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وسيئات  ، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، إن احلمد هللا       

واشهد أن ال إله إال اهللا  ، ومن يضلل فال هادي له ، من هيده اهللا فال مضل له ، أعاملنا

  .واشهد أن حممد عبده ورسوله ، وحده ال رشيك له

  : أما بعد      

 ، ورش األمور حمدثاهتا ، واحسن اهلدي هدي حممد ، فإن اصدق احلديث كتاب اهللا      

  .وكل ضاللة يف النار ، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

فقد سألني بعض األخوة أن أيف بام تعهدت به يف بعض مصنفايت من وضع  : وبعد    

ًخصوصا وأن جل  ، ابة ريض اهللا عنهميف بيان موقف الشيعة من الصحشامل  كتاب

ُاملسائل املتعلقة هبم ريض اهللا عنهم قد صنف فيها الكثري من الكتب والدراسات 

 وضع - وهذا األمر .والبحوث كفضائلهم ورد الشبهات التي أثريت حوهلم وغريمها

 ًعسريا. رييسما هو ًعسريا بقدر  -كتاب يف موقف الشيعة من الصحابة ريض اهللا عنهم 

ًويسريا لعدم خلو كتاب  ، لتعذر حرص مجيع روايات الشيعة وأقواهلم من مجيع مصنفاهتم

 .من كتبهم منها

إال أن مصنف مستقل شامل سيكون  ، ثم أن هذا األمر رغم تطرق البعض له بإجياز      

  والذي يزيد من أمهية هذا األمر هو إنكار متأخري.ًرضوريا لسد ثغرة كبرية يف هذا الباب

هلذه العقيدة بعد أن بدأت معاملها  ، الشيعة يف مصنفاهتم وحمارضاهتم وفضائياهتم وغريها
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تتضح لسائر املسلمني مما سبب هلم الكثري من احلرج كام حصل يف سائر عقائدهم التي 

 . كالقول بتحريف القرآن والغلو ، وقف الناس عليها

 كيف ال وهم يرون أهنم .يف أهبى صورهاالتي ظهرت  ، فلجأ القوم بسببها إىل التقية      

 إنكم عىل :  قالهالصادق رمحه اهللا أننسبوا إىل  كام .ومن أظهره ذل ، عىل دين من كتمه عز

 .)1(ومن أذاعه أذله اهللا ، دين من كتمه أعزه اهللا

 .)2(وال دين ملن ال تقية له ، إن تسعة أعشار الدين يف التقية : وقوله بزعمهم      

 :  قيل.حب إليه من اخلبءأما عبد اهللا بيشء  : قالرمحه اهللا أنه وضعوا عىل لسانه ى حت     

  .)4(والروايات يف الباب كثرية  .)3(التقية : وما اخلبء؟ قال

  .ال بأس من ذكر بعض هذه التطبيقات مما يناسب موضوع كتابنافإذا عرفت هذا ، ف      

                                                        

 حممد للمويل ، رشح أصول الكايف ، 2/222 ، للكليني ، الكايف ، 1/257 ، للربقي ، املحاسن) 1(

بحار  ، 252 ، 16/235 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 9/127 ، 1/258 ، صالح املازندراين

 ، الرسائل ، 3/2668 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 397 ، 72/72 ، للمجليس ، األنوار

 2/185 ، للخميني

 16/204 ، للحر العاميل ، يعةوسائل الش ، 22 ، للصدوق ، اخلصال ، 2/217 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 423 ، 72/394 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 215، 

 2/221 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 14/516

 ، للحر العاميل  ،وسائل الشيعة ، 162 ، للصدوق ، معاين األخبار ، 2/219 ، للكليني ، الكايف) 3(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 72/396 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 16/207

 5/210 ، 3/407 ، 2/223 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 3/5

 ،483 

 التقية الوجه اآلخر ، راجع كتابنا) 4(
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  : احلجة الطباطبائي احلائرييقول أحدهم وهو السيد حممد باقر       

ًفال نسب عمرا كال وال عثامن والذي تول أوال  َّ ًَ 

م به قىض اإلمام الصادق ْ ُومن توىل سبهم فاسق حك ٌ ُ)1(. 

ًإن من نسب إليهم ذلك فهو إما أن يكون خصام يسء النية :  آخريقولو       َ وإما مل يطلع  ، َ

ومل يتمكن من االطالع عىل كتب  ، عىل مذهب الشيعة إال من خالل كتب خصومها

  .)2(أصحاب املذهب

 فلم يرتكوا وسيلة من - أي الشيعة -تفنن املفرقون باالفرتاءات عليهم  : وثالث يقول      

عمر بن اخلطاب  : كام أن املفرقني وجدوا يف اتفاق اإلسمني ، وسائل اإليذاء إال اقرتفوها

 قاتل اإلمام الشهيد موالنا وسيدنا -اص  وعمر بن سعد بن أيب وق- اخلليفة العظيم -

يتسابقون فيه يف تشويه احلقيقة والدس عىل الشيعة بأحط  ،  ميدانا واسعا-اإلمام احلسني 

 ، ألنه بطل اجلريمة ، عمر بن سعد ،  وكان طبيعيا أن يكون لعنة اللعنات.أنواع الدس

 قاتل ابن بنت - بن سعد ال يلعن عمر ، ومن من املسلمني ، وقائد جيش اللئام اجلبناء

 "عمر"إن أولئك املفرقني اآلثمني قد استغلوا كلمة  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وإين يف الوقت  ، إن الشيعة تنال من خليفة النبي عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه : وقالوا، 

ال أنكر  ، ةأصحاب الغابات واملصالح الرخيص ، الذي أثور فيه عىل الدساسني التجار

بل ال  ، ال يفرقون بني هذين اإلسمني ، وجود أفراد باألمس من سواد الشيعة وبسطائهم

                                                        

 42/377 ، مؤسسة آل البيت ، ي منظومة يف اإلمامة راجع جملة تراثنايف الشهاب الثاقب وه) 1(

 47 ، للرفاعي ، تقدير الشيعة للصحابة) 2(
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  .)1(يعرفون أن يف دنيا التاريخ اإلسالمي عمرين تقيا أو شقيا

الذين أبلوا وسلم صىل اهللا عليه وآله الشيعة يوالون أصحاب حممد  : ورابع يقول      

 واهتام الشيعة بسب الصحابة . وجاهدوا بأنفسهم وأمواهلمالبالء احلسن يف نرصة الدين

وتسليم للنزعة  ، ورجم بالغيب وخضوع للعصبية ، وتكفريهم أمجع هو اهتام بالباطل

  .)2(وجري وراء األوهام واألباطيل ، الطائفية

إن فكرة اهتام الشيعة بسب الصحابة وتكفريهم كونتها السياسة  : ويقول أسد حيدر      

ومترغوا عىل أعتاب  ، وتعاهد تركيزها مرتزقة باعوا ضامئرهم بثمن بخس ، شمةالغا

 .)3(الظلمة يتقربون إليهم بذم الشيعة

  .)4(أين هذه األمة التي تكفر مجيع الصحابة وتتربأ منهم؟ : ثم تسائل     

 وال أن يتحامل عىل )يعني الشيخني(ال نسوغ ألحد أن يسبهام  :  العاميلويقول      

فلهام عندنا من املقام ما يقتيض اإلجالل  ، وال أفتينا ألحد بجواز سبهام ، مقامهام

  .)5(وإننا نحرص كل احلرص عىل تدعيم قواعد املودة واأللفة بني املسلمني ، واالحرتام

: الذي قال عىل جار اهللا  "صاحب املراجعات"ورد آخر وهو رشف الدين املوسوي       

إن من وقف عىل رأينا يف الصحابة علم أنه : قال . عامة الصحابة كتب الشيعة تكفر أن 

                                                        
اإلمامة وأهل  ، 249 ، ملحمد أبو زهرة ، اإلمام الصادق ، 113 ، ألمحد مغنية ، اإلمام الصادق) 1(

 3/42 ، ملحمد بيومي مهران ، البيت

 59 ، محد حسني يعقوبأل ، نظرية عدالة الصحابة) 2(

 614 ، أسد حيدر ، اإلمام الصادق) 3(

 69 ، الصحابة يف نظر الشيعة اإلمامية ألسد حيدر) 4(

 19 ، حلسني مكي العاميل ، عقيدة الشيعة يف اإلمام الصادق) 5(
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وال أفرطنا إفراط  ، أوسط اآلراء إذ مل نفرط فيه تفريط الغالة الذين كفروهم مجيعا

 : قالوا ، فإن الكاملية ومن كان يف الغلو عىل شاكلتهم ، اجلمهور الذين وثقوهم أمجعني

ومن كل  ،  باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيمنعوذ  :  وقال. )1( كافة بكفر الصحابة

لعل  ، والسلف الصالح من املسلمني ، ونربأ إليه تعاىل من تكفري املؤمنني ، معتد أثيم

فاضطره  ، وحديثا متشاهبا مل يعرف مرماه ، الرجل رأى يف كتب الشيعة سننا مل يفقهها

  .)2(اجلهل إىل هذا اإلرجاف

وللشيعة يف تكفري األول والثاين رصاحة شديدة : قال  : ًر ردا عليهوقال يف موضع آخ      

إىل آخر  ،  وزعم أن هلم يف لعنهام عبارات ثقيلة شنيعة.إىل آخر إرجافه ، وجمازفات طاغية

وال نحن أول  ، ليس هذا الرجل أول من رمى الشيعة هباتني املسألتني :  فأقول.عدوانه

فالتحريش بمثل هذه  ،  عىل هذه األمور ورشبوقد أكل الدهر ، من ناقش يف ذلك

  .)3(وإيقادا للحرب اخلامدة ، املسائل ليس إال إيقاظا للفتنة الراقدة

ويستدل بام جاء يف الصحيفة السجادية  ، وهذا آخر ينكر نيل الشيعة من الصحابة      

 الصحيفة هذه املناجاة جاءت يف : ًثم يعقب قائال ، زين العابدين رمحه اهللالإلمام 

إن  : وهي رد مفحم ملن قال ، السجادية التي تعظمها الشيعة وتقدس كل حرف منها

  .)4(الشيعة ينالون من مقام الصحابة

دأب بعض املأجورين واجلاهلني عىل إثارة الفتن والنعرات بني  : وقال يف موضع آخر      

                                                        
 2 ، لرشف الدين ، أجوبة مسائل جار اهللا) 1(

 10 ، املوسوي ، لرشف الدين ، أجوبة مسائل جار اهللا) 2(

 20 ، املصدر السابق) 3(

 3/515 ، ملحمد جواد مغنية ، التفسري الكاشف) 4(
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ريق الدس واالفرتاء دأبوا عىل ذلك عن ط ، املسلمني لتشتيت وحدهتم وتفريق كلمتهم

 ، وتأليه عيل ، وذلك بأن نسبوا إليهم النيل من مقام الصحابة ، عىل الشيعة اإلمامية

  .)1( وما إىل ذلك من الكذب والبهتان...والقول بتحريف القرآن الذي هيتز له العرش

 هم أال لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني عىل من رمى الصحابة بيشء : ويضيف آخر      

من الشبه التي يتحامل هبا بعض علامء العامة عىل الشيعة هو القول  :  ويقول.)2(بريئون منه

 .)3(مع أنه ال يوجد قائل هبذا القول بني علامء الشيعة ، بارتداد كافة الصحابة إال نفر يسري

 بسب - أيدهم اهللا ونرصهم عىل من عاداهم -ًكثريا ما يتهم الشيعة اإلمامية  : ويقول

 .)4(وهذا عىل عمومه ليس بصحيح ، الصحابة

فهم ال يكنون هلم  ، والشيعة اإلمامية ليس بينهم وبني الصحابة أي عداء : ويقول آخر      

ًوكفاهم فخرا أهنم  ، فإنه ال شك يف عظيم قدرهم ومنزلتهم ، إال كل إحرتام وتقدير

شك وال ريب أنه ليس بني ال  :  وقال يف كتاب آخر له.)5(حازوا هذه املرتبة العظيمة

ًوليس منطبقا عليهم  ، وذلك ألهنم بال إشكال من املسلمني ، الشيعة والصحابة أي عداء

فإن ميزان العداء واملحبة عند الشيعة هو معاداة من عادى  ، أي عنوان يوجب العداء هلم

يم فئات ممن كيف وقد مدح اهللا يف فرقانه العظ ، وحمبة من أحب اهللا ورسوله ، اهللا ورسوله

                                                        

 4/412 ، املصدر السابق) 1(

 89 ، لعباس حممد ، الصحابة يف امليزان) 2(

 515 ، املصدر السابق) 3(

 533 ، املصدر السابق) 4(

 8 ، لعباس حممد ، "رد عىل كتاب رمحاء بينهم"الردود املحكمة ) 5(
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فال يمكن أن يتوهم أحد  ، بأبلغ املدحوسلم صىل اهللا عليه وآله صحب الرسول األكرم 

 .)1(وإنام الشيعة تطعن وتعادي من طعن اهللا فيه وذمه منهم ، أن الشيعة تعادهيم

الذي "  ملا سئل عن دعاء صنمي قريشالسبحاين يقولآية اهللا العظمي العالمة وهذا       

وألفت ما  ، ًوقد ناهزت من العمر ثالثة وسبعني عاما ، أنا شيعي : "هرتهستقف عىل ش

وإنام سمعتها من شيخ سعودي كان  ، فلم أجد تلك الكلمة يف كتاب ، يفوق املائة كتاب

  .)2(ينسبها إىل الشيعة

اإلمامية ال يكفرون الصحابة قاطبة ومن نسب إليهم  : يقول حممد عيل الطباطبائي و     

وهو كذب حمض وإدعاء بغري .. .قولون بذلك فهو كاذب وما إدعاه حديث خرافةأهنم ي

دليل كسائر اإلفرتاءات التي سطروها يف كتبهم وألصقوها بالشيعة وليس منبع ذلك إال 

العصبية املمقوته والضغائن اخلبيثة يف صدور من صنف يف عقائد الفرق اإلسالمية كام ان 

ن يف معرفة الشيعة وعقائدهم إىل كتب الغربيني الذين كتبة العرص من اهل السنة يرجعو

هلم األغراض الكثرية واإلشتباهات الغريبة يف كتبهم مع أن يف نقل عقائد كل فرقة 

ومذهب وإثبات آرائهم ال بد من الرجوع إىل الكتب املعتمدة عندهم وإىل املصادر املعتربة 

 اإلمامية اليوم منترشة يف األقطار لدهيم ال الرجوع إىل األعداء وخصامء اإلسالم وكتب

والبالد وال بدلكل باحث منقب والذي يميش وراء احلقائق ويف ضوء الدليل من الرجوع 

 . )3(ًإليها والنقل منها وإال ال قيمة لنقلياته أصال 

                                                        

 4 ، لعباس حممد ، ة يف عدالة الصحابةنظر) 1(

 412 ، جلعفر السبحاين ، رسائل ومقاالت) 2(

 )احلاشية (2/244 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 3(
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 : ًترى مدرسة أهل البيت عليهم السالم تبعا للقرآن الكريم : وقال مرتىض العسكري

ْلقد  : منني أثنى عليهم اهللا يف القرآن الكريم وقال يف بيعة الشجرة مثالّأن يف الصحابة مؤ َ َ

َريض
ِ َلقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل  َ َ ُ ُ َ ْ ُْ َ ََ َ ْ َ ْ ََ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َ َ َ ِْ ِ َ

ًالسكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا  َ ً َ َ َ َِ ِْ ْ ُ َ ْ ََّ َ ْ َ َ   .)1(]18 : لفتحا[ِ

 ، ّسالح العاجز الذي ليس له حجة وبرهان ّالسب والشتمأن جعفر علم اهلدى وذكر 

أكره لكم أن   : وقد قال أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب عليه السالم ، ودليل قاطع

ّإهنم  : وقد قيل. فقد كان عددهم كثري ال يمكن احصاؤه  : ّأما الصحابة  .ّتكونوا سبابني

ّوالشيعة حترتم وتعظم وتقدس كل صحايب آمن باهللا  ، وا أكثر من مائة ألف صحايبكان ّّ

ّومل ينحرف بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه   ،ّومل يغري ، ّومل يبدل ، ًوعمل صاحلا ، ورسوله

ّوترى الشيعة أن هلؤالء الصحابة حق العظيم عىل املسلمني ؛ إذ لوالهم . وسلم وآله مل  ّ

 .  )2(ومل تصل إلينا معامله ومعارفه وأحكامه ، نيفيقم الدين احل

 هذه املسألة مما يشنع به عىل الشيعة دون : وهذا آخر وهو الشيخ حسن النمر يقول      

  وأضاف.وال معرفة بخلفيات املسائل وجذورها ، وازع من ضمري وال موضوعية علمية

 وليس من أدهبم وال ، لداينالشيعة بحمد اهللا يتحلون بأدب رفيع يعرفه القايص وا: 

 ، العاديني أدبياهتم السباب الذي هو استعامل الكلامت البذيئة والنابية يف حق األشخاص

حممد  فضال عن جيل الصحابة الذين هم أفضل جيل برشي حظي برتبية خاتم األنبياء

 .بياصحا فكيف إذا كان ،  فالواجب احرتام اإلنسان وإكرامه.صىل اهللا عليه وآله وسلم 

فكل ما مر وعرشات غريها إنام  ، ال يسعنا حرص أقواهلم يف هذا البابوعىل أي حال ،      

                                                        

 25 ، ملرتىض العسكري ، الصحايب وعدالته) 1(

)2 (http://www.rafed.net/ 
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  .هو كام ذكرنا تطبيق عميل للتقية

بعد أن أورد الكثري من روايات املدح يف املهاجرين واألنصار ريض ًمثال يقول املجليس       

ال  ، ًإنام هي ملن كان مؤمنا منهموينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل  : نياهللا عنهم أمجع

وملن ثبت منهم عىل اإليامن واتباع  ، اخلالفة وأرضاهبم وأتباعهم للمنافقني كغاصبي

  .)1(ال للناكثني الذين ارتدوا عن الدين ، األئمة الراشدين

 املادحة للصحابة وعىل رأسهم الشيخان ريض اهللا -إن روايات األئمة  : وقال آخرون      

  .)2( إنام جاءت عىل سبيل التقية-مجعني عنهم أ

صىل اهللا لذا فليس باملستغرب أن نرى هؤالء ينكرون الطعن يف أصحاب رسول اهللا       

 . يطعنون فيهم يف مواضع أخرى من كتبهمبينام  ، ًتقية كام مروسلم عليه وآله 

طلحة والزبري ريض فهذا مغنية الذي مر بك قوله نراه يطعن يف عمر وعثامن وعائشة و      

يف الذي قال حسني اخلراساين و .)3( وكذا فعل الرفاعي.اهللا عنهم أمجعني كام سيمر بك

 ، كتاب أهداه إىل دار التقريب بأن جتويز الشيعة لعن الشيخني أيب بكر وعمر وأتباعهام

  .)4(ًواقتفاء ألثرهوسلم صىل اهللا عليه وآله فإنام فعلوا ذلك أسوة برسول اهللا 

وقول متزعم آخر للوحدة بني الشيعة والسنة يف رده عىل القول بأن أبا بكر وعمر       

                                                        

 22/313 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

نجل الشيخ (للشيخ عباس  ، رسالة يف اإلمامة ، وما بعدها ، 234 ، للتسرتي ، ملهرقةالصوارم ا) 2(

 74 ، )حسن صاحب كتاب أنوار الفقاهة

 46 ، 30 ، يف تعليقه عىل كتاب التشيع للصدر) 3(

 88 ، اإلسالم عىل ضوء التشيع) 4(
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لقد ريض اهللا عن الذين يبايعونك  : لو أنه قال : ريض اهللا عنهام من أهل بيعة الرضوان

َلقد ريض ( : ولكن ملا قال ، حتت الشجرة لكان يف اآلية داللة عىل الرىض عن كل من بايع
ِ َ ْ َ َ

ِاهللاَُّ عن ً املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة َ ََ َ ُ َ َُّ َ ْ َ َْ َ ِ ِْ ُِْ فال داللة فيها إال عىل الرىض  ، )]18 : الفتح[ِ

  .)1(عمن حمض اإليامن

وهذا هو حقيقة موقف . وغريهم كثري ستقف عىل أقواهلم يف طيات هذا الكتاب      

 . صىل اهللا عليه وآله وسلم الشيعة من صحابة رسول اهللا 

ًم اعلم أن الترصيح بالطعن يف الشيخني وسائر الصحابة ريض اهللا عنهم علنا خالف ث      

ًفعندما كان الشيخ الكركي مثال يف الدولة الصفوية أيام السلطان طهامسب . منهج الشيعة

ًال يركب وال يميض إىل موضع إال والسباب يميش يف ركابه جماهرا بلعن الشيخني ومن 

  .ليه بعض علامء مذهبه سلوكه هذااستنكر ع ، عىل طريقتهام

 من ترك التقية - أي الكركي -إن ما نقل عن الشيخ املذكور  : يقول يوسف البحراين      

 واملجاهرة بسب الشيخني خالف ما استفاضت به األخبار عن األئمة األبرار عليه السالم

  .)2(وهي غفلة من شيخنا املشار إليه إن ثبت النقل املذكور، 

ًإن فعل الشيخ من ترك التقية واملجاهرة بالسب لعله كان واجبا أو  : وقال آخر      

مع كامل السلطنة  ، وهو غري منظور يف حقه ، والتقية الزمة مع اخلوف ، ًمندوبا يف زمانه

ووجود الرضر عىل  ، ًخصوصا مع إطاعة سلطان الزمان له بال شبهة ، واالستيالء

                                                        

 1/64 ، للخاليص ، إحياء الرشيعة يف مذهب الشيعة) 1(

 ، 1/744 ، إلسامعيل باشا البغدادي ، هدية العارفني ، 148 ، ليوسف البحراين ، نلؤلؤة البحري) 2(

 2/417 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال
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 التسليم للزوم إخفاء املذهب يف تلك البالد وأمثاهلا ال الساكنني يف احلرمني عىل فرض

وهي حكم خمالف لألصل ال  ، يوجب التزام من كان يف غريها من بالد الشيعة عىل التقية

كيف ومن اجلائز عدم اطالعه عىل األذى بالنسبة إىل  ، نعلم شمول أدلتها للمقام

  .)1(!ساكنيها؟

من كان منهم عدوا ألهل البيت عليهم  : ا حيث قالأما الكركي نفسه فكان يربر هذ      

والقدوح يف أنساهبم وأعراضهم بام هو  ، فال حرج يف ذكر معايبهم وقبائحهم ، السالم

وما  ، كام وقع من أمري املؤمنني عليه السالم ، صحيح مطابق للواقع ترصحيا وتعريضا

عنه اهللا يف ذكره ملعايبه صدر من أيب حممد احلسن صلوات اهللا عليه يف جملس معاوية ل

ومعايب عمرو بن العاص والوليد بن املغرية وأمثاهلم عليهم أمجعني من اللعن ما ال حيىص 

 ،  وال حرج يف تكرار ذلك واالكثار منه يف املجالس لتنفري الناس منهم.إىل يوم الدين

وكذا لعنهم  .واملواالة هلم بحيث يربؤون منهم ، وتطهري قلوب اخللق من االعتقاد فيهم

 ومن تأمل كالم سيدنا أمري املؤمنني .والطعن فيهم عىل مرور األوقات مع جمانبة الكذب

 .)2(صلوات اهللا عليه يف هنج البالغة وجده مشحونا بذلك

ًوكذلك فعل املحسني ردا عىل املجليس الذي وضح وبني املقصود من املصطلحات       

 الثالثة  ريض لفاء يف الصحابة وعىل رأسهم اخلطعنهموالرموز التي يستخدمها الشيعة يف 

 ، والتكفري ، والتفسيق ، مل يمسك املؤلف رمحه اهللا قلمه عن السب : اهللا عنهم حيث قال

 َّواهللا يعلم أهنا كم أرضت ، مجلة من أجزاء بحاره بالنسبة إىل قادة املخالفني والطعن يف

                                                        

 2/416 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال) 1(

 2/47 ، للكركي ، رسائل الكركي) 2(
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ًبالطائفة نفسا وعرضا وماال ً التقية  ي نقل الروايات الدالة عىل وجوبعىل أنه هو الذ ، ً

مع أن  َّوأرص عىل الترصيح بمرجع ضامئر التثنية يف الروايات ، وحرمة إفشاء األرسار

نار  ًعوام املؤمنني يعرفونه فضال عن خواصهم فأي فائدة يف هذا التفسري سوى إشعال

 )1(هذا ىل سلوكهًالغضب والغيض واالنتقام ؟ وال أظنه قادرا عىل بيان جواب معقول ع

ّويدخل يف هذا ما كان حيدث  ، ن اجلهر بسائر املعتقدات خالف ما عليه القومأ : أقول      

به األئمة أصحاهبم من بعض األحكام الرشعية التي كانت ختالف آراء الفقهاء الذين 

  .كانت تسندهم السلطة

ولكن قتل  ، ديثنا قتل خطأما قتلنا من أذاع ح : فقد روى القوم عن الصادق أنه قال      

 . )2(عمد

من استفتح هناره بإذاعة رسنا سلط اهللا عليه حر احلديد وضيق  : ًوعنه أيضا أنه قال      

  .)3(املحابس

اكتم أمرنا وال ! يا معىل : قال أبو عبد اهللا عليه السالم : وعن معىل بن خنيس قال      

ًوجعل له نورا بني عينيه يف اآلخرة  ،  يف الدنياتذعه؛ فإنه من كتم أمرنا ومل يذعه أعزه اهللا

                                                        

 1/167 ، ملحمد آصف املحسني ، مرشعة بحار األنوار) 1(

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 2/370 ، للكليني ، الكايف ، 1/255 ، ربقيلل ، املحاسن) 2(

 72/85 ، 2/74 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11/495

بحار  ، 10/35 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/372 ، للكليني ، الكايف) 3(

مستدرك سفينة  ، 14/545 ، وجرديللرب ، جامع أحاديث الشيعة ، 72/89للمجليس  ، األنوار

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 3/467 ، لعيل النامزي ، البحار

1/181 
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ونزع  ، من أذاع حديثنا وأمرنا ومل يكتمه أذله اهللا به يف الدنيا! يا معىل ، يقوده إىل اجلنة

إن التقية ديني ! يا معىل ، وجعل له ظلمة تقوده إىل النار ، النور من بني عينيه يف اآلخرة

إن اهللا حيب أن يعبد يف الرس كام جيب أن ! يا معىل ، لهوال دين ملن ال تقية  ، ودين آبائي

 . )1(إن املذيع ألمرنا كاجلاحد به! يا معىل ، يعبد يف العالنية

يا ابن النعامن  : يف وصية الصادق عليه السالم أليب جعفر حممد بن النعامن األحولو      

ِّإنى ألحدث الرجل منكم بحديث فيتحدث به عنى فأستحل بذلك لع  ، نته والرباءة منهُ

ولوال التقية ما  ، إن التقية جنة املؤمن! وأي شئ أقر للعني من التقية؟ : َّفإن أبى كان يقول

  .)2(عبد اهللا 

حيرش العبد يوم  : سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول : وعن حممد بن مسلم قال      

هذا سهمك من  :  فيقال له.فيدفع إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك ، ًالقيامة وما ندى دما

 ، بىل : فيقول ، ًإنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما! يا رب : فيقول ، دم فالن

فرويتها عليه فنقلت حتى صار إىل فالن اجلبار فقتله  ، سمعت من فالن رواية كذا وكذا

  .)3(وهذا سهمك من دمه ، عليها

ًة الكتاب الذي رأينا جعله مقترصا عىل وقد خيرجنا عن خط ، والكالم يف الباب يطول      

 وقسمناه إىل فصول تبدأ بذكر .روايات الشيعة وأقوال علامئهم املرتتبة عليها فحسب

                                                        

 للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 72/74 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/255 ، للربقي ، املحاسن) 1(

 ،28/382 

 14/508 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 75/287 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

جامع  ، 10/34 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/371 ، للكليني ، الكايف) 3(

 14/548للربوجردي  ، أحاديث الشيعة
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ثم الصحابة كمجموع ثم  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله مطاعن الشيعة يف آل بيت النبي 

صىل اهللا عليه  وبدأنا كل فصل بالروايات املنسوبة للنبي. فرادى ريض اهللا عنهم أمجعني

ومل  ، وإنتهينا بذكر أقوال علامء الشيعة يف الصحابة ، ثم األئمة رمحهم اهللا ، وسلموآله 

ولعل هذا  ، وإنام الرتتيب الزمني لتواريخ وفياهتم ، نراعي التسلسل املوضوعي يف رسدها

 يفيد يف معرفة تطور هذه العقيدة عند الشيعة عرب الزمن وما إذا كانت مقترصة عىل

 .أو سائر علامئهم إىل يوم الدين ، املتقدمني

لذا مل نراعي األخذ بصيغ التضعيف والتمريض  ، ومل نأخذ يف اإلعتبار صحة الروايات      

أمثال هذه  ةإذ ال نظن أن من سلمت فطرته يعتقد بصحة نسب. وغريمها عند نقلنا هلا

 .األئمة ريض اهللا عنهم أمجعنيأو أصحابة أو وسلم صىل اهللا عليه وآله للنبي الروايات 

من ذكر مصادر الرواية الواحدة لبيان شيوع هذه العقيدة  "دون حرصها" وكذلك أكثرنا

 ومل نتعرض .عندهم وتبنيها من قبل علامئهم واإلحتجاج هبا من املتقدمني واملتأخرين

ً نحن جانبا  وذكرنا.حيث ان ذلك قد تطرق له الكثري من العلامء ، ًأيضا لنقد هذه العقيدة

  .من ذلك يف بعض مصنفاتنا

 

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، ونسأل اهللا أن يوفقنا ملا فيه اخلري      

 

  فيصل نور                                                                        

  هـ1432-  م 2011                                                                                         

          www.fnoor.com 
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 متتع ومن ، احلسني كدرجة درجته كانت مرة متتع من : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 بن يلع كدرجة درجته كانت مرات ثالث متتع ومن ، احلسن كدرجة فدرجته مرتني

 . )1(كدرجتي فدرجته مرات أربع متتع ومن ، طالب أيب

يا عيل ال جتامع امرأتك من قيام فان ذلك من فعل احلمري  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 . )2(وان قىض بينكام ولد يكون بواال يف الفراش كاحلمري البوالة يف كل مكان

منازله ومنازل وسلم صىل اهللا عليه وآله هللا ابتنى رسول ا : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وكل رشع منه بابا  ، فبنوا فيها منازهلم ، وخط ألصحابه خططا ، أصحابه حول املسجد

وخط لعيل بن أيب طالب عليه السالم  ، وخط حلمزة ورشع بابه إىل املسجد ، إىل املسجد

فنزل عليه جربئيل عليه  ، وكانوا خيرجون من منازهلم فيدخلون املسجد ، مثل ما خط هلم

وال  ، يا حممد إن اهللا يأمرك أن تأمر كل من كان له باب إىل املسجد يسده( : السالم فقال

 فغضب أصحابه .)وحيل لعيل فيه ما حيل لك ، يكون ألحد باب إىل املسجد إال لك ولعيل

 فجاءه ، أنا عمه يأمر بسد بايب ويرتك باب ابن أخي وهو أصغر مني : وغضب محزة وقال

                                                        

 fnoor.com/images/fn2130.jpg ، 2/493 ، لفتح اهللا الكاشاين ، منهج الصادقني) 1(

 ، وسائل الشيعة ، 3/552 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 2/515 ، للصدوق ، ععلل الرشائ) 2(

 2/494 ، للمحقق احليل ، رشائع اإلسالم ، 133 ، للمفيد ، االختصاص ، 20/253 ، للحر العاميل

 20/172 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/281 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

 278 ، ملحمد السبزواري ، اليقني يف أصول الدينمعارج ، 
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فواهللا ما  ، يا عم ال تغضبن من سد بابك وترك باب عيل : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

  .)1(أنا أمرت بذلك ولكن اهللا أمر بسد أبوابكم وترك باب عيل

 ، إنتهى عيل عليه السالم إىل الباب فدقه دقا خفيفا له : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

قومي  : فقال يا أم سلمة ،  دقه وأنكرته أم سلمةه وآله وسلمصىل اهللا عليعرف رسول اهللا 

ان أقوم له فافتح له  ، يا رسول اهللا من هذا الذي يبلغ من خطره : فافتحي له الباب فقالت

ًوإذا سألتموهن متاعا ( : الباب وقد نزل فينا باألمس ما قد نزل من قول اهللا عز وجل ْ ََ َُ ُ ََّ َُ َ ِ

َفاسألوهن من ور َْ َِّ ُ ُ ٍاء حجاب ََ َ فمن هذا الذي بلغ من خطره ان استقبله ]) 53 : األحزاب[ِ

  كهيئة املغضبصىل اهللا عليه وآله وسلمفقال هلا رسول اهللا  : قال ، بمحاسني ومعاصمي

فإن بالباب رجال ليس باخلرق  :  قومي فافتحي له الباب.من يطع الرسول فقد أطاع اهللا: 

 .)2(حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله،  وال بالنزق وال بالعجول يف أمره

فجلست  ، وعنده أبو بكر وعمروسلم صىل اهللا عليه وآله أتيت النبي   :عيل عليه السالم

 :  ويف رواية.ما وجدت إال فخذي أو فخذ رسول اهللا : فقالت يل عائشة ، بينه وبني عائشة

ن لك جملس غري ما كا :  ويف أخرى.ما وجدت الستك مكانا غري فخذي أمط عني

ما  :  ويف أخرى.ما وجدت يا بن أيب طالب مقعدا إال فخذي ؟ :  ويف أخرى.فخذي

                                                        
 19/112 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/160 ، للطربيس ، إعالم الورى بأعالم اهلدى) 1(

 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ، 1/65 ، للصدوق ، علل الرشائع) 2(

مواقف  ، 38/122 ، 32/347 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 414 ، البن طاووس ، اليقني ، 69

للجنة احلديث معهد  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 2/45 ، 1/213 ، لألمحدي امليانجي ، الشيعة

عليها (مأساة الزهراء  ، 2/112 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 152 ، )عليه السالم(باقر العلوم 

 2/274 ، جلعفر مرتىض ، )السالم
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ما وجدت الستك  : ويف أخرى ، وجدت الستك جملسا غري فخذي أو فخذ رسول اهللا ؟

  .)1(موضعا غري حجري ؟

ر وذلك قبل أن يأموسلم صىل اهللا عليه وآله سافرت مع رسول اهللا  : عيل عليه السالم

 .ليس له خادم غرييوسلم صىل اهللا عليه وآله نسائه باحلجاب وأنا أخدم رسول اهللا 

وكان  ، حلاف ليس له حلاف غريه ومعه عائشةوسلم صىل اهللا عليه وآله وكان لرسول اهللا 

 .ينام بيني وبني عائشة ليس علينا ثالثة حلاف غريهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

يصيل حط بيده اللحاف من وسطه بيني وبني وسلم صىل اهللا عليه وآله  وإذا قام رسول اهللا

                                                        

 ، 429 ، 203 ، 202 ، 195 ، 134 ، البن طاووس ، اليقني ، 602 ، 290 ، للطويس ، األمايل) 1(

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 55 ، ملحمد بن احلسن القمي ، العقد النضيد والدر الفريد ، 456

 ، 27/155 ، 245 ، 244 ، 22/242 ، 7/339 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 83 ، الشريازي

 ، 389 ، 209 ، 108 ، 201 ، 39/194 ، 336 ، 330 ، 303 ، 37/297 ، )احلاشية (28/267

 ، 2/81 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 247 ، للامحوزي ، كتاب األربعني

 لمفيدل ، اجلمل ، 12/263 ، 5/451 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم ، 226 ، )الشيعي(ملحمد بن عيل الطربي  ، بشارة املصطفى ، 220، 

 ، 273 ، للعالمة احليل ، كشف اليقني ، 1/351 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 288

 ، عن لسانه) ليه السالمع(حياة أمري املؤمنني  ، 1/499 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية

 ، غاية املرام ، 200 ، 198 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 87 ، 1/58 ، ملحمد حممديان

األنوار  ، 15/11 ، 4/18 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 7/64 ، 90 ، 1/75 ، هلاشم البحراين

 ، كتاب سليم بن قيس ، 4/225 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 209 ، لغالب السيالوي ، الساطعة

 4/225 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 287 ، حتقيق حممد باقر األنصاري
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وسلم صىل اهللا عليه وآله عائشة ليمس اللحاف الفراش الذي حتتنا ويقوم رسول اهللا 

  .)1(فيصيل

محل فاطمة عليها السالم عىل محار وأخذ بيدي ابنيه احلسن واحلسني  : عيل عليه السالم

أحدا من أهل بدر من املهاجرين وال من األنصار إال أتاه يف منزله فلم يدع  ، عليهام السالم

 .فام استجاب له منهم إال أربعة وأربعون رجال ، فذكرهم حقه ودعاهم إىل نرصته

 فأصبحوا .فأمرهم أن يصبحوا بكرة حملقني رؤوسهم معهم سالحهم ليبايعوا عىل املوت

أنا وأبو ذر واملقداد  :  األربعة ؟ فقالمن :  فقلت لسلامن.فلم يواف منهم أحد إال أربعة

 : فقالوا ،  ثم أتاهم عيل عليه السالم من الليلة املقبلة فناشدهم.والزبري بن العوام

فلام رآى  ،  ثم أتاهم الليلة الثالثة فام أتاه غرينا. فام منهم أحد أتاه غرينا)نصبحك بكرة(

  .)2(ؤلفه وجيمعهغدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل عىل القرآن ي

فحمل كل مال يف بيت  ، وقد استعمل عىل البرصة عبد اهللا بن عباس : عيل عليه السالم

فصعد  ، فكان مبلغه ألفي ألف درهم ، ًاملال بالبرصة وحلق بمكة وترك عليا عليه السالم

                                                        
 ، للطربيس ، االحتجاج ، 423 ، 422 ، 343 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ،  سفينة البحارمستدرك ، 109/25 ، 40/2 ، 314 ، 38/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/233

عن ) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 10/203 ، 9/233 ، 7/381 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 1/43 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 1/55 ، ملحمد حممديان ، لسانه

بحار  ، 1/107  ،للطربيس ، االحتجاج ، 146 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 341 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 28/264 ، للمجليس ، األنوار

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 95 ، املرندي

 106 ، لعبد املنعم حسن ، بنور فاطمة اهتديت ، 3/50 ، الريشهري
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ه يف وأنوسلم صىل اهللا عليه وآله هذا ابن عم رسول اهللا  : عىل املنرب حني بلغه فبكى فقال

اللهم إين قد مللتهم فأرحني  ، علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه

  .)1(منهم واقبضني إليك غري عاجز وال ملول

وسلم صىل اهللا عليه وآله يا سلامن أئت منزل فاطمة بنت رسول اهللا  : عيل عليه السالم

 قلت لعيل عليه السالم ، جلنةفإهنا إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد أحتفت هبا من ا

صىل اهللا عليه وآله قد أحتفت فاطمة عليها السالم بشئ من اجلنة بعد وفاة رسول اهللا ، 

فهرولت إىل منزل فاطمة عليها السالم  :  قال سلامن الفاريس.نعم باألمس : ؟ قالوسلم 

ذا مخرت رأسها فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباء إ ، وسلمصىل اهللا عليه وآله بنت حممد 

يا  : فلام نظرت إيل اعتجرت ثم قالت ، انجىل ساقها وإذا غطت ساقها انكشف رأسها

  .)2(حبيبتي أأجفاكم ؟ : قلتوسلم صىل اهللا عليه وآله سلامن جفوتني بعد وفاة أيب 

أما بعد فإين كنت أرشكتك يف أمانتي  : يف كتاب له لعبد اهللا بن العباس : عيل عليه السالم

تك شعاري وبطانتي ومل يكن يف أهيل رجل أوثق منك يف نفيس ملواسايت وموازريت وجعل

                                                        

 ، هنج السعادة ، )احلاشية (8/259 ، للكليني ، الكايف ، 42/153 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، معجم رجال احلديث ، 1/279 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، )احلاشية (5/335 ، للمحمودي

بن أيب موسوعة اإلمام عيل  ، 8/56 ، 1/526 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 11/252 ، للخوئي

دراسات يف والية  ، 12/193 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(طالب 

 2/676 ، للمنتظري ، الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية

منازل اآلخرة واملطالب  ، 95/37 ، 94/226 ، 92/37 ، 43/66 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

مهج  ، 337 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن،  299 ، لعباس القمي ، الفاخرة

 7 ، الدعوات
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وأداء األمانة إيل فلام رأيت الزمان عىل ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب وأمانة الناس 

قد خزيت وهذه األمة قد فتكت وشغرت قلبت البن عمك ظهر املجن ففارقته مع 

مع اخلائنني فال ابن عمك آسيت وال األمانة أديت املفارقني وخذلته مع اخلاذلني وخنته 

وكأنك مل تكن اهللا تريد بجهادك وكأنك مل تكن عىل بينة من ربك وكأنك إنام كنت تكيد 

هذه األمة عن دنياهم وتنوي غرهتم عن فيئهم فلام أمكنتك الشدة يف خيانة األمة أرسعت 

 املصونة ألراملهم وأيتامهم الكرة وعاجلت الوثبة فاختطفت ما قدرت عليه من أمواهلم

اختطاف الذئب األزل دامية املعزى الكسرية فحملته إىل احلجاز رحيب الصدر بحمله 

 .غري متأثم من أخذه كأنك ال أبا لغريك حدرت عىل أهلك تراثك من أبيك وأمك

فسبحان اهللا أما تؤمن باملعاد ؟ أما ما ختاف من نقاش احلساب ؟ أهيا املعدود كان عندنا 

ن ذوي األلباب كيف تسيغ رشابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وترشب حراما م

؟ وتبتاع اإلماء وتنكح النساء من مال اليتامى واملساكني واملؤمنني واملجاهدين الذين أفاء 

 فاتق اهللا واردد إىل هؤالء القوم أمواهلم .اهللا عليهم هذه األموال وأحرز هبم هذه البالد

فعل ثم أمكنني اهللا منك ألعذرن إىل اهللا فيك وألرضبنك بسيفي الذي ما فإنك إن مل ت

 وواهللا لو أن احلسن واحلسني فعال مثل فعلك الذي فعلت .رضبت به أحدا إال دخل النار

ما كانت هلام عندي هوادة وال ظفرا مني بإرادة حتى آخذ احلق منهام وأزيح الباطل عن 

 ما يرسين أن ما أخذته من أمواهلم حالل يل أتركه  وأقسم باهللا رب العاملني.مظلمتهام

 فضح رويدا فكأنك قد بلغت املدى ودفنت حتت الثرى وعرضت عليك .مرياثا ملن بعدي

أعاملك باملحل الذي ينادي الظامل فيه باحلرسة ويتمنى املضيع الرجعة فيه والت حني 

ك تعظم عيل ما أصبت من أما بعد فقد أتاين كتاب :  فرد عليه عبد اهللا بن عباس.مناص

عيل   فكتب إليه.بيت مال البرصة ولعمري إن حقي يف بيت املال ألكثر مما أخذت والسالم
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أما بعد فإن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك يف بيت مال املسلمني  : عليه السالم

 من احلق أكثر مما لرجل من املسلمني فقد أفلحت إن كان متنيك الباطل وادعاؤك ما ال

 وقد بلغني أنك .يكون ينجيك من املأثم وحيل لك املحرم إنك النت املهتدي السعيد إذا

اختذت مكة وطنا ورضبت هبا عطنا تشرتي هبا مولدات مكة واملدينة والطائف ختتارهن 

 فارجع هداك اهللا إىل رشدك وتب إىل اهللا ربك .عىل عينك وتعطي فيهن مال غريك

م فعام قليل تفارق من ألفت وترتك ما مجعت وتغيب يف واخرج إىل املسلمني من أمواهل

صدع من األرض غري موسد وال ممهد قد فارقت األحباب وسكنت الرتاب وواجهت 

 فكتب إليه عبد اهللا بن عباس أما .احلساب غنيا عام خلفت فقريا إىل ما قدمت والسالم

ز األرض كلها من بعد قد فإنك أكثرت عيل وواهللا الن ألقى اهللا قد احتويت عىل كنو

 .)1(ذهبها وعقياهنا وجلينها أحب إيل من أن ألقاه بدم امرء مسلم والسالم

 ، - يعني عبداهللا بن عباس وعبيداهللا بن عباس -اللهم العن ابني فالن  : عيل عليه السالم

كام عميت قلوهبام األجلني يف رقبتي واجعل عمى أبصارمها دليال عىل  ، وأعمم أبصارمها

  .)2(هبامعمى قلو

مل يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به وال أقوى به إما محزة فقتل يوم  : عيل عليه السالم

أحد وأما جعفر فقتل يوم مؤتة وبقيت بني جلفني جافني ذليلني حقريين العباس 

                                                        
رشح  ، 5/345 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 42/185 ، 33/502 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 8/56 ، 1/527 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 16/171 ، البن أيب احلديد ، هنج البالغة

 ، 11/255 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 330 ، 1/270 ، للطويس ، رجالاختيار معرفة ال) 2(

12/81 
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وبقي معه رجالن ضعيفان ذليالن حديثا  : الباقر عليه السالم عن ويف رواية - )1(وعقيل

لو كان يل محزة وجعفر  :  ويف رواية قال عيل عليه السالم.)2(عباس وعقيل : عهد باالسالم

ولكني ابتليت بجلفني  ، حيني ما سلمت هذا األمر أبدا وال قعد أبو بكر عىل أعوادها

 .)3(عقيل والعباس : حافيني

                                                        
 )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 216 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

عن ) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 29/468 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/8 ، للمريجهاين، 

اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 6/25 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/197 ، ملحمد حممديان ، سانهل

  ، 224 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(

 ، 12/247 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/190 ، للكليني ،  الكايف)2(

 ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب   ،28/251 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، تعليقة عىل منهج املقال ، 65 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 712/، 

 ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 10/252 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 209 ، للوحيد البهبهاين

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 78 ، لألمحدي امليانجي ، عقيل ابن أيب طالب ، 6/244 ، 4/120، 

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 89 ، املرندي

اج للح ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 127 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 3/65 ، الريشهري

 407 ، 369 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/39 ، حسني الشاكري

 379 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، )احلاشية(

 ، حلسن القميملحمد بن ا ، العقد النضيد والدر الفريد ، 73 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة) 3(

 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 65 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 153

279 
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 اي شئ يقول : الباقر عليه السالم عنويف رواية . )1(انا دابة األرض : عيل عليه السالم

لمهم (الناس يف هذه اآلية  َ ْوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تك ُ ْ ِّ ْ َ ُْ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ َِّ ْ ً َ ُ َ ْ َ َُ ِ َ ُ َ َْ َ ِ َ  النمل[ِ

انتهى  : الصادق عليه السالم  ويف رواية عن.)2(فقال هو أمري املؤمنني عليه السالم]) 82: 

ني عليه السالم وهو نائم يف املسجد وقد إىل أمري املؤمنوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

فقال رجل  ، قم يا دابة األرض : فحركه برجله ثم قال له ، مجع رمال ووضع رأسه عليه

أفيسمي بعضنا بعضا هبذا االسم ؟ وسلم صىل اهللا عليه وآله يا رسول اهللا  : من أصحابه

ُوإذا وقع القول ( :  يف كتابهال واهللا ما هو إال له خاصة وهي الدابة التي ذكرها اهللا : فقال َ ْ َ َْ َ َ َِ

لمهم  َ ْعليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تك ُ ْ ِّ ْ َ ُْ َ َّ َ ْ ِّْ ْ ً َُ ِ َ ُ َ َْ َ ِ   .)3(])82 : النمل[َ

                                                        
 للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، 34 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

تأويل  ، 39/243 ، للمجليس ، ار األنواربح ، 3/94 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 149، 

 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 1/404 ، لرشف الدين احلسيني ، اآليات

 1/146 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 4/124 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 336

عقيدة املسلمني  ، )احلاشية (2/178 ، ملحسن اخلزازي ، ح عقائد اإلماميةبداية املعارف اإلهلية يف رش، 

 336 ، ملؤسسة هنج البالغة ، يف املهدي

 ، 53/112 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 209 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

 ،  من اهلجعة بالربهان عىل الرجعةاإليقاظ ، )احلاشية (1/405 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات

 ، 40 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات ، ًانظر أيضا) احلاشية (353 ، للحر العاميل

 ، جلالل الصغري ، من عنده علم الكتاب ؟ ، 130 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس

150 ،  

 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، )احلاشية (168 ، ن احلىلللحسن بن سليام ، خمترص البصائر) 3(

معجم  ، 2/194 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 3/91

للفيض  ، التفسري الصايف ، 5/315 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(أحاديث اإلمام املهدي 
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 يف مرضه الذي قبض فيهوسلم صىل اهللا عليه وآله كنت عند رسول اهللا  : عيل عليه السالم

 ، وسلمصىل اهللا عليه وآله فكان رأسه يف حجري والعباس يذب عن وجه رسول اهللا ، 

اقبل وصيتي  ، يا عباس يا عم رسول اهللا : فقال ، فأغمي عليه إغامءة ثم فتح عينيه

وليس يف مايل  ، أنت أجود من الريح املرسلة ، يا رسول اهللا :  فقال.واضمن ديني وعدايت

يف كل ذلك  فقال النبي عليه السالم ذلك ثالثا يعيده عليه والعباس .وفاء لدينك وعداتك

وال  ، ألقولنها ملن يقبلها : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال النبي .جييبه بام قال أول مرة

 .واضمن ديني وعدايت ، اقبل وصيتي ، يا عيل : فقال :  قال.يا عباس مثل مقالتك يقول

صىل اهللا عليه وآله ونظرت إىل رأس رسول اهللا  ، وارتج جسدي ، فخنقتني العربة : قال

ثم ثنى  ، ومل أقدر أن أجيبه ، فقطرت دموعي عىل وجهه ،  يذهب وجيئ يف حجريلموس

 :  قال.نعم بأيب وأمي :  قلت. قال.اقبل وصيتي واضمن ديني وعدايت ، يا عيل : فقال

 أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ، يا عيل : فقال ، فكان ظهره يف صدري ، فأجلسته ، أجلسني

هلم سيفي ودرعي وبغلتي ورسجها  ، يا بالل : ثم قال .ووصيي وخليفتي يف أهيل، 

فوقف بالبغلة بني  ، فجاء بالل هبذه األشياء ، وجلامها ومنطقتي التي أشدها عىل درعي

فقمت وقام  :  قال.قم يا عيل فاقبض : فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله يدي رسول اهللا 

 تقيم الشيخ وجتلس . فقال.يا عباس قم من مكان عيل : فقال. .العباس فجلس مكاين

فقال  ، فقام العباس فنهض مغضبا وجلست مكاين ، فأعادها عليه ثالث مرات! الغالم 

                                                                                                                                        
 ، 15/405 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 4/98 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/74 ، الكاشاين

للحر  ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 1/407 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات

تاب خلفيات ك ، 31 ، ملركز الرسالة ، الرجعة أو العودة إىل احلياة الدنيا بعد املوت ، 316 ، العاميل

 2/121 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء 
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ال أخرج من الدنيا  ، يا عم رسول اهللا ، يا عباس : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 .)1(فرجع فجلس ، فيدخلك سخطي عليك النار ، وأنا ساخط عليك

ملا أراد ان يزوجها من عيل وسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا  : م فاطمة عليها السال

فقالت يا رسول اهللا أنت أوىل بام ترى غري أن نساء قريش حتدثني عنه انه رجل  ، أرس إليها

دحداح البطن طويل الذراعني ضخم الكراديس انزع عظيم العينني ملنكبيه مشاشا 

  .)2(كمشاش البعري ضاحك السن ال مال له

بعد تزوجيها وسلم صىل اهللا عليه وآله وقد دخل عليها رسول اهللا  :  فاطمة عليها السالم

ما يبكيك فواهللا لو كان يف أهيل خري منه ما  : فقال هلا ، من عيل عليه السالم وهي تبكي

  .)3(زوجتك وما أنا أزوجه ولكن اهللا زوجك

                                                        

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 22/499 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 572 ، للطويس ، األمايل) 1(

ملحمد بن  ، )عليه السالم(مناقب اإلمام أمري املؤمنني  ، 7/56 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 2/36 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة  ،1/382 ، سليامن الكويف

 ، 2/228 ، 1/255 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/113 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم

5/128 

 اخلصائص ، 2/336 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 43/99 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 242 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 1/629 ، ملحمد باقر الكجوري ، الفاطمية

 ، 40 ، للطويس ، األمايل ، 15/2 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/378 ، للكليني ، الكايف) 3(

 ، 21/198 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 150 ، 144 ، 43/94 ، للمجليس ، بحار األنوار

الصحيح من  ، 256 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 405 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم

لعباس  ، بيت األحزان ، 5/282 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(سرية النبي األعظم 

 5/19 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 49 ، القمي
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زوجتني باملهر اخلسيس؟  : آله وسلمصىل اهللا عليه ولرسول اهللا  :  فاطمة عليها السالم

ولكن اهللا زوجك من  ، ما أنا زوجتك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال هلا رسول اهللا 

  .)1(السامء

قم  : لربيدةيف حديث انه قال وسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا  :  فاطمة عليها السالم

ما يبكيك  : قال ،  أباها دمعت عيناهافلام أن دخلنا عليها وأبرصت ، يا بريدة نعود فاطمة

أما واهللا ما عند اهللا خري  : قال هلا ، قلة الطعم وكثرة اهلم وشدة القسم : يا بنتي ؟ قالت

أكثرهم  ويا فاطمة أما ترضني أن زوجتك خري أمتي أقدمهم سلام ، لك مما ترغبني إليه

 .)2(علام وأفضلهم حلام ؟

ت من عند أيب بكر فأقبلت عىل أمري املؤمنني عليه السالم ملا انرصف :  فاطمة عليها السالم

يا بن أيب طالب اشتملت شملة اجلنني وقعدت حجرة الظنني نقضت قادمة  : فقالت له

األجدل فخانك ريش األعزل هذا ابن أيب قحافة قد ابتزين نحلة أيب وبلغة ابني واهللا لقد 

 نرصها واملهاجرة وصلها وغضت اجهد يف ظالمتي وألد يف خصامي حتى منعتني القيلة

اجلامعة دوين طرفها فال مانع وال دافع خرجت واهللا كاظمة وعدت راغمة وال خيار يل 

ليتني مت قبل ذلتي وتوفيت دون منيتي عذيري واهللا فيك حاميا ومنك داعيا وبالى يف 

                                                        
 للمجليس ، بحار األنوار ، 21/241 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/378 ، للكليني ، الكايف) 1(

 21/198 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 43/144، 

مناقب عيل  ، 38/19 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/148 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 2(

أليب بكر أمحد بن موسى ابن  ، )عليه السالم( عيل وما نزل من القرآن يف) عليه السالم(بن أيب طالب 

اإلمامة  ، 15/338 ، 4/152 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، )احلاشية (50 ، مردويه األصفهاين

 2/202 ، ملحمد بيومي مهران ، وأهل البيت
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وعدواي إىل أيب اللهم انت أشد  كل شارق مات العمد ووهن العضد شكواي إىل ريب

  .)1(ةقو
 وقد عجز املجليس عن توجيه .لعنك اهللا من كافر : لعبد اهللا بن عيل : احلسن عليه السالم

وأما ما تضمن من قول احلسن عليه السالم لعبد اهللا بن عيل فيشكل  : هذه املسألة وقال

عىل ما ألنه كان من السعداء الذين استشهدوا مع احلسني صلوات اهللا عليه  ، توجيهه

                                                        

 نواربحار األ ، 2/50 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 1/145 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، )احلاشية (43/149 ، 312 ، 29/234 ، للمجليس، 

 ، مواقف الشيعة ، 9/296 ، 6/57 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 2/270

حمد مل ، قاموس الرجال ، )احلاشية (1/64 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 1/467 ، لألمحدي امليانجي

 ، أبو بكر بن أيب قحافة ، 432 ، 1/318 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 12/322 ، تقي التسرتي

للتربيزي  ، اللمعة البيضاء ، 478 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم ، 413 ، 63 ، لعيل اخللييل

لعيل الكوراين  ، تاريخجواهر ال ، 300 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 724 ، 723 ، األنصاري

 ، )احلاشية (3/28 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/153 ، العاميل

 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 248 ، مجع جواد القيومي ، )عليها السالم(صحيفة الزهراء 

 )عليه السالم(لجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ل ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 135

حلسن احلسيني  ، نور األفهام يف علم الكالم ، 150 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/194، 

 ، االنتصار ، 497 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، )احلاشية (1/430 ، اللواساين

 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم( اهللا حول الزهراء حوار مع فضل ، 7/377 ، 6/402 ، للعاميل

جلواد  ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 1/296 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 371

 49 ، جعفر اخللييل
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والقول بأنه عليه السالم علم أنه لو بقي بعد ذلك ومل يستشهد لكفر  ، يد وغريهذكره املف

  .)1(بعيد

فأما أنت يا بن عباس ففيمن نزلت هذه اآلية " : البن العباس : زين العابدين عليه السالم

ُلبئس املوىل ولبئس العشري (
ِ َ َ َ ْ َْ َ َْ َْ ِْ اهللا لوال ما أما و : ثم قال ، يف أيب أوىف أبيك ])13 : احلج[َِ

 ولو أذن يل يف القول لقلت ما لو سمع ....تعلم ألعلمتك عاقبة أمرك ما هو وستعلمه

  .)2("عامة هذا اخللق جلحدوه وأنكروه

َيا أهيا ( : وقد بعث إليه إبن عباس من يسأله عن هذه اآلية : زين العابدين عليه السالم ُّ َ َ

ْالذين آمنوا اصربوا وصابروا  ْ ْ َُّ ُ َِ َ َ ْ َِ ُ م تفلحون ِ ُ َورابطوا واتقوا اهللاَّ لعلك ْ َّ َ ْ ُ ْ ُُ َ َ َِ ُ َّْ  .)]200 : آل عمران[َِ

وددت أن الذي أمرك هبذا واجهني  : وقال للسائل ، فغضب عيل بن احلسني عليه السالم

ومل يكن الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون ذلك ذرية  ، نزلت يف أيب وفينا : ثم قال ، به

 ،  وديعة ذرئت لنار جهنم- يعني ابن عباس -أما إن يف صلبه  :  قالثم ، من نسلنا املرابط

وستصبغ األرض بدماء فراخ من فراخ آل حممد  ، سيخرجون أقواما من دين اهللا أفواجا

                                                        

 ، 2/333 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 13/307 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 2/476 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/278 ، للحويزي ، ر الثقلنيتفسري نو

 ، 11/252 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/276 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن 

254 
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ويرابط الذين  ، وتطلب غري مدرك ، تنهض تلك الفراخ يف غري وقت ، عليهم السالم

  .)1(خري احلاكمنيوهو  ، آمنوا ويصربون ويصابرون حتى حيكم اهللا

 صىل اهللا عليه وآله وسلموقد ذكروا عنده ما أحدث الناس بعد نبيهم  : الباقر عليه السالم

أصلحك اهللا فأين كان عز  : واستذالهلم أمري املؤمنني عليه السالم فقال رجل من القوم، 

من بني ومن كان بقي  : بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبوجعفر عليه السالم

هاشم إنام كان جعفر ومحزة فمضيا وبقي معه رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد 

  .)2("باإلسالم عباس وعقيل

 فنظرت - :  فأعطاه صحيفة فقال- .....وقد سأله زرارة عن اجلد : الباقر عليه السالم

ختالف االمر باملعروف الذي ليس فيه ا وفيها فإذا فيها خالف ما بأيدي الناس من الصلة

                                                        

اإلمام  ، 24/219 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 206 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة) 1(

 2/399 ، لعيل األبطحي ، احلسني يف أحاديث الفريقني

 ، 12/247 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/190 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 29/452 ًانظر أيضا ، 28/251 ، للمجليس ، بحار األنوار

تعليقة  ، 65 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 712 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين

أعيان  ، 10/252 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 209 ، للوحيد البهبهاين ، عىل منهج املقال

جممع  ، 78 ، لألمحدي امليانجي ، عقيل ابن أيب طالب ، 6/244 ، 4/120 ، ملحسن األمني ، الشيعة

يف الكتاب ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 89 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

األعالم من  ، 127 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 3/65 ، ملحمد الريشهري ، والسنة والتاريخ

لعبد  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/39 ، للحاج حسني الشاكري ، عنيالصحابة والتاب

هلاشم ، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء ، ) احلاشية (407 ، 369 ، الزهراء مهدي

 2/756 ، للمجليس ، حياة القلوب ، 379 ، اهلاشمي
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 وإذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت عىل آخره بخبث نفس وقلة حتفظ وسقام رأي وقلت

وأنا أقرؤه ؟ باطل حتى أتيت عىل آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلام أصبحت لقيت أبا : 

كيف رأيت  : فقال ، نعم : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت : جعفر عليه السالم فقال يل

فإن الذي رأيت  : باطل ليس بشئ هو خالف ما الناس عليه قال : قلت  :ما قرأت ؟ قال

وخط عيل وسلم صىل اهللا عليه وآله الذي رأيت إمالء رسول اهللا  ، واهللا يا زرارة هو احلق

  .)1(عليه السالم

ان فالنا يعنى عبد اهللا بن العباس  : أتى رجل أيب عليه السالم فقال : الباقر عليه السالم

فسله فيمن  :  قال.يعلم كل آية نزلت يف القرآن يف أي يوم نزلت وفيم نزلتيزعم أنه 

ًومن كان يف هـذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال : (نزلت  َِ َ َ َ َ َُّ َ ََ ْ َْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ) ]72: اإلرساء [َِ

م : وفيم نزلت  ُ م نصحي إن أردت أن أنصح لك ُ ْوال ينفعك َ َْ ْ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ َُّ ِ ِ َيا : (وفيم نزلت  )]34: هود [ُ

م تفلحون  ُ َأهيا الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللاَّ لعلك ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َُّ َ َ َ َ َ ْ َِ ُ َّْ َ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ُ ِ
َ : آل عمران [َ

ولكن سله ما  ، وددت الذي أمرك هبذا واجهني به فأسائله :  فأتاه الرجل وقال.)]200

وهل  : فقال ،  أيب فقال له ما قالالعرش ومتى خلق وكيف هو ؟ فانرصف الرجل إىل

                                                        
 هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 9/271 ، للطويس،  هتذيب األحكام ، 7/94 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 2/342 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني ، 5/85، 

 66 ، ملحمد رضا اجلاليل ، تدوين السنة الرشيفة ، 43 ، إليب غالب الزراري ، تاريخ آل زرارة ، 2/248

( 
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 ، ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غري املدعى واملنتحل :  قال.ال : أجابك يف اآليات ؟ قال

  .)1(وأما األخرية فنزلت يف أيب وفينا ، أما األوليان فنزلتا يف أبيه

 رجل من إن يزيد بن معاوية دخل املدينة وهو يريد احلج فبعث إىل : الباقر عليه السالم

إن شئت بعتك وإن شئت اسرتقيتك فقال  ، أتقر يل أنك عبد يل : قريش فأتاه فقال له يزيد

واهللا يا يزيد ما أنت بأكرم مني يف قريش حسبا وال كان أبوك أفضل من أيب يف  : له الرجل

اجلاهلية واالسالم وما أنت بأفضل مني يف الدين وال بخري مني فكيف أقر لك بام سألت 

ليس قتلك إياي بأعظم من  : فقال له الرجل ، إن مل تقر يل واهللا قتلتك : ال له يزيد؟ فق

 .فأمر به فقتلوسلم صىل اهللا عليه وآله قتلك احلسني بن عيل عليهام السالم ابن رسول اهللا 

مثل مقالته للقريش فقال له عيل بن  : ثم أرسل إىل عيل بن احلسني عليهام السالم فقال له

أرأيت إن مل أقر لك أليس تقتلني كام قتلت الرجل باألمس ؟ فقال  : يهام السالماحلسني عل

قد أقررت لك بام سألت أنا  : بىل فقال له عيل بن احلسني عليهام السالم : له يزيد لعنه اهللا

  .)2(عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع

                                                        

 للمجليس ، بحار األنوار ، 71 ، للمفيد ، االختصاص ، 27/193 ، ر العاميلللح ، وسائل الشيعة) 1(

ملحمد بن  ، تفسري العيايش ، 26 ، 58/24 ، 55/24 ، 42/149 ، 378 ، 24/374 ، 22/289، 

 ، تفسري نور الثقلني ، 2/23 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 2/305 ، مسعود العيايش

 ، معجم رجال احلديث ، 1/273 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، 3/196  ،2/350 ، للحويزي

 3/255 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 11/250 ، للخوئي

للنوري  ، خامتة املستدرك ، 16/254 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 8/235 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 46/138 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/198 ، الطربيس

14/573 



34 

ْوما كان ملؤ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُ َِ َ َ ًمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاَُّ ورسوله أمرا َ ُ َ َ َْ ُ َ َُ ُ َ ََ ِْ ٍ ِ َِ ٍ

ون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللاََّ ورسوله فقد ضل ضالال مبينا  ُ ًأن يك ً َ َّ َ َ َ ْ َِ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َ َِ ِ
َ ُ  : األحزاب[َ

نب بنت خطب عىل زيد بن حارثة زيوسلم صىل اهللا عليه وآله  وذلك أن رسول اهللا )]36

 فزوجها إياه فمكثت عند زيد ... ، وسلمصىل اهللا عليه وآله جحش وهي بنت عمة النبي 

صىل اهللا عليه وآله ثم إهنام تشاجرا يف شئ إىل رسول اهللا فنظر إليها النبي  ، ما شاء اهللا

  .)1(فأعجبتهوسلم 

ر إىل ظهر املدينة يوم النحوسلم صىل اهللا عليه وآله خرج رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

  .)2(عىل جبل عاري اجلسم فمر بالنساء فوقف عليهن

يا جابر ألك محار يسري بك فيبلغ بك من املرشق إىل املغرب يف يوم  : الباقر عليه السالم

ذاك  : جعلت فداك يا أبا جعفر وأين يل هذا ؟ فقال أبو جعفر عليه السالم : واحد ؟ فقلت

واهللا  : عيل عليه السالم يفوسلم صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا أمري املؤمنني أمل تسمع قول

  .)3(لتبلغن األسباب واهللا لرتكبن السحاب

                                                        

تفسري  ، 2/194 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 22/218 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 2/546 ، ملحمد هادي اليوسفي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، 4/280 ، للحويزي ، نور الثقلني

 ، وسائل الشيعة ، 23/120 ، ليوسف البحراين ، ائق النارضةاحلد ، 5/514 ، للكليني ، الكايف) 2(

 للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/145 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 20/175 ، للحر العاميل

موسوعة أحاديث أهل  ، 10/43 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 20/223، 

 11/323 ،  النجفيهلادي ، )عليهم السالم(البيت 

بصائر  ، 39/136 ، 25/380 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 317 ، للمفيد ، االختصاص) 3(

 419 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، الدرجات
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بينا أمري املؤمنني عليه السالم جالس يف املسجد الكوفة وقد احتبا  : الباقر عليه السالم

يها بسيفه والقى ترسه خلف ظهره إذ اتته امرأة تستعدي عىل زوجها فقىض للزوج عل

فغضبت فقال واهللا ما هو كام قضيت واهللا وما تقىض بالسوية وال تعدل يف الرعية وال 

قضيتنا عند اهللا باملرضية قال فغضب أمري املؤمنني فنظر إليها مليا ثم قال كذبت يا جرية يا 

بذية يا سلسع يا سلفع يا التي ال حتيض مثل النساء قال فولت هاربة وهي تقول وييل وييل 

 : الصادق عليه السالم رواية عن ويف .تكت يا ابن أيب طالب سرتا كان مستورالقد ه

 امرأة شنيعة إىل أمري املؤمنني عليه السالم وهو عىل املنرب وقد قتل أباها وأخاها جاءت

فقالت هذا قاتل اال حبه فنظر إليها فقال هلا يا سلفع يا جرية يا بذية يا التي ال حتيض كام 

 .)1(التي عىل هنها شئ بني مدىل قال فمضتحتيض النساء يا 

                                                        

للنوري  ،  مستدرك الوسائل379 ، 378 ، 376 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 ، ملحمد بن سليامن الكويف ، )عليه السالم( املؤمنني مناقب اإلمام أمري ، 41 ، 2/40 ، الطربيس

 ، 302 ، للمفيد ، االختصاص ، 131 ، 130 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى ، 2/561

 ، مناقب آل أيب طالب ، 749 ، 2/747 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ، 305 ، 304

مدينة  ، 17 ، ملحمد بن احلسن القمي ، د النضيد والدر الفريدالعق ، 2/102 ، البن شهر آشوب

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 214 ، 213 ، 211 ، 210 ، 2/208 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 ، 292 ، 291 ، )احلاشية (41/290 ، 40/141 ، 257 ، 34/256 ، 27/223 ، 129 ، 24/126

 ، مستدرك سفينة البحار ، 475 ، 2/474 ، للربوجردي  ،جامع أحاديث الشيعة ، 58/137 ، 293

 ، 7/466 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 8/543 ، 103 ، 5/102 ، لعيل النامزي الشاهرودي

لفرات  ، تفسري فرات الكويف ، 2/248 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 383 ، 8/378

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، تدركات علم رجال احلديثمس ، )احلاشية (229 ، بن إبراهيم الكويف

 8/97 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 4/452 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 1/128
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السالم عليك يا مذل  : قال سفيان بن ليىل للحسن عليه السالم : الباقر عليه السالم

عمدت إىل أمر األمة فحللته من عنقك وقلدته هذه الطاغية حيكم بغري ما أنزل . .املؤمنني

 - ويف أخرى -ملؤمنني  سودت وجوه ا- ويف أخرى - ومسود الوجوه - ويف رواية -. اهللا

 .)1(يا مسود وجوه املؤمنني

                                                        

ملحمد بن  ، )عليه السالم(مناقب اإلمام أمري املؤمنني  ، 308 ، البن شعبة احلراين ، حتف العقول) 1(

 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى ، )اشيةاحل (315 ، 315 ، 2/128 ، سليامن الكويف

( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة ، 44 ، أليب الفرج األصفهانى ، مقاتل الطالبيني ، 192

مناقب آل  ، )احلاشية (72 ، للمفيد ، املسائل العكربية ، 82 ، للمفيد ، االختصاص ، 166 ، )الشيعي

البن  ، اليقني ، 228 ، 72 ، البن طاووس ، املالحم والفتن ، 3/197 ، شوبالبن شهر آ ، أيب طالب

 3/233 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 194 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة ، 26 ، طاووس

 26 ، 24 ، )احلاشية (44/23 ، )احلاشية (28/258 ، 18/127 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 406، 

 ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين  ، 75/287 ، 59 ، 58 ، 28، 

للموىل  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، )احلاشية (1/193 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي

مستدرك سفينة  ، 14/539 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 464 ، 377 ، حيدر الشريواين

لعيل  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 8/580 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ارالبح

للجنة احلديث يف معهد  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 3/169 ، الكوراين العاميل

رشح هنج  ، 2/1620 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، )احلاشية (251 ، )عليه السالم(باقر العلوم 

اختيار معرفة  ، 5/683 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 44 ، 16/16 ، البن أيب احلديد ، البالغة

البن  ، رجال ابن داود ، 160 ، للعالمة احليل ، خالصة األقوال ، 328 ، 1/327 ، للطويس ، الرجال

 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 278 ، حلسن صاحب املعامل ، التحرير الطاوويس ، 104 ، داوود احليل

 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 366 ، 1/365 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 2/332

معجم رجال  ، 4/88 ، 2/313 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/68
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 حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب -إذا ولد ابني جعفر بن  : الباقر عليه السالم

فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي  ، طالب عليهم السالم فسموه الصادق

 ، اب املفرتي عىل اهللا عز وجلاإلمامة اجرتاء عىل اهللا وكذبا عليه فهو عند اهللا جعفر الكذ

ذلك الذي يروم كشف سرت  ، املخالف عىل أبيه واحلاسد ألخيه ، واملدعي ملا ليس له بأهل

ثم  ، ثم بكي عيل بن احلسني عليهام السالم بكاء شديدا ، اهللا عند غيبة ويل اهللا عز وجل

واملغيب يف  ، هللاكأين بجعفر الكذاب وقد محل طاغية زمانه عىل تفتيش أمر ويل ا : قال

 ، وحرصا منه عىل قتله إن ظفر به ، حفظ اهللا والتوكيل بحرم أبيه جهال منه بوالدته

                                                                                                                                        

أعيان  ، 254 ، ملحمد اجلواهري  ،املفيد من معجم رجال احلديث ، 9/156 ، للخوئي ، احلديث

 ، 4/295 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، كتاب الفتوح ، 272 ، 263 ، 7/262 ، ملحسن األمني ، الشيعة

اخلصائص  ، 502 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم ، 223 ، 221 ، للرشيف املرتىض ، تنزيه األنبياء

 ، 118 ، لرشف الدين ، )عليه السالم( احلسن صلح ، 2/581 ، ملحمد باقر الكجوري ، الفاطمية

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن 

صىل اهللا عليه (نقش خواتيم النبي  ، 383 ، 381 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 170 ، 169 ، 139

 من علامء البحرين والقطيف ، وفيات األئمة ، 35 ، عفر مرتىضجل ، )عليه السالم(واألئمة ) وآله وسلم

 ، 551 ، 532 ، 531 ، 26/519 ، )احلاشية (3/585 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 109، 

 ، 71 ، 70 ، ملصطفى املوسوي ، )عليه السالم(الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن  ، 33/497

تنزيه األنبياء واألئمة  ، 4/175 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(طفى ملركز املص ، العقائد اإلسالمية

ألمحد  ، )عليهم السالم(الطريق إىل مذهب أهل البيت  ، 326 ، لفارس حسون كريم ، )عليهم السالم(

لسعيد  ، معامل الفتن ، 42 ، ألمحد راسم النفيس ، )عليه السالم(عىل خطى احلسني  ، 71 ، راسم النفيس

 2/179 ، أيوب
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وجعفر الكذاب هو  :  قال إبن شهر آشوب.طمعا يف مرياثه حتى يأخذه بغري حقهو

 .)1(املعروف بزق اخلمر

 عاملا وقد طلب من زرارة أن يقرأ صحيفة الفرائض وكان رجال : الباقر عليه السالم

فنظر فيها فإذا فيها خالف ما بأيدي الناس  ، حاسبا هلا ، بصريا هبا ، بالفرائض والوصايا

فقرأته حتى  : االمر باملعروف الذي ليس فيه اختالف وإذا عامته كذلك قال ومن الصلة

وأنا أقرؤه ؟ باطل حتى  : أتيت عىل آخره بخبث نفس وقلة حتفظ وسقام رأي وقلت

ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلام أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السالم فقال أتيت عىل آخره 

 : قلت : كيف رأيت ما قرأت ؟ قال : فقال ، نعم : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت : يل

 ، فإن الذي رأيت واهللا يا زرارة هو احلق : باطل ليس بشئ هو خالف ما الناس عليه قال

 وخط عيل عليه السالم بيده فأتاين  عليه وآله وسلمصىل اهللالذي رأيت إمالء رسول اهللا 

                                                        

 ، 3/393 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 319 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة) 1(

 50/228 ، 47/9 ، 36/386 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/319 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز

 ، ملدين الشريازيللسدي عيل خان ا ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين ، 

إعالم  ، 2/175 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، )احلاشية (1/209

موسوعة املصطفى  ، 364 ، للراوندي ، قصص األنبياء ، 2/195 ، للطربيس ، الورى بأعالم اهلدى

من علامء  ، األئمةوفيات  ، 14/17 ، 10/625 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(والعرتة 

للمريزا حممد تقي  ، مكيال املكارم ، 2/281 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 222 ، البحرين والقطيف

 )احلاشية (1/165 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 2/128 ، األصفهاين
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صىل اهللا عليه وآله وما يدريه أنه إمالء رسول اهللا  : الشيطان فوسوس يف صدري فقال

 .)1( وخط عيل عليه السالم بيدهوسلم

ملا قبض صار الناس كلهم وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

 واملقداد ، )مل يذكر احلسن واحلسني وفاطمة ريض اهللا عنهم(عيل  :  أربعةأهل جاهلية إال

إن كنت تريد الذين مل يدخلهم شئ فهؤالء  : فعامر ؟ فقال : فقلت ، أبو ذرو ، وسلامن، 

  .)2(الثالثة

صىل فأتى وسلم صىل اهللا عليه وآله ًأبطأ زيدا يوما عن رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

منزله يسأل عنه فإذا زينب جالسة وسط حجرهتا تسحق طيبا بفهر وسلم  وآله اهللا عليه

فنظر إليها وكانت مجيلة حسنة فقال سبحان اهللا خالق النور وتبارك اهللا أحسن اخلالقني ثم 

 ، إىل منزله ووقعت زينب يف قلبه موقعا عجيباوسلم صىل اهللا عليه وآله رجع رسول اهللا 

 فقال هلا زيدوسلم صىل اهللا عليه وآله ته زينب بام قال رسول اهللا وجاء زيد إىل منزله فأخرب

فلعلك قد وسلم صىل اهللا عليه وآله هل لك ان أطلقك حتى يتزوجك رسول اهللا : 

صىل اهللا عليه وآله أخشى أن تطلقني وال يتزوجني رسول اهللا  : وقعت يف قلبه ؟ فقالت

بأيب أنت وأمي يا رسول  : فقالوسلم وآله صىل اهللا عليه فجاء زيد إىل رسول اهللا وسلم 

                                                        
 هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 9/271 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 7/94 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 2/341 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني ، 5/85، 

 ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش ، 42 ، أليب غالب الزراري ، تاريخ آل زرارة ، 2/248

 66 ، ملحمد رضا اجلاليل ، ين السنة الرشيفةتدو ، )احلاشية (1/162 ، ملحمد عىل األبطحي

هلاشم  ، غاية املرام ، 1/199 ، للعيايش ، تفسري العيايش ، 22/333 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 577 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/220 ، البحراين
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 ، ال : اهللا أخربتني زينب بكذا وكذا فهل لك ان أطلقها حتى تتزوجها ؟ فقال رسول اهللا

  .)1(اذهب فاتق اهللا وامسك عليك زوجك

صىل اهللا عليه وآله ملا مات عبد اهللا بن أيب بن سلول حرض النبي  : الصادق عليه السالم

يا رسول اهللا أمل ينهك اهللا  : صىل اهللا عليه وآله وسلممر لرسول اهللا جنازته فقال عوسلم 

 يا رسول اهللا أمل ينهك اهللا أن تقوم عىل قربه ؟ فقال له : فقال ، أن تقوم عىل قربه ؟ فسكت

 اللهم احش جوفه نارا وامال قربه نارا وأصله " : ويلك وما يدريك ما قلت إين قلت: 

  .)2(فأبدا من رسول اهللا ما كان يكره : عليه السالم قال أبو عبد اهللا "نارا 

أن رجال من املنافقني مات فخرج احلسني بن عيل صلوات اهللا  : الصادق عليه السالم

أفر من  : فقال له مواله : أين تذهب يا فالن ؟ قال : عليهام يميش معه فلقيه عليه السالم

انظر أن تقوم عىل يميني  : ني عليه السالماحلس فقال له ، جنازة هذا املنافق أن أصيل عليها

 اهللا أكرب " : احلسني عليه السالم فلام أن كرب عليه وليه قال ، فام تسمعني أقول فقل مثله

اللهم اخز عبدك يف عبادك وبالدك  ، اللهم العن فالنا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غري خمتلفة

                                                        

 ، 4/163 ، للفيض الكاشاين ، سري الصايفالتف ، 2/173 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 16/281 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 4/236 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/10

 للعالمة احليل ، منتهى املطلب ، 3/196 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/188 ، للكليني ، الكايف) 2(

ذخرية  ، 68 ، للبهائي العاميل ، احلبل املتني ، )احلاشية (2/438 ، لألردبييل ، جممع الفائدة ، 1/454، 

 ، احلدائق النارضة ، 2/354 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، 2/327 ق 1 ، للسبزواري ، املعاد

آلقا رضا  ، مصباح الفقيه ، 12/49 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 10/416 ، ليوسف البحراين

 2/508 ق 2 ، اهلمداين
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ويبغض  ، اءك ويعادي أوليائكوأصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يتوىل أعد

  .)1( "وسلم صىل اهللا عليه وآله أهل بيت نبيك 

أمري املؤمنني عليه السالم أن أول شئ من الدواب تويف عفري ساعة  : الصادق عليه السالم

قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني وسلم صىل اهللا عليه وآله قبض رسول اهللا 

إن ذلك  :  وروي أن أمري املؤمنني عليه السالم.فكانت قربهخطمة بقباء فرمى بنفسه فيها 

عن  ، بأيب أنت وأمي إن أيب حدثني : فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله احلامر كلم رسول اهللا 

 عن أبيه أنه كان مع نوح يف السفينة فقام إليه نوح فمسح عىل كفله ثم قال ، عن جده ، أبيه

فاحلمد هللا الذي جعلني  ، كبه سيد النبيني وخامتهمخيرج من صلب هذا احلامر محار ير: 

  .)2(ذلك احلامر

                                                        
 للسبزواري ، ذخرية املعاد ، 1/454 ، للعالمة احليل ، منتهى املطلب ، 3/189 ، للكليني ، يفالكا) 1(

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 2/354 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، 2/329 ق 1، 

 2/502 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 12/49 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 10/414

اإلمام  ، العوامل ، 44/202 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/71 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة، 

 ، 3/326 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 71 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(احلسني 

 ، )عليه السالم(علوم للجنة احلديث يف معهد باقر ال ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني 

 2/277 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 819

بحار  ، 5/329 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/237 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 16/874 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/457 ، 17/405 ، للمجليس ، األنوار

 ، لعبد الرسول الغفار ، الكليني والكايف ، 7/286 ، 2/407 ، للشاهرودي ،  سفينة البحارمستدرك

 3/207 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 2/359 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 400
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  .)1(إن ذلك فرج غصبناه : يف تزويج أم كلثوم قال : الصادق عليه السالم

 ال ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة  صىل اهللا عليه وآله وسلمكان : الصادق عليه السالم

حتى يقبل عرض وجنة فاطمة أو  : يةويف روا ، ويضع وجهه بني ثديي فاطمة ويدعو هلا

 .)2(بني ثدييها

جعلت فداك من أين جاء لولد احلسني الفضل : وقد سئل   :الصادق عليه السالم
على ولد احلسن ومها جيريان يف شرع واحد فقال ال أريكم تأخذون به ، ان جربئيل 

د فقال له وما ولد احلسني بعوسلم رتل على حممد صلى اهللا عليه وآله عليه السالم
يولد لك غالم تقتله أمتك من بعدك فقال يا جربئيل ال حاجة يل فيه فخاطبه ثالثا مث 

 خيربين عن اهللا عز وجل انه يولد لك غالم عليه السالمدعا عليا فقال له ان جربئيل 
 عليه السالمتقتله أمتك من بعدك فقال ال حاجة يل فيه يا رسول اهللا فخاطب عليا 

ه يكون فيه ويف ولده اإلمامة والوراثة واخلزانة ، فأرسل إىل فاطمة ثالثا مث قال إن
                                                        

ملحمد  ، جواهر الكالم ، )احلاشية (86 ، للمفيد ، املسائل الرسوية ، 5/346 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، بحار األنوار ، 20/561 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (37/9 ، النجفيحسن 

ألهنا قصة خمفية أطلعوا عليها  ، هذه األخبار ال ينايف ما مر من قصة اجلنية : وقال42/106 ، للمجليس

مثال تلك بل ربام كانوا حيرتزون عن إظهار أ ، ومل يكن يتم به االحتجاج عىل املخالفني ، خواصهم

 ، للربوجردي ، لئال تقبله عقوهلم ولئال يغلو فيهم جامع أحاديث الشيعة ، األمور ألكثر الشيعة أيضا

لعيل  ، يف خرب تزويج أم كلثوم من عمر ، 29 ، لعيل امليالين ، تزويج أم كلثوم من عمر ، 20/538

 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم  ،2/697 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات ، 59 ، امليالين

75 

 ، 55 ، 43/42 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/114 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

البن  ، كشف الغمة ، 1/191 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 78

 30 ،  احلسن املرنديأليب ، جممع النورين ، 2/95 ، أيب الفتح اإلربيل
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عليها السالم ان اهللا يبشرك بغالم تقتله أميت من بعدي فقالت فاطمة ليس يل حاجة 
فيه يا أبة فخاطبها ثالثا مث أرسل إليها البد أن يكون فيه اإلمامة والوراثة واخلزانة 

 ومحلت باحلسني فحملت ستة أشهر مث فقالت له رضيت عن اهللا عز وجل فعلقت
وضعته ومل يعش مولود قط لستة أشهر غري احلسني بن علي وعيسى بن مرمي عليهما 
السالم فكفلته أم سلمة وكان رسول اهللا يأتيه يف كل يوم فيضع لسانه يف فم احلسني 

 فيمصه حىت يروى فأنبت اهللا تعاىل حلمه من حلم رسول اهللا صلى اهللاعليه السالم 
ويف رواية، ملا علقت فاطمة عليها . عليه وآله ومل يرضع من فاطمة عليها السالم

يا فاطمة، إن اهللا عز وجل قد : السالم، قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
قال، إن اهللا عز . قالت، فال حاجة يل فيه . وهب لك غالما امسه احلسني، تقتله أميت 

قالت، قد رضيت يا . ل األئمة عليهم السالم من ولده وجل قد وعدين فيه أن جيع
ويف أخرى، دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على فاطمة . رسول اهللا 

عليهما السالم فقال هلا، ان جربئيل عليه السالم أتاين فبشرين بغالم تقتله أميت من 
يف عقبه، فقالت، بعدي، فقالت، ال حاجة يل فيه، فقال هلا، ان ريب جاعل الوصية 

  .)1(نعم اذن

                                                        

 ، جلعفر بن حممد بن قولويه ، كامل الزيارات ، 52 ، 50 ، البن بابويه القمي ، اإلمامة والتبرصة) 1(

عيون  ، 416 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة ، 1/205 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 123

 ، 260 ، 25/254 ، 23/272 ، يسللمجل ، بحار األنوار ، 59 ، حلسني بن عبد الوهاب ، املعجزات

 ، 23 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 44/221 ، 43/245 ، 36/158

تأويل  ، 5/12 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 21/319 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

لعيل اليزدي  ، ب يف إثبات احلجة الغائبإلزام الناص ، 2/578 ، لرشف الدين احلسيني ، اآليات

احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، )احلاشية(3/565 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/45 ، احلائري



44 

َّإن اهللاََّ ال يستحيي أن يرضب مثال ما ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ًْ َ َ ََّ َ ْ َِ ْ َ ِ َِ

َبعوضة فام فوقها  ْ ُ ََ َ َ ًَ  ان هذا املثل رضبه اهللا ألمري املؤمنني عليه السالم )]26 : البقرة[َ

 .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلما فوقها رسول اهللا فالبعوضة أمري املؤمنني عليه السالم وم

فألقاه أبو  ، ملا ولد النبي صىل اهللا عليه وآله مكث أياما ليس له لبن : الصادق عليه السالم

فأنزل اهللا فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب عىل حليمة  ، طالب عىل ثدي نفسه

  .)2(السعدية فدفعه إليها

يوما فأتى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله منزله يسأل عنه زيد أبطأ   :سالمالصادق عليه ال 

فإذا زينب جالسة وسط حجرهتا تسحق طيبا بفهر فنظر إليها وكانت مجيلة حسنة فقال 

                                                                                                                                        

 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 201 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(

2/611 

 لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 1/34 ،  القميلعيل بن إبراهيم ، تفسري القمي) 1(

لصائب  ،  حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي1/45 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/376، 

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 1/34 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 28 ، عبد احلميد

 حوار يف العمق من أجل 1/45 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/376 ، ديالنامزي الشاهرو

 28 ، لصائب عبد احلميد ، التقريب احلقيقي

 ، 7/181 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/448 ، للكليني ، الكايف) 2(

بحار  ، 1/29 ، اشم البحراينهل ، حلية األبرار ، 1/31 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 35/136 ، 15/340 ، للمجليس ، األنوار

اخلصائص  ، ( احلاشية(1/262 ، ملحمد هادي اليوسفي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، 6/555

 8/268 ، 3/417 ، للعاميل ، االنتصار ، 2/112 ، ملحمد باقر الكجوري ، الفاطمية
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سبحان اهللا خالق النور وتبارك اهللا أحسن اخلالقني ثم رجع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(ه موقعا عجيباإىل منزله ووقعت زينب يف قلب

رأى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم امرأة فأعجبته فدخل عىل  : الصادق عليه السالم

أهيا الناس إنام  : فقال ، أم سلمة وكان يومها فأصاب منها وخرج إىل الناس ورأسه يقطر

  .)2(النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله

يا  : فقال لهوسلم صىل اهللا عليه وآله إن جربيل نزل عىل حممد  : الصادق عليه السالم

 ، يا جربيل : فقال ، حممد إن اهللا يبرشك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك

فعرج ثم  ، ال حاجة يل بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي ، وعىل ريب السالم

ال حاجة يل تقتله أمتي من  ، ىل ريب السالموع ، يا جربيل : فقال ، هبط فقال مثل ذلك

يا حممد إن ربط يقرئك السالم ويبرشك  : فعرج جربيل إىل السامء ثم هبط فقال ، بعدي

ثم أرسل إىل  ، إين قد رضيت : فقال ، بأنه جاعل يف ذريته اإلمامة والوالية والوصية

أرسلت إليه أن ال حاجة يل ف ، فاطمة أن اهللا يبرشين بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي

بمولود تقتله أمتك من بعدك فأرسل إليها أن اهللا عز وجل جعل يف ذريته اإلمامة والوالية 

 - ويف رواية - .فحملته كرها ووضعته كرها ، فأرسلت إليه أين قد رضيت ، والوصية

 كرهته ألهنا ولكنها ، هل رأيتم يف الدنيا اما تلد غالما فتكرهه : الصادق عليه السالم قال

                                                        

 ، 4/163 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/173 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 16/281 ج -للطباطبائي  ، تفسري امليزان ، 4/236 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/10

من ال حيرضه  ، 23/152 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 5/494 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، بحار األنوار ، 20/105 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية(4/19 ، للصدوق ، الفقيه

 20/210 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/227 ، 16/259 ، للمجليس
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كان يؤتى  ،  ومل يرضع احلسني من فاطمة عليها السالم وال من أنثى..علمت أنه سيقتل

فيضع إهبامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه اليومني وسلم صىل اهللا عليه وآله بالنبي 

 . )1(والثالثة

بينا أيب جالس وعنده نفر إذا استضحك حتى اغرورقت عيناه  : الصادق عليه السالم

قال زعم ابن عباس أنه من  ، ال : فقالوا : هل تدرون ما أضحكني ؟ قال : دموعا ثم قال

ُالذين قالوا ربنا اهللاَُّ ثم استقاموا( ْ َّ ََ ُ ُ َ ََّ َ ُّ َ هل رأيت املالئكة يا ابن عباس ختربك  :  فقلت له.)ِ

 تبارك قال فقال إن اهللا ، مع االمن من اخلوف واحلزن ، بواليتها لك يف الدنيا واآلخرة

ٌإنام املؤمنون إخوة ( : وتعاىل يقول ََّ ْ ِ َِ ُُْ ِ ْ  ،  وقد دخل يف هذا مجيع األمة)]10 : احلجرات[َ

صىل اهللا عليه وآله إن جحدهتا بعدما سمعت من رسول اهللا  : إىل أن قال. ..فاستضحكت

                                                        

 ، الكايف ، 52  ،50 ، البن بابويه القمي ، اإلمامة والتبرصة ، أنظر هذه الرواية وأخرى شبيهة يف) 1(

 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 123 ، جلعفر بن حممد بن قولويه ، كامل الزيارات ، 1/464 ، للكليني

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 416 ، 283 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة ، 1/205

 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،3/434 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 7/232 ، املازندراين

 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 44/232 ، 43/245 ، 260 ، 25/254

 5/12 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 21/319 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 114 ، 23

ملحمد باقر  ، اخلصائص الفاطمية ، 580 ، 2/578 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 14، 

موسوعة شهادة املعصومني  ، 162 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 611 ، 2/431 ، الكجوري

إلزام الناصب يف إثبات  ، 2/36 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

 ، لعيل الكوراين العاميل ، أجوبة مسائل جيش الصحابة ، 1/45 ، يلعيل اليزدي احلائر ، احلجة الغائب

احلق املبني يف  ، 8/267 ، للعاميل ، االنتصار ، 520 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 70

 201 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(معرفة املعصومني 
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فلذلك  :  فأدخلك اهللا النار كام أعمى برصك يوم جحدهتا عيل بن أيب طالب قالوسلم

 .وما علمك بذلك فواهللا إن عمي برصي إال من صفقة جناح امللك : قال ، ي برصيعم

  .)1(فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله  : قال

بينام محزة بن عبد املطلب عليه السالم وأصحاب له عىل رشاب هلم  : الصادق عليه السالم

هذه ناقة  : كيف لنا به ؟ فقالوا:  فتذاكروا الرشيف فقال هلم محزة : يقال له السكركة قال

واقبل  : قال ، فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم ، أبن أخيك عىل

فذهب إىل  : قال ، عمك محزة صنع هذا : فقالوا له ، عىل فأبرص ناقته فدخله من ذلك

صىل اهللا  اهللا فأقبل معه رسول : قال ،  فشكى ذلك إليهصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فخرج محزة وهو مغضب فلام  : هذا رسول اهللا بالباب قال :  فقيل حلمزةعليه وآله وسلم

 : فقال له محزة : قال ،  الغضب يف وجهه انرصفصىل اهللا عليه وآله وسلمرأى رسول اهللا 

 صىل اهللافدخل محزة منزله وانرصف النبي  ، لو أراد ابن أيب طالب أن يقودك بزمام ما فعل

صىل فأنزل اهللا حتريم اخلمر فأمر رسول اهللا  : وكان قبل أحد قال : قال ، عليه وآله وسلم

فنودي يف الناس باخلروج إىل أحد فخرج  : قال ،  بآنيتهم فاكفيتاهللا عليه وآله وسلم

 وخرج الناس وخرج محزة فوقف ناحية من النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

فلام تصافوا محل محزة يف الناس حتى غيب فيهم ثم رجع  :  قالله وسلمصىل اهللا عليه وآ

صىل اهللا اهللا يا عم رسول اهللا أن تذهب وىف نفس رسول اهللا  : فقال له الناس ، إىل موقفه

ثم محل الثانية حتى غيب يف الناس ثم رجع إىل  : قال ،  عليك شئاهللا عليه وآله وسلم

                                                        

بحار  ، 6/3 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، ل الكايفرشح أصو ، 1/247 ، للكليني ، الكايف) 1(

 للحسيني القزويني ، )عليه السالم(موسوعة اإلمام اجلواد  ، 42/158 ، 25/78 ، للمجليس ، األنوار

 11/255 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 2/612، 
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صىل اهللا عليه ا عم رسول اهللا ان تذهب وىف نفس رسول اهللا اهللا اهللا ي : موقفه فقالوا له

 فلام رآه مقبال نحوه أقبل صىل اهللا عليه وآله وسلمفأقبل إىل النبي  ،  عليك شئوآله وسلم

 ثم محل عىل الناس فاستشهد محزة رمحه اهللا : قال ، إليه فعانقه وقبل رسول اهللا ما بني عينيه

 )1(يه واله يف نمرةفكفنه رسول اهللا صىل اله عل، 

اتى عمر بن اخلطاب بامرأة قد تعلقت برجل من األنصار وكانت  : الصادق عليه السالم

هتواه ومل تقدر له عىل حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض 

يا أمري املؤمنني إن هذا الرجل أخذين  : ثم جاءت إىل عمر فقالت ، عىل ثياهبا بني فخذهيا

فهم عمر أن يعاقب األنصاري فجعل األنصاري  :  موضع كذا وكذا ففضحني قاليف

فلام  ، يا أمري املؤمنني تثبت يف أمري : حيلف وأمري املؤمنني عليه السالم جالس ويقول

يا أبا احلسن ما ترى فنظر أمري املؤمنني  : أكثر الفتى قال عمر ألمري املؤمنني عليه السالم

  .)2(اض عىل ثوب املرأة وبني فخذهيا عليه السالم إىل بي

                                                        

 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 1/339 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 20/114 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 657 ، للطويس ، األمايل ، 17/49

 6/131 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 76/144

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 27/281 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/422 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 8/299 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 25/126 ، للربوجردي

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  ، 3/142 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني 

،  رشح إحقاق احلق ، 11/28 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(طالب 

 17/446 ، للمرعيش
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 ، وكان يف يساره يستنجي هبا ، العزة هللا مجيعا : كان نقش خاتم أيب : الصادق عليه السالم

وكان يف يده اليرسى يستنجي هبا  ، امللك هللا : وكان نقش خاتم أمري املؤمنني عليه السالم

 العزة هللا مجيعا  عليه وآله وسلمصىل اهللاكان نقش خاتم رسول اهللا  :  قال- ويف رواية -

 .)1(وكان يف يساره يستنجي هبا

م هبيمة األنعام ( :يف قول اهللا : الصادق عليه السالم ُ ِأحلت لك َ ْ َ ُ َ ََّ َِ ْ ِ  قال البهيمة )]1 : املائدة[ُ

 .)2(هيهنا الويل واالنعام املؤمنون

زبور  : ئ فيه ؟ قالفأي ش : قلت : قال ، إن عندي اجلفر األبيض : الصادق عليه السالم

 وصحف إبراهيم عليهم السالم واحلالل واحلرام ، وإنجيل عيسى ، وتوراة موسى ، داود

وفيه ما حيتاج الناس إلينا وال نحتاج إىل أحد  ، ما أزعم أن فيه قرآنا ، ومصحف فاطمة، 

 ،  وعندي اجلفر األمحر.وربع اجللدة وأرش اخلدش ، ونصف اجللدة ، حتى فيه اجللدة

                                                        
 ، هتذيب األحكام ، 1/48 ، للطويس ، االستبصار ، 154 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 1(

 ، 77/201 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/234 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/32 ، للطويس

جممع  ، 1/250 ، حليلللعالمة ا ، منتهى املطلب ، 2/217 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

احلدائق  ، 1/242 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، )احلاشية (1/97 ، للمحقق األردبييل ، الفائدة

ملحمد  ، جواهر الكالم ، 1/401 ، للنراقي ، مستند الشيعة ، 2/80 ، ليوسف البحراين ، النارضة

 1 ، آلقا رضا اهلمداين ، اح الفقيهمصب ، 1/484 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة ، 2/71 ، حسن النجفي

 ، للخوئي ، كتاب الطهارة ، )احلاشية (2/246 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 1/94ق 

 ، )احلاشية (1/193 ، ملحمد صادق الروحاين ، )عليه السالم(فقه الصادق  ، )احلاشية (3/464

 )اشيةاحل (2/153 ، ملحمد سعيد احلكيم ، الطهارة ، مصباح املنهاج

 ، 1/584 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/290 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 1/432 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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السالح وذلك إنام يفتح للدم  : وأي شئ يف اجلفر األمحر ؟ قال : ال الروي ابن أيب العالءق

أصلحك اهللا أيعرف هذا  : فقال له عبد اهللا ابن أيب يعفور ، يفتحه صاحب السيف للقتل

إي واهللا كام يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه هنار ولكنهم حيملهم  : بنو احلسن ؟ فقال

 .)1(ولو طلبوا احلق باحلق لكان خريا هلم ، ب الدنيا عىل اجلحود واالنكاراحلسد وطل

بنو احلسن ال  : فقيل له ، ليس منا أحد إال وله عدو من أهل بيته : الصادق عليه السالم

 .)2(بىل ولكن حيملهم احلسد : يعرفون ملن احلق ؟ قال

 ومعىل بن خنيس احلسن بن لقيت أنا : قال ، عن ابن أيب يعفور : الصادق عليه السالم

فأخربنا بام قال جعفر بن  ، يا هيودي : احلسن ابن عيل بن أيب طالب عليهام السالم فقال

 .)3(إن اليهودي من رشب اخلمر ، هو واهللا أوىل باليهودية منكام : حممد عليه السالم فقال

                                                        

رشح  ، 306 ، 1/240 ، للكليني ، الكايف ، 171 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 2/138 ، للطربيس ، االحتجاج ، 6/171 ، 5/339 ، راينللمويل حممد صالح املازند ، أصول الكايف

 ، 1/139 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 46/230 ، 26/38 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 300 ، هلاشم معروف احلسني ، دراسات يف احلديث واملحدثني

 ، 376 ، 374 ، 2/353 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم (موسوعة أحاديث أهل البيت ، 2/54

للحاج  ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 1/501 ، للطربيس ، إعالم الورى ، 10/301

لعبد  ، التحقيق يف اإلمامة وشؤوهنا ، 1/380 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 8/58 ، حسني الشاكري

 240 ، اللطيف البغدادي

موسوعة  ، 47/273 ، 46/180 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/137 ، للطربيس ، الحتجاجا) 2(

 9/98 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(املصطفى والعرتة 

 ، 17/50 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 25/322 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 3(

 ، بحار األنوار ، 2/138 ، للطربيس ، االحتجاج ، 5/314 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك
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مر كان خريا مما لو تويف احلسن ابن احلسن بالزنا والربا ورشب اخل : الصادق عليه السالم

 .)1(تويف عليه

قصد دار زيد بن حارثه بن وسلم صىل اهللا عليه وآله ان رسول اهللا  : الرضا عليه السالم

وإنام ! سبحان الذي خلقك  : رشاحيل الكلبي يف أمر اراده فرأى امرأته تغتسل فقال هلا

ملا  :  فقال النبي..أراد بذلك تنزيه الباري عز وجل عن قول من زعم أن املالئكة بنات اهللا

سبحان الذي خلقك ان يتخذ له ولدا حيتاج إىل هذا التطهري واالغتسال فلام  : رآها تغتسل

 : وقوله هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله عاد زيد إىل منزله أخربته امرأته بمجئ رسول اهللا 

من فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظن أنه قال ذلك ملا أعجبه ! سبحان الذي خلقك 

 . )2(حسنها 

 ملا بنى مسجده باملدينة وأرشع صىل اهللا عليه وآله وسلمإن رسول اهللا  : احلسن العسكري

وأرشع املهاجرون واألنصار أبواهبم أراد اهللا عز وجل إبانة حممد وآله األفضلني  ، فيه بابه

                                                                                                                                        

 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 5/289 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 47/273 ، للمجليس

3/121 

 ، بحار األنوار ، 5/314 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك ، 2/138 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 5/289 ، للخوئي ، رجال احلديثمعجم  ، 47/273 ، للمجليس

بحار  ، 2/222 ، للطربيس ، االحتجاج ، 2/180 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 2(

 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 22/217 ، 11/83 ، للمجليس ، األنوار

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/48،  4/192 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/130

 ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 22 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، قصص األنبياء ، 4/281 ، 3/167

 للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 1/162 ، لباقر رشيف القريش

 1/296 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 12/131، 
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 رسول فنزل جربئيل عليه السالم عن اهللا تعاىل بأن سدوا األبواب عن مسجد ، بالفضيلة

 فأول من بعث إليه رسول اهللا . قبل أن ينزل بكم العذابصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

سمعا وطاعة  :  يأمره بسد األبواب العباس بن عبد املطلب فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم

 ثم مر العباس بفاطمة عليها السالم فرآها .وكان الرسول معاذ بن جبل ، هللا ولرسوله

ما بالك قاعدة ؟  : فقال هلا ، وقد أقعدت احلسن واحلسني عليهام السالم ، اهباقاعدة عىل ب

 صىل اهللا عليه وآله وسلمانظروا إليها كأهنا لبوة بني يدهيا جرواها تظن أن رسول اهللا 

 .)1(ويدخل ابن عمه ، خيرج عمه

فجعل أيت إىل الكاظم عليه السالم بصحفة فيها رطب ) :  هـ300 : ت(القمي احلمريي 
ذا احلديث  - أي الراوي -يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على ميينه ، فحدثت 

  .)2(نعم: قلت : أنت رأيته يأكل بيساره ؟ قال : فقال يل : رجال من أصحابنا قال 
كان وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام قبض نبي اهللا ) :  هـ320: ت (حممد بن مسعود العيايش 

صىل اهللا  من االختالف وعمد عمر فبايع أبا بكر ومل يدفن رسول اهللا الذي كان ملا قد قىض

ورأي الناس قد بايعوا وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام رأى ذلك عيل  ، بعدوسلم عليه وآله 

أخذ جيمعه يف مصحف فأرسل أبو بكر  وأبا بكر خيش أن يفتتن الناس ففرغ إىل كتاب اهللا

 : فأرسل إليه مرة أخرى فقال ، ال أخرج حتى امجع القرآن  :إليه ان تعال فبايع فقال عىل

                                                        

بحار  ، 17 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 28 ، 39/22 ، للمجليس ، األنوار

 بحار األنوار ، 24/260 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 309 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 2(

 558 ، 23/551 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 63/385 ، 48/119 ، للمجليس، 
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فقامت فاطمة بنت رسول  ، ال اخرج حتى أفرغ فأرسل إليه الثالثة ابن عم له يقال قنفذ

عليها حتول بينه وبني عيل عليه السالم فرضهبا فانطلق قنفذ وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

عىل الناس فأمر بحطب فجعل حوايل بيته ثم وليس معه عيل عليه السالم فخيش أن جيمع 

 انطلق عمر بنار فأراد أن حيرق عىل عيل بيته وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهم

  .)1(فلام رأى عىل ذلك خرج فبايع كارها غري طائع ، 

دخلت محاما باملدينة  : عن عبيد اهللا الدابقي قال) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

أليب جعفر حممد بن  : يا شيخ ملن هذا احلامم ؟ فقال : ذا شيخ كبري وهو قيم احلامم فقلتفإ

كيف كان يصنع ؟  : فقلت ، نعم : كان يدخله ؟ قال : عيل بن احلسني عليه السالم فقلت

كان يدخل فيبدء فيطيل عانته وما يليها ثم يلف عىل طرف إحليله ويدعوين فاطيل  : قال

كال إن النورة  : فقال ، الذي تكره أن أراه قد رأيته : ت له يوما من األيامفقل ، سائر بدنه

 . )2(سرتة

                                                        
 غاية 2/308 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 28/231 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 5/337 ، هلاشم البحراين ، املرام

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/200 ، للحويزي ، ري نور الثقلنيتفس ، 278

 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 1/164 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

2/55 

 3/232 ، اضل اهلنديللف ، كشف اللثام ، )احلاشية (103ة /2 ، للمحقق األردبييل ، جممع الفائدة) 2(

 6/17 ، ملحمد جواد العاميل ، مفتاح الكرامة ، 5/531 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة، 

 ، 8/160 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 4/224 ، للنراقي ، مستند الشيعة ، )احلاشية(

 ، 1/157 ، أبو طالب األراكيآلخوند مال  ، رشح نجاة العباد ، 1/423 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة
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 : عن زرارة أنه قال يف أيب جعفرعليه السالم) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

  .)1(شيخ ال علم له باخلصومة

وسلم عليه وآله صىل اهللا تويف موىل لرسول اهللا ) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

خيلف وارثا فخاصم فيه ولد العباس أبا عبد اهللا عليه السالم وكان هشام بن عبد امللك قد 

 الوالء لنا وقال أبو عبد اهللا عليه السالم : حج يف تلك السنة فجلس هلم فقال داود بن عيل

اتل معاوية فقد إن كان أيب ق : إن أباك قاتل معاوية فقال : بل الوالء يل فقال داود بن عيل: 

إشارة إىل ما حكاه الكيش من أن أمري املؤمنني (ثم فر بخيانته  ، كان حظ أبيك فيه األوفر

عليه السالم استعمل عبداهللا بن العباس ريض اهللا عنهام عىل البرصة فحمل بيت املال وفر 

 ، مةواهللا ألطوقنك غدا طوق احلام : وقال) منها إىل احلجاز وكان مبلغه ألفي ألف درهم

  .)2(كالمك هذا أهون عيل من بعرة يف وادي األزرق : فقال له داود بن عيل

أتت إمرأة جمح إىل أمري املؤمنني عليه السالم ) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

 فأمر أن حيفر هلا حفرة ثم دفنها فيها ثم ...أين زنيت فطهرين : ياأمري املؤمنني : فقالت

رجليه يف غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتني يف أذنيه ثم نادى ركب بغلته وأثبت 

عهدا وسلم صىل اهللا عليه وآله بأعىل صوته ياأهيا الناس إن اهللا تبارك وتعاىل عهد إىل نبيه 

ٌإيل بأنه ال يقيم احلد من هللا عليه حد فمن كان عليه وسلم صىل اهللا عليه وآله عهده حممد  َّ

                                                                                                                                        

 للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/117 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 6/497 ، للكليني ، الكايف

 16/519 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/53، 

 10/58 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/385 ، للكليني ، الكايف) 1(

بحار  ، 12/357 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/260 ، للكليني ، الكايف) 2(

 2/111 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 47/387 ، 22/270 ، للمجليس ، األنوار
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فانرصف الناس يومئذ كلهم ما خال أمري  : قال ، قيم عليها احلدٌحد مثل ماعليها فال ي

املؤمنني عليه السالم واحلسن واحلسني عليهام السالم فأقام هؤالء الثالثة عليها احلد 

وانرصف فيمن انرصف يومئذ حممد ابن أمري املؤمنني عليه  : يؤمئذ ما معهم غريهم قال

 .)1(السالم

وحيكم قد أعياين أمر ابن  : كان املتوكل يقول) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

فإن مل جتد  : فقالوا له ، أبى أن يرشب معي أو ينادمني أو أجد منه فرصة يف هذا ، الرضا

فقال اجلواد .. .منه فهذا أخوه موسى قصاف عزاف يأكل ويرشب ويتعشق ويتخالع

  تقر له أنك رشبت نبيذا قطفال ، إن هذا الرجل قد أحرضك ليهتكك ويضع منك : ملوسى

 : فام حيلتي ؟ قال ، إنام دعاين هلذا :  فقال له موسى.واتق اهللا يا أخي أن ترتكب حمظورا، 

فأبى  ، فام غرضه إال هتكك ، وال تفعل ما يشينك ، وال تعيص ربك ، فال تضع من قدرك

قيم عىل وهو م ، فكرر عليه أبو احلسن عليه السالم القول والوعظ ، عليه موسى

 .)2(خالفه

                                                        

 للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 10/11 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 7/187 ، للكليني ، الكايف) 1(

جامع  ، 42/98 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 40/292 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 28/53، 

 25/271 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، 7/309 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/502 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، كشف الغمة ، 158 ، 50/3 ، للمجليس ، واربحار األن ، 7/429 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز

للحاج حسني  ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 3/173 ، البن أيب الفتح اإلربيل

 323 ، 14/161 ، الشاكري
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عن بن خاقان أنه سأل رجل أباه عن جعفر بن ) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

 -ومن جعفر فتسأل عن خربه ؟ أو يقرن باحلسن  : ؟ فقالعيل أخى احلسن العسكري

 جعفر معلن الفسق فاجر ماجن رشيب للخمور أقل من رأيته من الرجال -العسكري 

 .)1(يف قليل يف نفسهخف ، وأهتكهم لنفسه

 خرج من صىل اهللا عليه وآله وسلمأن النبي ) :  هـ352: ت (فرات بن إبراهيم الكويف 

يا رسول اهللا ما الذي أرى بك  : فقالت خدجية ، الغار فأتى إىل منزل خدجية كئيبا حزينا

 رسول يا : حيزنني غيبوبة عيل قالت : من الكأبة واحلزن ما مل أره فيك منذ صحبتي ؟ قال

كان معك الليلة سبعة فتحزن لغيبوبة  ، اهللا فرقت املسلمني يف اآلفاق وإنام بقي ثامن رجال

  .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلمرجل ؟ فغضب النبي 

ال هيولنكم وال يعظمن عليكم ما  : أهيا الناس) :  هـ356 : ت(أبو الفرج األصفهاين 

إن أباه  ، ا وأباه وأخاه مل يأتوا بيوم خري قطصنع هذا الرجل الوله الورع أي اجلبان إن هذ

 خرج يقاتله ببدر فأرسه أبو اليرس كعب بن عمرو صىل اهللا عليه وآله وسلمعم رسول اهللا 

 فأخذ فداءه فقسمه بني املسلمني ، صىل اهللا عليه وآله وسلماألنصاري فأتى به رسول اهللا 

ق مال اهللا ومال املسلمني فاشرتى به وإن أخاه واله عيل أمري املؤمنني عىل البرصة فرس، 

                                                        
 ، 7/313 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/504 ، للكليني ، الكايف) 1(

 2/148 ، للطربيس ، هلدىإعالم الورى بأعالم ا

 ، 40/65 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 547 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف) 2(

 348 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة
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فهرب من برس بن أرطأة وترك  اجلواري وزعم أن ذلك له حالل وإن هذا واله عىل اليمن

 .)1(ولده حتى قتلوا وصنع اآلن هذا الذي صنع

هبط جربئيل عليه السالم عىل رسول اهللا ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

صىل اهللا عليه وآله فقال  ،  يف قباء أسود ومنطقة فيها خنجرلمصىل اهللا عليه وآله وس

ويل لولدك من  ، زي ولد عمك العباس يا حممد : يا جربئيل ما هذا الزي فقال : وسلم

يا عم ويل  :  إىل العباس فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمفخرج النبي  ، ولد عمك العباس

 ويف .جرى القلم بام فيه : ب نفيس ؟ قاليا رسول اهللا أفأج : فقال ، لولدي من ولدك

 :  قال.يا رسول اهللا ، بىل : أال أخربك بام أخربين به جربئيل ؟ فقال ، يا عم النبي : رواية

أفال أجتنب النساء ؟  ، يا رسول اهللا :  فقال.ويل لذريتك من ولد العباس : قال يل جربئيل

 .)2(قد فرغ اهللا مما هو كائن  : فقال له

                                                        

 ، )احلاشية (44/61 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 42 ، أليب الفرج األصفهانى ، مقاتل الطالبيني) 1(

 ، )احلاشية (16/42 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 5/343 ، للمحمودي،  هنج السعادة

للحاج حسني  ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 8/456 ، 1/569 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

 5/45 ، الشاكري

 ، 51/77 ، 22/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/252 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 2(

عليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 8/585 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

للمريزا جعفر  ، إرشاد العباد إىل استحباب لبس السواد ، 12/257 ، هلادي النجفي ، )السالم

ملحمد بن  ، بةكتاب الغي ، 383 ، 1/257 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 33 ، الطباطبائي احلائري

إلزام  ، )احلاشية (2/1125 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 256 ، إبراهيم النعامين

 1/158 ، لعيل اليزدي احلائري ، الناصب يف إثبات احلجة الغائب



58 

ملا بايع الناس أبا بكر دخل عيل عليه ) :  هـ413: ت ( النعامن امللقب باملفيد حممد بن

فقال عمر بن  ، وأبوا أن خيرجوا ، املقداد بيت فاطمة عليها السالم والسالم والزبري

عليكم  : فقال أبو بكر ، فخرج الزبري ومعه سيفه ، ارضموا عليهم البيت نارا : اخلطاب

فقال  ، فزلت قدمه وسقط إىل األرض ووقع السيف من يده  ،فقصدوا نحوه ، بالكلب

 وخرج عيل ابن أيب طالب .فرضب بسيفه احلجر حتى انكرس ، ارضبوا به احلجر : أبو بكر

ما شأنك يا أبا احلسن ؟  : فقال ، عليه السالم نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شامس

  املنرب يبايع له وال يدفع عن ذلك وال ينكرهأرادوا أن حيرقوا عيل بيتي وأبو بكر عىل : فقال

فانطلقا مجيعا حتى عادا إىل  ، وال تفارق كفي يدك حتى أقتل دونك : فقال له ثابت، 

وقد خلت دارها من أحد من القوم وهي  ، املدينة وإذا فاطمة عليها السالم واقفة عىل باهبا

وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا تركتم رسول  ، ال عهد يل بقوم أسوا حمرضا منكم : تقول

جنازة بني أيدينا وقطعتم أمركم بينكم مل تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ومل تروا لنا 

  .)1(حقا

سألت أبا  :  زرارة قالعن) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ال اهللا وحده ال رشيك له اشهد ان ال إله إ : عبد اهللا عليه السالم عن التشهد ؟ فقال

قلت التحيات والصلوات ؟ قال التحيات والصلوات  ، وأشهد ان حممدا عبده ورسوله

                                                        

ه علي(تفسري اإلمام العسكري  ، 28/231 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 49 ، للمفيد ، األمايل) 1(

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، )احلاشية (108 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )السالم

اهلجوم عىل  ، 5/334 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/168 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم

ملحمد  ، ديث الفريقنيقرة العينني من أحا ، 282 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(بيت فاطمة 

 2/169 ، 1/175 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 38 ، حياة األنصاري
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فقال كمثل ذلك  ، فلام خرجت قلت إن لقيته ألسألنه غدا فسألته من الغد عن التشهد

ألقاه بعد يوم ألسألنه غدا  : قلت ، قلت التحيات والصلوات ؟ قال التحيات والصلوات

قلت التحيات والصلوات ؟ قال التحيات والصلوات  ، فقال كمثله : ه عن التشهدفسألت

 .)1(فلام خرجت رضطت يف حليته وقلت ال يفلح ابدا

دخلت عىل  : عن شعيب) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ملرأة وال شئ عىل  ترجم ا.امرأة تزوجت وهلا زوج قال : أيب احلسن عليه السالم فقلت له

إين سألت أبا احلسن عليه السالم عن املرأة التي  : فلقيت أبا بصري فقلت له ، الرجل

ما أظن  : ترجم املرأة وال شئ عىل الرجل فمسح صدره وقال : تزوجت وهلا زوج قال

 .)2(صاحبنا تناهى حكمه بعد

 : قال ،  بن سديرحنان) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 ، فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الزيدية ، كنت جالسا عند احلسن بن احلسني

ما أصدق عىل زيد أنه يرشب  : ما ترى يف النبيذ فان زيدا كان يرشبه عندنا ؟ قال : فقال

                                                        

 8/245 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/379 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

 فوائد الرجاليةال ، 76/57 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/401 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

 ، 21/85 ، 15/152 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 160 ، ملهدي الكجوري الشريازي، 

 )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 452 ، 12/426 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 8/453 ، للحاج حسني الشاكري، 
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 انام ، وال ويص نبي ، فإن كان فعل فان زيدا ليس بنبي : بىل قد رشبه قال : قال ، مسكرا

 .)1(هو رجل من آل حممد خيطي ويصيب

قدم عليه جعفر من احلبشة ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

ومعه جارية فأهداها إىل عيل عليه السالم فدخلت فاطمة فإذا رأس عيل يف حجر اجلارية 

فنزل جربئيل فمضت إىل النبي تشكو عليا  ، فلحقها من الغرية ما يلحق املرأة عىل زوجها

هذه  : يا حممد اهللا يقرأ عليك السالم ويقول لك : فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله إىل النبي 

صىل اهللا عليه وآله النبي   فلام دخلت فاطمة قال هلا.فاطمة أتتك تشكو عليا فال تقبل منها

يا   :فرجعت فقالت له ذلك فقال ، ارجعي إىل بعلك فقويل له رغم أنفي لرضاك : وسلم

صىل اهللا واحياءاه من رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله فاطمة شكوتيني إىل رسول اهللا 

وكان مع  ، أشهدك يا فاطمة ان هذه اجلارية حرة لوجه اهللا يف مرضاتك ، وسلمعليه وآله 

وهذه اخلمس مائة درهم صدقة عىل فقراء  : عيل عليه السالم مخسامئة درهم فقال

دخلت فاطمة عليها السالم يوما فنظرت  :  ويف رواية.ار يف مرضاتكاملهاجرين واألنص

إىل رأس عيل عليه السالم يف حجر اجلارية فقالت يا أبا احلسن فعلتها فقال ال واهللا يا بنت 

حممد ما فعلت شيئا فام الذي تريدين ؟ قالت تأذن يل يف املصري إىل منزل أبى رسول اهللا 

ل هلا قد أذنت لك فتجلببت بجلباهبا وتربقعت بربقعها  فقاصىل اهللا عليه وآله وسلم

 فهبط جربئيل عليه السالم فقال يا حممد ان اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلموأرادت النبي 

                                                        

 ، نقد الرجال ، 46/194 ، للمجليس ، ر األنواربحا ، 2/499 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/363 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 2/328 ، للتفريش

 7/255 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 8/362
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يقرءك السالم ويقول لك ان هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا فال تقبل منها يف عيل 

 .)1(ألخ..شيئا

أمر بسد أبواب مجيع  ، إنكم تعلمون أن النبي) : ـ ه548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

فسأله أبو بكر أن  ، الناس التي كانت مرشعة إىل املسجد ما خال باب عيل عليه السالم

 .)2(وغضب عمه العباس من ذلك ، يرتك له كوة لينظر منها إىل رسول اهللا فأبى عليه

ومعه عيل عليه السالم م وسلصىل اهللا عليه وآله سافر ) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

  .)3(وعايشة فكان النبي ينام بينهام يف حلاف

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفرت الوحي فجزع لذلك النبي ) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

 .)4(لقد قالك : جزعا شديدا فقالت له خدجية

                                                        
 ، شوبالبن شهر آ ، مناقب آل أيب طالب ، 163 ، ملحمد بن عيل الطربي ، بشارة املصطفى) 1(

 ، 43/147 ، 39/207 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 276 ، للحر العاميل ، اجلواهر السنية ، 3/120

 ، حلية األبرار ، 1/163 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 543 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية

 اللمعة البيضاء ، 2/56،  لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 2/278 ، هلاشم البحراين

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 37 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 278 ، للتربيزي األنصاري، 

 1/79 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 7/243 ، للعاميل ، االنتصار ، 7/63

 ، املناظرات يف اإلمامة ، 47/397 ، لمجليسل ، بحار األنوار ، 2/145 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

 1/329 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 169 ، لعبد اهللا احلسن

 ، 38/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/59 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 7/381 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 18/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/44 ، البن شهر آشوب ، طالبمناقب آل أيب ) 4(
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 ريض ريف روايات تزويج أم كلثوم بنت عيل من عم) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

هذات اخلربان ال يدالن عىل وقوع تزويج أم كلثوم من امللعون املنافق رضورة  : اهللا عنه

 . )1(وتقية

ّبعد انكار عمر النص اجليل وظهور نصبه وعداوته ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ال إ، ّيشكل القول بجواز مناكحته من غري رضورة وال تقية ، ألهل البيت عليهم السالم 

ّأن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن االسالم    .)2(ومل يقل به أحد من أصحابنا ، ّ

أنه يثبت من أحاديثنا أن عباسا مل يكن من املؤمنني ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(الكاملني وأن عقيال كان مثله يف عدم كامل اإليامن

إن اهللا عز وجل خلق  : الصادق عليه السالم يف قول) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

استودع  ووخلق خلقا بني ذلك ، وخلق خلقا للكفر ال زوال له ، خلقا لاليامن ال زوال له

وإن يشأ أن يسلبهم إياه سلبهم وكان فالن  ، فإن يشأ أن يتمه هلم أمته ، بعضهم االيامن

ية عن ابن عباس فإنه قد كنا-  وكان فالن منهم-حيتمل أن يكون  :  قال.منهم معارا

وقع بينه عليه و ، ذهب بأموال البرصة إىل احلجاز وانحرف عن أمري املؤمنني عليه السالم

 ، فالن كناية عن عثامن : قيل و.ارتداده وبينه مكاتبات تدل عىل شقاوته والسالم

ه ال خيفى بعدو ، معارا خرب كانو ، الظرف حال عن فالنو ، الضمري للخلفاء الثالثةو

 .)4(فإن الثالثة كانوا كفرة مل يؤمنوا قط ، معنى ولفظا

                                                        
 20/42 ، للمجليس ، مرآة العقول) 1(

 20/45 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 42/109 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/866 ، للمجليس ، حياة القلوب) 3(

 11/244 ، للمجليس ، مرآة العقول) 4(
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حيكى يف سبب حتريم عمر ملتعة النساء أنه قد طلب ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

فلام مىض من الليل جانب طلب منه أن ينام عنده  ، أمري املؤمنني عليه السالم إىل منزله ليلة

 داخل بيته معرتضا عىل أمري املؤمنني عليه السالم فلام أصبح الصبح خرج عمر من ، فنام

وها أنت هذه الليلة  ، بأنك قلت إنه ال ينبغي للمؤمن أن يبيت ليلة عزبا إذا كان يف بلد

فقال أمري املؤمنني عليه السالم وما يدريك أنني بت عزبا ؟ وأنا هذه الليلة قد  ، بت عزبا

 .)1(كن من التحريم فحرمهاّمتتعت بأختك فالنة فأرسها يف قلبه حتى مت

ًإن عقيال والعباس مذمومان ألهنام مل ينرصا آل النبوة عليهم ) : معارص(يارس احلبيب 

ولذا قال فيهام أمري  ، السالم كام فعل احلواريون املخلصون كسلامن وأيب ذر واملقداد

عىل أهل ُثم درت  ، ثم أخذت بيد فاطمة وابني احلسن واحلسني : املؤمنني عليه السالم

 : فام أجابني منهم إال أربعة رهط ، بدر وأهل السابقة فأنشدهتم حقي ودعوهتم إىل نرصيت

 ، ُوذهب من كنت أعتضد هبم عىل دين اهللا من أهل بيتي ، سلامن وعامر واملقداد وأبو ذر

 : ًوقال عليه السالم أيضا. عقيل والعباس ، ُوبقيت بني خفريتني قريبي العهد بجاهلية

ْ لو كان محزة وجعفر حيني ما طمع فيها أبو بكرواهللا عقيل  ، ُولكن ابتليت بجلفني ، ّ

ومن أعظم ما نرص به سلامن وعامر واملقداد وأبو ذر .  وغريها من أحاديث.والعباس

 ، ّعليهم الرضوان تصدهيم أليب بكر وعمر لعنة اهللا عليهام يف املسجد واحتجاجهم عليهام

ً عليه السالم عىل اجلهاد وقتال القوم ثأرا للزهراء عليها السالم ومبايعتهام أمري املؤمنني

ولوال أن أمري املؤمنني عليه السالم مل يأذن هلم بالقتال . وهذا ما مل يفعله عقيل وال العباس

                                                        

شجرة  ، 23 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، زهر الربيع ، 2/320 ، لنعمة اهللا اجلزائري  ،األنوار النعامنية) 1(

 ، حدائق األنس ، 3/76 ، ليوسف البحراين ، الكشكول ، 1/70 ، ملحمد مهدي احلائري ، طوبى

 209 ، للزنجاين
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غري أنه مل يأذن ألن رشط القتال كان حتقق العدة التي قوامها أربعون  ، ألشهروا سيوفهم

 .)1(العددومل يتوفر هذا  ، ًرجال

ونحن . مذمومان - العبا س وعقيل -يميل الشيخ إىل أهنام ) : معارص(يارس احلبيب 

كام ال  ، فال يضرينا أن يكون العباس وعقيل مذمومني منحرفني ، الرجال الشيعة ال نعبد

كام ال يؤذينا أن يكون  ، ًمثال ، ً مذموما- هو نوح عليه السالم -يضرينا أن يكون ابن نبي 

ًاألجالء الصلحاء كمحمد بن أيب بكر رضوان اهللا عليه ابنا لطاغية هو أبو بكر لعنه أحد 

فنحن نحكم عىل سرية الشخص إذا كانت حسنة فنحن نحرتمها وإذا مل تكن فنحن . اهللا

 .)2(ال نحرتمها

ماهو موقفنا من زوجات الرسول صىل اهللا تعاىل عليه  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

  :  وسلم التالية اسامؤهنوعىل آله

 .زينب بنت خزيمه - 1

 . زينب بنت جحش- 2

 . سوده بنت زمعه- 3

 . جويريه بنت احلارث- 4

  . صفيه بنت حيي بن اخطب- 5

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1268 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1268 
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ومل يكن هلن دور يف نرصة أهل البيت عليهم  ، مل يمدحهن األئمة عليهم السالم : فأجاب

صىل اهللا عليه وآله  األعظم السالم والوقف معهم يف حمنتهم بعد ميض رسول اهللا

 .)1(وسلم

تفسري (ذكرتم يف أحد أجوبتكم مانصه وأما  : وقد سأله أحدهم) : معارص(يارس احلبيب 

سيام وأن الرجل من املنحرفني عن أهل البيت  ، ابن عباس آلية اخليانة فغري ملزم

 املؤمنني صلوات ّعليهاملسالم واملتأكلني هبم ورسقته لبيت مال البرصة مشهورة وذم أمري

فهل . ُوهو مل ينسب قوله هذا إىل معصوم حتى يؤخذ به أو يلتفت إليه ، اهللا عليه له ظاهر

 هو عبداهللا بن عباس؟ فإذا كان هو فام الدليل عىل خيانته؟ فأجاب) عباس(املقصود بـابن

تحقيق وال ، نعم إن املقصود من كالمنا هو عبد اهللا بن عباس نفسه ال أخوه عبيد اهللا: 

الدقيق يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه من املنحرفني عن أهل البيت صلوات اهللا عليهم 

أي ممن يرغب أن جيعل من أهل البيت جرسا لبلوغ أمانيه الدنيوية ليس  ، ّواملتأكلني هبم

أنه مذموم يف  : وتنقيح الكالم يف شأنه يكون إن شاء اهللا تعاىل ببيان أمور هي. إال

أن ابن ... ّوت باخلائن واخلارس واحلائر واملدعي واملنتحل وغري ذلكالروايات ومنع

ّعباس ادعى منزلة فوق منزلته وطمع أن يكون إماما يستغني الناس بعلمه دون األئمة 

ٍوهو ليس سوى مدع زاعم ، املعصومني صلوات اهللا عليهم ومنتحل لوالية أهل البيت  ، ّ

وقد ناقش بعض الرجاليني يف سند هذه . حائروخائن خارس أو  ، عليهم الصالة والسالم

ّواحلال أن بعض من ضعفوه  ، ّوضعفوها من جهة بعض الرواة أمال يف إسقاطها ، الرواية

كام أن الرواية مروية .  موثق عند آخرين كالنجايش وغريه- كإبراهيم بن عمر اليامين -

بل جمهول أو  ، اهتا مذموموليس يف رو ، بطرق خمتلفة تنتهي إىل الباقر صلوات اهللا عليه

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=484 
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ُويطمأن إىل  ، وتعدد األسناد جيربها مع وجود النظائر ، مسكوت عنه أو ضعيف

وباجلملة هذا  : ولذا جتد املحقق الداماد يقول عنها ، صدورها عن املعصوم عليه السالم

ومسائله الغامضة من احلكمة منطوية يف  ، احلديث الرشيف طريقه صحيح عىل األصح

أن ابن عباس زعم أنه من املستقيمني واإلمام الباقر صلوات اهللا عليه يثبت . ..متنه

ّفيبني جهله ويصفه بسخافة العقل ويكشف أن ملكا من املالئكة أعامه يوم رد  ، العكس ّ

عىل املوىل أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وأنكر نزول األوامر اإلهلية عىل أهل البيت يف 

ثم ينبئه اإلمام بأنه هالك يف  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمسول اهللا ليلة القدر بعد ميض ر

حرب (وهلذا جتد العامة قد أخذوا منه كثريا حتى أسموه  ، وسيهلك معه خلقا أيضا ، النار

وكل من أخذ العلم من غري أهل البيت  ، وتركوا أهل البيت صلوات اهللا عليهم) األمة

بني خط أهل البيت عليهم السالم وخط ابن  ، تفتا لهوههنا متايز ينبغي أن تكون مل. هلك

ّ الذين طاملا ادعوا مواالة أهل البيت ليصعدوا يف - كاحلسن البرصي -عباس وأشباهه 

ّغري أنك إذا تفحصت ما جاءوا به وجدته مغايرا لتعاليم األئمة صلوات اهللا عليهم  ، األمة

القبول وتقديسهم كل هذا التقديس جيعل ّوجمرد قبول العامة هبم كل هذا  ، ومتاميزا عنها

فإن املخالفني كانوا يبتعدون عن كل من ينتسب إىل  ، ّذا اللب واخلربة يرتاب يف شأهنم

 ، وهلذا صنعوا ألنفسهم فقهاء بديلني ، ّأهل البيت صلوات اهللا عليهم ويتلقى العلم منهم

وقد . فتأمل. وأرضابهومن أواخرهم أبو حنيفة  ، كان من أوائلهم ابن عباس وأمثاله

ناقش بعض الرجاليني يف سند هذه الرواية أيضا من جهة تضعيف احلسن بن العباس بن 

ومع ذا نقول أهنا مشمولة باالعتبار لورودها  ، ّحريش مع أن الراوي ليس بمتهم يف يشء

يف الكايف الرشيف الذي هو عندنا األصل يف رواياته الصحة ملدحه وتوثيقه اإلمجايل من 

ويبقى  ، مام العرص صلوات اهللا عليه إال أن يقوم الدليل القطعي القوي عىل طرح بعضهاإ
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وأما حماولة بعضهم إسقاط هذه . ّاملطروح أيضا حتت إمكان التوجيه واحلمل لرد االعتبار

الرواية من باب أن الباقر صلوات اهللا عليه مل يكن عمره آنذاك يتجاوز احلادية عرشة 

 عباس املسن وجيتمع إليه الناس واحلال أنه مل يكن إال صغري السن فكيف يتخاطب وابن

إن املحاولة هذه واهية إذ كيف خفي عىل املحاول أن األئمة  : حينها وقبل إمامته؟ فأقول

ّاملعصومني عليهم الصالة والسالم كان الناس جيتمعون إليهم واملسنون خيتلفون عليهم 

فالعمر بالنسبة إىل ! وات اهللا عليه يف الثامنة؟وهم يف أقل من هذا السن كاجلواد صل

بل اجلميع كان يتعامل معهم  ، املعصومني مل يكن يوما من األيام بحاجب الناس عنهم

ّ كام أن التاريخ حدثنا عن - معاذ اهللا -عىل أهنم كبار بل عاملقة ال أطفال أو صبيان 

ني قبل امتالكهم زمام اختالف بعض الناس وحماورات بعض األئمة مع رموز املخالف

والكاظم كان حينها ) لعنه اهللا( كام وقع بني الكاظم عليه السالم وأيب حنيفة -اإلمامة 

 وعليه فال يستبعد صدور هذا احلديث سيام وأنه من جنس -صغريا أيضا وقد أهبره بعلمه 

مقابل  يف - ولو كان صغريا وقبل إمامته -ذلك احلديث إذ الغرض فيه تبيان علم اإلمام 

كام أنه ال مانع من التحقيق يف أشباه هذا . ّعلم غري اإلمام ولو كان كهال أو شيخا مسنا

ّاحلديث فلعل الغلط وقع من النساخ وكان املقصود بلفظة  ّالسجاد ال الباقر ) أيب(ّ

ّومما ورد يف ذمه ما رواه . ومن هذا القبيل كثري يف مصادرنا كام ال خيفى. صلوات اهللا عليهام

ِ وأعم - أي العباس -اللهم العن ابني فالن  : كيش عن أمري املؤمنني عليه السالمال

يف رقبتي واجعل عمى أبصارمها دليال ) اآلكلني(اآلجلني  ، كام أعميت قلوهبام ، أبصارمها

ّغري أين ال أعتمد عىل هذا احلديث كثريا إذ قد نسلم بأن اللعنة تشمل . "عىل عمى قلوهبام

 كام سيأيت إن -عباس بعد حادثة رسقته لبيت مال البرصة وهروبه إىل احلجاز عبد اهللا ابن 

ْ بيد أنه كيف يمكن التسليم بلعنه عليه السالم لعبيد اهللا بن عباس وقد استعمله -شاء اهللا 
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ّاحلسن عليه السالم يف ما بعد عىل اجليش ومل يكن قد صدر منه يشء بعد حال توليه 

ّإال أن يوجه أحد  ،  لسان األمري علنا ملا استعمله املجتبى أبدااليمن؟ ولو كان ملعونا عىل

ّكام قد وردت روايات أخرى يف ذمه منها . الرواية بتوجيه آخر مل يصل إليه نظري القارص

أما واهللا لوال ما  : البن عباس) التي يقول فيها احلسن صلوات اهللا عليه) اجلراد(رواية 

 ، ثم إنك بقولك هذا مستنقص يف بدنك ، وستعلمه ، نعلم ألعلمتك عاقبة أمرك ما هو

ولو أذن يل يف القول لقلت ما لو سمع عامة هذا اخللق  ، ويكون اجلرموز من ولدك

ويف اجلزء األخري  ، واجلرموز عىل الظاهر هو أحد طغاة بني العباس. جلحدوه وأنكروه

ى أنه لو قال اإلمام احلسن ّمن الرواية ما يدل عىل تعاظم شعبيته يف أوساط املخالفني حت

ويف هذا مزيد . ّصلوات اهللا عليه فيه القول احلق وعرفهم حقيقته جلحدوا قوله وأنكروه

وعىل هذا تدل السرية وجمريات  ، داللة عىل أن الرجل إنام هو صاحبهم ال صاحبنا

صلوات اهللا أما رسقته لبيت مال البرصة عندما كان واليا عليها بأمر أمري املؤمنني . التاريخ

فقد نقل التاريخ لنا كتاب أمري املؤمنني  ، عليه وهروبه باملال إىل احلجاز فشهري ومعروف

ّصلوات اهللا عليه الذي عنفه وتوعده فيه بالعذاب العظيم من اهللا تعاىل ُوقد روي أن أمري . ّ

م رسول هذا ابن ع : املؤمنني صلوات اهللا عليه عندما بلغته رسقته صعد املنرب وبكى وقال

! فكيف يؤمن من كان دونه؟!  يف علمه وقدره يفعل مثل هذاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

وقد حاول . واقبضني إليك غري عاجز وال ملول ، اللهم إين قد مللتهم فأرحني منهم

ّغري أنا  ، بعضهم التشكيك يف هذا اخلرب من جهة أنه مروي عن طريق الشعبي املنحرف

وكونه  ، طمأن لصدوره الشتهاره حتى أدرجه الرشيف الريض يف النهجُنقول أن اخلرب ي

 واردا من طرق أهل اخلالف مع جاللة قدر ابن عباس عندهم يساعد عىل هذا االطمئنان

ّولذا تراهم عربوا عن التوقف فيه  ، ّواملحدثون من أصحابنا مل يشككوا فيه الشتهاره،  ّ
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ضح الواضحات أن الكتاب يفصح عن لسان أمري واحلرية ومل يقدروا عىل دفعه ألن من أو

ّوحتى املحدث اخلبري الشيخ عباس القمي رمحه . املؤمنني صلوات اهللا عليه ال لسان غريه

ّاهللا رغم أنه اعترب ابن عباس من مجلة أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم إال أنه عرب عن  ّ

أما قصة محله املال من بيت مال  : لإذ قا ، ّحريته وتوقفه يف شأن رسقته لبيت مال البرصة

 وجوابه له ، وكتابة أمري املؤمنني عليه السالم إليه هبذا اخلصوص ، البرصة وذهابه إىل مكة

ّفأمر حري املحققني ، وهبذه العبارات اجلسورة،  وقد حاول بعضهم أيضا ادعاء أن هذا . ّ

وهو قول  ، ال عبد اهللا ،  عباسالكتاب من األمري عليه السالم إنام وجهه إىل عبيد اهللا بن

ّكام أنه لو كان كذلك ملا أمره  ، غري دقيق ألن عبيد اهللا إنام كان عىل اليمن واليا ال البرصة

فهذه .احلسن املجتبى صلوات اهللا عليه عىل اجليش كام أسلفنا إذ تكون جريمته ظاهرة

وتقابلها بضع . هّمجلة من روايات ذمه وإظهار فساده وانحرافه بل وارتداده وهالك

إن روايات مدحه كلها غري  : ّولو سلمنا بوقوع التعارض؛ فنقول ، روايات يف مدحه

ّوقد أقر بذلك السيد اخلوئي يف املعجم رغم ميالنه إىل حفظ ابن عباس من  ، صحيحة

ومجيع ما رأيناه من  ، ونحن وإن مل نظفر برواية صحيحة مادحة : فقال ، اخلدش واجلرح

فمن  ، إال أن استفاضتها أغنتنا عن النظر يف إسنادها ،  إسنادها ضعفالروايات يف

وبازاء هذه الروايات . املطمأن به صدور بعض هذه الروايات عن املعصومني إمجاال

ّونحن إنام نتمسك بالطائفة األوىل من الروايات حتى وإن مل تعد عندهم . روايات قادحة ّ

ّاعتامدا عىل ما قرروه من االطمئنان بصدورها ونغض النظر يف أسنادها  ، صحيحة سندا

وأما ترجيحنا هلا عىل الطائفة . وهذا متحقق فيها ، إمجاال عن املعصومني بعد االستفاضة

الثانية فمن واقع مالحظة السرية وجمريات التاريخ حيث ال نجد البن عباس موقعا 

ّه البن اخلطاب لعنة اهللا وخدمت ، حقيقيا يف التشيع بل نرى موقعه عند أهل اخلالف أعظم
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ُوال يقال أن ذلك كان كأمر سلامن عليه  ، ّعليه حتى كان مستشاره األول تثري الريب أكثر

ْالسالم يف قبوله االستعامل فإن الفرق بني بني املثالني ّ فسلامن كان جمازا من األمري عليه  ، ٌْ

َأن ابن عباس مل جيز ونراه يف حني  ، السالم عىل األظهر وقد خدم اإلسالم ال ابن اخلطاب ُ

هذا وال نجد له ذكرا يف . ّقد أضحى له خري ظهري ومعاون خيدمه ويمتدحه ويرتحم عليه

وحتى إن قيل أنه  ، ّالدفاع عن الزهراء البتول صلوات اهللا عليها يوم أن تعرضت للهجوم

ُكان يومذاك يف مقتبل الفتوة فكيف يرجى منه مثل ذلك؟ فنقول نعه أن وما كان يم : ّ

يصنع كام صنع أسامة بن زيد وهو يقاربه يف العمر؟ ولو أدرنا الوجه عن ذلك سألنا عن 

ٍوهذا وحده كاف  ، سبب كثرة رواياته عن طرق أهل اخلالف وحمدوديتها عن طرقنا

ّإذ لو كان من رجال التشيع حقا لطغت  ، لتبيان موقعه وعىل أي الطرفني هو حمسوب

إال أن الواقع يكشف عن أنه من رجاهلم  ، تي من طرقهمرواياته من طرقنا عىل ال

 ، ويزيدك يقينا يف هذا أن الروايات املادحة له عندنا والتي عرفت أهنا ضعيفة ، وأصحاهبم

وسلم صىل اهللا عليه وآله كزعم أن رسول اهللا  ، إنام هي واردة من طرقهم ويف مصادرهم

فكون هذه الروايات واردة من طرقهم ويف   ،دعا له بالعلم ومعرفة التأويل وما أشبه ذلك

مصادرهم يكفي يف طرحها مقابل روايات الذم الواردة من طرقنا ويف مصادرنا بمالك 

ّوذلك ملا قرر يف حمله يف علم الرواية والدراية أن من مسوغات  ، جاللة قدره عندهم ّ ُ

عوا ما وافق الطرح وجود النظري يف كتب أهل اخلالف فيكون األمر مشموال بقاعدة د

ويزيدك أنه مل يطلق عليه . القوم فإن الرشد يف خالفهم كام ورد عن املعصوم عليه السالم

أحد من األئمة صلوات اهللا عليه ألقابه املشتهرة عند أهل اخلالف كحرب األمة أو ترمجان 

رب بل ليس له أدنى مقام عندهم وباملثال نفسه الحظ أنه مل يرد إلينا خ ، الوحي وما أشبه

ّتردده عىل األئمة املعصومني كاحلسن واحلسني والسجاد والباقر صلوات اهللا عليهم  ّ
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فيام ابن عباس  ، ْوكالمها كانا مكفوفني ، ّباملستوى الذي نرى فيه جابرا يرتدد عليهم

ّغائب عن ذلك كله وكأنه يرى نفسه أعظم شأنا من األئمة املعصومني صلوات اهللا عليهم 

أما عن القول ! قرآن برأيه ويفتي هبواه ويدخل األمة يف مهالك الظنون؟ّأمجعني فيفرس ال

فال شأن له بام  ، بأنه قد الزم أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وكان خيتلف عليه طلبا للعلم

نحن بصدده إذ إن مجعا عظيام كان يأخذ من األمري ومن األئمة صلوات اهللا عليهم ما 

ان يأخذ ما يساعده عىل ترويج نفسه واكتساب الشهرة ينفعهم وحتى احلسن البرصي ك

ّحتى وصف عىل لسان اإلمام عليه السالم بأنه سامري هذه األمة وحتى أبو حنيفة كان  ، ُ

فمن هم من هذا الصنف تراهم خيالطون أهل بيت الوحي عليهم السالم  ، يصنع ذلك

ن هلم زادا يف باطلهم عندما وليكتسبوا شيئا من العلم يكو ، ّلالستفادة والتأكل ليس إال

فمن هذه القرائن وغريها مما يثبت أن . ّيضيفون إليه آراءهم وظنوهنم ويكيفونه بأهوائهم

ّالرجل إنام كان أقرب إليهم ومل نر يف تارخيه انسجاما مع رجال التشيع وأعالمه يف  َ

أنه يف طريق يغاير وحيث قد بان لنا  ، التوايص والتواصل واملخالطة كام ملسناه يف ما بينهم

ّالطريق العام ألهل البيت صلوات اهللا عليهم فإننا نرجح روايات الذم ونجدها أقرب إىل 

 ، ّوعىل فرض التنزل فإن التعارض وحده كاف إلعامل التساقط. العقل وتصديق الواقع

ّفال تكون له جاللة ويتوقف عىل األقل يف أمره ض وعليك أن تكون نبيها يف أن اشتباه بع. ُ

ُاألعالم يف مدحه وتوثيقه وجتليله إنام جاء مما ورد من بعض مواقفه التي يستشف منها 

 ، نرصة أهل البيت عليهم السالم كموقفه مع عائشة عليها لعائن اهللا بعد حرب اجلمل

وموقفه معها يوم جنازة احلسن عليه صلوات اهللا وبعض مواقفه مع معاوية لعنه اهللا وما 

ّفت أنه من املتأكلني فليس بالوسع استبعاد أنه إنام صنعها تزلفا ألهل لكنك إذ عر ، أشبه ّ

وحتى . ّالبيت عليهم السالم حتى ينال منهم ما ينفعه يف الدنيا وما يتزين به يف أعني الناس
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ّلو سلمنا أن مواقفه تلك كانت صادقة فال يبعد أن يكون حاله حال الزبري لعنه اهللا الذي 

سيفا طاملا كشف الكرب عن وجه رسول اهللا "ستقامة وبعد أن كان ساءت عاقبته بعد اال

فإن قيل أن األمري عليه السالم اختاره بدوا ملناظرة . كام وردوسلم صىل اهللا عليه وآله 

ّعمرو بن العاص عليهام اللعنة يف التحكيم بعد صفني وهو ما يشهد عىل جاللته ووثاقته؛ 

يح وإال لكان اختيار احلسن صلوات اهللا عليه لعبيد إن ترتيب هذا عىل ذاك غري صح : قلنا

. وال يقول هبذا قائل ، اهللا بن عباس وتأمريه إياه عىل اجليش شاهدا عىل جاللته ووثقاته

وإنام كان اختيار األمري عليه السالم البن عباس للمناظرة ملا رآه فيه من فطنة وكياسة يف 

إن مل يكونوا من أهل اإليامن اخلالص جائز واالستعانة بذوي الفطنة حتى و ، كرس اخلصم

صىل اهللا عليه وآله ولذا استعان النبي األعظم  ، من أجل حتقيق املصلحة اإلسالمية العليا

وابن عباس مشمول بحديث . ببعضهم مع اإلمجاع عىل كوهنم منافقني أو منحرفنيوسلم 

وسلم ىل اهللا عليه وآله صاالرتداد الشهري الذي فيه أن الناس بعد استشهاد رسول اهللا 

فعن أيب جعفر الباقر صلوات اهللا . ّارتدوا وكفروا إال ثالثة ليس ابن عباس من بينهم

املقداد  ، إال ثالثة نفروسلم صىل اهللا عليه وآله ّارتد الناس بعد رسول اهللا  : أنه قال) عليه

ومالحظة . ُوا بعدثم إن الناس عرفوا وحلق. بن األسود وأبو ذر الغفاري وسلامن الفاريس

فإنام كان يلتصق  ، تاريخ الرجل يف ما بعد توجب استبعاده عن املعرفة واللحوق

ّوملا أن عادت اخلالفة إىل أمري املؤمنني صلوات اهللا  ، بالسلطان لينال منه نصيبا من الدنيا

ملا ّحال حال اخلوارج الذين عظموا أبا بكر وعمر عليهام اللعنة و ، عليه التصق به أيضا

. أصبحت السلطنة بيد عيل صلوات اهللا عليه والوه ثم ملا وجدوه يناقض تطلعاهتم عادوه

فإن قيل أن له مواقف ومالسنات مع عمر لعنه اهللا مما ينبئ عن . ّفهم ليسوا إال متأكلني

إن عمر نفسه  : ّاعتقاده بالوالية وإمامة أمري املؤمنني عليه السالم وأحقيته باخلالفة؛ قلنا
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بل وحتى أبو  ، ّ نفس تلك املحاورات أو املالسنات كان يعرتف بحق األمري وال ينكرهويف

ّسفيان وأمثاله عليهم اللعنة فكيف يدفع احلق ابن عباس مع أنه ابن عمه ومن أوائل  ّ

ّوهذا اإلقرار منه بمجرده ليس كافيا لتعديله أو توثيقه أو مدح ! املستفيدين من إثباته؟

ّر أعداء أهل البيت عليهم السالم بحقهم حتى كأمثال معاوية عليه لعائن فلطاملا أق ، شأنه ّ

 أضف إىل هذا أن العصبية اجلاهلية كانت آنذاك سائدة ال تزال يف املجتمع اإلسالمي. اهللا

وإنام كان أمثال  ، فعندما حيني موعد االنتصار للقوم والعشرية كان عرق التعصب ينبض، 

وهنا إىل أنفسهم كام رفع بنو العباس أنفسهم يف ما بعد شعار ّابن عباس من بني هاشم جير

واحلصيلة . ّالوالية آلل حممد وآل عيل صلوات اهللا عليهم وإنام كانوا جيروهنا إىل أنفسهم

نستبعد متاما  ، ّوبالتمعن يف القرائن والشواهد ، أنه بمالحظة هذه السرية وهذا التاريخ

يات غري صحيحة ومنحولة وأصلها من طريق أهل كونه من األجالء اعتامدا عىل روا

ّونأخذ بام صح معنى واستفاض رواية يف ذمه عىل لسان أهل بيت الوحي  ، اخلالف ّ

 .)1(صلوات اهللا عليهم فيكون ابن عباس منحرفا وخائنا

 .)2(حممد بن احلنفية منحرف ويسء) : معارص(يارس احلبيب 

 

التي وردت من املنسوبة لألئمة رمحهم اهللا يات     كنت قد رأيت أن أذكر نامذج من الروا

طرق الشيعة يف كل باب واملتضمنة للطعن يف آل البيت عليهم السالم مما يناسب موضوع 

عىل أن  ، فعدلت عن ذلك ، ولكني وجدت أن ذلك سيضاعف حجم الكتاب ، الكتاب

ً أرى بأسا من أن ولكن ال ، أصنف يف هذا كتاب مستقل إن كان يف العمر بقية إن شاء اهللا

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=34 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=435 
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ًأنقل بعضا منها مما جاء يف فرع من فروع أحد األبواب الفقهية وهو باب املتعة من أبواب 

وهذه . وعليه قس ما جاء يف سائر أبواب العبادات واملعامالت والعقائد  ، النكاح

النصوص كام سرتى رصحية يف احلث والرتغيب يف اإلباحية اجلنسية غري املقيدة والتي 

 .فت بإسم املتعة ونسبت إىل اآلل وهم ريض اهللا عنهم منها براءّلُغ

ُّوإذ أرس النبي : (تعاىل عن قوله : سئل : الباقر عليه السالم َِ َّ َّ َ ْ ِ إن رسول اهللا   : اآلية فقال) ..َ

أنه  : عليه بعض نسائه فاهتمته بالفاحشة فقال صىل اهللا عليه وآله تزوج باحلرة متعة فاطلع

  .)1(بعض نسائه نكاح بأجل فاكتميه فاطلعت عليهيل حالل أنه 

حلقني جربئيل  : أرسى به إىل السامء قال ان النبي صىل اهللا عليه وآله ملا : الباقر عليه السالم

انى قد غفرت للمتمتعني من  : يقول يا حممد ان اهللا تبارك وتعاىل : عليه السالم فقال

  .)2(أمتك من النساء

بعثت إىل ابنة عم يل كان هلا مال كثري قد  : عن رجل من قريش قال  :الباقر عليه السالم

كثرة من خيطبني من الرجال فلم أزوجهم نفيس وما بعثت إليك رغبة يف الرجال  عرفت

 بلغني أنه أحلها اهللا عز وجل يف كتابه وبينها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف سنته غري أنه

  عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اهللا صىل اهللا عليهفحرمها زفر فأحببت أن أطيع اهللا

                                                        

زواج  ، 29 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، 24 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 1(

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/10 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 2/114 ، فر مرتىضجلع ، املتعة

 2/339 ، لليزدي ، الغاية القصوى ، 21/10 ، للربوجردي

 ، جواهر )احلاشية (13/8 ، للكركي ، جامع املقاصد ، 3/463 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 2(

  ، 18/21 ، لعيل أصغر مرواريد ، الفقهيةالينابيع  ، 30/151 ، للجواهريالكالم ، 

 جامع أحاديث الشيعة ، 145 ، للحر العاميل ، اجلواهر السنية ، 21/13 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة

 21/20 ، للربوجردي، 
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 وآله وأعىص زفر فتزوجني متعة فقلت هلا حتى أدخل عىل أيب جعفر عليه السالم

   .)1(فأستشريه قال فدخلت عليه فخربته فقال افعل صىل اهللا عليكام من زوج

وخالفا  عز وجل إن كان يريد بذلك اهللا :  قال؟للمتمتع ثواب : سئل : عليه السالمالباقر 

مل يكلمها كلمة إال كتب اهللا له  - أي عمر -وخالفا لفالن  :  ويف رواية-عىل من أنكرها 

فإذا اغتسل غفر اهللا له بعدد ما مر املاء عىل  ، وإذا دنا منها غفر اهللا له بذلك ذنبا ، حسنة

  .)2(نعم بعدد الشعر : بعدد الشعر ؟ قال : قلت : قال ، شعره

إين ألكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خالل رسول  :  السالمالصادق عليه

 :  قال؟رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله فهل متتع : فقلت له. اهللا صىل اهللا عليه وآله مل يأهتا 

ًوإذ أرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا( : نعم وقرأ هذه اآلية ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  قوله إىل.  )]3 : التحريم[ َّ

ارا ( : تعاىل َ ًثيبات وأبك َْ َ َ َِّ  . )3()]5 : التحريم[ٍ

                                                        
 ، جواهر 9 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 43 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 5/465 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/14 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 30/151 ، للجواهري، الكالم 

 21/19 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/307

من ال حيرضه  ، 8 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 42 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 337 ، للصدوق ، املقنع) 2(

للنوري  ، مستدرك الوسائل ، 21/13 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة،  3/463 ، للصدوق ، الفقيه

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/306 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 14/452 ، الطربيس

 ، للكركي ، جامع املقاصد ، 9/307 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 21/21

 ، 4/288 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 30/151 ، للجواهريواهر الكالم ،  ، ج)احلاشية (13/8

 18/21 ، لعيل أصغر مرواريد ، الينابيع الفقهية

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 466 ، 3/463 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 3(

زواج  ، 4/288 ، للخوانساري  ،جامع املدارك ، 30/152 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 24/119
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للرجل منكم أن خيرج  يستحب للرجل أن يتزوج املتعة وما أحب : الصادق عليه السالم

  .)1(من الدنيا حتى يتزوج املتعة ولو مرة

ال خترج من الدنيا حتى  : قال .ال : قلت ؟تعتمت : ألحد أصحابة : الصادق عليه السالم

  .)2(السنة حتيى

لكثرة ما  : الق؟ منذ خرجت من أهلك  متتعت : ألحد أصحابه : الصادق عليه السالم

مستغنيا فانى أحب أن حتيى سنة رسول  وإن كنت : قال .معي من الطروقة أغناين اهللا عنها

  .)3(اهللا صىل اهللا عليه وآله

                                                                                                                                        
الفصول املهمة يف أصول  ، 21/13 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 2/115 ، جلعفر مرتىض ، املتعة

جامع أحاديث  ، 100/299 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/348 ، 1/651 ، للحر العاميل ، األئمة

تفسري  ، 204 ، للطباطبائي ، )يه وآله وسلمصىل اهللا عل(سنن النبي  ، 21/10 ، للربوجردي ، الشيعة

 5/369 ، للحويزي ، نور الثقلني

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 7 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 40 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 1(

 ، 4/288 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 30/152 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 24/119

جامع أحاديث  ، 100/305 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/15 ، للحر العاميل ، شيعةوسائل ال

 21/19 ، للربوجردي ، الشيعة

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 7 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 41 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 2(

بحار  ، 21/15 ، للحر العاميل ، عةوسائل الشي ، 4/288 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 24/120

 21/19 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/305 ، للمجليس ، األنوار

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 8 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 41 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 3(

 ، 100/306 ، للمجليس ، ربحار األنوا ، 14/452 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 21/15

 28 ، 21/19 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة
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 .ال : قلت ؟خرجت من أهلكمتتعت منذ  يا أبا حممد : بصري يبأل : الصادق عليه السالم

أقسمت  : فأمر يل بدينار قال : قال. قلت ما معي من النفقة يقرص عن ذلك  ؟ومل : قال

  .)1(عليك ان رصت إىل منزلك حتى تفعل

كل قطرة تقطر منه  ما من رجل متتع ثم اغتسل اال خلق اهللا من : عليه السالمالصادق 

  .)2(الساعة ويلعنون متجنبها إىل أن تقومسبعني ملكا يستغفرون له إىل يوم القيامة 

انه يدخلني من املتعة شئ فقد حلفت أن ال أتزوج متعة  : قيل له : عليه السالمالصادق 

  .)3(له أبو عبد اهللا عليه السالم انك إذا مل تطع اهللا فقد عصيته أبدا فقال

  .)4(باهلاشمية متتع : عليه السالمالصادق 

ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أحيل أن  : ئله أحدهمس : عليه السالمالصادق 

قال فقال رفعت راية قلت ال لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال نعم  أتزوجها متعة

                                                        
 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 8 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 42 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 1(

 ، 21/20 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/306 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/16

 9/306 ، لعيل النامزي الشاهرودي ،  البحارمستدرك سفينة

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 9 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 43 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 2(

بحار  ، 21/16 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 30/151 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 24/120

مستدرك سفينة  ، 21/21 ، للربوجردي ، امع أحاديث الشيعةج ، 100/307 ، للمجليس ، األنوار

 9/307 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 ، 24/118 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 3/462 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 3(

 21/22 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/17 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة

جامع أحاديث  ، 21/73 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/271 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 4(

 21/31 ، للربوجردي ، الشيعة
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 ثم إنه أصغى إىل بعض مواليه فأرس اليه شيئا قال فدخل قلبي من - تزوجها متعة قال

ك أبو عبد اهللا عليه السالم قال فقال يل مواله فقلت له أي شئ قال ل ذلك شئ قال فلقيت

فقلت فأخربين به قال فقال إنام قال يل ولو رفعت راية ما كان عليه يف  ليس هو شئ تكرهه

  .)1(خيرجها من حرام إىل حالل تزوجيها شئ انام

ذلك قلت ال ولكنها  يف املرأة تزين عليها أيتمتع هبا قال أرأيتسئل  : الصادق عليه السالم

  .)2(به قال نعم تتمتع هبا عىل أنك تغادر وتغلق بابكترمى 

بذلك  عن الرجل يتمتع من اليهودية والنرصانية قال ال أرىسئل  : الصادق عليه السالم

 .  )3(بأسا

 . )4(بالرجل أن يتمتع باملجوسية ال بأس : الصادق عليه السالم

                                                        

املتعة  ، )احلاشية (1/272 ، للخوئي ، كتاب النكاح ، 7/485 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 1(

جامع  ، 14/455 ، للحر العاميل ، لشيعةوسائل ا ، 246 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، النكاح املنقطع

 21/31 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 12 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 54 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 2(

 21/32 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/309 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 14/458، 

للحر  ، وسائل الشيعة ، 7/256 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/144 ، للطويس ، الستبصارا) 3(

 ، للعالمة احليل ، خمتلف الشيعة ، 21/32 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/37 ، العاميل

 ، راينليوسف البح ، احلدائق النارضة ، )احلاشية (1/224 ، ملحمد العاميل ، هناية املرام ، 7/222

 30/38 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 10/237 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 21 ، 24/13

 ، ملحمد صادق الروحاين ، ) السالمعليه( ، فقه الصادق ، 4/262 ، للخوانساري ، جامع املدارك، 

 )احلاشية (444 ، )احلاشية (21/439

للحر  ، وسائل الشيعة ، 7/256 ، للطويس ، ألحكامهتذيب ا ، 3/144 ، للطويس ، االستبصار) 4(

 ، للعالمة احليل ، خمتلف الشيعة ، 21/33 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/38 ، العاميل
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فليسترتن منه  لك اال هلنعن التمتع باألبكار قال هل جعل ذسئل  : عليه السالمالصادق 

  .)1(وليستعففن

 . )2( فقال ال بأس؟سئل عن التمتع من األبكار اللوايت بني األبوين : الصادق عليه السالم

 . )3(إذا رضيت من غري اذن أبيها البكر - متعة -ال بأس بتزويج  : الصادق عليه السالم

                                                                                                                                        

 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، )احلاشية (7/362 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام ، 7/221

 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 20 ، 24/12 ، بحراينليوسف ال ، احلدائق النارضة ، 7/87

فقه  ، 4/264 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 30/43 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 10/238

 )احلاشية (21/443 ، ملحمد صادق الروحاين ، ) السالمعليه( ، الصادق

جامع  ، 21/33 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 3/466 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 1(

 ، جواهر 24/137 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 21/34 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 2/111 ، جلعفر مرتىض ، زواج املتعة ، 30/160 ، للجواهريالكالم ، 

للحر  ، عةوسائل الشي ، 7/254 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/145 ، للطويس ، االستبصار) 2(

ليوسف  ، احلدائق النارضة ، 21/34 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/33 ، العاميل

ملحسن  ، مستمسك العروة ، 10/277 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 23/228 ، البحراين

 ) السالمليهع( ، فقه الصادق ، 4/161 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، )احلاشية (14/444 ، احلكيم

 )احلاشية (21/157 ، ملحمد صادق الروحاين، 

 للمجليس ، بحار األنوار ، 7/380 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/236 ، للطويس ، االستبصار) 3(

للعالمة  ، خمتلف الشيعة ، 10 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 47 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 100/308، 

 ، )احلاشية (13/18 ، )احلاشية (12/125 ، للكركي ، جامع املقاصد،  239 ، 7/124 ، احليل

مستند  ، 10/98 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 23/223 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة

جامع  ، )احلاشية (14/446 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 16/108 ، للنراقي ، الشيعة

 21/34 ، 20/136 ، وجرديللرب ، أحاديث الشيعة
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فض إليها خمافة كراهية العيب عىل ال بأس بأن يتمتع بالبكر ما مل ي : عليه السالمالصادق 

  .)1(أهلها

  .)2(الرجل متعة قال ال بأس ما مل يفتضها يف البكر يتزوجها : عليه السالمصادق ال

البكر إذا كانت بني أبوهيا بال اذن أبوهيا قال ال بأس  عن التمتع من : الصادق عليه السالم

  .)3(ما مل يفتض ما هناك لتعف بذلك

   .)4(العذراء التي هلا أب ال تتزوج متعة اال بإذن أبيها : المعليه السالصادق 

                                                        
 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/32 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/462 ، للكليني ، الكايف) 1(

  ، 10 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 47 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 100/308

 ، 271 ، بد اهللا اجلزائريلع ، التحفة السنية ، )احلاشية (7/437 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام

  ، 30/160 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 24/136 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة

 ، 248 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، 4/294 ، للخوانساري ، جامع املدارك

أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم ،  الرسائل الرجالية ، 21/34 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

 3/284 ، الكلبايس

 ، جامع املدارك ، 24/136 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 5/463 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 88 ، ألمحد بن عيسى األشعري ، النوادر ، 4/294 ، للخوانساري

 21/35 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/319

 ، )احلاشية (14/444 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 3/145 ، للطويس ، االستبصار) 3(

 21/35 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 4/161 ، للخوانساري ، جامع املدارك

 ، األحكامهتذيب  ، 3/145 ، للطويس ، االستبصار ، 3/461 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 4(

 ، للكركي ، جامع املقاصد ، 239 ، 7/125 ، للعالمة احليل ، خمتلف الشيعة ، 7/255 ، للطويس

 ، ملحمد العاميل ، هناية املرام ، )احلاشية (7/140 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام ، )احلاشية (13/18

لعيل  ، رياض املسائل  ،23/228 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، )احلاشية (1/228
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  .)1(قال يكره للعيب عىل أهلها ، يف الرجل يتزوج البكر متعة : الصادق عليه السالم

 عن الرجل يتمتع من اجلارية البكر قال ال بأس بذلك ما وقد سئل : الصادق عليه السالم

  .)2(يستصغرها مل

 .الرجل يتمتع بأمة امرأة بغري اذهنا قال ال بأس به عنوقد سئل :  الصادق عليه السالم

عن الرجل يتزوج بأمة بغري إذن مواليها فقال إن كانت وقد سئل  : الصادق عليه السالم

  .)3(المرأة فنعم وان كانت لرجل فال

  .)1(ال بأس بأن يتزوج األمة متعة بأذن موالها : الصادق عليه السالم

                                                                                                                                        
ملحسن  ، مستمسك العروة ، 29/179 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 276 ، 10/99 ، الطباطبائي

جامع  ، 248 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، )احلاشية (14/443 ، احلكيم

 21/35 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، للطويس ، االستبصار ، 3/461 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 5/462 ، للكليني ، الكايف) 1(

خمتلف  ، 21/34 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/255 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/146

مسالك  ، )احلاشية (13/18 ، للكركي ، جامع املقاصد ، 239 ، 7/125 ، للعالمة احليل ، الشيعة

 7/81 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، )احلاشية (436 ، )احلاشية (7/141 ، ينللشهيد الثا ، األفهام

 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 24/136 ، 23/229 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة، 

 للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 4/294 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 30/160 ، 29/179

 ،21/36 

جامع أحاديث  ، 24/136 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 5/463 ، للكليني ، الكايف) 2(

 21/36 ، للربوجردي ، الشيعة

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 7/258 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/219 ، للطويس ، االستبصار) 3(

 1/469 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 21/38 ، للربوجردي
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أزوجك نفيس  : رجل جاء إىل امرأة فسأهلا أن تزوجه نفسها فقالت : سالمعليه الالصادق 

عىل أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التامس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إال أنك 

ليس هلا منها إال  : قال ، ال تدخل فرجك يف فرجي وتتلذذ بام شئت فإين أخاف الفضيحة

 .)2( ما اشرتط

فقالت انى زنيت فطهرين فأمر هبا أن  قال جاءت امرأة إىل عمر : معليه السالالصادق 

كيف زنيت فقالت مررت بالبادية  ترجم فأخرب بذلك أمري املؤمنني عليه السالم فقال

يسقيني إال أن أمكنه من نفيس فلام  فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن

                                                                                                                                        

ليوسف  ، احلدائق النارضة ، 21/40 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/463 ، للكليني ، يفالكا) 1(

 للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/405 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 23/277 ، البحراين

 ،21/38 

للحر  ، لشيعةوسائل ا ، 369 ، 7/270 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 5/467 ، للكليني ، الكايف) 2(

 خمتلف الشيعة ، 13 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 55 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 295 ، 21/73 ، العاميل

املهذب  ، )احلاشية (3/208 ج - ابن العالمة -إيضاح الفوائد  ، 243 ، 7/151 ، للعالمة احليل، 

 ، )احلاشية (13/392 ، للكركي،  جامع املقاصد ، )احلاشية (3/406 ج - ابن فهد احليل -البارع 

 ، )احلاشية (1/248 ، ملحمد العاميل ، هناية املرام ، )احلاشية (8/247 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 7/422 ، للفاضل اهلندي ، كشف اللثام ، )احلاشية (404

 131 املحقق النراقي -عوائد األيام  ، 10/448 ، اطبائيلعيل الطب ، رياض املسائل ، 532 ، 24/197

املتعة النكاح  ، 4/418 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 31/98 ، للجواهري، جواهر الكالم ، 

 ، فقه الصادق ، 2/120 ، جلعفر مرتىض ، زواج املتعة ، 269 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املنقطع

 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، )احلاشية (22/196 ،  الروحاينملحمد صادق ، ) السالمعليه(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/366 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل ، 14/472

 264 ، 46 ، 21/37 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/310
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 نفيس فقال أمري املؤمنني عليه من أجهدين العطش وخفت عىل نفيس سقاين فأمكنته

  .)1(السالم تزويج ورب الكعبة

اين أكون يف بعض الطرقات فأرى املرأة احلسناء وال أمن وقد سئل  : عليه السالمالصادق 

 .)2(قال ليس هذا عليك أنام عليك أن تصدقها يف نفسها أن تكون ذات بعل أو من العواهر

ليس هلا فيها أحد فأقول لك  املرأة بالفالة التيألقى  : وقد سئل : عليه السالمالصادق 

  .)3(هي املصدقة عىل نفسها ، فأتزوجها قال نعم ، زوج فتقول ال

                                                        
ليوسف  ، احلدائق النارضة ، 21/50 ، لحر العاميلل ، وسائل الشيعة ، 5/467 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 30/153 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 16/92 ، للنراقي ، مستند الشيعة ، 24/124 ، البحراين

فقه  ، 240 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، 4/286 ، للخوانساري ، جامع املدارك

 ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (21/17 ، ملحمد صادق الروحاين ، ) السالمعليه( ، الصادق

 7/205 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 21/49 ، للربوجردي

جامع أحاديث  ، )احلاشية(14/456 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/462 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، احلدائق النارضة ، )احلاشية (1/226 ، ملحمد العاميل ، هناية املرام ، 20/157 ، للربوجردي ، الشيعة

ملحسن  ، مستمسك العروة ، 30/158 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 25/350 ، ليوسف البحراين

جامع  ، 245 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، )احلاشية (14/432 ، احلكيم

 4/478 ، للمريزا القمي  ،الشتات

 للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/233 ، للطويس ، االستبصار ، 462 ، 5/392 ، للكليني ، الكايف) 3(

الفصول املهمة يف أصول  ، 21/31 ، 302 ، 20/269 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/377، 

 ، هناية املرام ، )احلاشية (2/115  ،للفاضل اآليب ، كشف الرموز ، 2/338 ، للحر العاميل ، األئمة

 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، )احلاشية (2/69 ، )احلاشية (1/226 ، ملحمد العاميل

 ، للخوئي ، كتاب النكاح ، )احلاشية (14/432 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 24/130

 ، )احلاشية (21/61 ، ادق الروحاينملحمد ص ، ) السالمعليه( ، فقه الصادق ، )احلاشية (2/237
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 تزوجت امرأة متعة فوقع يف نفيس أن هلا زوجا ففتشت : وقد سئل : عليه السالمالصادق 

  .)1(عن ذلك فوجدت هلا زوجا قال ومل فتشت

تزوج امرأة متعة فقيل له ان هلا زوجا فسأهلا   أن فالناقال قيل له :  عليه السالمالصادق

   .)2(فقال أبو عبد اهللا عليه السالم ومل سأهلا

ثم مكث قليال  ، زنا حرام : قال ما تقول يف عارية الفرج ؟ : سئل : الصادق عليه السالم

  .)3(ال بأس بأن حيل الرجل جاريته ألخيه : قال ثم

تزوج منهن ألفا فإهنن  : املتعة أهي من األربع ؟ فقال  عنسئل : الصادق عليه السالم

  .)1(مستأجرات

                                                                                                                                        

موسوعة  ، 20/157 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 4/478 ، للمريزا القمي ، جامع الشتات

 10/199 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 ئق النارضةاحلدا ، 21/31 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/253 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 1(

 ، جواهر 10/275 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 25/351 ، 24/131 ، ليوسف البحراين، 

جامع  ، )احلاشية (14/432 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 30/158 ، للجواهريالكالم ، 

جامع  ، 245 ، ييلملرتىض املوسوي األردب ، املتعة النكاح املنقطع ، 4/292 ، للخوانساري ، املدارك

 20/158 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

رياض  ، 25/352 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 7/253 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 2(

 ، جامع املدارك ، 30/158 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 10/275 ، لعيل الطباطبائي ، املسائل

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/31 ، للحر العاميل ، عةوسائل الشي ، 4/292 ، للخوانساري

 20/158 ، للربوجردي

بحار  ، 15/18 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 91 ، ألمحد بن عيسى األشعري ، النوادر) 3(

 21/147 ، 20/131 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/327 ، للمجليس ، األنوار
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وإن كان  ، ال بأس : الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال عنسئل  : الصادق عليه السالم

  .)2(بابه التزويج اآلخر فليحصن

 الق ، نعم : قلت يا إسامعيل متتعت العام ؟ : سامعيل اجلعفي قالإل : الصادق عليه السالم

يف جارية بربرية فارهة  : قلت قال ، متعة النساء : فام ؟ قال : قلت ، ال أعني متعة احلج: 

  .)1(سندية قد قيل يا إسامعيل متتع بام وجدت ولو : قال

                                                                                                                                        

 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/147 ، للطويس ، االستبصار ، 5/452 ، يللكلين ، الكايف) 1(

خمتلف  ، 2/639 ، للعالمة احليل ، تذكرة الفقهاء ، )احلاشية(49 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، 7/259

 13/19 ، )احلاشية (12/380 ، للكركي ، جامع املقاصد ، 7/230 ، للعالمة احليل ، الشيعة

 7/349 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام ، 5/206 ، للشهيد الثاين ،  اللمعةرشح ، )احلاشية(

 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 23/623 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، )احلاشية(

 ، جامع املدارك ، )احلاشية (14/95 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 530 ، 10/219

 ، املتعة النكاح املنقطع ، 618 ، 5/63 ج - االمام اخلميني -كتاب البيع  ، 4/296 ، للخوانساري

 21/327 ، ملحمد صادق الروحاين ، ) السالمعليه( ، فقه الصادق ، 249 ، ملرتىض املوسوي األردبييل

 ، يلللحر العام ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 21/18 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية(

 ، ملصطفى اخلميني ، حتريرات يف األصول ، 21/24 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/348

4/29 

للعالمة  ، خمتلف الشيعة ، 7/253 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/143 ، للطويس ، االستبصار) 2(

 ليوسف البحراين ، ق النارضةاحلدائ ، )احلاشية (1/225 ، ملحمد العاميل ، هناية املرام ، 7/237 ، احليل

 ، جواهر الكالم ، 274 ، 10/180 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 24/133 ، 23/494، 

 وسائل الشيعة ، 294 ، 4/214 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 30/159 ، 29/441 ، للجواهري

موسوعة  ، 20/481 ، ديللربوجر ، جامع أحاديث الشيعة ، 21/29 ، 20/437 ، للحر العاميل، 

 8/321 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 



86 

ويف . بكف من بر   :ما أدنى أن يتزوج به املتمتع ؟ قال : وقد سئل : الصادق عليه السالم

كف من  : ويف رابعة. جيزهيا الدرهم فام فوقه : ىويف أخر. سواك يعض عليه  : رواية

  . )2(طعام أو دقيق أو سويق أو متر

كف من بر يقول  : املتعة ؟ قال ما أدنى ما يتزوج الرجل به : سئل : الصادق عليه السالم

عىل أن ال أرثك وال  ، نكاحا غري سفاح زوجيني نفسك متعة عىل كتاب اهللا وسنة نبيه : هلا

  .)3(فإن بدا يل زدتك وزدتني  أطلب ولدك إىل أجل مسمىوال ، ترثيني

  .)4(ال بأس بالرجل أن يتمتع أختني : الصادق عليه السالم

 جعلت فداك انى كنت أتزوج املتعة فكرهتها : سأله أحدهم : الكاظم عليه السالم

أن ال وصياما  وتشأمت هبا فأعطيت اهللا عهدا بني الركن واملقام وجعلت عىل يف ذلك نذرا

                                                                                                                                        

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 8 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 41 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز) 1(

 21/20 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/306 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/15

 للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 11 ، للمفيد ، رسالة املتعة ، 48 ، للمفيد ، صة اإلجيازخال) 2(

 21/49 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/308 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 14/463، 

 ، جامع املدارك ، 10/294 ، لعيل الطباطبائي ، رياض املسائل ، 339 ، للصدوق ، املقنع) 3(

 ، الينابيع الفقهية ، 269 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، املتعة النكاح املنقطع ، 4/287 ، للخوانساري

 ، من ال حيرضه الفقيه ، 4/391 ، للمريزا القمي ، جامع الشتات ، 18/22 ، لعيل أصغر مرواريد

 21/44 ،  العاميلللحر ، وسائل الشيعة ، 7/263 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/462 ، للصدوق

 21/42 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة، 

 ، جواهر الكالم 20/481 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/288 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 4(

 ، فقه الصادق ، )احلاشية (14/237 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 29/381 ، للجواهري، 

 )احلاشية (21/244 ، دق الروحاينملحمد صا ، ) السالمعليه(
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ما أتزوج به يف  أتزوجها ثم إن ذلك شق عىل وندمت عىل يميني ومل يكن بيدي من القوة

  .)1(تطعه لتعصينه عاهدت اهللا أن ال تطيعه واهللا لئن مل : فقال يل. العالنية 

أهتمها بأن هلا زوجا حيل يل أنه عن تزويج املتعة وسئله أحدهم  : عليه السالمالكاظم 

ليس هلا زوج هل تقدر عىل  يه السالم أرأيتك ان سألتها البينة عىل أنالدخول هبا قال عل

  .)2(ذلك

هل يصلح له أن يتزوج املرأة متعة بغري  ، عن الرجل : وقد سئل : الكاظم عليه السالم

  .)3(مسلمني مأمونني فال بأس ان كانا : بينة؟ قال

زوجا قال ما عليه  ه أن هلاالرجل يتزوج باملرأة فيقع يف قلبسئل  : رضا عليه السالمال

  .)4(أرأيت لو سأهلا البينة كان جيد من يشهد أن ليس هلا زوج

                                                        

 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 3/142 ، للطويس ، االستبصار ، 5/450 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 14/453 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 8/312 ، 7/251

 ، للجواهرياهر الكالم ،  ، جو24/118 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 101/237

جامع  ، 38 ، ألمحد بن عيسى األشعري ، النوادر ، 5/90 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 35/446

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 21/22 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 11/303 ، 7/350 ، النجفي

 20/158 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 4/293 ، للخوانساري ، جامع املدارك) 2(

 ، 21/65 ، 20/99 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 251 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 3(

 زواج املتعة ، 20/133 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/312 ، للمجليس ، بحار األنوار

 277 ، )عليه السالم(البن اإلمام جعفر الصادق  ، عفرمسائل عيل بن ج ، 2/120 ، جلعفر مرتىض، 

 ، مسالك األفهام ، 21/32 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/254 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 4(

كتاب  ، )احلاشية (14/432 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، )احلاشية (7/435 ، للشهيد الثاين

 ، ملحمد صادق الروحاين ، ) السالمعليه( ، فقه الصادق ، )حلاشيةا (2/237 ، للخوئي ، النكاح
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عن الرجل ممن يقول باحلق ويرى املتعة ويقول بالرجعة إال أن له أهال  سأل : املهدي

يف مجيع أموره وقد عاهدها أال يتزوج عليها وال يتمتع وال يترسى وقد فعل هذا  موافقة له

ة سنة ووىف بقوله فربام غاب عن منزله األشهر فال يتمتع وال تتحرك نفسه عرش منذ تسع

ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغالم ووكيل وحاشية مما يقلله يف  أيضا لذلك

أعينهم وحيب املقام عىل ما هو عليه حمبة ألهله وميال إليها وصيانة هلا ولنفسه ال لتحريم 

يستحب له أن يطيع اهللا  :  اجلواب؟يه يف ترك ذلك مأثم أم البل يدين اهللا هبا فهل عل املتعة

 . )1(باملتعة ليزول عنه احللف يف املعصية ولو مرة واحدة تعاىل

كتبت إىل أيب حممد عليه السالم وقد تركت التمتع  : ظريف قال احلسن بنعن  : املهدي

ل فامل قلبي إليها نشطت لذلك وكان يف احلي امرأة وصفت يل باجلام منذ ثالثني سنة وقد

وكانت عاهرا ال متنع يد المس فكرهتها ثم قلت قد قال متتع بالفاجرة فإنك خترجها من 

 حالل فكتبت إىل أيب حممد أشاوره يف املتعة وقلت أجيوز بعد هذه السنني أن أمتتع حرام إىل

حدثتك  فكتب انام حتيى السنة ومتيت بدعة فال بأس وإياك وجارتك املعروفة بالعهر وان

امرأة معروفة  نفسك أن آبائي قالوا متتع بالفاجرة فإنك خترجها من احلرام إىل حالل فهذه

أمتتع هبا ومتتع هبا شاذان  باهلتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة اخلرب فيها فرتكتها ومل

                                                                                                                                        

عليه (مسند اإلمام الرضا  ، 20/158 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (21/61

 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 2/283 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )السالم

1/361 

جامع أحاديث  ، 21/73 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 7/271 ، للطويس ، حكامهتذيب األ) 1(

 21/31 ، للربوجردي ، الشيعة
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صار إىل السلطان واغرم  بن سعد رجل من إخواننا وجرياننا فاشتهر هبا حتى عال أمره و

  .)1(ها ماال نفيسا وأعاذين اهللا من ذلك بربكة سيديبسبب

 

 

                                                        

 ، 21/32 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 3/219 ، أليب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 1(

املتعة  ، 100/320 ، 50/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 21/30 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة

 247 ، ملرتىض املوسوي األردبييل ، النكاح املنقطع
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ُال يستوي أصحاب النار وأصحاب  : يف قوله تعاىل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  َ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ َّ ِ َ ْ َ

ِاجلنة َّ َ يب طالب أصحاب اجلنة من أطاعني وسلم لعيل بن أ : فقال ، اآلية] 20 : احلرش [..ْ

  .)1(وأصحاب النار من أنكر الوالية ونقض العهد من بعدي ، بعدي وأقر بواليته

يا عيل إن أصحاب موسى اختذوا بعده  : عيل عليه السالمل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 ، وخيالفونك ، ثم عجال ، وستتخذ أمتي بعدي عجال ثم عجال ، عجال فخالفوا خليفته

أال فمن وافقك  ، يضاهؤن أولئك يف اختاذهم العجل ،  هؤالءوأنت خليفتي عىل

ومن اختذ بعدي العجل وخالفك ومل يتب فأولئك  ، وأطاعك فهو معنا يف الرفيق االعىل

 . )2(ومل يتوبوا يف نار جهنم خالدين خملدين : مع الذين اختذوا العجل زمان موسى

دعاين رسول اهللا ودعا عامر بن يارس  : وقد قال حذيفة : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 ، ثار القوم من ورائنا ، حتى إذا رصنا رأس العقبة ، وأمره أن يسوقها وأنا أقودها

صىل اهللا عليه فذعرت وكادت أن تنفر برسول اهللا  ، ودحرجوا الدباب بني قوائم الناقة

صىل رى ؟ فقال يا رسول اهللا من هؤالء القوم الذين يريدون ما ت :  فقلت..وآله وسلم 

ومن هؤالء  :  فقلت...يا حذيفة هؤالء املنافقون يف الدنيا واآلخرة : اهللا عليه وآله وسلم

                                                        
 2/682 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 24/261 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

مستدرك  ، 496 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية ، 28/67 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، مرآة األنوار ، 409 ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري  ، 7/106 ،  النامزيلعيل ، سفينة البحار

 239 ، أليب احلسن العاميل
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أمن املهاجرين أم من األنصار ؟ وسلم صىل اهللا عليه وآله القوم املنافقون يا رسول اهللا 

 عوفوعبد الرمحن بن  ، وعثامن وطلحة ، وعمر ،  وهم أبو بكر...فسامهم يل رجال رجال

وعمرو بن  ، وأبو عبيدة بن اجلراح ومعاوية بن أيب سفيان ، وسعد بن أيب وقاص، 

وأوس بن  ، وأبو موسى األشعري واملغرية بن شعبة الثقفي ، هؤالء من قريش ، العاص

ثم انحدرنا من  :  قال حذيفة.وأبو طلحة األنصاري ، وأبو هريرة ، احلدثان البرصي

فتوضأ وانتظر أصحابه وسلم صىل اهللا عليه وآله ل رسول اهللا وقد طلع الفجر فنز ، العقبة

فرأيت القوم بأمجعهم وقد دخلوا مع الناس وصلوا  ، حتى انحدروا من العقبة واجتمعوا

فلام انرصف من صالته التفت فنظر إىل أيب  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله خلف رسول اهللا 

دى يف الناس ال جتتمع ثالثة نفر من الناس بكر وعمر وأيب عبيدة يتناجون فأمر مناديا فنا

بالناس من منزل وسلم صىل اهللا عليه وآله وارحتل رسول اهللا  ، يتناجون فيام بينهم برس

 فلام نزل املنزل االخر رأى سامل موىل حذيفة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسار بعضهم .العقبة

أن ال وسلم  اهللا عليه وآله صىلوقال أليس قد أمر رسول اهللا  ، فوقف عليهم ، بعضا

وإال أتيت رسول اهللا  ، واهللا لتخربوين فيام أنتم ، جتتمع ثالثة نفر من الناس عىل رس واحد

يا سامل عليك عهد اهللا  : فقال أبو بكر ، حتى اخربه بذلك منكموسلم صىل اهللا عليه وآله 

أن تدخل معنا فيه دخلت إن أحببت  ، وميثاقه لئن خربناك بالذي نحن فيه وبام اجتمعنا له

لكم ذلك وأعطاهم بذلك  : فقال سامل ، وإن كرهت ذلك كتمته علينا ، وكنت رجال منا

وكان سامل شديد البغض والعداوة لعيل بن أيب طالب عليه السالم وقد  ، عهده وميثاقه

دا  فقالوا له إنا قد اجتمعنا عىل أن نتحالف ونتعاقد عىل أن ال نطيع حمم.عرفوا ذلك منه

عليكم عهد اهللا وميثاقه  : فيام فرض علينا من والية عيل بن أيب طالب بعده فقال هلم سامل

إن يف هذا االمر كنتم ختوضون وتتناجون ؟ قالوا أجل علينا عهد اهللا وميثاقه أنا إنام كنا يف 
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 ، روأنا واهللا أول من يعاقدكم عىل هذا االم : قال سامل ، هذا االمر بعينه ال يف شئ سواه

إنه واهللا ما طلعت الشمس عىل أهل بيت أبغض إىل من بني هاشم وال  ، وال خيالفكم عليه

يف بني هاشم أبغض إىل وال أمقت من عيل بن أيب طالب فاصنعوا يف هذا االمر ما بدا لكم 

صىل  فلام أراد رسول اهللا .فتعاقدوا من وقتهم عىل هذا االمر ثم تفرقوا ، فاين واحد منكم

فيام كنتم تتناجون يف يومكم هذا وقد هنيتكم  : املسري أتوه فقال هلموسلم يه وآله اهللا عل

صىل اهللا فنظر إليهم النبي  ، يا رسول اهللا ما التقينا غري وقتنا هذا : من النجوى ؟ فقالوا

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من  ،  أنتم أعلم أم اهللا" : مليا ثم قال هلموسلم عليه وآله 

 ثم سار حتى دخل املدينة واجتمع القوم مجيعا وكتبوا ."وما اهللا بغافل عام تعملون اهللا 

وكان أول ما يف الصحيفة النكث  ، صحيفة بينهم عىل ذكر ما تعاهدوا عليه يف هذا االمر

 لوالية عيل بن أيب طالب عليه السالم وأن االمر إىل أيب بكر وعمر وأيب عبيدة وسامل معهم

هؤالء أصحاب العقبة  : وشهد بذلك أربعة وثالثون رجال ، همليس بخارج من، 

  .)1(واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن اجلراح وجعلوه أمينهم عليها ، وعرشون رجال آخر

فاصرب  ، إن األمة ستغدر بك : عيل عليه السالمل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 . )2(لغدرها

                                                        
 ، 298لعىل خان املدنى  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 28/99 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

صىل اهللا عليه وآله (إغتيال النبي  ، 196 ، للعاميل ، مرآة األنوار ، 74جلعفر النقدي  ، األنوار العلوية

 81لنجاح الطائي  ، )وسلم

 البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، )احلاشية (2/486 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 2(

 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 29/453 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/17، 

463 
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 . وكذا..إنك الق بعدي كذا! يا عيل  : عيل عليه السالمل  :صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صىل اهللا  قال .إن السيف لذو شفرتني وما أنا بالفشل وال الذليل! يا رسول اهللا  : فقال

  .)1(أصرب يا رسول اهللا :  قال عيل.فاصرب يا عيل : عليه وآله وسلم

يت فلعن يف خلواته من ضعف عن نرصتنا أهل الب : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فكلام لعن هذا الرجل أعداءنا  ، أعداءنا بلغ اهللا صوته مجيع االمالك من الثرى إىل العرش

اللهم صل عىل عبدك هذا الذي قد بذل ما  : لعنا ساعدوه ولعنوا من يلعنه ثم ثنوا فقالوا

د أجبت ق : فإذا النداء من قبل اهللا عز وجل ، ولو قدر عىل أكثر منه لفعل ، يف وسعه

دعاءكم وسمعت نداءكم وصليت عىل روحه يف األرواح وجعلته عندي من املصطفني 

  .)2(األخيار

لو ! يا حممد  : ملا أرسي يب إىل السامء أوحى اهللا إيل فقال : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

جنتي لواليتهم ما أسكنته  أن عبدا عبدين حتى ينقطع ويصري كالشن البايل ثم أتاين جاحدا

  .)3(وال أظللته حتت عريش
                                                        

 ، 29/453 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/17 ، البن شهر آشوب ،  آل أيب طالبمناقب) 1(

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

9/143 

 ، 30/5 ، 27/223 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/411 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 2(

 ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري  ، 5/315 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 89/254

 9/147 ، للعاميل ، االنتصار ، 391 ، 2/62 ، ملريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 47

األربعون   ،39 ، ملحمد بن أمحد القمي ، مائة منقبة ، 1/7 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء) 3(

 173 ، للسيد ابن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، 4 ، ملنتجب الدين بن بابويه ، حديثا

 ، 2/117 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 258 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض، 
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من ظلم عليا جمليس هذا كمن جحد نبويت ونبوة من كان  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

  .)1(قبيل

 يا عيل إن اهللا جعلك سباقا للخري سخاء بنفسك عن املال : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

هم الذين حيسدونك ويبغون والظلمة  ، أنت يعسوب املؤمنني واملال يعسوب الظلمة، 

  .)2(عليك ويمنعونك حقك بعدي

ما من عبد وال أمة أعطى بيعة أمري املؤمنني عيل عليه  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ونكثها يف الباطن وأقام عىل نفاقه إال وإذا جاءه ملك املوت ليقبض  ، السالم يف الظاهر

ان وأصناف عذاهبا لعينيه وقلبه ومقاعده من  ومتثل النري.روحه متثل له إبليس وأعوانه

                                                                                                                                        

 200 ، 27/169 ، 8/357 ، يسللمجل ، بحار األنوار ، 313 ، 283 ، للحر العاميل ، اجلواهر السنية

 ، للشيخ كاظم آل نوح ، طرق حديث األئمة اإلثنا عرش ، 245 ، 36/216 ، 27مقدمة املحقق /29، 

موسوعة  ، 104 ، خلرسو شاهي ، درر األخبار ، 10/455 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 9

عليه (موسوعة اإلمام اجلواد  ، 1/461  ،للشيخ هادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 ، 74 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 1/151 ، للسيد احلسيني القزويني ، )السالم

هلاشم  ، غاية املرام ، 66 ، للشيخ حممد آل عبد اجلبار ، الشهب الثواقب لرجم شياطني النواصب

 ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 7/123،  3/60 ، 2/256 ، 129 ، 1/104 ، البحراين

 1/163 ، لعيل اليزدي احلائري

 29/453 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 36 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(

 391 ، 217 ، البن جرب ، هنج اإليامن ، 38/156، 

 ، 1/611 ، ملحمد باقر الكجوري ، اطميةاخلصائص الف ، 36/60 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، 11 ح 4/318 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/679 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات الظاهرة

 2/226 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار
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ووىف ببيعته فيقول له  ،  ومتثل له أيضا اجلنان ومنازله فيها لو كان بقي عىل إيامنه.مضايقها

انظر فتلك اجلنان التي ال يقدر قدر رسائها وهبجتها ورسورها إال اهللا رب  : ملك املوت

صىل اهللا ك ألخي حممد رسول اهللا فلو كنت بقيت عىل واليت ، العاملني كانت معدة لك

لكنك نكثت وخالفت فتلك  ، كان إليها مصريك يوم فصل القضاءوسلم عليه وآله 

وعقارهبا الناصبة  ، النريان وأصناف عذاهبا وزبانيتها ومرزباهتا وأفاعيها الفاغرة أفواهها

 فعند .صريكوسائر أصناف عذاهبا هو لك وإليها م ، وسباعها الشائلة خمالبها ، أذناهبا

 فقبلت ما أمرين والتزمت من مواالة " يا ليتني اختذت مع الرسول سبيال " : ذلك يقول

  .)1(عيل عليه السالم ما ألزمني

 : فقيل له ، ملا حرضته الوفاة بكى حتى بلت دموعه حليته : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

كأين  ، ع هبم رشار أمتي من بعديأبكي لذريتي وما تصن : يا رسول اهللا ما يبكيك ؟ فقال

 . )2(فال يعينها أحد من أمتي ، بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه

                                                        
ر بحا ، 131 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

هلاشم  ، الربهان ، 1/373 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 24/18 ، للمجليس ، األنوار

 3/165 ، 1/65 ، البحراين

جواهر  ، 43/156 ، 31/621 ، 28/41 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 188 ، للطويس ، األمايل) 2(

للجنة  ، )عليهم السالم(ملعصومني موسوعة شهادة ا ، 1/118 ، لعيل الكوراين العاميل ، التاريخ

اهلجوم عىل بيت  ، 7/116 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/78 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

عليها (حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 290 ، 31 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(فاطمة 

 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(تاب مأساة الزهراء خلفيات ك ، 399 ، هلاشم اهلاشمي، ) السالم

 2/95 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 2/94
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ُوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولـئك أصحاب  : قول اهللا : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  َ ْ ْ َ ُ َ َ ََ َُ ِ ِ َِ ْ َّ ْ َ ََّ ِ َ َُ

ِاجلحيم  ِْ   .)1(بحق عيل عليه السالم وكفروا وكذبوا بالواليةيعني  :  قال.]10 : املائدة[َ

يا أخي أنت ستبقى بعدي وستلقى  : عيل عليه السالمل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فإن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم  ، من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك

 وال تلق هبا إىل وكف يدك ، وقاتل من خالفك بمن وافقك وإن مل جتد أعوانا فاصرب

فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ولك هبارون أسوة حسنة إذا استضعفه  ، التهلكة

فاصرب لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك فإنك بمنزلة هارون  ، قومه وكادوا يقتلونه

  .)2(ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه

وال ترىض  ، ريشا ال تنرشح صدورهاإن ق ، يا بن اليامن : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 يا بن .ببيعة عيل ومواالته إال عىل الكره والعمى والصغار ، وال جتري ألسنتها ، قلوهبا

                                                        
 ، تأويل اآليات ، 36/71 ، 23/388 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 378 ، للطويس ، األمايل) 1(

البن  ، التحصني ، 7/54 ، 4/261 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/601 ، لرشف الدين احلسيني

كشف  ، )احلاشية (162 ، للمحسن إبن كرامة ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، 557 ، طاووس

 ، رشح إحقاق احلق ، 209 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 419 ، للعالمة احليل ، اليقني

 663 ، 14/371 ، 3/472 ، للمرعيش

موسوعة  ، 1/574 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 28/54 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 11/82 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

موسوعة شهادة  ، 188 ، لعبد اللطيف البغدادي ، فاطمة واملفضالت من النساء ، 1/458 ، املشهدي

 ، غاية املرام ، 1/61 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، 428 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 6/24 ، 314 ، 5/15 ، هلاشم البحراين

 7/163 ، للعاميل ، االنتصار
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وبعد عيل  ، ثم تنكث عليه وحتاربه وتناضله وترميه بالعظائم ، ستبايع قريش عليا ، اليامن

  .)1(ثم ييل احلسني فتقتله ، ييل احلسن وسينكث عليه

صىل اهللا عليه مم بكاؤك يا رسول اهللا  : وقد بكى فقيل : ىل اهللا عليه وآله وسلمصالنبي 

 ويمنعونه حقه - أي عيل -أخربين جربئيل عليه السالم أهنم يظلمونه  : قالوسلم وآله 

  .)2(ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلموهنم بعده

َال يست( : يف قوله تعاىل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  ْ َ ِوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة َ َّ ََّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َِ ِ

َأصحاب اجلنة هم الفائزون  َ ْ ُْ ِ ُِ َُ َّ ُ َ ْ  يا رسول اهللا من أصحاب اجلنة ؟ قال :  فقيل)]20 : احلرش[َ

                                                        
فضائل أمري  ، 28/71 ، للمجليس ، ار األنواربح ، 145 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة) 1(

 ، ملؤسسة هنج البالغة ، عقيدة املسلمني يف املهدي ، 68 ، البن عقدة الكويف ، )عليه السالم(املؤمنني 

244 

 ، 191 ، 77 ، ملحمد بن احلسن القمي ، العقد النضيد والدر الفريد ، 351 ، للطويس ، األمايل) 2(

 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 2/87 ،  بن يونس العاميللعيل ، الرصاط املستقيم

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 7/28 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 266

 لعيل الكوراين ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 706 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

موسوعة اإلمام عيل بن  ، 488 ، ملحمد الريشهري ، أهل البيت يف الكتاب والسنة ، 1/176 ، العاميل

كشف املهم يف  ، 9/414 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(أيب طالب 

البن  ، طوائفالطرائف يف معرفة مذاهب ال) احلاشية (180 ، هلاشم البحراين ، طريق خرب غدير خم

موسوعة أحاديث أهل  ، 51/67 ، 37/192 ، 28/45 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 522 ، طاووس

 ، 2/25 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 8/47 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

 ، 6/31 ، 4/78 ، 202،  3/191 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 467 ، للعالمة احليل ، كشف اليقني

 5/54 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق
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بكف عيل وسلم صىل اهللا عليه وآله  وأخذ رسول اهللا .من أطاعني وسلم هلذا من بعدي: 

فمن حاده فقد  ، أال إن عليا مني وأنا منه : ا وقالعليه السالم وهو يومئذ إىل جنبه فرفعه

وسلمك  ، يا عيل حربك حريب : حادين ومن حادين فقد أسخط اهللا عز وجل ثم قال

  .)1(وأنت العلم بيني وبني أمتي ، سلمي

ُال يستوي أصحاب النار وأصحاب ( : وقد تال هذه اآلية : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  َ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ َّ ِ َ ْ َ

َاجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون  َ ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ َ َُ َّ َُّ َ ْ أصحاب اجلنة من أطاعني  :  فقال)]20 : احلرش[َ

من سخط  : قال ، وأصحاب النار : وسلم لعيل بن أيب طالب بعدي وأقر بواليته فقيل

  .)2(الوالية ونقض العهد وقاتله بعدي

َفأولـئك أصحاب النار هم فيها (  :أنه تال هذه اآلية : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  ُ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َّ َ َ َ َُ

َخالدون  ُ ِ من قاتل عليا بعدي  : يا رسول اهللا من أصحاب النار ؟ قال :  قيل)]81 : البقرة[َ

                                                        
 ، تفسري نور الثقلني ، 38/119 ، 24/261 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 485 ، للطويس ، األمايل) 1(

 ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 2/682 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/293 ، للحويزي

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب   ،235ملرتىض األبطحي 

 5/38 ، 3/304 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/15ملحمد الريشهري 

 ، 27/203 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/253 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 2(

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، )احلاشية (95ف الدين للسيد رش ، املراجعات ، 38/110

موسوعة  ، 1/376 ، للعطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 127 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين

للفيض  ، التفسري الصايف ، 12/233 ، 7/351 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/292 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/159 ، الكاشاين

 84ملرتىض األبطحي  ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 193للطربي  ، بشارة املصطفى ، 1/653النامزي 

 3/304 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام، 
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فأولئك أصحاب النار مع الكفار فقد كفروا باحلق ملا جاءهم أال وإن عليا بضعة مني فمن 

يا عيل حربك حريب وسلمك سلمي  : لحاربه فقد حاربني وأسخط ريب ثم دعا عليا فقا

  .)1(وأنت العلم فيام بيني وبني أمتي بعدي

إن أمتي ستغدر بك بعدي ويتبع ذلك  : عيل عليه السالمل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

  .)2(برها وفاجرها

 ، اسودت وجوه أقوام وردوا ظامء مطمئني إىل نار جهنم : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وأخروا الثقل األصغر حساهبم عىل اهللا كل امرئ بام كسب  ، مزقوا الثقل األول األعظم

 .)3(رهني

ان اجلنة لتشتاق ألحباء عيل وتشتد ضوءها ألحباء عيل   :صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

عليه السالم وهم يف الدنيا قبل أن يدخلوها وان النار تتغيظ وتشتد زفريها عىل أعداء عيل 

 .)4(يه السالم وهم يف الدنيا قبل أن يدخلوهاعل

                                                        
 ، 1/266 ، للحويزي ، ري نور الثقلنيتفس ، 38/117 ، 27/203 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 1/619 ، للمشهدي ، تفسري كنز الدقائق

 ، 28/50 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/72 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 2(

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/134 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا 

 9/409 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) لسالمعليه ا(

لعيل بن  ، الرصاط املستقيم ، 22/495 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 47 ، إلبن طاووس ، الطرف) 3(

 2/95 ، يونس العاميل

 نواربحار األ ، 3/480 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 207 ، للصدوق ، ثواب األعامل) 4(

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 39/302 ، للمجليس، 
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 .)1(التاركون والية عيل خارجون عن اإلسالم : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وقد حارب اهللا  ، ًمن ناصب عليا اخلالفة بعدي فهو كافر : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 .)2(ومن شك يف عيل فهو كافر ، ورسوله

ومن  ، من أنكر إمامة عيل بعدي كمن أنكر نبويت يف حيايت : وآله وسلمصىل اهللا عليه النبي 

 .)3(أنكر نبويت كان كمن أنكر ربوبية ريب عزوجل

ًما من عبد لقي اهللا يوم يلقاه جاحدا لواليتك إال ! يا عيل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

                                                                                                                                        

يف عذاب أيب  ، باب (3/341 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 276 ، 11/209 ، ملحمد الريشهري، 

 )بكر وعمر والنواصب وبني أمية

مستدرك الوسائل  ، 186 ، 1/89للربقي  ، املحاسن ، 60 ، لعدة حمدثني ،  األصول الستة عرش)1(

جامع  ، 69/134 ، 39/302 ، 27/238بحار األنوار للمجليس  ، 18/173للنوري الطربيس 

 187ألمحد اهلمداين  ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 26/43للربوجردي  ، أحاديث الشيعة

لعيل بن يونس  ، الرصاط املستقيم ، 23 ، بن طاوسال ،  الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف)2(

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 346 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 2/48 ، العاميل

 ، 209لنور اهللا التسرتي  ، إحقاق احلق ، 79 ، لرجب الربيس ، مشارق أنوار اليقني ، 184للهمداين 

 ، 7/331 ، 4/333 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/228،  هلاشم البحراين ، غاية املرام

 21/426 ، مؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 17/279

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 38/109 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 754 ، للصدوق ،  األمايل)3(

 غاية املرام ، 150 ، بن عقدة الكويفال ، )عليه السالم(فضائل أمري املؤمنني  ، 185 ، للهمداين ، )السالم

 1/187 ، للبحراين، 
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 .)1(لقى اهللا بعبادة صنم أو وثن

الكفر به  ، إن حجة اهللا عليكم بعدي عيل بن أيب طالب : لمصىل اهللا عليه وآله وسالنبي 

 ، واإلحلاد فيه إحلاد يف اهللا ، والشك فيه شك يف اهللا ، والرشك به رشك باهللا ، كفر باهللا

 .)2(واإلنكار له إنكار هللا

التاركون والية عيل عليه السالم املنكرون لفضله  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 .)3(عداءه خارجون عن اإلسالم من مات منهم عىل ذلكاملظاهرون أ

 ، أوهلم عيل بن أيب طالب ، األئمة بعدي اثنا عرش : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 .)4(واملنكر هلم كافر ، املقر هبم مؤمن : إىل أن قال... وآخرهم القائم

                                                        

اإلمام عيل بن أيب  ، 42/143 ، 38/101 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 392 ، للصدوق ،  األمايل)1(

 2/301 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 185 ، أمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(طالب 

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 38/97 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264  ،للصدوق ،  األمايل)2(

معارج  ، 1/606 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 185 ، ألمحد اهلمداين ، )السالم

 2/196 ، للبحراين ، غاية املرام ، 52 ، للسبزواري ، اليقني يف أصول الدين

 ، مستدرك الوسائل ، 186 ، 1/89 ، للربقي ، املحاسن ، 60 ، حمدثنيعدة  ، األصول الستة عرش) 3(

جامع  ، 69/134 ، 39/302 ، 27/238 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 18/173 ، للنوري الطربيس

حتقيق ضياء الدين  ، ألصول الستة عرش من األصول األولية ، 26/43 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 187 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(ام عيل بن أيب طالب اإلم ، 214 ، املحمودي

الرصاط  ، 28/347 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 259 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة) 4(

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 36/245 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/127 ، للعاميل ، املستقيم

معجم  ، 1/325 ، أليب اهلدى الكلبايس ، سامء املقال يف علم الرجال ، 186 ، للهمداين،  )السالم

موسوعة املصطفى  ، 253 ، للسبحاين ، كليات يف علم الرجال ، 21/88 ، للخوئي ، رجال احلديث
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قربني واألنبياء واملرسلني لو أن املالئكة امل : إلبن عباس : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

اجتمعوا عىل بغض عيل بن أيب طالب مع ما يقع من عبادهتم يف الساموات لعذهبم اهللا 

يا بن عباس نعم يبغضه قوم  : تعاىل يف النار قلت يا رسول اهللا وهل يبغضه أحد ؟ قال

ن عالمة يا ابن عباس ان م ، يذكر من أهنم من أمتي مل جيعل اهللا هلم يف االسالم نصيبا

 .)1(بغضهم له تفضيلهم ملن هو دونه عليه

 ، وخالف طريقتنا ، ما من عبد وال أمة زال عن واليتنا : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ولقبه  ، وسمى غرينا بأسامئنا وأسامء خيار أهلنا الذي اختاره اهللا للقيام بدينه ودنياه

 ، وال تدبري مصلحة دين ،  ذلك تقية خوفال حيمله عىل ، بألقابنا وهو لذلك يلقبه معتقدا

وحرش إليه الشياطني الذين  ، اال بعثه اهللا يوم القيامة ومن كان قد اختذه من دون اهللا وليا

هؤالء كنت تعبد ؟ وإياهم كنت تطلب ؟  ، يا عبدي أربا معي :  فقال له.كانوا يغوونه

ثم يأمر اهللا تعاىل أن  .لك معهم عقاب اجرائك ، فمنهم فاطلب ثواب ما كنت تعمل

 حيرش الشيعة املوالون ملحمد وعيل وآهلام عليهم السالم ممن كان يف تقية ال يظهر ما يعتقده

انظروا حسنات شيعة  :  فيقول اهللا تعاىل.وكان يظهر ما يعتقده ، وممن مل يكن عليه تقية، 

 : ل اهللا تعاىل ثم يقو.فيضاعفون حسناهتم أضعافا مضاعفة :  قال.حممد وعيل فضاعفوها

                                                                                                                                        
  ،ملحمد السبزواري ، معارج اليقني يف أصول الدين ، 8/394 ، للشاكري ، )عليهم السالم(والعرتة 

61 

 ، 27/220 ، 16/319 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الفضائل) 1(

موسوعة  ، 1/380 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 39/160 ، 38/158

 ، غاية املرام ، 9/420 ، 5/414 ، 3/18 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 212 ، 5/18 ، 1/252 ، هلاشم البحراين
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فمنهم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة يف  :  فينظرون.انظروا ذنوب شيعة حممد وعيل

 ،  ومنهم من كثرت ذنوبه وعظمت.فهؤالء السعداء مع األولياء واألصفياء ، طاعاته

 .فيقدمون ، قدموا الذين كانوا ال تقية عليهم من أولياء حممد وعيل : فيقول اهللا تعاىل

انظروا حسنات عبادي هؤالء النصاب الذين اختذوا األنداد من دون  : تعاىلفيقول اهللا 

ملا كان من اغتياهبم هلم  ، فاجعلوها هلؤالء املؤمنني ، حممد وعيل ومن دون خلفائهم

فتصري حسنات النواصب لشيعتنا  ، وقصدهم إىل أذاهم فيفعلون ذلك ، بوقيعتهم فيهم

فان بقيت هلم  ، انظروا إىل سيئات شيعة حممد وعيل  : ثم يقول.الذين مل يكن عليهم تقية

فامحلوا عىل أولئك النصاب بقدرها من  ، عىل هؤالء النصاب بوقيعتهم فيهم زيادات

ائتوا بالشيعة املتقني  :  ثم يقول اهللا عز وجل. فيفعل ذلك.الذنوب التي هلؤالء الشيعة

 هؤالء النصاب وسيئاهتم ما وحسنات ، فافعلوا يف حسناهتم وسيئاهتم ، خلوف االعداء

 ، يا ربنا هؤالء كانوا معنا يف مشاهدنا حارضين :  فيقول النواصب.فعلتم باألولني

كال واهللا يا أهيا النصاب ما كانوا ملذاهبكم  : فيقال! وملذاهبنا معتقدين  ، وبأقاويلنا قائلني

وبأعاملكم  ، قوالكم قائلنيوان كانوا بأ ، بل كانوا بقلوهبم لكم إىل اهللا خمالفني ، معتقدين

قد اعتددنا هلم بأقاويلهم وأفاعيلهم اعتدادنا  ، عاملني للتقية منكم معارش الكافرين

صىل اهللا عليه قال رسول اهللا  : إذ كانوا بأمرنا عاملني ، بأقاويل املطيعني وأفاعيل املحسنني

ازين شيعتنا أهل فعند ذلك تعظم حرسات النصاب إذا رأوا حسناهتم يف مو : وآله وسلم

َكذلك ( : وذلك قوله عز وجل ، ورأوا سيئات شيعتنا عىل ظهور معارش النصاب ، البيت ِ َ َ

ِيرهيم اهللاُّ أعامهلم حرسات عليهم وما هم بخارجني من النار  َِّ َ َ ْ َ ُِ ٍَ َ ِْ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ُِ َِ َ ُ َ  )1()]167 : البقرة[ِ

                                                        

بحار  ، 579 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 7/189 ، للمجليس ، األنوار
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ضغائن يف صدور قوم  -عيل  أي -إذا مت ظهرت لك  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

  .)1(يتاملئون ويمنعونك حقك

سيأيت قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر مخسني  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 :  فقال.يا رسول اهللا نحن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل فينا القرآن :  قالوا.منكم

 .)2(إنكم لو حتملون ملا محلوا مل تصربوا صربهم

صىل اهللا عليه  قد عملت الوالة قبيل أعامال خالفوا فيها رسول اهللا .. : عيل عليه السالم

ولو محلت الناس عىل تركها  ، ناقضني لعهده مغريين لسنته ، متعمدين خلالفهوسلم وآله 

لتفرق وسلم صىل اهللا عليه وآله وحولتها إىل موضعها وإىل ما كانت يف عهد رسول اهللا 

  .)3(ى أبقى وحديعني جندي حت

                                                        

 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 1/72 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 1(

مسند اإلمام الرضا  ، 706 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(إلمام عيل بن أيب طالب ا ، 2/116

 1/134 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(

 ، بحار األنوار ، 3/1149 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ، 457 ، للطويس ، الغيبة) 2(

معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 392 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 52/130 ، للمجليس

مكيال  ، 1/180 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 1/49 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(

 383 ، ملحمد الريشهري ، القيادة يف اإلسالم ، 266 ، 2/203 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، املكارم

 )احلاشية (2/163 ، ملحسن اخلزازي ، ية املعارف اإلهلية يف رشح عقائد اإلماميةبدا ، )احلاشية(

 ، احلدائق النارضة ، 7/311 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 8/51 ، للكليني ، الكايف) 3(

 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 5/172 ، للنراقي ، مستند الشيعة ، 8/168 ، ليوسف البحراين

 ، 2/43 ، 1/144 ، السيد عيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 13/141

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 11/393 ، مويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 339
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لقد علم املستحفظون من أصحاب حممد أن أهل صفني قد لعنهم اهللا  : عيل عليه السالم

  .)1(عىل لسان نبيه وقد خاب من افرتى

أنه عهد النبي إيل أن ال أجاهد إال إذا وجدت أعوانا فلو وجدت أعوانا  : عيل عليه السالم

ولو وجدت  ، م أجد سوى أربعةوقد طفت عىل املهاجرين واألنصار فل ، جلاهدت

  .)2(أربعني يوم بويع ألخي تيم جلاهدهتم

                                                                                                                                        

،  )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 7/289 ، املريزا النوري ، مستدرك الوسائل ، 8/46

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 384 ، 93/203 ، العالمة املجليس ، بحار األنوار ، 2/60 ، املريجهاين

اإلمام  ، 369 ، 15 ، ملحمد صادق النجمي ، أضواء عىل الصحيحني ، 8/559 ، السيد الربوجردي

لسيد مرتىض ا ، معامل املدرستني ، 734أمحد الرمحاين اهلمداين  ، )عليه السالم(عيل بن أيب طالب 

موسوعة أحاديث  ، 1/668 ، األمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 3/13 ، 2/353 ، العسكري

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/286 ، الشيخ هادي النجفي ، )عليهم السالم(أهل البيت 

  الكوراين العاميللعيل ، جواهر التاريخ ، 123 ، للخطيب التربيزي ، اإلكامل يف أسامء الرجال ، 2/156

حممد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/484، 

البدعة  ، 2/84 ، 1/418 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 4/122 ، الريشهري

 77 ، مد حياة األنصاريملح ، املنتخب من الصحاح الستة ، 91 ، ملركز الرسالة ، مفهومها وحدودها

 )احلاشية(

مسند اإلمام  ، 33/163 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/69 ، للصدوق ، عيون أخبار الرضا) 1(

) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/132 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(الرضا 

 5/27 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ

 3/12 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(
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وسلم صىل اهللا عليه وآله لقد استكرب أقوام يف زمن رسول اهللا  : عيل عليه السالم

واضمروا لعىل الغل املدفون ومن بعده ما قعدوا للثقل األكرب باملرصد حتى ادخلوا فيه 

هاد ولقد أرسوا يف رسول اهللا النجوى وصدق فيه االحلاد وقعدوا للثقل األصغر باالضط

صىل بعضهم بعضا وتعارضوا عليه احلسد من عند أنفسهم واهللا لقد ارتد بعد رسول اهللا 

أقوام ارتدوا عىل األعقاب وغالتهم السبل واتكلوا عىل الواليج وسلم اهللا عليه وآله 

ونقلوا البناء من غروس وهجروا السبب الذي امروا بمودته وأصابوا باالمر غري أهله 

أساسه ونبوه يف غري موضعه فتلك لعمري أكرب الكبائر فتحوا عىل أنفسهم باب البالء 

واغلقوا باب العافية وتركوا الرخاء واختاروا البالء فصاروا يف غمرة تغشى ابصار 

الناظرين وريب بنته هلا عقول الطامعني منها يشعث البنيان واتبعوا ملة من شك وظلم 

 يف قوله تعاىلد وركن إىل الدنيا وهو القائل الشباهه يف االسالم مضاهيا للسامري وحس

مقتديا يف فعاله جاهال حلق القرابة مستكربا عن احلق ملقيا بيديه إىل التهلكة بعد البيان من 

اهللا عز وجل واحلجج التي تتلو بعضها بعضا معتديا عىل القرابة كام اعتدى يف السبت أهله 

اليتامى واملساكني  ولكل دم ثائر وان الثائر يريد دماءنا واحلاكم يف حق ذي القربىاال وان 

وأبناء السبيل اهللا الذي ال يفوته مطلوب يؤثر حذوا لنعل بالنعل ما كال بام كل ومرشبا 

بمرشب أمر من طعم العلقم وكام هو آت قريب وبحسبكم ما تزودتم ومحلتم عىل 

الذين ظلموا ثم اقبل عليه السالم إىل احلسن فقال يا نبي ما ظهوركم من مطايا اخلطايا مع 

صىل اهللا عليه وآله زال واهللا أبوك مدفوعا عن حقه مستأثرا عليه منذ قبض رسول اهللا 

  .)1(حتى يوم الناس هذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونوسلم 

                                                        

 ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 401 ، )الشيعي(إلبن جرير الطربي  ، املسرتشد) 1(

 1/143 ، للمريجهاين
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ما  ، أما بعد : أثنى عليه وقالفحمد اهللا و : حول اخلالفة املغصوبة قال : عيل عليه السالم

 فأقام عمر وأصحابه الذين .صىل اهللا عليه وآله وسلم لقيت من األمة بعد نبيها منذ قبض 

وكفنه وسلم صىل اهللا عليه وآله ظاهروا عيل أبا بكر فبايعوه وأنا مشغول بغسل رسول اهللا 

 واهللا إنه .وما فرغت من ذلك حتى بايعوه وخاصموا األنصار بحجتي وحقي ، ودفنه

 فلام رأيت اجتامعهم عليه وتركهم .ليعلم يقينا والذ ين ظاهروه أين أحق هبا من أيب بكر

إياي ناشدهتم اهللا عز وجل ومحلت فاطمة عليها السالم عىل محار وأخذت بيد ابني 

فلم أدع أحدا من أهل بدر وال أهل السابقة من  ، احلسن واحلسني لعلهم يرعوون

ار إال استعنتهم ودعوهتم إىل نرصيت وناشدهتم اهللا حقي فلم جييبوين ومل املهاجرين واألنص

 :  قالوا. أنتم تعلمون يا معارش من حرض من أهل بدر أين مل أقل إال حقا.ينرصوين

وكان الناس  :  قال.فنستغفر اهللا من ذلك ونتوب إليه ، صدقت يا أمري املؤمنني وبررت

وذكرت ما عهد إيل  ، ة حممد واختالف كلمتهمقريبي عهد باجلاهلية فخشيت فرقة أم

إن وجدت أعوانا  : ألنه أخربين بام صنعوا وأمرينوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 وواهللا - ثم ردها أبو بكر إىل عمر .جاهدهتم وإن مل أجد أعوانا كففت يدي وحقنت دمي

 ثم . وسمعت وأطعت فكرهت الفرقة فبايعت-إنه ليعلم يقينا أين أحق هبا من عمر 

فخال بابن عفان فجعلها له عىل أن يردها  ، جعلني عمر سادس ستة فوىل األمر ابن عوف

 ،  ثم إن عثامن غدر بابن عوف وزواها عنه.فكرهت الفرقة واالختالف ، عليه ثم بايعه

 ثم مات ابن عوف وأوىص أن ال .فربء منه ابن عوف وقام خطيبا فخلعه كام خلع نعله

واجتمع الناس ثالثة  ،  ثم قتل.وزعم ولد ابن عوف أن عثامن سمه ، ه عثامنيصيل علي

  .)1( ثم أتوين فبايعوين طائعني غري مكرهني.أيام يتشاورون يف أمرهم

                                                        
 436حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(
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ملا تم أليب بكر ماتم وبايعه من بايع وقد جاءه رجل وهو يسوي قرب  : عيل عليه السالم

إن القوم قد بايعوا أبا بكر  :  يده وقال لهبمسحاة يفوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وبدر الطلقاء للعقد للرجل خوفا من إدراككم  ، ووقعت اخلذلة يف األنصار الختالفهم

ُأحسب الناس أن يرتكوا ( : فوضع طرف املسحاة يف األرض ويده عليها ثم قال ، االمر َ ْ َُّ ُ َ ََ َِ

َأن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون  ْ َ ُ ُُ ََّ ُ َ َْ َُ ُلقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللاَُّ الذين صدقوا َ و*َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ََ َ َْ َ َّ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ِ ِ َّ

اذبني  َ َوليعلمن الك ِ ِ ْ َ ََّ ْ َ مون*ََ ُ َ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما حيك ُ َ ُ َُّ ْ َ َ ْ َّ َ َْ ََ ِ َ ِّ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ()1(.  

وسلم صىل اهللا عليه وآله ة النبي وقد رأى من الناس طرية عند وفا : عيل عليه السالم

فأقسم أنه ال يضع عىل ظهره رداه حتى جيمع القرآن فجلس يف بيته ثالثة أيام حتى مجع 

 فسكتوا عنه أياما فجمعه يف ثوب ...فهو أول مصحف مجع فيه القرآن من قلبه ، القرآن

صىل هللا ثم خرج إىل الناس وهم جمتمعون مع أيب بكر يف مسجد رسول ا ، واحد وختمه

أهيا الناس إين مل أزل منذ  : فنادى عيل عليه السالم بأعال صوته ، وسلماهللا عليه وآله 

ثم بالقرآن حتى مجعته كله يف  ، مشغوال بغسلهوسلم صىل اهللا عليه وآله قبض رسول اهللا 

فلم ينزل اهللا عىل رسوله آية منه إال وقد مجعتها وليست منه آية إال  ، هذا الثوب الواحد

وعلمني تأويلها ثم قال عيل عليه السالم وسلم صىل اهللا عليه وآله وقد أقرأنيها رسول اهللا 

                                                        
تفسري نور  ، 24/230 ، 22/519 ، للمجليس،  بحار األنوار ، 1/189 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 1/430 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 4/149 ، للحويزي ، الثقلني

يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/158 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم

 ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/35 ، شهريملحمد الري ، الكتاب والسنة والتاريخ

 ، 61 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/105 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 

 284 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 
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ال تقولوا يوم القيامة  : عيل عليه السالم  ثم قال هلم.لئال تقولوا غدا أنا كنا عن هذا غافلني

 امتتهومل أدعكم إىل كتاب اهللا من فاحتته إىل خ ، ومل أذكركم حقي ، إين مل أدعكم إىل نرصيت

ثم دخل عيل عليه السالم  ، ما أغنانا بام معنا من القرآن عام تدعونا إليه : فقال له عمر، 

ولو قد بايع  ، فانا لسنا يف شئ حتى يبايع ، أرسل إىل عيل فليبايع : بيته وقال عمر أليب بكر

 الرسول فأتاهوسلم صىل اهللا عليه وآله فأرسل إليه أبو بكر أجب خليفة رسول اهللا  ، أمناه

صىل سبحان اهللا ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهللا  : فقال له ذلك فقال له عىل عليه السالم

 ، إنه ليعلم ويعلم الذين حوله أن اهللا ورسوله مل يستخلفا غرييوسلم اهللا عليه وآله 

 فأتاه ، اذهب فقل له أجب أمري املؤمنني أبا بكر : فقال ، وذهب الرسول فأخربه بام قال له

 ،  طال العهد فينسى- واهللا -ما ! سبحان اهللا  : فقال عىل عليه السالم : فأخربه بام قال

صىل اهللا عليه وآله ولقد أمره رسول اهللا  ، واهللا إنه ليعلم أن هذا االسم ال يصلح إال يل

وهو سابع سبعة فسلموا عىل بإمرة املؤمنني فاستفهم هو وصاحبه من بني السبعة وسلم 

نعم حقا من  : صىل اهللا عليه وآله وسلممر من اهللا ورسوله ؟ فقال هلم رسول اهللا أ : فقاال

وصاحب لواء الغر املحجلني يقعده اهللا  ، وسيد املسلمني ، إنه أمري املؤمنني ، اهللا ورسوله

عز وجل يوم القيامة عىل الرصاط فيدخل أولياءه اجلنة وأعداءه النار فانطلق الرسول 

فلام كان الليل محل عيل عليه السالم فاطمة  :  قال.سكتوا عنه يومهم ذلكفأخربه بام قال ف

عليها السالم عىل محار وأخذ بيد ابنيه احلسن واحلسني عليهام السالم فلم يدع أحدا من 

 ، إال أتاه يف منزله فناشدهم اهللا حقهوسلم صىل اهللا عليه وآله أصحاب رسول اهللا 

 هم رجل غرينا أربعة فانا حلقنا رؤسنا وبذلنا له نرصتناودعاهم إىل نرصته فام استجاب من

فلام أن رأى عيل عليه السالم خذالن الناس إياه  ، وكان الزبري أشدنا بصرية يف نرصته، 

 فقال عمر أليب .لزم بيته ، تعظيمهم إياهو ، واجتامع كلمتهم مع أيب بكر ، وتركهم نرصته
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قد بايع غريه وغري هؤالء  وإنه مل يبق أحد إالف ، ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع : بكر

واالخر أفظهام  ، وكان أبو بكر أرق الرجلني وأرفقهام وأدهامها وأبعدمها غورا ، األربعة

من نرسل إليه ؟ فقال عمر نرسل إليه قنفذا فهو  : فقال له أبو بكر ، وأغلظهام وأجفامها

 ، فأرسله وأرسل معه أعونا ، أحد بني عدي بن كعب ، رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء

وانطلق فاستأذن عىل عيل عليه السالم فأيب أن يأذن هلم فرجع أصحاب قنفذ إىل أبى بكر 

اذهبوا  :  فقال عمر.مل يؤذن لنا : فقالوا ، وعمر ومها جالسان يف املسجد والناس حوهلام

عليها السالم أحرج فان أذن لكم وإال فأدخلوا بغري إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة 

ان فاطمة  : فقالوا ، فرجعوا وثبت قنفذ امللعون ، عليكم أن تدخلوا عيل بيتي بغري اذن

 فغضب عمرو قال مالنا وللنساء ثم .فتحرجنا أن ندخل بيتها بغري اذن ، قالت كذا وكذا

أمرا ناسا حوله بتحصيل احلطب ومحلوا احلطب ومحل معهم عمر فجعلوه حول منزل 

ه السالم وفيه عىل وفاطمة وابنامها عليهام السالم ثم نادى عمر حتى أسمع عليا عىل علي

 ، واهللا لتخرجن يا عيل ولتبايعن خليفة رسول اهللا وإال أرضمت عليك النار : وفاطمة

يا عمر مالنا ولك ؟ فقال افتحي الباب وإال أحرقنا  : فقامت فاطمة عليها السالم فقالت

ا عمر أما تتقي اهللا تدخل عيل بيتي ؟ فأبى أن ينرصف ودعا عمر ي : فقالت ، عليكم بيتكم

 فاستقبلته فاطمة عليها السالم وصاحت يا أبتاه .بالنار فأرضمها يف الباب ثم دفعه فدخل

فرفع  ، فرصخت يا أبتاه ، فرفع عمر السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها! يا رسول اهللا 

فوثب  ، ل اهللا لبئس ما خلفك أبو بكر وعمرفنادت يا رسو ، السوط فرضب به ذراعها

فذكر قول رسول  ، وهم بقتله ، عيل عليه السالم فأخذ بتالبيبه فرصعه ووجأ أنفه ورقبته

صىل اهللا عليه وآله والذي كرم حممدا  : فقال ، وما أوصاه بهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

صىل اهللا وعهد عهد إيل رسول اهللا  ، بالنبوة يا ابن صهاك لوال كتاب من اهللا سبقوسلم 
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 فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى .لعلمت أنك ال تدخل بيتيوسلم عليه وآله 

وثار عيل عليه السالم إىل سيفه فرجع قنفذ إىل أيب بكر وهو يتخوف أن  ، دخلوا الدار

ذ ارجع فقال أبو بكر لقنف ، ملا قد عرف من بأسه وشدته ، خيرج عيل عليه السالم بسيفه

فان امتنع فأرضم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ امللعون  ، فان خرج فاقتحم عليه بيته

 ، وثار عىل عليه السالم إىل سيفه فسبقوه إليه وكاثروه ، فاقتحم هو وأصحابه بغري إذن

فألقوا يف عنقه حبال وحالت بينهم وبينه فاطمة عليها  ، فتناول بعض سيوفهم فكاثروه

فامتت حني ماتت وان يف عضدها  ، د باب البيت فرضهبا قنفذ امللعون بالسوطالسالم عن

 ، مثل الدملج من رضبته لعنه اهللا ثم انطلقوا بعيل عليه السالم يتل تى انتهى به إىل أيب بكر

وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب  ، وعمر قائم بالسيف عىل رأسه

واملغرية بن شعبة وأسيد بن حضري وبشري بن سعد وساير الناس حذيفة ومعاذ بن جبل 

أدخلوا عىل فاطمة بغري اذن ؟ قال أي  : قلت لسلامن :  قال.حول أيب بكر عليهم السالح

 ، وما عليها مخار فنادت يا أبتاه يا رسول اهللا فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر ، واهللا

فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما  ، هتاتنادي بأعىل صو ، وعيناك مل تتفقأ يف قربك

انا لسنا من النساء  : فيهم اال باك غري عمر وخالد بن الوليد واملغرية بن شعبة وعمر يقول

أما واهللا لو وقع  : فانتهوا بعيل عليه السالم إىل أبى بكر وهو يقول : قال ، ورأهين يف شئ

ولو  ، أما واهللا ما ألوم نفيس يف جهادكم ، داسيفي يف يدي لعلمتم أنكم مل تصلوا إىل هذا أب

ولكن لعن اهللا أقواما بايعوين ثم  ، كنت استمسك من أربعني رجال لفرقت مجاعتكم

يا أبا بكر ما  : عيل عليه السالم فقال ، خلوا سبيله :  وملا أن برص به أبو بكر صاح.خذلوين

بأي حق وبأي منزلة دعوت م وسلصىل اهللا عليه وآله أرسع ما توثبتم عىل رسول اهللا 

الناس إىل بيعتك ؟ أمل تبايعني باألمس بأمر اهللا وأمر رسول اهللا ؟ وقد كان قنفذ لعنه اهللا 
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رضب فاطمة عليها السالم بالسوط حني حالت بينه وبني زوجها وأرسل إليه عمر إن 

ضلعا من حالت بينك وبينه فاطمة فارضهبا فأجلأها قنفذ إىل عضادة بيتها ودفعها فكرس 

 من - صىل اهللا عليها -جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت 

له بايع ودع  : وملا انتهى بعيل عليه السالم إىل أيب بكر انتهره عمر وقال :  قال.ذلك شهيدة

 فإن مل أفعل فام أنتم صانعون ؟ قالوا نقتلك : عيل عليه السالم عنك هذه األباطيل فقال له

قال أبو بكر وسلم صىل اهللا عليه وآله فقال إذا تقتلون عبد اهللا وأخا رسوله  ، ذال وصغارا

قال  ، فام نقر لك هبذاوسلم صىل اهللا عليه وآله أما عبد اهللا فنعم وأما أخو رسول اهللا 

فأعاد ذلك  ، نعم : آخا بيني وبينه ؟ قالوسلم صىل اهللا عليه وآله أجتحدون أن رسول اهللا 

يا معرش املسلمني واملهاجرين  :  ثم أقبل عليهم عيل عليه السالم فقال.ه ثالث مراتعلي

يقول يوم غدير خم وسلم صىل اهللا عليه وآله أنشدكم اهللا أسمعتم رسول اهللا ! واألنصار 

فلم يدع عىل عليه السالم شيئا قاله فيه رسول اهللا  ، كذا وكذا ويف غزوة تبوك كذا وكذا

فلام ختوف أبو  ، فقالوا اللهم نعم ، عالنية للعامة اال ذكرهم إياهوسلم آله صىل اهللا عليه و

كلام قلت حق قد سمعناه بآذاننا ووعته  : فقال ، بكر أن ينرصه الناس وأن يمنعوه بادرهم

بعد هذا إنا أهل بيت  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله قلوبنا ولكن قد سمعت رسول اهللا 

وان اهللا مل يكن ليجمع لنا أهل البيت  ، واختار لنا اآلخرة عىل الدنيا ، اصطفانا اهللا وأكرمنا

صىل اهللا عليه هل أحد من أصحاب رسول اهللا  : النبوة واخلالفة فقال عىل عليه السالم

قد سمعنا هذا منه كام  ، صدق خليفة رسول اهللا : شهد هذا معك ؟ فقال عمروسلم وآله 

 أبى حذيفة ومعاذ بن جبل قد سمعنا ذلك من رسول اهللا قال وقال أبو عبيدة وسامل موىل

فقال عىل عليه السالم لقد وفيتم بصحيفتكم امللعونة التي قد  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

 ، ان قتل اهللا حممدا أو مات لتزون هذا االمر عنا أهل البيت : تعاقدتم علينا شفى الكعبة
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أنت يا زبري  :  عليها ؟ فقال عىل عليه السالمفام علمك بذلك ما أطلعناك : فقال أبو بكر

وأنت يا سليامن وأنت يا أبا ذر وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم باهللا وباالسالم أما 

يقول ذلك وأنتم تسمعون أن فالنا وفالنا وسلم صىل اهللا عليه وآله سمعتم رسول اهللا 

ا فيه وتعاقدوا عىل ما صنعوا ؟ حتى عد هؤالء اخلمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدو

إهنم قد  : يقول ذلك لكوسلم صىل اهللا عليه وآله قد سمعنا رسول اهللا  ، فقالوا اللهم نعم

تعاقدوا عىل ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أومت أن يزووا عنك هذا يا  وتعاهدوا

ان  : فعل ؟ فقال لكبأيب أنت يا رسول اهللا فام تأمرين إذا كان ذلك أن ا : عيل فقلت

 فقال ، وان مل جتد أعوانا فبايعهم واحقن دمك ، وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم

أما واهللا لو أن أولئك األربعني رجال الذين بايعوين وفوا يل  : عيل عليه السالم

  .)1(جلاهدتكم

 . )2(در بكأن األمة ستغوسلم صىل اهللا عليه وآله عهد إيل النبي  : عيل عليه السالم

                                                        

 ، )عليهم السالم(سوعة أحاديث أهل البيت مو ، )احلاشية (28/264 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

البن النديم  ، فهرست ابن النديم ، 503للخوئي  ، البيان يف تفسري القرآن ، 1/7 ، هلادي النجفي

 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 4/598 ، 1/89 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 30 ، البغدادي

 ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 236عبد اللطيف البغدادي ل ، التحقيق يف اإلمامة وشؤوهنا ، 17/527

 ،4/64 ، 11/39 

 ، 452للفضل بن شاذان األزدي  ، اإليضاح ، 1/10 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء) 2(

 ، )عليه السالم(مناقب اإلمام أمري املؤمنني  ، )احلاشية (486 ، )احلاشية (2/444 ، للثقفي ، الغارات

 ، املسرتشد ، 436 ، 1/152 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 545 ، 2/533،  للكويف

 االحتجاج ، 476للطويس  ، األمايل ، 1/285 ، للمفيد ، اإلرشاد ، )احلاشية (363) الشيعي( للطربي 

 الطرائف يف معرفة ، 3/17 ، إلبن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 280 ، 1/98 ، للطربيس، 
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 68لوالد البهائي العاميل  ، وصول األخيار إىل أصول األخبار ، 427البن طاووس  ، مذاهب الطوائف

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 265للشريازي  ، كتاب األربعني ، 13 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل، 

حيفة رياض السالكني يف رشح ص ، 108/252 ، 34/338 ، 557 ، 453 ، 29/419 ، 18/124

 ، املراجعات ، )احلاشية (1/187 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي ، )عليه السالم(سيد الساجدين 

 ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (512 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 251 ، لرشف الدين

لعبد  ،  يف اإلمامةاملناظرات ، 3/115 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 13/43 ، للربوجردي

سبيل النجاة يف  ، 1/374 ، ألبو الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 46 ، اهللا احلسن

 ، 1/423 ، 1/574 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 160 ، حلسني الرايض ، تتمة املراجعات

 ، للسيد عىل خان املدنى ، قات الشيعةالدرجات الرفيعة يف طب ، 2/607 ، للمحمودي ، هنج السعادة

 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 6/204 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 38

الفصول املهمة يف  ، 442إلبن حاتم العاميل  ، الدر النظيم ، 92 ، للمفيد ، اجلمل ، 4/25 ، 1/360

النص عىل  ، 94حلمد بن عقيل  ، النصائح الكافية ، )احلاشية (1/611 ، البن الصباغ ، معرفة األئمة

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 423 ، 373 ، 354 ، 352لعيل عاشور  ، )عليه السالم(أمري املؤمنني 

موسوعة  ، 73 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 1/235 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم

 ، 9/408 ، 8/63 ، للريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) يه السالمعل(اإلمام عيل بن أيب طالب 

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 

 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 3/225 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 1/320

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، )احلاشية (81 ، )احلاشية (72 ، ملفلح بن راشد ،  النواصبإلزام ، 330

رشح إحقاق  ، 596 ، 463للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 32 ، 6/28 ، 2/120

 ، 22/454 ، 436 ، 21/312 ، 17/275 ، 8/794 ، 7/325 ، 6/417 ، للمرعيش ، احلق

 ، 56 ، لعيل الكوراين ، أجوبة مسائل جيش الصحابة ، 31/243 ، 388 ، 313 ، 293 ، 23/225

احلق املبني يف معرفة  ، 6/437 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/335 ، لعيل الكوراين ، ألف سؤال وإشكال

 عليه صىل اهللا(ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 505 ، لعيل الكوراين ، )عليهم السالم(املعصومني 
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 ، الدعوة واحدة ، هؤالء القوم الذين نقاتلهم : وقد سأله رجل : عيل عليه السالم

سمهم بام  :  قال.فبم نسميهم ؟ ، واحلج واحد ، والصالة واحدة ، والرسول واحد

َتلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض منهم من كلم( : سامهم اهللا يف كتابه َّ ِّ ْ ُ َُّّ ْ َ ُ َْ َُ ْ َ ُ ْ َْ ٍَ َ َ َّ َ َ اهللاُّ ورفع ِ ََ َ

َبعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اهللاُّ ما  ُ َ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ُ َّ َ ِّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ ِْ َُ َ ْ َِ ِ ِ ٍَ َ َ

ْاقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولـكن اختلفوا فمنهم من آ ُ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ََّ ُ ُ َ ِّْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َْ َ َْ ِ ُ ْ ُمن ومنهم ِ َ َْ ِ َ

ُمن كفر ولو شاء اهللاُّ ما اقتتلوا ولـكن اهللاَّ يفعل ما يريد  َ َِ ُ َ َ َّ َ ْ ََ َ َ َُّ ْ َ ْ ُ ْ َ َِ َ  فلام وقع )]253 : البقرة[َ

  .)1(االختالف كنا نحن أوىل باهللا وبالنبي وبالكتاب وباحلق

                                                                                                                                        

 ، 235 ، ملحمد حياة األنصاري ، املسند الصحيح ، 4/112 ، 3/157 ، 1/326 ، )وآله وسلم

 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 23 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

العتب اجلميل عىل  ، )ةاحلاشي (50 ، 32 ، جلواد جعفر اخللييل ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 21/132

 465 ، 222 ، لعيل البحراين ، منار اهلدى ، 48 ، ملحمد بن عقيل ، أهل اجلرح والتعديل

 مناقب آل أيب طالب ، 101 ، للمفيد ، األمايل ، 18/180 ، 11/62 ، للنوري ، مستدرك الوسائل) 1(

جامع أحاديث  ، 32/320 ، 29/455 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/19 ، البن شهر آشوب، 

وقعة  ، 5/258 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 26/48 ، 13/85 ، للربوجردي ، الشيعة

بشارة  ، 8/332 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، كتاب الفتوح ، 322 ، البن مزاحم املنقري ، صفني

لرشف الدين  ، أويل اآلياتت ، 2/18 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 169للطربي  ، املصطفى

 3/537 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 4/309 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/95 ، احلسيني

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/334 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، )احلاشية(

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 1/254 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/281 ، الكاشاين

 1/601 ، املشهدي



116 

 العجب !يا أمري املؤمنني  : وقد وقف رجال من بني أسد عليه وقال : عيل عليه السالم

كيف عدل هذا االمر عنكم وأنتم األعلون نسبا ونوطا بالرسول  ، منكم يا بني هاشم

كانت اثرة  :  فقال أمري املؤمنني عليه السالم.!وفهام للكتاب ؟  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

  .)1(نفوس آخرين سخت هبا نفوس قوم وشحت عليها

ما زلت مظلوما  ،  ال يقوهلا بعدي إال كذابأنا عبد اهللا وأخو رسول اهللا : عيل عليه السالم

وسلم صىل اهللا عليه وآله أمرين رسول اهللا  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله منذ قبض رسول اهللا 

وهم أهل  : واملارقني ، معاوية وأهل الشام : والقاسطني ، طلحة والزبري : بقتال الناكثني

  .)2(ولو أمرين بقتال الرابعة لقاتلتهم ، النهروان

يا عيل إن وجدت  :  فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمأوصاين رسول اهللا  : عيل عليه السالم

فاين قد أخذت لك العهد يوم غدير خم  ، وإال فألزم بيتك ، فئة تقاتل هبم فاطلب حقك

 ، فمثلك كمثل بيت اهللا احلرام ، وأوىل الناس بالناس من بعدي ، بأنك خليفتي ووصيي

 . )3( تأتيهم يأتونك الناس وال

                                                        

) الشيعي( للطربي  ، املسرتشد ، 1/315 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

 ، هنج السعادة ، 77 ، للمفيد ، الفصول املختارة ، 1/294 ، للمفيد ، اإلرشاد ، )احلاشية (371

 2/208 ، للمحمودي

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، 29/578 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 726 ، للطويس ، األمايل )2(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 85 ، البن عقدة الكويف ، )السالم

 5/24 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ
عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 2/111 ، للحر العاميل ،  اهلداةإثبات ، 90/15 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 2/201 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم
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 ، واهللا لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أوىل الناس هبم مني بقمييص هذا : عيل عليه السالم

ثم إن أبا بكر هلك  ، وألصقت كلكيل باألرض ، وانتظرت أمر ريب ، فكظمت غيظي

فكظمت  ،  أين أوىل الناس هبم مني بقمييص هذا- واهللا -وقد علم  ، واستخلف عمر

 ، فجعلني سادس ستة ، ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى ، رت أمر ريبوانتظ ، غيظي

 ، وانتظرت أمر ريب ، فكظمت غيظي ، اقتلوا األقل وما أراد غريي : كسهم اجلدة وقال

ثم مل أجد إال  ، ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم يل ما كان ، وألصقت كلكي باألرض

  .)1(قتاهلم أو الكفر باهللا

وقد بلغه ملا بلغه مسري طلحة والزبري وعائشة من مكة إىل البرصة نادى  : سالمعيل عليه ال

فإن اهللا تبارك  ، أما بعد : فلام اجتمع الناس محد اهللا وأثنى عليه ثم قال ، الصالة جامعة

نحن أهل بيته وعصبته وورثته  : قلناوسلم صىل اهللا عليه وآله وتعاىل ملا قبض نبيه 

فبينام نحن إذ نفر املنافقون  ، ال ننازع حقه وسلطانه ،  اهللا بهوأولياؤه وأحق خالئق

 - واهللا -فبكت لذلك  ، منا وولوه غريناوسلم صىل اهللا عليه وآله فانتزعوا سلطان نبينا 

وأيم اهللا لوال خمافة الفرقة من  ،  الصدور- واهللا -وخشنت  ، العيون والقلوب منا مجيعا

وقد ويل  ، لكنا قد غرينا ذلك ما استطعنا ، ويعود الدين ، املسلمني أن يعودوا إىل الكفر

                                                        
 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/300 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 153 ، للمفيد ، األمايل )1(

 ، 212 ، 2/27 ، حمد حممديانمل ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 29/578 ، 28/375

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 226 ، 3/110 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 1/312

 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 29 ، للمرتىض املهري ، دفع أباطيل الكاتب ، 6/32 ، 5/290

 136 ، ملحمد حياة األنصاري ، قرة العينني من أحاديث الفريقني ، 3/45 ، 2/113
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وقد بايعاين وقد هنضا إىل البرصة ليفرقا  ، ذلك والة ومضوا لسبيلهم ورد اهللا االمر إيل

وسوء نظر مها  ، اللهم فخذمها لغشهام هلذه األمة ، ويلقيا بأسكم بينكم ، مجاعتكم

  .)1(للعامة

وأنا يوم قبضه أوىل وسلم صىل اهللا عليه وآله اىل قبض نبيه إن اهللا تع : عيل عليه السالم

إيل عهد لو وسلم صىل اهللا عليه وآله وقد كان من نبي اهللا  ، بالناس مني بقمييص هذا

وإن أول ما انتقصناه بعده إبطال حقنا يف  ، خزمتموين بأنفي ألقررت سمعا هللا وطاعة

  .)2(ريش فينافلام رق أمرنا طمعت رعيان البهم من ق ، اخلمس

 ، وأكفأوا إنائي ، اللهم إين أستعديك عىل قريش فإهنم قد قطعوا رمحي : عيل عليه السالم

أال إن يف احلق أن نأخذه ويف  : وقالوا ، وأمجعوا عىل منازعتي حقا كنت أوىل به من غريي

ال فنظرت فإذا ليس يل رافد وال ذاب و ، فاصرب مغموما أو مت متأسفا ، احلق أن نمنعه

وجرعت ريقي عىل  ، فأغضيت عىل القذى ، فضننت هبم عن املنية ، مساعد إال أهل بيتي

  .)3(وامل للقلب من حز الشفار ، وصربت من كظم الغيظ عىل أمر من العلقم ، الشجى
                                                        

لعيل  ، أبو بكر بن أيب قحافة ، 29/579 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/245 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(ت فاطمة اهلجوم عىل بي ، 233 ، للمفيد ، اجلمل ، 414 ، اخللييل

 ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 115 ، ملحمد حياة األنصاري ، قرة العينني من أحاديث الفريقني ، 403

 50 ، جلواد جعفر اخللييل

أليب  ، كشف الغمة ، 1/486 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 29/582 ، للمجليس ، بحار األنوار )2(

موسوعة  ، 2/25 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 2/4 ،  اإلربيلالفتح

 2/322 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 
 ، 2/570 ، 1/308 ، للثقفي ، الغارات ، 2/202 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 3(

مناقب آل أيب  ، 69 ، أليب الفتح الكراجكي ، التعجب ، )احلاشية (416) الشيعي( للطربي  ، املسرتشد
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منذ قبض رسول اهللا  ، مستأثرا عيل : فواهللا ما زلت مدفوعا عن حقي : عيل عليه السالم

  .)1(إىل يوم الناس هذاسلم وصىل اهللا عليه وآله 

                                                                                                                                        
 ، كتاب األربعني ، 74 ، 29 ، للتسرتي ، الصوارم املهرقة ، 1/381 ، البن شهر آشوب ، طالب

 ، كشف األرسار ، 33/569 ، 629 ، 29/607 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 172 ، للشريازي

 ، املناظرات يف اإلمامة ، 730 ، للهمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب ،  162 ، للخميني

 للمحمودي ، هنج السعادة ، 3/732 ، 1/579 ، للميانجي ، مكاتيب الرسول ، 39 ، لعبد اهللا احلسن

رشح هنج  ، )احلاشية (230 ، )احلاشية (45 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، 6/327، 

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 11/109 ، 4/103 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 )عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/176 ، للكوراين ، جواهر التاريخ ، 195 ، املدنى

 رشح إحقاق احلق ، 306التنكابني  ، الرسايب ، ة النجاةسفين ، 333 ، 11/243 ، 3/48 ، للريشهري، 

االمامة يف أهم الكتب  ، 199 ، جلواد جعفر اخللييل ، )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 2/378 ، للمرعيش، 

اهلجوم  ، 239للكوراين  ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 26لعيل امليالين  ، الكالمية

 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 400 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اطمة عىل بيت ف

 443 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية ، 2/101

خطب اإلمام  ، هنج البالغة ، 1/51 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية )1(

لرشف  ، املراجعات ، 32/135 ، 29/610 ، للمجليس ، اربحار األنو ، 1/42 ، )عليه السالم(عيل 

 ، حلسني الرايض ، سبيل النجاة يف تتمة املراجعات ، 149 ، ملحمد رضا املظفر ، السقيفة ، 390 ، الدين

 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/223 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 278

) عليه السالم(للجنة احلديث معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، )احلاشية (385 1

 ، مدخل إىل دراسة نص الغدير ، )احلاشية (45 ، لرشف الدين ، )عليه السالم(صلح احلسن  ، 393

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 58 ، ملحمد مهدي اآلصفي

 ، 189 ، مليثم البحراين ، قواعد املرام يف علم الكالم ، 9/416 ، 5/134 ، ملحمد الريشهري ، اريخوالت

 ، أصل الشيعة وأصوهلا ، )احلاشية (111 ، للحيل ، النافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادى عرش
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!  أين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ؟ .. : عيل عليه السالم

 كأين أنظر إىل فاسقهم ..وأدخلنا وأخرجهم ، وأعطانا وحرمهم ، أن رفعنا اهللا ووضعهم

 بغت به خالئقهوص ، وبسى به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه ، وقد صحب املنكر فألفه

أين  ، أو كوقع النار يف اهلشيم ال حيفل ما حرق ، ثم أقبل مزبدا كالتيار ال يبايل ما غرق، 

واالبصار الالحمة إىل منار التقوى ؟ أين القلوب  ، العقول املستصبحة بمصابيح اهلدى

 ، اموتشاحوا عىل احلر ، وعوقدت عىل طاعة اهللا ؟ ازدمحوا عىل احلطام! التي وهبت هللا 

دعاهم  ، وأقبلوا إىل النار بأعامهلم ، ورفع هلم علم اجلنة والنار فرصفوا عىل اجلنة وجوههم

قوله عليه  :  قال املجليس.!ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا  ، رهبم فنفروا وولوا

 املراد هبم من تقدم ذكر هم من اخللفاء وغريهم من مالعني ..كأين أنظر : السالم

 . )1(عمر : ولعل املراد بالفاسق .الصحابة

                                                                                                                                        
عليه (مام عيل اإل ، 40 ، لرشف الدين ، إىل املجمع العاملي بدمشق ، )احلاشية (194لكاشف الغطاء 

منار اهلدى يف  ، 29 ، للمرتىض املهري ، دفع أباطيل الكاتب ، 195 ، جلواد جعفر اخللييل ، )السالم

 اخلطط السياسية لتوحيد 479 ، 137 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(النص عىل إمامة اإلثني عرش 

 ، 164 ، لصائب عبد احلميد ، ء املذهبيمنهج يف اإلنتام ، 339 ، ألمحد حسني يعقوب ، األمة اإلسالمية

 162 ، للخميني ، كشف األرسار ، 326 ، ألمحد حسني يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة

 ، 23/205 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 67 ، ملحمد تقي احلكيم ، السنة يف الرشيعة اإلسالمية )1(

لرشف  ، املراجعات ، 409 ، ر الشريواينللموىل حيد ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 29/613

 ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 4/133 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 68 ، الدين

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 8/389 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 378 ، ألويس كريم حممد

إلبن حاتم  ، الدر النظيم ، 181 ، ملحمد تقي احلكيم ، قارناألصول العامة للفقه امل ، 2/24 ، املشهدي

 جلواد جعفر اخللييل ، )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 2/254 ، للكوراين ، جواهر التاريخ ، 779 ، العاميل
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وجتواهلم يف  ،  فدع عنك قريشا وتركاضهم يف الضالل.. : لعقيل : عيل عليه السالم

فإهنم قد امجعوا عىل حريب كإمجاعهم عىل حرب رسول اهللا  ، ومجاحهم يف التيه ، الشقاق

وسلبوين ،  فقد قطعوا رمحي ، قبيل فجزت قريشا عني اجلوازيوسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(سلطان ابن أمي

كانت يف أيدينا فدك من كل ما أظلته السامء فشحت عليها نفوس قوم  : عيل عليه السالم

  .)2(ونعم احلكم اهللا ، وسخت عنها نفوس آخرين

                                                                                                                                        
لعبد املنعم  ، بنور فاطمة اهتديت ، 2/62 ، 1/114 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 243 ، 211، 

 175 ، للتيجاين ، كون مع الصادقنيأل ، 169 ، حسن

 ، )احلاشية (2/432 ، للثقفي ، الغارات ، 3/61 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 1(

ألويس  ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 29/622ًأنظر أيضا  ، 34/24 ، للمجليس ، بحار األنوار

لألمحدي  ، مكاتيب الرسول ، 2/353 ، ملرتىض العسكري ، عبد اهللا بن سبا ، 413 ، 406 ، كريم حممد

ميزان  ، 5/393 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 1/579 ، امليانجي

رشح هنج  ، 180 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، 1/146 ، ملحمد الريشهري ، احلكمة

البن  ، )عليه السالم(جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  ، 16/148،  البن أيب احلديد ، البالغة

عليها (مظلومية الزهراء  ، 2/444 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات ، 1/365 ، الدمشقي

لسامي  ، شبهات وردود ، )احلاشية (302 5 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 38لعيل امليالين  ، )السالم

 2/102 ، البدري

لوحيد  ، منهاج الصاحلني ، 3/331الملنتظري  ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية) 2(

 ، بحار األنوار ، 3/71 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة ، 1/290 ، اخلراساين

 ، )احلاشية (67 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 40/340 ، 33/474 ، 29/622 ، للمجليس

ألف  ، 8/154 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 186 ، 33ملحمد باقر الصدر  ، فدك يف التاريخ

معامل  ، )احلاشية (261 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 23هلادي النجفي  ، حديث يف املؤمن
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 تنازع املسلمون -وسلم صىل اهللا عليه وآله  أي رسول اهللا -فلام مىض  : عيل عليه السالم

 ما كان يلقى يف روعي وال خيطر عىل بايل أن العرب تعرج هذا االمر فواهللا ، االمر من بعده

  .)1(وال أهنم منحوه عني من بعده ، عن أهل بيتهوسلم صىل اهللا عليه وآله من بعده 
                                                                                                                                        

هلادي  ، )عليهم السالم(ل البيت موسوعة أحاديث أه ، 2/149 ، ملرتىض العسكري ، املدرستني

أليب  ، املعيار واملوازنة ، 4/34 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 8/425 ، 7/165 ، 5/297 ، النجفي

 ، 16/208 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (230 ، )احلاشية (45 ، جعفر اإلسكايف

 ، 317للتربيزي األنصاري  ، اللمعة البيضاء ، 431  ،346 ، 1/315 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

سنن اإلمام عيل  ، 3/31 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 791 ، 774

للطف اهللا  ، جمموعة الرسائل ، 200) عليه السالم(للجنة احلديث معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(عة اإلمام عيل بن أيب طالب موسو ، 2/459 ، الصايف

للجنة احلديث  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 9/162 ، 4/145 ، ملحمد الريشهري

 ، )احلاشية (266للحيل  ، هنج احلق وكشف الصدق ، 1/331 ، )عليه السالم(يف معهد باقر العلوم 

ملحمد فاضل املسعودي  ، األرسار الفاطمية ، )احلاشية (32/213 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق

عليه (اإلمام عيل  ، 10/72 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 444 ، 441

احلق املبني يف معرفة  ، 7/358 ، للعاميل ، االنتصار ، 315 ، 209 ، جلواد جعفر اخللييل ، )السالم

 ، 294لوحيد اخلراساين  ، مقدمة يف أصول الدين ، 241لعيل الكوراين  ، )عليهم السالم(عصومني امل

لطارق  ، دعوة إىل سبيل املؤمنني ، )احلاشية (1/185 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام

 من احلوار اكتشفت احلقيقةو ، 182 ، لصائب عبد احلميد ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 91زين العابدين 

 135 ، هلشام آل قطيط، 

دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة  ، )احلاشية (3/21 ، للرشيف املرتىض ، رسائل املرتىض) 1(

 ، الغارات ، 3/119 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة ، 1/50 ، للمنتظري ، اإلسالمية

 33/568 ، 29/622 ، )احلاشية (28/186 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (1/305 ، للثقفي

اإلمام عيل بن أيب  ، 7/81 ، لألميني ، الغدير ، )احلاشية (386 ، لرشف الدين ، املراجعات ، 596، 
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فسمع  ، فاطمة عليها السالم يوما عىل النهوض والوثوبوقد حرضته  : عيل عليه السالم

أيرسك  : فقال هلا ، وسلمصىل اهللا عليه وآله  أشهد أن حممدا رسول اهللا : صوت املؤذن

  .)1(فإنه ما أقول لك :  قال.ال : قالت! زوال هذا النداء من األرض ؟ 

لقد  ، رخاءوسلم صىل اهللا عليه وآله ما رأيت منذ بعث اهللا حممدا  : عيل عليه السالم

وسلم  وآله صىل اهللا عليهأخافتني قريش صغريا وأنصبتني كبريا حتى قبض رسول اهللا 

  .)1(واهللا املستعان عىل ما تصفون ، وكانت الطامة الكربى

                                                                                                                                        
 ، 105 ، ألويس كريم حممد ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 703للهمداين  ، )عليه السالم(طالب 

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 40 ، لعبد اهللا احلسن ،  اإلمامةاملناظرات يف

البن  ، رشح هنج البالغة ، 1/132 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 11/60 ، 5/102 ، النجفي

،  جواهر التاريخ ، 415 ، لعيل اخللييل ، أبو بكر بن أيب قحافة ، 17/151 ، 6/95 ، أيب احلديد

 ، 2/206 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 387 ، 1/176 ، للكوراين

عليه (موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 57 ، ملحمد مهدي اآلصفي ، مدخل إىل دراسة نص الغدير

عامر بن (خمزوم حليف  ، 7/100 ، 3/62 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

 ، 209 ، جلواد جعفر اخللييل ، )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 148 ، لصدر الدين رشف الدين ، )يارس

 ، 404 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/57 ، للعاميل ، االنتصار

 51 ، جلواد جعفر اخللييل ،  وأتباعهمحماكامت اخللفاء ، 433 ، 144جلعفر السبحاين  ، رسائل ومقاالت

 158 ، للمنتظري ، من املبدأ إىل املعاد يف حوار بني طالبني، 

 ، حليدر الشريواين ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 29/625 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، رشح هنج البالغة ، 692 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 447

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 11/113 ، البن أيب احلديد

منار اهلدى يف النص عىل إمامة  ، 6/17 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 3/63 ، للريشهري ، والتاريخ

 551 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(اإلثني عرش 
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بايع  : فقيل له! أنا عبد اهللا وأخو رسوله  : وقد أيت به أبو بكر وهو يقول : عيل عليه السالم

 فقال له ..ال أبايعكم وأنتم أوىل بالبيعة يلو ، أنا أحق هبذا االمر منكم : فقال ، أبا بكر

احلب حلبا لك شطره  : عيل عليه السالم  فقال له.!مرتوكا حتى تبايع إنك لست  : عمر

أخرجوا عليا عليه السالم فمضوا به  :  ويف رواية أخرى.اشدده له اليوم يردده عليك غدا

إذا واهللا الذي ال إله  :  فقالوا.!إن أنا مل أفعل فمه ؟  :  فقال.بايع : فقالوا له ، إىل أيب بكر

أما عبد اهللا  :  فقال عمر.إذا تقتلون عبد اهللا وأخا رسوله :  قال.إال هو نرضب عنقك

أال تأمر فيه  : فقال له عمر ، وأبو بكر ساكت ال يتكلم ، وأما أخا رسول اهللا فال ، فنعم

فلحق عيل عليه السالم بقرب  ، ال أكرهه عىل شئ ما كانت فاطمة إىل جنبه :  فقال.بأمرك ؟

ابن أم إن القوم استضعفوين  يصيح ويبكي وينادي يوسلم له صىل اهللا عليه وآرسول اهللا 

نشدتكام باهللا  : فقالت ،  ثم اهنام جاءا إىل فاطمة عليها السالم معتذرين..وكادوا يقتلونني

رضا فاطمة من رضاي وسخط  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أمل تسمعا رسول اهللا 

ومن أسخط فاطمة فقد  ، ي فقد أحبني ومن أحب فاطمة ابنت.فاطمة ابنتي من سخطي ؟

فإين أشهد اهللا ومالئكته أنكام أسخطتامين وما  :  قالت.سمعناه ، نعم :  قاال.أسخطني ؟

أنا  :  فقال أبو بكر.ألشكونكام إليهوسلم صىل اهللا عليه وآله ولئن لقيت النبي  ، أرضيتامين

 ، كيا تكاد نفسه أن تزهق ثم انتحب أبو بكر با.عائذ باهللا من سخطه وسخطك يا فاطمة

                                                                                                                                        

 لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 29/626 ، )احلاشية (28/66 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

منار اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني  ، 6/30 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 3/732 ، 1/579، 

 475 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(عرش 
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واهللا ألدعون  : وأبو بكر يبكي ويقول ، واهللا ألدعون اهللا عليك يف كل صالة : وهي تقول

  .)1( ثم خرج باكيا..اهللا لك يف كل صالة اصليها

                                                        

 ، 29/626 ، 355 ، 28/348 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 153للشريازي  ، كتاب األربعني) 1(

 ، عبد اله بن سبا ، 37 ، لعبد اله احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 5/371 ، 3/122 ، لألميني ، الغدير

 ، هنج السعادة ، 1/128 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني ، 1/134 ، ملرتىض العسكري

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، 62 ، )احلاشية (40للجوهري  ، دكالسقيفة وف ، 1/44 ، للمحمودي

لعبد  ، من حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب ، 493 ، لألميني ، الوضاعون وأحاديثهم ، 6/11 ، احلديد

حياة أمري  ، 27لعيل عاشور  ، )عليه السالم(النص عىل أمري املؤمنني  ، 179 ، 146الرمحن أمحد البكري 

 )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 162 ، 2/18 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(املؤمنني 

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/256 ، لباقر رشيف القريش، 

ث يف معهد جلنة احلدي ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/45 ، للريشهري ، والتاريخ

للرسايب  ، سفينة النجاة ، 5/305 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/308 ، )عليه السالم(باقر العلوم 

لعباس  ، بيت األحزان ، 221 ، لعيل البهبهاين ، مصباح اهلداية يف إثبات الوالية ، 347 ، التنكابني

 ، 2/351 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 81 ، لألميني ، نظرة يف كتاب الفصل يف املل ، 81 ، القمي

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 6/448 ، للعاميل ، االنتصار ، )احلاشية (367

ملحمد الريض  ، كذبوا عىل الشيعة ، )احلاشية (2/39 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 164 ، مهدي

 ، مع رجال الفكر ، 2/213 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(اء مأساة الزهر ، 232 ، 125 ، الرضوي

نفحات  ، 236 ، لعبد الصمد شاكر ، نظرة عابرة إىل الصحاح الستة ، 2/111 ، ملرتىض الرضوي

لعيل  ، )عليهم السالم(منار اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني عرش  ، 5/330 ، لعيل امليالين ، األزهار

اخلطط السياسية لتوحيد األمة  ، 2/30 ، ملحمد بيومي مهران ، إلمامة وأهل البيتا ، 396 ، البحراين

 ، 123 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 311 ، 303 ، ألمحد حسني يعقوب ، اإلسالمية

 1/291 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 269 ، 158 ، 58لطارق زين العابدين  ، دعوة إىل سبيل املؤمنني
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وسلبتني  ، وظاهرت عيل ، فقد قطعت رمحي ، فاجز قريشا عني بفعاهلا : عيل عليه السالم

وسابقتني  ، ك منها ملن ليس يف قرابتي وحقي يف االسالموسلمت ذل ، سلطان ابن عمي

  .)1(وال أظن اهللا يعرفه ، التي ال يدعي مثلها مدع إال أن يدعي ما ال أعرفه

 ما زلت مظلوما مبغيا عيل - يا بني -وأيم اهللا  : للحسن عليه السالم : عيل عليه السالم

  .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلم منذ هلك جدك 

فإين  ، هلم فلنرصخ معا : فقال ، -وقد سمع صارخا ينادي أنا مظلوم  : يه السالمعيل عل

  .)3(ما زلت مظلوما

  .)1(ما زلت مستأثرا عيل مدفوعا عام أستحقه وأستوجبه : عيل عليه السالم

                                                                                                                                        

 ، ألمحد حسني يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة ، 180 ، لصائب عبد احلميد ، منهج يف اإلنتامء املذهبي، 

 355 ، هلشام آل قطيط ، ومن احلوار اكتشفت احلقيقة ، 323 ، 277 ، 133 ، 89

ملحمد  ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 29/628 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

شبهات  ، 401 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 2/224 ، يانحممد

 21/136 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 2/102 ، لسامي البدري ، وردود

 )احلاشية (1/254 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 29/628 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

بحار  ، 191 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 2/768 ، للثقفي ، الغارات) 3(

للموىل  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 29/629 ، )احلاشية (28/373 ، للمجليس ، األنوار

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، 45 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 447حيدر الشريواين 

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/307 ، احلديد

اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 143 ، ليحيى بن القاسم ، التحفة العسجدية ، 9/418 ، ملحمد الريشهري

سني ألمحد ح ، اخلطط السياسية لتوحيد األمة اإلسالمية ، 399 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(

 337 ، 333 ، يعقوب
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  .)2(اللهم أجز قريشا فإهنا منعتني حقي وغصبتني أمري : عيل عليه السالم

 بعد أن محد اهللا -فقال  ، قام فخطب الناس ، اد املسري إىل البرصةملا أر : عيل عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله  إن اهللا ملا قبض نبيه .. : صىل اهللا عليه وآله وسلم وصىل عىل رسوله

 ، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة ، قريش باالمر استأثرت عليناوسلم 

والناس  ، وسفك دمائهم ، ق كلمة املسلمنيعىل ذلك أفضل من تفري فرأيت أن الصرب

 ويعتكه أقل ، والدين يمخض خمض الوطب يفسده أدنى وهن ، باالسالم حديثو عهد

ويل  واهللا ، ثم انتقلوا إىل دار اجلزاء ، فويل االمر قوم مل يألوا يف أمرهم اجتهادا ، خلف

  .)3(والعفو عن هفواهتم ، متحيص سيئاهتم

                                                                                                                                        

 ، 29/629 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 191 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني) 1(

 143 ، ليحيى بن احلسني بن القاسم ، التحفة العسجدية

ليحيى  ، التحفة العسجدية ، 29/629 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/768 ، للثقفي ، الغارات) 2(

 142 ، ني بن القاسمبن احلس

ملحمد طاهر  ، كتاب األربعني ، 1/268 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 3(

 ، لألميني ، الغدير ، 32/62 ، 29/633 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 182 ، القمي الشريازي

املناظرات  ، 702 ، 698 ، مداينألمحد الرمحاين اهل ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/381

أبو بكر بن أيب  ، 1/308 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 48 ، لعبد اهللا احلسن ، يف اإلمامة

 ، 2/209 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 414 ، لعيل اخللييل ، قحافة

عليه (موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 341جلعفر مرتىض   ،)عليه السالم(حياة اإلمام الرضا 

 ، 6/403 ، للعاميل ، االنتصار ، 5/140 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

جلواد  ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 403 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 552 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(منار اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني عرش  ، 50  ،جعفر اخللييل
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نحن أهله وورثته  : قلناوسلم صىل اهللا عليه وآله ا قبض اهللا نبيه مل : عيل عليه السالم

إذ  ، وال يطمع يف حقنا طامع ، ال ينازعنا سلطانه أحد ، وعرتته وأولياؤه دون الناس

ورصنا سوقة يطمع فينا  ، فصارت االمرة لغرينا ، انتزى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا

وجزعت  ، وخشنت الصدور ،  األعني منا لذلكفبكت ، الضعيف ويتغزر علينا الذليل

لكنا  ، ويبور الدين ، وأن يعود الكفر ، وأيم اهللا لوال خمافة الفرقة بني املسلمني ، النفوس

  .)1(عىل غري ما كنا هلم عليه

وعائشة وسلم صىل اهللا عليه وآله علم املحفوظون من أصحاب حممد  : عيل عليه السالم

صىل اهللا جلمل وأصحاب النهروان ملعونون عىل لسان النبي بنت أيب بكر أن أصحاب ا

  .)2(واليدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياطوسلم عليه وآله 

                                                                                                                                        

ومن احلوار اكتشفت  ، 339 ، 334 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية لتوحيد األمة اإلسالمية، 

 80 ، هلشام آل قطيط ، احلقيقة

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/286  ،للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، 48 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 32/61 ، 29/634

حياة  ، 234 ، للمفيد ، اجلمل ، 12/72 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 1/307 ، احلديد

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/209 ،  حممديانملحمد ، عن لسانه) عليه السالم(أمري املؤمنني 

 ، 6/403 ، للعاميل ، االنتصار ، 3/60 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(

 ، 124 ، ملركز الرسالة ، خالفة الرسول بني الشورى والنص ، 124 ، ملركز الرسالة ، الشورى والنص

 )عليهم السالم(منار اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني عرش  ، 43/264 ، آل البيتملؤسسة  ، جملة تراثنا

 1/504 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 552 ، 480 ، لعيل البحراين، 

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  ، 141 ، تفسري فرات الكويف ، 32/127 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 5/28 ، ملحمد الريشهري ، والسنة والتاريخيف الكتاب ) عليه السالم(طالب 
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 ما محلك عىل ما صنعت ؟ قالت : ملا عقر اجلمل وقف عىل عائشة فقال : عيل عليه السالم

أذنيك من رسول اهللا أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لقد مألت  :  فقال.ذيت وذيت: 

وهو يلعن أصحاب اجلمل وأصحاب النهروان أما أحياؤهم وسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(فيقتلون يف الفتنة وأما أمواهتم ففي النار عىل ملة اليهود

والذي  : ملا نظر عيل عليه السالم إىل أصحاب معاوية وأهل الشام قال : عيل عليه السالم

 ما أسلموا ولكن استسلموا وأرسوا الكفر فلام وجدوا عليه أعوانا فلق احلبة وبرئ النسمة

  .)2(رجعوا إىل عداوهتم لنا إال أهنم مل يرتكوا الصالة

واهللا لقد علمت صاحبة اهلودج أن أهل  : حني برز أهل اجلمل قال : عيل عليه السالم

  .)1(ب من افرتىوقد خاوسلم صىل اهللا عليه وآله اجلمل ملعونون عىل لسان النبي األمي 

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 46 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 34 ، للمفيد ، الكافئة) 1(

 6/33 ، للمفيد ، املسائل العكربية ، 1/238 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ ، 32/285

 )عليه السالم(مناقب اإلمام أمري املؤمنني  ، 3/16 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 2(

عيون  ، 532 ، 2/157 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 2/356 ، ملحمد بن سليامن الكويف، 

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 506 ، لعيل بن حممد الليثي الواسطي ، احلكم واملواعظ

جامع أحاديث  ، 460 ، 33/186 ، 459 ، 32/325 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 629 ، الشريازي

ملحمد  ، ميزان احلكمة ، 2/129 ، لألميني ، الغدير ، 128 ، 13/94 ، للربوجردي ، الشيعة

البن  ، رشح هنج البالغة ، 8/349 ، 2/148 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/1343 ، الريشهري

 أعيان الشيعة ، 269 ، للسيد عىل خان املدنى ، رفيعة يف طبقات الشيعةالدرجات ال ، 4/31 ، أيب احلديد

جواهر  ، 19 ، للمفيد ، اجلمل ، 216 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني ، 1/485 ، ملحسن األمني، 

 ، معامل الفتن ، )احلاشية (1/5 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 256 ، 1/255 ، للكوراين ، التاريخ

 2/73 ، أيوبلسعيد 
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م باألخرسين أعامال ( : وقد سأله ابن الكوا قوله تعاىل : عيل عليه السالم ُ ًقل هل ننبئك ْ ْ ْ َُ َ ْْ َُ َ ِِّ ِْ َ َ ُ َ

ِالذين ضل سعيهم يف : ( فقال عليه السالم إهنم أهل حرورا ثم قال )]103 : الكهف[ ْ َُ ُ ْ ََّ ََّ ِ

ْاحلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم َّ َ ْ ْ َُ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ْ ُّ ً حيسنون صنعا ِ َْ ُُ ِ ْ  يف قتال عيل بن أيب طالب )]104 : الكهف[ُ

َأولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعامهلم فال نقيم هلم يوم ( : عليه السالم ْ ُ ْ َ ْ ِّ َ ُْ َ َ َ َ َُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َّ َْ َْ ُِ ِ ِ َ َ

ًالقيامة وزنا  ْْ َ َِ ُ ذلك جزاؤهم جهنم بام كفروا*َِ َ ُ َْ ََ ِ َّ َ َ َُ ُ َ َ  بوالية عيل عليه السالم واختذوا آيات )ِ

ِورسيل (*القرآن  ُ ُ ًهزوا (*وسلم صىل اهللا عليه وآله  يعني حممدا * )َ ُ  :  استهزؤا بقوله.* )ُ

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( :  وأنزل يف أصحابه)أال من كنت مواله فعيل مواله( ِ ِ َِ ََّ َ َُ َّ ََّ ُ ِ

َكانت هلم جنات الفرد َْ ِْ ْ ُ َّْ ُ َ َ ًوس نزال َ ُ ُ ِ   .)2( فقال ابن عباس نزلت يف أصحاب اجلمل)]الكهف[ْ

يا أمري املؤمنني كرب  : وقد جاءه رجل يوم اجلمل ووقف بني يديه فقال : عيل عليه السالم

عىل هذه  : القوم وكربنا وهلل القوم وهللنا وصىل القوم وصلينا فعالم نقاتلهم ؟ فقال

ْاآلية تلك الرسل فضل( َ ُ َّْ ُ ُّ َ ٍنا بعضهم عىل بعض منهم من كلم اهللاُّ ورفع بعضهم درجات ِ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َّ ِّ َْ َ ََ َّ َ َْ ٍَ

ِوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اهللاُّ ما اقتتل الذين من  ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ ِّ َ َ َ ْ ْ ََّ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ََ ِِ َِ َ َ

َبعدهم من بعد ما جاءهتم الب َ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ ِّْ ِ َينات ولـكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء ِِ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َِّ َ َ ْ ُ َ ََ َّ َ َّْ ْ َِ ِ َِ ْ ِ ُ

ُاهللاُّ ما اقتتلوا ولـكن اهللاَّ يفعل ما يريد  َ َِ ُ َ َ َّ ََ َُ ْ َ ْ ُ  من بعد " فنحن الذين من بعدهم )]253 : البقرة[ِْ

 شاء اهللا ما اقتتلوا ما جائتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو

                                                                                                                                        
 ، بحار األنوار ، 4/332 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف اإلمامة ، 228 ، للطويس ، اإلقتصاد) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 32/335 ، للمجليس

تفسري  ، 33/326 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/368 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

 14/498 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، )احلاشية (91 ، )عليه السالم(مام العسكري اإل
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كفر القوم  : فقال الرجل ،  فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا"ولكن اهللا يفعل ما يريد 

  .)1( ورب الكعبة ثم محل فقاتل حتى قتل رمحه اهللا

ورفعه إليه مل وسلم صىل اهللا عليه وآله حتى إذا دعا اهللا عز وجل نبيه  : عيل عليه السالم

ة من خفقة أو وميض من برقة إىل أن رجعوا عىل األعقاب يك ذلك بعده إال كلمح

وانتكصوا عىل االدبار وطلبوا باألوتار وأظهروا الكتائب وردموا الباب وفلوا الديار 

ورغبوا عن أحكامه وبعدوا من أنواره وسلم صىل اهللا عليه وآله وغريوا آثار رسول اهللا 

وزعموا أن من اختاروا من آل أيب قحافة واستبدلوا بمستخلفه بديال اختذوه وكانوا ظاملني 

صىل اهللا عليه وآله ممن اختار رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله أوىل بمقام رسول اهللا 

ملقامه وأن مهاجر آل أيب قحافة خري من املهاجري األنصاري الرباين ناموس هاشم وسلم 

هتم أن صاحبهم أال وإن أول شهادة زور وقعت يف االسالم شهاد ، بن عبد مناف

فلام كان من أمر سعد بن عبادة ما كان  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله مستخلف رسول اهللا 

مىض ومل يستخلف فكان وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : رجعوا عن ذلك وقالوا

الطيب املبارك أول مشهود عليه بالزور يف االسالم وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

  .)2( قليل جيدون غب ما يعملون وسيجد التالون غب ما أسسه األولونوعن
                                                        

 ، 29/426 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/136 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

،  هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/84 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 32/202 ، 29/451

 ، للطربيس ، االحتجاج ، 2/336 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 4/311

 ، 1/254 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/280 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/248

 2/323  ،للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 1/601 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق

 ، 11/234 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/29 ، للكليني ، الكايف) 2(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/45 ، 1/188 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة 
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صىل اهللا  فخرجوا جيرون حرمة رسول اهللا ... : يف ذكر أصحاب اجلمل : عيل عليه السالم

متوجهني هبا إىل البرصة فحبسا نساءمها يف  ، كام جتر األمة عند رشائهاوسلم عليه وآله 

هلام ولغريمها يف جيش ما منهم وسلم ىل اهللا عليه وآله صبيوهتام وأبرزا حبيس رسول اهللا 

رجل إال وقد أعطاين الطاعة وسمح يل بالبيعة طائعا غري مكره فقدموا عىل عاميل هبا 

فواهللا لو مل  ، وخزان بيت مال املسلمني وغريهم من أهلها فقتلوا طائفة صربا وطائفة غدرا

حلل يل قتل ذلك  ، لقتله بال جرم جرهيصيبوا من املسلمني إال رجال واحدا معتمدين 

ومل يدفعوا عنه بلسان وال بيد دع ما أهنم قد قتلوا من  ، اجليش كله إذ حرضوه فلم ينكروا

 . )1(املسلمني مثل العدة التي دخلوا هبا عليهم

إن الكناية عن أسامء ذوي اجلرائر  : يف خرب من ادعى التناقض يف القرآن : عيل عليه السالم

 ،  من املنافقني يف القرآن ليست من فعله تعاىل وإهنا من فعل املغريين واملبدلنيالعظيمة

 وقد بني اهللا تعاىل قصص .واعتاضوا الدنيا من الدين ، الذين جعلوا القرآن عضني

                                                                                                                                        

للمريزا حممد  ، قتفسري كنز الدقائ ، 1/399 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/389 ، الكاشاين

غاية  ، 2/182 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 2/247 ، املشهدي

 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 7/75 ، هلاشم البحراين ، املرام

 398 ، زهراء مهديلعبد ال ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 4/306

 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات ، 2/85 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 1(

 425 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 32/92 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (1/310

املعجم  ، )احلاشية (1/200 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 444 ، )احلاشية(

 ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 417 ، ألويس كريم حممد ، املوضوعي لنهج البالغة

الفصول املهمة يف معرفة  ، 9/308 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 10/238 ، هلادي النجفي

 169 ، ملحمد التيجاين ، ل الذكرفاسألوا أه ، )احلاشية (1/388 ، البن الصباغ ، األئمة
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تبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هـذا من( : املغريين بقوله ْ ْفويل للذين يك َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ ِّ ٌ ََ َّ ْ ِ َ ِ َ ْ عند اهللاِّ ليشرتوا ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ

ًبه ثمنا قليال ِ َ ً ََ ِ ِوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب( :  وبقوله)]79 : البقرة [...ِ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ً َ َ َِّ ُ ُ َ ُ ََ َْ ِ ْ ِ... 

ِإذ يبيتون ما ال يرىض من القول( :  وبقوله)]78 : آل عمران[ ْ َ َ ِّ َ َُ ْ َ َ ِْ َ ْ َ ُ  بعد .)]108 : النساء [...ِ

بعد فقد  ، حسب ما فعلته اليهود والنصارى ،  مما يقيمون به أود باطلهمفقد الرسول

 : وبقوله ، وحتريف الكلم عن مواضعه ، موسى وعيسى من تغيري التوراة واإلنجيل

َيريدون أن يطفؤوا نور اهللاِّ بأفواههم ويأبى اهللاُّ إال أن يتم نوره ولو كره ا( ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َِ َ َّ ْ ْ ْ ََ َّ ْ َُ ُ ُِ َِ َِ ْ َِ ِ افرون ُ َ َلك ُْ  التوبة[ِ

فأعمى اهللا قلوهبم  ، ليلبسوا عىل اخلليفة ،  يعني أهنم أثبتوا يف الكتب ما مل يقله اهللا.)]32: 

 ، وبني عن إفكهم وتلبيسهم ، وحرفوا منه ، حتى تركوا فيه ما دل عىل ما أحدثوه فيه

َّمل تلبسون احلق ( : ولذلك قال هلم ، وكتامن ما علموه منه َ ُْ َ ِْ َ َ
ِبالباطلِ ِ َ ْ  )]71 : آل عمران [...ِ

ث يف ( : ورضب مثلهم بقوله ُ ِفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمك ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َّ ََّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََّ َ َ ُ َّ َ

ِاألرض  فالزبد يف هذا املوضع كالم امللحدين الذين أثبتوه يف القرآن .)]17 : الرعد [...َْ

والذي ينفع الناس منه فالتنزيل احلقيقي  ، لويتالشى عند التحصي ، فهو يضمحل ويبطل

واألرض يف هذا  ، والقلوب تقبله ، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

املوضع هي حمل العلم وقراره وليس يسوغ مع عموم التقية الترصيح بأسامء املبدلني وال 

 يف ذلك من تقوية حجج أهل ملا ، الزيادة يف آياته عىل ما أثبتوه من تلقائهم يف الكتاب

وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له  ، التعطيل والكفر وامللل املنحرفة عن قبلتنا

والن أهل الباطل يف  ، والرضا هبم ، املوافق واملخالف بوقوع االصطالح عىل االيتامر هلم

ر مفروض لقول اهللا والن الصرب عىل والة االم ، القديم واحلديث أكثر عددا من أهل احلق

ِفاصرب كام صرب أولوا العزم من الرسل( : صىل اهللا عليه وآله وسلمعز وجل لنبيه  ُ ُّ َ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ْ ْ ُ َُ َ ِ... 

م يف ( : بقوله ،  وإجيابه مثل ذلك عىل أوليائه وأهل طاعته)]35 : األحقاف[ ُ ِلقد كان لك ْ َ َ َ ََ ْ



134 

ٌرسول اهللاَِّ أسوة حسنة َ َ ْ ُ ََ ٌَ ُ  فحسبك من اجلواب يف هذا املوضع ما )]21 : األحزاب [...ِ

 ثم قال عليه السالم بعد ذكر بعض .فان رشيعة التقية حتظر الترصيح بأكثر منه ، سمعت

وإنام جعل اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه هذه  : اآليات الواردة يف شأهنم عليه السالم وتأويلها

لعلمه بام حيدث يف كتابه  ، أرضهوغري أنبيائه وحججه يف  ، الرموز التي ال يعملها غريه

 ليعينوهم عىل باطلهم ، وتلبيسهم ذلك عىل األمة ، املبدلون من إسقاط أسامء حججه منه

فأثبت فيه الرموز وأعمى قلوهبم وأبصارهم ملا عليهم يف تركها وترك غريها من ، 

 بظاهره العاملني ، وجعل أهل الكتاب القائمني به ، اخلطاب الدال عىل ما أحدثوه فيه

 أي " أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت اكلها كل حني باذن رهبا "من شجرة  ، وباطنه

يظهر مثل هذا العلم ملحتمليه يف الوقت بعد الوقت وجعل أعداءها أهل الشجرة امللعونة 

 ولو علم املنافقون .ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ، الذين حاولوا إطفاء نور اهللا بأفواههم

هم اهللا ما عليهم من ترك هذه اآليات التي بينت لك تأويلها ألسقطوها مع ما أسقطوا لعن

ِقل فلله ( : كام قال اهللا ، ولكن اهللا تبارك اسمه ماض حكمه باجياب احلجة عىل خلقه ، منه ّ َ ْ ُِ

ُاحلجة البالغة ْ ُ َْ ِ َ َّ  أغشى أبصارهم وجعل عىل قلوهبم أكنة عن تأمل )]149 : األنعام [...ُ

 ، فالسعداء ينتبهون عليه ، وحجبوا عن تأكيد امللتبس بابطاله ، فرتكوه بحاله ، كذل

 ثم إن اهللا جل ذكره بسعة .ومن مل جيعل اهللا له نورا فامله من نور ، واألشقياء يعمهون عنه

 قسم كالمه ثالثة أقسام ، وعلمه بام حيدثه املبدلون من تغيري كالمه ، ورأفته بخلقه ، رمحته

 ، ولطف حسه ، وقسام ال يعرفه إال من صفا ذهنه ،  قسام منه يعرفه العامل واجلاهلفجعل: 

وقسام ال يعرفه إال اهللا وامناؤه والراسخون  ، ممن رشح اهللا صدره لالسالم ، وصح متييزه

صىل يف العلم وإنام فعل ذلك لئال يدعي أهل الباطل من املستولني عىل مرياث رسول اهللا 

وليقودهم االضطرار إىل االيتامر  ، من علم الكتاب ما مل جيعله اهللا هلموسلم اهللا عليه وآله 
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واغرتارا  ، تعززا وافرتاء عىل اهللا عز وجل ، فاستكربوا عن طاعته ، بمن واله أمرهم

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم وعاند اهللا جل اسمه ورسوله  ، بكثرة من ظاهرهم وعاوهنم

ْمن ( :  من فضل رسول اهللا من كتاب اهللا فهو قول اهللا سبحانهفأما ما علمه اجلاهل والعامل َّ

َيطع الرسول فقد أطاع اهللاَّ َُ َ َ ََ ْ ُ َّ ِ ته يصلون عىل النبي ( :  وقوله)]80 : النساء [...ِ َ ِّإن اهللاََّ ومالئك َِ َّ َ َ َ ُّ َ ََّ ُ ُ ََ ِ ِ

ًيا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام ِ ْ ُ َ َ َُّ ِّ َ ُّ ََّ ْ َ َ َِ َِ ُ َ   وهلذه اآلية ظاهر وباطن)]56 : األحزاب [َ

 أي سلموا ملن وصاه " وسلموا تسليام " :  والباطن قوله" صلوا عليه " : فالظاهر قوله، 

وهذا مما أخربتك أنه ال يعلم تأويله إال  ، وما عهد به إليه تسليام ، واستخلفه عليكم فضله

َسالم عىل إل ياسني (:   وكذلك قوله.وصح متييزه ، وصفا ذهنه ، من لطف حسه َِ َ ْ َِ َ ٌ َ

 : هبذا االسم حيث قالوسلم صىل اهللا عليه وآله  الن اهللا سمى النبي )]130 : الصافات[

ِ والقرآن احلكيم *يس ( ْ ُ ِْ َ ِْ َ إنك ملن املرسلني *َ ِ َ ْ ُْ ََ ِ َ َّ  " :  لعلمه أهنم يسقطون قول)]3-1يس [ِ

وسلم صىل اهللا عليه وآله سول اهللا وما زال ر ،  كام أسقطوا غريه"سالم عىل آل حممد 

 : حتى أذن اهللا عز وجل له يف إبعادهم بقوله ، يتألفهم ويقرهبم وجيلسهم عن يمينه وشامله

ًواهجرهم هجرا مجيال ( ِ َ ً ْ ُ ََ ُ ْْ ِّاملزمل[ْ َفامل الذين كفروا قبلك مهطعني  :  وبقوله"] 10 : ّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ََ َ َ َّ ََ ِ عن *ِ َ

َاليمني وعن الشام ِّ ِ َ َ َِ ِ َل عزين ْ ِ ِ ٍ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم *ِ َ َ ُّ ِْ َ َّْ َْ ُ ُ ُ ََ َ َْ ِّ ْ ٍَ ِ َّ كال إنا *ُ ِ َّ َ

َخلقناهم مما يعلمون  َ ْ َُ ْ َ َّ ُِّ َ َّيوم ندعو كل ( :  وكذلك قال اهللا عز وجل)]39-36 : املعارج[َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ

ْأناس بإمامهم َِ ِ ِ ِ ٍ  :  وأما قوله.ء آبائهم وأمهاهتم ومل يسم بأسامئهم وأسام)]71 : اإلرساء [...َُ

ُكل يشء هالك إال وجهه( َ ْ َ َّ ُِّ ٌ ِ َ ٍ
ْ َ  فاملراد كل شئ هالك إال دينه الن من )]88 : القصص [...ُ

وإنام  ، هو أجل وأعظم وأكرم من ذلك ، ويبقى الوجه ، املحال أن هيلك منه كل شئ

َكل من عليها ف( : أال ترى أنه قال ، هيلك من ليس منه َ َُّ ْ َْ َ َ ويبقى وجه ربك*ٍان ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ ََ  الرمحن [...َ

َّوإن خفتم أال ( :  وأما ظهورك عىل تناكر قوله. ففصل بني خلقه ووجهه)]26-27:  ْ َْ ْ ُ ِ ِ َ
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َتقسطوا يف اليتامى َ َُ ْ ْ ُ ِْ وال كل  ،  وليس يشبه القسط يف اليتامى نكاح النساء)]3 : النساء [...ِ

وبني القول يف اليتامى  ، سقاط املنافقني من القرآنفهو ملا قدمت ذكره من إ ، النساء أيتاما

وهذا وما أشبهه ظهرت  ، وبني نكاح النساء من اخلطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن

ووجد املعطلون وأهل امللل املخالفة  ، ألهل النظر والتأمل ، حوادث املنافقني فيه

سقط وحرف وبدل مما ولو رشحت لك كل ما ا ، لالسالم مساغا إىل القدح يف القرآن

وظهر ما حتظر التقية إظهاره من مناقب األولياء ومثالب  ، جيري هذا املجرى لطال

  .)1(األعداء

أين شجاعتك التي  : وقد سأله إبن عباس يوم اكره عىل بيعة أيب بكر : عيل عليه السالم

وم اجلمل فلم جيبه حتى إذا كان ي ، وسلمصىل اهللا عليه وآله كانت يف زمن رسول اهللا 

لو  : فقال صلوات اهللا عليه ، يا بن عباس أتذكر يوما قلت يل كذا وكذا : وقال ، أجابه

  .)2(قاتلت القوم وقتلتهم مل يكن معنا اليوم من هؤالء أحد

وهو عىل أمته ساخط إال وسلم صىل اهللا عليه وآله مات رسول اهللا  :عيل عليه السالم 

 .)3(الشيعة

                                                        

التفسري  ، 90/112 ، 89/43 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/370 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 4/12 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/45 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 136 ، لسليامن املاحوزي البحراين ، كتاب األربعني) 2(

 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ، 726 ، للصدوق ، األمايل ، 8/213  ،للكليني ، الكايف) 3(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 12/282 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 295

 136 ، هلادي النجفي ، ألف حديث يف املؤمن ، 1/5 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 65/80

موسوعة أحاديث أهل  ، 1/258 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(حاديث أهل البيت موسوعة أ، 
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ما بال أمري  : فقالوا ، ً بلغه أن قوما احتجوا يف مسجد الكوفةوقد : عيل عليه السالم

كام نازع طلحة والزبري وعائشة ومعاوية ؟ فبلغه  ، املؤمنني عليه السالم مل ينازع الثالثة

ثم  ، فحمد اهللا وأثنى عليه ، فلام احتجوا صعد املنرب ، ذلك فأمر أن ينادى بالصالة جامعة

 ، صدق أمري املؤمنني قد قلنا ذلك : قالوا ، ي عنكم كذا وكذامعارش الناس انه بلغن : قال

م يف رسول اهللاَِّ (قال اهللا عز وجل  ، فان يل بستة األنبياء أسوة فيام فعلت : قال ُ ِلقد كان لك ُ َ ِْ َ َ َ ََ ْ

ٌأسوة حسنة َ َ َْ ٌَ أوهلم إبراهيم  :  قال.ومن هم يا أمري املؤمنني ؟ :  قالوا)]21 : األحزاب [...ُ

م وما تدعون من دون اهللاَِّ(السالم إذ قال لقومه عليه  ُ ِوأعتزلك ُ َ َِ َ ُُ ْْ َ ََ ْ ِ   فان قلتم)]48 : مريم [...َ

اعتزهلم ملكروه  : وان قلتم ، ان إبراهيم اعتزل قومه لغري مكروه أصابه منهم فقد كفرتم: 

َقال لو أ(إذ قال لقومه  ،  ويل بابن خالته لوط أسوة.رآه منهم فالويص أعذر ْ َ َ م قوة َ ُ ًن يل بك َّ ُ َّْ ِ ِ

ٍأو آوي إىل ركن شديد  ِ َ ْ ٍَ ُ ِ ِ ْ  ، ان لوطا كانت له هبم قوة فقد كفرتم :  فان قلتم)]80 : هود[َ

ِّقال رب (إذ قال  ،  ويل بيوسف عليه السالم أسوة.وان قلتم مل يكن له قوة فالويص أعذر َ َ َ

ِالسجن أحب إيل مما يدعونني إليه ِ ِْ َ ُّ َ ُ َْ ِ َِ ُْ َّ َّ َِّ ان يوسف دعا ربه  :  فان قلتم)]33 : يوسف[ ...َ

انه أراد بذلك لئال يسخط ربه عليه  : وان قلتم ، وسأله السجن لسخط ربه فقد كفرتم

م ( : إذ قال ،  ويل بموسى عليه السالم أسوة.فالويص أعذر ، فاختار السجن ُ ْففررت منك ْ َِ ُ َ َ

م ُ ْملا خفتك ُ ْ سى فر من قومه بال خوف كان منهم فقد ان مو :  فان قلتم)]21 : الشعراء [...ََِّ

 ويل بأخي هارون عليه السالم .ان موسى خاف منهم فالويص أعذر : وان قلتم ، كفرتم

ِابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني(إذ قال ألخيه  ، أسوة َ ُ َُ ْ ْ ُ َ ْ ََّ ُ َ َ ْ َ َْ ِ ْ ْ َ َِّ  : األعراف [...ُ

                                                                                                                                        

 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 472 ، 5/85 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

  ،هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 467 ، 250 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 2/786

4/198 ، 6/82 
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استضعفوه  : وان قلتم ، عىل قتله فقد كفرتممل يستضعفوه ومل يرشفوا  :  فان قلتم)]150

صىل اهللا عليه وآله  ويل بمحمد .فالويص أعذر ، وأرشفوا عىل قتله فلذلك سكت عنهم

فر  : فان قلتم ، أسوة حني فر من قومه وحلق بالغار من خوفهم وأنامني عىل فراشهوسلم 

حلق هو  وعىل فراشهخافهم وأنامني  : وان قلتم ، من قومه لغري خوف منهم فقد كفرتم

  .)1(فالويص أعذر ، بالغار من خوفهم

! يا أمري املؤمنني إال من كان منهم مؤمنا  :  فقال رجل.لعن أهل اجلمل : عيل عليه السالم

لو أن عليا قتل مؤمنا  :  ثم قال أبو جعفر.ويلك ما كان فيهم مؤمن : فقال عليه السالم! 

  .)2(ومئ بيده إىل محار بني يديهواحدا لكان رشا عندي من محاري هذا وأ

 باألمس اال - طلحة والزبري وعائشة -أهيا الناس واهللا ما قاتلت هؤالء  : عيل عليه السالم

م (بآية تركتها يف كتاب اهللا ان اهللا يقول  ُ ثوا أيامهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينك َ ْوإن نك ْ ِّ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُُ َ َ ْ ْ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ِ

َفقاتلوا أئمة ْ ُ َ ََّ ِ فر إهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون َِ ُ َ الك َّ َ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ َُّ َ َ ُ ِ  اما واهللا لقد عهد إىل )]12 : التوبة[ِ

                                                        
 423 ، 387 ، 221 ، 2/73 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/148 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 134 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 29/438 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/49 ، 3/338، 

عليه ( أمري املؤمنني فضائل ، 1/138 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، )احلاشية(

 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 65 ، البن عقدة الكويف ، )السالم

2/201 

 32/326 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 41 ، للمفيد ، الكافئة) 2(
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 ، وقال يل يا عيل لتقاتلن الفئة الباغية والفئة الناكثةوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

  .)1( والفئة املارقة

َ(قرأ يوم اجلمل  : عيل عليه السالم َّوإن نك ِ ْثوا أيامهنم من بعد عهدهمَ ِّ َ َِ ِ ِْ ْ َ َْ ُ َ ْ  إىل )]12 : التوبة [...ُ

  .)2(ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتى كان اليوم : آخر اآلية ثم قال

انه وسلم صىل اهللا عليه وآله أتشهد عىل رسول اهللا  : إلبن عباس : عيل عليه السالم

 ، أوىص إال إليكوسلم ليه وآله صىل اهللا عما سمعت رسول اهللا  : استخلف فالنا ؟ قال

فقال أمري املؤمنني عليه  ، اجتمع الناس عليه فكنت منهم : فهال بايعتني ؟ قال : قال

السالم كام اجتمع أهل العجل عىل العجل ها هنا فتنتم ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا 

 عمي فهم فلام أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلامت ال يبرصون صم بكم

  .)3(ال يرجعون

                                                        

جامع  ، 32/233،  للمجليس ، بحار األنوار ، 2/78 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 2/189 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 13/86 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 2/79 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

يث جامع أحاد ، 233 ، 32/203 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 131 ، للطويس ، األمايل ، 11/64

ملحمد  ، بشارة املصطفى ، 2/190 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 13/87 ، للربوجردي ، الشيعة

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 410 ، بن عيل الطربي

 5/223 ، ملحمد الريشهري

موسوعة  ، 29/20 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/301 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/559 ، للحسيني القزويني ، )عليه السالم(اإلمام اجلواد 

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/27 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/467 ، 5/20
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فقال أمري املؤمنني  ، وقد جاءه العباس وقال انطلق بنا نبايع لك الناس : عيل عليه السالم

َأحسب الناس أن يرتكوا أن ( : نعم قال فأين قوله : عليه السالم أتراهم فاعلني ؟ قال َ َُ َ ْ َُّ ُ َ َِ

َيقولوا آمنا وهم ال يفتنون ْ َ ُ ُُ ََّ ُ َ َْ َ ولقد فت* َُ َْ َ َ ُنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللاَُّ الذين صدقوا َ َّ َ َ َ َ ََّ َ َ َّ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ِ ِ َّ

اذبني  َ َوليعلمن الك ِ ِ ْ َ ََّ ْ َ  . )1(]3-2 : العنكبوت[ََ

 ، أما الثانية يا أخا اليهود : ءيف حواب من سأله عن خصال األوصيا : عيل عليه السالم

أمته وأخذ عىل مجيع من  اته عىل مجيعأمرين يف حيوسلم صىل اهللا عليه وآله فإن رسول اهللا 

 ، الشاهد الغائب ذلك وأمرهم أن يبلغ ، حرضه منهم البيعة والسمع والطاعة المري

عىل  أمره إذا حرضته واألمريوسلم صىل اهللا عليه وآله فكنت املؤدى إليهم عن رسول اهللا 

من االمر  يل يف شئال ختتلج يف نفيس منازعة أحد من اخللق  ، من حرضين منهم إذا فارقته

صىل اهللا عليه ثم أمر رسول اهللا  ، وال بعد وفاتهوسلم صىل اهللا عليه وآله يف حياة النبي 

الذي وجهه مع أسامة بن زيد عند الذي أحدث اهللا به من  بتوجيه اجليشوسلم وآله 

يدع النبي أحدا من أفناء العرب وال من األوس واخلزرج  فلم ، املرض الذي توفاه فيه

ممن خياف عىل نقضه ومنازعته وال أحدا ممن يراين بعني البغضاء  غريهم من سائر الناسو

وال من املهاجرين  ، أو أخيه أو محيمه إال وجهه يف ذلك اجليش ممن قد وترته بقتل أبيه

لتصفو قلوب من يبقى معي  ، واملؤلفة قلوهبم واملنافقني واألنصار واملسلمني وغريهم

                                                                                                                                        
عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 2/591 ، للطرحيي ، ينجممع البحر ، 2/417 ، النامزي الشاهرودي

 395 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 ، 22/289 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/148 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، نتفسري جممع البيا ، 1/364 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 29/428

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/111 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 8/8 ، للطربيس

 4/212 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 4/147
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وال يدفعني دافع من الوالية والقيام بأمر  ، مما أكرهه ل قائل شيئاولئال يقو ، بحرضته

تكلم به يف شئ من أمر أمته أن يميض جيش أسامة وال  ثم كان آخر ما ، رعيته من بعده

وتقدم يف ذلك أشد التقدم وأوعز فيه أبلغ اإليعاز وأكد  ، معه يتخلف عنه أحد ممن أهنض

إال برجال من وسلم صىل اهللا عليه وآله قبض النبي فلم أشعر بعد أن  فيه أكثر التأكيد

وخالفوا أمر  ، وأخلوا مواضعهم ، قد تركوا مراكزهم بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره

أمرهم به وتقدم إليهم من مالزمة  وفيام أهنضهم لهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

فخلفوا أمريهم مقيام يف  ، ه إليهالذي أنفذ أمريهم والسري معه حتت لوائه حتى ينفذ لوجهه

إىل حل عقدة عقدها اهللا عز وجل يل  وأقبلوا يتبادرون عىل اخليل ركضا ، عسكره

اهللا ورسوله  وعهد عاهدوا ، يف أعناقهم فحلوهاوسلم صىل اهللا عليه وآله ولرسوله 

من غري مناظرة  وعقدوا ألنفسهم عقدا ضجت به أصواهتم واختصت به آراؤهم ، فنكثوه

فعلو  ، الحد منا بني عبد املطلب أو مشاركة يف رأي أو استقالة ملا يف أعناقهم من بيعتي

 مشغول وبتجهيزه عن سائر األشياءوسلم صىل اهللا عليه وآله ذلك وأنا برسول اهللا 

ورد عىل  فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ، مصدود فإنه كان أمهها وأحق ما بدئ به منها

إال اهللا  وفقد من ال خلف منه ، وفاجع املصيبة ،  فيه من عظيم الرزيةقلبي مع الذي أنا

التفت  ثم ، فصربت عليها إذا أتت بعد أختها عىل تقارهبا ورسعة اتصاهلا ، تبارك وتعاىل

  .)1(بىل يا أمري املؤمنني : أليس كذلك ؟ قالوا : عليه السالم إىل أصحابه فقال

                                                        
 ، 3/131 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 371 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/367 ، هلاشم البحراين ، برارحلية األ ، 170 ، للمفيد ، االختصاص

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 1/435 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 38/173 ، 28/206

 ، 84 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 239 ، 2/38 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم
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يا عيل ال حيفظني فيك إال  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  : عيل عليه السالم

األتقياء األنقياء األبرار األصفياء وما هم يف أمتي إال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود يف 

  .)1(الليل الغابر

يا سلامن أنا الذي دعيت  :  فقال.وقد دخل سلامن عليه فسأله عن نفسه : عيل عليه السالم

إنه  : اعتي فكفرت فعذبت بالنار وأنا خازهنا عليهم حقا أقول يا سلامناألمم كلها إىل ط

 أخذ اهللا عىل الناس امليثاق يب .ال يعرفني أحد حق معرفتي إال كان معي يف املال االعىل

وأنا  ، الكلمة الباقية ووأنا احلجة البالغة ، فصدق من صدق وكذب من كذب فهو يف النار

  .)2(سفري السفراء

وسلم صىل اهللا عليه وآله من مل يقر بواليتي مل ينفعه االقرار بنبوة حممد  :  السالمعيل عليه

 ، نبي مرسل وهو إمام اخللقوسلم صىل اهللا عليه وآله  وذلك أن النبي .أال إهنام مقرونان

  .)3(صىل اهللا عليه وآله وسلم وعيل من بعده إمام اخللق وويص حممد 

                                                                                                                                        

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(بن أيب طالب موسوعة اإلمام عيل 

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 8/220

 1/290 ، )السالم

 ، 28/51 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/140 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 1(

 ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 1/218 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 1/137 ، لعزيز اهللا عطاردي

 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 2/467 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية) 2(

245 

 ، لعيل اليزدي احلائري ، ناصب يف إثبات احلجة الغائبإلزام ال ، 26/3 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

1/33 
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صىل اهللا لناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض رسول اهللا إين الوىل ا : عيل عليه السالم

مل ختطبنا خطبة ! يا أمري املؤمنني  : فقام األشعث بن قيس لعنه اهللا فقال ، وسلمعليه وآله 

وما زلت مظلوما منذ قبض  ، واهللا إين الوىل الناس بالناس : منذ قدمت العراق إال وقلت

اال رضبت بسيفك دون  ، وملا ويل تيم وعدي! وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

قد قلت قوال ! يا بن اخلامرة  : فقال له أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه! ظالمتك ؟ 

وال منعني ذلك إال عهد أخي رسول  ، واهللا ما منعني اجلبن وال كراهية املوت ، فاستمع

إن األمة ستغدر بك وتنقض ! ا احلسن يا أب : خربين وقال ، وسلمصىل اهللا عليه وآله اهللا 

فام تعهد إيل إذا كان ! يا رسول اهللا  :  فقلت.وإنك مني بمنزلة هارون من موسى ، عهدي

وإن مل جتد أعوانا فكف يدك  ، إن وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم : كذلك ؟ فقال

وسلم وآله صىل اهللا عليه  فلام تويف رسول اهللا .واحقن دمك حتى تلحق يب مظلوما

ثم آليت يمينا أين ال أرتدي إال للصالة حتى أمجع  ، اشتغلت بدفنه والفراغ من شأنه

ثم أخذت بيد فاطمة وابني احلسن واحلسني ثم درت عىل أهل بدر  ، ففعلت ، القرآن

 : فام أجابني منهم إال أربعة رهط ، وأهل السابقة فناشدهتم حقي ودعوهتم إىل نرصي

 ، وذهب من كنت أعتضد هبم عىل دين اهللا من أهل بيتي ، داد وأبو ذرسلامن وعامر واملق

يا أمري  :  فقال له األشعث.عقيل والعباس : وبقيت بني خفريتني قريبي العهد بجاهلية

 فقال أمري .كذلك كان عثامن ملا مل جيد أعوانا كف يده حتى قتل مظلوما ؟! املؤمنني 

وارتدى  ، إن عثامن ملا جلس جلس يف غري جملسه ، قستليس كام ! يا بن اخلامرة  : املؤمنني

والذي بعث حممدا باحلق لو وجدت يوم بويع  ، وصارع احلق فرصعه احلق ، بغري ردائه
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إن األشعث ال !  ثم أهيا الناس .أخو تيم أربعني رهطا جلاهدهتم يف اهللا إىل أن أبيل عذري

  .)1(من عفطة عنزوإنه أقل يف دين اهللا  ، يزن عند اهللا جناح بعوضة

يف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عىل ( : - لنبيه -قال اهللا  : عيل عليه السالم َ َفك َ َُ ْ َْ ِ َِ َ َِ َِ ٍْ ٍ ِِ َّ ِّ َ َِ

ًهـؤالء شهيدا  ِ َ ُ خوفا من أن خيتم اهللا عىل  ،  فال يستطيعون رد شهادته)]41 : النساء[َ

 ، ويشهد عىل منافقي قومه ، ملونوأن تشهد عليهم جوارحهم بام كانوا يع ، أفواههم

واعتدائهم  ، وتغيريهم سنته ، ونقضهم عهده ، وعنادهم ، وكفارهم بإحلادهم ، وأمته

واحتذائهم يف ذلك سنة  ، وارتدادهم عىل أدبارهم ، وانقالهبم عىل أعقاهبم ، عىل أهل بيته

ْقالوا ربنا غلبت ( : فيقولون بأمجعهم ، اخلائنة ألنبيائها ، من تقدمهم من األمم الظاملة َ ََّ ُ ََ َ َ

َعلينا شقوتنا وكنا قوما ضالني  َ َِّ ً َ ْ َْ َ َ َّْ َ َُ ُ  .)2()]106 : املؤمنون[ِ

صىل اهللا اللهم إنك تعلم أن النبي األمي  : ملا أخذ لبيعة عيل باإلكراه : عيل عليه السالم

ن ( : وهو قولك يف كتابك ، إن متوا عرشين فجاهدهم : قال يلوسلم عليه وآله  ُ َإن يك ِ

                                                        

 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 1/57 ، للمريزا النوري ، خامتة املستدرك) 1(

لعيل بن يونس  ، الرصاط املستقيم ، 1/280 ، للطربيس ، االحتجاج ، 726للطويس  ، األمايل ، 290

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/64 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 150 ، 3/42 ، العاميل

 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 13/43 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/419

 6/25 ، 5/197 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 3/115

للفيض  ، التفسري الصايف ، 90/101 ، مجليسلل ، بحار األنوار ، 1/361 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

للمريزا  ، تفسري كنز الدقائق ، 3/566 ، 1/482 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/452 ، الكاشاين

 195 ، للعاميل ، مرآة األنوار ، 2/457 ، حممد املشهدي
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م عرشون صابرون يغلبوا مئتني  ُ ِمنك ْ ُ ْ َِّ َ ِْ ِْ َ َُ َ َِ ْ ِ  حتى قاهلا ثالثا - اللهم إهنم مل يتموا )]65 : األنفال[ُ

  .)1( ثم انرصف-

وهو يف وسلم صىل اهللا عليه وآله دخلت عىل رسول اهللا وقد  :  فاطمة عليها السالم

 قال عليه السالم يا بينة أنت سكرات املوت فانكبت عليه تبكي ففتح عينه وأفاق ثم

املظلومة بعدي وأنت املستضعفة بعدي فمن آذاك فقد آذاين ومن غاظك فقد غاظني ومن 

رسك فقد رسين ومن برك فقد برين ومن جفاك فقد جفاين ومن وصلك فقد وصلني ومن 

قطعك فقد قطعني ومن أنصفك فقد أنصفني ومن ظلمك فقد ظلمني ألنك منى وأنا 

ضعة منى وروحي التي بني جنبي ثم قال عليه السالم إىل اهللا أشكو ظامليك منك وأنت ب

  .)2(من أمتي

فقلن  ، اجتمع عندها نساء املهاجرين واألنصار ، ملا اشتدت علتها :  فاطمة عليها السالم

أصبحت واهللا  : كيف أصبحت عن علتك ؟ فقالت عليها السالم : يا بنت رسول اهللا : هلا

                                                        

ملحمد بن  ، لعيايشتفسري ا ، 28/229 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 187 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

لعيل الكوراين  ، جواهر التاريخ ، 2/166 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/68 ، مسعود العيايش

 ، 5/338 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 88 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 1/111 ، العاميل

 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية  ،2/406 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال

 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/208 ، للعاميل ، االنتصار ، 118

252 

اإلمام عيل  ، 28/76 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/119 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 2(

 ، )عليه السالم(النص عىل أمري املؤمنني  ، 706 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(بن أيب طالب 

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 260 ، لعيل عاشور

 319 ، 29 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/153 ، )عليه السالم(
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 ، لفظتهم قبل أن عجمتهم وشنئتهم بعد أن سربهتم ، قالية لرجالكم،  عائفة لدنياكم

بئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط و ، وخطل الرأي ، وخور القناة ، فقبحا لفلول احلد

وشننت عليهم غارها  ، ال جرم لقد قلدهتم ربقتها ، اهللا عليهم ويف العذاب هم خالدون

 ،  وحيهم أنى زحزحوها عن روايس الرسالة.وسحقا للقوم الظاملني ، وعقرا ، فجدعا

أال ذلك هو  ، والطبني بأمر الدنيا والدين ، ومهبط الوحي األمني ، وقواعد النبوة

 ، وشدة وطئه ، نقموا واهللا منه نكري سيفه ، وما نقموا من أيب احلسن ، اخلرسان املبني

صىل  زمام نبذه رسول اهللا  واهللا لو تكافوا عن.وتنمره يف ذات اهللا عز وجل ، ونكال وقعته

وال يتعتع  ، ال يكلم خشاشه ، ولسار هبم سريا سجحا ، إليه العتلقهوسلم اهللا عليه وآله 

قد حتري هبم  ، وألوردهم منهال نمريا فضفاضا تطفح ضفتاه وألصدرهم بطانا ، راكبه

بركات ولفتحت عليهم  ، الري غري متحل منه بطائل إال بغمر املاء وردعة رشرة الساغب

 أال هلم فاسمع وما عشت أراك .وسيأخذهم اهللا بام كانوا يكسبون ، من السامء واألرض

وبأي عروة  ، وإن تعجب فقد أعجبك احلادث إىل أي سناد استندوا ، الدهر العجب

 فرغام ملعاطس قوم حيسبون .استبدلوا الذنابى واهللا بالقوادم والعجز بالكاهل ، متسكوا

أفمن هيدي إىل احلق أحق  ،  إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرونأهنم حيسنون صنعا أال

 أما لعمر إهلك لقد لقحت .فام لكم كيف حتكمون أن يتبع أمن ال هيدي إال أن هيدى

هنالك خيرس  ، وذعافا ممقرا ، فنظرة ريث ما تنتج ثم احتلبوا طالع القعب دما عبيطا

وطأمنوا  ، ثم طيبوا عن أنفسكم أنفسا،  غب ما سن األولون ، ويعرف التالون ، املبطلون

واستبداد من الظاملني يدع فيئكم  ، وهرج شامل ، وأبرشوا بسيف صارم ، للفتنة جأشا
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وقد عميت قلوبكم عليكم أن  ، وأنى بكم ، وزرعكم حصيدا فيا حرسيت لكم ، زهيدا

  .)1(الزمكموها وأنتم هلا كارهون 

كيف أصبحت عن ليلتك  :  أم سلمة فقالت هلاوقد دخلت عليها :  فاطمة عليها السالم

فقد  ، أصبحت بني كمد وكرب : ؟ قالتوسلم صىل اهللا عليه وآله يا بنت رسول اهللا 

ما رشع اهللا  من أصبحت إمامته مقتضبة عىل غري ، هتك واهللا حجابه ، وظلم الويص النبي

 ، لكنها أحقاد بدريةو يف التأويلوسلم صىل اهللا عليه وآله وسنها النبي  ، يف التنزيل

فلام استهدف االمر  ، المكان الوشاة كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة ، وترات أحدية

 ، فيقطع وتر االيامن من قيس صدورها أرسلت علينا شآبيب اآلثار من خميلة الشقاق

 أحرزوا عائدهتم غرور -وكفالة املؤمنني   عىل ما وعد اهللا من حفظ الرسالة-ولبئس 

  .)2(ومنازل الشهادات  ، بآبائهم يف مواطن الكرب ممن فتك ،  بعد انتصارالدنيا

                                                        
 ، 43/158 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 128 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

 ، 1/488 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، )احلاشية (61 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد

 ، و هريرةأب ، 9/438 ، 8/451 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

 ، األرسار الفاطمية ، 777 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، )احلاشية (139 ، لرشف الدين

 ، 426 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 501 ، ملحمد فاضل املسعودي

 للكركي ، نفحات الالهوت ، 398 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء 

 ،123 

ملحمد بن احلسن  ، العقد النضيد والدر الفريد ، 2/49 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 43/156 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 191 ، القمي

 ، 745 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالمعليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 6/145 ، الشاهرودي

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 849 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء
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ما رأيت  : ملا بايع الناس أبا بكر خرجت ووقفت عىل باهبا وقالت :  فاطمة عليها السالم

جنازة بني وسلم صىل اهللا عليه وآله تركوا نبيهم  ، حرضوا أسوء حمرض ، كاليوم قط

  .)1(أظهرنا واستبدوا باألمر دوننا

وقد عرض عليه قال أبان بن أيب عياش كتاب سليم بن قيس  : زين العابدين عليه السالم

جعلت فداك إنه يضيق صدري ببعض ما فيه  : صدق سليم رمحه اهللا فقلت له : فقال يل

رأسا من املهاجرين واألنصار رأسا وسلم صىل اهللا عليه وآله الن فيه هالك أمة حممد 

يا أخا عبد القيس أما بلغك أن رسول اهللا  : البيت وشيعتكم فقالوالتابعني غريكم أهل 

 إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح يف قومه من ركبها " : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 : فقال ، نعم :  ؟ قلت"وكمثل باب حطة يف بني إرسائيل  ، ومن ختلف عنها غرق ، نجا

ظعك وعظم يف صدرك من تلك األحاديث ؟ أوليس هذا احلديث وحده ينتظم مجيع ما أف

 ورد علمه إىل اهللا ، اتق اهللا يا أخا عبد القيس فإن وضح لك أمر فاقبله وإال فاسكت تسلم

  )2(فإنك بأوسع مما بني السامء واألرض، 

                                                                                                                                        
ملحمد  ، معارج اليقني يف أصول الدين ، 1/201 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 175 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، )احلاشية (238 ، السبزواري

 438 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 ، قرة العينني من أحاديث الفريقني ، 28/232 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 95 ، للمفيد ، األمايل) 1(

 138 ، ملحمد حياة األنصاري

 23/125 ، للمجليس ،  األنواربحار ، 129 ، حتقيق األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(
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ألنه  :  قال.عليا عليه السالم ؟ مل أبغضت قريش : وقد سئل : زين العابدين عليه السالم

  .)1( وقلد آخرهم العارأورد أوهلم النار

أنت عيل بن احلسني ؟  : وقد جاءه رجل من أهل الشام فقال : زين العابدين عليه السالم

 : قال أبوك الذي قتل املؤمنني ؟ فبكى عيل بن احلسني ثم مسح عينيه فقال ، نعم : قال

نا اخواننا قد بغوا علي : قوله : ويلك كيف قطعت عىل أبى انه قتل املؤمنني ؟ قال

َوإىل ( : فقد قال اهللا : قال ، بىل : ويلك اما تقرأ القرآن ؟ قال : فقال ، فقاتلناهم عىل بغيهم ِ َ

ًمدين أخاهم شعيبا ْ َ َ َُ ْ َُ َ َ ًوإىل ثمود أخاهم صاحلا ، ْ َِ َ َ َْ ُُ َ َ َ  فكانوا اخواهنم يف دينهم أو يف عشريهتم ؟ )ِ

 ، م يف عشريهتم وليسوا اخواهنمفهؤالء اخواهن : قال ، ال بل يف عشريهتم : قال له الرجل

  .)2(فرجت عنى فرج اهللا عنك : دينهم قال يف

                                                        

مكاتيب  ، 29/482 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/21 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

بالغة اإلمام عيل  ، 2/5 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 3/732 ، لألمحدي امليانجي ، الرسول

 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، )احلاشية (161جلعفر عباس احلائري  ، )عليه السالم(بن احلسني 

21/130 

 ، 32/345 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/20 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية (192 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف

 ،  دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية2/25 ، شم البحراينهلا ، الربهان ، 51 ، 2/45

 2/809 ، للمنتظري
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ملا قبض مل يكن عىل أمر وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : قال : الباقر عليه السالم

فمكثوا أربعني حتى قام عيل  ، اهللا إال عيل واحلسن واحلسني وسلامن واملقداد وأبو ذر

  .)1(فقاتل من خالفه 

ِظهر الفساد يف الرب والبحر بام كسبت أيدي ( :  عزوجليف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ ِّ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ ْ َِ

ِالناس    .)2(منا أمري ومنكم أمري : ذاك واهللا حني قالت األنصار :  قال)]41: الروم [َّ

 فقال ، إن الناس ارتدوا : قلناإن الناس يفزعون إذا  : قال وقد قيل له : الباقر عليه السالم

إن  ، أهل جاهليةوسلم صىل اهللا عليه وآله إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول اهللا : 

يا  ، األنصار اعتزلت فلم تعتزل بخري جعلوا يبايعون سعدا وهم يرجتزون ارجتاز اجلاهلية

  .)3(سعد أنت املرجاء وشعرك املرجل وفحلك املرجم

                                                        
 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 29/450 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/304 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 5/135

 1/607 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/26

بحار  ، 11/392 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/58 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 28/250 ، للمجليس ، األنوار

 ، 4/191 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/135 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 8/454

 ، إثبات اهلداة ، 255 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 89 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 1/97 ، للحر العاميل

سن أليب احل ، جممع النورين ، 28/255 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 8/296 ، للكليني ، الكايف) 3(

تعليقة عىل منهج  ، 12/414 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 90 ، املرندي

 215 ، للوحيد البهبهاين ، املقال
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بمنزلة من اتبع وسلم صىل اهللا عليه وآله الناس صاروا بعد رسول اهللا :  الباقر عليه السالم

هارون عليه السالم ومن اتبع العجل وإن أبا بكر دعا فأبى عيل عليه السالم إال القرآن 

وإن عمر دعا فأبى عيل عليه السالم إال القرآن وإن عثامن دعا فأبى عيل عليه السالم إال 

عو إىل أن خيرج الدجال إال سيجد من يبايعه ومن رفع راية القرآن وإنه ليس من أحد يد

وإن أبا بكر  " : قوله : وقال املجليس يف تعليقه عىل الرواية ، ضالل فصاحبها طاغوت

فلم يعمل أمري  ،  أي عليا عليه السالم إىل موافقته أو مجيع الناس إىل بيعته وموافقته"دعا 

  .)1(لقرآن ومل يوافقه يف بدعهاملؤمنني عليه السالم يف زمانه إال با

يوم حنني تألف رؤساء العرب وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصني الفزاري وأشباههم  ، من قريش وسائر مرض

صىل اهللا من الناس فغضبت األنصار واجتمعت إىل سعد بن عبادة فانطلق هبم إىل رسول 

 : نعم فقال : يا رسول اهللا أتأذن يل يف الكالم ؟ فقال : باجلعرانة فقالوسلم اهللا عليه وآله 

إن كان هذا األمر من هذه األموال التي قسمت بني قومك شيئا أنزله اهللا رضينا وإن كان 

كم يا معرش األنصار أكل : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، غري ذلك مل نرض

نحن عىل مثل  : ثم قالوا يف الثالثة : سيدنا اهللا ورسوله : عىل قول سيدكم سعد ؟ فقالوا

                                                        

 ، كتاب سليم بن قيس ، 12/417 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/296 ، للكليني ، الكايف) 1(

تعليقة عىل منهج  ، 282 ، 28/254 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 162 ، حتقيق حممد باقر األنصاري

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 7/65 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 181 ، للوحيد البهبهاين ، املقال

 ، املنتخب من الصحاح الستة ، 5/320 ، 2/97 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 102 ، 89 ، املرندي

 253 ، )احلاشية (116 ، )احلاشية (47 ، يملحمد حياة األنصار
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 وفرض اهللا للمؤلفة قلوهبم سهام .فحط اهللا نورهم : الباقر عليه السالم  قال.قوله ورأيه

  .)1(»يف القرآن 

من بعده قد اختلفوا وسلم صىل اهللا عليه وآله أن أصحاب حممد  : الباقر عليه السالم

 .)2(فمنهم من آمن ومنهم من كفر

                                                        

سبب غضب  : وقال ، 10/123 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/411 ، للكليني ، الكايف) 1(

 أعطاهم ذلك اليوم أقل مما أعطى املؤلفة فتحركت قوهتم الشهوية وسلماألنصار أنه صىل اهللا عليه وآله 

بية فتحركت حتى ظهر منهم الغضب والقوة الشهوية إذا عجزت إىل طلب الزائد واستعانت بالقوة الغض

وعدم ) صىل اهللا عليه وآله ( ولغضبهم عىل النبي  ، عن مقتضاها تستعني بالقوة الغضبية لرفع املوانع

رضاهم بام صنع حط اهللا تعاىل نور إيامهنم بسبب ما قالوا جهالة أو عنادا أو طعام للزيادة من زخارف 

 ، احلدائق النارضة ، لك إيامهنم وفرض اهللا تعاىل رغام هلم سهام للمؤلفة يف القرآنالدنيا فنقص بذ

 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 4/137 ، للمريزا القمي ، غنائم األيام ، 12/176 ، للبحراين

بحار  ، 2/65 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 3/95 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 15/340

موسوعة  ، 8/175 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 93/58 ، 21/177 ، للمجليس ، ألنوارا

 2/92 ، تفسري العيايش ، 7/191 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 ، 12/377 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/270 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، تفسري العيايش ، 8/87 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 253 ، 28/20 ، للمجليس ، األنواربحار 

 تفسري نور الثقلني ، 1/280 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/200 ، ملحمد بن مسعود العيايش

 ،  امليزانتفسري ، 1/602 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 397 ، 1/256 ، للحويزي، 

 4/307 ، ملحمد عىل األبطحي ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش ، 2/323 ، للطباطبائي

 ، 1/26 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 4/19 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، )احلاشية(

 4/221 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام،  116 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة

 ،6/41 
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 قيل يف أي موضع .لقد خاطب اهللا أمري املؤمنني عليه السالم يف كتابه : الباقر عليه السالم

ُولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جآؤوك فاستغفروا اهللاَّ واستغفر هلم ( : يف قوله تعاىل : ؟ قال َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َُّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َْ َْ ََ َ ُ ْ ََ ُ َ َِ ُ
ُالرسول ُ ً لوجدوا اهللاَّ توابا رحيام َّ ِ َّ ً ْ ََّ َ ََ موك فيام شجر بينهم*ُ ِّ ْ فال وربك ال يؤمنون حتى حيك َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ ِّ ََ َُ َِ َِ ُ َّْ َ َ ََ( 

ِ ثم ال جيدوا يف (فيام تعاقدوا عليه لئن أمات اهللا حممدا أال يردوا هذا االمر يف بني هاشم  ِْ َ ُُ َ َّ

َأنفسهم حرجا مما قضيت َ ِّْ ََ ً َُّ َ ْ ِ ِ ًويسلموا تسليام ( )عليهم من القتل أو العفو()َ ِ ْ ُ ََ ْ ِّ ُ -64 : النساء[َ

65[()1( . 

أخربين عن معرفة اإلمام منكم واجبة عىل مجيع  : زرارةوقد سأله  : الباقر عليه السالم

إىل الناس أمجعني وسلم صىل اهللا عليه وآله  إن اهللا عزوجل بعث حممدا " : اخللق ؟ فقال

فمن آمن باهللا وبمحمد رسول اهللا واتبعه  ،  مجيع خلقه يف أرضهرسوال وحجة هللا عىل

وصدقه فإن معرفة اإلمام منا واجبة عليه ؛ ومن مل يؤمن باهللا وبرسوله ومل يتبعه ومل يصدقه 

فكيف جيب عليه معرفة اإلمام وهو ال يؤمن باهللا ورسوله ويعرف حقهام  ، ويعرف حقهام

 يؤمن باهللا ورسوله ويصدق رسوله يف مجيع ما أنزل اهللافام تقول فيمن  : قلت :  قال."! ؟ 

 "أليس هؤالء يعرفون فالنا وفالنا ؟  ،  نعم" : جيب عىل أولئك حق معرفتكم ؟ قال، 

 أترى أن اهللا هو الذي أوقع يف قلوهبم معرفة هؤالء ؟ واهللا ما أوقع " : قال ، بىل : قلت

 قال .)2( "هلم املؤمنني حقنا إال اهللا عز وجل ما أ ، ال واهللا ، ذلك يف قلوهبم إال الشيطان

                                                        

بحار  ، 6/405 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/391 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، العقائد اإلسالمية ، 1/467 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 65/233 ، للمجليس ، األنوار

 4/332 ، )يه وآله وسلمصىل اهللا عل(ملركز املصطفى 

 ، عوائد األيام ، 24/49 ، 3/39 ، للبحراين ، احلدائق النارضة ، 1/180 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ملحمد عيل األنصاري ، املوسوعة الفقهية امليرسة ، 2/568 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة ، 285للنراقي 
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 )أليس هؤالء يعرفون فالنا وفالنا( : قوله عليه السالم : النائيني يف رشحه عىل احلديث

وهو أن  ، إشارة إىل جهة احتياجهم إىل اإلمام بعد تصديقهم النبي يف مجيع ما أنزل اهللا

أضلهم الشيطان حتى وسلم ه صىل اهللا عليه وآلهؤالء العارفني من أصحاب النبي 

وانقادوا هلم واختذوهم إماما فانجر إىل ما انجر إليه من الظلم  ، أطاعوا فالنا وفالنا

فاملصدق للنبي يف مجيع ما أنزل اهللا ليس يأمن من  ، والطغيان والضالل والعصيان

ا الشيطان فيحتاج إىل اإلمام لرفع األوهام والشبه الفاسدة التي يلقيه ، الشيطان وإضالله

  .)1(ويستحسنها نفوسهم عىل وفق أهويتها الباطلة وأمانيها الفاسدة ، يف أذهاهنم

إن الناس ملا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر مل يمنع أمري املؤمنني  : الباقر عليه السالم

ختوفا عليهم أن يرتدوا عن االسالم  وعليه السالم من أن يدعو إىل نفسه إال نظرا للناس

صىل اهللا عليه وآله فيعبدوا األوثان وال يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

وكان االحب إليه أن يقرهم عىل ما صنعوا من أن يرتدوا عن مجيع االسالم وإنام وسلم 

 فأما من مل يصنع ذلك ودخل فيام دخل فيه الناس عىل غري .هلك الذين ركبوا ما ركبوا

                                                                                                                                        

 )عليه السالم(فقه الصادق  ، )احلاشية (6/272 ، ملحمد إسحاق الفياض ، تعاليق مبسوطة ، 3/271، 

احلاشية  ، 5/131 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، )احلاشية (7/78 ، ملحمد صادق الروحاين، 

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 551/لرفيع الدين حممد بن حيدر النائيني ، عىل أصول الكايف

السيد نور الدين  ، ملحمد أمني اإلسرتآبادي ، ة والشواهد املكيةالفوائد املدني ، 9/152 ، الشاهرودي

 ، أهل البيت يف الكتاب والسنة ، 2/775 ، ملحمد تقي الرازي ، هداية املسرتشدين ، 469العاميل 

ملريزا حممد تقي  ، مكيال املكارم ، 3/68 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 92ملحمد الريشهري 

 1/19 ، األصفهاين

 553لرفيع الدين حممد بن حيدر النائيني  ، احلاشية عىل أصول الكايف) 1(
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مري املؤمنني عليه السالم فإن ذلك ال يكفره وال خيرجه من االسالم علم وال عداوة أل

  .)1(ولذلك كتم عيل عليه السالم أمره وبايع مكرها حيث مل جيد أعوانا

جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا عىل شاة  : وقد سأله محران بن أعني : الباقر عليه السالم

 -املهاجرون واألنصار ذهبوا إال  ، كأال أحدثك بأعجب من ذل : ما أفنيناها ؟ فقال

رحم اهللا عامرا  : جعلت فداك ما حال عامر ؟ قال : فقلت :  ثالثة قال محران-وأشار بيده 

                                                        
أي عن ظاهر االسالم والتكلم بالشهادتني  : قال حمقق الكتاب (8/295 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، فابقاؤهم عىل ظاهر االسالم كان صالحا لألمة ليكون هلم طريق إىل قبول احلق وإىل الدخول يف االيامن

املستفاد مما يدل عىل  :  وقال2/353 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة ، 1/207 ، للنراقي ،  الشيعةمستند

أن املخالفني منتحلوا االسالم لعدم اخذ الوالية يف مفهومه كالنبوة ومل يبق يف املقام اال ما ذكره يف 

ية من رضوريات احلدائق من دعوى كوهنم نصابا وقد أمجع عىل نجاسة الناصب أو دعوى كون الوال

الدين كالصالة والزكاة والصوم واحلج فمستحل تركها كافر كإخوانه التي هي أمهها يف نظر شارع 

 يف رواية الفضيل يعنى االسالم عىل مخسة إىل أن قال ومل يناد عليه السالماالسالم كام رصح به أبو جعفر 

 ، بحار األنوار ، 12/412 ، ملازندراينللمويل حممد صالح ا ، شئ كام نودي بالوالية رشح أصول الكايف

 أي عن ظاهره والتكلم " من أن يرتدوا عن االسالم ": قوله عليه السالم  :  وقال28/255 ، للمجليس

فابقاؤهم عىل ظاهر االسالم كان صالحا لألمة ليكون هلم وألوالدهم طريق إىل قبول احلق  ، بالشهادتني

الن  ، وهذا ال ينايف ما مر وسيأيت أن الناس ارتدوا إال ثالثة ، زمانوإىل الدخول يف االيامن يف كرور األ

وإن كانوا  ، وهذا حممول عىل بقائهم عىل صورة االسالم وظاهره ، املراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعا

 وخص عليه السالم هذا بمن مل يسمع النص عىل أمري املؤمنني ، يف أكثر األحكام الواقعية يف حكم الكفار

 عليه السالم ومل يبغضه ومل يعاده فان من فعل شيئا من ذلك فقد أنكر قول النبي صىل اهللا عليه وآله

أليب احلسن  ، جممع النورين ، وكفر ظاهرا أيضا ومل يبق له شئ من أحكام االسالم ووجب قتله، وسلم

 ) ه(48ملحمد حياة األنصاري  ، املنتخب من الصحاح الستة ، 90/ ، املرندي
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 : يف نفيس ما شئ أفضل من الشهادة فنظر إيل فقال : فقلت ، أبا اليقظان بايع وقتل شهيدا

  .)1(لعلك ترى أنه مثل الثالثة أهيات أهيات

فعامر ؟  : فقيل : ارتد الناس اال ثالثة نفر سلامن وأبو ذر واملقداد قال : لسالمالباقر عليه ا

إن أردت الذي مل يشك ومل يدخله شئ  : ثم قال ، قد كان جاض جيضة ثم رجع : قال

فأما سلامن فإنه عرض يف قلبه عارض ان عند أمري املؤمنني عليه السالم اسم اهللا  ، فاملقداد

فلبب ووجئت عنقه حتى تركت  ، خذهتم األرض وهو هكذااألعظم لو تكلم به أل

 فبايع ، فمر به أمري املؤمنني عليه السالم فقال له يا أبا عبد اهللا هذا من ذاك بايع ، كالسلقة

وأما أبو ذر فأمره أمري املؤمنني عليه السالم بالسكوت ومل يكن يأخذه يف اهللا لومة الئم ، 

ثم أناب الناس بعد فكان أول من أناب أبو سنان  ، فأمر بهفأيب اال أن يتكلم فمر به عثامن 

فلم يكن يعرف حق أمري املؤمنني عليه  ، األنصاري وأبو عمرة وشترية وكانوا سبعة

  .)2(السالم اال هؤالء السبعة

                                                        

بحار  ، 9/187 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/244 ، للكليني ، الكايف) 1(

 255/هلادي النجفي ، ألف حديث يف املؤمن ، 64/164 ، 33/10 ، 22/345 ، للمجليس ، األنوار

 ن الشيعةأعيا ، 9/195 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/37 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال، 

 ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 1/27 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ ، 7/287 ، ملحسن األمني، 

 578 ، للنوري الطربيس

ملريداماد  ، الرواشح الساموية ، 10 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (2/244 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 28/239 ، 22/440 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 215 ، حممد باقر احلسيني األسرت آبادي

اختيار معرفة  ، 291 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 9/290 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 64/165

حلسن صاحب  ، التحرير الطاوويس ، 223 ، للحيل ، خالصة األقوال ، 1/51 ، للطويس ، الرجال

 لألردبييل ، جامع الرواة ، 4/414 ، 3/318 ، 1/373 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 555 ، 393 ، املعامل
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املقداد  : إال ثالثة نفروسلم صىل اهللا عليه وآله ارتد الناس بعد النبي  : الباقر عليه السالم

 . )1(ثم إن الناس عرفوا وحلقوا بعد ، وأبو ذر الغفاري وسلامن الفاريس ، دبن األسو

 ، إال ثالثةوسلم صىل اهللا عليه وآله كان الناس أهل ردة بعد النبي  : الباقر عليه السالم

ثم عرف أناس بعد يسري  ، أبو ذر وسلامن الفاريس واملقداد : ومن الثالثة ؟ قال : فقلت

دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمري املؤمنني عليه هؤالء الذين  : فقال

ُوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل ( : وذلك قول اهللا ، السالم مكرها فبايع َ َ َ ٌ َُّ ُّ ُ َ َّ َِ ِِ ْ َْ َ َُ ْ ٌِ

م ومن ينقلب عىل عقب ُ َأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ َ َ ْ ِْ َِ َ ْ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ َ َُ ِيه فلن يرض اهللاَّ شيئا وسيجزي ِ ْ َ َ ْ َ َْ ً َ ََ َّ ُ ِ

َاهللاُّ الشاكرين  ِ ِ   .)2()]144 : آل عمران[َّ
                                                                                                                                        

الفوائد  ، 223 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/262 ، 614 ، 1/260، 

 ، 4/315 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 346 ، )احلاشية (3/342 ، لبحر العلوم ، الرجالية

 ، أعيان الشيعة ، 12/481 ، 10/227 ، ملحمد تقي التسرتي،  قاموس الرجال ، 19/342 ، 9/198

نفس الرمحن يف  ، 6/42 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 7/287 ، 6/195 ، 1/251 ، ملحسن األمني

 ، رشح أصول الكايف ، 138 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع ، 580 ، للنوري الطربيس ، فضائل سلامن

 ، 3/18 ، أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلبايس ، الرسائل الرجالية ، 9/188 ، للامزندراين

أضواء عىل عقائد  ، 3/220 ، 2/89 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث

 ، لللحيل ، كشف اليقني ، 1/218 ، لعبد اهللا شرب ، حق اليقني ، 523جلعفر السبحاين  ، الشيعة اإلمامية

 158 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 416 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء ، 1/218

 للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 34/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

 ، ح الستةاملنتخب من الصحا ، 576للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 19/345، 

 160لألنصاري 

 ، مناقب آل أيب طالب ، 12/338 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/245 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، تفسري العيايش ، 28/236 ، 22/333 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/375 ، البن شهر آشوب
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ملا قبض صار الناس كلهم وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

إن  : فعامر ؟ فقال : فقلت ، أبو ذرو ، وسلامن ، واملقداد ، عيل : أهل جاهلية إال أربعة

  .)1(كنت تريد الذين مل يدخلهم شئ فهؤالء الثالثة

جاء املهاجرون واألنصار وغريهم بعد ذلك إىل عيل عليه السالم  : الباقر عليه السالم

صىل اهللا عليه وأنت واهللا أحق الناس وأوالهم بالنبي  ، أنت واهللا أمري املؤمنني : فقالوا له

إن كنتم  :  عيل عليه السالمفقال ، قدامك،  فواهللا لنموتن ، هلم يدك نبايعكوسلم وآله 

 ، وحلق مقداد ، فحلق عيل عليه السالم وحلق سلامن ، صادقني فاغدوا عيل غدا حملقني

 : فقالوا له ، فجاؤوا مرة أخرى بعد ذلك ، مل حيلق غريهم ثم انرصفواو ، وحلق أبو ذر

هلم وسلم ىل اهللا عليه وآله صوأنت أحق الناس وأوالهم بالنبي  ، أنت واهللا أمري املؤمنني

فام حلق إال هؤالء  ، إن كنتم صادقني فاغدوا عيل حملقني : يدك نبايعك وحلفوا فقال

                                                                                                                                        

 ، تفسري كنز الدقائق ، 1/396 ، زيللحوي ، تفسري نور الثقلني ، 1/199 ، ملحمد بن مسعود العيايش

الدرجات الرفيعة يف  ، 1/26 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، 2/242 ، للمريزا حممد املشهدي

األعالم من  ، 6/40 ، 4/219 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 213لعىل خان املدنى  ، طبقات الشيعة

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة ،  1/48 ، حلسني الشاكري ، الصحابة والتابعني

تأويل  ، 74حلسن عبد اهللا  ، وقفة مع اجلزائري ، 175لعيل آل حمسن  ، كشف احلقائق ، 252 ، مهدي

 1/123 ، لرشف الدين احلسيني ، اآليات

هلاشم  ، املرامغاية  ، 1/199 ، للعيايش ، تفسري العيايش ، 22/333 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 577 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/220 ، البحراين
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 :  ويف لفظ-فعامر من أهل النار  : قلت ، ال : قال ، فام كان منهم عامر : قلت ، الثالثة

  .)1(الم بعدإن عامرا قد قاتل مع عيل عليه الس : فقال ، الردة؟ : ويف آخر ، النفاق

قاتل مع أمري املؤمنني  ، رحم اهللا عامرا ثالثا : وقد سئل عن عامر فقال : الباقر عليه السالم

فالتفت  ، ما يكون منزلة أعظم من هذه املنزلة : فقلت يف نفيس :  قال الراوي.وقتل شهيدا

  .)2(لعلك تقول مثل الثالثة ؟ هيهات هيهات : إيل وقال

ِفرضب بينهم بسور له باب باطنه فيه ( : يف قول اهللا تبارك وتعاىل:  الباقر عليه السالم ِ ُِ َ ٌ َ ُ ُ ْ َ َُ ََّ ٍَ ُ ِ ِ ُ

ُالرمحة وظاهره من قبله العذاب  َ َ ُ ََ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ َِّ َ م*ْ ُ ن معك ُ ْ ينادوهنم أمل نك َّ ْ ََ ُ َُ ْ َ َ ُ  :  قال.)]14-13 : احلديد [...َ

كان يوم القيامة وحبس اخلالئق يف إما إنه إذا  ، أما إهنا نزلت فينا ويف شيعتنا ويف الكفار

يعني النور وظاهره  ، طريق املحرش رضب اهللا سورا من ظلمة فيه باب باطنه فيه الرمحة

فيصرينا اهللا وشيعتنا يف باطن السور الذي فيه الرمحة  ، يعني الظلمة ، من قبله العذاب

ديكم عدونا ويصري عدونا والكفار يف ظاهر السور الذي فيه الظلمة فينا ، والنور

نبينا ونبيكم  ، أمل نكن معكم يف الدنيا : وعدوكم من الباب الذي يف السور من ظاهره

فينادهيم  : وصالتنا وصالتكم وصومنا وصومكم وحجنا وحجكم واحد ؟ قال ، واحد

م( : امللك من عند اهللا ُ م فتنتم أنفسك ُ ْبىل ولكنك َ ْ ُْ َ ََ ُ َ َّ ِ َ ع من  بعد نبيكم ثم توليتم وتركتم اتبا)ََ

                                                        
 ، 3/50 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 282 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني) 1(

 ، جليسللم ، بحار األنوار ، 119ملريداماد حممد باقر احلسيني األسرت آبادي  ، الرواشح الساموية

رجال  ، 97 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 28/236 ، 22/341

 9/196 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/39 ، الكيش

 )احلاشية (20/275 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 285للفتال النيسابوري  ، روضة الواعظني) 2(

 13/284 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 33/11 ، 22/342 ، للمجليس ، بحار األنوار، 
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ْوتربصتم(أمركم به نبيكم  َُ َْ َّ ْوارتبتم(به الدوائر ) َ ُْ َْ م األماين(فيام قال فيه نبيكم ) َ ُ ُّوغرتك ِ َ ُ ََّ ْ ْ َ  وما )َ

اجتمعتم عليه من خالفكم ألهل احلق وغركم حلم اهللا عنكم يف تلك احلال حتى جاء 

ئمة عليه السالم يعني باحلق ظهور عيل بن أيب طالب عليه السالم ومن ظهر من األ واحلق

ُوغركم باهللاَِّ الغرور ( : بعده باحلق وقوله ُ ََّ َْ ِ ُ ُفاليوم ال يؤخذ ( يعني الشيطان )]14 : احلديد[َ َ ْ ََ ْ ُ ْ ََ

م فدية وال من الذين كفروا ُ ُمنك َْ َّ َ ٌَ َ َ َ َِ ِ ِ َمأواكم النار هي ( أي ال توجد حسنة تفدون هبا أنفسكم )ِْ ُ ُ َِ َّ ُ َ ْ

َْموالكم وبئس امل ََ َ ْْ ِ ْ ُصري َُ
 . )1()]15 : احلديد[ِ

َفأخرجنا من كان فيها ( : وقد سأله سامل احلناط عن قول اهللا عز وجل : الباقر عليه السالم ِْ َ ََ َ ََ ْ َ

َمن املؤمنني  ِْ ِ ُِْ َ فام وجدنا فيها غري بيت من املسلمني *َ ِ ٍ ِِ ْ ِّ ْ َُْ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ  فقال أبو .)]36-35 : الذاريات[ْ

كأن الضمري عىل هذا  :  قال املجليس.د مل يبق فيها غريهمآل حمم : جعفر عليه السالم

وهو إشارة إىل خروج أمري املؤمنني وأهل بيته عليهم السالم  ، التأويل راجع إىل املدينة

أو املعنى أن املدينة وخروج عيل عليه السالم منها كانت شبيهة بقرية  ، منها إىل الكوفة

فكذا ملا أراد أن يشمل أهل  ، هالكهم أخرجه منهاإذ ملا أراد اهللا إ ، لوط وخروجه منها

 ، املدينة بسخطه لكفرهم وضاللتهم أخرج أمري املؤمنني عليه السالم وأهل بيته منها

 .)2(فشملهم من الباليا الصورية واملعنوية أصنافها

َأفمن يعلم أنام أنزل إليك من ر( : قوله عز وجل : الباقر عليه السالم َ ُ َِ َ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ُ َ ُّبك احلقََّ َ ْ َ َ كمن هو ...ِّ ُْ َ َ

ِأعمى إنام يتذكر أولوا األلباب  ََ ْ َْ ْ ُ َُ َُ َ ََّ َ َّ ِ واألعمى هنا هو  ،  هو عيل بن أيب طالب)]19 : الرعد[ْ

                                                        
 2/661 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 24/276 ، 7/227 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

مناقب  ، 7/93 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/425 ، للكليني ، الكايف) 2(

 تفسري نور الثقلني ، 23/328 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/486 ، شهر آشوبالبن  ، آل أيب طالب

 5/127 ، للحويزي، 
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َالذين يوفون بعهد اهللاِّ وال ( : أولو األلباب شيعته املوصوفون بقوله تعاىلو ، عدوه َ ُ ََّ ْ َ ُ َِ ِِ

َينقضون امليثاق  َ ْ َ ُِ ُ   .)1( املأخوذ عليهم يف الذر بواليته ويوم الغدير)]20  :الرعد[ِ

ْكذلك يرهيم اهللاُّ أعامهلم حرسات عليهم( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ْ َ ُِ ِْ َ َُ ََ ٍْ ِ
َ ُ َ َ ِ َ  : البقرة [..َ

وهم أصحاب الصحيفة التي  ،  إذا عاينوا عند املوت ما أعد هلم من العذاب األليم)]167

َيا ( : يف قوله تعاىل وعنه عليه السالم ." وما هم بخارجني من النار "الفة عىل كتبوا عىل خم

ًأهيا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة َ ْ ُ َ ْ ََّ َّ َِ ِ ُِ َ َُّ َ  بام يف قلوهبم وهم . أعلمهم)]118 : آل عمران [...َ

  .)2(أصحاب الصحيفة 

 ، وقتلهم إيانا ، هرهم عليناوتظا ، ما لقينا أهل البيت من ظلم قريش : الباقر عليه السالم

قبض وقد وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  ، وما لقيت شيعتنا وحمبونا من الناس

 ، وأخربهم بأنا أوىل هبم من أنفسهم ، ومودتنا ، وفرض واليتنا ، وأمر بطاعتنا ، قام بحقنا

ج عليهم بام قال فتظاهروا عىل عىل عليه السالم فاحت ، وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب

قد قال  ، صدقت : وما سمعت العامة فقالوا ، فيهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

إنا أهل بيت أكرمنا اهللا عز  : فقال ، ولكن قد نسخهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 له بذلك وإن اهللا ال جيمع لنا النبوة واخلالفة فشهد ، ومل يرض لنا بالدنيا ، اصطفانا ووجل

فشبهوا عىل العامة  ، أربعة نفر عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة

 واحتجوا .حيث جعلها اهللا ، وأخرجوها من معدهنا ، وردوهم عىل أدبارهم ، وصدقوهم

عىل األنصار بحقنا فعقدوها أليب بكر ثم ردها أبو بكر إىل عمر يكافيه هبا ثم جعلها عمر 

ثم جعلها ابن عوف لعثامن عىل أن يردها عليه فغدر به عثامن وأظهر ابن  ، ستةشورى بني 

                                                        

 1/231 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 24/401 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 3/14 ، ابن شهر آشوب ، ، مناقب آل أيب طالب ، 28/117 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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 ثم قام طلحة والزبري .وزعم أن عثامن سمه فامت ، وطعن يف حياته ، عوف كفره وجهله

ثم نكثا وغدرا وذهبا بعائشة معهام إىل  ، فبايعا عليا عليه السالم طائعني غري مكرهني

ثم  ، ونصب لنا احلرب ، ة أهل الشام إىل الطلب بدم عثامنثم دعا معاوية طغا ، البرصة

فلو كانا وسلم صىل اهللا عليه وآله خالفه أهل حرورا عىل أن حيكم كتاب اهللا وسنة نبيه 

حكام بام رشط عليهام حلكام أن عليا أمري املؤمنني عليه السالم يف كتاب اهللا وعىل لسان نبيه 

  .)1(فخالفه أهل النهروان وقاتلوه،  ويف سنتهوسلم صىل اهللا عليه وآله 

وسار  ، أن عليا عليه السالم محل فاطمة صلوات اهللا عليها عىل محار : الباقر عليه السالم

 ، وتسأهلم فاطمة عليها السالم االنتصار له ، األنصار يسأهلم النرصة هبا ليال إىل بيوت

لو كان ابن عمك سبق  ، لاهللا قد مضت بيعتنا هلذا الرج فكانوا يقولون يا بنت رسول

أكنت أترك رسول اهللا ميتا يف بيته ال  : عيل عليه السالم فقال ، إلينا أبا بكر ما عدلناه به

ما صنع أبو احلسن إال ما  : يف سلطانه ؟ وقالت فاطمة أجهزه وأخرج إىل الناس أنازعهم

  .)2(ما اهللا حسيبهم عليه وصنعوا هم ، كان ينبغي له

                                                        
 ، 27/212 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 187 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، ب سليم بن قيسكتا) 1(

 9/478 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 28/296

عبد  ، )احلاشية (113ملحمد باقر الصدر  ، فدك يف التاريخ ، 28/352 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، 348 ، 1/129 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني ، 1/136 ، ملرتىض العسكري ، بن سبااهللا 

حياة أمري  ، 13/299 ، 6/13 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 63للجوهري  ، السقيفة وفدك

عليه (طالب موسوعة اإلمام عيل بن أيب  ، 2/168 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(املؤمنني 

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 11/247 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

 ، 100 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 324 ، 321 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، 6/18

 اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني منار ، 161لنجاح الطائي  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي 
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اعلم أن أئمة اجلور وأتباعهم ملعزولون عن دين اهللا قد ضلوا  : قال : المالباقر عليه الس

 فأعامهلم التي يعملوهنا كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف ال يقدرون مما ، وأضلوا

  .)1(كسبوا عىل شئ ذلك هو الضالل البعيد

                                                                                                                                        

 ألمحد حسني يعقوب ، أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟ ، 200 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(عرش 

 ، خالصة املواجهة ، 309 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية لتوحيد األمة اإلسالمية ، 228، 

 173 ، لنجاح الطائي ، يل عىل امللوك الثالث؟ملاذا مل يصل ع ، 124 ، ألمحد حسني يعقوب

 ، )احلاشية (6/202 ، ملحمد العاميل ، مدارك األحكام ، 375 ، 1/184 ، للكليني ، الكايف) 1(

للمريزا  ، مناهج األحكام ، 14/165 ، 13/294 ، للبحراين ، احلدائق النارضة ، )احلاشية (7/75

 ، 36للگلپايگاين  ، األول ، كتاب الشهادات ، 6/101،  للخوانساري ، جامع املدارك ، 646القمي 

 ، للربقي ، املحاسن ، 291 ، 1/196 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية

للنائيني  ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 6/351 ، 5/141 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/93

 ، 25/110 ، 8/369 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/119 ، ر العاميلللح ، وسائل الشيعة ، 560

رشح (األنوار الالمعة يف رشح الزيارة اجلامعة  ، )احلاشية (98للامحوزي  ، كتاب األربعني ، 29/38

 ، 1/450 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (60لعبد اهللا الشرب  ، )آل كاشف الغطاء

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 11هلادي النجفي  ، املؤمنألف حديث يف 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/125 ، للريشهري ، ميزان احلكمة ، 233 ، 6/7 ، النجفي

هلاشم  ، غاية املرام ، 8/369 ، للشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 2/533

لليزدي  ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 23 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 3/76 ، البحراين

عليها (خلفيات كتاب مأساة الزهراء  ، 1/20 ، ملريزا األصفهاين ، مكيال املكارم ، 1/11 ، احلائري

 ، حق اليقني  ،)احلاشية (11/220 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 1/109 ، جلعفر مرتىض ، )السالم

 2/275 ، لعبداهللا شرب
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 .مل يقاتل ؟ ، ركبما شأن أمري املؤمنني عليه السالم حني ركب منه ما  : الباقر عليه السالم

ما كان ألمري املؤمنني عليه السالم أن يقاتل  ، للذي سبق يف علم اهللا أن يكون : فقال

َيا أهيا الذين ( : فكيف يقاتل ؟ أمل تسمع قول اهللا عز وجل ، وليس معه إال ثالثة رهط َِ َّ َ ُّ َ

ُآمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوه ُّ َ ً ْ َ َّ َ َ َْ ْ َُ َُ ََ ُ ُ َِ ِ ِ َم األدبار ُ َُ ْ ً ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا *َ َِّّ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ََ ِ ٍ ِ ِ ِّ

ُلقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللاِّ ومأواه جهنم وبئس املصري
ِ َْ َ َ ً َِّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْْ َ َِ ُِ َ ِّ َُّ ْ ٍ َ ْ َ ٍَ ِ َِ ِ َ  : األنفال[ ٍ

 وإنام هو يومئذ ليس معه مؤمن . فكيف يقاتل أمري املؤمنني عليه السالم بعد هذا ؟)]15

  .)1(غري ثالثة رهط

أنا رسول اهللا إىل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  : قال : الباقر عليه السالم

يقومون يف  ، الناس أمجعني ولكن سيكون من بعدي أئمة عىل الناس من اهللا من أهل بيتي

واتبعهم  ، فمن واالهم ، وأشياعهمويظلمهم أئمة الكفر والضالل  ، الناس فيكذبون

أال ومن ظلمهم وكذهبم فليس مني وال معي وأنا  ، وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاين

  .)2(منه برئ

                                                        

تفسري  ، 13/39 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/452 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 2/139 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/51 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، العيايش

بحار  ، 5/283 ، د صالح املازندراينللمويل حمم ، رشح أصول الكايف ، 1/215 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 155 ، للربقي ، املحاسن ، 27/202 ، 24/267 ، للمجليس ، األنوار

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 632 ، لرفيع الدين حممد بن حيدر النائيني

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/206 ، اشاينللفيض الك ، التفسري الصايف، / 232 6 ، النجفي

ملحمد  ، أهل البيت يف الكتاب والسنة ، 1/283 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 3/191

 هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 349 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 464 ، الريشهري
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والذين كفروا بوالية عيل بن أيب طالب أولياؤهم  : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم

والنور والية عيل عليه الطاغوت نزلت يف أعدائه ومن تبعهم أخرجوا الناس من النور 

 . )1(السالم فصاروا إىل الظلمة والية أعدائه 

ان العامة يزعمون أن بيعة أبى بكر حيث اجتمع الناس  : وقد قيل له : الباقر عليه السالم

 ، من بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله وما كان اهللا ليفتن أمة حممد  ، كانت رضا اهللا عز ذكره

ِوما حممد إال رسول قد خلت من قبله ( : تاب اهللا أوليس اهللا يقولأو ما يقرأون ك : فقال ِِ ْ ََ َ َ ٌ َّْ َ َُ ْ ٌُ َ َّ َِ

م ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض اهللاَّ شيئا  ُ ًالرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ََّ َُ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َّ ُ ُِّ َ َ َُ ِ

َوسيجزي اهللاُّ الشاكرين  ْ َ َِ ِِ َّ  ، اهنم يفرسون عىل وجه آخر :  فقيل له.)]144 : رانآل عم[َ

قال أوليس قد أخرب اهللا عز وجل عن الذين من قبلهم من األمم اهنم قد اختلفوا من بعد 

ْوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو ( : ما جاءهتم البينات حيث قال َ ُ َّ َ ِّ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ ِْ َُ َ ْ َِ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ َ

ْ ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولـكن اختلفوا فمنهم من َشاء اهللاُّ ُ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ََّ ُ ُ َ ِّ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َ َْ َ َْ ِ ُ ْ ِ

ُآمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللاُّ ما اقتتلواولـكن اهللاَّ يفعل ما يريد  َ َِ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َّ َُ ْ َ ْ ُ ْ َ َِ َِ َ  وىف .)]253 : البقرة[ْ

قد اختلفوا من بعده وسلم صىل اهللا عليه وآله ه عىل أن أصحاب حممد هذا ما يستدل ب

  .)2(فمنهم من آمن ومنهم من كفر
                                                                                                                                        

بداية املعارف اإلهلية يف رشح  ، 36 ، لعبد اللطيف البغدادي ، مة وشؤوهناالتحقيق يف اإلما ، 3/131، 

 ) احلاشية (127 2 ، ملحسن اخلزازي ، عقائد اإلمامية

هنج  ، 35/396 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/278 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 1/244 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 566 ، البن جرب ، اإليامن

 ، 12/377 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/270 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، تفسري نور الثقلني ، 8/86 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 28/253 ، للمجليس ، بحار األنوار

تعليقة عىل منهج  ، 1/602 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 397 ، 1/255 ، للحويزي
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أن يقيم عليا وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا أمر اهللا عزوجل النبي  : قال : الباقر عليه السالم

من وسلم ه صىل اهللا عليه وآل خيش رسول اهللا ..علام ويأخذ عليهم البيعة والعهد وامليثاق

أن يتفرقوا ويرجعوا إىل اجلاهلية ملا عرف من عداوهتم وملا  : قومه وأهل النفاق والشقاق

ينطوي عليه أنفسهم لعيل من العداوة والبغضاء وسأل جربئيل أن يسأل ربه العصمة من 

فأخر ذلك إىل بلغ  ، الناس وانتظر أن يأتيه جربئيل بالعصمة من الناس عن اهللا جل اسمه

فأتاه جربئيل عليه السالم يف مسجد اخليف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم  ، اخليفمسجد 

ومل يأته بالعصمة من اهللا جل جالله بالذي أراد حتى بلغ كراع  ، عليا للناس هيتدون به

 .فأتاه جربئيل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل اهللا ومل يأته بالعصمة ، الغميم بني مكة واملدينة

ئيل إين أخشى قومي أن يكذبوين وال يقبلوا قويل يف عيل عليه السالم فرحل يا جرب : فقال

فلام بلغ غدير خم قبل اجلحفة بثالثة أميال أتاه جربئيل عليه السالم عىل مخس ساعات 

يا حممد إن اهللا عز وجل  : مضت من النهار بالزجر واالنتهار والعصمة من الناس فقال

َأهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك َيا ( : يقرؤك السالم ويقول لك َ ِّْ ْ ََّ َ ُ َّ ُِّ َ َ ِّ ُِ ِ ُ ْوإن مل ] يف عيل [ ََ َّ ِ َ

ِتفعل فام بلغت رسالته واهللاُّ يعصمك من الناس َّ َ ْ َ َ ُ َ َِ َ ُْ َ َِ َ ََ َّ َ ْ ِْ  فقام رسول اهللا ...)]67 : املائدة [...َ

ؤدي ما أوحي إيل حذرا  وأ.. : فحمد اهللا تعاىل وأثنى عليه فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 ، من أن ال أفعل فتحل يب منه قارعة ال يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته ال إله إال هو

ألنه قد أعلمني أين إن مل أبلغ ما أنزل إيل فام بلغت رسالته وقد ضمن يل تبارك وتعاىل 

ُيا أهيا الرسول ( )بسم اهللا الرمحن الرحيم( : فأوحى إيل ، وهو اهللا الكايف الكريم ، العصمة ُ َّ َُّ َ َ

َبلغ ما أنزل إليك من ربك َ ِّْ ْ ََّ َِ َ َ ِِّ ِ  ] - يعني يف اخلالفة لعيل بن أيب طالب عليه السالم -يف عيل  [ ُ

                                                                                                                                        

هلاشم  ، غاية املرام ، 1/26 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 101 ، للوحيد البهبهاين ، املقال

 6/40 ، 4/219 ، البحراين
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ِوإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُّ يعصمك من الناس َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُْ َ َِ َ ََ َّ َ ْ ْ َِّ َ ْ  وسألت جربئيل أن يستعفي يل ..)ِ

 لعلمي بقلة املتقني وكثرة املنافقني وإدغال اآلثمني - أهيا الناس - عن تبليغ ذلك إليكم

وختل املستهزئني باإلسالم الذين وصفهم اهللا يف كتابه بأهنم يقولون بألسنتهم ما ليس يف 

 ، وكثرة أذاهم يل يف غري مرة حتى سموين أذنا ، قلوهبم وحيسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم

 فاعلموا معارش الناس أن اهللا قد ...الزمته إياي وإقبايل عليهوزعموا أين كذلك لكثرة م

 نصبه لكم وليا وإماما مفرتضا طاعته عىل املهاجرين واألنصار وعىل التابعني هلم بإحسان

وعىل البادي واحلارض وعىل األعجمي والعريب واحلر واململوك والصغري والكبري وعىل ، 

ملعون من خالفه  ،  جائز قوله نافذ أمرهاألبيض واألسود وعىل كل موحد ماض حكمه

 :  فناداه القوم..مرحوم من تبعه مؤمن من صدقه فقد غفر اهللا له وملن سمع منه وأطاع له

سمعنا وأطعنا عىل أمر اهللا وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا وتداكوا عىل رسول اهللا 

صىل اهللا عليه افق رسول اهللا فكان أول من ص ، وعىل عيل عليه السالم فصافقوا بأيدهيم

األول والثاين والثالث والرابع واخلامس وباقي املهاجرين واألنصار وباقي وسلم وآله 

 ، إىل أن صليت املغرب والعتمة يف وقت واحد ، الناس عىل طبقاهتم وقدر منازهلم

لذي فضلنا احلمد هللا ا«  : ووصلوا البيعة واملصافقة ثالثا ورسول اهللا يقول كلام بايع قوم

 .وربام يستعملها من ليس له حق فيها ،  وصارت املصافقة سنة ورسام.»عىل مجيع العاملني 

من وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا فرغ رسول اهللا  : وروي عن الصادق عليه السالم أنه قال

 طتاهللا ما رأيت حممدا كاليوم ق : هذه اخلطبة رأى الناس رجال مجيال هبيا طيب الريح فقال

ويل  ، ما أشد ما يؤكد البن عمه وإنه يعقد عقدا ال حيله إال كافر باهللا العظيم وبرسوله، 

 والتفت إليه عمر بن اخلطاب حني سمع كالمه فأعجبته هيأته :  قال.طويل ملن حل عقده

قال  ، أما سمعت ما قال هذا الرجل : وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله ثم التفت إىل النبي ، 
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يا عمر أتدري من ذاك الرجل ؟ ) :  هـوسلمصىل اهللا عليه وآله (ا ؟ فقال النبي كذا وكذ

فإنك إن فعلت فاهللا ورسوله  ، فإياك أن حتله ، ذلك الروح األمني جربئيل :  قال.ال : قال

  .)1(ومالئكته واملؤمنون منك براء

ْيستغشون ثياهبم  ( :يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُ َ َْ َِ َ ُ ْ صىل اهللا  إن رسول اهللا )]5 : هود[َ

كان إذا حدث بشئ من فضائل عيل عليه السالم أو تال عليهم ما انزل فيه وسلم عليه وآله 

َيعلم ما يرسون وما يعلنون ( : يقول اهللا ، نفضوا ثياهبم وقاموا َ َُ ِ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ُُّ
  .)2()]5 : هود[ِ

َإال أصح( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ْ َ َّ ِاب اليمني ِ ِ َ َ يف جنات يتساءلون *َْ ُ َ َ َ ٍَ َّ ِ عن *ِ َ

َاملجرمني  ِ ِ ْ م يف سقر *ُْ ُ ك َ َ ما سلك َ ْ َ ََ يا عيل املكذبون  : قال لعيل املجرمون) ]42-39 : ّاملدثر[َِ

 . )3(بواليتك

                                                        
 ، بحار األنوار ، 90 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ، 1/70 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، 8/50 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(عة أحاديث أهل البيت موسو ، 37/203 ، للمجليس

هلاشم  ، غاية املرام ، 61 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 2/55 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

مصباح اهلداية يف  ، 193 ، هلاشم البحراين ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم ، 1/328 ، البحراين

 1/470 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم ، 331 ، لعيل البهبهاين ، لواليةإثبات ا

 6/16 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 140 ، 21/20 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، )احلاشية(

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 1/321 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 109 ، 36/94 ، 22/68 ، 9/214 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/16

 2/334 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/431 ، الكاشاين

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 1/235 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار) 3(

 36/109 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 3/16
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 وخرج معه الناس ..صىل اهللا عليه وآله وسلم حج رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

وبلغ من حج مع رسول اهللا  ، فحج هبم ، وا ما يصنع فيصنعوا مثلهوأصغوا إليه لينظر

من أهل املدينة وأهل األطراف واالعراب سبعني ألف إنسان أو وسلم صىل اهللا عليه وآله 

يزيدون عىل نحو عدد أصحاب موسى عليه السالم السبعني ألفا الذين أخذ عليهم بيعة 

صىل اهللا وكذلك أخذ رسول اهللا  ، السامريهارون عليه السالم فنكثوا واختذوا العجل و

البيعة لعيل عليه السالم باخلالفة عىل نحو عدد أصحاب موسى فنكثوا وسلم عليه وآله 

 . )1(البيعة واختذوا العجل والسامري سنة بسنة ومثال بمثل

إن اهللا عز وجل نصب عليا عليه السالم علام بينه وبني خلقه فمن  : الباقر عليه السالم

ه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضاال ومن نصب معه شيئا كان عرف

  .)2(مرشكا ومن جاء بواليته دخل اجلنة ومن جاء بعداوته دخل النار

                                                        
 ، بحار األنوار ، 89 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ، 1/68 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، 8/48 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 37/202 ، للمجليس

موسوعة اإلمام عيل  ، 60 ، عفر النقديجل ، األنوار العلوية ، 2/53 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 ، غاية املرام ، 2/259 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(بن أيب طالب 

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 1/327 ، هلاشم البحراين

لعيل  ، نفحات األزهار ، 20 ، لفارس حسون كريم ، يث الغديرالروض النضري يف معنى حد ، 605

 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 346 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية ، 6/15 ، امليالين

 2/113 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 179

 ، 5/181 ، وسف البحراينلي ، احلدائق النارضة ، 2/388 ، 1/437 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 3/316 ، للخميني ، كتاب الطهارة ، 2/352 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة ، 18/148 ، 10/363

كامل الدين  ، 234 ، للگلپايگاين ، األول ، نتائج األفكار ، 313 ، للگلپايگاين ، األول ، كتاب الطهارة
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من زار احلسني بن عيل عليهام السالم يف يوم عاشورا من املحرم  : الباقر عليه السالم

 ست أساس الظلم واجلور عليكم أهل البيتلعن اهللا أمة أس :  إىل أن قال..وساق احلديث

ولعن  ، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اهللا فيها ، ولعن اهللا أمة دفعتكم عن مقامكم، 

برئت إىل اهللا وإليكم منهم  ، اهللا أمة قتلتكم ولعن اهللا املمهدين هلم بالتمكني من قتالكم

وحرب ملن  ،  سلم ملن ساملكم يا أبا عبد اهللا إين.ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم

ولعن اهللا  ، حاربكم إىل يوم القيامة ولعن اهللا آل زياد وآل مروان ولعن اهللا بني أمية قاطبة

ولعن اهللا أمة أرسجت وأجلمت  ، "ولعن اهللا شمرا  ، ابن مرجانة ولعن اهللا عمر بن سعد

 اهللا الذي أكرم  فأسأل.بأيب أنت وأمي لقد عظم مصايب بك ، وتنقبت وهتيأت لقتالك

صىل اهللا مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت حممد 

 يا أبا عبد اهللا .اللهم اجعلني عندك وجيها باحلسني يف الدنيا واآلخرة ، وسلمعليه وآله 

                                                                                                                                        
 ، رشح أصول الكايف ، 90 ، ال النيسابوريللفت ، روضة الواعظني ، 412 ، للصدوق ، ومتام النعمة

 354 ، 28/344 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 10/65 ، 7/133 ، للمويل حممد صالح املازندراين

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/422 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 487 ، للطويس ، األمايل، 

اإلمام عيل  ، 41 ، 26/28 ، للربوجردي ، يث الشيعةجامع أحاد ، 38/119 ، 32/324 ، 23/88

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 190 ، 186 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(بن أيب طالب 

 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 9/374 ، 5/324 ، 2/390 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

 ، األنوار العلوية ، 7/397 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، يثمستدركات علم رجال احلد ، 1/120

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 61 ، جلعفر النقدي

مشارق أنوار  ، 54 ، ملحمد السبزواري ، معارج اليقني يف أصول الدين ، 8/278 ، ملحمد الريشهري

أليب طالب التجليل  ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية ، 77 ، لرجب الربيس ، اليقني

 5/146 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 2/17 ، التربيزي
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 التكإين أتقرب إىل اهللا وإىل رسوله وإىل أمري املؤمنني وإىل فاطمة وإىل احلسن وإليك بموا

وبالرباءة ممن قاتلك ونصب لك احلرب وبالرباءة ممن أسس أساس الظلم واجلور ، 

وجرى يف ظلمه  ، وأبرء إىل اهللا وإىل رسوله ممن أسس ذلك وبنى عليه بنيانه ، عليكم

وجوره عليكم وعىل أشياعكم برئت إىل اهللا وإليكم منهم وأتقرب إىل اهللا ثم إليكم 

وبالرباءة من  ، بالرباءة من أعدائكم والناصبني لكم احلرببمواالتكم ومواالة وليكم و

عدو و ، وويل ملن واالكم ، وحرب ملن حاربكم ،  إين سلم ملن ساملكم.أشياعهم وأتباعهم

ورزقني الرباءة من  ، فأسأل اهللا الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ، ملن عاداكم

وأن يثبت يل عندكم قدم صدق يف الدنيا  ، أعدائكم أن جيعلني معكم يف الدنيا واآلخرة

أن يرزقني طلب ثاري مع و ، وأسأله أن يبلغني املقام املحمود لكم عند اهللا ، واآلخرة

أن يعطيني  ،  وأسأل اهللا بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده.إمام مهدي ظاهر ناطق منكم

أعظم رزيتها يف مصيبته ما أعظمها و ،  بمصيبته"بمصايب بكم أفضل ما يعطي مصابا 

 اللهم اجعلني يف مقامي هذا ممن تناله منك .االسالم ويف مجيع أهل الساموات واألرض

وممايت ممات حممد وآل  ، صلوات ورمحة ومغفرة اللهم اجعل حمياي حميا حممد وآل حممد

 اللهم إن هذا يوم تربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد اللعني بن اللعني عىل لسان ، حممد

يف كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله نبيك 

وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية بن أيب سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد 

وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم احلسني صلوات اهللا عليه اللهم  ، اآلبدين

 اللهم إين أتقرب إليك يف هذا اليوم ويف موقفي هذا .منك والعذابضاعف عليهم اللعن 

 ثم .وأيام حيايت بالرباءة منهم واللعنة عليهم وباملواالة لنبيك وآل نبيك عليهم السالم

اللهم  ، وآخر تابع له عىل ذلك ، اللهم العن أول ظامل ظلم حق حممد وآل حممد : تقول
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 ."وشايعت وبايعت عىل قتله اللهم العنهم مجيعا  ، العن العصابة التي جاهدت احلسني

 "وابدأ به أوال  ، اللهم خص أنت أول ظامل باللعن مني :  ثم تقول....تقول ذلك مائة مرة

والعن عبيد اهللا ابن  ، "اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا  ، ثم الثاين ثم الثالث ثم الرابع

 أيب سفيان وآل زياد وآل مروان إىل يوم  وآل"زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا 

  .)1(القيامة

ُ َمن يعص اهللاََّ ورسوله( : قال : الباقر عليه السالم َ ْ ََ ُ َ َفإن له نار ( يف والية عيل عليه السالم )َِ َ ُ َ َّ َِ

ًجهنم خالدين فيها أبدا  َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ يا عيل أنت وسلم صىل اهللا عليه وآله  قال النبي )]23 : اجلن[َّ

النار تقول هذا يل وهذا لك قالت قريش فمتى يكون ما تعدنا يا حممد من أمر عيل قسيم 

َإذا رأوا ما يوعدون (والنار فأنزل اهللا  َُ َ ُ َْ ََ َفسيعلمون( يعني املوت والقيامة )]75 : مريم[ِ َ َُ َْ َ( 

  .)2(يعني فالنا وفالنا وفالنا ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش

                                                        
كامل الزياراتعفر بن  ، 276 ، للطف اهللا الصايف ، مناسك احلج ، 774 ، للطويس ، مصباح املتهجد) 1(

 ، ملحمد بن املشهدي ، املزار ، 10/370 ، للنوري الطربيس ، ئلمستدرك الوسا ، 329حممد بن قولويه 

 ، بحار األنوار ، 179 ، للشهيد األول ، املزار ، 2/135 ، البن طاووس ، إقبال األعامل ، 481

 ، 415 ، 12/295 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 98/292 ، 95/252 ، للمجليس

 90 ، لعبد اهللا احلسن ، ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب ، 2 ، سالبن طاوو ، اللهوف يف قتىل الطفوف

 280 ، 9/91 ، للعاميل ، االنتصار، 

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 2/390 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 للحويزي ، ثقلنيتفسري نور ال ، 36/90 ، 33/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/122 ، املازندراين

 ،5/441 
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يا معرش املسلمني قاتلوا أئمة الكفر  : قال أمري املؤمنني عليه السالم : عليه السالمالباقر 

يعني أهل صفني  ، هؤالء القوم هم ورب الكعبة : إهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون ثم قال

  .)1(والبرصة واخلوارج

السالم أقتلهم وهم وقد سأله كثري النواء عن حماريب أمري املؤمنني عليه  : الباقر عليه السالم

  .)2(إذا كان يكون واهللا أضل من بغيل هذا : مؤمنون ؟ قال

ُويوم القيامة ترى الذين كذبوا عىل اهللاَِّ وجوههم ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُ ُ ُ َ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َ ََ

ٌمسودة َّ َ ْ   .)3(م يعني إنكارهم والية أمري املؤمنني عليه السال)]60 : الزمر [...ُّ

َربام يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني ( : وقد سأل عن قوله : الباقر عليه السالم ِ ِِ ْ ُ ُ َ ُّْ َ ْ َ َُّ َ َْ َ ُّ َ َ  : احلجر[َ

صىل اهللا عليه وآله نزلت هذه اآلية عىل النبي  :  لوالية أمري املؤمنني وقال عليه السالم)]2

هل إىل ( وعيل هو العذاب )العذابما رأوا ( آل حممد حقهم )وقال الظاملون(هكذا وسلم 

 يعني أرواحهم )وتراهم يعرضون عليها( فيقولون نرد فنتوىل عليا قال اهللا )مرد من سبيل

 )من طرف خفي فقال الذين آمنوا( إىل عيل )خاشعني من الذين ينظرون(تعض عىل النار 

 أن الظاملني  إال)ان اخلارسين الذين خرسوا أنفسهم وأهليهم إىل يوم القيمة(بآل حممد 

  .)4(آلل حممد حقهم يف عذاب اليم

                                                        
جامع  ، 32/322 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11/63 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 1(

 163 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 13/85 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 32/326 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 40 ، للمفيد ، الكافئة) 2(

 31/574 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/14 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 ، 31/574 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/17 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 4(

 5/106 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار
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ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك يا عيل فاستغفروا اهللا واستغفر هلم  : الباقر عليه السالم

َفال وربك ال يؤمنون حتى ( ثم قال . هكذا نزلت.الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيام ََّ َ ُ ِّ ََ َ َُ ِ ْ َ َ

موك ِّ َحيك ُ َ َفيام شج( يا عيل )ُ َ َ ْر بينهمِ َُ ْ يعني فيام تعاهدوا وتعاقدوا عليه من خالفك بينهم ) ََ

َثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت(وغصبك ثم  َ ِّ َْ ََ ً ُ ْ َ َُّ َ ْ َِّ ِ َ ِ  عليهم يا حممد عىل لسانك من )ُِ

ًويسلموا تسليام(واليته  ِ ْ ُ ََ ْ ِّ ُ   .)1(لعيل عليه السالم) َ

وما  ، ت من ظلم قريش وتظاهرهم علينا وقتلهم إياناما لقينا أهل البي : الباقر عليه السالم

قبض وقد قام وسلم صىل اهللا عليه وآله لقيت شيعتنا وحمبونا من الناس إن رسول اهللا 

وأخربهم بأنا أوىل الناس هبم من أنفسهم  ، بحقنا وأمر بطاعتنا وفرض واليتنا ومودتنا

  .)2(وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب

بيد عىل عليه السالم يوم وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا أخذ رسول اهللا  :  السالمالباقر عليه

 فقالوا ، فلم يبق منهم أحد يف بر وال بحر إال أتاه ، رصخ إبليس يف جنوده رصخة ، الغدير

! ماذا دهاك ؟ فام سمعنا لك رصخة أوحش من رصختك هذه ! يا سيدهم وموالهم : 

 .يا سيدهم أنت كنت الدم : فقالوا ، فعال إن تم مل يعص اهللا أبدافعل هذا النبي  : فقال هلم

أما ترى عينيه تدوران يف  : وقال أحدمها لصاحبه ، إنه ينطق عن اهلوى : فلام قال املنافقون

رصخ إبليس رصخة يطرب وسلم صىل اهللا عليه وآله يعنون رسول اهللا  ، رأسه كأنه جمنون

                                                        

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار،  36/92 ، 31/575 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

ملركز  ، العقائد اإلسالمية ، 1/142 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 2/362 ، الشاهرودي

 4/333 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(املصطفى 

 ، 27/211 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 186 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(

 9/477 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 28/295



175 

آدم نقض  : قال ، نعم : أين كنت الدم من قبل ؟ قالواأما علمتم  : فجمع أولياءه فقال

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم العهد ومل يكفر بالرب وهؤالء نقضوا العهد وكفروا بالرسول 

 وأقام الناس غري عيل لبس إبليس تاج امللكوسلم صىل اهللا عليه وآله فلام قبض رسول اهللا 

اطربوا ال يطاع اهللا حتى  : ثم قال هلم ، هومجع خيله ورجل ، نصب منربا وقعد يف الزينةو

 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا "وتال أبو جعفر عليه السالم  ، يقوم إمام

صىل كان تأويل هذه اآلية ملا قبض رسول اهللا  :  قال أبو جعفر عليه السالم"من املؤمنني 

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمسول اهللا والظن من إبليس حني قالوا لر ، وسلماهللا عليه وآله 

 أحدمها " : قوله :  قال املجليس.إنه ينطق عن اهلوى فظن هبم إبليس ظنا فصدقوا ظنه

  .)1( يعنى أبا بكر وعمر"لصاحبه 

إن الناس ملا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر مل يمنع أمري املؤمنني  : الباقر عليه السالم

ختوفا عليهم أن يرتدوا عن االسالم  و إىل نفسه إال نظرا للناسعليه السالم من أن يدعو

صىل اهللا عليه وآله فيعبدوا األوثان وال يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

وكان االحب إليه أن يقرهم عىل ما صنعوا من أن يرتدوا عن مجيع االسالم وإنام وسلم 

مل يصنع ذلك ودخل فيام دخل فيه الناس عىل غري  فأما من .هلك الذين ركبوا ما ركبوا

علم وال عداوة ألمري املؤمنني عليه السالم فإن ذلك ال يكفره وال خيرجه من االسالم 

قوله  :  يقول املجليس.ولذلك كتم عيل عليه السالم أمره وبايع مكرها حيث مل جيد أعوانا

تكلم بالشهادتني فإبقاؤهم عىل ال وعليه السالم من أن يرتدوا عن اإلسالم أي عن ظاهره

                                                        

 ، بحار األنوار ، 12/489 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/345 ، للكليني ، الكايف) 1(

لرشف الدين  ، تأويل اآليات ، 4/334 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 28/257 ، للمجليس

 91 ، للمرندي ، جممع النورين ، 2/475 ، نياحلسي
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إىل  وألوالدهم طريق إىل قبول احلق وظاهر اإلسالم كان صالحا لألمة ليكون هلم

هذا ال ينايف أن الناس ارتدوا إال ثالثة ألن املراد فيها  والدخول يف اإليامن يف مرور األزمان

إن كانوا  وظاهره وهذا حممول عىل بقائهم عىل صورة اإلسالم وارتدادهم عن الدين واقعا

خص عليه السالم هذا بمن مل يسمع النص  ويف أكثر األحكام الواقعية يف حكم الكفار

عىل أمري املؤمنني عليه السالم ومل يبغضه ومل يعاده فإن من فعل شيئا من ذلك فقد أنكر 

 ء من أحكام اإلسالم كفر ظاهرا أيضا ومل يبق له يش ووسلمصىل اهللا عليه وآله قول النبي 

  .)1(وجب قتلهو

يقبض حتى أعلم الناس أمر عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله ان نبي اهللا  : الباقر عليه السالم

كان الذي كان ملا قد قىض من وسلم صىل اهللا عليه وآله عليه السالم فلام قبض نبي اهللا 

 ، بعد وسلمصىل اهللا عليه وآله االختالف وعمد عمر فبايع أبا بكر ومل يدفن رسول اهللا 

فلام رأى ذلك عيل عليه السالم ورأي الناس قد بايعوا أبا بكر خيش أن يفتتن الناس ففرغ 

ال  : أخذ جيمعه يف مصحف فأرسل أبو بكر إليه ان تعال فبايع فقال عىل وإىل كتاب اهللا

ال اخرج حتى أفرغ فأرسل إليه  : فأرسل إليه مرة أخرى فقال ، أخرج حتى امجع القرآن

وسلم صىل اهللا عليه وآله فقامت فاطمة بنت رسول اهللا  ، بن عم له يقال قنفذالثالثة ا

فرضهبا فانطلق قنفذ وليس معه عيل وسلم صىل اهللا عليه وآله عليها حتول بينه وبني عيل 

فخيش أن جيمع عىل الناس فأمر بحطب فجعل حوايل بيته ثم وسلم صىل اهللا عليه وآله 

                                                        
 ، 12/412 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/295 ، للكليني ، الكايف) 1(

موسوعة اإلمام عيل  ، 89 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 28/255 ، للمجليس ، بحار األنوار

املنتخب من  ، 3/63 ، ملحمد الريشهري ، اب والسنة والتاريخيف الكت) عليه السالم(بن أيب طالب 

 )احلاشية (48 ، ملحمد حياة األنصاري ، الصحاح الستة
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  عىل عيل بيته وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهمانطلق عمر بنار فأراد أن حيرق

  .)1(فلام رأى عىل ذلك خرج فبايع كارها غري طائع، 

من جحد إماما من اهللا وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن  : الباقر عليه السالم

ودمه  ، فرومن برئ من دين اهللا فهو كا ، ودينه من دين اهللا ، ألن اإلمام من اهللا ، االسالم

 .)2(إال أن يرجع ويتوب إىل اهللا مما قال ، مباح يف تلك احلال

إنام يعرف اهللا عز وجل ويعبده من عرف اهللا وعرف إمامه منا أهل  : الباقر عليه السالم

ال يعرف االمام منا أهل البيت فإنام يعرف ويعبد غري  والبيت ومن ال يعرف اهللا عز وجل

  .)3(اهللا هكذا واهللا ضالال

                                                        

 ، 28/231 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/307 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

حوار مع فضل اهللا  ، 5/337 ، اينهلاشم البحر ، غاية املرام ، 3/199 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 277 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حول الزهراء 

 ، وسائل الشيعة ، 18/156 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 259 ، للمفيد ، االختصاص) 2(

بن ملحمد  ، كتاب الغيبة ، 18/164 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 28/323 ، للحر العاميل

عليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 23/89 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 128 ، إبراهيم النعامين

 1/356 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 8/279 ، هلادي النجفي ، )السالم

 ، النائينيلرفيع الدين حممد بن حيدر  ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 1/181 ، للكليني ، الكايف) 3(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (1/92 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 553

ملحمد  ، أهل البيت يف الكتاب والسنة ، 1/120 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 1/450

 ، 8/368  ،للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 92 ، الريشهري

األرسار  ، 1/20 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 3/69 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام

 363 ، ملحمد فاضل املسعودي ، الفاطمية
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َذهب اهللاُّ بنورهم وتركهم يف ظلامت ال يبرصون  : قوله عز وجل : الباقر عليه السالم َّ ُ ُ َُ
ِ ٍْ ُ ُ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ ِ ُ ِ َ

وظهرت الظلمة فلم يبرصوا وسلم صىل اهللا عليه وآله يعني قبض حممد ]. 17 : البقرة[

ْوإن تدعوهم إىل اهلدى ال يس : فضل أهل بيته وهو قوله عز وجل َْ ََ َ ْ َُ ْ َ ِ ُِ َمعوا وتراهم ينظرون ُ ُ ُْ ْ َ ََ َ ُُ َ

َإليك وهم ال يبرصون  َ َُ
ِ ْ ُ َ ْْ ُ َ  .)1(]198 : األعراف[ِ

إي  :  ؟ فقال"فهلك الناس إذا  : وقد قال له عبد امللك بن أعني : الصادق عليه السالم

إهنا فتحت  : أهل الرشق والغرب ؟ قال : قلت ، واهللا يا ابن أعني هلك الناس أمجعون

واملقداد وحلقهم  ، وأبو ذر ، سلامن الفاريس : ي واهللا هلكوا إال ثالثة نفرإ ، عىل الضالل

 قال املازندراين يف .)2(وأبو عمرة فصاروا سبعة ، وحذيفة ، وأبو ساسان األنصاري ، عامر

يف عهد اخللفاء الضالة املضلة فال يستبعد ضاللة من  ، إهنا فتحت بضالل : قال : رشحه

فتحها وسلم صىل اهللا عليه وآله  والقول بأن النبي . الذي أخرتعوهفيها لدخوهلم يف الدين

حني كوهنم يف ضاللة فال يستبعد رجوعهم إليها بعده لعدم استقرار اإليامن يف قلوهبم 

                                                        

 ، 12/547 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/380 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، التفسري األصفى ، 58/135 ، 55/135 ، 371 ، 24/368 ، 23/321،  للمجليس ، بحار األنوار

 2/110 ، 1/36 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/154 ، 4/253 ، 2/1036 ، للفيض الكاشاين

 4/97 ، ملصطفى اخلميني ، تفسري القرآن الكريم، 

 للطويس ، تيار معرفة الرجالاخ ، 34/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6 ، للمفيد ، االختصاص) 2(

 ، 9/195 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 398 ، 1/260 ، لألردبييل ، جامع الرواة ، 1/34، 

ملحمد حياة  ، املنتخب من الصحاح الستة ، 7/286 ، 6/195 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

 ، 28/238 ، 22/352 ، ليسللمج ، بحار األنوار ، 8/253 ، للكليني ، الكايف ، 160األنصاري 

نفس الرمحن يف  ، 19/345 ، 7/135 ، 4/315 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 34/274

 160 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 576 ، للنوري الطربيس ، فضائل سلامن
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 املقداد بن األسود وأبو ذر الغفاري وسلامن )واهللا هللكوا إال ثالثة( أي .حمتمل بعيد

ء أهل البيت كام زعم ألن هالك الناس هبم وبرتك الفاريس كام مر وال حاجة إىل استثنا

حمبتهم فهم غري داخلني يف املواضع وال إىل استثناء من رجع عن الباطل ثانيا ألن املقصود 

  .)1(اثبات اهلالك يف اجلملة وغري الثالثة ارتدوا بعده وإن رجع قليل منهم فتاب كام مر

 ، وسلامن ، أبوذر : رتد الناس إال ثالثةا : وقد قال له أبو بصري : الصادق عليه السالم

وأبو عمرة  ، فأين أبو ساسان : فقال أبو عبد اهللا عليه السالم : قال ، واملقداد

 . )2(األنصاري؟

ملا قبض ارتد الناس عىل أعقاهبم وسلم صىل اهللا عليه وآله إن النبي  : الصادق عليه السالم

صىل اهللا إنه ملا قبض رسول اهللا  ، بو ذر الغفاريوأ ، سلامن واملقداد : " إال ثالثا "كفارا 

ال واهللا ال  :  إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم فقالوا"جاء أربعون رجال وسلم عليه وآله 

                                                        
 12/348 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف) 1(

مريداماد حممد باقر  ، الرواشح الساموية ، )احلاشية (20/179 ، احلر العاميل ، ئل الشيعةوسا) 2(

اختيار  ، 28/238 ، ، 22/352 ، العالمة املجليس ، بحار األنوار ، 119احلسيني األسرت آبادي 

ابن  ، درجال ابن داو ، 305العالمة احليل  ، خالصة األقوال ، 1/38 ، الشيخ الطويس ، معرفة الرجال

 ، التفريش ، نقد الرجال ، 663الشيخ حسن صاحب املعامل  ، التحرير الطاوويس ، 218داوود احليل 

الدرجات الرفيعة يف طبقات  ، 2/387 ، 1/260 ، حممد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 2/126

معجم رجال  ، 2/116 ، السيد عيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 415السيد عىل خان املدنى  ، الشيعة

الشيخ حممد  ، قاموس الرجال ، 19/341 ، 9/196 ، 7/135 ، 4/315 ، السيد اخلوئي ، احلديث

 7/287 ، 6/195 ، 2/352 ، السيد حمسن األمني ، أعيان الشيعة ، 449 ، 11/340 ، تقي التسرتي

ضري يف معنى حديث الروض الن ، 577مريزا حسني النوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن، 

 177فارس حسون كريم  ، الغدير
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صىل اهللا إنا سمعنا من رسول اهللا  : ومل ؟ قالوا : قال ، " طاعة بعدك أبدا "نعطي أحدا 

 "فأتوين غدا  : نعم قال : تفعلون ؟ قالواو : قال ، فيك يوم غدير خموسلم عليه وآله 

وجاءه عامر بن يارس بعد الظهر فرضب يده  : قال ، فام أتاه إال هؤالء الثالثة : قال ، حملقني

ارجعوا فال حاجة يل فيكم  ، مالك أن تستيقظ من نومة الغفلة : ثم قال له ، عىل صدره

ارجعوا فال حاجة  ،  جبال احلديدأنتم مل تطيعوين يف حلق الرأس فكيف تطيعوين يف قتال

  .)1(يل فيكم

أبو خالد الكابيل  : ارتد الناس بعد احلسني عليه السالم إال ثالثة : الصادق عليه السالم

  .)2(وحييى بن أم الطويل وجبري بن مطعم ثم إن الناس حلقوا وكثروا

 إنسانا قالوقد عرض املفضل عليه أصحاب الردة فكل ما سميت  : الصادق عليه السالم

إن  : ثم قال ، أعزب : قال ، ابن مسعود : أعزب قلت : قال ، حذيفة : أعزب حتى قلت: 

 :  بيان.أبو ذر وسلامن واملقداد : كنت إنام تريد الذين مل يدخلهم شئ فعليك هبؤالء الثالثة

فال ،  لعل ما ورد يف حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده يف أول األمر : أقول ، أعزب أي أبعد

  .)3(ينايف رجوعه إىل احلق أخريا

                                                        

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 28/259 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

 ، 19/346 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، )احلاشية (490 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

 578للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 92 ، ديأليب احلسن املرن ، جممع النورين

 ، بحار األنوار ، 205 ، 64 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (2/380 ، للكليني ، الكايف) 2(

معجم رجال  ، 4/117 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 71/220 ، 46/144 ، للمجليس

 )احلاشية (43/212 ، ملؤسسة آل البيت ، ة تراثناجمل ، 21/38 ، للخوئي ، احلديث

 332 ، 22/114 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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ِإن الذين ارتدوا عىل أدبارهم :  يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِ َ ْ ََ َ َ ُّ َ ْ ِ َّ َّ  عن ]25: حممد [ِ

  .)1(اإليامن برتكهم والية أمري املؤمنني

 والذي نفس سلامن بيده لرتكبن طبقا عن طبق : خطب سلامن فقال : الصادق عليه السالم

ومن حتت  ، سنة بني إرسائيل القذة بالقذة أما واهللا لو وليتموها عليا ألكلتم من فوقكم، 

وانقطعت العصمة  ، ونابذتكم عىل سواء ، فأبرشوا بالبالء واقنطوا من الرخاء ، أرجلكم

أما واهللا لو أين أدفع ضيام أو أعز اهللا دينا لوضعت سيفي عىل  ، فيام بيني وبينكم من الوالء

  .)2(ثم لرضبت به قدما قدماعاتقي 

ِّأو كظلامت يف بحر جلي يغشاه موج من ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ٍّ ِّ ٌَ ْ ُ َ ْ َ َْ َْ ُّ ُ ٍُ ِ ٍ َ

ٌفوقه موج ْ َْ ِ ِ ٌفوقه سحاب ( .أصحاب اجلمل وصفني والنهروان :  قال)]40 : النور [...َ َ َْ ِ ِ َ

ٍظلامت بعضها فوق بعض ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُُ ٌ ُإذا أخرج يده( .بنو أمية:   قال.)َ َ ََ َ ْ َ َ  يعني أمري املؤمنني يف .)ِ

                                                        

التفسري  ، 2/573 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 4/371 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام) 1(

مستدركات علم ،  5/42 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/1176 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 5/49 ، لعيل النامزي ، رجال احلديث

الدرجات  ، 1/79 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، 22/387 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، 9/205 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 218لعىل خان املدنى  ، الرفيعة يف طبقات الشيعة

نفس الرمحن يف  ، 10/403 ، للحاج حسني الشاكري  ،)عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة 

 ، لليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 273 ، للنوري الطربيس ، فضائل سلامن

 303جلعفر السبحاين  ، رسائل ومقاالت ، 2/133
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د يراها( .ظلامهتم َ َمل يك َ َ َْ ْ  أي إذا نطق باحلكمة بينهم مل يقبلها منه أحد إال من أقر بواليته .)َ

 . )1(ثم بإمامته

ِبىل من كسب سيئة وأحاطت به( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم ِ ْ ََ ًَ َ ِّ َ ََ َ َ ََ ُ خطيـئتهَ ُ َ ِ َ... 

َفأولـئك أصحاب النار هم فيها (إذا جحد إمامة أمري املؤمنني  :  قال)]81  :البقرة[ ُ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َّ َ َ َ َُ

َخالدون ُ ِ َ()2(.  

 : ما بال أمري املؤمنني عليه السالم مل يقاتلهم ؟ قال : وقد سئل : الصادق عليه السالم

 يقاتلهم وليس معه إال ثالثة رهط من وما كان له أن ، للذي سبق يف علم اهللا أن يكون

  .)3(املؤمنني

إن سلامن كان منه إىل ارتفاع النهار فعاقبه اهللا أن وجئ يف عنقه  : الصادق عليه السالم

فعاقبه اهللا إىل أن  ، وأبو ذر كان منه إىل وقت الظهر ، حتى صريت كهيئة السلعة محراء

صىل وطرده عن جوار رسول اهللا  ، أليتيهوأكل حلم  ، سلط عليه عثامن حتى محله عىل قتب

وسلم صىل اهللا عليه وآله فأما الذي مل يتغري منذ قبض رسول اهللا  ، وسلماهللا عليه وآله 

                                                        
مرآة  ، 1/365 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 23/325 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، كنز جامع الفوائد ، 3/140 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، ، 348 ، أليب احلسن العاميل ، األنوار

 186 ، للكراجكي

 ، بحار األنوار ، 7/104 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/429 ، للكليني ، الكايف) 2(

تفسري أيب محزة  ، 5/318 ،  النامزيلعيل ، مستدرك سفينة البحار ، 24/401 ، 8/358 ، للمجليس

 1/93 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 112 ، الثاميل

 ، حلية األبرار ، 15/89 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/148 ، للصدوق ، علل الرشائع) 3(

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/437 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/342 ، هلاشم البحراين

 13/39 ، ربوجرديلل
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حتى فارق الدنيا طرفة عني فاملقداد بن األسود مل يزل قائام قابضا عىل قائم السيف عيناه يف 

  .)1(ميضعيني أمري املؤمنني عليه السالم ينتظر متى يأمره في

وحب أولياء اهللا والوالية هلم  :  وذكر منها...هذه رشائع الدين : الصادق عليه السالم

والرباءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل حممد عليه السالم وهتكوا  ، واجبة

ومنعوها مرياثها وغصبوها وزوجها  ، حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السالم فدك

والرباءة من  ، وأسسوا الظلم وغريوا سنة رسول اهللا ، احراق بيتهاومهوا ب ، حقوقهام

أئمة الضالل  : والرباءة من األنصاب واألزالم ، الناكثني والقاسطني واملارقني واجبة

  .)2(وقادة اجلور كلهم أوهلم وآخرهم واجبة

ُوالذين كفروا أوليآؤه( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َُّ َم الطاغوت خيرجوهنم من َ ُِّ َ ُُ ِ ْ ُ ُ ُ َّ

ِالنور إىل الظلامت َ ُ ُّ َ ِ ِ كانوا عىل  إنام عنى بذلك أهنم : قال عليه السالم ، )]257 : البقرة [..ُّ

بواليتهم إياه من نور  فلام أن تولوا كل إمام جائر ليس من اهللا خرجوا ، نور االسالم

                                                        

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 28/261 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 9 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

 أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 19/346 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 8/424 ، النامزي

ملحمد الريض  ، عىل الشيعةكذبوا  ، 582للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 92، 

 240 ، الرضوي

مقدمة املحقق /29 ، 27/52 ، 10/226 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 607 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

اهلجوم عىل بيت  ، 8/420 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 28

، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء   ،275 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(فاطمة 

  )274 ، هلاشم اهلاشمي
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فأولئك أصحاب النار هم  ، الكفار ر معفأوجب اهللا هلم النا ، االسالم إىل ظلامت الكفر

  .)1(فيها خالدون

أمل يكن عيل قويا يف بدنه قويا يف أمر اهللا ؟ فقال  : وقد قال له رجل : الصادق عليه السالم

قد سألت فافهم  : فام منعه أن يدفع أو يمتنع ؟ قال :  قال.بىل : له أبو عبد اهللا عليه السالم

ُلو تزيلوا ( : فقرأ : وأي آية ؟ قال :  فقال.ة من كتاب اهللامنع عليا من ذلك آي : اجلواب ََّ َْ َ

ًلعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليام  ِ ِ َِ ً َ َ َّ َّ ََ ْ ُُ َ ْ َْ إنه كان هللا ودائع مؤمنون يف أصالب  ، )]25 : الفتح[ََ

 ، فلم يكن عيل صلوات اهللا عليه ليقتل اآلباء حتى خيرج الودائع ، قوم كافرين ومنافقني

                                                        

جامع  ، )احلاشية (12/300 ، لألردبييل ، جممع الفائدة ، 1/376 ، للشيخ الكليني ، الكايف) 1(

 ، رشح أصول الكايف ، 37للگلپايگاين  ، األول ، كتاب الشهادات ، 6/102 ، للخوانساري ، املدارك

 ، كتاب الغيبة ، 18/174 ، للنوري ، مستدرك الوسائل ، 6/352 ، د صالح املازندراينملويل حمم

 ، 64/23 ، 39مقدمة املحقق /29 ، 23/323 ، 8/369 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 132للنعامين 

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 26/51 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 69/136 ، 65/105

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 466خرسو شاهي  ، حلجازي ، درر األخبار ، 3/405 ، يالنامز

 ، 1/138 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 7/61 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

تفسري كنز  ، 1/266 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/285 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

جممع  ، 1/96 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 1/619 ، للمريزا حممد املشهدي ، قائقالد

إلزام الناصب يف إثبات احلجة  ، 3/76 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 4/558 ، للطرحيي ، البحرين

هلاشم  ، الربهان ، 229 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/11 ، لعيل اليزدي احلائري ، الغائب

 1/243 ، البحراين
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وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى خيرج  ، لام خرجت ظهر عىل من ظهر وقتلهف

  .)1(ودائع اهللا فإذا خرجت يظهر عىل من يظهر فيقتله

ٌوجوه ( : عبد واجتهد منسوب إىل هذه اآلية من خالفكم وإن : الصادق عليه السالم ُ ُ

ٌيومئذ خاشعة  َ ْ َِ ٍ َِ ٌ عاملة ناصبة *َ ٌ ََ ِ َّ ِ َ تصىل*َ ْ ً نارا حامية َ ًَ َِ   .)2()]4 -2 : الغاشية[َ

إال وسلم صىل اهللا عليه وآله ما بقي أحد بعد ما قبض رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

  .)3(فإن قلبه كان مثل زبر احلديد ، وقد جال جولة إال املقداد
                                                        

معجم  ، 29/428 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/316 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

  5/421 ، لعيل الكوراين ، )عليه السالم(أحاديث اإلمام املهدي 

 ، للامزندراين ، يفرشح أصول الكا ، 9للصدوق  ، فضائل الشيعة ، 8/213 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 3/437 ، للمغريب ، رشح األخبار ، 1/153 ، للنوري ، مستدرك الوسائل ، 284 ، 12/282

 ، 7/202 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 170لعيل الطربيس  ، مشكاة األنوار ، 722للطويس  ، األمايل

جامع أحاديث   ،147 ، 80 ، 65 ، 65/44 ، 30/6 ، 225 ، 168 ، 27/109 ، 8/356 ، 204

ألف حديث يف  ، 10/59 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 1/441 ، للربوجردي ، الشيعة

 1/258 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 136هلادي النجفي  ، املؤمن

لفرات بن  ، فرات الكويفتفسري  ، 2/419 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 473 ، 5/85، 

ملحمد بن عيل  ، بشارة املصطفى ، 5/563 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 549إبراهيم الكويف 

ملرتىض  ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 2/786 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 36الطربي 

 4/199 ، اشم البحراينهل ، غاية املرام ، 468 ، 465 ، 464 ، 253 ، 250األبطحي 

اختيار معرفة  ، 34/275 ، 22/440 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11 ، للمفيد ، االختصاص) 3(

الدرجات الرفيعة يف  ، 556حلسن صاحب املعامل  ، التحرير الطاوويس ، 1/46 ، للطويس ، الرجال

معجم  ، )احلاشية (3/342 ، علوملبحر ال ، الفوائد الرجالية ، 223لعىل خان املدنى  ، طبقات الشيعة

نفس  ، 10/227 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 19/341 ، للخوئي ، رجال احلديث
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م اهللاُّ ورسوله و(ملا نزلت  : الصادق عليه السالم ُ َإنام وليك ُ َ ُّ َُ ُ َ ُ َِ َّ َالذين آمنوا الذين يقيمون ِ َّ ْ َُّ َِ ِ ُِ َ َُ

َالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  َُ َ ُ َ َِّ َ ْ ُ َ ُ ََ ََّ  اجتمع نفر من أصحاب رسول اهللا )]55 : املائدة[ْ

ما تقولون يف هذه اآلية  : يف مسجد املدينة وقال بعضهم لبعضوسلم صىل اهللا عليه وآله 

وإن آمنا فإن هذا ذل حني يسلط  ، لكفرنا بسائرهاإنا إن كفرنا هبذه اآلية  : ؟ قال بعضهم

ولكن نتوااله وال  ، قد علمنا أن حممدا صادق فيام يقول : فقالوا ، علينا عيل بن أيب طالب

َيعرفون نعمت اهللاِّ ثم ينكروهنا( : فنزل! نطيع عليا فيام أمرنا  َ ُ َّ َِ ُِ ْ ْ َُ َ َُ ُوأكثرهم ( يعني والية عيل )ِ ُُ َ ْ َ َ

افرون  َ َالك ُْ   .)1( بوالية عيل)]83 : النحل[ِ

 ما قال يف غدير خم وصاروا صىل اهللا عليه وآله وسلمملا قال النبي  : الصادق عليه السالم

واهللا إن كنا أصحاب كرسى وقيرص لكنا  : باألخبية مر املقداد بجامعة منهم وهم يقولون

ل اخلشن ونلبس نأك ، وإنا معه يف األخشنني ، يف اخلز والويش والديباج والنساجات

أما  ، حتى إذا دنا موته وفنيت أيامه وحرض أجله أراد أن يوليها عليا من بعده ، اخلشن

 : فقال ،  بهصىل اهللا عليه وآله وسلمفمىض املقداد وأخرب النبي  : قال ، واهللا ليعلمن

تى فجاؤوا ح : قال ، قد رمانا املقداد فنقوم نحلف عليه : فقالوا : قال ، الصالة جامعة

 ال والذي بعثك باحلق والذي - يا رسول اهللا -بآبائنا وأمهاتنا  : فقالوا ، جثوا بني يديه
                                                                                                                                        

جلعفر السبحاين  ، أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية ، 580للنوري الطربيس  ، الرمحن يف فضائل سلامن

 ، البيان يف عقائد أهل اإليامن ، 3/16 ، كريللحاج حسني الشا ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 523

لطالب  ، نشأة التشيع ، 47، للحاج حسني الشاكري  ، من هو إمام زمانك ؟ ، 81للرشيعتي األصفهاين 

 138، اخلرسان 

رشح آل كاشف (األنوار الالمعة يف رشح الزيارة اجلامعة  ، 35/190 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

جممع  ، 79، لفخر الدين الطرحيي  ، تفسري غريب القرآن ، )احلاشية (99،  الشرب لعبد اهللا ، )الغطاء

 94 ، ملحمد مرعي األنطاكي ، ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت ، 4/555 ، للطرحيي ، البحرين
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بسم [  : فقال النبي : قال ، ال والذي اصطفاك عىل البرش ، أكرمك بالنبوة ما قلنا ما بلغك

ْاهللا الرمحن الرحيم حيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة ال َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ ِْ َِ ْ َ ِ فر وكفروا بعد إسالمهم َ ُ ْك ْ ُِ ِِ َ َِ َ ْ َ َْ َ ْ

ْومهوا ُّ َ ِوما نقموا إال أن أغناهم اهللاُّ ورسوله من  بك يا حممد ليلة العقبة ]74 : التوبة [...َ ُ َ َُ ْ َّ ْ َُ َ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ِ َ

ِفضله  ِ ْ  كان أحدهم يبيع الرؤوس وآخر يبيع الكراع وينقل القرامل .] ]74 : التوبة[َ

 . )1(م جعلوا حدهم وحديدهم عليهث ، فأغناهم اهللا برسوله

 يف -والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا بام نزل عىل حممد ( : الصادق عليه السالم

 : ثم قال القمي ،  هكذا نزلت) وهو احلق من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم-عيل 

ِوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات( ِ ِ َِ ََّ َ َ َْ ُ ْ ََّ سلامن وعامر ومقداد مل ينقضوا العهد  نزلت يف أيب ذر و)ُ

وآمنوا بام نزل عىل حممد أي ثبتوا عىل الوالية التي أنزهلا اهللا وهو احلق يعني أمري املؤمنني 

 : عليه السالم من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم أي حاهلم ثم ذكر اعامهلم فقال

َذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الب( ُ َ َْ َ َّ َّ ََّ ُ َ ِ َِ ِ َاطلَ صىل اهللا عليه  وهم الذين اتبعوا أعداء رسول اهللا )ِ

  .)2(وأمري املؤمنني عليه السالموسلم وآله 

ًإهنم يكيدون كيدا ( : يف قوله تعاىلا : الصادق عليه السالم َْ ََ ُ ِ ْ َُّ كادوا  :  قال)]15 : الطارق[ِ

دوا فاطمة عليها وكا ، وكادوا عليا عليه السالم ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ًإإهنم يكيدون كيدا (يا حممد  : وقال اهللا ، السالم َْ ََ ُ ِ ْ َُّ ً وأكيد كيدا *ِ ْ ََ ُ ِ افرين أمهلهم *َ َ ْ فمهل الك ْ َُ َ ِّْ ْ َِ َِ ِ ِ

                                                        

 ، 31/637 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/100 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 4/347 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/244 ، للحويزي ، سري نور الثقلنيتف ، 37/154

 ، 64/50 ، 36/87 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/301 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

تفسري  ، 5/21 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1171 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 1/369 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 5/27 ، للحويزي ، ر الثقلنينو
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ًرويدا  ْ َ  لوقت بعث القائم عليه السالم فينتقم يل من اجلبارين )]17-15 : الطارق[ُ

 .)1(والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس

ِوهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل رصاط ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِ ِ
َ َ َِ ُِ ُُ َُ ْ َ ِّ َِ َ ْ َِّ

ِاحلميد ِ َ واملقداد  ، وأبو ذر ، وسلامن ، وعبيدة ، وجعفر ، ذاك محزة :  قال.)]24 : احلج [.ْ

  .)2(وعامر هدوا إىل أمري املؤمنني عليه السالم ، بن األسود

م يف سقر ( : يف تفسري هذه اآلية : عليه السالمالصادق  ُ ك َ َما سلك َ ْ َ ََ َ قالوا مل نك من املصلني *َِ ِّ ُْ َ ُ ََ َ ِ ُ َ ْ
 )3( .عنى هبا مل نك من أتباع األئمة :  قال.)]43-42 : ّاملدثر[

                                                        

 53/58 ، 23/368 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/416 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

سري نور تف ، 5/487 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 120، 

إلزام الناصب يف  ، 2/784 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/553 ، للحويزي ، الثقلني

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 2/312 ، 1/96 ، لعيل اليزدي احلائري ، إثبات احلجة الغائب

ملحمد عيل  ، )لسالمعليها ا(ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ، 470 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 116 ، احللو

 للمجليس ، بحار األنوار ، 7/95 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/426 ، للكليني ، الكايف) 2(

التفسري  ، 2/66 ، ، للنامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 64/40 ، 31/608 ، 23/380 ، 22/125، 

تفسري نور  ، 3/370 ، للفيض الكاشاين ، يفالتفسري الصا ، 2/802 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

مستدركات علم  ، 2/132 ، للنامزي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 3/480 ، للحويزي ، الثقلني

 191 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 5/200 ، ، للنامزي ، رجال احلديث

مناقب  ، 7/73 ، للمويل حممد صالح املازندراين،  رشح أصول الكايف ، 1/419 ، للكليني ، الكايف) 3(

 5/208 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/443 ، البن شهر آشوب ، آل أيب طالب
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م( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم ُ ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِْ  آل عمران [...ِ

  .)1(يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا :  القتل أم املوت ؟ قال)]144: 

حدثني عن أعداء أمري املؤمنني وأهل بيت  : وقد سأله داود الرقي : الصادق عليه السالم

فقال أليب إبراهيم موسى  ، املعاينة : احلديث أحب إليك أم املعاينة ؟ قلت : فقال ، النبوة

يا موسى ارضب به  : فقال له ، ائتني بالقضيب فمىض وأحرضه إياه : السالمعليه 

فرضب به األرض رضبة  ، األرض وأرهم أعداء أمري املؤمنني عليه السالم وأعداءنا

 ، ثم رضب البحر بالقضيب فانفلق عن صخرة سوداء ، فانشقت األرض عن بحر أسود

يعا ال حيصون لكثرهتم ووجوههم فإذا بالقوم مج ، فرضب الصخرة فانفتح منها باب

وهم  ، كل واحد منهم مصفد مشدود يف جانب من الصخرة ، مسودة وأعينهم زرق

كذبتم ليس حممد لكم وال  : والزبانية ترضب وجوههم ويقولون هلم! ينادون يا حممد 

وذاك  ، الطاغوتوذاك  ، اجلبتذاك  : جعلت فداك من هؤالء ؟ فقال :  فقلت له.أنتم له

ومل يزل يعددهم كلهم من أوهلم إىل آخرهم  ، اللعني ابن اللعنيوذاك  ، جس قرمانالر

وبني األزرق واألوزاع وبني أمية  ، وأصحاب الفتنة ، حتى أتى عىل أصحاب السقيفة

انطبقي عليهم إىل  :  ثم قال عليه السالم للصخرة.جدد اهللا عليهم العذاب بكرة وأصيال

يمكن أن يكون أصحاب الفتنة إشارة إىل طلحة والزبري  :  قال املجليس.الوقت املعلوم

                                                        

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 28/21 ، 20/91 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 1/320 ، للبحراين ، الربهان ، 6/41 ، 4/221 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/200
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وأصحاهبام وبنو األزرق الروم وال يبعد أن يكون إشارة إىل معاوية وأصحابه وبنو زريق 

  .)1(حي من األنصار واألوزاع اجلامعات املختلفة

فار واملنافقني( : وقد قرأ رجل عليه : الصادق عليه السالم ُ َجاهد الك ِ ِ َِ ُْ َّ َْ ََ ] 73 : التوبة [...ِ

قاتل منافقا ؟ إنام كان وسلم صىل اهللا عليه وآله هل رأيتم وسمعتم أن رسول اهللا  : فقال)

  .)2()جاهد الكفار باملنافقني( : وإنام قال اهللا جل وعز ، يتألفهم

ْوإذا فعلوا فاحشة قالوا( : وقد سأل عن عن قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم ُ َ ً َ ْ ُ َ ََ ِ َ َِ 

َوجدنا عليها آباءنا واهللاُّ أمرنا هبا قل إن اهللاَّ ال يأمر بالفحشاء أتقولون عىل اهللاِّ ما ال  َ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ ََ ُ ُ َ َ ََ ََ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ ِ

َتعلمون  َُ ْ هل رأيت أحدا زعم أن اهللا أمر بالزنا ورشب  :  قال فقال)]28 : األعراف[َ

ما هذه الفاحشة التي يدعون أن اهللا  : قالف ، ال : اخلمر أو شئ من هذه املحارم ؟ فقلت

ادعوا أن اهللا أمرهم  ، فإن هذا يف أئمة اجلور : قال ، اهللا أعلم ووليه : أمرهم هبا قلت

                                                        

ملحمد بن جرير  ، نوادر املعجزات ، 297 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

هلاشم  ، مدينة املعاجز ، 86 ، حلسني بن عبد الوهاب ، عيون املعجزات ، 148 ، )الشيعي( الطربي 

 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 48/84 ، 31/629 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/342 ، البحراين

3/146 

 2/80 ، للطربيس ، تفسري جوامع اجلامع ، 89/66 ، 163 ، 19/156 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/1325 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 10/63 ، للطربيس ، تفسري جممع البيان ، 3/595، 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/238 ، 5/197 ، 2/358 ، كاشاينللفيض ال ، التفسري الصايف، 

2/241 ، 5/375 
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فرد اهللا ذلك عليهم فأخرب أهنم قد قالوا عليه  ، باالئتامم بقوم مل يأمرهم اهللا باالئتامم هبم

  .)1(الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة

ًإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ( : وقد سأل عن قول اهللا :  السالمالصادق عليه ْ ْ ُ َ َّ ََّ َ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ََّ ِ

 : قال ، فارقوا دينهم : كان عيل صلوات اهللا عليه يقرأها : ثم قال ، )]159 : األنعام[

  .)2(فارق واهللا القوم دينهم 

د لوالية عيل عليه السالم إن اهللا ال يغفر أن يرشك به إن اجلاح : الصادق عليه السالم

  .)3(كعابد وثن فقلت له

                                                        

 ، 6/347 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/373 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 31/583 ، 24/189 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 130 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة

 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 8/134 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، تفسري امليزان ، 1/295 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ، 1/125

لعيل   ،جواهر التاريخ ، 1/169 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 8/89 ، للطباطبائي

 2/228 ، الكوراين العاميل

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 31/584 ، 9/208 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/222 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 1/385

املعىل بن  ، 7/392 ، للطباطبائي ،  امليزانتفسري ، 1/783 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/174

 186 ، حلسني الساعدي ، خنيس

مستدرك  ، 378 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات ، 303 ، للمفيد ، االختصاص) 3(

 للمجليس ، بحار األنوار ، 88 ، هلاشم البحراين ، ينابيع املعاجز ، 1/157 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/448 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 27/181 ، 24/124، 

احلج  ، 202 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 186 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(

 289 ، ملحمد الريشهري ، والعمرة يف الكتاب والسنة
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 ، صىل اهللا عليه وآله وسلمنزل جربئيل عليه السالم عىل النبي  : الصادق عليه السالم

 ،  خلقت الساموات السبع وما فيهن" : السالم يقرءك السالم ويقول ، يا حممد : فقال

ولو أن عبدا  ، لركن واملقاموما خلقت خلقا أعظم من ا ، واألرضني السبع وما عليهن

 .)1(دعاين منذ خلقت الساموات واألرضني ثم لقيني جاحدا لوالية عيل ألكببته يف سقر 

 مهام تركت من شئ فال ترتك أن تقول يف كل صباح ومساء : قال ،  :الصادق عليه السالم

لك واألئمة اللهم العن فالنا وفالنا والفرق املختلفة عىل رسولك ووالة االمر بعد رسو: 

  .)2(من بعده وشيعتهم

يا ابن رسول اهللا لو أرسلت إىل أهل الكوفة  : وقد قال له ابو حنيفة : الصادق عليه السالم

فإين تركت هبا أكثر من عرشة وسلم صىل اهللا عليه وآله فنهيتهم أن يشتموا أصحاب حممد 

  .)3(ال يقبلون مني : فقال ، آالف يشتموهنم

                                                        

وسائل  ، 210 ، للصدوق ، ثواب األعامل ، 573 ، للصدوق ، األمايل ، 1/90 ، للربقي ، املحاسن) 1(

اخلصائص  ، 69/133 ، 27/167 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/123 ، للحر العاميل ، الشيعة

ما نزل من القرآن  ، 2/298 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/435 ، ملحمد باقر الكجوري ، الفاطمية

 27 ، ملحمد عيل احللو ، )سالمعليها ال(يف شأن فاطمة 

 ، 10/346 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/530 ، للكليني ، الكايف) 2(

 مكيال املكارم ، 36 ، لباقر رشيف القريش ، الصحيفة الصادقية ، 30/395 ، للمجليس ، بحار األنوار

 2/27 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين، 

 ، رشح إحقاق احلق ، 217ملسلم احليل  ، القرآن والعقيدة ، 10/220 ، للمجليس ، ألنواربحار ا) 3(

اإلمامة وأهل  ، 2/267 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 28/359 ، للمرعيش

 3/45ملحمد بيومي مهران  ، البيت
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ُقل ( : صىل اهللا عليه وآله وسلمملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا  : مالصادق عليه السال

م عليه أجرا إال املودة يف القربى  ُ َال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َِّ َ ِ َ َِ َ صىل اهللا عليه  قام رسول اهللا )]23 : الشورى[َ

هل أنتم ف ،  أهيا الناس إن اهللا تبارك وتعاىل قد فرض يل عليكم فرضا" :  فقالوآله وسلم

 ، فانرصف فلام كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك ، فلم جيبه أحد منهم : مؤدوه ؟ قال

إنه  ، يا أهيا الناس :  فقال.فلم يتكلم أحد ، ثم قام فيهم فقال مثل ذلك يف اليوم الثالث

 إن اهللا تبارك " :  قال.فالقه إذا :  قالوا.ليس من ذهب وال فضة وال مطعم وال مرشب

م عليه أجرا إال املودة يف القربى (عاىل أنزل عيل وت ُ َقل ال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َّ ُِ َ ِ َ َِ َ  :  فقالوا.)]23 : الشورى[َ

 ، وعامر ، وأبو ذر ، سلامن : فواهللا ما وىف هبا إال سبعة نفر :  فقال أبو عبد اهللا.أما هذه فنعم

صىل اهللا وموىل لرسول اهللا  ، نصاريوجابر بن عبد اهللا األ ، واملقداد بن األسود الكندي

 .)1(وزيد بن أرقم ،  يقال له الثبيتعليه وآله وسلم

 ليبايع "ملا بايع الناس أبا بكر أتى بأمري املؤمنني عليه السالم ملببا  : الصادق عليه السالم

 وقال أبو ذر : قال سلامن أتضع ذا هبذا ؟ واهللا لو أقسم عىل اهللا النطبقت ذه عىل ذه قال

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 63 ، للمفيد ، االختصاص ، 79 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 6/364 ، 4/372 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 23/237 ، 22/322

ملحمد تقي  ، قاموس الرجال ، 8/345 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 4/570 ، للحويزي

 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 10/228 ، التسرتي

 ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 240 ، 3/238 ، 2/329 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 12/148

 ، جملة تراثنا ، 1/338 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 189 ، للنوري الطربيس

 1/151 ، لعبد اهللا احلسن ، اممناظرات يف العقائد واألحك ، 53/227 ، ملؤسسة آل البيت
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كان املقداد  : فقال أبو عبد اهللا عليه السالم ، املقداد واهللا هكذا أراد اهللا أن يكون : وقال

  .)1( تلك الساعة"أعظم الناس إيامنا 

ون فتنة ( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم ُ ٌوحسبوا أال تك َ َّ َْ ْ َِ َِ ُ َ حيث  :  قال)]71 : املائدة[َ

بني أظهرهم ثم عموا وصموا حيث قبض وسلم ه صىل اهللا عليه وآلكان رسول اهللا 

ثم تاب اهللا عليهم حيث قام أمري املؤمنني عليه  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

  .)2(ثم عموا وصموا إىل الساعة : السالم

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون ب( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ُ ُ َّ ْ ْْ َ ُِ ُ َُّ ِ ٍْ َ ِ ْ ََ ِاملعروف ُ ُ ْ َْ

ان خريا هلم منهم املؤمنون  ر وتؤمنون باهللاِّ ولو آمن أهل الكتاب لكَ َ َوتنهون عن املنك ُْ ً َ َ ْ ُ َ َ ُْ َُ ْ ُ ِْ ِ ِْ ْ َُ ِّ ْ َُ َ ْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ِ َِ ُ َْ َ ِ ِ

َوأكثرهم الفاسقون  ُ َ ْ َِ ُ ُُ ْ َ خري أمة يقتلون أمري  : قال لقارئ هذه اآلية .)]110 : آل عمران[َ

وكيف نزلت يا بن رسول  :  بن عيل هليهم السالم ؟ فقيل لهاملؤمنني واحلسن واحلسني

 .)3(كنتم خري أئمة أخرجت للناس : اهللا؟ فقال إنام نزلت

                                                        

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 28/261 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 582 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 93 ، املرندي

 ، للحاج حسني الشاكري ،  هو إمام زمانك ؟من ، 281 ، 129 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(

47 

رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد  ، 1/334 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

مستدرك سفينة  ، )احلاشية (1/170 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي ، )عليه السالم(الساجدين 

تفسري نور  ، 2/72 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف  ،8/120 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 1/659 ، للحويزي ، الثقلني

 ، للفيض الكاشاين ،  التفسري الصايف167 ، 110 ، 1/10 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

آلقا رضا  ، مصباح الفقيه ، 1/121 ، لرشف الدين احلسيني ،  تأويل اآليات382 ، 370 ، 1/50
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صىل اهللا عليه واهللا ما وفت األنصار وال أبناء األنصار لرسول اهللا  : الصادق عليه السالم

 خرج من بني أظهرهم  فواهللا ما وفوا له حتى. بام أعطوه من البيعة عىل العقبةوآله وسلم

 .)1(ثم ال أحد يمنع يد المس اللهم فاشدد وطأتك عىل األنصار

ملا استخرج أمري املؤمنني عليه السالم خرجت فاطمة حتى انتهت  : الصادق عليه السالم

خلوا عن ابن عمي فواهللا الذي بعث حممدا باحلق الن مل ختلوا عنه  : إىل القرب فقالت

ص رسول اهللا عىل رأيس وألرصخن إىل اهللا تعاىل فام ناقة ألنرشن شعري وألضعن قمي

فرأيت واهللا أساس حيطان املسجد تقلعت  : قال سلامن ، صالح بأكرم عىل اهللا من ولدي

يا سيديت  : فدنوت منها وقلت ، من أسفلها حتى لو أراد رجل ان ينفذ من حتتها نفذ

                                                                                                                                        
لعبد الكريم  ، كتاب الصالة ، )احلاشية (2/520 ، لليزدي ، العروة الوثقى ، 1/276 ق 2 ، اهلمداين

 ، 24/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/335 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 205 ، احلائري

 ، فسري العيايشت ، )احلاشية (1/526 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، نور الرباهني ، 90/26 ، 89/60 ، 153

تفسري  ، 2/199 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/195 ، ملحمد بن مسعود العيايش

 ، اخلصائص الفاطمية ، 403 ، للمريزا القمي ، قوانني األصول ، )احلاشية (97 ، لعبد اهللا شرب ، شرب

 ، 2/390 ، لعيل األبطحي ، يقنياإلمام احلسني يف أحاديث الفر ، 2/588 ، ملحمد باقر الكجوري

 23 ، للرشيعتي األصفهاين ، البيان يف عقائد أهل اإليامن

وضوء  ، 47/305 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 149 ، أليب الفرج األصفهانى ، مقاتل الطالبيني) 1(

 ، ألمنيملحسن ا ، أعيان الشيعة ، 1/312 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

بحار  ، 10/183 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 1/666

 47/305 ، للمجليس ، األنوار
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فرجعت احليطان حتى  ، وين نقمةومواليت ان اهللا تبارك وتعاىل بعث إياك رمحة فال تك

  .)1(سطعت الغربة من أسفلها فدخلت يف خياشيمنا

ُأفرأيت من اختذ إهله هواه ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ُ َْ َ َ ِ َ ََ َّ ِ َ ََ َ ) ]23 : اجلاثية[َ

ٍوأضله اهللاَُّ عىل علم(نزلت يف قريش كلام هووا شيئا عبدوه  : قال ْ َِّ َ َ َُ ذبه عىل علم منه  أي ع)ََ

صىل اهللا عليه وجرى ذلك بعد رسول اهللا  ، فيام ارتكبوا من أمر أمري املؤمنني عليه السالم

أزالوا اخلالفة واإلمامة عن أمري املؤمنني و ، فيام فعلوه بعده بأهوائهم وآرائهموسلم وآله 

 )اختذ إهله هواه( :  وقوله تعاىل.عليه السالم بعد أخذه امليثاق عليهم مرتني ألمري املؤمنني

يف أصحابه الذين غصبوا وسلم صىل اهللا عليه وآله نزلت يف قريش وجرت بعد رسول اهللا 

  .)2(أمري املؤمنني عليه السالم

وقد ذكر معاوية بن وهب أنه خرج إىل مكة ومعه شيخ متأله متعبد  : الصادق عليه السالم

 فمرض الشيخ فقال البن أخيه ، مسلمال يعرف هذا االمر يتم الصالة يف ومعه ابن أخ له 

دعوا الشيخ حتى  : فقال كلهم ، لو عرضت هذا االمر عىل عمك لعل اهللا أن خيلصه: 

                                                        

مناقب آل أيب  ، 3/288 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك ، 1/113 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

األنوار  ، 43/47 ، 28/206 ، ليسللمج ، بحار األنوار ، 3/118 ، البن شهر آشوب ، طالب

 ، جممع النورين ، 1/123 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 291 ، جلعفر النقدي ، العلوية

 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 5/339 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 83 ، أليب احلسن املرندي

 ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 353 ، سعوديملحمد فاضل امل ، األرسار الفاطمية ، 111

 246 ، لعبد الزهراء مهدي

 ، 2/294 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 36/89 ، 9/237 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 5/3 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/1160 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى
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يا عم إن الناس ارتدوا  : يموت عىل حاله فإنه حسن اهليئة فلم يصرب ابن أخيه حتى قال له

 أيب طالب عليه إال نفرا يسريا وكان لعيل بنوسلم صىل اهللا عليه وآله بعد رسول اهللا 

وكان بعد رسول اهللا احلق وسلم صىل اهللا عليه وآله السالم من الطاعة ما كان لرسول اهللا 

 فدخلنا عىل .أنا عىل هذا وخرجت نفسه : فتنفس الشيخ وشهق وقال : قال ، والطاعة له

م أيب عبد اهللا عليه السالم فعرض عيل بن الرسي هذا الكالم عىل أيب عبد اهللا عليه السال

إنه مل يعرف شيئا من هذا غري  : قال له عيل بن الرسي ، هو رجل من أهل اجلنة : فقال

  .)1(قد دخل واهللا اجلنة ، فرتيدون منه ماذا ؟ : ؟ قال! ساعته تلك 

 .)2(اجلاحد لوالية عيل كعابد وثن : الصادق عليه السالم

الناس إال معرفتنا وال يعذر ال يسع  ، نحن الذين فرض اهللا طاعتنا : الصادق عليه السالم

ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا  ، ومن أنكرنا كان كافرا ، من عرفنا كان مؤمنا ، الناس بجهالتنا

كان ضاال حتى يرجع إىل اهلدى الذي افرتض اهللا عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت عىل 

 .)3(ضاللته يفعل اهللا به ما يشاء
                                                        

 ، 10/181 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/441 ، للكليني،  الكايف) 1(

 14/368 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (11/370 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة

الشيعة يف أحاديث  ، 2/282 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت ، 

 498 ، ملرتىض األبطحي ، نيالفريق

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 27/181 ، 24/123 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 378 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات ، 1/448

 ، 5/155 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/187 ، للكليني ، الكايف) 3(

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 567 ، لرفيع الدين حممد بن حيدر النائيني ،  أصول الكايفاحلاشية عىل

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 32/325 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (18/566
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د من مقرصي شيعتنا يف أعامله بعد أن حاز الوالية يؤتى بالواح : الصادق عليه السالم

والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه ما بني ماءة وأكثر من ذلك إىل مائة ألف من 

 فيقال له هؤالء فداؤك من النار فيدخل هؤالء املؤمنون اجلنة - أي أهل السنة -النصاب 

َربام(وأولئك النصاب النار وذلك ما قال اهللا عز وجل  ْ يود الذين كفرواَُّ َ َُّ َ َ ُّ َ  يعني بالوالية .)َِ

َلو كانوا مسلمني ( ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ يف الدنيا منقادين لإلمامة ليجعل خمالفوهم من النار ]) 2 : احلجر[ْ

 .)1(فداؤهم

ال تلتمس دين من ليس من شيعتك وال حتبن دينهم فإهنم اخلائنون  : الصادق عليه السالم

 أماناهتم وتدري ما خانوا أماناهتم ائتمنوا عىل كتاب اهللا الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا

فحرفوه وبدلوه ودلوا عىل والة االمر منهم فانرصفوا عنهم فأذاقهم اهللا لباس اجلوع 

 .)2(واخلوف بام كانوا يصنعون

                                                                                                                                        
 ، )يةاحلاش (4/360 ، ملحمد عىل األبطحي ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش ، 26/41

كتاب  ، 25 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 93 ، ملحمد الريشهري ، أهل البيت يف الكتاب والسنة

 36 ، للگلپايگاين ، األول ، الشهادات

بحار  ، 242 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 ، رشح األسامء احلسنى ، 1/128 ، للفيض الكاشاين ، لصايفالتفسري ا ، 8/44 ، للمجليس ، األنوار

 ، جامع السعادات ، 1/55 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 1/234 ، هلادى السبزواري

 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(خلفيات كتاب مأساة الزهراء  ، 1/229 ، ملحمد مهدي النراقي

 1/96 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/215

بحار  ، 12/73 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/124 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 75/330 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 48/243 ، للمجليس ، األنوار

7/39 
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إال أنه يضعف عن الرباءة من  ، أن فالنا يواليكم : وقد قيل له : الصادق عليه السالم

  .)1(كذب من ادعى حمبتنا ومل يتربأ من عدونا ، هاتقال هي ، عدوكم

أتدري مل أمرتم باألخذ بخالف ما يقول العامة ؟  : لبعض أصحابه : الصادق عليه السالم

إن عليا عليه السالم مل يكن يدين اهللا بدين إال خالف عليه األمة  : فقال ، ال أدري : فقال

ن أمري املؤمنني عليه السالم عن الشئ الذي ال وكانوا يسألو ، إىل غريه إرادة البطال أمره

 .)2(يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا عىل الناس

أول شهادة شهد هبا بالزور يف االسالم شهادة سبعني رجال حني  : الصادق عليه السالم

                                                        
أهل البيت  ، 27/58 ، للمجليس،  بحار األنوار ، 640 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر) 1(

 414 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة

 الرسائل ، 13/100 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 2/531 ، للصدوق ، علل الرشائع) 2(

وسائل  ، 1/254 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 2/82 ، للخميني، 

بحار  ، 1/576 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 27/116 ، لحر العاميلل ، الشيعة

 ، معامل املدرستني ، 1/265 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/237 ، للمجليس ، األنوار

 ، فرائد األصول ، )احلاشية (1/148 ، للطويس ، عدة األصول ، 3/268 ، ملرتىض العسكري

 ، ملحمد حسني الغروي األصفهانى ، هناية الدراية يف رشح الكفاية ، 4/122 ، 1/615 ، يلألنصار

ملحسن  ، حقائق األصول ، 5/199للربوجردي  ، تقرير بحث آقا ضياء ، هناية األفكار ، 3/374

 ، ملحمد طاهر آل الشيخ رايض ، بداية الوصول يف رشح كفاية األصول ، )احلاشية (2/588 ، احلكيم

عناية األصول يف رشح  ، 6/187 ، ملحمد سعيد احلكيم ، املحكم يف أصول الفقه ، )احلاشية (9/86

ملحمد جعفر  ، منتهى الدراية ، 90 ، 6/64 ، ملرتىض احلسيني اليزدي الفريوز آبادي ، كفاية األصول

تنزيه الشيعة  ، 50 ، ملكي ، تقرير بحث الفاين ، بحوث يف فقه الرجال ، )احلاشية (8/186 ، الشوشرتي

 2/372 ، 1/279 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية
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معت س : قالتو ، انتهوا إىل ماء احلوأب فنبحتهم كالهبا فأرادت صاحبتهم الرجوع

إن إحداكن تنبحها كالب احلوأب  :  يقول ألزواجهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

يف التوجه إىل قتال وصيي عيل بن أيب طالب عليه السالم فشهد عندها سبعون رجال إن 

  .)1(فكانت أول شهادة شهد هبا يف االسالم بالزور ، ذلك ليس بامء احلوأب

َأمل تر إىل ( : ه عبد الرمحن بن كثري عن قول اهللا عز وجلوقد سأل : الصادق عليه السالم ِ َ َ ْ َ َ

ِالذين بدلوا نعمة اهللاِّ كفرا وأحلوا قومهم دار البوار  َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ ُّ ً ْ َ ْ ُ ََّ ْ َ ََ ُ ِ عني هبا  :  قال.)]28 : إبراهيم[َِّ

وا  ونصبوا له احلرب وجحدصىل اهللا عليه وآله وسلمقريشا قاطبة الذين عادوا رسول اهللا 

 . )2(وصية وصية

أال إن فاطمة باهبا بايب  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

 ،  فبكى أبو احلسن عليه السالم طويال.فمن هتكه فقد هتك حجاب اهللا ، وبيتها بيتي

 هتك واهللا ، هتك واهللا حجاب اهللا ، هتك واهللا حجاب اهللا : وقال ، وقطع بقية كالمه

 .)3(حجاب اهللا يا أمه صلوات اهللا عليها

                                                        

 ، 17/448 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 3/74 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 1(

جامع  ، 32/147 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (81 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح

 1/259 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 25/162 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 16/359 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/217 ، للكليني ، الكايف) 2(

4/52 

أليب احلسن  ، رينجممع النو ، 22/477 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 19 ، إلبن طاووس ، الطرف) 3(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 351 ، املرندي

اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 390 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 1/68 ، )عليه السالم(
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أين حواري حممد بن عبد اهللا رسول  : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : الكاظم عليه السالم

أين  : ثم ينادي ، الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليه ؟ فيقوم سلامن واملقداد وأبو ذر ، اهللا

؟ وسلم صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا حواري عيل بن أيب طالب ويص حممد بن عبد اهللا

فيقوم عمرو بن احلمق اخلزاعي وحممد بن أيب بكر وميثم بن حييى التامر موىل بني أسد 

  .)1(وأويس القرين

وه ( : ملا نزلت هذه اآلية : الكاظم عليه السالم ُ ل أمة جعلنا منسكا هم ناسك ُ ُلك َ َِ ٍ َِ ْ َ َ َُّ ً ْ َِّ : احلج [ُ

يا معرش املهاجرين واألنصار  : ثم قالوسلم صىل اهللا عليه وآله   مجعهم رسول اهللا)]67

وه : إن اهللا تعاىل يقول ُ ل أمة جعلنا منسكا هم ناسك ُ ُلك َ َِ ٍ َِ ْ َ َ َُّ ً ْ َِّ واملنسك هو ] 67 : احلج [...ُ

هو  وأال وإن لزوم االمام وطاعته هو الدين ، االمام لكل أمة بعد نبيها حتى يدركه نبي

                                                                                                                                        

 ، لعبد املنعم حسن ، اطمة اهتديتبنور ف ، 424 ، 238 ، 3 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(
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خامتة  ، 9/188 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 282للفتال النيسابوري  ، روضة الواعظني) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 61 ، للمفيد ، االختصاص ، 4/371 ، للمريزا النوري ، املستدرك

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/465 ،  النامزيلعيل ، مستدرك سفينة البحار ، 34/275 ، 22/342

 ، 1/41 ، للشيخ الطويس ، اختيار معرفة الرجال ، 5/210 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 8/128

 ، 432لعىل خان املدنى  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/545 ، لألردبييل ، جامع الرواة

 ، 1/27 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/339 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال

 ، 7/287 ، 3/514 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 9/197 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 4/109 ، حلسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني

ملحمد  ، كذبوا عىل الشيعة ، 2/193 ، ملحمد حياة األنصاري ، نيداملسا ، 384لفارس حسون كريم 

 99لطالب اخلرسان  ، نشأة التشيع ، 240 ، الريض الرضوي
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فإين أدعوكم إىل هداه وإنه  ، ن أيب طالب عليه السالم إمامكم بعدياملنسك وهو عيل ب

واهللا إذا لننازعن االمر وال  : فقام القوم يتعجبون من ذلك ويقولون ، عىل هدى مستقيم

  .)1(نرىض طاعته أبدا

ْأال إهنم يثنون صدورهم ( : يف قوله تعاىل : الكاظم عليه السالم َ ْ َُّ ُ ُ ََ ُْ ُ ِ كان إذا   : قال)]5: هود [َ

واستخفى من النبي  ، نزلت اآلية يف عيل عليه السالم ثنى أحدهم صدره لئال يسمعها

  .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلم 

أولئك أهل الردة األوىل من هذه األمة فعليهم لعنة اهللا واملالئكة  : الكاظم عليه السالم

  .)3(والناس أمجعني

َمل نك من املصلني( : ىل هتايف قوله تعاىل : الكاظم عليه السالم ِّ ُْ ََ َ ِ ُ َ انا مل نتول وىص  :  قال.)ْ

  .)4(حممد واألوصياء من بعده وال يصلون عليهم

                                                        
 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 24/362 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 1/349 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 10/42

 36/109 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/16 ، البن شهر آشوب ، ب آل أيب طالبمناق) 2(

بحار  ، 12/74 ، ملمحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/125 ، للكليني ، الكايف) 3(

 75/331 ، للمجليس ، األنوار

 ، رشح أصول الكايف ، 3/44 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 1/434 ، للكليني ، الكايف) 4(

 6/362 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 7/117 ، للمويل حممد صالح املازندراين

 ، 5/251 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1376 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى، 

 5/458 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/340
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 مثل هؤالء املنافقني كمثل الذي استوقد نارا أبرص هبا ما حوله : قال : الكاظم عليه السالم

لك مثل هؤالء  كذ.أو بمطر ، فلام أبرص ذهب اهللا بنورها بريح أرسلها عليها فأطفأها، 

املنافقني الناكثني ملا أخذ اهللا تعاىل عليهم من البيعة لعيل بن أيب طالب عليه السالم أعطوا 

وأن عليا  ، وأن حممدا عبده ورسوله ، أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له : ظاهرا بشهادة

ئم بسياسة والقا ، ومنجز عداته ، وقايض ديونه ، وليه ووصيه ووارثه وخليفته يف أمته

 ، فورث مواريث املسلمني هبا ونكح يف املسلمني هبا ووالوه من أجلها ، عباد اهللا مقامه

واختذوه أخا يصونونه مما يصونون عنه أنفسهم بسامعهم منه  ، وأحسنوا عنه الدفاع بسببها

الذي ال خيفى عليه  ، العامل باألرسار ،  فلام جاءه املوت وقع يف حكم رب العاملني.هلا

وصاروا يف ظلامت  ، فذلك حني ذهب نورهم ، خافية فأخذهم العذاب بباطن كفرهم

 ثم .وال جيدون عنها حميصا ، ال يرون منها خروجا ، ظلامت أحكام اآلخرة ، عذاب اهللا

 يبكمون هناك بني أطباق " بكم " . يعني يصمون يف اآلخرة يف عذاهبا" صم " : قال

َونحرشهم يوم القيامة عىل : (ك نظري قوله عز وجل  وذل. يعمون هناك" عمي "نرياهنا  َ ُِ َِ َ َْ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ

ام وصام مأواهم جهنم كلام خبت زدناهم سعريا  ْ ًوجوههم عميا وبك َّ ًِ َ ْ َ ُ ْ َّ ّ ْ ُْ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُِ ْ َُ ُ َّ ْ ً ً ِ   .)1()]97 : اإلرساء[ِ

َأنفسهم وما يشعرون ( : يف قوله تعاىل : الكاظم عليه السالم ُُ َ َُ َ َ ُْ ملا نصب  : قال .)]9 : ةالبقر[َ

عليا عليه السالم يوم غدير خم وأمر عمر ومتام تسعة من وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

رؤساء املهاجرين واألنصار أن يبايعوه بإمرة املؤمنني ففعلوا ذلك وتواطؤوا بينهم أن 

 : ال أوهلمكان من مواطاهتم أن ق ، يدفعوا هذا االمر عن عيل عليه السالم وأن هيلكومها

ما اعتددت بشئ كاعتدادي هبذه البيعة ولقد رجوت أن يفسح اهللا هبا يل يف قصور اجلنان 

                                                        

بحار  ، 130 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(مام العسكري تفسري اإل) 1(

 1/64 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 31/567 ، للمجليس ، األنوار
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بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما  :  وقال ثانيهم.وجيعلني فيها من أفضل النزال والسكان

وثقت بدخول اجلنة والنجاة من النار إال هبذه البيعة واهللا ما يرسين إن نقضتها أو نكثت 

 وقال .عدما أعطيت وإن يل طالع ما بني الثرى إىل العرش آليل رطبة وجواهر فاخرةب

واهللا يا رسول اهللا لقد رصت من الفرح هبذه البيعة ومن الرسور الفسيح من  : ثالثهم

اآلمال يف رضوان اهللا ما أيقنت أنه لو كانت ذنوب أهل األرض كلها عيل ملحصت عني 

 ثم تتابع بمثل هذا االعتذار من بعدهم من - من ذلك هبذه البيعة وحلف عىل ما قال

 " خيادعون اهللا" : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال اهللا عز وجل ملحمد  ، اجلبابرة واملتمردين

 " بأيامهنم خالف ما يف جوانحهم صىل اهللا عليه وآله وسلميعني خيادعون رسول اهللا 

 ثم .م عيل بن أيب طالب عليه السالم كذلك أيضا الذين سيدهم وفاضله"والذين آمنوا 

 ما يرضون بتلك اخلديعة إال أنفسهم فإن اهللا غني عنهم " وما خيدعون إال أنفسهم " : قال

 وما يشعرون "ولوال إمهاله هلم ما قروا عىل شئ من فجورهم وطغياهنم  ، وعن نرصهتم

أمره بلعنهم يف لعنة  أن االمر كذلك وأن اهللا يطلع نبيه عىل نفاقهم وكذهبم وكفرهم وي"

ويف اآلخرة  ، يف الدنيا يلعنهم خيار عباد اهللا ، وذلك اللعن ال يفارقهم ، الظاملني الناكثني

َّوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا (يبتلون بشدائد عقاب اهللا  ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َّ ْ ُ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َّ ُ

م إنام ْ َمعك ْ ََّ ِ َ نحن مستهزئون َ ُ ِ ْ ُ َْ َْ املواطؤن عىل  ،  وإذا لقي هؤالء الناكثون للبيعة)]14 : البقرة[ُ

إذا لقوا سلامن  ، الذين آمنوا قالوا آمنا كإيامنكم ، خمالفة عيل عليه السالم ودفع االمر عنه

أوهلم وأن  ، أبا ذر وعامر قالوا آمنا بمحمد وسلمنا له بيعة عيل وفضله كام آمنتم وواملقداد

وثانيهم وثالثهم إىل تاسعهم ربام كانوا يلتقون يف بعض طرقهم مع سلامن وأصحابه فإذا 

عليا  و يعنون حممدا-هؤالء أصحاب الساحر واألهوج  : لقوهم اشمأزوا منهم وقالوا

فإذا التقوا  ، انظروا كيف أسخر منهم وأكف عاديتهم عنكم : عليهام السالم فيقول أوهلم
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 صىل اهللا عليه وآله وسلمويمدحه بام قال النبي  ، حبا بسلامن بن االسالممر : قال أوهلم

فلام جازوا عنهم كان يقول األول كيف رأيتم  ، وكذا كان يمدح متام األربعة ، فيه

 ، ال نزال بخري ما عشت لنا : فيقول له ، سخريتي هلؤالء وكفي عاديتهم عني وعنكم

فإن  ، م إىل أن تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذافهكذا فلتكن معاملتكم هل : فيقول هلم

ثم يعودون إىل أخداهنم من  ، اللبيب العاقل من جترع عىل الغصة حتى ينال الفرصة

 فيام أداه صىل اهللا عليه وآله وسلماملنافقني املتمردين املشاركني هلم يف تكذيب رسول اهللا 

ه السالم ونصبه إماما عىل كافة إليهم عن اهللا عز وجل من ذكر تفضيل أمري املؤمنني علي

إنا معكم فيام واطأناكم عليه من دفع عيل عن هذا االمر إن كانت  : قالوا هلم ، املسلمني

فال يغرنكم وال هيولنكم ما تسمعونه منا من تقريظهم وترونا نجرتئ عليهم  ، ملحمد كائنة

 جيازهيم )يستهزئ هبماهللا ( : فقال اهللا عز وجل ، من مداراهتم فإنا نحن مستهزؤون هبم

َويمدهم يف طغياهنم يعمهون(جزاء استهزائهم يف الدنيا واآلخرة  ُُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ْ ِ ُ  يمهلهم ويتأتى هبم )ُّ

وهم يعمهون ال يرعوون عن قبيح وال  ، ويعدهم إذا تابوا املغفرة ، ويدعوهم إىل التوبة

استهزاء اهللا هبم يف الدنيا  أما .يرتكون أذى بمحمد وعيل يمكنهم إيصاله إليهام إال بلغوه

وأما استهزاؤه  ، فهو إجراؤه إياهم عىل ظاهر أحكام املسلمني الظهارهم السمع والطاعة

هبم يف اآلخرة فهو أن اهللا عز وجل إذا أقرهم يف دار اللعنة واهلوان وعذهبم بتلك األلوان 

هللا امللك الديان العجيبة من العذاب وأقر هؤالء املؤمنني يف اجلنان بحرضة حممد صفي ا

أطلعهم عىل هؤالء املستهزئني هبم يف الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن 

وبدائع النقامت فيكون لذهتم ورسورهم بشامتتهم كلذهتم ورسورهم بنعيمهم يف جنان 

والكافرون  ، فاملؤمنون يعرفون أولئك الكافرين املنافقني بأسامئهم وصفاهتم ، رهبم

ون ينظرون فريون هؤالء املؤمنني الذين كانوا هبم يف الدنيا يسخرون ملا كانوا من واملنافق
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فيقول هؤالء  ، فريوهنم يف أنواع الكرامة والنعيم ، آهلام يعتقدون ومواالة حممد وعيل

 حتى -! ويا فالن ! ويا فالن ! يا فالن  : املؤمنون املرشفون عىل هؤالء الكافرين املنافقني

 ما بالكم يف مواقف خزيكم ماكثون ؟ هلموا إلينا نفتح لكم أبواب -امئهم ينادوهم بأس

يا ويلنا أنى لنا هذا ؟ فيقول  : فيقولون ، اجلنان لتخلصوا من عذابكم وتلحقوا بنا

فينظرون إىل أبواب من اجلنان مفتحة خييل إليهم أهنا  ، انظروا إىل هذه األبواب : املؤمنون

ويقدرون أهنم يتمكنون من أن خيلصوا إليها فيأخذون يف  ، نإىل جهنم التي فيها يعذبو

وهم يلحقوهنم يرضبوهنم  ، وعدوا من بني أيدي زبانيتها ، السباحة يف بحار محيمها

وهذه األصناف من  ، مرزباهتم وسياطهم فال يزالون هكذا يسريون هناك وبأعمدهتم

 ، جدوها مردومة عنهمالعذاب متسهم حتى إذا قدروا أن قد بلغوا تلك األبواب و

ويستلقي أولئك املؤمنون عىل  ، تدهدههم الزبانية بأعمدهتا فتنكسهم إىل سواء اجلحيمو

َفاليوم ( : فذلك قول اهللا عز وجل ، مستهزئني هبم ، فرشهم يف جمالسهم يضحكون منهم ْ َ ْ َ

ون  ُ فار يضحك ُ َالذين آمنوا من الك َّ ْ ْ ََّ َ َ َْ ِ ِ ُِ  .)1()]34 : املطففني[َ

 إىل .حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا : يف كتابه إىل املأمون قال :  عليه السالمالرضا

 أن قال والرباءة من الذين ظلموا آل حممد عليه السالم ومهوا بإخراجهم وسنوا ظلمهم

والرباءة من الناكثني والقاسطني واملارقني وسلم صىل اهللا عليه وآله غريوا سنة نبيهم و

ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا وسلم صىل اهللا عليه وآله حجاب رسول اهللا الذين هتكوا 

والرباءة  ، املرأة وحاربوا أمري املؤمنني عليه السالم وقتلوا الشيعة رمحة اهللا عليهم واجبة

ممن نفى االخبار ورشدهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل األموال دولة بني األغنياء 

                                                        

بحار  ، 112 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 6/51 ، للمجليس ، األنوار
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صىل اهللا عليه وآله وعمر وبن العاص لعيني رسول اهللا واستعمل السفهاء مثل معاوية 

والرباءة من أشياعهم الذين حاربوا أمري املؤمنني عليه السالم وقتلوا األنصار  ، وسلم

والرباءة من أهل االستيثار ومن أيب  ، واملهاجرين وأهل الفضل والصالح من السابقني

اة الدنيا وهم حيسبون أهنم موسى األشعري وأهل واليته الذين ضل سعيهم يف احلي

 ، أولئك الذين كفروا بآيات رهبم بوالية أمري املؤمنني ولقائه عليه السالم ، حيسنون صنعا

فحبطت أعامهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا فهم كالب  ، كفروا بأن لقوا اهللا بغري إمامته

 اجلور كلهم أوهلم والرباءة من األنصاب واألزالم أئمة الضالل وقادة ، أهل النار

 .اآلخرين وممن يتوالهم ووالرباءة من أشباه عاقري الناقة أشقياء األولني ، وآخرهم

ومل وسلم صىل اهللا عليه وآله والوالية ألمري املؤمنني والذين مضوا عىل منهاج نبيهم 

ر بن وعام ، واملقداد بن األسود ، وأيب ذر الغفاري ، يغريوا ومل يبدلوا مثل سلامن الفاريس

 ، وعبادة بن الصامت ، وأيب اهليثم بن التيهان وسهل بن حنيف ، وحذيفة بن اليامن ، يارس

وأيب سعيد اخلدري وأمثاهلم  ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتني ، وأيب أيوب األنصاري

والوالية التباعهم وأشياعهم واملهتدين هبداهم السالكني منهاجهم ، ريض اهللا عنهم

  .)1(هم ورمحتهرضوان اهللا علي

                                                        

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/133 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/445 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 30/235

عة موسو ، 2/501 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 65/263 ، 10/358

 ، 77 ، لعيل اخلاقاين ، رجال اخلاقاين ، 1/264 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 2/149 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال
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أخربين عن عيل عليه السالم مل مل جياهد ! يا بن رسول اهللا  : وقد سئل : الرضا عليه السالم

ألنه اقتدى  : أعداءه مخسا وعرشين سنة بعد رسول اهللا ثم جاهد يف أيام واليته ؟ فقال

ث عرشة يف تركه جهاد املرشكني بمكة بعد النبوة ثالوسلم صىل اهللا عليه وآله برسول اهللا 

وكذلك عيل عليه السالم ترك  ، سنة وباملدينة تسعة عرش شهرا وذلك لقلة أعوانه عليهم

وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام مل تبطل نبوة رسول اهللا  ، جماهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم

كذلك مل تبطل إمامة عيل عليه  ، مع تركه اجلهاد ثالث عرشة سنة وتسعة عرش شهرا

إذا كانت العلة املانعة هلام من اجلهاد  ،  تركه اجلهاد مخسا وعرشين سنةالسالم مع

 . )1(واحدة

إهنم يقولون ما منع عليا إن ! جعلت فداك  : زيد الشحاموقد سأله  : الرضا عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله إن اهللا مل يكلف هذا أحدا إال نبيه  :  فقال.كان له حق أن يقوم بحقه ؟

إال متحرفا [  : وقال لغريه ، ]اهللا ال تكلف اال نفسك  فقاتل يف سبيل[  : ل لهقا ، وسلم

لو كان جعفر  : ثم قال ، ولو وجد فئة لقاتل ، فعيل مل جيد فئة] فئة  لقتال أو متحيزا إىل

عباس  ، الضعيفان : واملراد بالرجلني :  قال املجليس.إنام بقي رجالن ، ومحزة حيني

 . )2(وعقيل

                                                        

 ، 29/435 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/87 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 1(

 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 13/39 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

 2/64 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 8/176

تفسري  ، 13/44 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/452 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/139 ، للحويزي ، قلنيتفسري نور الث ، 2/51 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، العيايش
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عليه السالم كيف مال الناس عنه إىل  وقد سئل عن أمري املؤمنني : ليه السالمالرضا ع

  فقال.؟وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا  وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من ، غريه

إنام مالوا عنه إىل غريه وقد عرفوا فضله ألنه قد كان قتل من آبائهم وأجدادهم وإخواهنم : 

وكان حقدهم عليه  ، وأقربائهم املحادين هللا ولرسوله عددا كثريا وأعاممهم وأخواهلم

ألنه  ، ومل يكن يف قلوهبم عىل غريه مثل ذلك ، فلم حيبوا أن يتوىل عليهم لذلك يف قلوهبم

فلذلك  ، مثل ما كانوسلم صىل اهللا عليه وآله مل يكن له يف اجلهاد بني يدي رسول اهللا 

  .)1(عنه ومالوا إىل سواه عدلوا

أخذ اهللا علينا وعليهم  ، وإن شيعتنا ملكتوبون بأسامئهم وأسامء آبائهم : الرضا عليه السالم

نحن  ، ليس عىل ملة اإلسالم غرينا وغريهم ، يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ، امليثاق

  .)2(ونحن أبناء األوصياء  ، ُالنجباء النجاة

                                                        
بحار  ، 1/87 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا  ، 1/146 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 ، 1/136 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 29/480 ، للمجليس ، األنوار

لباقر  ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 61البن عقدة الكويف  ، )عليه السالم(فضائل أمري املؤمنني 

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/64 ، رشيف القريش

 48ملحمد حياة األنصاري  ، املنتخب من الصحاح الستة ، 11/246 ، 8/285 ، ملحمد الريشهري، 

 ، ألبو طالب التجليل التربيزي ، ني عرشية عن الشبهات الواهيةتنزيه الشيعة اإلث ، 279 ، )احلاشية(

1/280 

رشح أصول  ، 1/223 ، للكليني ، الكايف ، 139 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 2(

 ، 136 ، 118 ، هلاشم البحراين ، ينابيع املعاجز ، 5/301 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، الكايف

 ، )احلاشية (50 ، لعبد اهللا الشرب ، )رشح آل كاشف الغطاء(معة يف رشح الزيارة اجلامعة األنوار الال

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 1/358 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا 
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ْ( : يف قوله تعاىل: الرضا عليه السالم  َمن يك ْ ِفر بالطاغوت ويؤمن باهللاَِّ ِِ ِْ ُ َ ُ َّ  فهم الذين .)ُْ

َفقد استمسك بالعروة الوثقى( : غصبوا آل حممد حقهم قوله ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ َُ َ ُِ ِِ َ َ يعنى الوالية ال انفصام .)َ َ ِ َ

َهلا ٌواهللاُّ سميع عليم( . أي حبل ال انقطاع له.َ َِ َ ٌ  يعنى أمري املؤمنني واألئمة عليه السالم .)َِ

ُخيرج( ِ ْ ِهم من الظلامت إىل النورُ ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُِّ   .)1( وهم الظاملون آل حممد.)ُّ

َلقد تاب اهللا عىل النبي واملهاجرين (كيف تقرأ  : أنه قال لرجل : الرضا عليه السالم َ َ َِ ِ ُْ َ َِّ ِ َّ َ َ َّ

ِواألنصار َ إنام  ، ليس هكذا قال اهللا : هكذا نقرأها قال : فقال :  قال؟)]117 : التوبة [...ََ

وأي ذنب كان  : ويف رواية ، " لقد تاب اهللا بالنبي عىل املهاجرين واألنصار " : لقا

  .)2(حتى تاب اهللا عليه منهوسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا 

َّقل ال (وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا أنزل اهللا هذه اآلية عىل نبيه  : الرضا عليه السالم ُ

م عليه أجرا  ُ ًأسألك َ ُْ َْ َِ َ ْ َإال املودة يف القربى َْ َّ َْ ُ ْ َْ َِّ َ صىل اهللا عليه وآله  قام رسول اهللا )]23 : الشورى[ِ

                                                                                                                                        
تفسري   ،2/104 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 11/182 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

البيان يف  ، 2/522 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 3/606 ، للحويزي ، نور الثقلني

، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 125 ، للرشيعتي األصفهاين ، عقائد أهل اإليامن

 396 ، هلاشم اهلاشمي

تفسري نور  ، 89/263 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/84 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

  ، 1/261 ، للحويزي ، الثقلني

 ، 431 ، 22/323 ، 21/204 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/98 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

لعيل بن إبراهيم  ، تفسري القمي ، 1/424 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 89/66 ، 28/192

 ، 2/277 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/138 ، للطربيس ، تفسري جممع البيان ، 1/297 ، القمي

 ، )احلاشية (213 ، لعبد اهللا شرب ، تفسري شرب ، 407 ، 9/303 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان

 580 ، البن جرب ، هنج اإليامن ، 6/309 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث
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أهيا الناس إن اهللا قد فرض عليكم فرضا  : فحمد اهللا وأثنى عليه وقال ، يف أصحابهوسلم 

 .فلم جيبه أحد ، فقال مثل ذلك ، فقام فيهم يوما ثانيا ، فلم جيبه أحد. فهل أنتم مؤدوه

. أهيا الناس إن اهللا قد فرض عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه : فقال ، م يوم الثالثفقام فيه

 : أهيا الناس إنه ليس ذهبا وال فضة وال مأكوال وال مرشوبا قالوا : فلم جيبه أحد فقال

الصادق   وعن.فام وىف به أكثرهم ،  فقالوا أما هذا فنعم.فهات إذا ؟ فتال عليهم هذه اآلية

سلامن وأبو ذر وعامر واملقداد وجابر بن عبد  : فواهللا ما ويف هبا إال سبعة نفر : عليه السالم

  .)1( يقال له شبيب وزيد بن أرقمصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا وموىل لرسول اهللا 

 .)2(كامل الدين واليتنا والرباءة من عدونا : الرضا عليه السالم

ْمثل الذين كفروا َو( : قال اهللا عز وجل : العسكري عليه السالم َ َّ ُ َُ ََ َ  يف )]171 : البقرة[ِ

ِكمثل الذي (عبادهتم األصنام واختاذهم األنداد من دون حممد وعيل صلوات اهللا عليهام  َّ َِ َ َ

ُينعق بام ال يسمع َ ََ ْ ََ ِ ُ َإال دعاء ونداء( يصوت بام ال يسمع )ِْ ِ َ َُ َّ  ال يفهم ما يراد منه فيتعب )ِ

م عمي(ه املستغيث به ويعني من استغاث ْ ٌصم بك ْ ٌ ٌُّ ُ  من اهلدى يف اتباعهم األنداد من دون اهللا )ُ

واألضداد ألولياء اهللا الذين سموهم بأسامء خيار خلفاء اهللا ولقبوهم بألقاب أفاضل 

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 431 ، البن شعبة احلراين ، حتف العقول ، 63 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

التفسري  ، 2/118 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، )احلاشية (25/226

اة اإلمام الرضا حي ، 8/345 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 6/364 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(صحيفة الرضا  ، 1/170 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(

 12/148 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 288

أهل البيت  ، 27/58 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 640 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر) 2(

 371 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة
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َفهم ال يعقلون(األئمة الذين نصبهم اهللا إلقامة دين اهللا  ُ َ َِ ْ َ قال عيل بن  ،  أمر اهللا عز وجل)ُْ

صىل اهللا عليه هذا يف عباد األصنام ويف النصاب ألهل بيت حممد  : احلسني عليهام السالم

  .)1(سوف يصريوهنم إىل اهلاوية ، هم أتباع إبليس وعتاة مردته ، نبي اهللاوسلم وآله 

ملا أوقف أمري املؤمنني وسلم صىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا  : العسكري عليه السالم

 قام قوما من ...وم الغدير موقفه املشهور املعروفعيل بن أيب طالب عليه السالم يف ي

لئن كانت ملحمد كائنة لندفعن هذا االمر عن عيل وال  ، متمردهيم وجبابرهتم وطؤوا بينهم

وسلم صىل اهللا عليه وآله فعرف اهللا تعاىل من قلوهبم وكانوا يأتون رسول اهللا  ، نرتكه له

إليك وإلينا فكفيتنا به مؤونة الظلمة لنا و لقد أقمت عليا أحب اخللق إىل اهللا : ويقولون

وعلم اهللا تعاىل من قلوهبم خالف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض  ، واجلبارين يف سياستنا

ولدفع االمر عن مستحقه مؤثرون فأخرب اهللا عز وجل حممدا  ، أهنم عىل العداوة مقيمون

 أمرك بنصب عيل إماما ومن الناس من يقول آمنا باهللا الذي ، يا حممد : فقال ، عنهم

 وما هم بمؤمنني بذلك ولكنهم يتواطؤون عىل هالكك وهالكه ، وسائسا والمتك مدبرا

  .)2(ويوطؤون أنفسهم عىل التمرد عىل عيل إن كانت بك كائنة، 

                                                        
 ، 9/187 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 583 ، 579 ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 1/211 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 27/59

تفسري  ، 1/115 ، املشهديللمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 113 ، تفسري اإلمام العسكري) 2(

 2/150 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 3/277 ، ملصطفى اخلميني ، القرآن الكريم
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الدخول يف قبول والية عيل عليه السالم كالدخول يف قبول نبوة  : العسكري عليه السالم

إن حممدا رسول  : فإنه ال يكون مسلام من قال ،  عليه وآله وسلمصىل اهللاحممد رسول اهللا 

 .)1(فاعرتف به ومل يعرتف بأن عليا وصيه وخليفته وخري أمته ، اهللا

َومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بام ( :  عز وجليف قوله تعاىل : العسكري عليه السالم َ ُ َِ ُ ِْ ِ َِ َ ََّ َ ْ َ َّ ُ َِ َ َ

َال يسمع إال دعا ُ ُ ََّ َِ َ م عمي فهم ال يعقلون ْ ْ َء ونداء صم بك ُ َ َِ ِْ َ ُ ُ ُ َْ ٌ ْ ٌ ٌُّ َومثل الذين . ()]171 : البقرة[َ َِ َّ ُ َ َ

ْكفروا َُ ِكمثل ( يف عبادهتم لألصنام واختاذهم األنداد من دون حممد وعيل عليهام السالم )َ َ َ َ

ُالذي ينعق بام ال يسمع َ ََ ْ ََ َِّ ُ ِْ َإال دعاء ونداء( يصوت بام ال يسمع )ِ ِ َ َُ َّ  ،  ال يفهم ما يراد منه)ِ

م عمي(فيغيث املستغيث ويعني من استعانه  ْ ٌصم بك ْ ٌ ٌُّ ُ  عن اهلدى يف اتباعهم األنداد من )ُ

دون اهللا واألضداد ألولياء اهللا الذين سموهم بأسامء خيار خالئق اهللا ولقبوهم بألقاب 

ُفهم ال يعقل(أفاضل األئمة الذين نصبهم اهللا إلقامة دين اهللا  َ َِ ْ َ  قال . أمر اهللا عز وجل)َونُْ

هذا يف عباد األصنام ويف النصاب ألهل بيت حممد نبي اهللا   : احلسني عليه السالمعيل بن

ثم قال رسول اهللا  ،  وعتاة مردهتم سوف يصريوهنم إىل اهلاويةصىل اهللا عليه وآله وسلم

باهللا منه أعاذه اهللا فان من تعوذ  ، من الشيطان الرجيم  نعوذ باهللاصىل اهللا عليه وآله وسلم

 أتدرون ما هي ؟ أما مهزاته فام يلقيه يف قلوبكم من .ونعوذ من مهزاته ونفخاته ونفثاته

يا رسول اهللا وكيف نبغضكم بعد ما عرفنا حملكم من اهللا  : قالوا ، بغضنا أهل البيت

 فاستعيذوا بأن تبغضوا أولياءنا وحتبوا أعداءنا : صىل اهللا عليه وآله وسلمومنزلتكم ؟ قال 

                                                        

بحار  ، 628 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 1/242 ، اشاينللفيض الك ، التفسري الصايف ، 65/230 ، 36/110 ، للمجليس ، األنوار
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باهللا من حمبة أعدائنا وعداوة أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا فإنه من أحب أعداءنا 

 .)1(فقد عادانا ونحن منه براء واهللا عز وجل منه برئ

إال وسلم صىل اهللا عليه وآله إن القوم ارتدوا بعد رسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

بمنزلة وسلم صىل اهللا عليه وآله الناس بعد رسول اهللا إن  ، من عصمه اهللا بآل حممد

فعيل يف سنة هارون وعتيق يف  ، هارون من موسى ومن تبعه وبمنزلة العجل ومن تبعه

  .)2( سنة السامري

 : ثم ذكر عيل عليه السالم بيعة أيب بكر وعمر وعثامن فقال) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 :  فقال له عامر.ثم سكت ، وال واهللا ما هو كام يقولون،  لعمري لئن كان األمر كام يقولون

مل يستخلف أحدا وسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا  : يقولون : وما يقولون ؟ فقال

 فقد بايع القوم أبا بكر عن .يف قوله تعاىلففعلوا غري ما أمروا  ، وإهنم إنام تركوا ليتشاوروا

 ثم بايع أبو بكر عمر .كرهوين وأصحايب عىل البيعةثم أ ، غري مشورة وال رىض من أحد

 ثم جعلها عمر شورى بني ستة رهط وأخرج من ذلك مجيع األنصار .عن غري مشورة

إن  : ثم أمر الناس ، يصيل صهيب بالناس ثالثة أيام : واملهاجرين إال هؤالء الستة ثم قال

ع أربعة وخالف اثنان أن وإن اجتم ، مضت ثالثة أيام ومل يفرغ القوم أن ترضب رقاهبم

                                                        
بحار  ، 583 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 27/59 ، للمجليس ، األنوار

 ، للطربيس ، االحتجاج ، )احلاشية (162حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 2(

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة،  28/284 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/113

الروض النضري يف معنى حديث  ، 579للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 215املدنى 

 497للفاضل اهلندي  ، رشح العينية احلمريية ، 272لفارس حسون كريم  ، الغدير
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 ،  ثم تشاوروا يف ثالثة أيام وكانت بيعتهم عن مشورة من مجاعتهم ومألهم.يقتلوا االثنني

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن  : إن موسى قال هلارون : ثم صنعوا ما رأيتم ثم قال

إيل رسول اهللا عهد  ، وأنا من نبي اهللا بمنزلة هارون من موسى ، إىل قوله ومل ترقب قويل

إن ضلت األمة بعده وتبعت غريي أن أجاهدهم إن وجدت  : صىل اهللا عليه وآله وسلم

  .)1(وأخربين بام األمة صانعة بعده ، وإن مل أجد أعوانا أن أكف يدي وأحقن دمي ، أعوانا

يف وصيته ألمري وسلم صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 إن قريشا ستظاهر عليك وجتتمع كلهم عىل ظلمك وقهرك! يا عيل  : نني عليه السالماملؤم

فإن الشهادة  ، فإن وجدت أعوانا فجاهدهم وإن مل جتد أعوانا فكف يدك واحقن دمك، 

  .)2(لعن اهللا قاتلك ، من ورائك

يل عليه مجع عوسلم صىل اهللا عليه وآله ملا تويف رسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

السالم القرآن وجاء به إىل املهاجرين واألنصار وعرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول 

فلام فتحه أبو بكر خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

يا عيل أردده فال حاجة لنا فيه فأخذه عيل عليه السالم وانرصف ثم  : فوثب عمر وقال

بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال له عمر إن عليا عليه السالم جاءنا بالقرآن احرض زيد 

وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه  ، وفيه فضائح املهاجرين واألنصار

فإن أنا فرغت من  :  فأجابه زيد إىل ذلك ثم قال.فضيحة وهتك للمهاجرين واألنصار

                                                        
 438حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 335 ، للطويس ، الغيبة ، 11/74 ، للنوري ، مستدرك الوسائل) 2(

عليه (موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 13/42 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/437

 11/333 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم
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 قال .يل القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما قد عملتمالقرآن عىل ما سألتم وأظهر ع

ما احليلة دون أن نقتله  :  فقال عمر.أنتم أعلم باحليلة : فام احليلة ؟ قال زيد : عمر

 فدبر يف قتله عىل يد خالد بن الوليد فلم يقدر عىل ذلك وقد مىض رشح .ونسرتيح منه

يا أبا  :  فقال.القرآن فيحرفوه فيام بينهمفلام استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم  ، ذلك

 عيل عليه السالم  فقال.احلسن إن كنت جئت به إىل أيب بكر فأت به إلينا حتى نجتمع عليه

هيهات ليس إىل ذلك سبيل إنام جئت به إىل أيب بكر لتقوم احلجة عليكم وال تقولوا يوم : 

 إن القرآن الذي عندي ال يمسه إال القيامة إنا كنا عن هذا غافلني أو تقولوا ما جئتنا به

عيل عليه  املطهرون واألوصياء من ولدي فقال عمر فهل وقت إلظهاره معلوم ؟ قال

  .)1(نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره وحيمل الناس عليه فتجري السنة به : السالم

ء من قبضت فاطمة عليها السالم فارجتت املدينة بالبكا) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

فأقبل وسلم صىل اهللا عليه وآله الرجال والنساء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا 

يا أبا احلسن ال تسبقنا بالصالة عىل  : أبو بكر وعمر يعزيان عليا عليه السالم ويقوالن له

فلام كان الليل دعا عيل عليه السالم العباس والفضل واملقداد وسلامن  ، ابنة رسول اهللا

 فلام أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر .ذر وعامرا فقدم العباس فصىل عليها ودفنوهاوأبا 

 ، قد دفنا فاطمة البارحة : والناس يريدون الصالة عىل فاطمة عليها السالم فقال املقداد

إهنا أوصت أن ال  : مل أقل لك إهنم سيفعلون قال العباس : فالتفت عمر إىل أيب بكر فقال

                                                        
 ، للطربيس ، االحتجاج ، )احلاشية (147 ، حتقيق حممد باقر األنصاري  ،كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 2/81 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 89/42 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/227

 ، 1/61 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 1/43 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 3/306 ، ميلللعا ، االنتصار
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ال ترتكون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا أبدا إن هذه الضغائن  : ل عمرتصليا عليها فقا

عيل عليه  فقال ، واهللا لقد مهمت أن أنبشها فأصيل عليها ، التي يف صدوركم لن تذهب

لئن سللت سيفي ال  ، واهللا لو رمت ذاك يا ابن صهاك ال رجعت إليك يمينك : السالم

سكت وعلم أن عليا عليها السالم إذا حلف فانكرس عمر و : غمدته دون إزهاق نفسك

صىل اهللا عليه يا عمر ألست الذي هم بك رسول اهللا  : عيل عليه السالم  ثم قال.صدق

وأرسل إيل فجئت متقلدا سيفي ثم أقبلت نحوك ألقتلك فأنزل اهللا عز وجل وسلم وآله 

ًفال تعجل عليهم إنام نعد هلم عدا ( َ ْ َ َّ ُّ َ َّ ََ َْ َ ُْ َ ُ ْ َ ِْ   .)1()]84  :مريم[ِ

ختوفت أن وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا قبض رسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 فلام صنع الناس ما صنعوا من بيعة .تتظاهر قريش عىل إخراج هذا األمر من بني هاشم

صىل اهللا عليه أيب بكر أخذين ما يأخذ الواله الثكول مع ما يب من احلزن لوفاة رسول اهللا 

صىل وقد خال اهلاشميون برسول اهللا  ،  فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس.لم وآله وس

 وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن .لغسله وحتنيطهوسلم اهللا عليه وآله 

 فجعلت أتردد .فلم أحفل هبم وعلمت أنه ال يؤول إىل شئ ، اتبعه من جهلة أصحابه

 ثم مل ألبث . فإين لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر.بينهم وبني املسجد وأتفقد وجوه قريش

حتى إذا أنا بأيب بكر وعمر وأيب عبيدة قد أقبلوا يف أهل السقيفة وهم حمتجزون باألزر 

                                                        

 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 43/199 ، 28/304 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 393 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 873 ، للتربيزي ، اللمعة البيضاء ، 1/158

ملحمد  ، األرسار الفاطمية ، 3/48 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني ، 

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 338 ، فاضل املسعودي

237 
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 ، فإذا عرفوه مدوا يده فمسحوها عىل يد أيب بكر ، الصنعانية ال يمر هبم أحد إال خبطوه

صىل اهللا عليه  املصيبة برسول اهللا مع ، شاء ذلك أم أبى فأنكرت عند ذلك عقيل جزعا منه

والباب مغلق  ، ثم أتيت بني هاشم ،  فخرجت مرسعا حتى أتيت املسجد.وآله وسلم 

 ، يا أهل البيت فخرج إيل الفضل بن العباس :  فرضبت الباب رضبا عنيفا وقلت.دوهنم

 أما .الدهرقد تربت أيديكم منها إىل آخر ( : قد بايع الناس أبا بكر فقال العباس : فقلت

  .)1()إين قد أمرتكم فعصيتموين

 ، شهدت أبا ذر مرض مرضا عىل عهد عمر يف إمارته) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

وقد أوىص  ، فدخل عليه عمر يعوده وعنده أمري املؤمنني عليه السالم وسلامن واملقداد

ل أيب ذر من  فلام خرج عمر قال رجل من أه.أبو ذر إىل عيل عليه السالم وكتب وأشهد

قد أوصيت إىل أمري  : ما منعك أن تويص إىل أمري املؤمنني عمر ؟ قال : بني عمه بني غفار

ونحن أربعون رجال من وسلم صىل اهللا عليه وآله  أمرنا رسول اهللا .املؤمنني حقا حقا

فينا هذا  ، فسلمنا عىل عيل عليه السالم بإمرة املؤمنني ، العرب وأربعون رجال من العجم

 وال أحد من العرب وال من املوايل العجم راجع .)أمري املؤمنني(القائم الذي سميته 

أحق ( : فإهنام قاال ، إال هذا وصوحيبه الذي استخلفهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

                                                        
 ، 28/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 138 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/448  ،لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 293

 ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 3/551 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 454 ، املدنى

 177 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 84 ، لعبد الزهراء مهدي
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حق  ، اللهم نعم : وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله  ؟ فغضب رسول اهللا )من اهللا ورسوله

  .)1(أمرين اهللا بذلك فأمرتكم به،  من اهللا ورسوله

ملا قتل احلسني بن عيل عليه السالم بكى ابن عباس بكاء ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

ما لقيت هذه األمة بعد نبيها اللهم إين أشهدك أين لعيل بن أيب طالب ويل  : ثم قال ، شديدا

لقد دخلت عىل عيل :   ثم قال...وإين أسلم ألمرهم ، ومن عدوه وعدوهم برئ ، ولولده

هذه صحيفة أمالها  ، يا بن عباس : فأخرج إيل صحيفة وقال يل ، عليه السالم بذي قار

إقرأها  ، يا أمري املؤمنني :  فقلت.وخطي بيديوسلم صىل اهللا عليه وآله عيل رسول اهللا 

 إىلوسلم صىل اهللا عليه وآله فإذا فيها كل شئ كان منذ قبض رسول اهللا  ، عيل فقرأها

 فبكى .مقتل احلسني عليه السالم وكيف يقتل ومن يقتله ومن ينرصه ومن يستشهد معه

كيف يصنع به وكيف يستشهد فاطمة وكيف  :  فكان فيام قرأه عيل.بكاء شديدا وأبكاين

 فلام أن قرأ كيف يقتل احلسني ومن يقتله أكثر .يستشهد احلسن ابنه وكيف تغدر به األمة

  .)2(فة وقد بقي ما يكون إىل يوم القيامةثم أدرج الصحي ، البكاء

                                                        
ملحمد بن  ،  العقد النضيد والدر الفريد268 ، مد باقر األنصاريحتقيق حم ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 28/124 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 111 ، احلسن القمي

 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الفضائل ، 434 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(

  ، 2/72 ، لألمحدي امليانجي،  مكاتيب الرسول ، 28/73 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 141

حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 314 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 393 ، 171 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(
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ذكر وهو يرى إرتداد جل الصحابة أسامء قلة منهم ممن ) :  هـ260 : ت(الفضل بن شاذان 

من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني عليه  : رجعوا إىل عيل ريض اهللا عنه بقوله

 .)1(السالم

                                                        

 ، )احلاشية (1/130 ، للعالمة احليل ، منتهى املطلب ، )احلاشية (1/675 ، للطويس ، اخلالف) 1(

 ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (4/531 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 1/56 ، للخميني ، رسائلال

للنوري  ، خامتة املستدرك ، 528 ، 521 ، 443 ، 438 ، 420 ، 419 ، 30/378 ، للحر العاميل

 ، تجاجاالح ، )احلاشية (192 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 5/437 ، الطربيس

حلية  ، )احلاشية (106 ، للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، )احلاشية (1/290 ، للطربيس

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/187 ، )احلاشية (1/212 ، هلاشم البحراين ، األبرار

ملحمد  ، ىشجرة طوب ، )احلاشية (99/280 ، 62/280 ، )احلاشية (4/119 ، )احلاشية (1/170

 ، حتقيق ضياء الدين املحمودي ، األصول الستة عرش من األصول األولية ، 1/81 ، مهدي احلائري

بدائع الدرر  ، )احلاشية (128 ، ملري حممدي زرندي ، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ، )احلاشية (258

 ، )احلاشية (1/27 ، لطويسل ، اختيار معرفة الرجال ، 145 ، 116 ، للخميني ، يف قاعدة نفي الرضر

خالصة  ، ( ه( 188 ، 181 ، )احلاشية (168 ، )احلاشية (162 ، )احلاشية (129 ، )احلاشية (29

 ، 302 ، 302 ، 231 ، )احلاشية (224 ، 224 ، 220 ، 139 ، 94 ، 82 ، للعالمة احليل ، األقوال

 92 ، حلسن صاحب املعامل ، ر الطاوويسالتحري ، 218 ، 99 ، 55 ، البن داوود احليل ، رجال ابن داود

 ، 193 ، 2/184 ، 269 ، 1/265 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 639 ، 472 ، 432 ، 185 ، 116، 

 ، 5/240 ، 4/58 ، 370 ، 330 ، 199 ، 191 ، 3/19 ، 383 ، )احلاشية (313 ، 313 ، 281

 ، 392 ، 352 ، 340 ، 295 ، 143 ، 123 ، 119 ، 1/116 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة

الدرجات  ، 388 ، 2/25 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 641 ، 620 ، 537 ، 532 ، 431

 389 ، 381 ، 362 ، 355 ، 335 ، 321 ، 315 ، 311 ، لعىل خان املدنى ، الرفيعة يف طبقات الشيعة

 135 ، )احلاشية (2/128 ، لبحر العلوم  ،الفوائد الرجالية ، 450 ، 431 ، 400 ، 400 ، 397، 

 ، )احلاشية (197 ، )احلاشية (74 ، )احلاشية (3/59 ، )احلاشية (340 ، )احلاشية (323 ، )احلاشية(
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وما جيري عند قرب  ، لزيارة يوم الغديرلو شاهدت يوم ا) :  هـ283 : ت(إبراهيم الثقفي 

وسب الصحابة جهارا من غري مراقبة  ، عيل بن أيب طالب من الفضائح واألقوال الشنيعة

  .)1(وال خيفة

                                                                                                                                        

 ، 127 ، 120 ، 116 ، 104 ، 101 ، 99 ، 92 ، 76 ، 75 ، 2/75 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال

 ، 1/29 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، جال احلديثمستدركات علم ر ، 145 ، 143 ، 139 ، 137

 ، معجم رجال احلديث ، 8/477 ، 6/330 ، 228 ، 5/213 ، 340 ، 172 ، 4/20 ، 19 ، 2/14

 ، 10/241 ، 351 ، 9/50 ، 344 ، 51 ، 8/26 ، 330 ، 227 ، 202 ، 4/188 ، للخوئي

ملحمد  ، جال احلديثاملفيد من معجم ر ، 22/39 ، 15/96 ، 14/152 ، 147 ، 12/117

 ، 439 ، 372 ، 369 ، 300 ، 273 ، 244 ، 236 ، 86 ، 83 ، 82 ، 1مقدمة الكتاب  ، اجلواهري

 ، 593 ، 4/46 ، 576 ، 560 ، 3/553 ، 2/442 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 729 ، 684

 ، لعباس القمي  ،الكنى واأللقاب ، 453 ، 8/139 ، 321 ، 227 ، 7/88 ، 318 ، 284 ، 6/284

للحاج  ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 3/174 ، 255 ، 2/119 ، 184 ، 1/82

 233 ، )احلاشية (197 ، للمحقق احليل ، املسلك يف أصول الدين ، 8/413 ، حسني الشاكري

املجالس  ، )احلاشية (209 ، 190 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، )احلاشية(

رشح إحقاق  ، )احلاشية (316 ، )احلاشية (281 ، لرشف الدين ، الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة

 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني ، )احلاشية (3/109 ، للمرعيش ، احلق

 ، غديرالروض النضري يف معنى حديث ال ، 56 ، 10/44 ، 79 ، 9/19 ، 59 ، 5/20 ، 2/69

 ، 383 ، 364 ، 334 ، 283 ، 276 ، 262 ، 253 ، 217 ، 188 ، 186 ، لفارس حسون كريم

 115 ، ملؤسسة هنج البالغة ، عقيدة املسلمني يف املهدي ، 35 ، حلسن الصدر ، الشيعة وفنون اإلسالم

 192 ، 190،  188 ، 185 ، ملحمد الريض الرضوي ، كذبوا عىل الشيعة ، )احلاشية (117 ، )احلاشية(

 ،193 ، 193 ، 195 

 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 2/769 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 1(

رشح هنج  ، 3/72 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 29/648 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 192
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وقد كفانا أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه املؤنة ) :  هـ290: ت (حممد بن احلسن الصفار 

 ،  جييل الغشاوة عن أبصار متأمليهأودعها من البيان والربهان ما ، خطبة خطبها يف

االمر  وحلينا هذا الكتاب هبا ليزداد املسرتشدون يف هذا ، والعمى عن عيون متدبريه

اهللا عليه   خطب صلوات..وهي منه اهللا جل ثناؤه علينا وعليهم جيب شكرها ، بصرية

 ، بنياهنم بنياننا وما تنكر منا قريش غري أنا أهل بيت شيد اهللا فوق! ما لنا ولقريش  : فقال

 ، أن اختارنا عليهم فنقموا عىل اهللا ، واختارنا اهللا عليهم ، وأعىل فوق رؤوسهم رؤوسنا

 ، اهللا عليهم رشكناهم يف حريمنا فلام اختارنا ، وأحبوا ما كره اهللا ، وسخطوا ما ريض اهللا

 ، زبروحفظناهم الصحف وال ، والدين وعلمنا هم الفرض ، وعرفناهم الكتاب والنبوة

والتونا أسباب  ، ومنعونا حقنا ، وجحدوا فضلنا ، فوثبوا علينا ، وديناهم الدين واالسالم

وال تدع مظلمتي  ، اللهم فإين استعديك عىل قريش فخذ يل بحقي منها ، أعاملنا وأعالمنا

 فإن قريشا صغرت عظيم أمري ، فإنك احلكم العدل ،  بحقي-رب   يا-وطالبهم  ، لدهيا

ابن  وقهرتني عىل مرياثي من ، واستخفت بعريض وعشرييت ، ت املحارم منيواستحل، 

مهدت لنفيس  وسلبوين ما ، ووتروا بيني وبني العرب والعجم ، عمي وأغروا يب أعدائي

 إذا فزعت .. ، وجسمي وشقيقي ومنعوين ما خلفه أخي ، من لدن صباي بجهدي وكدي

 ، ا وإين لو أسلمت قريشا للمنايا واحلتوفأم! وعدي إىل االنتكاص ؟  ، إىل الفرار تيم

 ، وكرات األعادي ، ووطأهتا خيول األعاجم ، وتركتها فحصدهتا سيوف الغوانم

األزل  يف مواقف ، وحوافر الصاهالت ، وطحنتهم سنابك الصافنات ، ومحالت األعايل

                                                                                                                                        

غاية  ، 1/490 ، ملحمد باقر الكجوري ، لفاطميةاخلصائص ا ، 9/308 ، البن أيب احلديد ، البالغة

سفينة  ، 155 ، هلاشم البحراين ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم ، 1/304 ، هلاشم البحراين ، املرام

 343 ، للرسايب التنكابني ، النجاة
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 : وملا قالوا ، لظلمي وال عاشوا ، ما بقوا هلضمي ، واهلزل يف ظالل األعنة وبريق األسنة

اللهم افتح بيننا وبني قومنا  ، اليوم نتواقف عىل حدود احلق والباطل! إنك حلريص متهم 

 ، ورفعت أعالم دينك ، وسلمصىل اهللا عليه وآله فإين مهدت مهاد نبوة حممد  ، باحلق

 فقام إليه أبو حازم ..واتروين وفوثبوا عيل وغالبوين ونالوين ، وأعلنت منار رسولك

ظلامك ؟ أحقك أخذا ؟  أبو بكر وعمر! يا أمري املؤمنني عليه السالم  : اري فقالاألنص

مرياثك غصبا ؟ أفهمنا  وعىل الباطل مضيا ؟ أعىل حق كانا ؟ أعىل صواب أقاما ؟ أم

أبزاك أمرك ؟ أم غصباك إمامتك ؟  لنعلم باطلهم من حقك ؟ أو نعلم حقهام من حقك ؟

فإن ! فجرت الفتنة ومل تستطع منها استقالال ؟   إليها عجالأم غالباك فيها عزا ؟ أم سبقاك

 فقال صلوات .عىل حق وعىل احلجة الواضحة مضيا املهاجرين واألنصار يظنان أهنام كانا

وال  ، وال عىل دين مضيا ، أقاما وال عىل إصابة ، ال بحق أخذا! يا أخا اليمن  : اهللا عليه

 يا -أتعلمون ! حدود احلق والباطل  نتواقف عىلاليوم  ، يرمحك اهللا ، عىل فتنة خشيا

وخانوا  ، وعقوا أباهم ، حني باعوا أخاهم  ان بني يعقوب عىل حق وحمجة كانوا-إخواين 

أيعلم إخوانك هؤالء ان  ، رمحكم اهللا :  فقال.ال :  فقالوا.!وظلموا أنفسهم ؟  ، خالقهم

 .ال :  فقالوا.ره من رىض اهللا ؟عىل حق وحمجة وإصابة وأم  كان- قاتل األخ -أين آدم 

 .نعم :  فقالوا.أو ليس كل فعل بصاحبه ما فعل حلسده إياه وعدوانه وبغضائه له ؟ : فقال

بعد استغفار  ثم إنه مل يتب عىل ولد يعقوب إال ، وكذلك فعال يب ما فعال حسدا : قال

ن فعلها الستغفرت ولو أن قريشا تابت إيل واعتذرت م ، وإقرار ، وإقالع وإنابة ، وتوبة

 ، ثم سبقتني إليه التيمي والعدوي كسباق الفرس احتياال واغتياال :  ثم قال.اهللا هلا

أم عىل دين  ، عىل أنه أعز تيام وعديا عىل دين أتت به تيم وعدي :  ثم قال.وخدعة وغلبة

عىل أن أنرص تيام وعديا أم أنرص ابن عمي وحقي  ، أتى به ابن عمي وصنوي وجسمي
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وتعرضت  ، واحتملت تلك الشدائد ، ي وإمامتي ؟ وإنام قمت تلك املقاماتودين

وإمام أمته  ، وإين صاحب حممد وخليفته ، للحتوف عىل أن يصيبني من اآلخرة موفرا

وأجيل القذى  ،  اليوم أكشف الرسيرة عن حقي.وصاحب رايته يف الدنيا واآلخرة ، بعده

فة إين مذلل مضطهد مظلوم مغصوب مقهور حتى يظهر ألهل اللب واملعر ، عن ظالمتي

  اليوم نتواقف عىل حدود احلق والباطل.!واستأثروا بمرياثي  ، واهنم ابتزوا حقي ، حمقور

من ويل غشوما فقد  ، من اسرتعى ذئبا فقد ظلم ، من استودع خائنا فقد غش نفسه، 

 عن وأكشف السرت والغمة ، ومقام أنطق فيه بحقي ، هذا موقف صدق ، اضطهد

  .)1(!ظالمتي

جاء عمر إىل بيت فاطمة يف رجال من ) :  هـ323: ت (أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري 

والذي نفيس بيده لتخرجن إىل البيعة أو  : فقال ، ونفر قليل من املهاجرين ، األنصار

فاعتنقه زياد بن لبيد  ، فخرج إليه الزبري مصلتا بالسيف ، ألحرقن البيت عليكم

ثم أخرجهم  ، رجل آخر فندر السيف من يده فرضب به عمر احلجر فكرسهو ، األنصاري

  .)2(بتالبيبهم يساقون سوقا عنيفا حتى بايعوا أبا بكر

                                                        

بن شهر ال ، مناقب آل أيب طالب ، 1/156 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/42 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 2/46 ، آشوب

 3/41 ، للبيايض ، الرصاط املستقيم ، 3/114 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 29/558

البن  ،  البالغةرشح هنج ، 28/321 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 73 ، للجوهري ، السقيفة وفدك) 2(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 6/48 ، أيب احلديد

 ، 251 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 1/172 ، )عليه السالم(

منار اهلدى يف  ، )احلاشية (2/276  ،)احلاشية (1/386 ، ملرتىض الرضوي ، مع رجال الفكر ، 385
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ْإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا (: قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َّ َُّ َّ َ َّ ُ َّ ََ َُ ُ َ ِ ِ

ًثم ازدادوا كفرا  ْ ْ ُُ ُ َ ْ  قال نزلت يف الذين آمنوا برسول اهللا اقرارا ال تصديقا )]137 : النساء[َّ

ثم كفروا ملا كتبوا الكتاب فيام بينهم أن ال يردوا االمر إىل أهل بيته ابدا فلام نزلت الوالية 

امليثاق عليهم ألمري املؤمنني عليه السالم آمنوا وسلم صىل اهللا عليه وآله واخذ رسول اهللا 

ْمل (كفروا وازدادوا كفرا وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام مىض رسول اهللا  ، صديقااقرارا ال ت َّ

ن اهللاُّ ليغفر هلم وال ليهدهيم سبيال ُ ًيك ِ َ ْ َ ْ َُ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ُ َ ْ َالذين (وقوله  ،  يعني طريقا إال طريق جهنم)ِ ِ َّ

افرين أولياء من دون املؤمنني أيبت َ َيتخذون الك َّْ َ ُ َ ْ َ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِْ ْ َ ُِ ًغون عندهم العزة فإن العزة هللاِِّ مجيعا ِ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َِ ُ ُ ُ

قال نزلت يف بني أمية حيث خالفوا نبيهم عىل أن ال يردوا  ،  يعني القوة)]139 : النساء[

  .)1(االمر يف بني هاشم

َّيا أهيا الذين آمنوا من يرتد(: قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ْ َ َ َُّ َ َْ َُّ ِ
َ م عن دينه َ ُ ِ منك ِ ِ َِ ْ

افرين جياهدون يف  َ ِفسوف يأيت اهللاُّ بقوم حيبهم وحيبونه أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الك َ ْ ُْ َّ َ َُ َِ َ ْ َُ َ َّ َ ْ َ ُ َُ ُ ُّ َ ُ ُّ ْ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ٍ ِ ِ ْ َ

ِسبيل اهللاِّ ِ صىل اهللا عليه وآله  قال هو خماطبة ألصحاب رسول اهللا )]54 : املائدة [...َ

                                                                                                                                        
ملحمد  ، اإلمامة وأهل البيت ، 253 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(النص عىل إمامة اإلثني عرش 

 1/345 ، بيومي مهران

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 1/156 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، التفسري الصايف ، 31/576 ، )احلاشية (23/377 ، للمجليس ، األنواربحار  ، 7/77 ، املازندراين

للمريزا  ، تفسري كنز الدقائق ، 1/563 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/511 ، للفيض الكاشاين

 2/653 ، حممد املشهدي
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 فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم "بوا آل حممد حقهم وارتدوا عن دين اهللا الذين غصوسلم 

  .)1( نزلت يف القائم عليه السالم وأصحابه"وحيبوهنم 

ِالذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللاِّ ( : قوله) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ِ َ َُ ْ ْ َ َُّّ َ َ ََ ِ

ِزدناهم عذابا فوق العذاب َ ْ َ َ ً ََ ْ َْ ْ ُ َ صىل اهللا عليه وآله قال كفروا بعد النبي ]) 88 : حلالن [...ِ

  .)2(وصدوا عن أمري املؤمنني عليه السالموسلم 

 : املراد باألولني املشار إليهم بقوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

ِوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار( َ َ َ َ َ َّ ََ َِ ِ ُْ َ ُ َ ُِ ِ  هم النقباء وأبو ذر .)]100 : التوبة [...َّ

  .)3(ومن آمن وصدق وثبت عىل والية أمري املؤمنني عليه السالم ، واملقداد وسلامن وعامر

                                                        
 ، 31/577 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/170 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

معجم أحاديث اإلمام  ، 4/116 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 66/352

 ، 1/641 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/94 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(املهدي 

 ، اشم البحراينهل ، غاية املرام ، )احلاشية (2/202 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق

4/113 

مستدرك  ، 31/578 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/388 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 1/660 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 4/453 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

تفسري كنز  ، 3/73 ، للحويزي ، لثقلنيتفسري نور ا ، 3/150 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 209 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/31 ، للمريزا حممد املشهدي ، الدقائق

رياض  ، 22/327 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/303 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 7/136 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي ، )عليه السالم(السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين 

للفيض  ، التفسري األصفى ، 10/133 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، )احلاشية(

  ، 2/369 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/486 ، الكاشاين

 187 ، للنوري الطربيس،  نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/150 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام
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َوالذين كفروا بآياتنا( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ِ َِ َ َِ ُ َ الذين  .)ََّ

َهم أصحاب املشأمخالفوا أمري املؤمنني عليه السالم  َْ ْ َْ ُ َ ْ َ  قال أصحاب املشأمة هم أعداء آل .ِةُ

  .)1(حممد صلوات اهللا عليهم

ٌكل نفس بام كسبت رهينة ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ َُّ ِ َ َ َْ َ َ ُِ ٍ َّ إال *َ ِ

ِأصحاب اليمني  ِ َ َ َ ْْ اليمني أمري املؤمنني عليه السالم وأصحابه شيعته  )]39-38 : ّاملدثر[َ

م يف سقر؟( : ألعداء آل حممدفيقولون  ُ ك َ َما سلك َ ْ َ ََ َمل نك من املصلني :  فيقولونَِ ِّ ُْ ََ َ ِ ُ َ اي مل نك  .)ْ

َومل نك نطعم املسكني( .من أتباع األئمة ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ َُ ْ حقوق آل حممد من اخلمس لذوي القربى  : قال) َ

  .)2(واليتامى واملساكني وابن السبيل وهم آل حممد عليه السالم

ثوا أيامهنم[ : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (براهيم القمي عيل بن إ َ ُوإن نك َ َ ْ ََ ْ ُ َّ اآلية فإهنا  ] ..ِ

واهللا ما قاتلت  : وقال أمري املؤمنني عليه السالم يوم اجلمل ، نزلت يف أصحاب اجلمل

ثوا أيامهنم م : يقول اهللا ، هذه الفئة الناكثة إال بآية من كتاب اهللا َ ِّوإن نك َ َُ ْ ََ ْ ُ َّ ْن بعد عهدهم ِ ِ ِ ِْ ْ ََ

فر إهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون  ُ م فقاتلوا أئمة الك ُ َوطعنوا يف دينك َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َّ َّ ُْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ   .)3(]12 : التوبة[ُ

                                                        

 ، 24/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/423 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/485 ، 5/332 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 66/364

5/584 

 ، 5/122 ، للفيض الكاشاين ، سري الصايفالتف ، 2/395 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

عوائد  ، 3/43 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 5/458 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 250

 7/124 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 288 ، للنراقي ، األيام

مستدرك  ، 29/429 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/283 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 2/188 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 10/140 ، لعيل النامزي ، سفينة البحار
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ُّالذين كفروا وصدوا ( : يف تفسري قول اهللا عزوجل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َ َُ َ ََّ ِ

ِعن سبيل ِ َ ْ اهللاَِّ أضل أعامهلم َ َُ َ ْ ََ صىل اهللا عليه وآله  نزلت يف أصحاب رسول اهللا )]1 : حممد[ََّ

وغصبوا أهل بيته حقهم وسلم صىل اهللا عليه وآله الذين ارتدوا بعد رسول اهللا وسلم 

ْأضل أعامهلم(وصدوا عن أمري املؤمنني عليه السالم والية األئمة  َُ َ ْ ََ  أي أبطل ما كان ..)ََّ

  .)1(من اجلهاد والنرصةوسلم صىل اهللا عليه وآله م منهم مع رسول اهللا تقد

ًيوم يبعثهم اهللاَُّ مجيعا : (قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُِ َ ُ َُ َ ْ َ ْ  ، )] 18 : املجادلة[َ

إذا كان يوم القيامة مجع اهللا الذين غصبوا آل حممد حقهم فيعرض عليهم أعامهلم  : قال

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمله أهنم مل يعملوا منها شيئا كام حلفوا لرسول اهللا فيحلفون 

صىل اهللا وحني مهوا بقتل رسول اهللا  ، الدنيا حني حلفوا أن ال يردوا الوالية يف بني هاشم

 وأخربهم حلفوا له صىل اهللا عليه وآله وسلمفلام أطلع اهللا نبيه  ،  يف العقبةعليه وآله وسلم

ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا ( : فأنزل اهللا عىل رسوله ،  يقولوا ذلك ومل هيموا بهأهنم مل ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ َ ِْ ِ َ

فر وكفروا بعد إسالمهم ومهوا بام مل ينالوا وما نقموا إال أن أغناهم اهللاُّ ورسوله  ُ ُكلمة الك َ َ َ َ ْ َ َُ ْ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ َ ُّ ْ ْ ُ َُ َ َْ َ َ ِ َِ َْ ِ َ َ َ َِ ِِ ِ

ِمن فضل ْ َ ًه فإن يتوبوا يك خريا ِ ْ َْ َ ُ َ ُ َُ ِ إذا عرض اهللا ذلك عليهم يف القيامة  : قال ، )]74 : التوبة[ِ

  .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلمينكرونه وحيلفون كام حلفوا لرسول اهللا 

                                                        
 2/300 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 36/86 ، 30/158 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

مستدركات  ، 5/26 ، للحويزي ، ري نور الثقلنيتفس ، 5/20 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف، 

هلاشم  ، الربهان ، 2/590 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 2/417 ، لعيل النامزي ، علم رجال احلديث

 4/180 ، البحراين

 31/635 ، 7/209 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/358 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 7/142 ، 5/151 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف، 
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 فاستفهمه عمر من بني أصحابه : يف حديث طويل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

صىل اهللا عليه وآله فقال رسول اهللا  ، هذا من اهللا أو من رسوله ؟ ! يا رسول اهللا : فقال، 

 ، وقائد الغر املحجلني ، وإمام املتقني ، إنه أمري املؤمنني ، نعم من اهللا ومن رسوله : وسلم

فقال أصحابه  ، يقعده اهللا يوم القيامة عىل الرصاط فيدخل أولياءه اجلنة وأعداءه النار

 ،  يف مسجد اخليف ما قالصىل اهللا عليه وآله وسلمقد قال حممد  : الذين ارتدوا بعده

فاجتمعوا أربعة عرش نفرا  ، وإن رجع إىل املدينة يأخذنا بالبيعة له ، وقال ههنا ما قال

وهي عقبة  ، وقعدوا له يف العقبة ، صىل اهللا عليه وآله وسلموتآمروا عىل قتل رسول اهللا 

وا سبعة عن يمني العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة فقعد ، أرشى بني اجلحفة واألبواء

فلام جن الليل تقدم رسول اهللا يف تلك الليلة  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

إن فالنا ! يا حممد  : فلام دنا من العقبة ناداه جربئيل ، فأقبل ينعس عىل ناقته ، العسكر

من هذا  : فقال ، صىل اهللا عليه وآله وسلم فنظر رسول اهللا ، وفالنا وفالنا قد قعدوا لك

سمعت ما  : قال ، أنا حذيفة بن اليامن يا رسول اهللا : فقال حذيفة بن اليامن ، خلفي ؟

 منهم صىل اهللا عليه وآله وسلمثم دنا رسول اهللا  ، فاكتم : قال ، بىل : قال ، سمعت ؟

وقد كانوا  ، دخلوا يف غامر الناسفلام سمعوا نداء رسول اهللا فروا و ، فناداهم بأسامئهم

 ،  وطلبوهمصىل اهللا عليه وآله وسلموحلق الناس برسول اهللا  ، عقلوا رواحلهم فرتكوها

ما بال  : فلام نزل قال ،  إىل رواحلهم فعرفهاصىل اهللا عليه وآله وسلموانتهى رسول اهللا 

 وا هذا االمر يف أهل بيته أبدا ؟أقوام حتالفوا يف الكعبة إن أمات اهللا حممدا أو قتله أن ال يرد

ومل هيموا بشئ  ، ومل يريدوه ، فجاؤوا إىل رسول اهللا فحلفوا أهنم مل يقولوا من ذلك شيئا، 

ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا ( : فأنزل اهللا ، صىل اهللا عليه وآله وسلممن رسول اهللا  ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ َ ِْ ِ َ

فر وكفروا ب ُ َكلمة الك َْ َ ْ ْ َُ ََ َِ ْعد إسالمهم ومهوا بام مل ينالوا ِ ُ َ َْ َ َ ْْ َ ُّ ْ ِْ َ َِ ِ ِ  من قتل رسول اهللا )] 74 : التوبة[َ
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ُ َما نقموا إال أن أغناهم اهللاُّ ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك ( صىل اهللا عليه وآله وسلم َْ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َّ ْ َُ َِ ِِ ِِ ْ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ

ُخريا هلم وإن يتولوا يعذهبم اهللاُّ ُ ْ ْ ِّْ َّ ًَ ُ ْ َ َ ََ ِ ُ َّ ٍّ عذابا أليام يف الدنيا واآلخرة وما هلم يف األرض من ويل َ ْ ْ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ُِ َ ْ ُّ ً َ ً َ َ

ٍوال نصري  ِ َ َ   .)1()]74 : التوبة[َ

انزل اهللا عليهم القرآن فارتدوا فكفروا وعصوا ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

ْإن الذين كفروا من(أمري املؤمنني عليه السالم  َِ ُِ َ َّ ََّ َ أهل الكتاب واملرشكني يف نار جهنم ِ َّ َ َ َِ َِ ََ ِْ ِِ ُْ ِْ ِ ْ َ

ِخالدين فيها أولئك هم رش الربية  ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِ َ ْْ َُّ َ ُ َ ُ   .)2()]6 : البينة[َ

قام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم بأمر اهللا جل ) :  هـ354 : ت(املسعودي 

ونصبوا للملك  ، وقعد عنه املنافقون،  وعمره مخس وثالثون سنة واتبعه املؤمنون ، وعال

صىل اهللا ورسول اهللا  ، عز وجل ، وأمر الدنيا رجال اختاروه ألنفسهم دون من اختاره اهللا

بام  ،  فأقام أمري املؤمنني عليه السالم ومن معه من شيعته يف منازهلم..عليه وآله وسلم 

إىل منزله فهجموا عليه وأحرقوا فوجهوا  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله عهده إليه رسول اهللا 

 ، حتى أسقطت حمسنا ، وضغطوا سيدة النساء بالباب ، استخرجوه منه كرهاو ، بابه

إن تقتلوين فاين عبد اهللا  : فقالوا نقتلك فقال : ال أفعل : وقال ، وأخذوه بالبيعة فامتنع

  .)3(يفمسحوا عليه وه ، وعرس عليهم فتحها ، وبسطوا يده فقبضها ، وأخو رسوله

                                                        
 ، 31/632 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/174 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 291 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/70 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 37/115

 23/369 ، 9/253 ، للمجليس ، بحار األنوار،  2/432 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 5/644 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/526 ، 5/355 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف، 

 ، بيت األحزان ، 28/307 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 116 ، للمسعودي ، إثبات الوصية) 3(

 130 ، لعباس القمي
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كان الذين أنكروا عىل أيب بكر جلوسه يف ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

اخلالفة وتقدمه عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم اثنى عرش رجال من املهاجرين 

وسلم صىل اهللا عليه وآله هال نأتيه فننزله عن منرب رسول اهللا  :  فقال بعضهم..واألنصار

 وال تلقوا بأيديكم "إن فعلتم ذلك أعنتم عىل أنفسكم وقال اهللا عزوجل :  وقال آخرون

 ولكن امضوا بنا إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم نستشريه ونستطلع أمره "إىل التهلكة 

يا أمري املؤمنني ضيعت نفسك وتركت حقا أنت أوىل به  : فأتوا عليا عليه السالم فقالوا

فإن احلق وسلم صىل اهللا عليه وآله ننزله عن منرب رسول اهللا وقد أردنا أن نأيت الرجل ف

عيل عليه  فقال هلم ، وأنت أوىل باالمر منه فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك ، حقك

لو فعلتم ذلك ما كنتم إال حربا هلم وال كنتم إال كالكحل يف العني أو كامللح يف  : السالم

 لقول نبيها والكاذبة عىل رهبا ولقد شاورت يف ذلك وقد اتفقت عليه األمة التاركة ، الزاد

أهل بيتي فأبوا إال السكوت ملا تعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم هللا عز وجل 

وألهل بيت نبيه عليه السالم وإهنم يطالبون بثارات اجلاهلية واهللا لو فعلتم ذلك لشهروا 

  وغلبوين عىل نفيسسيوفهم مستعدين للحرب والقتال كام فعلوا ذلك حتى قهروين

بايع وإال قتلناك فلم أجد حيلة إال أن أدفع القوم عن نفيس وذاك أين  : ولببوين وقالوا يل

 يا عيل إن القوم نقضوا أمرك واستبدوا "وسلم صىل اهللا عليه وآله ذكرت قول رسول اهللا 

بك ال أال وإهنم سيغدرون  ،  فعليك بالصرب حتى ينزل االمر.وعصوين فيك ، هبا دونك

فإن األمة ستغدر بك بعدي كذلك  ، حمالة فال جتعل هلم سبيال إىل إذاللك وسفك دمك

  .)1(أخربين جربئيل عليه السالم عن ربى تبارك وتعاىل

                                                        

 ، 28/209 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 336إلبن طاووس  ، اليقني ، 462 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

أجوبة مسائل  ، 95 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/432 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة
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سأل أبو زيد النحوي اخلليل بن أمحد ما ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

قال تقدمهم  ، وعيل كأنه ابن غلة ، بال أصحاب حممد رسول اهللا كأهنم بنو أم واحدة

فحسدوه الناس  ، وكثرهم هدى ، ورجحهم حلام ، وفاقهم علام ، وبذهم رشفا ، اسالما

صىل اهللا هجروا الناس عليا وقرباه من رسول اهللا  :  ويف رواية.إىل أمثاهلم وأشكاهلم أميل

 : فقال ، سالم عناهوعناه يف اال ، وموضعه من املسلمني موضعه ،  قرباهعليه وآله وسلم

  .)1(والناس إىل أشكاهلم أميل ، وغلبهم عىل صفو كل منهل ، هبر واهللا نوره عىل أنوارهم

اعتقادنا يف الظاملني أهنم ملعونون والرباءة ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

َومن أظلم ممن افرتى ع( : وجل قال اهللا عز ، منهم واجبة َ ُ ََ ْ َ ِْ َّ ِ َ ْ َىل اهللاِّ كذبا أولـئك يعرضون َ َ ًُ َ ْ ُ َْ ِ ُِ َ َ

َعىل رهبم ويقول األشهاد هـؤالء الذين كذبوا عىل رهبم أال لعنة اهللاِّ عىل الظاملني  َ َ ُ َِِ َِّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َُ َ َ ْ ََ ْ ُ َ ُ َ َ ََ ْ ِّ َ ْ ِّ َِ َِ  : هود[َ

املوضع هو  إن سبيل اهللا عز وجل يف هذا :  وقال ابن عباس يف تفسري هذه اآلية.)]18

إمام هدى وإمام  :  واألئمة يف كتاب اهللا عز وجل إمامان. بن أيب طالب عليه السالمعيل

ًوجعلنا منهم أئمة ( : اهللا جل ثناؤه قال ، ضاللة َّْ ِْ َِ ُ َ َ َْ َهيدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا َ ِ َ َ َِ ُِ َ َُ ُ َ ْ َََّ َِ َ ْ

                                                                                                                                        
 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 79 ، لعيل الكوراين ، جيش الصحابة

 51للحاج حسني الشاكري  ، مام زمانك ؟من هو إ ، 91

للفتال  ، روضة الواعظني ، 1/145 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 300 ، للصدوق ، األمايل) 1(

ملحمد طاهر  ، كتاب األربعني ، 3/15 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 116 ، النيسابوري

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 481 ، 29/479 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 259 ، القمي الشريازي

 للوحيد البهبهاين ، تعليقة عىل منهج املقال ، 7/264 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 1/422 ، امليانجي

 ، 1/334 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 11/164 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 168، 

موسوعة  ، )احلاشية (161عفر عباس احلائري )عليه السالم (بالغة اإلمام عيل بن احلسني ، 6/340

 8/418 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 
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َيوقنون  ُ ِ َوجعلناهم أئمة يدعون ( : لةوقال اهللا عز وجل يف أئمة الضال ، )]24 : السجدة[ُ ً ُْ ْ َ َ َ ََّ ِْ َ ُ َ

َإىل النار ويوم القيامة ال ينرصون  َ ُْ َ َ َُ َ ْ َ َِ ِ ِ َّ َ َ وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من *ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِْ ً ََ َْ ُّ ِْ َ

َاملقبوحني  ِ ُ ْ َّواتقوا فتنة ال( :  وملا نزلت هذه اآلية.)]42-41 : القصص[َْ ً ْ َُ ْ َِّ َ تصيبن الذين َ َّ َِ َّ ِ ُ

م خآصة واعلموا أن اهللاَّ شديد العقاب  ُ ِظلموا منك َ ْ َّ ْ َ ً ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ْ ُْ َ َّ صىل اهللا النبي   قال)]25 : األنفال[َ

مقعدي هذا بعد وفايت فكأنام جحد نبويت ونبوة األنبياء   عليامن ظلم : عليه وآله وسلم

ْيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا ( :  عز وجلقال اهللا ، فهو ظامل ومن توىل ظاملا ، من قبيل ُ َ ْ َِّ َِّ َ ُ َ َُّ ََ َ

م فأولـئك هم  ُ فر عىل اإليامن ومن يتوهلم منك ُ م أولياء إن استحبوا الك ُ ُآباءكم وإخوانك ْ ِّ َ َ َ ْ ْ ُْ َ ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َُ ُ َّ َْ َ َِ ِِ َ َُ َ ِ

َالظاملون  ُ َّيا أهيا ال( :  وقال اهللا عز وجل.)]23 : التوبة[َِّ َ ُّ َ َذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب َ ْ ْ َ َِ َ ً َ َّ ََ َ ُ َ ِ

فار من أصحاب القبور  ُ ِاهللاَُّ عليهم قد يئسوا من اآلخرة كام يئس الك ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َّ ْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ ْ ِ  .)]13 : املمتحنة[َ

َال جتد قوما يؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر يوادون م( : وقال عز وجل َ ْ ْ َ ً َ َُّ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ِ ُ ْ ُ ِ ْن حاد اهللاََّ ورسوله ولو َ َ ُ َ َّ َ َْ َ ُ َ

ْكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم ُ ْ َ ْ َْ ََ ُ
ِ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َْ ِ ُ َُ ُ  :  وقال عز وجل.)]22 : املجادلة [..َ

م من دون اهللاِّ من أولي( ُ م النار وما لك ُ َوال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسك ْ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ ِ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ َْ َ ْ َ َ َّ ْ ََّ َُ ََ َاء ثم ال تنرصون َِ َ ُُ َ َُّ

فمن ادعى اإلمامة وليس بإمام  .موضعه والظلم هو وضع الشئ يف غري)] 113 : هود[

صىل النبي  وقال ، يف غري أهلها فهو ظامل ملعون ومن وضع اإلمامة ، فهو الظامل امللعون

ويت عليا إمامته من بعدي فإنام جحد نبويت ومن جحد نب من جحد : اهللا عليه وآله وسلم

أنت املظلوم ! يا عيل  : لعيلوسلم صىل اهللا عليه وآله  وقال النبي .فقد جحد اهللا ربوبيته

 ، جحدين ومن جحدك فقد ، ومن أنصفك فقد أنصفني ، من ظلمك فقد ظلمني ، بعدي

ومن  ، أطاعني ومن أطاعك فقد ، ومن عاداك فقد عاداين ، ومن واالك فقد واالين

نا فيمن جحد إمامة أمري املؤمنني واألئمة من بعده عليه  واعتقاد.عصاك فقد عصاين

 واعتقادنا فيمن أقر بأمري املؤمنني .بمنزلة من جحد نبوة األنبياء عليه السالم السالم
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وأنكر واحدا من بعده من األئمة عليه السالم أنه بمنزلة من آمن بجميع األنبياء ثم أنكر 

املنكر آلخرنا كاملنكر  : الصادق عليه السالم قال و.صىل اهللا عليه وآله وسلم بنبوة حممد 

أمري  أوهلم ، األئمة من بعدي اثنا عرش : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي   وقال.ألولنا

ومعصيتهم  طاعتهم طاعتي ، املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم وآخر هم القائم

من شك يف  :  عليه السالمالصادق  وقال.من أنكر واحد منهم فقد أنكروين ، معصيتي

ما  :  وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم.كافر كفر أعدائنا والظاملني لنا فهو

ال تذروين حتى  : ولدتني أمي حتى أن عقيال كان يصيبه رمد فقال زلت مظلوما منذ

صىل النبي  كقول واعتقادنا فيمن قاتل عليا عليه السالم .فيذروين وما يب رمد ، تذروا عليا

من حارب عليا فقد حاربني  : وقوله ، من قاتل عليا فقد قاتلني : اهللا عليه وآله وسلم

لعيل وفاطمة وسلم صىل اهللا عليه وآله  وقوله .حاربني فقد حارب اهللا عز وجل ومن

 وأما فاطمة .ملن ساملهمأنا حرب ملن حارهبم وسلم  : احلسني عليه السالم وواحلسن

وأن اهللا عز  ، األولني واآلخرين فاعتقادنا أهنا سيدة نساء العاملني من ،  عليهاصلوات اهللا

خرجت من الدنيا ساخطة عىل ظاملها  وأهنا ، وجل يغضب لغضبها ويرىض لرضاها

من  ، فاطمة بضعة مني : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي   وقال.وغاصبها ومانعي إرثها

صىل اهللا عليه وآله  وقال .ومن رسها فقد رسين ،  غاظنيومن غاظها فقد ، آذاين آذاها فقد

يسوؤين ما ساءها ويرسين ما  ، بني جنبي وهي روحي التي ، فاطمة بضعة مني : وسلم

ومن مجيع  ، واإلناث األربع ،  يف الرباءة أهنا واجبة من األوثان األربعة واعتقادنا.رسها

باهللا وبرسوله وباألئمة  وال يتم االقرار،  وأهنم رش خلق اهللا عز وجل ، أشياعهم وأتباعهم

  .)1(عليهم السالم إال بالرباءة من أعدائهم

                                                        
مقدمة املحقق /29 ، 27/60 ، 8/365 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 111 ، إعتقادات الصدوق) 1(
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صىل اهللا عليه الذين نفروا برسول اهللا ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

وأبو  ، وأبو الدواهي ، أبو الرشور : ناقته يف منرصفه من تبوك أربعة عرشوسلم وآله 

 ، واملغرية ، وأبو األعور ، وأبو عبيدة ، وسعد بن أيب وقاص ، وطلحة ، هأبوو ، املعازف

 ، وأبو موسى األشعري ، وعمرو بن العاص ، وخالد بن وليد ، وسامل موىل أيب حذيفة

ْومهوا بام مل ينالوا (وهم الذين أنزل اهللا عز وجل فيهم  ، عبد الرمحن بن عوفو ُ َ َْ َ َْ َ ُِّ  : التوبة[َ

 ، أبو الرشور وأبو الدواهي وأبو املعازف أبو بكر وعمر وعثامن : ليس قال املج.)]74

أو املراد بأيب املعازف معاوية  ، أو ألنه كان ولد زنا ، فيكون املراد باألب الوالد املجازي

  .)1(ولعله أظهر ، وأبوه أبو سفيان

 واألئمة من من جحد إمامة أمري املؤمنني) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

 .)2(بعده؛ فإنه بمنزلة من جحد نبوة األنبياء

أن أمري املؤمنني مجع القرآن وجاء به إىل ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

 ، مل يزد فيه حرف ، هذا كتاب ربكم كام أنزل عىل نبيكم( : فلام جاءهم به قال ، الصحابة

 فانرصف وهو .عندنا مثل الذي عندك ،  لنا فيهال حاجة :  فقالوا.)ومل ينقص منه حرف

َفنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به ثمنا قليال فبئس ما يشرتون ( : يقول َ َ ً َ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ََ َ َْ ً َْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ  : آل عمران[ِ

                                                                                                                                        

 "معنى األوثان" 323 ، 239 ، أليب احلسن العاميل ، ارمرآة األنو ، أنظر أيضا ً ، 29

 ، غاية املرام ، 31/632 ، 21/223 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 499 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

لعيل  ، الرصاط املستقيم ، 1/602 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 4/347 ، هلاشم البحراين

 3/44 ، بن يونس العاميل البيايض

 104 ، للصدوق ، االعتقادات) 2(
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187[()1( . 

صىل اهللا  أي النبي -أن اهللا سبحانه أعلمه ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 ، ويرس خالفه ،  أن يف أمته من يبتغي له الغوائل ويرتبص به الدوائر-وسلم ه وآله علي

ومل يعرفه أعياهنم وال دله عليهم  ، وينافقه يف دينه ، ويسعى يف هدم أمره ، ويبطن مقته

ْومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم( : بأسامئهم فقال جل جالله ُ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ ََْ ِ ِّ ََ َ ِ ِ ِِ ْ ْ نحن نعلمهم َ ُُ ْ ُ َْ َ َ

ٍسنعذهبم مرتني ثم يردون إىل عذاب عظيم  َ َ ُ ِِّ َ ٍَ َ ِ ُّ ُ ََ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َِ َ َوإذا ما ( :  وقال جل اسمه.)]101 : التوبة[ُ َ ِ َ

ُأنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد ثم انرصفوا رصف اهللاُّ قلوهبم  َ َ َ َّ ِّ َ ْ َ َ ُُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ
ٍ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُُ ََ ٍ ِ ُ َّْ ٌ ِ

ُأهنم قوم ال يفقهون ِب َ َْ ْ َّ ٌَ ْ َُّ م لرتضوا عنهم فإن ( :  وقال تبارك اسمه)]127 : التوبة[َ ُ ِحيلفون لك َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ْْ ََ َ َِ ِ

َترضوا عنهم فإن اهللاَّ ال يرىض عن القوم الفاسقني  َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َّ َ ِْ ْ َ ُ ِْ ْ ْ ِْ ْ َوحيلفون ( :  وقال تعاىل)]96 : التوبة[َ ُ ِ ْ َ َ

ِباهللاِّ إهنم مل َ ْ َُّ ِ م ولـكنهم قوم يفرقون ِ ُ م وما هم منك ُ َنك ُ ْ َ ََ ٌ ْ ْ ِّ َ َْ ْ ُ َ ََّ ِ َوإذا ( :  وقال عز وجل)]56 : التوبة[ُ ِ َ

َّرأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب مسندة حيسبون كل  َ َ ُ ُُ ُ َُ ٌ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ْ َ ُّ ْ َّ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ ٌ َ َ ُ ََّ ُ ُ َ ِِ ِ ِ َ ََ ِ

ُصيحة عليهم هم العد َ ْ َ ْ َْ َُ ُْ ِ َ ون ٍ ُ َو فاحذرهم قاتلهم اهللاَُّ أنى يؤفك َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َُّّ ََ ُ ْ  وقال جل )]4 : املنافقون[ُْ

َ َال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون ( : جالله َّ َ ُ َ َّ َ َُ ُ ُِ َ َ ُ َْ َ َْ ُ َ َ َّ َِ ِِ َ ُ  )]54 : التوبة[ْ

ُوإذا قاموا إىل الصالة قام( : وقال تبارك وتعاىل َُ ْ َ َِ َ ََّ َِ َوا كساىل يرآؤون الناس وال يذكرون اهللاَّ ِ ْ َ َ ُْ َ َُ َ َُ َ َ َُّ ُ

ًإال قليال  ِ َ َّ َولو نشاء ( :  وقال سبحانه بعد أن نبأه عنهم يف اجلملة.)]142 : النساء[ِ َ ْ ََ

ِألريناكهم فلعرفتهم بسيامهم ولتعرفنهم يف حلن القول  ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ َْ ْ ْ َ َ ْ َِ َّ َِ َ َُ ِ ِ يهم  فدل عل.)]30 : حممد[َ

ثم أمره  ، وجعل الطريق له إىل معرفتهم ما يظهر من نفاقهم يف حلن قوهلم ، بمقاهلم

 ، فإن الناصح يبدو نصيحته يف مشورته ، بمشورهتم ليصل ما يظهر منهم إىل علم باطنهم

والن  ، لذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله فاستشارهم  ، والغاش املنافق يظهر ذلك يف مقاله

                                                        
 9/89 ، 8/251 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 86 ، للصدوق ، االعتقادات يف دين اإلمامية) 1(



237 

أال ترى أهنم ملا أشاروا ببدر عليه  ، جعل مشورهتم الطريق إىل معرفتهماهللا جل جالله 

يف االرسى فصدرت مشورهتم عن نيات مشوبة يف نصيحته وسلم صىل اهللا عليه وآله 

ٍّما كان لنبي ( : فقال جل اسمه ، وأبان عن إدغاهلم فيه ، وذمهم عليه ، كشف اهللا ذلك له َِ َ ِ َ َ

ون له أرسى ح ُ َأن يك ُ ََ ْ َ ََ َتى يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللاُّ يريد اآلخرة واهللاُّ َ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ُّ ُ ُ ََّ َ ِْ ِِ َِ َ َ ِْ َ ِ

ٌعزيز حكيم  ِ َ ٌ م فيام أخذتم عذاب عظيم *َِ ُ ٌ لوال كتاب من اهللاِّ سبق ملسك ْ َ ْ َّ َ ِِّ ِ َِ ٌَ َ َ ٌ َْ ْ ََ َ َُّ ََ َ -67 : األنفال[َ

صىل اهللا عليه وآله بان لرسوله وأ ، والتعنيف عىل رأهيم ،  فوجه التوبيخ إليهم)]68

  .)1(ولكن كانت ملا ذكرناه ، فيعلم أن املشورة هلم مل يكن للفقر إىل رأهيم ، عن حاهلموسلم 

إمامة أحد من  اتفقت االمامية أن من أنكر) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

ضال مستحق للخلود يف  كافراألئمة وجحد ما أوجبه اهللا تعاىل له من فرض الطاعة فهو 

كفار وأن  اتفقت االمامية عىل أن أصحاب البدع كلهم :  وقال يف موضع آخر منه.النار

فإن تابوا من  ، عليهم عىل االمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة هلم وإقامة البينة

م عىل وأن من مات منه ، االيامن بدعهم وصاروا إىل الصواب وإال قتلهم لردهتم عن

 . )2(ذلك فهو من أهل النار

إن أبا اهليثم قام خطيبا بني يدي أمري ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

أما  : ان حسد قريش إياك عىل وجهني : أيب طالب عليه السالم فقال املؤمنني عيل بن

                                                        

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 10/415 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 32 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 1(

 1/478 ، لعبد اهللا احلسن ، األحكاممناظرات يف العقائد و ، 1/133 ، امليانجي

 ، 23/390 ، 8/366 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 349 ، 44 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 2(

  ، 10/144 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 32مقدمة املحقق /29

 2/356 ، ليل التربيزيألبو طالب التج ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية
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 ، وأما رشارهم ، فتمنوا أن يكونوا مثلك منافسة يف املال وارتفاع الدرجة ، خيارهم

 وذلك أهنم رأوا عليك نعمة قدمها إليك ، فحسدوا حسدا أثقل القلوب وأحبط األعامل

 -فبعدت  ، فلم يرضوا أن يلحقوا حتى طلبوا أن يسبقوك ، احلظ وأخرهم عنها احلرمان

وعجزوا عن اللحاق بلغوا  فلام تقدمتهم بالسبق ، وقطعت املضامر ،  عليهم الغاية-واهللا 

وقضيت  ، نرصت نبيهم حيا ، قريش  أحق قريش بشكر- واهللا -وكنت  ، رأيتمنك ما 

يد اهللا فوق  ، وال نكثوا إال بيعة اهللا ، أنفسهم واهللا ما بغيهم إال عىل ، عنه احلقوق ميتا

فأيدينا عىل من شهد وألسنتنا  ، أيدينا وألسنتنا معك ونحن معارش األنصار ، أيدهيم فيها

  .)1(عىل من غاب

ْ واملوفون بعهدهم .. : يف قول اهللا عزوجل) :  هـ413: ت (د بن النعامن امللقب باملفيد حمم ِ ِ ْ َ َِ َ ُ ُْ

ْإذا عاهدوا َُ َ َ ليس أحد من الصحابة إال من نقض العهد يف الظاهر أو ] 177 : البقرة [..ِ

 تقول ذلك عليه إال أمري املؤمنني عليه السالم فإنه ال يمكن ألحد أن يزعم أنه نقض ما

من النرصة واملساواة فاختص أيضا هبذا وسلم صىل اهللا عليه وآله عاهد عليه رسول اهللا 

  .)2( الوصف

                                                        
 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 2/253 ، البن طاووس ، إقبال األعامل ، 155 ، للمفيد ، األمايل) 1(

عليه (موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 580 ، 29/492 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/302

 الشيعة يف امليزان ، 8/300 ، 5/35 ، 3/74 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

 22 ، ملغنية ، الشيعة واحلاكمون ، 21/129 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 23ملحمد جواد مغنية ، 

كتاب  ، 38/219 ، 35/422 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 140 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 2(

 )احلاشية (60للامحوزي  ، األربعني
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صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا -عقد ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وندبه أن خيرج بجمهور األمة إىل حيث  ،  ألسامة بن زيد بن حارثة اإلمرة-وسلم 

واجتمع رأيه عليه السالم عىل إخراج مجاعة من متقدمي  ، ه من بالد الرومأصيب أبو

صىل اهللا عليه وآله حتى ال يبقى يف املدينة عند وفاته  ، املهاجرين واألنصار يف معسكره

ويستتب األمر ملن  ، ويطمع يف التقدم عىل الناس باإلمارة ،  من خيتلف يف الرئاسةوسلم

  .)1(ازعه يف حقه منازعوال ين ، استخلفه من بعده

ملا بايع الناس أبا بكر دخل عيل عليه ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

فقال عمر بن  ، وأبوا أن خيرجوا ، املقداد بيت فاطمة عليها السالم والسالم والزبري

عليكم :  فقال أبو بكر ، فخرج الزبري ومعه سيفه ، ارضموا عليهم البيت نارا : اخلطاب

فقال  ، فزلت قدمه وسقط إىل األرض ووقع السيف من يده ، فقصدوا نحوه ، بالكلب

 وخرج عيل ابن أيب طالب .فرضب بسيفه احلجر حتى انكرس ، ارضبوا به احلجر : أبو بكر

ما شأنك يا أبا احلسن ؟  : فقال ، عليه السالم نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شامس

 ن حيرقوا عيل بيتي وأبو بكر عىل املنرب يبايع له وال يدفع عن ذلك وال ينكرهأرادوا أ : فقال

فانطلقا مجيعا حتى عادا إىل  ، وال تفارق كفي يدك حتى أقتل دونك : فقال له ثابت، 

وقد خلت دارها من أحد من القوم وهي  ، املدينة وإذا فاطمة عليها السالم واقفة عىل باهبا

                                                        

 ، أعيان الشيعة ، 30/434 ، 22/466 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/180 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 422 ، 1/292 ، ملحسن األمني

نة احلديث للج ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 2/398 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/27 ، )عليه السالم(يف معهد باقر العلوم 

 57 ، مهدي
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وسلم صىل اهللا عليه وآله تركتم رسول اهللا  ،  أسوا حمرضا منكمال عهد يل بقوم : تقول

جنازة بني أيدينا وقطعتم أمركم بينكم مل تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ومل تروا لنا 

  .)1(حقا

اتفقت اإلمامية عىل أن من أنكر إمامة أحد ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 اهللا تعاىل من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود يف األئمة وجحد ما أوجبه

 .)2(النار

صىل اهللا عليه وآله أن ما روي عن النبي ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

رصيح يف أن . من مات وهو ال يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية : من قولهوسلم 

 .)3(ماجلهل باإلمام خيرج صاحبه عن اإلسال

ال جيوز ألحد من أهل اإليامن أن يغسل ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

                                                        

 ، 28/184 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/95 ، للطربيس ، االحتجاج ، 49 ، للمفيد ، األمايل) 1(

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/168 ، مديانملحمد حم ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني 

 1/332 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 79 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 5/334

قرة العينني من  ، 282 ، 114 ، 104 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة ، 

 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 38 ، ة األنصاريملحمد حيا ، أحاديث الفريقني

2/169 ، 178 

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 349من فرض الطاعه فهو كافر ضال  ، 44 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 2(

تنزيه  ، 10/144 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 29/32 ، 23/390 ، 8/366

 2/356 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، لشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهيةا

 28 ، للمفيد ، اإلفصاح) 3(
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 ، وال يصيل عليه إال أن تدعوه رضورة إىل ذلك من جهة التقية ، ًخمالفا للحق يف الوالء

وإذا صىل عليه لعنه يف صالته ومل  ، وال يرتك معه جريدة ، فيغسله تغسيل أهل اخلالف

 .)1(فيهايدع له 

إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظاملني وسلم صىل اهللا عليه وآله اهلدى من آل حممد 

اتفقت اإلمامية عىل أن أئمة الضالل خالفوا يف كثري  : وقال. )2(فيه من احلذف والنقصان

صىل اهللا عليه وآله وسلم وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي  ، ليف القرآنمن تأ
وليس فيه يشء  ، إن الذي بني الدفتني من القرآن مجيعه كالم اهللا تعاىل وتنزيله : وقال .)3(

ًوهو مجهور املنزل والباقي مما أنزله اهللا تعاىل قرآنا عند املستحفظ للرشيعة  ، من كالم البرش

 أى-وإن كان الذي مجع ما بني الدفتني اآلن مل جيعله  ، تودع لألحكام مل يضع منه يشءاملس

ومنه ما  ، منها قصوره عن معرفة بعضه ،  يف مجلة ما مجع ألسباب دعته إىل ذلك-عثامن: 

وقد مجع أمري املؤمنني القرآن  ، ومنه ما تعمد إخراجه منه ، ومنه ما عمد بنفسه ، شك فيه

  .)4(ّ آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفهمن أوله إىل

كنت أرى  : عن أيب هارون العبدي قال) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 : رأي اخلوارج ال رأي يل غريه حتى جلست إىل أيب سعيد اخلدري رمحه اهللا فسمعته يقول

يا أبا سعيد ما هذه  : فقال له رجل ، فعملوا بأربع وتركوا واحدة ، أمر الناس بخمس

                                                        
 85 ، للمفيد ، املقنعة) 1(

 91 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 2(

 48 ، املصدر السابق) 3(

 79 ، للمفيد ، املسائل الرسوية) 4(
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فام  :  قال.وصوم شهر رمضان ، والزكاة واحلج ، الصالة : األربع التي عملوا هبا ؟ قال

وإهنا  : قال الرجل ، والية عيل بن أيب طالب عليه السالم : الواحدة التي تركوها ؟ قال

! اس إذن فقد كفر الن : قال الرجل ، نعم ورب الكعبة : املفرتضة معهن ؟ قال أبو سعيد

 .)1(فام ذنبي ؟ : قال أبو سعيد

صىل اهللا عليه وآله مل حيرض دفن رسول اهللا ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وفات  ، ملا جرى بني املهاجرين واألنصار من التشاجر يف أمر اخلالفة ،  أكثر الناسوسلم

 ، وأسوء صباحاه : الم تناديوأصبحت فاطمة عليها الس ، أكثرهم الصالة عليه لذلك

 واغتنم القوم الفرصة لشغل عيل بن .إن صباحك لصباح سوء : فسمعها أبو بكر فقال هلا

 وانقطاع بني هاشم عنهم بمصاهبم صىل اهللا عليه وآله وسلمأيب طالب برسول اهللا 

ما اتفق فتبادروا إىل والية األمر واتفق أليب بكر  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبرسول اهللا 

وكراهة الطلقاء واملؤلفة قلوهبم من تأخر األمر حتى يفرغ  ، الختالف األنصار فيام بينهم

                                                        
 ، املسرتشد ، )احلاشية (2/277 ، للقايض النعامن املغريب ، ررشح األخبا ، 139 ، للمفيد ، األمايل) 1(

بحار  ، 1/316 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 475 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي 

 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 37/178 ، 27/102 ، 22/115 ، للمجليس ، األنوار

 ، تعليقة عىل منهج املقال ، 398 ، لعىل خان املدنى ، يف طبقات الشيعةالدرجات الرفيعة  ، 2/100

 ، 8/469 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 377 ، للوحيد البهبهاين

وما نزل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 11/547 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 ، كشف الغمة ، 73 ، أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين ، )عليه السالم (من القرآن يف عيل

الروض النضري يف  ، 6/189 ، 3/74 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/326 ، البن أيب الفتح اإلربيل

 276 ، 162 ، لفارس حسون كريم ، معنى حديث الغدير
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 .)1(فبايعوا أبا بكر حلضوره املكان ، فيستقر األمر مقره ، بنو هاشم

وقد اشتهرت مذاهب ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

النطوائهم يف حياة  ،  يزالوا منذ سمعوه جاحدين لهالطائفة أن رؤساء جاحدي النص مل

عىل النفاق حتى أخرب اهللا عزوجل عنهم بأهنم يقولون وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

 وأي حاجة بنا إىل التسليم للخصم أهنم أطاعوه من قبل فيام .بأفواههم ما ليس يف قلوهبم

وهو ال يناسبها ما قد استمر يف   ،وعصوا يف النص بالشبهة ، عدده من االنفاق بدنيا

مذهبنا ومع التمكن من جهل األفعال التي يموهون بحسن ظاهرها عىل ما يطابق ذلك 

وأخرب أهنم ال يأتون  ، إذ كانوا يفعلونه كارهني ، ألن اهللا تعاىل قد أخرب أنه ال يقبل إنفاقهم

ن وطنه وأوطاهنم قد  والعقول دالة عىل أن اتباعه يف اخلروج ع.الصالة إال وهم كساىل

صىل اهللا عليه وأهنم قد علموا أو رأوا أمارات تدل عىل أنه  ، يمكن أن يكون ملعنى دنيوي

ليحظوا  ، فاتبعوه يف حال الرضاء ، سيظهر عىل العرب وتوىل دولته عىل الدولوسلم وآله 

مع  ، مويتوصلون بذلك إىل مراده ، بالتقدم يف الذكر والصيت واحلظ منه يف حال الرساء

 وهذا كله مستقر يف رؤساء جاحدي النص والسابقني .أمنهم به عند ظهوره عىل أنفسهم

ومن سواهم فيمكن أيضا أن  ، إىل السقيفة واملتعاقدين فيها وقبلها عىل إزالة احلق من أهله

                                                        
 لعباس القمي ، األنوار البهية ، 22/519 ، للمجليس ،  األنواربحار ، 1/189 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

 )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 50، 

لعبد  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 76 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 155 ، 1/105، 

 2/171 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 283 ، 131 ، 73 ، يالزهراء مهد
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ومال  ، بل ذلك الواجب يف كل صحايب سمع أو رأى ، يكونوا جحدوا النص أيضا عنادا

  .)1(واألفعال التي عد أهنم فعلوها ، لدنيا وحلقته محية اجلاهلية األوىلبعد ذلك إىل ا

إعلم أن جحد النص عىل ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

 أن - وهو مذهب أصحاب املوافاة منا -والصحيح  ، أمري املؤمنني عليه السالم عندنا كفر

وال أطاعه يف شئ من  ، عىل أنه مل يؤمن باهللا طرفة عنيقطعنا  ، من علمنا موته عىل كفره

 وأن الذي .صىل اهللا عليه وآله وسلم ومل يعرف اهللا تعاىل وال عرف رسوله  ، األفعال

يظهره من املعارف أو الطاعات من علمنا موته عىل الكفر إنام هو نفاق وإظهار ملا يف 

وجيوز يف املؤمن أن يكفر ويموت  ، افاة ويف أصحابنا من ال يذهب إىل املو.الباطن بخالفه

 وعىل هذه اجلملة ما أطاع عىل .كام جاز يف الكافر أن يؤمن ويموت عىل إيامنه ، عىل كفره

يف شئ من وسلم صىل اهللا عليه وآله ومات عىل جحوده النبي  ، احلقيقة من جحد النص

إن كل من عمل بخالف  :  وليس يمكن أن نقول.وإنام كان اظهار الطاعة نفاقا ، األشياء

 ، كان يف أيامه عليه السالم منافقا غري عارف بهوسلم صىل اهللا عليه وآله النص بعد النبي 

 وفيهم .ألن فيمن عمل بخالف النص من عاد إىل احلق وتاب من القول بخالف النص

فمن مات عىل جحوده هو الذي نقطع عىل أنه مل يكن قط له طاعة  ، من مات عىل جحده

  .)2( ومن مل يمت عىل ذلك ال يمكن أن نقول بذلك فيه.يامنوال ا

إن ظاهر هذه اآلية ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

ْوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ريض اهللاُّ عنهم ( َّ َ َُّ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َْ َ َ
ِ ِ ٍِ ِ ِ ُِ َّ َّ ُْ َ ُ َ ُِ َ َِ ِ

ُورض َ ُوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ ً ُْ ْ َ ََ َ ََ ََ َ َ ََّ َِ ْ َّ ُْ
                                                        

 1/334 ، للرشيف املرتىض ، رسائل املرتىض) 1(

 1/336 ، املصدر السابق) 2(
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 ال تقتيض أن السبق املذكور فيها إنام هو السبق إىل اظهار اإليامن )]100 : التوبة[

 مشرتكة غري )السابقني( ألن لفظ ، وسلمصىل اهللا عليه وآله واالسالم واتباع النبي 

فقد يقال  ،  وقد جيوز أن يكون املراد هبا السبق إىل الطاعات.خمتصة بالسبق إىل شئ بعينه

َوالسابقون السابقون ( قال اهللا تعاىل .سابق ومتقدم : ملن تقدم يف الفضل واخلري ُ َ ُِ َِّ َّ َ أولئك *َ ِ َ ْ ُ

َاملقربون َ ُُْ ْثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من (قال تعاىل و ،  فإنام أراد املعنى الذي ذكرناه)َّ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ ََ َ َّ ْ ْ َُ َ ََّ

ُعبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللاَِّ ذلك هو الفضل  َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َ َْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُّ ٌْ ْ ْ َ ٌْ َ َِ ِ
ٌ

بري  َ ُالك ِ  التأكيد للسبق والتقدم والتدبري )لوناألو( ويكون معنى قوله تعاىل )]32 : فاطر[ْ

 وإذا مل يكن هاهنا داللة تدل عىل أن املراد .سابق باخلريات أول سابق : كام يقال ، فيه

بالسبق يف اآلية إىل اإلسالم فقد بطل غرض املخالفني وإذا ادعوا فيمن يذهبون إىل فضله 

ري والدين احتاجوا إىل دليل غري وتقدمه أنه داخل يف هذه اآلية إذا محلنا عىل السبق يف اخل

 ثم إذا سلمنا أن املراد بالسبق يف اآلية السبق إىل اإلسالم .وأنى هلم بذلك ، ظاهر اآلية

فال بد من أن يكون اآلية مرشوطة باالخالص وسلم صىل اهللا عليه وآله وااليامن بالنبي 

 أظهر اإلسالم وأبطن فإن اهللا ال يعد باجلنة والرضوان من ، وأن يكون الظاهر كالباطن

وإذا  ،  وال خالف بيننا وبني خمالفينا يف أن هذا الرشط الذي ذكرناه مراعى يف اآلية.خالفه

كان ال بد من مراعاته فمن أين للمخالف أن القوم الذين يذهبون إىل تعظيمهم 

حتى يستحق الدخول  ، وتفضيلهم ممن أظهر السبق إىل اإلسالم كان باطنهم كظاهرهم

 . )1(لوعد باجلنة والرضا من اهللا تعاىلحتت ا

معاذ اهللا أن يضل عن احلق ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

أو يعدل إىل القول بالباطل عىل مجيع  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله مجيع أصحاب النبي 

                                                        
 3/88 ، املصدر السابق) 1(
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ذاهب إليه ومقيم األئمة يف وقت من األوقات بل ال بد للحق يف كل زمان من قائل به و

صىل اهللا عليه  والذين ضلوا الضالل الشديد بعد وفاة النبي .وإن ضل عنه غريه ، عليه

وعدل باألمر عنه  ، من بعد خمالفته فيمن نصبه لإلمامة وارتضاه للخالفةوسلم وآله 

  .)1( عليه"وخالف ظاهرا  ،  بني يديه"وتقدما  ،  عىل الرسول"افتتانا  ، وصريه يف غريه

 -لو كان هذا اخلرب صحيحا ) :  هـ436: ت (يل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض ع

 لكان موجبا لعصمة كل واحد من - أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم "أي 

حيسن االمر باالقتداء بكل واحد منهم ومنهم من ظهر فسقه وعناده  وليصح ، الصحابة

ومن مجلة الصحابة  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ل وخروجه عىل اجلامعة وخالفه للرسو

ويف مجلتهم طلحة والزبري ومن قاتل أمري املؤمنني  ، معاوية وعمرو بن العاص وأصحاهبام

إن ادعى مدعون أن القوم تابوا بعد و ، وال شبهة يف فسقهم ، عليه السالم يف يوم اجلمل

ه السالم ومل يدخل مع مجاعة ومن مجلتهم من قعد عن بيعة أمري املؤمنني علي ، ذلك

ومن مجلتهم من حرص عثامن ومنعه املاء وشهد عليه بالردة ثم  ، املسلمني يف الرضا بإمامته

  .)2(فكيف جيوز مع ذلك ، سفك دمه

بعد نقله بعض ما جرى يف ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

 ،  رشح أمر السقيفة ما فيه للناظرين معتربفهذا اخلرب يتضمن من : سقيفة بني ساعدة

خلوه من احتجاج قريش عىل األنصار بجعل النبي  :  منها.ويستفيد الواقف عليه أشياء

 اإلمامة فيهم ألنه تضمن من احتجاجهم عليهم ما خيالف ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله 

ومن حيث كانوا أقرب ،  وأهنم إنام ادعوا كوهنم أحق باالمر من حيث كانت النبوة فيهم، 

                                                        

 3/92 ، املصدر السابق) 1(

 3/130 ، املرتىضللرشيف  ، الشايف يف االمامة ، 23/164 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(



247 

أن االمر إنام بني يف  :  ومنها.أوهلم له اتباعا ونسباوسلم صىل اهللا عليه وآله إىل النبي 

 ، وعن حق وباطل ، وأن كال منهم كان جيذبه بام أتفق له ، السقيفة عىل املغالبة واملخالسة

از بشري بن أن سبب ضعف األنصار وقوة املهاجرين عليهم انحي :  ومنها.وقوي وضعيف

أن خالف  :  ومنها.وانحياز األوس بانحيازه عن األنصار ، سعد حسدا لسعد بن عبادة

وإنام أقعدهم عن اخلالف فيه بالسيف قلة  ، سعد وأهله وقومه كان باقيا مل يرجعوا عنه

  .)1(النارص انتهى كالمه رفع اهللا مقامه

والذي يدل عىل صحة ما  : ) هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

وأيضا فإن االمام عندنا جيب معرفته وتلزم طاعته كوجوب  ، ذهبنا إليه إمجاع الطائفة

وكام أن جحد  ، ولزوم طاعته كاملعرفة باهللا تعاىلوسلم صىل اهللا عليه وآله املعرفة بالنبي 

  .)2(وكذلك هذه املعارف ، املعارف والتشكيك فيها كفر تلك

 حملة كانت يف طرف - باملثلثة والقرص -براثا ) :  هـ439 : ت(بغدادي صفي الدين ال

  .)3(بغداد يف قبيل الكرخ وبني هبا جامع كانت جتتمع فيه الشيعة ويسبون الصحابة فيه

                                                        
سفينة  ، 3/191 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 28/337 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 69 ، للرسايب التنكابني ، النجاة

 بحار األنوار ، 9/19 ، لعيل أصغر مرواريد ، الينابيع الفقهية ، 477 ، للرشيف املرتىض ، االنتصار) 2(

 32ملحقق مقدمة ا/29 ، للمجليس، 

 18ملحمد بن احلسن القمي  ، العقد النضيد والدر الفريد ، )احلاشية (421البن طاووس  ، اليقني) 3(

 )احلاشية (14/211 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(
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تنارص اخلرب من طرق الشيعة وأصحاب احلديث بأن ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

محن بن عوف من مجلة أصحاب العقبة الذي نفر عثامن وطلحة والزبري وسعدا وعبد الر

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم برسول اهللا 

م ( : يف قوله تعاىل قوهلم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  ُ ْوعد اهللاَُّ الذين آمنوا منك َِ ُِ َ ََّ َ َ

َوعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف ََّ ْ َ َ ُْ َْ َْ َ ْ ْ ََ ِ َ ِ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ نن هلم َ ِّ ْ الذين من قبلهم وليمك َ ُْ َ َّ ُ َ ْ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ

َدينهم الذي ارتىض هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون يب شيئا ومن  ْ ْ ِّ ْ ْ َُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ًُ َ َ ً َ َ ََّ ُِ ِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ ََ ِ َ ََّ َُ

َكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون  ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ َُ َ َْ ْ َُ َ إن الوعد باالستخالف يف اآلية :  قال. )]55 : النور[َ

ومن تقدم عىل أمري املؤمنني عليه السالم  ، متوجه إىل ذوي اإليامن ما يف الباطن والظاهر

 .)2(فاقتىض خروجهم من حكم اآلية ، ضال

ُلقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعو( : قوله تعاىل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  َ ُِ ِْ ُْ َ ََ ْ َِ ِ ِِ َ َ َنك ْ َ

ًحتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا  َ ً َ َ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ ُ َ ْ َّ ْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّ . )]18 : الفتح[َ

فعىل هذا لو  ، إنه ال حجة هلم فيها؛ جلواز الكفر بعد اإليامن والسخط بعد الرضوان : قال

َّسلم بتوجه الرضوان إىل املبايعني مل ي منع من السخط بام أحدثوه بعد البيعة من جحد ُ

 .)3(وغريمها من مجلة املبايعني ، كام مل يمنع ذلك من فسق طلحة والزبري ، النص

َحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل ( : قوله تعاىل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  َ َ َُّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََ ُ َّ ََّّ ُ

فار رمحاء بينه ُ ُالك ْ ََ َ َ ُ ِ َّ ِم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا سيامهم يف وجوههم ْ ِ ُ ُ َ َ َ ْ َ َِّ ِْ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُْ ُِ ً َ َ ً ًْ ًْ َُّ َ َ

                                                        
 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 32/218 ، 31/311 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 103 ، لنجاح الطائي ، ل عيل عىل امللوك الثالثةملاذا مل يص ، 1/601

 373 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 381 ، املصدر السابق) 3(



249 

ُمن أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره  ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ َِّ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ ٍ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ ِ

َفاستغلظ فاستوى ع َ َ َْ َْ َ َ فار وعد اهللاَُّ الذين آمنوا َْ ُ ُىل سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الك َ َ ُ َّ َُ َ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ ََ َ ُِّ ِ ِ َ

ًوعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيام  ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ُْ َ ُ َّ ََ ً َ َّ  : ُأنه تعاىل مل يرد بقوله : قال. )]29 : الفتح[َْ

واآلية  ، سالم؛ ألنه ال مدحة يف ذلكيف الزمان وال املكان وال عىل ظاهر اإل) والذين معه(

وذلك يدل عىل إرادته سبحانه بالذين معه  ، والقطع عىل ثوابه ، خمتصة بمدح املذكور فيها

فليدل اخلصوم عىل ثبوت إيامن من جعلوا اآلية مدخوله عند اهللا؛ ليسلم  ، ًاملؤمنني حقا

. ربهان واستحقاق الرضوانبل الثابت ضالهلم بالربهان املانع من ثبوت ال ، هلم الظاهر

وتكاملها ألمري املؤمنني  ، وإن املذكورين فيها موصوفون بصفات معلوم خلو القوم منها

 .)1(وسلامن ، ومقداد ، وأيب ذر ، وخاصة شيعتهم كعامر ، ومحزة عليهام السالم

َوالسابقون األولون من : قوله تعاىل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  َّ َِ َ ُ َ َُ ِ َ املهاجرين َّ َِ ِ ُْ

ِواألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ريض اهللاُّ عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري  ْ َ ٍ ِ َِّ ْ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َّ َُ َ َّ ََّ َ ُ ََ ْ ََّ
ٍ ِ ِ ُ ِ َ

ُحتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم  ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ًُ َْ َ َ َ َ َ إن الوعد يف  : قال]. 100 : التوبة[َ

فليدلوا عىل كون  ، ة متوجه إىل من وقع سبقه واتباعه لوجهه املخصوص قربة هللا تعاىلاآلي

بل املوجود ضالهلم وخروج أفعاهلم  ، ولن جيدوه ، القوم كذلك ليتوجه الرضوان إليهم

 ومل يواف القوم بام سبقوا إليه ، أن الرضوان مشرتط باملوافات : وثانيها. من قبل الطاعات

أن وقوع السبق  : وثالثها. يف وصيتهوسلم صىل اهللا عليه وآله ول اهللا لردهم أمر رس، 

وهم الذين مل  ، واآلية خطاب لغريهم ، موقع القربة ال يمنع من عصيان يف املستقبل

 .)2(يتدينوا بجحد النص
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م من أنفق من( :يف قول اهللا عزوجل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  ُ ِال يستوي منك َِ َ ََ ْ ََّ ِْ َ 

َقبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللاَُّ  َ ُ َ َْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ًْ ُ ِّ ُ َ ُ َ َّ ً َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُِّ َ ُ َ ِ

ٌاحلسنى واهللاَُّ بام تعملون خبري  ِ َِ َ ُ َْ َ ْ ُْ ََ إن اخلطاب يف اآلية متوجه إىل من  : قال. )]10 : احلديد[َ

فليدلوا  ، ًمتقربا هبام للوجه الذي رشعه ، ملؤمنني عند اهللا تعاىلأنفق وقاتل قبل الفتح من ا

ألنه ال حكم وال إنفاق وال قتال  ، عىل تكامل هذه الصفات للقوم؛ ليسلم هلم املقصود

 .)1(من دون اإليامن الذين هم براء منه

وين إن منع اخللفاء من تد) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

كان له األثر احلساس واهلام يف إجياد وسلم صىل اهللا عليه وآله حديث الرسول األكرم 

 ووقف أمام هذا التيار مجع من الصحابة كأيب ذر الغفاري .شقة اخلالف بني الطائفتني

وسلامن الفاريس واملقداد اقتداءا بإمامهم وسيدهم وموالهم عيل بن أيب طالب عليه 

وأكدوا بأن للكتاب عدل وهو العرتة وكان  ، فكرة معارضة شديدةوعارضوا ال ، السالم

األمر أن أبعدت السلطة احلاكمة آنذاك أبا ذر من بلد إىل بلد حتى لقي حتفه طريدا فريدا 

ورشيد اهلجري وغريهم  ،  وهلذا السبيل قتل وصلب ميثم التامر. هجرية31بالربذة سنة 

ون من احلكام صوت املعارضة اإلسالمية من  فخنق اجلائر.يف زمان معاوية وبأمر منه

وفتحت األبواب عىل مرصاعيها  ، الصحابة والتابعني األجالء وقضت عليهم قضاء وقتيا

 فتمكن كعب بن .والذين حيملون بغضا دفينا لإلسالم واملسلمني ، لبعض اليهود املتزمتني

اين يف رواية أحاديث ومتيم الداري الراهب النرص ، ماتع اليهودي امللقب بكعب األحبار

فروى عنهام بعض مشاهري الصحابة كأنس بن مالك وأيب هريرة  ، كثرية باسم اإلسالم
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وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن الزبري ومعاوية وعبد اهللا بن عباس ونظرائهم 

  .)1("من الصحابة والتابعني

ُوقد ويش به إىل خليفة ) : ـ ه460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

فقد ذكر أن من  ، وكتابه املصباح يشهد بذلك ، وقته أنه هو وأصحابه يسبون الصحابة

اللهم خص أنت أول ظامل باللعن مني وابدأ به أوال ثم الثاين ثم  : دعاء يوم عاشوراء

الكتاب فلام  فدعا اخلليفة بالشيخ و.اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا ، الثالث ثم الرابع

ليس املراد من هذه الفقرات ما ظنه  : أحرض الشيخ ووقف عىل القصة أهلمه اهللا أن قال

وبالثاين قيدار  ، السعاة بل املراد باألول قابيل قاتل هابيل وهو أول من سن الظلم والقتل

 ، وبالثالث قاتل حييى ابن زكريا من أجل بغي من بغايا بني إرسائيل ، عاقر ناقة صالح

 فلام سمع اخلليفة من الشيخ تأويله .وبالرابع عبد الرمحن بن ملجم قاتل عيل بن أيب طالب

  .)2(وانتقم من الساعي وأهانه ، وبيانه قبل منه ذلك ورفع منزلته

 أي عيل عليه السالم -أنه ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 وأيضا .ار وعدل عن قتال من عدل عن قتاهلم لعدمهم إنام قاتل من قاتل لوجود النص-

فلو قاتلهم لربام أدى ذلك إىل بوار االسالم وإىل ارتداد الناس أو أكثرهم وقد ذكر ذلك 

 فأما اإلنكار باللسان .)أما واهللا لوال قرب عهد الناس بالكفر جلاهدهتم( : يف قوله تعاىل
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مل أزل مظلوما ( :  ترى إىل قوله عليه السالمأال ، فقد أنكر عليه السالم يف مقام بعد مقام

اللهم إين أستعديك عىل ( : وقوله ، ) ، صىل اهللا عليه وآله وسلممنذ قبض رسول اهللا 

اللهم إين أستعديك عىل ( : ويف رواية أخرى ، )قريش فإهنم منعوين حقي وغصبوين إرثي

  .)1( احلجر واملدر)قريش فإهنم ظلموين يف

عندنا أن من حارب أمري ) :  هـ460: ت (لطويس امللقب بشيخ الطائفة حممد بن احلسن ا

 وإمجاعهم حجة ، ذلك إمجاع الفرقة املحقة االمامية عىل ذلك والدليل عىل ، املؤمنني كافر

ودفع اإلمامة كفر كام أن  ، نعلم أن من حاربه كان منكرا إلمامته ودافعا هلا وأيضا فنحن، 

  .)2(هل هبام عىل حد واحدالن اجل ، النبوة كفر دفع

فالوجه فيه أن املخالف ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

وإذا كان  ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إال ما خرج بالدليل ، ألهل احلق كافر

وأما الصالة  ،  غري جائز-ًأيضا-غسل الكافر ال جيوز فيجب أن يكون غسل املخالف 

 واألئمة عليهم السالم صىل اهللا عليه وآله وسلميه فتكون عىل حد ما كان يصيل النبي عل

 .)3(عىل املنافقني

 ، ال تصل خلف الناصب) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

وال جتوز  ، إال يف حال التقية ، وال خلف من يتوىل أمري املؤمنني إذا مل يتربأ من عدوه

الصالة خلف من خالف يف إمامة اإلثني عرش من الكيسانية والناووسية والفطحية 

                                                        
 2/27 ، للمفيد ، )عليه السالم(مسألتان يف النص عىل عيل  ، 124للطويس  ، الرسائل العرش) 1(
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 .)1(والواقفة وغريهم من فرق الشيعة

املانع ألمري املؤمنني عليه ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ت له من إقدام السالم من االحتجاج بالنص عليه اخلوف بام ظهر له من اإلمارات التي بان

القوم عىل طلب األمر واالستبداد به واطراح عهد الرسول مع قرب عهدهم به وعزمهم 

فأيسه ذلك من االنتفاع باحلجة وخاف أن يدعو النسخ  ، عىل إخراج األمر عن مستحقه

وال يتبني لكل أحد أن نسخ الشئ  ، فتكون البلية به أعظم واملحنة به أشد ، لوقوع النص

ولو تواله  ،  وأما ترك النكري عليهم باليد فألنه مل جيد نارصا وال معينا. جيوزقبل فعله ال

وقد بني عليه  ، فلذلك عدل عنه ، بنفسه وخواصه لربام أدى إىل قتله وقتل أهله وخاصته

لوال قرب عهد الناس  :  وقوله.أما واهللا لو وجدت أعوانا لقاتلتهم : السالم ذلك بقوله

أما االنكار باللسان فقد أنكره يف مقام بعد مقام بحسب احلال من القوة  ف.بالكفر لقاتلتهم

صىل اهللا عليه مل أزل مظلوما منذ قبض رسول اهللا  : نحو قوله عليه السالم ، والضعف

 .اللهم إين أستعديك عىل قريش فإهنم ظلموين حقي ومنعوين إرثي :  وقوله.وآله وسلم 

واهللا لقد  :  وقوله.ش فإهنم ظلموين يف احلجر واملدراللهم إين أستعديك عىل قري : وقوله

ينحدر عني  ، تقمصها ابن أيب قحافة وإنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحى

 وذلك رصيح باالنكار والتظلم عىل من منعه . إىل آخر اخلطبة-السيل وال يرقى إيل الطري 

 معهم يف مسجد رسول اهللا ال  فأما الصالة خلفهم فإنه عليه السالم كان يصيل.حقه

وذلك ليس بدليل  ، مقتديا هبم بل لنفسه وإن كان يركع بركوعهم ويسجد بسجودهم

 فأما اجلهاد مع القوم فال يمكن أحد يدعي أنه جاهد معهم أو سار .االقتداء بال خالف

 اهللا صىلحتت رايتهم وإنام روي أنه قاتل أهل الردة دفاعا عن املدينة وعن حرم رسول اهللا 
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ومن له  ، فأما أخذه من فيئهم فإنام كان يأخذ بعض حقه ، ملا دنوا منهاوسلم عليه وآله 

ومل يكن يأخذ من أمواهلم وال من أموال  ، حق له أن يتوصل إىل أخذه بجميع الوجوه

فروى قوم أن النبي عليه السالم كان  ،  وأما نكاح سبيهم فقد اختلف يف ذلك.املسلمني

وقال آخرون أسلمت فتزوجها أمري املؤمنني عليه  ، ة فاستحل فرجها بقولهوهب له احلنفي

 عىل أن سبي أهل . فكل ذلك ممكن.السالم وقال قوم اشرتاها فأعتقها ثم تزوجها

ألن املراعى استحقاق املسبي بالسبي  ، الضالل جيوز أن يشرتى وحيل وطؤ الفرج بذلك

يسبيه الكفار من دار احلرب وإن أغار بعضهم ولذلك جيوز رشاء ما  ، وال اعتبار بالسايب

لو كان النص عليه صحيحا ملا  :  فإن قيل.وهذا يسقط السؤال ، عىل بعض أو يرسقونه

ألصحابنا عىل  :  قيل.ألهنا باطلة عىل مذهبكم ، جاز له الدخول يف الشورى وال الرضا به

إنام يمتنع ذلك  ،  يدخلها لقتلولو مل ، أنه إنام دخل فيها تقية وخوفا : أحدها : ذلك أجوبة

أنه  :  والثاين.لتوهم أن احلق لك فحمله عىل الدخول فيها ما محله عىل البيعة للمتقدمني

ألنه أورد يف ذلك اليوم جل  ، إنام دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصه

أنه إنام  : ثالث وال.فدخلها ليؤكد احلجة عليهم ، ولو مل يدخلها ملا أمكنه ذلك ، مناقبه

ومن له حق له أن يتوصل إليه  ، دخلها جتويزا ألن خيتارونه فيتمكن من القيام باألمر

 .)1(بجميع الوجوه

ال نقول إن مجيع الصحابة ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

حسدا وطلبا منهم من دفعه  : وإنام كانوا بني طبقات ، دفعوا النص مع علمهم بذلك

ومنهم من دخلت عليه الشبهة فظن أن الذي دفعوه مل يدفعوه إال بعهد عهد  ، لألمر
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 .)1(الرسول وأمر عرفوه

ظاهر مذهب اإلمامية أن ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

فرقة املحقة عىل بدليل إمجاع ال ، اخلارج عىل أمري املؤمنني عليه السالم واملقاتل له كافر

وأن  ، وإمجاعهم حجة لكون املعصوم الذي ال جيوز عليه اخلطأ داخال فيهم ، ذلك

ودفع اإلمامة عندهم وجحدها كدفع  ، املحاربني له كانوا منكرين إلمامته ودافعني هلا

 من مات وهو ال يعرف " صىل اهللا عليه وآله وسلمبداللة قوله  ، النبوة وجحدها سواء

حربك يا عيل حريب  :  وروي عنه عليه السالم أنه قال لعيل." مات ميتة جاهلية إمام زمانه

 .)2(فينبغي أن يكون حرب عيل مثله ، وسلمك سلمي وحرب النبي كفر بال خالف

توىل عيل عليه السالم غسل فاطمة عليها السالم ) :  هـ5ق  : ت(حسني بن عبد الوهاب 

عليهام السالم يف الليل وصلوا عليها ومل يعلم وتكفينها وأخرجها ومعه احلسن واحلسني 

هبا أحد ودفنها يف البقيع وجدد أربعني قربا فاشتكل عىل الناس قربها فأصبح الناس والم 

خلف بنا بنتا ومل نحرض وفاهتا وسلم صىل اهللا عليه وآله بعضهم بعضا وقالوا ان نبينا 

ن توىل األمر هاتوا من نساء والصالة عليها ودفنها وال نعرف قربها فنزورها فقال م

املسلمني من ينبش هذه القبور حتى نجد فاطمة عليها السالم فنصيل عليها فنزور قربها 

فبلغ ذلك أمري املؤمنني عليه السالم فخرج مغضبا قد امحرت عيناه وقد تقلد سيفه ذا 

                                                        

 212 ، ا املصدر السابق) 1(

 226 ، املصدر السابق) 2(
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هذه القبور الفقار حتى بلغ البقيع وقد اجتمعوا فيه فقال عليه السالم لو نبشتم قربا من 

 . )1(لوضعت السيف فيكم فتوىل القوم عن البقيع

صىل اهللا عليه ثم أصحاب حممد ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

فام خيلو أحد من أصحاب حممد  ، مجيعا حرصوا عثامن ومنعوه املاء حتى قتل ، وسلموآله 

صىل اهللا عليه وآله  من أصحاب حممد من أمرين إما أن يكون قاتال أو خاذال وهو رجل

قد انعقدت بيعته يف أعناقهم ولالمام  ، وهو من أقرهبم قرابة ، صحبة وله رشفوسلم 

  .)2(حق عىل رعيته

 ذكر أن األمة نقمت عىل األول) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

أنه سمى  ، باختيار قوم منهم إياهلم وسصىل اهللا عليه وآله وهو القائم مقام رسول اهللا ، 

ثم زعم وزعم  ، من خليفة رسول اهللا : أنه كتب إىل العامل ، نفسه خليفة رسول اهللا

أن النبي مل يستخلف أفيكون خليفة رسول اهللا من مل يستخلفه رسول اهللا ؟  : صاحبه

هللا ؟ فكيف استجازت األمة أن تنصب له خليفة مل يقمه ؟ وكيف سمته خليفة رسول ا

ثم مع ذلك زعمت  ، وكيف جيوز هلا أن تقيم خليفة ال تقدر عىل عزله إذا نقمت عليه ؟

وأن املهاجرين من آل أيب قحافة وآل  ، !أنه أوىل بمقام رسول اهللا من أهل بيته  ، األمة

 ، فكانت أول شهادة زور شهدوا يف االسالم ، اخلطاب خري من املهاجرين من بني هاشم

                                                        

 43/212 ، 31/593 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 48 ، حلسني بن عبد الوهاب ، عيون املعجزات) 1(

 157 ، أليب احلسن املرندي ، نورينجممع ال، 

 223 ، )الشيعي(للطربي  ، املسرتشد) 2(



257 

وكانوا أول  ، أول مشهود عليه يف االسالموسلم صىل اهللا عليه وآله  وكان رسول اهللا

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم فهذه ظالمة رسول اهللا ! !  ، مشهود عليه بالزور

وقد دل رسول اهللا حذيفة بن ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

وأصحاب  ، قاء عليهم وكراهة هلتك ستورهموأمره بسرت ذلك إب ، اليامن عىل قوم منهم

صىل اهللا عليه وآله وتقدم  ، وهم جلة أصحاب حممد ، العقبة قد كان منهم ما ال خفاء به

  .)2(إىل حذيفة يف شأن الرجلني اجلليلني عند األمة أن ال خيربنا باسميهاموسلم 

طوف باملدينة إن عمر احتزم بأزاره وجعل ي) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

فعرف أن  ، فينثال الناس يبايعون ، أال إن أبا بكر قد بويع له فهلموا إىل البيعة : وينادي

فكان يقصدهم يف مجع كثري ويكبسهم وحيرضهم املسجد  ، مجاعة يف بيوت مسترتون

فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل يف مجع كثري إىل منزل عيل عليه السالم فطالبه باخلروج 

والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو ألحرقنه عىل ما  : فدعا عمر بحطب ونار وقال ، ىفأب

صىل اهللا عليه إن فاطمة بنت رسول اهللا وولد رسول اهللا وآثار رسول اهللا  :  فقيل له.فيه

ما بالكم أتروين  : فلام عرف إنكارهم قال ، وأنكر الناس ذلك من قوله ، فيهوسلم وآله 

فراسلهم عىل أن ليس إىل خروجي حيلة ألين يف مجع  ،  التهويلفعلت ذلك إنام أردت

وقد حلفت أن ال أخرج من بيتي وال أدع  ، كتاب اهللا الذي قد نبذمتوه وأهلتكم الدنيا عنه

صىل اهللا عليه  قال وخرجت فاطمة بنت رسول اهللا .ردائي عىل عاتقي حتى أمجع القرآن

 ، ال عهد يل بقوم أسوء حمرضا منكم : إليهم فوقفت خلف الباب ثم قالتوسلم وآله 

جنازة بني أيدينا وقطعتم أمركم فيام بينكم ومل وسلم صىل اهللا عليه وآله تركتم رسول اهللا 

                                                        

 497 ، املصدر السابق) 1(

 1/607 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 591 ، )الشيعي(للطربي  ، املسرتشد) 2(
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واهللا لقد عقد له يومئذ  ، كأنكم مل تعلموا ما قال يوم غدير خم ، تؤمرونا ومل تروا لنا حقا

 ، م األسباب بينكم وبني نبيكمولكنكم قطعت ، الوالء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء

  .)1(واهللا حسيب بيننا وبينكم يف الدنيا واآلخرة

 آىل أن - أي عيل -وىف أخبار أهل البيت عليه السالم أنه ) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

 فانقطع عنهم مدة إىل أن "ال يضع رداءه عىل عاتقه اال للصالة حتى يؤلف القرآن وجيمعه 

فأنكروا مصريه بعد  ،  به يف ازار حيمله وهم جمتمعون يف املسجدمجعه ثم خرج إليهم

فلام توسطهم وضع الكتاب بينهم  ، ألمر ما جاء به أبو احلسن : انقطاع مع ألبسته فقالوا

كتاب اهللا  : انى خملف فيكم ما ان متسكتم به لن تضلوا : ان رسول اهللا قال : ثم قال

ان يكن عندك  : فقام إليه الثاين فقال له ، ا العرتةوهذا الكتاب وأن ، أهل بيتي ، وعرتيت

بعد أن  ، فحمل عليه السالم الكتاب وعاد به ، فال حاجة لنا فيكام ، قرآن فعندنا مثله

  .)2(ألزمهم احلجة

ِوإن طائفتان ( : مما يمكن أن يستدل بالقرآن قوله تعاىل) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب  َ َ َِ ِ َ

َمن املؤمنني ا ِْ ِ ُِْ ِقتتلوا فأصلحوا بينهام فإن بغت إحدامها عىل األخرى فقاتلوا التي تبغيَ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َْ ُ ََ َُ ِْ َِ َ ِ.. 

                                                        

أليب  ، جممع النورين ، 28/204 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/105 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 80 ، احلسن املرندي

لعيل الكوراين  ، ألف سؤال وإشكال ، 79 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/165 ، )عليه السالم(

عليها (جوم عىل بيت فاطمة اهل ، 113 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 1/339 ، العاميل

 299 ، 84 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 28/264 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/320 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

 ، للعاميل ، االنتصار ، 345لعيل الكوراين العاميل  ، تدوين القرآن ، 89/52 ، 40/156 ، )احلاشية(

 1/234 ، لنجاح الطائي ، يفتنينظريات اخلل ، 3/271
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فافرتض قتال أهل البغي كام افرتض  ، والباغي من خرج عىل االمام ، )]9 : احلجرات[

َيا أهيا الذين : وأما اسم االيامن عليهم فكقوله ، قتال املرشكني َِ َّ َ ُّ ِ آمنوا آمنوا باهللاِّ ورسولهَ ِ ُِ َ ََ ِ ْ ُْ ُ.. 

زين العابدين ل وقيل . أي الذين أظهروا االيامن بألسنتهم آمنوا بقلوبكم..]136 : النساء[

َوإىل  : أما تقرأ كتاب اهللا :  فقال.إخواننا بغوا علينا : إن جدك كان يقول  :عليه السالم ِ َ

ًعاد أخاهم هودا ُ ُْ َ َ ٍ م مثلهم أنجاه اهللا والذين معه وأهلك عادا بالريح فه] 65 : األعراف [..َ

م عن دينه( : وقد ثبت أنه نزل فيه ، العقيم ُ ِيا أهيا الذين آمنوا من يرتد منك ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َُّّ َ َ َ َْ َُّ َ  : املائدة [..َ

  .)1( اآلية)]54

حتت شجرة السمرة وسلم صىل اهللا عليه وآله أخذ النبي ) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

وليس أحد من الصحابة إال نقض عهده يف الظاهر بفعل أم  ، هم عىل أن ال يفروابيعت

َولقد كانوا عاهدوا اهللاََّ من قبل ال يولون ( : وقد ذمهم اهللا فقال يف يوم اخلندق ، بقول ُّ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َِ ُ ُ َْ َ َ

َاألدبار َ ْ َ م األرض بام( ويف يوم حنني .)]15 : األحزاب [...ْ ُ َوضاقت عليك ْ ُِ ُ َ ْ ََ ْ ََ َّ رحبت ثم َ َُ ْ َ ُ

َوليتم مدبرين  ْ َِ ِ ْ ُُّ ُإذ تصعدون وال تلوون عىل أحد والرسول ( ويوم أحد .])25 : التوبة[َّ َ ْ َ َ ُْ َّ َ َ ُ َ ٍْ َِ َ َ ُ ُ ِ

ْيدعوكم يف أخراكم َ ُْ ُْ ُ ِ ُ ْ  واهنزم أبو بكر وعمر يف يوم خيرب باالمجاع .])153 : آل عمران [...َ

صىل اهللا عليه وآله  وثبت مع رسول اهللا .مل يفر قطفإنه  ، وعيل عليه السالم يف وفائه اتفاق

ِمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاََّ عليه(حتى نزلت وسلم  ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ٌ َُْ َ َ ُْ ََ َ  .])23 : األحزاب [...ِ

                                                        

 ، بحار األنوار ، 2/40 ، للطربيس ، االحتجاج ، 3/19 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

بالغة اإلمام عيل بن  ، 2/44 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 32/343 ، 29/454 ، للمجليس

جلنة احلديث معهد  ، )عليه السالم(إلمام عيل سنن ا ، 44جلعفر عباس احلائري  ، )عليه السالم(احلسني 

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 392) عليه السالم(باقر العلوم 

 5/28 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ
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ُفمنهم من قىض نحبه(ومل يقل كل املؤمنني  َ ْ َُ َ َ ََّ ْ ُومنهم من ينتظر ( يعني محزة وجعفر وعبيدة )ِ َِّ َِ َ ُ َْ

َوم ًا بدلوا تبديالَ ِ ْ ََ ًوأثاهبم فتحا قريبا ( :  ثم إن اهللا تعاىل قال. يعني عليا)َُّ َ ً َ َِ ْ ْ ُ َ َ  )]18 : الفتح[َ

وقد وجدنا النكث يف أكثرهم خاصة يف  ، وكان عىل يد عيل باالتفاق ، يعني فتح خيرب

زموا كلهم ثم اهن ، فاهنزم الشيخان ، األول والثاين ملا قصدوا يف تلك السنة إىل بالد خيرب

  .)1(يف يوم حنني فلم يثبت منهم حتت راية عيل إال ثامنية من بني هاشم

 ، كل من مل يعتقد احلق إال املستضعف فهو نجس) :  هـ598: ت (حممد بن إدريس احليل 

َكذلك جيعل اهللاُّ الرجس عىل الذين ال يؤمنون ( : لقوله تعاىل َ َّ ُ َُ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ْ ََ َِّ ْ   .)2()]125 : األنعام[َ

أو كان  ، ال جتب الصالة إال عىل املعتقدين للحق) :  هـ598: ت (حممد بن إدريس احليل 

وقال  ، ومن املستضعفني ، بحكمهم من أطفاهلم الذين بلغوا ست سنني عىل ما قدمناه

واألول مذهب . ومن يشهد الشهادتني ، جتب الصالة عىل أهل القبلة : بعض أصحابنا

واألول األظهر يف  ،  مذهب شيخنا أيب جعفر الطويس رمحه اهللاوالثاين ، شيخنا املفيد

ًوال تصل عىل أحد منهم مات أبدا ( : وهو قوله تعاىل ، ويعضده القرآن ، املذهب ِّ ََ ُ َ َ ََ ََ ََّ ِّْ ٍ َ  : التوبة[ُ

 .)3(واملخالف للحق كافر بال خالف بيننا ،  يعني الكفار.)]84

 ، أنه ال تتم الوالية ، ال الصفواين واعلم يا بنيق) :  هـ598: ت (حممد بن إدريس احليل 

 إال بالرباءة من صىل اهللا عليه وآله وسلمآلل حممد  ، وتثبت املودة ، وال ختلص املحبة

ُال جتد : (فإن اهللا عز وجل يقول  ، فال تأخذك به رأفة ، قريبا كان منك أو بعيدا ، عدوهم ِ َ َ

                                                        
 38/219 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/304 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

نتائج  ، 3/268 ، ملصطفى اخلميني ، تفسري القرآن الكريم ، 1/68 ، للعالمة احليل ، رة الفقهاءتذك) 2(

 2/460 ، ملحمد جواد العاميل ، مفتاح الكرامة ، )احلاشية (37 ، للگلپايگاين ، األفكار

 1/356 ، البن إدريس احليل ، الرسائر) 3(
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ْقوما يؤمنون باهللاَِّ واليو َ َ ُ ْْ َ ً َِ ُ ِ ْم اآلخر يوادون من حاد اهللاََّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ْ ْ ُ َ َُ َُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ

ْأو إخواهنم أو عشريهتم  ُ ْ ََ ََ ُ
ِ ْ َ َْ َْ   .)1()]22 : املجادلة[ِ

اللهم العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك بجميع ) :  هـ610: ت (حممد بن املشهدي 

وجحده بعد  ، وأنكر عهده ، والعن من غصب وليك حقه ، ناركواصلهم حر  ، لعناتك

  اللهم العن قتلة أمري املؤمنني ومن قتلته.واالقرار بالوالية له يوم أكملت له الدين ، اليقني

اللهم  ،  اللهم العن أول ظامل ظلم ال حممد ومانعيهم حقوقهم.وأشياعهم وأنصارهم، 

 .)2(كل مستن بام سن إىل يوم الدينخص أول ظامل وغاصب آلل حممد باللعن و

أما أصحاب الصفني فإهنم عند أصحابنا خملدون يف النار ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

انوا جلهنم حطبا ( : لفسقهم فصح فيهم قوله تعاىل َ ًوأما القاسطون فك َ َ َ ُ َ َْ َ ََ َ ََّّ ِ ُ ِ   .)3()]15 : اجلن[َ

أن معاوية وضع قوما من  : ر اإلسكايفقال أبو جعف) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

الصحابة وقوما من التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل عليه السالم تقتيض الطعن فيه 

                                                        

 ، 29/29 ، 27/59 ، للمجليس ، بحار األنوار،  640 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر) 1(

 1/3 ، لعبد األمري النجفي ، األرسار فيام كني وعرف به األرشار

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 88 ، للشهيد األول ، املزار ، 282 ، ملحمد بن املشهدي ، املزار) 2(

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )معليهم السال(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 100/368 ، 97/368

176 

جلعفر  ، )عليه السالم(بالغة اإلمام عيل بن احلسني  ، 1/201 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 3(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، )احلاشية (98عباس احلائري 

 32/310 ، للمجليس ، حار األنوارب ، 5/21 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ
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منهم أبو  ، فاختلقوا ما أرضاه ، والرباءة منه وجعل هلم عىل ذلك جعال يرغب يف مثله

 . )1(ن الزبريومن التابعني عروة ب ، هريرة وعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة

                                                        
للحر  ، وسائل الشيعة ، 1/256 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي ) 1(

 2/659 ، للثقفي ، الغارات ، )احلاشية (494للفضل بن شاذان األزدي  ، اإليضاح ، 1/39 ، العاميل

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 294 ، لشريازيملحمد طاهر القمي ا ، كتاب األربعني ، )احلاشية(

لألصبهاين  ، القول الرصاح يف البخاري وصحيحه اجلامع ، 215 ، )احلاشية (33/176 ، 30/401

 ، 508 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 1/96 ، للشيخ حممد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 150

لنجم الدين العسكري  ، ونارصه)  عليه وآله وسلمصىل اهللا(أبو طالب حامي الرسول  ، )احلاشية (597

ملرتىض  ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 10/528 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 163

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 98للنجمي  ، أضواء عىل الصحيحني ، 1/373 ، العسكري

 ، 1/10 ، للكلبايس ، سامء املقال يف علم الرجال ، 138ضيل لعبد اهلادي الف ، أصول احلديث ، 4/63

لعباس  ، الكنى واأللقاب ، 11/554 ، للتسرتي ، قاموس الرجال ، 42 ، لرشف الدين ، أبو هريرة

 158 ، )احلاشية (87لفخار بن معد  ، احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ، 1/179 ، القمي

 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم  ، )شيةاحلا (335 ، 233 ، )احلاشية(

لرشف  ، )عليه السالم(صلح احلسن  ، 2/307 ، للكوراين ، جواهر التاريخ ، 4/359 ، جلعفر مرتىض

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 326 ، الدين

مناظرات يف العقائد  ، 43/96 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 349  ،11/311 ، للريشهري

نقض  ، 2/101 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، )احلاشية (1/375 ، لعبد اهللا احلسن ، واألحكام

ألمحد حسني  ، أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟ ، 11حلسن آل املجدد الشريازي  ، رسالة احلبل الوثيق

لصائب عبد  ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 19ملروان خليفات  ، قراءة يف مسار األموي ، 409 ، عقوبي

 2/27 ، ألسد حيدر ، اإلمام الصادق ، 208 ، احلميد
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أن  : كتب معاوية نسخة واحدة إىل عامله : عن املدائني) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 :  وكتب إىل عامله يف مجيع اآلفاق.برئت الذمة ممن روى شيئا يف فضل أيب تراب وأهل بيته

 ، والذين يروون فضائله ومناقبه ، انظروا من قبلكم من شيعة عثامن وحمبيه وأهل واليته

واسمه  ، واكتبوا يل بكل ما يروي كل رجل منهم ، وقربوهم وأكرموهم ، فأدنوا جمالسهم

ملا كان يبعثه  ،  ففعلوا ذلك حتى أكثروا يف فضائل عثامن ومناقبه.واسم أبيه وعشريته

إن احلديث يف  :  ثم كتب إىل عامله.إليهم معاوية من الصالت والكساء واحلباء والقطائع

فادعوا  ، فإذا جاءكم كتايب هذا ، ويف كل وجه وناحية ، وفشا يف كل مرصعثامن قد كثر 

وال ترتكوا خربا يرويه أحد من  ، الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء األولني

  .)1(إال وتأتوين بمناقض له يف الصحابة ، املسلمني يف أيب تراب

                                                        

للحر  ، وسائل الشيعة ، 1/183 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي ) 1(

 ، االحتجاج ، 317حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس ، 38مقدمة التحقيق /1 ، لعاميل

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 13للحسن بن سليامن احلىل  ، خمترص البصائر ، 2/17 ، للطربيس

للموىل حيدر الشريواين  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 44/125 ، )احلاشية (191 ، 33/180

أحاديث أم  ، 11/28 ، لألميني ، الغدير ، 1/101 ، حمد مهدي احلائريمل ، شجرة طوبى ، 27

 معامل املدرستني ، 53للنجمي  ، أضواء عىل الصحيحني ، 1/371 ، ملرتىض العسكري ، املؤمنني عائشة

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، 1/647 ، للميانجي ، مكاتيب الرسول ، 2/52 ، ملرتىض العسكري، 

 ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 136لعبد اهلادي الفضيل  ، أصول احلديث ، 11/44 ، احلديد

 ، 489للسبحاين  ، كليات يف علم الرجال ، 12/72 ، للتسرتي ، قاموس الرجال ، 6لعىل خان املدنى 

النصائح  ، )احلاشية (229 ، لعيل اخللييل ، أبو بكر بن أيب قحافة ، 1/27 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

 )احلاشية (336لفخار بن معد  ، احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ، 97ملحمد بن عقيل  ، الكافية

 جواهر التاريخ ، 4/74 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم ، 
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صلينا الغداة مع رسول اهللا  : نه قالعن أيب هريرة أ) :  هـ660 : ت(شاذان بن جربئيل 

فأتاه رجل  ، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم وأخذ معنا يف احلديثوسلم صىل اهللا عليه وآله 

يا رسول اهللا كلب فالن الذمي خرق ثويب وخدش ساقي فمنعت من  : من األنصار وقال

يا رسول اهللا  : الفلام كان يف اليوم الثاين أتاه رجل آخر من الصحابة وق ، الصالة معك

صىل اهللا عليه كلب فالن الذمي خرق ثويب وخدش ساقي فمنعني من الصالة معك فقال 

                                                                                                                                        

يف الكتاب ) عليه السالم( طالب موسوعة اإلمام عيل بن أيب ، 424 ، 2/246 ، للكوراين العاميل، 

 ، لعيل امليالين ، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة ، 11/363 ، للريشهري ، والسنة والتاريخ

 ، أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية ، 281 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، )احلاشية (1/288

 ، ألف سؤال وإشكال ، 122لنجاح الطائي  ، ) وآله وسلمصىل اهللا عليه(إغتيال النبي  ، 40للسبحاين 

 ، األخالق احلسينية ، 24حلسني الزرباطي  ، )عليه السالم(أوالد اإلمام حممد الباقر  ، 2/89 ، للكوراين

تدوين  ، 4/128 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(مركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 192جلعفر البيايت 

 ، للتربيزي ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية ، 475ملحمد رضا اجلاليل  ، ةالسنة الرشيف

حوار مع فضل اهللا  ، 76صائب عبد احلميد  ، حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي ، 1/197

جلواد جعفر   ،تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، 299هلاشم اهلاشمي ، ) عليها السالم(حول الزهراء 

 نظريات اخلليفتني ، 38/50 ، 26/12 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 429 ، 388 ، 170 ، اخللييل

منار اهلدى يف النص عىل إمامة  ، 15/41 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 2/87 ، لنجاح الطائي، 

ألمحد حسني  ، الرسول وماذا فعلوا هبا ؟أين سنة  ، 308 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(اإلثني عرش 

اخلطط السياسية لتوحيد األمة  ، 18 2 ، ملحمد بيومي مهران ، اإلمامة وأهل البيت ، 407 ، يعقوب

 ، 396 ، ألمحد حسني يعقوب ، املواجهة مع رسول اهللا ، 107 ، ألمحد حسني يعقوب ، اإلسالمية

 ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 2/196 ، لسعيد أيوب ، لفتنمعامل ا ، 206للتيجاين  ، فاسألوا أهل الذكر

من وراء  ، )احلاشية (36ملحمد حسني الطباطبائي  ، الشيعة يف اإلسالم ، 202 ، لصائب عبد احلميد

 90 ، لنجاح الطائي ، املحرقة الكربى لكتب البرشية؟
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وقمنا وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم قام  ، إذا كان الكلب عقورا وجب قتله : وآله وسلم

النبي  : من بالباب ؟ فقال أنس : فقال ، معه حتى أتى منزل الرجل فبادر أنس فدق الباب

فأقبل الرجل مبادرا ففتح بابه وخرج إىل النبي  : قال ، ببابكموسلم  اهللا عليه وآله صىل

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما الذي جاء بك إيل ولست  : وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  قال ، أال كنت وجهت إيل كنت أجيبك ، عىل دينك

  كلبك فإنه عقور وقد وجب قتله فقد خرق ثياب فالن وخدش ساقهأخرج ، حلاجة إلينا

فبادر الرجل إىل كلبه وطرح يف عنقه حبال وجره إليه وأوقفه بني  ، وكذا فعل اليوم بفالن، 

صىل اهللا عليه وآله فلام نظر الكلب إىل رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله يدي رسول اهللا 

السالم عليك يا رسول اهللا ما الذي جاء بك ومل  :  تعاىلقال بلسان فصيح بإذن اهللاوسلم 

يا رسول اهللا إن  : قال ، خرقت ثياب فالن وفالن وخدشت ساقيهام : تريد قتيل ؟ قال

ولوال أهنم  ، يبغضون ابن عمك عيل بن أيب طالب ، القوم الذين ذكرهتم منافقون نواصب

فأخذتني احلمية األبية  ، يسبونهولكنهم جازوا يرفضون عليا و ، كذلك ما تعرضت هلم

ذلك من وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام سمع النبي  : قال ، ففعلت هبم ، والنخوة العربية

ثم قام ليخرج وإذا صاحب الكلب الذمي  ، الكلب أمر صاحبه بااللتفات إليه وأوصاه به

 اهللا وأن ابن أخترج يا رسول اهللا وقد شهد كلبي بأنك رسول : قد قام عىل قدميه وقال

  .)1(ثم أسلم وأسلم مجيع من كان يف داره ، عمك عليا ويل اهللا

                                                        

جامع أحاديث  ، 41/246 ، مجليسلل ، بحار األنوار ، 1/261 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز) 1(

 16/919 ، للربوجردي ، الشيعة
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أن املسلمني الذين عدلوا عنهم إىل تيم وعدي وآل ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

حرب وبني أمية كانوا أما قد ارتدوا عن اإلسالم أو شكوا فيه أو باعوا اآلخرة بالدنيا 

  .)1(ا الفانية كام جرت عاده كثري من أمم األنبياءورغبوا يف اجلاه وحطام الدني

إن اهللا جل جالله كان قد عرف جدك حممدا  : لولده) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

ما حيدث بعده يف االسالم وخمالفة من خيالف من أمته لنصه عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله 

ب األمة ويبتليها بتسليط من تقدم أبيك عيل عليه السالم بإمامته وأن اهللا جل جالله يعذ

َوكذلك نويل بعض (عىل أبيك عيل بن أيب طالب عليه السالم كام قال اهللا جل جالله  ْ َ َ َِّ َُ َ ِ َ

سبون  ْ َالظاملني بعضا بام كانوا يك ْ ً َُّ َ ْ َِ ُِِ َ َ ِ  عن )الطرائف( ولقد كشفت يف كتاب )]129: األنعام [َ

ام جرت عليه حال أمته بعد انتقاله وقد بوسلم صىل اهللا عليه وآله معرفة جدك حممد 

 كيف أرادوا حيرقون بالنار بيت فاطمة عليها السالم ومن فيه )الطرائف(ذكرت لك يف 

وكيف حيتل عمر يف  ، وفيه العباس وجدك عيل واحلسن واحلسني وغريهم من األخيار

 يوم وقد كان ، الشورى يف قتل جدك عيل عليه السالم إن توقف عن قبول وصيته عمر

وكيف اجتهد معاوية يف ذهاب أهل  ، السقيفة طريقا إىل طلب اخلالفة بالتغلب واالحتيال

وكيف بلغ ابنه يزيد إىل قتل احلسني عليه السالم ودوس ظهره  ، بيت النبوة باالستيصال

الرشيف بحوافر اخليل ورفع رأسه املقدس ورؤوس األطهار عىل الرماح يف بالد االسالم 

يا كأهنن سبي الكفار ووجد معاوية ابنه يزيد من املسلمني وبقايا الصحابة ومحل حرمه سبا

الضالني ومن أعاهنم عىل ذلك الفساد حتى قتل يزيد أهل املدينة وسبى نساء أهلها 

                                                        
 158 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(
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وبايعوا عىل أهنم عبيد قن ليزيد بن معاوية وحتى رمى الكعبة بأحجار املنجنيق وسفك 

  .)1(ه الكفار واألرشاردماء أهل احلرم وبلغ ما مل يبلغ إلي

ُّوإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا ( : قال اهللا جل جالله) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس  َ ً َْ َ ْ ْ ََ ًَ َ ََ ِ ِ

َإليها وتركوك قائام قل ما عند اهللاَِّ خري من اللهو ومن التجارة واهللاَُّ خري الرازقني  ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ ِّ ْ َ َُ ٌَ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ِّْ َ َِ َِّ ْ ُ َ ًَ َ  : ةاجلمع[ُ

فذكر مجاعة من املؤرخني أنه كان خيطب يوم اجلمعة فبلغهم أن مجاال جاءت لبعض )] 11

الصحابة مزينة فسارعوا إىل مشاهدهتا وتركوه قائام وما كان عند اجلامل شئ يرجون 

  .)2(فام ظنك هبم إذا حصلت خالفة يرجون نفعها ورياستها ، االنتفاع به

ف يف العقول واألفهام تقديم أيب بكر وعمر وعثامن كي) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

  .)3(عىل عيل عليه السالم لوال جهل اجلاهلني وغلط القائلني

إن اهللا تعاىل عرض  : قال مصنف كتاب النرش والطي) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

 عليا عىل األعداء يوم االبتهال فرجعوا عن العداوة وعرضه عىل األولياء يوم الغدير

  .)4(فشتان ما بينهام ، فصاروا أعداء

                                                        

 62 ، البن طاووس ، كشف املحجة لثمرة املهجة) 1(

 ، 327 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 78البن طاووس  ، كشف املحجة لثمرة املهجة) 2(

 3/414 ، لألمحدي امليانجي ، الشيعةمواقف 

 194 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 137 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 3(

 )احلاشية(

 ، 37/135 ، 31/637 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/249 ، البن طاووس ، إقبال األعامل) 4(

 77 ، حراينهلاشم الب ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم
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 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمأن إبليس أتى رسول اهللا ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

ما أقل من يبايعك عىل ما تقول يف ابن عمك ! يا حممد  : صورة شيخ حسن السمت فقال

َولقد صدق عليهم إبليس ظ( : فأنزل اهللا ، !عيل ؟  َ َ َ َُ ْ ْ َ َِ ِ ْ ِ َ َّ َنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني ْ ِْ ِ ُْ ً َ َّ ََ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ َّ  : سبأ[َّ

قد قال حممد باألمس يف  : فاجتمع مجاعة من املنافقني الذين نكثوا عهده فقالوا ، )]20

والرأي أن  ، فإن رجع إىل املدينة يأخذ البيعة له ، وقال ههنا ما قال ، مسجد اخليف ما قال

  .)1( القصة...دينةنقتل حممدا قبل أن يدخل امل

فام لقي عليه السالم  : قيل يف وصف ليلة اهلرير) :  هـ693: ت (إبن أيب الفتح اإلربيل 

شجاعا إال أراق دمه وال بطال إال زلزل قدمه وال مريدا إال أعدمه وال قاسطا إال قرص 

 فارسا عمره وأطال ندمه وال مجع نفاق إال فرقه وال بناء ضالل إال هدمه وكان كلام قتل

أعلن بالتكبري فأحصيت تكبرياته ليلة اهلرير فكانت مخسامئة وثالثا وعرشين تكبرية 

  .)2(بخمسامئة وثالثة وعرشين قتيال من أصحاب السعري

إن اإلمامية قد تفردوا بأن دخول اجلنة والنجاة ال ) :  هـ693 : ت(نصري الدين الطويس 

 .)3(اعتقاد إمامتهميكون إال بعد والية آل حممد عليهم السالم و

                                                        

 ، 37/135 ، 31/637 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/249 ، البن طاووس ، إقبال األعامل) 1(

 77 ، هلاشم البحراين ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم

 4/430 ، للعالمة احليل ، تذكرة الفقهاء ، 1/255 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 2(

 ، 10/523 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 32/600 ، للمجليس ، اربحار األنو ، )احلاشية(

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 1/320 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ

 1/326) عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

 )ةاحلاشي (1/64 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، نور الرباهني) 3(
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املطاعن يف الصحابة وقد تضمن ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 ويوم " : فقال تعاىل ، وهو الفرار من الزحف ، الكتاب العزيز وقوع أكرب الكبائر منهم

ثم  ، وضاقت عليكم األرض بام رحبت ، حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

عيل  : فلم يتخلف معه إال سبعة أنفس ،  وكانوا أكثر من عرشة آالف نفر."تم مدبرين ولي

 وأبو سفيان ابنا احلارث بن عبد املطلب ، وربيعة ، والفضل ابنه ، والعباس ، بن أيب طالب

ومل خيشوا  ، وأسلمه الباقون إىل األعداء للقتل ، وعبيدة بن أم أيمن ، وأسامة بن زيد، 

 ، ومل يستحيوا من اهللا تعاىل ، عىل دار البقاء ، وآثروا احلياة الدنيا الفانية ، لعارالنار وال ا

 وإذا رأوا " :  وقال تعاىل.وهو يشاهدهم عيانا ، صىل اهللا عليه وآله وسلموال من نبيهم 

 رووا أهنم كانوا إذا سمعوا بوصول جتارة تركوا ."جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائام 

 ومن كان يف زمانه معه هبذه .وكذا يف اللهو ، ومراقبة اهللا تعاىل ، واحلياء منه ، الة معهالص

ُ ومنهم " :  وقال تعاىل.كيف يستبعد منه خمالفته بعد موته وغيبته عنهم بالكلية ؟ ، املثابة َْ ِ

ِمن يلمزك يف الصدقات  َِ َْ َّ َِ َ ُ  من  وهمصىل اهللا عليه وآله وسلم اهتموا رسول اهللا ."َّ

 فلينظر العاقل املقلد يف هذه األحاديث املتفق عىل صحتها عندهم : إىل أن قال....أصحابه

 ورداءة صحبتهم لنبيهم يف حياته ، كيف بلغوا الغاية يف تقبيح ذكر األنصار وفضائحهم، 

ومنعوه من  ، وترك املوافقة ؟ وكيف أحوجه األمر إىل قطع اخلطبة ، وقلة احرتامهم له، 

 ، ومل يتمكن من االنتصاف من رجل واحد ، من املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلولالتأمل 

واقترص عىل االمساك ؟  ، واختلفوا عليه ، وخالفوه ، حيث كان هلم غرض فاسد يف منعه

هل جيوز أو حيسن من  :  فلينظر العاقل.فكيف يكون حال أهله بعده مع هؤالء القوم ؟

 :  فانظر أهيا املنصف. ؟صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي األنصار مثل هذا القول يف حق 

 كان يتقي قوم صىل اهللا عليه وآله وسلمأن النبي  : كيف يروون يف صحاح أحاديثهم
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وإصالح  ، من أن يواطئهم يف هدم الكعبة ، وهم من أعيان املهاجرين والصحابة ، عائشة

 .)1(لذين قتلوا آباءهم وأقارهبم ؟بنائها ؟ فكيف ال حيصل االختالل بعده يف أهل بيته ا

 أي عيل عليه -وأما خمالفوه ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

فمنهم من حكم بكفرهم ألهنم دفعوا  ،  يف اإلمامة فقد اختلف قول علامئنا فيهم-السالم 

وذهب  ، اترهما علم ثبوته من الدين رضورة وهو النص اجليل الدال عىل إمامته مع تو

أهنم  : أحدها :  ثم اختلف هؤالء عىل أقوال ثالثة.آخرون إىل أهنم فسقة وهو األقوى

إهنم خيرجون من النار إىل  : قال بعضهم :  الثاين.خملدون يف النار لعدم استحقاقهم اجلنة

ما ارتضاه ابن نوبخت ومجاعة من علامئنا أهنم خيرجون من النار لعدم  :  الثالث.اجلنة

 .)2( كفر املوجب للخلود وال يدخلون اجلنة لعدم األيامن املقتيض الستحقاق الثوابال

ومن  ، أصحابنا إىل تكفريهم أما دافعوا النص فقد ذهب أكثر : وقال يف موضع آخر

 ، أصحابنا يف أحكامهم يف اآلخرة ثم اختلف ، أصحابنا من حيكم بفسقهم خاصة

ما دافعو النص عىل أمري املؤمنني عليه السالم باإلمامة أ :  وقال.)3(فاألكثر قالوا بتخليدهم

صىل اهللا فقد ذهب أكثر أصحابنا إىل تكفريهم؛ ألن النص معلوم بالتواتر من دين حممد 

 ، ًفجاحده يكون كافرا ، ًمعلوما من دينه رضورة : أي. ًفيكون رضوريا ، عليه وآله وسلم

                                                        
 317 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

كشف املراد يف رشح  ، 540 ، )حتقيق اآلميل ، للعالمة احليل ، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد) 2(

 7/134 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 423 ، )حتقيق الزنجاين ، للعالمة احليل ، جتريد االعتقاد

 ، 35مقدمة املحقق /29 ، 8/365 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )ةاحلاشي (8/368 ، )احلاشية(

 3/447 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 34 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

 35مقدمة املحقق /29 ، 8/365 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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فقال يف كتاب  ، ر ذلك يف املنتهىواختا. كمن جيحد وجوب الصالة وصوم شهر رمضان

ألن اإلمامة من أركان الدين  : الزكاة يف بيان اشرتاط وصف املستحق باإليامن ما صورته

واجلاحد هلا ال  ،  رضورةصىل اهللا عليه وآله وسلموقد علم ثبوهتا من النبي  ، وأصوله

 .)1(ًفيكون كافرا ، ًيكون مصدقا للرسول يف مجيع ما جاء به

 ، األقرب طهارة غري الناصب) :  هـ726: ت (ن يوسف امللقب باملطهر احليل احلسن ب

  .)2(ألن عليا عليه السالم مل جيتنب سؤر من يأتيه من الصحابة

 الذي يقدم عىل -حكم الناصب ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 .)3(ثبوته بالرضورةألنه ينكر ما يعلم من الدين  ،  حكم الكافر-عيل غريه 

 -مجع أولئك النفر وسلم صىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

ومن كان  ،  ومن ماألهم عىل عيل عليه السالم وطابقهم عىل عداوته-أصحاب الصحيفة 

د فجعلهم حتت يدي أسامة بن زي ، وكانوا زهاء أربعة آالف رجل ، من الطلقاء واملنافقني

يا رسول هللا إنا قدمنا  : فقالوا ، وأمره باخلروج إىل ناحية من الشام ، وأمره عليهم ، مواله

ونحن نسألك أن تأذن لنا يف املقام لنصلح من شأننا ما  ، من سفرنا الذي كنا فيه معك

وأمر أسامة بن  ، فأمرهم أن يكونوا يف املدينة ريثام حيتاجون إليه : قال ، يصلحنا يف سفرنا

صىل اهللا عليه زيد فعسكر هبم عىل أميال من املدينة فأقام بمكانه الذي حد له رسول اهللا 

وإنام أراد  ، منتظرا للقوم أن يوافوه إذا فرغوا من أمورهم وقضاء حوائجهموسلم وآله 

                                                        

 5/175 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 1(

 3/268 ، ملصطفى اخلميني ، تفسري القرآن الكريم ، 1/68 ، للعالمة احليل ، كرة الفقهاءتذ) 2(

 3/224 ، للعالمة احليل ، منتهى املطلب) 3(
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وال يبقى هبا  ، بام صنع من ذلك أن ختلو املدينة منهموسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

  .)1(ملنافقنيأحد من ا

عن املنرب وعاد إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله نزل رسول اهللا ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

 ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ومل يظهر أبو بكر وال أصحابه حتى قبض رسول اهللا  ، حجرته

فمنعوا أهل بيت نبيهم حقوقهم التي  ، وكان من األنصار وسعد من السقيفة ما كان

وفيام أخربتك يا أخا األنصار  ، وأما كتاب اهللا فمزقوه كل ممزق ، ا اهللا عز وجل هلمجعله

سم يل القوم اآلخرين الذين حرضوا  : ملن أحب اهللا هدايته فقال الفتى ، من خطب معترب

وصفوان بن  ، وعكرمة بن أيب جهل ، أبو سفيان : فقال حذيفة ، وشهدوا فيها ، الصحيفة

وبشري بن  ، وعياش بن أيب ربيعة ، وخالد بن الوليد ، يد بن العاصسعو ، أمية بن خلف

 ، وأبو األعور السلمي ، وصهيب بن سنان ، وحكيم بن حزام ، سهيل بن عمروو ، سعد

  فقال الفتى.ومجاعة من هؤالء ممن سقط عني إحصاء عددهم ، ومطيع بن األسود املدري

حتى قد انقلب وسلم صىل اهللا عليه وآله هللا يا أبا عبد اهللا ما هؤالء يف أصحاب رسول ا: 

وما من رجل  ، إن هؤالء رؤس القبايل وأرشافها : الناس أمجعون بسببهم ؟ فقال حذيفة

وارشبوا يف قلوهبم  ، يسمعون له ويطيعون ، من هؤالء إال ومعه من الناس خلق عظيم

                                                        

جلنة احلديث  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 28/107 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/70 ، )عليه السالم(يف معهد باقر العلوم 

304 
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ي حتى تركوا كام ارشب قلوب بني إرسائيل من حب العجل والسامر ، من حب أيب بكر

  .)1(هارون واستضعفوه

فكيف  ، فالصحابة نصار الدين : إن قالوا) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

فقد فروا من الزحف وباؤا بغضب من  : يكتمون النص مع كامهلم وشهادة النبي فيهم قلنا

 . )2(واهنزم عثامن بأحد ثالثة أيام ، كام نطق به القرآن ، الرمحن

فلم حارب الفرق الثالث دون  : إن قيل) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

أو جلواز ظنه أنه لو مل حيارب ارتد أكثر  ، لوجود النارص دون األولني :  قلنا.األولني

فعندكم قد ارتد  :  إن قيل.ولو حارب األولني ارتد قوم من ضعفاء اليقني ، املستضعفني

خاف أن يتعاظم  :  لنا.فال فايدة يف ترك حماربة األولني ، أمري املؤمننيدافعوا النص عىل 

 :  إن قيل.الكفر بوجود املحاربة فيؤدي إىل جحد اهللا وتوحيده والرسول وما جاء به

فال زيادة  ، ال ينفع عند جحد النص عىل خليفته ، فعندكم أن االقرار باهللا ورسوله

وأظهروا  ، أقل مراتب الريادة أهنم إذا حاربوا اإلمام :  قلنا.باملحاربة عام حصل بعدمها

  .)3( حصلت زيادة ، وطعنوا فيها طعنا مسموعا ، جحد اإلمامة

فكيف يقال إهنم غري مبغضني ويف أي ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  .)4(بل ذمهم وذم كثريا منهم ، موضع مدح القرآن الصحابة

                                                        

 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 28/111 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

308 

 1/91 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 1/164 ، املصدر السابق) 3(

 1/197 ، املصدر السابق) 4(
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وقد وجه أهل السنة الطعن الينا ببغض ) :  هـ877: ت ( البيايض عيل بن يونس العاميل

 ال يرىض "الن بغضهم وسبهم مجيعا  ، وهذا جهل منهم أو جتاهل ، كل الصحابة وسبهم

ومعلوم  ، معلوم العدالة : به عىل وجه األرض مسلم وإنام هم عندنا عىل ثالثة أقسام

فكسلامن واملقداد ممن مل حيل عن أهل البيت  :  أما معلوم العدالة.وجمهول احلال ، الفسق

 فنحن نتقرب إىل اهللا تعاىل بحبهم .أو أنه حال أو شك ثم رجع ملا تبني له احلق ، طرفة عني

 : وأما معلوم الفسق أو الكفر :  ثم قال....ونسأل اهللا أن جيعلنا معهم يف الدنيا واآلخرة

 فهذا يدل عىل أنه مل .واحلربفكمن حال عن أهل البيت ونصب هلم الغض والعداوة 

 وهؤالء ...صىل اهللا عليه وآله وسلم أو أنه ارتد بعد موت النبي  ، "يكن آمن وكان منافقا 

 :  وأما جمهول احلال.نتقرب إىل اهللا تعاىل واىل رسوله ببغضهم وسبهم وبغض من أحبهم

مسكوا بأهل بيته الذين فكأكثر الصحابة الذين ال نعلم خافوا اهللا تعاىل ورغبوا يف ثوابه فت

 هلوى أنفسهم "أمر اهللا ورسوله بالتمسك هبم أم انحرفوا عنهم ومتسكوا بأعدائهم اتباعا 

 فهؤالء نكل أمرهم إىل اهللا فهو أعلم . يف اهللا وثوابه"ورغبة يف زينة احلياة الدنيا وزهدا 

دنا وعندهم من  وأما ما ورد عن.هبم وال نسبهم ونشتغل عن اخلوض يف شأهنم بام هو أهم

األخبار الدالة عىل ارتداد كل الصحابة أو ارتدادهم بقول مطلق فإنه جيب محلها عىل 

  .)1(الن الذين ثبتوا عىل االستقامة بعد الرسول كانوا قليلني ، املبالغة

                                                        

أليب  ، رسائل يف دراية احلديث ، 164والد البهائي العاميل  ، وصول األخيار إىل أصول األخبار) 1(

 1/461 ، الفضل حافظيان البابيل
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صىل  قال للنبي جربئيل عليه السالمأن ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

متعوب من  ، مغلوب عىل أمتك ، يا حممد إن أخاك مضطهد بعدك : وسلماهللا عليه وآله 

  .)1(ثم مقتول بعدك ، أعدائك

أن سادات قريش كتبت صحيفة تعاهدت ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

صىل فيها عىل قتل عيل ودفعوها إىل أيب عبيدة اجلراح أمري قريش فنزلت اآلية فطلبها النبي 

أكفرتم بعد إسالمكم فحلفوا باهللا مل هيموا  :  منه فدفعها إليه فقالليه وآله وسلماهللا ع

فر وكفروا بعد إسالمهم (بشئ منه فأنزل اهللا  ُ ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الك ْ ُ َ َ ِْ ِِ َ َ َِ َ ْْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُِ ِِ َ

ْومهوا بام مل ينالوا  ُ َ َْ َ َْ َ ُِّ كم اهللا بكفرهم عند اهلم عىل قتله علم أن اهللا وملا ح]) 74 : التوبة[َ

 .)2(إذ املقرر يف الرشيعة أن اهلم بقتل غريه غري موجب لتكفريه ، اختاره للوالية عىل خلقه

أن بعض علامء هذه ) :  هـ880: ت (حممد بن عيل املعروف بإبن أيب مجهور األحسائي 

فأرسلوا إىل علامء أصفهان  ، فا وتعظيامكانوا ساكنني يف مكة زادها اهللا رش ، الفرقة املحقة

                                                        
 ، 45/181 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (444كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ) 1(

 للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 363 ،  البحراينلعبد اهللا ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 12/440، 

للحاج  ، العقيلة والفواطم ، 447 ، من علامء البحرين والقطيف ، وفيات األئمة ، 2/327 ، )السالم

 20 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم( عىل بيت فاطمة اهلجوم ، 55 ، حسني الشاكري

 1/296 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(
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ونحن يف احلرمني الرشيفني نعذب  ، انكم تسبون أئمتهم ، من أهل املحاريب واملنابر

  .)1(بذلك اللعن والسب

 بسم .تعيني املخالفني ألمري املؤمنني عليه السالم) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

 أما .والصالة عىل رسوله حممد وآله الطاهرين ، ده احلمد هللا حق مح.اهللا الرمحن الرحيم

 بتعيني املخالفني - أعاله اهللا تعاىل وأنفذه يف األقطار -قد برز األمر العايل املطاع  ، بعد

 ، ألمري املؤمنني وسيد الوصيني عليه من اهللا تعاىل أفضل الصلوات وأكمل التحيات

 ، الستحقاقهم الطعن واللعن من املؤمننياملوجبة  ، واإلشارة إىل شئ من أحوال خمالفيهم

 ،  فقابله هذا الفقري باإلجابة والقبول.واخللود يف العذاب املقيم يقوم الناس لرب العاملني

وطمعا يف الفوز بالثواب  ، وكتبت ما ال بد منه يف حتقيق املأمول ابتغاء لوجه اهللا الكريم

وإىل أهل بيته الذين افرتض اهللا سبحانه  ، وتقربا لسيد املرسلني ، اجلسيم واألجر العظيم

إن املنحرفني عن أمري املؤمنني  :  فنقول وباهللا التوفيق.مودهتم وعداوة أعدائهم عىل اخللق

عليه السالم واملخالفني واملظاهرين عىل عداوته خلق كثري من الصحابة والتابعني 

 ، ب التأريخ واحلديثوقد تعرض العلامء لذكر كثري منهم يف كت ، وتابعيهم من بعدهم

 ثم رشع يف ذكر أمثلة عىل هؤالء املنحرفني حسب زعمه ...وكتب أسامء الرجال وغريها

وأما االتباع هلم فال حيصون ويف كل عرص من األعرص املتخلفة عن  : ًإىل أن ختم قائال

 ، ذاواألئمة عليه السالم منهم مجع كثري إىل يومنا هوسلم صىل اهللا عليه وآله عرص النبي 

وهذا القدر إن شاء  .ومن املالئكة والناس أمجعني ، فعليهم من اهللا تعاىل لعنات ال حتىص

                                                        

 ، 2/417 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 1/13 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل) 1(

 153 ، ليوسف البحراين ، لؤلؤة البحرين
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ومعرفة باستحقاقهم الطعن  ، اهللا كاف يف ضبط أحوال املخالفني عىل سبيل االمجال

  .)1( واحلمد هللا رب العاملني وصلواته عىل حممد وآله أمجعني.واللعن عىل السنة أهل االيامن

أضمرت قريش قتل عيل عليه  : عن ابن عباس قال) :  هـ965 : ت(دين احلسيني رشف ال

 فأنزل اهللا جربئيل عىل رسوله .السالم وكتبوا صحيفة ودفعوها إىل أيب عبيدة بن اجلراح

 .)2(فخربه بخربهم ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

ة حكموا بكفر أهل واعلم أن مجعا من علامء اإلمامي) :  هـ965 : ت(زين الدين العاميل 

فإن أرادوا بذلك كوهنم كافرين يف نفس االمر  ، عىل احلكم بإسالمهم واألكثر ، اخلالف

 إذ القائلون بإسالمهم يريدون ما ذكرناه من ، الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظي ال يف

يف نفس  ال أهنم مسلمون ، احلكم بصحة جريان أكثر أحكام املسلمني عليهم يف الظاهر

  .)3(ولذا نقلوا االمجاع عىل دخوهلم النار ، مراال

قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة األئمة عليهم ) :  هـ965 : ت(زين الدين العاميل 

... كام هو معلوم من مذهبهم رضورة ، السالم من أصول اإليامن عند الطائفة من اإلمامية

ًوأنه مناف أيضا  ، وإن أقر بالشهادتنيفيلزم احلكم بكفر من مل يتحقق له التصديق املذكور  ٍ

 .)4(للحكم بإسالم من مل يصدق بإمامة األئمة اإلثني عرش عليهم السالم

واملراد  : قال بعد ذكرنجاسة سؤر الكافر والناصب) :  هـ965 : ت(زين الدين العاميل 
                                                        

 ، ملؤسسة آل البيت ، راجع جملة تراثنا ، 223 ، 23 ، 18 ، 2/6 ، لكركيل ، رسائل الكركي) 1(

39/326 

 2/671 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 ) ه(69/156 ، 37مقدمة املحقق /29 ، 8/368 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 131 ، للشهيد الثاين ، حقائق اإليامن) 4(
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 كل أن«يف بعض األخبار ... به من نصب العداوة ألهل البيت عليهم السالم أو ألحدهم

واختاره بعض األصحاب؛ إذ ال عداوة أعظم  ، »من قدم اجلبت والطاغوت فهو ناصب

من تقديم املنحط عن مراتب الكامل وتفضيل املنخرط يف سلك األغبياء واجلهال عىل من 

 .)1(تسنم أوج اجلالل حتى شك يف أنه اهللا املتعال

لسنة كل املجازفة بل وقد جازف أهل ا) :  هـ984: ت (حسني بن عبد الصمد العاميل 

من ال بس منهم الفتن ومن مل  ، فحكموا بعدالة كل الصحابة ، وصلوا إىل حد املخارفة

 ، وقد كان فيهم املقهورون عىل االسالم والداخلون عىل غري بصرية والشكاك ، يالبس

ؤه  بل كان فيهم املنافقون كام أخرب به الباري جل ثنا."كام وقع من فلتات ألسنتهم كثريا 

 ومنا .كام نقلوه عنهم ، وكان فيهم شاربو اخلمر وقاتلوا النفس وفاعلو الفسق واملناكر

نقلنا نحن بعضه فيام سبق من صحاحهم من األحاديث املتكثرة املتواترة املعنى يدل عىل 

 وزاد بعضهم يف .فضال عن فسقهموسلم صىل اهللا عليه وآله ارتدادهم بعد رسول اهللا 

 ألنه خالف العلم العادي والذي .فة فحكم بأهنم كلهم كانوا جمتهديناملجازفة واملخار

أجلأهم إىل هذا القول البارد السمج مع العصبية ما قد حتققوه من وقع االختالف والفتن 

فحاولوا أن  ،  ويرضب بعضهم رقاب بعض"بينهم وانه كان يفسق ويكفر بعضهم بعضا 

ا االيتامم بكل بر وفاجر لريوجوا أمر الفساق  كام جوزو. إىل التخلص"جيعلوا هلم طريقا 

  .)2( اجلهال من خلفائهم وأئمتهم

                                                        

 5/177 ،  البحراينليوسف ، احلدائق النارضة) 1(

لنور اهللا  ، الصوارم املهرقة ، 162 ، لوالد البهائي العاميل ، وصول األخيار إىل أصول األخبار) 2(

 1/459 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 6 ، التسرتي
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عن وسلم صىل اهللا عليه وآله مات النبي ) :  هـ984: ت (حسني بن عبد الصمد العاميل 

وآخرهم قبله  ، وآخرهم موتا أبو الطفيل ؛ مات سنة مائة ، مائة وأربعة عرش ألف صحايب

! بل وصلوا إىل حد املخارفة  ، هل السنة كل املجازفة وقد جازف أ.أنس بن مالك

وقد كان فيهم  ، فحكموا بعدالة كل الصحابة ؛ من البس منهم الفتن ومن مل يالبس

كام وقع من فلتات  ، والشكاك ، والداخلون عىل غري بصرية ، املقهورون عىل اإلسالم

وكان فيهم شاربو  ، ئ جل ثناؤهبل كان فيهم املنافقون كام أخرب به البار ، ألسنتهم كثريا

وما نقلنا نحن بعضه يف  ، كام نقلوه عنهم ، وفاعلو الفسق واملناكر ، وقاتلو النفس ، اخلمر

يدل عىل ارتدادهم بعد  ، ما سبق من صحاحهم من األحاديث املتكثرة املتواترة املعنى

 املجازفة  وزاد بعضهم يف.فضال عن فسقهم ، وسلمصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وهذا يقطع من له أدنى عقل بفساده ؛ ! ! واملخارفة ؛ فحكم بأهنم كلهم كانوا جمتهدين 

واألميون الذين جيهلون أكثر  ، ومن أسلم قبل موت النبي بيسري ، ألنه كان فيهم األعراب

واالجتهاد !  كيف ؟ .فضال عن اخلوض فيه باالستدالل ، قواعد األحكام ورشائع الدين

 وإمكان حصول النفحة .بغري خالف ،  حتصل إال بعد فحص كثري وممارسة تامةملكة ال

 .إال أنه ال يقتيض احلكم بذلك ؛ ألنه خالف العلم العادي ، واالجتهاد هلم دفعة ال نمنعه

ما قد حتققوه من وقوع  : والذي أجلأهم إىل هذا القول البارد السمج مع العصبية

ويرضب بعضهم رقاب  ، كان يفسق ويكفر بعضهم بعضاوأنه  ، االختالف والفتن بينهم

كام جوزوا االئتامم بكل بر وفاجر ؛  ، فحاولوا أن جيعلوا هلم طريقا إىل التخلص ، بعض

  .)1(لريوجوا أمر الفساق اجلهال من خلفائهم وأئمتهم

                                                        

لنور اهللا  ، رم املهرقةالصوا ، 162 ، لوالد البهائي العاميل ، وصول األخيار إىل أصول األخبار) 1(

 1/459 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 6 ، التسرتي
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وقد وجه أهل السنة الطعن إلينا ببغض ) :  هـ984: ت (حسني بن عبد الصمد العاميل 

أو جتاهل ؛ ألن بغضهم وسبهم مجيعا ال يرىض  ، وهذا جهل منهم ، لصحابة وسبهمكل ا

ومعلوم  ، معلوم العدالة : وإنام هم عندنا عىل ثالثة أقسام! به عىل وجه األرض مسلم 

ممن مل حيل عن أهل البيت  ، فكسلامن واملقداد :  أما معلوم العدالة.وجمهول احلال ، الفسق

فنحن نتقرب إىل اهللا تعاىل  ، ال أو شك ثم رجع ملا تبني له احلقأو أنه ح ، طرفة عني

 وكتب الرجال التي عددناها عندنا .ونسأل اهللا أن جيعلنا معهم يف الدنيا واآلخرة ، بحبهم

بحيث ال يستطاع  ، والثناء عليهم باجلميل ، مملوءة مشحونة بتعديل اجلم الغفري منهم

فكمن حال عن أهل  : ما معلوم الفسق أو الكفر وأ.وال خيفى عىل ذي برص ، إنكاره

 فهذا يدل عىل أنه مل يكن آمن وكان منافقا ، ونصب هلم البغض والعداوة واحلرب ، البيت

كام جاء يف األخبار الصحيحة عندهم ؛ ألن من حيب النبي  ، أو أنه ارتد بعد موت النبي، 

 التأكيد يف مدحهم والوصية ال يبغض وال حيارب أهل بيته الذين أكد اهللا ورسوله كل

وهؤالء  ،  عن بعضهم من صحاحهم كفاية- يف ما تقدم -ويف ما نقلناه  ، والتمسك هبم

 :  وأما جمهول احلال.نتقرب إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله ببغضهم وسبهم وبغض من أحبهم

هل بيت خافوا اهللا تعاىل ورغبوا يف ثوابه فتمسكوا بأ : فكأكثر الصحابة الذين ال نعلم

أم انحرفوا عنهم ومتسكوا بأعدائهم ؛ اتباعا  ، النبي الذين أمر اهللا ورسوله بالتمسك هبم

؟ فهؤالء نكل أمرهم ! وزهدا يف اهللا وثوابه  ، ورغبة يف زينة احلياة الدنيا ، هلوى أنفسهم

 لنا ونشتغل عن اخلوض يف شأهنم بام هو أهم وأوىل ، وال نسبهم ، فهو أعلم هبم ، إىل اهللا

 وأما ما ورد عندنا وعندهم من األخبار الدالة عىل ارتداد كل الصحابة .يف الدنيا واآلخرة

فإنه جيب محلها عىل املبالغة ؛ ألن الذين ثبتوا عىل االستقامة ومل  ، أو ارتدادهم بقول مطلق

 وكثري منهم رجع إىل احلق بعد أن عاند أو ، حيولوا بعد موت الرسول كانوا قليلني جدا
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 ولو خفي منهم شئ مل خيف من كان مع عيل عليه السالم يف .تزلزل أو كان عىل شبهة

بل كانوا  ، فلقد كانوا ألوفا متعددة ، حرب اجلمل وحرب صفني من األنصار واملهاجرين

أو رجعوا إليه ممن حرض قتل عثامن أو ألب عليه أو  ، أعظم عسكره ممن مل حيولوا عنه

وقدموا عىل اهللا تعاىل  ، وإلظهار الدين ، وا بني يديه حبا لهوكثري منهم قتل ، ريض به

 .شهداء مرملني بدمائهم ؛ ألجل إعالء كلمة احلق من أيدي املنافقني والكفار من أعدائه

أن يسب كل الصحابة ؟  ، وحيب اهللا ورسوله ، فكيف جيرتئ من يؤمن باهللا واليوم اآلخر

 وهبذا حيصل اجلمع بني ما جاء يف الكتاب العزيز .هذا مما ال يتومهه عاقل يف شأن مسلم! 

فار : يف قوله تعاىلمن مدح الصحابة  ُ ِحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل الك َّ ْ َّ َُ َ َ َُّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََ ُ َّ َّ... 

 ، وبني ما جاء من النصوص عندنا وعندهم عىل ارتداد الصحابة وذمهم ، ]29 : الفتح[

  .)1(واهللا ويل التوفيق

 : يقول وهو يعتقد بإرتداد الصحابة) :  هـ1011: ت (سن بن زين الدين صاحب املعامل ح

 . )2( روى انه ممن مل يرتد .أبو ذر الغفاري ، جندب بن جنادة

القول بأنه ال مقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم اهللا ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

صىل ردود بأن اهللا تعاىل ما ارتضاهم لصحبة نبيه  م"وسلم صىل اهللا عليه وآله لصحبة نبيه 

بصحبتهم زيادة يف ثوابه وسلم صىل اهللا عليه وآله بل ابتىل نبيه وسلم اهللا عليه وآله 

صىل اهللا عليه وحتصيال لرفع درجاته ولغريمها من املصالح واحلكم عىل أن صحبة النبي 

                                                        

أليب  ، رسائل يف دراية احلديث ، 163 ، لوالد البهائي العاميل ، وصول األخيار إىل أصول األخبار) 1(

 1/461 ، الفضل حافظيان البابيل

 117 ، الدين صاحب املعاملحلسن بن زين  ، التحرير الطاوويس) 2(
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سيس الدين فإنام يزيده فساد إنام ينفع كريم األصل رشيف الذات وأما اخلوسلم وآله 

  .)1(احلال واملال

ال نسلم أن املهاجرين الذين أطبقوا عىل خالفة أيب ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

بكر كانوا ممن تكاملت هلم الرشائط حتى يلزم أن يكونوا متصفني بالصدق فيجب عىل 

من دياره وأمواله وال اخلصوم أن يثبتوا اجتامع هذه الصفات يف كل من هاجر وأخرج 

  .)2(يثبت ذلك إال بدليل من خارج ووجوده أبعد من وجود العنقاء

من أن أصل عقيدة الشيعة تضليل : قول أبو حنيفة ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فإن أراد به تضليل الصحابة الذين خالفوا عليا وغصبوا اخلالفة منه بال حماربة . الصحابة

  .)3(لثالثة ومن تبعهم يف ذلك فهو صحيحمعه كاملشايخ ا

 من القول بارتداد مجيع الصحابة "ما نسب إىل الشيعة ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

 فعىل تقدير صحة نسبته إليهم ال خيالف مدلول قوله تعاىل "بعد وفاة نبيهم إال ستة أنفس 

ْكنتم خري أمة أخرجت : ( َ ِ ْ َُ ٍُ َّ ْ َْ ُ  : ألن اخلريية املاضية املدلول عليها بقوله )]110: آل عمران [ُ

ْكنتم"  ُ  والشيعة إنام ينسبون االرتداد إىل الصحابة الذين .. ال تنايف االرتداد الالحق" ُ

باتفاقهم عىل غصب اخلالفة وخمالفة أمري وسلم صىل اهللا عليه وآله نكثوا عهد النبي 

  .)4(له وسلم صىل اهللا عليه وآاملؤمنني عليه السالم بعد النبي 

                                                        
 25 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة) 1(

 91 ، املصدر السابق) 2(

 190 ، املصدر السابق) 3(

 194 ، املصدر السابق) 4(
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ال يتحتم بمجرد الصحابية احلكم باإليامن والعدالة ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

وحسن الظن فيهم واستيهاهلم لالقتداء هبم واالستهداء منهم وذلك ألنه ال ريب يف أن 

  مؤمنا به وموته عىل اإلسالم وأن اإليامنصىل اهللا عليه وآله وسلمالصحايب من لقي النبي 

والعدالة مكتسبان وليسا طبيعيني جبليني فالصحايب كغريه يف أنه ال يثبت إيامنه إال بحجة 

  .)1(لكن قد جازف أهل السنة كل املجازفة فحكموا بعدالة كل الصحابة

كام جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثريا من بني ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

 حياته ومل يبق فيهم أحد عىل إيامنه سوى هارون عليه إرسائيل وغريهم فارتدوا يف أيام

وهدى خلقا كثريا لكنهم بعد وفاته وسلم صىل اهللا عليه وآله السالم كذلك جاء حممد 

  .)2("ارتدوا عىل أعقاهبم

كشف اهللا تعاىل برسوله طريق احلق وأوضح هلم هنج ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

واستسلم الكثري  ، أو خوفا من دخول النار ، ىل نور األنوارالصدق فأسلم القليل شوقا إ

أو رهبة عن  رغبة يف جاه الرسول املختار ملا سمعوا يف ذلك عن راهبيهم من األخبار

والذين معه أشداء عىل الكفار فداموا جمبولني عىل توشح  ، اعتضاده بصاحب ذي الفقار

واهللا يعلم ما تكن صدورهم وإذ ،  يتبسم يف كل وقت ثغورهم ، النفاق وترشح الشقاق

 ، وأداروا عليهم كؤوس السلسبيل فام رشب منهم إال قليل ، قد تم الدليل واتضح السبيل

فأحال اجلالس فيام بقي من  ، أزمع عىل التحويل وعزم صاحب املجلس عىل الرحيل

ت وأوفاه يف غدير خم من كأس من كن ، ذلك الكأس عىل الساقي الذي ال يقاس بالناس

فلام رحل  ، وبايعه جل من حرض وحياه ، وهناه ، مواله فعيل مواله فبخبخ عليه عمر

                                                        

 11 ، املصدر السابق) 1(

 315 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 2(
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وضيعوا وصية  ، خرج األغيار من الكمني ، صاحب الكأس وانتفى أثر تلك األنفاس

وبيعة  ، ونقضوا ونكثوا عهد الغدير ، فنسوا الكأس الذي عليهم أدير ، الرسول األمني

 ،  وعقد اللواء كأس اهلوى فأعرضوا عن الساقي الباقي ملياإذا سقاهم حب اجلاه ، األمري

وشمل بيعتهم هباء منبثا وانجز دائهم  ، فصار جديد عهدهم رثا ، وتركوه نسيا منسيا

فهدموا  ، وارتدوا عىل أعقاهبم ، وانتهى هبم إىل أن عادوا إىل اخلالف األول ، الدفني

 ، طعوا أكتافه وهضموا حق أهل البيتوكرسوا أضالع الدين وق ، أركان الرشع وأكنافه

 ، ومنعوا إرث فاطمة من غري أن تأخذهم فيها رأفة وال رمحة ، ومل يلحقهم فيه خمافة

 ، وغصبها بكل حيلة وجزافة ، انتصبوا من غاية اجلهل واجلالفة للخالف عىل اخلالفة

ل كانوا بآيات اهللا فلم يز ، اململو من اجلهل والكثافة ، فنصبوا اخلايل عن العلم والرشافة

  .)1(فاشرتوا به ثمنا قليال فبئس ما يشرتون  ، نبذوا احلق وراء ظهورهم ، يمرتون

الشيعة عن آخرهم قائلون بأن خمالفي عيل عليه ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

 .)2(السالم فسقة وحماربيه كفرة

إن اهللا  :  عليه وآله وسلمصىل اهللالنبي  قوليف ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

ًفجعل يل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا ، ًاختارين واختار يل أصحابا فمن حفظني فيهم  ، ً

عيل  : لو صح هذا احلديث فاملراد بالوزراء فيه : قال. حفظه اهللا ومن آذاين فيهم آذاه اهللا

 . )3(عليه السالم واجلمع للتعظيم

                                                        

 1/5 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق) 1(

 193 ، لنور اهللا االتسرتي ، رقةالصوارم امله) 2(

 17الصوارم املهرقة للتسرتي ) 3(
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من املعلوم أن الشهادتني بمجردمها غري كافيتني إال  : ) هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

 ،  من أحوال املعاد واإلمامةصىل اهللا عليه وآله وسلممع االلتزام بجميع ما جاء به النبي 

من مات ومل يعرف إمام زمانه « :  صىل اهللا عليه وآله وسلمكام يدل عليه ما اشتهر من قوله

يشء من ذلك ليس بمؤمن وال مسلم؛ ألن الغالة  وال شك أن املنكر ل»مات ميتة جاهلية

 إال أهنام من -ًنظرا إىل اإلقرار بالشهادتني-واخلوارج وإن كانوا من فرق املسلمني 

 -بل من أعظم أصوله-وليكن منه  ، ًنظرا إىل جحودمها ما علم من الدين ، الكافرين

 .)1(إمامة أمري املؤمنني عليهالسالم

يف رشح أحد رواياهتم املزعومة يف ردة ) :  هـ1081 : ت(حممد صالح املازندراين 

أال أحدثك بأعجب من ذلك املهاجرون ( - أي الباقر -قوله  :  ريض اهللا عنهمالصحابة

 وجه زيادة التعجب أن ذهاهبم يمينا وشامال ) ثالثا- وأشار بيده -واألنصار ذهبوا إال 

وقرب العهد به وسلم عليه وآله صىل اهللا وخروجهم من الدين مع إدراكهم صحبة النبي 

ولعل املراد بالثالثة سلامن وأبو ذر  ، وبالوحي أعجب من خروج من فقد مجيع ذلك

 . )2(واملقداد

 ريض يف تعليقة عىل أحد روايات وفاة فاطمة) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

  .)3(أهنا مضت وهي ساخطة عىل أكثر الصحابة : اهللا عنها

                                                        

 197 ، لنوراهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 1(

  9/187ج  ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف) 2(

 7/226 ، املصدر السابق) 3(
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ال دين ملن دان بطاعة  : يف رشحه لرواية الباقر) :  هـ1081: ت (ح املازندراين حممد صال

وال دين ملن دان بجحود يشء من  ، وال دين ملن دان بفرية باطل عىل اهللا ، من عىص اهللا

ألن هذه األمور  ،  ومن البني أنه الدين هبذا املعنى ملن دان باألمور املذكورة.آيات اهللا

ثم أتباع  ، ريقة وأول من دخل يف هذا الوعيد أتباع اخللفاء الثالثةليست من هذه الط

  .)1(ثم اتباع من دوهنم من الفاسقني ، سالطني اجلور

ذكر عليه  : يف تعليقة عىل بعض روايات الكايف) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

ورجوعهم عن أمري وسلم صىل اهللا عليه وآله السالم فيها اختالف الصحابة بعد النبي 

املؤمنني عليه السالم إىل خلفاء اجلور وصار ذلك حمال الختالف الشيعة وسببا له إذ لو 

  .)2(رجعوا إليه ملا ادعى الكاذب اإلمامة ومل يطمعها أحد 

فيه إيامء إىل  : يف رشحه لبعض روايات الكايف) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

وانقالب أحوال الصحابة وسلطنة بني أمية وبني عباس وتغيري ما وقع من أمر اخلالفة 

قوانني الرشع وشيوع اجلور والظلم عىل أهله وترجيح املسئ عىل املحسن والدين عىل 

  .)3(الرشيف واجلائر عىل العادل والباطل عىل احلق والرذائل عىل الفضايل

عنه عليه السالم حب لعل السبب لعدوهلم ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

الدنيا والرئاسة وغلبة ترصفهم يف أمور املسلمني وأمواهلم وبيت املال وطمع الفاسقني 

منهم يف الواليات اجلزئية وشدة حسدهم وعداوهتم عىل أهل البيت عليه السالم 

                                                        

 10/38 ، املصدر السابق) 1(

 11/236 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف) 2(

 11/259 ، املصدر السابق) 3(
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خصوصا عىل ذاته املقدسة حيث قتل من أقربائهم مجعا كثريا واعتقادهم أن خمالفة حكم 

 . )1(سهل كمخالفة حكم ساير األمراء والسالطنيوسلم  اهللا عليه وآله صىلالنبي 

أال إن  : عيل عليه السالم لقوليف رشحه ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

أشار إىل أهنم مل يكونوا عىل  : قال بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيه عليه السالم

صىل اهللا عليه ديانة كام مل يكونوا عليه يوم بعثة الرسول دين احلق ومن أهل التقوى وال

 وقال .)2(وفيه رمز عىل بطالن خالفة الثالثة وخروج أكثر الصحابة عن الدينوسلم وآله 

أشار به إىل أن حاهلم عند قيامه عليه السالم باخلالفة كحاهلم عند بعثة  : يف موضع آخر

يف البلية وهي الضاللة والشبهة واختالف يف كوهنم وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

األهواء وتشتت اآلراء وعدم األلفة واالجتامع والنرصة لدين احلق وفيه تنبيه عىل أهنم 

  .)3(ومل يكونوا من أهل الدين والتقوى وسلم صىل اهللا عليه وآله ارتدوا بعد النبي 

لعل من خالفنا  : احلوضيف تعليقه عىل رواية ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

عموا وصموا فلم يروا ومل يسمعوا أمثال هذا اخلرب حتى حكموا بكفر من حكم بكفر 

  .)4(واحد من الصحابة ومل جيوزوا أن تكون خالفة الثالثة مما أحدثوا

يف تعليقة عىل بعض روايات ردة الصحابة ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

ارة إىل ارتداد األمة وبقاء قليل عىل اإلسالم وهم املقربون ذلك إش : عند الشيعة

                                                        
 11/289 ، املصدر السابق) 1(

 6/338 ، املصدر السابق) 2(

 11/416 ، املصدر السابق) 3(

 12/131 ، املصدر السابق) 4(
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 ويف رشح آخر عىل روايات أخرى يف الردة .)1(بنعمة اهللا التي هي الوالية الشاكرون عليها

 ، وسلمصىل اهللا عليه وآله فقد دل ذلك عىل مدعانا وهو ارتدادهم بعد فوت النبي  : قال

ام فرسه اآليب الوجه له بل هو فرد من أفراده فام وختصيص رفع األمانة بالبيع والرشاء ك

عىل أن لنا أن نقول إذا مل يكونوا أمينا يف البيع والرشاء  ، زادوا يف ذلك إال قسوة عىل قسوة

فقد  :  وقال يف موضع آخر.)2(فكيف صاروا أمينا يف نصب اخلليفة لألمة إىل يوم القيامة

 ارتد عن دينه يف نار اآلخرة بتساقط شبه عليه السالم دخول الصحابة وغريهم ممن

الفراش يف نار الدنيا جلهله وعدم متييزه وختصيص الذم بام عدى الصحابة ختصيص بال 

خمصص وحمض احلمية اجلاهلية ومن العجايب أهنم مع ذلك يدعون أن كل واحد من 

 . )3(الصحابة عدل وذلك قول من مل يشم رائحة صدق ودليل

 فهو كافر؛ حيث -يعني الوالية-ومن أنكرها ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

 .)4(ًوأصال من أصوله به الرسول ما جاء أنكر أعظم

 أي يف -لعل التغيري ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 صىل اهللا إنام وقع فيام ال خيل باملقصود كثري إخالل كحذف اسم عيل وآل حممد -القرآن 

وحذف أسامء املنافقني عليهم لعائن اهللا فإن االنتفاع بعموم اللفظ باق  ، وسلمعليه وآله 

وكحذف بعض اآليات وكتامنه فان االنتفاع بالباقي باق مع أن األوصياء كانوا يتداركون 

                                                        

 ، للمشهداين ، تفسري كنز الدقائق ، 12/339 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف) 1(

 )احلاشية (2/242

 12/415 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، صول الكايفرشح أ) 2(

 12/416 ، املصدر السابق) 3(

 5/156 ، املصدر السابق) 4(



289 

إن أخذتم  : ما فاتنا منه من هذا القبيل ويدل عىل هذا قوله عليه السالم يف حديث طلحة

  .)1(جوتم من النار ودخلتم اجلنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنابام فيه ن

أنه ملا أمر الصحابة يوم ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

الغدير بمبايعة أمري املؤمنني عليه السالم بإمرة املؤمنني وقام أبو بكر وعمر إىل تسعة من 

عوه هبا ووكد عليهم بالعهود واملواثيق واتى عمر بالبخبخة املهاجرين واألنصار فباي

صىل اهللا عليه وآله تواطأ قوم من متمردهيم وجبابرهتم بينهم لئن كانت بمحمد  ، وتفرقوا

كائنة ليدفعن هذا األمر عن عيل عليه السالم وال يرتكونه له وكانوا يأتون رسول وسلم 

لقد أقمت علينا أحب اخللق إىل اهللا وإليك  : ويقولونوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

وكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا واجلائرين يف سياستنا وعلم اهللا تعاىل من قلوهبم خالف ذلك 

  .)2(وإهنم مقيمون عىل العداوة ودفع احلق عن مستحقه فأخرب اهللا عنهم هبذه اآلية

د جاءت عن أهل البيت وق) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

وعىل  ، أهنا خرجت متفرقة عند أسئلة السائلني يف تفسري القرآن وتأويله أخبار كثرية إال

إرشادهم إىل مناهج الدين وبقيت بعد خبايا يف زوايا  وبموجب ، قدر أفهام املخاطبني

ن رواته أل ، البعداء ولعله مما برز وظهر مل يصل إلينا األكثر خوفا من األعداء وتقية من

وضل  ، التقية وشدة من اخلطر وذلك بأنه ملا جرى يف الصحابة ما جرى كانوا يف حمنة من

إال  أعرض الناس عن الثقلني وتاهوا يف بيداء ضاللتهم عن النجدين ، عامة الورى هبم

فآل احلال  ، حني رشذمة من املؤمنني فمكث العامة بذلك سنني وعمهوا يف غمرهتم حتى
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وأهله يف الناس وليسا يف الناس  فكان الكتاب ،  الكتاب محلته وتناساه حفظتهأن نبذ : إىل

وكان العلم مكتوما  ، اهلدى وإن اجتمعا ألن الضاللة ال توافق ، ومعهم وليسا معهم

ثم خلف من بعدهم خلف غري  ، وأهله مظلوما ال سبيل هلم إىل إبرازه إال بتعميته وألغازه

فعمدوا  ، وعمن أخذوا التفسري والبيان ، ا ما صنعوا بالقرآنعارفني وال ناصبني مل يدرو

فكانوا يفرسونه هلم باآلراء ويروون تفسريه عمن  ، من العلامء إىل طائفة يزعمون أهنم

 وكانوا يعدون أمري .وأنس وابن عمر ونظرائهم ، أيب هريرة : مثل ، حيسبونه من كربائهم

وكان خري من يستندون إليه  ، ه كواحد من الناساملؤمنني عليه السالم من مجلتهم وجيعلون

 ، بعده ابن مسعود وابن عباس ممن ليس عىل قوله كثري تعويل وال له إىل لباب احلق سبيل

غري خائفني من مآله وربام يستندونه  وكان هؤالء الكرباء ربام يتقولون من تلقاء أنفسهم

ين عنهم من مل يكن له معرفة بحقيقة اآلخذ ومن ، وسلمصىل اهللا عليه وآله إىل رسول اهللا 

 ، كلهم عدول ومل يكن ألحد منهم عن احلق عدول أحواهلم ملا تقرر عنهم أن الصحابة

صىل ومل يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق وجيرتون عىل اهللا ويفرتون عىل رسول اهللا 

  قرن فكان هلم يف كلهكذا كان حال الناس قرنا بعد ، يف عزة وشقاقوسلم اهللا عليه وآله 

هم بآرائهم جييبون وإىل كربائهم  ، عنهم يأخذون وإليهم يرجعون ، قرن رؤساء ضاللة

يستندون وربام يروون عن بعض أئمة احلق يف مجلة ما يروون عن رجاهلم ولكن حيسبونه 

فوا نعوذ باهللا من قوم حذ ، الرعاية إذ ما رعوها حق ،  فتبا هلم وألدب الرواية.من أمثاهلم

واختذوا من دون اهللا  ، غري باب اهللا أبوابا حمكامت الكتاب ونسوا اهللا رب األرباب راموا

أزمة احلق وألسنة الصدق وشجرة النبوة وموضع  وفيهم أهل بيت نبيهم وهم ، أربابا

الوحي وعيبة العلم ومنار اهلدى واحلجج عىل أهل  الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط

األمناء عىل  ، ومعادن جواهر العلم والتأويل ، والتنزيل ر الوحيالدنيا وخزائن ارسا
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أولوا األمر الذين أمروا بطاعتهم وأهل الذكر الذين  ، اخلالئق واخللفاء عىل ، احلقائق

 ، وأهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا أمروا بمسألتهم

ه تأويال وتفسريا ومع ذلك كله العلم الذين عندهم علم القرآن كل والراسخون يف

  .)1(مهتدون إنا هللا وإنا إليه راجعون حيسبون أهنم

كلمة فيها اشارة إىل نفاق ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 ال شك يف .وارتدادهم بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله طائفة من الصحابة يف زمان النبي 

من أصحابه طائفة يبطنون الكفر وسلم صىل اهللا عليه وآله بي انه كان يف زمان الن

صىل اهللا عليه وآله  ومما يدل عىل ذلك داللة واضحة ما ثبت ان النبي .ويظهرون اإلسالم

ملا أخذ البيعة ألمري املؤمنني عليه السالم من الناس يوم الغدير وأمرهم بالتسليم وسلم 

ً وكرها وبخبخوا غيظا وحنقا استولت عليهم نائرة عليه بامرة املؤمنني فسلموا عليه طوعا ً

صىل اهللا حتى قصد مجاعة منهم قتل النبي  ، وأبطنوا اإلنكار واإلباء ، احلسد والبغضاء

 فعند ذلك تعاقدوا رصف األمر ...ًواحتالوا لذلك حيال فلم يظفروا بهوسلم عليه وآله 

 وكانت بواكنهم مشحونة بعداوته ًعن أهل بيته بعده وكتبوا لذلك كتابا وتعاهدوا عليه

وأمرهم بخروجهم مع وسلم صىل اهللا عليه وآله  ثم ملا مرض النبي ...وعداوة أهل بيته

 ًجيش اسامة ختلفوا عنه طمعا يف اإلمارة وكانوا خيفون ختلفهم ويتعرفون اخلرب من عائشة

لصالة يف مرضه أمر كلام ال يقدر عىل اخلروج إىل اوسلم صىل اهللا عليه وآله وكان النبي ، 

  .)2(أمري املؤمنني عليه السالم أن يصيل بالناس فكان يصيل هبم
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ّاما اختالف أصحاب نبينا ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

ّاخلالفة من بعده فال داللة فيه عىل عدم وقوع النص منه  ّآله وسلم يف أمر وّصىل اهللاّ عليه

ّبل إنام كان ذلك لغلبة حب الرئاسة ، ّسلم وآله ويهّصىل اهللاّ عل  ، احلسد عىل بعضهم وّ

ّخدائع فلبسوا األمر عىل أكثر الناس من بعد وقوع النص الرصيح  وفاحتالوا لذلك حيال ّ

 ، ّبدلوا ما سمعوهو ، فجحدوا ما علموه ، ّسامعهم ذلك كرة بعد أوىلو ، ّمرة بعد أخرى

ّ من حق أمري املؤمنني عليه السالمأنكروا ما ثبت يف أعناقهمو ّادعوا التأمر عىل الناس وّ ّ ، 

 ّسلم بغري قدم راسخ يف علم وآله وّهبتانا بخلفاء رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وّتسموا زوراو

ّالذين  ، األحقاد واملامالت من أرباب الدخول واخلدائع وبل باحليل ، ال سبق يف فضلو

 من الشواهد عىل ذلك عقدهم للبيعة يف السقيفةو ،  تؤمن قلوهبممل وّآمنا بأفواههم : قالوا

 تكفينه وّسلم وآله وّما أدراك ما السقيفة أعرضوا عن تغسيل رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليهو، 

هتييج ذوي األحقاد عىل أمري و ، اشتغلوا بتهيئة أسباب اإلمارةو ، الفجيعة به ودفنهو

أبناءهم بيده  وّنام أسلموا خوفا من سيفه بعد أن قتل آباءهمّالذين إ ، ّاملؤمنني عليه السالم

  .)1(يف مواقف النزال إىل غري ذلك من األمور املنكرة الشنيعة الفاضحة

بىل قد شاب قرهنم يف ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

ادعوا باخلدايع واحليل  اّوابيض قودهم يف عبادة االصنام توسلوا إىل م ، الرشك واآلثام

غيوهبم وقالوا آمنا  واملامالت من ارباب الدخل والدغل من الذين مردت عىل النفاق

بعضهم  : وقال ، أصواهتم ثم تنازعوا وختالفوا وارتفعت ، بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم

ّ ثم بعد ذلك كله سموه .وارعدوا وابرقوا وسلوا سيوفهم ، لبعض منا أمري ومنكم أمري

صىل اهللا عليه وآله مشغوال بتجهيز رسول اهللا  إمجاعا وكان أمري املؤمنني عليه السالم
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ثم أظهروا من نفوسهم ما كان  ، فام فرغ إال من بعدما أحكموا األمر ألنفسهموسلم 

فلم يستطيعوا أن  ، ّفيها من عداوة ذوي القربى للذين كانت مودهتم اجر الرسالة كامنا

فأوىل هلم  ، ورهم فكانت تبدو منهم يف أحيان ورودهم وصدورهمالعداوة يف صد خيفوا

  .)1(هلم ثم أوىل

كلمة فيها اشارة اىل ارتداد ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 ملا اختار اهللا عز وجل للوصاية واخلالفة .أكثر هذه األمة بعد نبيها والسبب يف ذلك

غلب عىل  ، يوم الغدير ممن شهد من األقطار ت له البيعة يفواالمارة من اختار وأخذ

فعادوا إىل  ، قلوهبم نائرة احلسد والبغضاء أراذل العرب حب الرياسة واهلواء واشتعل يف

فصاروا  ، ثمنا قليال فبئس ما يشرتون اخلالف األول فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به

وهم الذين شيدوا أركان  ، نود ابليسأهل التدليس والتلبيس من ج  صنفا من.أصنافا

فيه عىل غري  ّ وصنفا من أهل العمى والتقليد قد شبه هلم األمر فدخلوا.هذه الضاللة

اجلاهلية ال يفرق بني  ممن كان يف ، وتقليدا لشياطني البرش ، بصرية تعصبا ملن توىل وكفر

معهم تلك العقول  وكان ، ّفكيف بني عيل وأيب بكر وعمر ، اهللا وبني اخلشب واحلجر

 وصنفا اتبعوهم خوفا وتقية فارتد .فال غرو عن أن يعدلوا عن الطريقة القويمة ، السقيمة

وخرجوا عن زمرة املسلمني كسنة اهللا يف  ، عن الدين أكثر الناس بسبب ارتداد الصحابة

ابرة  فلام رأى الناس أمثال ذلك منهم دخلوا حتت سلطنتهم اجلايرة اجل...ساير امم النبيني

وما بقي إال رشذمة قليلون وكانوا  ، يدخلون حتت سلطان امللوك اجلبابرة كام كان الناس

ّفمنها ما غريوه  ،  ثم أخذوا يف تغيري احكام الرشع واحداث البدع فيها...خائفني متقني

ّومنها ما بدلوه ليوافق أغراضهم ومنها ما أحدثوه حلبهم البدع ، جلهلهم هبا وقد أشار  ، ّ
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 جعل اخلالفة بعده ... إىل بعض منكراهتم يف دعاء صنمي قريشعليه السالماملؤمنني  أمري

مات وسلم صىل اهللا عليه وآله شورى بني ستة شهد هلم بأهنم من أهل اجلنة وأن النبي 

ثم بعد ذلك بدا  ، عنهم راض ثم أمر برضب أعناقهم مجيعا إن مل يبايعوا واحدا منهم وهو

البغضاء عىل حطام الدنيا حتى آل األمر إىل أن استحل بعضهم دماء أنفسهم العداوة و بني

ّ ثم بعدما تقرر األمر تشبثوا يف فضائل أئمتهم بام ...وقتل بعضهم عىل أيدي بعض بعض

وبام يلوح من فحاويه خمايل  ، روايتهم فيهم كل رذيلة ال يدل اكثره عىل فضيلة مع

ثم بعد التتبع يظهر أن ما هو من  ، النفاقراحية الوضع و ويفوح من مطاويه ، االختالق

  .)1(امية طمعا يف االنتفاع بجاه أحدهم وماله أمثاله إنام وضع يف زمن بني

ملا جرى يف الصحابة ما ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 ، خريناحلق عىل اآل وخدع هبم عامة الورى وغلب عىل األمر األولون واستبهم ، جرى

 رشمذة من املؤمنني أعرض الناس عن الثقلني وتاهوا يف بيداء ضاللتهم عن النجدين إال

  .)2(وعمهوا يف غمرهتم حتى حني ، فمكثوا بذلك سنني، 

إن القرآن الذي بني أظهرنا ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 ، بل منه ما هو خالف ما أنزل ، وسلمليه وآله صىل اهللا عليس بتاممه كام أنزل عىل حممد 

 وأنه قد حذف منه أشياء كثرية منها اسم عيل يف كثري من املواضع ، ومنه ما هو مغري حمرف

صىل اهللا  عىل الرتتيب املريض عند اهللا وعند رسوله -ًأيضا-وأنه ليس  ، ومنها غري ذلك، 

 متوافرة عىل نقل القرآن وحراسته من كام أن الدواعي كانت : وقال. )3(عليه وآله وسلم 
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كذلك كانت متوافرة عىل تغيريه من املنافقني املبدلني للوصية املغريين للخالفة؛  ، املؤمنني

والتغيري فيه إن وقع فإنام وقع قبل انتشاره يف البلدان  ، لتضمنه ما يضاد رأهيم وهواهم

 .)1(واستقراره عىل ما هو عليه اآلن

فان  ، بل احلق جوازه ، فانا ال نسلم امتناع التواطئ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

العقل ال يستبعد أن يكون هلذه القاعدة مما وضعه املنافقون الذين أرادوا يف العقبة قتل 

وحالوا بينه وبني أن يكتب للناس وصية يرتفع هبا عنهم  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله النبي 

ثم شبهوا عىل الناس  ، حسبنا كتاب اهللا : وقالوا ،  واهلذيانونسبوه إىل اهلجر ، الضالل

 ، فتبعهم يف القاعدة ضعفاء الصحابة وسفهائهم ، كآية من يشاقق اهللا وأمثاهلا ، بالشبهات

  .)2(طمعا ورغبة وخوفا وتقية ، وسكت عنهم العلامء وأولوا اآلراء

 واالستبعاد يف اتفاق أكثر ومما يرتفع به التعجب) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

يف حياته يف وسلم صىل اهللا عليه وآله الصحابة عىل ترك العمل بالنص خمالفتهم للنبي 

فإهنم فارقوه وخذلوه واختاروا أنفسهم عليه يف  ،  أما يف الشدة.زمن الشدة وزمن الرخاء

 تضمن فقد ،  وأما خمالفة أصحابه له يف الرخاء واألمن....وحنني وخيرب غزوة أحد

جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائام قل ما عند اهللا خري من  الكتاب ذلك وإذا رأوا

 ومل يلتفتوا إىل ، التجارة ونقل أهنم إذا سمعوا بوصول جتارة تركوا الصالة معه اللهو ومن

طمع  أو ، وباعوا ذلك كله بمشاهدة جتارهتم ، حرمة رهبم وال حرمة نبيهم وال صالهتم

امللك  فكيف يستبعد من هؤالء أن خيالفوا نبيهم بعد وفاته يف طلب ، كسب منهايف م

أهنم  ، يف حال الرخاءوسلم صىل اهللا عليه وآله  وأيضا من خمالفتهم للنبي .واخلالفة
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حيث أراد منهم أن يأتوه بدواة ولوح ليكتب هلم  ، وآخر أيام عمره خالفوه يف مرض موته

ونسبه الثاين من خلفاء املخالف إىل  ، الوا بينه وبني مرادهفح ، الضاللة ما يبعدهم عن

 ومما يرفع التعجب يف خمالفة أكثر الصحابة .حسبنا كتاب اهللا : وقال ، واهلذيان اهلجر

ومما يرفع أيضا التعجب يف  وتركهم النص اجليلوسلم صىل اهللا عليه وآله لقول النبي 

وختلفهم عن أمري املؤمنني وسلم اهللا عليه وآله صىل اتفاق أكثر الصحابة عىل خمالفة النبي 

مائلني إىل الدنيا واىل  ، فنراهم غافلني جاهلني ، عليه السالم انا نالحظ حال أهل زماننا

فنعلم أن حال أهل كل زمان كحال  ، راغبني عن اآلخرة وأهلها اال قليال نادرا ، أهلها

بيعة وسلم صىل اهللا عليه وآله من النبي فال نتعجب حينئذ يف ترك أكثر أهل ز ، أهل زماننا

ويرغبهم إىل  ، الدنيا وكان يزهدهم يف ، عيل سيد العقالء والزهاد الذي طلق الدنيا ثالثا

وأن ال يطلبوا  ، يقنعوا بالقليل ويأمرهم أن ، ويلومهم يف حب حبيبتهم الغدارة ، اآلخرة

 ، رهم عن التلهي والفاكهاتوحيذ ، وحيثهم عىل ترك العادات والشهوات ، فوق الكفاف

بل كانوا أشباه أيب بكر  ، اجلهاالت إذ ال مشاهبة بينه عليه السالم وبني هؤالء من أرباب

 وأما القليلون الذين كانوا أشباه عيل أمري املؤمنني عليه .فبايعوه وانقادوا له ، وأمثاله

 ، يعوه وأطاعوهفبا ، وصلحاء بني هاشم ، وعامر كسلامن وأيب ذر ومقداد ، السالم

ولكن مل يرضهم  ، مظلومني مغضوبني مقهورين خمذولني وكانوا ، وداروا معه حيث دار

اتفاق أوالد يعقوب عليه السالم مع  ،  ومما يرفع أيضا هذا التعجب.خذالن اخلاذلني

عىل قتل أخيهم الصغري  ، وتولدهم يف االسالم وتربيتهم يف حجر نبي اهللا طهارة مولدهم

 فام التعجب يف اتفاق أكثر أوالد ، حسدا عليه ، مع كامل حسنه ومجاله ، ديقيوسف الص

وقطع  ، وقتل النفوس ، ورشب اخلمور ، املرشكني الذين قست قلوهبم بعبادة األصنام

 ، عىل بيعة أيب بكرحسدا وبغضا ، وارتكاب سائر الكبائر املوبقة والعظائم املهلكة ، الرحم
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الوصول إىل  وطمعا يف ،  قاتال البائهم وأبنائهم وقراباهتمألن عليا عليه السالم كان

كانوا يعرفون أن عليا عليه السالم حيول بينهم وبني ما يريدون من  ، شهواهتم ومراداهتم

 ، اتفاق أهل العقبة عىل قتل سيد املرسلني ،  ومما يرفع أيضا هذا التعجب.اللذات القبيحة

مل ال يمكن اتفاقهم عىل غصب  ، األمر اخلطريفإذا أمكن اتفاق هؤالء عىل مثل هذا 

اتفاق الناكثني والقاسطني واملارقني مع كثرهتم  ، اخلالفة ؟ ومما يرفع أيضا هذا التعجب

 طاعته وفرض ، مع ظهور احلجج والرباهني عىل إمامته ، عىل حماربة خليفة سيد املرسلني

  .)1(ووجوب مودته، 

اثبات اخلالفة بالبيعة واالختيار لو مل يكن  : فان قيل) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

بل أنكر عليهم  ، ال كل الصحابة تركوا االنكار :  قلنا.حقا ألنكر عىل املبايعني الصحابة

ومجاعة طمعا  ، وترك مجاعة منهم االنكار لورود الشبهة ، ثم سكتوا تقية وخوفا ، مجاعة

  .)2(يف الدنيا ورغبة إليها

 أي الذين ورد ذكرهم يف -وال شك أن هؤالء ) :  هـ1098 : ت(قمي حممد طاهر ال

ال يقول وسلم صىل اهللا عليه وآله ألن النبي  ،  غري املنافقني املذكورين-حديث احلوض 

ألنه ال يتصور االرتداد  ، مل يزالوا مرتدين : وال يقال يف اجلواب ، للمنافقني أصحايب

بل هم الصحابة الذين تبعوا املنافقني طمعا يف  ، افقنيفثبت أهنم غري املن ، بالنظر إليهم

  .)3(الدنيا ورغبة إليها

                                                        

 256 ، املصدر السابق) 1(

 397 ، املصدر السابق) 2(

 141 ، املصدر السابق) 3(
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يف بيان جواز اللعن عىل من يستحقه وترتب الثواب ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

هل اللعن عىل مذهب اإلمامية واجب متمم لاليامن أم مستحب مكمل  :  ان قيل.عليه

ألن به يتم حب  ، مامية بغض أعداء أهل البيت واجبعىل مذهب اإل : لاليامن ؟ قلنا

صىل اهللا عليه وآله وتواتر عن النبي  ، وجعله أجر الرسالة ، أهل البيت الذي أمرنا اهللا به

 .)1(فان حبهم وحب أعدائهم ال جيتمعان ،  وجوبه عليناوسلم

 .)2(ان الشيعة يلعنون اخللفاء الثالثة) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

انا كام علمنا بالنقل املشهور مذهب الصادق عليه ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 وقد .هكذا علمنا أن مذهبه بغض اخللفاء الثالثة وعداوهتم ، السالم يف أحكام العبادات

 .)3(ظهر بغض أهل البيت عليهم السالم وعداوهتم للخلفاء ظهور شمس الضحى

 .)4(أكثر الصحابة من املنافقني واملعاندين) : هـ 1111: ت (حممد باقر املجليس 

رضورة من مذهب اإلمامية فهو  وأما إنكار ما علم) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

بدين األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم  يلحق فاعله باملخالفني وخيرجه عن التدين

وعلمهم ووجوب طاعتهم عليه السالم وفضلهم  كإمامة األئمة االثني عرش ، أمجعني

                                                        
 633 ، ا املصدر السابق) 1(

 641 ، 15 ، املصدر السابق) 2(

 641 ، 15 ، املصدر السابق) 3(

 38/253 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(
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وأما مودهتم وتعظيمهم يف اجلملة فمن رضوريات دين  : قال  إىل أن..وفضل زيارهتم

  .)1(كافر االسالم ومنكره

أن إطالق لفظ الرشك والكفر عىل من مل  اعلم) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

عليهم غريهم يدل عىل وفضل  ، ولده عليه السالم يعتقد إمامة أمري املؤمنني واألئمة من

  .)2(النار أهنم كفار خملدون يف

 يف النار نشأ - دافعو النص -القول بعدم خلودهم ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(واألحاديث الدالة عىل خلودهم متواترة أو قريبة منها ، من عدم تتبعهم لالخبار

 القدماء واملتأخرون من أساطني عرفت ما ذكره) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

واألخبار الواردة  ، وحمققيهم عرفت ضعف القول بخروجهم من النار العلامء واالمامية

 وإذا كانوا يف الدنيا واآلخرة يف حكم ، أكثر من أن يمكن مجعه يف باب أو كتاب يف ذلك

املحقة  ه الفرقةوأي فائدة فيام أمجع علي! املسلمني فأي فرق بينهم وبني فساق الشيعة ؟ 

 وقد ..!فروعه ؟  من كون اإلمامة من أصول الدين ردا عىل املخالفني القائلني بأنه من

أوردت أخبارا كثرية يف أبواب اآليات النازلة فيهم عليه السالم أهنم فرسوا الرشك 

متواترة أنه ال يقبل عمل من األعامل   وقد وردت أخبار.والكفر يف اآليات برتك الوالية

 . )4( بالواليةإال

                                                        

 بحار األنوار ، 493 ،  يف ذيل كتاب التوحيد  ه1321املطبوعة سنة (االعتقادات والسري والسلوك ) 1(

 29/33 ، للمجليس، 

 9/124 ، للعاميل ، االنتصار ، 33مقدمة املحقق /29 ، 23/390 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 36مقدمة املحقق /29 ، 8/365 ، املصدر السابق) 3(

 29/38 ، 8/368 ، السابقاملصدر ) 4(
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ويظهر من بعض األخبار بل من كثري منها أهنم يف ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

لكن ملا علم اهللا أن أئمة اجلور وأتباعهم يستولون عىل  ، الكفار الدنيا أيضا يف حكم

وال يمكنهم االجتناب عنهم وترك معارشهتم  ، يبتلون بمعارشهتم الشيعة وهم

فإذا ظهر القائم عليه  ، ناكحتهم أجرى اهللا عليهم حكم االسالم توسعةوم وخمالطتهم

النار ماكثني  السالم جيري عليهم حكم سائر الكفار يف مجيع األمور ويف اآلخرة يدخلون

والشهيد الثاين قدس اهللا  وبه جيمع بني االخبار كام أشار إليه املفيد ، فيها أبدا مع الكفار

  .)1(روحهام

وقد ذكر سيد الساجدين عليه السالم يف الدعاء ) :  هـ1111: ت (ملجليس حممد باقر ا

 ، الرابع من الصحيفة الكاملة يف فضل الصحابة والتابعني ما يغني اشتهاره عن إيراده

كغاصبي  ، وينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل إنام هي ملن كان مؤمنا منهم ال للمنافقني

ال  ،  ثبت منهم عىل االيامن واتباع األئمة الراشدينوملن ، اخلالفة وأرضاهبم وأتباعهم

  .)2(للناكثني الذين ارتدوا عن الدين

 كساير - أي الصحابة -وذهبت اإلمامية إىل أهنم ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(بل كان أكثرهم كذلك ، الناس من أن فيهم املنافق والفاسق والضال

ال خيفى عىل املنصف بطالن خالفة الغاصبني زائدا ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

إن اجلمهور متسكوا يف ذلك بام ادعوه من  : األول : ولنوضح ذلك بوجوه ، عىل ما قدمناه

                                                        
ألمحد  ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 29/39 ، 8/369 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 9/100 ، للعاميل ، االنتصار ، 191 ، الرمحاين اهلمداين

 313 ، 22/114 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 28/36 ، املصدر السابق) 3(
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فإذا ثبت تأمله وتظلمه عليه السالم قبل البيعة وبعدها ثبت  ، االمجاع واعرتفوا بعدم النص

 بعد االطالع عىل تظلامته -وكيف يدعي عاقل  ، رعدم انعقاد االمجاع عىل خالفة أيب بك

 كوهنا عىل وجه الرضا دون االجبار -عليه السالم وإنكاره خلالفتهم قبل البيعة وبعدها 

إن إجباره صلوات اهللا عليه وآله عىل البيعة عىل الوجه الشنيع الذي  :  الثاين.!واالكراه ؟

وتشبيهه عليه السالم بثعلب يشهد  ، تلرويناه من طريق املؤالف واملخالف وهتديده بالق

 غري ذلك من ..وإسناد مالزمة كل فتنة إليه عىل رؤس االشهاد و ، وبأم طحال ، له ذنبه

 ، غصب حق فاطمة عليها السالم وما جرى من املشاجرات بينه عليه السالم وبينهم

 أخبار  وسيأيت.وأشباه ذلك إيذاء له عليه السالم وإعالن لبغضه وعداوته وشتم له

وأنه  ، متواترة من طرق اخلاص والعام تدل عىل كفر من سبه ونفاق من أبغضه وعاداه

وال ريب أن هلم بدفع أحد عن مقامه  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله عدو اهللا وعدو رسوله 

 : مع أنه قال عمر ، الالئق به وحطه عن درجته وإتيان ما ينايف احرتامه من أشنع املعاداة

 وال يريب ذو مسكة من ..وكذبه عليه السالم يف دعوى املؤاخاة ، عنقكإذن نرضب 

صىل اهللا العقل يف أن الكافر واملنافق ومن حيذو حذومها ال يصلحان خلالفة سيد املرسلني 

  .)1(عليه وآله وسلم 

وهل كان غصبهم اخلالفة ورصفها عن أهل بيت ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وسوقه ألمري املؤمنني  ، ومههم بإحراق بيتهم ، قبل دفنهوسلم  عليه وآله صىل اهللالنبي 

وهتديده  ، ودعوى املواخاة ، وتكذيبه يف شهادته ، عليه السالم بأعنف العنف إىل البيعة

 وغصب حق فاطمة عليها السالم وتكذيبها وقتل ولدها ، بالقتل وإيذاءه يف مجيع املواطن

صىل اهللا عليه  من مقتضيات وصية نبيهم ..ت اهللا عليهاموقتل احلسن واحلسني صلوا، 

                                                        
 29/641 ، املصدر السابق) 1(
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ولعمري ما أظن عاقال يرتاب بعد التأمل فيام جرى يف ذلك الزمان ! ! فيهم ؟ وسلم وآله 

وكيف يرىض عاقل بإمامة  ، يف أن القول بخالفتهم وخالفته عليه السالم متناقضان

  .)1( .!إمامني بحكم كل منهام بضالل اآلخر ؟ 

ال يرتاب عاقل يف أن القول بأن أئمتنا سالم اهللا ) :  هـ1111: ت (باقر املجليس حممد 

عليهم كانوا يرون خالفتهم حقا من اخلرافات الواهية التي ال يقبلها وال يصغي إليها من 

ولو أمكن القول بذلك ألمكن إنكار مجيع املتواترات  ، له أدنى حظ من العقل واالنصاف

لليهودي أن يدعي أن عيسى عليه السالم مل يدع النبوة بل كان يأمر وجلاز  ، والرضوريات

وبعد  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله وللنرصاين أن يقول مثل ذلك يف نبينا  ، الناس بالتهود

واىل أهنم كانوا ضالني  ، ثبوت كون أهل البيت عليه السالم ذاهبني إىل بطالن خالفتهم

إذ مل يقل أحد من الفريقني  ، اع منا ومن اجلمهورثبت بطالن خالفتهم باالمج ، مضلني

وإذا ثبت بطالهنم ثبت خالفة  ، بضالل أهل البيت عليه السالم سيام يف مسألة اإلمامة

  .)2(بل باتفاق مجيع املسلمني ، أمري املؤمنني عليه السالم باالمجاع أيضا منا ومنهم

ّسلطان املفرج عن أهل اإليامن عن صاحب كتاب ال) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

احلاكم وأمر برضبه فرضب رضبا  فأحرضه ، أن أبو راجح احلاممي باحللة يسب الصحابة

  .)3(فإستغاث باملهدي فشفاه ، شديدا مهلكا عىل مجيع بدنه

                                                        
 29/647 ، املصدر السابق) 1(

 29/652 ، املصدر السابق) 2(

لعيل الكوراين  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 52/70 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 8/382 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 4/466 ، العاميل
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وعقبة ( : وقوله : يف رشح دعاء صنمي قريش) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

عثامن وطلحة والزبري وأبو  وب العقبة وهم أبو بكر وعمر إشارة إىل أصحا)ارتقوها

سفيان ومعاوية ابنه وعتبة بن أيب سفيان وأبو األعور السلمي واملغرية بن شعبة وسعد بن 

أيب وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى األشعري اجتمعوا يف غزوة تبوك 

وكان حتتها هوة مقدار ألف  ، د مجلعىل كؤد ال يمكن أن جيتاز عليها إال فرد رجل أو فر

 .وتلك الغزوة كانت يف أيام الصيف ، رمح من تعدى عن املجرى هلك من وقوعه فيها

والعسكر تقطع املسافة ليال فرارا من احلر فلام وصلوا إىل تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا 

 اهللا عليه صىلووضعوا فيها حىص وطرحوها بني يدي ناقة النبي  ، هيؤها من جلد محار

 فنزل .صىل اهللا عليه وآله وسلم لينفروها به فتلقيه يف تلك اهلوة فيهلك وسلم وآله 

ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا  : هبذه اآليةوسلم صىل اهللا عليه وآله جربئيل عليه السالم عىل النبي  ُ َ َ َُ ِْ ِ َ

فر وكفروا بعد إسالم ُ ِولقد قالوا كلمة الك َ َ َْ ُ َِ َ ْْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ْهم ومهوا بام مل ينالواِ ُ َ َْ َ َْ َ ُّ ِْ َ اآلية ] 74 : التوبة [...ِ

صىل اهللا عليه فأظهر اهللا تعاىل برقا مستطيال دائام حتى نظر النبي  ، وأخربه بمكيدة القوم

 : إىل القوم وعرفهم وإىل هذه الدباب التي ذكرناها أشار عليه السالم بقولهوسلم وآله 

نصه عىل  كثرةوسلم صىل اهللا عليه وآله ذا مع النبي  وسبب فعلهم ه)ودباب دحرجوها(

  )1(عيل عليه السالم بالوالية واإلمامة واخلالفة

واعلم أن عمدة ترك النهي عن املنكر يف هذه األمة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

اع وعدم اتب ، يف مداهنة خلفاء اجلوروسلم صىل اهللا عليه وآله ما صدر عنهم بعد الرسول 

 أئمة احلق عليهم فتسلط عليهم خلفاء اجلور من التيمي والعدوي وبني أمية وبني العباس

                                                        
 1/602 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 82/267  ،للمجليس ، بحار األنوار) 1(



304 

وربام خيص اخلرب  ، فكانوا يدعون ويترضعون فال يستجاب هلم ، وسائر امللوك اجلائرين، 

  .)1( والتعميم أوىل"ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي  : بذلك لقوله

ّأن طائفة من أهل اخلالف ملا رأوا أن إنكار  ، اعلم) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ ّ

مل يقدروا عىل و ، ّمشاخيهم حجة قاطعة عىل بطالهنم وّأهل البيت عليه السالم عىل أئمتهم

ما  وّرد أخبارهم ملا تواتر بينهم من فضائلهم والقدح يف أهل البيت صلوات اهللاّ عليهم

فرض  وّحتى صار وجوب مودهتم ، دحهمم ونزل يف الكتاب الكريم من تفضيلهم

ّواليتهم من الرضوريات يف دين اإلسالم اضطروا إىل القول بأهنم عليه السالم مل يقدحوا  ّ ّ

  .)2(ّمل يذكروهم إال بحسن الثناء ويف اخللفاء

ّتأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ّنص عليهم و ، ّتابعة أهل بيت النبوة الذين شهد اهللاّ هلم بالتطهريّالوثقى التي هي م

ال يأخذون شطر دينهم عن امرأة و ، ّبأهنم سفينة النجاةوسلم صىل اهللا عليه وآله الرسول 

شطره اآلخر عن أيب هريرة و ، الدين مبغضة ألمري املؤمنني عليه السالم وناقصة العقل

ّالدويس الكذاب املدين رضبه ببياض ال  وّبن مالك الذي فضحه اهللاّ بكتامن احلقأنس و ، ّ

 زياد املعروفني عند الفريقني بخبث املولدو ، عمرو بن العاصو ، معاوية وّتغطيه العاممة

أرضاب  و..ّاألمني بأن بغضه آية النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله ّبغض من أخرب النبي و

ّلكن التعصب أسدل أغطية الغي ، هؤالء ّ ْمن و ، لضالل عىل أبصارهم إىل يوم النشورا وّ َ

ٍمل جيعل اهللاَُّ له نورا فام له من نور ُ ُْ ُ ُ َِ َ َ ً َ َِ ْ َ ْ
)3(.  

                                                        

 70/371 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 30/339 ، املصدر السابق) 2(

 30/403 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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اليقني بعد ما أحطت  واعلم أهيا الطالب للحق) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 حالهّ أن اإلمجاع الذي ادعوه عىل خالفة أيب بكر هذا ..ُخربا بام أوردنا يف قصة السقيفة

  .)1(هلذا انجر إىل خراب الدين مآلهو

املخالفون ليسوا من أهل اجلنان وال من أهل املنزلة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ولو قام القائم بدأ بقتل هؤالء  ، بل هم خملدون يف النار ، وهي األعراف ، بني اجلنة والنار

- أهنم يف الدنيا -ل من كثري منهاب-ويظهر من بعض األخبار  : وقال. )2(قبل الكفار

 ، لكن ملا علم اهللا أن أئمة اجلور وأتباعهم يستولون عىل الشيعة ،  يف حكم الكفار-ًأيضا

وهم يبتلون بمعارشهتم وال يمكنهم االجتناب عنهم وترك معارشهتم وخمالطتهم 

سالم جيري فإذا ظهر القائم عليه ال ، ومناكحتهم؛ أجرى اهللا عليهم حكم اإلسالم توسعة

ًويف اآلخرة يدخلون النار ماكثني فيها أبدا مع  ، عليهم حكم سائر الكفار يف مجيع األمور

ويدل اخلرب عىل كفر  : وقال يف معرض رشوحه عىل بعض األقوال والروايات. )3(الكفار

بأن هذا القول  : ورد عىل من قال بعدم خلودهم يف النار .)4(املخالفني وخلودهم يف النار

واألحاديث الدالة عىل  ، هم بعدم خلودهم يف النار نشأ من عدم تتبعهم لألخبارمن

 ، نعم االحتامالن األخريان آتيان يف املستضعفني منهم. خلودهم متواترة أو قريبة منها

                                                        
 28/360 ، املصدر السابق) 1(

 8/361 ، املصدر السابق) 2(

 )مقدمة املحقق (29/39 ، 8/369 ، املصدر السابق) 3(

 23/360 ، املصدر السابق) 4(
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نشأ بني املتأخرين الذين ال  ، والقول بخروج غري املستضعفني من النار قول جمهول القائل

 .)1(وال بأقوال القدماء األخيارمعرفة هلم باألخبار 

مناقب  : إن عثامن حذف من هذا القرآن ثالثة أشياء) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

يا ليتني مل اختذ أبا ( : مثل آية ، وذم قريش واخللفاء الثالثة ، أمري املؤمنني عيل وأهل بيته

 .)2()ًبكر خليال

 -أي الصحابة  - وضعوها -ًأيضا-آية التطهري لعل ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

أو أدخلوها يف سياق خماطبة الزوجات لبعض مصاحلهم  ، يف موضع زعموا أهنا تناسبه

 .)3(الدنيوية

 إىل تأويل آية أخرى وهي قوله  وأشار عليه السالم) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ُوآية هلم الليل نسلخ ( : عز وجل ََّ ُ َّ ٌْ َْ ْ َ َمنه النهار فإذا هم مظلمون َُ ْ َ َُ ُّ َِ ُ ِ َ َُّ ْ  فهي إشارة إىل )]37 : يس[ِ

فالناس مظلمون إال أن  ،  وغروب شمس الرسالةصىل اهللا عليه وآله وسلمذهاب النبي 

ثم ذكر عليه السالم تتمة اآلية السابقة بعد بيان أن  ، يستضيؤا بنور القمر وهو الويص

صىل املراد بإذهاب اهللا نورهم قبض النبي  : فقال ، لةاملراد باإلضاءة إضاءة شمس الرسا

فظهرت الظلمة بالضم أو بالتحريك فلم يبرصوا فضل أهل بيته  ، اهللا عليه وآله وسلم

ْوإن تدعوهم( : وهو قوله عز وجل :  وقوله عليه السالم بعد ذلك.عليهم السالم ُ ُ ْ َ ِ َ (

 وذهاب صىل اهللا عليه وآله وسلم النبي حيتمل أن يراد به أهنا نزلت يف شأن األمة بعد وفاة

وحيتمل أن يكون عىل سبيل  ، نورهم فصاروا كمن كان يف ظلامت ينظر وال يبرص شيئا

                                                        

 36 ، 29 ، 8/365 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 3/329 ، للعاميل ، االنتصار ، ً انظر أيضا9 ، للمجليس ، تذكرة األئمة) 2(

 65/110 ، ًانظر أيضا ، 35/235 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(



307 

 أخرب اهللا عن حال مجاعة صىل اهللا عليه وآله وسلمأي كام أن يف زمان الرسول  ، التنظري

بصارهم فصاروا تركوا احلق واختاروا الضاللة فأذهب اهللا نور اهلدى عن أسامعهم وأ

فكذا  ، ومع رؤيتهم احلق كأهنم ال يبرصون ، بحيث مع سامعهم اهلدى كأهنم ال يسمعون

هؤالء لذهاب نور الرسالة من بينهم ال يبرصون احلق وإن كانوا ينظرون إليه قوله عليه 

 .)1(النور الذي فيه العلم هو عطف بيان للنور : السالم

أن آيات قتال املرشكني والكافرين ظاهرها قتال من : )  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وباطنها يشتمل قتال من قاتلهم أمري املؤمنني وسلم صىل اهللا عليه وآله قاتلهم رسول اهللا 

 .)2( فليست بنازلة فيهم لعدم إيامن هؤالء" وإن طائفتان " وأما آية .عليه السالم

اض يف األخبار أن القرآن كام أنزل مل إنه قد استف) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

فلام  ، ًفبقي بعد موته ستة أشهر مشتغال بجمعه ، يؤلفه إال أمري املؤمنني بوصية النبي ص

 ، هذا كتاب اهللا كام أنزل : فقال هلم ، مجعه كام أنزل أتى به إىل املتخلفني بعد رسول اهللا ص

فقال . عندنا قرآن كتبه عثامن ، رآنكال حاجة بنا إليك وال إىل ق : فقال عمر بن اخلطاب

ويف ذلك . وال يراه أحد حتى يظهر ولدي املهدي ، لن تروه بعد هذا اليوم : هلم عيل

 .)3(وهو خال من التحريف ، القرآن زيادات كثرية

اإلمامية قالوا بالنص اجليل عىل إمامة عيل وكفروا ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

 . )4(يهم الصحابة ووقعوا ف

                                                        
 24/371 ، املصدر السابق) 1(

 32/604 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/360 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 3(

 2/244 ، املصدر السابق) 4(
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أغلب الصحابة كانوا عىل النفاق لكن كانت نار ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

 فلام إنتقل إىل جوار ربه برزت -وسلم صىل اهللا عليه وآله  أي النبي -نفاقهم كامنة يف زمنه 

بي إرتد الناس كلهم بعد الن : ولذا قال عليه السالم ، ّنار نفاقهم لوصيه ورجعوا القهقرى

  .)1(إال أربعةوسلم صىل اهللا عليه وآله 

فإهنم بعد  ، وال تعجب من كثرة األخبار املوضوعة) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

قد غريوا وبدلوا يف الدين ما هو أعظم من هذا كتغيريهم وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

 واألئمة الطاهرين وفضائح القرآن وحتريف كلامته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول

 .)2(املنافقني وإظهار مساوهيم

اإلمامية إشرتطوا يف دخول اجلنة والية األئمة ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

 .)3(اإلثنى عرش والقول بإمامتهم

ولعلك تقول أن خمالفينا يزعمون اهنم ال يبغضون ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

أن عالمة بغض وسلم صىل اهللا عليه وآله وقد روي عن رسول اهللا  ، عم باطلًعليا وهذا ز

وما أحسن قول عيل عليه  ، وكل خمالفينا قد قالوا هبذا ، عيل تقديم غريه وتفضيله عليه

إما أن  ، أنت أعور :  فقال له.يا عيل إين أحبك وأحب عثامن : السالم ملا قال له رجل

 )4(تعمى وإما أن تبرص

                                                        
 1/81 ، املصدر السابق) 1(

 1/97 ، املصدر السابق) 2(

 2/279 ، املصدر السابق) 3(

 2/168 ، املصدر السابق) 4(
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غري خفي عىل ذوي العقول من أهل اإليامن وطالبي ) :  هـ1186 : ت(لبحراين يوسف ا

احلق من ذوي األذهان ما بىل به هذ الدين من أولئك املردة املعاندين بعد موت سيد 

 . )1(وغصب اخلالفة من وصية أمري املؤمنني  ، املرسلني

وأهنم مل ينج ،  أصحاب ردة أصحاب الصدر األول) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

ًالناس بعد ذلك شيئا فشيئا  ثم رجع بعض ، منهم إال القليل ً)2( . 

صىل اهللا يف رده عىل من استشهد بحديث إغتساله ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

كان يرشب من وسلم صىل اهللا عليه وآله وانه  ، مع عائشة من إناء واحدوسلم عليه وآله 

وكذلك مل جيتنب عيل عليه السالم سؤر أحد من  ، ئشة وبعدهاملواضع التي ترشب منها عا

صىل اهللا ال ريب أيضا أن الوالية إنام نزلت يف آخر عمره  :  قال.الصحابة مع مباينتهم

 يف غدير خم واملخالفة فيها املستلزمة لكفر املخالف إنام وقع بعد موته عليه وآله وسلم

اد بحديث عائشة والغسل معها يف إناء واحد  فال يتوجه اإليرصىل اهللا عليه وآله وسلم

 عىل ظاهر االيامن صىل اهللا عليه وآله وسلموذلك ألهنا يف حياته  ، ومساورهتا كام ال خيفى

صىل اهللا عليه وإن ارتدت بعد موته كام ارتد ذلك اجلم الغفري املجزوم بايامهنم يف حياته 

صىل  فالفرق ظاهر بني حايل وجوده  ومع تسليم كوهنا يف حياته من املنافقنيوآله وسلم

 وموته حيث إن مجلة املنافقني كانوا يف وقت حياته عىل ظاهر االسالم اهللا عليه وآله وسلم

وأما بعد موته فحيث أبدوا  ، منقادين ألوامره ونواهيه ومل حيدث منهم ما يوجب االرتداد

بيعة الغديرية التي هي يف تلك الضغائن البدرية وأظهروا األحقاد اجلاهلية ونقضوا تلك ال

رضورهتا من الشمس املضيئة فقد كشفوا ما كان مستورا من الداء الدفني وارتدوا جهارا 

                                                        

 1/5 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 1(

 63 ، ليوسف البحراين ، نى الناصبالشهاب الثاقب يف معرفة مع) 2(
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غري منكرين وال مستخفني كام استفاضت به أخبار األئمة الطاهرين عليهم السالم فشتان 

للئام قد بقوا فأي عاقل بزعم أن أولئك الكفرة ا ، ما بني احلالتني وما أبعد ما بني الوقتني

 .)1(عىل ظاهر االسالم حتى يستدل هبم يف هذا املقام

 فمن ...حكم الصحابة عندنا يف العدالة حكم غريهم) :  هـ1120 : ت(عيل خان املدين 

وانه مات عىل ذلك كسلامن  ، علمنا عدالته وايامنه وحفظه وصية رسول اهللا يف أهل بيته

ومن علمنا أنه انقلب عىل عقبه وأظهر  ،  تعاىل بحبهوأيب ذر وعامر واليناه وتقربنا إىل اهللا

  .)2(العداوة ألهل البيت عليه السالم عاديناه هللا تعاىل وتربأنا إىل اهللا منه

وسلم صىل اهللا عليه وآله يف رشحه لقوله ) :  هـ1121: ت (سليامن املاحوزي البحراين 

 كناية عام . وضعه عىل عاتقكيا عيل إذا كان ذلك منهم فسل سيفك :  عليه السالملعيل

ونجوم نجم الفتن من  ، من انبثاق بثوق البدع ، وقع بعد بيعته عليه السالم بعد قتل عثامن

والقاسطني وهم أصحاب  ، طلحة والزبري وعائشة وأهل البرصة : وهم ، الناكثني لبيعته

عليه السالم قد ابيل فإنه  ، واملارقني وهم اخلوارج لعنهم اهللا أمجعني ، معاوية وأهل الشام

وسيأيت  :  وقال يف موضع آخر.)3(صىل اهللا عليه وآله وسلم العذر يف قتاهلم كام قال 

 ، وتفصيل الدالالت القاطعة عىل االكراه ، تفصيل األحوال التي جرت يوم السقيفة

 ، وقلة النارص منهم ، وختاذهلم ، وارتداد أكثر الصحابة ، وشدة التقية ووفور األعداء

 ومما يشهد بأن تركه عليه السالم ملنازعة املتلصصني والطواغيت الثالثة وعدم .رتقبهف

وان امساك يده كان مصلحة للدين واحتياطا  ، حماربتهم هلم ليس اال لعدم املكنة

                                                        

 5/179 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 1(

 11 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة) 2(

 128 ، لسليامن املاحوزي البحراين ، كتاب األربعني) 3(
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 .)1(اين أغضيت وصربت اقتداء باألنبياء : ما روي عنه عليه السالم أنه قال ، للمسلمني

 كان تركه االنكار واملحاربة يف والية اللصوص الثالثة املتقدمني إذا : وقال يف موضع آخر

صىل اهللا عليه وآله وحماربته ألهل البرصة وصفني والنهروان عهدا معهودا من النبي 

  .)2(ووصية سابقة منه سالم اهللا عليه وآله ، كام علمتهوسلم 

َومن الناس م( : يف قوله تعاىل) :  هـ1125 : ت(املشهدي  ِ َّ َ ِن يقول آمنا باهللاِّ وباليوم اآلخر َِ ِ ِ ْ َ َ َْ ُ ُِ ِ َّ َ

َوما هم بمؤمنني  ِْ ِ ُ َِ ُ َ خيادعون اهللاَّ والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون *َ ُ َّ َ َّ َُ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َْ َ ِ ُ َ ُ َُ ْ ُ َِ ِ يف *ِ

ُقلوهبم مرض فزادهم اهللاُّ مرضا وهلم عذاب أليم بام كان َ َ ٌ َ َ ُ َ َِّ ِ ِِ َ ٌ َ ََ ً َ ُ َُ َ ٌُ َ ذبون ُ َوا يكْ ُ )  هـ]10- 8البقرة  [*َِ

  .)3(حيتمل أن يكون املراد منه اخللفاء الثالثة مع شيعتهم: 

ًاألحزاب بني أمية وسائر من حارب عليا وعاداه ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

واجتمعوا عىل خالفه فاهنم بقية األحزاب السابقني الذين أمجعوا عيل حمارية اهللا 

 .)4(ورسولة

بحسب األخبار -اعلم أن احلق الذي ال حميص عنه ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

صىل اهللا عليه  أن القرآن الذي يف أيدينا قد وقع فيه بعد رسول اهللا -املتواترة اآلتية وغريها

ً بعده كثريا من - أي الصحابة -وأسقط الذين مجعوه  ، يشء من التغرياتوسلم وآله 

وأن القرآن املحفوظ عام ذكر املوافق ملا أنزله تعاىل ما مجعه عيل وحفظه  ، آلياتالكلامت وا

وهو اليوم عنده صلوات اهللا  ، وهكذا إىل أن انتهى إىل القائم ، إىل أن وصل إىل ابنه احلسن

                                                        
 133 ، املصدر السابق) 1(

 136 ، املصدر السابق) 2(

 1/114 ، للمريزا حممد املشهدي ، قتفسري كنز الدقائ) 3(

 121 ، أليب احلسن للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار) 4(
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 أي حتريف القرآن من قبل الصحابة -عندي من وضوح صحة هذا القول  : وقال. )1(عليه

ر وتفحص اآلثار بحيث يمكن احلكم بكونه من رضوريات مذهب  بعد تتبع األخبا-

 .)2(فتدبر ، وأنه من أكرب مفاسد غصب اخلالفة ، التشيع

يف رده عىل بعض علامء الشيعة الذين قالوا بطهارة ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

 أن من العجب الذي يضحك الثكىل والبني البطالن الذي أظهر من كل شئ : املخالفني

وأجىل أن حيكم بنجاسة من أنكر رضوريا من سائر رضوريات الدين وإن مل يعلم أن ذلك 

منه عن اعتقاد ويقني وال حيكم بنجاسة من يسب أمري املؤمنني عليه السالم وأخرجه قهرا 

مقادا يساق بني مجلة العاملني وأدار احلطب عىل بيته ليحرقه عليه وعىل من فيه ورضب 

م حتى أسقطها جنينها ولطمها حتى خرت لوجهها وجبينها الزهراء عليها السال

وخرجت لوعتها وحنينها مضافا إىل غصب اخلالفة الذي هو أصل هذه املصائب وبيت 

ما هذا إال سهو زائد من هذا النحرير وغفلة واضحة عن هذا  ، هذه الفجائع والنوائب

 املقام الدالة عىل ارتدادهم عن فيا سبحان اهللا كأنه مل يراجع األخبار الواردة يف ، التحرير

 االسالم واستحقاقهم القتل منه عليه السالم لوال الوحدة وعدم املساعد من أولئك األنام

وهل جيوز يا ذوي العقول واألحالم أن يستوجبوا القتل وهم طاهرو األجسام؟ ثم أي ، 

ع الشديد ؟ وأي دليل دل عىل نجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهم يف ذلك الفعل الشني

دليل دل عىل نجاسة بني أمية األرجاس وكل من حذا حذوهم من كفرة بني العباس 

الذين قد أبادوا الذرية العلوية وجرعوهم كؤوس الغصص واملنية ؟ وأي حديث رصح 

وأي ناظر وسامع خفي عليه ما بلغ هبم من أئمة  ، بنجاستهم حتى يرصح بنجاسة أئمتهم

                                                        

 36 ، املصدر السابق) 1(

 49 ، املصدر السابق) 2(
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 أيضا يمنع من نجاسة )قدس رسه(ليه إال مع الداللة ؟ ولعله الضالل حتى ال يصار إ

يزيد وأمثاله من خنازير بني أمية وكالب بني العباس لعدم الدليل عىل كون التقية هي 

  .)1(املانعة من اجتناب أولئك األرجاس

يف تعليقه عىل رواية عن الصادق عليه السالم أنه قال ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

بلغكم أن رجال صىل عليه عىل عليه السالم فكرب عليه مخسا حتى صىل عليه مخس أما 

صلوات يكرب يف كل صالة مخس تكبريات ؟ قال ثم قال إنه بدري عقبي أحدي وكان من 

من االثني عرش نقيبا وكانت له وسلم صىل اهللا عليه وآله النقباء الذين اختارهم رسول اهللا 

لعل املنقبة اخلامسة هو  :  قال يوسف البحراين.قبة صالةمخس مناقب فصىل عليه لكل من

اخالص الرجل يف التشيع والوالء ألمري املؤمنني وأهل بيته عليه السالم وإنه كان من 

  .)2(السابقني الذين رجعوا إليه بعد ارتداد الناس

أما عن حديث السؤر وحكاية عايشة فبان الوالية ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

يف غدير وسلم صىل اهللا عليه وآله االيامن إنام نزلت يف آخر عمره  وتي هي معيار الكفرال

خم واملخالفة فيها املستلزمة لكفر املخالف إنام وقعت بعد موته فال يتوجه االيراد بحديث 

عايشة والغسل معها من إناء واحد ومساورهتا كام ال خيفى وذلك ألهنا يف حياته عىل ظاهر 

                                                        

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، ًأنظر أيضا ، 5/180 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 1(

 2/102 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 353 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 10/454 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 2(
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صىل اهللا إن ارتدت بعد موته كام ارتد ذلك اجلم الغفري املجزوم بايامهنم يف حياته االيامن و

  .)1(عليه وآله وسلم 

قول عيل بن احلسني عليهام السالم إن أبا سعيد ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

وكان مستقيام فنزع ثالثة وسلم صىل اهللا عليه وآله اخلدري كان من أصحاب رسول اهللا 

 وعن ليث املرادي عن الصادق عليه "فغسله أهله ثم محل إىل مصاله فامت فيه أيام 

 إن أبا سعيد اخلدري قد رزقه اهللا تعاىل هذا الرأي وأنه اشتد نزعه فقال " : السالم قال

 يف سابق " مستقيام "املراد بقوله  :  أقول"امحلوين إىل مصالي فحملوه فلم يلبث أن هلك 

 إليه يف هذا اخلرب من أن اهللا تعاىل رزقه هذا الرأي وهو القول بإمامة هذا اخلرب هو ما أشري

  .)2(أمري املؤمنني عليه السالم وأنه مل يكن مع الصحابة الذين ارتدوا عىل أدبارهم 

وليعلم أن الذي يظهر من السري والتواريخ أن كثريا ) :  هـ1226 : ت(حممد جواد العاميل 

وبعده وأصحاب اجلمل وصفني بل وسلم  اهللا عليه وآله صىلمن الصحابة يف زمن النبي 

كافة أهل الشام وأكثر أهل املدينة ومكة كانوا يف أشد العداوة ألمري املؤمنني وذريته عليه 

السالم مع أن خمالطتهم ومشاورهتم مل تكن منكرة عند الشيعة أصال ولو رسا ولعلهم 

ألصح أن ذلك ملكان شدة احلاجة  ولعل ا.الندراجهم فيمن أنكر اإلمجاع أو مصلحة

                                                        

 نتائج األفكار ،  ومل يعلق حمقق الكتاب حممد تقي اإليرواين عىل هذا القول5/179 ، املصدر السابق) 1(

 232 ، للگلپايگاين، 

 3/368 ، املصدر السابق) 2(
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 واحلاصل أن طهارهتم . وقد حررنا ذلك يف باب املكاسب.ملخالطتهم ووفور التقية

  .)1(مقرونة إما بالتقية أو احلاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا

يظهر من تتبع أحوال املهاجرين واألنصار حني ) :  هـ1228 : ت(جعفر كاشف الغطاء 

كل يدعي انه باإلمامة أويل وان قدره من وسلم صىل اهللا عليه وآله تار فقدوا النبي املخ

قدر غريه أعىل حتى حصلت الفضيحة الكربى وظهر حرص القوم عىل الدنيا واعراضهم 

 فهذا عيل عليه السالم كان يف زمن املشايخ جالسا يف داره مشغوال بعبادة .عن األخرى

ارضابه أقدم منه وبقى عىل هذه احلالة إىل قيام ربه ال يوىل عىل جانب وخالد بن الوليد و

الثالث الذي قتله املهاجرون واألنصار ومعظمهم من أصحاب عيل ليت شعري كيف 

يرىض العاقل بوثوق عيل بايامن عثامن ويقتل بمرئ منه ومسمع والعجب اهنم يستندون 

 عن قتل عثامن يف رضا عيل بخالفة القوم بسكوته مع أنه سيف اهللا وال يستدلون بسكوته

عىل رضاه به سبحان اهللا كيف خيفى عىل العاقل رضاه وقد كان القاتل له بيد أخص 

  .)2(خواصه حممد ابن أيب بكر

والسبب يف إرتداد أكثر هذه األمة بعد نبيها أنه ملا إختار اهللا ) :  هـ1242 : ت(عبداهللا شرب 

 البيعة يف الغدير ممن شهد من وأخذت له ، تعاىل للوصاية واخلالفة واإلمارة من إختار

واستعلت يف قلوهبم نار احلسد  ، غلب عىل أرزال العرب حب الرئاسة واهلوى ، األقطار

ًوالبغضاء فعادوا إىل اخلالف األول فنبذوه وراء ظهرهم واشرتوا به ثمنا قليال فبئس ما 

ًوصنفا من  ، ًفصاروا صنفني صنفا كم أهل التدليس والتلبيس من جنود إبليس. يشرتون

                                                        

 للجواهري ، جواهر الكالم ، ًانظر أيضا ، )احلاشية (2/45 ، ملحمد جواد العاميل ، لكرامةمفتاح ا) 1(

 ،6/65 

 1/11 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء) 2(
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ًتعصبا ملن توىل وكفر  ، أهل العمى والتقليد قد شبه هلم األمر فدخلوا فيه عىل غري بصرية

 ، ال يعرف بني اهللا وبني اخلشب واحلجر ، ًوتقليدا لشياطني البرش ككن كان يف اجلاهلية

وكان معهم تلك العقول السقيمة فر عرو أن يعدلوا  ، فكيف بني عيل وبني أيب بكر وعمر

ًوصنفا تبعوهم خوفا وتقية ، ن الطريقة القويمةع فإرتد أكثر الناس بسبب إرتداد  ، ً

 .)1(وخرجوا عن زمرة املسلمني  ، الصحابة عن الدين

كان يف عسكر عيل عليه السالم يوم اجلمل مثل من ) :  هـ1266 : ت(حممد حسن النجفي 

 يقاتل بل قيل هنى عيل قتل الزبري وهو نائم حتت شجرة وقتل حممد بن طلحة ومل يكن

وخيطر يف البال أن عليا عليه  ، عليه السالم عن قتله وغريه ممن ال يعرف هذه احلدود

ألن الناس مجيعا قد ارتدوا بعد النبي  ، السالم كان جيوز له قتل اجلميع إال خواص شيعته

ثم رجع  ، ر يوم السقيفة إال أربعة سلامن وأبا ذر واملقداد وعامصىل اهللا عليه وآله وسلم

والباقون استمروا عىل كفرهم حتى مضت مدة أيب بكر وعمر  ، بعد ذلك أشخاص

ومل يكن له طريق إىل  ، فاستوىل الكفر عليهم أمجع حتى آل األمر إليه عليه السالم ، وعثامن

وأهيم قتل كان يف حمله إال خواص الشيعة  ، إقامة احلق فيهم إال برضب بعضهم بعضا

  .)2( من إقامة احلق هبم خاصةالذين مل يتمكن

يف احلدائق أن احلكم بكفر املخالفني ونصبهم ) :  هـ1266 : ت(حممد حسن النجفي 

ونجاستهم هو املشهور يف كالم أصحابنا املتقدمني مستشهدا بام حكاه عن الشيخ ابن 

دافعوا النص كفرة عند  ، وهو من متقدمي أصحابنا يف كتابه فص الياقوت ، نوبخت

                                                        

 1/369 ، لعبداهللا شرب ، حق اليقني) 1(

محاين ألمحد الر ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 21/346 ، للجواهريجواهر الكالم ، )2(

 657 ، اهلمداين
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 ولعل مراد .وال خيفى ما فيه ، إىل آخره ، ومن أصحابنا من يفسقهم ، ر أصحابنامجهو

 ، أو خصوص الطبقة األوىل من دافعي النص ، الشيخ الكفر باملعنى الذي ذكرناه

كاملحكي عن العالمة يف رشحه من تعليل ذلك بأن  ، النكارهم ما علم هلم من الدين

 فيكون رضوريا أي معلوما  اهللا عليه وآله وسلمصىلالنص معلوم بالتواتر من دين حممد 

 .)1(كوجوب الصالة ، فجاحده كافر ، من دينه

 ، الغيبة باملؤمن إن ظاهر االخبار اختصاص حرمة) :  هـ1281: ت (مرتىض األنصاري 

 ملطلق -كبعض الروايات  - وتوهم عموم اآلية .فيجوز اغتياب املخالف كام جيوز لعنه

احرتامهم وعدم جريان أحكام االسالم  لم برضورة املذهب من عدماملسلم مدفوع بام ع

مثل عدم انفعال ما يالقيهم  ، معاش املؤمنني عليه عليهم إال قليال مما يتوقف استقامة نظم

  ونسائهم- حلكمة دفع الفتنة -وحرمة دمائهم  ، ومناكحهم ، وحل ذبائحهم ، بالرطوبة

 أن التمثيل املذكور يف اآلية خمتص بمن ثبتت مع ،  ونحو ذلك..نكاحا الن لكل قوم، 

  .)2(فال يعم من وجب التربي منه أخوته

                                                        
  6/62 ، ملحمد حسن النجفيجواهر الكالم ، )1(

 ، منهاج الفقاهة ، 1/503 ، للخوئي ، مصباح الفقاهة ، 1/319 ، لألنصاري ، كتاب املكاسب) 2(

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 29/42 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/11 ، ملحمد صادق الروحاين

 559 ، 558/ ، د الرمحاين اهلمداينألمح ، )السالم
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صىل اهللا عليه وآله أن كثريا من أصحاب النبي ) :  هـ1281: ت (مرتىض األنصاري 

بل كافة أهل  ، وصفني ، وأصحاب اجلمل ، والكائنني يف زمن األمري عليه السالموسلم 

  .)1(احلرمني كانوا يف أشد العدواة ألهل البيت عليه السالمبل وكثري من أهل  ، الشام

مثل  ، لقد اقرتف مجاعة كبرية من الصحابة كبائر الذنوب) :  هـ1306 : ت(حامد النقوي 

الزنا وقتل النفس املحرتمة وشهادة الزور ونحو ذلك مما هو مشهور ومعروف ملن نظر يف 

كل واحد منهم قائدا وسلم  اهللا عليه وآله صىلفهل يعقل أن جيعل رسول اهللا  ، أحواهلم

 ولقد وردت آيات يف كتاب اهللا عز وجل رصحية يف سوء حال جم .لألمة وهاديا للملة؟

 وسورة األحزاب ، وسورة الرباءة ، وال سيام اآليات يف سورة األنفال ، غفري من الصحابة

صىل اهللا عليه وآله  أفيصح أن ينصب رسول اهللا .وسورة املنافقني ، وسورة اجلمعة، 

وسلم صىل اهللا عليه وآله  وروي عن النبي .مجيع الصحابة قادة لألمة واحلال هذه؟وسلم 

 واألحاديث التي وردت يف ذم ..أحاديث كثرية تفيد ذم الصحابة واحلط من شأهنم

صىل اهللا عليه وآله  وهني النبي . وقد جاوزت حد احلرص.الصحابة جمتمعني وفرادى

صىل قتداء هبم لقد جاء يف كتب القوم أحاديث تدل برصاحة عىل منع النبي عن االوسلم 

 وقال يف .)2()إن من اقتداهم يف النار(وفيها  ، عن االقتداء بالصحابةوسلم اهللا عليه وآله 

أن اتباع أهل السنة للعرتة يشبه اتباع  ، ال خيفى عىل أهل العلم والبصرية : موضوع آخر

بل كانت دعوى أولئك أصدق من دعوى  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله املنافقني لرسول اهللا 

ألن السنة يدعون بذلك يف الوقت الذي يأخذون أصوهلم من األشعري  ، هؤالء

                                                        

ألمحد الرمحاين  ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/358 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة) 1(

 198 ، اهلمداين

 3/169 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 3/181 ، حلامد النقوي ، خالصة عبقات األنوار) 2(
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وأما  ، ويقلدون يف الفروع مالكا وأبا حنيفة وأمحد والشافعي ، واملاتريدي وأمثاهلام

 إىل الكفار - الظاهر -تموا يف  مل ين- وإن شاقوا الرسول وعاندوه -املنافقون فإهنم 

لقد كتم مجاعة من الصحابة هذه الشهادة  :  وقال يف موضع آخر.)1(واليهود والنصارى

إذ لو  ، معاندة لإلمام عليه السالم وذلك أيضا مما يشهد بداللة حديث الغدير عىل اإلمامة

إلمام عليه السالم عىل  ولقد دعا ا.كان املراد غريها من املعاين ملا كان للكتامن مورد أبدا

ولو مل يكن معنى حديث الغدير هو اإلمامة  ، من كتم تلك الشهادة وقد أصابتهم دعوته

 إن أخبار املناشدة وكتم بعض الصحابة للشهادة هتدم أساس .واخلالفة ملا دعا عليهم البتة

 ، ئرألن كتامن الشهادة من املعايص الكبا ، اعتقاد أهل السنة بعدالة مجيع الصحابة

 لقد دلت تلك األخبار عىل عداء مجاعة من األصحاب .ومرتكب الكبرية فاسق بال ريب

وقد بلغ عداؤهم له إىل حد كتامن الشهادة وارتكاب هذه  ، ألمري املؤمنني عليه السالم

 إن هذه األخبار تدل عىل بطالن ما ذكره أهل السنة من امتناع كتامن .املعصية الكبرية

ألن حديث الغدير إن كان نصا عىل  ،  خالفة اإلمام عليه السالمالصحابة للنص عىل

ألهنم قد حاولوا كتم هذا النص الرصيح  ،  فقد ثبت ما قلنا- كام هو الواقع -خالفته 

يف ذلك املشهد العظيم حتى احتاج اإلمام وسلم صىل اهللا عليه وآله الذي صدر من النبي 

وإن مل يكن نصا يف اإلمامة واخلالفة  ، هتم عليهعليه السالم إىل استشهاد الصحابة ومناشد

إجياب حمبته عليه السالم فقد خالفوا فقد ثبت وسلم صىل اهللا عليه وآله بل كان مراد النبي 

 خيفي ما - حسب هذا الفرض -ألن من خيفي ما يدل عىل وجوب حمبته  ، ما قلناه أيضا

  .)2(يدل عىل إمامته وخالفته باألولوية

                                                        

 4/227 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 4/227 ، مد النقويحلا ، خالصة عبقات األنوار) 1(

 9/22 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 9/27 ، حلامد النقوي ، خالصة عبقات األنوار) 2(
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وجوه اثبات كذب وفسق كثري من الصحابة ) :  هـ1306 : ت (حامد النقوي

 .)1(والصحابيات كثرية ال حتىص 

هذا كتاب لطيف وسفر رشيف عملته يف إثبات ) :  هـ1320 : ت(النوري الطربيس 

فصل اخلطاب ( :  وسميته- أي الصحابة -حتريف القرآن وفضائح أهل اجلور والعدوان 

 .)2()ابيف إثبات حتريف كتاب رب األرب

 ) :  هـ1337 : ت(حسن احليل 
 األعقاب من بعده اصحابه انقلبوا * يوم قىض املصطفى يف صبحه وعىل

 بجورهم وهلا البغضاء قد نصبوا * قادوا اخاه ورضوا ضلع بضعته

 ًوشيخ تيم عنادا منهم نصبوا * ًنفوا اخاك عليا عن خالفته

 ري الرجس قد صحبواهارون والسام * كقوم موسى اطاعوا العجل واعتزلوا

 ًومزقوه عنادا بئس ما ارتكبوا * ويل هلم نبذوا القرآن خلفهم

 قد نسبوا) اهلجر(املختار أمحد قول  * ما راقبوا غضب اجلبار حني إىل

 مرياثه واىل حرماهنم وثبوا * ألغوا وصاياه يف اهليه وانتهبوا

 رسبًعربى النواظر حزنا دمعها  * جاروا عىل ابنته من بعده فغدت

 بالباب يعرصها الطاغي وما غصبوا * ابضعة الطهر طه نصب اعينهم

 أدموا نواظرها مرياثها غضبوا * رضوا اضالعها اجروا مدامعها

 واسقطوا محلها واملرتىض سحبوا * فأملوا عضدهيا يف سياطهم

 كرسوا ضلعها وهدوا قواها * ًعرصوها بالباب قرسا إىل أن

                                                        

 3/269 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 3/289 ، حلامد النقوي ، خالصة عبقات األنوار) 1(

 2 ، للنوري الطربيس ، ريف كتاب رب األربابفصل اخلطاب يف إثبات حت) 2(
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 وهي تندب الطهر طاها) ًحمسنا( * أجلأوها إىل اجلدار فالقت

 "حامي محاها"بنجاد احلسام  * دخلوا الدار وهي حرسى فقادوا

 متنها فانثنت تطيل بكاها * فاتاها العبد املشوم فأدمى

 . )1(حرضهتا الوفاة ما شيعاها * آذياها عند احلياة وملا

م مجع القرآن ورد يف االخبار أنه عليه السال) :  هـ1330 : ت(عيل بن موسى التربيزي 

فبقي مكنونا خمزونا حتى يظهره القائم عليه  ، بعد وفاة النبي وأتاه إىل القوم فلم يقبلوه

 .)2(السالم

إن مل تكن -إن األخبار من طريق أهل البيت كثرية ) :  هـ1341 : ت(عدنان البحراين 

صىل اهللا حممد  عىل أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتاممه كام أنزل عىل -متواترة

وأنه قد  ، ومنه ما هو حمرف ومغري ، بل منه ما هو خالف ما أنزل اهللا ، وسلمعليه وآله 

ومنها  ،  منه أشياء كثرية منها اسم عيل يف كثري من املواضع- من قبل الصحابة -ُحذف 

ريض وأنه ليس عىل الرتتيب امل ، ومنها غري ذلك ، ومنها أسامء املنافقني ، )آل حممد(لفظة 

 .)3(وسلم صىل اهللا عليه وآله عند اهللا وعند رسوله 

والقرآن الكريم يثبت كثرة املنافقني عىل عهد ) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

صىل اهللا إن الصحابة بعد النبي  : لكنهم يقولون ، عىل ذلك وإخواننا يوافقوننا ، النبي

بني وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي حتى كأن وجود  ، بأمجعهم عدولوسلم عليه وآله 

                                                        

 11 ،  شذى الكلامت)عليها السالم(للزهراء  ، 488 ، ملحمد احللو ، أدب املحتة) 1(

 32 ، للتربيزي ، مرآة الكتب) 2(

 127 ، لعدنان البحراين ، مشارق الشموس الدرية) 3(
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 ، وانقطع الوحي ، حلق بالرفيق األعىل فلام ، ظهرانيهم كان موجبا لنفاق املنافقني منهم

فإذا هم أمجعون أكتعون أبصعون ثقات عدول  ، وتم إيامهنم ، حسن إسالم املنافقني

  .)1(وإن خالفوا النصوص ونقضوا حمكامهتا ال يسألون عام يفعلون ، جمتهدون

الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة ) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

فالصحابة كغريهم من الرجال  ،  غري عاصمة- بام هي ومن حيث هي -لكنها  ، جليلة

وفيهم أهل  ، وأولياء هؤالء وفيهم البغاة ، وهم عظامؤهم وعلامؤهم ، فيهم العدول

فنحن نحتج بعدوهلم ونتوالهم يف الدنيا  ، هول احلالوفيهم جم ، اجلرائم من املنافقني

 ، وسائر أهل اجلرائم والعظائم كابن هند ، وأخي النبي ، أما البغاة عىل الويص ، واآلخرة

وأمثاهلم فال  ، وابن أرطاة ، وابن عقبة) مروان بن احلكم(وابن الزرقاء  ، وابن النابغة

  .)2(وال وزن حلديثهم ، كرامة هلم

إن من املعلوم بالرضورة بنص اآليات الكريمة وجهود ) :  هـ1351 : ت(اين املامق

املنافقني يف الصحابة بل كثرهتم فيهم وعروض الفسق بل االرتداد جلمع منهم  والفساق

  .)3(يف حياته وآلخرين بعد وفاته

ك يف جريان حكم الكافر واملرش : وغاية ما يستفاد من األخبار) :  هـ1351 : ت(املامقاين 

 .)4( ًاآلخرة عىل كل من مل يكن إثنى عرشيا

                                                        
 88 ، لرشف الدين ، بدمشقإىل املجمع العاملي  ، 423 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد) 1(

وركبت  ، 172 ، لعيل آل حمسن ، كشف احلقائق ، 15 ، لرشف الدين ، أجوبة مسائل جار اهللا) 2(

 ، الشيعة هم أهل السنة ، 69 ، حلسن عبد اهللا ، وقفة مع اجلزائري ، 600 ، ملروان خليفات ، السفينة

 32 ، م آل قطيطهلشا ، وقفة مع الدكتور البوطي ، 271 ، ملحمد التيجاين

 1/213للاممقاين  ، تنقيح املقال) 3(

 1/208 ، املصدر السابق) 4(
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قد اتفق أصحابنا اإلمامية عىل أن صحبة النبي بنفسها ) :  هـ1351 : ت(املامقاين 

وبمجردها ال تستلزم عدالة املتصف هبا وال حسن حاله وأن حال الصحايب حال من مل 

سن حاله ومدحه يدرك الصحبة يف توقف قبول خربه عىل ثبوت عدالته أو وثاقته أو ح

  .)1(املعتد به مع إيامنه

والبد أن يكون وسلم صىل اهللا عليه وآله مات النبي ) :  هـ1381 : ت(حممد رضا املظفر 

تواطؤ القوم عىل  :  وقال.)2(قد انقلبوا عىل أعقاهبم)  ال أدري اآلن- كلهم؟ -(املسلمون 

طيعون أمره يف هذا السبيل فكيف  وهم إذا كانوا يف حياته ال ي.عدم التقيد بالنص عىل عيل

 بعد هذا خريا من أن -وسلم صىل اهللا عليه وآله  أي النبي - فلم جيد .إذن بعد وفاته

  .)3(يكتب هلم كتابا فاصال ال يضلون بعده أبدا

الرشعية (فبعد متام البيعة له  ، أما عيل عليه السالم) :  هـ1381 : ت(حممد رضا املظفر 

 ،  قد وجدنا كيف انتفض عليه نفس أهل احلل والعقد)يبنظر أصحاب هذا الرأ

 فكانت .وهؤالء املنتقضون هم جلة الصحابة ، واإلسالم بعد مل يرث والعهد قريب

وانتهكت فيهام  ، حرب اجلمل فحرب صفني اللتان أريقت هبام آالف الدماء املحرمة هدرا

 بعد ذلك خليفة تعني  ومل نعرف.اإلسالمي وشلت هبام حركة الدين ، حرمات الرشيعة

 ولقد لعب السيف دورا قاسيا جعل العامل اإلسالمي ، السيف إال بتعيني من قبله أو بحد

خوض غامر احلروب إال سن   ومل جيرئ الطامعني باخلالفة عىل.يمخر يف بحر من الدماء

،  اجلمل فمهد السبيل لطلحة والزبري أن يشعال نار حرب ،  قانون االختيار.هذا القانون

                                                        

 1/213 ، املصدر السابق) 1(

 23 ، ملحمد رضا املظفر ، السقيفة) 2(

 85 ، املصدر السابق) 3(
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وللعباسيني ثورهتم  ، وهو القصري والبن الزبري تطاوله للخالفة ، ومهد ملعاوية ما اجرتم

 إىل هنا أجد من نفيس .شئت أن حتدث واحلديث ذو شجون عىل األمويني ولغريهم ما

 .بفساد ترشيع تعيني اإلمام باختيار أهل احلل والعقد القناعة واالطمئنان إىل القول

مرض  :  وقال يف موضع آخر.)1(لنبي احلكيم مثل هذا الترشيعوهيهات أن يكون من ا

فوجس منه خيفة  ، مرضه الذي انتقل به إىل الرفيق األعىلوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

مغلوبة  أمته عىل شفا جرف هار من بحر للفتن متالطم والعرب وهو يعلم أن ، الفراق

 إذ يعقد اللواء بيده للشاب أسامة بن ...يتهعىل أمرها حترق األرم عليه وعىل قومه وأهل ب

لوائه شيوخ   ثم يضم حتت...زيد أمريا عىل اجليش بعد يوم واحد من ابتداء شكاته

بكر وعمر بن اخلطاب وعبد الرمحن  املهاجرين واألنصار وجلتهم ووجوههم منهم أبو

 ...هموغري وسعد بن أيب وقاص وأسيد بن حضري وبشري بن سعد بن عوف وأبو عبيدة

 فامذا دهى املسلمني حتى خالفوا الرصيح ...ثم يشدد يف اخلروج ويلعن املتخلف منهم

خوف من اهللا ورسوله  من أمر النبي هذه املدة الطويلة من غري حياء منه وال خجل وال

أتراهم استضعفوا النبي وهو مريض شاك فتمردوا  ، وتوطنوا عىل غضبه ولعنهم جهارا

  فكيف خييل املدينة من شيوخ...أن النبي قد علم بقرب أجله ...أم ماذا ؟ ، عليه

 فال بد أن يكون كل ذلك ألمر .املهاجرين واألنصار وزعامئهم وأهل احلل والعقد منهم

 فهل نجد حال هلذه املشاكل .الظواهر التي يتصورها الناس أكثر من هذه ، ما عظيم

صىل إنه  هذا احلادث إال بأن نقول مل يصح عندنا تفسري ملشاكل - ...تطمئن إليه النفس

 يف والية " قاعدة الكفاية " أن هييئ املسلمني لقبول - )أوال( : أرادوسلم اهللا عليه وآله 

العمر مها األساس الستحقاق  فليست الشهرة وال تقدم ، عملية ، من ناحية ، أمورهم

                                                        
 42 ، املصدر السابق) 1(
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اس إمارة عيل عىل صغر الن  أفال يثبت لنا أن قضية أسامة كانت لقبول...اإلمارة والوالية

املسلمني وكان إذ ذاك ال يتجاوز الثالثني ؟ وهذا ما يفرس به  سنه يومئذ بالقياس إىل وجوه

اخلالفة خشية أن  املشكل األول والثاين أن يبعد عن املدينة ساعة وفاته من يطمع يف

فة عىل  وقد ثبت عنه إنه كان يتوجس خي.اخلالفة يزحيوها عن صاحبها الذي نصبه هلا يف

نراه اوعب يف هذا   ولذا.فوصفهم بأهنم املظلومون من بعده ، وال سيام عىل عيل أهل بيته

ومل يدخل فيه عليا وال أحدا ممن يميل  ، الرئاسة اجليش كل شخصية معروفة تتطاول إىل

فلم يذكر واحد  ، كانوا له بعد ذلك شيعة ووافقوه عىل ترك البيعة أليب بكر إليه الذين

 وهذا ما يفرس تباطؤ القوم عن البعث وعرقلتهم له بخلق اإلشاعات يف .. البعثمنهم يف

؟ ذلك االرصار وسلم صىل اهللا عليه وآله  مع إرصاره ، املعسكر عن وفاة الرسول

ويف هذا كل  ، فاعتذروا بصغر قائدهم ، نفوسهم  ومل يمكنهم أن يرصحوا بام يف.العظيم

 فكان الغرض إخالء املدينة من .مره الرصيحالتهجني لرأي النبي وعصيان أ معنى

وحدها  بعد أن اتضح للنبي أن الترصحيات بخالفته ال تكفي ، له املزامحني لعيل ليتم األمر

بعثهم هذا يرجعون وقد تم كل شئ   فقدر أن القوم إذا ذهبوا يف..للعمل هبا عندهم

املسلمني  حتت مجاعةفليس يسعهم إال أن ينضووا حينئذ  ، قبله خلليفته املنصوب من

 وزبدة املخض أن بعث أسامة ال .. أن يقلل من نزوع املتوثبني للخالفة- ثالثا.ورايتهم

به من  تدبري إلمتام أمر عيل بن أيب طالب بمقتىض الظروف املحيطة يصح أن يفرس إال بأنه

ن ال بأن هناك م ؟ وعلمهوسلم صىل اهللا عليه وآله تقدم النص عىل عيل وقرب أجل النبي 

ولتبدل   ولو أن القوم كانوا قد امتثلوا األمر ألصابوا خريا كثريا...يروق له والية ابن عمه

 ولو أن أهل القرى آمنوا "اخليال  سري التأريخ وجمرى احلوادث تبدال قد ال حييط به حتى

من السامء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بام كانوا  واتقوا لفتحنا عليهم بركات
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وحروب دموية  وملا وقع ما وقع بعد ذلك من خالف بني املسلمني وتطاحن "يكسبون 

أهنكت قوى اإلسالم وأضعفت روحية الدين حتى انفصمت عرى اجلامعة اإلسالمية 

 .كام بدئ فعاد اإلسالم كام نشاهد اليوم غريبا ، رسيعا وانتهكت حرمات األحكام الدينية

 وكل أفعاله "خالف حيدث ؟  اب كلأي أمر عظيم وتدبري حازم صنعه النبي لسد ب

حاولنا يف  :  وقال يف موضع آخر.)1(ال أمر ملن ال يطاع  ولكن. لو تم ما أراد"عظيمة 

ولكنا نؤمن بأن ما  ، البحث السابق أن نتشبث بام يرفع األنصار عن سوء النية والقصد

 عىل .حية الدينيةقلنا عنهم ال خيرج عن عده من الوساوس التي ال تربر عمل املرء من النا

 أما نفس .إنا نرجو أن يكونوا معذورين فيام عملوا لئال نخرس عددا وفريا من الصحابة

فنا مهام فرضنا  ،  فال يسعنا أن نحكم بصحته- سواء كانوا بسوء نية أم ال -عملهم 

 احلقيقة من جهة النص عىل اإلمام فإن استبدادهم هذا وترسعهم يف عقد اجتامعهم

املسلمني بال   منهم ال خيرج عن عدة خيانة لإلسالم وتفريطا يف حقوقلنصب خليفة

 . )2(مربر

  .)3(الشيعة ال حيكمون بعدالة الصحابة أمجع) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وحيث أنه جيري يف هذه األمة كلام جرى يف ) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي الشاهرودي 

سلامن  : إال ثالثةوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا األمم السالفة ارتد الناس بعد 

  .)4(ثم عرف الناس بعد يسري  ، واملقداد وأبو ذر

                                                        
 76 ، املصدر السابق) 1(

 99 ، املصدر السابق) 2(
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اعلم أنه قد استفاضت األخبار عن ) :  هـ1400 : ت( سلطان حممد بن حيدر اخلرساين

بحيث ال يكاد يقع شك  ، األئمة األطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيري فيه

كذلك كانت متوافرة من  ، كام كانت الدواعي متوافرة يف حفظه.. .يف صدور بعضها منهم

 .)1(يف تغيريه - أي الصحابة -املنافقني 

الصحابة كغريهم فيهم الطيب واخلبيث والعادل ) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

  .)2(والفاسق

ؤمنني عليه السالم بالرغم من واالمام أمري امل) :  هـ1402 : ت(حممد حسني الطباطبائي 

أنه كان أول من مجع القرآن عىل ترتيب النزول وردوا مجعه ومل يرشكوه يف اجلمع األول 

مع هذا مل يبد أية خمالفة أو معارضة وقبل املصحف ومل يقل شيئا عن هذا  ، والثاين

 .)3(املوضوع حتى يف أيام خالفته

ة بأن الشعب اإليراين بجامهريه املليونية يف إنني أدعي وبجرأ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

صىل اهللا عليه وآله وسلم عرصنا احلارض أفضل من شعب احلجاز الذي عارص رسول اهللا 

وختلفوا عن جبهات وسلم صىل اهللا عليه وآله  فمسلمو احلجاز مل يطيعوا رسول اهللا ..

 ...بة وتوعدهم بالعذاباحلرب بذرائع خمتلفة حتى وبخهم اهللا تعاىل بآيات من سورة التو

  .)4(باألكاذيب حتى أنه لعنهم من عىل املنربوسلم صىل اهللا عليه وآله وكم رموا الرسول 

                                                        
 1/20 ، للخراساين ، تفسري بيان السعادة يف مقامات العبادة) 1(
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ومن هنا  ، إن اهللا منزه بالطبع عن االستهانة بالعدل والتوحيد) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

اس حائرين يف ًفإن عليه أن يضع أسسا لثبات هذه املبادئ من بعد النبي حتى ال يرتك الن

  )1(وحتى ال جيعلهم يقعون فريسة حفنة من االنتهازيني املرتبصني ، أمرهم

 اشتهر من حضور أيب حممد احلسن عليه السالم يف بعض ما) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 يف - كعامر -ودخول بعض خواص أمري املؤمنني عليه السالم من الصحابة  ، الغزوات

 - عدم ثبوت حضور أيب حممد عليه السالم يف تلك الغزوات  مضافا إىل- :  وفيه.أمرهم

ومعلوم أنه مل  ، ولعلهم كانوا يف ذلك جمبورين ملزمني ، أن ذلك ال يدل عىل رضاهم

  .)2(يمكن هلم التخلف عن أمر املتصدين للخالفة

إن أصل اإلمامة كان يف الصدر األول من  : ويمكن أن يقال) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

والطبقة األوىل املنكرين إلمامة املوىل أمري املؤمنني صلوات اهللا  ، ريات االسالمرضو

عىل خالفته ووزارته كانوا وسلم صىل اهللا عليه وآله وسالمه عليه ولنص رسول اهللا 

 ، .سيام أصحاب احلل والعقد ، منكرين للرضوري من غري شبهة مقبولة من نوعهم

 ، بهة للطبقات املتأخرة لشدة وثوقهم بالطبقة األوىل ثم وقعت الش.وسيأيت الكالم فيهم

ونصه عىل املوىل وسلم صىل اهللا عليه وآله وعدم احتامل ختلفهم عمدا عن قول رسول اهللا 

ولعل ما  ، وعدم انقداح احتامل السهو والنسيان من هذا اجلم الغفري ، سالم اهللا عليه

إال أربعة وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا ذكرناه هو رس ما ورد من ارتداد الناس بعد رسول 

والظاهر عدم إرادة ارتداد مجيع الناس سواء كانوا حارضين يف بلد  ، أو أقل أو أكثر

                                                        

 123 ، للخميني ، كشف األرسار) 1(
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وحيتمل أن يكون املراد من ارتداد الناس نكث عهد الوالية ولو ظاهرا  ، الوحي أو ال

  .)1(وهو أقرب ، وتقية ال االرتداد عن االسالم

َّلو فرضنا أن القرآن قد نص عىل اسم اإلمام فكيف يرتفع ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ًفإن أولئك الذين متسكوا بدين النبي سنينا طمعا وحبا يف الرئاسة! اخلالف؟ ً ًّ ومل يكونوا  ، ّ

ّمستعدين للرتاجع حتى مع نص القرآن وهم يتوسلون بأية وسيلة لينفذوا ما يريدون َ َّ ّّ بل  ، ّ

 بحيث ينهدم أصل أساس اإلسالم ألنه كان -ٍ حينئذ -ّمني يؤدي ّلعل اخلالف بني املسل

ًمن املمكن إذا رأى طالب الرئاسة أن وصوهلم إىل غرضهم مل يعد ممكنا من خالل  ْ َ َ ّ

ومل يكن ليسكت  ، ٍويثور املسلمون حينئذ ، ًاإلسالم فسوف يشكلون حزبا ضد اإلسالم

ًاإلسالم ال زال فتيا فإن مثل هذا اخلالف وبمالحظة أن . عيل بن أيب طالب وباقي املؤمنني ّ

إذن . العظيم يف اإلسالم سيقيض عىل أصله إىل األبد وسيفنى حتى ذلك اإلسالم اجلزئي

الترصيح باسم عيل بن أيب طالب خمالف ملصلحة أصل اإلمامة القاضية بأن ال يؤدي يشء 

 أن يعمد أولئك كان من املمكن إذا نص القرآن عىل اإلمام.إىل خالف مصلحة الدين

الذين ال يربطهم باإلسالم والقرآن إال الدنيا والرئاسة ويريدون أن يصلوا من خالل 

يعمدوا إىل حذف تلك اآليات من القرآن وحتريف  ، القرآن إىل حتقيق نواياهم السيئة

الكتاب الساموي وإىل األبد ويبقى هذا العار عىل املسلمني إىل يوم القيامة ويصيب 

ّ ولو فرضنا أنه لن حيصل أي من هذه .ما أصاب كتاب اليهود وكتاب النصارىاملسلمني 

لوا  ، ًاألمور فأيضا لن يرتفع اخلالف ّ ألنه كان من املمكن أن ينسب أولئك الذين شك

                                                        
 3/329 ، لإلمام اخلميني ، كتاب الطهارة) 1(
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 : ًوالذين لن يرتاجعوا حديثا إىل رسول اإلسالم أنه قال قبل وفاته ، ًحزبا يف طلب الرئاسة

َهللا خلع عيل بن أيب طالب من هذا املنصب وأن ا ، أمركم شورى بينكم َ َ)1(. 

الذي هو من اهم  - العزاء واملجالس -لو مل يؤسس هذا األمر ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

األعامل الدينية مل يكن ليبقى إىل اآلن أثر للدين احلقيقي أي مذهب الشيعة ولكانت 

تأسست عىل هدم أساس املذاهب الباطلة التي تفرعت من سقيفة بني ساعدة والتي 

 فاهللا ملا رأى أن مفسدي الصدر األول قد زلزلوا بناء الدين ومل يبق .الدين قد خنقت احلق

 .)2(إال عدد قليل أمر احلسني بن عيل بأن يتحرك

إن مثل هؤالء مل يكن باستطاعتهم إطاعة األمر القرآين ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

فسوف يتخذون كل حيلة وكل وسيلة لتحقيق  ، والتخيل عن هدفهم أي احلكم والسلطة

بل وربام أوجدوا يف هذه احلالة بني املسلمني اختالفات هيدم هبا أساس  ، هذا اهلدف

اإلسالم ألنه كان من املمكن هلؤالء الناس الذين وضعوا السلطة واحلكم هدفا هلم أن 

 يسمح هلم بتحقيق يقوموا بتشكيل حزب يعارض اإلسالم إذا كان ارتباطهم باإلسالم ال

 .)3(ومن ثم ال يصبح أمامهم سوى إظهار عدائهم لإلسالم ، هدفهم

 إن أصل اإلمامة كان يف الصدر األول من رضوريات االسالم) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

والطبقة األوىل املنكرين إلمامة املوىل أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه ولنص ، 

 عىل خالفته ووزارته كانوا منكرين للرضوري من يه وآله وسلمصىل اهللا علرسول اهللا 

 ثم وقعت الشبهة للطبقات .سيام أصحاب احلل والعقد ، غري شبهة مقبولة من نوعهم
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وعدم احتامل ختلفهم عمدا عن قول رسول اهللا  ، املتأخرة لشدة وثوقهم بالطبقة األوىل

وعدم انقداح احتامل السهو  ،  عليه ونصه عىل املوىل سالم اهللاصىل اهللا عليه وآله وسلم

ولعل ما ذكرناه هو رس ما ورد من ارتداد الناس بعد  ، والنسيان من هذا اجلم الغفري

 .)1( إال أربعة أو أقل أو أكثرصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

  واملراد من املؤمن هنا من..أن حرمة الغيبة مرشوطة بااليامن) :  هـ1413 : ت(اخلوئي 

أوهلم عيل بن أيب طالب  ، آمن باهللا وبرسوله وباملعاد وباألئمة االثني عرش عليه السالم

 ، عليه السالم وآخرهم القائم احلجة املنتظر عجل اهللا فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره

أنه ثبت يف الروايات واألدعية والزيارات  : ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه

والوقيعة  ، واكثار السب عليهم واهتامهم ، ووجوب الرباءة منهم ، الفنيجواز لعن املخ

ألن انكار الوالية  ،  بل ال شبهة يف كفرهم.ألهنم من أهل البدع والريب ، فيهم أي غيبتهم

وبالعقائد اخلرافية  ، واألئمة عليه السالم حتى الواحد منهم واالعتقاد بخالفة غريهم

وتدل عليه األخبار املتواترة الظاهرة يف كفر منكر  ، الزندقةكاجلرب ونحوه يوجب الكفر و

 ويدل عليه أيضا قوله .الوالية وكفر املعتقد بالعقائد املذكورة وما يشبهها من الضالالت

ومن  : وقوله عليه السالم فيها أيضا ، ومن جحدكم كافر : عليه السالم يف الزيارة اجلامعة

النقيض أن من مل يقبل عنكم مل يوحده بل هو مرشك فإنه ينتج بعكس  ، وحده قبل عنكم

 :  ويف بعض األحاديث الواردة يف عدم وجوب قضاء الصالة عىل املستبرص.باهللا العظيم

 :  ويف مجلة من الروايات.أن احلال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصالة

وأنه تعاىل مل خيلق  ، كلبالناصب لنا أهل البيت رش من اليهود والنصارى وأهون من ال

 ومن البدهيي أن جواز .خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت ألنجس منه
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 ، بل قد عرفت جواز الوقيعة يف أهل البدع والضالل ، غيبتهم أهون من األمور املذكورة

 نعم قد ثبت حكم االسالم عىل بعضهم يف بعض األحكام فقط .والوقيعة هي الغيبة

لبطالن  ، ً ثانيا إن املخالفني بأمجعهم متجاهرون بالفسق.ال لألمر وحقنا للدماءتسهي

 ، بل التزموا بام هو أعظم من الفسق كام عرفت ، عملهم رأسا كام يف الروايات املتظافرة

ً ثالثا إن املستفاد من اآلية والروايات هو حتريم غيبة األخ .واملتجاهر بالفسق جتوز غيبته

وهذا هو املراد أيضا  ،  البدهيي أنه ال إخوة وال عصمة بيننا وبني املخالفنيومن ، املؤمن

بل ألجل  ، ال من جهة محل املطلق عىل املقيد لعدم التنايف بينهام ، من مطلقات أخبار الغيبة

 عىل أن الظاهر من األخبار الواردة يف تفسري الغيبة هو .مناسبة احلكم واملوضوع

 وقد .فافهم ، فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات ،  فقطاختصاص حرمتها باملؤمن

 .ولكنه م يأت بشئ تركن إليه النفس ، حكي عن املحقق األردبييل حتريم غيبة املخالفني

بل سبهم  ، ًرابعا قيام السرية املستمرة بني عوام الشيعة وعلامئهم عىل غيبة املخالفني

  .)1(أن جواز ذلك من الرضوريات  : اجلواهربل يف  ، ولعنهم يف مجيع األعصار واألمصار

الصحيح احلكم بطهارة مجيع املخالفني للشيعة اإلثني عرشية ) :  هـ1413 : ت(اخلوئي 

وإن كان مجيعهم يف  ، بال فرق يف ذلك بني أهل اخلالف وبني غريهم ، ًوإسالمهم ظاهرا

 .)2(رةوهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر اآلخ ، احلقيقة كافرين

ما نقل عن ابن نوبخت فالظاهر أن مراده من ) :  هـ1414: ت (حممد رضا الگلپايگاين 

إن  : الكفر الكفر األخروي وإن حكي عن العالمة أنه قال يف رشح كالمه يف علة كفرهم

صىل  معلوم بالتواتر من دين حممد )أي النص عىل إمامة أمري املؤمنني عليه السالم(النص 
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 فيكون رضوريا أي معلوما من دينه فجاحده كافر كوجوب الصالة له وسلماهللا عليه وآ

انتهى فيحتمل أن يكون املراد كفر خصوص الطبقة األوىل من املسلمني الذين سمعوا 

 ثم أنكروه كام ذكره يف اجلواهر ومن املعلوم أن صىل اهللا عليه وآله وسلمالنص من النبي 

ا العوام منهم إن مل يعلموا بوجود النص عىل إمامته  وأم.النص ال يعلمه إال بعض علامئهم

 .)1(عليه السالم

والية أهل البيت عليهم السالم رشط يف قبول ) :  هـ1431 : ت(حممد حسني فضل اهللا 

 .)2(بل هو رشط يف قبول اإليامن باهللا والنبي األكرم ص ، األعامل عند اهللا سبحانه

فى عىل املطلع اخلبري أن روايات احلوض ونظائرها ال خي) : معارص(أمحد الرمحاين اهلمداين 

وكذلك بعض اآليات القرآنية  ، من األخبار توعز إىل اتباع هذه األمة سنن من كان قبلهم

صىل اهللا  كلها دالة عىل ارتداد الناس بعد رسول اهللا )هنج البالغة(وبعض اخلطب من 

  .)3(وانقالهبم عىل أعقاهبموسلم عليه وآله 

صىل اهللا عليه إن الناس صاروا مرتدين بعد وفاة النبي ) : معارص(محاين اهلمداين أمحد الر

 إين اشهد اهللا ومالئكته ورسله أين ال ...وأهنم جل الصحابة ، وعند قبضهوسلم وآله 

وهو إمامة أمري  ، أعلم سببا لذلك إال إنكار أصل من أصول الدين وركن من أركانه

وسلم صىل اهللا عليه وآله وخالفته عن رسول اهللا  ،  السالماملؤمنني وسيد املوحدين عليه

  .)4(بال فصل
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إن الدين الذي رجعوا عنه واستحقوا به الطرد والبعد ) : معارص(أمحد الرمحاين اهلمداين 

عن رمحة اهللا تعاىل يوم يقوم الناس لرب العاملني هو اإلمامة والوالية ألمري املؤمنني عليه 

وأصول األيامن واليقني بحيث جتب معرفتها  ، ة من أركان الدينألن اإلمام ، السالم

وأن  ، واالعتقاد هبا واجب عىل كافة املسلمني ، كمعرفة رب العاملني وخاتم النبيني

  .)1(املنحرفني عنها واملنكرين هلا عن اإلسالم خارجون ويف جهنم داخلون

ري املؤمنني عليه السالم معزولون املخالفون لوالية أم) : معارص(أمحد الرمحاين اهلمداين 

ًوإن مجعا من علامء اإلمامية حكموا بكفر املخالفني  ، عن اإلسالم وإن أقروا بالشهادتني

إهنم كافرون يف الباطن  : لكن األكثر منهم قالوا ، لوالية أمري املؤمنني واألئمة املعصومني

ًية وختفيفا للمؤمنني ملسيس ًومسلمون يف الظاهر امتيازا للشهادتني وعنا ، ونفس األمر

 ، كالكعبة املعظمة واملدينة املنورة ، احلاجة إىل معارشهتم وخمالطتهم يف األماكن املرشفة

 .)2(ًوإن كانوا يوم القيامة أشد عقابا من الكفار واملرشكني

صىل من كان له أقل إملام وتأمل يف تاريخ حياة الرسول ) : معارص(حممد عيل األنصاري 

والصحابة واآليات التي نزلت يف بعضهم تؤكد نفاقهم أو ايذاءهم وسلم يه وآله اهللا عل

ال يبقى له أدنى شك يف  ، أو ختلفهم عن أوامر اهللا تعاىلوسلم صىل اهللا عليه وآله للرسول 

 إىل ..كيف ال وقد رصح الذكر احلكيم بتفسيقه ، أنه كان يف الصحابة من ال يشك يف فسقه

كثري من اآليات التي نزلت حول بعض الصحابة فقلام جتد سورة مل أن قال بأن هناك ال
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فهل من اإلنصاف أن نرتك هذه الترصحيات القرآنية  ، يذكرهم اهللا تعاىل بآية أو آيات

  .)1(!ونلتزم بعدالة مجيع الصحابة ؟ 

إن البعض من الصحابة قد أيد موقف األمويني ترصحيا أو ) : معارص(عيل الشهرستاين 

ألن  ،  وأكد عىل لزوم متابعة أمرائهم قوال وفعال حتى لو خالف القرآن والسنةتلوحيا

  .)2(ذلك بزعمهم هو الدين

يف الكالم عىل كتاب اإليضاح يف الرد ) : معارص(حمقق كتاب خامتة املستدرك للطربيس 

من انا نظرنا فيام اختلف فيه أهل امللة  : عىل سائر الفرق للفضل بن شاذان الذي قال فيه

وكلهم  ، وبرئ بعضهم من بعض ، حتى كفر بعضهم بعضا ، أهل القبلة من أمر دينهم

املسمون بالسنة  :  أحدمها.فوجدناهم يف ذلك صنفني ال غري ، ينتحلون احلق ويدعيه

فسموهم  ، مع اتفاقهم عىل رد الشيعة ، وأطال الكالم يف أخالق طوائفهم ، واجلامعة

ثم دخل  ، له مل يكمال هلم دينهم وفوضه إىل آراء األصحابويف أن اهللا ورسو ، بالرافضة

وحسد بعضهم  ، كاخللفاء الثالثة ، يف ايضاح دفائن ما يف قلوب الصحابة من الصحابة

أكثر  ، وذكر ، من أيب بكر وعمر وعثامن وطلحة والزبري وغريهم من رؤسائهم ، بعضا

  .)3(ال مزيد عليهوأوضح فضائحهم من رواياهتم ونوادرهم بام  ، مطاعنهم

وهم الذين وضعوا األحاديث يف  ، البكرية هم أتباع أيب بكر) : معارص(أمحد املحمودي 

يف أمري املؤمنني عيل بن أيب وسلم صىل اهللا عليه وآله مقابلة األحاديث الواردة عن النبي 
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 فإهنم وضعوه يف مقابلة حديث " لو كنت متخذا خليال " : نحو ، طالب عيه السالم

  فإنه كان لعيل عليه السالم فقلبته البكرية إىل أيب بكر" سد األبواب "وحديث  ، اإلخاء

يأبى اهللا  :  ثم قال." إيتوين بدواة وبياض أكتب فيه أليب بكر كتابا ال خيتلف عيه اثنان "و

صىل اهللا عليه وآله  فإهنم وضعوا مقابل احلديث املروي عنه "تعاىل واملسلمون اال أبا بكر 

فاختلفوا  ، " إئتوين بدواة وبياض أكتب لكم ما ال تضلون بعده أبدا " : يف مرضهسلم و

 أنا راض " : حسبنا كتاب اهللا ونحو حديث ، لقد غلبه الوجع : منهم : وقال قوم ، عنده

  .)1("!عنك فهل أنت عني راض 

وسلم له صىل اهللا عليه وآأن صحابة النبي ) : معارص(عبد الرحيم الرباين الشريازي 

 ، أمورا فيها خالف ما قال اهللا ورسولهوسلم صىل اهللا عليه وآله أحدثوا بعد رسول اهللا 

  .)2(ولذا استحقوا السحق والويل

صىل ارتد العرب بعد ما سمعت من أن أصحاب النبي ) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

 ، هلم أيضا يف ذلك نصيبفطمعوا أن يكون  ، ابتزوا سلطانه من مقرهوسلم اهللا عليه وآله 

نعم كانت ردة ولكن  ، فطغوا عىل اخلليفة أبى بكر واشتهرت طغياهنم هذا بعنوان الردة

  .)3(عىل من ؟ عىل اهللا ورسوله ؟ أو عىل اخلليفة من بعده؟

القوم كانوا مفتونني باالمارة مشغوفني بحب الرئاسة ) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

من حقوقهم ولذلك مل ينفذوا جيش أسامة حذرا أن يلحق  رتةعازمني عىل منع الع
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يف غياهبم فال يمكنهم بعد ذلك تنفيذ نياهتم أو يشق  الرسول األكرم بالرفيق االعىل

هيجر حني أمرهم باحضار الكتف والدواة ولذلك  عليهم ذلك ولذلك قالوا إنام الرجل

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم أرادوا أن يفتكوا به 

سألت أبا  : يف تعليقه عىل رواية احلسني بن املنذر قال) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

م( : عبد اهللا عليه السالم عن قول اهللا ُ ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِْ  آل عمران [...ِ

 : ال البهبودي ق. القتل أم املوت ؟ قال يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا)]144: 

َوما ( : وهو أن كالمه تعاىل ، أعرض عن سؤاله وأجابه بام هو أهم بالنسبة إىل السائل َ

م ومن  ُ َحممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ ْ َّ ُ ُّ ُ َ ََّ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ٌ َّْ َ َ ْ َ َُ َ ََ ُ ْ ٌِ ِ ِِ ِِ َ

َينقلب عىل عقبيه فلن ي ْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ ََ َ َرض اهللاَّ شيئا وسيجزي اهللاُّ الشاكرين ِ ْ َ َ ِْ ِِ َّ ََ ً َّ وإن  ، )]144 : آل عمران[ُ

كان تقريعا جلل املهاجرين واألنصار الذين فروا عن املرشكني يوم أحد وكادوا أن ينقلبوا 

حيث زعموا أن رسول اهللا قد قتل لكن السورة ملا  ، إىل جاهليتهم األوىل عىل أعقاهبم

أن تقرعهم بام  مقفل رسول اهللا من أحد ساملا فال تريد اآلية الكريمة االكانت نازلة بعد 

أعامق  يف قلوهبم من الضعف واملرض وتبحث عام يف نفوسهم بأنه هل االيامن نفذ يف

 هل لنا من االمر : أو أنكم تتلقونه بألسنتكم ظاهرا وتقولون يف قلوبكم باطنا ، روحكم

 حادث فقتل رسول اهللا أو مات كام مات سائر  ؟ فهل أنتم بحيث إذا حدث"من شئ 

أنبياء اهللا املرسلني ترجعون عىل أعقابكم القهقرى ؟ فاعلموا انه من ينقلب حني وفاة 

 "فان اهللا حافظ دينه  ، رسول اهللا عىل عقبيه وأحيا سنة اجلاهلية األوىل فلن يرض اهللا شيئا

ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َ حلافظون َّ ُ َِ لنعمة اهلداية   وسيجزي اهللا الشاكرين" ]9: احلجر [َ

فلن يرض اهللا شيئا   ومن ينقلب عىل عقبيه" .الثابتني عىل سرية رسول اهللا وهديه
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البد وان   تشري إىل أن املؤمنني وفيهم الفارون عن غزاة أحد"وسيجزي اهللا الشاكرين 

قسم يشكر اهللا عىل نعمة  : قسمنيوسلم ه صىل اهللا عليه وآلينقسموا بعد رسول اهللا 

وقسم غري شاكرين ينقلبون عىل أعقاهبم  ، دين االسالم بحقيقته اهلداية ويثبت عىل

اال أهنم وسلم صىل اهللا عليه وآله  ال يرى فيهم من أمر حممد " وحييون سنن اجلاهلية

باطني وانقسامهم بعد  فلو ال أهنم كانوا باقني عىل نفاقهم ال."يصلون مجيعا صالة مضيعة 

التقسيم وجزاء القسمني معنى  مل يكن لتعرض اآلية إىل هذا ، رسول اهللا إىل قسمني

  .)1(أبدا

فقد وسلم صىل اهللا عليه وآله وأما أصحاب الرسول ) : معارص( الباقر البهبودي حممد

هذا حيث خانوا اهللا ورسوله يف تلبيسهم و ، لبسوا وموهوا عىل املسلمني شأن هذه البيعة

ألزموا الطاعة عىل أنفسهم باملبايعة الصورية كام كانوا يلزمون الطاعة عىل أنفسهم باملبايعة 

أرادوا رجال من عرض الناس ليس عىل حجة من اهللا وال عىل بينة من  : مع اهللا والرسول

حق وال له  ، ليس له أمر اجلنة والنار حتى يضمن ملطيعه اجلنة وهيدد عاصيه بالنار ، نبيه

ليشفع هلم ويستغفر وال هو قسيم النار ليقول يوم القيامة هذا  ، الشفاعة ونفاذ االستغفار

 أعطوه . وألف وال... وال...عدوى خذيه لك وهذا وليي ذريه معي يدخل اجلنة وال

وانقادوا له يف أمر البيئة واملجتمع  ، الطاعة يف أمر الدين اإلهلي من دون أن يكون بأعلمهم

وأخذوا بأعناق الناس جيروهنم إىل بيعته  ،  يكون معصوما من اخلطأ والوقيعةمن دون أن

 نعم بايعوه بيعة مادية كمبايعة .وليس جيب عليهم طاعته وواليته اال بعد البيعة بزعمهم

من دون أن يأخذوا  ، أهل السوق فالتزموا طاعته ونصحه ورضبوا الرقاب يف اعالء أمره

وال يتم له الوفاء هبذا الوعد  ، وعد بتنظيم أمورهم يف الدنيا الفانيةمنه يف مقابله شيئا اال ال
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فأصبحت بيعتهم هذه ال هي بيعة واقعية  ، اال بعد اجتامعهم عليه ونصحهم وطاعتهم له

وال هو استجار وقع عىل  ، دينية وال بيعة سوقية صحيحة يستوىف فيها الثمن واملثمن

ام الذي يوجب عىل املؤمنني املوحدين أن يلتزموا  ف.رشائطه حتى نعرج عىل انفاذه رشعا

وهم ال يريدون اال الدين وال يبغون ألنفسهم ثمنا اال اجلنة  ، هبذه الصفقة الغاشمة

 من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن " .ورضوان من اهللا أكرب لو كانوا يعقلون

 وال حول وال قوة اال باهللا "نصيب كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من 

  .)1(العيل العظيم

 ، السيد عيل رضا اجلعفري ، حممود اللطيفي( قم -) ع(جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم 

كل ذلك مما أوجب أن يكون فراق ) : ن معارصو-حممود امحديان  ، حممود الرشيفي

يها السالم مع ما أحست من ثقيل عىل فاطمة علوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وسلم صىل اهللا عليه وآله ارتداد الناس وعود اجلاهلية ومعاملها ونسياهنم مأثر رسول اهللا 

صىل اهللا ومن انحراف األمة عن سياستها اإلهلية التي رسمها النبي  ، ومأسيه وشدائده

 أهنا أول من بام ، وبلغها عن اهللا تعاىل إىل سياسة رجعية قومية عربيةوسلم عليه وآله 

 أضف إىل كل هذه ما أصاهبا من .أحس االنحراف وقامت تعارضها وتدافع عن احلق

أصحاب البذخ والكرب واحلسد وما حتمل منهم من  ، أهل اجلفاء والغلظة من قريش

  .)2(الظلم واالعتداء وأخذ حقها ونحلة أبيها ونقض حريمها
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الواردة حول ما القته أم األئمة فاطمة ان األخبار ) : معارص(حممد احلسيني الشاهرودي 

مثل كرس ضلعها  ، من ممارسات تعسفية عىل أيدي احلاكمني ، الزهراء صلوات اهللا عليها

ولطمها عىل خدها ومنعها من البكاء وما اىل  ، وإسقاط جنينها املسمى بمحسن بن عيل

  .)1(أخبار كثرية متظافرة متواترة إمجاال ، ذلك

إن إحراق بيت الزهراء من األمور املسلمة القطعية يف أحاديثنا ) : رصمعا(عيل امليالين 

ومن أنكر هذا أو شك فيه أو شكك فيه  ، وعليه إمجاع علامئنا ورواتنا ومؤلفينا ، وكتبنا

 . )2(وسيخرج عن دائرة أبناء طائفتنا كائنا من كان ، فسيخرج عن دائرة علامئنا

 من رؤوس املعاندين وأصول الكفر والنفاق ان سبعني رجال) : معارص(حسني األعلمي 

ورغبته يف وسلم صىل اهللا عليه وآله منهم األول والثاين ملا عرفوا هذا األمر من رسول اهللا 

وسلم صىل اهللا عليه وآله عيل عليه السالم وا يف أنفسهم وبعضهم انا إنام آمنا بمحمد 

مر عىل ابن عمه وقطع رجاءنا فام ظاهرا جللب الرياسة ونظم أمر دنيانا واآلن قد ترد األ

احليلة وال يسعنا طاعة عيل عليه السالم فتوطئوا أو حتالفوا عىل دفع هذا األمر وعالجه 

حتى إذا دفعوا السم اليهام فدستا يف اللبن وسلم صىل اهللا عليه وآله ولو تقبل رسول اهللا 

 أفسدوا قال يعني واستقاه واجتمعوا يف السقيفة وأوحى إليهم الشيطان وأفسدوا ما

اإلمام حممد بن عيل الباقر فذهب عىل الناس اال رشذمة منهم آه يعني ضاع واختفى 

عليهم أمر الصحيفة فلم يدروا ما يف الصحيفة ومل يعرفوا أرباهبا فاغرتوا هبم بعد وفاة 

واما الرشذمة فهؤالء املتحالفون وبعض خواص النبي وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

                                                        

)1 (www.shahroudi.net/arabic/7monasenat/zahraa.htm 

ين لعيل امليال ، )عليها السالم(مظلومية الزهراء  ، 2/459 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات) 2(

59 
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الذين اعلمهم النبي بفعل هؤالء وما عقدوا عليه وما يريدون وسلم هللا عليه وآله صىل ا

  .)1(وسريكبونه يف ختريب الدين وافساد أمور املسلمني

الذين نفروا برسول اهللا ناقته يف منرصفه من تبوك أربعة ) : معارص(األمحدي امليانجي 

وسعد بن أيب  ، وطلحة ، أبوهو ، وأبو املعازف ، وأبو الدواهي ، أبو الرشور : عرش

 ، وخالد بن الوليد ، واملغرية وسامل موىل أيب حذيفة ، وأبو األعور ، وأبو عبيدة ، وقاص

 والذي يؤيد قول ...وعبد الرمحن بن عوف ، وأبو موسى األشعري ، وعمرو بن العاص

هم الذين و ، ويف مبغيض عيل وشانئيه ، الشيعة أن هؤالء مذكورة أسامؤهم يف املعارضني

ومتتعوا يف حياهتم الدنيا  ، وأحرزوا املناصب ، وأخذوا الواليات ، تسنموا عرش اخلالفة

 وعىل كل حال إخفاء أسامء هؤالء من حذيفة وعامر إما ...بعد عزل عيل عن اخلالفة

ملفسدة اجتامعية إسالمية يف ذكر أسامئهم أو خوفا من أن يقتلهم اجلن كام قتلت سعد بن 

ملصلحة يف اإلخفاء أو ملفسدة وسلم صىل اهللا عليه وآله و من جهة أمر رسول اهللا أ ، عبادة

صىل اهللا  وباجلملة كان أصحاب العقبة من املعروفني من أصحاب رسول اهللا .يف اإلجهار

ومل يكونوا من الذين ذكرهم ابن القيم أو ابن كثري ورشيد رضا من  ، وسلمعليه وآله 

  .)2(ومل يكن لذكر أسامئهم أي أثر اجتامعي ، هبماملجهولني الذين ال يعبأ 

م : قوله تعاىل) : معارص(املظفر  ُ ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِْ  أن الصحابة بعد .ِ

 ، مل يعدلوا عن الشهادتني فيتعني أن يراد به أمر آخروسلم صىل اهللا عليه وآله موت النبي 

مامة أمري املؤمنني عليه السالم إذ مل يصدر منهم ما يكون وجها وما هو إال إنكار إ

                                                        

 )احلاشية (2/62 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف) 1(

  ومابعدها1/603 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول) 2(
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فإذا كان إنكار إمامته عليه السالم انقالبا عن الدين  ، النقالهبم عموما غريه باالمجاع

  .)1(كانت اإلمامة أصال من أصوله

 ما جرى عىل أهل البيت عليه السالم من بعد رسول ...) : معارص(مرتىض الرضوي 

بعد  ، واضطهاد ، وتعد ، وعدوان ، وجفاء ، من ظلموسلم  اهللا عليه وآله صىلالكريم 

 *صبت عيل مصائب لو أهنا  : حتى قالت بضعته الزهراء عليها السالم ، تلك الوصاة

وسيعلم الذين  ، صبت عىل األيام رصن لياليا وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

  .)2(ة للمتقنيوالعاقب ، ظلموا أي منقلب ينقلبون

تلتها مظامل إىل  ، إن السقيفة كانت أم الفتن ومنبع ظلم) : معارص(جواد جعفر اخللييل 

بل قامت عىل أكتاف أفراد  ، وأهنا مل تكن فيها ال صفة مجاعية وال بعض إمجاعية ، اليوم

وتالها قتل وجور وسلب وهنب  ، رجال ونساء ال يعدون العرشة فيهم مكر وخداع

وتال الغصب غصب مكرر عىل مر العصور  ،  ما يتصوره املرء من املظاملوسبي وكل

والقرس قرس متكرر بدأ بإجبار عيل عليه السالم وبني هاشم والصحابة  ، واألحقاب

صىل اهللا وغصب نحلة فاطمة الزهراء عليها السالم بضعة رسول اهللا  ، املقربني عىل البيعة

 ،  تعلن الزهراء عليها السالم وتفضح خططهم وهكذا...الطاهرة فدكوسلم عليه وآله 

ثم تعلن ارتدادهم  ، وتفند دعواهم من أهنم عملوا ما عملوا خوف الفتنة بل هي الفتنة

 ، وتعلن استبدادهم وبعده خرساهنم ومنقلبهم ، " وإن جنهم ملحيطة بالكافرين "بقوهلا 

م يف غاياهتم الوضيعة وأثبتت غصبهم حلقوق آل البيت عليه السال ، وقد أقامت احلجة

                                                        

 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم ، 2/29 ، للمظفر ، دالئل الصدق) 1(

492 

 10 ، خلييللل ، يف تعليقه عىل كتاب السقيفة أم الفتن) 2(
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وما سيلقونه يوم اجلزاء من األهوال الفظيعة من مركز العدل والقضاء  ، ونتائجهم املريعة

  .)1(الفصل

 ما جرى عليهم من عدوان ..مظلومية أهل البيت) : معارص(جواد جعفر اخللييل 

واضطهاد وويالت من أمراء عصورهم بعد رحيل الرسول األعظم  ، ومصائب عظام

 واجتامع بعض الصحابة يف السقيفة ألجل .عنهم عليه السالموسلم  اهللا عليه وآله صىل

صىل اهللا عليه وآله حتقيق غايتهم املشؤومة التي تواطؤوا عليها يف حياة الرسول الكريم 

بعد مل وسلم صىل اهللا عليه وآله والرسول  ، وحققوها من بعد وفاته يف السقيفة ، وسلم

واملسلمني عن  ، وبذلك حرفوا اإلسالم عن مسريه الصحيح ، هيدفن ومسجى عىل فراش

ووقعوا  ، فزاغوا عن أهل البيت عليه السالم ، والنهج النبوي القويم ، الرصاط املستقيم

  .)2(يف الضالل إىل األبد

 ، ال خيفى أن بعض من ذكرنا من الصحابة ساءت عاقبته) : معارص(عبدالرسول الغفار 

بل أن لفيفا منهم ركن  ، وزلت قدمه ملا اعتزل أمري املؤمنني ، هلدىفاستحب العمى عىل ا

إذ كانوا  ،  كاألشعث وآخرين؛أو كان عينا له يف حكومة أمري املؤمنني  ، إىل معاوية

بل  ، وحييكوا ضده الفتن ، ويكيدوا له الدسائس ، يرتبصون الدوائر باالمام أمري املؤمنني

 . )3(ب وإظهار البلبلة واهلرجكان شأهنم خلق املتاعب واملصاع

                                                        

 1 ، لعيل اخللييل ، أبوبكر بن أيب قحافة ، ًأنظر أيضا ، 86 ، للخلييل ، السقيفة أم الفتن) 1(

 9 ، للخلييل ، السقيفة أم الفتن) 2(

 55 ، لعبد الرسول الغفار ، الكليني والكايف) 3(
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واضح ان معدن الرتقيم سيايس ومن امليسور للباحث ان ) : معارص(عبداهللا السبيتي 

ويسري عليه إذا رجع إىل العرص األموي  ، يلتمس العلل التي كانت تبعث عىل االصطناع

  .)1( ومل يأت الوقت لدرس هذه الناحية.واىل أحوال الصحابة الذين اصطنعهم األمويون

ان للصحبة رشفا عظيام  ، يدعى اجلمهور من السنة) : معارص(هاشم معروف احلسني 

وأرسف  ، ولو بارش املنكرات ، يمنح املتصف هبا امتيازا جيعله فوق مستوى الناس أمجعني

وينطلقون من هذا الغلو إىل اهنم عدول جمتهدون يف مجيع ما  ، يف املعايص واتباع الشهوات

ومن  ، أصاب يف آرائه واعامله الواقع فله ثواب من أدرك احلق وعمل به فمن .صدر منهم

أخطأ فله أجر املجتهدين العارفني فعدالتهم ثابتة بتعديل اهللا هلم وثنائه عليهم عىل حد 

وليس  ، وعندما تنتهي الرواية إليهم جيب الوقوف عندها ، تعبري الغزايل يف املستصفى

ولو كان الراوي هلا مروان بن احلكم  ، لدراية وقواعدهالحد ان يطبق عليها أصول علم ا

  .)2(أو أبو سفيان أو غريمها ممن وصفهم القرآن بالنفاق والرسول الكريم باالرتداد

ولو أردنا ان نستقيص البدع واملنكرات التي أحدثها ) : معارص(هاشم معروف احلسني 

لك بمجلد أضخم من كتاب مجاعة من الصحابة وماتوا وهم مرصون عليها خلرجنا من ذ

  .)3()السنة ومكانتها من الترشيع(السباعي 

اإلرجاء مذهب سيايس خمرتع ابتدع لكف السنة عن ) : معارص(عيل أكرب غفاري 

وسلم صىل اهللا عليه وآله االعرتاض بعمل الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا بعد الرسول 

                                                        

 111 ، لعبد اهللا السبيتي ، املباهلة) 1(

 71 ، اشم معروف احلسنيهل ، دراسات يف احلديث واملحدثني) 2(

 150 ، املصدر السابق) 3(
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اهنم كانوا مؤمنني  :  هبم حيث قالواوالوقيعة ، من األعامل التي هي خالف ما أمروا به

وماتوا عىل ايامهنم فال ينبغي ألحد أن يتعرض هلم ويغتاهبم بسوء اعامهلم إنام حساهبم عىل 

 فتأمل جيدا لكي يظهر لك معنى االرجاء واملرجئة .اهللا وليس لنا أن نذكرهم بسوء

  .)1(كامال

 كام -افقون واملرتدون والفسقة كان يف أصحاب النبي املن) : معارص(أبوالفضل حافظيان 

  .)2(بينه أصحابنا يف كتب الرجال

ال يتحتم  ، حكم الصحابة عندنا حكم غريهم) : معارص(عيل بن أمحد احلسيني األميني 

بل ال بد مع ذلك من حتقق إيامهنم  ، احلكم بإيامهنم وعدالتهم ونجاهتم بمجرد صحبتهم

بحفظهم وصيته يف أهل وسلم  عليه وآله صىل اهللاوعدالتهم وحسن صحبتهم لرسول اهللا 

 وأما من انقلب عىل عقبيه وأظهر العداوة ألهل البيت عليه .بيته ومتسكهم بالثقلني بعده

خالفا للعامة  ، بل جتب عداوته هللا تعاىل والرباءة إىل اهللا منه ، السالم فهو هالك ال حمالة

 ، صحابة وعام شجر بينهمواحلشوية القائلني بوجوب الكف واإلمساك عن مجيع ال

  .)3(وحسن الظن هبم كلهم ، واعتقاد اإليامن والعدالة فيهم مجيعا

َلقد ريض اهللاَُّ  : فأما ما ورد يف القرآن من قوله تعاىل) : معارص(صاحب مصباح الرشيعة 
ِ َ ْ َ َ

َعن املؤمنني ْ َِ ِ ُْ َحممد رسول اهللاَِّ وا : وقوله سبحانه] 18 : الفتح [...ِ ُ ُ َّ ٌَّ َ ُلذين معهُّ َ ََ ِ  : الفتح [...َّ

وكيف جيوز أن نحكم حكام جزما أن كل واحد من  ، فمرشوط بسالمة العاقبة] 29

                                                        
 148 ، لعيل أكرب غفاري ، دراسات يف علم الدراية) 1(

 1/468 ، إليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث) 2(

للسدي عيل خان املدين  ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين ) 3(

 )احلاشية( 2/97 ، الشريازي
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ومن ذا الذي جيرتئ  ،  ويف الصحابة كثري من املنافقني ال يعرفهم الناس..الصحابة عدل

إن ال جيوز الرباءة من أحد منهم ووسلم صىل اهللا عليه وآله عىل القول بأن أصحاب حممد 

  .)1(أساء وعىص

إن ما وصفوه بالردة يف عرص أيب بكر مل يكن باالرتداد عن ) : معارص(مرتىض العسكري 

وبام أن املعارضني  ، وإنام كانت خمالفة لبيعة أيب بكر وامتناعا من دفع الزكاة إليه ، االسالم

املتنفذ وأنصاره لبيعة أيب بكر من القبائل العربية قد غلبوا عىل أمرهم وبقي احلكم للغالب 

وأن الروايات التي بأيدينا عن حروهبم وما كانوا عليه جاءتنا عن طريق هؤالء  ، وأحفاده

الغالبني فيلزمنا واحلال هذه التثبت والتحري الدقيق عن صحة ما نسب إىل املعارضة 

  .)2(املغلوبة عىل أمرها

 الرسول معامل يأخذ أتباع مدرسة أهل البيت بعد عرص) : معارص(مرتىض العسكري 

دينهم من أئمة آل البيت االثني عرش يف مقابل أتباع مدرسة اخللفاء الذين يأخذون معامل 

 ، دينهم من أي فرد من أصحاب رسول اهللا دونام متييز بينهم فان مجيعهم عدول عندهم

ين عبد اهللا بن الزبري اللذ وبينام ال يرجع أتباع مدرسة أهل البيت إىل صحابة نظراء مروان

 ، وال معاوية وعمرو بن العاص اللذين حارباه يف وقعة صفني ، حاربا عليا يوم اجلمل

 وكذلك ال يأخذون .عبد اهللا بن وهب اللذين حارباه يوم النهروان ووال ذي اخلويرصة

                                                        

 68 ، ًنقال عن مصباح الرشيعة) احلاشية (2/97 ، املصدر السابق) 1(

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/175 ، ملرتىض العسكري ، عبد اهللا بن سبا وأساطري أخرى) 2(

 491 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم
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من نظرائهم من أعداء عيل سواءا كانوا معدودين من الصحابة أو التابعني أو اتباع 

  .)1(قات الرواةالتابعني أو من سائر طب

هكذا خنقت مدرسة اخللفاء أنفاس الصحابة والتابعني ) : معارص(مرتىض العسكري 

ويف مقابل ذلك فتحت الباب آلخرين أن يتحدثوا بني  ، وقضت عىل من خالف سياستهم

  .)2(املسلمني كام يشاؤن

 اهلجري هكذا أمجع اتباع مدرسة اخللفاء منذ القرن الثاين) : معارص(مرتىض العسكري 

وان اهللا  ،  عىل أن الصحابة كلهم جمتهدون- أوائل القرن اخلامس عرش -حتى اليوم 

 سبحانه يثيبهم عىل كل ما فعلوا من خصومات وإراقة دماء مل يقترص عىل رفع القلم عنهم

ما أعدله من حاكم ديان حني جيازينا بسيئاتنا !  وعىل ما يزعمون .بل يثيبهم عىل سيئاهتم، 

  .)3(جيازهيم هبا حسناتسيئات و

 . )4(الصحابة كغريهم من الرجال فيهم العدول من الرجال والفساق) : معارص(الزنجاين 

منذ فجر وسلم صىل اهللا عليه وآله مل يكن من صالح النبي ) : معارص(حسن الشريازي 

 اإلسالم أن يقبل املخلصني فقط ويرفض املنافقني وإنام كان عليه أن يكدس مجيع خامات

 اجلاهليه ليسيج هبا اإلسالم عن القوى املوضعية والعاملية التي تظاهرت ضده فكان هيتف

 ومل يكن للنبي أن يرفضهم وإال لبقي - :  إىل أن قال...."قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا": 

 غري أهنم تكاثروا مع ..."هو وعيل وسلامن وأبو ذر والعدد القليل من الصفوة املنتجيني

                                                        
 2/38 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني) 1(

 2/48 ،  السابقاملصدر) 2(

 2/73 ، املصدر السابق) 3(

 3/85 ، للزنجاين ، عقائد اإلمامية اإلثني عرشية) 4(
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وعىل إثر كثرهتم استطاع رؤوس النفاق أن يتسللوا إىل املراكز القيادية فخبطوا يف األيام 

اإلسالم خبطا ذريعا كاد أن يفارق واقعه لوال أن تداركه بطله العظيم عيل بن أيب طالب 

  .)1(عليه السالم

وليعلم أن الذي يظهر من السري والتواريخ أن كثريا من ) : معارص(حممد باقر اخلاليص 

 وبعده وأصحاب اجلمل وصفني بل كافة صىل اهللا عليه وآله وسلمصحابة يف زمن النبي ال

أهل الشام وأكثر أهل املدينة ومكة كانوا يف أشد العداوة ألمري املؤمنني وذريته عليهم 

السالم مع أن خمالطتهم ومشاورهتم مل تكن منكرة عند الشيعة أصال ولو رسا ولعلهم 

 ولعل األصح أن ذلك ملكان شدة احلاجة .مجاع أو مصلحةالندراجهم فيمن أنكر اإل

 واحلاصل أن طهارهتم مقرونة إما بالتقية أو احلاجة وحيث .ملخالطتهم ووفور التقية

 .)2(ينتفيان فهم كافرون قطعا

هو ملا  ، واحلق يف سبب غلوهم يف الصحابة وادعائهم العصمة هلم) : معارص(عباس حممد 

وكان اساس مذهبهم هؤالء الفئة  ، ح عىل صحة مذهبهممل يكن عندهم دليل صحي

وكان تسلمهم لذلك املقام واملنصب من غري الطريق  ، وهو اخللفاء الثالثة ، اخلاصة

فأرادوا سد باب البحث والتنقيح عن ما  ، وهو بام وقع من الغدرة يف السقيفة ، الصحيح

ام احلق عليه السالم وبنت وألجل عدم البحث عن ما فعلوه مع إمامهم إم ، شجر فيها

فألزموا اتباعهم بالسكوت إذا وصل  ، رسوهلم سالم اهللا عليها ادعوا عدالة الصحابة

 ، ألجل اخللوص إىل عصمة هؤالء من باب أوىل ، الكالم إىل ما شجر بني األصحاب

                                                        

 8 ، حلسن الشريازي ، الشعائر احلسينية) 1(

 )احلاشية (2/45 ، ملحمد جواد العاميل ، يف تعليقه عىل مفتاح الكرامة) 2(
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ًوإال ما ذكروه من األسباب ال تقنع طفال مل يبلغ  ، ألهنم بحسب زعمهم أفضل الصحابة

 .)1(ًفضال عمن عرف احلق وعرف أهله ، لماحل

ويف هذه الليلة  ، إن ليلة وفاة النبي هي ليلة قتل احلسني) : معارص(عبداهللا الكربالئي 

رضب أبوه أمري املؤمنني عىل رأسه بالسيف ودس لإلمام احلسن السم وقتل زين العابدين 

 أكرب مؤامرة يف التاريخ عىل لقد حصلت يف هذه الليلة. واإلمام حممد الباقر عليه السالم

 .)2(اإلطالق

بالرفيق األعىل وسلم صىل اهللا عليه وآله ما ان التحق النبي ) : معارصة(مجعية املعارف 

 وانحرفت التجربة اإلسالمية عن .حتى ثار اخلالف بني املسلمني واشتد النزاع بينهم

 .)3(صىل اهللا عليه وآله وسلم مسارها اإلهلي الذي خيطط له النبي 

 حيتاج األمر فيها إىل - الصحابة -إن الفتوحات املنتسبة إليهم ) : معارص(حسن عبداهللا 

ًإذ ليس من رشائط الفاتح لبلد أن يكون عدال متقيا ، إثبات عدالتهم قبلها وبعدها ً إذ أن  ، ٍ

 .)4(!اهللا ينرص هذا الدين ولو بالرجل الفاسق أو الكافر ؟

والطرق   اخلالفة إىل اإلمام عيل بن أيب طالب بنفس الوسائلملا آلت) : معارص(ّحيي عبود 

احلكم وقفت  ونفس املربرات التي توىل فيها اخللفاء الثالثة ، التي أوجدهتا بطون قريش

خالفة  ثم رفضت ، ورفضت خالفة اإلمام عيل ثم قتلته ، بطون قريش وقفة رجل واحد

                                                        
 44 ، لعباس حممد ، الة الصحابةنظرة يف عد ، 656 ، لعباس حممد ، االصحابة يف امليزان) 1(

 88 ، لعبداهللا حسني الكربالئي ، الليايل الفاطمية امتداد لأليام احلسينية) 2(

 35 ، جلمعية املعارف ، احلياة السياسية ألئمة أهل البيت) 3(

 48 ، حلسن عبداهللا ، صحبة الرسول يف ميزان املعقول واملنقول) 4(
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تقبل بحكم  ألهنا ال. ب اخلالفة للبطونابنه ومل تقبل إال بعد هزيمة آل حممد وعودة منص

 وال مانع لدى بطون قريش من أن .دولة آل حممد وترفض رفضا قاطعا أن تكون هلم

قال اخلليفة  ، وألي مسلم لكنها ال تقبل بدولة آل حممد ، ولألنصار ، تتكون دولة للموايل

 وسامل .ته واستخلفتهلو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا لولي : الثاين وهو عىل فراش املوت

فاخلليفة الثاين يتمنى حياة املوايل األموات  ، له نسب يف العرب هذا من املوايل وال يعرف

وال يرى أن  ، ويتجاهل وجود آل حممد جتاهال تاما من الناحية العملية ، ليوليهم اخلالفة

  .)1(لتويل اخلالفة فيهم من هو أهل

 وأحداث السقيفة وبيعة أيب ىل اهللا عليه وآله وسلمصبعد وفاته ) : معارص( عيل الكوراين

صىل اهللا عليه فقد جاءهم عيل عليه السالم بنسخة القرآن بخط يده حسب أمر النبي  ، بكر

فرفضوا اعتامدها ألنه كان فيها تفسري كل اآليات أو كثري منها ملصلحة عيل  ، وآله وسلم

 أمرين أن أعرضها  عليه وآله وسلمصىل اهللافأخذها عيل وقال هلم إن النبي  ، برأهيم

حتى ال  ، وإال فإين أحفظها وأقرأ النسخة التي تعتمدوهنا ، عليكم فإن قبلتموها فهو

 .)2(!يكون يف أيدي الناس نسختان للقرآن 

بعد غزو البالد  ، ّحتول كبار الصحابة إىل رأسامليني وإقطاعيني) : معارص(نبيل فياض 

يبقى زمن أيب . رب وقهر أهلها واستعبادهم ورسقة أراضيهمالغنية املحيطة بجزيرة الع

                                                        

 189 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، وابتأهب للظهور املهدي عىل األب) 1(

 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 181 ، لعيل الكوراين العاميل ، تدوين القرآن) 2(

1/256 
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بعد أن تفجرت أمام  ، فظروف أيب بكر مل متكنه من غزو البالد املحيطة : بكر استثناء

 .)1(خالفته مشاكل ما عرف بحروب الردة

كان اعتامد الدولة االسرتاتيجي يف املسائل اخلطرية ونرش الثقافة ) : معارص(نجاح الطائي 

 وهذا ال ينايف اعتقاد .مة واألحاديث الدينية يتم أسبوعيا باالعتامد عىل كعب ومتيمالعا

 لكن كعبا ومتيام يف خط .الدولة بأفضلية عيل عليه السالم عىل غريه من أمثال كعب ومتيم

بينام كان اإلمام عيل عليه السالم من اخلط املنافس  ، ومن ضمن رموزه ، احلزب القرييش

بينام كان عيل عليه  ،  بكر وعمر وعثامن ومعاوية وآخرون من أعضاء الدولةفكان أبو ، هلم

 .)2(السالم والعباس وابنه وأبو ذر وسلامن وعامر من خط املعارضة 

من قتل طبيب أيب بكر ؟ بعد ما أكل أبو بكر سام ومرض ) : معارص(نجاح الطائي 

 لو أرسلت إىل " : ا أبا بكرإذا سألو ، عرضوه عىل طبيب العرب الشهري احلارث بن كلدة

 وقال "إين أفعل ما أشاء  : فام قال لك ؟ قال : قالوا ، قد رآين) :  هـأبو بكر(الطبيب فقال 

 وبعد شهادة الطبيب ابن كلدة ." أكلت طعاما مسموما سم سنة " : ابن كلدة أليب بكر

صبح الناس بذلك سقوه سام أيضا فكف ومات ثم دفنت الدولة أبا بكر ليال قبل أن ي

  .)3(وكتبت وصيته بخط عثامن

أفلح كعب يف اجياد نظرية عدالة الصحابة املستمدة من أحاديثه ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)4(الداعية اىل عدم التعبد بالنصوص الرشعية
                                                        

 70 ، لنبيل فياض ، أم املؤمنني تأكل أوالدها) 1(

 47 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/307 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 74 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/164 ، لنجاح الطائي ، ريات اخلليفتنينظ) 3(

 167 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 4(



352 

أفلح كعب األحبار يف رضب اخلالفة اإلسالمية يف الصميم ) : معارص(نجاح الطائي 

وحتويل اخلالفة إىل قضية وراثية وهرقلية ويف إجياد أحاديث  ، برتشيحه معاوية هلا

 وأفلح كعب يف االنتقال مع اليهود إىل .وقصص مزورة مألت كتب احلديث والسرية

 ومتكن كعب وصحبه وتالميذه وسلطانه معاوية من .فلسطني يف ظل سلطة معاوية

 حتريف حديث اثني  ونجح يف.دون دليل ، السكن يف دولة فضلها عىل بلدان اهللا تعاىل

 ونجح يف بلورة نظرية .عرش خليفة عند بعض املسلمني من بني هاشم إىل بني أمية

 ونجح يف تربية بعض الطالب .املصلحة يف مقابل النص فآمن هبا كثري من املسلمني

 ، املؤمنني بنهجه مثل عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وغريهم

ونجح  ! ! صىل اهللا عليه وآله وسلمىل نرش تراثه اليهودي باسم تراث رسول اهللا الساعني إ

وأفلح ! يف عمله مع قريش يف تثبيت نظرية حرص اخلالفة يف النسب القريش إىل يومنا هذا 

يف إجياد نظرية عدالة الصحابة املستمدة من أحاديثه الداعية إىل عدم التعبد بالنصوص 

 إذ .وقد بني عمر هذا املطلب بصورة جلية وواضحة ال لبس فيها .فالنظريتان متضادتان

فنظرت  ، كرهت قريش أن جتتمع لكم النبوة واخلالفة فتجحفوا الناس جحفا : قال

 إذن قيادة احلزب وأدبياته ترفض قيادة اإلمام .قريش ألنفسها فاختارت ووفقت فأصابت

إىل نص إهلي أو وصية إهلية أو بيعة ولو كانت هذه القيادة تستند  ،  :عيل وقيادة أبنائه

 لعيل عليه السالم يف صىل اهللا عليه وآله وسلم لذا مل يطع رجال احلزب بيعة النبي .شعبية

ورفضوا بيعة  ،  له يف يوم اخلميسصىل اهللا عليه وآله وسلمورفضوا وصية النبي  ، الغدير

هم إبعاد أهل البيت عليهم  فاملصلحة عند.الناس لعيل عليه السالم بعد مقتل عثامن أيضا

فبقي ! ولو اجتمعت يف شخصهم النصوص اإلهلية والبيعة الشعبية  ، السالم عن احلكم

وهم أبو سفيان وأوالده وعكرمة  ، أفراد هذا احلزب ضد والية أهل البيت عليهم السالم



353 

د وعمر وأوال ، وسعيد بن العاص ، وعبد اهللا بن عامر ، وعتاب بن أسيد ، بن أيب جهل

وزيد  ، وبشري بن سعد وابنه النعامن ، وعائشة ، وأبو بكر ، )عبد اهللا وعبيد اهللا وحفصة(

وعمرو بن العاص  ، وابنه عمر ، وسعد بن أيب وقاص ، وحممد بن مسلمة ، بن ثابت

 ، وأبو هريرة ، وعبد اهللا بن الزبري ، وأبو موسى األشعري ، واملغرية بن شعبة ، وابناه

 ، وبيعتني شعبيتني لعيل عليه السالم ، فرغم اجتامع النص اإلهلي .وعرشات آخرون

 . )1(! ! رفض رجال احلزب القريش ذلك ؟ 

كانت أفكار ذلك احلزب ضد والية أهل البيت عليهم السالم ) : معارص(نجاح الطائي 

منع بنو هاشم من تويل أي منصب  ، وحتت ظل هذا الشعار ، حتت شعار حسبنا كتاب اهللا

صىل اهللا عليه وآله  ومنع تدوين ونرش حديث زعيم أهل البيت حممد .دولة اإلسالميةيف ال

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمرجال احلزب بقول اهللا تعاىل يف رسوله  لعدم اعتقاد ، وسلم

َإن هو إال وحي يوحى  ُ ْ َ ٌَ َّ ِْ صىل اهللا عليه وآله وقد رصحوا بذلك وقالوا إنه  ، ]4 : النجم[ُِ

وبلغ الكره القريش ألهل البيت عليهم السالم أن وصفوا  ، يسهو وخيطأ رجل وسلم

  .)2( باهلجرصىل اهللا عليه وآله وسلمزعيمهم حممد 

صىل اهللا عليه ويف مدة الثالث سنوات األخرية من حياة الرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 تأسيس احلزب تبلورت حركة ، املمتدة من زمن فتح مكة إىل تاريخ وفاته ، وآله وسلم

 وبينام متثلت حركة قبائل قريش قبل اإلسالم يف أطروحة القضاء عىل الرسول .القريش

 وكلام .متحورت يف املرحلة الثانية يف أطروحة السيطرة عىل اخلالفة اإلسالمية ، والرسالة

 ،  عىل خالفة عيل بن أيب طالب عليه السالمصىل اهللا عليه وآله وسلمازداد تأكيد النبي 

                                                        

 1/337 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/338 ، املصدر السابق) 2(
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 وبينام اشتدت حالة .ازداد متحور قبائل قريش حول نفسها ونشط سعيها لقبض السلطة

اشتدت يف الناحية األخرى حالة التحالف بني  ، التحالف بني األنصار وبني هاشم

 وقد انفجر ذلك .املهاجرين والطلقاء باستثناء جمموعة من املهاجرين بقيت مع بني هاشم

 ،  قريش من جهة وبني هاشم واألنصار من جهة أخرىبني ، الوضع بعد بيعة أيب بكر

لوال حكمة  ، وكادت أن تقع حرب طاحنة بني الطرفني تضع اإلسالم يف موقف حرج

الذي غض النظر عن حقوقه يف اخلالفة وهجوم قريش  ، عيل بن أيب طالب عليه السالم

 فانحرست ."هنبا  فصربت ويف العني قذى ويف احللق شجا أرى تراثي " : عىل منزله قائال

فقاد عمرو بن العاص بعد  ، عامة األنصار عن أيب بكر وجتمع طلقاء قريش مع أيب بكر

جميئه من السفر فتنة عظمى ضد األنصار إذ بدأ بمهامجتهم وذمهم مع باقي عتاة قريش من 

 وهكذا أصبح عكرمة بن أيب .أمثال عكرمة بن أيب جهل والوليد بن عقبة بن أيب معيط

ن العاص والوليد بن عقبة من رؤوس احلزب القريش ومن الطبيعي انضامم أيب جهل واب

سفيان وأوالده إىل صفوف ذلك احلزب ملحاربة بني هاشم واألنصار فعادت احلرب إىل 

 وملا كان أبو سفيان قائدا لطلقاء .ما كانت عليه يف اجلاهلية ولكن بلباس إسالمي لقريش

بل جاءت أثر  ، ن خالفة عثامن مل تأت بطريق الصدفةيتوضح لنا بأ ، وزعيام هلم ، مكة

 .)1(حتالفات قبلية قرشية غايتها السيطرة عىل خالفة املسلمني

بعد فتح مكة يف السنة الثامنة هجرية تبلورت تدرجييا فكرة ) : معارص(نجاح الطائي 

 شأن  وكام هو.اهلادف للسيطرة عىل اخلالفة لصالح قبائل قريش ، تأسيس احلزب القريش

ونبذ أفكار وأهداف وأشخاص  ، وأشخاصه ، وأهدافه ، أي حزب يف التعصب ألفكاره

 وفعال كان أفراد احلزب القرييش أوفياء .كذلك كان احلزب القريش ، التجمعات األخرى

                                                        
 1/321 ، املصدر السابق) 1(
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فكان املرسوم أوال خالفة أيب بكر ثم عمر ثم ابن  ، ملبدأ توزيع السلطة عىل قبائل قريش

 ولكن حصل تعديل يف اخلطة بحذف ابن اجلراح .يم ثم عدي ثم فهرأي خالفة ت ، اجلراح

 وكانت أم املؤمنني عائشة ركنا .ليحل حمله عثامن األموي ليتبعه ابن عوف من بني زهرة

 وبالرغم من عدم .وقدراهتا الشخصية القوية ، لفعاليتها الدائمة ، مهام يف هذا احلزب

وعمله يف األحداث  ، لها تؤيد تأسيسهإال أن الشواهد ك ، إعالن احلزب عن نفسه

 وألن معظم قيادة هذا احلزب .صىل اهللا عليه وآله وسلمقبل وبعد وفاة الرسول  ، اخلطرية

 وكان أهايل قريش هم املؤسسون .فقد غلب عليه طابع التجمع القريش ، كانت من قريش

ليفة أيب بكر برز نجم  ويف زمن اخل.وعقله املفكر وقيادته األساسية ، األوائل هلذا احلزب

 ، ممثال لبني أمية ومدعوما من قبل أيب سفيان وقريش ، عثامن بن عفان يف قيادة احلزب

حتى بلغ األمر به أن كتب وصية أيب بكر لعمر بن اخلطاب وأصبح معاوية واليا عىل 

 . )1(الشام

وقوفها قد أعلنت كفرها و ، وكانت مجاعة قريش قبل فتح مكة) : معارص(نجاح الطائي 

 ومل .بينام وقفت مجاعة األنصار معه ، وأهل بيته ، صىل اهللا عليه وآله وسلمضد النبي 

بل انضم إليهم عدة أفراد يشرتكون مع رجال  ، يقترص أفراد حزب قريش عىل القرشيني

أبو موسى األشعري  ، املغرية بن شعبة الثقفي :  ومن هؤالء الرجال.قريش يف األهداف

 ، أسيد بن حضري األويس ، أبو هريرة األزدي ، موىل أيب حذيفة العجميسامل  ، اليمني

وزيد بن  ، معاذ بن جبل اخلزرجي ، حممد بن مسلمة األويس ، بشري بن سعد اخلزرجي

 ومع وجود هؤالء األفراد القادمني من مناطق وقبائل .ثابت املسلم اليهودي األصل

أو حزب أيب  ، بل نسميهم بحزب قريش ، شخمتلفة ال يمكننا أن نسمي هؤالء بقبيلة قري
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ولكن وجوده الفعيل ظاهر وأعامل  ،  ومل يرصح ذلك احلزب بوجوده الرسمي.بكر وعمر

 إن احلزب " :  قال املسترشق النس.والقرائن كثرية ، احلزب التي ثبتها تشري إىل وجوده

اح مل يكن وليد وأبو عبيدة بن اجلر ، وعمر بن اخلطاب ، القريش الذي يرأسه أبو بكر

ورتبت  ، حيكت أصوهلا ، وإنام كان وليد مؤامرة رسية جمرمة ، أو ارجتاال ، الساعة

وأبو عبيدة بن  ، وعمر ، وإن أبطال هذه املؤامرة أبو بكر ، بكل أحكام واتقان ، أطرافها

  والقرائن التي تشري إىل."وغريهم  ، وحفصة ، وعائشة ، وسامل موىل أيب حذيفة ، اجلراح

 ، سعي ذلك احلزب للتسلط عىل احلكم وتعيني أفراده : وجود حزب قريش كثرية منها

حرص اخلالفة  : .وفعال سيطر حزب قريش عىل السلطة يف زمن اخللفاء ويف زمن األمويني

 وقد اضطر رجال قريش إلثبات هذا اجلانب إىل إجراء تغيري يف .يف قريش إىل األبد

 وذلك .لتنطبق عىل رجال احلزب ، اء من بعدي اثنا عرشاخللف : احلديث النبوي القائل

للحصول عىل تأييد وسند ديني ألهدافهم وأعامهلم وحذف النص الديني اخلاص بأهل 

 . )1(البيت عليهم السالم

فمن أدلة وجود حزب قريش عىل األرض السياسية يف تلك ) : معارص(نجاح الطائي 

 للسلطة دون غريهم من اخلطوط واالجتاهات هو تناوب رجال احلزب ، احلقبة التارخيية

أن  ،  وظاهر األمر.السياسية من مثل بني هاشم واألنصار وباقي عرب اجلزيرة املسلمني

 ثم نضج بعد أمرين ، صىل اهللا عليه وآله وسلمحزب قريش قد تأسس يف زمن النبي حممد 

الء من أخذه عليه السالم ملا متكن هؤ ، ولو كان بيده السيف ، الدار مل يكن شاهرا سيفه: 

عليهام ( فكانت حركة هؤالء رسيعة وغري متوقعة من قبل عيل وفاطمة .إىل أيب بكر

تشبه احلركة الرسيعة لعمر وأيب  ، وهذه احلركة الرسيعة واخلاطفة ،  واملسلمني)السالم
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والذهاب  ، صىل اهللا عليه وآله وسلميف االنسحاب من مراسم غسل ودفن الرسول  بكر

فكانت بيعة السقيفة أرسع من عملية غسل جثامن  ،  سقيفة بني ساعدة إلنجاز البيعةإىل

 . )1(!  ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

بقيت طرحية فراش  ، بعد اهلجوم عىل دار فاطمة عليها السالم) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وآله  موت أبيها املصطفى ، بعد اجتامع عدة مصائب عليها ، تشكوا مرضها

 ، وحرماهنا من فدك ، وإهانتها ، وأخذ اخلالفة من زوجها عيل عليه السالم ، وسلم

 )حمسن(وقتل ابنها  ، وجرح كرامتها يف دخوهلم بيتها من دون إذهنا ، وتكذيبهم هلا

 فتسببت هذه األحداث الكثرية واملرة يف .واستمرار مرضها برضبة الباب وإسقاط جنينها

 . )2(صىل اهللا عليه وآله وسلماملصطفى  ، وحلوقها بأبيها ،  وفاهتا عليها السالمرسعة

لقد ريض الطلقاء وأمثاهلم من العرب الداخلني يف اإلسالم عن ) : معارص(نجاح الطائي 

وكان الفائز األول يف ذلك هم طلقاء قريش  ، دولة اخلالفة بعد حتقق ما كانوا يصبون إليه

  :  ومن مجلة ما نجح الطلقاء يف تنفيذه هو.الوجود حكمهمالذين أعادوا إىل 

صىل  يف خالفة األئمة االثني عرش للرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم تزوير نص النبي - 1

 .اهللا عليه وآله وسلم

 عن اخلالفة واملرجعية )بني هاشم( صىل اهللا عليه وآله وسلم إبعاد قبيلة الرسول - 2

 .الدينية الرسمية
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إبعاد باقي العرب عن سدة الزعامة السياسية والدينية وهذه من أهم مطالب قريش  - 3

 .يف اجلاهلية

 .وإىل األبد ،  تناوب قبائل قريش- 4

 ، قرشيا ،  احلفاظ عىل رشوط قريش املعتربة يف منزلة اإلنسان واملتمثلة يف كونه عربيا- 5

دين والتقوى وفضيلة يف علوم  والغاء رشوط اإلسالم القائمة عىل السابقة يف ال.حرا

 . ورشوط قريش مشهودة يف والة الدولة.اإلسالم

 . إعادة جمد بني أمية كام كان يف اجلاهلية- 6

 . فصل عمرة التمتع عن احلج- 7

 .كام كان يف اجلاهلية ،  إبعاد مقام إبراهيم عن الكعبة- 8

ت قريش عن رسول اهللا مثلام قال ،  منع تدوين احلديث النبوي ومنع تفسري القرآن- 9

 .)1( بأنه خيطأ ويسهوصىل اهللا عليه وآله وسلم

وكانت عصبة قريش قد شخصت اثنني من زعامء املسلمني ) : معارص(نجاح الطائي 

 األول عيل بن أيب طالب عليه السالم زعيم بني هاشم .املنافسني هلا عىل حكم البالد

 وملا .اين سعد بن عبادة زعيم األنصار والث.صىل اهللا عليه وآله وسلموويص رسول اهللا 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمكان عيل بن أيب طالب عليه السالم مشغوال بمراسم دفن النبي 

 فاستعدت عصبة قريش له جيدا بمفاجئته ورده ببعض األنصار .بقي سعد بن عبادة

بن مسلمة املوالني هلا واملتفقني معها من أمثال أسيد بن حضري وبشري بن سعد وحممد 
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 وبسبب مرض . وكان سعد بن عبادة يومها مريضا ال يقوى عىل احلركة.ومعاذ ابن جبل

سعد وعدم استعداده هلذا االنقالب املفاجئ فقد سيطرت عصبة قريش عىل سقيفة بني 

 وكانت .فتمت بيعتهم أليب بكر بتأييد جمموعة من األنصار املنضمني إليهم ، ساعدة

 ، ا بكر تضم عرشات األفراد من احلزب القريش وقبيلة أسلماملجموعة التي بايعت أب

 وكانت خطة عصبة قريش هتدف .فوطأت سعد بن عبادة وكرست أنف احلباب بن املنذر

 فتمكنت من القضاء عىل سعد بن عبادة قضاء معنويا .إىل رضب الزعيمني برضبة واحدة

التاريخ إىل يومنا هذا فبقي سعد حمكوما يف  ، عرب اهتامه بمحاولة اغتصاب السلطة

 وبواسطة هذا االهتام سلبت منه أي حماولة الحقة إلبعاد عصبة .بمحاولة ليس هلا واقع

 ورغم ترك سعد للسياسة واملدينة مل يسلم بجلده إذ قتل يف حوران .قريش عن اخلالفة

 ثم قام اقتلوه قتله اهللا :  والظاهر إن عمر كان مرصا عىل قتل سعد يف السقيفة إذ قال.الشام

مهال يا عمر  :  فقال أبو بكر.لقد مهمت أن أطأك حتى تندر عضوك : عىل رأسه فقال

فلام انتهت مدة خالفة أيب بكر بوفاته  ،  لكن عمر بقي مرصا عىل رأيه.الرفق ههنا أبلغ

 لقد وقع سعد بن عبادة ضحية السياسة حيا .أرسل حممد بن مسلمة إىل الشام فقتله هناك

 وألصقوا به ميتا هتمة مقتله . هتمة سعية لغصب اخلالفة)حيا(ألصقوا به  فلقد .وميتا

فالرجل مل  ، وال أصل هلا من الصحة ، ًإذا كانت هتمة قريش لسعد باطلة! بأيدي اجلن ؟ 

  لقبض السلطة كام ادعواصىل اهللا عليه وآله وسلميستغل فرتة انشغال الناس بجهاز النبي 

 ولو كانت عنده رغبة يف قبض .م مريضا مشغوال بنفسهولقد كان سعد يف ذلك اليو: 

 إذن كيف اهتموه واهتموا .اخلالفة لقبضها قبل جميء أيب بكر وعمر وصحبهم إىل السقيفة

األنصار بمحاولة السيطرة عىل السلطة ؟ إهنا السياسة تفعل ما تريد وال تتوانى عن 

ويف حادثة السقيفة كان كبش !  ؟  وهكذا تفعل حكومات العامل.التضحية بام تشاء ملا تشاء
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الفداء سعد بن عبادة الذي ذهب ضحية االنقالب العسكري املدبر من قبل حزب قريش 
)1( . 

يف يوم رزية  ، صىل اهللا عليه وآله وسلملقد أدى عصيان النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

هللا عليه وآله صىل ا فالنبي .إىل غضبه وأمره بطرد العاصني لكالمه من بيته ، اخلميس

 ، مل يتحمل ذلك الوضع املزري ،  احلليم والكريم األخالق والواسع الصدروسلم

صىل اهللا عليه ألن معارضة أمر النبي  ، واملعارضة املتوجه يف الواقع إىل اهللا سبحانه وتعاىل

َ إن هو{ :  إذ قال اهللا سبحانه وتعاىل.تعني معارضة اهللا يف واقع احلال ، وآله وسلم ُ ْ َّ إال ِ ِ

َوحي يوحى  ُ ْ َ علمه شديد القوى *ٌَ ُُ ْ َُّ ِ َ َ ال  ،  فكالمه كالم اهللا عز وجل.}] 5-4 : النجم[َ

 ( : واهللا العظيم يقول يف كتابه الرشيف ، وشذ عن اإلسالم ، خيالفه إال من خالف الرمحن

ِولو تقول علينا بعض األقاويل  ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َّ ْ ََ َ ألخذنا منه بالي*َ ُْ ْ َِ ْ ِ َ َ ِمني َ َ ثم لقطعنا منه الوتني *ِ ِ َِ ُ ْْ َ َ َ ُْ َ  : احلاقة[َّ

44-46[()2(.  

ويف هذه  ، لقد استمر عصيان البعض حلملة أسامة مدة أسبوعني) : معارص(نجاح الطائي 

 ،  من املسلمني بإحلاح االلتحاق بغزوة أسامةصىل اهللا عليه وآله وسلمالفرتة طلب النبي 

نية ولعن العاصني منهم فلم ينفع ذلك ؟ فطلب منهم يف فلم ينفع معهم ؟ فخطب هبم ثا

صىل اهللا النبي  : فقالوا ، الثالثة املجيئ بلوح ودواة ليكتب هلم كتابا لن يضلوا بعده أبدا

 ، إن تلك املجموعة العاصية حلملة أسامة! حسبنا كتاب اهللا ؟  ،  هيجرعليه وآله وسلم

صىل اهللا هي التي منعت دفن النبي  ، له وسلمصىل اهللا عليه وآوامللعونة من قبل النبي 
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 وهامجت بيت عيل وفاطمة عليهام السالم ، وأسست السقيفة ،  ثالثة أيامعليه وآله وسلم

  .)1(دون بني هاشم واألنصار ، ونجحت يف فرض خالفة دورية لقبائل قريش، 

لنبي األعظم إشتهر علامء احلزب القريش بذكر األكاذيب عىل ا) : معارص(نجاح الطائي 

وأهل بيته الكرام بمحو مناقبهم ورسقتها لصالح أعدائهم من الصحابة مثل أيب بكر 

 وتواتر عنهم اإلفرتاء عىل األنبياء واألوصياء عىل هنج أسيادهم .وعمر وعثامن ومعاوية

فكل مثلبة يضعوهنا عىل عاتق النبي إلبعادها عن اخللفاء مثلام أبعدوا قضية عبس  ، اليهود

 .)2(!!!وسلم صىل اهللا عليه وآله  القرآنية عن عثامن إىل النبي األكرم وتوىل

لقد إعتاد بعض الطغاة عىل إحراق كتب الدول الشيعية وكتب ) : معارص(نجاح الطائي 

احلضارات اإلنسانية للقضاء عىل احلديث النبوي الرشيف وحمو حقائق السرية النبوية 

الشعوب اإلسالمية جاهلة باإلسالم ومعارفة الرشيفة وطمس حقائق التاريخ إلبقاء 

 .)3(واإلخالق املحمدية وغافلة عن تراجم املنحرفني من الصحابة والتابعني

وأخطر يشء رفضة احلزب القريش هو اخلالفة النبوية لعيل عليه ) : معارص(نجاح الطائي 

ّدما خلف اإلمام يف محلة تبوك بعوسلم صىل اهللا عليه وآله السالم لذلك أرادوا قتل النبي 

 .)4(عيل عىل املدينة
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ملاذا؟ ومن العرب أن  ، طغاة قريش غازلت بعض الصحابة) : معارص(نجاح الطائي 

املنافقني من جواسيس قريش ومنافقي األنصار مل يشرتكوا يف معركة أحد إىل جانب النبي 

 ، إلسالميوفروا وكانت قريش ال تقتل جواسيسها يف اجليش اوسلم صىل اهللا عليه وآله 

ومل يقتل سعيد بن العاص الكافر عمر بن .. .فبينت احلرب الصادقني وفضحت الفاسقني

ومل يقتله رضار بن  ، ومل يقتل خالد بن الوليد عمر يف معركة أحد ، اخلطاب يف معركة بدر

  .)1(وقتلوا باقي املسلمني ، اخلطاب الفهري الكافر يف معركة اخلندق

وعثامن بن عفان وسعد كان أبوبكر وعمر وسامل موىل أيب حذيفة ) : معارص(نجاح الطائي 

بن أيب وقاص وعبدالرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح وسعيد بن زيد التيمي وطلحة 

منهجها واحد وأهدافها يف الوصول إىل السلطة . بن عبيداهللا جمموعة متجانسة يف مكة

ًثب فلم تدخل اإلسالم إال متأخرا قبل  لذا بقيت تنتظر أعامل النبي يف مكة عن ك.واضحة

أي بعد إثني عرش سنة من البعثة النبوية الرشيفة . اهلجرة إىل املدينة املنورة بسنة ونصف

 أي . بالضبط بعد رحلة اإلرساء واملعراج.بعدما تيقنت من إنتصار اإلسالم واملسلمني

بل اهلجرة بسنة أسلم أبوبكر وسن عيل عليه السالم واحد وعرشون سنة وكان ذلك ق

 وقد متكنت هذه اجلامعة من القبض عىل السلطة بقوة السيف والنار وبذل املال .ونصف

  .)2(واملناصب دون رعاية منها لسيدة النساء وخليفة النبي
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مل يشرتك رجال السقيفة يف حرب قط فقد فروا وتركوا النبي يف ) : معارص(نجاح الطائي 

ة هي التي أيدت أبابكر يف السقيفة وجاءت به إىل اخلالفة  وهذه اجلامعة الفار.سوح القتال

 .)1(معاندة منها لويص النبي عيل بن أيب طالب عليه السالم

ومن الكبائر األخرى التي ارتكبها رجال السقيفة اهلجوم عيل ) : معارص(نجاح الطائي 

الف رجل دار فاطمة الزهراء وفيه احلسن واحلسني بالنار واحلطب بجيش قوامه أربعة آ

  .)2(وسيدة نساء أهل اجلنة ، متسببني يف قتلها وهي سيدة نساء أهل العاملني

 إستطاع رجال احلزب القريش من الطلقاء واألعراب) : معارص(الطائي  نجاح

 .)3(وحلفاؤهم من اإلستيالء عىل اخلالفة اإلسالمية

 .)4(فرفضوه ، فاإلمام جاء بالقرآن إليهم) : معارص(عيل امليالين 

وسلم صىل اهللا عليه وآله إن حديث ارتداد الناس بعد النبي ) : معارص(حممد الوحيدي 

 ، أن إنكار رضوري الدين واملذهب يوجب اإلرتداد : ووجهه ، من األحاديث املتواترة

صىل اهللا  ومما آتاه الرسول األكرم ، ًفلام كانت اإلمامة واخلالفة أصال من أصول الدين

وأنكر وسلم صىل اهللا عليه وآله ّفمن رد عىل الرسول األكرم  ، قطعبالوسلم عليه وآله 

صىل اهللا وهذا معنى ارتداد الناس بعد رسول اهللا . ًماجاء به يكون مرتدا بإمجاع املسلمني

 .)5(إال الثالثة املذكورةوسلم عليه وآله 
                                                        

 170 ، املصدر السابق) 1(

 171 ، املصدر السابق) 2(

 5 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يبايع عيل عليه السالم امللوك الثالث) 3(

 2/607 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات ، 37 ، لعيل امليالين ، عدم حتريف القرآن) 4(

 108 ، ملحمد الوحيدى ، إحقاق عقائد الشيعة) 5(
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 ال إله إال اهللا  :فلام وجد اهلرمزان حد السيف قال : قوهلم) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

ولعلهم أرادوا ان يقيسوا اهلرمزان . إىل ذلك احلنيًأرادوا إثبات أن اهلرمزان كان كافرا ، 

الذي أسلم بإختياره عىل رؤساء حزب السقيفة الذين كان مجاعة منهم كعمر وأيب بكر 

ًوعثامن وإبن عوف وسعد بن أيب وقاص وإبن اجلراح أظهروا اإلسالم طمعا فيام سمعوه 

وغلبته عىل العرب كام روي وسلم صىل اهللا عليه وآله من علامء اليهود يف حق النبي 

اإلعرتاف به عن عمر وأيب بكر ومجاعه أخرى من أصنامهم مثل أيب سفيان ومعاوية 

وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة وأكثر بني أمية واملهاجرين الذين كانوا من 

 ، ان حزب السقيفة بأمجعهم : واحلاصل. قل مستسلمة الفتحأو ف ، الطلقاء ومسلمة الفتح

ومل يبق أمامهم إال  ، بل أكثر القبائل من املهاجرين أسلموا بعدما يئسوا من الكفر بالكلية

فهؤالء هم الذين يناسبهم ما ذكروه يف حق  ، القليل أو إظهار اإلسالم حقنا لدمائهم

 ولكن أتباع مدرسة اخللفاء .ال إله اال اهللا : من أهنم وجدوا حد السيف قالوا ، اهلرمزان

ما أسلموا بل  : مع علمهم بنفاق هؤالء وأهنم كام قال أمري املؤمنني عليه السالم

يرصون عىل إيامهنم وخيتلقون أحاديث يف فضلهم من أجل يشء واحد أال . استسلموا

وعداوهتم ألمري  ، وإليذاؤهم لهوسلم صىل اهللا عليه وآله حماربتهم لرسول اهللا  : وهو

 كام ان إرصاراهم عىل كفر اهلرمزان وأيب لؤلؤة ريض اهللا عنهام .املؤمنني عليه السالم

بمن نصبه اهللا تعاىل وهو أمري  وأمثاهلام ليس إال ألهنم كفروا باجلبت والطاغوت وآمنوا

  .)1(املؤمنني عليه السالم

                                                        
 211 ، أليب احلسني اخلوئيني ، شهادة األثر عىل إيامن قاتل عمر) 1(



365 

صىل اهللا عليه وآله ة لرسول اهللا أن لعن الشيعة للصحابة أسو) : معارص(حسني اخلرساين 

وإهنم مطرودين من احلرضة النبوية وملعونني من اهللا عىل لسان ... واقتفاء ألثرهوسلم 

 )1(سفريه

 القرآن عىل أسباب النزول ملا لذلك من عالقة - عيل -مجع ) : معارص(زهري بيطار 

وملا  ، ما بنوا عليه ملا يظهر من حقائق ال توافق - أي الصحابة -فرفضوه  ، بالتأويل

 ، عرض عليه عبد الرمحن بن عوف أن يبايعه عىل كتاب اهللا وسنة رسوله وسنة الشيخني

إيذانا بأن ال حجة لسنة الشيخني أو  ، رفضه قائال تبايعني عىل كتاب اهللا وسنة رسوله

وذلك  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله غريمها من الشيوخ إن خالفت الكتاب وسنة النبي 

ثم أنه عليه السالم قد أعاد خالل السنوات اخلمس التي  ، ء للسنة بعد أن انتهكتإحيا

أعاد إىل الذاكرة كثريا من السنة يف  ، توىل فيها اخلالفة والتي كانت مفعمة باألحداث

 .)2(وجدد التذكري بالنصوص ، املامرسة

كثرة الكذب عليه يف وهو عامل بوسلم صىل اهللا عليه وآله إن النبي ) : معارص(زهري بيطار 

صىل اهللا عليه وآله فهو  ، حياته وبعد وفاته مل هيمل احلفاظ عىل سننه وال عىل كتاب اهللا

لكنهم ملا  ، قد استودع كل ذلك لدى وصيه عيل عليه السالم وأمر الناس باتباعهوسلم 

لسالم عىل فرفضوا القرآن الذي مجعه هلم عليه ا ، كان عليهم أن يعملوا برأهيم ، تنكروا له

 أما السنة فبدال - ، ومجعوه عىل النحو املعلوم ، أسباب النزول لكي ال خيتلف يف التأويل

ما ذلك إال  ، أحرقوها ومنعوا تداوهلا ، من مجعها وتدوينها لكي ال خيتلف فيها بعد ذلك

                                                        

 88 ، حلسني اخلراساين ، اإلسالم يف ضوء التشيع) 1(

 50 ، ارلزهري بيط ، اإلمامة تلك احلقيقة القرآنية) 2(
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ألهنا مليئة بالنصوص التي ال يمكن تأويلها فيام خيص والية عيل وأهل البيت عليهم 

 .)1(المالس

 : منها ، ما جاء من ثناء عىل الصحابة مرشوط برشوط) : معارص( قم -مركز الرسالة 

واالستقامة عىل املنهج  ، ًفال يكون من يف قلبه مرض مرادا قطعا ، اإليامن احلقيقي

وبعضهم  ، اإلسالمي وحسن العاقبة؛ ألن بعض الصحابة ارتدوا ثم عادوا إىل اإلسالم

 .)2(ولكنه ظهر من خالل أعامهلم ومواقفهم ، هممنافقون أرسوا نفاق

أحاديث النهي عن سب األصحاب املقصود هبا األصحاب ) : معارص(يارس احلبيب 

هنى عن سب وسلم صىل اهللا عليه وآله أي أن النبي  ، املؤمنني ال األصحاب املنافقني

بن العاص وعثامن أصحابه املؤمنني أمثال سلامن واملقداد وعامر وأبا ذر وخالد بن سعيد 

وليس ينهى عن سب  ، بن مظعون وجابر بن عبد اهللا األنصاري رضوان اهللا عليهم

 .)3(ّأصحابه املنافقني الذين خانوه وعصوا أوامره وبدلوا بعده

وجدت يف احدا مقاالت هذا املوقع املبارك أنتقادا  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

منائي وذالك لتحريمه اجلهر بالربائه او االستهزاء باي حادا لسامحة املرجع السيد عيل خا

وليس فقط البكريني وذالك أن كان بالعالنيه وله اهداف واسعه  رمز من رموز اي دين

فنحن ان اردنا ان نعلم الطفل القراه ال نعطيه كتب بحار االنوار أو املوسوعه الشامله بل 

 فان نجح هبا بدأ باجلمل وهكذاوأقسم نبدأ معه باحلروف فان نجح هبا اعطيناه الكلامت

باهللا العظيم ان الكثريين من مرص واجلزائر واخلليج قد تشيعو بفعل هذا النظام ثم تركوا 

                                                        

 49 ، املصدر السابق) 1(

 64 ، ) إيران–قم (مركز الرسالة  ، الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ) 2(

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1413 
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ما كانو عليه من حب أليب بكر وعمر لعنهام اهللا وأصبحوا يلعنوهنام ليل هنار كيف ال 

البكي بدل الدموع دما انا من هؤالء وكوين قد كنت سنيا فاين واهللا  ووجرائمهم معروفه

ملا رايته من شق لوحدة الصف الشيعي فان أختلفنا ببعض االراء ال يعني هذا أننا اعداء 

مرى بعيد من فتواه وهو ترقيق قلوب  ويرمحكم اهللا ان السيد عيل خامنائي لديه مقصد

دي سؤايل هنا وأنا من مؤيو اهل السنه حتى يأيت بالتدريج معهم أىل نور حممد وال حممد

أنا أعيش بني عائلته بكريه سنيه فهل أميض معهم بالقدح برموزهم  الشيخ يارس احلبيب

قبل كل يشء إن الشيخ  : عالنيه ودون سابق أنذار ام اميش معهم بالتدرج؟ فأجاب

فاملذكور فاقد لرشط . الرشعية يرفض أن يتبوأ شخص مقام املرجعية وهو فاقد للرشائط

 ، ط االجتهاد فإنه ليس فقيها قادرا عىل استنباط احلكم الرشعيكام أنه فاقد لرش ، اإليامن

كام أنه فاقد لرشط العدالة كون كثري من الدماء سفكت بأمره وكثري من املظامل التي طالت 

 - جدال -وحتى لو كان فقيها . ولذلك ال حيق له أن يفتي. املراجع والعلامء كان وراءها

ّفال جيوز له أن حيرم ما سامه  ألن هذا التحريم بال دليل » لنيل من رموز إخواننا السنةا«ّ

ولو أخذنا به لكانت النتيجة ختطئة أئمتنا األطهار عليهم  ، رشعي عىل هذا اإلطالق

أن من سرية األئمة  .الصالة والسالم ألهنم قد نالوا من رموز املخالفني رسا وعالنية

التي قامت بتحريف الدين اإلسالمي الطاهرين عليهم السالم النيل من الرموز املنافقة 

 وعليه فإن زعم هذا الشخص أنه ال جيوز .حتى لو كان هذا النيل أمام مرأى املخالفني

وال  ، مطلقا النيل من رموز اآلخرين هو رد عىل اهللا ورسوله وأهل البيت عليهم السالم

كام مل يقيد فتواه بأنه  ، يةفهو مل يقيد فتواه بأنه ال جيوز ذلك عالن ، ينفع ما قلتموه تربيرا له

وإنام  ، ًال جيوز ذلك النيل فجأة ولكن جيوز بالتدريج مثال حتى يصح التربير الذي قلتموه

. صىل اهللا عليه وآله وسلمًهو أطلق القول جزافا وأفتى بغري علم جرأة عىل اهللا ورسوله 
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اخلالف ويكسب ومن املعلوم أن هذه فتوى سياسية أراد املذكور هبا أن يستأنس أهل 

وهذا بحد ذاته يعترب . أي من أجل الدنيا ال اآلخرة ، ودهم من أجل مصالح حكومته

ُخروجا عن منهاج احلق واالستقامة الذي وصف به الشيعة األبرار من املهم العلم بأن . ً

وال يمكن تعطيل هذه الوظيفة ملجرد أن . النيل من الرموز املنحرفة هو من الرضوريات

ألن هناك فئة من البرش ) إبليس(فهذا معناه احرتام حتى  ، رش تؤمن هبذه الرموزفئة من الب

 التي -فهل يقول هبذا عاقل؟ وعليه فإن هذه الفتوى ) عبدة الشيطان(تعبده وهم 

نعم الصحيح .  مرفوضة متاما-صدرت أساسا من شخص ال يملك صالحية اإلفتاء 

فتارة يكون بالصدمة وتارة يكون  ، وأساليبالقول بأن للنيل من الرموز املنحرفة مواضع 

أما حتريم ذلك مجلة  ، هذا صحيح. بالتدريج بحسب الظروف واملقتضيات وقابلية القابل

وعليه فتعلم جواب مسألتك عندما تفضلت بالقول أنك . وتفصيال فهذا ما ال جيوز

فاجلواب هو . .تعيش يف وسط عائلة بكرية فهل متيض معهم بالقدح برموزهم عالنية أم ال

فآخر «إذا كان التدريج ينفع فبها وإال  ، أن ذلك موكول إليك فاخرت أفضل األساليب

املهم أن ال تتخىل عن وظيفتك . وكم من مصدوم رجع للحق بعد الصدمة» الدواء الكي

يف الدعوة للوالية آلل حممد الطاهرين عليهم السالم والرباءة من أعدائهم املنافقني عليهم 

أما اختيار األسلوب فهو أمر راجع إليك برشط عدم التجاوز عىل احلدود  ، اللعنة

 .)1(الرشعية

بارتداد أصحابه من وسلم صىل اهللا عليه وآله ّتنبأ النبي األعظم ) : معارص(يارس احلبيب 

وذلك يف روايات وأحاديث  ، وحكم بأن معظمهم سريدون جهنم وبئس املصري ، بعده

ّحاديث تنص رصاحة عىل ارتداد معظم من يسميهم اجلهلة فها هي األ.. .مستفيضة ً

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1688 
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َوأنه لن ينجو منهم إال القليل كهمل النعم) صحابة( فكيف يقولون أن كل هؤالء  ، ِّ

 .)1(!؟صىل اهللا عليه وآله وسلمّناجون ردا عىل اهللا ورسوله 

ّ صح عن ما زعمه املذكور خيالف اعتقادات الشيعة األبرار فقد) : معارص(يارس احلبيب 

صىل اهللا األئمة األطهار عليهم الصالة احلكم بكفر وارتداد معظم أصحاب رسول اهللا 

 .)2(الذين خانوه وانحرفوا بعدهوسلم عليه وآله 

ما رأيكم يف كتاب بحار األنوار الذي طبعته إيران يف  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

لتي حذفت منه؟ ختص أي املواضيع؟  جملدات؟ وما هي األشياء ا3 جملد وحذفت منه 99

 29واملحذوف هي األجزاء  ، بأن احلذف خمالفة رشعية وأدبية : وملاذا تم احلذف؟ فأفاد

 من املوسوعة وهي املتضمنة ألبواب املطاعن عىل أيب بكر وعمر وعثامن 31 و30و

حاديث أهل وعائشة وحفصة وسائر املنافقني املجرمني عليهم لعائن اهللا تعاىل مما ورد يف أ

وسبب احلذف هو إرضاء النواصب وأهل اخلالف عىل . بيت العصمة عليهم السالم

وهي جريمة كربى من جرائم هذا النظام  ، حساب دفن تراث آل حممد عليهم السالم

 .)3(ّاجلائر احلاكم يف إيران عجل اهللا يف زواله
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 :  نادى الزبري يا أبا عبد اهللا أخرج إيل.ملا التقى أهل البرصة يوم اجلمل :  عليه السالمعيل

 فقال هلام واهللا إنكام لتعلامن وأولوا العلم من آل حممد وعائشة .فخرج الزبري ومعه طلحة

 وسلمصىل اهللا عليه وآله أن كل أصحاب اجلمل ملعونون عىل لسان حممد  : بنت أيب بكر

!  قاال كيف نكون ملعونني ونحن أصحاب بدر وأهل اجلنة ؟ .ب من افرتىوقد خا، 

 : فقال له الزبري ، لو علمت أنكم من أهل اجلنة ملا استحللت قتالكم : فقال عليه السالم

صىل اهللا أنه سمع من رسول اهللا  : بن نفيل وهو يرويأما سمعت حديث سعيد بن عمرو 

سمعته  : عيل عليه السالم  ؟ قال"ريش يف اجلنة  عرشة من ق" : يقولوسلم عليه وآله 

صىل اهللا عليه وآله فقال الزبري أفرتا كذب عىل رسول اهللا  ، حيدث بذلك عثامن يف خالفته

أبو  :  قال الزبري" لست أخربك بشئ حتى تسميهم " : عيل عليه السالم ؟ فقال لهوسلم 

 وسعد بن أيب وقاص ، ن بن عوفوعبد الرمح ، والزبري ، وطلحة ، وعثامن ، وعمر ، بكر

 عددت " : عيل عليه السالم  فقال له.وسعيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو عبيدة بن اجلراح، 

 ، قد أقررت أين من أهل اجلنة : عيل عليه السالم أنت قال :  قال له"تسعة فمن العارش ؟ 

أفرتاه كذب  ، لهقال  ، به من اجلاحدين الكافرين وأما ما ادعيت لنفسك وأصحابك فإنا

ولكنه واهللا  ، ما أراه كذب : ؟ قال عليه السالموسلم صىل اهللا عليه وآله عىل رسول اهللا 

واهللا إن بعض من سميته لفي تابوت يف شعب يف جب يف  : عيل عليه السالم  فقال.اليقني

عىل ذلك اجلب صخرة إذا أراد اهللا أن يسعر جهنم رفع تلك  ، أسفل درك من جهنم

عىل  ،  نار يف أسفل درك اجلحيمإن سبعة ممن ذكرهتم يف تابوت من : ويف رواية. ةالصخر

 ، ذلك التابوت صخرة إذا أراد اهللا عز وجل عذاب أهل اجلحيم رفعت تلك الصخرة
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وإال أظفرك اهللا يب وسفك دمي عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله سمعت ذلك من رسول اهللا 

ىل أصحابك وسفك دمائكم عىل يدي وعجل وإال أظفرين اهللا عليك وع ، يديك

 .)1(فرجع الزبري إىل أصحابه وهو يبكي ، أرواحكم إىل النار

ْالذين آمنوا ثم كفروا ( : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم َ ُ ْ َُّ َّ ََ ُ َ مها  :  قال)]137 : النساء[ِ

صىل جه النبي ملا و : وكانوا سبعة عرش رجال قال ، والثالث والرابع وعبد الرمحن وطلحة

بعث هذا  :  إىل أهل مكة قالوا)ره(عيل بن أيب طالب وعامر بن يارس وسلم اهللا عليه وآله 

الصبي ولو بعث غريه يا حذيفة إىل أهل مكة وىف مكة صناديدها وكانوا يف مكة يسمون 

َومن أحسن ق( : لقول اهللا عز وجل ، عليا الصبي ألنه كان اسمه يف كتاب اهللا الصبي ُ ْ ْ ََ ًوال ََ ْ

َممن دعا إىل اهللاَِّ وعمل صاحلا وقال إنني من املسلمني  َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ ً ََ َ َ َ ََّ ِ َِ  واهللا الكفر بنا أوىل )]33 : فصلت[َّ

فساروا فقالوا هلام وخوفومها باهل مكة فعرضوا هلام وخوفومها وغلظوا مما نحن فيه 

فلام دخال مكة  ، لوكيل ومىضحسبنا اهللا ونعم ا : عيل عليه السالم فقال ، عليهام االمر

أخرب اهللا نبيه بقوهلم لعىل وبقول عىل هلم فأنزل اهللا بأسامئهم يف كتابه وذلك قول اهللا ؟ 

م فاخشوهم فزادهم إيامنا وقالوا حسبنا اهللاُّ ( ُ َالذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لك َّ َُّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ً َ َ َ ْ َ َّ َ َ َِّ ُِ َُ َ ََ ْ َْ ُ ِ

َونعم  ْ ُالوكيل َِ ِْ ٍواهللاُّ ذو فضل عظيم ( : إىل قوله]) 173 : آل عمران[َ َ ُِ َ ٍْ  )]174 : آل عمران[َ

وانام نزلت أمل تر إىل فالن وفالن لقوا عليا وعامرا فقاال ان أبا سفيان وعبد اهللا بن عامر 

 : ومها اللذان قال اهللا ، وأهل مكة قد مجعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                                        
 ، 36/324 ، 216 ، 32/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/237 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 مناظرات يف العقائد ، 6/534 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/227 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ

هلاشم  ، مدينة املعاجز ، 115 ، للخزاز القمي ، كفاية األثر ، 1/121 ، لعبد اهللا احلسن ، واألحكام

 167 ، البن عقدة الكويف ، )عليه السالم(فضائل أمري املؤمنني  ، 2/389 ، البحراين
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ْإن الذين آمنوا ثم كفروا( َ ُ ْ َّ َُّ َّ ََ ُ َ ِ فهذا أول كفرهم والكفر الثاين  ،  إىل آخر اآلية)]137 : النساء[ ِ

يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم وسلم صىل اهللا عليه وآله قول النبي 

إذا فمثله عند اهللا كمثل عيسى مل يبق منهم أحد اال متنى أن يكون بعض أهله ف ، بوجهه

ما بقي اال ان جيعله  : هو هذا فخرجوا غضبانا وقالوا : قال ، بعىل قد خرج وطلع بوجهه

فأنزل  ، نبيا واهللا الرجوع إىل آهلتنا خري مما نسمع منه يف ابن عمه وليصدنا عىل أنه دام هذا

َوملا رضب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون  (.اهللا َ َ َ ََُّّ ِ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ِ َ ُ َ َ ْ َِ ً ِ  ،  إىل آخر اآلية)]57 : زخرفال[ُ

َإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك (فهذا الكفر الثاين وزادوا الكفر حني قال اهللا  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َّْ َّ َ َُ َ ََ ُ ِ

ِهم خري الربية  َّ ِ َ ْ ْْ ُ َ يا عيل أصبحت وأمسيت وسلم صىل اهللا عليه وآله  فقال النبي )]7 : البينة[ُ

َّإن  (.ري من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن األنبياء ؟ فأنزل هو خ.خري الربية فقال له أناس ِ

َاهللاَّ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم َ َِ ْ َ َ َ ِْ َ ً َ ٌسميع عليم( إىل )]33 : آل عمران [...َُ َِ َ ٌ  قالوا فهو )ِ

م مجيعا (خري منك يا حممد قال اهللا  ُ ًإين رسول اهللاِّ إليك َ ُِ َ ِّْ ُ َْ ِ ولكنه خري ]) 158 : األعراف[ِ

 .فقاموا غضبانا وقالوا زيادة ، ومن اتبعه خري ممن اتبعكم ، م وذريته خري من ذريتكممنك

ًثم ازدادوا كفرا (.وذلك قول اهللا ، الرجوع إىل الكفر أهون علينا مما يقول يف ابن عمه ْ ْ ُُ ُ َ ْ َّ()1( . 

 ما تقول يف : بحرضته لرجل من الشيعة ، وقد قال بعض املخالفني : الصادق عليه السالم

الذي حيط اهللا به سيئايت ويرفع به  ، أقول فيهم اخلري اجلميل : العرشة من الصحابة ؟ قال

كنت أظنك رافضيا تبغض  ، احلمد هللا عىل ما أنقذين من بغضك : فقال السائل ، درجايت

                                                        
  ،للمجليس ، بحار األنوار ، 279 ، 1/206 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

تفسري كنز  ، 4/549 ، 562 ، 1/411 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 35/294 ، 30/217

 ، الربهان ، 4/227 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/654 ، للمريزا حممد املشهدي ، الدقائق

 1/421 ، للبحراين
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لعلك  :  قال.اال من أبغض واحدا من الصحابة فعليه لعنة اهللا : فقال الرجل ، الصحابة

من أبغض العرشة فعليه  : فقال ، فمن أبغض العرشة من الصحابة : قل ، لتتأول ما تقو

اجعلني يف حل مما  : فوثب الرجل وقبل رأسه وقال ، لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

 ، ثم انرصف السائل ، أنت يف حل وأنت أخي : قال ، قرفتك به من الرفض قبل اليوم

هللا درك لقد عجبت املالئكة يف الساموات من جودت  : الصادق عليه السالم لهفقال 

 ، وزاد اهللا يف خمالفينا غام إىل غم ، ثم مل تثلم دينك ، وتلطفك بام خلصك ، حسن توريتك

 : الصادق عليه السالم وحجب عنهم مراد منتحيل مودتنا يف تقيتهم فقال بعض أصحاب

  فقال. هلذا املتعنت الناصبما عقلنا من كالم هذا اال موافقة صاحبنا ، يا بن رسول اهللا

 ، وقد شكر اهللا له ، فقد فهمناه نحن ، لئن كنتم مل تفقهوا ما عنى : الصادق عليه السالم

وفقه  ، إذا ابتاله اهللا بمن يمتحنه من خمالفيه ، ان ولينا املوايل ألوليائنا املعادي ألعدائنا

من  :  صاحبكم هذا قالان  ،ويعظم اهللا بالتقية ثوابه ، جلواب يسلم معه دينه وعرضه

أي من عاب واحدا منهم وهو أمري املؤمنني عيل بن أيب  ، عاب واحدا منهم فعليه لعنة اهللا

وقد صدق الن  ، من عاهبم أو شمتهم فعليه لعنة اهللا :  وقال يف الثانية.طالب عليه السالم

  .)1(من عاهبم فقد عاب عليا عليه السالم ألنه أحدهم

                                                        
بحار  ، 2/130 ، للطربيس ، االحتجاج ، 12/262 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 1(

السيد  ، جامع أحاديث الشيعة ، 75/302 ، 72/402 ، 71/11 ، 68/11 ، للمجليس ، األنوار

تفسري اإلمام  ، 3/151 ، 1/243 ، األمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 14/524 ، الربوجردي

املصطفى موسوعة  ، 355) عليه السالم(املنسوب إىل اإلمام العسكري  ، )عليه السالم(العسكري 

 ، )عليه السالم(مناظرات اإلمام الصادق  ، 10/83 ، احلاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(والعرتة 

 283 ، للحكيمي ، لوال السنتان ، 4/98 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 93احلاج حسني الشاكري 
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املواطؤن عىل  ،  هؤالء الناكثون للبيعة" وإذا لقوا " : يف قوله تعاىل : المالكاظم عليه الس

إذا لقوا سلامن  ،  كايامنكم)الذين آمنوا قالوا آمنا( .خمالفة عيل عليه السالم ودفع االمر عنه

وسلمنا له بيعة  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله آمنا بمحمد  : واملقداد وأبا ذر وعامر قالوا هلم

وثانيهم وثالثهم إىل  ،  وإن أوهلم.وانقدنا المره كام آمنتم ، يه السالم وفضلهعيل عل

فإذا لقوهم اشمأزوا  ، تاسعهم ربام كانوا يلتقون يف بعض طرقهم مع سلامن وأصحابه

 يعنون حممدا وعليا صلوات اهللا -هؤالء أصحاب الساحر واألهوج  : وقالوا ، منهم

احرتزوا منهم ال يقفون من فلتات كالمكم عىل كفر  :  ثم يقول بعضهم لبعض.-عليهام 

انظروا إيل كيف  : فيقول أوهلم ، فينموا عليكم فيكون فيه هالككم ، حممد فيام قاله يف عيل

  .)1(وأكف عاديتهم عنكم ، أسخر منهم

واعلم أن الدالئل عىل بطالن ما ادعوا من ورود ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

والعرشة بزعمهم أمري املؤمنني عليه  ، ة العرشة اهنم من أهل اجلنة كثريةاحلديث ببشار

السالم وأبو بكر وعمر وعثامن وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد بن 

عمرو بن نفيل العدوي وعبد الرمحان بن عوف وأبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح 

 .)2(عىل التسعة اللعنة

صحة رواية العرشة املبرشة باجلنة ؟ الحظ الناس ارتكاب ) : معارص(نجاح الطائي 

مثلام فعل طلحة والزبري من أمرمها بقتل عثامن ثم  ، البعض منهم أفعاال غري مقبولة

                                                        
بحار  ، 120 ، ) السالمعليه(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

حلسن  ، املحترض ، 4/183 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 30/223 ، 6/52ج  ، للمجليس ، األنوار

 136 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 117 ، بن سليامن احليل

 32/217 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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وامتناع  ، وخروجهام عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم بعد بيعتهام له ، املطالبة بدمه

وخروج عبد الرمحن بن ! لسالم وبيعته ملعاوية سعد بن أيب وقاص عن بيعة عيل عليه ا

 وقد اجتمع املسلمون عىل .عوف عىل عثامن ومطالبته بالثورة عليه وقتل األمويني له

وإرصارهم عىل منع دفنه يف مقربة  ، رضورة عزل عثامن بن عفان ألفعاله املخالفة للدين

 ومل حيتج .)رة ملقربة البقيعحش كوكب املجاو(فدفن يف مقربة اليهود  ، املسلمني بعد موته

 ، وخاف البعض منهم عند املوت خوفا شديدا! هؤالء العرشة هبذا احلديث يف خماصامهتم 

وقال عمر عن ابن عوف أنه  ، وفسق طلحة والزبري وابن عوف وعائشة عثامن بن عفان

  وال يقبل عقل إنسان ختصيص العرشة هبؤالء وإخراج باقي املسلمني.فرعون هذه األمة

 وملاذا مل يدخل يف هؤالء محزة سيد الشهداء وجعفر بن أيب طالب .من أنصار ومهاجرين

والنفس القومي ! وزيد بن حارثة وسعد بن معاذ وعامر بن يارس وسلامن الفاريس 

! ففي هؤالء العرشة القرشيني ال يوجد أنصاري وال غريه  ، األموي واضح عىل الرواية

 عىل الدنيا وملذاهتا واحتكارهم للخالفة فتخيلوا سيطرهتم فالقرشيون مل يكفهم السيطرة

 .)1(! عىل اجلنة واحتكارهم هلا 

ّوأنت عامل بام ترتب عىل حديث العرشة الباطل من آثار جعلت ) : معارص(يارس احلبيب 

وما زالت  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمّاألمة تنخدع باملنافقني واملرتدين بعد رسول اهللا 

ع ثمن تصديقها لكذبة سعيد بن زيد التي هي إحدى أسباب بقائها عىل الضالل األمة تدف

فانظر أي ذنب عظيم ارتكبه سعيد هذا ببضع كلامت وضعها زورا عىل لسان ! إىل اليوم

 .)2(!صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

                                                        

 1/349 ، ئيلنجاح الطا ، نظريات اخلليفتني) 1(

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=392 
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 ، ال يتقدمك بعدي إال كافر ، يا عيل : عيل عليه السالمل :  وسلمصىل اهللا عليه وآلهالنبي 

  .)1(وإن أهل الساموات ليسمونك أمري املؤمنني

ٌيوم تبيض وجوه وتسود وجوه : (ملا نزلت هذه اآلية  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ َ ْ ْ َْ ََ آل [َُّ

فراية مع عجل هذه  ،  مخس راياتيرد عيل أمتي يوم القيامة عىل : قال )]106: عمران 

األمة فأسأهلم ما فعلتم بالثقلني من بعدي فيقولون اما األكرب فحرفناه ونبذناه وراء 

فأقول ردوا النار ظامء مظمئني مسودة  ، ظهورنا واما األصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه

م بالثقلني من بعدي فأقول هلم ما فعلت ، ثم يرد عيل راية مع فرعون هذه األمة ، وجوهكم

فأقول ردوا  ، فيقولون اما األكرب فحرفناه ومزقناه وخالفناه واما األصغر فعاديناه وقاتلناه

ثم ترد عيل رأيه مع سامري هذه األمة فأقول هلم ما  ، النار ظامء مظمئني مسودة وجوهكم

 فخذلناه فعلتم بالثقلني من بعدي فيقولون اما األكرب فعصيناه وتركناه واما األصغر

وضيعناه وصنعنا به كل قبيح فأقول ردوا النار ظامء مظمئني مسودة وجوهكم ثم ترد عيل 

راية ذي الثدية مع أول اخلوارج وآخرهم فأسأهلم ما فعلتم بالثقلني من بعدي فيقولون اما 

                                                        

 ، 53 ، ملحمد بن أمحد القمي ، مائة منقبة ، 1/428 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار) 1(

 ، بحار األنوار ، 328 ، 278 ، 242 ، البن طاووس ، اليقني ، 569 ، البن طاووس ، التحصني

مستدركات علم رجال  ، )احلاشية (3/18 ، للتفريش ، نقد الرجال  ،310 ، 37/307 ، للمجليس

للحافظ رجب الربيس  ، مشارق أنوار اليقني ، 4/339 ، 2/267 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 1/236 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 79
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 فأقول ردوا النار ظامء مظمئني ، األكرب فمزقناه وبرئنا منه واما األصغر فقاتلناه وقتلناه

  .)1(مسودة وجوهكم

إذا ظلمت العيون العني كان قتل العني عىل يد الرابع من  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

يا  : فقيل له ، فإذا كان ذلك استحق اخلاذل له لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، العيون

وأما العيون  ، بأما العني فأخي عيل بن أيب طال : رسول اهللا ما العني والعيون ؟ فقال

قال حذيفة بن اليامن له ملا سار من  :  ويف رواية.رابعهم قاتله ظلام وعدوانا ، فأعداؤه

وال عرفت تأويله حتى بلغت ليلتي هذه أتذكر ما قلت  ، اين واهللا ما فهمت قولك : عثامن

اهللا صىل والنبي ! كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العني ؟ ! يل باحلرة وأنت مقبل 

ونسيت أن أذكر ذلك  ، فلم اعرف تأويل كالمك ، يومئذ بني أظهرناوسلم عليه وآله 

اذكرين اهللا  ، فلام كان من أمري ما أراد اهللا يب ، يومئذوسلم صىل اهللا عليه وآله للنبي 

ورأيت ابن أيب قحافة قد قام مقام رسول اهللا واسمه عبد اهللا أول اسمه  ، كلمتك يف ليلتي

ثم الذي كان من بعده عثامن وأول  ،  الذي كان من بعده عمر وأول اسمه عنيثم ، عني

                                                        
لبدر الدين بن أمحد  ،  الكايفاحلاشية عىل أصول ، 1/109 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 329 ، البن طاووس ، اليقني ، 257 ، احلسيني العاميل

للفيض  ، التفسري الصايف ، 37/346 ، 30/203 ، 8/15 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/39

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 1/381 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/369 ، الكاشاين

تأويل  ، 8/29 ، لنارص مكارم الشريازي ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 2/196 ، املشهدي

 ، 161 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 1/119 ، لرشف الدين احلسيني ، اآليات

 2/388 ، لعيل األبطحي ، مام احلسني يف أحاديث الفريقنياإل ، 2/346 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام

إثبات  ، 263 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 519 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية، 

 2/139 ، للحر العاميل ، اهلداة
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فقال  ، فعلمت أن هذا تأويل كلمتك ، وأنت عيل املظلوم وأول اسمك العني ، اسمه عني

وجاء يف بعض ! ! يا حذيفة أين أنت عن عبد الرمحان بن عوف حني مال هبا إىل عثامن  : له

وعني عثامن وستضم إليها عني  ،  الرمحن بن عوفعني عتيق وعمر وعبد : الرشوح

وعني عمر  ، وعني عبد الرمحن بن ملجم ، وعني معاوية وعني عمرو بن العاص ، عائشة

عتيق أو  : وأبو بكر اسمه ، املراد بالعيون من ابتداء اسمه العني :  وقال املجليس.بن سعد

  .)1(اهللاوالرابع القاتل عبد الرمحن بن ملجم لعنهم  ، عبد اهللا

ان أبا بكر منى بمنزله السمع وان عمر منى بمنزله البرص  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فلام كان من الغد دخل عليه احلسني بن عيل عليه  : وان عثامن منى بمنزله الفؤاد قال

يا أبت  : السالم وعنده أمري املؤمنني عليه السالم وأبو بكر وعمر وعثامن فقلت له

نعم ثم  : صىل اهللا عليه وآله وسلم تقول يف أصحابك هؤالء قوال فام هو فقال سمعتك

هم السمع والبرص والفؤاد وسيسألون عن وصيي هذا وأشار إىل عيل  : أشار إليهم فقال

ُّإن السمع والبرص والفؤاد كل ( : بن أيب طالب عليه السالم ثم قال إن اهللا عز وجل يقول ُ ْ ْ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َّ ِ

ِأولـئ ًك كان عنه مسؤوال ُ َُ َْ َ ُ ْ َ وعزه ربى أن مجيع أمتي  : ثم قال عليه السالم]) 36 : اإلرساء[َ

                                                        

مناقب آل  ، 71  ،)الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد ، 387 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

مدينة  ، 3/12 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 2/103 ، البن شهر آشوب ، أيب طالب

 ، مستدرك سفينة البحار ، 41/312 ، 30/179 ، 183 ، )احلاشية (2/48 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 إثبات اهلداة ، 123 ، جب الربيسللحافظ ر ، مشارق أنوار اليقني ، 7/533 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 3/47 ، ليوسف البحراين ، الكشكول ، 2/515 ، للحر العاميل، 
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ُوقفوهم إهنم ( : ملوقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن واليته وذلك قول اهللا عز وجل َّ ِْ ُ ُ ِ َ

َمسئولون  ُ ُ ْ   .)1(])24 : الصافات[َّ

ً عليه السالم يوما ورآه كئيبا حزينا ؟ ًوقد دخل عليه عليا : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وكيف ال أكون كذلك وقد رأيت يف  : مايل أراك يا رسول اهللا كئيبا حزينا ؟ فقال : فقال له

يردون الناس عن  ، ليلتي هذه إن بني تيم وبني عدي وبني أمية يصعدون منربي هذا

  .)2(بعد موتك:  يا رب يف حيايت أو بعد مويت ؟ فقال : فقلت ، االسالم القهقرى

إين رأيت عىل منربي اثني عرش من  ، يا بني عبد املطلب : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

رجالن  : كلهم ضال مضل يدعون أمتي إىل النار ويردوهنم عن الرصاط القهقرى ، قريش

 .وعرشة من بني أمية ، من حيني من قريش عليهام مثل إثم األمة ومثل مجيع عذاهبم

  ويف رواية.من العرشة من ولد حرب بن أمية وبقيتهم من ولد أيب العاص بن أميةرجالن 

 ورجالن من قريش ، كلهم ضال مضل عرشة من بني أمية ، ألمتي اثنا عرش إمام ضاللة: 

صىل اهللا عليه وآله ثم ساممها رسول اهللا  ، وزر مجيع االثنا عرش وما أضلوا يف أعناقهام، 

                                                        
 ، 388 ، للصدوق ، معاين األخبار ، 2/280 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 1(

،  30/180 ، 24/271 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/4 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب

هلاشم  ، غاية املرام ، 2/672 ، للحسيني القزويني ، )عليه السالم(موسوعة اإلمام اجلواد  ، 31/618

 184 ، 181 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة العقول ، 3/89 ، البحراين

 ، 12/490 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/345 ، للكليني ، الكايف) 2(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 109/173 ، 58/168 ، )احلاشية (28/77 ، للمجليس ، واربحار األن

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 2/47 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 3/200 ، الكاشاين

قرة  ، 291 ، )احلاشية (77 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 92 ، املرندي

 1/236 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 127 ، ملحمد حياة األنصاري ، العينني من أحاديث الفريقني
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وصاحب السلسلة  ، فالن وفالن :  قال.فسمهم لنا :  قال. وسمى العرشة منهاموسلم

  قال معاوية.أوهلم مروان ، وسبعة من ولد احلكم بن أيب العاص ، وابنه من آل أيب سفيان

 ، ومجيع من توالهم من هذه األمة ، وهلكت الثالثة قبيل ، لئن كان ما قلت حقا هلكت: 

نصار والتابعني غريكم أهل البيت ولقد هلك أصحاب رسول اهللا من املهاجرين واأل

صىل اهللا عليه فان الذي قلت واهللا حق سمعته من رسول اهللا  : قال ابن جعفر ، وشيعتكم

 .)1(وآله وسلم

وقد نظر إىل رجل من املهاجرين قد ألقى ترسه خلف  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

احب الرتس ألق ترسك ومر إىل  يا ص" : فناداه ، - أي يوم أحد -ظهره وهو يف اهلزيمة 

 ، يا نسيبة خذي الرتس : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ،  فرمى برتسه"النار 

 " : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا .وكانت تقاتل املرشكني ، فأخذت الرتس

 :  املجليس قال. أفضل من مقام فالن وفالن وفالن- أي نسيبة بنت كعب -ملقام نسيبة 

ً وقال يف موضع آخر ردا عىل إبن أيب .واملراد بفالن وفالن وفالن أبو بكر وعمر وعثامن

ليت الراوي مل يكن هذه الكناية وكان يذكر من مها بأسامئهام حتى ال  : احلديد الذي قال

يرتامى الظنون إىل أمور مشتبهة ومن أمانة احلديث أن يذكر احلديث عىل وجهه وال يكتم 

                                                        

رجالن من حيني  : قال املحقق (485 ، 426 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، )عليه السالم(ني مناقب اإلمام أمري املؤمن ، مها أبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي ، من قريش

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/4 ، للطربيس ، االحتجاج ، 2/171 ، ملحمد بن سليامن الكويف

 ، 497 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم ، 1/366 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 44/97

موسوعة  ، 3/186 ، الكوراين العاميللعيل  ، جواهر التاريخ ، 47 ، لعيل بن يوسف احليل ، العدد القوية

إثبات  ، 277 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(كلامت اإلمام احلسن 

 1/344 ، للحر العاميل ، اهلداة
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إن الراوي لعله كان  : - أي املجليس-أقول ! فام باله كتم اسم هذين الرجلني ؟  ، ه شيئامن

وكيف كان يمكنه الترصيح باسم صنمي قريش  ، معذورا يف التكنية باسم الرجلني تقية

وشيخي املخالفني الذين كانوا يقدموهنام عىل أمري املؤمنني عليه السالم ؟ مع أن كنايته 

إذ ظاهر أن الناس كانوا ال يبالون بذكر أحد من الصحابة بام كان واقعا  ، أبلغ من الرصيح

وأما سائر بني أمية وأجداد سائر خلفاء اجلور فلم يكونوا  ، إال بذكرمها وذكر ثالثهام

حارضين يف هذا املشهد يف عسكر املسلمني حتى يكنى بذكرهم تقية من أوالدهم 

 ، وذكره كان أوىل ،  إبراهيم ذكر الثالث أيضا معهاموقد تقدم يف رواية عيل بن ، وأتباعهم

  .)1(الن فراره كان اعرض

فكأنام جحد نبويت  ، من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفايت : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

  .)2( ومن توىل ظاملا فهو ظامل.ونبوة األنبياء قبيل

                                                        
 1/270 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 134 ، 20/67 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، 3/17 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 103 ، للصدوق ، ت يف دين اإلماميةاالعتقادا) 2(

 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 35 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف

 ، 27/60 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 54 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 1/16

تفسري  ، 2/17 ، للطربيس ، تفسري جوامع اجلامع ، 38/155 ، 31/575 ، 30مقدمة املحقق /29

 ، تفسري امليزان ، 2/195 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/453 ، للطربيس ، جممع البيان

 )يه السالمعل(وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 9/62 ، للطباطبائي

 ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، )احلاشية (246 ، أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين، 

 ، االمامة واحلكومة ، 391 ، 216 ، البن جرب ، هنج اإليامن ، )احلاشية (73 ، للمحسن إبن كرامة

 61 ، ملحمد آل عبد اجلبار ، واصبالشهب الثواقب لرجم شياطني الن ، 132 ، ملحمد حسني األنصاري

منار اهلدى يف  ، 14/399 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 4/224 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام، 
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إن  : وقال ، أسلمتام هللا وسلمتام لهيا عيل ويا خدجية  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فعلنا  : فقاال ، وأطيعا هتديا ، جربئيل عندي يدعو كام إىل بيعة االسالم فأسلام تسلام

إن لالسالم رشوطا وعهودا  : إن جربئيل عندي يقول لكام : وأطعنا يا رسول اهللا فقال

واألئمة  ،  وبعد مويتومعرفته يف حيايت ، وطاعة ويل األمر بعدي :  فذكر منها...ومواثيق

ومواالة أولياء اهللا ومعاداة أعداء اهللا والرباءة من الشيطان  ، من بعده واحد بعد واحد

أمية وأشياعهم  وتيم وعدي : والرباءة من األحزاب ، الرجيم وحزبه وأشياعه

 . )1(وأتباعهم

فإن  ، الظاملنييا عيل اصرب عىل ظلم  : يف وصيته لعيل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ثم  ، ثم الثالث ، ثم الثاين وهو رش منه وأظلم ، الكفر يقبل والردة والنفاق مع األول منهم

هم  ، جيتمع لك شيعة تقابل هبم الناكثني والقاسطني واملتبعني املضلني وأقنت عليهم

 .)2(األحزاب وشيعتهم

مجعني ولكن سيكون بعدي أئمة أنا رسول اهللا إىل الناس أ : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

يقومون يف الناس فيكذبوهنم ويظلموهنم أئمة الكفر  ، عىل الناس من أهل بيتي من اهللا

                                                                                                                                        

 أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 390 ، لعيل البحراين ، )عليهم السالم(النص عىل إمامة اإلثني عرش 

 ،262 

جامع أحاديث  ، 65/392 ، 18/233 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 8 ، إبن طاووس ، الطرف) 1(

 338 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة ، 1/483 ، للربوجردي ، الشيعة

 69 ، للمرندي ، جممع النورين ، 22/489 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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أال  ، أال فمن واالهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاين ، والضالل وأشياعهم

 .)1(ومن ظلمهم وأعان عىل ظلمهم وكذهبم فليس مني وال معي وأنا منه برئ

ُفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة ( : يف قوله تعاىل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  َ َ ً َ ً ََ َّ َُ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ

َإهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللاِّ وحيسبون أهنم مهتدون  َ ُُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َُّ َّ َ ْ ُ َُّ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َّ َ َّ  يعني )]30 : األعراف[ِ

 .)2(أئمة اجلور دون أئمة احلق

لقد تقمصها أخو تيم وإنه ليعلم  واهللا : وقد ذكرت اخلالفة عنده فقال :  السالمعيل عليه

فسدلت  ، عني السيل وال يرقى إيل الطري ينحدر ، أن حميل منها حمل القطب من الرحى

وطفقت أرتأي بني أن أصول بيد جزاء أو أصرب عىل  ، وطويت عنها كشحا ، دوهنا ثوبا

ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى  ، وهيرم فيها الكبري ، الصغري يشيب فيها ، طخية عمياء

أرى  ، ويف احللق شجا ، فصربت ويف القلب قذا ، عىل هايت أحجى فرأيت أن الصرب ، ربه

 عقدها ألخي عدي بعده ، حتى إذا مىض األول لسبيله فأدىل هبا إىل فالن بعده ، هنبا تراثي

فصريها واهللا يف حوزة  ، ا اآلخر بعد وفاتهفيا عجبا بينا هو يستقيلها يف حياته إذ عقده، 

فصاحبها  ، ويكثر العثار فيها واالعتذار منها ، ويغلظ كلمها ، خيشن مسها ، خشناء

 - لعمر اهللا -فمني الناس  ، أسلس هبا غسق إن عنف هبا حرن وإن ، كراكب العصبة

ل املدة فصربت عىل طو ، وبلوى وهو مع هن وهني ، وتلون واعرتاض ، بخبط وشامس

 !فياهللا وللشورى  ، حتى إذا مىض لسبيله جعلها يف مجاعة زعم اين منهم ، وشدة املحنة

                                                        
 ، للحر العاميل ، بات اهلداةإث ، 24/265 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/155 ، للربقي ، املحاسن) 1(

1/247 ، 311 ، 315 ، 630 

 حديث الطلب واإلرادة ، 5/233 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/610 ، للصدوق ، علل الرشائع) 2(

 152 ، ملحمد املحمدي اجليالين، 
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فامل رجل  متى اعرتض الريب يف مع األول منهم حتى رصت أقرن إىل هذه النظائر ؟

وقاموا  ، وقام ثلث القوم نافجا حضنيه بني نشيله ومعتلفه ، وأصغى آخر لصهره ، بضعبه

وكسبت  ، حتى أجهز عليه عمله ، ضمون مال اهللا خضم اإلبل نبت الربيعمعه بني أبيه خي

  .)1(به مطيته

فأما الستة  ، إن يف التابوت األسفل ستة من األولني وستة من اآلخرين : عيل عليه السالم

فرعون الفراعنة والسامري والدجال كتابه يف األولني  ومن األولني فابن آدم قاتل أخيه

والستة من اآلخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن  ، وهامان وقارون ، نوخيرج يف اآلخري

كناية عن  : نعثل :  قال املجليس.ونيس املحدث اثنني ، العاص وأبو موسى األشعري

  .)2( واملنسيان األعرابيان األوالن ، عثامن كام سيأيت

 يعنيني وأبا ذر - أذكركم باهللا أهيا األربعة .لست بقائل غري شئ واحد : عيل عليه السالم

إن تابوتا من نار  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله سمعت رسول اهللا  : -والزبري واملقداد 

يف جب يف قعر جهنم يف تابوت  ، ستة من األولني وستة من اآلخرين ، فيه اثنا عرش رجال

 فإذا أراد اهللا أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن .عىل ذلك اجلب صخرة ، مقفل

 : عيل عليه السالم  قال. اجلب فاستعرت جهنم من وهج ذلك اجلب ومن حرهذلك

                                                        

 ، 418البن طاووس  ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، 361 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

 ، 29/497 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 67لوالد البهائي العاميل  ، وصول األخيار إىل أصول األخبار

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 563 ، 1/373 ، ألبو الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث

 ،  عىل امللوك الثالث ؟ملاذا مل يصل عيل ، 277/لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، )احلاشية (2/499

 174 ، 62 ، لنجاح الطائي

 ، للحويزي ، نور الثقلني ، 30/409 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 485 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

3/391 
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أما  : فقال ،  عن األولني-وأنتم شهود به وسلم صىل اهللا عليه وآله فسألت رسول اهللا 

 ، والذي حاج إبراهيم يف ربه ، وفرعون الفراعنة ، األولون فابن آدم الذي قتل أخاه

أما أحدمها فهود اليهود واآلخر  ، م وغريا سنتهمورجالن من بني إرسائيل بدال كتاهب

 ويف اآلخرين الدجال وهؤالء اخلمسة أصحاب .وإبليس سادسهم ، نرص النصارى

الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوهتم الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا عىل عداوتك يا 

 : فقلنا :  قال سلامن.هذا وهذا حتى سامهم وعدهم لنا ، وتظاهرون عليك بعدي ، أخي

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول اهللا  ، صدقت

أنه كان خيرج كل ليلة مجعة إىل ظاهر املدينة وال يعلم أحد إىل أين يميض  : عيل عليه السالم

 فدخل عمر إىل ..فتبعه عمر حتى وصل إىل بلدة عظيمة تبعد مسرية سنتني عن املدينة

اس كلهم يلعنون ظاملي آل حممد عليه السالم ويسموهنم بأسامئهم واحدا املدينة فرأى الن

فلمأ سمع عمرذلك  ، وكل صاحب صناعة يفعل ذلك اللعن وهو عىل صناعته ، واحدا

 بذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله  فلام عاد عمر أخرب النبي .ضاقت عليه األرض بام رحبت

 فلام سأله من سأله .ال تنس ما شهدت بنظرك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال له رسول ، 

  .)2(نفذ يف سحر بني هاشم : قال ، عن ذلك

                                                        

بحار  ، 1/112 ، للطربيس ، االحتجاج ، 161 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

األنوار  ، 5/516 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 30/405،  28/279 ، للمجليس ، األنوار

هلاشم  ، غاية املرام ، 102 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 290 ، جلعفر النقدي ، العلوية

 3/324 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 5/320 ، البحراين

 30/333 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 122 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض) 2(
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عىل عهده حتى قام وسلم صىل اهللا عليه وآله قد كذب عىل رسول اهللا  : عيل عليه السالم

أهيا الناس قد كثرت عيل الكذابة فمن كذب عيل متعمدا فليتبوء مقعده من  : خطيبا فقال

رجل  : وإنام أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس ، ليه من بعدهثم كذب ع ، النار

صىل متصنع باإلسالم ال يتأثم وال يتحرج أن يكذب عىل رسول اهللا  ، منافق يظهر اإليامن

 ، مل يقبلوا منه ومل يصدقوه ، فلو علم الناس أنه منافق كذاب ، متعمداوسلم اهللا عليه وآله 

 ، ورآه وسمع منهوسلم صىل اهللا عليه وآله ل اهللا ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسو

وقد أخربه اهللا عن املنافقني بام أخربه ووصفهم بام  ، وهم ال يعرفون حاله ، وأخذوا عنه

ْوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم ( : وصفهم فقال عز وجل َ ْ ْ ُ َ ْ َِِ ِْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ََ ُ َِ َِ ََ ِ

قوا بعده فتقربوا إىل أئمة الضاللة والدعاة إىل النار بالزور والكذب  ثم ب)]4: املنافقون [

وإنام الناس  ، وأكلوا هبم الدنيا ، ومحلوهم عىل رقاب الناس ، والبهتان فولوهم األعامل

ثم بقوا بعده فتقربوا إىل أئمة ( :  قال املازندراين.مع امللوك والدنيا إال من عصم اهللا

إن  : ً وقال حمقق الكتاب الشعراين معقبا ً.ثالثة وامراء بني امية وهم اخللفاء ال)الضاللة

كان هذا كالم أمري املؤمنني عليه السالم ال يمكن أن يريد به بني امية ألهنم مل يكونوا 

  .)1( فالواجب محل أئمة الضالل عىل الثالثة فقط...متولني لألمر بعد

                                                        

خطب  ، هنج البالغة ، 1/435 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية) 1(

 ، االعتقادات يف دين اإلمامية ، 1/63 ، للكليني ، الكايف ، 2/189 ، )عليه السالم(اإلمام عيل 

رشح أصول  ، 194 ، البن شعبة احلراين ، حتف العقول ، 256 ، للصدوق ، اخلصال ، 119 ، للصدوق

لرفيع الدين حممد بن  ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 315 ، 2/305 ، ملحمد صالح املازندراين ، الكايف

كتاب سليم  ، 3/330 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 215 ، حيدر النائيني

 ، االحتجاج ، 11 ، إليب الفتح الكراجكي ، اإلستنصار ، 182 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، بن قيس

 ، بحار األنوار ، 67 ، لوالد البهائي العاميل ، وصول األخيار إىل أصول األخبار ، 1/394 ، للطربيس
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وأراد  :  وقال1/212 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 75/77 ، 34/169 ، 231 ، 2/229 ، للمجليس

حلامد  ، خالصة عبقات األنوار ، من حيذو حذوهم من بني أمية وأشباههمبأئمة الضاللة الثالثة و

املعجم املوضوعي لنهج  ، 142 ، 1/15 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 3/273 ، النقوي

 ، 543 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 389 ، 355 ، 50 ، ألويس كريم حممد ، البالغة

لعيل أكرب  ، دراسات يف علم الدراية ، 243 ، هلاشم معروف احلسني ، ث واملحدثنيدراسات يف احلدي

معامل  ، 2/59 ، 1/466 ، إليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 14 ، غفاري

لعيل الكوراين  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 2/350 ، ملرتىض العسكري ، املدرستني

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 1/422 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 3/150 ، لعاميلا

 ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 3/86 ، 2/91 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

 ، 2/611 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 731 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 

األمثل يف  ، 5/335 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 302 ، إليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة

 ، 347 ، لعيل الكوراين ، تدوين القرآن ، 12/240 ، لنارص مكارم الشريازي ، تفسري كتاب اهللا املنزل

 ملحمد أمني اإلسرتآبادي ، د املكيةالفوائد املدنية والشواه ، )احلاشية (1/90 ، للطويس ، عدة األصول

مقدمة /1 ، إليب اهلدى الكلبايس ، سامء املقال يف علم الرجال ، 231 ، السيد نور الدين العاميل، 

 279 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، 1/50 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 7التحقيق 

اإلمام عيل  ، 2/265 ، لعيل الكوراين ، ألف سؤال وإشكال ، 1/56 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق، 

التحقيق يف اإلمامة  ، 3/275 ، للعاميل ، االنتصار ، 203 ، جلواد جعفر اخللييل ، )عليه السالم(

صىل اهللا عليه وآله (ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 214 ، لعبد اللطيف البغدادي ، وشؤوهنا

تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن  ، 145 ، ملحمد الريشهري ، القيادة يف اإلسالم  ،4/172 ، )وسلم

لعبد  ، خالصة علم الكالم ، 2/366 ، 1/186 ، إليب طالب التجليل التربيزي ، الشبهات الواهية

ة آل ملؤسس ، جملة تراثنا ، 126 ، ملؤسسة هنج البالغة ، عقيدة املسلمني يف املهدي ، 188 ، اهلادي الفضيل

فائق املقال يف  ، 3/255 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 55/71 ، 47/240 ، 15/202 ، البيت

 51 ، ألمحد بن عبد الرضا البرصي ، احلديث والرجال



390 

كل امام ضاللة  : يقولوسلم  وآله صىل اهللا عليهسمعت رسول اهللا  : عيل عليه السالم

  .)1(كان قبلك أو يكون بعدك له مثل ذلك من خزى اهللا وعذابه 

تزوجوا به  وإن فالنا وفالنا وفالنا غصبونا حقنا واشرتوا به اإلماء : عيل عليه السالم

  .)2(أال وأنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك يف حل لتطيب مواليدهم ، النساء

يا أمري املؤمنني  : ًوقد دخل عليه رجال ومكث عنده مليا يسأله فقال  :عيل عليه السالم

لقد ألبست اخلالفة هباء وزينة وكامال ومل تلبسك ولقد افتقرت إليك أمة حممد وما افتقرت 

إليها ولقد تقدمك قوم وجلسوا جملسك فعذاهبم عىل اهللا وانك لزاهد يف الدنيا وعظيم يف 

آلخرة ملواقف كثرية نقر هبا عيون شيعتك وانك لسيد الساموات واألرض وان لك يف ا

ثم ذكر األئمة االثني عرش فانرصف واقبل أمري املؤمنني  ، األوصياء وأخوك سيد األنبياء

 ومن هو يا أمري املؤمنني ؟ قال : تعرفانه ؟ قاال : عىل احلسن واحلسني عليهم السالم فقال

 .)3(هذا أخي اخلرض: 

                                                        

 ، بحار األنوار ، 4/241 ، 3/34 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

 307 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، ن قيسكتاب سليم ب ، 33/156 ، للمجليس

 ، 27/147 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/254 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 623 ، 8/595 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 4/89 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 93/186

 2/675 ، للخوئي ، مصباح الفقاهة ، 7/303 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 19/73، 

 4/507 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية(

 ، 2/321 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/85 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 احلديث للجنة ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 39/133 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 163 ، )عليه السالم(يف معهد باقر العلوم 

2/143 
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 يف قربه سمعت -وسلم صىل اهللا عليه وآله  أي النبي - واريته ملا : عيل عليه السالم

 ، أنتم تدعون إىل النار ، يا آل أمية ، يا آل تيم ويا آل عدي : صارخا يرصخ من خلفي

ُمن كان يريد (وال جتزعوا فتوزروا  ، اصربوا يا آل حممد تؤجروا ، ويوم القيامة ال تنرصون ِ ُ َ َ َ

ُحرث اآلخرة نزد له ْ ََ ْ َِ َ ِ َِ ِ يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َ َ َِ ُِ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ْ ُّ ُ ِ َ

ٍنصيب  ِ  .)1( )]20 : الشورى[َّ

 )2(اخلمس لنا فمنعنا فصربنا : وقد سئل عن اخلمس فقال : عيل عليه السالم

 ، لسوك هذا املجلسويل لك يا معاوية وللثالثة قبلك الذين أج : احلسن عليه السالم

 .)3(وسنوا لك هذه السنة

رضبوكم عىل دم عثامن ثامنني سنة وهم يعلمون أنه كان ظاملا فكيف  : الباقر عليه السالم

  .)4(إذا ذكرتم صنميهم

                                                        
حياة  ، 22/547 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/95 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 1/255 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(أمري املؤمنني 

 27/210 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/52 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

 ، كتاب سليم بن قيس ، 44/100 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/6 ، للطربيس ، االحتجاج) 3(

الدر  ، 1/369 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، )احلاشية (367 ، حتقيق حممد باقر األنصاري

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 49 ، لعيل بن يوسف احليل ، العدد القوية ، 499 ، إلبن حاتم العاميل ، لنظيما

 ، 288 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(صحيفة احلسن  ، 188 ، 3/115 ، الكوراين العاميل

 ، )عليه السالم (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن 

280 

 ، 12/247 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 164 ، للكليني ، روضة الكايف) 4(

مستدركات  ، 278 ، للوحيد البهبهاين ، تعليقة عىل منهج املقال ، 30/268 ، للمجليس ، بحار األنوار
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هذا  : مررت اليوم بالكرخ فقالوا! يا ابن رسول اهللا : وقد سأله سائل : الباقر عليه السالم

 عيل : من خري الناس بعد رسول اهللا؟ فإن قال : فاسألوه ، افضةنديم حممد بن عيل إمام الر

من خري  : فانثال عيل منهم خلق عظيم وقالوا يل ، أبو بكر فدعوه : وإن قال ، فاقتلوه، 

 ، أخري الناس بعد رسول اهللا أبو بكر وعمر وعثامن : ًالناس بعد رسول اهللا؟ فقلت جميبا

يف  :  فقلت.وعيل : نحن نقول ههنا ، قد زاد علينا  : فقال بعضهم.ًوسكت ومل أذكر عليا

 ، ًإن هذا أشد تعصبا للسنة منا قد غلطنا عليه : فقالوا بينهم ، ال أقول هذا ، هذا نظر

 ، الناس) أخري( فهل عيل يا ابن رسول اهللا يف هذا حرج؟ وإنام أردت .ونجوت هبذا منهم

ًاستفهاما ال إخبارا) أخري(أي أنه  قد شكر اهللا لك بجوابك  : قر عليه السالمالبا  فقال.ً

وأوجب لك بكل حرف من  ، وكتب لك أجره وأثبته لك يف الكتاب احلكيم ، هذا هلم

  .)1(حروف ألفاظك بجوابك هذا هلم ما تعجز عنه أماين املتمنني وال يبلغه آمال اآلملني

َ َبام نقضهم ميثاق( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ِّْ َِ ِ َ ْهم لعناهمِ ُْ َّ َ  :  قال)]13 : املائدة [...ُ

 : حيرفون الكلم عن مواضعه قال ، وجعلنا قلوهبم قاسية ، يعني نقض عهد أمري املؤمنني

والدليل عىل ذلك أن الكلمة أمري املؤمنني عليه  ، من نحى أمري املؤمنني عن موضعه

ًوجعلها كلمة باقية: (السالم قوله  ً ََ َ َ َ َ َِ َ ِ   .)2( يعني به اإلمامة)]28 : الزخرف [...َ

                                                                                                                                        

عليها (حوار مع فضل اهللا حول الزهراء   ،6/198 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديث

 301/ ، هلاشم اهلاشمي، ) السالم

جامع  ، 12/267 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 362 ،  تفسري اإلمام العسكري)1(

 14/524أحاديث الشيعة للربجرودي 

 1/601 ، يللحويز ، تفسري نور الثقلني ، 1/163 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(
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َإن اهللاَّ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى ( : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم َ ْ َ َ َْ َ ُ ُُ ْ ْ َِّ َ ِْ ِِ ِ ِِ  النحل[ْ

: واالحسان والية أمري املؤمنني عليه السالم  ،  العدل شهادة أن ال إله إال اهللا. قال)]90: 

ْوينهى عن الفح( َ َ ََ ْ ِ َ ر والبغي ْ َ ِشاء واملنك ْ َ َ َْ ُِْ  ، الثاين : واملنكر ، األول :  الفحشاء)]90 : النحل[َ

ِإن اهللاَّ يأمر بالعدل(!  :  ويف رواية.)1(الثالث : والبغي ْ َ َْ َِّ ُ ُ ْ صىل اهللا عليه وآله  وهو حممد )ِ

ِواإلحسان( ، فمن أطاعه فقد عدل ، وسلم َ ْ  ، سنفمن تواله فقد أح ،  عيل عليه السالم)َِ

َوإيتاء ذي القربى(واملحسن يف اجلنة  َْ ُ ْ ِ َ ِعن (أمر اهللا العباد بمودتنا وإيتائنا وهناهم  ،  قرابتنا)ِ َ

ر والبغي َ ِالفحشاء واملنك ْ َ َ َ ْْ ُْ َ ِْ   .)2( فمن بغى علينا أهل البيت ودعا إىل غرينا)َ

ُوجاء فرعون ومن قبله( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ْ َ ْ َ ََ َ َُ َْ ات باخلاطئة ِ َ ِ واملؤتفك ِ َِ ُ َْ َْ ُِْ  احلاقة[َ

 )باخلاطئة( ،  أهل البرصة)واملؤتفكات( األوليني )ومن قبله( ، يعني الثالث : قال)] 9: 

                                                        

 ، 24/190 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/267 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، 10/145 ، ، 1/382 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/180 ، 31/606

تفسري  ، 3/152  ،للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/660 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 3/79 ، للحويزي ، نور الثقلني

لعيل بن إبراهيم  ، تفسري القمي ، ُ أنظر أيضا2/381 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 7/519 ، 5/240

 ، التفسري الصايف،  36/179 ، 30/171 ، 24/188 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/388 ، القمي

 مستدركات علم رجال احلديث ، 3/77 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/151 ، للفيض الكاشاين

هلاشم  ، الربهان ، 258 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/627 ، لعيل النامزي الشاهرودي، 

 2/381 ، البحراين

 ، 23/268 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/267 ، يشملحمد بن مسعود العيا ، تفسري العيايش) 2(

هلاشم  ، الربهان ، 3/79 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 36/180 ، 31/604 ، 24/190

 2/381 ، البحراين
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ومن ( يعني الثالث )وجاء فرعون( :  ويف رواية عن أيب عبد اهللا عليه السالم.احلمرياء

 :  الدين يف تفسريه تأويل اآليات قال رشف. يعني عائشة)باخلاطئة( يعني األولني )قبله

ويف كل خطأ وقع فإنه  ،  يف أقواهلا وأفعاهلا)وجاء فرعون ومن قبله واملؤتفكات باخلاطئة(

بمعنى أهنم وثبوها وسنوا هلا اخلالف ملوالها ووزر ذلك  ، وكيف جاءا هبا ، منسوب إليها

فقد جاء يف  ، أهل البرصة  :واملؤتفكات :  وقوله.عليهم وفعل من تابعها إىل يوم القيامة

ائتفكت بأهلها ثالث ! كالم أمري املؤمنني عليه السالم ألهل البرصة يا أهل املؤتفكة 

 :  وقال املجليس. ومعنى ائتفكت باهلها أي خسفت هبم.وعىل اهللا متام الرابعة ، مرات

 أهل البيت فاملراد بمجئ األولني والثالث بعائشة أهنم أسسوا هلا بام فعلوا من اجلور عىل

ولوال ما  ، عليه السالم أساسا به تيرس هلا اخلروج واالعتداء عىل أمري املؤمنني عليه السالم

  .)1(فعلوا مل تكن جترتئ عىل ما فعلت

ملن كان وسلم صىل اهللا عليه وآله وقد سئل حني قبض رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

ف صار يف غريكم ؟ قال إنك قد سألت فكي : االمر بعده ؟ فقال لنا أهل البيت قلت

فافهم اجلواب ان اهللا تبارك وتعاىل ملا علم أنه يفسد يف األرض وتنكح الفروج احلرام 

  .)2(وحيكم بغري ما انزل اهللا تبارك وتعاىل أراد ان ييل ذلك غرينا

                                                        

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 32/227 ، 31/639 ، 30/260 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

مرآة األنوار  ، 2/714 ، لرشف الدين احلسيني ، أويل اآلياتت ، 8/185 ، النامزي الشاهرودي

 4/375 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 74 ، للعاميل ، ومشكاة األرسار

 ، بحار األنوار ، 2/345 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 1/154 ، للصدوق ، علل الرشائع) 2(

 29/442 ، للمجليس
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ٍلرتكبن طبقا عن طبق ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ َ َّ َُ ً َ ََ َ ْ يا  :  قال.)]19 : قاالنشقا[َ

  .)1(زرارة أو مل تركب هذه األمة بعد نبيها طبقا عن طبق يف أمر فالن وفالن وفالن

ْوالذين يدعون من دون اهللاِّ ال خيلقون شيئا وهم ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ََّ ْ َ ُِ ِ ِْ

َخيلقون  ُ َ ْ ُ أموات غري أحياء وما يشع*ُ َ َ َ ْْ َ ْ َْ َُ َ َرون أيان يبعثون ٌ ُ َ ََ ْ ُ َّ َ الذين  : قال )]21-20 : النحل[ُ

 صىل اهللا عليه وآله وسلمكذبوا رسول اهللا  ، األول والثاين والثالث : يدعون من دون اهللا

فذلك  ، فعادوا عليا ومل يوالوه ودعوا الناس إىل والية أنفسهم ، والوا عليا واتبعوه : بقوله

فإنه يعني ] ال خيلقون شيئا [  : وأما قوله : قال ، ] دون اهللا والذين يدعون من[  : قول اهللا

أموات غري أحياء [  : وأما قوله ، فإنه يعني وهم يعبدون] وهم خيلقون [ ال يعبدون شيئا 

فإنه يعني إهنم ال ] وما يشعرون أيان يبعثون [  : وأما قوله ، يعني كفار غري مؤمنني] 

م(يؤمنون أهنم يرشكون  ُ ْإهلك ُ َ ٌ إله واحد ِ ِ َ ٌ َ  : وأما قوله ،  فإنه كام قال اهللا)]22 : النحل[ِ

ِفالذين ال يؤمنون باآلخرة( ِ ِ َِ ِ َ َ َّ َُ ْ ُ ُقلوهبم ( : وأما قوله ،  فإنه يعني ال يؤمنون بالرجعة أهنا حق)َ ُ ُ ُ

ٌمنكرة َ ربون( : وأما قوله ،  فإنه يعني قلوهبم كافرة)ُِّ ْ َوهم مستك ُ ْ ُِّ َ ُ ية عيل  فإنه يعني عن وال)َ

                                                        

بحار  ، 7/60 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/415 ، للكليني ، الكايف) 1(

أي كانت ضاللتهم بعد نبيهم مطابقة ملا  :  وقال31/609 ، 28/9 ، 24/350 ، للمجليس ، األنوار

 ، مستدرك سفينة البحار ، صدر من األمم السابقة من ترك اخلليفة واتباع العجل والسامري وأشباه ذلك

التفسري  ، 2/413 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 6/513 ،  الشاهروديلعيل النامزي

 ، 7/436 ، 5/305 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1424 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 ، 278 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 5/539 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 33 ، للعاميل ، مرآة األنوار ، 4/444 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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َال جرم أن اهللاَّ يعلم ما يرسون (قال اهللا ملن فعل ذلك وعيدا منه  ، عليه السالم مستكربون َ َّ َُّ
ِ ُ ْ َ ََ ُ َ ََ

ربين  ْ َوما يعلنون إنه ال حيب املستك ُّ ُ ْ ُ َِ ِ َ َّْ َُْ َ َِ ُ ِ ُ  . )1( عن والية عيل عليه السالم)]23 : النحل[ِ

وحممد بن أيب بكر  ، يت فبايع أمري املؤمننيأ ، أن املهدي موىل عثامن : الباقر عليه السالم

 . )2(فبايعه ، أبايعك عىل أن االمر كان لك أوال وأبرأ من فالن وفالن وفالن : قال ، جالس

يا با محزة إنام يعبد اهللا من عرف اهللا فاما من ال يعرف اهللا كأنام يعبد  : الباقر عليه السالم

يصدق اهللا ويصدق حممدا  : رفة اهللا ؟ قالأصلحك اهللا وما مع : غريه هكذا ضاال قلت

بأئمة اهلدى من بعده و ،  يف مواالة عىل وااليتامم بهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

أصلحك اهللا أي شئ إذا  : قلت : قال ، وكذلك عرفان اهللا ، والرباءة إىل اهللا من عدوهم

وتكون  ، وتعادى أعداء اهللا ،  اهللاتوايل أولياء : عملته انا استكملت حقيقة االيامن ؟ قال

أولياء  : ومن أولياء اهللا ومن أعداء اهللا ؟ فقال : قلت : قال ، مع الصادقني كام أمرك اهللا

ثم انتهى االمر الينا ثم ابني  ، اهللا حممد رسول اهللا وعىل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني

 واىل اهللا وكان مع الصادقني كام وأومأ إىل جعفر وهو جالس فمن واىل هؤالء فقد ، جعفر

                                                        

 ، 31/607 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/256 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 3/331 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/103

 ، الربهان ، 2/303 ، لعيل اليزدي احلائري ،  يف إثبات احلجة الغائبإلزام الناصب ، 3/46 ، للحويزي

 150 ، 143 ، أليب احلسن للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار ، 2/363 ، للبحراين

 ، نقد الرجال ، 34/283 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/321 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 2/282 ، ملحمد عيل األردبييل ، ع الرواةجام ، 4/443 ، للتفريش

ملحمد تقي  ، قاموس الرجال ، 632 ، ملحمد اجلواهري ، املفيد من معجم رجال احلديث ، 20/94

 10/305 ، التسرتي
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قلت من هم  : قال ، األوثان األربعة : ومن أعداء اهللا أصلحك اهللا ؟ قال : قلت ، أمره اهللا

 .)1(معاوية ومن دان بدينهم وأبو الفصيل ورمع ونعثل : ؟ قال

ظهره ملا كثر قول املنافقني وحساد أمري املؤمنني عليه السالم فيام ي : الباقر عليه السالم

 من فضل عيل عليه السالم وينص عليه ويأمر بطاعته صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ويأخذ البيعة له عىل كربائهم ومن ال يؤمن غدره ويأمرهم بالتسليم عليه بإمرة املؤمنني 

إنه وصيي وخليفتي وقايض ديني ومنجز عديت واحلجة هللا عىل خلقه من  : ويقول هلم

لقد ضل حممد يف ابن عمه  : عد ومن خالفه ضل وشقي قال املنافقونبعدي من أطاعه س

واهللا ما أفتنه فيه وحببه إليه إال قتل الشجعان واالقران والفرسان يوم ! عيل وغوى وجن 

 وأن كل ما يأتينا به ويظهر يف عيل من هواه ، بدر وغريها من قريش وسائر العرب واليهود

 حتى اجتمعت التسعة املفسدون يف  عليه وآله وسلمصىل اهللاوكل ذلك يبلغ رسول اهللا ، 

 وكان يسكنها يف ذلك الوقت صهيب الرومي -األرض يف دار األقرع بن حابس التميمي 

أبو بكر وعمر  : وهم ،  وهم التسعة الذين إذا عد أمري املؤمنني معهم كان عدهتم عرشة-

لزهري وأبو عبيدة بن وعثامن وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف ا

 .!اعبدوه لقال  : لقد أكثر حممد يف حق عيل حتى لو أمكنه أن يقول لنا : فقالوا ، اجلراح

ليت حممدا أتانا فيه بآية من السامء كام آتاه اهللا يف نفسه من  : فقال سعد بن أيب وقاص

 حتى صار يف  فنزل نجم من السامء.فباتوا تلك ليلتهم ، اآليات مثل انشقاق القمر وغريه

يضئ يف سائر املدينة حتى دخل ضياؤه يف  ، ذروة بجدار أمري املؤمنني عليه السالم متعلقا

                                                        

جممع   ،27/57 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/116 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/53 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 213 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 ،2/170 
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فذعر أهل املدينة  ، البيوت ويف اآلبار ويف املغارات ويف املواضع املظلمة من بيوت الناس

 ذعرا شديدا وخرجوا وهم ال يعلمون ذلك النجم عىل دار من نزل ؟ وال أين هو متعلق ؟

 فلام سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمولكن يرونه عىل بعض منازل رسول اهللا 

ما الذي  :  ضجيج الناس خرج إىل املسجد ونادى يف الناسصىل اهللا عليه وآله وسلم

 ، نعم يا رسول اهللا : أرعبكم وأخافكم ؟ هذا النجم عىل دار عيل بن أيب طالب ؟ فقالوا

افقيكم التسعة الذين اجتمعوا يف أمسكم يف دار صهيب الرومي أفال تقولون ملن : قال

ليت حممدا أتانا فيه بآية من السامء كام  : وقال قائل منهم ، فقالوا يف ويف عيل أخي ما قالوه

أتانا بآية يف نفسه من شق القمر وغريه ؟ فأنزل اهللا عز وجل هذا النجم متعلقا عىل مرشبة 

صىل اهللا وصىل رسول اهللا  ، بقي إىل أن غاب كل نجم يف السامءأمري املؤمنني عليه السالم و

ما بقي نجم يف السامء وهذا  :  صالة الفجر مغلسا وأقبل الناس يقولونعليه وآله وسلم

هذا حبيبي جربئيل قد أنزل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال هلم رسول اهللا ! النجم معلق 

َوالنجم إذا هوى  (ثم قرأ ، عىل هذا النجم قرآنا تسمعونه ْ ََ َ ِِ م وما غوى *َّ ُ َ ما ضل صاحبك َ ُ ََ َ ْ َِ َّ َ

َ وما ينطق عن اهلوى * َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َ إن هو إال وحي يوحى *َ ُ ْ َ ٌَ َّ ِْ َ علمه شديد القوى *ُِ ُُ ْ َُّ ِ َ َ  )]5-1 : النجم[َ

 فقال .وغاب النجم يف السامء ، والشمس قد بزغت ، ثم ارتفع النجم وهم ينظرون إليه

هذا ربكم  : لو شاء اهللا ألمر هذه الشمس فنادت باسم عيل وقالت : قنيبعض املناف

وكان ذلك يف ليلة اخلميس وصبيحته فأقبل  ، فهبط جربئيل فخرب النبي بام قالوا ، فاعبدوه

يا أبا احلسن إن  : فقال له ، استدعوا يل عليا من منزله : بوجهه الكريم عىل الناس وقال

لو شاء حممد ألمر الشمس أن  : عوا بآية النجم حتى قالواقوما من منافقي أمتي ما قن

فإنك يا عيل يف غد بعد صالة الفجر خترج ! هذا ربكم فاعبدوه  : تنادي باسم عيل وتقول

فقف نحو مطلع الشمس فإذا بزغت الشمس فادع بدعوات أنا  ، معي إىل بقيع الغرقد
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واسمع ما تقول لك وما  ، ديدالسالم عليك يا خلق اهللا اجل : ألقنك إياها وقل للشمس

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمفسمع الناس ما قال رسول اهللا  ، وانرصف إيل به ، ترد عليك

ال تزالون تغرون حممدا بأن يظهر يف  : وسمع التسعة املفسدون يف األرض فقال بعضهم

 وأقسام -هم فقال اثنان من ، وليس مثل ما قال حممد يف هذا اليوم ، ابن عمه عيل كل آية

إهنام ليحرضان البقيع حتى ينظرا ويسمعا ما  : -باهللا جهد أيامهنام ومها أبو بكر وعمر 

وأمري   الفجرصىل اهللا عليه وآله وسلم فلام صىل رسول اهللا .يكون من عيل والشمس

قم يا أبا احلسن إىل ما أمرك اهللا به ورسوله فأت  : املؤمنني معه يف الصالة أقبل عليه وقال

 وأرس إليه رسا كان فيه الدعوات التي علمه إياها ، البقيع حتى تقول للشمس ما قلت لك

فهمهم بذلك  ، فخرج أمري املؤمنني عليه السالم يسعى إىل البقيع حتى بزغت الشمس، 

 وقال للشمس! هذه اهلمهمة ما علمه حممد من سحره  : وقالوا ، الدعاء مههمة مل يعرفوها

السالم عليك  : فأنطقها اهللا بلسان عريب مبني وقالت ، لق اهللا اجلديدالسالم عليك يا خ: 

وأنك عبد اهللا  ، اآلخر والظاهر والباطن وأشهد أنك األول ، يا أخا رسول اهللا ووصيه

صىل اهللا عليه انكفؤوا إىل رسول اهللا  وفارتعدوا واختلطت عقوهلم ، وأخو رسوله حقا

يا رسول اهللا ما هذا العجب  : فقالوا ، سهمتفيض أنف ،  مسودة وجوههموآله وسلم

كنت  ، العجيب ؟ مل نسمع من األولني وال من املرسلني وال يف األمم الغابرة القديمة

فقال هلم رسول اهللا بمحرض من الناس ! إن عليا ليس ببرش وهو ربكم فاعبدوه  : تقول لنا

حيرض عيل فيقول  : واتقولون ما قالت الشمس وتشهدون بام سمعتم ؟ قال : يف مسجده

صىل اهللا عليه فقال هلم رسول اهللا  ، فنسمع ونشهد بام قال للشمس وما قالت له الشمس

 ، السالم عليك يا خلق اهللا اجلديد : قال عيل للشمس : فقالوا ، البل تقولون : وآله وسلم

 يا أخا وعليك السالم : فأجابته الشمس وقالت ، بعد أن مههم مههمة تزلزلت منها البقيع
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وأنك عبد اهللا وأخو  ، رسول اهللا ووصيه أشهد أنك األول واآلخر والظاهر والباطن

 : فامذا تنكرون فقالوا بأمجعهم : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا .رسول اهللا حقا

 ، لو علمنا ما تعلم لسقط االقرار بالفضل لك ولعيل ، نحن نستغفر اهللا يا رسول اهللا

َسواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر (فأنزل اهللا سبحانه  ، اهللا لنافاستغفر  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ ََ َ َ َُ َُ ََ َ َْ َ ََ َِ

َاهللاَُّ هلم إن اهللاََّ ال هيدي القوم الفاسقني  ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََّ َ ْْ ْ ِ ُ  وهذا يف سورة املنافقني فهذا من )]6 : املنافقون[َ

  .)1(دالئله عليه السالم

أين املحبون لعيل ؟ فيقومون من كل فج  : ينادي مناد يوم القيامة :  عليه السالمالباقر

 فيقال هلم :  قال.نحن املحبون لعيل اخلالصون له حبا : من أنتم ؟ قالوا : عميق فيقال هلم

ْادخلوا اجلنة أنتم ( :  فيقال هلم.ال : فترشكون يف حبه أحدا من الناس ؟ فيقولون:  َُ َ َ ْ َُّ ُ ْ

ْوأز َ م حتربون َ ُ َواجك ُ َ ْْ ُ ُ   .)2()]70 : الزخرف[َ

ان خلف مغربكم هذا تسعة وثلثني مغربا أرضا بيضاء ومملوة  : قال : الصادق عليه السالم

خلقا يستضيئون بنورنا مل يعصوا اهللا طرفة عني ال يدرون اخلق اهللا آدم أم مل خيلقه يربؤون 

 وهم ال يدرون - لعنهام اهللا -ن من فالن وفالن قيل له كيف هذا يتربؤن من فالن وفال

                                                        

مدينة  ، 117 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى ، 268 ، للديلمي ، إرشاد القلوب) 1(

من علامء  ، وفيات األئمة ، 35/276 ، مجليسلل ، بحار األنوار ، 3/162 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 16 ، البحرين والقطيف

 ، 7/201 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 408 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف) 2(

211 
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أخلق اهللا آدم أم مل خيلقه فقال للسائل أتعرف إبليس قال ال اال باخلرب قال فأمرت باللعنة 

  .)1(والرباءة منه قال نعم قال فكذلك امر هؤالء 

َإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آم( :  عزوجليف قول اهللا : الصادق عليه السالم َّ ُ َّ َُ ْ َ ُ ْ َّ ََّ ُ َ ِ ْنوا ثم كفروا ِ َ ُ ُْ ََّ ُ

ن اهللاُّ ليغفر هلم وال ليهدهيم سبيال  ُ ًثم ازدادوا كفرا مل يك ُِ َ ْ َ ْ َ َُّ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ً ْ ْ ُُ َ ْ ِ ْ نزلت يف  :  قال)]137 : النساء[ْ

يف أول األمر وكفروا حيث وسلم صىل اهللا عليه وآله وفالن آمنوا بالنبي  ، وفالن ، فالن

من كنت مواله فهذا  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  لحني قا ، عرضت عليهم الوالية

ثم كفروا حيث مىض رسول اهللا  ، ثم آمنوا بالبيعة ألمري املؤمنني عليه السالم ، عيل مواله

 ًثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة هلم ، فلم يقروا بالبيعةوسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)2(ن يشءفهؤالء مل يبق فيهم من اإليام، 

  : ًوقد أنشد احلمريي شعرا قال فيه : الصادق عليه السالم

                                                        
رشح أصول  ، 8/231 ، للكليني ، الكايف ، 513 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

وبراءهتم من فالن وفالن باعتبار أنه تعاىل أهلمهم  : وقال ) 12/311 ، صالح املازندراينملحمد  ، الكايف

مستدرك  ، 54/335 ، 30/198 ، 27/45 ، للمجليس ، بحار األنوار ، خبث ذواهتام وقبح صفاهتام

  ،410 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 7/557 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 1/338 األنوار النعامنية 1/47الربهان 

بحار  ، 7/75 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/420 ، للكليني ، الكايف) 2(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 608 ، 31/576 ، 30/219 ، 23/375 ، للمجليس ، األنوار

 ، التفسري األصفى ، 1/281 ، حمد بن مسعود العيايشمل ، تفسري العيايش ، 1/217 ، الشاهرودي

لرشف الدين  ، تأويل اآليات ، 1/562 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/246 ، للفيض الكاشاين

 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية ، 1/143 ، احلسيني

 1/421 ، بحراينهلاشم ال ، الربهان ، 1/34
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  مخس فمنها هالك أربع*فالناس يوم البعث راياهتم  

  وسامري األمة املفظع* قائدها العجل وفرعوهنا 

  كالشمس إذا تطلع* وراية قائدها حيدر 

من قال هذا  : مالصادق عليه السال فقال. . جد عبد لكع أوكع*وخمدع عن دينه مارق 

أين رأيته  : قلت ، فقال رمحه اهللا ، السيد حممد احلمريي) :  هـأي الراوي(الشعر؟ قلت 

قال رمحه اهللا وما ذلك عىل اهللا أن يغفر  ، قال تعني اخلمر؟ قلت نعم ، يرشب نبيذ الرستاق

  .)1(ملحب عيل

ِغري املغضوب عليه( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم َ ََ ُِ ِ َم وال الضالني َ َِّّ َ َ   قال)]7 : الفاحتة[ْ

املغضوب عليهم  : وقال ، هكذا نزلت :  قال)غري املغضوب عليهم وغري الضالني(: 

  .)2( الشكاك الذين ال يعرفون االمام)الضالني( ووالنصاب ، فالن وفالن وفالن

ِفالذين آمنوا به ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِِ ْ َّ َُ َ ُ وعزروه ونرصوه )ني االماميع(َ َ ُ َُ َ َُ َّ َ

َواتبعوا النور الذي أنزل معه أولـئك هم املفلحون  ْ ُْ َ َ َّ ُْ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ُ َ َُ َ ِ ُِ ُِ ُّ يعني الذين ) ]157 : األعراف[َّ

                                                        
 ، 10/391 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 2/570 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

معجم رجال  ، 12/571 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 47/326 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، جممع البحرين ، 520  ،ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 4/91 ، للخوئي ، احلديث

 84 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية ، 1/583 ، للطرحيي

 ، 82/23 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/24 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 1/52 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (77 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 89/240
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اجتنبوا اجلبت والطاغوت أن يعبدوها واجلبت والطاغوت فالن وفالن وفالن والعبادة 

 .)1(طاعة الناس هلم

قال اهللا عزوجل آلدم وحواء بعد ان نظرا إىل منزلة حممد وعيل  : الصادق عليه السالم

وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة بعدهم صلوات اهللا عليهم فوجداها أرشف منازل 

ارفعا رؤوسكام إىل ساق  : يا ربنا ملن هذه املنزلة ؟ فقال اهللا جل جالله : فقاال ، أهل اجلنة

وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة بعدهم عريش فرفعا رؤوسهام فوجدا اسم حممد 

يا  : فقاال ، صلوات اهللا عليهم مكتوبة عىل ساق العرش بنور من نور اجلبار جل جالله

فقال اهللا جل ! وما أرشفهم لديك  ، وما أحبهم إليك ، ربنا ما أكرم أهل هذه املنزلة عليك

إياكام أن تنظرا  ، ئي عىل رسيوأمنا ، هؤالء خزنة علمي ، لوال هم ما خلقتكام : جالله

إليهم بعني احلسد وتتمنيا منزلتهم عندي وحملهم من كرامتي فتدخال بذلك يف هنيي 

املدعون ملنزلتهم بغري  : ربنا ومن الظاملون ؟ قال : قاال! وعصياين فتكونا من الظاملني 

 فأمر .تهم يف جنتكربنا فأرنا منازل ظامليهم يف نارك حتى نراها كام رأينا منزل :  قاال.حق

 : اهللا تبارك وتعاىل النار فأبرزت مجيع ما فيها من ألوان النكال والعذاب وقال عز وجل

مكان الظاملني هلم املدعني ملنزلتهم يف أسفل درك منها كلام أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا 

                                                        
بحار  ، 7/105 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/429 ، للكليني ، كايفال) 1(

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 24/353 ، للمجليس ، األنوار

 ، رتىض األبطحيمل ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 2/83 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/121

 1/60 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 338
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نظرا إىل فيها وكلام نضجت جلودهم بدلوا سواها ليذوقوا العذاب يا آدم ويا حواء ال ت

  .)1(أنواري وحججي بعني احلسد فأهبطكام عن جواري وأحل بكام هواين

أربعة من  وأنه كان يعلن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال : الصادق عليه السالم

 حفصة ووعائشة ، معاوية يسميهم و وعثامن-عمر  و أبا بكر-العدوي  والتيمي : النساء

  .)2(هندا وأم احلكم أخت معاويةو

اللهم العن الذين بدلوا  : احلسني عليه السالم يف دعاء زيارة قرب : الصادق عليه السالم

اللهم  ، نعمتك وخالفوا ملتك ورغبوا عن أمرك واهتموا رسولك وصدوا عن سبيلك

                                                        
 ، بحار األنوار ، 281 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 109 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

يف الشيعة  ، 4/311 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 26/321 ، 11/173 ، 8/308 ، للمجليس

 4/188 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 501 ، ملرتىض األبطحي ، أحاديث الفريقني

 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، )احلاشية (3/341 ، للمحقق األردبييل ، جممع الفائدة) 2(

 ، 117 ، للجواهري ، رسائل فقهية ، 10/411 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 1/247

 ، هتذيب األحكام ، 3/342 ، للكليني ، الكايف ، 2/398 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، ح الفقيهمصبا

 72 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 6/462 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 2/321 ، للطويس

 ، لمرآة العقو ، 83/58 ، 397 ، )احلاشية (30/395 ، 22/128 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

والكنايات األول عبارة عن الثالثة برتتيبهم والكنايتان األخريتان عن  :  وقال15/175 ، للمجليس

اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/265 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، عائشة وحفصة

أعيان  ، 2/89 ، حب املعاملحلسن صا ، منتقى اجلامن ، 793 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(

للحاج مريزا أيب الفضل  ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 2/358 ، ملحسن األمني ، الشيعة

 ، ب/74ق  ، للكركي ، نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت ، )احلاشية (2/376 ، الطهراين

 599 ، للمجليس ، عني احلياة
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اللهم العنهم  ، احش قبورهم نارا وأجوافهم نارا واحرشهم وأشياعهم إىل جهنم زرقا

 ، قرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن امتحنت قلبه لاليامنلعنا يلعنهم به كل ملك م

اللهم العن جوابيت هذه األمة والعن  ، اللهم العنهم يف مسترس الرس ويف ظاهر العالنية

طواغيتها والعن فراعنتها والعن قتلة أمري املؤمنني والعن قتله احلسني وعذهبم عذابا ال 

  .)1(تعذب به أحدا من العاملني

ِوهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل رصاط ( : يف قوله تعاىل : ه السالمالصادق علي ِ ِ
َ َ َِ ُِ ُُ َُ ْ َ ِّ َِ َ ْ َِّ

ِاحلميد  ِ َ أبو ذر واملقداد بن  وذاك محزة وجعفر وعبيدة وسليامن :  قال)]24 : احلج[ْ

م اإليام( : األسود وعامر هدوا إىل أمري املؤمنني عليه السالم وقوله ُ َحبب إليك ُِ ْ َْ َ َّ ِن وزينه يف َِ ُ َّ ََ َ َ

م  ُ ْقلوبك ِ ُ فر والفسوق والعصيان ( )يعني أمري املؤمنني( )]7 : احلجرات[ُ ُ م الك ُ َوكره إليك ْ َ ُ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َِ ُ َ ُ َِّ َ

َأولئك هم الراشدون  َُ ِ َِّ ُ ُ َ ْ قال (قوله  :  املازندراين. األول والثاين والثالث)]7 : احلجرات[ُ

ول إىل الكفر ألنه باين الكفر أصله وبداية اخلروج  وإنام نسب األ)األول والثاين والثالث

والثاين إىل الفسوق ألنه باين الفسوق كلها مع مراعاته لظاهر الرشع يف  ، عن الدين منه

والثالث إىل العصيان ألنه باين العصيان وهو اخلروج عن احلق بالطغيان وقد بلغ  ، اجلملة

الثالث  :  التعبري عن الثالثة ب :  املجليس وقال.طغيانه إىل حيث أمجعت الصحابة عىل قتله

وكوهنم سببا لصدورها عن الناس إىل  ،  لكوهنم أصلهام ومنشؤها ومنبتها وكامهلا فيهم-

  .)2( .لعنة اهللا عليهم وعىل أشياعهم ، يوم القيامة

                                                        
 للمجليس ، بحار األنوار ، 371كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ،  4/573 ، للكليني ، الكايف) 1(

 12/472 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 98/158 ، 97/326، 

مناقب  ، 7/95 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/426 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 23/380 ، 22/125 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،2/290 ، البن شهر آشوب ، آل أيب طالب



406 

َإن الذين ( : يف قول اهللا تعاىل : الصادق عليه السالم ِ َّ َّ ُّارتدواِ َ ِ عىل أدبارْ َ ْ َ َ َهم من بعد ما تبني َ َّ َ َِّ ْ ََ ِ ِ

ْهلم اهلدى الشيطان سول هلم وأمىل هلم  ْ ْ َ ُُ ُ ُ َُ َ ْ ََ ََّ َ َّ َْ ُ َ ارتدوا عن  ،  فالن وفالن وفالن)]25 : حممد[َ

 ذلك بأهنم قالوا " : قوله تعاىل : االيامن يف ترك والية أمري املؤمنني عليه السالم قلت

نزلت واهللا فيهام ويف أتباعهام  :  قال"االمر للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض 

صىل اهللا عليه وآله وهو قول اهللا عز وجل الذي نزل به جربئيل عليه السالم عىل حممد 

 سنطيعكم يف )يف عيل عليه السالم( ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا " : وسلم

صىل اهللا وا االمر فينا بعد النبي دعوا بني أمية إىل ميثاقهم أال يصري :  قال"بعض االمر 

 ، وال يعطونا من اخلمس شيئا وقالوا إن أعطيناهم إياه مل حيتاجوا إىل شئوسلم عليه وآله 

سنطيعكم يف بعض االمر الذي دعومتونا إليه وهو  : فقالوا ، ومل يبالوا أن يكون االمر فيهم

والذي نزل اهللا ما افرتض عىل  " كرهوا ما نزل اهللا "اخلمس أال نعطيهم منه شيئا وقوله 

فأنزل اهللا  ، خلقه من والية أمري املؤمنني عليه السالم وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم

ْ أم حيسبون أنا ال نسمع رسهم *أم أبرموا أمرا فإنا مربمون ( َ ْ َ ْ ُْ َّ
ِ ُ َُ ََّ ََ ُونجواهمََ َ ْ  : الزخرف [ََ

 ، لوا الضمري الراجع إىل الذين ارتدواظاهر السياق أن فاعل قا :  يقول املجليس.)]80

 ال يستقيم - كام هو ظاهر -فلو فرسنا الكنايات الثالث األول بأيب بكر وعمر وعثامن 

أن يكون املراد بالكنايات بعض بني أمية  : األول : ويمكن توجيهه بوجهني ، النظام

                                                                                                                                        

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 35/336 ، 608 ، 31/602 ، 30/171

للفيض  ، التفسري األصفى ، 317 ، هلاشم معروف احلسني ، دراسات يف احلديث واملحدثني ، 1/213

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/49 ، كاشاينللفيض ال ، التفسري الصايف ، 2/1192 ، الكاشاين

 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 2/605 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/83

 4/206 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/319
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 :  الثاين. أبو بكر وأخواه)الذين كرهوا ما نزل اهللا(  فاملراد ب ، كعثامن وأيب سفيان ومعاوية

 ،  راجعا إىل بني أمية)قالوا(وضمري  ، أن يكون املراد بالكنايات أبا بكر وعمر وأبا عبيدة

 . )1(فيكون من قبيل وضع املظهر موضع املضمر ،  الذين ارتدوا)الذين كرهوا(  واملراد ب

َإن الذين ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِ َّ َّ ُّارتدِ َ ِ عىل أدبارهم واْ ِ َ ْ َ َ  عن )]25 : حممد[َ

ْالشيطان سول هلم( : االيامن برتكهم والية أمري املؤمنني عليه السالم َُ َ َ ُ ََّ ْ   .)2( يعني الثاين)َّ

ِومن يرد فيه ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم ِ ْ ُ َِ ٍبإحلادَ َ ْ ِ ٍ بظلم ِ ْ ُ   قال)]25 : احلج[ِ

 الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا عىل كفرهم وجحودهم بام نزل يف نزلت فيهم حيث دخلوا: 

                                                        

 ، 7/77 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/420 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 23/375 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/290 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 5/49 ، للمجليس ، مرآة العقول ، ، 30/263

 ،  التسرتيملحمد تقي ، قاموس الرجال ، 5/42 ، 4/615 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/116

 ، 4/370 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/587 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 11/416

 مرآة األرسار ، 1/34 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية

 4/186 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 158 ، أليب احلسن العاميل، 

 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 2/308 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 30/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/573

 ،  الكاشاينللفيض ، التفسري الصايف ، 2/1176 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 5/411

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/42 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/481 ، 5/29

 4/371 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/49 ، النامزي الشاهرودي



408 

فأحلدوا يف البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم  ، أمري املؤمنني عليه السالم

  .)1(الظاملني

وال  ، وال إىل آل عمر ، ال يرفع االمر واخلالفة إىل آل أيب بكر أبدا : الصادق عليه السالم

 ، وذلك أهنم برتوا القرآن وأبطلوا السنن ،  ولد طلحة والزبري أبداوال يف ، إىل آل بني أمية

  .)2(وعطلوا االحكام

َفستبرص ويبرصون ( : كان أمري املؤمنني عليه السالم يقرأ : الصادق عليه السالم َُ ُ
ِ ِْ ُ َ ْ ُ م *َ ُ ُ بأييك ِّ َ ِ

ُاملفتون  ْ  فقال له أمري .!بي ؟ تعرض يب وبصاح : فقال له ، فلقيه الثاين ، )]6 : 5 : القلم[َُْ

ْفهل ( : أال أخربك بام نزل يف بني أمية ؟ نزل فيهم : - ومل يعتذر إليه -املؤمنني عليه السالم ََ

                                                        
بحار  ، 7/79 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/421 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 30/265 ، 23/376 ، للمجليس ، واراألن

 للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/803 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 9/231 ، 7/30

 1/335 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 3/483 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/372، 

 3/83 ، هلاشم البحراين ، الربهان، 

ملحمد بن  ، تفسري العيايش ، 89/26 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/600 ، للكليني ، الكايف) 2(

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 63 ، ملحسن احلائري ، الثقالن ، 1/5 ، مسعود العيايش

جامع  ، )احلاشية (1/499 ، للحر العاميل ، ول األئمةالفصول املهمة يف أص ، 11/16 ، املازندراين

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 1/107 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 4/13 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 9/97 ، 3/330 ، النجفي

3/125 
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ْعسيتم إن توليتم  ْ َُ َ ُْ َ َّْ ِ وأوصل  ، هم خري منكم : وقال ، فكذبه : قال ،  اآلية)..]22 : حممد[َ

  .)1(للرحم

ُيوم القيامة ترى الذين كذبوا عىل اهللاَِّ وجوههم َو( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ ُ ُ َ َ ْ َُ َ ََ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َ ََ

ربين  َ َمسودة أليس يف جهنم مثوى للمتك ً َ َ َ ْ َّ َِ ِِّ ُ َ َ ْ َُّ ٌْ ِّ ْ ََّ من زعم أنه إمام وليس  :  قال)]60 : الزمر[َ

  .)2(وإن كان علويا فاطميا : وإن كان علويا فاطميا ؟ قال :  قيل.بإمام

َحتى إذا رأوا ما يوعدون( : يف قوله تعاىل :  السالمالصادق عليه َُ ََّ ُ ْ ََ ََ  :  يعني املوت والقيامة)ِ

ًفسيعلمون من أضعف نارصا وأقل عددا ( ُّ َ ً َ َ ََ ََ َْ ََ َ ْ ْ َِ ُ َ ُ يعني فالن وفالن وفالن . )]24 : اجلن[َ

  .)3(ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش

صىل اهللا عليه هذا موضع قدم رسول اهللا  : ملا بلغ غدير خم قالأنه  : الصادق عليه السالم

 وكان عن " من كنت مواله فعيل مواله "حني أخذ بيد عيل عليه السالم وقال وسلم وآله 

 فلام نظروا إليه وقد رفع .-سامهم يل  :  قال الراوي-يمني الفسطاط أربعة نفر من قريش 

فأتاه ! روا إىل عينيه قد انقلبتا كأهنام عينا جمنون انظ : قالوا ، يده حتى بان بياض إبطيه

اد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا سمعوا الذكر (اقرأ  : جربئيل فقال َ َوإن يك َ ْ ُْ َِّ ََّ ُ َ َ َُّ َ ْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ

                                                        

غاية  ، 2/712 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 30/258 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 5/392 ، للحويزي ، نور الثقلني ، 4/354 ، هلاشم البحراين ، املرام

 ، 111 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة ، 113 ، للصدوق ، االعتقادات يف دين اإلمامية) 2(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/658 ، 114 ، 25/113 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 113

 4/327 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف ، 4/82 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 4/496

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 2/390 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 36/90 ، 33/162 ، ليسللمج ، بحار األنوار ، 7/122 ، املازندراين

 4/393 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 5/441، 
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ٌويقولون إنه ملجنون  ََ َ ُ ُُ ْ ُ َ ََّ َ وما هو إال ذكر للعاملني *ِ ِ َِ ْ ِّ ََّ َ ٌَ َْ ِ عيل بن أيب  :  والذكر)]52 : 51 : القلم[ُ

  .)1(طالب عليه السالم

ُانطلقوا إىل ما كنتم : (إذا الذ الناس من العطش قيل هلم  : أنه قال : الصادق عليه السالم ُ ََ ِ ُ َِ

ذبون  َ َبه تك ُِّ ُ ِ َانطلقوا إىل : (يعني أمري املؤمنني عليه السالم فيقول هلم  )]29: املرسالت [ِ ِ ُ َِ

ٍظل ذي ثالث شعب َ ُ ِ ِ َِ َ  معنى .يعني الثالثة فالن وفالن وفالن :  قال.)]30 : املرسالت [ٍّ

هذا أن أعداء آل حممد صلوات اهللا عليهم يوم القيامة يأخذهم العطش فيطلبون املاء 

فإنه  ،  أي بوالية عيل عليه السالم وإمامته" انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون "فيقال هلم 

فيأتون إليه ويطلبون منه املاء فيقول  ، نع أعداءهويم ، عىل حوض الكوثر يسقي أولياءه

 ظلم أهل البيت عليه - هنا - ويعني بالظل ." انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب "هلم 

 ، لكل شعبة منها رب وهم أصحاب الرايات الثالثة ، وهلذا الظل ثالث شعب ، السالم

إن  : ح هلم احلال فقال ثم أوض.ولكل راية منها ظل يستظل به أهله ، وهم أئمة الضالل

                                                        

 ، 30/259 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/713 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 1(

هلاشم  ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم ، 1/312 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 37/221

 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 2/559 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، ًأنظر أيضا ، 169 ، البحراين

 ، 5/216 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 5/286 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 3/263

 ، 2/164 ، ب املعاملحلسن صاح ، منتقى اجلامن ، 5/399 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/271

كشف املهم يف  ، 1/313 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 9/33 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث

 25/26 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 170 ، هلاشم البحراين ، طريق خرب غدير خم
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بل يزيدكم  ، هذا الظل املشار إليه ال ظليل يظلكم وال يغنيكم من اللهب أي العطش

  .)1(وكانوا أحق هبا وأهلها ، وإنام يقال هلم هذا استهزاء هبم وإهانة هلم ، عطشا

يق إذا كان يوم القيمة خيرج مناد من عند اهللا فيقول يا معرش اخلال : الصادق عليه السالم

بىل وأي  : أليس العدل من ربكم ان يوىل كل فريق من كانوا يتولون يف دار الدنيا فيقولون

ثم يقوم شيطان فيتبعه من كان  ، شئ عدل غريه ؟ فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتواله

ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان يتواله ثم يقوم معاوية فيتبعه من كان يتواله  ، يتواله

ىل فيتبعه من كان يتواله ثم يقوم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتواله ويقوم ويقوم ع

 .)2(ألخ. .احلسن فيتبعه من كان يتواله ويقوم احلسني فيتبعه من كان يتواله

باهبا األول للظامل وهو زريق وباهبا  ، يؤتى بجهنم هلا سبعة أبواب : الصادق عليه السالم

والباب اخلامس لعبد امللك والباب  ، والرابع ملعاوية ، ث للثالثوالباب الثال ، الثاين حلبرت

 قال .والباب السابع أليب سالمة فهم أبواب ملن اتبعهم ، السادس لعسكر بن هورس

 ،  واحلبرت هو عمر.الرزيق كناية عن أيب بكر الن العرب يتشأم بزرقة العني : املجليس

ويف غريه من االخبار وقع  ، يلته ومكرهولعله إنام كني عنه حل ، واحلبرت هو الثعلب

وإنام  ، ويمكن أن يكون هنا أيضا املراد ذلك ، بالعكس وهو أظهر إذا احلبرت باألول أنسب

 وعسكر بن هو رس كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو .قدم الثاين ألنه أشقى وأفظ وأغلظ

                                                        
مستدرك  ، 30/262 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/755 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 1(

أليب  ، مرآة األنوار ، 110 ، للعاميل ، مرآة األنوار ، 7/10 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 227 ، احلسن العاميل

تفسري  ، 8/46 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/312 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

جممع  ، 434 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 3/210 ، للحويزي ، نور الثقلني

 169 ، أليب احلسن املرندي ، النورين
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كناية عن أيب جعفر وال يبعد أن يكون أبو سالمة  ، وكذا أيب سالمة ، بني العباس

وحيتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل اجلمل إذ كان اسم مجل  ، الدوانيقي

  .)1(وروي أنه كان شيطانا ، عائشة عسكرا

ْومن الناس من يتخذ من دون اهللاِّ أندادا حيبوهنم ( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم َ َُ ُّ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ ً َُ ََّ ِِ َّ

ِّكحب اهللاِّ ُ هم أولياء فالن وفالن وفالن اختذوهم أئمة من دون  :  قال)]165 : البقرة[ َ

ْولو يرى الذين ظلموا إذ : (االمام الذي جعل للناس اماما فلذلك قال اهللا تبارك وتعاىل  ْ َ َ َّ َِ ُ ََ َ ْ َِ

ِيرون العذاب أن القوة هللاِِّ مجيعا وأن اهللاَّ شديد العذاب  َ ْ َّ ً ُ ْ َّ َ ْ ََ َ َّ َ َ ْ َُ َِ َِ َ ََ َ إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين *َ َ ُ َِ ِ َِّ ْ َّ ِْ ُّ ََ َّ َ ِ

ُاتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم األسباب  َ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ََ ِ ِ ْ َّ َ َ ْ ْ َْ ُوما هم ( إىل قوله )]166-165 : البقرة[ََّ َ َ

ِبخارجني من النار  َِّ َ ِ َ ِ َ واهللا يا جابر  : ثم قال أبو جعفر عليه السالم :  قال)]167 : البقرة[ِ

ِوما هم بخارجني من النار( : قال الصادق :  ويف رواية.أئمة الظلم وأشياعهمهم  َِّ َ َِ َ ِ َ ِ ُ  : قال .)َ

  .)2(أعداء عيل عليه السالم هم املخلدون يف النار أبد اآلبدين ودهر الداهرين

                                                        

 ، 8/301 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/243 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

للنوري  ، سلامننفس الرمحن يف فضائل  ، 4/505 ، 3/17 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/603

 ، 3/338 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 2/345 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 250 ، الطربيس

 2/245 ، هلاشم البحراين ، الربهان

رشح  ، 1/374 ، للكليني ، الكايف ، 318 ، 1/72 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 6/348 ، لح املازندراينللمويل حممد صا ، أصول الكايف

 ، 23/359 ، 8/363 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 334 ، للمفيد ، االختصاص ، 18/176

 ، 26/49 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 69/137 ، 625 ، 616 ، 31/604 ، 30/220

موسوعة أحاديث  ، 10/17 ، 3/144 ، 1/171 ، روديلعيل النامزي الشاه ، مستدرك سفينة البحار

 ، 1/209 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 7/121 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أهل البيت 
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ِوالذين ينفقون أمواهلم رئـاء الناس( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ََّ َ ِ ْ ُْ َ َ ُ َ ََ ُ َِّ  : النساء[ ِ

  .)1(فالن وفالن وفالن ومعوية وأشياعهم) ]38

ْوعىل الثالثة الذين خلفوا (كيف تقرأ  : للفيض ابن املختار : الصادق عليه السالم ُ ِّ َّ َ َُّ َ َِ ِ َ َ  التوبة[َ

 عثامن وصاحباه " خالفوا "يف حال طاعة ولكنهم  : لو كان خلفوا لكانوا :  قال)]118: 

فسلط اهللا عليهم اخلوف  ، أتينا : وت حافر وال قعقعة حجر إال قالواأما واهللا ما سمعوا ص

وقال لو كان خلفوا لكانوا يف حال  : قوله عليه السالم :  قال املازندراين.حتى أصبحوا

خلفهم فكانوا يف طاعته فال وسلم صىل اهللا عليه وآله الطاعة إذ التخليف يشعر بأنه 

صىل اهللا عليه ي الثالثة يف اآلية خالفوا رسول اهللا يتوجه إليهم اللوم والطعن ولكنهم أ

 .)2()عثامن وصاحباه(يف دعوى الوالية وانتحال اخلالفة وهم وسلم وآله 

                                                                                                                                        
 1/398 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 627 ، 1/151 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

اإلمام عيل بن  ، 21 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 1/83 ، ن احلسينيلرشف الدي ، تأويل اآليات، 

لفرات بن إبراهيم  ، تفسري فرات الكويف ، 187 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(أيب طالب 

 ، 310 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/408 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 122 ، الكويف

 1/135 ، للحر العاميل ، ثبات اهلداةإ

 ، 30/215 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/148 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 167 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/284 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، 12/542 ،  حممد صالح املازندراينللمويل ، رشح أصول الكايف ، ، 8/377 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 89/58 ، 21/237 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية (2/386 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/115

2/278 
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ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ( :  عز وجليف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ََ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ َ ُ

امت هن أم الكتاب  َ ِحمك َ ِ ْ ُّ َُ َّ ُ ٌ ْ ٌوأخر متشاهبات(أمري املؤمنني واألئمة  : قال ، )]7:  عمران آل[ُّ َ ُ ُِ َ َ َ ُ َ( 

ِفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة (فالن وفالن وفالن  : قال،  ِ ِ ِ َِ ْْ َ َّْ َ َ ُ ُ َّ ََ ٌْ ُ َ َ ُ َ ْ ََ َ ْ َِّ ِ َِ َ

َّوابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللاُّ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َِ ِْ َْ َُ َ ِ ِِ ِ والراسخون يف العلم َ ْ ْ َِ ِِ ُ َّ  وهم أمري )]7 : آل عمران[َ

  .)1(املؤمنني واألئمة عليهم السالم

ٍأو كظلامت( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ُ ُ َ ْ ُيف بحر جلي يغشاه (فالن وفالن ) َ َ ْ ََ ْ ٍّ ِّ ُّ ٍ ِ

ٌموج ْ ٌمن فوقه موج( يعنى نعثل )َ ْ َْ ِِّ ِ َ()2(. 

 أنه قالوسلم صىل اهللا عليه وآله وقد سئل عن عام روي عن النبي :  الصادق عليه السالم

عنى به األوسط أنه رش ممن تقدمه وممن  :  ما معناه ؟ قال" إن ولد الزنا رش الثالثة ": 

  .)1(تاله

                                                        
مناقب  ، 7/58 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، كايفرشح أصول ال ، 1/415 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 31/607 ، 23/208 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/523 ، البن شهر آشوب ، آل أيب طالب

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 1/258 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 تفسري العيايش ، 315 ، هلاشم معروف احلسني ، ث واملحدثنيدراسات يف احلدي ، 9/25 ، الشاهرودي

تفسري نور  ، 1/138 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 1/162 ، ملحمد بن مسعود العيايش، 

 ، تأويل اآليات ، 2/17 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/312 ، للحويزي ، الثقلني

 ، 2/347 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 1/100 ، لرشف الدين احلسيني

 1/270 ، هلاشم البحراين ، الربهان

تفسري  ، 23/324 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/106 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 121 ، لنجاح الطائي ،  ؟ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 3/612 ، للحويزي ، نور الثقلني

 140 ، 3/133 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، ، 229 ، 228 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار
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اللهم إين أشهدك واشهد مالئكتك املقربني  : من قال : من قال : الصادق عليه السالم

  أنت اهللا ال إله إال أنت الرمحن الرحيم وأن حممدا عبدكومحلة عرشك املصطفني أنك

 صىل اهللا عليه وآله وسلمرسولك وأن فالن بن فالن إمامي ووليي وأن أباه رسول اهللا و

وعليا واحلسن واحلسني وفالنا وفالنا حتى ينتهي إليه أئمتي وأوليائي عىل ذلك أحيا 

 فإن مات يف ليلته .ن وفالن وفالنوعليه أموت وعليه ابعث يوم القيامة وأبرأ من فال

 ويسميهم بأسامئهم )وأبرأ من فالن وفالن وفالن( :  قال املازندراين يف رشحه.دخل اجلنة

  .)2(وال ينفع التويل بدون الرباءة منهم كام دل عليه بعض االخبار

َّفالذين آمنوا وعملوا الص( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ َُ َّ َِ َِ ُ ٌاحلات هلم مغفرة َ َ َّ َِ ِ ِْ ُ َ

ٌورزق كريم  ِ َ ٌ ْ ِ ْوالذين سعوا( ، أولئك آل حممد عليهم السالم :  قال)]50: احلج [َ َ َ ََ ِ يف ] )َّ

ِيف آياتنا معاجزين أولئك أصحاب اجلحيم (قطع مودة آل حممد  ْ َِ ِ َِ ُُ َ ْ ْ َ َ ََ َُ ِ ِ َ هي  : قال ، )]51: احلج [ِ

  .)3(موينييعني التيمي والعدي واأل ، األربعة نفر

أين خليفة اهللا يف  : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : الصادق عليه السالم

فيأيت النداء من قبل اهللا عز  ،  فيقوم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم...أرضه ؟

                                                                                                                                        

 ، مستدرك سفينة البحار ، 30/181 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 412 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

 187 ، واجوئيللخ ، جامع الشتات ، 4/327 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 ، 10/331 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/522 ، للكليني ، الكايف) 2(

جامع  ، 83/296 ، 31/609 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/221 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة

 2/305،  جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 15/442 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، 23/381 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/345 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 3(

31/642 
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 ،  عبادهيا معرش اخلالئق هذا عيل بن أيب طالب خليفة اهللا يف أرضه وحجته عىل : وجل

وليتبعه إىل  ، فمن تعلق بحبله يف دار الدنيا فليتعلق بحبله يف هذا اليوم ليستضئ بنوره

 فيقوم أناس قد تعلقوا بحبله يف الدنيا فيتبعونه إىل اجلنة :  قال.الدرجات العىل من اجلنان

عه إىل حيث أال من ائتم بإمام يف دار الدنيا فليتب : ثم يأيت النداء من عند اهللا جل جالله، 

ْإذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت  : (فحينئذ ، يذهب به وشاء َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ َ ْ ْ ْ َّ ْ َّ َْ َّ ُّ ََ ََ َّ َِ ِ ِِ ِ

ُهبم األسباب  َ ْ َُ ِ ِ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كام تربؤوا م*ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ َّ َ َُ َّ َ َ ْ َّ َ ََّ َ ً ََّ َُ ْ ُ َ َ َْ َ ََ ُنا كذلك يرهيم اهللاُّ َ ِ ِ ُ َ ِ َ َ َّ

ِأعامهلم حرسات عليهم وما هم بخارجني من النار  َِّ َ َ ْ َِ ٍَ َ ِْ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ   .)1()]167 -166 : البقرة[َ

َإن يف ذلك آليات ألويل النهى : (يف قول اهللا عز وجل  : الصادق عليه السالم ْ َُّ ِ ُ ِّ َ َ ٍَّ َِ ِ  )]54: طه [ِ

ل قلت ما معنى أوىل النهى قال ما أخرب اهللا عز وجل رسول قال نحن واهللا أوىل النهى قا

 مما يكون بعده من ادعاء أيب فالن اخلالفة والقيام هبا واآلخر صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 . )2(من بعده والثالث من بعدمها وبني أمية 

                                                        
 ، 150 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 99 ، 64 ، للطويس ، األمايل ، 285 ، للمفيد ، األمايل) 1(

 ، 8/10 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 1/354 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة

 لعبد اهللا الشرب ، )رشح آل كاشف الغطاء(األنوار الالمعة يف رشح الزيارة اجلامعة  ، 40/3 ، 31/653

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/119 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، )احلاشية (56، 

ملحمد بن عيل  ، بشارة املصطفى ، 1/398 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/151

 لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 1/139 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 19 ، الطربي

 7/27 ، 1/250 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/84، 

 حسن بن سليامن احلىللل ، خمترص البصائر ، 66 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

تفسري  ، 2/61 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 24/118 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 225، 
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َفأما من أعطى واتقى ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ََّ َ ْ َ َ َّ َصدق باحلسنى َ و*َ ْ ُ ْ َِ َّ  : الليل[َ

َفسنيرسه لليرسى (بالوالية  :  قال)]5-6 ُْ ِّ َُ ُ َْ َِ َ وأما من بخل واستغنى*ُ ْ َ ْ َ ََّ َ ََ ِ َ وكذب باحلسنى *َ ْ ُ ْ َِّ َ ََ

 بوالية عيل بن أيب طالب عليه السالم - ويف رواية -بالوالية  :  قال)]9-7 : الليل[

ْفسنيرسه لل(واألئمة من بعده  َِ ُ َُ ِّ َعرسى َُ ْ  .)1( يعني النار.])10 : الليل[ُ

وصدق باحلسنى  ، واتقى والية الطواغيت ، من أعطى اخلمس : الصادق عليه السالم

َفسنيرسه لليرسى( ، بالوالية ُْ ِّ َُ ُ َْ َِ َوأما من بخل(ال يريد شيئا من اخلري إال تيرس له  :  قال)ُ ِ َ ََ َّ َ( 

َواستغنى(باخلمس  ْ َ ْ َوكذب باحلسنى(  برأيه عن أولياء اهللا)َ ْ ُ ْ َِّ َ فال يريد شيئا من  ، الوالية )ََ

 .)2(اليرس اال تعرس له

                                                                                                                                        
إلزام الناصب  ، 1/314 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 3/382 ، للحويزي ، نور الثقلني

 325 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/292 ، لعيل اليزدي احلائري ، يف إثبات احلجة الغائب

 46 ، 24/44 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 535 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 ، 5/499 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 398 ، )احلاشية(

 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 2/426 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي

 ، 2/807 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/590 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 568

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 1/98 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب

 327 ، العاميل

 ، 7/280 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 8/524 ، للربوجردي ، حاديث الشيعةامع أ)2(

لرشف  ، تأويل اآليات ، 10/407 ، 3/202 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 327 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/809 ، الدين احلسيني
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َغري املغضوب عليهم وال الضالني ( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم َّ َ ُِّ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ   قال)]7 : الفاحتة[َ

املغضوب عليهم  : وقال ، هكذا نزلت :  قال)غري املغضوب عليهم وغري الضالني(: 

  .)1( الشكاك الذين ال يعرفون االمام)الضالني( ووالنصاب ، فالن وفالنفالن و

َإنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما ( : يف قول اهللا تبارك وتعاىل : الكاظم عليه السالم َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ ِّ َْ ِ َِ َ َْ َّ ِ

َبطن  هو فجميع ما حرم يف الكتاب  ، إن القرآن له ظهر وبطن :  فقال)]33 : األعراف[ََ

ومجيع ما أحل يف الكتاب هو الظاهر والباطن من  ، الظاهر والباطن من ذلك أئمة اجلور

  .)2(ذلك أئمة احلق

                                                        

 ، 82/23 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/24 ، عود العيايشملحمد بن مس ، تفسري العيايش) 1(

 1/52 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (77 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 89/240

رشح أصول  ، 1/374 ، للكليني ، الكايف ، 53 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 2(

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 11/191 ، 6/348 ، اينللمويل حممد صالح املازندر ، الكايف

للحر  ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 130 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة ، 25/10

 للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 301 ، 24/190 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/641 ، العاميل

موسوعة أحاديث أهل  ، 8/134 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ة البحارمستدرك سفين ، 23/256، 

 ، 1/115 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 6/339 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

تفسري  ، 2/25 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/16 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 1/170 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 8/94 ، ائيللطباطب ، امليزان

ملحمد  ، القيادة يف اإلسالم ، 3/366 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 2/228 ، الكوراين العاميل

،  أليب طالب التجليل التربيزي ، تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية ، 120 ، الريشهري

1/21 
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مل يقاتل  قلت له ما بال أمري املؤمنني عليه السالم : قال : وقد سئل : الصادق عليه السالم

ُلو تزيلو( : فالنا وفالنا وفالنا ؟ قال آلية يف كتاب اهللا عز وجل ََّ َْ ْا لعذبنا الذين كفروا منهم َ ُُ َ ْ َْ َِ َِ َّ َّ ََ

ًعذابا أليام  ِ َ ً َ  قال قلت وما يعني بتزايلهم ؟ قال ودائع مؤمنني يف أصالب )]25 : الفتح[َ

 لن يظهر ابدا حتى خترج ودائع اهللا تعاىل فإذا عليه السالمقوم كافرين وكذلك القائم 

  .)1(خرجت ظهر عىل من ظهر من أعداء اهللا فقتلهم

 .)2(من تقدمه كان كافرا ومن ختلف عنه كان كافرا ، عيل باب هدى : لصادق عليه السالما

                                                        
 ، كامل الدين ومتام النعمة ، 1/147 ، للصدوق ، علل الرشائع ، أنظر هذه الرواية وغريها يف) 1(

 ، 29/428 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/340 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 641 ، للصدوق

لعيل النامزي  ، البحارمستدرك سفينة  ، 372 ، لعباس القمي ، األنوار البهية ، 52/97 ، 463 ، 436

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 4/393 ، الشاهرودي

 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 1/184 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 5/420

 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايفال ، 422 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 2/317

لنارص  ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 5/70 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/505 ، 5/43

عليه (للجنة احلديث معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 16/479 ، مكارم الشريازي

لعيل  ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 6/22 ، بحراينهلاشم ال ، غاية املرام ، 394 ، )السالم

مناظرات  ، 1/119 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 379 ، 1/87 ، اليزدي احلائري

منار اهلدى يف النص عىل إمامة اإلثني عرش  ، )احلاشية (1/429 ، لعبد اهللا احلسن ، يف العقائد واألحكام

 3/489 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 553 ، لعيل البحراين ، )سالمعليهم ال(

ينابيع  ، 7/330 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/108 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 8/232 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 107 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(عة اإلمام عيل بن أيب طالب موسو، 

8/282 
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أهيا الناس  : خرج احلسني بن عيل عليهام السالم عىل أصحابه فقال : الصادق عليه السالم

ان اهللا جل ذكره ما خلق العباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته 

يا بن رسول اهللا بأيب أنت وأمي فام معرفة اهللا ؟ قال  : فقال له رجل ،  من سواهعن عبادة

يعني ذلك ان يعلم  :  قال الصدوق.معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي جيب عليهم طاعته

فمن عبد ربا مل  ، أهل كل زمان ان اهللا هو الذي ال خيليهم يف كل زمان عن إمام معصوم

إعلم أنه ملا  :  وقال الكراجكي قدس اهللا روحه. غري اهللا عز وجليقم هلم احلجة فإنام عبد

ومعرفة اإلمام وطاعته ال تقعان  ، كانت معرفة اهللا وطاعته ال ينفعان من مل يعرف اإلمام

 .)1(إن معرفة اهللا هي معرفة اإلمام وطاعته : إال بعد معرفة اهللا صح أن يقال

ِإذ يبيتون ما ال يرىض من القول( : تعاىليف قول اهللا تبارك و : الرضا عليه السالم ْ َ َ ِّ َ َُ ْ َ َ ِْ َ ْ َ ُ ِ... 

 ويف رواية عن أيب جعفر .يعني فالنا وفالنا وأبا عبيدة بن اجلراح :  قال)]108 : النساء[

مها وأبو عبيدة  :  ويف رواية.فالن وفالن وفالن وأبو عبيدة بن اجلراح : عليه السالم قال

                                                        

 ، بحار األنوار ، 151 ، أليب الفتح الكراجكي ، كنز الفوائد ، 1/9 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 ، 7/178 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 93 ، 23/83 ، 5/312 ، للمجليس

عليه (موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 283 ، ملحمد الريشهري ، العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة

 ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 651 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )السالم

 ، للفيض الكاشاين ، لتفسري األصفىا ، 80 ، للحلواين ، نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر ، 223 ، 1/119، 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/559 ، 5/75 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1212

مجع  ، )عليه السالم(صحيفة احلسني  ، 92 ، ملحمد الريشهري ، أهل البيت يف الكتاب والسنة ، 5/132

 ، 1/313 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ركز املصطفى مل ، العقائد اإلسالمية ، 316 ، جواد القيومي

للحاج مريزا أيب  ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 114 ، ملحمد الريشهري ، القيادة يف اإلسالم

 2/304 ، ملحمد الريشهري ، موسوعة العقائد اإلسالمية ، )احلاشية (2/49 ، الفضل الطهراين
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 :  وقال املازندراين.األول والثاين وأبو عبيدة بن اجلراح :  ويف رواية عمر.بن اجلراح

تعاهدوا عىل أن خيرجوا اخلالفة من آل الرسول وشاركهم يف ذلك عبد الرمحن بن عوف 

  .)1(وسامل موىل أيب حذيفة واملغرية بن شعبة

َّإنا عرضنا األمانة عىل الس( : يف قول اهللا عز وجل : الرضا عليه السالم َ ََ َ ْ ََ َْ ََّ َ ِاموات واألرض ِ َْ َْ َ َِ

ًواجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال  ً ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّْ ِ َ ْ ِْ َ َ َ َْ َِ َِ َ َ ِ  : األحزاب[ِ

  .)2(من ادعاها بغري حق فقد كفر ، الوالية : األمانة :  فقال)]72

ْأمل (يف هذه اآلية  : الرضا عليه السالم َ َهنلك األولنيَ ِ َِّ َ ْ ِ ْ َّثم (  ، يعني األول والثاين :  قال.)ُ ُ

َنتبعهم اآلخرين ُ ُِ ِ ْ ُ ِ ْ َكذلك نفعل باملجرمني ( ، الثالث والرابع واخلامس : قال) ُ ِ ِِ ْ َُْ ُ ْ َِ َ َ  : املرسالت[َ

                                                        

رشح أصول  ، 1/275 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش،  8/334 ، للكليني ، الكايف) 1(

بحار  ، 106 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 12/473 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، الكايف

التفسري  ، 26/489 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 30/216 ، )احلاشية (28/105 ، للمجليس ، األنوار

تفسري كنز  ، 1/548 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 499 ، 1/399 ،  الكاشاينللفيض ، الصايف

 لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/617 ، للمريزا حممد املشهدي ، الدقائق

 414 ، 1/396 ، هلاشم البحراين ، البهران ، 6/94، 

بحار  ، 110 ، للصدوق ، معاين األخبار ، 2/274 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 2(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/587 ، 23/279 ، للمجليس ، األنوار

موسوعة أحاديث أهل  ، 1/366 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 7/167

 ، 2/1004 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 12/233،  هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

 ، 4/309 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/73 ، 4/206 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 4/189 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، )احلاشية (102 ، ملحمد حسني األصفهانى ، األنوار القدسية
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ذبني ( : وقوله ،  من بني أمية)]18 َ َفويل يومئذ للمك ِ ِّ ْ ِّ ٌُ ٍَ ِ ْ َ ْ ؤمنني  بأمري امل)]15 : املرسالت[َ

  .)1(واألئمة عليه السالم

ُفأما من ثقلت موازينه ( : يف قوله تعاىل : الرضا عليه السالم َُ ِ َ َ َّْ َ ُ َ ٍ فهو يف عيشة راضية *ََ ٍ َِ َ ُِ َّ َ ِ َ

ْوأما من خفت ( ، نزلت يف عيل بن أيب طالب عليه السالم :  قال.)]7-6 : القارعة[ َّ َ ْ ََ َّ َ

ُموازينه  َُ ِ ٌ فأمه هاوية *َ ََ ُِ َ ُّ   .)2(نزلت يف الثالثة :  قال.)]9-8 : القارعة[ُ

  فقال لهصىل اهللا عليه وآله وسلمجاء رجل من املؤمنني إىل النبي  : العسكري عليه السالم

كيف جتد قلبك الخوانك املؤمنني املوافقني لك يف حمبة حممد وعيل وعداوة أعدائهام ؟ : 

فقال  ، وهيمني ما هيمهم ،  ما يرسهمويرسين ، يؤملني ما يؤملهم ، قال فإين أراهم كنفيس

فإنك قد يوفر عليك ما  ،  فأنت إذا ويل اهللا ال تبالصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

فليكن  ، ًما أعلم أحدا من خلق اهللا له ربح كربحك إال من كان عىل مثل حالك ، ذكرت

فإنك من  ، لعيال فأبرش بهوبدال من الولد وا ، لك ما أنت عليه بدال من األموال فافرح به

ففرح الرجل  ، وأحي أوقاتك بالصالة عىل حممد وعيل وآهلام الطيبني ، أغنى األغنياء

 ، يا فالن قد زودك حممد اجلوع والعطش : فقال ابن أيب هقاقم وقد رآه ، وجعل يقوهلا

حيىل بطائل ما أكثر ما يقوهلا وال  ، قد زودك حممد األماين الباطلة : وقال له أبو الرشور

هلم نطنز هبذا  : فقال أحدمها اآلخر ، وقد حرض الرجل السوق يف غد وقد حرضاه

فامذا  ، يا عبد اهللا قد اجتر الناس اليوم وربحوا : فقال له أبو الرشور ، بمحمد املغرور

                                                        
مستدرك  ، 30/261 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/753 ، ف الدين احلسينيلرش ، تأويل اآليات) 1(

 4/417 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 10/548 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 36/67 ، 31/611 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 4/500 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 8/175 ، 10/295 ، الشاهرودي
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كنت من النظارة ومل يكن يل ما أشرتي وال ما أبيع ولكني  : كانت جتارتك ؟ قال الرجل

 ، قد ربحت اخليبة : فقال له أبو الرشور ، ىل حممد وعيل وآهلام الطيبنيكنت أصيل ع

إىل منزلك مائدة اجلوع عليها طعام من املنى وإدام وألوان  وسبقك ، واكتسبت احلرمان

التي تتخذها لك املالئكة الذين ينزلون عىل أصحاب حممد باخليبة  من أطعمة اخليبة

وإن من  ، كال واهللا إن حممدا رسول اهللا : ل الرجلفقا ، واجلوع والعطش والعرى والذلة

 سيوفر اهللا من آمن به بام يشاء من سعة يكون هبا متفضال ، آمن به فمن املحقني السعيدين

 ، وأفضلهم عنده أحسنهم تسليام حلكمه ، ومن ضيق يكون به عادال وحمسنا للنظر له، 

بع  : فقال أبو الرشور وهو يطنزفلم يلبث الرجل أن مر هبم رجل بيده سمكة قد أراحت 

اشرتها مني فقد  : فقال الرجل ، يعني صاحب رسول اهللا ، هذه السمكة من صاحبنا هذا

صىل اشرتها ليؤدي ثمنها رسول اهللا  : فقال أبو الرشور ، ال شئ معي : فقال ، بارت عيل

 يف هذا القدر ؟ ألست تثق برسول اهللا ؟ أفال تنبسط إليه ،  وهو يطنزاهللا عليه وآله وسلم

قد بعتكها بدانقني فاشرتاها بدانقني عىل أن جيعله عىل  : قال الرجل ، نعم بعنيها : فقال

فأمر رسول اهللا أسامة أن  ، فبعث به إىل رسول اهللا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 ، تيإنه أضعاف قيمة سمك : وقال ، فجاء الرجل فرحا مرسورا بالدرهم ، يعطيه درمها

فعظم  ، فوجد فيها جوهرتني نفيستني قومتا مأيت ألف درهم ، فشقها الرجل بني أيدهيم

أمل تر  : فتبعا الرجل صاحب السمكة فقاال ، ذلك عىل أيب الرشور وابن أيب هقاقم

فتناوهلام الرجل من املشرتي  ، اجلوهرتني ؟ إنام بعته السمكة ال ما يف جوفها فخذمها منه

فتأوه وصاح ورمى  ، واألخرى بشامله فحوهلام اهللا عقربتني لدغتاه ، مينهفأخذ إحداها بي

ثم أعاد الرجل نظره إىل بطن السمكة فإذا  ، ما أعجب سحر حممد : فقاال ، هبام من يده

فذهب  ، خذمها فهام لك أيضا : فأخذمها فقال لصاحب السمكة ، جوهرتان أخريان
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خذمها  : وقال للرجل ، عتاه فصاح وتأوه ورصخيأخذمها فتحولتا حيتني ووثبتا عليه ولس

خذ واهللا  : فقال الرجل ، مها لك عىل ما زعمت وأنت أوىل هبام : فقال الرجل ، عني

وتناول  ، وإذا مها قد عادتا جوهرتني ، فتناوهلام الرجل عنه وخلصه منهام ، جعلتهام لك

أما ترى سحر حممد  : فقال أبو الرشور أليب الدواهي ، العقربتني فعادتا جوهرتني

يا عدو اهللا أو سحرا ترى هذا ؟ لئن كان  : ومهارته فيه وحذقه به ؟ فقال الرجل املسلم

هذا سحرا فاجلنة والنار أيضا يكونان بالسحر ؟ فالويل لكام يف مقامكام عىل تكذيب من 

فانرصف الرجل صاحب السمكة وترك اجلواهر األربعة عىل  ، يسحر بمثل اجلنة والنار

يا ويلكام آمنا بمن آثار نعم اهللا عليه  : فقال الرجل أليب الرشور وأيب الدواهي ، الرجل

صىل اهللا ؟ ثم جاء باجلواهر األربعة إىل رسول اهللا  أما رأيتام العجب ، وعىل من يؤمن به

ما  :  وجاءه جتار غرباء يتجرون فاشرتوها منه بأربعمأة ألف فقال الرجلعليه وآله وسلم

هذا  : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، م بركة اليوم يا رسول اهللاكان أعظ

لعل  :  قال املجليس.وتعظيمك عليا أخا رسول اهللا ووصيه ، بتوقريك حممدا رسول اهللا

وحيتمل أن يكون املراد بابن أيب اهلقاقم  ، املراد بابن أيب اهلقاقم وأيب الدواهي كليهام عمر

 .)1(عثامن 

يوما جالسا هو وسلم صىل اهللا عليه وآله كان رسول اهللا  : عليه السالمري العسك

صىل اهللا عليه وآله وأصحابه بحرضة مجع من خيار املهاجرين واألنصار إذ قال رسول اهللا 

 فقال .وأجدين أشتهي حريرة مدوسة ملبقة بسمن وعسل ، إن شدقي يتحلب : وسلم

 قال رسول .صىل اهللا عليه وآله وسلميه رسول اهللا وأنا أشتهي ما يشته : عيل عليه السالم

                                                        

بحار  ، 603 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 17/383 ، للمجليس ، األنوار
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خارصة محل  : ماذا تشتهي أنت ؟ قال : أليب الفصيلوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

 .صدر محل مشوي : ماذا تشتهيان أنتام؟ قاال :  وقال أليب الرشور وأيب الدواهي.مشوي

صىل ضيف اليوم رسول اهللا أي عبد مؤمن ي : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا 

هذا واهللا اليوم  :  وصحبه ويطعمهم شهواهتم ؟ فقال عبد اهللا بن أيباهللا عليه وآله وسلم

يا  : وقال ، ونخلص العباد والبالد منه ، الذي نكيد فيه حممدا وصحبه وحمبيه ونقتله

قال  .وعندي محل أشويه لكم ، عندي شئ من بر وسمن وعسل ، رسول اهللا أنا أضيفكم

وأكثر السم يف ذلك  ،  فذهب عبد اهللا بن أيب.فافعل : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

صىل اهللا ثم عاد إىل رسول اهللا  ، ويف ذلك احلمل املشوي ، الرب امللبق بالسمن والعسل

 : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا .هلموا إىل ما اشتهيتم : وقالوسلم عليه وآله 

صىل  فأشار رسول اهللا .أنت وعيل وسلامن وأبو ذر واملقداد وعامر : ا ومن ؟ قال ابن أيبأن

صىل اهللا إىل أيب الرشور وأيب الدواهي وأيب املالهي وأيب النكث وقال وسلم اهللا عليه وآله 

 وكره أن يكونوا .نعم دون هؤالء : يا بن أيب دون هؤالء ؟ فقال ابن أيب : عليه وآله وسلم

 والقصة طويلة أخذنا منها موضع .ألهنم كانوا مواطئني البن أيب عىل النفاقمعه 

 .)1(احلاجة

                                                        

بحار  ، 194 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

وكان يكنى به ملوافقة البكر والفصيل يف  ، أبو بكر ، أبو الفصيل : وقال ، 17/330 ، للمجليس ، األنوار

حيتمل أن يكون املراد بأبى ] كام سيأيت [ وىف األخري  ، عثامن ، وأبو الدواهي ، عمر ، وأبو الرشور ، املعنى

ثم عىل هذا أبو النكث اما أبو  ، ويةأبا بكر عىل الرتتيب إىل معاوية أو عمر عىل الرتتيب إىل معا ، الرشور

 بكر أو طلحة برتك ذكر أبى بكر
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صىل ملا أن قبض النبي  : سمعت سلامن الفاريس قال : قال) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

صىل اهللا  أتيت عليا وهو يغسل رسول اهللا ...وصنع الناس ما صنعواوسلم اهللا عليه وآله 

وقلت إن أبا بكر الساعة لعىل منرب رسول اهللا  ، فأخربته بام صنع القوم  ،وسلمعليه وآله 

وإهنم ليبايعونه بيديه مجيعا  ، ما يرضون أن يبايعوا له بيد واحدةوسلم صىل اهللا عليه وآله 

يا سلامن وهل تدري من أول من بايعه عىل منرب  : عيل عليه السالم بيمينه وشامله ؟ فقال

 إال أين رأيته يف ظلة بني ساعدة حني خصمت األنصار وكان أول ال : رسول اهللا ؟ قلت

من بايعه املغرية بن شعبة ثم بشري ابن سعد ثم أبو عبيدة بن اجلراح ثم عمر بن اخلطاب ثم 

ولكن تدرى من  ، لست أسألك عن هؤالء :  قال.سامل موىل أيب حذيفة ومعاذ بن جبل

ولكن رأيت شيخا كبريا يتوكأ عىل عصاه بني ،  ال : أول من بايعه حني صعد املنرب ؟ قلت

 احلمد "صعد املنرب أول من صعد وخر وهو يبكي ويقول  ، عينيه سجادة شديد التشمري

 " : ثم قال ،  فبسط يديه فبايعه"أبسط يدك  ، هللا الذي مل يمتني حتى رأيتك يف هذا املكان

يا سلامن أتدري من  : لسالم فقال عىل عليه ا. ثم نزل فخرج من املسجد"يوم كيوم آدم 

صىل اهللا عليه وآله ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسول اهللا  ، ال : هو ؟ قلت

صىل اهللا عليه أخربين رسول اهللا  ، فان ذلك إبليس لعنه اهللا :  عيل عليه السالمقال ، وسلم

وسلم ه وآله صىل اهللا عليأن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول اهللا وسلم وآله 

وأمرهم أن يبلغ  ، فأخربهم بأين أوىل هبم من أنفسهم ، إياي يوم غدير خم بام أمره اهللا

فقالوا إن هذه األمة أمة مرحوم  ، الشاهد الغائب فأقبل إىل إبليس أبا لستة ومردة أصحابه

ق فانطل ، وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيهم ، معصومة فام لك وال لنا عليهم سبيل

صىل اهللا عليه فأخربين رسول اهللا  :  وقال أمري املؤمنني عليه السالم.إبليس كئيبا حزينا

أن لو قبض أن الناس سيبايعون أبا بكر يف ظلة بني ساعدة بعد ختاصمهم وسلم وآله 
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ثم يأتون املسجد فيكون أول من يبايعه عىل منربي إبليس يف صورة شيخ  ، بحقنا وحجتنا

 فيخرون سجدا ؛ثم خيرج فيجمع شياطينه وأبالسته  ، ذا وكذاكبري مشمر يقول ك

فيقول أي أمة مل تضل  ، ويقولون يا سيدهم يا كبريهم أنت الذي أخرجت آدم من اجلنة

فكيف رأيتموين صنعت هبم حني تركوا  ، بعد نبيها ؟ كال زعمتم أن ليس يل عليهم سبيل

وذلك قوله تعاىل وسلم ىل اهللا عليه وآله صوأمرهم رسول اهللا  ، ما أمرهم اهللا به من طاعته

فلام أن كان  :  قال سلامن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني"

محل عيل عليه السالم فاطمة عليها السالم عىل محار وأخذ بيد ابنيه احلسن  ، الليل

ين وال من األنصار إال فلم يدع أحدا من أهل بدر من املهاجر ، واحلسني عليهام السالم

فام استجاب له منهم إال أربعة  ، ودعاهم إىل نرصته ، فذكرهم حقه ، أتاه يف منزلة

ليبايعوه  ، معهم سالحهم ، فأمرهم أن يصبحوا بكرة حملقني رؤوسهم ، وأربعون رجال

  :من األربعة ؟ فقال : فأصبحوا فلم يواف منهم أحد إال أربعة فقلت لسلامن ، عىل املوت

 ، ثم أتاهم عيل عليه السالم من الليلة املقبلة ، أنا وأبو ذر واملقداد والزبري بن العوام

فام أتاه  : ثم أتاهم الليلة الثالثة ، فام منهم أحد أتاه غرينا ، فناشدهم فقالوا نصبحك بكرة

قرآن وأقبل عىل ال ، لزم بيته ، وقلة وفائهم له ،  فلام رأى عيل عليه السالم غدرهم.غرينا

األكتاف  ووكان يف الصحف والشظاظ ، فلم خيرج من بيته حتى مجعه ، يؤلفه وجيمعه

بعث إليه أبو  ، املنسوخ ووالناسخ منه ، تنزيله وتأويله : فلام مجعه كله وكتبه بيده ، والرقاع

فبعث إليه عيل عليه السالم أين مشغول وقد آليت عىل نفيس يمينا أن ال  ، بكر اخرج فبايع

 فسكتوا عنه أياما فجمعه يف ثوب .ي برداء إال للصالة حتى أولف القرآن وأمجعهأرتد

ثم خرج إىل الناس وهم جمتمعون مع أيب بكر يف مسجد رسول اهللا عليه  ، واحد وختمه

أهيا الناس إين مل أزل منذ قبض رسول اهللا  : فنادى عيل عليه السالم بأعال صوته ، السالم
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ثم بالقرآن حتى مجعته كله يف هذا الثوب  ، مشغوال بغسله وسلمصىل اهللا عليه وآله 

فلم ينزل اهللا عىل رسوله آية منه إال وقد مجعتها وليست منه آية إال وقد أقرأنيها  ، الواحد

وعلمني تأويلها ثم قال عيل عليه السالم لئال تقولوا وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

ال تقولوا يوم القيامة إين مل  :  عيل عليه السالمال هلم ثم ق.غدا أنا كنا عن هذا غافلني

 ، ومل أدعكم إىل كتاب اهللا من فاحتته إىل خامتته ، ومل أذكركم حقي ، أدعكم إىل نرصيت

ثم دخل عيل عليه السالم بيته  ، ما أغنانا بام معنا من القرآن عام تدعونا إليه : فقال له عمر

ولو قد بايع  ، فانا لسنا يف شئ حتى يبايع ،  فليبايعأرسل إىل عيل : وقال عمر أليب بكر

فأتاه الرسول وسلم صىل اهللا عليه وآله فأرسل إليه أبو بكر أجب خليفة رسول اهللا  ، أمناه

صىل سبحان اهللا ما أرسع ما كذبتم عىل رسول اهللا  : فقال له ذلك فقال له عىل عليه السالم

 ، الذين حوله أن اهللا ورسوله مل يستخلفا غرييإنه ليعلم ويعلم وسلم اهللا عليه وآله 

فأتاه  ، اذهب فقل له أجب أمري املؤمنني أبا بكر : فقال ، وذهب الرسول فأخربه بام قال له

 ،  طال العهد فينسى- واهللا -ما ! سبحان اهللا  : فقال عىل عليه السالم : فأخربه بام قال

صىل اهللا عليه وآله ولقد أمره رسول اهللا  ، واهللا إنه ليعلم أن هذا االسم ال يصلح إال يل

وهو سابع سبعة فسلموا عىل بإمرة املؤمنني فاستفهم هو وصاحبه من بني السبعة وسلم 

نعم حقا من  : صىل اهللا عليه وآله وسلمأمر من اهللا ورسوله ؟ فقال هلم رسول اهللا  : فقاال

احب لواء الغر املحجلني يقعده اهللا وص ، وسيد املسلمني ، إنه أمري املؤمنني ، اهللا ورسوله

عز وجل يوم القيامة عىل الرصاط فيدخل أولياءه اجلنة وأعداءه النار فانطلق الرسول 

فلام كان الليل محل عيل عليه السالم فاطمة  :  قال.فأخربه بام قال فسكتوا عنه يومهم ذلك

سالم فلم يدع أحدا من عليها السالم عىل محار وأخذ بيد ابنيه احلسن واحلسني عليهام ال

 ، إال أتاه يف منزله فناشدهم اهللا حقهوسلم صىل اهللا عليه وآله أصحاب رسول اهللا 
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 ودعاهم إىل نرصته فام استجاب منهم رجل غرينا أربعة فانا حلقنا رؤسنا وبذلنا له نرصتنا

س إياه فلام أن رأى عيل عليه السالم خذالن النا ، وكان الزبري أشدنا بصرية يف نرصته، 

 فقال عمر أليب .لزم بيته ، تعظيمهم إياهو ، واجتامع كلمتهم مع أيب بكر ، وتركهم نرصته

فإنه مل يبق أحد إال وقد بايع غريه وغري هؤالء  ، ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع : بكر

واالخر أفظهام  ، وكان أبو بكر أرق الرجلني وأرفقهام وأدهامها وأبعدمها غورا ، األربعة

من نرسل إليه ؟ فقال عمر نرسل إليه قنفذا فهو  : فقال له أبو بكر ، أغلظهام وأجفامهاو

 ، فأرسله وأرسل معه أعونا ، أحد بني عدي بن كعب ، رجل فظ غليظ جاف من الطلقاء

وانطلق فاستأذن عىل عيل عليه السالم فأيب أن يأذن هلم فرجع أصحاب قنفذ إىل أبى بكر 

اذهبوا  :  فقال عمر.مل يؤذن لنا : فقالوا ، املسجد والناس حوهلاموعمر ومها جالسان يف 

فان أذن لكم وإال فأدخلوا بغري إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليها السالم أحرج 

ان فاطمة  : فقالوا ، فرجعوا وثبت قنفذ امللعون ، عليكم أن تدخلوا عيل بيتي بغري اذن

 فغضب عمر وقال مالنا وللنساء ثم .خل بيتها بغري اذنفتحرجنا أن ند ، قالت كذا وكذا

أمرا ناسا حوله بتحصيل احلطب ومحلوا احلطب ومحل معهم عمر فجعلوه حول منزل 

ثم نادى عمر حتى أسمع عليا  عىل عليه السالم وفيه عىل وفاطمة وابنامها عليه السالم

 ، ال أرضمت عليك النارواهللا لتخرجن يا عيل ولتبايعن خليفة رسول اهللا وإ : وفاطمة

يا عمر مالنا ولك ؟ فقال افتحي الباب وإال أحرقنا  : فقامت فاطمة عليها السالم فقالت

يا عمر أما تتقي اهللا تدخل عيل بيتي ؟ فأبى أن ينرصف ودعا عمر  : فقالت ، عليكم بيتكم

ت يا أبتاه  فاستقبلته فاطمة عليها السالم وصاح.بالنار فأرضمها يف الباب ثم دفعه فدخل

فرفع  ، فرصخت يا أبتاه ، فرفع عمر السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها! يا رسول اهللا 

فوثب  ، فنادت يا رسول اهللا لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر ، السوط فرضب به ذراعها
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فذكر قول رسول  ، وهم بقتله ، عيل عليه السالم فأخذ بتالبيبه فرصعه ووجأ أنفه ورقبته

صىل اهللا عليه وآله والذي كرم حممدا  : فقال ، وما أوصاه بهوسلم اهللا عليه وآله صىل اهللا 

صىل اهللا وعهد عهد إيل رسول اهللا  ، بالنبوة يا ابن صهاك لوال كتاب من اهللا سبقوسلم 

 فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى .لعلمت أنك ال تدخل بيتيوسلم عليه وآله 

ه السالم إىل سيفه فرجع قنفذ إىل أيب بكر وهو يتخوف أن وثار عيل علي ، دخلوا الدار

فقال أبو بكر لقنفذ ارجع  ، ملا قد عرف من بأسه وشدته ، خيرج عيل عليه السالم بسيفه

فان امتنع فأرضم عليهم بيتهم النار فانطلق قنفذ امللعون  ، فان خرج فاقتحم عليه بيته

 ،  السالم إىل سيفه فسبقوه إليه وكاثروهوثار عىل عليه ، فاقتحم هو وأصحابه بغري إذن

فألقوا يف عنقه حبال وحالت بينهم وبينه فاطمة عليها  ، فتناول بعض سيوفهم فكاثروه

فامتت حني ماتت وان يف عضدها  ، السالم عند باب البيت فرضهبا قنفذ امللعون بالسوط

  حتى انتهى به إىل أيب بكرمثل الدملج من رضبته لعنه اهللا ثم انطلقوا بعيل عليه السالم يتل

وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب  ، وعمر قائم بالسيف عىل رأسه، 

حذيفة ومعاذ بن جبل واملغرية بن شعبة وأسيد بن حضري وبشري بن سعد وساير الناس 

قال أي أدخلوا عىل فاطمة بغري اذن ؟  : قلت لسلامن :  قال.حول أيب بكر عليهم السالح

 ، وما عليها مخار فنادت يا أبتاه يا رسول اهللا فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر ، واهللا

فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما  ، تنادي بأعىل صوهتا ، وعيناك مل تتفقأ يف قربك

انا لسنا من النساء  : فيهم اال باك غري عمر وخالد بن الوليد واملغرية بن شعبة وعمر يقول

أما واهللا لو وقع  : فانتهوا بعيل عليه السالم إىل أبى بكر وهو يقول : قال ، أهين يف شئور

ولو  ، أما واهللا ما ألوم نفيس يف جهادكم ، سيفي يف يدي لعلمتم أنكم مل تصلوا إىل هذا أبدا

ولكن لعن اهللا أقواما بايعوين ثم  ، كنت استمسك من أربعني رجال لفرقت مجاعتكم
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يا أبا بكر ما  : عيل عليه السالم فقال ، خلوا سبيله : ا أن برص به أبو بكر صاح ومل.خذلوين

بأي حق وبأي منزلة دعوت وسلم صىل اهللا عليه وآله أرسع ما توثبتم عىل رسول اهللا 

الناس إىل بيعتك ؟ أمل تبايعني باألمس بأمر اهللا وأمر رسول اهللا ؟ وقد كان قنفذ لعنه اهللا 

لسالم بالسوط حني حالت بينه وبني زوجها وأرسل إليه عمر إن رضب فاطمة عليها ا

حالت بينك وبينه فاطمة فارضهبا فأجلأها قنفذ إىل عضادة بيتها ودفعها فكرس ضلعا من 

 من - صىل اهللا عليها -جنبها فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت 

له بايع ودع  :  إىل أيب بكر انتهره عمر وقالوملا انتهى بعيل عليه السالم :  قال.ذلك شهيدة

فإن مل أفعل فام أنتم صانعون ؟ قالوا نقتلك  : عيل عليه السالم عنك هذه األباطيل فقال له

قال أبو بكر وسلم صىل اهللا عليه وآله فقال إذا تقتلون عبد اهللا وأخا رسوله  ، ذال وصغارا

قال  ، فام نقر لك هبذاوسلم  عليه وآله صىل اهللاأما عبد اهللا فنعم وأما أخو رسول اهللا 

فأعاد ذلك  ، نعم : آخا بيني وبينه ؟ قالوسلم صىل اهللا عليه وآله أجتحدون أن رسول اهللا 

يا معرش املسلمني واملهاجرين  : عليه ثالث مرات ثم أقبل عليهم عيل عليه السالم فقال

يقول يوم غدير خم وسلم وآله صىل اهللا عليه أنشدكم اهللا أسمعتم رسول اهللا  واألنصار

فلم يدع عىل عليه السالم شيئا قاله فيه رسول اهللا  ، كذا وكذا ويف غزوة تبوك كذا وكذا

فلام ختوف أبو  ، فقالوا اللهم نعم ، عالنية للعامة اال ذكرهم إياهوسلم صىل اهللا عليه وآله 

د سمعناه بآذاننا ووعته كلام قلت حق ق : فقال ، بكر أن ينرصه الناس وأن يمنعوه بادرهم

بعد هذا إنا أهل بيت  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله قلوبنا ولكن قد سمعت رسول اهللا 

وان اهللا مل يكن ليجمع لنا أهل البيت  ، واختار لنا اآلخرة عىل الدنيا ، اصطفانا اهللا وأكرمنا

صىل اهللا عليه  هل أحد من أصحاب رسول اهللا : النبوة واخلالفة فقال عىل عليه السالم

قد سمعنا هذا منه كام  ، صدق خليفة رسول اهللا : شهد هذا معك ؟ فقال عمروسلم وآله 
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قال وقال أبو عبيدة وسامل موىل أبى حذيفة ومعاذ بن جبل قد سمعنا ذلك من رسول اهللا 

 فقال عىل عليه السالم لقد وفيتم بصحيفتكم امللعونة التي قد ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

 ، ان قتل اهللا حممدا أو مات لتزون هذا االمر عنا أهل البيت : تعاقدتم علينا شفى الكعبة

أنت يا زبري  : فام علمك بذلك ما أطلعناك عليها؟ فقال عىل عليه السالم : فقال أبو بكر

وأنت يا سليامن وأنت يا أبا ذر وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم باهللا وباالسالم أما 

يقول ذلك وأنتم تسمعون أن فالنا وفالنا وسلم صىل اهللا عليه وآله تم رسول اهللا سمع

حتى عد هؤالء اخلمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا عىل ما صنعوا ؟ 

إهنم قد  : يقول ذلك لكوسلم صىل اهللا عليه وآله قد سمعنا رسول اهللا  ، فقالوا اللهم نعم

 ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أومت أن يزووا عنك هذا يا تعاقدوا عىل وتعاهدوا

ان  : بأيب أنت يا رسول اهللا فام تأمرين إذا كان ذلك أن افعل ؟ فقال لك : عيل فقلت

 فقال ، وان مل جتد أعوانا فبايعهم واحقن دمك ، وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم

ولئك األربعني رجال الذين بايعوين وفوا يل جلاهدتكم أما واهللا لو أن أ : عيل عليه السالم

هذا  وما جيلسك فوق املنرب :  فقام عمر فقال أليب بكر وهو جالس فوق املنرب...يف اهللا

واحلسن واحلسني عليهام  ، جالس حمارب ال يقوم فيبايعك ؟ أو تأمر به فنرضب عنقه

ال تبكيا فواهللا ما  :  صدره فقالفلام سمعا مقالة عمر بكيا فضمهام إىل ، السالم قائامن

وسلم صىل اهللا عليه وآله وأقبلت أم أيمن حاضنة رسول اهللا  ، يقدران عىل قتل أبيكام

فأمر هبا عمر فأخرجت من املسجد  ، فقال يا أبا بكر ما أرسع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم

فإن مل أفعل  :  السالم ثم قال قم يا بن أيب طالب فبايع فقال عليه..ما لنا وللنساء : وقال

فاحتج عليهم ثالث مرات ثم مد يده من غري أن يفتح كفه  ، إذا واهللا نرضب عنقك : قال

فنادي عيل عليه السالم قبل أن يبايع واحلبل يف  ، فرضب عليها أبو بكر وريض بذلك منه
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فأيب فوثب   ،بايع :  وقيل للزبري." يا ابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني "عنقه 

ثم  ، عمر وخالد واملغرية بن شعبة يف أناس فانتزعوا سيفه فرضبوا به األرض حتى كرسوه

لببوه فقال الزبري وعمر عىل صدره يا ابن صهاك أما واهللا لو أن سيفي يف يدي حلدث عني 

ثم أخذوا يدي  ، ثم أخذوين فوجأوا عنقي حتى تركوها كالسلعة :  قال سلامن.فبايع

 مكرها .وما بايع أحد من األمة ، بايعت مكرها ثم بايع أبو ذر واملقداد مكرهنيوفتلوها ف

فإنه ملا بايع قال يا ابن صهاك أما  ، ومل يكن منا أحد أشد قوال من الزبري ، غري عيل وأربعتنا

ملا أعرف من  ، واهللا لوال هؤالء الطغاة الذين أعانوك ملا كنت تقدم عىل ومعي سيفي

لكن وجدت طغاة تقوى هبم وتصول فغضب عمر وقال أتذكر صهاكا و ، جبنك ولؤمك

أو تنكر ذلك ؟ أو  ، وقد كانت صهاك زانية ، ومن صهاك وما يمنعني من ذكرها : ؟ فقال

 ، ليس قد كانت أمة حبشية جلدي عبد املطلب فزنا هبا جدك نفيل فولدت أباك اخلطاب

ولد زنا فأصلح بينهام أبو  ، وإنه لعبد جدي  ،فولدته ، فوهبها عبد املطلب له بعد ما زنا هبا

فبايعت أبا بكر يا  : فقلت لسلامن :  قال سليم.بكر وكف كل واحد منهام عن صاحبه

أو تدرون ما  ، تبا لكم ساير الدهر : قد قلت بعد ما بايعت : سلامن ومل تقل شيئا ؟ قال

 ،  الفرقة واالختالفأصبتم سنة من كان قبلكم من ، أخطأتم وصنعتم بأنفسكم ؟ أصبتم

فقال  ، حتى أخرجتموها من معدهنا وأهلهاوسلم صىل اهللا عليه وآله وأخطأتم سنة نبيكم 

وليقل  ، وافعل ما بدا لك ، فقل ما شئت ، عمر يا سلامن أما إذ بايع صاحبك وبايعت

وسلم صىل اهللا عليه وآله فقلت إين سمعت رسول اهللا  : قال سلامن ، صاحبك ما بدا له

ومثل عذاهبم  ، عىل صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إىل يوم القيامة وقول إن عليكي

فقلت  ، قل ما شئت أليس قد بايعت ؟ ومل يقر اهللا عينك بأن يليها صاحبك : فقال ، مجيعا

أشهد أين قد قرأت يف بعض كتب اهللا املنزلة أنه باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب 
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 ما شئت أليس قد أزاهلا اهللا عن أهل البيت الذين اختذمتوهم أربابا قل : فقال يل ، جهنم

 : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أشهد أين سمعت رسول اهللا  : من دون اهللا فقلت له

 فأخربين "وال يوثق وثاقه أحد  ،  فيومئذ ال يعذب عذابه أحد"وسألته عن هذه اآلية 

 أهيا العبد ابن اللخناء فقال يل ،  اهللا نأمتكاسكت أسكت : فقال يل عمر ،  أنت هو.أنك

واهللا لو مل يأمرين عيل  : فقال سلامن ، أقسمت عليك يا سلامن ملا سكت : عيل عليه السالم

 ، وكل شئ سمعته من رسول اهللا فيه ، عليه السالم بالسكوت خلربته بكل شئ نزل فيه

 فلام أن بايع أبو ذر واملقداد .سلمفلام رآين عمر قد سكت قال إنك له ملطيع م ، ويف صاحبه

واهللا ما أنت بأشد حبا  ، يا سلامن أال تكف كام كف صاحباك : ومل يقوال شيئا قال عمر

قال أبو ذر  ، وال أشد تعظيام حلقهم منهام وقد كفا كام ترى وبايعا ، ألهل هذا البيت منهام

 وقد فعل -يمهم ؟ لعن اهللا وتعظوسلم صىل اهللا عليه وآله أفتعرينا يا عمر بحب آل حممد 

ورد هذه  ، ومحل الناس عىل رقاهبم ، وافرتى عليهم وظلمهم حقهم ،  من أبغضهم-

ال واهللا  ، لعن اهللا من ظلمهم حقوقهم ، آمني : فقال عمر ، األمة القهقرى عىل أدبارها

نصار فلم خاصمتم األ : قال أبو ذر ، ماهلم فيها حق وما هم فيها وعرض الناس إال سواء

يا ابن صهاك فليس لنا فيها حق وهي  : بحقهم وحجتهم ؟ فقال عيل عليه السالم لعمر

فان العامة رضوا  ، كف االن يا أبا احلسن إذ بايعت : لك والبن آكلة الذبان ؟ قال عمر

ولكن اهللا ورسوله مل يرضيا إال  : عيل عليه السالم قال ، بصاحبي ومل يرضوا بك فام ذنبي

ويلك يا  ، ت وصاحبك ومن اتبعكام ووازركام بسخط من اهللا وعذابه وخزيهيب فأبرش أن

ابن اخلطاب لو تدرى مما خرجت وفيام دخلت وماذا جنيت عىل نفسك وعىل صاحبك ؟ 

 .ما شاء : فدعه يقول ، يا عمر أنا إذ قد بايعنا وأمنا رشه وفتكه وغائلته : فقال أبو بكر

غري شئ واحد أذكركم اهللا أهيا األربعة قال لسلامن لست بقائل  : عيل عليه السالم فقال
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إن يف النار  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أسمعتم رسول اهللا  : وأيب ذر والزبري واملقداد

يف جب يف  ، وستة من اآلخرين ، لتابوتا من نار أرى فيه إثنا عرش رجال ستة من األولني

فإذا أراد اهللا أن يسعر جهنم كشف  ، صخرةعىل ذلك اجلب  ، يف تابوت مقفل ، قعر جهنم

قال عيل  ، تلك الصخرة عن ذلك اجلب فاستعرت جهنم من وهج ذلك اجلب ومن حره

صىل فقال  ، عنهم وأنتم شهودوسلم صىل اهللا عليه وآله عليه السالم فسألت رسول اهللا 

والذي  ، اعنةوفرعون الفر ، أما األولون فابن آدم الذي قتل أخاهوسلم اهللا عليه وآله 

أما أحدمها  ، وغريا سنتهم ، ورجالن من بني إرسائيل بدال كتاهبم ، حاج إبراهيم يف ربه

 ، والدجال يف اآلخرين ، وإبليس سادسهم ، واالخر نرص النصارى ، فهود اليهود

 ، وهؤالء اخلمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا وتعاقدوا عىل عداوتك يا أخي

فقلنا صدقت  :  قال سلامن.هذا وهذا حتى سامهم وعدهم لنا ، وتظاهروا عليك بعدي

فقال عثامن يا أبا احلسن أما وسلم صىل اهللا عليه وآله نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول اهللا 

صىل بىل سمعت رسول اهللا  : عيل عليه السالم عند أصحابك هؤالء حديث يف ؟ فقال له

ثم قال مايل  ، هللا لك بعد ما لعنك فغضب عثامنيلعنك ثم مل يستغفر اوسلم اهللا عليه وآله 

 وال بعده فقال الزبريوسلم صىل اهللا عليه وآله ومالك ال تدعني عىل حايل عىل عهد النبي 

صىل اهللا عليه وآله فواهللا لقد سمعت رسول اهللا  : فقال عثامن ، نعم فأرغم اهللا أنفك: 

فقال يل عيل عليه السالم فيام  :  سلامن قال.يقول إن الزبري يقتل مرتدا عىل االسالموسلم 

فيقتل  ، صدق عثامن وذلك أن الزبري يبايعني بعد قتل عثامن فينكث بيعتي : بيني وبينه

صىل اهللا إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول اهللا  : مرتدا قال سليم ثم أقبل عىل سلامن فقال

وسلم صىل اهللا عليه وآله  إن الناس صاروا بعد رسول اهللا ، غري أربعةوسلم عليه وآله 
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وعتيق يف سنة  ،  تبعه فعيل يف سنة هارونومنزلة العجل ومن ، بمنزلة هارون ومن تبعه

  .)1(وعمر يف سنة السامري ، العجل

أنا أحدثكم بحديث قد  : رمحة اهللا عليه : أبو ذرقال ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

صىل اهللا عليه وآله  أن رسول اهللا ألستم تشهدون : سمعتموه أو من سمعه منكم قال

رش األولني واآلخرين اثنا عرش ستة من األولني وستة من اآلخرين ثم سمى  : قالوسلم 

 وفرعون وهو معاوية ، فالعجل وهو نعثل :  وأما الستة من اآلخرين...الستة من األولني

ى عبد اهللا بن والسامري وهو أبو موس ، وقاروهنا وهو سعد ، وهامان هذه األمة زياد، 

واألبرت وهو عمرو  ،  أي ال قتال" ال مساس " : قيس ألنه قال كام قال سامري قوم موسى

 ثم .وأنا عىل ذلك من الشاهدين : قال ، نعم : أفتشهدون عىل ذلك ؟ قالوا ، بن العاص

إن أمتي ترد عيل احلوض عىل مخس رايات أوهلا  : ألستم تشهدون أن رسول اهللا قال : قال

ة العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت راي

بامذا خلفتموين يف الثقلني من بعدي ؟ فيقولون  : فأقول ، أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه

 ، اسلكوا ذات الشامل ، فأقول ، واضطهدنا األصغر وأخذنا حقه ، كذبنا األكرب ومزقنا

 ثم ترد عيل راية .ال يطعمون منه قطرة ووجوههمفينرصفون ظامء مظمئني قد اسودت 

                                                        
 ، 28/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 160 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 غاية املرام ، 101 ، إليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 1/447 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة

ً أنظر أيضا بعض 586 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 5/319 ، م البحراينهلاش، 

معامل  ، 12/486 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/343 ، للكليني ، الكايف ، أجزاء الرواية يف

 للحر لعاميل ، اهلداةإثبات  ، 1/246 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 3/309 ، هلاشم البحراين ، الزلفى

 ،1/246 ، 333 
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 قيل يا رسول اهللا وما املبهرجون -فرعون أمتي وهم أكثر الناس ومنهم املبهرجون 

 -ال ولكن هبرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا وهلا يرضون  : هبرجوا الطريق ؟ قال

ه وخفقت أحشاؤه فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدما

كذبنا األكرب  : بام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ فيقولون : فأقول ، ومن فعل فعله يتبعه

فينرصفون ظامء  ، اسلكوا سبيل أصحابكم : فأقول ، ومزقناه وقاتلنا األصغر فقتلناه

ثم ترد عيل راية هامان أمتي فأقوم  :  قال.مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة

خذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله فآ

كذبنا األكرب وعصيناه وخذلنا  : بام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ فيقولون : فأقول ، يتبعه

فينرصفون ظامء مظمئني مسودة  ، اسلكوا سبيل أصحابكم : األصغر وخذلنا عنه فأقول

 ثم ترد عيل راية عبد اهللا بن قيس وهو إمام مخسني ألف .وجوههم ال يطعمون منه قطرة

فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت  ، فأقوم فآخذ بيده ، من أمتي

 : بام خلفتموين يف الثقلني من بعدي ؟ فيقولون : أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول

اسلكوا سبيل  : فأقولكذبنا األكرب ومزقناه وعصيناه وخذلنا األصغر وخذلنا عنه 

 ثم ترد عيل .فينرصفون ظامء مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة ، أصحابكم

املخدج برايته فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه 

كذبنا األكرب  : بام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ فيقولون : فأقول ، ومن فعل فعله يتبعه

اسلكوا سبيل أصحابكم فينرصفون ظامء  : فأقول ، ناه وقاتلنا األصغر وقتلناهوعصي

لعل هذه التفسريات من  :  قال املجليس.مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة
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الرواة تقية وإال فانطباق العجل عىل أيب بكر وفرعون عىل عمر وقارون عىل عثامن كام هو 

  .)1(املرصح به يف أخبار أخر

إن عليا  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله قال سلامن أن النبي ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 إنه أول من آمن باهللا وأول من يصافحني يوم القيامة من .حيثام دار دار ، مع القرآن واحلق

وهو وصيي ووزيري وخليفتي  ، وهو الصديق األكرب والفاروق بني احلق والباطل ، أمتي

فام بال الناس يسمون أبا بكر الصديق وعمر  :  فقال هلم الرجل.اتل عىل سنتييف أمتي ويق

صىل اهللا نحلهام الناس اسم غريمها كام نحلومها خالفة رسول اهللا  : الفاروق ؟ فقالوا له

فقال  :  ويف رواية.وما هو هلام باسم ألنه اسم غريمها ،  وإمرة املؤمننيعليه وآله وسلم

سمون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق ؟ فقالوا له جهل الناس حق رجل فام بال الناس ي

 وجهلوا حق أمري املؤمنني عليه صىل اهللا عليه وآله وسلمعيل كام جهلوا خالفة رسول اهللا 

السالم ومالك هلام باسم ألنه اسم غريمها واهللا ان عليا هو الصديق األكرب والفاروق 

 .)2(األزهر

                                                        
 ، االحتجاج ، 458 ، للصدوق ، اخلصال ، 161حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 30/207 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 444 ، 364 ، البن طاووس ، اليقني ، 1/112 ، للطربيس

 ، تفسري نور الثقلني ، 5/386 ، زي الشاهروديلعيل النام ، مستدرك سفينة البحار ، 37/342 ، 405

األنوار  ، 11/306 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 5/684 ، 4/159 ، 3/391 ، للحويزي

 ، رشح العينية احلمريية ، 2/347 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 171 ، جلعفر النقدي ، العلوية

يستفاد من بعض األخبار أن  : قال (280 ،  احلسن العاميلأليب ، مرآة األنوار ، 525 ، للفاضل اهلندي

 4/515 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، ، ) كان بمنزلة قارون- أي عثامن -ًنعثال 

 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الفضائل ، 402 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(

 37/293 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 145
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 أبا بكر وعمر من صىل اهللا عليه وآله وسلمحتذير رسول اهللا  ) : هـ76 : ت(سليم بن قيس 

صىل اهللا عليه دعاين رسول اهللا  : قال عيل عليه السالم : غصب اخلالفة أما إين سأخربك

 صىل اهللا عليه وآله وسلمثم أرسل النبي  ، وعنده سلامن وأبو ذر واملقدادوسلم وآله 

 فحمد .فدخلوا ، نته فأرسلت إىل زوجها عثامنعائشة إىل أبيها وحفصة إىل أبيها وأمر اب

إين رأيت الليلة اثني عرش رجال عىل  ، يا عثامن ، يا عمر ، يا أبا بكر : اهللا وأثنى عليه وقال

 فاتقوا اهللا وسلموا األمر لعيل بعدي وال .منربي يردون أمتي عن الرصاط القهقرى

نعوذ باهللا من  ، يا نبي اهللا :  قالوا.أحداوال تظلموه وال تظاهروا عليه  ، تنازعوه يف اخلالفة

 .)1(ذلك أماتنا اهللا قبل ذلك

َإين جاعلك للناس إماما قال ( : يف قوله تعاىل) :  هـ320: ت (حممد بن مسعود العيايش  َ ً َُ ِ ِِ َّ ِ َِ َ ِّ

َومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظاملني  َِِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ ُْ َ َّ ََ ون من ذريتي يا رب ويك :  قال.)]124 : البقرة[ِّ

َّومن كفر فأمتعه قليال ثم ( :  وملا قال اهللا.نعم فالن وفالن وفالن ومن اتبعهم : ظامل ؟ قال َ َ َُ َ َ ًَ َِ ُ ُ َِّ ُ

ُأضطره إىل عذاب النار وبئس املصري 
ِ َْ َ ََ َ ُْ َ ِْ ِ َّ ِ َ ِ ُّ يا رب ومن الذين متعتهم ؟  :  قال)]126 : البقرة[َ

 .)2(فالنالذين كفروا بآيايت فالن وفالن و : قال

 : عند قرب أمري املؤمنني عليه السالم تقول) :  هـ328: ت (حممد بن يعقوب الكليني 

السالم  ، السالم عليك يا خليفة اهللا ، السالم عليك يا حجة اهللا ، السالم عليك يا وىل اهللا

ر السالم عليك يا قسيم اجلنة والنا ، السالم عليك يا وارث النبيني ، عليك يا عمود الدين

السالم عليك يا أمري املؤمنني أشهد أنك كلمة التقوى وباب  ، وصاحب العصا وامليسم

                                                        

 1/660 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 441 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 3/128 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/58 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 25/202 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/150 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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أشهد أنك حجة اهللا عىل خلقه  واهلدي والعروة الوثقى واحلبل املتني والرصاط املستقيم

موضع حكمته وأخو رسوله عليه  ووشاهده عىل عباده وأمينه عىل علمه وخازن رسه

أنت أول  ، كل داع منصوب دونك باطل مدحوضالسالم وأشهد أن دعوتك حق و

لعن اهللا من ظلمك واعتدي عليك  ، مظلوم وأول مغصوب حقه فصربت واحتسبت

 ، وصد عنك لعنا كثريا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن

ل إليكم آمنت باهللا وما انز...صىل اهللا عليك يا أمري املؤمنني وصيل اهللا عىل روحك وبدنك

 .)1(وأتوىل آخركم بام توليت به أولكم وكفرت باجلبت والطاغوت والالت والعزى

الفلق جب يف نار جهنم يتعوذ أهل النار من شدة ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

ويف ذلك  :  قال.فسأل اهللا من شدة حره أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم ، حره

وهو التابوت ويف ذلك  ، عوذ أهل اجلب من حر ذلك الصندوقاجلب صندوق من نار يت

فأما الستة من األولني فابن آدم الذي قتل  ، التابوت ستة من األولني وستة من اآلخرين

والسامري الذي  ، وفرعون موسى ، ونمرود ابراهيم الذي ألقى ابراهيم يف النار ، أخاه

وأما الستة الذين من اآلخرين  ، نصارىّوالذي هود اليهود والذي نرص ال ، اختذ العجل

 يقول .فهو األول والثاين والثالث والرابع وصاحب اخلوارج وابن ملجم لعنهم اهللا

الذي هود اليهود هو الذي أفسد دينهم وحرفه وأبدع فيه كام فعل األول  : بيان : املجليس

صارى هو الذي أبدع وكذا الذي نرص الن ، وسلمصىل اهللا عليه وآله والثاين يف دين حممد 

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/29 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 4/570 ، للكليني ، الكايف) 1(

 471 ، 12/340 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 97/294
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وصاحب اخلوارج هو  ، والرابع معاوية ، الرشك وكون عيسى ابن اهللا وغري ذلك يف دينهم

  .)1(ذو الثدية

ًفامللقيات ذكرا  : (يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ ُْ َْ ِ ِ  )]5 : املرسالت[َِ

قوله عز  :  وقال. الصالة والسالمعليهام ، هي املالئكة تلقي الذكر عىل الرسول واالمام

َأمل هنلك األولني ( : وجل ِ َِّ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ثم نتبعهم اآلخرين *َ ُ ُِ ِ ْ ُُ َِّ ْ  هنلك " قال )]17 -16 : املرسالت[ُ

 ثم نتبعهم اآلخرين "وسلم صىل اهللا عليه وآله  أي األمم املاضية قبل النبي "األولني 

 يعني بني " كذلك نفعل باملجرمني "وسلم  صىل اهللا عليه وآلهالذين خالفوا رسول اهللا 

  .)2(أمية وبني فالن

ُفتلك بيوهتم خاوية بام ظلموا  : (يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ْ َُ َ ً ْ َِ َ ُ ُِ َ ُ َ ِ

 ال تكون اخلالفة يف آل فالن وال آل فالن وال آل فالن وال آل طلحة وال )]52 : النمل[

عىل هذا التأويل يكون املعنى بيوهتم خاوية من اخلالفة  : ملجليس يقول ا.آل الزبري

وحيتمل أن يكون املعنى  ، وكل فسق ظلم ، فالظلم ينايف اخلالفة ، واإلمامة بسبب ظلمهم

أهنم ملا ظلموا وغصبوا اخلالفة وحاربوا إمامهم أخرجها اهللا من ذريتهم ظاهرا وباطنا إىل 

  .)3(يوم القيامة

                                                        

 30/406 ، 8/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/449 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 8/318 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، حارمستدرك سفينة الب ، 31/603، 

 4/528 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 428 3 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 5/721 ، للحويزي

 30/261 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/753 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 ، 25/199 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/129 ،  القميلعيل بن إبراهيم ، تفسري القمي) 3(

للمحسن إبن  ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، 4/94 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 30/171

 )احلاشية (122 ، كرامة
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ْوإذا ذكر اهللاَُّ وحده اشمأزت ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (م القمي عيل بن إبراهي َّ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ِ ُ َ ِ

َقلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبرشون  َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُ : الزمر [ْ

  .)1(فالن ونزلت يف فالن وفالن :  قال)]45

ِأمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (اهيم القمي عيل بن إبر َ ُ ُ َْ َ َُ َ َّ ََ َُّ ََ ِ ِ َ ْ
ًاهللاُّ يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال  َ ِِّ َ َ َ ْ َُ ُ َُ َ َ هم الذين سموا أنفسهم  :  قال.)]49 : النساء[َُ

القرشة التي تكون  :  قال)وال يظلمون فتيال( :  قوله.بالصديق والفاروق وذي النورين

ذب ( : ثم كنى عنهم فقال ، عىل النواة َ َانظر كيف يفرتون عىل اهللاِّ الك َِ َ ََ َ ْ ُُ َْ  وهم )]50 : النساء[َ

  .)2(هؤالء الثالثة

 :  فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم لنبيه يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

 ) انه كان من املفسدين- إىل قوله -موسى وفرعون  من نبأ - يا حممد -نتلوا عليك (

فأخرب اهللا نبيه بام لقي موسى وأصحابه من فرعون من القتل والظلم ليكون تعزية له فيام 

يصيبه يف أهل بيته من أمته ثم برشه بعد تعزيته انه يتفضل عليهم بعد ذلك وجيعلهم خلفاء 

 : أعدائهم حتى ينتصفوا منهم فقاليف األرض وأئمة عىل أمته ويردهم إىل الدنيا مع 

َونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا يف األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثني ( ْ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َْ َ ً َ ْ ُ َُّ َّ ْ ْ ْ َُ َ ُ َّ ُ َُ َِ َ َ ِ* 

                                                        

بحار  ، 24/302 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/250 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 4/490 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 30/155 ، للمجليس ، نواراأل

 4/324 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف ، 4/77

 31/600 ، 9/193 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/140 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 4/299 ، النامزي الشاهروديلعيل  ، مستدرك سفينة البحار، 

 ، 172 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/489 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/458

 1/375 ، للبحراين ، الربهان
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ن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها  ِّ َونمك َ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َْ َ ِ ِ ُ ُِ َ ِ ُ ذين  وهم ال)]6 -5 : القصص[َ

ُمنهم(غصبوا آل حممد حقهم وقوله  ْ َما كانوا حيذرون( اي من آل حممد )ِ َُ ْ ََّ ُ  اي من القتل )َ

والعذاب ولو كانت هذه اآلية نزلت يف موسى وفرعون لقال ونري فرعون وهامان 

َّونريد أن نمن (وجنودمها منه ما كانوا حيذرون اي من موسى ومل يقل منهم فلام تقدم قوله  َُ َّ ُ َُ ِ

َىل الذين استضعفوا يف األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثنيَع ِْ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ َ ً َ ْ ُ َُّ َّ ْ ْ َْ َ َُ ِ َ  علمنا أن املخاطبة )َ

 وما وعد اهللا به رسوله فإنام يكون بعده واألئمة يكونون صىل اهللا عليه وآله وسلمللنبي 

ويف أعدائهم بفرعون من ولده وإنام رضب اهللا هذا املثل هلم يف موسى وبني إرسائيل 

إن فرعون قتل بني إرسائيل وظلم من ظلمهم فأظفر اهللا موسى  : وهامان وجنودمها فقال

صىل اهللا عليه وآله بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم اهللا وكذلك أهل بيت رسول اهللا 

 أصاهبم من أعدائهم القتل والغصب ثم يردهم اهللا ويرد أعداءهم إىل الدنيا حتى وسلم

 .)1(يقتلوهم

َيوم يبعثهم اهللاَُّ مجيعا فيحلفون له كام (: قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ً ُِ ِ َ

اذبون  َ م وحيسبون أهنم عىل يشء أال إهنم هم الك ُ َحيلفون لك ْ َ َ َ َ ُُ ُ َِ ُ ْ َّ ْ َّ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ُِ َ ٍَ َ َ َ َ  قال إذا كان )]18 : املجادلة[َِ

ن غصبوا آل حممد حقهم فيعرض عليهم أعامهلم فيحلفون له اهنم يوم القيامة مجع اهللا الذي

 يف الدنيا حني حلفوا أن صىل اهللا عليه وآله وسلممل يعملوا منها شيئا كام حلفوا لرسول اهللا 

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلموحني مهوا بقتل رسول اهللا  ، ال يردوا الوالية يف بني هاشم

 وأخربه حلفوا له اهنم مل يقولوا ذلك ومل هيموا به حتى انزل اهللا فلام أطلع اهللا نبيه ، العقبة

                                                        

 53/54 ، 24/169 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/133 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 4/107 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني، 

243 ، 315 
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فر وكفروا بعد إسالمهم ومهوا بام "عىل رسوله  ُ َ حيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الك ُّ ْ ْ ُ َ َ ِْ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِِ ِ َ ِْ ِ َ

ُمل ينالوا وما نقموا إال أن أغناهم اهللاُّ ُ َُ َ َْ َ َْ َّ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َ ْ ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خريا هلم ْ ْ ُ َُ َّ ًَ ْ َ َ ُُ َ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِِ  : التوبة[ْ

74 [)1(. 

واعتقادنا يف الرباءة أهنا واجبة من األوثان ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

 وجاء يف .وأهنم رش خلق اهللا ، األربعة ومن األنداد األربعة ومن مجيع أشياعهم وأتباعهم

أبو الفصيل  :  قال املجليس.سري األوثان األربعة أهنم أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاويةتف

  .)2(ونعثل هو عثامن ، ورمع مقلوب عمر ، أبو بكر الن الفصيل والبكر متقاربان يف املعنى

مل صىل أمري املؤمنني عليه  : سئل وقد) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 .)3(جعلهم بمثل سواري املسجد : ف القوم ؟ قالالسالم خل

مل صىل عيل خلف  : قيل لعيل بن ميثم) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

فلم رضب الوليد بن عقبة بني يدي عثامن  : قيل ، جعلهم بمنزلة السواري : القوم ؟ قال

                                                        

 30/160 ، 9/242 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/357 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/141،  5/150 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 31/90، 

5/266 

 للمجليس ، بحار األنوار ، 105 ، للصدوق ، االعتقادات يف دين اإلمامية ، 45 ، للصدوق ، اهلداية) 2(

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/607 ، 32مقدمة املحقق /29 ، 63 ، 27/58 ، 8/366، 

 ، 2/116 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش،  10/251 ، 1/316 ، النامزي الشاهرودي

 3/53 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 213 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 ، املناظرات يف اإلمامة ، 10/373 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 41 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 3(

 )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 1/288 ، لألمحدي امليانجي ، عةمواقف الشي ، 193 ، لعبد اهللا احلسن

 87 ، )عليه السالم(للجنة احلديث معهد باقر العلوم ، 
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فلم أشار عىل أبى بكر  : قيل ، ل حيلةالن احلد له واليه فإذا أمكنه إقامته إقامة بك : ؟ قال

طلبا منه أن حييي أحكام اهللا وأن يكون دينه القيم كام أشار يوسف عىل  : وعمر ؟ قال

ملك مرص نظرا منه للخلق والن األرض واحلكم فيها إليه فإذا أمكنه أن يظهر مصالح 

منه االحياء ألمر اخللق فعل وان مل يمكنه ذلك بنفسه توصل إليه عىل يدي من يمكنه طلبا 

اقتدارا منه عىل احلجة وعلام بأهنم ان ناظروه  : مل قعد يف الشورى ؟ قال : قيل ، اهللا

وأنصفوه كان هو الغالب ومن كان له دعوى فدعى إىل أن يناظر عليه فان ثبتت له احلجة 

 ذأعطته فإن مل يفعل بطل حقه وأدخل بذلك الشبهة عىل اخللق وقد قال عليه السالم يومئ

 يعني ان األول استبد هبا يوم -اليوم أدخلت يف باب إذا أنصفت فيه وصلت إىل حقي : 

الظهاره الشهادتني واقراره  : قيل فلم زوج عمر ابنته ؟ قال ، -السقيفة ومل يشاوره 

بفضل رسول اهللا وارادته استصالحه وكفه عنه وقد عرض نبي اهللا لوط بناته عىل قومه 

اللتهم فقال هؤالء بنايت هن أطهر لكم ووجدنا آسية بنت وهم كفار لريدهم عن ض

 .)1(مزاحم حتت فرعون

القول يف املتقدمني عىل أمري املؤمنني عليه ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 واتفقت اإلمامية وكثري من الزيدية عىل أن املتقدمني عىل أمري املؤمنني عليه -السالم 

وأهنم بتأخريهم أمري املؤمنني عليه السالم عن مقام رسول اهللا  ، سقونالسالم ضالل فا

 .)2(ويف النار بظلمهم خملدون ، صلوات اهللا عليه وآله عصاة ظاملون

                                                        

 بحار األنوار ، 1/236 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 41 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 1(

 193 ،  احلسنلعبد اهللا ، املناظرات يف اإلمامة ، 29/446 ، للمجليس، 

 277 ، 41 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 2(
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وأي امارة للخوف هي أقوى ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

  يف أوثق عهوده وأقوى عقودهسلمصىل اهللا عليه وآله ومن االقدام عىل خالف رسول اهللا 

 وهذه احلال خترج من أن يكون امارة يف ارتفاع احلشمة .واالستبداد بأمر الحظ هلم فيه، 

وإنام يسوغ أن يقال ال امارة هناك تقتيض اخلوف وتدعو  ، من القبيح إىل أن يكون داللة

ن متنارصين إىل سوء الظن إذا فرضنا ان القوم كانوا عىل أحوال السالمة متضافري

 فال .جارين عىل سنته وطريقته ، صىل اهللا عليه وآله وسلممتمسكني بأوامر الرسول 

 فأما إذا فرضنا اهنم دفعوا .يكون لسوء الظن عليهم جمال وال خلوف من جهتهم طريق

فاالمر حينئذ منعكس منقلب وحسن  ، النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخالف مقتضاه

 فال ينبغي للمخالفني لنا يف هذه املسألة . الظن هو الواجب الالزموسوء ، الظن ال وجه له

وهم مع  ، ويفرضوا ان القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه ، ان جيمعوا بني املتضادات

ذلك عىل أحوال السالمة املعهودة منهم التي تقتيض من الظنون هبم أحسنها وأمجلها عىل 

فإن الرواية متظافرة  ، ه إنكار عىل وجه من الوجوهأنا ال نسلم انه عليهالسالم مل يقع من

بأنه عليه السالم مل يزل يتظلم ويتأمل ويشكو أنه مظلوم ومقهور يف مقام بعد مقام وخطاب 

فال جيري جمرى التظاهر باالنكار  ، ثم أهل صفني ، فأما حماربة أهل البرصة... بعد خطاب

ىل هؤالء أعوانا وأنصارا يكثر عددهم ألنه وجد ع ، عىل املتقدمني عليه عليه السالم

الن الشبهة يف فعلهم وبغيهم كانت زايلة عن مجيع  ، ويرجي النرص والظفر بمثلهم

ومل يشتبه امرهم إال عىل اغنام وطغام وال اعتبار هبم وال فكر يف  ، األماثل وذوي البصائر

 وليس هذا وال .ها فتعني الغرض يف قتاهلم وجماهدهتم لألسباب التي ذكرنا.نرصة مثلهم

بل االمر فيه بالعكس مما ذكرناه الن اجلمهور والعدد اجلم  ، شئ منه موجودا فيمن تقدم

 فبعض .كانوا عىل مواالهتم وتعظيمهم وتفضيلهم وتصويبهم يف أقواهلم وافعاهلم ، الكثري
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 ، للشبهة وبعض لالنحراف عن أمري املؤمنني عليه السالم واحلبة خلروج االمر عنه

 فمن مجع بني احلالتني وسوى بني .عض لطلب الدنيا وحطامها ونيل الرياسات فيهاوب

 وكيف يقال هذا ويطلب منه عليه السالم من االنكار .الوقتني كمن مجع بني املتضادين

وكل من حارب  ، عىل من تقدم مثل ما وقع منه عليه السالم متأخرا يف صفني واجلمل

إال القليل كانوا قائلني بامامة املتقدمني عليه عليه ،  معه عليه السالم يف هذه احلروب

فكيف يستنرص ويتقوى يف اظهار  ، السالم ومنهم من يعتقد تفضيلهم عىل سائر األمة

وابن االنكار عىل معاوية وطلحة وفالن وفالن  ، االنكار عىل من تقدم بقوم هذه صفتهم

ولو أنه عليه السالم يرجو  ، لعصبيةمن االنكار عىل أيب بكر وعمر وعثامن لوال الغفلة وا

وخاف من رضر يف الدين عظيم هو أعظم  ، يف حرب اجلمل وصفني وسائر حروبه ظفرا

 .)1(ملا كان إال ممسكا وحمجام كسنته فيمن تقدم ، مما ينكره

ّقصدهم أهل بيت نبيهم  ، ّومما يقدح يف عدالة الثالثة) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ّاجتناب ما يستحقونه من و ، الوضع من أقدارهمو ، األذى وم بالتخفيفعليه السال

ّقصدهم عليا عليه السالم باألذى و ، ّفمن ذلك أمان كل معتزل بيعتهم رضرهم ، التعظيم

إحضار احلطب لتحريق و ، املبالغة يف الوعيد واإلغالظ له يف اخلطابو ، ّلتخلفه عنهم

اضطرارهم بذلك و ، ّاإلتيان به ملبباو ، غري إذنهاهلجوم عليه بالرجال من و ، منزله

جتريد و ، غريهم إىل اخلروج عن بيوهتم وحامته من بنات هاشم ونساءه وبناته وزوجته

مل يفعلوا شيئا من ذلك لسعد و ، ّتوعده بالقتل إن امتنع من بيعتهمو ، السيوف من حوله

ّغريمها ممن تأخ و..ّال باخلباب بن املنذر وبن عبادة ر عن بيعتهم حتى مات أو طويل ّ

                                                        

لفارس حسون  ، )عليهم السالم(تنزيه األنبياء واألئمة  ، 187 ، للرشيف املرتىض ، تنزيه األنبياء) 1(

 272 ، كريم
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ّمن ذلك ردهم دعوى فاطمة عليها السالم وشهادة عيل واحلسنني عليه السالم  و.الزمان ّ

 ، وعائشة يف احلجرة والقميص والنعل ، وقبول شهادة جابر بن عبد اهللاّ يف اخلبيثات

نها عقد م و.االقتصار هبم عىل أدنى املنازل ومنها تفضيل الناس يف العطاء و.غريمهاو

بني و ، ّمكيدي اإلسالم من بني أمية وّاملؤلفة قلوهبم وّالواليات ملسلمية الفتح والرايات

منهم منها  و.ء من ذلك اجتناب تأهيلهم ليش واإلعراض عنهمو ، غريمهاو ، خمزوم

أيب و ، خالدو ، تقديمهم عىل رقاب العامل كمعاوية وحسدهم ومواالة املعروفني ببغضهم

من  و..ابن كريزو ، عبد اهللاّ بن أيب رسحو ، مروانو ، أيب موسىو ، غريةاملو ، عبيدة

 سلامنو ، ّقصدهم باألذى كعامر وّالغض من املعروفني بواليتهمو ، ضارعهم يف عداوهتم

ّمن شاركهم يف التخصص  و..ابن مسعودو ، أيب بن كعبو ، املقدادو ، ّأيب ذرو، 

 قبض أيدهيم عن فدك مع ثبوت استحقاقهم هلا منها والسالم وبواليتهم عليهم الصالة

ابن أيب و ، ابن كريز البرصةو ، أيب موسى العراقو ، إباحة معاوية الشام و.ّعىل ما بيناه

ْتأمل هذا بعني  و.أهله وأمثاهلم من املشهورين بكيد اإلسالم و..املغرب والرسح مرص َّ َ َ

شف لك عن شديد عداوهتم ْ ْإنصاف يك ِ ّكأمثاله من األفعال الدالة عىل حتاملهم عليهم  وَ

ّمتيز العدو من الويل ّ ّال وجه لذلك إال ختصصهم بصاحب الرشيعة صلوات اهللاّ عليهو ، ّ ّ 

املبالغة يف و ، بذل اجلهد يف طاعتهو ، ّتقدمهم لديه يف الدينو ، عىل آله يف النسبو

  ثم قال.ّيه عىل متأمليف هذا ما ال خيفى ما فو ، ّنرصة ملته بام ال يشاركون فيه ونصيحته

التابعني من الطعن  وفضالء السابقني وّمما يقدح يف عدالتهم ما حفظ عن وجوه الصحابةو

ّحترسهم عىل ما و ، ترصحيهم بذلك عند الوفاة وّالترصيح بذمهم وّذم أفعاهلم وعليهم
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م من التابعني ما حفظ عن أمري املؤمنني عليه السال وّفأما أقوال الصحابة ، ّفرط منهم

ّالتلويح بتقدمهم عليه بغري حق يف مقام بعد مقام والترصيح وّالتظلم منهم ّ)1(.  

ويل أبو بكر فطعن يف االسالم  : اليامنعن حذيفة بن ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ويف رواية أخرى عنه ريض .ثم ويل عمر فطعن يف االسالم طعنة مرق منه ، طعنة أوهنه

ثم  ، ثم ولينا عمر فحل االزرار ، ولينا أبو بكر فطعن يف االسالم طعنة  :قال ، اهللا عنه

  .)2(ولينا عثامن فخرج منه عريانا

وأهنم يرون يف  ، املعلوم من دينهم لكل متأمل حاهلم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)3(املتقدمني عىل أمري املؤمنني عليه السالم ومن دان بدينهم أهنم كفار

فربهان كفرهم أظهر من  ، وأما حماربوه عليه السالم) :  هـ447: ت ( الصالح احللبي أبو

 .)4(ألن كل شئ دل عىل كفر أولئك دل عىل كفر هؤالء ، برهان كفر املتقدمني عليه

 أما احلرية )عدم تكامل صفات اإلمامة للقوم() :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ويرديه  ،  علم ما يقدح به الشيعة يف أنساهبم وإسالمهمفقد : والقرشية وظاهر اإلسالم

 ، وصحة ذلك يوجب القطع عىل نفي احلرية والقرشية واالسالم ، من حيث ميالدهم

 وأما .ووروده فقط يمنع من القطع بثبوت ذلك املفتقر صحة اإلمامة إىل ثبوته قطعا

                                                        
حوار مع  ، 30/376 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 232 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 250 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم( حول الزهراء فضل اهللا

 30/389 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 255 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، 31/630 ، 30/384 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 249 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 26/50 ، رديللربوج ، جامع أحاديث الشيعة ، 69/138

 407 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(
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لفقد  ،  ما يمنع منهاآله وسلمصىل اهللا عليه وفقد وقع منهم يف حال حياة النبي  : العدالة

وثبت من أحداثهم بعده عليه السالم املعلوم حصول االرصار  ، العلم بحصول التوبة منه

ويقتيض فساد الوالية ؟ أما  ، عليها ما يمنع كل واحد من ذلك عىل أيرس األمر من العدالة

 ، السالم ليلة العقبةفام روي من قصة التنفري به عليه  : الواقع منم يف حياته عليه السالم

وعن مجيع  ، وقد ورد ذلك من طريقي اخلاصة والعامة ، واملعاهدة عىل نزع األمر من أهله

اهنزامهم  :  ومنه.وذلك ضالل مل تثبت منه توبة ، والثالثة من مجلتهم ، املنفرين واملعاقدين

ني يف أحد والنص بالتوبة عن املنهزم ، وكون املنهزم فاسقا ، يوم أحد وخيرب وحنني

وإن قطعنا نحن عىل نفي اإليامن عنهم  ، وليسوا كذلك قطعا ، وحنني خمتص باملؤمنني

إحجامهم عن احلرب يف مجيع املواطن  :  ومنه.ولفقد ذلك يف هزيمة خيرب ، باألدلة

تعقب عمر ما  :  ومنه.وذلك إخالل بواجب ، املحتاج فيها إىل معاونة النساء والصبيان

بل هو خري لك يا عمر  ،  بأهنا ليست دينهصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا قايض عليه رسول 

مل أعدكم  : ورده عليه ، أمل تعدنا دخول مكة آمنني حملقني : وقوله أثر ذلك ، وللمسلمني

 : ومضيه إىل أيب بكر منكرا بعد ما قال وقيل له بقوله له ، العام وستدخلها إن شاء اهللا

 واهللا لو أن يل سيفه لرضبت به -ني رسول اهللا عليه السالم  يع-أرأيت ما فعل صاحبك 

والشاك يف  ، صىل اهللا عليه وآله وسلم وال شبهة يف كفر املتعقب عىل رسول اهللا .وجهه

وبمثل هذه الكلمة  ، واملضيقة بالصحبة عىل املخاطب ، أو املنكر ملا رشعه ، وعوده

  .)1(ىل املسلمةاألخرية حكموا عىل بني حنيفة بالكفر والردة ع

ذكر القبائح الواقعة منهم حال واليتهم املقتضية () :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 وتأمل هذا الكالم يغني عن إسقاط ما يتعلقون به يف إمامة القوم من إمجاع )لفسخها

                                                        
 313 ، املصدر السابق) 1(
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فهو إنا لو جتاوزنا هلم عن مجيع ما  ، وغريه باألحداث الواقعة منهم يف حال واليتهم

لكانت القبائح الواقعة منهم يف حال تعليمهم كافية يف فساد إمامتهم عىل كل  ، اهقدمن

ألن ثبوت فسقهم يف حال الوالية تعليمهم الوالية كافية متنع من ثبوت إمامتهم  ، حال

 ، فيقتيض فسخها لو كان العقد صحيحا هبا ، وصحة العقد هبا قبل وقوع هذه األحداث

سقهم يف حال واليتهم إال حكم بفساد عقدها وفسخ العقد إذ ال أحد من األمة أثبت ف

 وإذا )بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية(إىل ان قال يف باب ...الصحيح بالفسق الواقع بعده

ثبت حدوث ما ذكرناه من القبائح الواقعة من الثالثة يف حال واليتهم بطلب إمامتهم هبا 

 وإذا ثبتت إمامة أمري . يف كل حال باتفاقوإذا بطلت يف حال بطلت ، التفاقهم عىل ذلك

 ، واقتىض ثبوهتا ثبوت الصفات الواجبة لإلمام له ، املؤمنني عليه السالم عقال وسمعا

 ثبت أن الواقع منهم وممن اتبعهم .وفسدت إمامة املتقدمني عليه عىل أصولنا وأصوهلم

 أحد قال بوجوب عصمة ألنه ال ، متدينا بإمامتهم من حماربته عليه السالم وغريهم كفر

وألن كل من أثبت النص عىل أمري  ، اإلمام إال قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم

 .)1(املؤمنني عليه السالم قال بذلك

الذين جتسسوا  : عامر قالقال ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

 : ويف رواية(ة الثالثة وصاحبا البرصة ليلة العقبوسلم صىل اهللا عليه وآله عىل رسول اهللا 

وأبو  ، وأبو مسعود ، وعمرو بن العاص) األول والثاين والثالث وطلحة والزبري

  .)2(موسى

                                                        

 334 ، املصدر السابق) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 596 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 2(

1/605 
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اهللا أكرب اهللا أكرب سمعت  : عن سلامن الفاريس قال) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

 بينا أخي وابن عمي "صمتا يقول  هباتني األذنني وإال صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

جالس يف مسجدي مع نفر من أصحابه إذ تكبسه مجاعة من كالب أصحاب النار يريدون 

 فهم به عمر بن اخلطاب فوثب إليه أمري "فلست أشك إال وأنكم هم  ، قتله وقتل من معه

احلبشية يا بن صهاك  : املؤمنني عليه السالم وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به األرض ثم قال

لوال كتاب من اهللا سبق وعهد من رسول اهللا تقدم ألريتك أينا أضعف نارصا وأقل 

  .)1(عددا

قم بنا إىل الصنم يف أعىل الكعبة لنكرسه  : قال النبي لعيل) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

به فأعطاه عيل ثو ، قم عىل عاتقي حتى أرفعك عليه : فقاما مجيعا فلام أتياه قال له النبي

فوضعه رسول اهللا عىل عاتقه ثم رفعه حتى وضعه عىل البيت فأخذ عيل الصنم وهو من 

نحاس فرمى به من فوق الكعبة فنادى رسول اهللا أنزلت فوثب من أعىل الكعبة كأنام كان 

ان الذي عبده  : صىل اهللا عليه وآله وسلمويقال ان عمر كان متنى ذلك فقال  ، له جناحان

عد أبو بكر املنرب نزل مرقاة فلام صعد عمر نزل مرقاة فلام صعد عثامن نزل وملا ص ، ال يقلعه

مرقاة فلام صعد عيل صعد إىل موضع جيلس عليه رسول اهللا فسمع من الناس ضوضاء 

                                                        

الصوارم  ، 2/82 ، بن يونس العاميللعيل  ، الرصاط املستقيم ، 1/104 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، بحار األنوار ، 243 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 58 ، لنور اهللا التسرتي ، املهرقة

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 356 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 28/202 ، للمجليس

الدرجات الرفيعة يف طبقات  ، 3/436 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 1/431 ، امليانجي

 ، 96 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 586 ، البن جرب ، هنج اإليامن ، 214 ، لعىل خان املدنى ، الشيعة

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 1/338 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال

 286 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار،  271 ، لفارس حسون كريم
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لصعودك إىل موضع رسول اهللا الذي مل يصعده  : ما هذه الذي أسمعها ؟ قالوا : فقال

من قام مقامي ومل يعمل بعميل أكبه اهللا  : لسمعت رسول اهللا يقو : فقال ، الذي تقدمك

ثم ذكر يف  ، يف النار وأنا واهللا العامل بعمله املمتثل قوله احلاكم بحكمه فلذلك قمت هنا

 ، معارش الناس قمت مقام أخي وابن عمي ألنه أعلمني برسي وما يكون مني : خطبته

األعواد أنا من حممد وحممد أنا الذي وضعت قدمي عىل خاتم النبوة فام هذه  : فكأنه قال

  .)1(مني

 ، إحدامها باملرشق واألخرى باملغرب ، إن هللا مدينتني) :  هـ813 : ت(رجب الربيس 

يف كل فرسخ باب  ، يقال هلام جابلصا وجابلقا طول كل مدينة منها اثنا عرش ألف فرسخ

إال يوم يدخل يف كل يوم من كل باب سبعون ألفا وخيرج منها مثل ذلك وال يعودون 

هم واهللا أطوع لنا  ، القيامة ال يعلمون أن اهللا خلق آدم وال إبليس وال شمسا وال قمرا

 .)2(منكم يأتونا بالفاكهة يف غري أواهنا موكلني بلعنة فرعون وهامان وقارون

 ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  أبيا بريئا ومن نعثل*فكن من عتيق ومن غندر 

 .)3( أعادي بني أمحد املرسل*حيم خنازيرها كالب اجل

ُملا نزلت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض  ُ ُ َ ُِ ْ َّ ْ ََ ْ ْ َْ َ ْ َِ َ

                                                        
 ، 38/77 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/399 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 6/385 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 54/336 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 62 ، لرجب الربيس ، مشارق أنوار اليقني) 2(

 3/40 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 3(
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م  ُ ْيف األرض وتقطعوا أرحامك َ ْ َْ ُ ََ ِّ َ ُْ ِ َ ْ أولئك الذين لعنهم اهللاَُّ فأصمهم وأعمى أب*ِ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ َُ ْ َّ ُْ َ َ َ َّ ََ ِ ْصارهم َِ َُ َ

 . )1(فيكم نزلت هذه اآلية :  دعا النبي الثالثة وقال.]23-22 : حممد[

وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أيب قحافة وابن ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

الذين ال يعرف هلم تقدم وال سبق يف  ، والصعاب ، اخلطاب وابن عفان األدنياء يف النسب

 ، وفروا من الزحف يف أحد وحنني ، وا األصنام مدة طويلةوقد عبد ، علم وال جهاد

وظلموا الزهراء بمنع إرثها  ، وأحجموا يوم األحزاب ونكست رؤوسهم الراية وبراءة

فعليهم وعىل حمبيهم لعنة اهللا واملالئكة  ، والبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر ، ونحلتها

 .)2(والناس أمجعني

ِومن الناس ( : قوله تعاىل) :  هـ1091: ت ( الكاشاين حممد بن مرتىض املعروف بالفيض َّ َ َِ

َمن يقول آمنا باهللاِّ وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنني  ِْ ِ ُِ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ُ  أقول كابن أيب .)]8 : البقرة[َُّ

وأصحابه وكاألول والثاين وارضاهبام من املنافقني الذين زادوا عىل الكفر املوجب للختم 

  .)3(اق وال سيام عند نصب أمري املؤمنني عليه السالم للخالفة واإلمامةوالغشاوة والنف

أنه علمنا وجود املنافقني يف الصحابة بمقتىض اآلية ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 ، وليس يف األدلة ما يشهد برباءهتم منه ، وأئمة املخالف ممن اختلف يف نفاقهم ، والرواية

 .)4( نفاقهم كثريةبل القرائن الواضحات عىل

                                                        
 3/40 ، املصدر السابق) 1(

 1/63 ، للكركي ، رسائل الكركي) 2(

 1/94 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف) 3(

  410 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 4(
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اخللفاء الثالثة واألئمة األربعة  : قال موالنا حممد طاهر) :  هـ1104 : ت(احلر العاميل 

 .)1(أعداء آل البيت

كفر الثالثة ونفاقهم  : جعل يف بحاره باب أسامه) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)2(وفضائح أعامهلم وقبائح آثارهم وفضل التربي منهم ولعنهم

ومن رضوريات دين اإلمامية الرباءة من أيب بكر ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(وعمر وعثامن ومعاوية

رئاسة  وانظروا بعني اإلنصاف إىل اخلالفة الكربى) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

هم هبا بحيث يل ، الضالل وّخلسة ألهل الغي وّالدنيا كيف صارت لعبة للجهال والدين

ثم يمدحه هذا  ، ّيكتبها برأيه بدون مصلحة اخلليفة اخلوان والفاسق الفاجر اللئيم عثامن

ّكيف اجرتأ أبو بكر عىل ربه يف تلك  و...أهله وجيزيه خريا عن اإلسالم ويشكره وّالشقي

ّيرد عىل ربه تعاىل فحكم بكون عمر أفضل الصحابة مع  واحلالة التي كان يفارق الدنيا

 ، ّهل يريب لبيب يف أن تلك األمور املتناقضة و...ري املؤمنني عليه السالم بينهمكون أم

ّاحليل الفاضحة الواضحة مل تكن إال لتتميم ما أسسوه يف الصحيفة امللعونة من منع أهل و ّ

جزاهم  ، الزعامة وّحطهم عن رتبة الرئاسةو ، اإلمامة والبيت عليه السالم عن اخلالفة

  .)4(السامء وتواتر عليهم لعن مالئكة األرضو ، ّأهله رش اجلزاء واهللاّ عن اإلسالم

                                                        

 1/705 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة) 1(

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 30/145 ، 15مقدمة املحقق /29 ، مجليسلل ، بحار األنوار) 2(

 9/130 ، النامزي الشاهرودي

 17 ، للمجليس ، االعتقادات) 3(

 199 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/522 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(
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ّومنها ما فعله األول من التآمر عىل األمة من غري أن ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 كرها واالنقياد إىل طاعته طوعا ومطالبة مجيعهم بالبيعة لهو ، ال رسوله وأباح اهللاّ له ذلك

إذ  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمهر يف اإلسالم بعد وفاة رسول اهللاّ ّكان ذلك أول ظلم ظو، 

ّأولياؤه مجيعا مقرين بأن اهللاّ عز وكان هو ّ ّمل يولياه وسلم صىل اهللا عليه وآله رسوله  وّجل وّ

ّطالب الناس باخلروج إليه مما كان يأخذه رسول  و.ال أمرا ببيعته وال أوجبا طاعته وذلك

ّ ثم تسمى .احلقوق الواجبات والصدقات ومن األمخاسوسلم وآله صىل اهللا عليه اهللاّ 

ّالعام أن  وّمن معه من اخلاص وقد علم هوو ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبخالفة رسول اهللاّ  ّ

الكذب  واملعصية وفقد مجع بني الظلم ، مل يستخلفهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللاّ 

َمن كذب وسلم صىل اهللا عليه وآله قد قال و ، ه وسلمصىل اهللا عليه وآلعىل رسول اهللاّ  َْ َ َ

ِعيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار َّ َ ُ َ َّ َ ُ َِ َ َ َْ ْ َ ًَ ِّ ُْ َّ َ قالوا  وّملا امتنع طائفة من الناس يف دفع الزكاة إليهو ، َ

ّفسامهم أهل الردة ، مل يأمرنا بدفع ذلك إليكوسلم صىل اهللا عليه وآله ّإن رسول اهللاّ  ّ ، 

 ، سبى ذرارهيمو ، فقتل مقاتلهم ، بعث إليهم خالد بن الوليد رئيس القوم يف جيشو

قتل خالد بن الوليد رئيس القوم مالك و ، جعل ذلك فيئا للمسلمنيو ، استباح أمواهلمو

ّاستحل الباقون فروج نسائهم من غري  وأخذ امرأته فوطأها من ليلته تلكو ، بن نويرة

 كفرا وفكفى بذلك خزيا ، ظلام عظيام و فظيعا يف اإلسالم وكان هذا فعال...استرباء

بني مالك  وّألنه كان بني عمر ، ّإنام أخذ عليه عمر بسبب قتل مالك بن نويرةو ، جهالو

  .)1(ّخلة أوجبت املعصية له من عمر

صىل اهللا عليه وآله يف مسألة الصالة عىل الرسول ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

أن الصالة احلقيقة هي التي كان أمري املؤمنني عليه السالم صالها أوال  : د موتهبعوسلم 

                                                        
 30/350 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(
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ومل يدخل يف ذلك سوى اخلواص من أهل بيته  ، مع الستة املذكورين يف خرب سليم

أو حيرض من هؤالء املنافقني  ، لئال يتقدم أحد من لصوص اخلالفة يف الصالة ، وأصحابه

فيقرأ اآلية ويدعون  : خل عرشة عرشة من الصحابةثم كان عليه السالم يد ، فيها

 . )1(وخيرجون من غري صالة

انظروا بعني االنصاف إىل اخلالفة الكربى ورئاسة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

بحيث يلهم هبا  ، الدين والدنيا كيف صارت لعبة للجهال وخلسة ألهل الغي والضالل

ثم يمدحه هذا  ، بها برأيه بدون مصلحة اخلليفة اخلوانالفاسق الفاجر اللئيم عثامن ويكت

مل اجرتأت عىل هذا االمر  : وال يقول له ، الشقي ويشكره وجيزيه خريا عن االسالم وأهله

مع أن  ، عظائم األمور بمحض رأيك وهواك الكبري واخلطب اخلطري الذي يرتتب عليه

 ... بأدنى حكم بدون الوحي اإلهلي كان ال جيرتئ أن خيربصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 يف تلك احلالة التي يغمى عليه فيها ساعة -والعجب من عمر كيف مل يقل أليب بكر 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمويمنعه من الوصية كام منع نبيه  ،  إنه ليهجر-ويفيق أخرى 

ن يفارق الدنيا  وكيف اجرتأ أبو بكر عىل ربه يف تلك احلالة التي كا.!ونسبه إىل اهلجر ؟ 

ويرد عىل ربه تعاىل فحكم بكون عمر أفضل الصحابة مع كون أمري املؤمنني عليه السالم 

  .)2(بينهم

كتبت االخبار ال سيام أصولنا األربعة مشحونة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 عليه وهي كفاية ملن له أدنى فطرة لتفضيله ، بقضاياه صلوات اهللا عليه وغرائب أحكامه

                                                        

 22/541 ، املصدر السابق) 1(

 199 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/522 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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السالم عىل من تقدم عليه من اجلهال الذين كانوا ال يعرفون احلالل من احلرام وال الرشك 

 .)1(من االسالم

ًورضب اهللاُّ مثال ( : يف تفسري قول اهللا عزوجل) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  َ َ َ ََ َ

م ال يقدر عىل يشء وهو  َ َرجلني أحدمها أبك َ َ ْ َ ُُ ٍ
ْ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َِّ ْ َ ََ َُ ْكل عىل مواله أينام يوجهه ال يأت بخري هل ِ َ ٌَّ ٍ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ُّ ِّ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ََ

ٍيستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو عىل رصاط مستقيم  ِْ ٍ َِ ْ َْ ُّ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ْ أنه عيل عليه ]) 76 : النحل[ِ

 ، ال يبعد أن يكون ظهورها لألصنام الظاهرة التي عبدت من دون اهللا :  قال.السالم

وقد  ، فإنه نوع من العبادة ، ألصنام التي نصبوها للخالفة يف مقابل خليفة اهللابطنها لو

ويظهر من اخلرب أن الرجل  ، سمى اهللا طاعة الطواغيت عبادة هلم يف مواضع كام مر مرارا

األول من كان معارضا ألمري املؤمنني عليه السالم من عجلهم وسامرهيم وأشباههام 

وال يتأتى منهم شئ من  ، ال يقدرون عىل شئ من اخلري ، احلقفإهنم كانوا بكام عن بيان 

هل يستوون ومن يأمر بالعدل وهو يف مجيع األقوال  ، أمور الدين وهداية املسلمني

 .)2(واألحوال عىل رصاط مستقيم ؟

إتباع القرآن أو اإلمام ال يتم إال بالرباءة من أئمة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 .)3(الضالل

يف رواية الباقر عليه السالم أن زائدة عن محران ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ٍولوال دفع اهللاَِّ الناس بعضهم ببعض ( : سأله عن قول اهللا عز وجل ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َ َّ ْ َ  ،  اآلية)]40 : احلج[َ

                                                        

 40/317 ، املصدر السابق) 1(

 35/374 ، املصدر السابق) 2(

 24/356 ، املصدر السابق) 3(
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ن كان قوم صاحلون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن يفسدوهم فيدفع اهللا هبم م : فقال

أي كان قوم صاحلون هجروا  :  قال.وفينا مثلهم ، الصاحلني ومل يأجر أولئك بام يدفع هبم

قوم سوء خوفا أن يفسدوا عليهم دينهم فاهللا تعاىل يدفع هبذا القوم السوء عن الصاحلني 

كام كان اخللفاء الثالثة وبنو أمية وأرضاهبم يقاتلون املرشكني ويدفعوهنم عن  ، رش الكفار

ني الذين ال خيالطوهنم وال يعاونوهنم خوفا من أن يفسدوا عليهم دينهم لنفاقهم املؤمن

وفجورهم ومل يأجر اهللا هؤالء املنافقني هبذا الدفع ألنه مل يكن غرضهم إال امللك 

إن ( : صىل اهللا عليه وآله وسلمكام قال النبي  ، االستيالء عىل املؤمنني وأئمتهم ووالسلطنة

 .)1()ن بأقوام ألخالق هلماهللا يؤيد هذا الدي

أن ما ذكره سبحانه يف القرآن الكريم من القصص ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ، إنام هو لزجر هذه األمة عن أشباه أعامهلم وحتذيرهم عن أمثال ما نزل هبم من العقوبات

ن مع العجل كقصة هارو ، ومل يقع يف األمم السابقة شئ إال وقد وقع نظريه يف هذه األمة

 وكقارون وعثامن ، وما وقع عىل أمري املؤمنني عليه السالم من أيب بكر وعمر ، والسامري

 .)2(وصفورا واحلمرياء، 

بل كفرهم ونفاقهم  ، عدم استحقاقهم لإلمامة) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

راق بيت فاطمة ووجوب لعنهم إذ تبني باملتفق عليه من أخبارهم وأخبارنا أن عمرهم باح

وقد كان فيه أمري املؤمنني وفاطمة واحلسنان  ، بأمر أيب بكر أو برضاه عليها السالم

صىل اهللا هددهم وآذاهم مع أن رفعة شأهنم عند اهللا وعند رسوله  وصلوات اهللا عليهم

وقد استفاض يف رواياتنا بل يف  ، مما ال ينكره إال من خرج عن االسالموسلم عليه وآله 
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وأن إيذاءها صلوات اهللا عليها  ، هتم أيضا أنه روع فاطمة حتى ألقت ما يف بطنهاروايا

وآذيا عليا عليه السالم وقد تواتر يف روايات وسلم صىل اهللا عليه وآله ايذاء للرسول 

:  من آذى عليا فقد آذاين وقد قال اهللا تعاىل صىل اهللا عليه وآله وسلمالفريقني قول النبي 

َإن الذين( ِ َّ َّ ً يؤذون اهللاََّ ورسوله لعنهم اهللاَُّ يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا ِ ً َ ْ َ َ َ ُِ ُّ ْ َ ُ ُ ََ َ ُْ َ َّ ْ َُّ َ َ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ َ

 .)1( وهل جيوز عاقل خالفة من كان هذا حاله ومآله)]57 : األحزاب[

ال ينايف كون سابق آية املدح ذكر موسى وبني ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ، وكون سابق آية الذم ذكر فرعون وجنوده ، ويف موضع آخر ذكر سائر األنبياء ، ائيلإرس

ملا مر مرارا أن اهللا تعاىل إنام ذكر القصص يف  ، وكون األوىل يف األئمة والثانية يف أعدائهم

إنذارا ملن تبع األشقياء و ، وإشارة ملن وافق السعداء من املاضني ، القرآن تنبيها هلذه األمة

كام ورد أن  ، وبواطنها يف أشباههم من اآلخرين ، فظواهر اآليات يف األولني ، من األولني

 ، فإهنم نظراء هؤالء يف هذه األمة ، فرعون وهامان وقارون كناية عن الغاصبني الثالثة

مع أن يف القرآن الكريم يكون صدر اآلية  ، وإن األول والثاين عجل هذه األمة وسامرهيا

 .)2(آخرها يف آخرينيف مجاعة و

يف تعليقة عىل رواية الصادق عليه السالم يف دعائم ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ، صىل اهللا عليه وآله وسلموااليامن برسول اهللا  ، شهادة أن ال إله إال اهللا : اإلسالم

 يعرف ملن الزكاة والوالية شئ دون شئ فضل : ثم قال ، واالقرار بام جاء به من عند اهللا

من مات ال يعرف إمام زمانه مات  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  ، أخذ به

م ( : ميتة جاهلية وقال اهللا عز وجل ُ ْأطيعوا اهللاَّ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منك ْ ُ َِّ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ْ  النساء[ْ
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 ثم كان حسني ، ان حسنوك ، وقال آخرون ال بل معاوية ،  وكان عيل عليه السالم)]59: 

كان االمر مرددا بني عيل  :  قال املجليس.هو يزيد بن معاوية ال سواه : وقال آخرون، 

ثم بني احلسني وبنيه وبني يزيد والعقل حيكم بعدم  ، ثم بني احلسن وبنيه ، ومعاوية

قول ومل يذكر الغاصبني الثالثة تقية وإشعارا بأن ال ، املساواة بني األولني واآلخرين

بخالفتهم بالبيعة يستلزم القول بخالفة مثل معاوية ويزيد وباجلملة ملا كان هذا أشنع 

مع أن بطالن خالفة معاوية يستلزم بطالن خالفتهم  ، والتقية فيه أقل خصه بالذكر

 .)1(الشرتاك العلة

 أن يف قول الباقر عليه السالم حق االمام عىل الناس) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وأن يقسم بينهم بالسوية ويعدل يف الرعية فإذا كان ذلك يف الناس  ، يسمعوا له ويطيعوا

أن االمام إذا عدل يف الرعية وأجرى حكم اهللا فيهم  :  قال.فال يبايل من أخذ ههنا وههنا

وقسم بالسوية فال يبايل بسخط الناس وخروجهم من الدين وذهاب كل منهم إىل ناحية 

حيث سوى  ، تفرق الناس عن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه بسبب ذلكبسبب ذلك كام 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم وهذه كانت سنة رسول اهللا .بني الرؤساء والضعفاء يف العطاء

فلام أراد أمري املؤمنني  ، وقد غريها خلفاء اجلور بعده تأليفا لقلوب الرؤساء واالرشاف

 .)2( صار االمر إىل ما صارصىل اهللا عليه وآله وسلم عليه السالم جتديد سنة رسول اهللا

 : إن عثامن قال للمقداد : الباقر عليه السالم يف قول) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 : قال فلام حرضت مقداد الوفاة قال لعامر ، أما واهللا لتنتهني أو ألردنك إىل ربك األول
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أي عام كان يقول من حقية أمري  :  قال.ولأبلغ عثامن عني أين قد رددت إىل ريب األ

 أي الرب " إىل ربك األول" : قوله. بدعهم وكفرهم وغصب الثالثةو ، خالفته واملؤمنني

 .)1(أو الصنم الذي كانوا يعبدونه قبل اإلسالم ، تعاىل

إن اهللا عز وجل خلق  : الصادق عليه السالم يف قول) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

استودع  ووخلق خلقا بني ذلك ، وخلق خلقا للكفر ال زوال له ،  لاليامن ال زوال لهخلقا

وإن يشأ أن يسلبهم إياه سلبهم وكان فالن  ، فإن يشأ أن يتمه هلم أمته ، بعضهم االيامن

كناية عن ابن عباس فإنه قد -  وكان فالن منهم-حيتمل أن يكون  :  قال.منهم معارا

وقع بينه عليه و ، ذهب بأموال البرصة إىل احلجاز و عليه السالمانحرف عن أمري املؤمنني

 ، فالن كناية عن عثامن : قيل و.ارتداده وبينه مكاتبات تدل عىل شقاوته والسالم

ال خيفى بعده و ، معارا خرب كانو ، الظرف حال عن فالنو ، الضمري للخلفاء الثالثةو

 .)2(نوا قطفإن الثالثة كانوا كفرة مل يؤم ، معنى ولفظا

أن األمثال التي يرضهبا اهللا هلذه األمة ليس الغرض ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

اقتفاء  وتذكريهم الجتناب سوء أعامهلم وبل لتنبيه هذه األمة ، القصة ومنها حمض احلكاية

اختيار  وموردها األكرب قصة غصب اخلالفة واملصداق األعظم هلذا املثلو ، حسن آثارهم

اختيار  وأعواهنم الدنيا عىل اآلخرة إما إلنكارهم البعث حقيقة غصب اخلالفة والغاصبني

بعض  والثالثةأعواهنم الدنيا عىل اآلخرة إما إلنكارهم البعث حقيقة كاخللفاء  والغاصبني

 .)3(أو لعدم يقينهم كام هو حقه باآلخرة ، أتباعهم
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أال إن بليتكم قد  : عيل عليه السالم وليف رشحه لق) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

فإن النبي  ، اختباركم قد عادت وأي ابتالؤكم :  قال.عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيه

نشأوا فيه و ، جروا عليه وسلم قد بعث يف زمان ألف الناس بالباطل وآله وصىل اهللا عليه

سلم  وآله و اهللا عليهثم الناس بعد الرسول صىل ، عادات اجلاهلية ومن عبادة األصنام

نسوا عادات  وتبعوا أئمة الضاللةو ، الردى ورجعوا عن الدين القهقرى إىل الكفر

إقامة رشائع  والعدل يف الرعية وسلم يف القسم بالسوية وآله والرسول صىل اهللا عليه

احلق فلام أراد أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه ردهم إىل  ، األهواء وألفوا بالبدعو ، الدين

 آله وفعاد ما كان يف ابتداء زمان النبي صىل اهللا عليه ، عظمت اخلطوب وقامت احلروب

 فأشار عليه السالم بذلك إىل أن اخللفاء الثالثة كانوا أهل كفر ، سلم من الفتن العظيمةو

 .)1(شقاق وأن أتباعهم كانوا أهل ضاللو ، نفاقو

ْواتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا ( : عاىليف قوله ت) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  َ َ َّ َّ ً ْ ُُ َ َّ َ َِ ِِ ُ ْ ََّ

م خآصة  ُ ًمنك َّ َ ْ  فإهنم ، بالذين ظلموا الثالثة الغاصبون للخالفةلعل املراد  .)]25 : األنفال[ِ

 الروح وكوهنم حمل نزول املالئكةو ، غصبوا حقوقهم وآله وظلموا آل حممد صىل اهللا عليه

هم و ، ارتدوا وكفروا وفأنكروا النص جهارا ، يف ليلة القدر نازال فيهمكون إنا أنزلناه و، 

 فأظهروا الكفر ، آله قد قتل والذين ارتدوا يوم أحد بظنهم أن الرسول صىل اهللا عليه

مل يقروا بخليفة بعد الرسول صىل اهللا  وعزموا عىل أن يرتكوا الدين بالكليةو ، فروا وولواو

متسكهم و ، الفتنة التي شملت غريهم هو اشتباه األمر عليهمو،  آله يقوم به الدين وعليه
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فالتحذير إنام هو عن هذه  ، اإلمجاع املفرتي كام بقي الناس إىل هذا الزمان وبالبيعة الباطلة

 .)1(الفتنة

 يعني عمرأصحابه  وأن اآلية نزلت يف أيب بكر) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

م( : فقوله ، اخلطاب معهم و.عثامنو يال تأسوا عىل ما فاتكُ َ ْلك ََ ََ ْ ْْ  أي ال حتزنوا عىل ما لكم )ِ

خص عيل عليه السالم به حيث نص الرسول و ، اإلمامة والتعيني للخالفة ومن النص

ْال تفرحوا بام آتاكمو (حرمكم عنها وآله باخلالفة عليه وصىل اهللا عليه َُ ِ ُ ْ  من اخلالفة )َ

 ، مل جيربكم عىل تركها وإرادتكم وآله أي خالكم و عليهالظاهرية بعد الرسول صىل اهللا

إشارة إىل قضية  ، ال تأسوا :  أي قوله" واحدة مقدمة"مكنكم من غصبها من مستحقهاو

 أي "واحدة مؤخرة و"آله وهي النص باخلالفة يف حياة الرسول صىل اهللا عليه ومتقدمة

 اخلالفة بعد الرسول صىل اهللا هي غصب وإشارة إىل واقعة مؤخرة ، ال تفرحواو : قوله

 .)2(ال خيفى شدة انطباق هذا التأويل عىل اآليةو ، آله وعليه

ضل أصحاب  : الصادق عليه السالم يف قول) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

مع أهنم أصحاب  ، أصحاب الثالثة هم التاركون للرابعة :  قال.الثالثة وتاهوا

 .)3(قوهلم بخالفة اخللفاء الثالثةالثالثة عىل وجه آخر أيضا ل

 أحق باخلالفة فالن من كان - أي عيل -أما كونه ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ، أفضل من مجيع الصحابة بل من سائر األنبياء واألوصياء ال جيوز العقل تقدم غريه عليه
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لتي تظهر عليها أما رأت ال سيام تقدم من ال يثبت له فضيلة واحدة إال بروايات املعاندين ا

 وقد .الوضع واالفرتاء واختيار رىض سالطني اجلور عىل طاعة رب األرض والسامء

األول أنه حيتمل أن يكون  : نوقش يف داللة اخلرب عىل أفضليته صلوات اهللا عليه بوجهني

 .)1(أحب خلق اهللا إليه يف أكلوسلم صىل اهللا عليه وآله  أراد

ذكر أهنم كانوا يف سفينة ومعهم شيخ فمروا عىل ) :  هـ1112:  ت(نعمة اهللا اجلزائري 

أنتم من الشيعة أم من السنة؟  : مجاعة عىل جرف الشط فصاح هلم ذلك الشيخ وقال

أتعرفون أن عمر كان  ، لعن اهللا عمر وأبابكر وعثامن : فقال. نحن من السنة : فقالوا

 .)2(ًخمنثا

 ن اإلمامة كالنبوة واالهلية مركبة من إجياب وسلبإ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

أما االله فمن قال اهللا إله ومل ينف عنه الرشكاء واألضداد فهو ليس بموحد بإمجاع ، 

ًأما النبوة فمن قال أن حممدا نبي ومل ينف نبوة من إدعاها  ، ًاملسلمني وال مسلم أيضا

وأما اإلمامة  ، فيها كاإلجيابفالسلب واجب  ، ًكمسيلمة ونحوه فهو ليس بمسلم أيضا

ًفهي كذلك ايضا فمن قال إن عليا إمام ولن ينف إمامة من إدعاها ونازعه عليها وغصبها  ً

فظهر من هذا أن الرباءة من أولئك األقوام  ، فليس بمؤمن عند أهل البيت عليهم السالم

 .)3(من أعظم أركان اإليامن

                                                        
لرمحاين ألمحد ا ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 38/359 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 317 ، اهلمداين

 1/12 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، نور الرباهني ، 4/306 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 2(

 2/279 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 3(



466 

 الثالثة املتخلفون فمن - أي إبليس -خوته أما أ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

أسباب تضاعف عذاهبم بلعن الالعنني هو أن اسباب ظلمهم وجورهم وما أحكموه يف 

ولو قلت لك أن ظلمهم عىل آحاد  ، زماهنم قد إمتد إىل يوم القيامة عىل كل املؤمنني

وذلك أن  ، وابًاملؤمنني أعظم منه عىل أمري املؤمنني عليه السالم لكان قريبا من الص

 إشتباه األحكام يف هذه األيام وإنتشار أعالم اجلور وإنزواء احلق وأهله إنام جاء من قبلهم

ففي كل  ، وكذلك إستتار األئمة عليهم السالم وهو الذي اثار الفتن وصدع أركان لدين، 

أمل ًساعة ويف كل حلظه حيصل للمؤمن سببا يف مزيد عذاهبم بل ولو لعنهم من غري تذكر ت

واهللا ما  : ومن هذا قال الصادق عليه السالم ، ًلكان كذلك ايضا ملقارنته حلاالت الظلم

 ويف األخبار ما هو .اريقت حمجمة دم يف اإلسالم إىل يوم القيامة إال وهي يف أعناقهام

أغرب من هذا وهو أن موالنا صاحب الزمان عليه السالم إذا ظهر وأتى املدينة أخرجهام 

 فيعذهبام عىل كل ما وقع يف العامل من ظلم املتقدم عىل زمانيهام كقتل قابيل هابيل من قربهيام

ًوإخراج موسى خائفا  ، وطرح إخوة يوسف له يف اجلب ورمي ابراهيم يف نار نمرود

فيكون هلام احلظ األوفر من أنواع  ، يرتقب وعقر ناقة صالح وعبادة من عبد النريان

 .)1(العذاب

 من خيادع صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا ) :  هـ1138 : ت( أبو احلسن العاميل

اهللا خيدعه وينزع منه االيامن فقيل له فكيف خيادع اهللا ؟ قال يعمل هبام أمر اهللا عز وجل ثم 

وال شك أن أكثر أعداء األئمة كانوا كذلك كاألول والثاين وشبههام . يريد به غريه اخلرب
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يا للدنيا ويظهرون التعبد التام وكذا مواالة أهل البيت وبراعوهنم حيث كانوا يرتكون الدن

 .)1(ًظاهرا لئال ينفر الناس عنهم ويقضون من ضمن ذلك مآرهبم

ال شك ان الوالية من اعظم الطاعات وان تركها ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ل مواالة األئمة وعداوة األئمة من أعظم املعايص فعىل هذا نرص اهللا وتوفيقه أله

والتمسك هبم وخذالنه ألهل معاداهتم والتاركني هلم فاملخذول يف الدنيا واآلخرة كل 

  )2(خمالف هللا ورسوله ولألئمة صلوات اهللا عليهم كالثالثة وأتباعهم وأشياعهم

 .)3(ورد يف تأويل احليات يف مواضع بوالية الثالثة) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

البخل وما يشتق منه مالذين يبخلون ونحوه هو ) :  هـ1138 : ت(سن العاميل أبو احل

ضد الكرم وسيأيت يف الرش ما يدل عىل أن اعداء األئمة عليهم السالم ومن فروعهم كل 

قبيح ومنهم البخل وسيأيت ما يستفاد منه تأويل أمثال البخل من املعائب والقبائح 

ئمة وخلفاء اجلور وإطاعتهم وواليتهم فذمل البخل واملجرمات واملذمومات هم اعداء األ

  .)4(أعظم مما فعلوا من حبس احلق عن أهله حتى اخلمس - أي البخل -ًأيضا عىل أنه 

التسبيح له تنزيه عن احوال أهل الباطل فيه ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ًكإدعائهم رشيكا له ومنها إدعاء أنه مل يعني إماما للخلق وأ نه راض برشاكة الثالثة ً
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وأشباههم يف اخلالفة مع عىل واألئمة عليهم السالم بل أنه راض بام فعل هؤالء بأهل 

 .)1(الوالية

السوء والسيئة يف القرآن يعني بغض األئمة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)2(وإنكارهم ومتابعة أعدائهم وغصب اخلالفة ونقلها هن األئمة إىل غريهم

ّأم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن ( : قوله تعاىل) :  هـ1138 : ت(بو احلسن العاميل أ ًِ ِ َِ ِّ ُ ْ َ َ ََّ َ َْ َّ

مون  ُ َنجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيك ُ َّ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ ْ َّ ََ َُ َ َ َّ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ  : اجلاثية[َّ

 .)3(أشباههم وبتأويل السيئات بالثالثة وبني أميةورد يف بعض األخبار الترصيح . )]21

ًمن دعى إىل طاعة نفسه كخلفاء اجلور مثال فهو ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)4(أنا ربكم األعىل : كفرعون إذ قال

معنى األرباب من دون اهللا يف القرآن هو خلفاء ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)5(لفني وغاصبي حق عيل واألئمة الطاهرين عليهم السالماجلور وائمة املخا

الرجز يف القرآن يعني الرشك والقذر بعدواة اهل ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

البيت وترك واليتهم وحب اعدائهم وترشيكهم معهم يف الوالية والرجز الوارد بمعني 

 .)1(حبهمعبادة األوثان باطاعة الثالثة وسائر خلفاء اجلور و
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البدعة إقامة الثالثة وأمثاهلم واطاعتهم يف كل ما ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)2(اطيعوا وهذا هو معنى سنة الباطل 

 .)3(األزالم يف القرآن أعداء األئمة وغصبة اخلالفة) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)4(آن كناية عن بعض خلفاء اجلور سواع يف القر) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

السارق يف القرآن يمكن أن يؤول بعلامء املخالفني ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)5(ومنكري الوالية ورساق حق األئمة عليهم السالم

 يف القرآن وردت ومع الذم "الشجر"إعلم أن لفظة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

واألئمة من الذين وسلم صىل اهللا عليه وآله فاألوىل مؤولة باعداء النبي . .واملدح وبدوهنام

 .)6(حاولوا اطفاء نور اهللا بافواههم كالثالثة وبني أمية وطغات بني العباس

يصح تأويل الشياطني بأعداء النبي واألئمة وبخلفاء ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)7( أو األول- أي الثاين -ل اجلور والشيطان بأكربهم ورئيس الك
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ان من يف قلبه والية فالن وفالن وفالن فهو رشك ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)1(شيطان وليس من ولد بني آدم عليه السالم

املخالفني لألئمة والغاصبني حلقهم املنكرين ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

حيم وأصحاب السعري وأصحاب الشامل لواليتهم أصحاب النار وأصحاب اجل

 . )2(وأصحاب املشئمة ونحو ذلك مما يشتمل عىل الرش والذم 

 املراد باألنصاب يف باطن "األنصاب"حتت كلمة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

القرآن رؤسائهم وأئمتهم ألن هؤالء كالثالثة وأشباههم عند أتباعهم كاملعبود من دون 

 . )3(اهللا 

 يصح تأويل الكفر برؤساء "الكفر"حتت كلمة ) :  هـ1138 : ت(بو احلسن العاميل أ

 . )4(املخالفني ال سيام الثالثة مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم 

 ومنها ما ورد يف بيان كوهنم "الكذب"حتت كلمة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

فة منهم كالثالثة ونظرائهم وأن مكذبني وأهنم تأويله ال سيام رؤسائهم ومدعي اخلال

وأهنم كذبوا بالويص بجحد وسلم صىل اهللا عليه وآله التكذيب هو التكذيب بويص النبي 

ًحقه وواليته وكذا بالنبي يف ذلك وبالدين أيضا لذلك وكذا بآيات اهللا وكتاب اهللا بل 
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ء ألهنم أمجعني بعثوا عىل ًبسائر الكتب املنزلة إلشتامهلا مجعيا عىل الوالية وكذا بسائر األنبيا

  .)1(ذلك وأنه ألجل هذا عرب اهللا عنهم باملكذبني

 روي الطربيس يف اإلحتجاج عن "كلب"حتت كلمة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ًالصادق عليه السالم حديثا طويال يف منازعة أصحاب عيل مع األول والثاين وأصحاهبام 

صىل اهللا عليه وآله سمعت رسول اهللا  : اهللا عنه قام وقاليف اخلالفة وفيه أن سلامن ريض 

بينا أخي وابن عمي جالس يف مسجدي مع نفر من أصحابه إذ تكبسه  :  يقولوسلم

 .فلست أشك إال وأنكم هم ، مجاعة من كالب أصحاب النار يريدون قتله وقتل من معه

 تأويل الكلب بام يناسب ً وقد مر يف اخلري والرش وغريمها أيضا بعض ما يدل عىل.اخلرب

  .)2(الثاين وصاحبه وأصحاهبام 

ورد يف تأويل القاسطني بأعداء األئمة عليهم السالم ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ظاهر أن هذا عىل سبيل املثال وإال فجميع حكام  : أقول. ًخصوصا معاوية وأصحابة

 .)3(اجلور داخلون فيه من الثالثة ومن بعدهم

 يعني اليأس وقد اشتهر بمعنى اليأس من "القنوط") :  هـ1138 : ت(احلسن العاميل أبو 

رمحة اهللا وروحه وإحسانه كام هو شأن من ال يعتقد باهللا واليوم اآلخر وعىل هذا فال كالم 

ًيف مون مصداق من فيه ذلك املنافقون الذين عادوا عليا عليه السالم واألئمة بعد النبي 

ال سيام الثالثة وأصحاهبم ومعاوية وأصحابه إذ ال شك يف عدم وسلم آله صىل اهللا عليه و
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فكيف يرجون ما ال يعتقدون حصوله ووجوده بل  ، اعتقادهم باحلرش والثواب والعقاب

ًاحلق أن كل من آذاهم عليهم السالم فقد يئس من رمحة اهللا وإن كان معتقدا للحرش 

 . )1(والنرش 

ال خيفى أن اإلعتقاد احلق هو بالوالية فعىل هذا ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 يف القرآن عىل هذا الوجه بام ذكرناه من التأويل أو "القول"يمكن تأويل سائر ما ورد من 

واألئمة وشيعتهم كام وسلم صىل اهللا عليه وآله ما يرجع إليع وحينئذ يكون القائل به النبي 

ه الثاين فقد ورد يف كثري من موارده التأويل بعداوة وأما ما ورد منه عىل الوج ، هو ظاهر

عيل واألئمة عليهم السالم والقول بخالفة أعادهيم الثالثة وغريهم وبام قالوا عىل النبي 

من األحاديث املفرتيات عليه وربام حرفوا يف القرآن ألجل وسلم صىل اهللا عليه وآله 

 .)2(التلبيس عىل الناس

 هم أعداء األئمة وقتلتهم وغصبة "املفسدون") :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)3(حقهم ال سيام األول والثاين

ً هم أعداء األئمة خصوصا الثالثة "الفجار") :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

فالفجور هو أفعاهلم ال سيام ما صدر منهم بالنسبة إىل األئمة عليهم السالم وشيعتهم 

 . )4(ل حقوقهم وأمثال ذلك وتكذيبهم إياهم وإبطا
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ال فساد أعظم مما صدر من أعداء آل حممد من ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

غصب اخلالفة وصد الوالية عن عيل عليه السالم ومنعهم عن حقوقهم وأذيتهم وقتلهم 

وقتل أصحاهبم فإن ذلك هو الذي أوقع الناس يف الظاللة إىل يوم الدين وبه ظهر الفساد 

  .)1(يف الرب والبحر واحلرث والنسل

املراد باألعمى يف القرآن من مل يعرف األئمة عليهم ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 وهلذا ورد .السالم ومن جحد حقهم وناصبهم كاملخالفني ورؤسائهم الثالثة وأتباعهم

ِوما يستو : يف قوله تعاىلًيف خصوص بعضهم أيضا فعن إبن عباس  َ ْ ََ ُي األعمى والبصري َ
ِ َ َْ َْ ْ َ

األعمى أبوجهل ومراده األول بقرينة تأويل البصري بعيل عليه  : قال]. 19 : فاطر[

 . )2(السالم

التوبة يف بطن القرآن الرجوع عن والية الطواغيت ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

وسلم اهللا عليه وآله صىل بل يظهر من خرب أن إستغفار النبي  ، وكذلك اإلستغفار الثالثة

كان ملن رجع إىل والية عيل عليه السالم فهكذا حال إستغفار املالئكة فإنه ألهل 

 . )3(الوالية

 يف القرآن يمكن تأويله بالذين عوقوا "املعوقني") :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)4(ًعليا عن اخلالفة
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 عام يصيب أهل الرش من العقوبات املصيبة عبارة) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ًالدنيوية واألخروية إنتقاما فتأويلها حينئذ بام يصيب اعداء النبي واألئمة وأتباعهم بسبب 

بل ربام أمكن حينئذ تأويلها يف بعض املواضع بحسب ما يناسب خلفاء  ، ترك الوالية

 . )1(اجلور كالثالثة وأسباههم 

يمكن تأويل ما سمي يف القرآن من األصنام بإسم  ) : هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

كيغوث ويعوق ونرس وأمثاهلا برؤساهم كالثالثة وأمثاهلم ويزيد عىل ذلك إطالق الالت 

 ، وما مر يف اجلبت من تأويلة باألول ، والعزى عىل األولني املسلتزم لتأويل مناة بالثالث

 . )2(ق عىل الثالثة وأشباههم وحيث أن املراد من كل صنم ما عبد من دون اهللا فيصد

 من - حتريف القرآن -ال خيفى ما يف هذه األخبار ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

الداللة الرصحيه واملقاله الفصيحة عىل ما أخرتناه ووضوح ما قلناه ولو تطرق الطعن إىل 

ام ال خيفى إذ هذه األخبار عىل كثرهتا وانتشارها ألمكن الطعن إىل أخبار الرشيعة كلها ك

األصول واحدة وكذا الطرق والرواة واملشايخ والنقله ولعمري ان القول بعدم التغيري 

والتبديل ال خيرج من حسن الظن بأئمة اجلور وأهنم مل خيونوا يف األمانة الكربى مع ظهور 

 .)3(خيانتهم يف األمانة األخرى التي هي أشد رضرا عىل الدين

إعلم أن أرشف األمكنة واألوقات واحلاالت وأنسبها للعن  : ) هـ13ق : ت(التويرسكاين 

فقل عند كل واحد من التخلية واالسترباء  ،  إذا كنت يف املبال- عليهم اللعنة -عليهم
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ثم  ، ثم عثامن وعمر ، ثم أبا بكر وعمر ، اللهم العن عمر : والتطهري مرارا بفراغ من البال

 ، ًثم شمرا وعمر ، ثم ابن سعد وعمر ، زياد وعمرثم ابن  ، ثم يزيد وعمر ، معوية وعمر

اللهم العن عائشة وحفصة وهند وأم احلكم والعن من ريض . ثم عسكرهم وعمر

 .)1(بأفعاهلم إىل يوم القيامة

من أنكر رضوري مذهب اإلمامية خيرج من مذهبهم ) :  هـ1242 : ت(عبداهللا شرب 

لطاغوت واألوثان األربعة وغاصبني ووجوب الرباءة من اجلبت وا.. .كإنكار امامتهم

حقهم وقاتليهم وظامليهم والتربي من مجيع أعدائهم ووجوب اإلعتقاد بحسن حال 

 .)2(سلامن وأيب ذر واملقداد وعامر

أهنم يرون  ، املعلوم من دينهم لكل متأمل يف حاهلم) :  هـ1320 : ت(النوري الطربيس 

 .)3(أهنم كفار ، ومن دان بدينهم ، ميف املتقدمني عىل أمري املؤمنني عليه السال

ثم دام األمر عىل ذلك يف اخللفاء املتلصصني بعده إىل ) :  هـ1341 : ت(عدنان البحراين 

أن انتهت النوبة إىل أمري املؤمنني عليه السالم من رب العاملني فهدم بعض قواعدهم 

 .)4(.نيوبقي كثري مل يقدر عىل إزالته لكثرة املخالف ، املبدعة يف الدين
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لقد ثبت  : ًغري معرتفا بحكومة اخللفاء الثالثة ريض اهللا عنهم) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ويف وسلم صىل اهللا عليه وآله برضورة الرشع والعقل أن ما كان رضوريا أيام الرسول 

  .)1(عهد االمام أمري املؤمنني من وجود احلكومة ال يزال رضوريا اىل يومنا هذا

عيل بن أيب طالب كان يرى اهنم غصبوا حقه وأن اخللفاء عىل ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 . )2(الباطل 

لو  : "وجاء دور املجوس" عىل صاحب كتاب ًمعرتضا) : معارص(حممد الريض الرضوي 

إن مما ال خيتلف فيه اثنان ممن هم عىل وجه األرض أن أئمتك  : قال لك الشيعي يا غريب

وإنك تدعي  ،  هم يف طليعة الصحابة عندك كانوا عبدة أوثانوقادة دينك الثالثة الذين

 ، باإلسالموسلم صىل اهللا عليه وآله هلم اإلسالم بعد أن صدع صاحب الدعوة اإلسالمية 

مل يؤمنوا باهللا  ، إهنم مل يزالوا عاكفني عىل عبادة األصنام : وخصمك ينفي ذلك هلم ويقول

واستدلوا  ، فني حتى لفظوا آخر أنفاسهم يف احلياةوما زالوا عىل عبادهتا عاك ، طرفة عني

عىل ذلك بام صدر عنهم من أعامل وأقوال سجلتها هلم كتبكم وهي تنبئ عدم إيامهنم باهللا 

 وإن تظاهرهم باإلسالم إنام كان عن نفاق ودجل أرادوا أن ينالوا .ورسوله واليوم اآلخر

 بمبادرهتم إىل سقيفة بني ساعدة به جاها يف اإلسالم ومقاما واستدلوا عىل ذلك أيضا

  .)3(فام عساك أن جتيبه به؟ ، لعقد اخلالفة ونيل الزعامة والرسول بعد مل يدفن

ان ما كان لدى األئمة من تفسري القرآن وأحاديث كانت ) : معارص(مرتىض العسكري 

ختالف ما كان منها لدى أصحاب مدرسة اخللفاء ومرد ذلك وسببه انه اخللفاء 

                                                        

 26 ، للخميني ، احلكومة اإلسالمية) 1(

 162 ، للخميني ، رساركشف األ) 2(

 223 ، ملحمد الرضوي ، كذبوا عىل الشيعة) 3(
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 الثالثة ملا كانوا قد منعوا الصحابة من نرش احلديث عن رسول اهللا وروجوا )ينالراشد(

للقصاصني أمثال متيم الداري راهب النصارى وكعب أحبار اليهود فنرش هؤالء 

اإلرسائيليات وأخذ منهم بعض الصحابة فانترش لدى املسلمني زيف كثري ويف مقابل 

أمثال سلامن وأيب ذر وعامر واملقداد يف نرش هؤالء جاهد اإلمام عيل وشيعته من الصحابة 

أحاديث الرسول وسريته فظهر اخلالف بني املدرستني يف هذا االمر وحتمل بسببه بعضهم 

ما حتمل من الترشيد والتعذيب وباإلضافة إىل هذا كان اخللفاء قبله قد غريوا وبدلوا من 

 فلام جاء ...اجتهاد اخللفاءسنة الرسول ما خيالف سياستهم مما سامها اتباعهم من بعد ب

االمام إىل احلكم بعدهم حاول ان يعيد األمة االسالمية إىل سنة الرسول ويغري سنن 

 قد عملت ... : اخللفاء الراشدين الثالثة فلم ينجح كام رشح ذلك خلاصته يف حديثه اآليت

 ، ين خلالفهمتعمدوسلم صىل اهللا عليه وآله الوالة قبيل أعامال خالفوا فيها رسول اهللا 

 ولو محلت الناس عىل تركها وحولتها إىل مواضعها وإىل ما .ناقضني لعهده مغريين لسنته

لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي وسلم صىل اهللا عليه وآله كانت يف عهد رسول اهللا 

أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضيل وفرض إمامتي من كتاب اهللا عز وجل وسنة 

  .)1( عليه وآله وسلم صىل اهللارسول اهللا 

ذكر اإلمام املجتبى ما القوه من املحنة واإلرهاق من جور ) : معارص( مرتىض الرضوي 

كل ذلك طلبا للدنيا  ، غاصبي اخلالفة الذين وثبوا عىل سلطان الرسول بغري حق رشعي

  .)2(ورغبة عن اآلخرة ومتليا من احلطام الزائل

                                                        

 2/352 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني) 1(

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 2(

 101 ، ملصطفى املوسوي
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 وحتملت سلسلة مظامل آل بيت النبوة ، إلسالمظلمت فاطمة يف ا) : معارص(صادق مكي 

كام كانت مقصودة به آلهنا زوجة سيد آل  ، إذ أهنا كانت بنفسها مقصودة هبذا الظلم، 

ًواملؤامرة التي استهدفت عليا قد استهدفت فاطمة . البيت عيل بن أيب طالب عليه السالم

ومل يكن هذا  ، ء الراشدينوظلمت فاطمة عليها السالم مع اخللفا. ًعليها السالم أيضا

ًالظلم أذى معنويا متمثال يف موقف فقط ً ًبا صار أذى واقعا متمثال يف سلب حق حينا  ، ً ًً ً

 .)1(فأخذت منها فدك وهي إرثها من أبيها.. .ًوأذى جسدي حينا آخر

. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. شيخنا اجلليل : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

ُد أردده الف مره للملامت ومصاعب الزمان علام أين أعمل بالتجاره وأحتاج عندي ور

لتوفيق اهللا عرب أئمة اهلدى عليهم السالم ولكني ال أعرف ان كان صادرا عنهم عليهم 

اللهم العن عمر ثم أبا بكر "السالم أم ال وهل ترديدي اياه الفا يعترب بدعة مني وهو 

 مره هل فعيل صحيح 100نا باذن اهللا ال أتركه يوميا  وا"وعمر ثم عثامن وعمر ثم عمر

ُمن ناحية العدد والصيغه حيث أهنا مل ترد عنهم عليهم أفضل الصالة والسالم وأريد 

خصوصا اذا كان واردا عن أهل بيت اهلدى عليهم . ُمنكم وردا جمربا يف اللعن أردده يوميا

 : فأجاب. بشري السعوديه القطيف .أسألكم الدعاء ولكم االجر والثواب من اهللا. السالم

 - هبذه الصيغة -هذا الدعاء  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته. باسمه تقدست أسامؤه

ّوقد أنشأه املحقق  ، عليه السالم إال أنه موافق ملا أمر به ْوإن مل يؤثر عن املعصوم

اعلم أن أرشف األمكنة  : تنبيه” :  فقال“لئالئ األخبار”التويرسكاين يف كتابه األخالقي 

فقل عند  ،  إذا كنت يف املبال- عليهم اللعنة -واألوقات واحلاالت وأنسبها للعن عليهم 

ثم أبا  ، اللهم العن عمر : كل واحد من التخلية واالسترباء والتطهري مرارا بفراغ من البال

                                                        
 56 ، ادق مكيلص ، أهم الفصول من سرية آل الرسول) 1(
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ثم  ، ياد وعمرثم ابن ز ، ثم يزيد وعمر ، ثم معاوية وعمر ، ثم عثامن وعمر ، بكر وعمر

اللهم العن عائشة وحفصة وهند . ثم عسكرهم وعمر ، ثم شمر وعمر ، ابن سعد وعمر

وقد ). 94 ص4لئالئ األخبار ج. (“وأم احلكم والعن من ريض بأفعاهلم إىل يوم القيامة

كام رواه  ، يلتزم بلعن هؤالء يف دبر كل صالة) صلوات اهللا عليه(كان اإلمام الصادق 

 : بسنده عن احلسني بن ثوير وأيب سلمة الرساج قاال) ه الرمحة والرضوانعلي(الكليني 

سمعنا أبا عبد اهللا عليه السالم وهو يلعن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من ”

وعائشة وحفصة وهند وأم احلكم أخت  ، أبو بكر وعمر وعثامن ومعاوية ، النساء

ُ إنشاء دعاء حرمة أو إشكال رشعي ما دام وليس يف). 342 ص3الكايف ج. (“معاوية ٍ

ُبرشط أن ال ينسب هذا  ، ّوإن تعددت صيغه) عليه السالم(موافقا لعموم أمر املعصوم 

وبرشط أن يكون صانع هذا الدعاء  ، الدعاء بصيغته املصنوعة إىل املعصوم عليه السالم

 الدعاء ما هو خالف من العلامء املستبرصين البالغني بعلمهم ما ينبغي لئال يكون يف

رضوان اهللا تعاىل (والدليل عىل اجلواز ما رواه املجليس عن خط الشهيد األول  .األصول

صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا ” : عن عيل أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه قال) عليهام

ِإن الدعاء يرد البالء وقد أبرم إبراما : وسلم ُ هل  : هللا بن سنانفقلت لعبد ا : قال الوشاء. ّ

أما دعاء  ، نعم : أما إين سألت الصادق عليه السالم فقال : يف ذلك دعاء موقت؟ فقال

وأما املستبرصون البالغون فدعاؤهم ال  ، الشيعة املستضعفني ففي كل علة دعاء موقت

َحيجب وأما دعاء املستبرصين ” : ويف رواية ابن سابور الزيات). 88 ص91البحار ج. (“ُ

َيف يشء من ذلك دعاء موقت ألن املستبرصين البالغني دعاؤهم ال حيجبفليس  طب . (“ُ

ّ أي الدعاء املعني الذي جيب “الدعاء املوقت”ومعنى ). 16األئمة عليهم السالم ص

للعلامء أن ينشئوا ) عليه السالم(وحيث أجاز اإلمام  ، ّعدم الترصف يف ألفاظه وصيغه
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وعليه؛ . ودونك كتب األدعية املشهورة ،  قد قام بذلكأدعية فإنك ترى كثريا من علامئنا

ما دام  ، فإن التزامك بصيغة الدعاء هذه التي أنشأها عامل حمقق؛ ليس بدعة وال إشكال فيه

وقد روى إمامنا . وغري منسوب إليه بعينه) عليه السالم(موافقا ملا أمر به املعصوم 

ّإن من عظيم ما يتقرب به ” :  أنه قال)عليهام السالم(ّالعسكري عن جده زين العابدين 

. “اللعن عىل شانئينا وخيار أمالك احلجب والساموات؛ الصالة عىل حمبينا أهل البيت

فاعلم أن لعن أعداء اهللا  ، أما عن أدعية اللعن وأورادها). 618تفسري اإلمام ص(

فضل من اللعن أ” : قال) عليه السالم(ورسوله له فضل عظيم حتى أن أمري املؤمنني 

جممع النورين وملتقى البحرين ! (“ّالسالم ورد السالم ومن الصالة عىل حممد وآل حممد

وأثر اللعن عجيب ).  عن خط احلر العاميل رضوان اهللا تعاىل عليه292 ص2للمرندي ج

صيغة املعصوم  ، نعم. مهام كانت صيغة هذا اللعن ، يف قضاء احلوائج وحسن العواقب

ّدعية مطولة يف اللعن كدعاء صنمي قريش ألمري املؤمنني عليه وهناك أ ، هي األوىل

 ، وغريها ، ودعاء اللعن للرضا عليه السالم ، ودعاء اللعن للصادق عليه السالم ، السالم

 فإن “اللهم العن اجلبت والطاغوت” : وهناك منها ما هو خمترص يفيدك يف أورادك ومنها

ورفع له  ، وحمى عنه سبعني ألف ألف سيئة ، نةمن قاهلا كتب اهللا له سبعني ألف ألف حس

الصحيفة . (ورد ذلك عن إمامنا زين العابدين عليه السالم. سبعني ألف ألف درجة

ّاللهم العن أعداء نبيك وآل نبيك لعنا وبيال” •). 51السجادية ص اللهم العن اجلبت  ، ّ

ا الصادق عليه ورد ذلك عن إمامن. “إنك عىل كل يشء قدير ، والطاغوت والفراعنة

اللهم العن أبا بكر وعمر وعثامن ومعاوية وعائشة ” ).408كامل الزيارات ص. (السالم

. ّعىل ما مر عليك) عليه السالم( ورد ذلك عن إمامنا الصادق “وحفصة وهند وأم احلكم

اللهم العن أبا بكر وعمر والفرق املختلفة عىل رسولك ووالة األمر بعد رسولك ”
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 2الكايف ج. (ورد ذلك عن إمامنا الصادق عليه السالم. “ه وشيعتهمواألئمة من بعد

ليلة اخلامس . والسالم. وفقكم اهللا لنيل شفاعة النبي وآله صلوات اهللا عليهم). 530ص

 .)1( من اهلجرة النبوية الرشيفة1428والعرشين من شهر ذي القعدة لسنة 

ال وسلم صىل اهللا عليه وآله  بعض الصحابة أيام الرسول األكرم) : معارص(عباس حممد 

صىل اهللا عليه وملا تويف  ، بل ألهنم لو أرادوه ملا نالوه ، ال رغبة عنه ، طمع هلم يف احلكم

 .)2(واستطاع احلصول عىل املنصب تبدل حاهلموسلم وآله 

 - أي تسمية عيل ألبناءه بأسامء اخللفاء -ليس بني التسمية ) : معارص(عباس حممد 

حتى ال ينسوا من  ، قد يكون ألجل ان يذكر أبناءه هبذا الشخص...ةواملحبة مالزم

ًوقد يكون مدارة هلؤالء القوم وإتقاء لرشهم. .ًغصب حقه مثال وأمري املؤمنني عليه . ً

وحيتمل حتى ال ينسى  ، السالم ملا سمى بأسامء هؤالء حيتمل أن يكون ذلك مداراة للقوم

فكل ما سمعوا اسم  ، ا السالم من هؤالء القومأبناؤه ما جرى عىل أمهم الزهراء عليه

 .)3( يتذكر من غصب حق والده ووالدته- والشخص يسمع اسمه يف كل وقت -هؤالء 

والدول التي تعاقبت  ، لو استعرضنا تاريخ دولة اخلالفة التارخيية) : معارص(ّحيي عبود 

واإلفراد الذين عرفوا  عىل حكم األمة اإلسالمية لتبني لنا بوضوح تام أن كافة اجلامعات

من امللك العريض الذي بناه  أو تظاهروا هبذا اإليامن قد استفادوا ، أو آمنوا به ، رسول اهللا

 ، وبعض األفراد واجلامعات ونصيبا من النفوذ ، فنالوا نصيبا من اجلاه ، رسول اهللا

أو  ، امءهمحتمل أس ، هبم وكونوا يف هذا امللك دوال خاصة ، استولوا عىل ملك النبوة

                                                        

)1( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=382 

 23 ، لعباس حممد ، نظرة يف عدالة الصحابة) 2(

 20 ، لعباس حممد ، الردود املحكمة) 3(
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تلك املربرات مجيعا  ولكن ، وعللوا ذلك بمربرات خمتلفة وغري مقنعة ، أسامء عائالهتم

تستند عمليا عىل القوة والقهر وكثرة األتباع وتسخري موارد دولة اخلالفة لتثبيت دعائم 

 والفئة الوحيدة التي مل تستفد .تلك الدول بعد إخراج تلك املوارد عن مصارفها الرشعية

ومل تتمكن من تكوين دولة  ، من جاه وال نفوذ هذا امللك ومل تنل نصيبا ،  ملك النبوةمن

!!! مع أهنم األقرب للنبي واألوىل به ، بيته أو آل حممد خاصة هبا هم عرتة النبي أهل

وأعظم من ذلك أن الذين استولوا عىل هذا امللك النبوي حولوه إىل سوط من عذاب 

 .)1( بيتهجلدوا به عرتة النبي أهل

 وحتملت سلسلة مظامل آل بيت النبوة ، ظلمت فاطمة يف اإلسالم) : معارص(صادق مكي 

كام كانت مقصودة به آلهنا زوجة سيد آل  ، إذ أهنا كانت بنفسها مقصودة هبذا الظلم، 

ًواملؤامرة التي استهدفت عليا قد استهدفت فاطمة . البيت عيل بن أيب طالب عليه السالم

ومل يكن هذا  ، وظلمت فاطمة عليها السالم مع اخللفاء الراشدين. ًم أيضاعليها السال

ًالظلم أذى معنويا متمثال يف موقف فقط ً ًبا صار أذى واقعا متمثال يف سلب حق حينا  ، ً ًً ً

 .)2(فأخذت منها فدك وهي إرثها من أبيها.. .ًوأذى جسدي حينا آخر

ال وسلم صىل اهللا عليه وآله ل األكرم بعض الصحابة أيام الرسو) : معارص(عباس حممد 

صىل اهللا عليه وملا تويف  ، بل ألهنم لو أرادوه ملا نالوه ، ال رغبة عنه ، طمع هلم يف احلكم

 .)3(واستطاع احلصول عىل املنصب تبدل حاهلموسلم وآله 

                                                        

 187 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، تأهب للظهور املهدي عىل األبواب) 1(

 56 ، لصادق مكي ، أهم الفصول من سرية آل الرسول) 2(

 23 ، لعباس حممد ، نظرة يف عدالة الصحابة) 3(
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 - أي تسمية عيل ألبناءه بأسامء اخللفاء -ليس بني التسمية ) : معارص(عباس حممد 

حتى ال ينسوا من  ، قد يكون ألجل ان يذكر أبناءه هبذا الشخص...بة مالزمةواملح

ًوقد يكون مدارة هلؤالء القوم وإتقاء لرشهم. .ًغصب حقه مثال وأمري املؤمنني عليه . ً

وحيتمل حتى ال ينسى  ، السالم ملا سمى بأسامء هؤالء حيتمل أن يكون ذلك مداراة للقوم

فكل ما سمعوا اسم  ، راء عليها السالم من هؤالء القومأبناؤه ما جرى عىل أمهم الزه

 .)1( يتذكر من غصب حق والده ووالدته- والشخص يسمع اسمه يف كل وقت -هؤالء 

والدول التي تعاقبت  ، لو استعرضنا تاريخ دولة اخلالفة التارخيية) : معارص(ّحيي عبود 

واإلفراد الذين عرفوا  اجلامعاتعىل حكم األمة اإلسالمية لتبني لنا بوضوح تام أن كافة 

من امللك العريض الذي بناه  أو تظاهروا هبذا اإليامن قد استفادوا ، أو آمنوا به ، رسول اهللا

 ، وبعض األفراد واجلامعات ونصيبا من النفوذ ، فنالوا نصيبا من اجلاه ، رسول اهللا

أو  ، حتمل أسامءهم  ،هبم وكونوا يف هذا امللك دوال خاصة ، استولوا عىل ملك النبوة

تلك املربرات مجيعا  ولكن ، وعللوا ذلك بمربرات خمتلفة وغري مقنعة ، أسامء عائالهتم

تستند عمليا عىل القوة والقهر وكثرة األتباع وتسخري موارد دولة اخلالفة لتثبيت دعائم 

تستفد  والفئة الوحيدة التي مل .تلك الدول بعد إخراج تلك املوارد عن مصارفها الرشعية

ومل تتمكن من تكوين دولة  ، من جاه وال نفوذ هذا امللك ومل تنل نصيبا ، من ملك النبوة

!!! مع أهنم األقرب للنبي واألوىل به ، بيته أو آل حممد خاصة هبا هم عرتة النبي أهل

وأعظم من ذلك أن الذين استولوا عىل هذا امللك النبوي حولوه إىل سوط من عذاب 

 .)2(لنبي أهل بيتهجلدوا به عرتة ا

                                                        

 20 ، لعباس حممد ، الردود املحكمة) 1(

 187 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، تأهب للظهور املهدي عىل األبواب) 2(
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يف رجاله ذكر أصحاب ) الطويس(مسلك الشيخ ) : معارص(جواد القيومي اإلصفهاين 

 ، اماميا كان أو عاميا ، مؤمنا كان أو منافقا ، النبي واألئمة عليهم السالم ومن روي عنهم

صىل اهللا عليه وهلذا عد اخللفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي 

وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد اهللا وبعض اخلوارج من أصحاب عيل عليه  ، له وسلموآ

 .)1(واملنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السالم ، السالم

ان عليا عليه السالم كان ممنوعا من اخلطبة ىف املسجد النبوى ىف ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(زمن خالفة ابى بكر وعمر وعثامن

كان الرواة والكتاب السائرون عىل خطى احلزب القريش ال ) : معارص( الطائي نجاح

يذكرون أبا بكر وعمر وعثامن وطلحة وإبن عوف وآخرون بمثلبة قدر اإلمكان ويضعون 

ًولو كان شخصا عاديا من عموم املسلمني لذكروه لكنهم  ، بدل الواحد منهم كلمة رجل ً

 .)3(من قيادات الدولة فحذفوا أسامءهم

ملا وجد عمر بن عبدالعزيز األعامل اخلطرية التي قام هبا ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، السالطني من قبله وعىل رأسهم أبوبكر وعمر وعثامن ومعاوية خاف من ضياع الرشيعة

 فسار عمر بن - أي أمر بتدوين األحاديث -. ًفخالف منهج هؤالء بقوة واهتمهم عمليا

التي خالفها أبوبكر وعمر وسلم صىل اهللا عليه وآله  اهللا عبدالعزيز عىل سرية رسول

                                                        

 9 ، للطويس ، يف حتقيقة لكتاب رجال الطويس) 1(

 45 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 2(

 67 ، لنجاح الطائي  ،ٍليال هيودية) 3(
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لكن األمويني قتلوا عمر بن عبدالعزيز بعد سنتني من حكمه وخالفوا  ، وعثامن ومعاوية

 .)1(منهجه فبقيت السنة ضائعة مشتته كام أرادها اليهود ورجال احلزب القريش

م أن انحرافهم قد جاء من يفه ، املالحظ لسرية أهل الكتاب) : معارص(نجاح الطائي 

 وأبو بكر وعمر وعثامن وباقي .وحتريف الكتب الساموية ، منعهم كتابة احلديث النبوي

فرتك  ، ومل نجد يف كتب اليهود أهنم ساروا عىل آراء األوصياء! الصحابة يدركون ذلك ؟ 

عليه  وترك أتباع النبي موسى .أتباع النبي سليامن عليه السالم وصيهم آصف بن برخيا

 وبذلك يكون أصحاب سليامن وموسى عليه السالم قد تركوا .السالم وصيهم يوشع

 صىل اهللا عليه وآله وسلموهكذا فعل املسلمون بعد النبي  ، الويص واحلديث النبوي

صىل اهللا عليه وآله ولقد قال النبي  ، برتكهم الويص عيل عليه السالم واحلديث النبوي

وبعد منع أيب بكر وعمر الناس من كتابة ! كم شربا بشرب لتتبعون سنن من قبل : وسلم

 لقد كانت .احلديث النبوي انترشت أحاديث كعب ومتيم الداري باسم األحاديث النبوية

صىل نظرية احلزب القريش تتمثل يف عدم كتابة احلديث النبوي أي عىل خالف رأي النبي 

 .)2(. والصحابةاهللا عليه وآله وسلم

لقد ختوف عمر وأبوبكر وعثامن وغريهم من منازلة أبطال ) : ارصمع(نجاح الطائي 

بل امتنعوا عن حماربة الكفار واليهود وعاملهم هؤالء  ، املرشكني يف أحد واخلندق وخيرب

 .)3(باملثل

                                                        

 214 ، املصدر السابق) 1(

 1/238 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 239 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 128 ، املصدر السابق) 3(
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كان عدم اقدام أيب بكر وعمر وعثامن عىل قتل أي مرشك قريش ) : معارص(نجاح الطائي 

وعيل عليه وسلم صىل اهللا عليه وآله اليهود عىل حممد من دواعي حقد قريش و ، وهيودي

 .)1(السالم وحبهم أليب بكر وعمر

صىل اهللا بينام كان بنو أمية أبغض اخللق إىل اهللا تعاىل ورسوله ) : معارص(نجاح الطائي 

أصبحوا أقرب املقربني للخليفة يف زمن أيب بكر وعمر  ،  والصحابةعليه وآله وسلم

 . )2(! معاوية باملصلح ووصف عمر! وعثامن 

وأنا أعجب كيف انتخب أبو بكر وعمر وعثامن جمموعة رساق ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(وحمتالني من أفسق وأفسد خلق اهللا تعاىل ونصبوهم والة عىل الواليات اإلسالمية 

 ثم وعينهم عمر ، ومل حياسبهم ، عني أبو بكر الكثري من الطاحلني) : معارص(نجاح الطائي 

 . )4(وعني عثامن الطاحلني ثم محاهم وأطلق أيدهيم  ، حاسبهم

لقد بني اإلمام عيل عليه السالم التخطيط املاكر الذي فعلوه ) : معارص(نجاح الطائي 

إحلب  :  فقال لعمر بعد مبايعته أليب بكر.ضده ابتداء من السقيفة إىل بيعة البعض ملعاوية

 وقال عيل عليه السالم عن بيعة أيب .ريدها عليك غداتوليه أنت اليوم ل ، حلبا لك شطره

 وقال عليه .فيا عجبا بينام هو يستقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر بعد مماته : بكر لعمر

                                                        
 199 ، املصدر السابق) 1(

 2/270 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 2/239 ، املصدر السابق) 3(

 2/229 ، لنجاح الطائي ، يفتنينظريات اخلل) 4(
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 وهكذا نلحظ أن ابن شعبة وابن .خدعة وأيام خدعة : السالم عن بيعة ابن عوف لعثامن

 . )1(اركة يف السلطة العاص قد بايعا ملن أحبا وملن اتفق معهام عىل املش

عبد اهللا بن مسعود من الصحابة املخالفني لفكر قريش يف كتامن ) : معارص(نجاح الطائي 

وعارض عثامن يف دفعه أموال  ، احلديث النبوي فتعرض للسجن يف املدينة زمن عمر

 وهي ، املسلمني ألفراد بني أمية واستقال من وظيفته كأمني لبيت مال املسلمني يف الكوفة

أول استقاله يف اإلسالم فاعتربها عثامن رضبه له فقطع راتبه ورضبه يف املسجد بواسطة 

 وابن " قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثامن " : فقال ابن مسعود ، ابن زمعة فكرس ضلعه

 وقد .مسعود ثالث شخص بعد عامر وفاطمة عليها السالم يكرس ضلعه من الصحابة

ن يارس بأن يصيل عليه ويدفنه وال يعلم عثامن بذلك مثلام أوىص ابن مسعود إىل عامر ب

 . )2(فعلت فاطمة عليها السالم مع أيب بكر وعمر 

 متقاربان يف كثري من الصفات - أي أبوبكر وعمر -ومها ) : معارص(نجاح الطائي 

دون نظر  ، مثال نظرهتام إىل قبائل قريش ورضورة توليها احلكم بالتناوب ، واألوضاع

 .ويتفقان يف رضورة إبعاد األنصار عن اخلالفة ، أفرادها من املهاجرين أو الطلقاءلكون 

 وفعال .ورضورة إبعادهم عن اخلالفة والسلطة معا ، كام يتفقان يف نظرهتام إىل بني هاشم

 .وسار عىل ذلك النهج عثامن ثم معاوية وخلفاؤه ، أبعدا بني هاشم عمليا عن احلكم

والرصاع الدامي بني عثامن  ، ية من عبد الرمحن بن أيب بكروبسبب مواقف عمر السلب

                                                        

 2/213 ، املصدر السابق) 1(

 2/148 ، املصدر السابق) 2(
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اقتلوا نعثال فقد كفر فقد وقف عبد الرمحن وأخوه حممد بن أيب  : وفتواها بقتله ، وعائشة

 . )1( يف معركة صفني )عليه السالم(بكر يف صفوف عيل بن أيب طالب 

 ، وب السلطة واقتسامهالقد كثرت االتفاقات والعهود حول تنا) : معارص(نجاح الطائي 

وهي غري موجودة يف  ، وهذه عادة تتصف هبا االنقالبات الرئاسية ، بني رجال السقيفة

 وقد وصلت إلينا أخبار املساومة السياسية بني .احلركات اإلصالحية والوصايا النبوية

 ورأى .جمموعة أيب بكر وعمر وابن اجلراح واملغرية مع العباس ورفض األخري ذلك

 وقد قال أمري املؤمنني عيل عليه .لمون بأم أعينهم تناوب السلطة بني أيب بكر وعمراملس

لظننت  ، وأمر كانا رضياه بينهام ، ولوال خاصة بينه وبني عمر : السالم عن بيعة أيب بكر

واشدد له  ، احلب حلبا لك شطره :  وقال اإلمام عيل عليه السالم لعمر.أنه ال يعدله عني

 وقد أيد معاوية بن أيب سفيان وجود اتفاق بني أيب بكر وعمر .دده عليك غدااليوم أمره ير

 ووصلت إلينا أخبار االتفاق السيايس .عىل ذلك اتفقا واتسقا : قائال ، عىل غصب اخلالفة

 إذ قال اإلمام .والتي انتهت بمرصع ابن عوف ، بني عثامن وابن عوف عىل تناوب السلطة

 وقال اإلمام عيل .واهللا ما وليت عثامن إال لريد األمر إليك:  عيل عليه السالم البن عوف

ويوليها  ، يوليها عبد الرمحن عثامن : بن أيب طالب عليه السالم عن نتيجة بيعة جملس الستة

ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا  : البن عوف :  وقال عليه السالم.عثامن عبد الرمحن

ُْفصرب مجيل واهللاُّ امل ٌ ََ َِ َ ٌ َستعان عىل ما تصفون ْ ُ ُِ َ ََ َْ َ  وقال أمري املؤمنني عليه السالم .]18 : يوسف[َ

 .دق اهللا بينكام عطر منشم ، أهيا عنك إنام آثرته هبا لتناهلا بعده : البن عوف أيضا

فطلب  ، فاستجاب اهللا تعاىل دعاء اإلمام عيل عليه السالم عليهام إذ اشتد الرصاع بينهام

                                                        
 19 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/113 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(
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وانتهت اخلصومة بينهام  ، فأهانه عثامن ، ل السالح يف وجه عثامنابن عوف من الناس مح

  .)1(بمقتل ابن عوف

صىل اهللا عليه مل يشرتك أبو بكر يف أي حرب بعد موت الرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 ومواقفه هذه يف جتنب احلضور واملشاركة يف احلرب هي امتداد ملا فعله مع .وآله وسلم

 وقد التفت األمويون إىل خمالفة أيب .ومحلة أسامة ، وحنني ، وخيرب  ،عمر يف معارك أحد

فوضعوا رواية تعذر أبا  ،  يف قيادة اجليوشصىل اهللا عليه وآله وسلمبكر لنظرية رسول اهللا 

فقال له  ، وهم باملسري بنفسه ، أن أبا بكر خرج إىل ذي القصة : إذ جاء ، بكر من ذلك

وال ندري مل تقصد ؟ فأمر رجال تأمنه  ، سري بنفسك شيئاإنك ال تصنع بامل : املسلمون

 .فعقد خلالد بن الوليد عىل الناس ، فإنك تركتها تغيل بالنفاق ، وتثق به وارجع إىل املدينة

 ووضع األمويون أحاديث .ومل تكن املدينة خالية إذ ترك أبو بكر عمر بن اخلطاب فيها

لب من أيب بكر وعمر عدم الذهاب إىل عىل لسان عيل بن أيب طالب عليه السالم تط

صىل اهللا مل يتبع أيضا نظرية الرسول  ، وعندما جاء عمر بن اخلطاب إىل السلطة ، احلروب

 وبالرغم من طول فرتة . يف قيادة اجليوش بنفسه وسار عىل نظرية أيب بكرعليه وآله وسلم

 فضل عدم فإن عمر ، ودخول البالد يف حرب فاصلة وخطرة ، حكم اخلليفة عمر

 وهكذا انقضت فرتة العرش . ومل يذهب اخلليفة عمر إىل الشام إال بعد فتحها.املشاركة فيها

وملا جاء عثامن وحكم ! دون اشرتاك منه يف أي حرب ميدانية ؟  ، سنوات من حكم عمر

سار فيها عىل نظرية أيب بكر وعمر يف عدم املشاركة يف احلرب امليدانية  ، اثنتي عرشة سنة

فعاد بعد ثالثة أيام  ،  ويذكر أن عثامن تغيب عن حرب بدر وفر من معركة أحد.سهبنف

 .وفر يف معركة حنني! لقد جعلتها عريضة ؟  : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال له الرسول 

                                                        
 1/351 ، املصدر السابق) 1(
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واملعروف أن اجلهاد يورث الشدة والقوة والزهد .. .ومل يشرتك يف املعارك األخرى

  .)1( أكثر األحيان مع الرتف واللهووالفرار من الزحف يتالزم يف

 إن نظرية حسبنا كتاب اهللا تعني يف الواقع إمهال احلديث والقرآن) : معارص(نجاح الطائي 

ثم أجرب  ، وفعال مل يستنسخ أبو بكر وعمر وعثامن القرآن ومنعوا تدوين احلديث، 

 وبقاء القرآن بال .الصحابة وعىل رأسهم حذيفة بن اليامن عثامن عىل نسخ القرآن الكريم

وإبعاده عن جمال الترشيع فتكون نظرية  ، تفسري يعني حرص كالم اهللا تعاىل يف جمال القراءة

 ونجحت تلك النظرية يف زمن اخلالفة األول .حسبنا االجتهاد : احلزب القريش تتمثل يف

إذ اندفع الصحابة يف األمصار  ، ولكنها فشلت وسقطت بسقوط حكومة عثامن بن عفان

 ثم حاول معاوية حمارصة تلك األحداث بوضع .اإلسالمية وانترش احلديث النبوي

أحاديث كثرية معارضة لألحاديث الصحيحة إلجياد فتنة يف عامل احلديث وتفسري القرآن 

 فظهرت عرشات اآلالف من األحاديث املزيفة يف صفوف .إىل جنب فتنته السياسية

 .)2(املسلمني 

 أليب بكر صىل اهللا عليه وآله وسلمإن محلة أسامة إلزام النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 فتحول هؤالء باألمر .وعمر وعثامن وغريهم بوجوب االنخراط يف صفوف جيش أسامة

 إىل جنود يف تلك احلملة صىل اهللا عليه وآله وسلماإلهلي الصادر من فم رسول اهللا 

ني يف التخطيط للسيطرة عىل احلكم  ولكن أفراد عصبة قريش املشرتك.املتوجهة إىل الشام

 فعاد البعض إىل املدينة .امتنعت من الذهاب يف تلك احلملة بالرغم من اإلرصار النبوي

 دون اهتامم باألمر اإلهلي واللعن النبوي )السنح(وذهب أبو بكر إىل خارج املدينة 

                                                        

 1/313 ، املصدر السابق) 1(

 1/244 ، املصدر السابق) 2(
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عصبة  افتعلت تلك الصىل اهللا عليه وآله وسلم وعندما مات رسول اهللا .للعاصني

 وكانت ساعة .العسكرية العاصية لألمر اإلهلي انقالبا عسكريا سيطرت فيه عىل الدولة

ومدته  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالصفر لذلك االنقالب تتمثل يف موت رسول اهللا 

وساحة االنقالب  ،  وانتهاء بدفنهصىل اهللا عليه وآله وسلمحمصورة بني البدء بغسل النبي 

 .)1( وفعال تم ذلك التخطيط ونفذ وانتخبوا أبا بكر.بني ساعدةتتمثل يف سقيفة 

عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن اجلراح وأسامة بن زيد قد ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذا يثبت بأهنام مع عثامن بن عفان من  ، ترأسوا عىل جيوش من جنودها أبو بكر وعمر

يميزهم عن غريهم سوى السلطة مل  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعامة أصحاب النبي 

 بينام مل يتزعم شخص عىل رسول اهللا .السياسية التي سيطروا عليها يف انقالب السقيفة

 .)2( وصيه عيل بن أيب طالب عليه السالمصىل اهللا عليه وآله وسلم

ًملا امتنع النبي عن الصالة عىل املنافق ابن أيب طبقا للقرآن سار ) : معارص(نجاح الطائي 

عليه السالم وأنصاره عىل هنجه فامتنعوا من الصالة عىل جثامني أيب بكر وعمر عيل 

فصنع األمويون هذه الرواية املختلقة للقضاء عىل املرشوع النبوي . وعثامن ومعاوية

 وأرادوا التشويش عىل قضية امتناع النبي من الصالة عىل املنافقني .للصالة عىل املنافقني

وأدخلوا عمر يف الرواية .  صالة النبي عىل زعيم املنافقنيبجعلها قضية ممكنة بدليل

املشاركني يف حماولة قتل النبي يف  ، إلبعادة عن سجل املنافقني الذين نزلت فيهم السورة

 .)3(العقبة 

                                                        

 1/132 ، قاملصدر الساب) 1(

 1/85 ، املصدر السابق) 2(

 34 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث ؟) 3(
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صىل اهللا عليه كان بنو أمية أبغض اخللق إىل اهللا تعاىل ورسوله ) : معارص(نجاح الطائي 

أصبحوا أقرب املقربني إىل الدولة يف زمن أيب بكر وعمر ثم  ، والصحابةوسلم وآله 

  .)1(بل وصف عمر معاوية باملصلح!!! وعثامن

ًلقد إعتاد السلفيون عىل قتل الشيعة تبعا لعادهتم يف إراقة الدماء ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(والوصول إىل السلطة عرب القوة كام فعلوا يف السقيفة

 ، ان اإلمام عيل عليه السالم أول خليفة يدعوا إىل تدوين السنةك) : معارص(نجاح الطائي 

وينرش عىل املأل أحاديث نبوية كانت  ، وحيث الناس أن يكتبوا ما حيدثهم به ويمليه عليهم

ًطيلة ربع قرن ممنوعة منعا مغلظا ً)3(. 

 ًكان عمر قد توج عمله بإحراق احلديث النبوي الرشيف سائرا) : معارص(نجاح الطائي 

 وكانت .وهو منهج زعامء اجلاهلية املعارضني للعلم بكل صوره ، عىل درب أيب بكر

مصيبة عظمى للعلم إعالن أيب بكر وعمر وعثامن منهجهم املتمثل يف إحراق حديث 

 .)4(رسول اهللا

مل يصل موىل املؤمنني عيل عليه السالم وأتباعه من الصحابة مثل ) : معارص(نجاح الطائي 

وأيب ذر الغفاري وعامر بن يارس واملقداد بن األسود وحذيفة بن اليامن سعد بن عبادة 

ًوسلامن الفاريس وبالل احلبيش خلف امللوك الثالث أحياءا وامواتا  والسبب يف عدم .ً

                                                        
 113 ، لنجاح الطائي ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟) 1(

 117 ، املصدر السابق) 2(

 95 ، املصدر السابق) 3(

 9 ، املصدر السابق) 4(
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. وهي ركن من أركان إمام اجلامعة ، ًالصالة خلفهم أحياءا عدم توافر العدالة فيهم

 : يهم بعد موهتم فهو طاعة لآلية القرآنية املباركةوالسبب يف عدم صالة موىل املسلمني عل

ْوال تصل عىل أحد منهم مات أبدا وال تقم عىل قربه إهنم كفروا باهللاِّ ورسوله وماتوا وهم  َ ُ َ ُ ْ َّ ْ ْ َّ ُِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ً ِّ َُ َ ُِ ِ ِ ٍِ َ َ َُ َِ ِ َ َ ََ َْ

َفاسقون  ُ صل منها زاهلروب  إذن القضية إهلية مفروضة واجبة ال يمكن التن.]84 : التوبة[َِ

  .)1(من حكمها 

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(أبوبكر وعمر وعثامن

كان أصدقاء أيب بكر من العبيد واملوايل وبعضهم من غري العرب ) : معارص(نجاح الطائي 

 وكان .ن عبيد الوليد بن املغرية املخزوميومل يكونوا من األسياد وهو عمر بن اخلطاب م

ومنهم عثامن  ،  ومن أصحابة سامل موىل أيب حذيفة.عمر أقرب الناس إليه هو بائع للحمري

بن عفان الذي يعيش من كد أبيه الذي خيجل املرء من ذكر مهنته حيث كان يرضب 

  .)3(بالدف ويتخنث وهي مهنة الصعاليك يف مكة

 .ًكان زعامء األعراب املنافقون أصحابا أليب بكر وعمر وعثامن ) :معارص(نجاح الطائي 

وكانت أعداد رجال هذه القبائل األعرابية كثرية فقد محل أربعة آالف مقاتل منهم النار 

إلحراقها يقودهم عمر بن وسلم صىل اهللا عليه وآله واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد 

  .)4(اخلطاب 
                                                        

 239 ، لنجاح الطائي ، وك الثالث؟ملاذا مل يصل عيل عىل املل) 1(

 220 ، املصدر السابق) 2(

 212 ، املصدر السابق) 3(

 209 ، املصدر السابق) 4(
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ة املنافقني سهلة للذي يريد معرفتهم فهم الذين أسلموا معرف) : معارص(نجاح الطائي 

ًمتأخرا يف مكة وكانوا يؤذون النبي وفروا يف حروب النبي وتركوه طعمة لسيوف األعداء 

ثم قرروا وضع وثيقة بينهم يرسقون هبا خالفة النبي ثم اغتالوا رسول . فانقذه اهللا تعاىل

ا بذلك بل هجموا عيل دار فاطمة بالنار ومل يكتفو ، اهللا بالسم وعينوا أحدهم خليفة

 ومنعوا كتابة .فعرصها عمر بني الباب واجلدار فكرس ضلعها وأسقط جنينها.. .واحلطب

 . )1(واخلالصة هم أعداء عيل ومبغضوه .حديث النبي وأحرقوا ما مجعوه منة

املنسجمة عادة ما تفرق األهواء املادية والسلطوية بني املجاميع ) : معارص(نجاح الطائي 

قتل عثامن األموي واملغرية بن شبعة عمر . َفقتل عمر وعثامن أبابكر واستوليا عىل السلطة

ثم قتل عثامن عبدالرمحن بو . بإفساحهم املجال أمام وصول أيب لؤلؤة إىل املدينة املنورة

ً كان التعطش للسلطة عاليا يف صفوف تلك .عوف واملقداد وأباذر وعرشات الصحابة

 وبعدما بايعت األمة .التي ذاقت طعم الذهب والفضة يف عرص الفتح اإلسالمياجلامعة 

ًأمري املؤمنني عليا ثارت تلك اجلامعة إىل البرصة والشام مطالبة بالسلطة متسببني يف فتنة 

 .)2(عارمة

 ، ًلقد عني أبوبكر عمر خليفة من بعده وفقا إلتفاقهم يف السقيفة) : معارص(نجاح الطائي 

إال أن عمر  ، بعدما اشتدت العداوة بينهام ، أبوبكر تغيري وعزل عمر من اخلالفةثم أراد 

 . )3(وعثامن سارعا إىل إغتياله قبل أن يبطش هبام أو ينفيهام من املدينة املنورة

                                                        

 194 ، املصدر السابق) 1(

 188 ، املصدر السابق) 2(

 176 ، املصدر السابق) 3(
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لقد مسح أبوبكر يده بيد اإلمام عيل عليه السالم واعتربوا ذلك ) : معارص(نجاح الطائي 

ًمام عيل عليه السالم أبابكر أبدا ومل يتمكنوا من وضع يده يف يد أيب اإلبيعة يف حني مل يبايع 

 وإال ال يوجد نص . ثم فعلوا نفس اليشء مع عمر وارتكبوا نفس اخلطأ مع عثامن.بكر

 وأجربوا الناس عىل البيعة هلم .صحيح عىل بيعة اإلمام عيل للثالثة املغتصبني للخالفة

 هذه الدنيا بصحة بيعة قهرية لرفض األديان الساموية  فهل يعتقد عاقل يف.بصورة إجبارية

  .)1(والقوانني الوضعية هذه البيعة اإلجبارية

كيف يمكن لإلمام عيل عليه السالم الصالة خلف مغتصبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 وكان مغتصبوا اخلالفة جيربون الناس .ًعلام بأن اغتصاب اخلالفة يعد من الكبائر ، خالفته

 إذن كانت .بيعة هلم ويمسحون أيدهيم بيدي أيب بكر يف عملية جاهلية غري حضاريةعىل ال

 .)2(بيعة أيب بكر قد متت بالقوة والقهر واإلكراه

صىل اهللا عليه وآله إن بلية العرب يوم بعث اهللا النبي ) : معارص(حممد باقر املحمودي 

وتفرد كل قبيلة بآرائها ،   التي أهلكتهم هي العصبية العمياء واحلمية اجلاهليةوسلم

وعدهم  ، واملنافع الشخصية اخليالية ، املنبعثة عن اخلرافات الومهية والعادات الطائفية

ولذا تفرد كل قبيلة بصنم  ،  عارا وشنارا- كائنا من كان -اجلري عىل عادات غريهم 

وفاة رسول اهللا وهذه البلية قد تكونت ثانية بعد  ، تعبده وترشكه يف العبادة مع اهللا تعاىل

وكلام جتدد لوايل املسلمني نظر ورأي يف  ،  ولكنها كانت ضعيفةصىل اهللا عليه وآله وسلم

فزادت قوة بعد قوة حتى  ، جتددت للبلية قوة ، قبال األحكام اإلهلية والقوانني الرشعية

 ، ترعرعت يف أيام عثامن لكثرة هنمته وشدة حرصه يف منافع شخصه وإشباع غرائز قومه

                                                        

 177 ، املصدر السابق) 1(

 167 ، املصدر السابق) 2(
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وحني قتل عثامن كانت هذه البلية يف أوان شباهبا وغاية  ، ومحلهم عىل رقاب املسلمني

 إهيا ذا - :  ملا بلغها قتل عثامن-ولذا كانت أم املؤمنني عائشة تقول  ، قوهتا واستحكامها

 أو ما يف -ليت السامء وقعت عىل األرض  : وملا بلغها بيعة أمري املؤمنني قالت ، اإلصبع

نبايعك عىل أنا  : ومن أجلها قال كل واحد من طلحة والزبري ألمري املؤمنني -معناه 

 .)1(إن أقرين عىل الشام ومل يعزلني :  وقال معاوية.ال :  قال عليه السالم.رشكاؤك يف االمر

 .)2(الكثري من الصحابة مل يصلوا خلف مغتصبي اخلالفة) : معارص(نجاح الطائي 

كمجموعة آثمة يف  إلمام ينظر إىل أيب بكر وعمر وعثامنكان ا) : معارص(نجاح الطائي 

 وكان يعتمد يف ذلك عىل أفعاهلام بحق اآلخرين .حقه ويف حق رسول اهللا مغتصبة للخالفة

ال يمكن ملوىل  وعليه ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ومنهم الصديقة فاطمة بنت حممد 

 .)3(امينهم بعد مماهتماملسلمني عيل الصالة خلفهم يف حياهتم والصالة عىل جث

 ، ًلقد عني أبوبكر عمر خليفة من بعده وفقا إلتفاقهم يف السقيفة) : معارص(نجاح الطائي 

بعدما اشتدت العداوة بينهام كام ذكرنا  ، ثم أراد أبوبكر تغيري ذلك وعزل عمر من اخلالفة

نفيهام من املدينة يف النصوص اال أن عمر وعثامن سارعا إىل إغتياله قبل أن يبطش هبام أو ي

 وكان الكثري من الصحابة يعتقدون يف عمر اعتقادات ال .املنورة مثلام فعل ببقية الصحابة

تسمح هلم بالصالة خلفه ألهنم يسريون عىل منهج اإلمام عيل يف عدم جواز الصالة خلف 

 .)4(عمر شيطان : فقد قال أبوبكر ، غري العادل
                                                        

 1/189 ، حموديملحمد باقر امل ، هنج السعادة) 1(

 104 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(

 57 ، املصدر السابق) 3(

 63 ، املصدر السابق) 4(
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 وعدم صالة .منون عىل املنافقني من اعداء آل البيتمل يصل املؤ) : معارص(نجاح الطائي 

ًالكثري من الصحابة خلف رجال السقيفة أحياءا وأمواتا ً)1(. 

النواصب تدافع عن السلف األول قتلة النبي وفاطمة ومغتصبي ) : معارص(نجاح الطائي 

دها اخلالفة وتكفر أعدائهم وال تدافع عن رسول اهللا وابنته سيدة نساء العاملني واوال

أي جاء النواصب بدين جديد خمالف للقرآن جاعلني فيه الظاملني مظلومني . املعصومني

 .)2(ًأوال 

ّإمتنع عيل عليه السالم عن مبايعة من سموا أنفسهم باخللفاء ) : معارص(نجاح الطائي 

 .وأبعدوا ثقل أهل البيت الذي أوىص هبم النبي وتآمروا لإلستيالء عىل اإلمامة اإلسالمية

ًقضية عدم مبايعة اإلمام عيل عليه السالم للمستولني عىل اخلالفة قرسا وظلام تبني منهجا و ًً

ًأساسيا ثابتا يف كيفية التعامل مع الغاصبني للحكم يف الدنيا وتفضح غصبهم للحكومة  ، ً

 ، سلب الرشعية الالزمة إلستمرار حكمهم : وتبني كوهنم غاضبني لإلمامة مؤدية إىل

وكل األعامل التي فعلوها غري جائزة مثل تعيني  ، ف هبم خلفاء لرسول اهللاوعدم اإلعرتا

 .)3(الوالة ورصف األموال وغري ذلك

 ) : معارص( جواد جعفر اخللييل

  عقوقها إحدى الكرب *وأقول أم املؤمنني 

  عن رشح حال أيب بكر*وعالم مل يبدأ هبا 

                                                        

 65 ، املصدر السابق) 1(

 67 ، املصدر السابق) 2(

 5 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يبايع عيل عليه السالم امللوك الثالث) 3(



498 

  ومن هلم انتغر*وتال هبا عمرا وعثامنا 

     بغار حراء كدر*حيمل عتيقويقول مل 

  بقلب قد أقر*فاحلزن واإليامن ما مجعا 

     يثمل ويرثى من غرب*وعتيق مل يرشب ومل 

  ببدر أشقى من فجر*قتىل قريش الكافرين 

  النبي لفعله ملا اخترب*ويقول ما غضب 

     باإلسالم يوما أو هذر*ما شك ابن عدي 

 خطر الشك فيه أو *وبفتح مكة ما استبان 

  حني صالح وانترص*أو بالرسول وبالرسالة 

     النبي به ارص*أو عارض العهد الذي كان 

  نبيهم مما بدر*ما قال هيذي ما استشاطه 

  معجزة التقدم والظفر*وعتيق وابن عدي 

  يف خيرب أبىل وكر*ويقول كل منهام 

  شأن من وىل وفر*مل يدبرا يف أي حرب 

 ني له الصغر أسامة ناسب*ويقول ما خذال 

  فتى ختلف واعتذر*ص كال وال لعن النبي

  ما فيه لعن مستقر*حاشامها أن يأتيا 
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  فيه الوداع ملن حرض*وغدير خم حمفل 

     العاملني به صدر*ما كان من آيات رب 

  فيه اإلمام املنتظر*وأبو تراب ما أتى 

  نبيهم أن يؤمتر*ما حث فيه املسلمني 

  ومن وىل كفر بعدي*ما قال ذا موالكم 

  لبيعته اجلموع وال أمر*كال وال ازدمحوا 

  ال عتيق وال عمر*ما هناه عىل اخلالفة 

  لنقض بيعته حذر*ما حذر الثاين األمني 

  غدر الويص وال زجر*ويقول إن عتيق ما 

  البتولة حقها ملا قدر*كال وال غصب 

  اخلمس عمدا واستمر*أو صد عن آل الرسول 

  أو أهابوها زمر*بتولة أو هامجوا دار ال

  الساكنني ومن حرض*أو ارضموا نارا حلرق 

  كال فذاك له سقر*أو أسقطوها حمسنا 

  من صغر إىل دور الكرب*أو روعوا احلسنني 

  بآله خربا ورس*ويقول ما أوىص الرسول 

  ويل لشانئها األرش*أو قال فاطم بضعتي 
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  اهللا فيها أو وتر*ويل ملن آذى رسول 

  خالد وزنى وقر* قتل الصحابة ويقول ما

  املسلمني وال أرس*ويقول ما سلب اليتامى 

  حني صح له اخلرب*فأثابه ابن أيب قحافة 

  يف حده ثم اقترص*كال وال عمر سعى 

  يف الصالة وال برت*ويقول ما ندم ابن تيم 

  الويص وما أرس*ملا أناط خلالد قتل 

  أحاديث النبوة واخلرب*ويقول ما منعا 

  إخفاء ما ال يسترت*ال وال قصدا هبا ك

  يف الدهر من يوم أغر*يوم الغدير ويا له 

  كادوا ملجموع البرش*كادوا له واهللا بل 

  وآلله الصيد الغرر*ص وفضائل ملحمد

  ختفى الشموس لذي برص*ومآثر هلم وهل 

  عدي عهد معترب*ويقول عهد عتيق البن 

  نرت يف نصبه وهبم*ما عارضوه أويل النهي 

  خضعوا لصارمه الذكر*إن خانه منهم رضا 

  منع النصوص لتستمر*ويقول ابن عدي ما 
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  من الصحابة وانتهر*ويقول ما نكب الرواة 

  املكتبات وما ازدهر*ويقول ما أفتى بحرق 

  ما صح عنها وانترش*يف رشقها وبغرهبا 

  بمفسدة أساء هبا ورض*ويقول ما الشورى 

  عيل واختمر إىل*أو رامها ملناؤين 

  وبني عمومته األخر*وأراد عثامنا هلا 

  حني هدد واخترص*وأقرها لبني أمية 

  من هتدد وابتدر* ما هتدد .بمن التهدد

  ومؤبنا فيام نثر*أو اسرتيب مهنئا 

  حقيقة دوهنا وقع السمر*ويقول بالشورى 

  مجيل قد ظهر*ليست بمفسدة هلا وجه 

 طر بالسري حني شا*ويقول ما خان ابن عوف 

  صهره فيام صهر*وأقام عثامنا وحابا 

  وبات حربا لألبر*قد بر من آخاه أمس 

  وحلربه شد الوتر*ناءى وعادى املصطفى 

  فيام رسه وبه جهر*قد حاور الرمحان 

  أحدها وىل وفر*أيقلد األموي من يف 
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  فيمن قد ختلف واشتهر*وببيعة الرضوان 

 تقر أدىل بعذر حم*وببدر مل حيرض وقد 

  أن يشاطر من ظفر*فبهن خانته السعادة 

     ما توخى يف األرس*خانته أجماد الرشيعة 

     واملكرمات من السري*أين الشجاعة واحلجى 

     وسابقات تعترب*والعلم والقلب السليم 

     وأجرى املنتظر*ويقول ما خان ابن عفان 

     نصح الرشيعة أو غدر*كل تبنى رأيه 

  بعروان هذر*ا ملعرتض ويقول معرتض

  الفروض به اخلطر*رشط حتدى النص والسنن 

     قبوله وأبى ورص*هذا الذي رد اإلمام 

     وترى هبا ما قد سرت*عد للنتيجة تنجيل 

  عامدا فيام أقر*وأقرها لبني أمية 

     وحرامه وبام ذكر*مستهرتا بحالله 

     والصحابة والفكر*بذوي الرسالة واإلمامة 
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 .)1( وال توعد من نكر*قول ما منع النصوص وي

وجد اإلمام عيل نفسه وسط بحر جلي وأمواج متالطمة ) : معارص(حممد التيجاين 

وظلامت حالكة وأهواء جامعة وقىض خالفته يف حروب دامية فرضت عليه فرضا من 

 يتحرس عىل الناكثني والقاسطني واملارقني ومل خيرج منها إال باستشهاده سالم اهللا عليه وهو

أمة حممد وقد طمع فيها الطليق بن الطليق معاوية بن أيب سفيان وأرضابه كعمرو بن 

وما جرا هؤالء عىل ما  ، العاص واملغرية بن شعبة ومروان بن احلكم وغريهم كثريون

يف بحر وسلم صىل اهللا عليه وآله  وغرقت أمة حممد .فعلوه إال فكرة الشورى واالختيار

كم يف مصريها سفهاؤها وأراذهلا وحتولت الشورى بعد ذلك إىل امللك وحت ، من الدماء

 وانتهت تلك الفرتة التي أطلقوا عليها اسم اخلالفة .إىل القيرصية والكرسوية ، العضوض

الراشدة وهبا سموا اخللفاء األربعة بالراشدين واحلق أنه حتى هؤالء األربعة مل يكونوا 

وإذا استثنينا أبا بكر ألن بيعته كانت  ،  بكر وعيلخلفاء باالنتخاب والشورى سوى أيب

 كام يقال اليوم وهم عيل وسائر بني " احلزب املعارض "فلتة عىل حني غفلة ومل حيرضها 

مل يبق معنا من عقدت له بيعة بالشورى واالختيار إال عيل بن أيب  ، هاشم ومن يرى رأهيم

 حرسة عىل العباد لو أهنم قبلوا ما اختاره أقول يا.. .طالب الذي بايعه املسلمون رغم أنفه

اهللا هلم ألكلوا من فوق رؤوسهم ومن حتت أرجلهم وألنزل اهللا عليهم بركات من السامء 

 .)2(ولكان املسلمون اليوم أسياد العامل وقادته كام أراد اهللا هلم لو اتبعوه

وال ربط هلا  ، ناهتمإن مصاهرة النبي هلم إنام تستند إىل إيامن ب) : معارص(جعفر مرتىض 

صىل اهللا إذ ال ضري يف زواج املسلم بل وحتى النبي  ، بإيامن وال حتى بإسالم والد البنت

                                                        

 5 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، يةرشح القصيدة الرائ) 1(

 81 ، ملحمد التيجاين ، ألكون مع الصادقني) 2(
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أما بالنسبة  !فكيف بمن يظهر اإلسالم واإليامن ؟  ، بابنة غري املسلموسلم عليه وآله 

ن عثامن إنام ألننا قد أثبتنا أ ، فلم تثبتوسلم صىل اهللا عليه وآله ملصاهرة عثامن للنبي 

 .)1(ومل يتزوج بنتيه ، تزوج ربيبتي النبي

 : جتريد اهلاشميني من كافة احلقوق السياسية حتت عنوان) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

مل تكتف بطون قريش باحليلولة بني عيل ورئاسة الدولة اإلسالمية بل حرمت عىل أي 

وعمر كذلك وعثامن  ،  هاشميفأبو بكر مل يستعمل أي ، هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة

 أبايعك عىل رشط أن ال جتعل أحدا من بني هاشم " :  قال عبد الرمحن بن عوف.كذلك

 ما لك وهلذا إذا " : فقال عيل عند ذلك ، أي عدم توليه هاشمي ، "عىل رقاب الناس 

قطعتها يف عنقي فإن عيل االجتهاد ألمة حممد حيث علمت القوة واألمانة استعنت هبا 

 ، " ال واهللا حتى تعطيني هذا الرشط " : قال عبد الرمحن ، "ان يف بني هاشم أو غريهم ك

 ومعنى ذلك أنه ال جيوز للخليفة أن يستعمل هاشميا ." واهللا ال أعطيكه أبدا " : قال عيل

وال داعي للتذكري بأن عبد الرمحن  ، حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة وتلك منتهى الرصامة

 .)2(صية عمرنفذ بدقة و

ضل أصحاب الثالثة  : الصادق عليه السالم يف قول) : معارص(حممد حسني الدرايتي

 أي الذين يرون االكتفاء بالثالثة األول من )ضل أصحاب الثالثة( : وقوله :  قال.وتاهوا

والتسليم لإلمام  ، أي الرباءة عن أعداء احلجج عىل األول ، والغناء عن الرابع ، األربعة

  )3()تيها بعيدا( أي ضلوا )وتاهوا(وإن كان التسليم إنام يتم بالرباءة  ، لثاينعىل ا

                                                        

 1/371 ، جلعفر مرتىض ، مأساة الزهراء) 1(

 331 ، ألمحد حسني يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة) 2(

 )احلاشية (555 ، للنائيني ، يف تعليقه عىل احلاشية عىل أصول الكايف) 3(
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سمعت كالمكم بخصوص الصحابة وبأهنم  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

خلفاء غري رشعيني وقد رسقوا اخلالفة من آل بيت رسول اهللا ولكن بعد تأميل للتاريخ 

توحات كثرية وقد إنترش اإلسالم وهم يف اخلالفة مشارق أري أن هؤالء قد فتح اهللا هبم ف

األرض ومغارهبا كيف ذلك وهم مغتصبني للخالفة وهل اهللا يعز اإلسالم بأشخاص 

 ًإن هذه الفتوحات مل تكن إسالمية متاما : فأجاب. مثل هؤالء ويرفع اهللا هبم راية اإلسالم

ّغري أن هذه التوسعة متت مع شديد   ،بل كان هدفها توسيع رقعة سلطان احلكام الظاملني، 

ولذا جتد يف التاريخ كثريا من املخالفات الرشعية املرتكبة يف هذه  ، األسف باسم اإلسالم

ًولذا جتد أيضا أن اإلمامني احلسن واحلسني صلوات اهللا  ، الفتوحات والتي ال جمال لبياهنا

 إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ًعليهام كانا يضطران للمشاركة يف اجليوش الفاحتة أمال يف

ًوحرصا عىل دفع ما يمكن دفعه من  ، اإلسالم احلقيقي املنقول للبلدان املفتوحة

ًاملخالفات الرشعية املصاحبة لتلك احلمالت العسكرية التي كان كثري منها خارجا عن  ٌ
 .)1(مبادئ الرمحة اإلسالمية بل اإلنسانية

 الرسول صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم عىل كيف صرب : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

نفاق أصهاره ومن صاحبه طول مدة حياته وحتى وفاته ومل يقتلهم بل قرهبم إليه وكان 

وآله وسلم  إن رسول اهللا صىل اهللا عليه :  فأجاب.خيلفهم يف الصالة بعض األحيان؟

وسلم  عليه وآله صىل اهللاففي كثري من املواضع كان رسول اهللا  ، أجاب بنفسه عىل ذلك

ومن تلك املواضع حينام . حتى ال يقول الناس أن حممدا يقتل أصحابه : يقول ما مضمونه

 ،  عند العقبة وقد عرفهم بأسامئهمصىل اهللا عليه وآله وسلمحاولوا اغتيال النبي األكرم 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=730 
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حتى ال يقول الناس أن حممدا يقتل ”ُفسئل بأنه ملاذا ال تقتلهم؟ فأجاب ما مضمونه 

  .)1(“أصحابه

 من منع تدوين احلديث هو منع وصول -اخللفاء  -كان هدفهم) : معارص(يارس احلبيب 

 ، فضائل أهل البيت عليهم السالم ومناقبهم واألحاديث التي تثبت واليتهم إىل الناس

ومع كل املنع الذي مارسه أبو بكر وعمر وعثامن . ألن األحاديث النبوية تزخر هبذا

احلكام األمويني والعباسيني؛ إال أن األحاديث يف فضائلهم صلوات اهللا ومعاوية وسائر 

عليهم وصلتنا بكل هذا الكم اهلائل والذي هو ليس سوى نزر يسري مما صدر عن رسول 

ال يمكن تغطيتها  ، وما ذلك إال ألن احلقيقة مثل الشمس! صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا 

ذا املنع يف زمان الثالثة الغاصبني؛ فالتاريخ مل ينقل لنا أما عن الذين اعرتضوا عىل ه. بيشء

لكننا من خالل قرائن أخرى كام وقع مع أيب ذر الغفاري  ، عىل وجه التحديد من هم

صىل اهللا عليه وآله رضوان اهللا عليه من اضطهاد عثامين بسبب روايته حديث رسول اهللا 

 .)2(ائر؛ نفهم أهنم كانوا معرتضني عىل هذا املنع اجلوسلم

ال يمكن نسبة حتقق تلك الفتوحات إىل االنقالبيني الثالثة عليهم ) : معارص(يارس احلبيب 

ّاللعنة إذ مل يكونوا قوادا للجيوش الفاحتة ومل يشرتكوا فيها فإهنم استبقوا أنفسهم يف  ، ُ

ا أما ابن أيب قحافة وابن اخلطاب وابن عفان فام كانو!. األمان بعيدا عن أهوال احلرب

ُحيسنون غري دفع الناس للحرب مع استبقاء أنفسهم ملا يعرفونه يف أنفسهم من جبن 

وجمرد دفع الناس للحرب ال بطولة فيه فإن اجلميع يقدر  ، وخوف وفرار مقابل العدو

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1071 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=106 
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أما الذي ال يقدر اجلميع ! ال أكثر وال أقل! امضوا إىل احلرب : عليه بكلمة واحدة هي

 ، وهذا ما مل يكن هؤالء حيسنونه ، عسكريا وحتقيق النرص فيهاعليه فهو إدارة املعركة 

 .)1(!َوكيف وهم من هم؟

الشيخ يلعن  وبعد مشاهديت لصالة اجلامعة : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

السب فالدعوة التي تقوم عىل مثل هدا  وابا بكر اتساءل هل من آداب االسالم اللعن

إن اللعن  :  فأجاب.عوة باطلة وهذا ليس منهاج اهل البيتالسلوك الالأخالقي فهي د

وكانت سيدة نساء العاملني  ...هو من آداب اإلسالم ومن منهاج أهل البيت عليهم السالم

وكان أمري املؤمنني . فاطمة الزهراء عليها السالم تدعو عىل أيب بكر وتلعنه يف كل صالة

ة أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة يف الدعاء اإلمام عيل عليه السالم يلعن يف قنوت كل صال

وكان أئمة أهل البيت عليهم السالم يلعنون أعداء اهللا يف . املعروف بدعاء صنمي قريش

فقد أخرج  ، الصلوات ويف أدبار الصلوات كام كان يفعل اإلمام الصادق عليه السالم

د اهللا عليه السالم وهو سمعنا أبا عب : الكليني عن احلسني بن ثوير وأيب سلمة الرساج قاال

أبو بكر وعمر وعثامن  ، يلعن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء

 .)2(وعائشة وحفصة وهند وأم احلكم أخت معاوية ، ومعاوية

هل املنافقون املذكورين يف الكثري من سور القران  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

حزهبم أم ناسا  والحاديث النبوية الرشيفة هم أصحاب الصحيفةاملشار اليه يف ا والكريم

بعض  : حزهبم ام الطلقاء ؟ فأجاب وآخرون فقط أم ناسا آخرون مع اصحاب الصحيفة

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=134 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=486 



508 

 ، وبعضها يقترص عىل هؤالء دون أولئك ، اآليات تشمل أصحاب الصحيفة وغريهم

 .)1(وبعضها يقترص عىل أولئك دون هؤالء

إذ  ، ًال جيوز رشعا إطالق لفظ اخللفاء عىل هؤالء لعنهم اهللا: ) معارص(يارس احلبيب 

نعم جيوز وصفهم بخلفاء . صىل اهللا عليه وآله وسلمليسوا هم خلفاء رشعيني لرسول اهللا 

 .)2(اجلور والضاللة والشيطنة ونحو ذلك

 ، قبل أيام قليلة جترأ أحد املشايخ املعممني : وقد قيل له) : معارص(يارس احلبيب 

عىل مقام سيدتنا وموالتنا جالل اهللا  ، ملعروفني عىل مستوى اخلليج ووربام العامل العريبا

ُإذ ملا سئل عن ظامليها. ونوره وقدسه فاطمة الزهراء صلوات اهللا عليها أيب بكر وعمر  ، ّ

ًحمتجا بحجج هزيلة واهية  ، قال أهنام ليسا بكافرين وال حتى ناصبيني ، لعنة اهللا عليهام

وال أنسى أنه رأى نفس الرأي يف عثامن ومعاوية ( سخيفة ال يقبها حتى املجنون قبيحة

أن نفي املذكور كفر ونصب أيب بكر وعمر وعثامن ومعاوية لعنهم اهللا  : فأجاب). كذلك

خمالف ملا جاء عن أئتمنا األطهار صلوات اهللا عليهم حيث استفاضت عنهم األخبار يف 

 .)3(ب والعداوةأن هؤالء هم رؤوس الكفر والنص

هل الشيعي الذي يرتىض عىل أيب بكر وعمر وعثامن  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

او أي واحد من قتلةأهل البيت عليهم السالم أمام البكريني يف ديوانية أو يف مقابله 

تلفزيونية بدليل حتى ال نجرح مشاعرهم أو نقرهبم اىل التشيع ولكن يف قلبه يتربأ منهم 

؟ عىل سبيل املثال مثل ما ترىض أمحد ...يعترب برتيا وليس شيعيا... يرتىض عنهموال 

                                                        

)1( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=518 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1111 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1329 
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أفاد الشيخ أن هذا التربير  : ؟ فأجاب.الوائيل عىل ايب بكر وعمر يف مقابلة تلفزيونية

 ، وعبارة عمر ريض اهللا عنه هي من املنكر بال خالف ، ًاملذكور ال يبيح رشعا قول املنكر

ًأي أن يكون القائل جمبورا عىل ذلك بحيث أنه  ، ر إال يف صورة التقيةوال جيوز قول املنك

ُإذا مل يقل يقتل أو ينتهك عرضه أو يسلب ماله أو ما شاكل ذلك من األرضار البليغة ُ ُ .

ًودعوى أن يف التفوه باملنكر تقريبا أو استاملة لقلوب املخالفني إىل احلق هي دعوى ساقطة 

ُفإنه ال يطاع اهللا من حيث يعىص ، طهار عليهم السالمخمالفة لتعاليم أئمتنا األ وقال أمري . ُ

فإذا مل يكن . ْقد أذنت لك يف تفضيل أعدائنا إن أجلأك اخلوف إليه : املؤمنني عليه السالم

وإذا أجزنا للناس أن يقولوا املنكر  .فال جيوز تفضيل أعدائهم والثناء عليهم ، ثمة خوف

!  كسب حمبتهم ألصبح الدين والرشع مهزلة والعياذ باهللامن أجل اسرتضاء اآلخرين أو

وإذا ! ًحيث جيوز حينئذ للمسلم إذا كان يعيش يف جمتمع هيودي أن يقول أن عزيرا ابن اهللا

وإذا كان يعيش يف جمتمع ! كان يعيش يف جمتمع نرصاين أن يقول أن املسيح ابن اهللا

يش يف جمتمع بوذي أن يقول أن بوذا هو وإذا كان يع! هندويس أن يقول أن البقرة هي اهللا

وإذا كان يعيش يف جمتمع ! وإذا كان يعيش يف جمتمع يزيدي أن يقول أن يزيد ويل اهللا! اهللا

 .وهكذا حتى ال يبقى حجر عىل حجر يف اإلسالم! بكري أن يقول أن أبا بكر ويل اهللا

ًب ذنبا عظيام وجتب عليه ًوعليه فإن من يقوم هبذا املنكر ملتفتا إىل احلكم يكون قد ارتك ً

حيث إنه  ، حتى وإن كان يف داخل قلبه يبغض أبا بكر وعمر وال يتوالمها ، التوبة منه

ًحينئذ يكون برتيا عمال وإن مل يكن كذلك قلبا  ، وحيث أن األحكام تدور مدار الظواهر .ًً

ن ذلك قد ّإال أن يدعي أ ، عىل من صدر منه ذلك يف الواقع) البرتي(فيصح إطالق نعت 

ُومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية يف مثله مل يقبل منه " ، قاله تقية ُ
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 كام قال الصادق عليه "ألن للتقية مواضع من أزاهلا عن مواضعها مل تستقم له ، ذلك

 .)1(السالم

ًولو سلمنا جدال بصحة هذه األحاديث ) : معارص(يارس احلبيب   فإهنا ال -ء  املدح والثنا-ّ

متنع من كشف حقيقة النفاق يف أمثال أيب بكر بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب وعثامن بن 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمألن هؤالء وإن كانوا من أصحابه  ، عفان وغريهم من املنافقني

 .)2(ًظاهرا إال أهنم ما كانوا من أصحابه املؤمنني بل املنافقني

املعلوم بالرضورة عند أتباع آل حممد صلوات اهللا عليهم أن أبا  ) :معارص(يارس احلبيب 

بكر وعمر وعثامن وعائشة وحفصة لعنة اهللا عليهم هم رؤوس النواصب وأعداء أهل 

ويكفيك أن شيخ الطائفة ابن شهرآشوب رضوان اهللا تعاىل عليه قد . البيت عليهم السالم

» مثالب النواصب«ّ يف كتابه القيم - ومن أبرزهم عمر بن اخلطاب -أدرج أسامء هؤالء 

ًمعددا جناياته وفضائحه ًفلو مل يكن عمر ناصبيا ملا أدرجه يف كتاب يرتجم فيه ألعالم  ، ّ

وهل نحتاج إىل إيراد أقوال إلثبات نصب وعداء عمر ألهل البيت عليهم ! النواصب

ه يف كتابه قال املحقق الكركي رضوان اهللا تعاىل علي! السالم وذلك أشهر من الشمس؟

 أي -ومن رؤوس أعدائه « : ّما نصه» تعيني املخالفني ألمري املؤمنني عليه السالم«القيم 

وهو الفظ الغليظ اجلأش  ،  عمر بن اخلطاب العدوي القريش-أمري املؤمنني عليه السالم 

وأمر عداوته وإيذائه لعيل وفاطمة وأهل البيت عليهم السالم أشهر من  ، اجلاين

األحاديث الواردة يف إثبات نصب وعداوة عمر وصاحبيه ونفاقهم وكفرهم و. »الشمس

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1394 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1413 
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ُأكثر من أن تعد أو حتىص املؤمنني شكر اهللا تعاىل عىل نعمة الرباءة من عائشة وعدم  وعىل .ّ

سائلني حوائجهم  ، ًاالنخداع هبا وإىل أداء صالة ركعتني شكرا هللا تعاىل عىل نعمة هالكها

بوا هداية سائر اإلخوة املسلمني إىل نعمة الرباءة من رأس الكفر من اهللا عز وجل بأن يطل

 .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلمّكام سامها النبي 

أنا أحب آل البيت وأتفانى يف حبهم وأحب الصحابة  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

من كان رضوان اهللا عليهم فهل هذا خمرج من ملة اإلسالم وملاذا؟ ومن هو مستحق اللعن 

بجوار الرسول ومل يلعنه الرسول أم الكفار الذين لعنهم اهللا ولعنهم الرسول أمثال أبو 

عليك بأن حتب من أحبه اهللا ورسوله وتبغض من أبغضه  : جهل والوليد وعتبة ؟ فأجاب

فمن يثبت أنه قد أبغضه اهللا ورسوله كأيب جهل والوليد وعتبة وأيب هلب  ، اهللا ورسوله

ومن يثبت أنه قد أحبه اهللا ورسوله  ، ر وعثامن وعائشة فعليك بأن تبغضهوأيب بكر وعم

كعيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم واملقداد وسلامن وأيب ذر وعامر وجابر بن 

عبد اهللا األنصاري وحذيفة بن اليامن وعثامن بن مظعون وخالد بن سعيد بن العاص 

 .األخيار فعليك بأن حتبهموأخواه أبان وعمرو وغريهم من األصحاب 

أحب مجيع الصحابة بدون تفريق بني  : أما أن تقوم بتعميم احلب أو البغض فتقول

أحب مجيع آل  : وكذا أن تقول. الصالح والطالح منهم فهذا خارج عن تعاليم اإلسالم

البيت بدون فهم هذا االصطالح اإلسالمي فتدخل فيه مثال أبا هلب باعتبار أنه عم 

 أو عبيد اهللا بن عباس باعتبار أنه من أبناء عمه أو تدخل صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

عائشة وحفصة باعتبارمها أهنام زوجتاه أو غري هؤالء كبعض ذريته الذين انحرفوا ومنهم 

وكل من يثبت أن رسول . فهذا أيضا خارج عن تعاليم اإلسالم ، ملك األردن احلايل مثال

                                                        
)1( www.alqatrah.org/edara/indexphp?id=246 
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 ، وكذلك كل من كان مصداقا للعنه ،  قد لعنه فهو ملعونوآله وسلمصىل اهللا عليه اهللا 

صىل اهللا عليه ّفمثال من أحدث وأبدع يف الدين يكون ملعونا حتى وإن مل يسمه الرسول 

 .)1( باسمه بالرضورةوآله وسلم

ورد عن إمامنا الصادق سالم اهللا عليه ان عىل شيعتنا  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

 ومل أجد الدعاء .عوا دبر كل صالة بدعاء اللهم العن اجلبت والطاغوت وابنتيهامأن يد

ًكامال يف بحار األنوار ورغبت أن توافينا بنص الدعاء مشكورا لكي نسعد إمامنا احلجة 

بن احلسن عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف هبذا الدعاء املبارك إنشاء اهللا وجزاكم اهللا خري 

من حقنا  : عن أيب عبداهللا الصادق عليه السالم أنه قال :  فأجاب.ماجلزاء والسالم عليك

 : عىل أوليائنا وأشياعنا أن الينرصف الرجل منهم من صالته حتى يدعو هبذا الدعاء وهو

أن تصيل و ، اللهم إين أسألك بحقك العظيم العظيم أن تصيل عىل حممد وآله الطاهرين

 حممد وآل حممد وحمبيهم وأوليائهم حيث كانوا وأن تدخل عىل ، عليهم صالة تامة دائمة

ّوأين كانوا يف سهل أو جبل أو بر أو بحر من بركة دعائي ما تقر به عيوهنم َ احفظ يا . َ

ّوفرج عن  ، ّونفس عن املهمومني ، وارددهم إىل أهاليهم ساملني ، موالي الغائبني منهم

ِوأرو ، وأشبع اجلائعني ، ُواكس العارين ، املكروبني ْواقض دين الغارمني ،  الظامئنيْ َ ِ ، 

ُّوأدخل عىل األموات ما تقر به عيوهنم. ِواشف مرىض املسلمني ، ّوزوج العازبني َ َ ، 

اللهم . وأطف نائرة املخالفني ، وانرص املظلومني من أولياء آل حممد عليهم السالم

ْوضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك عىل اللذين كفرا نعمتك  ،  رسولكّوخونا ، َّ

ّوادعيا  ، ونبذا عهده يف خليفته من بعده ، ّوحال عقده يف وصيه ، وبايناه ، واهتام نبيك

 ، وبدءا بظلمهم ، ّوصغرا قدر حججك ، ّوقلبا دينه ، ّوبدال سنته ، ّوغريا أحكامه ، مقامه

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=729 
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 ، وإرهاج احلروب عليهم ، والقتل هلم ، واخلالف عن أمرهم ، َّوطرقا طريق الغدر عليهم

َومنع خليفتك من سد الثلم َوتقويم العوج ، ُّ َوتثقيف األود ، ِ  ، وإمضاء األحكام ، َ

ْاللهم العنهام وابنتيهام وكل من مال ميلهم . وإقامة حدود القرآن ، وإظهار دين اإلسالم ّ

ٍلعنا الخيطر عىل بال ويستعيذ منه  ، ّوتصدر ببدعتهم ، وحذا حذوهم وسلك طريقتهم

ّوشك يف  ، ودعا إىل واليتهم ، ّواتبع أمرهم ، لعن اللهم من دان بقوهلما ، أهل النار

 .)1(يستجاب دعاؤك إن شاء اهللا تعاىل. ُثم ادع بام شئت. كفرهم من األولني واآلخرين

أي  -هل اإلمام الراحل قدس رسه  : وقد سأله أحدهم) : معارص(يارس احلبيب 

األنصار  ولعنهم أمجعني من املهاجرينجواز  و يعتقد بردة مجيع الصحابة-الشريازي

 : للزنا ؟ فأجاب وهل يعتقد أيضا بارتكاب امللعونة عائشة باستثناء عدد قليل جدا منهم

وأما  ، أما اعتقاده بردة مجيع ما يسمى بالصحابة وجواز لعنهم إال من ثبت إيامنه فنعم

 .)2(قل عنه يف هذااعتقاده بارتكاب عائشة للزنا فلم نسمع ذلك منه وال نقل لنا نا

 الثاين ومن هم املقصودون يف زيارة عاشوراء باالول : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

أبو بكر بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب وعثامن بن  : هم :  فأجابالرابع؟ والثالثو

 .)3(عفان ومعاوية بن أيب سفيان لعنهم اهللا 

 -الصيغة بعد أن اورد-ل صيغة هذا اللعن ه : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

 هبذه -هذا الدعاء  : فأجاب واردة عن املعصوم؟ وما هي أوراد اللعن التي تنصحون هبا؟

ّوقد أنشأه املحقق  ، ْ وإن مل يؤثر عن املعصوم عليه السالم إال أنه موافق ملا أمر به-الصيغة 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=52 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=267 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=491 
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اعلم أن أرشف األمكنة  : تنبيه” : ال فق“لئالئ األخبار”التويرسكاين يف كتابه األخالقي 

فقل عند  ،  يف املبال إذا كنت- عليهم اللعنة -واألوقات واحلاالت وأنسبها للعن عليهم 

ثم أبا  ، اللهم العن عمر : كل واحد من التخلية واالسترباء والتطهري مرارا بفراغ من البال

ثم  ، ثم ابن زياد وعمر ، عمرثم يزيد و ، ثم معاوية وعمر ، ثم عثامن وعمر ، بكر وعمر

اللهم العن عائشة وحفصة وهند . ثم عسكرهم وعمر ، ثم شمر وعمر ، ابن سعد وعمر

وقد ). 94 ص4لئالئ األخبار ج. (“وأم احلكم والعن من ريض بأفعاهلم إىل يوم القيامة

كام رواه  ، كان اإلمام الصادق صلوات اهللا عليه يلتزم بلعن هؤالء يف دبر كل صالة

يلعن يف دبر كل مكتوبة  عليه السالم أنه كان الكليني عليه الرمحة والرضوان عن الصادق

وعائشة وحفصة  ، أبو بكر وعمر وعثامن ومعاوية ، أربعة من الرجال وأربعا من النساء

 ، أما عن أدعية اللعن وأورادها). 342 ص3الكايف ج. (“وهند وأم احلكم أخت معاوية

 :  ورسوله له فضل عظيم حتى أن أمري املؤمنني عليه السالم قالفاعلم أن لعن أعداء اهللا

جممع النورين ! (ّاللعن أفضل من السالم ورد السالم ومن الصالة عىل حممد وآل حممد

).  عن خط احلر العاميل رضوان اهللا تعاىل عليه292 ص2وملتقى البحرين للمرندي ج

 نعم. مهام كانت صيغة هذا اللعن ، وأثر اللعن عجيب يف قضاء احلوائج وحسن العواقب

ّوهناك أدعية مطولة يف اللعن كدعاء صنمي قريش ألمري  ، صيغة املعصوم هي األوىل، 

ودعاء اللعن للرضا عليه  ، ودعاء اللعن للصادق عليه السالم ، املؤمنني عليه السالم

لهم العن اجلبت ال : وهناك منها ما هو خمترص يفيدك يف أورادك ومنها ، وغريها ، السالم

وحمى عنه سبعني ألف  ، فإن من قاهلا كتب اهللا له سبعني ألف ألف حسنة. والطاغوت

ورد ذلك عن إمامنا زين العابدين عليه . ورفع له سبعني ألف ألف درجة ، ألف سيئة

ّاللهم العن أعداء نبيك وآل نبيك لعنا وبيال). 51الصحيفة السجادية ص. (السالم ّ ، 
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ورد ذلك عن إمامنا . “إنك عىل كل يشء قدير ، بت والطاغوت والفراعنةاللهم العن اجل

اللهم العن أبا بكر وعمر وعثامن ). 408كامل الزيارات ص. (الصادق عليه السالم

) عليه السالم( ورد ذلك عن إمامنا الصادق “ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم احلكم

الفرق املختلفة عىل رسولك ووالة األمر بعد اللهم العن أبا بكر وعمر و. ّعىل ما مر عليك

الكايف . (ورد ذلك عن إمامنا الصادق عليه السالم. “رسولك واألئمة من بعده وشيعتهم

 .)1()530 ص2ج

ّهل سمى أمري املؤمنني عليه السالم أوالده باسم أيب  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

ِّ عليه مل يسم أحدا من أبنائه بأسامء إن عليا صلوات اهللا : فأجاب بكر وعمر وعثامن؟

فليس  ، ّبل سامهم باألسامء املعهودة آنذاك ، ّأعدائه قصد التيمن بأسامء ذواهتم اخلبيثة

! ّ هبذا االسم بقصد التيمنعمر بن اخلطاب بأول عمر يف التاريخ حتى تكون التسمية

سمى ابنه عثامن أنك وليس عثامن بن عفان بأول عثامن يف التاريخ حتى يقال لكل من أ

إنام هذه أسامء كانت متداولة آنذاك كسائر األسامء ! ّتقصد التربك باسم هذا الشخص

واحلاصل أن موالنا املرتىض . ومل تصبح علام لشخصية ما إال يف األزمان املتأخرة ، العربية

َومل يرو ع ، صلوات اهللا عليه أسمى أبناءه بأسامء عادية طبيعية متداولة آنذاك نه إطالقا أنه ُ

بل  ، ّقصد التسمية هبذه األسامء تيمنا بعمر بن اخلطاب أو بعثامن بن عفان لعنة اهللا عليهام

ُروي عنه أنه قد أسمى ابنه عثامن عليه السالم هبذا االسم  ، عىل العكس من ذلك

 ، استذكارا لصاحبه عثامن بن مظعون رضوان اهللا عليه الذي كان من األصحاب األخيار

ّإنام سميته  : فقال عيل عليه السالم. صىل اهللا عليه وآله وسلم تويف يف زمن رسول اهللا وقد 

وأما ما يشيعونه من وجود ابن ألمري املؤمنني عليه السالم . باسم أخي عثامن بن مظعون

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=382 
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 "أبو بكر"ذلك ألن مفردة !  فليس بعد هذه النسبة غباوة وجهل أكثر"أبو بكر"اسمه 

ّفال يعقل أن يسمي سيد الفصحاء عليه السالم ابنا له بكنية ، يةبل كن ، ليست اسام ومل ! ُ

وربام كان لألمري عليه السالم . وإنام جاء يف العصور املتأخرة ، يعهد هذا عند العرب قديام

فهناك اآلالف اشتهروا . وليس معناه أن األمري أسامه هبذا االسم ، ُابن اشتهر هبذه الكنية

 يقل أحد أن آباءهم أسموهم قصدا باسم أيب بكر بن أيب قحافة لعنة اهللا ومل ، بكنية أيب بكر

واحلق أن محل وجود هذه األسامء يف مجلة أبناء . إذ هلم أسامؤهم وإنام هذه كناهم ، عليه

أمري املؤمنني عليه السالم عىل هذه املحامل املضحكة إنام هو ينبئ عن مدى عجز 

 ما خيدعون أنفسهم به من أن عليا عليه السالم ومن املخالفني عن إيراد دليل واحد عىل

مع أن مجيع  ، سبقه من خلفاء اجلور الثالثة عليهم اللعنة إنام كانوا متحابني ومتوائمني

 .)1(نصوص التاريخ وشواهده تنبئنا عن العكس متاما

 خالد بنوسلم صىل اهللا عليه وآله هل عاقب النبي  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

صىل اهللا قد ذكرنا يف حمارضاتنا وأجوبتنا أنه  : الوليد بعد فعلته مع بني جذيمه؟ فأجاب

اللهم إين ” : وسلم مل يعاقبه واكتفى بإعالن الرباءة منه ومن أفعاله بقولهعليه وآله وسلم

 اللهم إين أبرأ إليك مما صنع ، اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد ، أبرأ إليك مما صنع خالد

وذلك ال ألن خالدا عليه اللعنة مل يكن .  عىل ما رواه أرباب السري والتواريخ“خالد

مستحقا للعقاب وإنام تقديام لألهم عىل املهم وهو احلفاظ عىل متاسك املجتمع اإلسالمي 

فيكون ذلك سببا يف  ، إن حممدا يقتل أصحابه : ّيف بدء نشوئه وتكونه ولئال يقول الناس

صىل اهللا وهلذا فإنه . ّ ودفع الناس إىل الردة والكفر واجلاهلية من جديدحتطيم املعنويات

!  تغاىض حتى عن جريمة أكرب هي حماولة اغتياله بالنفر بناقته عىل العقبةعليه وآله وسلم

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=23 
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فتغاىض عن أيب بكر وعمر وعثامن وأيب موسى األشعري وغريهم من الذين شاركوا يف 

صىل اهللا مون عن سبب ذلك التغايض وملاذا ال يقتلهم أجاب وملا سأله املسل ، هذه املؤامرة

ال ألن هلم حرمة أو . “ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه.. ال” : عليه وآله وسلم

ّوإنام لئال يظهر أمام سائر العرب أن التصدعات واالنشقاقات  ، كرامة عند اهللا ورسوله

 .)1(قد بدأت تظهر بني أتباع هذا النبي

يف رأيكم ملاذا مل يستمر أمري املؤمنني عليه السالم بعد وفاة  : سئل) : معارص( احلبيب يارس

النبي صلوات ريب وسالمه عليه بمقاطعة القوم الظاملني ؟ علام ً بأنه قاطعهم ملدة ستة 

 ، ّقد استمر صلوات اهللا عليه بذلك حتى آخر عهد عثامن عليه لعائن اهللا :  فأجاب.أشهر

. اطى معهم إال حني يشتد البأس عىل اإلسالم واملسلمني فينقذهم من اهللكةومل يكن يتع

ّوما يروى من أن مقاطعته هلم امتدت لستة أشهر فقط ثم إنه بايعهم؛ إنام هو من مرويات  ُّ

قد وسلم صىل اهللا عليه وآله هذا والتفت إىل أن نبينا اخلاتم . املخالفني وال اعتداد به

َّاستشهد ومل يتوف طب  .)2(يعياُ

أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم ) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن 

 .)3(اهللا

 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=362 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=524 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 
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من يقبل منكم وصيتي ويؤازرين عىل أمري ويقيض ديني  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ماذا يقول  :  فقال رجالن لسلامن- يف كالم له -وينجز عدايت من بعدي ويقوم مقامي ؟ 

 ، أنت هلا يا عيل : إىل صدره وقالآنفا حممد ؟ فقام إليه أمري املؤمنني عليه السالم فضمه 

َومنهم من يستمع إليك (فأنزل اهللا  ْ ُ َ ُ ََ ِ ِ َِ ْ َّ ُطبع اهللاَُّ عىل قلوهبم واتبعوا ( :  إىل قوله)]16 : حممد[ْ َ َ َ ََّ ْ ِ ِ ُ ُ ََ َ

ْأهواءهم ُ َْ َ()1(.  

وقد دعا عليا عليه السالم يوما وكان ذلك يف يوم عائشة  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

يا رسول اهللا لقد طالت استخالؤك بعيل عليه السالم منذ اليوم  : فقالت ، ت أيب بكربن

 ، وأمرين أن أنصب عليا للناس علام ، إن اهللا تعاىل أخربين أن عمري قد انقىض :  قال..؟

واين صاير إىل  ، وأستخلفه كام استخلف األنبياء من قبيل أوصياءهم ، وأجعله فيهم إماما

 فليكن االمر منك حتت سويداء قلبك إىل أن يأذن اهللا بالقيام به ، ذ فيه بأمرهوآخ ، أمر ربى

وقد اطلع اهللا نبيه عىل ما يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة  ، فضمنت له ذلك، 

وأبوهيام فلم تلبث أن أخربت حفصة وأخربت كل واحدة منهام أباها فاجتمعا وأرسال إىل 

فأقبل بعضهم عىل بعض وقالوا إن حممدا يريد  ، اهم باالمرمجاعة الطلقاء واملنافقني فخرب

وال واهللا مالكم يف  ، أن جيعل هذا االمر يف أهل بيته كسنة كرسى وقيرص إىل آخر الدهر

احلياة من حظ إن أفىض هذا االمر إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم وإن حممدا عاملكم 

فأحسنوا النظر ألنفسكم يف  ، يف نفسه منكموإن عليا يعاملكم عىل ما جيد  ، عىل ظاهركم

                                                        
 36/109 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/16 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(
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 ودار الكالم فيام بينهم وأعادوا اخلطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا .وقدموا رأيكم فيه ، ذلك

ناقته عىل عقبة هرشى وقد كانوا عملوا مثل وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل أن ينفروا بالنبي 

فاجتمعوا يف أمر وسلم  عليه وآله صىل اهللاذلك يف غزوة تبوك فرصف اهللا الرش عن نبيه 

وقد  ، من القتل واالغتيال وإسقاء السم عىل غري وجهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

من الطلقاء من قريش واملنافقني وسلم صىل اهللا عليه وآله كان اجتمع أعداء اهللا رسول اهللا 

فتعاقدوا وحتالفوا  ،  وما حوهلامن األنصار ومن كان يف قلبه االرتداد من العرب يف املدينة

وعثامن  ، وعمر ،  وهم أبو بكر....وكانوا أربعة عرش رجال ، عىل أن ينفروا به ناقته

وأبو عبيدة بن اجلراح ومعاوية  ، وسعد بن أيب وقاص ، وعبد الرمحن بن عوف ، وطلحة

و موسى وأما اخلمسة االخر فأب ، هؤالء من قريش ، وعمرو بن العاص ، بن أيب سفيان

وأبو  ، وأبو هريرة ، وأوس بن احلدثان البرصي ، األشعري واملغرية بن شعبة الثقفي

  .)1(طلحة األنصاري 

وقد بعث أبا بكر إىل خيرب فرجع وقد اهنزم واهنزم الناس  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

هو جيبن ف ، ثم بعث من الغد عمر فرجع وقد جرح يف رجليه واهنزم الناس معه ، معه

 ألعطني الراية " : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا ! أصحابه جيبنونه  وأصحابه

ليس بفرار وال يرجع حتى يفتح اهللا عليه  ، رسوله وحيبه اهللا ورسوله وغدا رجال حيب اهللا

 ، فأصبحنا متشوقني نرائي وجوهنا رجاء أن يكون يدعى رجل منا :  وقال ابن عباس"

فتفل يف عينيه  ، عليا عليه السالم وهو أرمدوسلم صىل اهللا عليه وآله ل اهللا فدعا رسو

                                                        

 296 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة  ،28/96 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

إغتيال النبي  ، 1/602 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 72 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية، 

 82 ، لنجاح الطائي ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(
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ثم ذكر عن بعض األصحاب استدالال  :  قال املرتىض.ودفع إليه الراية ففتح بابه عليه

يف شأنه بعد فرار أيب بكر وعمر وسلم صىل اهللا عليه وآله وثيقا عىل أن ما ذكره النبي 

 :  وقال..عىل أهنام مل يكونا متصفني بشئ من تلك الصفاتوسخطه عليهام يف ذلك يدل 

كام انتفي عمن تقدم فتح احلصن عىل أيدهيم وعدم فرارهم كذلك جيب أن ينتفي سائر ما 

ال خيفي  :  قال املجليس.الن الكل خرج خمرجا واحدا أورد عىل طريقة واحدة ، أثبت له

فيلزم منه عدم كون  ، عدوانه وهمتانة هذا الكالم عىل من راجع وجدانه وجانب تعسف

ويلزم  ، الشخصني حمبني هللا ولرسوله ومن مل حيبهام فقد أبغضهام ومن أبغضهام فقد كفر

بل  ، وال ريب يف أن من كان مؤمنا صاحلا حيبه اهللا ورسوله ، منه ان ال حيبهام اهللا ورسوله

ولو كان قبل منهام  ، ان حيبهام فلو كان اهللا تعاىل قبل منهام اجلهاد لك..يكفي االيامن يف ذلك

ويلزم أن ال يكونا من  ، ولو كانا متطهرين لكان حيبهام ، توبتهام عن الرشك لكان حيبهام

الن اهللا  ، الصابرين وال من املتقني وال من املتوكلني وال من املحسنني وال من املقسطني

خلائنني والظاملني والكافرين وإن اهللا إنام نسب عدم حبه إىل ا ، بني حبه هلم يف آيات كثرية

والفرحني واملستكربين واملرسفني واملعتدين واملفسدين وكل كفار أثيم وكل خمتال فخور 

ومن كان هبذه املثابة كيف يستحق  ، وأمثاهلم كام ال خيفى عىل من تدبر يف اآليات الكريمة

 بن أيب طالب عليه اخلالفة واإلمامة والتقدم عىل مجيع االمه ال سيام خريهم وأفضلهم عيل

  .)1(السالم ؟

 فإين ملا رأيتها ذكرت ما يصنع هبا ..وأما ابنتي فاطمة : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 ومنعت إرثها ، وغصبت حقها ، وانتهكت حرمتها ، كأين هبا وقد دخل الذل بيتها ، بعدي

فال  ، وتستغيث ، ابفال جت ، يا حممداه : وهي تنادي ، وأسقطت جنينها ، وكرس جنبها، 

                                                        
 3/89 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 39/17 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(
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يا رب إين قد سئمت  :  فتقول عند ذلك..باكية ، مكروبة ، فال تزال بعدي حمزونة ، تغاث

فتكون أول من  ، فيلحقها اهللا عز وجل يب ، فأحلقني بأيب ، احلياة وتربمت بأهل الدنيا

فأقول ،  مقتولة ، مغصوبة ، مغمومة ، مكروبة ، فتقدم عيل حمزونة ، يلحقني من أهل بيتي

وخلد يف نارك  ، وذلل من أذهلا ، وعاقب من غصبها ، اللهم العن من ظلمها : عند ذلك

  .)1(آمني : فتقول املالئكة عند ذلك ، من رضب جنبيها حتى ألقت ولدها

وما خلص  ، ما من مؤمن إال وقد خلص ودي إىل قبله : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 من زعم أنه حيبني - يا عيل -كذب  ، ص ود عيل إىل قلبهودي إىل قلب أحد إال وقد خل

فأنزل اهللا  ، !لقد فتن رسول اهللا هبذا الغالم  : فقال رجالن من املنافقني : قال ، ويبغضك

َفستبرص ويبرصون ( :تبارك وتعاىل َُ ُ
ِ ِْ ُ َ ْ ُ م املفتون *َ ُ ُ بأييك ْ َُْ ُ ِّ َ ُودوا لو تدهن ) (]6-5 : القلم[ِ ْ ُّ َِ ْ ُ َ

ُفيدهن ِ ْ ُ ٍ وال تطع كل حالف مهني *َون َ ِ َّ ٍ َِّ َّ ََ ْ َُ  إىل آخر ..نزلت فيهام : قال ، )]10-9 : القلم[ُ

  .)2(اآلية

 ، فإذا إبليس قد أقبل ، خرجت ذات يوم إىل ظهر الكوفة وبني يدي قنرب : عيل عليه السالم

 بحديث ومل تقول هذا يا أمري املؤمنني ؟ فواهللا ألحدثنك : بئس الشيخ أنت فقال : فقلت

                                                        

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 43/173 ، 31/620 ، 28/39 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

اللمعة  ، 307 ، ملحمد بن عيل الطربي ، بشارة املصطفى ، 9/12 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(

 ، لعبد الزهراء مهدي ، )لسالمعليها ا(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 854 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

25 ، 200 

التفسري  ، 39/254 ، 31/624 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/151 ، للربقي ، املحاسن) 2(

 ، 7/259 ، 5/209 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1335 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 4/354 ، هلاشم البحراين  ،غاية املرام ، 5/392 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني
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يا  :  إنه ملا هبطت بخطيئتي إىل السامء الرابعة ناديت.عني عن اهللا عز وجل ما بيننا ثالث

قد  ، بىل :  فأوحى اهللا تعاىل إيل.ما أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني ، إهلي وسيدي

السالم  :  فانطلقت إىل مالك فقلت.فانطلق إىل مالك يريكه ، خلقت من هو أشقى منك

فرفع  ،  فانطلق يب مالك إىل النار.أرين من هو أشقى مني : لسالم ويقوليقرء عليك ا

اهدئي  :  فقال هلا.الطبق األعىل فخرجت نار سوداء ظننت أهنا قد أكلتني وأكلت مالكا

 . ثم انطلق يب إىل الطبق الثاين فخرجت نار هي أشد من تلك سوادا وأشد محى.فهدأت

وكل نار خترج من طبق هي أشد  ، نطلق يب إىل السابعإىل أن ا ،  فخمدت.امخدي : فقال هلا

 . فخرجت نار ظننت أهنا قد أكلتني وأكلت مالكا ومجيع ما خلقه اهللا عز وجل.من األوىل

إنك لن ختمد  :  فقال.مرها يا مالك ختمد وإال مخدت : فوضعت يدي عىل عيني وقلت

ام سالسل النريان معلقني  فرأيت رجلني يف أعناقه. فأمرها فخمدت.إىل الوقت املعلوم

 ، يا مالك :  فقلت.وعىل رؤوسهام قوم معهم مقامع النريان يقمعوهنام هبا ، هبام إىل فوق

قبل أن خيلق الدنيا  ،  وكنت قبل قرأته-أو ما قرأت عىل ساق العرش  : من هذان ؟ فقال

هذان عدوا  : قال ف.)أيدته ونرصته بعيل ، حممد رسول اهللا ، ال إله إال اهللا( -بألفي عام 

 وأصحابه قعرا يرشف )أي عمر(ألصلبنه ( :  ويف رواية قال اهللا تعاىل.أولئك وظاملاهم

  .)1()عليه إبليس فيلعنه

                                                        

 108 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (164 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

لعله تعاىل خلق صورتيهام  ، بيان :  وقال39/192 ، 30/274 ، 8/316 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 اخلصائص الفاطمية ، ملن سمع اخلرب من غريهميف جهنم لتعيني مكاهنام وتصوير شقاوهتام للمال االعىل و

 مستدرك سفينة البحار ، 207 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 2/479 ، ملحمد باقر الكجوري، 

حلسن بن  ، املحترض ، ً أنظر أيضا3/335 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 1/56 ، لعيل النامزي، 
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غري وسلم صىل اهللا عليه وآله إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول اهللا  : عيل عليه السالم

بمنزلة هارون ومن تبعه سلم وصىل اهللا عليه وآله  إن الناس صاروا بعد رسول اهللا .أربعة

 فعيل يف شبه هارون وعتيق يف شبه العجل وعمر يف شبه .ومنزلة العجل ومن تبعه

  .)1(السامري

 ، الرأي واهللا أن ندفع حممدا برمته إليهم ونسلم : أن أيب بكر وعمر قاال : عيل عليه السالم

أن يظفر ابن أيب كبشة  ألنا ال نأمن ؛ولكن نتخذ صنام ونعبده  ، ال : فقال له صاحبه

 فإن ظهرت قريش أظهرنا عبادة هذا ؛ولكن يكون هذا الصنم ذخرا لنا  ، فيكون هالكنا

وإن رجعت دولة ابن أيب كبشة كنا مقيمني عىل  ، الصنم وأعلمناهم أنا كنا مل نفارق ديننا

 بهوسلم  صىل اهللا عليه وآله فنزل جربئيل عليه السالم فأخرب النبي .عبادة هذا الصنم رسا

ال تعرينا بام مىض يف ! يا حممد  : كم صنم عبدمتا يف اجلاهلية ؟ فقاال : فدعامها فقال، 

 : كم صنم تعبدان يومكام هذا ؟ فقاال : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال هلام .اجلاهلية

يا  :  فقال يل.ما أظهرناوالذي بعثك باحلق نبيا ما نعبد إال اهللا منذ أظهرنا لك من دينك 

خذ هذا السيف وانطلق إىل موضع كذا وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه ! عيل 

صىل اهللا عليه  فانكبا عىل رسول اهللا .فإن حال بينك وبينه أحد فارضب عنقه ، واهشمه

                                                                                                                                        
عليه (موسوعة اإلمام اجلواد  ، 95/353 ، 31/124 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 95 ، سليامن احليل

 2/652 ، للحسيني القزويني ، )السالم

 ، 291جلعفر النقدي  ، األنوار العلوية ، 162حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 2/97 ، هلاشم البحراين،  غاية املرام ، 373لعيل عاشور  ، )عليه السالم(النص عىل أمري املؤمنني 

 ، 102/ ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 28/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/320

 1/113 ، للطربيس ، اإلحتجاج
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إضمنا هللا ولرسوله أن ال تعبدا إال اهللا  :  فقلت أنا هلام.اسرتنا سرتك اهللا : وقاالوسلم وآله 

 وانطلقت حتى .عىل ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله  فعاهدا رسول اهللا . شيئاوال ترشكا به

  .)1(استخرجت الصنم من موضعه فكرست وجهه ويديه وجذمت رجليه

ال  ، استغفر يل : أرى أبا بكر عتيقا يف سدف النار يشري إيل بيده يقول : عيل عليه السالم

 وسئل عن .وأيم اهللا ال يرضياين أبدا ، ينإن اهللا ال يرىض عنهام حتى يرضيا ، غفر اهللا له

  .)2(الوهدة العظيمة : السدف ؟ فقال

أال أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم  : للحارث األعور قال : عيل عليه السالم

 : فقال ، فدنوت منه ، ادن مني يا أعور : أبو بكر وعمر ؟ قال : عداوة ملن أحبنا ؟ قلت

إهنام هلام ظلامين حقي  ، إي والذي فلق احلبة وبرأ النسمة : خرى ويف رواية أ.أبرأ منهام

ضجيجهام ونصبهام ورفع  وإنه ليؤذي أهل النار ، وآذياين ، وحسداين ، وتغاصاين ريقي

  .)3(إيامهاوسلم صىل اهللا عليه وآله أصواهتام وتعيري رسول اهللا 

                                                        

 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 249 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

جممع  ، 332 ، 30/325 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/88 ، لبحراينهلاشم ا ، مدينة املعاجز ، 107

 2/264 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 229 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 3/321 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى، 

مستدركات علم  ، 30/378 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 242 ، أليب الصالح ، تقريب املعارف) 2(

 229 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 8/440 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، رجال احلديث

مستدركات  ، 30/379 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 242 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 2/257 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديث
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 ، لكني واهللا ما أحبك : الفق ، واهللا إين ألحبك : وقد قال له رجل : عيل عليه السالم

كيف حبك  : قال ، واهللا إين ألحبهام حبا شديدا : كيف حبك أليب بكر وعمر ؟ فقال

 أنا أبو احلسن : عيل عليه السالم فقال ، قد رسخ حبه يف السويداء من قلبي : لعثامن ؟ قال

  .)1(احلديث، 

 ، وذهبا بحقنا ، قد ضيعاناواهللا ل : وقد سأله رجل عن أيب بكر وعمر : عيل عليه السالم

 . )2(ومحال الناس عىل رقابنا ، ووطئا عىل أعناقنا ، وجلسا جملسا كنا أحق به منهام

من علمك اجلهالة يا مغرور ؟ وأيم اهللا وكنت بصريا وكنت يف  : لعمر : عيل عليه السالم

أركبت  صىل اهللا عليه وآله وسلموكنت فيام امرك رسول اهللا  ، دنياك تاجرا نحريرا

صىل اهللا وملا ظلمت عرتة النبي  ، وفرشت الغضب وملا أحببت ان يتمثل لك الرجال قياما

 بقبيح الفعال غري اين أراك يف الدنيا قبال بجراحة ابن عبد أم معمر حتكم عليه وآله وسلم

واهللا لو كنت من رسول اهللا  ، عليه جورا فيقتلك توفيقا يدخل واهللا اجلنان عىل رغم منك

وملا خطبت عىل املنرب  ،  سامعا مطيعا ملا وضعت سيفك يف عنقكاهللا عليه وآله وسلمصىل 

ولكأين بك قد دعيت فأجبت ونودي باسمك فأحجمت لك هتك سرتا وصلبا 

يا أبا احلسن اما تستحي  :  فقال عمر.ولصاحبك الذي اختارك وقمت مقامه من بعده

ما قلت لك اال ما سمعت وما  :  السالملنفسك من هذا إليك فقال له أمري املؤمنني عليه

إذا أخرجت جيفتاكام عن  : فمتى هذا يا أمري املؤمنني ؟ قال :  قال.نطقت إال ما علمت

 من قربيكام اللذين مل تدفنا فيها اال لئال يشك أحد صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

وستصلبان عىل  ، اب مرتابوارت ، ولو دفنتام بني املسلمني لشك شاك ، فيكام إذا نبشتام

                                                        

 30/379 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 243 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 30/380 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 243 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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أغصان دوحة يابسة فتورق تلك الدوحة بكام وتفرع وخترض بكام فتكونا ملن أحبكام 

ولكأين انظر إليكام والناس يسألون رهبم  ، وريض بفعلكام آية ليميز اهللا اخلبيث من الطيب

رقت بني عصابة قد ف : فمن يفعل ذلك يا أبا احلسن ؟ قال : قال ، العافية مما بليتام به

ولكأين انظر  ، وارتضاهم اهللا لنرصة دينه فام تأخذهم يف اهللا لومة الئم ، السيوف أغامدها

فتكون  ، إليكام وقد أخرجتام من قربيكام طريني بصورتيكام حتى تصلبا عىل الدوحات

ثم يؤتى بالنار التي أرضمت إلبراهيم صلوات اهللا عليه وجلرجيس  ، ذلك فتنة ملن أحبكام

ل وكل نبي وصديق ومؤمن ومؤمنة وهي النار التي أرضمتموها عىل باب داري ودانيا

 وابني احلسن واحلسني وابنتي صىل اهللا عليه وآله وسلملتحرقوين وفاطمة بنت رسول اهللا 

ويرسل اهللا اليكام رحيا مدبرة فتنسفكام يف اليم نسفا  ، حتى حترقا هبا ، زينب وأم كلثوم

وخترجان إىل البيداء إىل  ،  ويصري مصريكام إىل النار مجيعاويأخذ السيف من كان منكام

ان ( : موضع اخلسف الذي قال اهللا تعاىل َ ٍولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مك َّ َِ ُِ َ َ َ َ ْ َُ َ ْ ْ ََ ُ ِ ِ َ

ٍقريب  ِ يا أبا احلسن تفرق بيننا وبني رسول اهللا  :  قال. يعني من حتت اقدامكام)]51 : سبأ[َ

يا أبا احلسن إنك سمعت هذا وأنه حق ؟  :  قال.نعم :  ؟ قالوآله وسلمصىل اهللا عليه 

 فبكى عمر وقال صىل اهللا عليه وآله وسلمفلحف أمري املؤمنني أنه سمعه من النبي  : قال

وطاعون  ، وموت رسيع ، نعم قتل فظيع : فهل لك عالمة ؟ قال ، أعوذ باهللا مما تقول

ال ثلثهم وينادي مناد من السامء باسم رجل من وال يبقى من الناس يف ذلك ا ، شنيع

 ، وذلك مما أسئتام ، ولدي وتكثر اآلفات حتى يتمنى األحياء املوت مما يرون من األهوال

فمن هلك اسرتاح ومن كان له عند اهللا خري نجا ثم يظهر رجل من عرتيت فيمأل األرض 

سى وحييى له أصحاب الكهف قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام يأتيه اهللا ببقايا قوم مو

فإنك ال حتلف إال عىل حق فإنك  :  قال له عمر.وتنزل السامء قطرها وخترج األرض نباهتا
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وإن قبل  ، أن هتددين بفعال ولدك فواهللا ال تذوق من حالوة اخلالفة شيئا أنت وال ولدك

منني عليه  فقال له أمري املؤ.قويل لينرصين ولصاحبي من ولدك قبل أن أصري إىل ما قلت

حيث  ، تبا لك أن تزداد اال عدوانا فكأين بك قد أظهرت احلرسة وطلبت اإلقالة : السالم

 فلام حرضت عمر الوفاة أرسل إىل أمري املؤمنني فأبى أن جيئ فأرسل إليه .ال ينفعك ندمك

ا يا أبا احلسن هؤالء حالوين مم : ففعل فقال عمر ، مجاعة من أصحابه فطلبوه إليه أن يأتيه

 : فقام أمري املؤمنني عليه السالم وقال ، فافعل ، وليت من أمرهم فإن رأيت أن حتالني

ْوأرسوا ( : ثم وىل وهو يقول ، أرأيت ان حاللتك فمن حالل بتحليل ديان يوم الدين ُّ َ َ َ

َالندامة ملا رأوا العذاب  َ َُ ْ ْ ََّ ََ َ َ َ   .)1(])54 : يونس[َّ

فدخل  ، فأذن له ، فاستأذن ، وهو يومئذ خليفة ، ر الثاينأنه انتهى إىل دا : عيل عليه السالم

فحني استقرت به  ، وجلس ، فسلم عىل الثاين ، -"أبوالطفيل" أي الراوي -ودخلت معه 

ولبست  ، ولو ركبت القفر ، أما واهللا ، من علمك اجلهالة يا مغرور : األرض قال له

لو  ، أما واهللا ، من علوك املنابرو ، لكان خريا لك من املجلس الذي قد جلسته ، الشعر

ملا سميت أمري  ،  وأطعت ما أمرك بهصىل اهللا عليه وآله وسلمقبلت قول رسول اهللا 

صاحبي  :  قال.وال إقالة ، ولكأين بك قد طلبت اإلقالة كام طلبها صاحبك ، املؤمنني

 ، ومل أقله ، إنك لتعلم أن صاحبك قد طلب مني اإلقالة ، واهللا : طلب منك اإلقالة ؟ قال

                                                        

 ، 2/244 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 162 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى) 1(

 ، مستدرك سفينة البحار ، 30/276 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 485للديلمي ن  ، قلوبإرشاد ال

 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 9/213 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 316 ، 221 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 120 ، لرجب الربيس ، مشارق أنوار اليقني ، 260

 197 ، 180 ، أليب احلسني اخلوئيني ، شهادة األثر عىل إيامن قاتل عمر ، ًأنظر أيضا، 
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لكأين بك وبصاحبك وقد أخرجتام طريني حتى تصلبا  ، وواهللا ، وكذلك تطلبها أنت

مل تزل قريش  ، فإنكم يا معرش بني عبد املطلب ، ما هذا التكهن :  فقال له الثاين.بالبيداء

إنك لتعلم أين لست  :  قال له.أما واهللا ال ذقت حالوهتا وأنا أطاع ، تعرفكم بالكذب

من عصابة قد أخذ اهللا  ، فتى من ولدي : من يعمل بنا ما قلت ؟ قال :  قال له.نبكاه

فأسألك باهللا أن رسول  ، إين ألعلم أنك ما تقول إال حقا ، يا أبا احلسن :  فقال له.ميثاقها

 :  قال.إن رسول اهللا سامك وسمى صاحبك ، واهللا : اهللا سامين وسمى صاحبي ؟ فقال له

يا أبا  : فقال يل ،  ثم قام فخرج.ما أذنت لك يف الدخول ، نك تريد هذالو علمت أ ، واهللا

وقتل أمري املؤمنني عليه  ،  فواهللا ما علم أحد ما دار بينهام حتى قتل الثاين.الطفيل اسكت

  .)1(السالم

ر األصوات لصوت احلمري يف قوله تعاىل : عيل عليه السالم َ ِ إن أنك ِِ َِ َْ َ ْ َُّ ْ َ َ ْ َ اهللا  :  قال]19 : لقامن[َ

إنام هو زريق وصاحبه يف تابوت من نار ويف صورة  ، أكرم من أن خيلق شيئا ثم ينكره

  .)2(محارين إذا شهقا يف النار انزعج أهل النار من شدة رصاخهام

للحرث األعور وهو عنده هل ترى ما أرى فقال كيف أرى ما ترى  : عيل عليه السالم

ط أحدا قال هذا فالن األول عىل ترعة من ترع النار وقال نور اهللا لك وأعطاك ما مل يع

يقول يا أبا احلسن استغفر يل ال غفر اهللا له قال فمكث هنيئة ثم قال يا حارث هل ترى ما 

                                                        

 479 ، للطربي الشيعي ، دالئل اإلمامة) 1(

مستدرك  ، 30/277 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 120 ، لرجب الربيس ، مشارق أنوار اليقني) 2(

 222 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 2/405 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار
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أرى فقال وكيف أرى ما ترى وقد نور اهللا لك وأعطاك ما مل يعط قال هذا فالن الثاين عىل 

  .)1(يل ال غفر اهللا له ترعة من ترع النار يقول يا أبا احلسن استغفر 

إن هللا بلدة خلف املغرب يقال هلا جابلقا وىف جابلقا سبعون الف أمة  : عيل عليه السالم

ليس منها أمة اال مثل هذه األمة فام عصوا اهللا طرفة عني فام يعملون عمال وال يقولون 

صىل اهللا عليه  قوال اال الدعاء عىل األولني والرباءة منهام والوالية ألهل بيت رسول اهللا

  .)2(وآله وسلم 

فوالذي أنزل التوراة عىل موسى إنك ألنت  : وقد قال له هيوديان : عيل عليه السالم

وإنك ألحق هبذا األمر وأوىل به  ، نجد صفتك يف كتبنا ونقرؤه يف كنائسنا ، اخلليفة حقا

 ،  اهللا عز وجلقدما وأخرا وحساهبام عىل : عيل عليه السالم فقال ، ممن قد غلبك عليه

  .)3(يوقفان ويسأالن

 ،  أن الشهادة من ورائيصىل اهللا عليه وآله وسلمقد أخربين رسول اهللا  : عيل عليه السالم

ورجلني من ...بل قاتيل أشقى األولني واآلخرين ، وأن حليتي ستخضب من دم رأيس

                                                        

 ، 2/203 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 441 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 40/185 ، 31/625 ، 30/195 ، للمجليس ، بحار األنوار

 3/326 ، هلاشم البحراين ، لزلفىمعامل ا ، 2/257 ، النامزي الشاهرودي

 ، 30/195 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 510 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 2(

) يعني اجلبت والطاغوت ، قاال حمققا البحار حممد تقي اليزدي وحممد الباقر البهبودي (54/329

 423 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء

لنعمة  ، نور الرباهني ، 10/20 ، 3/326 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 181 ، للصدوق ، دالتوحي) 3(

 3/83 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/441 ، اهللا اجلزائري
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إن عليهام  : لسالم عليهام ثم قال عليه اصىل اهللا عليه وآله وسلم خطايا أمة حممد .أمتي

 إن كل دم سفك إىل يوم القيامة ومال يؤكل حراما وفرج يغشى حراما .خطايا أمة حممد

يا أمري  :  قال عامر.من غري أن ينقص من إثم من عمل به شئ ، وحكم جيار فيه عليهام

آله صىل اهللا عليه وألست تتوىل رسول اهللا  ، يا عامر :  قال.سمهام لنا فنلعنهام ، املؤمنني

 :  قال.بىل : وتتوالين وتربء من عدوي ؟ قال :  قال.بىل :  وتربء من عدوه ؟ قالوسلم

يا أمري املؤمنني لو  :  قال.قد برئت منهام ولعنتهام وإن مل تعرفهام بأسامئهام ، حسبك يا عامر

رحم اهللا سلامن وأبا ذر  :  قال.سميتهام ألصحابك فربءوا منهام كان أمثل من ترك ذلك

يا أمري املؤمنني جعلت  : ما كان أعرفهم هبام وأشد برائتهم منهام ولعنتهم هلام قال ، قدادوامل

إذا  ، يا عامر :  قال.فسمهام فإنا نشهد أن نتوىل من توليت ونتربء ممن تربأت منه ، فداك

من توىل  ، يقتل أصحايب وتتفرق عني مجاعتي وأهل عسكري وكثري ممن ترى حويل يا عامر

ومن توىل العجل  ، ارون وبرئ من عدومها فقد برئ من العجل والسامريموسى وه

 ،  يا عامر.والسامري وبرئ من عدومها فقد برئ من موسى وهارون من حيث ال يعلم

ومن برئ من  ، ومن توىل رسول اهللا وأهل بيته وتوالين وتربء من عدوي فقد برئ منهام

 فقال حممد . من حيث ال يعلموآله وسلمصىل اهللا عليه عدومها فقد برئ من رسول اهللا 

ال تسمهام فقد عرفتهام ونشهد اهللا أن نتوالك ونربء من  ، يا أمري املؤمنني : بن أيب بكر

 .قريبهم وبعيدهم وأوهلم وآخرهم وحيهم وميتهم وشاهدهم وغائبهم ، عدوك كلهم

نجيبا وشاهدا عليهم إن لكل قوم  ، يرمحك اهللا يا حممد : فقال أمري املؤمنني عليه السالم

وأفضل النجباء النجيب من أهل السوء وإنك يا حممد لنجيب أهل  ، وشافعا ألماثلهم

 .)1(بيتك 

                                                        
 439 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتب سليم بن قيس) 1(
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ٍومن الناس من جيادل يف اهللاَِّ بغري علم ويتبع كل شيطان ( : يف قول اهللا : عيل عليه السالم َ َّ ٍ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ ُ ِ َِّ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ُ ِ َّ

َّمريد ثاين عطفه ليضل ْ َِ ُ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ ِ ِ ِ عن سبيل اهللاَِّ َّ ِ َ هو األول ثاين عطفه إىل الثاين  :  قال)]9-8 : احلج[َ

 ، أمري املؤمنني عليه السالم علام للناسوسلم صىل اهللا عليه وآله وذلك ملا أقام رسول اهللا 

  .)1(واهللا النفي هبذا له أبدا : وقال

ر يل ول ( :يف قول اهللا تعاىل : عيل عليه السالم ُ ِأن اشك َ ِ ْ ْ ِ ُوالديك إيل املصري َ
ِ َْ َّ َ ِ َ ْ ََ  " )]14: لقامن [ِ

مها اللذان ولدا العلم وورثا احلكم وامر  ، الوالدان اللذان أوجب اهللا هلام الشكر : فقال

 فمصري العباد إىل اهللا والدليل عىل ذلك " إيل املصري " : ثم قال اهللا ، الناس بطاعتهام

ِوإن (يف اخلاص والعام  : فقال ، صاحبهثم عطف القول عىل ابن حنتمة و ، الوالدان َ

ِجاهداك لترشك يب  َ َِ ْ ُ َِ َ َفال ( يقول يف الوصية وتعدل عمن أمرت بطاعته )]8: العنكبوت [َ َ

َتطعهام ُ ْ ِ َوصاحبهام يف الدنيا ( : ثم عطف القول عىل الوالدين فقال ، وال تسمع قوهلام) ُ ُ ْ َ َْ ُّ ِ َ ِ

ًمعروفا  ُ ْواتبع سبيل من ( : وادع إىل سبيلهام وذلك قولهعزف الناس فضلهام  : يقول) َْ ْ ََ ََ ِ ِ َّ

م بام كنتم تعملون  ُ م فأنبئك ُ َأناب إيل ثم إيل مرجعك ُ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َّ َّ َّْ ِّ ُ ََ ُ َ َُ َ َِ ُ ُ ِ ِ ِ  ، إىل اهللا ثم إلينا :  فقال)]15: لقامن [َ

  .)2(فإن رضامها رىض اهللا وسخطهام سخط اهللا  ، فاتقوا اهللا وال تعصوا الوالدين
                                                        

مستدرك  ، 31/610 ، 24/24 ، للمجليس ، بحار األنوار،  169 ، للكراجكي ، كنز الفوائد) 1(

تأيل  ، 3/78 ، هلاشم البحراين ، تفسري لربهان ، 1/530 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 1/334 ، لرشف الدين ، اآليات

 9/23 ، 7/101 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/428 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، أي رصف الكالم إىل ذمهام والتنفري عنهام) ثم عطف القول عىل ابن حنتمة وصاحبه ( قوله  : وقال

 أم عمر بن اخلطاب وهي بنت هشام اخت - والنون قبل التاء الفوقانية - بفتح احلاء املهملة -وحنتمة 

م بنت ذي الرحمني أم أن حنتمة بال ال ، ونقل عن القاموس ، أيب جهل عىل ما رصح به صاحب النهاية

( عمر بن اخلطاب وليست اخت أيب جهل بل بنت عمه ونسبته إىل امه إما لذمه أو ألنه ال أب له قوله 
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ِوالشجرة امللعونة يف القرآن  ( :يف قول اهللا تعاىل : يل عليه السالمع ْ َُ َ ْ َِْ َ َُ َ  فقال ، )]60 : اإلرساء[ََّ

لعل املراد باألفجرين هنا األول  :  قال املجليس.األفجران من قريش ومن بني أمية: 

 ،  مروحيتمل أن يكون كام ،  أي ومجاعة من بني أمية..ومن بني أمية : فقوله ، والثاين

وأن قوله بني أمية وبنو (الظاهر أن املراد هبام األول والثاين  :  وقال املازندراين.فصحف

  .)1(وكونه بدال بعيد  ،  خرب بعد خرب بال عاطف)املغرية

ِيا أهيا الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللاَِّ ( : يف قول اهللا عز وجل : عيل عليه السالم َ ِّ َُ َ َ ََ ْ ُ َ َُّ َ َُّ ِ
َ َ

ِرسوله َو ِ ُ   .)2(نزلت يف رجلني من قريش :  قال)]1: احلجرات [َ

قد كان اخربنى انه رأى عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله ان رسول اهللا  : عيل عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله منربه اثنى عرش رجال أئمة ضالل من قريش يصعدون منرب رسول اهللا 

ته عىل ادبارهم عن الرصاط املستقيم اللهم وينزلون عىل صورة القردة يردون أموسلم 

وقد خربين بأسامء هم رجال رجال وكم يملك كل واحد منهم واحدا بعد واحد عرشة 

منهم من بنى أمية ورجلني من حيني خمتلفني من قريش عليهام مثل أوزار األمة مجيعا إىل 

                                                                                                                                        

 وبالعام من تبعهام إىل يوم القيامة ، لعل املراد باخلاص وهو ابن حنتمة وصاحبه) فقال يف اخلاص والعام 

 غاية املرام ، 4/202 ، للحويزي ،  نور الثقلنيتفسري ، 36/6 ، 23/270 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 5/300 ، هلاشم البحراين، 

 12/31 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 31/527 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

الصحيح من سرية النبي  ، 30/276 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 128 ، للمفيد ، االختصاص) 2(

 ، هلاشم البحراين ، تفسري الربهان ، 7/291 ، جلعفر مرتىض ، )هللا عليه وآله وسلمصىل ا(األعظم 

1/203 
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 وال حكم بغري يوم القيمة ومثل مجيع عذاهبم فليس دم هيرق يف غري حقه والفرج يغشى

 . )1(حق اال كان عليهام وزره

صىل اهللا عليه وآله بينا أنا وفاطمة واحلسن واحلسني عند رسول اهللا  : عيل عليه السالم

أبكي مما يصنع  : ما يبكيك يا رسول اهللا ؟ فقال : فقلت ، إذا التفت إلينا فبكى ، وسلم

  .)2(م فاطمة خدهاولط...وما ذاك يا رسول اهللا ؟ فذكر :  فقلت.بكم بعدي

أمنفذ أنت  : ملا حرضت فاطمة عليها السالم الوفاة دعتني فقالت : عيل عليه السالم

إذا أنا مت فادفني ليال  : بىل أنفذها فأوصت إليه وقالت : قلت : وصيتي وعهدي ؟ قال

أو واهللا ألعهدن إىل  ، أمنفذ أنت وصيتي وعهدي :  ويف رواية.وال تؤذنن رجلني ذكرهتام

إذا أنا مت فادفني ليال وال  : فقالت عليها السالم ، بىل أنفذها : فقال عليه السالم ، ريكغ

  .)3(تؤذنن يب أبا بكر وعمر

                                                        
حتقيق  ، كتاب سليم بن قيس ، 4/235 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

 ، 156 ، 33/152 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (485 ، 308 ، 303 ، حممد باقر األنصاري

 80 ، للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار ، 2/48) ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ

 ، بحار األنوار ، 2/51 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 197 ، للصدوق ، األمايل) 2(

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 44/149 ، 28/51 ، 27/209 ، للمجليس

صىل اهللا (ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 1/174 ، )عليه السالم(حلديث يف معهد باقر العلوم ا

 ، )احلاشية (174 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 4/134 ، )عليه وآله وسلم

حوار مع فضل  ، 26،  لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، )احلاشية (193

 278 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(اهللا حول الزهراء 

موسوعة  ، 43/159 ، 29/193 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 356 ، للصدوق ، معاين األخبار) 3(

موسوعة شهادة املعصومني  ، 9/440 ، 8/424 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 
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ولوال  ، واها واها والصرب أيمن وأمجل : فاطمة عليها السالم بعد دفن : عيل عليه السالم

إعوال الثكىل عىل جليل وألعولت  ، جلعلت املقام واللبث لزاما معكوفا ، غلبة املستولني

  .)1(؟ ! ويمنع إرثها  ، وهتضم حقها ،  فبعني اهللا تدفن ابنتك رسا.الرزية

سئل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم عن علة دفنه لفاطمة  : عيل عليه السالم

م إهنا كانت ساخطة عىل قو :  فقال عليه السالم.ليالوسلم صىل اهللا عليه وآله بنت رسول 

 . )2(وحرام عىل من يتوالهم أن يصيل عىل أحد من ولدها ، كرهت حضورهم جنازهتا

                                                                                                                                        
 السقيفة وفدك ، 221 ، 1/220 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )المعليهم الس(

موسوعة شهادة املعصومني  ، 2/116 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 147 ، للجوهري، 

 ، )احلاشية (1/220 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

أليب  ، جممع النورين ، 862 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 185 ، للمفيد ، ختصاصاال

 )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 159 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 123 ، احلسن املرندي

 451 ، لعبد الزهراء مهدي، 

أعيان  ، )احلاشية (1/72 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 43/194 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

جممع  ، 30 ، مجع جواد القيومي ، )عليها السالم(صحيفة الزهراء  ، 1/322 ، ملحسن األمني ، الشيعة

 151 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 ، مستدرك الوسائل ، 153 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ، 756 ، للصدوق ، األمايل) 2(

 ، بحار األنوار ، 3/138 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 2/289 ، الطربيسللنوري 

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 78/387 ، 209 ، 43/183 ، 31/620 ، للمجليس

 ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 863 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 3/291

للجنة احلديث يف معهد باقر  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/44 ، مديانملحمد حم

 450 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/239 ، )عليه السالم(العلوم 

 )احلاشية (1/221 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام، 
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وبعده  ، وتوىل أبو بكر ،  وكان من بعده ما كان من التنازع يف األمرة... : عيل عليه السالم

 " ال أفعل " :  فقلت" بايعنا " : فلام كان من أمره ما كان أتيتموين فقلتم ، ثم عثامن ، عمر

 ، ونازعتكم فجذبتموها ،  وقبضت يدي فبسطتموها" ال " :  فقلت" بىل ":  فقلتم

حتى ظننت أنكم قاتيل وأن  ، وتداككتم عيل تداك اإلبل اهليم عىل حياضها يوم ورودها

وبايعني يف أولكم طلحة والزبري  ، فبسطت يدي فبايعتموين خمتارين ، بعضكم قاتل بعض

 ، واهللا يعلم أهنام أرادا الغدرة ، ن استأذناين يف العمرةثم مل يلبثا أ ، طائعني غري مكرهني

 ، ثم مل يفيا يل ، فعاهداين ، وأن ال يبغيا لألمة الغوائل ، فجددت عليهام العهد يف الطاعة

وخالفهام يل ولست  ، فعجبا من انقيادمها أليب بكر وعمر ، ونقضا عهدي ، ونكثا بيعتي

 اللهم اغضب عليهام بام صنعا وظفرين " :  لقلتولو شئت أن أقول ، بدون أحد الرجلني

 . )1(اللهم احكم عليهام بام صنعا يف حقي وصغرا من أمري وظفرين هبام : ويف رواية ، "هبام 

حتى إذا  ، ان قحيف تيم وأحيوك عدي جاريا أبا احلسن يف السباق :  فاطمة عليها السالم

وقبض النبي  ، فلام خبا نور الدين ، نوطوياه اإلعال ، أرسا له الشنآن ، تقربا باخلناق

تلك إهنا عطية  ، فيا هلا ملن ملك ، وأدال بفدك ، ونفثا بسورمها ، نطقا بفورمها ، األمني

واهنا  ، ولقد نحلنيها للصبية السواغب من نجله ونسيل ، الرب األعىل للنجى األوىف

واحتسبتها يوم احلرش  ،  اللمظةومنعانى ، فإن انتزعا مني البلغة ، ليعلم اهللا وشهادة أمينه

 لعلها ..قحيف تيم :  قال املجليس.وليجدهنا آكلوها ساعرة محيم يف لظى جحيم ، زلفة

 - تصغري - واألحيول .الن أباه أبو قحافة ، صلوات اهللا عليها أطلقت عىل أيب بكر قحيفا

                                                        

 ، للمفيد ، اإلرشاد ، 32/99 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/236 ، لطربيسل ، االحتجاج) 1(

رشح  ، 1/450 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 1/234 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 1/245

 32/435 ، للمرعيش ، إحقاق احلق
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 :  والشنان.بل أعمى ، وهو لو مل يكن أحول ظاهرا فكان أحول باطنا لرشكه ، األحول

العداوة أي ملا انشقا بام خنقهام من ظهور مناقبه وفضائله وعجزمها عن أن يدانياه يف شئ 

  .)1(أو من شدة غيظه أكمنا له العداوة يف قلبهام منتهضني للفرصة  ، منها

  وقال بعض الظرفاء. من أعجاز قريش وأذناهبا- أي أبوبكر -إنه  :  فاطمة عليها السالم

  .)2( أذناهبابل من ذوي: 

يا بن العم أريد أن أوصيك بأشياء  : أهنا قالت لعىل عليه السالم :  فاطمة عليها السالم

 فإذا أنا قضيت نحبي فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت ... : فاحفظها عيل فقال هلا

عيل عليه  قال ، من ليل أو هنار وال حيرضن من أعداء اهللا وأعداء رسوله للصالة عيل أحد

  .)3(أفعل  : لسالما

تقىض يا  : فقال ، إن يل إليك حاجة يا أبا احلسن : عيل عليه السالمل :  فاطمة عليها السالم

أن وسلم صىل اهللا عليه وآله نشدتك باهللا وبحق حممد رسول اهللا  :  فقالت.بنت رسول اهللا

                                                        

للتربيزي  ، ضاءاللمعة البي ، 29/182 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 204 ، للطويس ، األمايل) 1(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 776 ، األنصاري

 1/200 ، )عليه السالم(

 30/519 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

اللمعة  ، 78/253 ، 43/204 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/188 ، للصدوق ، علل الرشائع) 3(

 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 875 ، للتربيزي األنصاري،  البيضاء

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/46

 220 ، 1/206 ، )السالم
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ع حضور هذه األخبار تدل عىل أن من :  قال املجليس.ال يصيل عىل أبو بكر وال عمر

 .)1(الكفار واملنافقني بل الفساق يف اجلنازة وعند الصالة مطلوب 

تقىض يا  : فقال ، إن يل إليك حاجة يا أبا احلسن : عيل عليه السالمل :  فاطمة عليها السالم

أن وسلم صىل اهللا عليه وآله نشدتك باهللا وبحق حممد رسول اهللا  :  فقالت.بنت رسول اهللا

هذه األخبار تدل عىل أن منع حضور  :  قال املجليس.ر وال عمرال يصيل عىل أبو بك

  .)2(الكفار واملنافقني بل الفساق يف اجلنازة وعند الصالة مطلوب

دخل إليها رجالن من وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا قبض رسول اهللا   : السالمافاطمة عليه

هل سمعتام من  ، أصدقاين  :كيف أصبحت يا بنت رسول اهللا ؟ قالت : الصحابة فقاال هلا

 نعم واهللا لقد سمعنا ذلك منه : فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاين ؟ قاال : رسول اهللا

ثم  ، اللهم إين أشهدك أهنام قد آذياين وغصبا حقي : فرفعت يدهيا إىل السامء وقالت، 

تى أحلقها وعاشت بعد أبيها مخسة وسبعني يوما ح ، أعرضت عنهام فلم تكلمهام بعد ذلك

  .)3(الرجالن أبوبكر وعمر :  قال املجليس.اهللا به
                                                        

جامع  ، 78/391 ، للمجليس  ،بحار األنوار ، 2/290 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 1(

 بيت األحزان ، 862 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 3/291 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 169 ، لعباس القمي، 

جامع  ، 78/391 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/290 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 2(

 بيت األحزان ، 862 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء  ،3/291 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 169 ، لعباس القمي، 

عليها (صحيفة الزهراء  ، 36/308 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 65 ، للخزاز القمي ، كفاية األثر) 3(

ديث للجنة احل ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 176 ، مجع جواد القيومي ، ج ، )السالم

 1/63 ، )عليه السالم(يف معهد باقر العلوم 
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أوصيك أن ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء  : عيل عليه السالمل :  فاطمة عليها السالم

وال وسلم صىل اهللا عليه وآله الذين ظلموين وأخذوا حقي فإهنم عدوي وعدو رسول اهللا 

وادفني يف الليل إذا هدأت العيون  ، وال من أتباعهم ، ترتك أن يصيل عيل أحد منهم

  .)1(ونامت االبصار ثم توفيت صلوات اهللا عليها وعىل أبنيها وبعلها وبنيها 

صىل اهللا عليه ال تصل عيل أمة نقضت عهد اهللا وعهد أيب رسول اهللا  :  فاطمة عليها السالم

وخرقوا  ،  إرثيوأخذوا ، وظلموين حقي ،  يف أمري املؤمنني عيل عليه السالموآله وسلم

 جربئيل - واهللا -وكذبوا شهودي وهم  ، صحيفتي التي كتبها يل أيب بملك فدك

وطفت عليهم يف بيوهتم وأمري املؤمنني  ، وميكائيل وأمري املؤمنني عليه السالم وأم أيمن

عليه السالم حيملني ومعي احلسن واحلسني ليال وهنارا إىل منازهلم أذكرهم باهللا وبرسوله 

فيجيبونا ليال ويقعدون عن نرصتنا  ، ظلمونا وال تغصبونا حقنا الذي جعله اهللا لناأال ت

ثم ينفذون إىل دارنا قنفذا ومعه عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد ليخرجوا ابن  ، هنارا

فال خيرج إليهم متشاغال بام أوصاه به  ، عمي عليا إىل سقيفة بني ساعدة لبيعتهم اخلارسة

 وبأزواجه وبتأليف القرآن وقضاء ثامنني ألف درهم هللا عليه وآله وسلمصىل ارسول اهللا 

عىل بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه  فجمعوا احلطب اجلزل ، وصاه بقضائها عنه عدات ودينا

فأخذ  ، فوقفت بعضادة الباب وناشدهتم باهللا وبأيب أن يكفوا عنا وينرصونا ، وحيرقونا

                                                        

 ، 43/192 ، 31/619 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 151 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني) 1(

حياة  ، 1/159 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 868 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء

 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 3/40 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) معليه السال(أمري املؤمنني 

 )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 150

 300 ، 247 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 1/222، 
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 فرضب به عضدي فالتوى السوط عىل عضدي - بكر  موىل أيب-عمر السوط من يد قنفذ 

وركل الباب برجله فرده عيل وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار  ، حتى صار كالدملج

وجاءين املخاض  ، فرضبني بيده حتى انتثر قرطي من أذين ، تسعر وتسفع وجهي

 ،  منهموقد تربأ اهللا ورسوله! فهذه أمة تصيل عيل ؟  ، فأسقطت حمسنا قتيال بغري جرم

يف   فعمل أمري املؤمنني عليه السالم بوصيتها ومل يعلم أحدا هبا فأصنع.وتربأت منهم

  .)1(البقيع ليلة دفنت فاطمة عليها السالم أربعون قربا جددا

فأخذاه دوننا  ، إن أبا بكر وعمر عمدا إىل هذا األمر وهو لنا كله : احلسن عليه السالم

أما واهللا لتهمنهام أنفسهام يوم يطلب الناس فيه  ، وجعال لنا فيه سهام كسهم اجلدة

 . )2(شفاعتنا

                                                        
 ، 30/349 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 179 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى) 1(

جممع  ، 185 ، ملحمد حسني احلاج ، يف الكتاب والسنة باتفاق األمة) عليه السالم(حقوق آل البيت 

للجنة احلديث يف  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 147 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 ، األرسار الفاطمية ، 121 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/170 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 

 ، 262 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 125 ، ملحمد فاضل املسعودي

عليها (مأساة الزهراء  ، 319 ، اشم اهلاشميهل، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 452

 293 ، 2/48 ، 1/202 ، جلعفر مرتىض ، )السالم

رجال تركوا بصامت عىل قسامت  ، 30/236 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 49 ، للمفيد ، األمايل) 2(

ديث يف للجنة احل ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن  ، 108 ، للطيف القزويني ، التاريخ

 )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 230 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 

 ،4/230 
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فبينام  ، وقد وقف عليه السالم يسرتيح ساعة وقد ضعف عن القتال : احلسني عليه السالم

فأتاه سهم  ، هو واقف إذ أتاه حجر فوقع يف جبهته فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه

 - ويف بعض الروايات عىل قلبه - صدره فوقع السهم يف ، حمدد مسموم له ثالث شعب

 ورفع رأسه إىل السامء .بسم اهللا وباهللا وعىل ملة رسول اهللا : فقال احلسني عليه السالم

ثم أخذ  ، إهلي إنك تعلم أهنم يقتلون رجال ليس عىل وجه األرض ابن نبي غريه : وقال

رح فلام امتألت رمى فوضع يده عىل اجل ، السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كامليزاب

وما عرفت احلمرة يف السامء حتى رمى  ، فام رجع من ذلك الدم قطرة ، به إىل السامء

 ثم وضع يده ثانيا فلام امتألت لطخ هبا رأسه وحليته ، احلسني عليه السالم بدمه إىل السامء

 يا رسول : هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول اهللا وأنا خمضوب بدمي وأقول : وقال، 

 .)1(- أي أيب بكر وعمر -اهللا قتلني فالن وفالن 

ها أول  : أخربين عن هذين الرجلني ؟ قال : وقد سأله الثاميل : زين العابدين عليه السالم

ال غفر اهللا فام وال  ، وجلسا جملسا كنا أحق به منهام ، وأخذا مرياثنا ، من ظلمنا حقنا

  .)2(كافر من توالها ، كافران ، رمحهام

                                                        
 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 45/53 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 296

 361 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 2/284، 

 ، 18/178 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 244 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 69/138 ، 31/630 ، 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار

 187 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 26/49
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أسألك عن شئ أنفي عني به ما قد خامر  : وقد سأله الثاميل : العابدين عليه السالمزين 

 ، عليهام لعائن اهللا كليهام :  فقال.أسألك عن األول والثاين :  قلت.ذلك لك :  قال.نفيس

فعليها لعنة اهللا بلعناته كلها ماتا واهللا  :  ويف رواية.مضيا واهللا كافرين مرشكني باهللا العظيم

  .)1(ا كافران مرشكان باهللا العظيمومه

إن يل عليك حقا أال ختربين عن هذين  : وقد سأله موىل له : زين العابدين عليه السالم

  .)2(كافران كافر من أحبهام : عن أيب بكر وعمر ؟ فقال : الرجلني

اللهم العن اجلبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة  : من قال : زين العابدين عليه السالم

ورفع له سبعني ألف  ، وحما عنه سبعني ألف سيئة ، كتب اهللا له سبعني ألف حسنة

 . )3(درجة

                                                        

 ، 4/415 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/583 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 30/255 ، 27/29،  18/7 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، بصائر الدرجات ، 377 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 2/631

األرسار الفاطمية  ، 171 ، هلاشم البحراين ، ينابيع املعاجز ، 289 ، ملحمد بن احلسن الصفار

 262للمسعودي 

 ، 18/178 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 244 ، أليب الصالح احللبي،  تقريب املعارف) 2(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 69/137 ، 31/630 ، 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، جممع النورين ، 187 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 26/49

 103 ، احلسن املرنديأليب 

 51 ، بإرشاف حممد باقر األبطحي ، )عليه السالم(لإلمام زين العابدين  ، الصحيفة السجادية) 3(
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الطاغوت لعنة واحدة كتب اهللا له سبعني  ومن لعن اجلبت : زين العابدين عليه السالم

ألف ألف حسنة وحمى عنه سبعني ألف ألف سيئة ورفع له سبعني ألف ألف درجة ومن 

فمىض موالنا عيل بن  :  الثاميل- قال الراوي . كتب له مثل ذلكأمسى يلعنهام لعنة واحدة

حديث ! يا موالي  : احلسني عليه السالم فدخلت عىل موالنا أيب جعفر الباقر فقلت

نعم يا ثاميل احتب أن  : هات يا ثامىل فاعدت عليه احلديث فقال : سمعته من أبيك فقال

 لعنة واحدة يف كل غداة مل يكتب عليه ذنب من لعنهام : فقال ، ازيدك فقلت بىل يا موالي

قال  ، ومن امسى ولعنهام مل يكتب له ذنب يف ليلة حتى يصبح ، يف ذلك اليوم حتى يميس

 فمىض ابو جعفر فدخلت عىل مولينا الصادق فقلت حديث سمعته من أبيك وجدك فقال

 عليه السالم ويرفع ثم قال ، هات يا أبا محزة فاعدت عليه احلديث فقال حقا يا أبا محزة: 

 .)1(ان اهللا واسع كريم : ثم قال ، له الف الف درجة

فكيف لو تربأتم من  ، أنتم تقتلون يف عثامن من ستني سنة : زين العابدين عليه السالم

  .)2(صنمي قريش

ما عسى  :  قال.وقد سئل عن أيب بكر وعمر ما تقول فيهام ؟ : زين العابدين عليه السالم

  .)3(وال غفر هلام ، ال رمحهام اهللا ، أن أقول فيهام

                                                        

شفاء الصدور يف رشح  ، 793 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب ) 1(

 513 ، ضياء الصاحلني ، 2/378 ، للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين ، زيارة العاشور

جممع  ، 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 245 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 103 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 30/380 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 244 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من اجلنة فبسطتا عىل  : زين العابدين عليه السالم

وإذا ضحك  ، فإذا قعد ضحك ، ثم جيئ عيل عليه السالم حتى يقعد عليهام ، شفري جهنم

يا أمري  :  فيقوالنثم خيرجان فيوقفان بني يديه ، انقلبت جنهم فصار عاليها سافلها

فيضحك  :  قال.!أال تشفع لنا عند ربك ؟ ! أال ترمحنا ؟ ! يا ويص رسول اهللا ! املؤمنني 

َفاليوم ( : وذلك قوله عز وجل ، ثم يقوم فيدخل األريكتان ويعادان إىل موضعهام ، منهام ْ َ ْ َ

ون  ُ فار يضحك َالذين آمنوا من الكُ َّ ْ ْ ََّ َ َ َْ ِ ِ ُِ ِ عىل األرائك*َ ِ َ َ ْ َ َ ينظرون َ ُُ فار ما كانوا *َ ُ ُ هل ثوب الك َ َ ُ َّ ْ ُ َْ ِّ َ

َيفعلون  ُ َْ  . )1()]36-34 : املطففني[َ

مها أول من أضغنا  : وقد سئل عن أيب بكر وعمر ؟ فقال : زين العابدين عليه السالم

وجلسا جملسا كنا أحق  :  ويف رواية.ومحال الناس عىل رقابنا ، واضطجعا بسبيلنا ، بآبائنا

  .)2(فال غفر اهللا هلام .به منهام

جعلت فداك عن ثلث خصال انفي عنى فيه  : وقد سأله الثاميل : زين العابدين عليه السالم

التقية قال فقال ذلك لك قلت أسألك عن فالن وفالن قال فعليها لعنة اهللا بلعناته كلها 

  .)3(ماتا واهللا ومها كافران مرشكان باهللا العظيم

ملا مرضت فاطمة عليها السالم مرضها الذي توفيت فيه  : سالمزين العابدين عليه ال

وليس يدخل  ، إهنا ثقيلة : فقيل له ،  عائداجاءها العباس بن عبد املطلب  ، وثقلت

                                                        

 2/781 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 36/66 ، 30/277 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 6/448 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 4/283 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام، 

 30/380 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 243 ، 244 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، 27/29 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 289 ، حمد بن احلسن الصفارمل ، بصائر الدرجات) 3(

 262 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 30/145
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يا بن  : قل له : فأرسل إىل عيل عليه السالم فقال لرسوله ،  فانرصف إىل داره؛عليها أحد 

صىل فجأنى من الغم بشكاة حبيبة رسول اهللا قد  : ويقول لك ، عمك يقرئك السالم ، أخ

وإين ألظنها أولنا حلوقا برسول  ، وقرة عينه وعيني فاطمة ما هدنىوسلم اهللا عليه وآله 

فإن كان من أمرها ما  ، واهللا خيتار هلا وحيبوها ويزلفها لديهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

األنصار حتى يصيبوا األجر يف حضورها  املهاجرين و- أنا لك الفداء -فامجع  ، البد منه

 :  فقال عيل عليه السالم لرسوله وأنا حارض عنده.ويف ذلك مجال للدين ، والصالة عليها

وقد عرفت مشورتك ولرأيك  ، ال عدمت إشفاقك وحتننك : وقل ، أبلغ عمى السالم

ن حقها مل تزل مظلومة موسلم صىل اهللا عليه وآله إن فاطمة بنت رسول اهللا  ، فضله

وسلم صىل اهللا عليه وآله مل حتفظ فيها وصية رسول اهللا  ، وعن مرياثها مدفوعة ، ممنوعة

وإين  ، وكفى باهللا حاكام ومن الظاملني منتقام ، والحق اهللا عز وجل ، وال رعى فيها حقه

  .)1(فإهنا وصتني بسرت أمرها  ، أسألك يا عم أن تسمح يل برتك ما أرشت به

كام أن عيل  ، كان جد بن قيس تايل عبد اهللا بن أيب يف النفاق : ليه السالمزين العابدين ع

 وتفرد جد مع عبد . يف الكامل واجلامل واجلاللصىل اهللا عليه وآله وسلمتايل رسول اهللا 

 بعد هذه القصة التي سلم اهللا منها حممدا وصحبه وقلبها عىل عبد اهللا بن أيب -اهللا بن أيب 
                                                        

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 43/210 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 156 ، للطويس ، األمايل) 1(

للتربيزي  ، اللمعة البيضاء ، 96 ، دنىلعىل خان امل ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/69

موسوعة  ، 3/38 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 877 ، األنصاري

 ، 1/228 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(شهادة املعصومني 

األعالم من الصحابة  ، 178 ، لعباس القمي ، بيت األحزان،  5/183 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 8/13 ، للحاج حسني الشاكري ، والتابعني

 451 ، مهدي
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 وليس عيل عليه السالم كمثله ،  ماهر بالسحرصىل اهللا عليه وآله وسلما إن حممد : فقال له

ثم يقف  ، فاختذ أنت يا جد لعيل دعوة بعد أن تتقدم يف تنبيش أصل حائط بستانك، 

ويدفعونه عىل عيل عليه السالم  ، رجال خلف احلائط بخشب يعتمدون هبا عىل احلائط

الم حتت احلائط فتلقاه بيرساه ودفعه وكان  فجلس عيل عليه الس.ومن معه ليموتوا حتته

 وجعل يأكل معهم حتى أكلوا .كلوا بسم اهللا : الطعام بني أيدهيم فقال عيل عليه السالم

 واحلائط ثالثون ذراعا طوله يف مخسة عرش ذراعا -وهو يمسك احلائط بشامله  ، وفرغوا

يا  : كلون يقولون فجعل أصحاب عيل عليه السالم وهم يأ-يف ذراعني غلظه  ، سمكه

 فقال .أخا رسول اهللا أفتحامي هذا وأنت تأكل ؟ فإنك تتعب يف حبسك هذا احلائط عنا

إين لست أجد له من املس بيساري إال أقل مما أجده من ثقل هذه اللقمة  : عيل عليه السالم

وإن حممدا يطلبه  ، وخيش أن يكون عيل قد مات وصحبه ،  وهرب جد بن قيس.بيميني

فبلغهم أن عليا قد أمسك احلائط بيساره وهو  ، واختبأ عند عبد اهللا بن أيب ،  منهلينتقم

 فقال أبو الرشور وأبو الدواهي اللذان كانا .وأصحابه حتت احلائط مل يموتوا ، يأكل بيمينه

 فلام فرغ القوم مال .إن عليا قد مهر بسحر حممد فال سبيل لنا عليه : أصل التدبري يف ذلك

وخرج  ، والم شعبه ، ورأب صدعه ، لسالم عىل احلائط بيساره فأقامه وسواهعيل عليه ا

يا أبا احلسن ضاهيت  :  قال له.صىل اهللا عليه وآله وسلم  فلام رآه رسول اهللا .هو والقوم

 . )1(وما سهل اهللا ذلك له إال بدعائه بنا أهل البيت  ، اليوم أخي اخلرض ملا أقام اجلدار

                                                        

مدينة  ، 193 ، )عليه السالم(املنسوب لإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسري اإلمام العسكري ) 1(

 ، إثبات اهلداة ، 42/31 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (1/483 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 2/482 ، للحر العاميل
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قال إن من وراء شمسكم هذه أربعني عني شمس ما بني عني شمس :  الباقر عليه السالم

إىل عني شمس أربعون عاما فيها خلق كثري ما يعلمون ان اهللا عز وجل خلق آدم أم مل 

خيلفه وان من وراء قمركم هذا أربعني قرصا من القمر ما بني القرص إىل القرص أربعون 

 خلق آدم أم مل خيلقه قد أهلموا كام أهلمت عاما فيها خلق كثري ال يعلمون ان اهللا عز وجل

 . )1(النحلة بلعن األول والثاين يف كل األوقات وقد وكل مالئكة متى مل يلعنوا عذبوا

 ، ثالث يف ناحية : ثم رمى بخمس بعد ذلك ، أنه رمى بمنى اجلمرات : الباقر عليه السالم

 أبو بكر -وسم أخرج الفاسقني إنه إذا كان كل م : فسئل عن ذلك فقال ، وثنتان يف ناحية

فرميت األول بثنتني  ، ال يرامها إال إمام عدل ، فصلبا هاهنا ،  غضني طريني-وعمر 

  .)2(واآلخر بثالث؛ ألن اآلخر أخبث من األول

ثم  ، يدخل القائم املسجد فينقض احلائط حتى يضعه إىل األرض : الباقر عليه السالم

 ، فريتاب عند ذلك املبطلون ، يكلمهام فيجيبانه  ،خيرج األزرق وزريق غضني طريني

ثم حيرقهام  ، فيقتل منهم مخسامئة مرتاب يف جوف املسجد! يكلم املوتى ؟  : فيقولون

                                                        
 27/45 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 89 ، 12 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

 ، ًأنظر أيضا ، 1/338عمة اهللا اجلزائري لن ، األنوار النعامنية ، 1/47 ، هلاشم البحراين ، الربهان، 

 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 6/49 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

لرجب  ، مشارق أنوار اليقني ، 1/377 ، ملصطفى اخلميني ، تفسري القرآن الكريم ، )احلاشية (2/219

  )61 ، الربيس

خامتة املستدرك للنوري  ، 816 اخلرائج واجلرائح للراوندي 5/277،  االختصاص للمفيد) 2(

مستدرك  ، 307بصائر الدرجات للصفار  ، 27/305بحار األنوار للمجليس  ، 5/67الطربيس 

 ، مستدرك سفينة البحار ، 5/24 ، هلاشم البحراين ،  مدينة املعاجز10/78الوسائل للنوري الطربيس 

 4/202  ،لعيل النامزي الشاهرودي
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وذلك  ، )عليهم السالم(باحلطب الذي مجعاه ليحرقا به عليا وفاطمة واحلسن واحلسني 

  .)1(وهيدم قرص املدينة ، احلطب عندنا وارثه

وال أخذ  ، ما أهريق حمجمة من دم : أنه سئل عن أيب بكر وعمر فقال : السالمالباقر عليه 

 . )2(إال ذاك يف أعناقهام ، وال قلب حجر عىل حجر ، مال من غري حله

واهللا ما مات منا ميت قط إال ساخطا عليهام وما منا اليوم إال  : فقال : الباقر عليه السالم

إهنام ظلامنا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول  ، الصغريساخطا عليهام يويص بذلك الكبري منا 

من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقا يف االسالم ال يسكر أبدا حتى يقوم قائمنا أو يتكلم 

أما واهللا لو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا ألبدى من أمورمها ما كان  :  ثم قال.متكلمنا

ا أسست من بلية وال قضية جتري علينا أهل يكتم ولكتم من أمورمها ما كان يظهر واهللا م

  .)3(البيت إال مها أسسا أوهلا فعليهام لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

                                                        
عليه (معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 455 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 3/306 ، لعيل الكوراين العاميل ، )السالم

شفاء  ، 260 ، اهلاشميهلاشم ، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 292 ، مهدي

 )احلاشية (1/279 ، للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين ، الصدور يف رشح زيارة العاشور

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 12/30للامزندراين  ، رشح أصول الكايف ، 8/103للكليني  ، الكايف) 2(

عليه (شهادة األئمة  ، 2/428 ، للنامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 46/341 ، 30/266

 423 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء ، 116 ، جلعفر البيايت ، )السالم

 ، 12/338 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 205 ، للكليني ، روضة الكايف) 3(

 ، هلادي النجفي ، )السالمعليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 30/269 ، للمجليس ، بحار األنوار

 للعاميل ، االنتصار ، 2/249 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 405 ، 9/285 ، 8/545

 )احلاشية (45 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 8/322، 
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ما أهريق دم وال حكم  : فقال ، وقد سأله الكميت عن الشيخني؟ : الباقر عليه السالم

إال  ، م عيلوحك ، صىل اهللا عليه وآله وسلموحكم رسوله  ، بحكم غري موافق حلكم اهللا

يا كميت بن زيد  :  ويف رواية.حسبي ، اهللا أكرب حسبي ، فقال الكميت ، وهو يف أعناقهام

ما أهريق يف االسالم حمجمة من دم وال اكتسب مال من غري حلة وال نكح فرج حرام اال 

ونحن معارش بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا  ، وذلك يف أعناقهام إىل يوم يقوم قائمنا

  .)1(  والرباءة منهامبسبهام

َويوم يعض الظامل عىل يديه يقول يا ليتني اختذت مع ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َُ َ ُّْ َ ُ ُ ََّ ََّ ِ َِ َ ُ
ِ

ًالرسول سبيال  ِ َ ُ ً يا ويلتى ليتني مل أختذ فالنا خليال *َِّ ِ َ ً َ ُ ْ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َ األول  :  قال.)]28-27 : الفرقان[َ

ًيا ليتني اختذت مع الرسول عليا وليا " : يقول) ني به أبا بكريع( ً يا ليتني مل أختذ فالنا -ً

ِلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان ( ")عمر( يعني الثاين -ًخليال  َ ِ ْ ُ َ َ ْ ِّ َّ َ َِ ِْ َ َ ْ ََّ َ ِْ ِ َ ِْ ِ َ َ َ

ًخذوال  ُ  . )2()لالنسان خذوال(هو الثاين  و)وكان الشيطان( يعني الوالية )]29 : الفرقان[َ

                                                        

 ، 30/240 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (20/303 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 1(

 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، )احلاشية (376 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 47/323 ، 266

مستدركات علم  ، 572 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 463 ، 2/461

 ، 15/128 ، للخوئي،  معجم رجال احلديث ، 8/99 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، رجال احلديث

 ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 10/428 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 8/449 ، للحاج حسني الشاكري

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 24/19 ، للمجليس ، أنظر هذه الرواية وغريها يف بحار األنوار) 2(

 ، 50/214 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 630 ، 31/591 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 30/245

مرآة األنوار  ، 4/360 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/375 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات

 228 ، 144 ، أليب احلسن للعاميل ، ومشكاة األرسار
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 ابسط يدك أبايعك : أن خارجي قال ألمري املؤمنني عليه السالم : قال : الباقر عليه السالم

أصفق لعن اهللا  : فقال له ، عىل ما عمل به أبو بكر وعمر : عىل ماذا ؟ قال : فقال عيل، 

عراق وال يعرفك االثنني واهللا لكأين بك قد قتلت عىل ضالل ووطئ وجهك دواب ال

  .)1(قومك

مها أول من ظلمنا حقنا ومحل  :  قال.وقد سئل عن أيب بكر وعمر ؟ : الباقر عليه السالم

  .)2(فأعاد عيل ثالثا ، فأعدت عليه ، الناس عىل رقابنا

مها أول من انتزى عىل حقنا  : فقال ، وقد سئل عن أيب بكر وعمر : الباقر عليه السالم

  .)3(وأدخال الذل بيوتنا ، عناقنا وأكنافناومحال الناس عىل أ

سألته فلم  : ثم قال بشري ، وقد سأله بشري عن أيب بكر وعمر فلم جيبه : الباقر عليه السالم

ما قطرت قطرة  :  فقال.أخربين عنهام ؟ ، جعلت فداك : فلام كان يف الثالثة قلت ، جيبني

  .)4(يف أعناقهام إىل يوم القيامةمن دمائنا وال من دماء أحد من املسلمني إال وهي 

                                                        
 ، مدينة املعاجز ، 312 ، للمفيد ، االختصاص ، 412ملحمد بن احلسن الصفار  ، بصائر الدرجات) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 99 ، هلاشم البحراين ، ينابيع املعاجز ، 2/199 ، هلاشم البحراين

موسوعة أحاديث أهل  ، 9/265 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 41/295 ، 34/258

 3/381 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 245 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

مستدركات  ، 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 245 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 6/301 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديث

 بحار األنوار ، 376 ، للامحوزي ، ألربعنيكتاب ا ، 245 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف، ) 4(

 30/382 ، للمجليس، 
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صىل اهللا عليه إن الناس يزعمون أن رسول اهللا  : وقد قال له ابن بشري : الباقر عليه السالم

واهللا ما قال هذا  :  فقال أبو جعفر.اللهم أعز االسالم بأيب جهل أو بعمر : قالوسلم وآله 

صىل اهللا عليه وآله  الدين بمحمد إنام أعز اهللا ، قطوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

  .)1(ما كان اهللا ليعز الدين برشار خلقه ، وسلم

 رمحك اهللا! يا أبا جعفر  : وقد سأله كثري النوى وكان معه أيب اجلارود : الباقر عليه السالم

كذب  : فقلت أليب جعفر عليه عليه السالم ، هذا أبو اجلارود يربأ من أيب بكر وعمر، 

وعنده عبد اهللا بن عيل أخو أيب جعفر  ، ال إله إال هو ما سمع ذلك مني قطواهللا الذي 

كانا واهللا أول من ظلمنا حقنا وأضغنا  ، أقبل إيل يا كثري ، هلم إيل : فقال ، عليه السالم

  .)2(وال غفر لك معهام يا كثري ، فال غفر اهللا هلام ، ومحال الناس عىل رقابنا ، بآبائنا

ومحال الناس عىل  ، ما أول من ظلمنا حقنا : وقد سئل عنهام فقل : مالباقر عليه السال

فدك وسلم صىل اهللا عليه وآله وأخذا من فاطمة عليها السالم عطية رسول اهللا  ، رقابنا

  .)3(اهللا ورسوله منهام بريئان : فقام ميرس فقال ، بنواضحها

ما تريد  : مر ؟ فقال كهيئة املنتهرعن أيب بكر وع : وقد سأله بشري قال : الباقر عليه السالم

 فكيف لو أظهرهتم الرباءة منهام ، أنتم تقتلون عىل دم عثامن بن عفان ، من صنمي العرب

  .)4(إذا ملا ناظروكم طرفة عني، 

                                                        

 30/382 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 246 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 املصادر السابقة) 3(

مستدركات  ، 30/382 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 2/36 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديث
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إن أول من ظلمنا وذهب بحقنا ومحل الناس عىل رقابنا أبو بكر  : الباقر عليه السالم

  .)1(وعمر

  .)2(لو وجد عيل أعوانا لرضب أعناقهام : قال : الباقر عليه السالم

 . )3( يعني أبا بكر وعمر-واهللا لو وجد عليهام أعوانا جلاهدمها  : الباقر عليه السالم

من مات ولنا  : ثالثة ال يصعد عملهم إىل السامء وال يقبل منهم عمل : الباقر عليه السالم

  .)4(ىل أبا بكر وعمرومن تو ، ومن توىل عدونا ، أهل البيت يف قلبه بغض

 ، وقبض حقنا ، مها أول من ظلمنا : قال وقد سئل عن أيب بكر وعمر : الباقر عليه السالم

فال غفر اهللا هلام ظلمهام  ، وفتح علينا باب ال يسده شئ إىل يوم القيامة ، وتوثب عىل رقابنا

  .)5(إيانا

أئمتنا وسادتنا نوايل من  : لوقد دخل عليه سامل بن أيب حفصة فقا : الباقر عليه السالم

إن كان لقولك ! بخ بخ يا شيخ  :  فقال.ونربأ من عدوكم ، ونعادي من عاديتم ، واليتم

إماما  :  قال.ما تقول يف أيب بكر وعمر ؟ :  قال.إن له حقيقة ، جعلت فداك :  قلت.حقيقة

                                                        

 30/383 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

لعيل النامزي  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 245 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 30/381 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/302،  الشاهرودي

مستدركات  ، 30/383 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 4/99 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديث

 30/383 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 5(
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مل جيعل اهللا له فيه واهللا لقد أرشكت يف هذا االمر من ! يا شيخ  :  قال.عدل رمحهام اهللا ؟

  .)1(نصيبا

هل  : فقالوا ، إذ دخل عليه مجاعة من الشيعة وفيهم جابر بن يزيد : الباقر عليه السالم

 :  قالوا.اللهم ال : ريض أبوك عيل بن أيب طالب عليه السالم بامامة األول والثاين ؟ فقال

سؤال جابر بن عبد اهللا فلم نكح من سبيهم خولة احلنفية إذا مل يرض بإمامتهم ؟ فأمر ب

يا جابر هل ريض إمامك عيل بن أيب طالب عليه السالم بامامة من  : األنصاري فقالوا

فلم نكح من سبيهم خولة احلنفية إذا مل يرض بإمامتهم ؟  : قالوا ، اللهم ال : تقدم ؟ قال

 ، اسمعواآه آه آه لقد ظننت أين أموت وال اسأل عن هذا واآلن إذ سألتموين ف : قال جابر

حرضت السبي وقد أدخلت احلنفية فيمن ادخل فلام نظرت إىل مجيع الناس عدلت  : وعوا

وأعلنت بالبكاء  ،  فرنت رنة وزفرت زفرةصىل اهللا عليه وآله وسلمإىل تربة رسول اهللا 

وعىل أهل بيتك من  ، السالم عليك يا رسول اهللا صىل اهللا عليك : ثم نادت ، والنحيب

اهللا ما كان لنا إليهم من ذنب إال امليل و ، أمتك سبتنا سبي النوب والديلمهؤالء  ، بعدك

 .)2(والسيئة حسنة فسبتنا ، فجعلت احلسنة سيئة ، إىل أهل بيتك

                                                        

 املصادر السابقة) 1(

البن ميثم  ، رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني ، 2/589 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 2(

 ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 42/84 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (247 ، البحراين

 ، ملحمد عىل األبطحي ، قيح كتاب رجال النجايشهتذيب املقال يف تن ، 1/116 ، لعزيز اهللا عطاردي

 54 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث ؟ ، )احلاشية (5/47
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ًوإذ أرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا ( :  عز وجليف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ َّ
وأرس إليهام أن أبا بكر وعمر يليان أمر  ، أرس إليهام أمر القبطية:  قال ، )]3 : التحريم[

  )1(األمة من بعده ظاملني فاجرين غادرين

إين أختوف عيل وعليك الفوت أو ! يا عامه  : قال ، وقد سأله األرقط : الباقر عليه السالم

برئ  ، برأ منهامإ :  فقال يل جعفر عليه السالم.ومل يفرش يل أمر هذين الرجلني ؟ ، املوت

  .)2(اهللا ورسوله منهام

  .)3(أبو بكر وعمر صنام قريش اللذان يعبدوهنام : الباقر عليه السالم

ُولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس  : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ْ َ َِ ْ َ ُ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َ َِ َ  ، ]16 : قـ[َ

َقال قرينه ربنا ما و.هو األول : قال ََ َُّ ُ ِ َ َ ٍ أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد َ ِ َِ َ ُ ٍْ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ هو  : قال ، ]27 : قـ[َ

ٍيوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد  : وهذه اآليات إىل قوله ، زفر ِ ِِ َّ ْ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َُ ََ َ ََ َ ْ َْ ِ َّ ] 30 : قـ[ِ

  .)4(وكانوا أحق هبا وأهلها ، فيهام ويف أتباعهام

                                                        
 ، 30/384 ، 22/246 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 248 ، إليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 246 ، زيملحمد طاهر القمي الشريا ، كتاب األربعني ، 31/640

 30/384 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 248 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(

مستدرك  ، 2/608 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 30/255 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(

 227 ، 4/222 ، هلاشم البحراين  ،الربهان ، ، 1/233 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار
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َويوم يعض الظامل عىل يديه يقول يا ليتني اختذت مع ( : أنه قال : الباقر عليه السالم ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َُ َ ُّْ َ ُ ُ ََّ ََّ ِ َِ َ ُ
ِ

ًالرسول سبيال  ِ َ ُ ً يا ويلتى ليتني مل أختذ فالنا خليال *َِّ ِ َ ً َ ُ ْ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َ يقول  : قال]) 28-27 : الفرقان[َ

  .)1(األول للثاين

َفبأ(كل ما يف الرمحن  : الباقر عليه السالم ِ ذبانَ َ ام تك ِي آالء ربكُ َ ِّ ِِّّ َُ َ  . )2(فهي يف أيب فالن وفالن) َ

ْيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم ( : سألته عن هذه اآلية يف قول اهللا : الباقر عليه السالم َ ُُّ َ َ َْ ُ َ ْ َِّ َِّ َ ُ َ َ

م أولياء  ُ َوإخوانك ْ َ َِ َ ْ َ ْ بائكم واخوانكم  فاما ال تتخذوا آ)الفاسقني( :  إىل قوله)]23 : التوبة[ِ

فان الكفر يف الباطن يف هذه اآلية والية األول  ، أولياء ان استحبوا الكفر عىل االيامن

 : قال ، وقوله عىل االيامن فااليامن والية عيل بن أيب طالب عليه السالم ، والثاين وهو كفر

م فأولـئك هم الظاملون ( ُ َومن يتوهلم منك ُ َّ َ َِ ُِ ْ ِّ َُ َ ْ َ َ َُ ُ َّ   .)3()]23  :التوبة[َ

 أمري املؤمنني عليا يوم صىل اهللا عليه وآله وسلمملا أقام رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

منهم أبو بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف  ، غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من املنافقني

أما  : قال عمر ، وسعد بن أيب وقاص وأبو عبيدة وسامل موىل أيب حذيفة واملغرية بن شعبة

 الساعة يقوم - ! صىل اهللا عليه وآله وسلم يعني النبي -! ترون عينيه كأهنام عينا جمنون ؟ 

                                                        

 ، 31/591 ، 30/245 ، 24/19 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 192 ، للكراجكي ، كنز الفوائد) 1(

 ، 4/360 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/375 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 50/214

 144 ، أليب احلسن للعاميل ، نوار ومشكاة األرسارمرآة األ ، 3/162 ، هلاشم البحراين ، تفسري الربهان

 3/40 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 ، 30/230 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/84 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

تفسري  ، 2/329 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/457 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 2/195 ، للحويزي ، نور الثقلني
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اهللا  : قالوا ، أهيا الناس من أوىل بكم من أنفسكم ؟ : فلام قام قال ، قال يل ريب : ويقول

وسلموا عليه  ، أال من كنت مواله فعيل مواله : ثم قال ، اللهم فاشهد : قال ، ورسوله

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفأنزل جربئيل عليه السالم وأعلم رسول اهللا  ، بإمرة املؤمنني

ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا[ : فأنزل اهللا ، فأنكروا وحلفوا ، فدعاهم فسأهلم ، بمقالة القوم ُ َ َ َُ ِْ ِ َ... 

  .)1(]74 : التوبة[

من زبرجد خرض وإنام خرضة قال إن اهللا خلق جبال حميطا بالدنيا  : الباقر عليه السالم

السامء من خرضة ذلك اجلبل وخلق خلقا ومل يفرض عليهم شيئا مما افرتض عىل خلقه من 

  .)2(صالة وزكاة وكلهم يلعن رجلني من هذه األمة وساممها 

قال إن من وراء هذه أربعني عني شمس ما بني شمس إىل شمس  : الباقر عليه السالم

ما يعلمون ان اهللا خلق آدم أومل خيلقه وان من وراء قمركم أربعون عاما فيها خلق كثري 

هذا أربعني قمرا ما بني قمر إىل قمر مسرية أربعني يوما فيها خلق كثري ما يعلمون ان اهللا 

                                                        

 ، 31/635 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/301 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/480 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 37/119

2/359 

 ، للحيل ، املحترض ، 12 ، للحيل ، خمترص بصائر الدرجات،  512 ، للصفار ، بصائر الدرجات) 2(

 57/121 ، 27/47 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 87 ، للحىل ، خمترص البصائر ، 279
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خلق آدم أومل خيلقه قد اهلموا كام أهلمت النحل لعنة األول والثاين يف كل وقت من 

  .)1(عنوها عذبوااألوقات وقد وكل هبم مالئكة متى ما مل يل

إن الشعبي يروي عندنا بالكوفة أن عليا  : وقد قال له حكم بن جبري : الباقر عليه السالم

فقال إن الرجل يفضل عىل  ، خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر : عليه السالم قال

  ذلكثم أتيت عيل بن احلسني عليهام السالم فأخربته ، نفسه من ليس هو مثله حبا وكرامة

  .)2(هو أفضل منهام كام بني السامء واألرض : فرضب عىل فخذي وقال، 

يف قول اهللا تبارك وتعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب  : الباقر عليه السالم

يؤمنون باجلبت والطاغوت فالن وفالن ويقولون للذين كفروا هؤالء اهدى من الذين 

الل والدعاة إىل النار هؤالء اهدى من آل حممد وأوليائهم آمنوا سبيال يقولون الئمة الض

سبيال أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا أم هلم نصيب من امللك 

  .)3(يعنى االمام واخلالفة فإذا ال يؤتون الناس نقريا عن الناس الذين عنى اهللا

                                                        
للحسن بن سليامن  ، خمترص بصائر الدرجات ، 513 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 ، 27/45 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 90 ، سليامن احلىلللحسن بن  ، خمترص البصائر ، 12 ، احليل

 6/49 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 54/329 ، 199 ، 30/196

 30/276 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 128 ، للمفيد ، االختصاص) 2(

 ، بحار األنوار ، 54 ، صفارلل ، بصائر الدرجات ، )احلاشية (3/344 ، للخوئي ، مصباح الفقاهة) 3(

معجم أحاديث اإلمام  ، 2/6 ، للنامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 30/187 ، 23/289 ، للمجليس

 ، التفسري الصايف ، 1/246 ، للعيايش ، تفسري العيايش ، 5/74 ، للكوراين ، )عليه السالم(املهدي 

 هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 297 ، )يعيالش(للطربي  ، بشارة املصطفى ، 1/459 ، للفيض الكاشاين

 432 ، 2/413 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 121 ، 3/119، 
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إبليس  :  قال.خربين بأول من يدخل النار ؟أ : وقد سأله أيب اجلارود : الباقر عليه السالم

  .)1(ورجل عن يمينه ورجل عن يساره

  .)2(أدركت أهل بيتي وهم يعيبوهنام : فقال ، سئل عن أيب بكر وعمر : السالمالباقر عليه ا

أنه كان بمنى وهو يرمي اجلامر فرمي وبقي يف يده مخس حصيات  : الباقر عليه السالم

جعلني اهللا فداك لقد  :  من اجلمرة وبثالث يف ناحية منها فقيل لهفرمى باثنتني يف ناحية

رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد انك رميت بحصياتك يف العقبات ثم رميت بخمس 

بعد ذلك يمنة ويرسة فقال نعم يا بن العم إذا كان يف كل موسم خيرج اهللا الفاسقني 

 اال االمام فرميت األول ثنتني والثاين الناكثني غضني طريني فيصلبان هاهنا ال يرامها أحدا

  .)3(ثالث ألنه اكفر وأظهر لعداوتنا واألول أدهى وأمر

                                                        

 ، تفسري نور الثقلني ، 30/188 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 208 ، للصدوق ، ثواب األعامل) 1(

 3/308،  هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 4/505 ، للحويزي

 30/382 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 246 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، 27/305 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 307 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 3(

ترص خم ، ) ه(2/323 ، ملريزا أيب الفضل الطهراين ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 30/192

 ، 10/78 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 111 ، للحسن بن سليامن احليل ، بصائر الدرجات

للحسن بن سليامن  ، املحترض ، 277 ، للمفيد ، األمايل ، 5/67 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك

لعيل النامزي  ،  البحارمستدرك سفينة ، 5/24 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 301 ، 36 ، احليل

 ، 5/421 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 4/202 ، الشاهرودي

 277 ، للمفيد ، اإلختصاص
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 يعني فالنا -حتى إذا جاءنا (قول اهللا  ، نزلت هاتان اآليتان هكذا : الباقر عليه السالم

 ) يقول أحدمها لصاحبه حني يراه يا ليت بيني وبينك بعد املرشقني فبئس القرين-وفالنا 

 - آل حممد حقهم -لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم (قال اهللا لنبيه قل لفالن وفالن واتباعهام ف

َأفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن ( ثم قال اهللا لنبيه )انكم يف العذاب مشرتكون َ ْ ْ َّ َْ ُ ْ ُّ ُْ َِ َِ ََ َُ َ

ٍكان يف ضالل مبني  ِ ُّ ٍ َ ََ ِ صىل اهللا  إىل نبيه  يعنى من فالن وفالن ثم أوحى اهللا)]40 : الزخرف[َ

 يعني )فاستمسك بالذي أوحي إليك يف عيل انك عىل رصاط مستقيم(وسلم عليه وآله 

 -جاءانا  : قرأ عليه السالم :  قال املجليس.انك عىل والية عيل وعيل هو الرصاط املستقيم

ال  وق.وفرسمها بأيب بكر وعمر ،  كام هو قراءة عاصم برواية أيب بكر وغريه-عىل التثنية 

ُومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له (قد مر يف اآلية السابقة  : أقول : يف موضع آخر ِّ ْ َ ََ َْ َ ْ َُ ِ َّ َِ ْ ِ ُ

ٌشيطانا فهو له قرين  ُ َ ُ ِْ َ َ َ ً َ  ويظهر من بعض األخبار أن املوصول كناية عن )]36 : الزخرف[َ

و عمر أيب بكر حيث عمي عن ذكر الرمحان يعني أمري املؤمنني والشيطان املقيض له ه

ْوإهنم ليصدوهنم( َ ْ َُّ ُُّ ُ َ ََ ِعن السبيل(أي الناس ) ِ ِ َّ ِ وهو أمري املؤمنني عليه السالم وواليته ) َ

َوحيسبون أهنم مهتدون ( َُ َ ْ ُ َُّ َّ َ ُْ َ َحتى إذا جاءنا( : ثم قال بعد ذلك]) 37 : الزخرف[َ ََّ ََ  يعني )ِ

َيا ليت بيني وبينك بعد ( :  أبو بكر لعمر)قال(أبا بكر وعمر  : العامي عن الذكر وشيطانه ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َ َ

ُاملرشقني فبئس القرين  َِ َ ْ َ َ َْْ ِْ ِِ   .)1()]38 : الزخرف[ْ

                                                        

 ، 31/602 ، 30/56 ، للمجليس ، بحار األنوار ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/1142 ، اينللفيض الكاش ، التفسري األصفى ، 2/286 ، 35/368

مستدركات علم رجال  ، 4/603 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/396 ، 4/392 ، الكاشاين

مرآة  ، 4/143 ، 3/48 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 4/457 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 280 ، أليب احلسن العاميل ، األنوار



560 

اكتب إىل أسامة ابن زيد يقدم  : أن عمر بن اخلطاب قال أليب بكر : الباقر عليه السالم

ول  من أيب بكر خليفة رس" :  فكتب أبو بكر إليه.فإن يف قدومه قطع الشنيعة عنا ، عليك

 أما بعد فانظر إذا أتاك كتايب فاقبل إيل - .إىل أسامة بن زيدوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

فإن املسلمني قد اجتمعوا عيل وولوين أمرهم فال تتخلفن فتعيص  ، أنت ومن معك

 من أسامة بن زيد "فكتب أسامة إليه جواب كتابه  :  قال."ويأتيك مني ما تكره والسالم 

 أما بعد فقد أتاين منك كتاب .عىل غزوة الشاموسلم صىل اهللا عليه وآله  عامل رسول اهللا

وذكرت يف آخره أن املسلمني  ، ذكرت يف أوله أنك خليفة رسول اهللا ، ينقض أوله آخره

فاعلم أين ومن معي من مجاعة املسلمني  ، قد اجتمعوا عليك فولوك أمرهم ورضوك

وانظر أن تدفع احلق إىل أهله وختليهم  ، ليناك أمرناواملهاجرين فال واهللا ما رضيناك وال و

وسلم صىل اهللا عليه وآله فقد علمت ما كان من قول رسول اهللا  ، وإياه فإهنم أحق به منك

انظر مركزك وال ختالف فتعيص اهللا ورسوله  ، فام طال العهد فتنسى ، يف عيل يوم الغدير

ومل  ، عليك وعىل صاحبكوسلم له صىل اهللا عليه وآوتعيص من استخلفه رسول اهللا 

وأنك وصاحبك رجعتام وعصيتام وسلم صىل اهللا عليه وآله يعزلني حتى قبض رسول اهللا 

فقال له عمر ال تفعل  :  فأراد أبو بكر أن خيلعها من عنقه قال."املدينة بغري إذن  فأقمتام يف

مر فالنا وفالنا أن قميص قمصك اهللا ال ختلعه فتندم ولكن ألح عليه بالكتب والرسائل و

فكتب  :  قال.يكتبوا إىل أسامة أن ال يفرق مجاعة املسلمني وأن يدخل معهم فيام صنعوا

 أن ارض بام اجتمعنا عليه وإياك أن تشتمل "إليه أبو بكر وكتب إليه الناس من املنافقني 

أسامة فلام وردت الكتب عىل  :  قال."املسلمني فتنة من قبلك فإهنم حديثو عهد بالكفر 

فلام رأى اجتامع اخللق عىل أيب بكر انطلق إىل عيل بن  ، انرصف بمن معه حتى دخل املدينة

فهل  :  قال له أسامة.هذا ما ترى : ما هذا ؟ قال له عيل : أيب طالب عليه السالم فقال له
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طلق فان :  قال.ال بل كارها : طائعا أو كارها ؟ فقال :  فقال.نعم يا أسامة : بايعته ؟ فقال

فرد عليه أبو  ،  قال.السالم عليك يا خليفة املسلمني ، أسامة فدخل عىل أيب بكر وقال له

  .)1(السالم عليك أهيا األمري ، بكر وقال

عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله دخلت فاطمة عليها السالم بنت حممد  : الباقر عليه السالم

 عيل بن أيب طالب عليه السالم وأم وشهد ، فأمر أن يكتب هلا ، فسألته فدكا ، أيب بكر

من أين جئت يا بنت  : فقال ، فاستقبلها عمر ، فخرجت فاطمة عليها السالم :  قال.أيمن

هايت  :  فقال عمر.قد كتب يل هبا ، من عند أيب بكر من شأن فدك : رسول اهللا ؟ قالت

 : ليه السالم فقال فاستقبلها عيل ع.عجل اهللا جزاه ، فبصق فيه وحماه ، فأعطته ، الكتاب

ما ركبوا مني ومن  : فقال ، فذكرت له ما صنع عمر! ما لك يا بنت رسول اهللا غضبى ؟ 

فأقسم  ، فجاءا ثانية من الغد ،  فمرضت فجاءا يعوداهنا فلم تأذن هلام.أبيك أعظم من هذا

 ثم .فردت ضعيفا ، فسلام ، فدخال عليها ، عليها أمري املؤمنني عليه السالم فأذنت هلام

صىل اهللا عليه وآله سألتكام باهللا الذي ال إله إال هو أسمعتام يقول رسول اهللا  : قالت هلام

 ، اللهم نعم :  قاال.من آذى فاطمة فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا : يف حقيوسلم 

فكتب هلا أبو بكر  ، ومل يكن عمر حارضا :  ويف رواية.)2(فاشهد أنكام قد آذيتامين : قالت

                                                        
لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 29/91 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/114 ، للطربيس ، حتجاجاال) 1(

الروض النضري يف  ، 443 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/457 ، امليانجي

ا أمحد للمريز ، لوامع احلقائق يف أصول العقائد ، 195 ، لفارس حسون كريم ، معنى حديث الغدير

 2/23 ، اآلشتياين

مصباح  ، 775 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 29/157 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 246 ، األنوار
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 فأخذه منها وتفل فيه ومزقه ، فاستقبلها عمر ، فأخرجته يف يدها ، إىل عامله برد فدك كتابا

 ، وقتلك ، مالك ؟ ال أمهلك اهللا :  فقالت له.وظلم ، لقد خرف ابن أيب قحافة : وقال، 

  .)1(ومزق بطنك

 : ينة فقال لهلقي أمري املؤمنني عليه السالم أبا بكر يف بعض سكك املد : الباقر عليه السالم

وسلم صىل اهللا عليه وآله يعلمه رسول اهللا  : ومن يعلم ذلك ؟ قال : ظلمت وفعلت فقال

 قال ، وكيف يل برسول اهللا حتى يعلمني ذلك لو أتاين يف املنام فأخربين لقبلت ذلك : قال

 فأدخله مسجد قبا فإذا هو برسولوسلم صىل اهللا عليه وآله فأنا أدخلك إىل رسول اهللا : 

اعتزل عن  : صىل اهللا عليه وآله وسلميف مسجد قبا فقال له وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

اسكت أما  : فقال ، فخرج من عنده فلقيه عمر فأخربه بذلك : قال ، ظلم أمري املؤمنني

  .)2( سحر بني هاشم بن عبد املطلب"عرفت قديام 

ال حتسبن الذين  : لسالم أليب بكر يوماقال عيل بن أيب طالب عليه ا : الباقر عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله فاشهد أن رسول اهللا  ، فتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم

فاتق اهللا إذا جاءك الشيطان  ، واهللا ليأتينك ، إنه ميت : فإياك أن تقول ، مات شهيداوسلم 

 : قال ،  أطعته وخرجت مما أنا فيهإن جاءين واهللا :  فبعث به أبو بكر فقال.غري متمثل به

صىل اهللا فإذا حممد  ، وذكر أمري املؤمنني عليه السالم لذلك النور فعرج إىل أرواح النبيني

يا أبا بكر آمن بعيل عليه  : قد البس وجهه ذلك النور وأتى وهو يقولوسلم عليه وآله 

                                                        
عليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 119 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

 8/442 ، هلادي النجفي ، )السالم

 ، بحار األنوار ، 296 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات ، 274 ، للمفيد ، اصاالختص) 2(

 29/22 ، للمجليس
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فإنه  ، هللا برد ما يف يديك إليهمتب إىل ا ، السالم وبأحد عرش من ولده إهنم مثيل إال النبوة

أمجع الناس فأخطبهم بام رأيت وأبرأ  :  فقال أبو بكر.ثم ذهب فلم ير : ال حق لك فيه قال

ولوال أنك تنسى ما  ، ما أنت بفاعل : قال ، إىل اهللا مما أنا فيه إليك يا عيل عىل أن تؤمنني

أنزلناه إىل عيل عليه السالم فانطلق أبو بكر إىل عمر ورجع نور إنا  : رأيت لفعلت قال

إن له لسانا ناطقا  : أو علم النور ؟ قال : فقلت ، قد اجتمع أبو بكر مع عمر : فقال له

ويأتيهم بتفسري كل أمر يكتتم  ، وبرصا نافذا يتجسس االخبار لألوصياء ويستمع االرسار

  هاشم لقديمة قالوإهنا لفي بني ، سحرك :  فلام أخرب أبو بكر اخلرب عمر قال.به أعداؤهم

وجاء  ، ألهنام قد نسياه : ملاذا ؟ قال : قلت ، ثم قاما خيربان الناس فام دريا ما يقوالن: 

  .)1(بعدا هلام كام بعدت ثمود : فقال ، النور فأخرب عليا عليه السالم خربمها

ىل زريق ملا مروا بأمري املؤمنني عليه السالم يف رقبته حبل إ : يقول : الباقر عليه السالم

 : وقال مقداد ، ليت السيوف عادت بأيدينا ثانية : رضب أبو ذر بيده عىل األخرى ثم قال

 :  قال املجليس.موالي أعلم بام هو فيه : وقال سلامن ، لو شاء لدعا عليه ربه عز وجل

لعله عرب عن األول بزريق تشبيها له بطائر يسمى بذلك يف بعض أخالقه الردية أو ألن 

ًيف القرآن يومئذ زرقا وا يتشاءم به العرب أو من الزرق بمعنى العمىالزرقة مم ْ َُ ٍ ِ ْ يف بعض  و.َ

إن كان هنا أوفق  وهذا وبنو زريق خلق من األنصار والنسخ آل زريق بإضافة احلبل إليه

  .)2(لكن التعبري عن أحد امللعونني هبذه الكناية كثري يف األخبار

                                                        
 ، 25/52 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 300 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 2/606 ، للحسيني القزويني ، )عليه السالم(موسوعة اإلمام اجلواد  ، 31/597 ، 29/31

 ، حلسن صاحب املعامل ، التحرير الطاوويس ، 28/237 ، 22/352 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

نفس  ، 7/285 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 9/196 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 556
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أيب الكعبة فصىل عىل الرخامة احلمراء بني العمودين كنت دخلت مع  : الباقر عليه السالم

أو قتل أال وسلم صىل اهللا عليه وآله يف هذا املوضع تعاقد القوم إن مات رسول اهللا  : فقال

كان األول  : ومن كان ؟ قال : قلت : قال ، يردوا هذا االمر يف أحد من أهل بيته أبدا

  .)1(بيبةوالثاين وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل ابن احل

ِ إنام النجوى من الشيطان " : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم َ ْ َ َ َّْ ِ َّ َ َّ  :  قال"] 10 : املجادلة[ِ

ون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم " : الثاين قوله ُ ْ ما يك َ َُ ُ َ َ ْ َِ ُ َّ َ َ َ ُِ ٍ فالن وفالن  :  قال"] 7 : املجادلة[َِّ

الكعبة فكتبوا بينهم كتابا إن مات حممد أن ال ودخلوا  ، وأبو فالن أمينهم حني اجتمعوا

  .)2(وأبو فالن أبو عبيدة ، فالن وفالن أبو بكر وعمر :  قال املجليس.يرجع االمر فيهم أبدا
                                                                                                                                        

لعبد ،  )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 579 ، للنوري الطربيس ، الرمحن يف فضائل سلامن

 253 ، 129 ، الزهراء مهدي

جامع أحاديث  ، 31/632 ، 28/85 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/545 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 12/212 ، للربوجردي ، الشيعة

 1/343 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 2/266

 قال املعلق 31/635 ، 28/85 ، 17/29 ، للمجليس ، بحار األنوار ، أنظر هذه الرواية وغريها) 2(

حيث قام الشيخان  ، وحديث الصحيفة هذه تتسلم لنا بعد التعمق يف ما جرى يف السقيفة : عىل البحار

رة من بني يعرض كل منهام البيعة لصاحبه من دون تشاور مع الصحابة ومن دون حضور العرتة الطاه

 لو أن " ، وهكذا نتفاهم ذلك من قول عمر حيث يقول ، أبو عبيدة بن اجلراح يدعو الناس إليهام ، هاشم

 فلام مل يكن أحد من "ملا ختاجلني فيهام شك أن أوىل أحدمها  ، ساملا موىل أبى حذيفة وأبا عبيدة كانا حيني

التفسري  ، 2/356 ،  بن إبراهيم القميلعيل ، تفسري القمي ، أصحاب الصحيفة هذه حيا جعله شورى

ملرتىض  ، عناية األصول يف رشح كفاية األصول ، )احلاشية (7/132 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 4/343 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 6 ، الفريوز آبادي

 5/262 ، للحويزي ، لثقلنيتفسري نور ا ، 51 ، لعبد الزهراء مهدي
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ملا حرض احلسن بن عيل عليهام السالم الوفاة قال للحسني عليه  : الباقر عليه السالم

أنا مت فهيئني ثم وجهني إىل رسول إذا  ، يا أخي إين أوصيك بوصية فاحفظها : السالم

ألحدث به عهدا ثم ارصفني إىل أمي عليها السالم ثم ردين وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم اهللا والناس صنيعها وعداوهتا هللا  ، فادفني بالبقيع

م ووضع عىل الرسير ثم فلام قبض احلسن عليه السال ، ولرسوله وعداوهتا لنا أهل البيت

الذي كان يصيل فيه عىل اجلنائز وسلم صىل اهللا عليه وآله انطلقوا به إىل مصىل رسول اهللا 

فصىل عليه احلسني عليه السالم ومحل وادخل إىل املسجد فلام أوقف عىل قرب رسول اهللا 

لوا باحلسن إهنم قد أقب : ذهب ذو العوينني إىل عائشة فقال هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 فكانت أول -فخرجت مبادرة عىل بغل برسج وسلم صىل اهللا عليه وآله ليدفنوا مع النبي 

فإنه ال يدفن يف بيتي  ،  فقالت نحوا ابنكم عن بيتي-امرأة ركبت يف االسالم رسجا 

قديام هتكت أنت وأبوك  : احلسني عليه السالم فقال هلا ، وهيتك عىل رسول اهللا حجابه

وإن  ، وأدخلت عليه ببيته من ال حيب قربهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا حجاب رسول 

  .)1(اهللا سائلك عن ذلك يا عائشة

                                                        

 ، 6/158 ، ملويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 302 ، 1/300 ، للكليني ، الكايف) 1(

بحار  ، 3/340 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 11/497 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 165

 ، للربوجردي ، امع أحاديث الشيعةج ، 97/125 ، 44/143 ، 17/31 ، للمجليس ، األنوار

موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 1/374 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 16/883 ، 3/398

 ، تفسري نور الثقلني ، 271 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(

موسوعة شهادة  ، 291 ، 242 ، 3/239 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ ، 4/295 ، للحويزي

موسوعة  ، 1/433 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، 203 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(كلامت اإلمام احلسن 
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والفحشاء واملنكر  :  قال املازندراين.الفحشاء واملنكر رجال : قال : الباقر عليه السالم

اهم من تنكريهم للتحقري أو للتكثري وأوائلهم أوهلم هبذا االسم ألن كل من سو ، رجال

 وقال .اخللفاء األموية والعباسية واجلابرين إىل يوم القيامة واتباعهم نشأوا من جورهم

الفحشاء واملنكر  :  وقال الكاشاين. يعني أبا بكر وعمر-الفحشاء واملنكر  : املجليس

  .)1(األوالن إذ مها صورهتام وخلقهام والصالة من ينهى عنهام وهو معروف

ملا سلم عىل عيل عليه السالم بإمرة املؤمنني خرج الرجالن ومها   :الباقر عليه السالم

  .)2(ال نسلم له ما قال أبدا ، واهللا : يقوالن

ٍكال إن كتاب الفجار لفي سجني (:  يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ِّ َّ َِ ِ َِ ُ َّ َِّ َ ِ  قال )]7 : املطففني[َ

ٌوما أدراك ما سجني (هو فالن وفالن  ِّ ْ َِ َ َ ََ ذبون بيوم ( - إىل قوله - )]8 : املطففني[َ ِالذين يكَ ْ َ ُ ُ َِ َ ِّ َِّ

ِالدين  ذب به إال كل معتد أثيم ( زريق وحبرت )]11 : املطففني[ِّ َ ٍوما يك ُّ َّ ِِّ ٍ َِ َ ْ ُ ُ َُ َُ ِ ِ إذا تتىل عليه *ِ ْ َ ََ َ ْ ُ ِ

َآياتنا قال أساطري األولني  ِ َِّ ََ ْ َ َُ َ َ َ  يكذبان رسول ومها زريق وحبرت كانا]) 13-12 : املطففني[ُ

                                                                                                                                        

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني،  182 ، جلعفر البيايت ، األخالق احلسينية

2/232 

 ، 7/324 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11/9 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف) 1(

 4/118 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 ، 37/312  ،31/628 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 307 ، 286 ، البن طاووس ، اليقني) 2(

 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 4/154 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث

2/193 
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ِثم إهنم لصالوا اجلحيم (إىل قوله وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا  ْ ُ َ ُِ َ ْ َّ ََّ ُ َّثم ( مها )]16 : املطففني[ِ ُ

ذبون  َ َيقال هذا الذي كنتم به تك ِّ َّ َ ُ َُ ُُ ُِ ِِ ُ   .)1( يعني مها ومن تبعهام)]17 : املطففني[َ

ولئن تقمصها دوين  : سالم يف خطبة لهأنه قال أمري املؤمنني عليه ال : الباقر عليه السالم

واعتقداها جهالة فلبئس ما  ، ركباها ضاللةو ، ونازعاين فيام ليس هلام بحق ، األشقيان

ويترب أكل من صاحبه يقول  ، ولبئس ما ألنفسهام مهدا يتالعنان يف دورمها ، عليه وردا

َْيا ليت بيني وبينك بعد امل( : لقرينه إذا التقيا ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ُرشقني فبئس القرين َ َِ َ ْ َ َْ ِْ ِِ  )]38 : الزخرف[ْ

ًيا ويلتى ليتني مل أختذ فالنا خليال  : فيجيبه األشقى عىل رثوثة ِ َ ً َ ُ ْ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َ ِ لقد أضلني عن الذكر *َ ْ ِّ َّ َ َِ َ َِ َ ْ

ًبعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال  ُ ْ ُ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ الذكر الذي عنه فأنا  ، )]29-28 : الفرقان[َ

والدين  ، والقرآن الذي إياه هجر ، وااليامن الذي به كفر ، والسبيل الذي عنه مال ، ضل

ولئن رتعا يف احلطام املنرصم والغرور املنقطع  ، والرصاط الذي عنه نكب ، الذي به كذب

 ، يف أخيب وفود وألعن مورود ، وكانا منه عىل شفا حفرة من النار هلام عىل رش ورود

 ..ماهلام من راحة وال عن عذاهبام من مندوحة ، يتصارخان باللعنة ويتناعقان باحلرسة

  .)2(واخلطبة طويلة
                                                        

تفسري نور  ، 24/5 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/411 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

مرآة األنوار  ، 5/272 ، اهروديللش ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/530 ، للحويزي ، الثقلني

 ، تفسري الصايف ، 4/438 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 285 ، 245 ، 80 ، للعاميل ، ومشكاة األرسار

 5/299 ، للفيض الكاشاين

مصباح البالغة  ، 279 ، 11/234 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/27 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 2/43 ، للمريجهاين ، )ةمستدرك هنج البالغ(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/41 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم، ) احلاشية (349

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/866 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 31/609 ، 24/19
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َوالليل إذا يغشاها (:  يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ْ َ ْ ََ َِّ  عتيق وابن صهاك )]4 : الشمس[ِ

  .)1(وبنو أمية ومن توالمها

ُربنا وسعت كل يشء رمحة وعلام فاغفر للذين تابوا (  :يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ً َّْ َّ َْ ً َ ْ ٍَ
ْ َ َُ

ِواتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم  ْ َ َِ َِ ْ ََ َ ُ َ ََ ِ َ ِ  ... من والية فالن وفالن وبنى أمية)]7 : غافر[َّ

ُوذلك هو الفوز العظيم ( ِ َِ ْ َ َْ َ ْ َُ ُ  - ويف رواية -.النملن نجاه اهللا من والية فالن وف]) 9 : غافر[َ

 يسبحون بحمد رهبم "يعني املالئكة  :  قال" الذين حيملون العرش ومن حوله "

 ربنا وسعت كل " يعني شيعة حممد وآل حممد عليهم السالم "ويستغفرون للذين آمنوا 

 واتبعوا " من والية الطواغيت الثالثة ومن بني أمية "شئ رمحة وعلام فاغفر للذين تابوا 

ِ وقهم السيئات " : وهو قوله تعاىل ، يعني والية عيل عليه السالم وهو السبيل "سبيلك  َِ ِّ ََّ ُ ِ" 

ُ ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته "يعني الثالثة  ْ َ ِّ ََ ْ َْ َِ ٍ ِ َِ َ َّ ََ َ   .)2("] 9 : غافر[ِ

                                                                                                                                        
لرشف  ، تأويل اآليات ، 603 ، 4/12 ، 3/405 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/11 ، الكاشاين

 ، 2/181 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/375 ، الدين احلسيني

 رامغاية امل ، 330 ، 239 ، إليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 3/548 ، للطرحيي ، جممع البحرين

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/74 ، 4/360 ، 2/116 ، هلاشم البحراين، 

 4/143 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/322 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 398 ، مهدي

 295 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، البن شهر ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 ، 210 ، 24/89 ، 23/364 ، للمجليس ، بحار األنوار ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 6/294 ، 4/335 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/255 ، 65/78 ، 31/603 ، 208

 ، 431  ،ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 4/512 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 2/531 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات الظاهرة ، 4/92 ، 1/91 ، هلاشم البحراين ، الربهان

 278 ، كنز جامع الفوائد ، 1/228 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار، 
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م اليرس وال يريد ب( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُ ِيريد اهللاُّ بك ُِ ُِ ُِ َ ُ َُ َْ ْ م العرس ُ ُ َك ْ ُُ  : البقرة[ْ

فمن كان من  .فالن وفالن ، والعرس ، أمري املؤمنني عليه السالم ، اليرس :  قال.)]185

  .)1( ولد آدم مل يدخل يف والية فالن وفالن

ُ: (يف تفسري هذه اآلية  : الباقر عليه السالم م وال تك ُ َوآمنوا بام أنزلت مصدقا ملا معك َِّ َِّ ً ْ َْ َ َ َْ َ ُ َُ َ َ ِ ُ ْونوا ِ ُ

ِأول كافر به  ِِ ٍ َ َ َّ قال اهللا يعنيهم  ،  يعنى فالنا وصاحبه ومن تبعهم ودان بدينهم)]41: البقرة [َ

  .)2( يعنى عليا عليه السالم" وال تكونوا أول كافر به "

 " أو هلوا " يعني األول " جتارة " الشكاك واجلاحدون " إذا رأوا " : الباقر عليه السالم

 "حتريف هكذا نزلت  :  قال" انفضوا إليها " : قلت : وا إليها قاليعني الثاين انرصف

 خري " من والية عيل واألوصياء " ما عند اهللا " يا حممد "قل  ، " قائام " مع عيل "وتركوك 

ليس فيها  : قلت : قال ،  يعني بيعة األول والثاين للذين اتقوا"من اللهو ومن التجارة 

                                                        

 ، 31/623 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/298 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

ملحمد بن  ، تفسري العيايش ، أي من يدخل يف واليتهام إنام هو رشك شيطان :  وقال103 ، 36/99

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 1/169 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/82 ، مسعود العيايش

 ، هلاشم البحراين ، انالربه ، 344 ، 235 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/433 ، املشهدي

1/184 

 ، 31/606 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/42 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

هلاشم  ، الربهان ، 9/127 ، 1/217 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/97

 1/91 ، البحراين
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 واهللا خري "بىل هكذا نزلت اآلية وأنتم هم الذين اتقوا   :فقال : قال ، للذين اتقوا

  .)1("الرازقني

أي ال تسموا  :  قال املجليس.قال ال تقولوا اجلبت والطاغوت : الباقر عليه السالم

  .)2(امللعونني هبذين االسمني أو ال تتعرضوا هلام بوجه 

ْولئن سأل: (يف قول اهللا تعاىل  : الباقر عليه السالم ََ َ ِ ْتهم ليقولن إنام كنا نخوض ونلعب قل َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ َ َُ َ َّ َُ ُ َّ ُ َ ِْ

َأباهللاِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون  ُ ُِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ م إن نعف عن  *َ ُ َال تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنك ُ ْ ْ َ َّْ َ ُ ْ َ َِ ِْ َ ْ ُِ َِ َ ْ ََ

م نعذب طآئفة بأهنم كانوا جمرم ُ ِطآئفة منك ِ ٍ ِِ ْ ُ ْ ً َ َ ِّ َ َُ َُ ْ َّ ْ ُِّ َ ِ ْ تفسريها واهللا ما  :  قال)]66-65 : التوبة[َني َ

 ، نعم نزلت يف التيمي والعدوي والعرشة معهام : ثم قال ، نزلت آية قط إال وهلا تفسري

وائتمروا  ، يف العقبةوسلم صىل اهللا عليه وآله إهنم اجتمعوا اثنا عرش فكمنوا لرسول اهللا 

وإن مل  ، إنام كنا نخوض ونلعب : لإن فطن نقو : فقال بعضهم لبعض ، بينهم ليقتلوه

 " ولئن سئلتهم ليقولن إنام كنا نخوض ونلعب " : فأنزل اهللا هذه اآلية ، يفطن لنقتلنه

صىل اهللا  يعني حممدا " قل أباهللا وآياته ورسوله "وسلم صىل اهللا عليه وآله فقال اهللا لنبيه 

عد إيامنكم إن نعف عن  ال تعتذروا قد كفرتم ب* كنتم تستهزؤون "وسلم عليه وآله 

                                                        
 ، 86/278 ، 31/616 ، 24/400 ، للمجليس ، واربحار األن ، 130 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

 ، 4/242 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/472 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 297 ، 108 ، للعاميل ، مرآة األنوار

ن للحسن ب ، خمترص البصائر ، 212 ، 24 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

اإليقاظ من اهلجعة بالربهان  ، 115 ، 53/39 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 341 ، 123 ، سليامن احلىل

 226 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، ً أنظر أيضا348 ، للحر العاميل ، عىل الرجعة
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إن يعف عنهام يف أن يلعنهام عىل املنابر ويلعن غريمها فذلك  ،  يعني عليا"طائفة منكم 

  .)1(قوله تعاىل إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة

قالت فاطمة لعىل عليها السالم إين أوصيك يف نفيس وهي أحب  : الباقر عليه السالم

إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وسلم اهللا عليه وآله صىل األنفس إىل بعد رسول اهللا 

وكفني وادفني ليال وال يشهدين فالن وفالن واستودعك اهللا تعاىل حتى ألقاك مجع اهللا 

  .)2(بيني وبينك يف داره وقرب جواره 

أن أمري املؤمنني عليه السالم ملا بويع بعد مقتل عثامن صعد املنرب  : الصادق عليه السالم

 ، وأمات هامان ، وآمن ما كانوا ،  قد قتل اهللا اجلبابرة عىل أفضل أحواهلم...  :فقال

صىل أال وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيه  ، وقد قتل عثامن ، وأهلك فرعون

ولتساطن سوطة  ، والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ، وسلماهللا عليه وآله 

 ، وليسبقن سابقون كانوا قرصوا ، أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفلكمالقدر حتى يعود 

ومن مل  ،  أال وقد سبقني إىل هذا االمر من مل أرشكه فيه..وليقرصن سابقون كانوا سبقوا

                                                        
 اللذين نسبهام لعل املعنى أن العفو والعذاب :  وقال236 ، 21/196 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

إىل نفسه إنام هو عفو عيل عليه السالم وانتقامه إذ كانا بأمره تعاىل وقد عفا أمري املؤمنني عن اثنني منهم 

 ، وجاهر بسب العرشة الباقية وحاربوهم تربأ منهم ، يعني أبا بكر وعمر فلم جياهر بلعنهام والرباءة منهام

 ، 2/95 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش  ،2/314 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى

 2/238 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، 100/186 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 305 ، 2/290 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 2(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 290 ، 3/162 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

موسوعة  ، 172 ، مجع جواد القيومي ، )عليها السالم(صحيفة الزهراء  ، 10/351 ، شاهروديال

 1/223 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(شهادة املعصومني 
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صىل اهللا عليه وآله أال وال نبي بعد حممد  ، ومن ليس له منه نوبة إال نبي يبعث ، أهبه له

 ولكل أهل ، حق وباطل]  هار فاهنار به يف نار جهنم عىل شفا جرف[ أرشف منه  ، وسلم

ولئن  ، ولئن قل احلق فلربام ولعل ولقلام أدبر شئ فأقبل ، فلئن أمر الباطل لقديام ما فعل، 

وإين ألخشى أن تكونوا عىل فرتة  ، وما عيل إال اجلهد ، رد عليكم أمركم إنكم سعداء

 ، عفا اهللا عام سلف : ولو أشاء لقلت ، رأيملتم عني ميلة كنتم فيها عندي غري حممودي ال

لو قص جناحاه وقطع رأسه ! ويله  ، سبق فيه الرجالن وقام الثالث كالغراب مهه بطنه

وأهلك  ،  أي عمر..وأمات هامان : قوله عليه السالم :  قال املجليس.كان خريا له

  .)1(وحيتمل العكس ،  يعني أبا بكر..فرعون

فن أمري املؤمنني عليه السالم فاطمة بنت حممد صلوات اهللا عليهم د : الباقر عليه السالم

وبلغ أبا بكر وعمر أن عليا دفنها  ، ورش ماء حول تلك القبور لئال يعرف القرب ، بالبقيع

 فقال له عمر ، !كان الليل وكرهت أن أشخصكم  : قال ، فلم مل تعلمنا ؟ : فقاال له ، ليال

أما إذا أبيتام فإهنا  : فقال أمري املؤمنني عليه السالم ، !ك ولكن شحناء يف صدر ، ما هذا: 

  .)2(استحلفتني بحق اهللا وحرمة رسوله وبحقها عيل أن ال تشهدا جنازهتا

ما محلك  :  فلام فرغ أمري املؤمنني من دفنها لقيه الرجالن فقاال له... : الباقر عليه السالم

  .)3(وصيتها وعهدها : قال ، عىل ما صنعت ؟

                                                        

بحار ،  11/414 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/67 ، للكليني ، الكايف) 1(

 1/189 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 29/584 ، للمجليس ، األنوار

 ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 78/255 ، 31/622 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

  ، 3/45 ، ملحمد حممديان

 873 ، ألنصاريللتربيزي ا ، اللمعة البيضاء ، 43/201 ، 31/622 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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 مخسة صىل اهللا عليه وآله وسلممكثت فاطمة عليها السالم بعد النبي  : الباقر عليه السالم

فأتيا أمري  ، فلم تأذن هلام ، فاستأذن عليها أبو بكر وعمر ، وسبعني يوما ثم مرضت

 ، فدخال ، فأذنت هلام ، وكانت ال تعصيه ، فكلمها ، املؤمنني عليه السالم فكلامه يف ذلك

 فخرجا ومها يقوالن لعيل ، وحولت وجهها الكريم عنهام ، لم ترد عليهام جواباوكلامها ف

إن يل إليك  : عيل عليه السالملعند خروجهام  : فقالت ، إن حدث هبا حدث فال تفوتنا: 

أسألك أن ال يصل  : وما ذاك ؟ فقالت : فقال عليه السالم ، حاجة فأحب أن ال متنعنيها

 :  فجاءا حني أصبحا فقاال.فدفنها قبل الصباح ، اتت من ليلتهاوم ، عيل أبو بكر وال عمر

فقال أمري  ، !ماتت بنت رسول اهللا فلم تعلمنا ؟  ، ال ترتك عداوتك يا ابن أيب طالب أبدا

 . )1(فلام قال انرصفوا ، قاهلا ثالثا! لئن مل ترجعا ألفضحنكام  : املؤمنني عليه السالم

َأن هـذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق َو( : قال : الباقر عليه السالم َ َ َ ْ َ َ َ ََّّ ُّ ْ َُ َّ َ َّ َُ ُ َ ُ ُِ ِ ً ِ ِ ِ
َ َ َ

م عن سبيله  ُ ِبك ِ ِ َِ  قال ، ال : أتدري ما يعني برصاطي مستقيام ؟ قلت : قال] 153 : األنعام[َْ

 بن أيب يعني عيل : قال ، قلت ال ، وتدري ما يعني فاتبعوه : قال ، والية عيل واألوصياء: 

وتدري ما يعني وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ؟  : قال ، طالب عليه السالم

 : وتدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله ؟ قال : قال ، والية فالن وفالن : قال ، ال : قلت

 .)2(يعنى سبيل عيل عليه السالم

                                                        
 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 78/255 ، 31/621 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 3/353 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/304

 ، 35/371 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/384 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/353 ، فيض الكاشاينلل ، التفسري األصفى ، 64/31
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 : أو قتل ان اهللا يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أتدرون مات النبي  : الصادق عليه السالم

م ( ُ ْأفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابك ْ َِّ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِْ  فسم قبل املوت اهنام سقتاه )]144: آل عمران [ِ

  .)1( يعني االمرأتني لعنهام اهللا وأبوهيام.قبل املوت فقلنا اهنام وأبومها رش من خلق اهللا

ومل يتذكرا ما صنعا بأمري  ،  فارقا الدنيا ومل يتوباإن الشيخني : قال : الصادق عليه السالم

  .)2(فعليهام لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، املؤمنني عليه السالم

إن رسول اهللا  :  قال.وما جعلنا الرؤيا التي أريناك : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم

 . )3(يردون الناس ضالال زريق وزفرو  أري أن رجاال عىل املنابرصىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                                        
 ، 4/325 ، 3/47 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/778 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/171

 1/628 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 185 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار

 للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/200 ، مسعود العيايشملحمد بن  ، تفسري العيايش) 1(

  ، 31/641 ، 28/20 ، 22/516 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 251ا/2، 

 ، غاية املرام ، 1/401 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 389ا/1 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 :  وقال136 ، لنجاح الطائي ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(نبي إغتيال ال ، 6/41 ، هلاشم البحراين

( عائشة وحفصة سقتاه  ، وتشري هذه الرواية إىل أن عائشة وحفصة سقتاه السم وقتلتاه وجاء يف رواية

 83 ، عفر البيايت)عليه السالم(شهادة األئمة ) سام 

بحار األنوار للمجليس  ، 12/340 للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/246للكليني  ، الكايف) 2(

 8/323للعاميل  ، االنتصار ، 177كشف احلقائق لعيل آل حمسن  ، 30/269

 ، كناية عن األول والثاين :  قال املحقق2/297 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

 ، بحار األنوار ، ومها كنايتان عن األولني :  وقال3/199 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

 ، كناية عن األول والثاين :  قال املحقق3/180 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/525 ، للمجليس

 ) احلاشية (102 ، للمحسن إبن كرامة ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني
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ِّربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن ( : يف قول اهللا تبارك وتعاىل : الصادق عليه السالم َ ْ َِّ ِْ َّ َ َِّ َ ََ َ َِ َ َ

ونا من األسفلني  ُ َواإلنس نجعلهام حتت أقدامنا ليك َ ِْ َ ْ ْ ْ ْْ ََ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ َ َِ  : مها ثم قال«  : قال ، )]29 : فصلت[ِ

 قال .األول والثاين :  ويف الرواية. ثالثا-مها واهللا مها  : ويف رواية .ًن شيطاناوكان فال

وإنام كنى به عنه ألنه كان  ،  أي اجلن املذكور يف اآلية عمر.عمر : املراد بفالن : املجليس

أو ألنه كان يف املكر واخلديعة  ، إما ألنه كان رشك شيطان لكونه ولد زنا ، شيطانا

 وقال الفيض .أبا بكر : وعىل األخري حيتمل العكس بأن يكون املراد بفالن ، كالشيطان

  .)1(لعل ذلك ألن ولد الزنا خيلق من مائي الزاين والشيطان معا كام ورد : الكاشاين

ِأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِ ِ َِ َ َّْ َ َ َ ُْ َّ َُ ُ َ  : صـ[َ

ِ كاملفسدين يف األرض.أمري املؤمنني وأصحابه : قال : ل قا.)]28 َْ ْ ْ ُِْ َ ِ ِ حبرت وزريق  .َ

َأم نجعل املتقني( .وأصحاهبام ِ َّ َُْ ُ َ ْ ْ ِكالفجار .أمري املؤمنني وأصحابه .)َ َّ ُ ْ حبرت ودالم  .َ

  .)2(وأصحاهبام

                                                        

 ، 12/473 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/334 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 26/488 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 31/624 ، 30/270 ، 11/242 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 6/475 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، 4/545 ، للحويزي،  تفسري نور الثقلني ، 4/358 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1115

 ، تأويل اآليات ، 75 ، للراوندي ، قصص األنبياء ، 139 ، للوحيد البهبهاين ، تعليقة عىل منهج املقال

 ، رشح إحقاق احلق ، 4/365 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/535 ، لرشف الدين احلسيني

 مستدركات علم رجال احلديث ، 3/39للبياضني  ، الرصاط املستقيم ، )احلاشية (3/572 ، للمرعيش

 204 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 3/109 ، للنامزي، 

 ، 31/602 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/234 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، تفسري نور الثقلني ، 8/196 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 35/336
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ُيا أهيا الذين آمنوا ادخ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْ َ َْ َُّ َ ُِّ
َ ْلوا يف السلم كآفة وال تتبعوا َ َ ً َّ ِ ْ ْ ُُ َِ َّ َ َ ِّ ِ

م عدو مبني  ُ ٌخطوات الشيطان إنه لك َِ ُّ ٌّْ ُ ْ َُ ََّ َ ُِ ِ َّ ِ والية عيل واألئمة  : السلم ؟ :  قال)]208 : البقرة[ُ

ِخطوات الشيطان( ، األوصياء من بعده عليهم السالم َ ُْ ََّ ِ  . )1(واهللا والية فالن وفالن) ُ

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة سبعة نفر أوهلم ابن آدم الذي قتل  : مالصادق عليه السال

 واثنان من بني إرسائيل هودا قومهم ونرصاهم ، ونمرود الذي حاج إبراهيم يف ربه ، أخاه

عن أيب احلسن  :  ويف رواية.واثنان من هذه األمة ، أنا ربكم االعىل : وفرعون الذي قال، 

 : إن يف النار لواديا يقال له : م يف حديث طويل يقول فيهموسى بن جعفر عليهام السال

ولو أذن اهللا عز وجل له يف التنفس بقدر خميط الحرق ما  ، مل يتنفس منذ خلقه اهللا ، سقر

عىل وجه األرض وإن أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد اهللا 

عوذ مجيع أهل ذلك الوادي من حر ذلك اجلبل وإن يف ذلك الوادي جلبال يت ، فيه ألهله

وإن يف ذلك اجلبل لشعبا يتعوذ مجيع أهل ذلك اجلبل  ، ونتنه وقذره وما أعد اهللا فيه ألهله

وإن يف ذلك الشعب لقليبا  ، من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما أعد اهللا فيه ألهله

                                                                                                                                        
للجنة  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، )كناية عن األول والثاين : قال املحقق (4/453 ، للحويزي

 ، مرآة األنوار ، 4/126 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 123 ، )عليه السالم(احلديث معهد باقر العلوم 

 256 ، أليب احلسن العاميل

 ، 24/159 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/102 ،  العيايشملحمد بن مسعود ، تفسري العيايش) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 5/105 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/604

هلاشم  ، غاية املرام ، 1/504 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/206 ، للحويزي

هلاشم  ، الربهان ، 2/333 ، لعيل األبطحي ، ني يف أحاديث الفريقنياإلمام احلس ، 4/340 ، البحراين

أليب  ، مرآة األنوار ، 3/45 ، 1/626 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 4/46 ، 1/208 ، البحراين

 256 ، 146 ، احلسن العاميل
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وإن يف  ، عد اهللا فيه ألهلهيتعوذ أهل ذلك الشعب من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أ

ذلك القليب حلية يتعوذ مجيع أهل ذلك القليب من خبث تلك احلية ونتنها وقذرها وما 

وإن يف جوف تلك احلية لسبعة صناديق فيها مخسة من  ، أعد اهللا يف أنياهبا من السم ألهلها

ذه األمة ومن ه : ومن االثنان ؟ قال :  قال...األمم السالفة واثنان من هذه األمة

 قال .أحدمها رشمها يف تابوت من قوارير حتت الفلق يف بحار من نار :  ويف لفظ.أعرابيان

الثاين  :  وقال.وإنام ساممها بذلك ألهنام مل يؤمنا قط ، األعرابيان أبو بكر وعمر : املجليس

 . )1( »االثنان من هذه األمة أبو بكر وعمر  :  ويف الرواية األخرى قال.رشمها

مها إمامان عادالن  : فقال ، أنه سئل يف جملس اخلليفة عن الشيخني : ادق عليه السالمالص

 فلام قام من املجلس تبعه .عليهام رمحة اهللا يوم القيامة ، كانا عىل احلق فامتا عليه ، قاسطان

أنت  : فقال! قد مدحت أبا بكر وعمر هذا اليوم! يا ابن رسول اهللا : بعض أصحابه فقال

فهو إشارة إىل قوله  ، )مها إمامان( : أما قويل : بينه يل؟ فقال :  فقال. معنى ما قلتال تفهم

                                                        

للفتال  ، روضة الواعظني ، 216 ، للصدوق ، ثواب األعامل ، 399 ، 346 ، للصدوق ، خلصال ا)1(

 ، 8/311 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 125 ، للحسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 507 ، النيسابوري

313 ، 11/233 ، 12/37 ، 38 ، 13/128 ، 30/408 ، 31/615 ، 626 ، 108/147 ، 

 ، )ه السالمعلي(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 4/442 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 795 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين

للمريزا  ، تفسري كنز الدقائق ، 5/720 ، 267 ، 1/85 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 11/218

من هذه األمة يعنى األول واثنان  : وقال ) 67 ، للجزائري ، قصص األنبياء ، 1/622 ، حممد املشهدي

 ، معارج اليقني يف أصول الدين ، 104 ، إليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 292 ، 122 ، )والثاين

 أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 3/338 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 402 ، ملحمد السبزواري

 4/527 ، اشم البحراينهل ، الربهان ، )"األعرابيان"معنى  (230، 
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َّوجعلناهم أئمة يدعون إىل النار  ( :تعاىل ََ ً ُْ ْ َ َ َ ََّ ِْ َ فهو  ، )عادالن : وأما قويل، )]41 : القصص[ُ

 : وأما قويل ، )]1 : األنعام[والذين كفروا برهبم يعدلون ( : إشارة إىل قوله تعاىل

انوا جلهنم حطبا  ( :فهو املراد من قوله عز وجل ، )قاسطان( َ ًوأما القاسطون فك َ َ َ ُ َ َْ َ ََ َ ََّّ ِ ُ ِ  : اجلن[َ

فهو من املكاونة أو الكون ومعناه أهنام كاونا عىل  ، )كانا عىل احلق( : وأما قويل ، )]15

مل يتوبا بل استمرا فإهنام  ، وكذا ماتا عليه ، حق غريهم؛ ألن اخلالفة حق عيل بن أيب طالب

صىل اهللا عليه املراد به النبي  ، )عليهام رمحة اهللا( : وقويل ، عىل أفعاهلم القبيحة إىل أن ماتا

َوما أرسلناك إال رمحة للعاملني  ( :بدليل قوله تعاىل ، وآله وسلم َ ِْ َ ْ ِّ ً َّ َْ ََ َ ْ َِ َ َ فهو  ، )]107 : األنبياء[َ

فرجت عني فرج اهللا  :  فقال.يوم القيامةالقايض واحلاكم والشاهد عىل ما فعلوه 

  .)1(»عنك

أصابه خصاصة فجاء إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

وذبح له  ، نعم يا رسول اهللا : هل عندك من طعام ؟ فقال : رجل من األنصار فقال له

أن يكون معه عيل وسلم  عليه وآله صىل اهللافلام أدناه منه متنى رسول اهللا  ، عناقا وشواه

ثم جاء عيل عليه السالم  ، فجاء أبو بكر وعمر ، وفاطمة واحلسن واحلسني عليه السالم

 إال " وال حمدث " وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي " : فأنزل اهللا يف ذلك ، بعدمها

 " ما يلقي الشيطان  فينسخ اهللا" يعني أبا بكر وعمر "إذا متنى ألقى الشيطان يف أمنيته 

 يعني ينرص اهللا أمري " ثم حيكم اهللا آياته للناس " ، يعني ملا جاء عيل عليه السالم بعدمها

                                                        
 ، 3/73لعيل بن يونس العاميل  ، الرصاط املستقيم ، 1/99لنعمة اهللا اجلزائري  ،  األنوار النعامنية)1(

 ، بحار األنوار ، 1/70للمرعيش  ، رشح إحقاق احلق ، 155لنور اهللا التسرتي  ، الصوارم املهرقة

 ، للكركي ، نفحات الالهوت ، 104 ، نديأليب احلسن املر ، جممع النورين ، 30/286 ، للمجليس

128 
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 " يعني فالنا وفالنا " ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة " : ثم قال ، املؤمنني عليه السالم

 وال يزال " : ثم قال ،  يعني إىل االمام املستقيم"للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم 

 أي يف شك من أمري املؤمنني حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم "الذين كفروا يف مرية منه 

 . )1("عذاب يوم عقيم 

ٍالذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم ( : جل ويف قول اهللا عز : الصادق عليه السالم ْ ُ ْ ْ َ ْ َِّ ُِ َ َ ُ َِ َ َ َْ ُ  األنعام[ِ

 من الوالية ومل خيلطوها بوالية صىل اهللا عليه وآله وسلمء به حممد بام جا :  قال)]82: 

  .)2(فهو امللبس بالظلم ، فالن وفالن

 من حب أيب بكر -لو أن جربئيل وميكائيل كان يف قبلهام شئ  : الصادق عليه السالم

 .)1( ألكبهام اهللا يف النار عىل وجوههام-وعمر 

                                                        

 ، 17/86 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 113 ، 2/85 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/866 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 31/630 ، 30/150

 ، جممع البحرين ، 4/12 ، 3/517 ، للحويزي،  تفسري نور الثقلني ، 3/386 ، 4/11 ، الكاشاين

 ، تأويل اآليات ، 5/411 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 4/239 ، للطرحيي

 4/361 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/536 ، لرشف الدين احلسيني

بحار  ، 7/53 ،  صالح املازندراينللمويل حممد ، رشح أصول الكايف ، 1/413 ، للكليني ، الكايف) 2(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 153 ، 66/151 ، 31/608 ، 23/371 ، للمجليس ، األنوار

التفسري  ، 1/366 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 7/29 ، 1/215 ، الشاهرودي

تفسري نور  ، 2/136 ، لفيض الكاشاينل ، التفسري الصايف ، 1/331 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 ، 4/362 ، لنارص مكارم الشريازي ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 1/740 ، للحويزي ، الثقلني

 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 1/164 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات

452 
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وال إال ويف وقته شيطانان يؤذيانه ويفتنانه ويضالن ما بعث اهللا رس : الصادق عليه السالم

وعرب عن  ، الثعلب : احلبرت :  قال املجليس.أما صاحبا حممد فحبرت وزريق ، الناس بعده

والتعبري عن عمر بزريق إما لكونه أزرق أو  ، أيب بكر به لكونه يشبهه يف املكر واخلديعة

أو لكون الزرقة مما يبغضه  ، سيئةلكونه شبيها بطائر يسمى زريق يف بعض خصاله ال

  .)2(ونحرش املجرمني يومئذ زرقا : يف قوله تعاىلالعرب ويتشأم به كام قيل 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم  : سمعته يقول : الصادق عليه السالم

ن زعم أن وم ، ومن جحد إماما من اهللا ، من ادعى إمامة من اهللا ليست له : عذاب أليم

لألعرابيني يف االسالم  : ويف أخرى ، أن لألولني :  ويف رواية.هلام يف االسالم نصيبا

  .)3(نصيبا

                                                                                                                                        

 ، العوامل ، 45/339 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 567 ، حليلالبن إدريس ا ، مستطرفات الرسائر) 1(

 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 653 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني 

 10/9 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 19/107 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 322

 ، 30/187 ، للمجليس ، بحار األنوار ، ًأنظر أيضا ، 13/212 ، يسللمجل ، بحار األنوار) 2(

 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 3/40 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 31/601

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/214 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 5/404

 ، 306 ، للجزائري ، قصص األنبياء ، 3/391 ، 1/758 ، للحويزي ،  نور الثقلنيتفسري ، 2/149

 3/43 ، 1/549 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 203 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار

كتاب  ، 18/150 ، 5/180 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 1/373 ، الكليني ، الكايف) 3(

 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 106 ، للصدوق ، اخلصال ، 2/354 ، نصاريلأل ، الطهارة

للنوري  ، مستدرك الوسائل ، 349 ، 28/341 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 350 ، 6/346

 118 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 116 ، 112 ، للنعامين ، كتاب الغيبة ، 18/178 ، الطربيس
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صىل اهللا  يف القرب من النبي - مل يبيتا معه - أي أبوبكر وعمر-أهنام  : الصادق عليه السالم

  .)1(دواد الدو :  إال ليلة ثم نقال إىل واد يف جهنم يقال له-عليه وآله وسلم 

 نمرود بن كنعان فرعون اخلليل : جلهنم سبعة أبواب لسبعة فراعنة : الصادق عليه السالم

ويزيد  ، والثاين ، واألول ، وأبو جهل بن هشام ، ومصعب ابن الوليد فرعون موسى، 

  .)2(ورجل من ولد العباس يلقب بالدوانيقي اسمه املنصور ، قاتل ولدي

واهللا لقد جلسا جملس أمري املؤمنني عليه السالم غضبا فال  : قال : الصادق عليه السالم

  .)3(وال عفا عنهام ، غفر اهللا هلام

                                                                                                                                        
 ، 7/212 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/399 ، للحر العاميل ،  املهمة يف أصول األئمةالفصول، 

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 138 ، 69/131 ، 31/630 ، 30/384 ، )احلاشية (25/113 ، 8/363

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 52 ، 26/50 ، للربوجردي

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/125 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 11/360 ، 9/250

 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 133 ، 2/130 ، للمشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/356

 ، أليب الصالح ، تقريب املعارف ، 85 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 1/115

 82 ، للفياض ، تاريخ اإلمامية ، 249 احللبي

جممع  ، 30/527 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/116 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 200 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

مستدرك سفينة  ، 110/306 ، 92/291 ، 47/309 ، 30/410 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/150 ، النامزي الشاهروديلعيل  ، البحار

 ، 6/58 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/298 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 3(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 47/111 ، 31/613 ، 30/398 ، للمجليس ، بحار األنوار

 8/416 ،  النامزي الشاهروديلعيل ، مستدركات علم رجال احلديث ، 1/406 ، الشاهرودي
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وال  ، وال إىل آل عمر ، ال يرفع االمر واخلالفة إىل آل أيب بكر أبدا : الصادق عليه السالم

 ،  السننوذلك أهنم برتوا القرآن وأبطلوا ، وال يف ولد طلحة والزبري أبدا ، إىل آل بني أمية

  .)1(وعطلوا االحكام

من حقنا عىل أوليائنا وأشياعنا أن ال ينرصف الرجل من صالته  : الصادق عليه السالم

اللهم إين أسألك باسمك العظيم أن تصيل عىل حممد وآله  : وهو ، حتى تدعو هبذا الدعاء

بك عىل اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذا :  إىل قوله عليه السالم..الطاهرين

ونبذا  ، وحال عقده يف وصية ، واهتام نبيك وبايناه ، وخونا رسولك ، الذين كفرا نعمتك

 ، وقلبا دينه ، وبدال سنته ، وغريا أحكامه ، وادعيا مقامه ، عهده يف خليفة من بعده

 واخلالف عن أمرهم ، وطرقا طريق الغدر عليهم ، وبدءا بظلمهم ، وصغرا قدر حججك

 ، وتقويم العوج ، ومنع خليفتك من سد الثلم ، وارهاج احلروب عليهم  ،والقتل هلم، 

 اللهم .وإقامة حدود القرآن ، وأظهار دين االسالم ، وإمضاء االحكام ، وتثقيف األود

وتصدر ببدعتهم  ، وسلك طريقتهم ، العنهام وابنتيهام وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم

 واتبع أمرهم ، والعن اللهم من دان بقوهلم ، هل النارويستعيذ منه أ ، لعنا ال خيطر عىل بال

  .)2(وشكك يف كفرهم من األولني واآلخرين ، ودعا إىل واليتهم، 

إين أخالط الناس فيكثر عجبي  : وقد قال له عبد اهللا بن أيب يعفور : الصادق عليه السالم

 ، وأقوام يتولونكم ، اءصدق ووف وهلم أمانة ، من أقوام ال يتولونكم ويتولون فالنا وفالنا

فاستوى أبو عبد اهللا عليه السالم جالسا  : ليس هلم تلك األمانة وال الوفاء والصدق ؟ قال

                                                        

 89/26 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/5 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

بحار  ، 5/60 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 416 ، لعيل إبن طاووس ، مهج الدعوات) 2(

 5/378 ، لربوجرديل ، جامع أحاديث الشيعة ، 83/59 ، 30/395 ، للمجليس ، األنوار
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وال  ، ال دين ملن دان اهللا بوالية إمام جائر ليس من اهللا : ثم قال ، فأقبل عيل كالغضبان

 عتب عىل هؤالء ال دين ألولئك وال : قلت ، عتب عىل من دان بوالية إمام عادل من اهللا

أال تسمع لقول اهللا عز  ، ثم قال ، نعم ال دين ألولئك وال عتب عىل هؤالء : قال! ؟ 

ِاهللاُّ ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلامت إىل النور ( :وجل ُ َ ُ ُ َ َُّ ْ َُ ِ ِ َِ ِّ َ ُُّ ُّ ْ َِّ ُ ظلامت الذنوب ] من [  يعني )ِ

ُوالذين كفروا أوليآؤهم ( : ن اهللا وقالإىل نور التوبة واملغفرة لواليتهم كل إمام عادل م ُُ ُ َ ْ َ َِ َِ ْ َ ََّ

ِالطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت َ ِّ َُ ُّ ََّ ِ ِ ُّ َْ ُُ ِ ُ ُ  إنام عنى هبذا أهنم كانوا عىل نور االسالم فلام )ُ

من نور االسالم ] إياه [ أن تولوا كل إمام جائر ليس من اهللا عز وجل خرجوا بواليتهم 

َ أولـئك أصحاب النار هم فيها (  ف ، فأوجب اهللا هلم النار من الكفار ، إىل ظلامت الكفر ُ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َّ َ َُ َ

َخالدون  ُ ِ  .)1()]257 : البقرة[َ

                                                        
 رشح أصول الكايف ، 131 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة ، 1/375 ، للكليني ، الكايف) 1(

بحار  ، 18/174 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 6/352 ، للمويل حممد صالح املازندراين، 

 ، للربوجردي ، ديث الشيعةجامع أحا ، 69/135 ، 65/104 ، 23/322 ، للمجليس ، األنوار

 ، حلجازي ، درر األخبار ، 3/404 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 26/50

تفسري  ، 7/61 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 464 ، خرسو شاهي

جامع  ، 1/285 ، للفيض الكاشاين،  التفسري الصايف ، 1/138 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، العيايش

 ، تفسري كنز الدقائق ، 1/266 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/102 ، للخوانساري ، املدارك

غاية  ، 1/96 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، )احلاشية (1/618 ، للمريزا حممد املشهدي

 1/11 ، لعيل اليزدي احلائري ، يف إثبات احلجة الغائبإلزام الناصب  ، 3/76 ، هلاشم البحراين ، املرام
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إذا كان يوم القيامة ايت بالشمس والقمر يف صورة ثورين عقريين  : الصادق عليه السالم

الشمس  :  قال املجليس.)1(وذلك أهنام عبدا فرضيا ، فيقذفان هبام وبمن يعبدمها يف النار

 وإذا كان يوم القيامة جياء بأيب بكر وعمر .)2(والقمر كنايتان هنا عن أيب بكر وعمر

  .)3(كالثورين العقريين هلام يف نار جهنم خوار

ْأولـئك الذين يعلم اهللاُّ ما يف قلوهبم ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ُِ ِ ُ ُ َ َّ َِ ْ َ َ ِ َِ ُ

ْفأعرض ِْ َ ً عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا َ ً َ ُ ُ ِْ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ َّ ْ  يعني واهللا فالنا )]63: النساء [َ

  .)4(وفالنا

                                                        

 ، تفسري نور الثقلني ، 55/159 ، 7/177 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/605 ، علل الرشائع) 1(

أليب  ، تقريب املعارف ، ، 2/634 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 3/459 ، للحويزي

 256 ، الصالح احللبي

 7/177 ، للمجليس ، نواربحار األ) 2(

 مرآة األنوار ، 30/390 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 256 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 270 ، أليب احلسن العاميل، 

(  :  وقال12/474 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/335 ، للكليني ، الكايف) 4(

بحار  ، وفيه إشارة إىل أهنم هم املنافقون املذكورون ، ومن وافقهام يف رد اخلالفة) ا يعني واهللا فالنا وفالن

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 36/98 ، 31/606 ، 30/271 ، للمجليس ، األنوار

  ،لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 510 ، 1/509 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/255

مستدرك سفينة  ، 4/332 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 1/133

صىل اهللا عليه وآله (ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 7/169 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 1/388 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 4/332 ، )وسلم
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ال نسلم له أبدا فسمعهام رجل  : إن أبا بكر وعمر هزا رأسهام وقاال : الصادق عليه السالم

فنزلت قوله تعاىل  ، وهلامفأحرضمها فأنكرا ق ،  بذلكصىل اهللا عليه وآله وسلمفأعلم النبي 

 فإن يتوبوا يك خريا هلم وإن - إىل قوله -حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر (

 .)1(يتولوا يعذهبم اهللا عذابا أليام

 .)2(واهللا توليا وماتا وما تابا : الصادق عليه السالم

ُالذين آمنو( : ملا نزلت هذه اآلية : الصادق عليه السالم َ َ ِ َا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولـئك َّ ِ َ ٍ ْ ُ ْ ْ َ ْْ َ َُ ِ ُِ َ َ ُِ ْ
َهلم األمن وهم مهتدون  ُ َ ْ َ ُُّ ْ ُُ َ ُ ومل  ،  قال بوالية عيل بن أيب طالب عليه السالم]82: األنعام [َ

  .)3(فإنه التلبس بالظلم ، خيلطوا بوالية فالن وفالن

اخلندق مروا بكدية وسلم له صىل اهللا عليه وآملا حفر رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

املعول من يد أمري املؤمنني عليه السالم أو من وسلم صىل اهللا عليه وآله فتناول رسول اهللا 

                                                        

 1/314 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 1/314 ، املصدر السابق) 2(

لرشف الدين  ، تأويل اآليات ، 102 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الروضة يف فضائل أمري املؤمنني) 3(

رشح  ، 1/413 ، للكليني ، الكايف ، 14/395 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/164 ، احلسيني

 ، 23/371 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/53 ،  حممد صالح املازندراينللمويل ، أصول الكايف

 لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 153 ، 66/151 ، 36/114 ، ، 626 31/608

للفيض  ، التفسري األصفى ، 1/366 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 7/29 ، 1/215، 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/136 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف،  1/331 ، الكاشاين

الشيعة يف أحاديث  ، 4/362 ، لنارص مكارم الشريازي ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 1/740

 452 ، ملرتىض األبطحي ، الفريقني
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صىل اهللا فقال رسول اهللا  ، يد سلامن ريض اهللا عنه فرضب هبا رضبة فتفرقت بثالث فرق

أحدمها فقال  ، لقد فتح عيل يف رضبتي هذه كنوز كرسى وقيرص : عليه وآله وسلم

 .)1(يعدنا بكنوز كرسى وقيرص وما يقدر أحدنا أن خيرج يتخىل : لصاحبه

ويتلو  ،  الرصاط يتلوه عيلصىل اهللا عليه وآله وسلمجيوز النبي  : الصادق عليه السالم

ويتلو احلسن احلسني فإذا توسطوه نادى املختار احلسني عليه السالم يا أبا  ، عليا احلسن

 للحسني عليه السالم صىل اهللا عليه وآله وسلمبت بثارك فيقول النبي عبد اهللا عليه إين طل

أجبه فينقض احلسني عليه السالم يف النار كأنه عقاب كارس فيخرج املختار محمة ولو شق 

 .)2(عن قلبه لوجد حبهام يف قلبه

                                                        
 ، 12/287 ، د صالح املازندراينللمويل حمم ، رشح أصول الكايف ، 8/216 ، للكليني ، الكايف) 1(

والضمري يف أحدمها  ، األرض الصلبة ، الكدية بالضم :  وقال20/270 ، للمجليس ، بحار األنوار

موسوعة التاريخ  ، 2316 ، 3/2244 ، ملحمد الريشهري ، راجع إىل أيب بكر وعمر ميزان احلكمة

صىل اهللا عليه وآله ( النبي األعظم الصحيح من سرية ، 2/476 ، ملحمد هادي اليوسفي ، اإلسالمي

املراد بأحدمها وصاحبه هو أبو بكر وعمر ومل يذكر أسميهام  :  وقال9/143 ، جلعفر مرتىض ، )وسلم

لعيل الكوراين  ، )عليهم السالم(رصاحة تقية احلق املبني يف معرفة احلق املبني يف معرفة املعصومني 

 42 ، العاميل

قوله عليه  :  وقال45/345 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/467 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 2(

فيكون  ، حب احلسنني صلوات اهللا عليهام ، وقيل ،  أي حب الشيخني امللعونني" حبهام " ، السالم

لعبد  ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، تعليال الخراجه كام أنه عىل األول تعليل لدخوله واحرتاقه العوامل

 19/107 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 654 ، لبحرايناهللا ا
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ُإن الذين أجرموا( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ْ ََ ِ َّ َّ ْمن تابعهام كانوا  األول والثاين و.ِ ُ َ

ون  ُ َمن الذين آمنوا يضحك ََّ َ َ َْ ُ َ ِ َ وإذا مروا هبم يتغامزون *ِ ْ َُ َ ْ ُّ ََ َ َ َِ ِ برسول ) ]30-29 : املطففني[ِ

 . )1(اهللا

َ يا أهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ لك تبتغي مرضات  : (يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َْ َ َ ُ ِّ ُّ ُِّ َ َْ َ ََ َ َّ َ َُ َ
ِ ِ َّ َ

ٌزواجك واهللاَُّ غفور رحيم َأ َّ ٌِ ُ َ ََ َِ صىل  قال اطلعت عائشة وحفصة عىل النبي .)]1 : التحريم[ْ

 ،  واهللا ما أقرهباصىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي  ،  وهو مع ماريةاهللا عليه وآله وسلم

هللا عليه صىل ا قال عيل بن إبراهيم كان سبب نزوهلا ان رسول اهللا .فأمره اهللا ان يكفر يمينه

 كان يف بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطية تكون معه ختدمه وكان ذات وآله وسلم

فعلمت حفصة  ، يوم يف بيت حفصة فذهبت حفصة يف حاجة هلا فتناول رسول اهللا مارية

 وقالت يا رسول اهللا هذا صىل اهللا عليه وآله وسلمبذلك فغضبت وأقبلت عىل رسول اهللا 

فقال كفى فقد حرمت مارية  ، وعىل فرايش فاستحيا رسول اهللا منهايف يومي ويف داري 

عىل نفيس وال أطأها بعد هذا ابدا وأنا أفيض إليك رسا فان أنت أخربت به فعليك لعنة اهللا 

واملالئكة والناس أمجعني فقالت نعم ما هو ؟ فقال إن أبا بكر ييل اخلالفة بعدي ثم من 

ال اهللا أخربين فأخربت حفصة عائشة من يومها ذلك بعده أبوك فقالت من أخربك هبذا ق

فجاء أبو بكر إىل عمر فقال له ان عائشة أخربتني عن حفصة  ، وأخربت عائشة أبا بكر

فقال هلا ما هذا الذي  ، فجاء عمر إىل حفصة ، بشئ وال أثق بقوهلا فاسأل أنت حفصة

فقال هلا عمر إن  ، فأنكرت ذلك قالت ما قلت هلا من ذلك شيئا ، أخربت عنك عائشة

                                                        

 5/535 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/429 ، 5/302 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف) 1(

 ، مستدرك سفينة البحار ، 4/438 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 24/5 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 2/53  ،لعيل النامزي الشاهرودي
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فقالت نعم قد قال رسول اهللا ذلك فاجتمعوا  ، كان هذا حقا فأخربينا حتى نتقدم فيه

 .)1(أربعة عىل أن يسموا رسول اهللا

ٍالشمس والقمر بحسبان ( : وقد سأله داود الرقي عن قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ُ َ ُْ ُ َ ِْ َ ْ َّ

إن الشمس والقمر  ،  أمر فاكتف بام يرد عليكيا داود سألت عن :  قال)]5: الرمحن [

ثم إن اهللا رضب ذلك مثال ملن وثب علينا وهتك حرمتنا  ، آيتان من آيات اهللا جيريان بأمره

فالتعبري عنهام  :  قال املجليس..مها يف عذايب : مها بحسبان قال : فقال ، وظلمنا حقنا

م وبالشمس ّ   .)2(القمر عىل زعم أتباعهام أو عىل التهك

ظلامنا  : وقد سأله عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا عن الرجلني ؟ قال : الصادق عليه السالم

حقنا يف كتاب اهللا عز وجل ومنعا فاطمة صلوات اهللا عليها مرياثها من أبيها وجرى 

  .)3( ونبذا كتاب اهللا وراء ظهورمها- وأشار إىل خلفه -قال  ، ظلمهام إىل اليوم

                                                        
التفسري  ، 22/239 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/375 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

هلاشم  ، الربهان ، 5/367 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/193 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، للقمي ، اب األربعنيكت ، 3/168 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 4/352 ، البحراين

627 

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 30/256 ، 24/309 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، معامل الزلفى ، 2/632 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 6/52 ، 4/102 ، الشاهرودي

 3/337 ، هلاشم البحراين

بحار  ، 12/29 ، للمويل حممد صالح املازندراين ،  الكايفرشح أصول ، 8/102 ، للكليني ، الكايف) 3(

 30/266 ، للمجليس ، األنوار



589 

كنت ال أختم صاليت وال  : وقد ذكر حممد بن كثري الكويف قال : الصادق عليه السالم

أستفتحها إال بلعنهام فرأيت يف منامي طائرا معه تور من اجلوهر فيه شئ أمحر شبه اخللوق 

ثم أخرج شخصني من وسلم صىل اهللا عليه وآله فنزل إىل البيت املحيط برسول اهللا 

م ردمها إىل الرضيح وعاد مرتفعا فسألت الرضيح فخلقهام بذلك اخللوق يف عوارضهام ث

هذا ملك جيئ يف كل ليلة مجعة خيلقهام  : من هذا الطائر وما هذا اخللوق ؟ فقال : من حويل

فأزعجني ما رأيت فأصبحت ال تطيب نفيس بلعنهام فدخلت عىل الصادق فلام رآين 

َإنام ا ( :فقال ، نعم يا سيدي : رأيت الطائر ؟ فقلت : ضحك وقال َّ ِلنجوى من الشيطان ِ َ ْ َ َ َّْ ِ َّ

َليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهللاَِّ وعىل اهللاَِّ فليتوكل املؤمنون  ُْ ْ َ ْ َّ ً َ َّ َُ ُِ ِ ِْ َ َ ُِ َّ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ِْ ِّ  املجادلة[َِ

فإذا رأيت شيئا تكره فاقرأها واهللا ما هو ملك موكل هبام الكرامهام بل هو موكل  ، )]10: 

رق األرض ومغارهبا إذا قتل قتيل ظلام أخذ من دمه فطوقهام به يف رقاهبام ألهنام بمشا

  .)1(سبب كل ظلم مذكانا

ْيا ويلتى ليتني مل أختذ ( : واهللا ما كنى اهللا يف كتابه حتى قال : أنه قال : الصادق عليه السالم َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َ َ

ًفالنا خليال  ِ َ ً َ يا ويلتي ) عيل : ويف رواية(ف فاطمة وإنام هي يف مصح]) 28 : الفرقان[ُ

  .)2(ليتني مل اختذ الثاين خليال 

                                                        
 ، 6/116 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/363 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 47/124 ، 31/617 ، 30/236 ، للمجليس ، بحار األنوار

 3/145 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 9/47 ،

لألمحدي  ، مكاتيب الرسول ، 31/591 ، 30/245 ، 24/19 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 1/374 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 87 ، 2/80 ، امليانجي

 ،4/360 
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م به اهللاُّ ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ م أو ختفوه حياسبك ُ ِ َإن تبدوا ما يف أنفسك ِ ِِ ْ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُ ْْ ُ َ َ ِ ُ ُ ِ

ُفيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء  َ ُ َُ ََ ُ َ ُ َ َ َِّ َ َِ ِ  عىل اهللا أن ال يدخل اجلنة حقيق :  قال)]284 : البقرة[ْ

أي من حب  ، من حبهام :  قال املجليس.من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من حبهام

  .)1(أيب بكر وعمر 

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيمة وال يزكيهم وهلم عذاب اليم من  : الصادق عليه السالم

ان لفالن وفالن يف  : ومن قال ، ادعى امامة من اهللا ليست له ومن جحد اماما من اهللا

  .)2(االسالم نصيبا

وقد دخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل وكان مما سأله أن قال  : الصادق عليه السالم

املعروف يا أبا حنيفة املعروف  : جعلت فداك ما االمر باملعروف ؟ فقال عليه السالم : له

 .ري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالميف أهل السامء املعروف يف أهل األرض وذاك أم

                                                        

ملحمد بن مسعود  ، تفسري العيايش ، 31/605 ، 30/215 ، 27/57 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/309 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/156 ، العيايش

 1/267 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 1/688 ، ملحمد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/302

 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 1/178 ، د بن مسعود العيايشملحم ، تفسري العيايش) 2(

 ، بحار األنوار ، )احلاشية (1/398 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 18/175

 ، 26/52 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 31/605 ، 30/216 ، 25/113 ، للمجليس

لعيل النامزي  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/132 ،  حممد املشهديللمريزا ، تفسري كنز الدقائق

 5/491 ، الشاهرودي
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ومحال الناس عىل  ، اللذان ظلامه حقه وابتزاه أمره : جعلت فداك فام املنكر ؟ قال : قال

  .)1(كتفه 

وسلم صىل اهللا عليه وآله ّقد فرض اهللاّ يف اخلمس نصيبا آلل حممد  : الصادق عليه السالم

م بام أنزل اهللاُّ : (قد قال اهللاّ و ، اوةعد وفأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا ُ َومن مل حيك ََّ ََ َ ْ َِ ْ َ

َفأولـئك هم الفاسقون  ُ َ ْ َ َِ ُِ ُ َ ْ ّكان أبو بكر أول من منع آل حممد عليه السالم و ، )]47 : املائدة[ُ ّ

ّملا قبض أبو بكر استخلف عمر عىل غري و ، محل الناس عىل رقاهبمو ، ظلمهم وّحقهم

ّفعاش عمر بذلك مل يعط آل حممد عليه  ، ّ رىض من آل حممدال وشورى من املسلمني

  .)2(صنع ما صنع أبو بكر وّالسالم حقهم

َ من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا  : (يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِ َِ َ َ ْْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ََ ] 160 : األنعام[ِ

 ، ّحما عنه عرش سيئاتو ، ّمن ذكرمها فلعنهام كل غداة كتب اهللاّ له سبعني حسنة : قال) 

  .)3(رفع له عرش درجاتو

                                                        
 24/58 ، 10/208 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/852 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 1(

 هلاشم ، غاية املرام ، 10/145 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/611، 

 238 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 3/81 ، البحراين

 ، 30/222 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/325 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

للحاج مريزا أيب  ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 1/638 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 1/478 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (2/316 ، الفضل الطهراين

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 1/387 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

 ، للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 2/292 ، الشاهرودي

 1/566 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 30/223 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/379
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قال إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضؤها منها فيها خلق  : الصادق عليه السالم

  .)1(يعبدون اهللا ال يرشكون به شيئا يتربؤن من فالن وفالن

قال إن من وراء عني شمسكم هذه أربعني عني شمس فيها خلق  : الصادق عليه السالم

ري وان من وراء قمركم أربعني قمرا فيها خلق كثري ال يدرون ان اهللا خلق آدم أم مل خيلقه كث

  .)2(اهلموا اهلاما لعنة فالن وفالن

يؤتى يوم القيامة بإبليس لعنه اهللا مع مضل هذه األمة يف  : قال ،  :الصادق عليه السالم

 . )3( باب من أبواب النارزمامني غلظهام مثل جبل أحد فيسحبان عىل وجوههام فيسد هبام

أبا بكر وعمر وعليا عليه وسلم صىل اهللا عليه وآله أمر رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

يصيل  والسالم أن يمضوا إىل الكهف والرقيم فيسبغ أبو بكر الوضوء ويصف قدميه

 مثل ركعتني وينادي ثالثا فإن أجابوه وإال فليقل مثل ذلك عمر فإن أجابوه وإال فليقل

فلم جييبوا أبا وسلم صىل اهللا عليه وآله  فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول اهللا .ذلك عيل

 فقال .لبيك لبيك ثالثا : فقام عيل عليه السالم وفعل ذلك فأجابوه وقالوا ، بكر وال عمر

 إنا أمرنا إال نجيب : مالكم مل جتيبوا الصوت األول والثاين وأجبتم الثالث ؟ فقالوا : هلم

فسأهلم ما فعلوا وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم انرصفوا إىل النبي  ، إال نبيا أو ويص نبي

                                                        
 ، 30/196 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 510 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

للسدي عيل خان املدين  ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين  ، 54/329

 3/108 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، كات علم رجال احلديثمستدر ، )احلاشية (6/384 ، الشريازي

 ، 30/196 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 510 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 2(

54/329 

 30/188 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 208 ، للصدوق ، ثواب األعامل) 3(
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اكتبوا  : صحيفة محراء وقال هلموسلم صىل اهللا عليه وآله فأخرج رسول اهللا  ، فأخربوه

تب شهادهتم  : (فأنزل اهللا عز وجل ، شهادتكم بخطوطكم فيها بام رأيتم وسمعتم ْ ْستك ُ َُ َ َ َُ َ ُ

ْويس ُ َألون َ ُ  . )1( يوم القيامة )]19 : الزخرف[َ

صحبت أبا عبد اهللا عليه السالم يف طريق  : وقد ذكر األرجاين قال : الصادق عليه السالم

مكة من املدينة فنزل منزال يقال له عسفان ثم مررنا بجبل أسود عىل يسار الطريق وحش 

ريق جبال مثله ؟ فقال يا ابن فقلت يا ابن رسول اهللا ما أوحش هذا اجلبل ما رأيت يف الط

كثري أتدري أي جبل هذا ؟ هذا جبل يقال له الكمد وهو عىل وادي من أودية جهنم فيه 

قتلة احلسني عليه السالم استودعهم اهللا جيري من حتته مياه جهنم من الغسلني والصديد 

ا مررت واحلميم وما خيرج من طينة خبال وما خيرج من اهلاوية وما خيرج من العسري وم

هبذا اجلبل يف مسريي فوقفت إال رأيتهام يستغيثان ويترضعان وأين ألنظر إىل قتلة أيب 

وليتم وقتلتمونا وحرمتمونا ووثبتم عىل حقنا  فأقول هلام إنام فعلوه ملا اسستام مل ترمحونا إذ

م واستبددتم باالمر دوننا فال يرحم اهللا من يرمحكام ذوقا وبال ما صنعتام وما اهللا بظال

فربام وقفت عليهام ليتسىل عني  ، وأشدمها ترضعا واستكانة الثاين :  ويف رواية.للعبيد

 : قلت له :  قال.وهو جبل الكمد ، وربام طويت اجلبل الذي مها فيه ، بعض ما يف قلبي

عرج علينا  : اسمع أصواهتام يناديان : قال ، جعلت فداك فإذا طويت اجلبل فام تسمع

اخسؤوا فيها  : وقل هلام ، اجبهام : واسمع من اجلبل صارخا يرصخ يب،  نكلمك فانا نتوب

كل فرعون عتى عىل اهللا  : قال ، جعلت فداك ومن معهم : قلت له :  قال.وال تكلمون

                                                        

 ، 31/609 ، 24/319 ، للمجليس ، حار األنوارب ، 1/182 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز) 1(

لرشف  ، تأويل اآليات ، 4/184 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/153

 6/225 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/554 ، الدين احلسيني
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 قاتل أمري ... : قال ، من هم :  فقلت.وحكى اهللا عنه فعاله وكل من علم العباد الكفر

فاما  ، وقاتل احلسن واحلسني عليهام السالم ، وحمسنوقاتل فاطمة  ، املؤمنني عليه السالم

 ، ومعهم كل من نصب لنا العداوة ، معاوية وعمرو بن العاص فام يطمعان يف اخلالص

  .)1(وأعان علينا بلسانه ويده وماله

ًوالعاديات ضبحا (  :يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْْ َ َ ََ ِ نزلت يف أهل ]) 1 : العاديات[ِ

وعيل بن أيب طالب وسلم صىل اهللا عليه وآله اجتمعوا عىل قتل حممد  يابس حيثوادي ال

وسلم صىل اهللا عليه وآله  فقال رسول اهللا .فبعث اليهم أبوبكر فخالف امره ، عليه السالم

يا أبابكر خالفت أمري ومل تفعل ما أمرتك وكنت يل واهللا عاصيا فيام أمرتك فقام النبي 

يا معرش املسلمني اين  :  وصعد املنرب فحمد اهللا واثنى عليه ثم قاللمصىل اهللا عليه وآله وس

أمرت أبابكر ان يسري إىل أهل وادي اليابس وان يعرض عليهم السالم ويدعوهم إىل اهللا 

فان أجابوه وإال واقعهم وانه سار إليهم وخرج إليه منهم مائتا رجل فإذا سمع كالمهم 

وان جربئيل  ،  الرعب منهم وترك قويل ومل يطع أمريوما استقبلوه به انتفخ صدره ودخله

مكانه يف أصحابه يف أربعة آالف فارس فرس يا فالنا عىل  امرين عن اهللا ان أبعث إليهم عمر

اسم اهللا وال تعمل كام عمل أخوك فإنه قد عىص اهللا وعصاين وأمره بام امر به األول فخرج 

                                                        
 ، االختصاص ، 218 ، للصدوق ، ثواب األعامل ، 539كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ) 1(

للحر  ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 125 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 343 ، للمفيد

 ، 6/288 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/142 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/337 ، العاميل

 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 646 ، 31/628 ، 30/188 ، 25/372

لرشف  ، تأويل اآليات ، 4/492 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 606

 4/138 ، للبحراين ، الربهان ، 2/886 ، الدين احلسيني
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ع األول يقتصد هبم يف سريهم حتى وخرج معه املهاجرون واألنصار الذين كانوا م

وخرج إليهم مائتا رجل فقالوا له  ، شارف القوم وكان قريبا منهم بحيث يراهم ويرونه

وألصحابه مثل مقالتهم لألول فانرصف وانرصف الناس معه وكاد ان يطري قلبه مما رأى 

صىل ا  فنزل جربئيل عليه السالم فأخرب حممد.من عدة القوم ومجعهم ورجع هيرب منهم

فصعد النبي  ، بام صنع عمر وانه قد انرصف وانرصف املسلمون معهوسلم اهللا عليه وآله 

 املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه وأخرب بام صنع عمر وما كان منه وانه صىل اهللا عليه وآله وسلم

فقدم عليه فأخربه مثل ما  ، قد انرصف وانرصف املسلمون معه خمالفا المري عاصيا لقويل

يا عمر عصيت اهللا يف  : صىل اهللا عليه وآله وسلمه به صاحبه فقال له رسول اهللا اخرب

 .)1(عرشه وعصيتني وخالفت قويل وعملت برأيك أال قبح اهللا رأيك

 :  قال.وقد دخل عليه إبراهيم بن عبد احلميد فأخرج إليه مصحفا : الصادق عليه السالم

هذه جهنم التي كنتام هبا تكذبان  : توبفتصفحته فوقع برصي عىل موضع منه فإذا فيه مك

 قوله .يعني زريقا وحبرت :  ويف رواية. يعني األولني.فاصليا فيها ال متوتان فيها وال حتييان

ٍيطوفون بينها وبني محيم آن ( ٍ َ ُ ُِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ  . )2( قال هلا أنني من شدة حرها)]44 : الرمحن[ََ

                                                        

تفسري   ،21/71 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/436 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، 5/363 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 601 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، فرات الكويف

 2/846 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/654 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/537

 للمجليس ،  األنواربحار ، 2/345 ، للقمي ، تفسري القمي ، 15 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 2(

جممع  ، 1/164 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 89/48 ، 30/175، 

هلاشم  ، معامل الزلفى ، 5/196 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 208 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 4/269 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/336 ، البحراين
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وإن  ، تدعى حرسة تغشى آل حممد وحتنكانت امرأة من األنصار  : الصادق عليه السالم

أذهب إىل آل حممد  : أين تذهبني يا حرسة ؟ فقالت : زفر وحبرت لقياها ذات يوم فقاال

إنام كان هذا عىل  ، إنه ليس هلم حق ، ويلك : فقاال ، فأقيض من حقهم وأحدث هبم عهدا

النبي  سلمة زوجةفقالت هلا أم  ،  فانرصفت حرسة ولبثت أياما ثم جاءت.عهد رسول اهللا

 استقبلني زفر وحبرت فقاال : ما أبطأ بك عنا يا حرسة ؟ فقالت : صىل اهللا عليه وآله وسلم

 :  فقاال.فأقيض من حقهم الواجب ، أذهب إىل آل حممد : أين تذهبني يا حرسة ؟ فقلت: 

 م سلمة فقالت أ.صىل اهللا عليه وآله وسلم إنام كان هذا عىل عهد النبي  ، إنه ليس هلم حق

  .)1(" ال يزال حقهم واجبا عىل املسلمني إىل يوم القيامة - لعنهام اهللا -كذبا : 

ملن كان االمر حني قبض رسول اهللا ؟  : وقد سأله الفضيل بن يسار : الصادق عليه السالم

إنك سالت فافهم  : فكيف صار يف تيم وعدي ؟ قال :  فقلت.لنا أهل البيت : قال

وحيكم بغري  ، وتنكح الفروج احلرام ، عاىل ملا كتب أن يفسد يف األرضإن اهللا ت ، اجلواب

وجرى  ، خال بني أعدائنا وبني مرادهم من الدنيا حتى دفعونا عن حقنا ، ما أنزل اهللا

  .)2(الظلم عىل أيدهيم دوننا

ل أما أمرك رسو : إن أمري املؤمنني عليه السالم لقي أبا بكر فقال له : الصادق عليه السالم

سبحان اهللا  : فقال ، ال ولو أمرين لفعلت : أن تطيع يل ؟ فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

 ، ال ولو أمرين لفعلت : أن تطيع يل ؟ فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله أما أمرك رسول اهللا 

                                                        
مستدركات علم  ، 30/177 ، 22/223 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 60 ، للقمي ، رب االسنادق) 1(

 8/566 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، رجال احلديث

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 29/441 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 226 ، للطويس ، األمايل) 2(

2/302 
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 فانطلق به إىل مسجد قبا فإذا ، وسلمصىل اهللا عليه وآله فامض بنا إىل رسول اهللا  : قال

يا رسول اهللا إين قلت  : يصيل فلام انرصف قال له عيلوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله فقال رسول اهللا  ، ال : أما أمرك رسول اهللا أن تطيعني ؟ فقال : أليب بكر

ما لك ؟  : فقام عمر وقال له ، فخرج ولقي عمر وهو ذعر : قد أمرتك فأطعه قالوسلم 

أما تعرف  ،  ألمة ولوك أمرهم"تبا  : كذا فقال له عمر وقال رسول اهللا كذا : هفقال ل

  .)1(سحر بني هاشم

ملا منع أبو بكر فاطمة عليها السالم فدكا وأخرج وكيلها جاء أمري  : الصادق عليه السالم

ا املؤمنني عليه السالم إىل املسجد وأبو بكر جالس وحوله املهاجرون واألنصار فقال يا أب

هلا وسلم صىل اهللا عليه وآله بكر مل منعت فاطمة عليها السالم ما جعله رسول اهللا 

هذا فئ للمسلمني فإن أتت بشهود عدول وإال  : ووكيلها فيه منذ سنني ؟ فقال أبو بكر

فلام رجع أبو بكر إىل منزله بعث إىل عمر فقال وحيك يا بن  :  أىل أن قال...فال حق هلا فيه

يت عليا وما فعل بنا واهللا لئن قعد مقعدا آخر ليفسدن هذا االمر علينا وال اخلطاب اما رأ

ماله إال خالد بن الوليد فبعثوا إليه فقال له أبو بكر نريد  : نتهنأ بشئ ما دام حيا قال عمر

 ، قال فهو قتل عيل ، أن نحملك عىل أمر عظيم قال امحلني عىل ما شئت ولو عىل قتل عيل

ا أنا سلمت فارضب عنقه فبعثت أسامء بنت عميس وهي أم حممد بن قال فرص بجنبه فإذ

َّإن (أيب بكر خادمتها فقالت اذهبي إىل فاطمة فاقرئيها السالم فإذا دخلت من الباب فقويل  ِ

َاملأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين لك من الناصحني  ِِّ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َ ََ ََ َ ُ ْ َ َ َ َِْ ُ ُْ َ ُ ِ ْ  فإن فهمتها )]20 : القصص[َ

يا بنت رسول اهللا  :  فأعيدهيا مرة أخرى فجاءت فدخلت وقالت ان مواليت تقولوإال

 اآلية فلام أرادت ان خترج )ان املال يأمترون بك ليقتلوك(ثم قرأت هذه اآلية  ، كيف أنتم

                                                        
 27/304 ، 22/551 ، 6/231 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،273 ، للمفيد ، االختصاص) 1(
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قرأهتا فقال هلا أمري املؤمنني اقرأي موالتك منى السالم وقويل هلا ان اهللا عز وجل حيول 

فوقف خالد بن الوليد بجنبه فلام أراد ان يسلم مل يسلم  ، يدون إن شاء اهللابينهم وبني ما ير

وقال يا خالد ال تفعل ما أمرتك السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فقال أمري املؤمنني عليه 

قال أمرين برضب عنقك وإنام  : السالم ما هذا االمر الذي أمرك به ثم هناك قبل ان يسلم

فقام  : قال ، فقال أو كنت فاعال ؟ فقال إي واهللا لو مل ينهنى لفعلت،  امرين بعد التسليم

يا  : أمري املؤمنني عليه السالم فاخذ بمجامع ثوب خالد ثم رضب به احلائط وقال لعمر

بن صهاك واهللا لوال عهد من رسول اهللا وكتاب من اهللا سبق لعلمت أينا أضعف جندا 

  .)1(وأقل عددا

ان أمري املؤمنني عليه السالم لقى أبا بكر فاحتج عليه ثم قال له اما   :الصادق عليه السالم

بيني وبينك قال فكيف يل به فاخذ بيده واتى وسلم صىل اهللا عليه وآله ترىض برسول اهللا 

فيه فقىض عىل أبى بكر فرجع أبو بكر وسلم صىل اهللا عليه وآله مسجد قبا فإذا رسول اهللا 

  .)2(ل مالك اما علمت سحر بني هاشممذعورا فلقي عمر فأخربه فقا

                                                        

 جامع أحاديث الشيعة ، 29/126 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/191 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

ملحمد  ، املسرتشد ، ً أنظر أيضا119 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 25/119 ، للربوجردي، 

 بحار األنوار ، 125 ، 1/118 ، للطربيس ، االحتجاج ، )احلاشية (452،  )الشيعي( بن جرير الطربي 

جلعفر  ، األنوار العلوية ، 795 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 137 ، 29/132 ، للمجليس، 

 58/95 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 136 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 312 ، النقدي

 ، 3/10 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 294 ، ملحمد بن احلسن الصفار ،  الدرجاتبصائر) 2(

 31/596 ، 29/21 ، 6/247 ، للمجليس ، بحار األنوار
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قال إن عليا عليه السالم لقى أبا بكر فقال يا أبا بكر اما تعلم أن  : الصادق عليه السالم

رسول اهللا امرك ان تسلم عىل عيل عليه السالم بامرة أمري املؤمنني وأمرك باتباعي قال 

ت فاجعل من شئت قال بينك حكام قال قد رضي وفاقبل يتوهم عليه فقال له اجعل بيني

قال فاغتنمها االخر وقال قد وسلم صىل اهللا عليه وآله اجعل بيني وبينك رسول اهللا 

وسلم صىل اهللا عليه وآله رضيت قال فاخذ بيده فذهب إىل مسجد قبا قال فإذا رسول اهللا 

ال يا أبا بكر فقوسلم صىل اهللا عليه وآله قاعد يف موضع املحراب فقال له هذا رسول اهللا 

يا أبا بكر أمل امرك بالتسليم لعىل واتباعه قال بىل يا وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

صىل اهللا قال فادفع االمر إليه قال نعم يا رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

فجاء فليس مهته اال ذلك وهو كئيب قال فلقي عمر قال مالك يا أبا بكر وسلم عليه وآله 

وأمرين بدفع هذه األمور إىل عيل عليه وسلم صىل اهللا عليه وآله ال لقيت رسول اهللا ق

  .)1(السالم فقال اما تعرف سحر بني هاشم هذا سحر قال االمر عىل ما كان

قال قال أمري املؤمنني عليه السالم أليب بكر هل امجع بيني وبينك  : الصادق عليه السالم

فقال نعم فخرجا إىل مسجد قبا فصىل أمري املؤمنني وسلم ه صىل اهللا عليه وآلرسول اهللا 

                                                        

خمترص  ، 59 ، للرشيف الريض ، خصائص األئمة ، ً أنظر أيضا297 ، للصفار ، بصائر الدرجات) 1(

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 110 ، للحسن بن سليامن احليل ، بصائر الدرجات

 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ، 273 ، للمفيد ، االختصاص ، 7/195 ، املازندراين

 ، 14 ، 3/8 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 38 ، حلسن بن سليامن احليل ،  املحترض808 ، 2/806

 24 ، 29/21 ، 28/309 ، 27/304 ، 22/551 ، 247 ، 6/231 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 39

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 41/229 ، 616 ، 31/596 ، 30/182 ، 66 ، 29، 

بيت  ، 207 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 3/243 ، النامزي الشاهرودي

 132 ، لعباس القمي ، األحزان
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يا أبا بكر عىل هذا وسلم صىل اهللا عليه وآله عليه السالم ركعتني فإذا هو برسول اهللا 

عاهدتك فرصت به ثم رجع وهو يقول واهللا ال اجلس ذلك املجلس فلقي عمرو قال 

فقال له عمر وسلم هللا عليه وآله صىل امالك كذا قال قد واهللا ذهب يب فأراين رسول اهللا 

اما تذكر يوما كنا معه فامر بشجرتني فالتقتا فقىض حاجته خلفهام ثم أمرمها فتفرقا قال أبو 

هو يف الغار فقال بيده فمسحها عليه فعاد ينسج  وبكر أما إذا قلت ذا فانى دخلت انا

م يف البحر قلت بىل العنكبوت كام كان ثم قال اال أريك جعفر وأصحابه تعوم هبم سفينته

قال فمسح يده عىل وجهي فرأيت جعفرا وأصحابه تعوم هبم سفينتهم يف البحر فيومئذ 

  .)1(عرفت انه ساحر فرجع إىل مكانه

صىل اهللا إن رسول اهللا  : دخل أبو بكر عىل عيل عليه السالم فقال له : الصادق عليه السالم

 بعد يوم الوالية وأنا أشهد أنك موالي مقر "مل حيدث إلينا يف أمرك حدثا وسلم عليه وآله 

بإمرة املؤمنني وسلم صىل اهللا عليه وآله لك بذلك وقد سلمت عليك عىل عهد رسول اهللا 

أنك وصيه ووارثه وخليفته يف أهله ونسائه وسلم صىل اهللا عليه وآله وأخربنا رسول اهللا 

إليك وأمر وسلم يه وآله صىل اهللا عل وصار مرياث رسول اهللا .ومل حيل بينك وبني ذلك

نسائه ومل خيربنا بأنك خليفته من بعده وال جرم لنا يف ذلك فيام بيننا وبينك وال ذنب بيننا 

صىل اهللا عليه وآله إن أريتك رسول اهللا  : عيل عليه السالم وبني اهللا عز وجل فقال له

كفرت فام تقول ؟ حتى خيربك بأين أوىل باملجلس الذي أنت فيه وأنك إن مل تنح عنه وسلم 

 ، حتى خيربين ببعض هذا اكتفيت بهوسلم صىل اهللا عليه وآله إن رأيت رسول اهللا  : فقال

أخرجه إىل مسجد  وفرجع بعد املغرب فأخذ بيده : قال ، فوافني إذا صليت املغرب : قال

                                                        

 ، 29/25 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 298 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، ر الدرجاتبصائ) 1(

 1/317 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 132 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 28/309
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ت عىل يا عتيق وثب : فقال ، جالس يف القبلةوسلم صىل اهللا عليه وآله فإذا رسول اهللا  ، قبا

فانزع هذا الرسبال الذي ترسبلته  ، عيل وجلست جملس النبوة وقد تقدمت إليك يف ذلك

صىل اهللا عليه وآله ثم أخذ بيده فأخرجه فقال النبي  : قال ، فخله لعيل وإال فموعدك النار

يا سلامن أما علمت أنه  : عنهام وانطلق أمري املؤمنني عليه السالم إىل سلامن فقال لهوسلم 

 ليشهرن بك وليبدينه إىل صاحبه وليخربنه باخلرب : ن من األمر كذا وكذا ؟ فقال سلامنكا

 "ثم ال واهللا ال يذكر أنه أبدا  ، أما إن خيرب صاحبه فسيفعل : فضحك أمري املؤمنني وقال، 

 أتى كذا "إن عليا  : فلقي أبو بكر عمر فقال ، إىل يوم القيامة مها أنظر ألنفسهام من ذلك

ويلك ما أقل عقلك  : قال لرسول اهللا كذا وكذا فقال له عمر ووصنع كذا وكذاوكذا 

فواهللا ما أنت فيه الساعة إال من بعض سحر ابن أيب كبشة قد نسيت سحر بني هاشم ومن 

أين يرجع حممد وال يرجع من مات إن ما أنت فيه أعظم من سحر بني هاشم فتقلد هذا 

  .)1(الرسبال ومر فيه

أن أمري املؤمنني عليه السالم أليب بكر يا أبا بكر إذا رأيت رسول  : السالمالصادق عليه 

حيا ويقول لك إنك ظامل يل يف أخذ حقي الذي جعله اهللا يل وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

يا  :  فقال أبو بكر.ورسوله دونك ودون املسلمني أتسلم هذا االمر إيل وختلع نفسك منه ؟

فقال له أمري ! ون ؟ أرى رسول اهللا حيا بعد موته ويقول يل ذلك وهذا يك! أبا احلسن 

                                                        

للحسن بن سليامن  ، خمترص بصائر الدرجات ، 299 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

 ، 2/807 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ، 273 ، للمفيد ، االختصاص ، 110 ، احليل

 ، بحار األنوار ، 3/7 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 38 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض

 للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 41/229 ، 31/616 ، 29/28 ، للمجليس

 ،208 
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 فرضب أمري املؤمنني .فأرين ذلك إن كان حقا :  قال.نعم يا أبا بكر : املؤمنني عليه السالم

صىل فلام ورداه إذا برسول اهللا  ، تسعى معي نحو مسجد قبا : عليه السالم عىل يده وقال

 فناداه .فلام رآه أبو بكر سقط لوجهه كاملغيش عليه ، ملسجديف قبلة اوسلم اهللا عليه وآله 

 ويلك يا أبا بكر ..ارفع رأسك أهيا الضليل املفتون : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ما  : نسيت ما عاهدت اهللا ورسوله عليك يف املواطن األربعة لعيل عليه السالم ؟ فقال

 يعفو اهللا عني إذا سلمت هذا االمر إىل أمري أنساها يا رسول اهللا فهل من توبة ؟ وهل

وغاب  :  قال.وأنا الضامن لك عىل اهللا ذلك إن وفيت ، نعم يا أبا بكر : املؤمنني ؟ قال

فتشبث أبو بكر بأمري املؤمنني عليه السالم  ،  عنهامصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ل اهللا حتى أعلو املنرب فأقص عىل الناس رص معي إىل منرب رسو ، اهللا اهللا يف يا عيل : وقال

وأخلع نفيس  ، ما شاهدت وما رأيت من رسول اهللا وما قال يل وما قلت له وما أمرين به

أنا معك إن تركك  :  فقال له أمري املؤمنني عليه السالم.عن هذه االمر وأسلمه إليك

خرجا من مسجد قبا  وأخذ بيده و.إن مل يرتكني تركته وعصيته :  فقال أبو بكر.شيطانك

يا خليفة  : فقال له ، فلقيه عمر ، وسلمصىل اهللا عليه وآله يريد ان مسجد رسول اهللا 

فواهللا ال  ، خل عني يا عمر : وما الذي دهاك ؟ فقال أبو بكر ، رسول اهللا ما شأنك

أريد  : وأين تريد يا خليفة رسول اهللا ؟ فقال أبو بكر :  فقال له عمر.سمعت لك قوال

خل عني وال حاجة يل يف  :  قال.!هذا ليس وقت صالة ومنرب  :  فقال.سجد واملنربامل

يا خليفة رسول اهللا أفال تدخل قبل املسجد منزلك فتسبغ الوضوء ؟  :  فقال عمر.كالمك

يا أبا احلسن جتلس إىل جانب  : ثم التفت أبو بكر إىل عيل عليه السالم وقال له ، بىل : قال

قد قلت  ، يا أبا بكر : ثم قال له ،  فتبسم أمري املؤمنني عليه السالم.ليكاملنرب حتى أخرج إ

ومىض أمري املؤمنني عليه السالم وجلس بجانب  ، لك إن شيطانك ال يدعك أو يرديك
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 ، يا خليفة رسول اهللا مل ال تنبئني بأمرك : فقال ، ومعه عمر ،  فدخل أبو بكر منزله.املنرب

يرجع رسول اهللا ! وحيك يا عمر  : بن أيب طالب ؟ فقال أبو بكروحتدثني بام دهاك به عيل 

 فقال .برد حقه عليه وخلع نفيس من هذا االمر ، بعد موته حيا فيخاطبني يف ظلمي لعيل

قد قال يل ! وحيك يا عمر  :  فقال يل أبو بكر.قص عيل قصتك من أوهلا إىل آخرها : عمر

فلم يزل  ، فدعني عنك ، وإنك شيطاين،  إنك ال تدعني أخرج من هذه املظلمة : عيل

أنسيت شعرك يف أول  ، باهللا عليك يا أبا بكر :  فقال له.يرقبه إىل أن حدثه بحديثه كله

حيث جاءك حذيفة بن اليامن وسهل بن حنيف  ، شهر رمضان الذي فرض علينا صيامه

فلام انتهوا ،  ونعامن األزدي وخزيمة بن ثابت يف يوم مجعة إىل دارك ليقضني دينك عليك

فسمعوا  ، فوقفوا بالباب ومل يستأذنوا عليك ، إىل باب الدار سمعوا لك صلصلة يف الدار

قم إىل داخل البيت  ، قد عمل حر الشمس بني كتفيك : أم بكر زوجتك تناشدك وتقول

فقد علمت أن حممدا  ، وأبعد من الباب ال يسمعك بعض أصحاب حممد فيهدروا دمك

يوما من شهر رمضان من غري سفر وال مرض خالفا عىل اهللا وعىل أهدر دم من أفطر 

واترعي الكأس  ،  فضل طعامي من الليل- ال أم لك -هات  :  فقلت هلا.حممد رسول اهللا

فجاءت بصحفة فيها طعام من  ، وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون حماورتكام ، من اخلمر

فاضحي النهار وقد قلت  ، ت اخلمرفأكلت من الصحفة وكرع ، الليل وقصب مملوء مخرا

  : لزوجتك

 ذريني اصطبح يا أم بكر

 فان املوت نفث عن هشام

  : إىل أن انتهيت يف قولك
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 يقول لنا ابن كبشة سوف نحيى

 وكيف حياة اشالء وهام ولكن باطال قد قال هذا

 وإفكا من زخاريف الكالم أال هل مبلغ الرمحن عني

 ما أوحى إلينابأين تارك شهر الصيام وتارك كل 

 يمنعني رشايب : حممد من أساطري الكالم فقل هللا

 يمنعني طعامي ولكن احلكيم رأى محريا : وقل هللا

 فأجلمها فتاهت باللجام

فوجدوك وقعب  ، قحموا عليك يف دارك ، فلام سمعك حذيفة ومن معه هتجو حممدا

ومحلوك  ، اهللا ورسولهيا عدو اهللا خالفت  : فقالوا لك ، وأنت تكرعها ، اخلمر يف يديك

فدنوت  ، وأعادوا شعرك ، وقصوا عليه قصتك ، كهيئتك إىل جممع الناس بباب رسول اهللا

فثملت فزال  ، قل إين رشبت اخلمر ليال : منك وساررتك وقلت لك يف ضجيج الناس

 وخرج حممد .فعسى أن يدرأ عنك احلد ، وال علم يل بذلك ، فأتيت ما أتيته هنارا ، عقيل

وحيكم  : فقال ، رأيناه وهو ثمل يا رسول اهللا ال يعقل : فقلن ، أيقظوه : فقال ،  إليكونظر

تعملون هذا من أنفسكم وأنتم ترشبوهنا ؟ أنظروه إىل إفاقته من  ، اخلمر يزيل العقل

فأخربته بام أو عزته  ، فساءلك حممد ،  فأمهلوك حتى أريتهم أنك قد صحوت.سكرته

وهو عندنا ساحر  ،  فام بالك اليوم تؤمن بمحمد وبام جاء به.ليلمن رشبك هبا بال : إليك

فاخرج إىل ابن أيب  ، ال شك عندي فيام قصصته عيل! وحيك يا أبا حفص  :  فقال.كذاب

  فقال- وعيل عليه السالم جالس حتت املنرب -فخرج عمر  :  قال.طالب فارصفه عن املنرب

واهللا دون ما تروم من علو هذا املنرب  ،  هيهاتقد تصديت هلا ؟ هيهات! ما بالك يا عيل : 
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ويلك منها واهللا  : ثم قال ،  فتبسم أمري املؤمنني عليه السالحمتى بدت نواجده.خرط القتاد

هذه برشى يا بن أيب  : فقال عمر! والويل لألمة من بالئك  ، يا عمر إذا أفضيت إليك

  .)1( عليه السالم إىل منزله وانرصف أمري املؤمنني.صدقت ظنونك وحق قولك ، طالب

يف منامه وسلم صىل اهللا عليه وآله رأى أبوبكر رسول اهللا  : قال : الصادق عليه السالم

فسلم  ، فصار مقابل وجهه ، فوىل وجهه ، فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه ، ممثال له يف جملسه

ر فلم أفعل ؟ فقال هل أمرت بأم! يا رسول اهللا  :  فقال أبو بكر.عليه فوىل عنه وجهه

أرد السالم عليك وقد عاديت اهللا ورسوله وعاديت  : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 ، من عاتبك عليه : من أهله ؟ قال : فقلت :  قال.رد احلق إىل أهله! من وااله اهللا ورسوله 

عيل ل لوقا ، فأصبح وبكى :  قال.فقد رددت عليه يا رسول اهللا بأمرك :  قال.وهو عيل

أخرج إىل مسجد رسول اهللا  :  وقال له.فبايعه وسلم إليه االمر ، ابسط يدك : عليه السالم

فاخرج  ، فأخرب الناس بام رأيت يف ليلتي وما جرى بيني وبينك ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

 فخرج من .نعم : عيل عليه السالم فقال : نفيس من هذا االمر وأسلم عليك باالمرة ؟ قال

ما حالك يا خليفة رسول  :  فقال.فصادفه عمر وهو يف طلبه ، ده متغريا لونه عاليا نفسهعن

 :  فقال عمر. ؟ فأخربه بام كان منه وما رأى وما جرى بينه وبني عيل عليه السالم..اهللا

 ..فليس هذا بأول سحر منهم ! أنشدك باهللا يا خليفة رسول اهللا ان تغرت بسحر بني هاشم

وأمره بالثبات عليه  ، ورغبه فيام هو فيه ، ى رده عن رأيه ورصفه عن عزمهفام زال به حت

فأحس  ، فلم ير فيه منهم أحدا ، فأتى عيل عليه السالم املسجد للميعاد :  قال.والقيام به

                                                        

مدينة  ، 104 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى ، 264 ، للديلمي ، إرشاد القلوب) 1(

جلعفر  ، األنوار العلوية ، 29/38 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/16 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 1/499 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 308 ، النقدي
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يا عيل  : فمر به عمر فقال ، وسلمصىل اهللا عليه وآله فقعد إىل قرب رسول اهللا  ، بالرش منهم

  .)1(فعلم باالمر وقام ورجع إىل بيته ، القتاددون ما تروم خرط 

ون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم " : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم ُ ْ ما يك َ َُ ُ َ َ ْ َِ ُ َّ َ َ َ ُِ ٍ َِّ

َوال مخسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين م ْ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َُ َُّ َ َ َ َ َّ َِ ِْ ََ ِ ِ ِ ٍَ ُا كانوا ثم ينبئهم ْ ِّ ُُ َ َّ ُ ُ َ

ل يشء عليم  ُ ٌبام عملوا يوم القيامة إن اهللاََّ بك َ َ َِ َ ٍَ
ْ َ ِّ َّ ْ ُِ ِِ ِ ِ َِ ْ نزلت هذه اآلية يف  :  قال"] 7 : املجادلة[َ

فالن وفالن وأيب عبيدة اجلراح وعبد الرمحن بن عوف وسامل موىل أيب حذيفة واملغرية بن 

لئن مىض حممد ال تكون اخلالفة يف  : هدوا وتوافقواشعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعا

قوله عز  : قلت : قال ، فأنزل اهللا عز وجل فيهم هذه اآلية ، بني هاشم وال النبوة أبدا

َ أم أبرموا أمرا فإنا مربمون " : وجل َ ًُ ْ ُ ْ ُ َ ِْ َّ ِ َ َ َ أم حيسبون أنا ال نسمع رسهم ونجواهم بىل *َْ َ َ ْ َ ُ ُُ َُ َ َّْ َ ْ َ ْ َّْ
ِ َ ََ ََ

ُورس ُ تبون َ ْ َلنا لدهيم يك َ ُُ َُ َْ ِْ وهاتان اآليتان نزلتا فيهم ذلك  :  قال"] 80-79 : الزخرف[َ

  .)2(اليوم

َإن اهللاَّ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى ( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم َ ْ َ َ َْ َ ُ ُُ ْ ْ َِّ َ ِْ ِِ ِ ِِ ْ

ر والبغي َ ِوينهى عن الفحشاء واملنك ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُْ َ ِْ َ ِ َ  -اقرأ كام أقول لك يا إسامعيل  :  قال)]90 : النحل [ْ

                                                        

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 29/17 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 553  ،للصدوق ، اخلصال) 1(
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 ، 12/232 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/180 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 31/634 ، 28/123 ، 24/365 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، التفسري الصايف ، 3/330 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 13/89

تأويل  ، 5/259 ، 4/616 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/132 ، 5/145 ، للفيض الكاشاين

 4/342 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/672 ، لرشف الدين احلسيني ، اآليات
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جعلت فداك انا  :  قلت)ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى حقه( -الرواي 

 : قلت ، ولكنا نقرأها هكذا يف قراءة عيل عليه السالم : قال ، ال نقرأ هكذا يف قراءة زيد

شهادة ان  : واالحسان ؟ قال ، قلت ،  إال اهللاشهادة ان ال إله : فام يعنى بالعدل ؟ قال

إىل امام بعد  أداء امانته : فام يعنى بايتاء ذي القربى حقه ؟ قال : قلت ، حممدا رسول اهللا

ر( ، امام َ ِوينهى عن الفحشاء واملنك ُْ َ َْ ْ َ َ ََ ِ َ لعله كان يف  :  قال املجليس.والية فالن وفالن :  قال)ْ

 . )1( فصحفته)إيتاء( مكان )أداء(أو  ، أسقطته النساخف ، قرائته عليه السالم حقه

 عليا عليه السالم يوم صىل اهللا عليه وآله وسلمملا نصب رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

  ضم رجالن من قريش رؤوسهام وقاال" من كنت مواله فعيل مواله " : فقال ، غدير خم

 ، فسأهلم عام قاال ، صىل اهللا عليه وآله وسلمفأخرب النبي  ، واهللا ال نسلم له ما قال أبدا: 

[  : صىل اهللا عليه وآله وسلمفنزل جربئيل عىل رسول اهللا  ، فكذبا وحلفا باهللا ما قاال شيئا

  .)2(لقد توليا وما تابا : قال أبو عبد اهللا عليه السالم ، اآلية ] ..حيلفون باهللا ما قالوا

 : قيل له ، إىل السامءوسلم صىل اهللا عليه وآله لنبي قال ملا أرسى با : الصادق عليه السالم

 وأما ابنتك فتظلم وحترم ... : إن اهللا تبارك وتعاىل خيتربك يف ثالث لينظر كيف صربك قال

ويؤخذ حقها غصبا الذي جتعله هلا وترضب وهي حامل ويدخل عليها وعىل حريمها 

وتطرح ما يف بطنها من الرضب ومنزهلا بغري إذن ثم يمسها هوان وذل ثم ال جتد مانعا 

                                                        

 ، 24/189 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/267 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، عيايشتفسري ال) 1(

 ) احلاشية (3/80 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، 31/637 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/100 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 الربهان ، 4/347 ، هلاشم البحراين ، اية املرامغ ، 2/245 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 37/154

 2/146 ، للبحراين، 
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قبلت يا رب وسلمت ومنك  ، إنا هللا وإنا إليه راجعون : قلت ، ومتوت من ذلك الرضب

ان اهللا قد حكمك يف  :  واما ابنتك فاين أوقفها عند عريش فيقال هلا...التوفيق والصرب

 خلقه فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بام أحببت فاين أجيز حكومتك فيهم فتشهد

وا حرستاه عىل ما  : فيقول الظامل ، فإذا وقف من ظلمها أمرت به إىل النار ، العرصة

يا ليتني اختذت مع  : ويعض الظامل عىل يديه ويقول ، ويتمنى الكرة ، فرطت يف جنب اهللا

يا ليت  : حتى إذا جاءنا قال :  وقال.ويلتي ليتني مل اختذ فالنا خليال يا ، الرسول سبيال

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم انكم يف العذاب  ،  بعد املرشقني فبئس القرينبيني وبينك

 ، أو احلكم لغريك ، أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون : فيقول الظامل ، مشرتكون

اال لعنة اهللا عىل الظاملني الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا وهم  : فيقال هلم

 ، ثم يف قنفذ ،  من حيكم فيهم حمسن بن عيل عليه السالم ويف قاتلهوأول باآلخرة كافرون

لو وقع سوط منها عىل البحار لغلت من  ، فيرضبان بسياط من نار ، فيؤتيان هو وصاحبه

فيرضبان هبا  ، ولو وضعت عىل جبال الدنيا لذابت حتى تصري رمادا ، مرشقها إىل مغرهبا

فيدخل الثالثة يف  ، ني يدي اهللا للخصومة مع الرابعثم جيثو أمري املؤمنني عليه السالم ب

ربنا  : فيقول الذين كانوا يف واليتهم ، ال يراهم أحد وال يرون أحدا ، جب فيطبق عليهم

قال اهللا  ، أرنا الذين أضالنا من اجلن واإلنس نجعلهام حتت اقدامنا ليكونا من األسفلني

 فعند ذلك ينادون . العذاب مشرتكونولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم انكم يف : عز وجل

 ، ويأتيان احلوض فيسأالن عن أمري املؤمنني عليه السالم ومعهم حفظة ، بالويل والثبور

فلام رأوه زلفة سيئت وجوه الذين  : فيقال هلم ، اعف عنا واسقنا وختلصنا : فيقوالن
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فام  ، مئني إىل النارارجعوا ظمأ مظ ، كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بإمرة املؤمنني

 . )1(وما تنفعكم شفاعة الشافعني ، رشابكم اال احلميم والغسلني

إن أمري املؤمنني عليا عليه السالم كانت له خؤولة يف بنى  : قال : الصادق عليه السالم

خمزوم وان شابا منهم اتاه فقال يا خايل ان أخي وابن أيب مات وقد حزنت عليه حزنا 

صىل اهللا  ان تراه قال نعم قال فأرين قربه فخرج ومعه برد رسول اهللا شديدا قال فتشتهي

 الستجاب ؟ ؟ فلام انتهى إىل القرب متلملت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج عليه وآله وسلم

من قربه وهو يقول رميكا بلسان الفرس فقال له عىل أمل متت وأنت رجل من العرب قال 

  .)2(ت ألسنتنا بىل ولكنا متنا عىل سنة فالن فانقلب
                                                        

 ، بحار األنوار ، 289 ، للحر العاميل ، اجلواهر السنية ، 548كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ) 1(

 ، 744 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 28/62 ، للمجليس

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(عة شهادة املعصومني موسو

 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 122 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 234 ، 1/210

د الزهراء لعب ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 223 ، 7/214 ، للعاميل ، االنتصار ، 113

 ، 315 ، 278 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 274 ، مهدي

 107 ، لعبد املنعم حسن ، بنور فاطمة اهتديت ، 2/57 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء 

 143 ، 4/109 ، هلاشم البحراين ، الربهان، 

 ، مدينة املعاجز ، 228 ، ألبن محزة الطويس ، الثاقب يف املناقب ، 293 ، ارللصف ، بصائر الدرجات) 2(

 ، 108/88 ، 41/196 ، 27/31 ، 6/230 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/232 ، هلاشم البحراين

عليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 12/195 ، 7/210 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف

 ، 187 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 3/132 ، فيهلادي النج ، )السالم

البن شهر  ، مناقب آل أيب طالب ، 1/457 ، للكليني ، الكايف ، 2/404 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة

 647 ، البن جرب ، هنج اإليامن ، 2/164 ، آشوب
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ً وإذ أرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا " : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  : التحريم[َّ

 إنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان االمر فأفشت إىل عايشة فأفشت إىل أبيها "] 3

فلام أخربه اهللا  ، أن يسقياه سامفاجتمعا عىل أن يستعجال ذلك عىل  ، فأفشى إىل صاحبه

 أهيا الذين كفروا ال تعتذروا اليوم "يا  : فنزل ، بفعلهام هم بقتلهام فحلفا له أهنام مل يفعال

")1(.  

تزوج بأمرأتني ومل يدخل وسلم صىل اهللا عليه وآله يف أن رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

ووىل الناس أبو بكر أتته العامرية وسلم  صىل اهللا عليه وآلهفلام قبض  ، هبام وطلقهام

اختارا إن شئتام احلجاب وإن شئتام  : والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقاال هلام

  فقال أبو جعفر عليه السالم.الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلني وجن اآلخر

صىل اهللا د نكحوا أزواج النبي ما هنى اهللا عز وجل عن شئ إال وقد عىص فيه حتى لق: 

  .)2(عليه وآله وسلم 

يا أم سلمة إنك قد كنت  : إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقاال هلا : الصادق عليه السالم

 ، فكيف رسول اهللا من ذاك يف اخللوةوسلم صىل اهللا عليه وآله عند رجل قبل رسول اهللا 

                                                        

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/168  ،لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 31/641 ، 22/246 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 627 ، الشريازي

 ، جواهر الكالم ، 23/104 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 5/421 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، املهمة يف أصول األئمةالفصول  ، 20/413 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 29/130 ، للجواهري

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/210 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/403للحر العاملني 

تفسري نور  ، 3/54 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 458 ، 20/390

 1/235 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 4/299 ، للحويزي ، الثقلني
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وسلم صىل اهللا عليه وآله ا وأقبل النبي ما هو إال كسائر الرجال ثم خرجا عنه : فقالت

صىل اهللا فقامت إليه مبادرة فرقا أن ينزل أمر من السامء فأخربته اخلرب فغضب رسول اهللا 

حتى تربد وجهه والتوى عرق الغضب بني عينيه وخرج وهو جير رداؤه وسلم عليه وآله 

عد املنرب فحمد اهللا حتى صعد املنرب وبادرت األنصار بالسالح وأمر بخيلهم أن حترض فص

يسألون عن غيبي واهللا إين  وأهيا الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي : ثم قال ، وأثنى عليه

ألكرمكم حسبا وأطهركم مولدا وأنصحكم هللا يف الغيب وال يسألني أحد منكم عن أبيه 

من  : الفالن الراعي فقام إليه آخر فق : من أيب ؟ فقال : إال أخربته فقام إليه رجل فقال

الذي تنسب إليه  : من أيب ؟ فقال : غالمكم األسود وقام إليه الثالث فقال : أيب ؟ فقال

يا رسول اهللا اعف عنا عفا اهللا عنك فإن اهللا بعثك رمحة فاعف عنا عفا  : فقالت األنصار

إذا كلم استحيى وعرق وغض طرفه عن وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا عنك وكان النبي 

فلام كان يف السحر هبط عليه جربئيل عليه السالم بصحفة  : اء حني كلموه فنزلالناس حي

يا حممد هذه عملها لك احلور العني فكلها أنت وعيل  : من اجلنة فيها هريسة فقال

وسلم صىل اهللا عليه وآله وذريتكام فإنه ال يصلح أن يأكلها غريكم فجلس رسول اهللا 

صىل اهللا عليه  السالم فأكلوا فأعطي رسول اهللا وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهام

فكان إذا شاء غيش نساءه كلهن  ، يف املباضعة من تلك االكلة قوة أربعني رجالوسلم وآله 

  .)1(يف ليلة واحدة

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/321 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 5/565 ، للكليني ، الكايف) 1(

عليهم (موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 20/207 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/225

 8/113 ، 5/60 ، 3/259 ، هلادي النجفي ، )السالم
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َ والليل إذا يغشاها " : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ْ َ ْ ََ َِّ  :  قال"] 4 : الشمس[ِ

وجلسوا وسلم صىل اهللا عليه وآله لذين استبدوا باالمر دون آل الرسول ذاك أئمة اجلور ا

 جملسا كان آل الرسول أوىل به منهم فغشوا دين اهللا بالظلم واجلور فحكى اهللا فعلهم فقال

َ والليل إذا يغشاها ":  َ ْ َ ْ ََ َِّ   .)1("] 4 : الشمس[ِ

َوالليل إذا يغش( : أنه قال : الصادق عليه السالم ْ َ ْ ََ َِّ غشيا  ،  حبرت ودالم)]4 : الشمس[َاها ِ

  .)2(أبو بكر وعمر : حبرت ودالم :  قال املجليس.عليه احلق

واملنكر  ، املعروف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم : الصادق عليه السالم

  .)3(ومحال الناس عىل كتفه ، وابتزاه أمره ، اللذان ظلامه حقه

                                                        

 ، مناقب آل أيب طالب ، 11/369 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/50 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 612 ، 31/609 ، 310 ، 70 ، 24/70 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/243 ، البن شهر آشوب

 ، تفسري القمي ، 2/436 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 55/140

 ، التفسري الصايف ، 2/1446 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 2/424 ، قميلعيل بن إبراهيم ال

 ، تأويل اآليات ، 5/585 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/489 ، 5/333 ، للفيض الكاشاين

 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 2/805 ، لرشف الدين احلسيني

1/97 

 ، 2/803 ، لرشف الدين ، تأويل اآليات ، 31/612 ، 24/72 ، للمجليس ، بحار األنوار )2(

 4/476 ، هلاشم البحراين ، الربهان

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/611 ، 24/58 ، 10/208 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

غاية  ، 2/852 ،  احلسينيلرشف الدين ، تأويل اآليات ، 10/145 ، 7/186 ، النامزي الشاهرودي

 3/81 ، هلاشم البحراين ، املرام
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يا بن رسول اهللا أعيت عيل آية  : د أتاه رجل فوقف أمامه وقالوق : الصادق عليه السالم

 : وما هي ؟ قال : فقال ، سألت عنها جابر بن يزيد فأرشدين إليك ، جل ويف كتاب اهللا عز

ناهم يف األرض ( : جل وقوله عز َّ ِالذين إن مك َْ ْ َّْ َِّ ُ َّ ِ َ  نعم فينا نزلت : فقال ،  اآلية)]41 : احلج[ِ

صىل اهللا عليه وآله  اجتمعوا إىل النبي - وسامهم -وفالنا وطائفة معهم وذلك أن فالنا ، 

يا رسول اهللا إىل من يصري هذا االمر بعدك ؟ فواهللا لئن صار إىل رجل من  : فقالوا ، وسلم

ولو صار إىل غريهم لعل غريهم أقرب وأرحم بنا  ، أهل بيتك إنا لنخافهم عىل أنفسنا

أما  : ثم قال ، من ذلك غضبا شديداوسلم  عليه وآله صىل اهللافغضب رسول اهللا  ، منهم

 ، وبغيض هو الكفر باهللا ، الن بغضهم بغيض ، واهللا لو آمنتم باهللا ورسوله ما أبغضتموهم

فواهللا الن مكنهم اهللا يف األرض ليقيموا الصالة لوقتها وليؤتوا الزكاة  ، ثم نعيتم إىل نفيس

إنام يرغم اهللا أنوف رجال يبغضونني  ،  عن املنكرولينهن ، وليأمرن باملعروف ، ملحلها

ناهم يف األرض( : فأنزل اهللا عز وجل ، ويبغضون أهل بيتي وذريتي َّ ِالذين إن مك َْ ْ َّْ َِّ ُ َّ ِ َ  إىل )ِ

ِوهللاَِِّ عاقبة األمور( : قوله ُ ُ ْ ُ َ َِ ذبوك فقد ( : فأنزل اهللا سبحانه ،  فلم يقبل القوم ذلك)َ َ ْوإن يك َ َ َِّ ُ ُ َِ

َكذب َّ ُت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود َ َ ٌ َ ْ ُ ُْ ُ َْ َ َ ََ ٍْ ٍ وقوم إبراهيم وقوم لوط *ُ ُ َ َُ َ َ ُْ َ ْ ْ َِ َ وأصحاب مدين *ِ َ ُ َ ْ َْ َ َ

يف كان نكري  َ افرين ثم أخذهتم فك َ ِوكذب موسى فأمليت للك ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َِّ َُ ْ َ ْ َ َْ ُ َّ ْ َ ُُ َُ َ ِ   .)1(])44-42 : احلج[َ

كنت عند الصادق عليه  : قال ،  الرقيوقد روى داود بن كثري : الصادق عليه السالم

 ، إذ دخل علينا كثري النواء ، وأبو عبد اهللا البلخي ، واملفضل ، السالم أنا وأبو اخلطاب

فالتفت الصادق عليه  ، إن أبا اخلطاب هذا يشتم أبا بكر وعمر ويظهر الرباءة منهم : فقال

كذب واهللا ما سمع مني قط  : الق ، ما تقول ؟! يا حممد  : اخلطاب وقالالسالم إىل أيب 

                                                        

مستدرك  ، 29/651 ، 24/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 174 ، للكراجكي ، كنز الفوائد) 1(

 1/343 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 10/129 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار
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مل  ، صدق : فقال ، وال حيلف كذبا ، قد حلف : الصادق عليه السالم فقال ، شتمهام مني

وإن الثقة ال يبلغ  : الصادق عليه السالم قال ، ولكن حدثني الثقة به عنه ، أسمع أنا منه

 كان أبو اخلطاب ذكر ما أما واهللا لئن : الصادق عليه السالم  فلام خرج كثري النوا قال.ذلك

واهللا لقد جلسا جملس أمري املؤمنني عليه  ، لقد علم من أمرمها ما مل يعلمه كثري ، قال كثري

ونظر إىل  ، فبهت أبو عبد اهللا البلخي ، وال عفا عنهام ، السالم غصبا فال غفر اهللا هلام

أنكرت ما  : المالصادق عليه الس فقال ، الصادق عليه السالم متعجبا مما قال فيهام

قال الصادق عليه السالم وقد سمع  :  إىل أن قال..كان ذلك : قال ، سمعت فيهام ؟

  .)1(إن أهل النار يتأذون هبام وبأصواهتام كام تتأذون بصوت احلامر :  محارصوت

يا حممد يا عيل  : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : الصادق عليه السالم

  .)2(فهام امللقيان يف النار  ،  جهنم كل كفار عنيدألقيا يف

سلموا عىل عيل عليه السالم بإمرة املؤمنني قال  : ملا سمعته يقول : الصادق عليه السالم

أمن  : فقال ، قم فسلم عىل عيل بإمرة املؤمنني : لألولوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

قم فسلم عىل  : ثم قال لصاحبه ، اهللا ومن رسولهنعم من  : اهللا أو من رسول اهللا ؟ فقال

 : ثم قال ، نعم من اهللا ومن رسوله : فقال أمن اهللا أو من رسوله ؟ قال ، عيل بإمرة املؤمنني

قم يا  : ثم قال ، فلم يقل ما قال صاحباه : قال ، يا مقداد قم فسلم عىل عيل بإمرة املؤمنني

قم يا سلامن وسلم عىل عيل  : ثم قال ، قام وسلمف ، باذر فسلم عىل عيل بإمرة املؤمنني

                                                        
 ، مستدركات علم رجال احلديث ، 47/111 ، 31/613 ، 30/398 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 8/416 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 ، 7/335 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 437 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف) 2(

36/74 
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ال واهللا ال نسلم له ما قال  : حتى إذا خرجا ومها يقوالن :  قال.فقام وسلم ، بإمرة املؤمنني

ُ وال تنقضوا األيامن بعد توكيدها وقد جعلتم اهللاَّ "فأنزل اهللا تبارك وتعاىل عىل نبيه ! أبدا  َُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َ ُ

ُ ْعليك َ ًم كفيال َ َِ  إن اهللا يعلم ما تفعلون "أمن اهللا أو من رسوله  :  بقولكم"] 91 : النحل[ْ

ون  ُ م أن تك ُ م دخال بينك ُ اثا تتخذون أيامنك َ ونوا كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أنك ُ َوال تك َ ُ ً ُ َ َّ ْ ََ َ َّ َ َ ُ ََ َ َْ ْ ََ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ًَ ََ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ََ

َأمة هي  َِّ ٌ  " ، جعلت فداك إنام نقرؤها : قلت :  قال."] 92 : النحل) [أزكى من أئمتكم(ُ

 أن تكون أئمة هي "!  ؟ " وما أربى " فقال وحيك يا زيد "أن تكون أمة هي أربى من أمة 

م يوم القيامة ما " يعني عليا " يعني به "أزكى من أئمتكم إنام يبلوكم اهللا به  ُ َ وليبينن لك َ َ ِْ َِ ْ َ َّ ِّ َ ُ َْ َ ََ

ُكنتم فيه ختتلف ِ َ ُْ َُ ِ ِ م أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ] 92 : النحل[َون ْ ُ ُولو شاء اهللاُّ جلعلك َ َّ ْ ََ ََ ُ َ َ َ ْ َُّ ً َ َ َِ ِ ًِ َ ُ

َوهيدي من يشاء ولتسألن عام كنتم تعملون  ُ ُ ََ ْ َّ ْ ُ َ َْ َّ َ َ ََ ُ ُُ ََ َ ِ
م فتزل قدم *ْ ُ م دخال بينك ُ ٌ وال تتخذوا أيامنك ْ ْ ََ َ َ َّ ََ َّ َ ْ ُ َِ َ ْ َ َ ْ ًَ َ َ ِ

َبعد ثبوهتا  ِ ُ ْ َُ َ وتذوقوا السوء " بعد ما سلمتم عىل عيل بإمرة املؤمنني "] 94-93  :النحل[َ ُّ ْ ْ ُ ُ َ َ

ِبام صددتم عن سبيل اهللاِّ  ِ َِ ْ ََ ُّ َ م عذاب عظيم " يعني عليا "َ ُ ٌ ولك ِْ َ ٌَ ََ ملا أخذ رسول  :  ثم قال يل."َ

 قاء اهللاواهللا ليس هذا من تل : بيد عيل فأظهر واليته قاال مجيعاوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

َ ولو تقول علينا بعض "فأنزل اهللا عليه ! وال هذا إال شئ أراد أن يرشف به ابن عمه ،  َْ َ ْ َّ ْ ََ َ َ َ ََ

ِاألقاويل  ِ َ ِ ألخذنا منه باليمني *َْ ِ َِ ُْ ْ َِ ْ َ َ َ ثم لقطعنا منه الوتني *َ ِ َِ ُ ْْ َ َ َ ُْ َ م من أحد عنه حاجزين *َّ ُ َ فام منك َ ُ َ ِْ ِ ْ َ ٍ َِ ِّ َ َ

ِ وإنه لتذك* ْ ََ َُّ َرة للمتقني َِ ِ َّ ٌُ َْ ذبني *ِّ َ م مك ُ َ وإنا لنعلم أن منك ِ ِّ َّ َ َُّ ُِ َ ْ ََ َّ  يعني فالنا "] 49-44 : احلاقة[ِ

افرين "وفالنا  َ َ وإنه حلرسة عىل الك ُ َِ ِ ْ ََ َ ٌ ََّ ْ َ ِ وإنه حلق اليقني " يعني عليا "] 50 : احلاقة[ِ ِ َ ُ َْ َُّ َ َّ  : احلاقة[ِ

ِّ فسبح باسم رب" يعني عليا "] 51 ْ َِّ ْ َِ ِك العظيم َِ ِْ َ   .)1("] 52 : احلاقة[َ

                                                        

 ، فيض الكاشاينلل ، التفسري الصايف ، 2/269 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، 36/149 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/410 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/285 ، 5/223
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َقد أفلح من زكاها ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َّ َ َ َ َ ْ ََ  قال أمري )]9 : الشمس[ْ

َوقد خاب من دساها (املؤمنني عليه السالم زكاه ربه  َّ ََ َ ََ ْ  قال هو زريق )]10 : الشمس[َ

  .)1(وحبرت يف بيعتهام إياه حيث مسحا عىل كفه

وسلم صىل اهللا عليه وآله ملا اهنزم الناس يوم أحد عن النبي  : ادق عليه السالمالص

فالتفت إليه  ، أنا حممد أنا رسول اهللا مل أقتل ومل أمت : انرصف إليهم بوجهه وهو يقول

أي أبو  ، فالن وفالن :  قال املجليس.اآلن يسخر بنا أيضا وقد هزمنا : فالن وفالن فقاال

  .)2(بكر وعمر

ثم تبتدئ فاطمة  : يف جواب سؤال املفضل بن عمر يف الرجعة : صادق عليه السالمال

وأخذ فدك منها ومشيها إليه يف جممع  ، عليهام السالم وتشكو ما ناهلا من أيب بكر وعمر

إن األنبياء ال  : وما رد عليها من قوله ، وخطاهبا له يف أمر فدك ، من املهاجرين واألنصار

                                                                                                                                        
 119 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 1/241 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، ًأنظر أيضا

 285 ، 276 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار، 

التفسري  ، 36/175 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/424 ، لعيل بن إبراهيم القمي ،  القميتفسري) 1(

 ، 7/490 ، 5/334 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1447 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

ك مستدر ، 2/806 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/586 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 4/299 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 ، 12/447 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/318 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (248 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس

 ، التفسري الصايف ، 70 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 20/107

للمريزا  ، تفسري كنز الدقائق ، 1/397 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/387 ، للفيض الكاشاين

 2/243 ، حممد املشهدي
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هايت صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة :  وقول عمر ، تورث

ونرشه هلا عىل رؤس األشهاد من قريش واملهاجرين واألنصار وسائر  ، وأخذه إياها منها

صىل اهللا ورجوعها إىل قرب أبيها رسول اهللا  ، ومتزيقه إياها وبكائها ، العرب وتفله فيها

واستغاثتها باهللا وبأبيها  ،  الرمضاء قد أقلقتهاباكية حزينة متيش عىلوسلم عليه وآله 

وتقص عليه قصة أيب بكر وإنفاذه خالد بن الوليد وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وقنفذا وعمر بن اخلطاب ومجعه الناس إلخراج أمري املؤمنني عليه السالم من بيته إىل 

إىل ما أمجع عليه املسلمون وإال اخرج يا عيل  : وقول عمر ، البيعة يف سقيفة بني ساعدة

ومجعهم اجلزل واحلطب عىل الباب الحراق بيت أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن  ، قتلناك

وخروج فاطمة إليهم  ، وإرضامهم النار عىل الباب ، واحلسني وزينب وأم كلثوم وفضة

وعىل رسوله ؟ وحيك يا عمر ما هذه اجلرأة عىل اهللا  :  وقوهلا.وخطاهبا هلم من وراء الباب

  وقوله.وانتهاره هلا ، تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور اهللا ؟ واهللا متم نوره

 ، كفي يا فاطمة فليس حممد حارضا وال املالئكة آتية باألمر والنهي والزجر من عند اهللا: 

 .م مجيعاوما عيل إال كأحد املسلمني فاختاري إن شئت خروجه لبيعة أيب بكر أو إحراقك

 ، وارتداد أمته علينا ، اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك : فقالت وهي باكية

دعي  :  فقال هلا عمر.ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا يف كتابك املنزل عىل نبيك املرسل

 وأخذت النار يف ، فلم يكن اهللا ليجمع لكم النبوة واخلالفة ، عنك يا فاطمة محقات النساء

ورضب عمر هلا بالسوط عىل  ،  وإدخال قنفذ يده لعنه اهللا يروم فتح الباب.خشب الباب

هي  وحتى أصاب بطنها ، وركل الباب برجله ، حتى صار كالدملج األسود ، عضدها

 وهجوم عمر وقنفذ وخالد بن الوليد .لستة أشهر وإسقاطها إياه ، حاملة باملحسن

وا  ، وا أبتاه : وتقول ، وهي جتهر بالبكاء ، رهاوصفقه خدها حتى بدا قرطاها حتت مخا
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 وخروج أمري املؤمنني .ويقتل جنني يف بطنها ، ابنتك فاطمة تكذب وترضب ، رسول اهللا

وضمها إىل  ، حتى ألقى مالءته عليها ، عليه السالم من داخل الدار حممر العني حارسا

فاهللا اهللا أن  ، بعثه اهللا رمحة للعاملنييا بنت رسول اهللا قد علمتني أن أباك  : صدره وقوله هلا

فواهللا يا فاطمة لئن فعلت ذلك ال أبقى اهللا عىل  ، وترفعي ناصيتك ، تكشفي مخارك

 األرض من يشهد أن حممدا رسول اهللا وال موسى وال عيسى وال إبراهيم وال نوح وال آدم

يا ابن اخلطاب  :  ثم قال.وال دابة متيش عىل األرض وال طائرا يف السامء إال أهلكه اهللا، 

 .لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل أن أشهر سيفي فأفني غابر األمة

 ، فخرج عمر وخالد بن الوليد وقنفذ وعبد الرمحن بن أيب بكر فصاروا من خارج الدار

املخاض وصاح أمري املؤمنني بفضة يا فضة موالتك فاقبيل منها ما تقبله النساء فقد جاءها 

فإنه الحق بجده  : فأسقطت حمسنا فقال أمري املؤمنني عليه السالم ، من الرفسة ورد الباب

 ومحل أمري املؤمنني هلا يف سواد الليل .فيشكو إليهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 يذكرهم باهللا ورسوله ، واحلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم إىل دور املهاجرين واألنصار

  .)1(عهده الذي بايعوا اهللا ورسوله و، 

ُونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا (أنه سئل عن تأويل هذه اآلية  : الصادق عليه السالم َِّ ِْ َُ َّ ُ ُْ َُ َّ ََ َ ِ

َيف األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثني  ِ ِِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ً َ ُْ َّ ْ َْ ََ ِ ن هلم يف األرض ونري فرعو*َ ِّ ْ ونمك َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ُ ُِ َ ْ ِ ُ َن َ

                                                        
 ، 191 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات ، 53/17 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

لعيل  ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 406 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى

 ، مكاتيب الرسول ، 101 ، جلعفر البيايت ، )عليه السالم(شهادة األئمة  ، 2/232 ، اليزدي احلائري

 2/64 ، لألمحدي امليانجي
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َوهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون  َ َُ ْ َّ َ ََ ُ َ ُُ َ ُ َ َْ ُِ يا سيدي ومن  : قلت : قال] 6-5 : القصص[َ

  .)1(أبو بكر وعمر : فرعون وهامان قال عليه السالم

فلام مرضت فاطمة عليها السالم مرضها الذي ماتت فيه  : قال : الصادق عليه السالم

بت أن تأذن هلام فلام رأى ذلك أبو بكر أعطى اهللا عهدا ال استأذنا عليها فأ وأتياها عائدين

 فبات ليلة يف الصقيع .يظله سقف بيت حتى يدخل عىل فاطمة عليها السالم ويرتاضاها

وقد  ، إن أبا بكر شيخ رقيق القلب : ما أظله شئ ثم إن عمر أتى عليا عليه السالم فقال له

يف الغار فله صحبة وقد أتيناها غري هذه املرة وسلم صىل اهللا عليه وآله كان مع رسول اهللا 

مرارا نريد االذن عليها وهي تأبى أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنرتاىض فإن رأيت أن 

يا بنت  : فدخل عيل عىل فاطمة عليها السالم فقال ، نعم : قال ، تستأذن لنا عليها فافعل

ددا مرارا كثرية ورددهتام ومل تأذين رسول اهللا قد كان من هذين الرجلني ما قد رأيت وقد تر

واهللا ال آذن هلام وال أكلمهام كلمة من رأيس  : هلام وقد سأالين أن أستأذن هلام عليك فقالت

فإين ضمنت  : عيل عليه السالم  قال.حتى ألقى أيب فأشكومها إليه بام صنعاه وارتكباه مني

يتك والنساء تتبع الرجال ال إن كنت قد ضمنت هلام شيئا فالبيت ب : قالت ، هلام ذلك

فخرج عيل عليه السالم فأذن هلام فلام وقع برصمها  ، أخالف عليك بشئ فائذن ملن أحببت

عىل فاطمة عليها السالم سلام عليها فلم ترد عليهام وحولت وجهها عنهام فتحوال 

 : اوقالت لنسوة حوهل ، يا عيل جاف الثوب : وقالت ، واستقبال وجهها حتى فعلت مرارا

يا بنت رسول اهللا إنام أتيناك  : فلام حولن وجهها حوال إليها فقال أبو بكر ، حولن وجهي

                                                        

 ، 53/17 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 191 ، ن احليلللحسن بن سليام ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

لعيل اليزدي  ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 347 ، إليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 341 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/231 ، احلائري
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 ، واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عام كان منا إليك ، ابتغاء مرضاتك

وأشكو صنعكام  ، ال أكلمكام من رأيس كلمة واحدة حتى ألقى أيب وأشكوكام إليه : قالت

إنا جئنا معتذرين مبتغني مرضاتك فاغفري واصفحي  :  قاال.كبتام منيوفعالكام وما ارت

إين ال أكلمهام من  : فالتفتت إىل عيل عليه السالم وقالت ، عنا وال تؤاخذينا بام كان منا

فإن وسلم صىل اهللا عليه وآله رأيس كلمة حتى أسأهلام عن شئ سمعاه من رسول اهللا 

 . هلا وإنا ال نقول إال حقا وال نشهد إال صدقااللهم ذلك : صدقاين رأيت رأيي قاال

استخرجكام يف وسلم صىل اهللا عليه وآله أنشدكام باهللا أتذكر ان أن رسول اهللا  : فقالت

أنشدكام باهللا هل  : فقالت ، اللهم نعم : جوف الليل بشئ كان حدث من أمر عيل ؟ فقاال

بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد فاطمة  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله سمعتام النبي 

آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا ومن آذاها بعد مويت فكان كمن آذاها يف حيايت ومن آذاها يف 

اللهم إين  :  ثم قالت.احلمد هللا : اللهم نعم فقالت : حيايت كان كمن آذاها بعد مويت ؟ قاال

واهللا ال أكلمكام من  ، عند مويتأشهدك فاشهدوا يا من حرضين أهنام قد آذياين يف حيايت و

فدعا أبو بكر  ، رأيس كلمة حتى ألقى ريب فأشكوكام إليه بام صنعتام يب وارتكبتام مني

عجبا للناس كيف ولوك أمورهم  : فقال عمر ، ليت أمي مل تلدين : بالويل والثبور وقال

وقاما   ،وأنت شيخ قد خرفت جتزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما ملن أغضب امرأة

  .)1(وخرجا 

                                                        
لعبد الزهراء  ، )عليها السالم (اهلجوم عىل بيت فاطمة ، 43/203 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، 874 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 1/186 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 138 ، مهدي

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 143 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 171 ، لعباس القمي ، بيت األحزان  ،1/204 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 
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 ملا حرضت فاطمة عليها السالم بكت " : عن آبائه عليه السالم ،  :الصادق عليه السالم

وأوصته أن ال يؤذن  : قال ، فواهللا ان ذلك لصغري عندي يف ذات اهللا ، ال تبكي : فقال هلا

  .)1( "هبا الشيخني ففعل 

مجادى اآلخرة يوم الثالثاء لثالث قبضت فاطمة عليها السالم يف  : الصادق عليه السالم

وكان سبب وفاهتا أن قنفذا موىل عمر لكزها  : خلون منه سنة إحدى عرش من اهلجرة

ومل تدع أحدا  ، ومرضت من ذلك مرضا شديدا ، فأسقطت حمسنا ، بنعل السيف بأمره

 سأالوسلم صىل اهللا عليه وآله  وكان الرجالن من أصحاب النبي .ممن آذاها يدخل عليها

فلام  ، فسأهلا أمري املؤمنني عليه السالم ، أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه أن يشفع هلام إليها

 ثم قالت هلام ، بخري بحمد اهللا : كيف أنت يا بنت رسول اهللا ؟ قالت : دخال عليها قاال هلا

ذى اهللا ومن آذاين فقد آ ، فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاين : ما سمعتام النبي يقول: 

فخرجا من عندها عليها السالم وهي  : قال ، فواهللا لقد آذيتامين : قالت ، بىل : ؟ قاال

  .)2(ساخطة عليهام 

                                                        

 ، 43/218 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/290 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 1(

 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 3/291 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 78/391

 177 ، لعباس القمي ، زانبيت األح ، 148 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 890

 ، املراد بالرجال أبو بكر وعمر وأتباعهام :  وقال81/250 ، 43/170 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

ويف بعض  ، ولعنة اهللا عىل من ظلمها كام مر مفصال يف كتاب الفتن ، لكوهنم قاتليها صلوات اهللا عليها

للتربيزي  ، اللمعة البيضاء ، ضها األعرابيان فقطويف بع ، النسخ مكان الرجال الرجالن األعرابيان

ملحمد حسني  ، يف الكتاب والسنة باتفاق األمة) عليه السالم(حقوق آل البيت  ، 851 ، األنصاري

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 184 ، احلاج
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سئل ألي علة دفنت فاطمة عليها السالم بالليل ومل تدفن بالنهار ؟  : الصادق عليه السالم

 : األعرابيان :  قال املجليس.ألهنا أوصت أن ال يصيل عليها الرجالن األعرابيان : قال

ًاألعراب أشد كفرا ونفاقا (الكافران لقوله تعاىل  َ ً ِْ َ ُُ َُّ َ َ ْ   .)1(])97 : التوبة[َ

فلام قضت فاطمة عليها السالم نحبها أخذ عيل يف جهازها  : قال : الصادق عليه السالم

من ساعته كام أوصته فلام فرغ من جهازها صىل عليها ودفنها ليال فلام أصبح أبو بكر 

عمر عائدين لفاطمة فلقيا رجال من قريش فقاال له من أين أقبلت قال عزيت عليا و

فجزعا جزعا شديدا ثم  ، نعم ودفنت يف جوف الليل : وقد ماتت ؟ قال : قاال ، بفاطمة

أقبال إىل عيل عليه السالم فلقياه وقاال له واهللا ما تركت شيئا من غوائلنا ومساءتنا وما هذا 

 فقال عيل عليه السالم إن فاطمة أوصتني أن ال حترضا .....رك عليناإال من يشء يف صد

 : وقال عمر ، جنازهتا وال الصالة عليها وما كنت الذي خالف أمرها ووصيتها إىل فيكام

فقال له عيل عليه  : دع عنك هذه اهلمهمة أنا أمىض إىل املقابر فأنبشها حتى أصىل عليها

ك شيئا وعلمت أنك ال تصل إىل ذلك حتى يندر عنك السالم واهللا لو ذهبت تروم من ذل

فوقع  ، الذي فيه عيناك فإنى كنت ال أعاملك إال بالسيف قبل أن تصل إىل شئ من ذلك

واجتمع املهاجرون واألنصار فقالوا واهللا ما  ، بني عىل وعمر كالم حتى تالحيا واستبا
                                                                                                                                        

 7/215 ، للعاميل ، االنتصار ، 328 ، ملحمد فاضل املسعودي ، فاطميةاألرسار ال ، 1/235 ، )السالم

 496 ، 293 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة ، 

 ، بحار األنوار ، 3/159 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/185 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 ، 3/291 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 78/250 ، 43/206 ، 31/619 ، للمجليس

عليهم (موسوعة شهادة املعصومني  ، 8/252 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 مناظرات يف العقائد واألحكام ، 1/243 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )السالم

 )يةاحلاش (1/221 ، لعبد اهللا احلسن، 
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وأخيه ووصيه وكادت وسلم له صىل اهللا عليه وآنرىض هبذا أن يقال يف ابن عم رسول اهللا 

  .)1(ان تقع فتنة

أما سمعوا قوله عز  ، لو تدبر القرآن شيعتنا ملا شكوا يف فضلنا : الصادق عليه السالم

ُونريد أن نمن عىل الذين استضعفوا يف األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم [ : وجل َّ ْ ْ ْ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ََ ً َ ْ ُ ََّ َ ُ َّ ُ ُِ ِ َِ َِ َ ِ ْ ََ ِ

َالوارثني  ِ ِ َ ن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون َ و*ْ ِّ َنمك َ َ َ ُْ ْ َّ َ َ ْ ْ ْ ََ َُ ُ َُ ُُ َ ُ َ َ ْ َ َْ ُِ َِ ِ ِ َ ِ ُ َ

وان فرعون  ،  إن تنزيل هذه اآلية يف بني إرسائيل وتأويلها فينا.]6-5 : القصص[

  .)2(تيم وعدي : وهامان

صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا ثم يسري املهدي إىل مدينة جدي : الصادق عليه السالم

 ،  فإذ أوردها كان له فيها مقام عجيب يظهر فيه رسور للمؤمنني وخزي للكافرينوسلم

يا  ،  فيقولصىل اهللا عليه وآله وسلمقال املفضل يا سيدي ما هو ذاك قال يرد إىل قرب جده 

ن نعم يا مهدي فيقولووسلم صىل اهللا عليه وآله معرش اخلاليق هذا قرب جدي رسول اهللا 

آل حممد فيقول ومن معه يف القرب فيقولون صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر فيقول وهو 

أعلم هبام واخلاليق كلهم مجيعا يسمعون من أبو بكر وعمر وكيف دفنا من بني اخللق مع 

 وعسى املدفونون غريمها فيقول الناس يا صىل اهللا عليه وآله وسلمجدي رسول اهللا 

                                                        
 ، اللمعة البيضاء ، 43/206 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/189 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 ، 3/47 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 877 ، للتربيزي األنصاري

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 

 187 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/207

للحر  ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 53/26 ، 31/628 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 2/238 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 270 ، العاميل
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صىل اهللا عليه وآله د ما ههنا غري مها اهنام دفنا معه ألهنام خليفتا رسول اهللا مهدي آل حمم

 وأبوا زوجتيه فيقول للخلق بعد ثالث أخرجومها من قربهيام فيخرجان غضني وسلم

طريني مل يتغري خلقهام ومل يشحب لوهنام فيقول هل فيكم من يعرفهام فيقولون نعرفهام 

فيقول هل فيكم أحد يقول غري هذا أو يشك فيهام بالصفة وليس ضجيعي جدك غريمها 

فيقولون ال فيؤخر اخراجهام ثالثة أيام ثم ينترش اخلرب يف الناس وحيرض املهدي ويكشف 

اجلدران عن القرب ين ويقول للنقباء ابحثوا عنهام وأنبشومها فيبحثون بأيدهيم حتى يصلوا 

فاهنام ويأمر برفعهام عىل دوحة إليهام فيخرجان غضني طريني كصورهتام فيكشف عنهام أك

يابسة نخرة فيصلبهام عليها فتحيى الشجرة وتورق وتونع وبطول فرعها فيقول املرتابون 

من أهل واليتهام هذا واهللا الرشف حقا ولقد فزنا بمحبتهام وواليتهام وخيرب من أخفى ما 

فتنون هبام وينادي يف نفسه ولو مقياس حبة من حمبتهام وواليتهام فيحرضوهنام ويروهنام وي

منادي املهدي عليه السالم كل من أحب صاحبي رسول اهللا وضجيعيه فلينفرد جانبا 

فيتجزئ اخللق جزئني أحدمها موال واآلخر متربء منهام فيعرض املهدي عليه السالم عىل 

ما نربأ وسلم صىل اهللا عليه وآله أوليائهام الرباءة منهام فيقولون يا مهدي آل رسول اهللا 

نهام وما كنا نقول هلام عند اهللا وعندك هذه املنزلة وهذا الذي بدا لنا من فضلهام أنربأ م

الساعة منهام وقد رأينا منهام ما رأينا يف هذا الوقت من نضارهتام وغضاضتهام وحياة 

الشجرة هبام بل واهللا نربأ منك وممن آمن بك وممن ال يؤمن هبام ومن صلبهام وأخرجهام 

فعل فيأمر املهدي عليه السالم رحيا سوداء فتهب عليهم فتجعلهم كاعجاز وفعل هبام ما 

نخل خاوية ثم يأمر بانزاهلام فينزالن إليه فيحييهام بإذن اهللا تعاىل ويأمر اخلاليق باالجتامع 

ثم يقص عليهم قصص فعاهلام يف كل كور ودور حتى يقص عليهم قتل هابيل بن آدم عليه 

يم عليه السالم وطرح يوسف عليه السالم يف اجلب وحبس السالم ومجع النار إلبراه
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يونس عليه السالم يف احلوت وقتل حييى عليه السالم وصلب عيسى عليه السالم 

وعذاب جرجيس ودانيال عليهام السالم ورضب سلامن الفاريس واشعال النار عىل باب 

ورضب يد الصديقة أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم الحراقهم هبا 

الكربى فاطمة بالسوط ورفس بطنها واسقاطها حمسنا وسم احلسن وقتل احلسني وذبح 

 وإراقة دماء صىل اهللا عليه وآله وسلمأطفاله وبني عمه وأنصاره وسبي ذراري رسول اهللا 

وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما وكل زين وخبث وسلم صىل اهللا عليه وآله آل حممد 

وظلم وجور وغشم منذ عهد آدم عليه السالم إىل وقت قيام قائمنا عليه وفاحشة واثم 

السالم كل ذلك يعدده عليهام ويلزمهام إياه فيعرتفان به فيقتص منهام يف ذلك الوقت 

بمظامل من حرض ثم يصلبهام عىل الشجرة ويأمر نارا خترج من األرض فتحرقهام والشجرة 

واهللا لريدن وليحرضن السيد األكرب حممد رسول اهللا  .ثم يأمر رحيا فتنسفهام يف اليم نسفا

 والصديق األكرب أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني صىل اهللا عليه وآله وسلم

واألئمة عليهم السالم وكل من حمض االيامن حمضا أو حمض الكفر حمضا وليقتص منهام 

  .)1( ما شاء رهبامبجميع فعلهام وليقتالن يف كل يوم وليلة الف قتلة ويردان إىل

َ فلام رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َ َّ ً َ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ََّ ْ َ ُ َ

َالذي كنتم به تدعون  َُّ َّ َ ُِ ِِ ملا رأى فالن وفالن منزلة عيل عليه السالم يوم  : قال ، ]27 : امللك[ُ

 حتته كل صىل اهللا عليه وآله وسلمعاىل لواء احلمد إىل حممد القيامة إذا دفع اهللا تبارك وت

                                                        

 ، 53/13 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 187 ، حسن بن سليامن احليللل ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

للمريزا حممد  ، مكيال املكارم ، 2/228 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب

 361 ، 239 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، ًأنظز أيضا ، 1/261 ، تقي األصفهاين
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َملك مقرب وكل نبي مرسل فدفعه إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم سيئت وجوه الذين  ُ ُ ُِ َِّ ْ َ

َكفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون  َّ َ َ َُ َّ َ ُِ ِ ِِ ُ ََ َ   .)1(أي باسمه تسمون أمري املؤمنني] 27 : امللك[ُ

ٍأو كظلامت( : يف قوله تعاىلالسالم الصادق عليه  َ ُ ُ َ ْ ٌيف بحر جلي يغشاه موج( فالن وفالن )َ ْ ُ َ ْ ََ ٍّ َِّ ْ ُّ ٍ ِ( 

ٌمن فوقه موج(يعنى نعثل  ْ َْ ِِّ ِ ٍظلامت بعضها فوق بعض( طلحة وزبري )َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُُ ٌ لعنهم  معاوية ويزيد )َ

 .)2(وفتن بنى أميةاهللا 

 يوم القيامة صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا تقوم فاطمة بنت رسول  : الصادق عليه السالم

ورضبني وجزعني بكل  ، اللهم أنجز وعدك وموعدك يل فيمن ظلمني وغصبني : فتقول

وسكان اهلواء ومن يف الدنيا  ، فتبكيها مالئكة الساموات السبع ومحلة العرش ، أوالدي

حد ممن قاتلنا فال يبقى أ ، صائحني صارخني إىل اهللا تعاىل ، ومن حتت أطباق الثرى

 . )3(وظلمنا وريض بام جرى علينا إال قتل يف ذلك اليوم ألف قتلة

                                                        
 ، بحار األنوار ، 3/28 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 182 ، ن طاووسالب ، اليقني) 1(

 2/364 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 39/215 ، 37/302 ، 31/628 ، للمجليس

تفسري  ، 23/324 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/106 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 121 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ؟ ، 3/612 ، للحويزي ، نور الثقلني

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 3/438 ، للفيض الكاشاين ، الصايف ، 3/140 ، هلاشم البحراين ، الربهان

 229 ، العاميل

لعيل  ، بإلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائ ، 53/24 ، 31/622 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

عليه (شهادة األئمة  ، 366 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة ، 2/236 ، اليزدي احلائري

 105عفر البيايت )السالم
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كل ظالمة حدثت يف اإلسالم أو حتدث وكل دم مسفوك حرام  : الصادق عليه السالم

ومنكر مشهود وأمر غري حممود فوزره يف أعناقهام وأعناق من شايعهام أو تابعهام وريض 

 .)1(بواليتهام اىل يوم القيامة

  .)2(واهللا ما بايع حتى رأى الدخان قد دخل عليه بيته : الصادق عليه السالم

جعلت فداك فاإلثنني ؟  : قيل ، االحد اسم من أسامء اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم

 فقال الصادق عليه السالم ، فسمي باسمهام ومل يكونا : قال الرجل ، سمي باسمهام : قال

صىل اهللا عليه  تبارك وتعاىل قد علم اليوم الذي يقبض فيه نبيه إذا حدثت فافهم أن اهللا: 

                                                        
للجنة  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 29/199 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 1080 ، 138 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

 124 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 315

 ، )احلاشية (28/269 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/241 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 2(

عليه (الب موسوعة اإلمام عيل بن أيب ط ، 1/387 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 11 ، 390

عليهم (موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/66 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

ملحمد طاهر  ، كتاب األربعني ، 1/306 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )السالم

 ، 86 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 5/331 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 161 ، القمي الشريازي

أجوبة مسائل جيش  ، )احلاشية (2/46 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم

 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 85 ، لعيل الكوراين العاميل ، الصحابة

شبهات  ، 259 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم( حوار مع فضل اهللا حول الزهراء ، 241 ، 185

جملة  ، 2/58 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 91 ، 2/117 ، لسامي البدري ، وردود

مظلومية  ، 2/462 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات ، 59/105 ، ملؤسسة آل البيت ، تراثنا

 65 ، لعيل امليالين ، )عليها السالم(الزهراء 
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 أي باسم "اسمهام  :  قال املجليس. واليوم الذي يظلم فيه وصيه فسامه باسمهاموآله وسلم

 .)1(أيب بكر وعمر

قال قلت  ، يا إسحاق األول بمنزلة العجل والثاين بمنزلة السامري : الكاظم عليه السالم

قال قلت  ،  فيهام ؟ قال مها واهللا نرصا وهودا وجمسا فال غفر اهللا هلامجعلت فداك زدين

قال  ، جعلت فداك زدين فيهام ؟ قال ثالثة ال ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم

قلت جعلت فداك فمن هم ؟ قال رجل ادعى إماما من غري اهللا وآخر طغى يف إمام من اهللا 

قال قلت جعلت فداك زدين فيهام ؟ قال ما أبايل يا أبا  ، الم نصيباوآخر زعم أن هلام يف االس

إسحاق حموت املحكم من كتاب اهللا أو جحدت حممدا النبوة أو زعمت أن ليس يف السامء 

إهلا أو تقدمت عيل بن أيب طالب عليه السالم قلت جعلت فداك زدين ؟ قال فقال يا 

طلع منه رشارة ال حرق من عىل وجه األرض إسحاق ان يف النار لواديا يقال له حميط لو 

وان يف  ، وان أهل النار يتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد اهللا فيه ألهله

ذلك الوادي جلبال يتعوذون أهل ذلك الوادي من حر ذلك اجلبل ونتنه وقذره وما أعد 

بل من حر ذلك الشعب اهللا فيه ألهله وان يف ذلك اجلبل لشعبا يتعوذ مجيع أهل ذلك اجل

من نتنه وقذره وما أعد اهللا فيه ألهله وان يف ذلك الشعب لقليبا يتعوذ أهل ذلك الشعب 

من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد اهللا فيه ألهله وان يف ذلك القليب حلية يتعوذ 

أنياهبا مجيع أهل ذلك القليب من خبث تلك احلية ونتنها وقذرها وما أعد اهللا عز وجل يف 

من السم ألهلها وان يف جوف تلك احلية لسبع صناديق فيها مخسة من األمم السالفة 

                                                        

 ، بحار األنوار ، )احلاشية (8/253 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 383 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 16/375 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 56/19 ، للمجليس

 12/352 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(
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قال قلت جعلت فداك ومن اخلمسة ومن االثنان ؟ قال أما اخلمسة  ، واثنان من هذه األمة

فقابيل الذي قتل هابيل ونمرود الذي حاج إبراهيم يف ربه قال أنا أحيي وأميت وفرعون 

بكم األعىل وهيودا الذي هود اليهود وبولس الذي نرص النصارى ومن هذه الذي قال أنا ر

وإنام ساممها بذلك ألهنام مل يؤمنا  ، األعرابيان أبو بكر وعمر :  قال املجليس.األمة أعرابيان

وساممها  ، األول والثاين : يعنى به :  أقول.ومن هذه األمة أعرابيان :  وقال اجلزائري.قط

  .)1(ام من اجلفاءأعرابيان ملا فيه

ِّوقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن ( : يف قوله تعاىل : الكاظم عليه السالم َ ْ َّ َ َِ ِْ َّ َ َّ َ َّ َ َِ َِ ََ َ َِ َ َ ُ َ

ِواإلنس  ِ ْ صىل اهللا عليه إبليس الذي أشار عىل قتل رسول اهللا  ،  من اجلن.)]29 : فصلت[َ

صىل اهللا وجاء بعد وفاة رسول اهللا  ،  باملعايصوأضل الناس ، يف دار الندوةوسلم وآله 

َنجعلهام  (- ويف نسخة دالم -فالن  ، ومن االنس ، إىل أيب بكر فبايعهوسلم عليه وآله  ُ َ ْْ َ

ونا من األسفلني ُ َحتت أقدامنا ليك َ ِْ َ ْ ْْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ ال يبعد أن يكون املعنى أن مصداق  :  قال املجليس.)َ

 ،  شامل للمخالفني)..الذين كفروا( : الن قوله تعاىل ، وعمراآلية يف تلك املادة إبليس 

                                                        

 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 216 ، للصدوق ، ثواب األعامل ، 399 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

مستدرك سفينة  ، 31/615 ، 30/409 ، 12/38 ، 8/311 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 125

ألمحد الرمحاين  ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 5/71 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 267 ، 1/85 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني،  796 ، اهلمداين

 ، 104 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 122 ، للجزائري ، قصص األنبياء ، 1/622 ، املشهدي

، ،  507 ، للنيسابوري ، روضة الواعظني ، 402 ، ملحمد السبزواري ، معارج اليقني يف أصول الدين

 239 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 3/327 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى
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واملضل  ، واآلية تدل عىل أن كل صنف من الكفار هلم مضل من اجلن ومضل من االنس

  .)1(واملضل من االنس يف املخالفني هو الثاين ، من اجلن مشرتك

َيف قول اهللاّ ومن الناس من يعجبك  : الكاظم عليه السالم ُ ْ ُ َ َِ َ ِ َّ َقوله يف احلياة الدنيا ِ َ ُ ْْ ُّ ِ َ ْ ُ  : البقرة[َِ

َ وهيلك احلرث والنسل واهللاُّ ال حيب الفساد .فالن و قال فالن.]204 ُّ َ َ ََ ْ ْ َ َُ َ َ َ ِْ ُ َّ َ ِ  .]205 : البقرة[ْ

  .)2(احلرث الزرعو ، ّالنسل هم الذرية

يا  : السالمعيل عليه لقال وسلم صىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا  : الكاظم عليه السالم

 ، وويل ملن هتك حرمتها ،  وويل ملن ابتزها حقها- أي فاطمة -عيل ويل ملن ظلمها 

اللهم إين منهم  ، وويل ملن شاقها وبارزها ، وويل ملن آذى خليلها ، وويل ملن أحرق باهبا

وضم فاطمة إليه وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم سامهم رسول اهللا  ، وهم مني برآء ، برئ

وزعيم  ، اللهم إين هلم وملن شايعهم سلم :  واحلسن واحلسني عليه السالم وقالوعليا

وعدو وحرب ملن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن  ، بأهنم يدخلون اجلنة

                                                        

 144 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 30/156 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، اشاينللفيض الك ، التفسري الصايف ، 2/265 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، )احلاشية(

 4/366 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/114 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 6/336

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/604 ، 30/221 ، 9/189 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

  ،4/5 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 7/89 ، النامزي الشاهرودي

 ، 1/203 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/100 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش

 ، الصايف ، 1/205 ، للبحراين ، الربهان ، 1/498 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق

 1/240 ، للفيض الكاشاين
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ثم ال واهللا  ، ثم واهللا يا فاطمة ال أرىض حتى ترىض ، زعيم بأهنم يدخلون النار ، شيعتهم

  .)1(اهللا ال أرىض حتى ترىضثم ال و ، ال أرض حتى ترىض

ٍ كال إن كتاب الفجار لفي سجني "يف قول اهللا  : الكاظم عليه السالم ِّ َّ َِ ِ َِ ُ َّ َِّ َ ِ   قال"] 7 : املطففني[َ

  .)2(هم الذين فجروا يف حق األئمة واعتدوا عليهم: 

 .طمثنإن فاطمة عليها السالم صديقة شهيدة وإن بنات األنبياء ال ي : الكاظم عليه السالم

والشهيد من قتل من املسلمني يف معركة القتال املأمور به  : يقول املازندراين يف رشحه

ثم اتسع فاطلق عىل كل من قتل منهم ظلام كفاطمة عليها السالم إذ قتلوها  ، رشعا

 . )3(برضب الباب عىل بطنها وهي حامل فسقط محلها فامتت لذلك 

                                                        

موسوعة شهادة  ، 67 ،  احلسن املرنديإليب ، جممع النورين ، 22/485 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، 209 ، 1/41 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 33 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 2/68 ، جلعفر مرتىض

 ، مناقب آل أيب طالب ، 7/118 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/435 ، نيللكلي ، الكايف) 2(

تفسري نور  ، 31/650 ، 340 ، 24/4 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/404 ، إلبن شهر آشوب

للحر  ، إثبات اهلداة ، 2/772 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/530 ، للحويزي ، الثقلني

 1/451 ، العاميل

عليه (البن اإلمام جعفر الصادق  ، مسائل عيل بن جعفر ، 324 ، للبهائي العاميل ، مرشق الشمسني) 3(

 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/458 ، للكليني ، الكايف ، 325 ، )السالم

 ، سن صاحب املعاملحل ، منتقى اجلامن ، 2/473 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 7/213

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 1/224

حوار مع فضل اهللا حول  ، 45 ، للرشيعتي األصفهاين ، البيان يف عقائد أهل اإليامن ، 1/234 ، )السالم
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اغتصبا رجال ماال كان ينفقه  : بكر وعمر فقالوقد سئل عن أيب  : الكاظم عليه السالم

عىل الفقراء واملساكني وأبناء السبيل ويف سبيل اهللا فلام اغتصباه ذلك مل يرضيا حيث 

غصباه حتى محاله إياه كرها فوق رقبته إىل منازهلام فلام أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك 

صىل اهللا عز وجل كالمه وهزئا برسوله كفرا ؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردا عىل اهللا 

ومها الكافران عليهام لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني واهللا ما دخل وسلم عليه وآله 

كانا  ، قلب أحد منهام شئ من االيامن منذ خروجهام من حالتيها وما ازدادا إال شكا

 )1( .اخلزي يف دار املقاممنافقني حتى توفتهام مالئكة العذاب إىل حمل  ، مرتابني ، خداعني

ٍالشمس والقمر بحسبان  : وقد سأله احلسني بن خالد عن قوله : الرضا عليه السالم َ ُ َ ُْ ُ َ ِْ َ ْ َّ

قلت الشمس والقمر يعذبان ؟ قال سألت عن شئ  ، ؟ قال مها يعذبان] 5 : الرمحن[

وؤمها من نور ض ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا جيريان بأمره مطيعان له ، فأتقنه

عرشه وحرمها من جهنم فإذا كانت القيامة عاد إىل العرش نورمها وعاد إىل النار حرمها 

وإنام عنامها لعنهام اهللا أوليس قد روى الناس ان رسول اهللا  ، فال يكون شمس وال قمر

إن الشمس والقمر نوران يف النار ؟ قلت بىل قال أما  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

                                                                                                                                        
 جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(ساة الزهراء مأ ، 107 ، 101 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(الزهراء 

 ،1/100 ، 329 

بحار  ، 12/74 ، ملويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/125 ، للكليني ، الكايف) 1(

 75/331 ، للمجليس ، األنوار
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 قول الناس فالن وفالن شمسا هذه األمة ونورها فهام يف النار واهللا ما عنى سمعت

  .)1(غريمها

 :  قيل.إن هللا خلف هذا النطاق زبرجدة خرضاء منها اخرضت السامء : الرضا عليه السالم

وهللا عز وجل وراء ذلك سبعون ألف عامل أكثر من عدد  ، احلجاب : وما النطاق ؟ قال

  .)2(هم يلعن فالنا وفالناوكل ، اجلن واإلنس

ذبان [ : يف قوله تعاىل : الرضا عليه السالم ام تكَ ُ ِفبأي آالء ربك َ ِّ ِِّّ َ َُ َ َ َ يف الظاهر خماطبة  : قال] ِ

عىل هذا التأويل يكون التعبري  :  قال املجليس.ويف الباطن فالن وفالن ، اجلن واإلنس

 ، الشتهارمها بني املخالفني هبام  ،بالشمس والقمر عن األول والثاين عىل سبيل التهكم

 وعن . :  وقال الكاشاين بعد ذكره قول القمي.البالء والرش وواملراد باحلسبان العذاب

صىل اهللا الصادق عليه السالم إنه سئل عنه قال قال اهللا فبأي النعمتني تكفران بمحمد 

                                                        

 30/257  ،24/68 ، 7/120 ، للمجليس ، بحار األنوار ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

عليه (مسند اإلمام الرضا  ، 6/51 ، للشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/172 ، 31/600، 

 ، 7/65 ، 5/107 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/343 ، 1/374 ، للعطاردي ، )السالم

معامل  ، 2/633 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/188 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

هلاشم  ، الربهان ، 355 ، 200 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 3/336 ، هلاشم البحراين ، الزلفى

 4/263 ، البحراين

 ، خمترص البصائر ، 279 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 512 ، للصفار ، بصائر الدرجات) 2(

مستدرك سفينة  ، 55/91 ، 54/330 ، للمجليس ، ربحار األنوا ، 88 ، للحسن بن سليامن احلىل

لعيل النامزي  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 7/374 ، 4/279 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 414 ، خلرسو شاهي ، درر األخبار ، 5/185 ، الشاهرودي
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يه السالم أم  ويف الكايف مرفوعا بالنبي عل.أم بعيل عليه السالموسلم عليه وآله 

 . )1(بالويص؟

فرضب  ، وقد جئ بأبى جعفر عليه السالم وسنه أقل من أربع سنني : الرضا عليه السالم

 : الرضا عليه السالم فقال له ، ورفع رأسه إىل السامء فأطال الفكر ، بيده إىل األرض

أما  ، لسالمفيام صنع بأمي فاطمة عليها ا : مل طال فكرك ؟ فقال عليه السالم ، بنفيس أنت

 فاستدناه وقبل .ثم ألنسفنهام يف اليم نسفا ، ثم الذرينهام ، واهللا الخرجنهام ثم الحرقنهام

  .)2( - يعنى اإلمامة -أنت هلا  ، بأبى أنت وأمي : ما بني عينيه ثم قال

 سبحان اهللا واحلمد هللا وال : ما تقول يف أيب بكر ؟ قال له : وقد قيل له : الرضا عليه السالم

كانت لنا أم  : فقال عليه السالم ، إله إال اهللا واهللا أكرب فألح السائل عليه يف كشف اجلواب

                                                        

 31/601 ، 24/68 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/344 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

عليه (مسند اإلمام الرضا  ، 1/172 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 60/73، 

التفسري  ، 2/1242 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 1/375 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )السالم

أليب  ، مرآة األنوار ، 5/189 ، زيللحوي ، تفسري نور الثقلني ، 5/108 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 200 ، احلسن العاميل

 ، 50/59 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 400 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 2(

عليه (موسوعة اإلمام اجلواد  ، 8/517 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

للحاج حسني  ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 1/136 ، قزوينيللحسيني ال ، )السالم

للجنة احلديث يف معهد باقر  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 12/499 ، الشاكري

 269 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/250 ، )عليه السالم(العلوم 

عليها (مأساة الزهراء  ، 34 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(ار مع فضل اهللا حول الزهراء حو ، 424، 

 2/70 ، جلعفر مرتىض ، )السالم
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 قال ابن أيب .صاحلة ماتت وهي عليهام ساخطة ومل يأتنا بعد موهتا خرب أهنا رضيت عنهام

 واهنا أوصت أال .عمر ووالصحيح عندي أهنا ماتت وهي واجدة عىل أيب بكر : احلديد

  .)1(وكان األوىل هبام إكرامها  ،  وذلك عند أصحابنا من األمور املغفورة هلام؛ يصليا عليها

صىل اهللا عليه يف حديث اإلرساء ذكر فيه أن اهللا عزوجل قال للنبي  : الرضا عليه السالم

هذا القائم الذي حيل حاليل وحيرم حرامي وبه انتقم من  : ملا سأله عن القائموسلم وآله 

 ألوليائي وهو الذي يشفى قلوب شيعتك من الظاملني واجلاحدين أعدائي وهو راحه

والكافرين فيخرج الالت والعزى طريني فيحرقهام فلفتنة الناس هبام يومئذ أشد من فتنه 

  .)2(العجل والسامري

                                                        

 للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 252 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )سالمعليهم ال(موسوعة شهادة املعصومني  ، )احلاشية (777، 

 453 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/208 ، )عليه السالم(

 253 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة ، 2/61 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) 2(

 بحار األنوار ، 163 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، )حلاشيةا (153 ، للخزاز القمي ، كفاية األثر، 

موسوعة  ، 341 ، لعباس القمي ، األنوار البهية ، 52/379 ، 36/245 ، 31/622 ، للمجليس، 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/461 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 337 ، لبهاء الدين النجفي ، نوار املضيئةمنتخب األ ، 5/159 ، 3/120

 294 ، العاميل

 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 7/123 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام

ثني عرشية عن تنزيه الشيعة اإل ، 1/52 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 1/169

 2/527 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، الشبهات الواهية
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كان كالرامي مع رسول اهللا  ، من دعا يف سجدة الشكر هبذا الدعاء : الرضا عليه السالم

واهتام  ، وغريا نعمتك ، اللهم العن اللذين بدال دينك : يوم بدروسلم صىل اهللا عليه وآله 

وردا  ، وكفرا آالئك ، وصدا عن سبيك ، خالفا ملتك ، وسلمصىل اهللا عليه وآله رسولك 

 ، وجحدا آياتك ، وحرفا كتابك ، وقتال ابن نبيك ، واستهزءا برسولك ، عليك كالمك

 وجلسا يف جملس مل يكن هلام بحق ، وقتال أولياءك ، واستكرب عن عبادتك ، وسخرا بآياتك

 ، اللهم العنهام لعنا يتلو بعضه بعضا ، ومحال الناس عىل أكتاف آل حممد عليه السالم، 

 والرباءة منهام ، اللهم انا نتقرب إليك باللعنة عليهام ، واحرشمها واتباعهام إىل جهنم زرقا

  .)1(يف الدنيا واآلخرة، 

من كان يعلم أن اهللا حكم  : وقد سئل عن أيب بكر وعمر ؟ فقال : الماجلواد عليه الس

  .)2(وما من حمجمة دم هتراق إال وهي يف رقاهبام ، عدل بري منهام

 قال .أن املهدي إذا دخل املدينة أخرج الالت والعزى فأحرقهام : اجلواد عليه السالم

  .)1(ر وعمريعني بالالت والعزى صنمي قريش أبا بك : بيان : املجليس

                                                        

 ، بحار األنوار ، 5/140 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 554 ، للكفعمي ، املصباح) 1(

اإلمام عيل بن  ، 6/385 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 83/223 ، للمجليس

لباقر  ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 792 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، ) السالمعليه(أيب طالب 

صحيفة  ، 2/65 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(مسند اإلمام الرضا  ، 1/46 ، رشيف القريش

عبد الزهراء ل ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 98 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(الرضا 

ألمحد  ، كتاب الرجعة ، 2/70 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 315 ، مهدي

 112 ، اإلحسائي

 30/383 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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وقد سأله حممد بن عيسى عن الناصب هل أحتاج يف امتحانه إىل  : اهلادي عليه السالم

من كان عىل هذا  : أكثر من تقديمه اجلبت والطاغوت واعتقاد إمامتهام؟ فرجع اجلواب

  .)2(فهو ناصب

                                                                                                                                        

، ) احلاشية (282 ،  القميللخزاز ، كفاية األثر ، 378 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة) 1(

 للمجليس ، بحار األنوار ، 7/410 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/250 ، للطربيس ، االحتجاج

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 4/562 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 52/283، 

 ، 5/39 ، لعيل الكوراين ، )ه السالمعلي(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 10/510 ، الشاهرودي

 ، مها األول والثاين : قال املحقق (1/569 ، للحسيني القزويني ، )عليه السالم(موسوعة اإلمام اجلواد 

 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 5/159 ، 1/139 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

عليهم (موسوعة املصطفى والعرتة  ، 2/243 ، لطربيسل ، إعالم الورى بأعالم اهلدى ، 1/371

 ، 310 ، لبهاء الدين النجفي ، منتخب األنوار املضيئة ، 13/334 ، للحاج حسني الشاكري ، )السالم

 إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 255 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة

 1/116 ، ملريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 1/201،  لعيل اليزدي احلائري، 

 )احلاشية (277 ، للمحقق احليل ، الرسائل التسع ، 583 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر) 2(

التحفة  ، )احلاشية (6/135 ، للمحقق األردبييل ، جممع الفائدة ، 158 ، للشهيد الثاين ، روض اجلنان، 

 ، 10/361 ، 5/186 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 92لعبد اهللا اجلزائري ،  السنية

 ، 6/64 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 1/206 ، للنراقي ، مستند الشيعة ، 18/157

 ، ملحسن احلكيم ، مستمسك العروة ، 2/568 ق 1 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 30/95

 314 ، للگلپايگاين ، األول ، كتاب الطهارة ، 3/324 ، للخميني ، كتاب الطهارة ، )اشيةاحل (1/393

 ، ملحمد صادق الروحاين ، )عليه السالم(فقه الصادق  ، 242 ، للگلپايگاين ، األول ، نتائج األفكار، 

 ، اميلللحر الع ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (21/474 ، )احلاشية (9/359 ، )احلاشية (3/302

لنعمة اهللا  ، نور الرباهني ، 69/135 ، 31/625 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 29/133 ، 9/491

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 350 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، )احلاشية (1/58 ، اجلزائري
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 عيل الرضا  يعني عيل ابن حممد بن-إن أبا احلسن  : إن املتوكل قيل له : اهلادي عليه السالم

ِويوم يعض الظامل عىل يديه يقول يا ليتني  :  يفرس قول اهللا عز وجل-عليهم السالم  َِ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ََّ َ ُُّ
ِ َ

ًاختذت مع الرسول سبيال  َِ َ ُ َّ َِ َ ُ ْ ً يا ويلتى ليتني مل أختذ فالنا خليال *َّ ِ َ ً َ ُ ْ َ َ َِ َِّ َ ْ َ َْ ْ َ اآليتني  ]28 ، 27الفرقان [َ

 ، جتمع له الناس وتسأله بحرضهتم : فكيف الوجه يف أمره ؟ قالوا : لقا ، يف األول والثاين

 ، وإن فرسها بخالف ذلك افتضح عند أصحابه ، فإن فرسها هبذا كفاك احلارضون أمره

هذان رجالن  : فقال ، فوجه إىل القضاة وبني هاشم واألولياء وسئل عليه السالم : قال

ال  : أمري املؤمنني أن يكشف ما سرته اهللا ؟ فقالأفيحب  ، ومن بالسرت عليهام ، كنى عنهام

  .)1(أحب

ُ فاتقوا النار التي وقودها الناس واحلجارة َ " : يف قوله تعاىل : العسكري عليه السالم ََّ ََ َ ُ ُ َِ ِْ ُ َّ ْ ُ ََّ ََّ

 " للكافرين " تلك النار " أعدت " حجارة الكربيت أشد األشياء حرا "] 24 : البقرة[

الناصبني العداوة  :  عيل واجلاحدين المامته عليه السالم ويف روايةالدافعني حلق أخيه

  .)2(لوليه ووصيه

                                                                                                                                        
 ، ملحمد أمني اإلسرتآبادي ، الفوائد املدنية والشواهد املكية ، 196 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

 308 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 452 ، السيد نور الدين العاميل

 ، للنباطي ، الرصاط املستقيم ، 50/214 ، 31/624 ، 30/246 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

مرآة  ، 14/205 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 3/39

 144 ، أليب احلسن للعاميل ، األنوار ومشكاة األرسار

 202 ، 154 ، )عليه السالم(املنسوب إىل اإلمام العسكري  ، )عليه السالم(تفسرياإلمام العسكري ) 2(

 ، تفسري القرآن الكريم ، 31 ، 89/30 ، 17/215 ، 9/176 ، 8/299 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 ، غاية املرام ، 1/43 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 551 ، 4/550  ،ملصطفى اخلميني

 4/356 ، هلاشم البحراين
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مها خيالطان مع  : هل أسلم أبوبكر وعمر طوعا او كرها؟ فقال : وقد سئل : املهدي

واستيالئه عىل العرب من التوراة وسلم صىل اهللا عليه وآله اليهود وخيربان بخروج حممد 

يكون استيالؤه  : ويقولون هلام ، حم قصة حممد عليه وآله السالموالكتب املتقدمة ومال

عىل العرب كاستيالء بخت نرص عىل بني إرسائيل إال أنه يدعي النبوة وال يكون من النبوة 

تساعدا معه عىل شهادة أن ال وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام ظهر أمر رسول اهللا  ، يف شئ

طمعا أن جيدا من جهة رسول وسلم صىل اهللا عليه وآله  إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

واستقامت واليته  ، والية بلد إذا انتظم أمره وحسن حالهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

ونفروا بدابة  ، وتلثام مثل من تلثم منهم ، فلام أيسا من ذلك وافقا من أمثاهلام ليلة العقبة

تسقطه ويسري هالكا بسقوطه بعد أن صعدا العقبة لوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وكان حاهلام  ، فحفظ اهللا تعاىل نبيه من كيدهم ومل يقدروا أن يفعلوا شيئا ، فيمن صعد

 كحال طلحة والزبري إذ جاء عليا عليه السالم وبايعا طعام أن يكون لكل واحد منهام والية

ليه حتى آل أمر كل واحد منهام إىل ما فلام مل يكن وأيسا من الوالية نكثا بيعة وخرجا ع، 

  .)1(يؤول أمر من ينكث العهود واملواثيق

 .كنت عند عبد اهللا بن عباس يف بيته وعنده رهط من الشيعة) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

قال  : وقال ، فبكى ابن عباس ، وموتهوسلم صىل اهللا عليه وآله فذكروا رسول اهللا  : قال

 وحوله - وهو اليوم الذي قبض فيه -يوم االثنني وسلم عليه وآله صىل اهللا رسول اهللا 

ايتوين بكتف أكتب لكم فيه كتابا لن تضلوا بعدي  : أهل بيته وثالثون رجال من أصحابه

 فغضب )إن رسول اهللا هيجر( :  فمنعهم فرعون هذه األمة فقال.ولن ختتلفوا بعدي

                                                        

شهادة األثر  ، 52/78 ، 30/185 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/275 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 211 ، أليب احلسني اخلوئيني ، عىل إيامن قاتل عمر
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فكيف بعد  ،  أراكم ختالفوين وأنا حيإين( : وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

لوال ما قال  ، يا سليم : ثم أقبل عيل ابن عباس فقال :  قال سليم. ؟ فرتك الكتف)مويت

ومن ذلك  :  فقال رجل من القوم.ذلك الرجل لكتب لنا كتابا ال يضل أحد وال خيتلف

هو  : فقال ، م فخلوت بابن عباس بعد ما قام القو.ليس إىل ذلك سبيل : الرجل ؟ فقال

 : قد سمعت عليا عليه السالم وسلامن وأبا ذر واملقداد يقولون ، صدقت :  فقلت.عمر

فإن قلوب هذه األمة  ، اكتم إال ممن تثق هبم من إخوانك ، يا سليم :  فقال.)إنه عمر(

  .)1(أرشبت حب هذين الرجلني كام أرشبت قلوب بني إرسائيل حب العجل والسامري 

صىل فبقيت فاطمة عليها السالم بعد وفاة أبيها رسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

يا بن  :  فلام اشتد هبا األمر دعت عليا عليه السالم وقالت.أربعني ليلةوسلم اهللا عليه وآله 

 أن ال يشهد أحد من أعداء اهللا جنازيت وال دفني ..وأنا أوصيك ، ما أراين إال ملا يب ، عم

  .)2(وال الصالة عيل 

 : دخل عيل عليه السالم عىل فاطمة عليها السالم فقال هلا) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 ، البيت بيتك : أيتها احلرة فالن وفالن بالباب يريدان أن يسلام عليك فام تريدين ؟ قالت

سدي قناعك فسدت قناعها وحولت وجهها إىل  : فقال! افعل ما تشاء  ، احلرة زوجتكو

                                                        
 ، 22/498 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 324 ، يق حممد باقر األنصاريحتق ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 3/700 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول

حتقيق حممد باقر  ، كتاب سليم بن قيس ، 2/360 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 2(

 ، ث الشيعةجامع أحادي ، 78/256 ، 43/199 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 392 ، األنصاري

احلق املبني يف معرفة  ، 872 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 370 ، 3/291 ، للربوجردي

 237 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(املعصومني 
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 : ما دعا إىل هذا ؟ فقاال : أريض عنا ريض اهللا عنك فقالت : خال وسلام وقاالفد ، احلائط

 إن كنتام صادقني فأخرباين عام أسألكام عنه : اعرتفنا باإلساءة ورجونا أن تعفي عنا فقالت

فإن صدقتام علمت أنكام صادقان  ، فإين ال أسألكام عن أمر إال وأنا عارفة بأنكام تعلامنه، 

صىل اهللا نشدتكام باهللا هل سمعتام رسول اهللا  :  قالت.سيل عام بدا لك : االيف جميئكام ق

نعم فرفعت يدها  : فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاين ؟ قاال : يقولوسلم عليه وآله 

ال واهللا ال  ، اللهم إهنام قد آذياين فأنا أشكومها إليك وإىل رسولك : إىل السامء فقالت

وأخربه بام صنعتام وسلم صىل اهللا عليه وآله  ألقى أيب رسول اهللا أرىض عنكام أبدا حتى

وجزع جزعا شديدا  ، فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور : فيكون هو احلاكم فيكام قال

  .)1(جتزع يا خليفة رسول اهللا من قول امرأة؟  : فقال عمر

 عمر أبياتا ذكر فيها مظامل كتب أبو املختار بن أيب الصعق إىل) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

فأغرم عمر بن اخلطاب تلك السنة مجيع عامله  ، والته وما غصبوه من أموال الناس

 ورد - وقد كان من عامله -ومل يغرم قنفذ العدوي شيئا  ، أنصاف أمواهلم لشعر أيب املختار

،   ومل يأخذ منه عرشه وال نصف عرشه- وهو عرشون الف درهم -عليه ما أخذ منه 

وكان من عامله الذين أغرموا أبو هريرة عىل البحرين فاحيص ماله فبلغ أربعة وعرشين 

فلقيت عليا صلوات اهللا عليه وآله فسألته عام  :  قال سليم.فأغرمه أثنى عرش ألفا ، ألفا

                                                        

 ، 28/304 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 392 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 872 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 43/199 ، 357

 )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 1/143 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 302

عليهم (عصومني احلق املبني يف معرفة امل ، 1/202 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ، 

 1/242 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 246 ، لعيل الكوراين العاميل ، )السالم
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ألنه هو  :  قال.ال : قلت! هل تدرى مل كف عن قنفذ ومل يغرمه شيئا ؟  : صنع عمر ؟ فقال

طمة عليها السالم بالسوط حني جاءت لتحول بيني وبينهم فامتت فا الذي رضب

  .)1(وإن أثر السوط لفى عضدها مثل الدملج  ، صلوات اهللا عليها

 ) :  هـ173 : ت(احلمريي 

  واذيقت بعده طعم السلع*رضبت واهتضمت من حقها 

  ويد الرايض بذاك املتبع*قطع اهللا يدي ضارهبا 

  .)2(كف عنه هول يوم املطلع *ال عفى اهللا له عنه وال 

 ) :  هـ245 : ت(الربقي 

  واملرضمان ملن فيه يسبان*وكلال النار من بيت ومن حطب 

  من النساء وصديق وسبطان*وليس يف البيت إال كل طاهرة 

                                                        

 ، 30/302 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 223 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

عليه (حياة أمري املؤمنني  ، 8/429 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

موسوعة  ، 114 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 3/52 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) السالم

 ، 1/170 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(شهادة املعصومني 

حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 225 ، راء مهديلعبد الزه ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 2/42 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 277 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(

 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/13 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(مني موسوعة شهادة املعصو ، 541، 

لعبد  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/419 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/255 ، )السالم

 2/16 ، 1/330 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 234 ، الزهراء مهدي
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  والكفر أيرس من حتريق ولدان*فلم أقل غدرا بل قلت قد كفرا 

  .)1(نار طوقان ففي رقبهام يف ال*وكل ما كان من جور ومن فتن 

بلغ أبا بكر وعمر أن مجاعة من املهاجرين واألنصار قد ) :  هـ284 : ت(اليعقويب 

فأتوا يف مجاعة حتى  ، اجتمعوا مع عيل بن أيب طالب يف منزل فاطمة بنت رسول اهللا

 وكرس سيفه ، فصارعه عمر فرصعه ، وخرج عيل ومعه السيف فلقيه عمر ، هجموا الدار

واهللا لتخرجن أو ألكشفن شعري وألعجن إىل  : فخرجت فاطمة فقالتودخلوا الدار ، 

  .)2(فخرجوا وخرج من كان يف الدار! اهللا 

اجتمعا عنده وسلم صىل اهللا عليه وآله ان النبي ) :  هـ320: ت (حممد بن مسعود العيايش 

 يف بعض ان يلني هلاموسلم صىل اهللا عليه وآله وابنتيهام فتكلموا يف عيل وكان من النبي 

لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف ( : فأنزل اهللا ، القول

  .)3( ثم ال جتد بعدك مثل عىل وليا)املامت ثم ال جتد لك علينا نصريا

                                                        

 ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/13 ، بن يونس العاميللعيل  ، الرصاط املستقيم) 1(

اهلجوم  ، 9/177 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/255 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 

 240 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(عىل بيت فاطمة 

 248 ، لعيل عاشور ، )عليه السالم(ص عىل أمري املؤمنني الن ، 2/126 ، لليعقويب ، تاريخ اليعقويب) 2(

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني ، 

 2/201 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 1/160

 ، 30/235 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/306 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

 2/434 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/198 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني
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أتينا عبد اهللا بن  : قال ، عن داود بن املبارك) :  هـ323: ت (أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري 

فسألناه عن  ، نحن راجعون من احلج يف مجاعة و بن احلسن بن احلسنموسى بن عبد اهللا

سئل جدي عبد اهللا بن  : فقال ، فسألته عن أيب بكر وعمر ، وكنت أحد من سأله ، مسائل

فامتت وهي  ، كانت أمي صديقة بنت نبي مرسل : احلسن بن احلسن عن هذه املسألة فقال

  .)1(ا رضيت رضينا وإذ ، فنحن غضاب لغضبها ، غضبي عىل إنسان

ِ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة { : قال تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َْ ً َ ْ َُ ُ َ َ

ٍومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم  ْ ُّ َِّ ِ ِِ ْ ََ ِ ُ
ِ ُ َ ْ ْ َِ َ حيملون آثامهم يعني الذين  :  قال}] 25 : النحل[َ

واهللا ما  : الصادق عليه السالم وهو قول ، كل من اقتدى هبمغضبوا أمري املؤمنني وآثام 

وال أخذ من غري علم إال  ، وال غصب فرج حرام ، أهريقت من دم وال قرع عصا بعصا

 ثم قال أمري املؤمنني .ووزر ذلك يف أعناقهام من غري أن ينقص من أوزار العاملني بيشء

وليعرفنها يف دار غريهم عام  ،  من بعديفاقسم ثم اقسم ليحملنها بنو أمية : عليه السالم

                                                        

 ، 28/316 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 157 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني) 1(

 ، 118 ، 75 ، للجوهري ، ة وفدكالسقيف ، )احلاشية (425 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 16/232 ، 6/49 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة

اللمعة  ، 327 ، 12/21 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 5/118 ، النامزي الشاهرودي

للجنة احلديث يف  ، )عليهم السالم (موسوعة شهادة املعصومني ، 777 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 1/207 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 

مع رجال  ، 252 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 195 ، مهدي

 1/344 ، ملحمد بيومي مهران ، اإلمامة وأهل البيت  ،)احلاشية (2/276 ، ملرتىض الرضوي ، الفكر



645 

ما سهل هلم من سبيل ) أبو بكر(األول  ، قليل فال يبعد اهللا إال من ظلم وعىل البادي

  .)1("اخلطايا مثل أوزار كل من عمل بوزرهم إىل يوم القيامة

ٍمناع للخري معتد : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ْ ُ ْ َِّ َ ْ ِّ ٍ ٍ مريب َّ ِ  .]25 : قـ[ُّ

املناع الثاين واخلري والية أمري املؤمنني وحقوق آل حممد وملا كتب األول كتاب فدك يردها 

 قال هو ما قالوا نحن )فهو معتد مريب الذي جعل مع اهللا إهلا آخر(عىل فاطمة شقه الثاين 

ُقال قرينه(كافرون بمن جعل لكم اإلمامة واخلمس واما قوله  ُ ِ َ َ طانه وهو حبرت أي شي) َ

ُربنا ما أطغيته( ْ َُّ َ ْ َ َ ٍولكن كان يف ضالل بعيد ( يعني زريقا )ََ ِ َِ ٍَ َ َ ََ ِ َقال ال ( فيقول اهللا هلام )]27 : قـ[َ َ َ

م بالوعيد  ُ ِختتصموا لدي وقد قدمت إليك ِ َ ْ َ َّْ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َُّ ْ َ َِ ْ ما  ،  أي ما فعلتم ال يبدل حسنات)]28 : قـ[َ

  .)2(وعدته ال اخلفه

ِيوم تقلب وجوههم يف النار  (يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (إبراهيم القمي عيل بن  َِّ ْ َُ ُ ُ ُ ْ َُ َّ َ ُ

َيقولون يا ليتنا أطعنا اهللاََّ ( فإهنا كناية عن الذين غصبوا آل حممد حقهم )]66 : األحزاب[ َْ ْ َ ََ َ َ ُ َُ َ

َوأطعنا الرسوال َُ َّ َ ْ ُوقالوا ( يعني يف أمري املؤمنني عليه السالم )ََ َ َربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا َ َ ََّ َ َ َُ َ َ ْ ََّ َ ََ َ ِ

َفأضلونا السبيال  ُّ َِ َّ َ َ  ومها رجالن والسادة والكرباء مها أول من بدأ )]67 : األحزاب[َ

والسبيل أمري املؤمنني عليه  ،  أي طريق اجلنة)فأضلونا السبيال(بظلمهم وغصبهم وقوله 

                                                        
 30/149 ، 9/220 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/383 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 3/48 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني، 

 ، 29/114 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/326 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

للفيض  ، التفسري الصايف ، 9/448 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 30/158

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 5/114 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/539 ، 5/62 ، الكاشاين

 301 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 115 ، املرندي
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ْربنا آهتم ضع(السالم ثم يقولون  َِّ ْ َِ ِ ًفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا َ ً َ ْ َ ْ َِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْْ ِ ِ  : األحزاب[ِ

68[()1(.  

ًأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا  : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َ ََ َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ ِِّ ِ َ ُ َ

ْفإن اهللاََّ يضل من يشاء وهيدي من يشاء فال تذهب نف ْ َ َ ُّ َّ ََ َْ َ َ َ َُ ُ َ َ ُ ََ َِ
ْ

ِ َسك عليهم حرسات إن اهللاََّ عليم بام ِ ٌ َ ْ ُِ ِ َ ََّ َِ ٍ
َ َ ِْ َ

َيصنعون  ُ ْ كنايتان  : زريق وحبرت :  قال املجليس.نزلت يف زريق وحبرت :  قال.]8 : فاطر[ََ

 ، الثعلب : واحلبرت ، والعرب تتشاءم بزرقة العني ، عرب عنهام هبام تقية ، عن امللعونني

  .)2(والثاين باألول أنسب

ٍوأقبل بعضهم عىل بعض  : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (براهيم القمي عيل بن إ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َ

َيتساءلون  ُ َ َ م كنتم تأتوننا عن اليمني *َ ُ ِ قالوا إنك ِ َ ْ ُ َِ َْ َ َ ُ َ ُ َّْ ُْ يعني فالنا ] 28-27 : الصافات[ِ

  .)3(وفالنا

ُذلك بأهن : قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َّ َ ِ َ ِ َم اتبعوا ما أسخط اهللاََّ َ َ ْ َ َُ ُ َ َّ

ْوكرهوا رضوانه فأحبط أعامهلم  َُ َ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ََ َ ِ ُ ِ ما أسخط اهللا يعني مواالة فالن وفالن ] 28 : حممد[َ

 .)1(وظاملي أمري املؤمنني عليه السالم فأحبط أعامهلم يعني التي عملوها من اخلريات

                                                        
التفسري  ، 30/152 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/197 ، يل بن إبراهيم القميلع ، تفسري القمي) 1(

 6/71 ، 4/205 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1003 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

التفسري  ، 30/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/207 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 4/351 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/119 ، 4/232 ، لفيض الكاشاينل ، الصايف

تفسري  ، 30/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/222 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 4/403 ، للحويزي ، نور الثقلني
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ِلتفسدن يف األرض مرتني ( قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ َّ َ َْ ُ ُِ َ ِ َّ ْ  : اإلرساء[َِ

ًولتعلن علوا كبريا( يعنى فالنا وفالنا وأصحاهبام ونقضهم العهد )]4 ً ُ ُ َِ َ ّ َّ ْ َُ  يعنى ما ادعوه من )َ

َفإذا جاء وعد أوالمها(اخلالفة  ُ ُ ُ ْ َ َ َ م عبادا لنا أويل بأس( يعنى يوم اجلمل )َِ ُ ٍبعثنا عليك ُْ َ ْ َ ْ َ َِ َ ََّ ً َ ِْ ْ ٍ شديدَ ِ َ (

ِفجاسوا خالل الديار(يعنى أمري املؤمنني عليه السالم وأصحابه  َ َِّ َ ْ ََ ِ أي طلبوكم وقتلوكم ) ُ

ًوكان وعدا مفعوال( ْ ً َُ َ ََّ ْ  . )2( يعنى يتم ويكون )َ

نود ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ٌإن اإلنسان لربه لك ُِّ َ َ ْ َِّ َِ َ ِ  العاديات[ِ

 اي كفور ومها اللذان امرا وأشارا عىل أمري املؤمنني عليه السالم ان يدع الطريق بام ])6: 

 ، حسداه وكان عيل عليه السالم اخذ هبم عىل غري الطريق الذي اخذا فيه أبوبكر وعمر

أن عليا غالم حدث ال علم له  : فعلام انه يظفر بالقوم فقال عمرو بن العاص إليب بكر

يا أبا احلسن هذا  : فمشيا إليه وقاال له ، مسبع ال يؤمن فيه السباعبالطريق وهذا طريق 

الطريق الذي اخذت فيه طريق مسبع فلو رجعت إىل الطريق فقال هلام أمري املؤمنني عليه 

الزما رحالكام وكفا عام ال يعنيكام واسمعا وأطيعا فاين أعلم بام أصنع فسكنا  : السالم

                                                                                                                                        

 30/163 ، 24/92 ، جليسللم ، بحار األنوار ، 2/309 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 4/508 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار، 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/482 ، 5/29 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1177

 180 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 5/44

التفسري  ، 51/45 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/14 ، لعيل بن إبراهيم القمي ،  القميتفسري) 2(

أليب  ، مرآة األنوار ، 3/138 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/179 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 255 ، 246 ، احلسن العاميل
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َوإنه عىل ذلك(وقوله  ِ َ َ َ ُ ََّ ٌ لشهيد ِ ِ َ ٌوإنه حلب اخلري لشديد ( اي عىل العداوة )]7 : العاديات[َ َِّ َِ َ ِْ ِْ َُ ِّ ُ َ

 . )1( يعني حب احلياة حيث خافا السباع عىل أنفسهام)]8 : العاديات[

ِإن الذين يؤذون اهللاََّ ورسوله لعنهم اهللاَُّ يف : قوله) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ ُ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ َّ َّْ ِ ِ 

ًالدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا  ً َ ِْ ُّ ْ ََ َُ َ َّ ْ َُّ َ َ َِ قال نزلت فيمن غصب أمري ]) 57 : األحزاب[ِ

صىل املؤمنني عليه السالم حقه واخذ حق فاطمة عليها السالم وآذاها وقد قال رسول اهللا 

 كمن  من آذاها يف حيايت كمن آذاها بعد مويت ومن آذاها بعد موتىاهللا عليه وآله وسلم

َ إن الذين "ومن آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا وهو قول اهللا  ، آذاها يف حيايت ِ َّ َّ ِ

ُيؤذون اهللاََّ ورسوله  َ َُ َ ُُ َ  .)2( اآلية "ْ

 ملا حورص يف صىل اهللا عليه وآله وسلمإن رسول اهللا ) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

وأصلحا مجيعا عىل  ، ارص معه عمر وال أبو بكرمل يتح ، شعب عبد املطلب مع بني هاشم

 .)3(املداهنة واالنتظار

                                                        

تفسري نور  ، 21/74 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 2/439 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 5/657 ، للحويزي ، الثقلني

 ، للمنتظري ، دراسات يف املكاسب املحرمة ، 2/196 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

للفيض  ، التفسري األصفى ، 43/25 ، 17/27 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/579

 ، تفسري نور الثقلني ، 6/66 ، 4/202 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايفال ، 2/1001 ، الكاشاين

 ، للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 4/305 ، للحويزي

 77 ، ملحمد عيل احللو ، )عليها السالم(ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ، )احلاشية (1/139

 578 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 2/76 ، يب القاسم الكويفأل ، االستغاثة) 3(
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خري هذه األمة  : قد يكون قوله صلوات اهللا عليه) :  هـ363 : ت(القايض النعامن املغريب 

 ، بعد نبيها أبو بكر وعمر عىل معنى أن من ويل مكاهنام بعدمها من املتغلبني رش عىل األمة

 .)1(هتام يف الناسوأهنام خري منهم يف سري

 ) :  هـ367 : ت(إبن قريعة 

  عن كل معضلة سخيفة*يا من يسائل دائبا  

  فلر بام كشفت جيفة *ال تكشفن مغطاه 

  كالطبل من حتت القطيفة*ولرب مستور بدا 

  لكنني اخفيه خيفة*ان اجلواب حلارض 

  الغى سياستها اخلليفة*لوال اعتداد رعية 

  تنا أبدا نقيفة ها ما*وسيوف أعداء هبا 

  آل حممد مجال طريفة*لنرشت من ارسار 

  مالك وأبو حنيفة*تغنينكم عام رواه 

  أصيب يف يوم السقيفة*وأريكم أن احلسني 

  بالليل فاطمة الرشيفة*وألي حال حلدت 

  عن وطى حجرهتا املنيفة*وملا محت شيخيكم 

  .)1( ماتت بغصتها أسيفة*آوه لبنت حممد 

                                                        
 13/67الذريعة ألغا بزرك الطهراين  ، 2/251 رشح األخبار للقايض النعامن املغريب )1(
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قال  : عن حييى بن عبد اهللا بن احلسن قال) :  هـ381: ت (مللقب بالصدوق بابويه القمي ا

اغتصايب هذا األمر أنا وأيب بكر من  ، أتوب إىل اهللا من ثالث" : عمر حني حرضه املوت

  .)2("وتفضيل املسلمني بعضهم عىل بعض ، واستخالفه عليهم ، دون الناس

شهدت عمر  : عن جابر بن عبد اهللا قال ) : هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

ومن رجوعي عن جيش  ، أتوب إىل اهللا من ثالث من ردي رقيق اليمن : عند موته يقول

ومن تعاقدنا عىل أهل هذا  ، عليناوسلم صىل اهللا عليه وآله أسامة بعد أن أمره رسول اهللا 

  .)3(البيت إن قبض اهللا رسوله ال نويل منهم أحدا

 : وملا قال : يف خرب سعد بن عبد اهللا) :  هـ381: ت (مللقب بالصدوق بابويه القمي ا

ألهنام  ، بل أسلام طمعا : أخربين عن الصديق والفاروق أسلام طوعا أو كرها ؟ مل مل تقل له

كانا جيالسان اليهود ويستخرباهنم عام كانوا جيدون يف التوراة وسائر الكتب املتقدمة 

                                                                                                                                        
 4/75 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 43/190 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، 502 ، 8/347 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 8/508 ، 5/493، 

اللمعة  ، 2/127 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 1/173 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

موسوعة  ، 1/388 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 867 ، 741 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

بيت  ، 1/254 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم( املعصومني شهادة

 ، 449 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 187 ، لعباس القمي ، األحزان

 115عفر البيايت )عليه السالم(شهادة األئمة 

 ، )احلاشية (232 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، ب سليم بن قيسكتا ، 170 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

 367 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 124 ، 30/121 ، للمجليس ، بحار األنوار

أليب  ، تقريب املعارف ، 30/122 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 171 ، للصدوق ، اخلصال) 3(

 367 ، الصالح احللبي
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 ومن عواقب صىل اهللا عليه وآله وسلمإىل حال من قصة حممد من حال  ، الناطقة باملالحم

 يسلط عىل العرب كام كان صىل اهللا عليه وآله وسلمفكانت اليهود تذكر أن حممدا  ، أمره

وال بد له من الظفر بالعرب كام ظفر بخت نرص ببني  ، بخت نرص سلط عىل بني إرسائيل

ساعداه عىل قول شهادة أن ال إله إال اهللا  فأتيا حممدا ف.إرسائيل غري أنه كاذب يف دعواه

وبايعاه طمعا يف أن ينال كل منهام من جهته والية بلد إذا استقامت أموره واستتبت 

 ، عىل أن يقتلوه ، فلام أيسا من ذلك تلثام وصعدا العقبة مع أمثاهلام من املنافقني ، أحواله

 أتى طلحة والزبري عليا عليه السالم كام ، وردهم بغيظهم مل ينالوا خريا ، فدفع اهللا كيدهم

فلام أيسا نكثا بيعته وخرجا  ، فبايعاه وطمع كل واحد منهام أن ينال من جهته والية بلد

  .)1(فرصع اهللا كل واحد منهام مرصع أشباههام من الناكثني ، عليه

 : ميف قول النبي صىل اهللا عليه وله وسل) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله  :  قال.أيب بكر وعمر : اقتدوا باللذين من بعدي

                                                        
 ، 60 ، 8/51 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 463 ، 456 ، للصدوق ، ن ومتام النعمةكامل الدي) 1(

 ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 86 ، 52/79 ، 31/623 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، ائلجمموعة الرس ، 9/81 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 264 ، 4/261 ، لعيل الكوراين العاميل

إلزام  ، 266 ، لبهاء الدين النجفي ، منتخب األنوار املضيئة ، 146 ، 2/141 ، للطف اهللا الصايف

لنعمة اهللا  ، األنوار النعامنية ، 1/313 ، لعيل اليزدي احلائري ، الناصب يف إثبات احلجة الغائب

 1/55 ، اجلزائري
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ومعنى قوله . كتاب اهللا والعرتة يا أبا بكر وعمر : اقتدوا باللذين من بعدي : بالنصب

 .)1(كتاب اهللا والعرتة : اقتدوا أهيا الناس وأبو بكر وعمر باللذين من بعدي : بالرفع

قلت لزيد بن عيل عليه السالم  : عن عبد اهللا بن العال قال) :  هـ400 : ت (اخلزاز القمي

  .)2(ألعنهام  : ما تقول يف الشيخني ؟ قال

أليس قد اجتمعت األمة  : وقد سأله رجل) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 قد أمجعوا عىل أهنام نعم : عىل أن أبا بكر وعمر كان ظاهر مها االسالم ؟ فقال له الشيخ

فأما أن يكونوا جممعني عىل أهنام كانا يف سائر أحواهلام عىل  ، كانا عىل ظاهر االسالم زمانا

ولوجود طائفة كثرية  ، التفاق أهنام كانا عىل الرشك ، ظاهر االسالم فليس يف هذا إمجاع

وإنه قد كان  ، نصإهنام كانا بعد إظهارمها االسالم عىل ظاهر كفر بجحد ال : العدد تقول

  .)3(صىل اهللا عليه وآله وسلم يظهر منهام النفاق يف حياة النبي 

أن املشورة إنام كانت طريق إىل معرفة نفاق ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

فإن  ، الشيخني وأن اهللا عزوجل أمر النبي بمشورهتم ليصل بام يظهر منهم إىل علم باطنهم

صىل فاستشارهم  ، والغاش املنافق يظهر ذلك يف مقاله ، بدو نصيحته يف مشورتهالناصح ت

                                                        

 الصوارم املهرقة ، 49/191 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/201 ، للصدوق ، عيون أخبار الرضا) 1(

 ، للريشهري ، موسوعة اإلمام عيل ، اهلامش (1/295 ، للميانجي ، مواقف الشيعة ، 101 ، للتسرتي، 

 243 ، للتسرتي ، إحقاق احلق ، 8/424

 لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 46/201 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 311 ، للخزاز ، كفاية األثر ، 6/18، 

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 10/412 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 8 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 3(

 1/130 ، امليانجي
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 أال .وألن اهللا جل جالله جعل مشورهتم الطريق إىل معرفتهم ، لذلكوسلم اهللا عليه وآله 

يف األرسى فصدرت مشورهتم وسلم صىل اهللا عليه وآله ترى أهنم ملا أشاروا ببدر عليه 

 ، كشف اهللا تعاىل ذلك له وذمهم عليه وأبان عن إدغاهلم فيهعن نيات مشوبة يف نصيحته 

ون له أرسى حتى يثخن يف األرض تريدون عرض  (*فقال جل وتعاىل  ُ َما كان لنبي أن يك ََ ْ ْ ٍّ ََ ْ َ َ َُ ُ َِّ ِ َ ِ َ ُ َ ُ َِ ِ
َ َ َ ِ َ َ

ٌالدنيا واهللاُّ يريد اآلخرة واهللاُّ عزيز حكيم  َِ َِ َ ُ َ ٌَ َِ َِ ُ ْ َ لوال كتاب من اهللاِّ*ُّ ٌ ِّْ َ ِ َ م فيام أخذتم َّ ُ ْ سبق ملسك َ ْ َّ َُ ْ َََ َ ِ َ َ

ٌعذاب عظيم  ِ َ ٌَ  فوجه التوبيخ إليهم والتعنيف عىل رأهيم وأبان .]68-67 : األنفال[َ

عن حاهلم فيعلم أن املشورة هلم مل تكن للفقر إىل آرائهم وسلم صىل اهللا عليه وآله لرسوله 

  .)1(وإنام كانت ملا ذكرناه

 يف رواية أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال) :  هـ413: ت (باملفيد حممد بن النعامن امللقب 

 الوجه فيه أن املفاضل .ال أويت برجل يفضلني عىل أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفرتي: 

بينه وبني الرجلني إنام وجب عليه حد املفرتي من حيث أوجب هلام باملفاضلة ما ال 

 ال تكون إال بني متقاربني يف الفضل وبعد أن يكون ألن املفاضلة ، يستحقانه من الفضل

وأن  ، وإن كانت الدالئل عىل أن من ال طاعة معه ال فضل له يف الدين ، يف املفضول فضل

وكان الرجالن بجحدمها النص قد  ، املرتد عن اإلسالم ليس فيه شئ من الفضل الديني

                                                        

 ، بحار األنوار ، 315 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة ، 2/231 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 1(

 مناظرات يف العقائد واألحكام ، 1/134 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة،  10/416 ، للمجليس

 1/479 ، لعبد اهللا احلسن، 
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فكيف حيصل هلام من الفضل ما   ،بطل أن يكون هلام فضل يف اإلسالم ، خرجا عن اإليامن

  .)1(يقارب فضل أمري املؤمنني عليه السالم 

يف جلوس أيب بكر وعمر مع رسول اهللا ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

حيث كانوا معه يف مستقره يدبران األمر  ، يف العريش يوم بدروسلم صىل اهللا عليه وآله 

 ، ولوال أهنام أفضل اخللق عنده ما اختصهام باجللوس معه ، لموسصىل اهللا عليه وآله معه 

فإما أن ينهزما  ، علم أهنام ال يصلحان للقتالوسلم صىل اهللا عليه وآله إنه  : قالوا يف ذلك

أو يلحقهام من اخلوف واجلزع فيصريان  ، كام صنعا يوم أحد وخيرب وحنني ، أو يوليا الدبر

 .)2(إىل أهل الرشك مستأمنني

كان عىل عهد الرشيد املهدي رجل يقال له ) :  هـ413: ت (مد بن النعامن امللقب باملفيد حم

اسحق بن ابراهيم امللقب بديك اجلن كان عاملا فاضال شاعرا اديبا فقيها عارفا بكثري من 

إن ديك اجلن رجل ال يثبت  : فوشى به الرشيد وقيل له ، العلوم وكان مع ذلك شيعيا

ببعثة وال نبوة وهو ممن يقع يف اإلسالم أهله فان قتله أمري املؤمنني أراح صانعا وال يقول 

السالم عليك يا  : فأحرضه الرشيد فلام مثل بني يديه قال،اإلسالم من رشه  والناس منه

ال أهال وال سهال ويلك بلغني عنك انك ال تثبت صانعا  : فقال له الرشيد.أمري املؤمنني

انك ممن يقع يف اإلسالم أهله وان قتلك يريح اإلسالم منك وال تقول ببعث وال نبوة و

                                                        
 ، مواقف الشيعة ، 10/377 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 127 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 1(

 1/76 ، لألمحدي امليانجي

 ، املناظرات يف اإلمامة ، 10/417 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 15 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 2(

 1/136 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 297 ، لعبداهللا احلسن
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معاذ اهللا إن يكون هذا مذهبي أو تلك  : فقال له ديك اجلن.واملسلمني من رشك

  : فقال له الرشيد ويلك الست القائل يف شعرك...مقالتي

 عىل اجلمرًمنطويا  بيتأ و*اصحبت جم بالل الصدر

  صدريكمذلاكتم يضيق ل *إن وان بحت طل دمي

ويلك كان متام ؟ قال نعم  : اهللا انا القائل ملا ذكرت فاين متامه ؟ قال له الرشيد وبىل : فقال

  : فأنشد : قل

 عمر وصاحبه ابو بكر *ايب حسنإىل اتاه  مما

 يا من الوزرقاحت مثل الذي *فعيل الذي يرىض بفعلهام

 كذبوا ورب الشفع والوتر *جعلوك رابعهم ابا حسن

 ال غرو ان طلبوك بالوتر *ر رساهتموقتلت يف بد

يا ويلك جئت بك إلستتابتك عن الزندقة خرجت  : فقطع الرشيد عليه شعره وقال : قال

ن كان كل من قال إيا أمري املؤمنني  :  فقال.الرافضة لقد زدت كفرا اىل كفر إىل مذهب

وممن جتب له  وسلمصىل اهللا عليه وآله اعتقد انك قرابة رسول اهللا  ووواليتكم بمحبتكم

م عليه أجرا إال املودة يف القربى  املودة يف بقوله تعاىل ُ َقل ال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َّ ُِ َ ِ َ َِ َ  يكون .]23 : الشورى[َ

  : الرشيد الست القائل يف شعرك فقال له. كافرا فانا ذلك الكافر

 ما ذاك ملعظم األمر * باح ملثيل بمضمر الصدر

  العقرإنام املوت بيضةو *فليس بعد املامت مرجتع
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هذا قويل أو أكون ممن أتلفظ به إال ناقال له عن  معاذ اهللا يا أمري املؤمنني إن كان : فقال

فانه كان زنديقا ال يثبت له صانعا وال  ، أشياخي رافعا له إىل الوليد بن يزيد بن عبد امللك

ذ ذلك اللعني قوله هذا ؟ أتدرى من أين اخ : ًفذكر أبياتا ثم قال...يقول ببعثه وال نبوة

 فقال. .ًأخذه من شعر عمر ين سعد حني خرج اىل حرب احلسني عليه السالم فذكر أبياتا

 لعن اهللا عمر بن سعد كان ال يثبت صانعا وال يقول ببعثة وال نبوة اتدري ممن اخذه: 

 : فقال..ًانعم يا امري املؤمنني اخذه من شعر يزيد بن معاوية ؟ فذكر أبيات : اللعني ؟ قال

اتدري من اين  ، لعن اهللا يزيد بن معاوية ما كان يثبت له صانعا وال يقول ببعثة وال نبوة

وما  : قال ، نعم يا امري املؤمنني من شعر ابيه معاوية بن ايب سفيان : اخذه اللعني ؟ قلت

ه صانعا وال لعن اهللا معاوية بن ايب سفيان ما كان يثبت ل : فقال. .ًقال معاوية ؟ فكر أبياتا

 نعم يا امري املؤمنني اخذه من : يقول بعثة وال نبوة اتدري من اين اخذ امللعون ؟ قلت

 وما قال عمر ين اخلطاب ؟ قلت : قال ، شعر عمر بن اخلطاب حني واله الشام وقلده اياه

  : قال

   بدعوة من عم العشيرية بالوتر*حلومهم معاوي ان القوم ضلت

  دينا قصمت به ظهري فابعد به *أرسيت صبوت اىل دين به باد 

  بدر شيبة والعاص الرصيع لدى و*فإن أنس ال انسى الوليد وعتبة 

  أتانا هبا املايض املموه بالسحر *توصل اىل التخليط يف امللة التي 

   وانت جدير ان تعود إىل صخر*ًهلذا فقد قلدتك الشام راجيا 

 ؟ قلتوسلم صىل اهللا عليه وآله  جاء عىل حممد يا ابا اسحق أو كان عمر كافرا بام : فقال

من اين اخذ الزنديق هذا ؟ اخذه من شعر ايب بكر بن ايب  : فقال. نعم يا امري املؤمنني

  : وما قال ابو بكر ؟ قلت قال :  قال.قحافة
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   وتنهى اآلن عن ماء ومتر*مخر  اتوعد يف املعاد برشب

   رييش لرضي لقد مجعت من*كام فال الغراب لسهم رام 

   ومن عصب البعري وريش نرس*حديدة صيقل وقضيب نبع 

  حديث خرافة ياام عمرو *اتطمع يف حياة بعد موت

وسلم صىل اهللا عليه وآله يا ابا اسحق أوكان الصدر االول كافرا بام جاء عىل النبي  : فقال

نعم اخذه من  ؟ قالاتدري من اين اخذ الزنديق هذا  :  فقال.نعم يا امري املؤمنني : ؟ قلت

  : شعر لنفسه حيث قال

   فان املوت نقب عن هاشم*بكر  ذرينا نصطبح يا ام

   من االبطال رشيب املدام*ونقب عن ابيك وكان قرنا 

   بالف مدجج وبألف رامي*يود بني املغرية لو فدوه 

  األقوام والرشف الكرام  من*كأين بالقليب قليب بدر 

 بالسنام من الشيزي املكلل *وكائن بالطوى طوى بدر 

   وكيف حياة اصدأ وهام*أيوعدنا ابن كبشة ان سنحيا 

  وحييني اذا بليت عظامي*املوت عنا  ويعجز ان يكف

  اللجام  فأجلمها فتاهت يف*خال أن احلكيم رأى محريا 

  بالصيام و بالنا بالصالة*ومل يكفيه مجع املال حتى 

   فرض الصيام بأين تارك*الرمحن عني  فهل من مبلغ

 طعامي  وقل هللا يمنعني*فقل هللا يمنعني رشايب 

صىل اهللا عليه وآله أوكان الصدر االول كافرا باهللا وبام انزل عىل حممد  يا ابا اسحق : فقال

انه و : قال. نعم يا امري املؤمنني : ًمن اهللا ومكذبا بآيات اهللا وشاكا يف قدرته؟ قلتوسلم 
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 ما كفر به فرعون ذو االوتاد اتدري من اين اخذ الزنديق ؟ ًلقد كفر هذا الزنديق كفرا

اخذه من شعر عبد  : من اين اخذه لعنه اهللا ؟ قلت : قال .نعم يا امري املؤمنني : قلت

  : الالت بن الزبعري حيث قال

   من نبي امحد ما كان فعل*لست من خندف إن مل انتقم 

  خرب جاء وال وحي نزل*لعبت هاشم بامللك فال 

 الدنيا دول و هكذا االيام*ولعبنا نحن يف دولتنا 

 ، واهللا لقد كفر هؤالء القوم كفرا ما سبق اليه االولون وال يلحقهم فيه اآلخرون : فقال

ثم خلع عليه وأسنى له  ، ثم اكتم عيل ذلك ، َإشهد عىل أين أبرأ اىل اهللا من أوهلم وآخرهم

 .)1(اخرجه مكرما  واجلائزة

فإذا .. .فاطمة عليها السالميف زيارة ) :  هـ413: ت ( امللقب باملفيد حممد بن النعامن

السالم  ، السالم عليك يا رسول اهللا : وقل ، أردت زيارهتا فتوجه إىل القبلة يف الروضة

السالم عليك أيتها  ،  السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهللا.عىل ابنتك الصديقة الطاهرة

لعن و ، ودفعك عن إرثك ، ومنعك حقك ، لعن اهللا من ظلمك ، البتول الشهيدة الطاهرة

 ، ولعن اهللا أشياعهم ، وأدخل الذل بيتك ، وغصصك بريقك ، وأعنتك ، اهللا من كذبك

وشايع فيه واختاره  ، ولعن اهللا من ريض بذلك :  ويف رواية- .وأحلقهم بدرك اجلحيم

                                                        
 3/56 ، ليوسف البحراين ، الكشكول ، 3/314 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى) 1(
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 ، بحانه بواليتكم أهل البيتأتقرب إىل اهللا س ، وأحلقهم بدرك اجلحيم ، وأعان عليه

 .)1(وبالربائة من أعدائكم من اجلن واإلنس وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين

وردت به الروايات ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

املستفيضة الظاهرة التي هي كاملتواتر أهنا أوصت بأن تدفن ليال حتى ال يصيل عليها 

بعد أن كانا استأذنا عليها يف مرضها  ، ورصحت بذلك وعهدت فيه عهدا،  الرجالن

ليعوداها فأبت أن تأذن هلام فلام طال عليهام املدافعة رغبا إىل أمري املؤمنني عليه السالم يف 

أن يستأذن هلام وجعالها حاجة إليه فكلمها أمري املؤمنني عليه السالم يف ذلك وألح عليها 

خول ثم أعرضت عنهام عند دخوهلام ومل تكلمهام فلام خرجا قالت ألمري فأذنت هلام يف الد

فهل أنت صانع ما  : املؤمنني عليه السالم أليس قد صنعت ما أردت ؟ قال نعم قالت

  .)2(فإين أنشدك اهللا أن ال يصليا عىل جنازيت وال يقوما عىل قربي : نعم قالت : آمرك قال

من قول  ...وأما حكاية الفلتة) :  هـ436: ت (رتىض عيل بن احلسني املعروف بالرشيف امل

فال  ، مات أمري املؤمنني لبايعت فالنا لو : بلغني أن قائال منكم يقول : عمر يف خطبته أنه

ولكن وقى اهللا  ، فلقد كان كذلك ، فلتة ومتت يغرن امرءا أن يقول إن بيعة أيب بكر كانت

 ه العهود واملواثيق من بذل اجلهد فخاف من بطالن ما مهدوه وعقدوا علي.رشها

ذلك  ومع ، واستفراغ الوسع يف رصف االمر عن أمري املؤمنني عليه السالم ومنعه عنه

                                                        

لعيل أصغر  ، يع الفقهيةاليناب ، 1/278 ، للقايض ابن الرباج ، املهذب ، 459 ، للمفيد ، املقنعة) 1(

حوار  ، 97/198 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 82 ، ملحمد بن املشهدي ، املزار ، 7/328 ، مرواريد

 331 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(مع فضل اهللا حول الزهراء 

 ، )المعليهم الس(موسوعة شهادة املعصومني  ، 4/115 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 2(

 1/221 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 
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فظهر منه مثل هذا  ، هاج الضغن الكامن يف صدره فلم يقدر عىل إخفائه والصرب عليه

  .)1(الكالم

نفية فلم تكن سبية عىل أما احل) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

ومل يستبحها عليه السالم بالسبا ألهنا باالسالم قد صارت حرة مالكة أمرها  ، احلقيقة

فمن أين أنه استباحها بالسبا  ، فأخرجها من يد من اسرتقها ثم عقد عليها عقد النكاح

قهروا ويف أصحابنا من يذهب إىل أن الظاملني متى غلبوا عىل الدار و ، دون عقد النكاح

ومل يتمكن املؤمن من اخلروج من أحكامهم جاز له أن يطأ سبيهم وجيري أحكامهم مع 

فيام يرجع إىل  وإن كان ، الغلبة والقهر جمرى أحكام املحقني فيام يرجع إىل املحكوم عليه

 ، واخلالف فيه مشهور ، فلم يكن ذلك عن اختيار ،  فأما تزوجيه بنته.احلاكم معاقبا آثام

 ، اية وردت بأن عمر خطبها إىل أمري املؤمنني عليه السالم فدافعه وماطلهفإن الرو

 ما محلك عىل هذا الكالم ؟ فقال : فقال ، أيب بأس ؟ ، ما يل : فاستدعى عمر العباس فقال

وال  ، وألهدمن السقاية ، واهللا ألغورن زمزم ، خطبت إىل ابن أخيك فمنعني لعداوته يل: 

 ، وألقطعنه ، وألقيمن عليه شهودا بالرسقة ، مأثرة إال هدمتها - بني هاشم -تركت لكم 

فقال قد أقسمت  ، فمىض العباس إىل أمري املؤمنني عليه السالم فخربه بام سمع من الرجل

ويبني أن األمر جرى  ، ففعل فزوجه العباس إياها ، فقال رد أمرها إيل ، أال أزوجها إياه

ذلك فرج (جعفر بن حممد عليهام السالم من قوله عىل إكراه ما روي عن أيب عبد اهللا 

ألنه كان عىل  ،  عىل أنه لو مل جير ما ذكرناه مل يمتنع أن يزوجه عليه السالم)غصبنا عليه

وليس مما  ، وإظهار االسالم يرجع إىل الرشع فيه ، والتمسك برشائعه ، ظاهر االسالم

                                                        
 30/464 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(
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 مناكحة املرتدين عىل اختالف  وقد كان جيوز يف العقول أن يبيحنا اهللا.حيظره العقول

 .)1(رضوب ردهتم

 وقد بعث معمر بن خيثم داعية فقال له : زيد بن عيل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 : قال يل ، جعلت فداك ما أجابتنا إليه الشيعة فإهنا ال جتيبنا إىل والية أيب بكر وعمر: 

ولئن قلت إهنام  ،  جارا يف احلكم لتكذبنواهللا لئن قلت إهنام ، وحيك أحد أعلم مظلمته منا

واهللا إين  ، ولكنهام أول من ظلمنا حقنا ومحل الناس عىل رقابنا ، استأثرا بالفئ لتكذبن

ولكن لو دعوت الناس إىل ما تقولون لرمونا بقوس  ، ألبغض أبناءها من بغيض آبائهام

  .)2(واحد

ما  : وقد سأله فضيل بن الزبري قال : زيد بن عيل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 : قلت ، كف كام كف ال جتاوز قوله ، قل فيهام ما قال عيل : تقول يف أيب بكر وعمر ؟ قال

فإين أشهد عىل الذي خلقه أنه وضع يف  : قلت ، ال : أخربين عن قلبي أنا خلقته ؟ قال

أنا واهللا الذي ال  : فجلس جالسا وقال ، فكيف يل بإخراج ذلك من قلبي ، قلبي بغضهام

وذلك أهنم إذا سمعوا سب عيل عليه السالم  ، إله إال هو إين ألبغض فيهام من بغضهام

  .)3(فرحوا

وقد سئل عن أيب بكر وعمر فلم جيب  : زيد بن عيل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ، كأنه كبدفلام أصابته الرمية نزع الرمح من وجهه واستقبل الدم بيده حتى صار  ، فيهام

                                                        
مستدرك  ، 42/108 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/271 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 2/447 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 30/385 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 250 ، يب الصالح احللبيأل ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(
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ثم رمى به وراء  ، مها واهللا رشكاء يف هذا الدم! أين السائل عن أيب بكر وعمر ؟  : فقال

 . )1(ظهره

 ، وقد سئل عنهام وقد التقى الصفان : حييى بن زيد) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

مري املؤمنني عليه ولقد مها بأ ، واهللا لقد كانا لئيام جدمها ، مها أقامانا هذا املقام : فقال

  .)2(السالم أن يقتاله

وقد كان مع أبنه موسى فلقي  : عبداهللا بن احلسن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ، فأوصاه أيب بتقوى اهللا ، فنال من أيب بكر وعمر ، رجال من أهل الطائف موىل لثقيف

هل صليا عىل فاطمة ! يت أسألك برب هذا البنية ورب هذا الب! يا أبا حممد  : فقال الرجل

ال ! أي بني  :  فقال.سببته وكفرته : فلام مىض الرجل قال موسى :  قال.اللهم ال :  قال.؟

فواهللا  ، ال تكفره! أي بني  :  ويف رواية أخرى.واهللا لقد فعال فعال عظيام ، تسبه وال تكفره

إنه شغلهم  ، ا ما دفنوهولقد مكث ثالث ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ما صليا عىل رسول اهللا 

  .)3(ما كانا يربمان

وقد أتاه يزيد بن عيل الثقفي وهو  : عبداهللا بن احلسن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

صىل اهللا أنشدك اهللا أتعلم أهنم منعوا فاطمة عليها السالم بنت رسول اهللا  : فقال ، بمكة

دك اهللا أتعلم أن فاطمة ماتت وهي ال قال فأنش ، نعم : مرياثها ؟ قالوسلم عليه وآله 

 : قال ، نعم :  وأوصت أن ال يصليا عليها ؟ قال-أبا بكر وعمر  :  يعني-تكلمهام 

                                                        
 املصادر السابقة) 1(

اهلجوم عىل  ، 30/386 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 250 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 289 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(بيت فاطمة 

 30/386 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 251 ، أليب الصالح احللبي ، فتقريب املعار) 3(
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واغتنموا وسلم صىل اهللا عليه وآله فأنشدك باهللا أتعلم أهنم بايعوا قبل أن يدفن رسول اهللا 

لسالم مل يبايع هلام حتى أكره وأسألك باهللا أتعلم أن عليا عليه ا : قال ، نعم : شغلهم ؟ قال

قال  ، فأشهدك أين منهام بري وأنا عىل رأي عيل وفاطمة عليها السالم : قال ، نعم : ؟ قال

  .)1(أي بني واهللا لقد أتيا أمرا عظيام : فقال أيب ، فأقبلت عليه : موسى

مة نحن نأتم بفاط : موسى بن عبداهللا بن احلسن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فنحن نغضب  ، فقد جاء احلديث عنها أهنا ماتت وهي غضبى عليهام ، عليها السالم

  .)2(فإذا جاء رضاها رضينا ، فقد جاء غضبها ، لغضبها ونرىض لرضاها

وقد سأله خمول عن أيب بكر  : موسى بن عبداهللا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

أشد من الظلم والفجور والغدر ؟ وسألته عنهام قال فيهام  ، وعمر ؟ فقال يل ما أكره ذكره

  .)3(مرة ؟ فقال فيهام قوال سيئا

مها أول من ظلمنا حقنا ومرياثنا  : موسى بن عبد اهللا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)4( وغصبانا فغصب الناسصىل اهللا عليه وآله وسلممن رسول اهللا 

وقد سأله مساور عن أيب  :  بن عبداهللا بن احلسنحييى) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)5(إبرأ منهام : بكر وعمر ؟ فقال يل

                                                        
اهلجوم عىل  ، 30/386 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 251 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 289 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(بيت فاطمة 

 30/387 ، للمجليس ، ر األنواربحا ، 251 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 30/387 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 252 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(

 املصادر السابقة) 5(
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 يعني أبا بكر -واهللا إهنام  : حممد بن عمر بن احلسن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)1( لرشكاء يف دم احلسني عليه السالم-وعمر 

واهللا لقد أخرجهام رسول  :  احلسنحممد بن عمر بن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)2(وأدخال ومها جيفة يف بيته ، من مسجده ومها يتطهرانوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

ورب  ، ورب هذا البيت : عبد اهللا بن احلسن بن عيل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ماء املسلمني قطرة ما قطرت منا قطرة دم وال قطرت من د ، ورب هذا احلجر ، هذا الركن

  .)3( يعني أبا بكر وعمر-إال وهو يف أعناقهام 

 وقد سأله إسحاق بن أمحر : حممد بن احلسن بن عيل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)4(وال كرامة ، ال :  قال.أصيل خلف من يتواىل أبا بكر وعمر ؟: 

وقد سئل عن أيب بكر  : سنحممد بن عمر بن احل) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فواهللا لو ذكرتم أبا بكر وعمر  ، قتلتم منذ ستني سنة يف أن ذكرتم عثامن :  فقال.وعمر ؟

  .)5(لكانت دماؤكم أحل عندهم من دماء السنانري

 مها واهللا أقامانا هذا املقام : احلسن بن عيل بن احلسني) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)1(ال يورثوسلم صىل اهللا عليه وآله هللا وزعام أن رسول ا، 

                                                        

 املصادر السابقة) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 30/388 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 253 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(

 املصادر السابقة) 5(
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ما رفعت امرأة منا  : احلسن بن حممد بن عبد اهللا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)2(طرفها إىل السامء فقطرت منها قطرة إال كان يف أعناقهام

ن وقد سأله قليب ب : احلسن بن إبراهيم بن عبداهللا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

محاد عن رجل من أصحابنا ال خيالفنا يف شئ إال إذا انتهي إىل أيب بكر وعمر أوقفهام وشك 

  .)3(من أوقفهام شكا يف أمرمها فهو ضال كافر : يف أمرمها ؟ فكلهم قالوا

أهنا كانت تبغض أبا بكر وعمر  : فاطمة بنت احلسني) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)4(وتسبهام

إن أبا بكر  : عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب) :  هـ447: ت (ح احللبي أبو الصال

 ، وإن عثامن ظلمنا وظلم الناس ، فلم تغضب الناس لنا ، وعمر عدال يف الناس وظلامنا

  .)5(فغضبت الناس ألنفسهم فاملوا إليه فقتلوه

وقد مرض عيل  : وسلمصىل اهللا عليه وآله  النبي ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ، ومعه الناس فامتأل البيتوسلم صىل اهللا عليه وآله فدخل عليه  ، عليه السالم فثقل

إنك كنت  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله يا رسول اهللا  : فقال ، فغمز أبو بكر عمر فقام

  فسكت رسول.فإن كان شئ فإىل من ؟ ، عهدت إلينا يف هذا عهدا وإنا ال نراه إال ملا به

فرفع رسول اهللا  ، ثم الثالثة ، فغمزه الثانية فكذلك ، فلم جيبهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 
                                                                                                                                        

 املصادر السابقة) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 30/389 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 254 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(

 املصادر السابقة) 5(
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وال يموت  ، إن هذا ال يموت من وجعه هذا : رأسه ثم قالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(وجتداه صابرا ، وتوسعاه غدرا ، حتى متلياه غيظا

 كنا عند حبيب بن أيب ثابت : قال ، ر بن زائدةعن عم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

واهللا الذي  : فقال ، فغضب حبيب ثم قام قائام ، قال بعض القوم أبو بكر أفضل من عيل، 

ْالظانني باهللاَِّ ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب اهللاَُّ عليهم ( : ال إله إال هو لفيهام َّ َ ْ َِّ ِْ َ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َ ََّ َ َِ َ ِ ُِ ِِّ ِ

ُولعنه َ ََ ًم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا َ ِ َ َ َ ْ ْْ ََ َ َ ََّ ُ َ َّ   .)2(اآلية]) 6 : الفتح[َ

مدينة  ، إن هللا عز وجل مدينتني : عن أيب اجلارود قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)3(باملرشق ومدينة باملغرب ال يفرتان من لعن أيب بكر وعمر

مش يف مرضه الذي قبض فيه هو برية منهام قال األع) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)4(أبو بكر وعمر ، نعم :  قال.!ساممها ؟  : قلت للمسعودي ، وساممها

دخلت خلف  : عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه) :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي 

واهللا ال ال  : فجعل خيطو خطوات وهو يقول ، أمري املؤمنني عيل عليه السالم إىل املسجد

ملن تكلم وملن ختاطب وليس أرى ! يا موالي  :  فقلت.ال واهللا ال كان ذلك أبدا ، فعلت

فرأيت شيبويه وحبرت ومها يعذبان يف  ، كشف يل عن برهوت! يا جابر  :  فقال.أحدا ؟

ردنا إىل الدنيا نقر ! يا أمري املؤمنني ! يا أبا احلسن  : فنادياين ، جوف تابوت يف برهوت
                                                        

اهلجوم عىل  ، 30/389 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،255 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 2/198 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 22 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(بيت فاطمة 

 30/390 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 256 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(

 املصادر السابقة) 4(
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ثم قرأ  ، ال واهللا ال كان ذلك أبدا ، ال واهللا ال فعلت : فقلت ، ك ونقر بالوالية لكبفضل

اذبون  : هذه اآلية َ َولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لك َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َ ُّ ْ َِ ِْ َّ ُ ُُ ُِ ْ وما من ! يا جابر  ، ]28 : األنعام[َ

لعله  : ال املجليس ق.أحد خالف ويص نبي إال حرش أعمى يتكبكب يف عرصات القيامة

سنبويه بالسني  : عليه السالم كنى عن األول بشيبويه لشيبه وكربه ويف بعض النسخ

املهملة والنون والباء املوحدة من السنبة وهي سوء اخللق ورسحة الغضب فهو بالثاين 

  .)1(وباجلملة ظاهر أن املراد هبام األول والثاين ، وحبرت وهو الثعلب باألول أنسب ، أنسب

من أدعية زيارة فاطمة ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 : ...السالم عليك أيتها املظلومة املغصوبة... السالم عليك أيتها الصديقة الشهيدة  

رمحة  والسالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهللا ، السالم عليك أيتها املضطهدة املقهورة، 

 بدنك أشهد أنك مضيت عىل بينة من ربك وعىل روحك و اهللا عليكبركاته صىل واهللا

من قطعك فقد قطع  ومن جفاك فقد جفا رسول اهللاو ، أن من رسك فقد رس رسول اهللاو

مالئكته أنى راض  ورسله وروحه الذى بني جنبيه أشهد اهللا ورسول اهللا النك بضعة منه

موال ملن  ،  تربأت منهمتربىء ممن ، عمن رضيت عنه ساخط عىل من سخطت عليه

 حسيبا وكفى باهللا شهيدا ومبغض ملن أبغضت حمب ملن أحببت ، معاد ملن عاديت ، واليت

 . )2(مثيبا وجازياو

                                                        

بحار  ، 2/98 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/163 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات )1(

لعيل اليزدي  ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 31/611 ، 27/306 ، للمجليس ، األنوار

 2/272 ، احلائري

احلج  ، 17/429 ، راينليوسف البح ، احلدائق النارضة ، 712 ، للطويس ، مصباح املتهجد) 2(

 ، 305 ، ملحمد الروحاين ، مناسك احلج ، 339 ، ملحمد الريشهري ، والعمرة يف الكتاب والسنة
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وقد دل رسول اهللا حذيفة بن ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

وأصحاب  ، ستورهموأمره بسرت ذلك إبقاء عليهم وكراهة هلتك  ، اليامن عىل قوم منهم

صىل اهللا عليه وآله وتقدم  ، وهم جلة أصحاب حممد ، العقبة قد كان منهم ما ال خفاء به

  .)1(إىل حذيفة يف شأن الرجلني اجلليلني عند األمة أن ال خيربنا باسميهاموسلم 

فاطمة عليها السالم قبضت ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

وقد كمل عمرها يوم قبضت ثامنية عرش سنة ومخسا  ،  من مجادى اآلخرةلعرش بقني

ومل حيرضها غريه واحلسن  ، فغسلها أمري املؤمنني عليه السالم ، وثامنني يوما بعد وفاة أبيها

وأخرجها إىل البقيع يف  ، واحلسني وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسامء بنت عميس

وال صىل  ، وال حرض وفاهتا ، ومل يعلم هبا ، صىل عليهاومعه احلسن واحلسني و ، الليل

 وأصبح البقيع .ودفنها بالروضة وعمي موضع قربها ، عليها أحد من سائر الناس غريهم

 ، وإن املسلمني ملا علموا وفاهتا جاؤوا إىل البقيع ، ليلة دفنت وفيه أربعون قربا جددا

فضج الناس والم  ، ن سائر القبورفأشكل عليهم قربها م ، فوجدوا فيه أربعني قربا

مل خيلف نبيكم فيكم إال بنتا واحدة متوت وتدفن ومل حترضوا وفاهتا  : بعضهم بعضا وقالوا

                                                                                                                                        

 ، مناسك احلج ، 241 ، للوحيد اخلراساين ، مناسك احلج ، 205 ، للطف اهللا الصايف ، مناسك احلج

 ، من ال حيرضه الفقيه ، 237،  للطف اهللا الصايف ، )فاريس(مناسك حج  ، 218 ، لفاضل اللنكراين

 ، بحار األنوار ، 23 ، للشهيد األول ، املزار ، 6/10 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 2/573 ، للصدوق

موسوعة شهادة املعصومني  ، 12/264 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 97/195 ، للمجليس

 ، للعاميل ، االنتصار ، 1/256 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

حوار مع فضل اهللا  ، 453 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/498

 393 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حول الزهراء 

 1/607  ،لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 591 ، )الشيعي(للطربي  ، املسرتشد) 1(
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هاتم من نساء املسلمني من  :  ثم قال والة األمر منهم.وال تعرفوا قربها ، والصالة عليها

لك أمري املؤمنني فبلغ ذ ، ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصيل عليها ونزور قربها

ودرت أوداجه وعليه قباه األصفر  ،  فخرج مغضبا قد امحرت عيناه)صلوات اهللا عليه(

فسار  ، حتى ورد البقيع ، وهو متوكئ عىل سيفه ذي الفقار ، الذي كان يلبسه يف كل كرهية

ل من هذا عيل بن أيب طالب قد أقبل كام ترونه يقسم باهللا لئن حو : إىل الناس النذير وقالوا

 فتلقاه عمر ومن معه من أصحابه وقال .هذه القبور حجر ليضعن السيف عىل غابر االخر

فرضب عيل عليه السالم بيده  ، مالك يا أبا احلسن واهللا لننبشن قربها ولنصلني عليها : له

يا ابن السوداء أما حقي فقد تركته  : وقال له ، ثم رضب به األرض ، إىل جوامع ثوبه فهزه

لئن رمت  ، وأما قرب فاطمة فوالذي نفس عيل بيده ، ن يرتد الناس عن دينهمخمافة أ

 فتلقاه .فإن شئت فأعرض يا عمر ، وأصحابك شيئا من ذلك ألسقني األرض من دمائكم

يا أبا احلسن بحق رسول اهللا وبحق من فوق العرش إال خليت عنه فإنا غري  : أبو بكر فقال

  .)1(ومل يعودوا إىل ذلك  ، عنه وتفرق الناسفخىل  : قال ، فاعلني شيئا تكرهه

عن عامر بن يارس بعد حديث الزواج أهنا عليها ) :  هـ525 : ت ()الشيعي (الطربي

ورزقت زينب وام  ، فلام رزقته محلت بعد أربعني يوما باحلسني ، السالم محلت باحلسن

                                                        
( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة ، 179 ، للحسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى) 1(

للتربيزي  ، اللمعة البيضاء ، 43/171 ، 30/349 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 136 ، )الشيعي

 معهد باقر العلوم للجنة احلديث يف ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 852 ، األنصاري

 7/216 ، للعاميل ، االنتصار ، 185 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 237 ، 1/171 ، )عليه السالم(

 ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 263 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة ، 

 2/48 ، جلعفر مرتىض
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وجرى ما جرى سلم وصىل اهللا عليه وآله فلام قبض رسول اهللا  ، ومحلت بمحسن ، كلثوم

وإخراج ابن عمها أمري املؤمنني عليه السالم وما حلقها  ، يف يوم دخول القوم عليها دارها

  .)1(وكان ذلك أصل مرضها ووفاهتا صلوات اهللا عليها  ، من الرجل أسقطت به ولدا متاما

 يف قولهرأيت يف يف كتاب ما نزل يف أعداء آل حممد ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

  ويوم يعض الظامل عىل يديه رجل من بني عدي ويعذبه عيل فيعض عىل يديه ويقولتعاىل

  .)2(العاض وهو رجل من بني تيم يا ليتني كنت ترابا أي شيعيا: 

أوصت فاطمة ان ال يعلم إذا ماتت أبو بكر وال عمر ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

  .)3(علمهام بذلكفدفنها عيل ليال ومل ي : وال يصليا عليها قال

ان فاطمة ملا حرضهتا الوفاة أوصت عليا ان ال يصيل ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

  .)1(عليها أبو بكر وعمر فعمل بوصيتها

                                                        

 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 104 ، )الشيعي( ير الطربي ملحمد بن جر ، دالئل االمامة) 1(

عليه (للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 1/369

 7/211 ، للعاميل ، االنتصار ، 120 ، ملحمد فاضل املسعودي ، األرسار الفاطمية ، 1/234 ، )السالم

حوار مع فضل اهللا حول  ، 293 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(ىل بيت فاطمة اهلجوم ع ، 224، 

 جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 400 ، 316 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(الزهراء 

 107 ، لعبد املنعم حسن ، بنور فاطمة اهتديت ، 2/56، 

 ، 31/630 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/305 ،  آشوبالبن شهر ، مناقب آل أيب طالب) 2(

35/60 

 ، 31/619 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/137 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 241 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 43/182
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من يا أبا حفص اهلوينا وما  : قال بعض شعراء الطالبيني) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 ما كذا يصنع البنون الكرام *ونرىض كنت مليا بذاك لوال احلامم أمتوت البتول غضبى 

 أي وما " وما كنت مليا "ارفق واتئد وال تعنف بنا ! مهال يا عمر  : خياطب عمر ويقول له

كنت أهال الن ختاطب هبذا وتستعطف وال كنت قادرا عىل ولوج دار فاطمة عىل ذلك 

فطمع  ، ألجله ماتلوال أن أباها الذي كان بيتها حيرتم ويصان  ، الوجه الذي وجلتها عليه

أمتوت امنا وهي غضبى ونرىض نحن ؟ إذا لسنا بكرام  : ثم قال ، فيها من مل يكن يطمع

 :  قال ابن أيب احلديد.فان الولد الكريم يرىض لرىض أبيه وأمه وغضب لغضبهام

أهنا أوصت أن ال يصليها و ، والصحيح عندي أهنا ماتت وهي واجدة عىل أبى بكر وعمر

  .)2(عليها 

 جالسا يف صىل اهللا عليه وآله وسلمبينا رسول اهللا ) :  هـ660 : ت(اذان بن جربئيل ش

صىل اهللا يا رسول اهللا  : فقال ، منهم مالك بن نويرة ، أصحابه إذ أتاه وفد من بني متيم

تشهد أن  : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا .علمني االيامن ؟ ! عليه وآله وسلم

 ، وتصوم شهر رمضان ، وتصيل اخلمس ، هللا وحده ال رشيك له وأين رسول اهللاال إله إال ا

                                                                                                                                        

 ، 31/619 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/137 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 863 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 43/182

 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 6/50 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 2(

 425 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، )احلاشية (28/316 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 157

 ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 12/21 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، )ةاحلاشي(

 ، 252 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 195 ، لعبد الزهراء مهدي

 ، الرضويملرتىض  ، مع رجال الفكر ، 2/206 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء 

 ) احلاشية (2/276
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 وأشار إىل عيل عليه -وتوايل وصيي هذا من بعدي  ، وحتج البيت ، وتؤدي الزكاة

وال ترشب  ، وال تأكل مال اليتيم ، وال ختون ، وال ترسق ،  وال تسفك دما-بيده ) السالم

وتعطي احلق من نفسك للضعيف  ، اليل وحترم حراميوحتلل ح ، وتويف برشائعي ، اخلمر

صىل اهللا يا رسول اهللا  :  فقال. حتى عد عليه رشائع االسالم..والقوي والكبري والصغري

وقام وهو جير  ، فأعادها عليه فعقدها بيده ، أعد عيل فإين رجل نساء ! عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه بعد عن رسول اهللا فلام  ، تعلمت االيامن ورب الكعبة : إزاره وهو يقول

من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة  : صىل اهللا عليه وآله وسلم قال وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله إىل من تشري يا رسول اهللا  :  فقال أبو بكر وعمر.فلينظر إىل هذا الرجل

لبشارة من اهللا ورسوله ا : فقاال له ،  فأطرق إىل األرض فاختذا يف السري فلحقاه.! ؟ وسلم

فقد علمتام ما  ، أحسن اهللا تعاىل بشارتكام إن كنتام ممن يشهد بام شهدت به : فقال ، باجلنة

 .وإن مل تكونا كذلك فال أحسن اهللا بشارتكام ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعلمني النبي 

 :  قال.آله وسلمصىل اهللا عليه وال تقل ذلك فأنا أبو عائشة زوجة النبي  : فقال أبو بكر

ال غفر اهللا  :  فقال.إنك من أصحاب اجلنة فاستغفر لنا :  قاال.ذلك فام حاجتكام ؟ : قلت

 صاحب الشفاعة وتسأالين أستغفر صىل اهللا عليه وآله وسلمأنتام نديامن لرسول اهللا  ، لكام

 ليه وآله وسلمصىل اهللا عفلام رآمها رسول اهللا  ، فرجعا والكآبة الئحة يف وجهيهام! لكام ؟ 

 ورجع صىل اهللا عليه وآله وسلم فلام تويف رسول اهللا .!يف احلق مغضبة ؟  : وقال ، تبسم

صىل اهللا فخرج لينظر من قام مقام رسول اهللا  ، بنو متيم إىل املدينة ومعهم مالك بن نويرة

يه  فنظر إل- وأبو بكر عىل املنرب خيطب الناس -فدخل يوم اجلمعة  ، عليه وآله وسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفعل ويص رسول اهللا  ما :  قال.نعم :  قالوا.أخو تيم ؟ : وقالوا

تاهللا ما  :  قال.االمر حيدث بعد االمر اآلخر! يا أعرايب  :  قالوا.الذي أمرين بمواالته ؟
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 من أرقاك هذا املنرب : ثم تقدم إىل أيب بكر وقال له ، حديث شئ وإنكم خلنتم اهللا ورسوله

أخرجوا االعرايب  :  فقال أبو بكر.! جالس ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلموويص رسول اهللا 

 فقام إليه قنفذ بن . !صىل اهللا عليه وآله وسلمالبوال عىل عقيبه من مسجد رسول اهللا 

فركب راحلته وأنشأ يقول  ، عمري وخالد بن الوليد فلم يزاال يكذان عنقه حتى أخرجاه

 فيا قوم ما شأين وشأن أيب بكر إذا مات بكر قام * اهللا ما كان بيننا أطعنا رسول : شعرا

 جياهد مجا * قاصمة الظهر يذب ويغشاه العشار كأنام - وبيت اهللا - فتلك *عمرو أمامه

فلام  :  أقمنا ولو كان القيام عىل مجر قال*أو يقوم عىل قرب فلو طاف فينا من قريش عصابة 

قد علمت ما قال عىل رؤوس  : الد بن الوليد وقال لهاستتم االمر أليب بكر وجه خ

فحني أتاه خالد ركب جواده  ، فاقتله ، لست آمن أن يفتق علينا فتقا ال يلتام ، االشهاد

فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه املواثيق ثم غدر به بعد أن  ، وكان فراسا يعد بألف فارس

رأسه يف قدر فيها حلم جزور لوليمة وعرس بامرأته يف ليلته وجعل  ، ألقى سالحه فقتله

  .)1(عرسه المرأته ينزو عليها نزو احلامر

أن أبا بكر وعمر كانا عرفا من كتاب دانيال وكان عند ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

ووالية رجل من تيم ورجل من عدي وسلم صىل اهللا عليه وآله اليهود حديث ملك النبي 

صىل اهللا عليه م وصفتهام فلام رأيا الصفة يف حممد جدك بعده دون وصيه عيل عليه السال

  .)2(تبعاه وأسلام معه طلبا للوالية التي ذكرها دانيال يف كتابهوسلم وآله 

                                                        

 30/343 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 75 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الفضائل) 1(

فصل  ، 30/397 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 61 ، البن طاووس ، كشف املحجة لثمرة املهجة) 2(

 200 ، للنوري الطربيس ، اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب
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دعاء وجدناه بخط الريض املوسوي رضوان اهللا عليه ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

 يا قيوم أسئلك أن جتعل يا اهللا يا حي : ...عن بعض األئمة ويعرف بدعاء السامري وفيه

وأن جتعل اللعائن كلها عىل من لعنتهم وأن تبدء  ، الصالة كلها عىل من صليت عليهم

ورشعا غري دينك اللهم  ، وغصبا حقوق أهل بيت نبيك ، بالذين ظلام آل رسولك

بحسب و ، بعدد ما يف علمك ، وغضايبك ولعناتك وخمازيك ، فضاعف عليهام عذابك

 ، بمبلغ قدرتك عاجال غري آجل ، وأضعاف أضعاف أضعافه ، دلكاستحقاقهام من ع

 ثم بسائر الظلمة من خلقك بأهل بيت نبيك بحق حممد وآله الطيبني .بجميع سلطانك

 وأن تضاعف أنواع العذاب واللعائن ...صلواتك عليهم أمجعني ، الطاهرين الزاهرين

 ، والتاركني أمرهم ، هيمبعدد ما يف علمك عىل مبغضيهم ومعادهيم وغاصبيهم ومناو

والغاصبني  ، والباغني سواهم ، والصادين عنهم ، واجلاحدين هلم ، والرادين عليهم

واملستأكلني  ، واملتالشني ذكرهم ،  والناكثني عهدهم.واجلاحدين فضلهم ، حقوقهم

  ،واملانعني هلم ، والناصبني عداوهتم ، والناشني خالقهم ، والواطئني لسمتهم ، برسمهم

 وخالف بني كلمتهم ، وألق الرعب يف قلوهبم ،  اللهم فأبح حريمهم.والناكثني التباعهم

وأنزل عليهم رجزك وعذابك وغضائبك وخمازيك ودمارك ودبارك وسفالك ونكالك ، 

وسخطك وسطواتك وبأسك وبوارك ونكاالتك ووبالك وبالءك وهالكك وهوانك 

 ارك وخزيك وخذالنك ومكركوشقاءك وشدائدك ونوازلك ونقامتك ومعارك ومض

 ، متالفك وقوامعك وعوارتك وأوراطك وأوتارك وعقابك بمبلغ ما أحاط به علمكو

من كل زمان ويف كل أوان  ، وبعدد أضعاف أضعاف أضعاف استحقاقهم من عدلك
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وبكل لسان ومع كل بيان أبدا دائام واصال ما دامت الدنيا  ، وبكل شأن وبكل مكان

  .)1(درتك يا أقدر القادرينواآلخرة بك وبجميع ق

وعلامء أهل البيت عليه السالم ال حيىص عددهم وعدد ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

وما رأيت وال سمعت عنهم أهنم خيتلفون يف أن أبا بكر وعمر ظلام  ، شيعتهم إال اهللا تعاىل

  .)2(أمهم فاطمة عليها السالم ظلام عظيام 

كيف استجازوا استخالف أيب بكر وتركوا العباس : )  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

فكيف . . ، وبنو هاشم أقرب إىل نبيهم من بني تيم وعدي ، وعليا وغريمها من بني هاشم

 .)3(صار األقرب األفضل أقل منزلة من األبعد األرذل 

أخذا منصب الشيعة جممعة عىل ختطئة أيب بكر وعمر وأهنام ) :  هـ679 : ت(ميثم البحراين 

 . )4(اخلالفة 

صىل اهللا عليه وآله أمر رسول اهللا ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 فتضمن احلديث أن أبا بكر .ومل يقتاله ، فوجداه يصيل ،  أبوبكر وعمر بقتل رجلوسلم

 واعتذرا بأنه يصيل ،  ومل يقبال قولهصىل اهللا عليه وآله وسلموعمر مل يقبال أمر النبي 

ولو مل يكن  ،  أعرف بام هو عليه منهامصىل اهللا عليه وآله وسلمومل يعلام أن النبي  ، ويسجد

                                                        
 82/269 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 406 ، إلبن طاووس ،  الدعواتمهج) 1(

 252 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 2(

 401 ، املصدر السابق) 3(

 4/98 ، مليثم البحراين ، رشح هنج البالغة) 4(
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فكيف جيوز للعامي تقليد من خيالف أمر  ، مستحقا للقتل مل يأمر اهللا تعاىل نبيه بذلك

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

صىل اهللا عليه وآله ن رسول اهللا إ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ثم تكلم  ، فأعرض عنه ، فتكلم أبو بكر : قال ،  شاور حني بلغه إقبال أيب سفيانوسلم

وقد ظهر بذلك كذب من  ،  وهذا يدل عىل سقوط منزلتهام عنده.فأعرض عنه ، عمر

فمن  ، هياميستضئ رأ ، كانا أو أحدمها يف العريش : اعتذر عنهام يف ترك القتال ببدر بأهنام

 .)2(كيف يستنري هبام حال احلرب ؟ ، ال يسمع قوهلام يف ابتداء احلال

 كذلك - أبوبكر - كان منافقا فصاحبه - عمر -إذا ثبت أنه ) :  هـ830 : ت(حسن احليل 

 ولو مل يكن منهام إال األمر .وال جيوز إحداث قول ثالث بغري دليل ، لعدم القائل بالفرق

مة وعيل واحلسن واحلسني الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم بإحراق بيت فيه فاط

صىل وجعل فاطمة بضعة من النبي  ، وجعل نفس عيل نفس حممد يف آية املباهلة ، تطهريا

 ، وجعل احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة ، يؤذيه ما يؤذهياوسلم اهللا عليه وآله 

فلام صح  ، جعلهام زينة عرش اهللا تعاىلو ، وسائر أهل اجلنة شباب من نبي وويص ومؤمن

أهنام مها بإحراق هذا البيت الرشيف عىل من فيه علمنا أهنام إنتهيا إىل غاية من الكفر 

  .)3(والنفاق ليس ورائها منتهى

                                                        
إحقاق  ، 30/338  ،للمجليس ، بحار األنوار ، 332 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

 280 ، لنور اهللا التسرتي ، احلق

 1/339 ، للحيل ، هنج احلق) 2(

 103 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض) 3(
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قلد أبو بكر الصدقات بقرى املدينة  : عن جابر اجلعفي قال) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

وكان  ،  وكان شجاعا-األشجع بن مزاحم الثقفي  : ل لهوضياع فدك رجال من ثقيف يقا

 فلام خرج الرجل عن املدينة جعل -له أخ قتله عيل بن أيب طالب يف وقعة هوازن وثقيف 

أول قصده ضيعة من ضياع أهل البيت فاحتوى عليها وعىل صدقات كانت لعيل عليه 

 برسول يعلمونه ما فرط من فابتدر أهل القرية إىل أمري املؤمنني عليه السالم ، السالم

 :  فقال. فأرسل عيل عليه السالم إليه احلسني عليه السالم يسأله املصري إليه.الرجل

عيل بن أيب  : ومن أمري املؤمنني ؟ فقال :  فقال.أجب أمري املؤمنني  :احلسني عليه السالم

أجب  : ليه السالماحلسني ع  فقال له.أمري املؤمنني أبو بكر خلفته باملدينة :  فقال.طالب

 فقال .فليرص هو إيل ، واحلاجة له ، أنا سلطان وهو من العوام :  فقال.عيل بن أيب طالب

 : فقال! ومثلك يكون السلطان ؟  ، أيكون مثل والدي من العوام! ويلك  : له احلسني

ري وكنا له غ ، وبايعناه طائعني ، الن والدك مل يدخل يف بيعته أيب بكر إال كراها ، أجل

 فصار احلسني عليه السالم إىل أمري املؤمنني عليه السالم .فشتان بيننا وبينه ، كارهني

فسحب إىل أمري  ،  فوجه أمري املؤمنني عليه السالم اجلمع.فأعلمه ما كان من قول الرجل

بام استحللت ما أخذت ! ويلك  :  فقال له أمري املؤمنني عليه السالم.املؤمنني عليه السالم

وأنت فبم استحللت قتل هذا  : وال أهل البيت ؟ وما حجتك عىل ذلك ؟ فقال لهمن أم

  فقال.وأن مرضاة صاحبي هلي أحب إيل من اتباع موافقتك ، اخللق يف كل حق وباطل

 ، ما أعرف من نفيس إليك ذنبا إال قتل أخيك يوم هوازن! أهيا عليك  : عيل عليه السالم

بل  :  فقال له األشجع.فقبحك اهللا وترحك ، توليس بمثل هذا القتل تطلب الثارا

قبحك اهللا وبرت عمرك فان حسدك للخلفاء ال يزال بك حتى يوردك موارد اهللكة 

 ،  فغضب الفضل بن العباس من قوله.وبغيك عليهم يقرص بك عن مرادك ، واملعاطب
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منني عليه  فقال أمري املؤ.ثم متطى عليه بسيفه فحل عنقه ورماه عن جسده بساعده اليمنى

 ، انرصفوا برأس صاحبكم هذا األصغر إىل صاحبكم األكرب ، أف لكم : السالم

 فجمع املهاجرين .حتى ألقوه بني يدي أيب بكر ، فانرصفوا ومعهم رأس صاحبهم

إن أخاكم الثقفي أطاع اهللا ورسوله وأويل األمر  ، يا معارش الناس : وقال ، واألنصار

 ، فقتله أخبث قتلة ، ففاقصه ابن أيب طالب ،  وما يليهافقلدته صدقات املدينة ، منكم

فليخرج إليه من  ، وقد خرج يف نفر من أصحابه إىل قرى احلجاز ، ومثل به أخبث مثلة

وهو من  ، واستعدوا له من اخليل والسالح وما يتهيأ لكم ، شجعانكم ولريدوه عن سنته

 فخرج خالد .ه إال خالد بن الوليدليس ل : فالتفت إليه عمر بن اخلطاب فقال ، تعرفونه

يا أبا سليامن  : بن الوليد يف مخسامئة فارس من أبطال قومه فقال أمري املؤمنني عليه السالم

فأسمعنا  :  فقال.عدل يب إليك من أنت أعلم به مني : ما الذي عدل بك إيل ؟ فقال! 

فام هذه اللوثة التي  ، موعامل غري معل ، أنت فهم غري مفهم! يا أبا احلسن  :  فقال.اآلن

 ، إن كنت كرهت هذا الرجل فليس يكرهك ، والنبوة التي قد ظهرت فيك ، بدرت منك

فليس بعد اهلجرة بينك وبينه  ، وال شجا يف حلقك ، وال تكون واليته ثقال عىل كاهلك

وال تفرق بني كلمة  ، وهدى من هدى ، ضل من ضل ، ودع الناس وما تولوه ، خالف

 فقال .فإنك إن فعلت ذلك وجدت غبة غري حممود ، وال ترضم النار بعد مخودها ، جمتمعة

فام بمثلك ومثله ! أهتددين يا خالد بنفسك وبابن أيب قحافة ؟  : أمري املؤمنني عليه السالم

فإنه قد  :  قال.فدع عنك ترهاتك التي أعرفها منك واقصد نحو ما وجهت له ، هتديد

وإن أقمت عىل ما أنت  ، كنت خمصوصا بالكرامة واحلبوتقدم إيل إن رجعت عن سننك 

وأنت  ، يا بن اللخناء :  فقال له عليه السالم.عليه من خالف احلق محلتك إليه أسريا

أحتسبني  ، يا بن الرادة عن االسالم ، ومثلك حيمل مثيل أسريا ، تعرف احلق من الباطل
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الد جئتني برقة عقلك واكفهرار يا خ ، ويلك مالك بن نويرة حيث قتلته ونكحت امرأته

واهللا لئن متطيت بسيفي هذا عليك وعىل أوغارك ألشبعن من  ، وجهك وتشمخ أنفك

 ، ولست ويلك ممن يقتلني أنت وال صاحبك ، حلومكم جوع الضباع وطلس الذئاب

ولو  ، وما مثلك حيمل مثيل أسريا ، واطلب منيتي صباحا ومساء ، واين ألعرف قاتيل

توعد وعيد األسد وتروغ  :  فغضب خالد وقال.تلتك يف فناء هذا املسجدأردت ذلك لق

 فقال أمري .وما مثلك إال من اتبع قوله بفعله ، ما أعداك يف املقال ، روغان الثعالب

وسل أمري املؤمنني عليه السالم عىل  ، إذا كان هذا قولك فشأنك : املؤمنني عليه السالم

وبريق ذي الفقار يف  ، ام نظر خالد إىل بريق عيني االمام فل.وخفق عليه ، خالد ذا الفقار

 فرضبه أمري .مل نرد هذا! يا أبا احلسن  : وقال ، نظر إىل املوت عيانا ، وتصممه عليه ، يده

ومل يكن أمري  ، فنكسه عن دابته ، املؤمنني عليه السالم بقفار رأس ذي الفقار عىل ظهره

 فلحق أصحاب خالد من .لئال ينسب إىل اجلبن ،  رفعهااملؤمنني عليه السالم لريد يده إذا

ما لكم  :  ثم قال عليه السالم.فعل أمري املؤمنني عليه السالم هول عجيب وخوف عنيف

وهو أخف عىل  ، ال تكافحون عن سيدكم ؟ واهللا لو كان أمركم إيل لرتكت رؤوسكم

 .أف لكم! ن مال الفئ ؟ وعىل هذا السبيل تقضمو ، يدي من جنى اهلبيد عىل أيدي العبيد

واهللا ما جئناك  :  فقال- وكان عاقال -فقام إليه رجل من القوم يقال له املثنى بن الصياح 

إنام كان  ، وإنا لنعرف تزال تذكر له ذلك ، أو عن غري معرفة بك ، لعداوة بيننا وبينك

آلن أقل من وهو ا ، وقد ذهب ذلك كله ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ذلك من دعاء النبي 

وسلم صىل اهللا عليه وآله فلوال ما تقدم به إيل رسول اهللا ! أليس كذلك يا خالد ؟  ، ذلك

أين كان ابن أيب قحافة وأنت ختوض معي !  يا خالد .كان مني إليهام ما مها أعلم به منك

وقومك بأدون يف االنرصاف كالنعجة القوداء والديك  ، املنايا يف جلج املوت خوضا
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 :  فقال خالد.وال للظاملني ظهريا ، وال تكن للخائنني خصميا ، فاتق اهللا يا خالد ، النافش

وما عدلت العرب واجلامهري عنك إال طلب ذحول  ، إين أعرف ما تقول! يا أبا احلسن 

فراغت عنك كروغان الثعلب فيام بني الفجاج  ، وتنكل رؤوسهم قريبا ، آبائهم قديام

وما دعاهم إىل بيعة أيب  ، وهربا من سيفك ، ملك من يدكوصعوبة إخراج  ، والدكادك

 ، وأخذهم األموال فوق استحقاقهم ، وأمن جانبه ، ولني عريكته ، بكر إال استالنة جانبه

ولو اجتمعت أخالفهم إىل  ، وأنت قد بعت الدنيا باآلخرة ، ولقل اليوم من يميل إىل احلق

واهللا ما أتى خالد إال من  : منني عليه السالم فقال له أمري املؤ.أخالقك ملا خالفك خالد

فإنه ال يزال يؤلب عىل القبائل ويفزعهم مني  ، جهة هذا اخلؤون الظلوم املفتن ابن صهاك

وسيعلم غب أمره إذا فاضت  ، ويذكرهم ما أنساهم الدهر ، ويؤيسهم من عطاياهم

ورصت إىل  ، فسكبحق أخيك ملا قطعت هذا من ن! يا أبا احلسن  :  فقال خالد.نفسه

ال جزاهم اهللا  :  فقال له أمري املؤمنني.إذا كان القوم رضوا بالكفاف منك ، منزلك مكرما

 ، ثم دعا عليه السالم بدابته فاتبعه أصحابه :  قال.عن أنفسهم وال عن املسلمني خريا

 .منهفبادر خالد إىل أيب بكر فحدثه بام كان  ، حتى دخل املدينة ، وخالد حيدثه ويضاحكه

ثم صار إىل  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمفصار أمري املؤمنني عليه السالم إىل قرب النبي 

وكان أبو بكر جالسا  ، وقام يريد االنرصاف إىل منزله ، الروضة فصىل أربع ركعات ودعا

ادع ! يا أبا الفضل  :  فأقبل أبو بكر عىل العباس فقال.يف املسجد والعباس جالس إىل جنبه

أو ليس قد تقدم  :  فقال له العباس.ن أخيك عليا ألعاتبه عىل ما كان منه إىل األشجعيل اب

 فقال أبو .إليك صاحبك برتك معاتبته ؟ وإين أخاف عليك منه إذا عاتبته أن ال تنترص منه

فأما ما كلمني خالد برتك  ، دعني وإياه ،  ختوفني منه- يا أبا الفضل -إين أراك  : بكر

وال أشك إال أنه قد كان منه  ، أيته يكلمني بكالم خالف الذي خرج به إليهمعاتبته فقد ر
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فجاء أمري  ،  فدعاه العباس.أنت وذاك يا بن أيب قحافة :  فقال له العباس.إليه شئ أفزعه

 ، إن أبا بكر استبطأك :  فقال له العباس.املؤمنني عليه السالم فجلس إىل جنب العباس

يا أبا  :  فقال له أبو بكر.لو دعاين ملا أتيته ، يا عم :  فقال.ىوهو يريد أن يسألك بام جر

فام  ، قتلك مسلام بغري حق : وأي فعل ؟ قال :  قال.ما أرىض ملثلك هذا الفعال! احلسن 

أما  :  فالتفت إليه أمري املؤمنني عليه السالم فقال.متل من القتل قد جعلته شعارك ودثارك

الن من وجب عليه القتل  ،  اهللا أن أقتل مسلام بغري حقعتابك عيل يف قتل مسلم فمعاذ

فإن كان اسالمك كإسالمه فقد فزت فوزا  ،  وأما قتيل األشجع.رفع عنه اسم االسالم

وما أنت أعلم  ، وما قتلته إال عن بينة من ريب ، وما عذري إال من اهللا : أقول! ! عظيام 

وإن يف منزله صنام من رخام  ، قا منافقاوما كان الرجل إال زندي ، باحلالل واحلرام مني

وما كان من عدل اهللا أن يؤاخذين بقتل عبدة األوثان  ، يتمسح به ثم يصري إليك

فحجز بينهام املغرية بن شعبة وعامر  ،  وافتتح أمري املؤمنني عليه السالم بالكالم.والزنادقة

 ثم أقبل أبو بكر . فأمسكوعىل أيب بكر ، وأقسموا عىل عيل عليه السالم فسكت ، بن يارس

كيف أقيدك  : ثم قال ، لوقدتك باألشجع ملا فعلت مثلها : عىل الفضل بن العباس وقال

فالتفت إليه ! وغاسله ؟  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبمثله وأنت ابن عم رسول اهللا 

 ، إنك تتعرض بولدي وابن أخي ، دعونا ونحن حكامء أبلغ من شأنك : العباس فقال

وأولوا  ، ونحن بنو عبد املطلب ابن هاشم أهل بيت النبوة!  ابن أيب قحافة بن مرة وأنت

 ، ومنعتم مرياثنا ، وقطعتم أرحامنا ، ووثبتم علينا يف سلطاننا ، تسميتم بأسامئنا ، اخلالفة

فبعدا وسحقا لكم أنى  ، وأنتم أحق وأوىل هبذا االمر منا ، ثم أنتم تزعمون أن ال إرث لنا

 : وجعل عيل يقول ، وأخذ العباس بيد عيل عليه السالم ،  ثم انرصف القوم.تؤفكون

وليس هلم عندي إال  ، وإن تكلمت ال تتكلم إال بام يرس ، أقسمت عليك يا عم ال تتكلم
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دعهم وما كان هلم يا عم بيوم الغدير  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمكام أمرين نبي اهللا  ، الصرب

 :  فقال له العباس.فإن اهللا موالنا وهو خري احلاكمني ،  جهدهمدعهم يستضعفونا ، مقنع

 .وأنزع عنه سلطانه ، وإن شئت أعود إليه فأعرفه مكانه ، أليس قد كفيتك ، يا بن أخي

  )1(فأقسم عليه عيل عليه السالم فأسكته

مات معاذ بن جبل  :  ختن معاذ بن جبل قال-األزدي ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

وسمعته حني  : قال ، - والناس متشاغلون بالطاعون -فشهدت يوم مات  ، عونبالطا

 : فسمعته يقول ، - وذلك يف خالفة عمر بن اخلطاب -احترض وليس يف البيت غريي 

 .أصحاب الطاعون هيذون ويقولون األعاجيب :  فقلت يف نفيس.!ويل يل ! ويل يل 

 :  قال.فلم تدعو بالويل والثبور ؟ : ت قل.رمحك اهللا ، ال :  قال.أهتذي ؟ : فقلت له

ممااليت عتيقا وعمر عىل خليفة  :  قال.من هم ؟ :  فقلت له.ملوااليت عدو اهللا عىل ويل اهللا

يا بن غنم  :  فقال.!إنك لتهجر  :  فقلت.رسول اهللا ووصيه عيل بن أيب طالب عليه السالم

 وعيل بن أيب طالب عليه له وسلمصىل اهللا عليه وآرسول اهللا  ، هذان ، واهللا ما أهجر! 

 أفليس قلتم إن مات رسول اهللا .أبرش بالنار أنت وأصحابك! يا معاذ  : السالم يقوالن يل

 أو قتل زوينا اخلالفة عن عيل بن أيب طالب عليه السالم فلن صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .متى يا معاذ ؟ : تقل : قال ، فاجتمعت أنا وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسامل ، تصل إليه

فلام  ، نتظاهر عىل عيل عليه السالم فال ينال اخلالفة ما حيينا : قلنا ، يف حجة الوداع : قال

أنا أكفيكم قومي األنصار فاكفوين  :  قلت هلمصىل اهللا عليه وآله وسلمقبض رسول اهللا 

                                                        

موسوعة كلامت اإلمام  ، 29/47 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 384 ، للديلمي ، إرشاد القلوب) 1(

 ، األنوار العلوية ، 143 ، )عليه السالم(علوم للجنة احلديث يف معهد باقر ال ، )عليه السالم(احلسني 

 314 ، جلعفر النقدي
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ذي تعاهدنا  إىل هذا الصىل اهللا عليه وآله وسلمثم دعوت عىل عهد رسول اهللا  ، قريشا

 ، إنك لتهجر! يا معاذ  : فقلت ، عليه برش بن سعيد وأسيد بن حصني فبايعاين عىل ذلك

ما حدثت  :  فقال ابن غنم.فألصق خده باألرض فلام زال يدعو بالويل والثبور حتى مات

فإين فزعت مما  ، هبذا احلديث يا بن قيس بن هالل أحدا إال ابنتي امرأة معاذ ورجال آخر

فحججت ولقيت الذي غمض أبا عبيدة وساملا فأخرباين  :  قال.سمعت من معاذرأيت و

كأهنام قاال مثل ما قال  ، مل يزد فيه حرفا ومل ينقص حرفا ، أنه حصل هلام ذلك عند موهتام

 .ولكنا احتملناه وبه رمق ، بىل :  قال.أو مل يقتل سامل يوم التهامة ؟ : معاذ بن جبل فقلت

اكتم عيل  : فقال يل ، حديث ابن غنم هذا كله حممد بن أيب بكرفحدثت ب : قال سليم

 :  قال حممد.إن أيب هيجر : عائشة : فقالت ، واشهد أن أيب قد قال عند موته مثل مقالتهم

فلقيت عبد اهللا بن عمر يف خالفة عثامن وحدثته بام سمعت من أيب عند موته فأخذت عليه 

فواهللا لقد قال أيب مثل ما قال  ، اكتم عيل :  ابن عمر فقال يل.العهد وامليثاق أال يكتم عيل

ثم تداركها ابن عمر بعد وختوف أن أخرب بذلك عيل بن أيب  ، أبوك وما زاد وال نقص

 فأتيت أمري .إنام كان هيجر : فقال ، طالب عليه السالم ملا علم من حبي له وانقطاعي إليه

قد  :  فقال عيل.يب وما حدثني به ابن عمراملؤمنني عليه السالم فأخربته بام سمعته من أ

حدثني بذلك عن أبيه وعن أيب عبيدة وسامل وعن معاذ من هو أصدق منك ومن ابن 

 ،  فعرفت ما عنى.بعض من حدثني :  فقال.ومن ذاك يا أمري املؤمنني ؟ :  فقلت.عمر

 .ي غري- وهو يقول ذلك -وما شهد أيب  ، إنام ظننت إنسانا حدثك ، صدقت : فقلت

مات  :  قال.مات معاذ بالطاعون فبام مات أبو عبيدة ؟ : قلت البن غنم : قال سليم

هل شهد موت أبيك غريك وأخيك عبد الرمحن  : فلقيت حممد بن أيب بكر فقلت ، بالدبيلة

سمعوا منه طرفا  :  قال.وهل سمعوا منه ما سمعت ؟ :  قلت.ال :  قال.وعائشة وعمر ؟
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  قال.فالذي سمعوا ما هو ؟ : قلت ، فأما كل ما سمعت أنا فال،  هو هيجر :  وقال.فبكوا

 .!مل تدعو بالويل والثبور ؟ ! يا خليفة رسول اهللا  : فقال له عمر ، دعا بالويل والثبور: 

 ،  ومعه عيل بن أيب طالب يبرشاين بالنارصىل اهللا عليه وآله وسلمهذا رسول اهللا  : قال

قد وفيت هبا وظاهرت عىل  : وهو يقول ، ها يف الكعبةومعه الصحيفة التي تعاهدنا علي

 فلام سمعها عمر خرج وهو يقول ، ويل اهللا فأبرش أنت وصاحبك بالنار يف أسفل السافلني

كيف ال هتجر وأنت ثاين  :  قال عمر.ال واهللا ال أهجر أين تذهب ؟ : قال! إنه ليهجر : 

صىل ومل يقل رسول اهللا   مل أحدثك أن حممداأو! اآلن أيضا  : قال! اثنني إذ مها يف الغار ؟ 

إين أرى سفينة جعفر وأصحابه تعوم يف  :  قال يل وأنا معه يف الغاراهللا عليه وآله وسلم

وأضمرت عند ذلك أنه  ، فمسح يده عىل وجهه فنظرت إليها ، أرنيها : فقلت ، البحر

! يا هؤالء  : فقال عمر  ،فأمجع رأيي ورأيك أنه ساحر ، وذكرت لك ذلك باملدينة ، ساحر

ثم خرج وخرج  ، إن أباكم هيجر فاكتموا ما تسمعون عنه لئال يشمت بكم أهل هذا البيت

 ملا -فقلت له  ، فأسمعني من قوله ما مل يسمعوا ، أخي وخرجت عائشة ليتوضؤا للصالة

 حتى أرد النار ال أقوهلا وال أقدر عليها أبدا : قال ، ال إله إال اهللا : قل! يا أبة  : خلوت به

 :  فقال.أي تابوت ؟ : فقلت له ، فلام ذكر التابوت ظننت أنه هيجر ، فأدخل التابوت

 .عمر ؟ : قلت ، أنا وصاحبي هذا ، تابوت من نار مقفل بقفل من نار فيه اثنا عرش رجال

وعرشة يف جب من جهنم عىل صخرة إذا أراد اهللا أن يسعر جهنم رفع  ، نعم : قال

ولعن اهللا ابن صهاك هو الذي أضلني  ، ال واهللا ما أهذي :  قال.أهتذي ؟ :  قلت.الصخرة

 ، فألصقت خده باألرض ، ألصق خدي باألرض ، عن الذكر بعد إذ جاءين فبئس القرين

هل قال بعدنا شيئا  : فقال ، ثم دخل عمر عيل ، فام زال يدعو بالويل والثبور حتى غمضته

هذا كله ! اكتم  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمفة رسول اهللا يرحم اهللا خلي :  فقال.؟ فحدثته
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ثم قال  ، صدقت :  قالت عائشة.وأنتم أهل بيت يعرف لكم اهلذيان يف موتكم ؟ ، هذيان

إياك أن خيرج منك شيئا مما سمعت به إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم وأهل  : يل عمر

 .)1(بيته

 ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  وأصبحت من آل تيم بريا *رضيت لنفيس إماما عليا 

  وأبغضت من أجل تيم عديا *تنقصت تيام لبغيض هلا 

  وال عدي ألمحد بأب *ما كان تيم هلاشم بأخ 

 .)2( هتو كايف غيابة الشعب*لكن حديثي عداوة وقال 

هذا الدعاء رفيع ) : هـ 905: ت (إبراهيم بن عيل العاميل الكفعمي إبراهيم بن عيل العاميل 

 وقال ، الشأن عظيم املنزلة ورواه عبد اهللا بن عباس عن عيل عليه السالم أنه كان يقنت به

يف بدر واحد وحنني بألف وسلم صىل اهللا عليه وآله إن الداعي به كالرامي مع النبي : 

تيهام وابن ، اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها :  الدعاء.ألف سهم

وقلبا دينك  ، وعصيا رسولك ، وجحدا إنعامك ، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك

وعاديا أولياءك  ، وأحلدا يف آياتك ، وأبطال فرائضك ، وعطال أحكامك ، وحرفا كتابك

 اللهم العنهام وأنصارمها فقد أخربا بيت .وأفسدا عبادك ، وخربا بالدك ، وواليا أعداءك

                                                        
 2/89 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 345 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، معامل الزلفى ، 203 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/127 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 2/186 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، ًأنظر أيضا ، 3/328 ،  البحراينهلاشم

 3/40 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(
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 وظاهره بباطنه ، وعاليه بسافله ، وأحلقا سامءه بأرضه ، ونقضا سقفه ، بهورد ما با ، النبوة

 ، وأخليا منربه من وصيه ووارثه ،  وقتال أطفاله.وأبادا أنصاره ، واستأصال أهله، 

وما أدريك ما سقر ؟ ال ! فعظم ذنبهام وخلدمها يف سقر  ، وأرشكا برهبام ، وجحدا نبوته

ومنافق  ، ومنرب علوه ، وحق أخفوه ، عدد كل منكر أتوه اللهم العنهم ب.تبقي وال تذر

وإمام  ، وكافر نرصوه ، وصادق طردوه ، وطريد آووه ، وويل آذوه ، ولوه ومؤمن أرجوه

وحكم  ، وخرب بدلوه ، ودم أراقوه ، ورش أضمروه ، وأثر أنكروه ، وفرض غريوه ، قهروه

 ، سحت أكلوهو ، وفيئ اقتطعوه ، وإرث غصبوه ، وكذب دلسوه ، وكفر أبدعوه ، قلبوه

وعهد  ، ووعد أخلفوه ، وظلم نرشوه ، وجور بسطوه ، ومخس استحلوه وباطل أسسوه

 ، وغدر أضمروه وبطن فتقوه ، ونفاق أرسوه ، وحالل حرموه وحرام حللوه ، نقضوه

وحق  ، وعزيز أذلوه ، وذليل أعزوه ، وشمل بددوه ، وصك مزقوه ، وضلع كرسوه

 ، وسنة غريوها ، وفريضة تركوها ،  اللهم العنهام بكل آية حرفوها. خالفوهوإمام ، منعوه

وأيامن  ، ووصية ضيعوها ، وشهادات كتموها ، وأرحام قطعوها ، وأحكام عطلوها

وعقبة  ، وخيانة أوردوها ، وحيلة أحدثوها ، وبينة أنكروها ، نكثوها ودعوى أبطلوها

 اللهم العنهام يف مكنون الرس . وأمانة خانوهاوأزياف لزموها ، ارتقوها ودباب دحرجوها

ويغدو  ، وال نفاد لعدده ، وظاهر العالنية لعنا كثريا دائبا أبدا دائام رسمدا ال انقطاع المده

 ، أنصارهم وحمبيهم ومواليهم واملسلمني هلم وهلم وألعواهنم ، أوله وال يروح آخره

 ثم .واملصدقني بأحكامهم ، بكالمهمواملائلني إليهم والناهضني بأجنحتهم واملقتدين 

 قال . أربع مرات)اللهم عذهبم عذابا يستغيث منه أهل النار آمني رب العاملني : يقول

 ، وكرائم األذكار ، هذا الدعاء من غوامض االرسار : الكفعمي عند ذكر الدعاء األول

يف (والضمري ،  وكان أمري املؤمنني عليه السالم يواظب يف ليله وهناره وأوقات أسحاره
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 عىل )جبتيهام وطاغوتيهام وإفكيهام(من قرأ  و راجع إىل قريش)جبتيها وطاغوتيها وإفكيها

الن الضمري حينئذ يكون راجعا يف اللغة إىل جبتي الصنمني  ، التثنية فليس بصحيح

 وذلك ليس مراد أمري املؤمنني عليه السالم وإنام مراده عليه السالم ، وطاغوتيهام وإفكيهام

ووصفه عليه السالم هلذين الصنمني باجلبتني والطاغوتني واآلفكني  ، لعن صنمي قريش

وعطاله من  ، وإشارة إىل ما أبطاله من فرائض اهللا ، تفخيام لفسادمها وتعظيام لعنادمها

 قال شارح . والصنامن مها الفحشاء واملنكر.صىل اهللا عليه وآله وسلم أحكام رسول اهللا 

 : السعادات أسعد بن عبد القاهر يف كتابه رشح البالء يف رشح هذا الدعاءهذا الدعاء أبو 

وإنام شبهتهام عليه السالم باجلبت والطاغوت  ، مها الفحشاء واملنكر ، الصنامن امللعونان

كام اتبع الكفار  ، إما لكون املنافقني يتبعوهنام يف األوامر والنواهي غري املرشوعة : لوجهني

فر بالطاغوت ( : وإما لكون الرباءة منهام واجبة لقوله تعاىل ، هذين الصنمني ْ ِفمن يك ُ َّ ُ َِ ْ ََ ْ

َويؤمن باهللاِّ فقد استمسك بالعروة الوثقى ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِِ َِ َ اللذين خالفا ( :  وقوله.)]256 : البقرة [...ْ

ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَّ( :  إشارة إىل قوله تعاىل)أمرك ْ َُّ َ َِ َِ َُ َ َ وأطيعوا الرسولَُّ ُْ َّ ُ َِ  : النساء [...َ

 ،  فخالفا اهللا ورسوله يف وصيه بعد ما سمعا من النص عليه ما ال حيتمله هذا املكان)]59

 : ومنعاه يف حقه فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا وإنكارمها الوحي إشارة إىل قوله تعاىل

ْبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل( َّ َ َ ِِّ َِ ِّ ْ ََ َ َّْ َِ ِ ُ تفعل فام بلغت رسالتهُ َ ََ ََ َّ َ ْ َْ َِ َ وجحدمها ( .)]67 : املائدة [...ْ

ليتبعوا  ، رمحة للعاملنيوسلم صىل اهللا عليه وآله  إشارة إىل أنه تعاىل بعث حممدا )االنعام

فإذا أبوا أحكامه وردوا كلمته فقد جحدوا نعمته وكانوا كام قال  ، وجيتنبوا نواهيه ، أوامره

َلام جاءهم رسول بام ال هتوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ُك( : سبحانه ُ ْ ً َ ْ َّ ً َ ُ َ ٌ َُّ َْ َ ُ ُ َ َِ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ِ  : املائدة[ُ

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفلقوله وسلم صىل اهللا عليه وآله  وأما عصياهنم الرسول .)]70

لدين فهو إشارة وأما قلبهام ا ، ومن عصاك فقد عصاين ، يا عيل من أطاعك فقد أطاعني: 
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إىل ما غرياه من دين اهللا كتحريم عمر املتعتني وغري ذلك مما ال حيتمله هذا املكان وأما 

تغيريمها الفرض إشارة إىل ما روي عنه عليه السالم أنه رأى ليلة االرسى مكتوبا عىل 

 ومهدوا ملن بعدهم بغضه ، فغريوا فرضه ، ورقة من آس أين افرتضت حمبة عيل عىل أمتك

 يعني نفسه عليه )االمام املقهور منهم( و.وسبه حتى سبوه عىل منابرهم ألف شهر، 

 ، ونرصهم الكافر إشارة إىل كل من خذل عليا عليه السالم وحاد اهللا ورسوله ، السالم

َّال جتد قوما يؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر يوادون من حاد( : وهو سبحانه يقول َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ ً َ َِ ِ ِِ ِ ُ ْ ُ ِ  ... اهللاَََّ

وقد  ،  إشارة إىل أيب ذر طرده عثامن إىل الربذة)وطردهم الصادق( اآلية )]22 : املجادلة[

ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء احلديث  : يف حقهوسلم صىل اهللا عليه وآله قال النبي 

فلام  وسلمصىل اهللا عليه وآله  وهو احلكم بن أيب العاص طرده النبي )وإيواؤهم الطريد(

 إشارة إىل )وتوليتهم املنافق( يعني عليا عليه السالم )وإيذائهم الويل(توىل عثامن آواه 

عبد اهللا بن أيب رسح  ومعاوية وعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة والوليد بن عتبة

 إشارة إىل أصحاب عيل عليه السالم كسلامن )وإرجائهم املؤمن(والنعامن بن بشري 

ُأرجه وأخاه( : ومنه قوله تعاىل ، واالرجاء التأخري ، أيب ذرواملقداد وعامر و َ َْ َ َِ  األعراف [...ْ

 .كان يقدم هؤالء وأشباههم عىل غريهموسلم صىل اهللا عليه وآله  مع أن النبي )]111: 

صىل اهللا عليه واحلق املخفي هو اإلشارة إىل فضائل عيل عليه السالم وما نص عليه النبي 

يوم خيرب ألعطني الراية غدا  : ير وكحديث الطاير وقوله عليه السالميف الغدوسلم وآله 

ونزول هل أتى فيه وغري  ، وهوي النجم يف داره ، حديث السطل واملنديلو ، احلديث

وأما املنكرات التي أتوها فكثرية جدا وغري حمصورة  : ذلك مما ال يتسع لذكره هذا الكتاب

وقد ذكر العالمة  ، بعني قضية غري مرشوعةعدا حتى روي أن عمر قىض يف اجلده بس

 )فقد أخربا بيت النبوة اه( :  وقوله.قدس اهللا رسه يف كتاب كشف احلق وهنج الصدق



689 

 ، إشارة إىل ما فعله األول والثاين مع عيل عليه السالم وفاطمة عليها السالم من االيذاء

وضغطا  ، ل املخشوشوقاداه قهرا كامج ، وأرادا إحراق بيت عيل عليه السالم بالنار

وأمرت أن تدفن ليال لئال حيرض  ، فاطمة عليها السالم يف باهبا حتى سقطت بمحسن

 وعن الباقر عليه السالم ما أهرقت حمجمة .األول والثاين جنازهتا وغري ذلك من املناكري

 ، ئمن غري أن ينتقص من وزر العاملني ش ، دم إال وكان وزرها يف أعناقهام إىل يوم القيامة

 من رماك به ؟ قال : وسئل زيد بن عيل بن احلسني عليهام السالم وقد أصابه سهم يف جبينه

 يريد به محل الكتاب عىل خالف مراد )وحرفا كتابك( :  وقوله.مها قتالين ، مها رمياين: 

 وحمبتهام األعداء إشارة إىل الشجرة امللعونة بني أمية وحمبتهام ، الرشع لرتك أوامره ونواهيه

قد مر و ، وجحدمها اآلالء كجحدمها النعامء ، حتى مهدا هلم أمر اخلالفة بعدمها ، هلم

واالحلاد يف الدين امليل  ، وكذا إبطال الفرائض ، وتعطيلهام االحكام يعلم مما تقدم ، ذكره

م اهللاُّ ورسوله( :  إشارة إىل قوله تعاىل)ومعاداهتام األولياء( .عنه ُ ُإنام وليك َ ُّ َُ ُ َ ُ َِ َّ  : املائدة [...ِ

وتغيريهم  ،  هو مما هدموا من قواعد الدين)وختريبهام البالد وإفسادمها العباد( اآلية )]55

 )واألثر الذي أنكروه(وتقديم املفضول عىل الفاضل  ، وأحكام القرآن ، أحكام الرشيعة

عله أخا ج وعليا من بني أفاضل أقاربهوسلم صىل اهللا عليه وآله إشارة إىل استيثار النبي 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى وغري ذلك ثم بعد ذلك كلها  : وقال له ، ووصيا

وهو إيثار رش مرتوك جمهول عىل  ،  هو إيثارهم الغري عليه)والرش الذي آثروه(أنكروه 

 .)عيل خري البرش من أبى فقد كفر( : هذا مثل قوله عليه السالم ، خري مأخوذ معلوم

ألهنم أسسوا ذلك كام ذكرناه من قبل من  ، يع من قتل من العلويني هو مج)والدم املهراق(

 وأريتكم أن احلسني أصيب * اه حتى قيل )ما أهرقت حمجمة دم(كالم الباقر عليه السالم 

كثري كقوهلم أبو وسلم صىل اهللا عليه وآله  واخلرب املبدل منهم عن النبي *يف يوم الثقيفة 
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 :  والكفر املنصوب.وغري ذلك مما هو مذكور يف مظانهبكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة 

نصب عليا عليه السالم علام للناس وهاديا فنصبوا وسلم صىل اهللا عليه وآله هو أن النبي 

والسحت املأكول هي  ، هو فدك فاطمة عليها السالم : واإلرث املغصوب ، كافرا وفاجرا

حصلوه من ارتفاع الفدك من التمر وكذا ما  ، الترصفات الفاسدة يف بيت مال املسلمني

هو الذي جعله سبحانه آلل حممد  : واخلمس املستحل ، فإهنا كانت سحتا حمضا ، والشعري

فمنعوهم إياه واستحلوه حتى أعطى عثامن مروان بن احلكم وسلم صىل اهللا عليه وآله 

الحكام هي ا : والباطل املؤسس ، مخس إفريقية وكان مخس مائة ألف دينار بغيا وجورا

واجلور املبسوط هو بعض جورهم  ، الباطلة التي أسسوها وجعلوها قدوة ملن بعدهم

صىل اهللا عليه  هو قوهلم يف أنفسهم ملا نصب النبي )والنفاق الذي أرسوه( .الذي مر ذكره

واهللا ال نرىض أن تكون النبوة واخلالفة لبيت  : عليا عليه السالم للخالفة قالواوسلم وآله 

 وهلذا قال ، أظهر واما أرسوه من النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله لام تويف النبي ف ، واحد

أرسوا  : ولكن استسلموا ، برئ النسمة ما أسلموا ووالذي فلق احلبة : عيل عليه السالم

هو ما ذكرناه من إرسارهم  :  وأما الغدر املضمر.فلام رأوا أعوانا عليه أظهروه ، الكفر

صىل ملنشور كثري أوله أخذهم اخلالفة منه عليه السالم بعد فوت النبي والظلم ا ، النفاق

من وسلم صىل اهللا عليه وآله والوعد املخلف هو ما وعدوا النبي  ، وسلماهللا عليه وآله 

واألمانة الذي خانوها هي والية عيل  ، قبوهلم والية عيل عليه السالم وااليتامم به فنكثوه

ِإنا عرضنا األمانة عىل الساموات( : يف قوله تعاىلعليه السالم  َ َ َّ َ ََ َ ْ ََ َْ ََّ َ  . اآلية)]72 : األحزاب [...ِ

صىل اهللا عليه وآله هو ما عاهدهم به النبي  : والعهد املنقوض ، واالنسان هم لعنهم اهللا

 واحلالل املحرم .فنقضوا ذلك ، يوم الغدير عىل حمبة عيل عليه السالم وواليتهوسلم 

والبطن املفتوق بطن عامر بن و ، وعكسه كتحليل الفقاع وغري ذلك ، كتحريم املتعتني
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والضلع املدقوق والصك املمزوق إشارة إىل ما  ، يارس رضبه عثامن عىل بطنه فأصابه الفتق

والشمل املبدد هو تشتيت  ، فعاله مع فاطمة عليها السالم من مزق صكها ودق ضلعها

بني التأويل والتنزيل وبني الثقلني األكرب شمل أهل البيت عليه السالم وكذا شتتوا 

وقد تقدم ما يدل  ، وإعزاز الذليل وعكسه معلوما املعنى وكذا احلق املمنوع ، واألصغر

 واحلكم )وخرب بدلوه( عليه السالم يف قوله تعاىل والكذب املدلس مر معناه .عىل ذلك

 واآلية املحرفة مر )وقلبا دينك( عليه السالم يف قوله تعاىلاملقلب مر معناه يف أول الدعاء 

 والفريضة املرتوكة هي مواالة أهل البيت )حرفا كتابك( :  عليه السالميف قوله تعاىلمعناه 

م عليه أجرا إال املودة يف القربى(عليه السالم لقوله تعاىل  ُ َقل ال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َّ ُِ َ ِ َ َِ َ  : الشورى [...َ

والبيعة املنكوثة  ، وتعطيل االحكام يعلم مما تقدم ، حتىص والسنة املغرية كثرية ال )]23

والرسوم املمنوعة هي الفئ واخلمس ونحو  ، هي نكثهم بيعته كام فعل طلحة والزبري

والبينة املنكرة هي شهادة عيل  ، والدعوى املبطلة إشارة إىل دعوى اخلالفة وفدك ، ذلك

 واحليلة املحدثة هي .سالم فلم يقبلوهاواحلسنني عليه السالم وأم أيمن لفاطمة عليها ال

وخيانة  : وقوله ، اتفاقهم أن يشهدوا عىل عيل عليه السالم بكبرية توجب احلد إن مل يبايع

أوردوها إشارة إىل يوم السقيفة ملا احتج األنصار عىل أيب بكر بفضائل عيل عليه السالم 

سخ بغريه ألين سمعت النبي صدقتم ذلك ولكنه ن : فقال أبو بكر ، وأنه أوىل باخلالفة

إنا أهل بيت أكرمنا اهللا بالنبوة ومل يرض لنا بالدنيا وأن  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 سامل موىل حذيفة عىل ذلك ووصدقه عمر وأبو عبيدة ، اهللا لن جيمع لنا بني النبوة واخلالفة

كذبا وزورا وسلم صىل اهللا عليه وآله وزعموا أهنم سمعوا هذا احلديث من النبي ، 

من كذب عىل  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله والنبي  ، فشبهوا عىل األنصار واألمة

 إشارة إىل أصحاب العقبة وهم )وعقبة ارتقوها( :  وقوله.متعمدا فليتبوء مقعده يف النار
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عثامن وطلحة والزبري وأبو سفيان ومعاوية ابنه وعتبة بن أيب سفيان وأبو  وأبو بكر وعمر

األعور السلمي واملغرية بن شعبة وسعد بن أيب وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو 

موسى األشعري اجتمعوا يف غزوة تبوك عىل كؤد ال يمكن أن جيتاز عليها إال فرد رجل 

وكان حتتها هوة مقدار ألف رمح من تعدى عن املجرى هلك من وقوعه  ، أو فرد مجل

 والعسكر تقطع املسافة ليال فرارا من احلر فلام .أيام الصيفوتلك الغزوة كانت يف  ، فيها

ووضعوا فيها حىص  ، وصلوا إىل تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هيؤها من جلد محار

 لينفروها به فتلقيه يف تلك اهلوة صىل اهللا عليه وآله وسلموطرحوها بني يدي ناقة النبي 

صىل اهللا عليه وآله يل عليه السالم عىل النبي  فنزل جربئ.صىل اهللا عليه وآله وسلم فيهلك 

فر وكفروا بعد إسالمهم ومهوا (هبذه اآلية وسلم  ُ ْحيلفون باهللاِّ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الك ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُُّ ْ ْ ُ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِِ ِ َ ِْ ِِ َ

ْبام مل ينالوا ُ ََ َ ْ َ عاىل برقا مستطيال فأظهر اهللا ت ،  اآلية وأخربه بمكيدة القوم)]74 : التوبة [...ِ

إىل القوم وعرفهم وإىل هذه الدباب التي وسلم صىل اهللا عليه وآله دائام حتى نظر النبي 

صىل  وسبب فعلهم هذا مع النبي )ودباب دحرجوها( : ذكرناها أشار عليه السالم بقوله

كانوا و ، كثرة نصه عىل عيل عليه السالم بالوالية واإلمامة واخلالفةوسلم اهللا عليه وآله 

سلطه عىل كل من عصاه وسلم صىل اهللا عليه وآله من قبل نصه أيضا يسوؤنه الن النبي 

 ، فام من بيت إال ويف قلبه ذحل ، وسبا ذرارهيم ، فقتل مقاتليهم ، من طوائف العرب

وسلم صىل اهللا عليه وآله وقالوا إذا هلك حممد  ، فانتهزوا يف هذه الغزوة هذه الفرصة

وكتبوا بينهم كتابا فعصم اهللا نبيه  ، ونرى رأينا يف هذا االمر من بعده ، نةرجعنا إىل املدي

 ،  االزياف مجع زيف)وأزياف لزموها :  وقوله.وكان من فضيحتهم ما ذكرناه ، منهم

شبه أفعاهلم الردية وأقواهلم  ، وهو الدرهم الردى غري املسكوك الذي ال ينتفع به أحد

فألفعاهلم  ، وال يشرتى به متاع ،  يظهر يف البقاعالشنيعة بالدرهم الزيف الذي ال
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ْوالذين كفروا أعامهلم ( : يف قوله تعاىلوذكرهم اهللا تعاىل  ، الفضيحة وأقواهلم الشنيعة َ ُُ ُ ْ َ َ ََّ َ َِ

ٍكرساب بقيعة َِ ِ ٍ َ َ  هي ما كتموا من فضائله ومناقبه )والشهادات املكتومة( .)]39 : النور [...َ

والوصية (وهي كثرية جدا وغري حمصورة عدا وسلم اهللا عليه وآله صىل التي ذكرها النبي 

أوصيكم بأهل بيتي وآمركم بالتمسك وسلم صىل اهللا عليه وآله  هي قول النبي )املضيعة

إنام ذكرنا هنا ما أورده  :  وقال املجليس.وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عىل احلوض ، بالثقلني

  .)1(ض مثالبهام لعنة اهللا عليهام وعىل من يتوالمهاالكفعمي ليتذكر من يتلو الدعاء بع

                                                        

فضل ذكر قنوت  ( 551 ، للكفعمي ، البلد األمني ، انظر تفصيل ومنزلة ورشوح هذا الدعاء يف) 1(

كتاب  ، 1/71رشائع اإلسالم للمحقق احليل  ، 552 ، للكفعمي ، جنة األمان ، )األئمة عليهم السالم

للنوري  ، خامتة املستدرك ، 4/405مستدرك الوسائل للنوري الطربيس  ، 1/415لألنصاري  ، الصالة

البن  ، إقبال األعامل ، 483حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس ، 2/463الطربيس 

للحسن بن  ، املحترض ، 12البن طاوس  ، ل األسبوعمجا ، 69البن طاوس  ، اليقني ، 1/12طاوس 

 ، 260 ، 82/235 ، 631 ، 31/598 ، 30/394بحار األنوار للمجليس  ، 111 ، 71سليامن احليل 

مستدرك  ، 5/313للربوجردي  ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/344لنعمة اهللا اجلزائري  ، نور الرباهني

لألمحدي امليانجي  ، مكاتيب الرسول ، 8/611 ، 385 ، 2/6 ، 1/153للنامزي  ، سفينة البحار

 ، 11/236آلقا بزرگ الطهراين  ، الذريعة ، 2/874ألمحد احلسيني  ، تراجم الرجال ، 1/601

وانظر  ، 2/349 ، 337 ، 1/6للمرعيش  ، رشح إحقاق احلق ، 26/159 ، 257 ، 256 ، 13/246

فصل  ، 256 مرآة األنوار للعاميل 114اح اجلنان مفت ، 85/260بحار األنوار للمجليس  ، الدعاء يف

نفحات  ، 432 ، للكاشاين ، قرة العيون ، 303حتفة العوام ملعترب  ، 245اخلطاب للنوري الطربيس 

للداماد  ، رشعة التسمية يف زمن الغيبة ، ب/74أ /6ق  ، للكركي ، الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت

 حق اليقني ، 2/95 ، للحائري ، إلزام الناصب ، 4/356 ، للمجليس ، مرآة العقول ، أ/26 ، احلسيني

 ، 2/701 ، للكاشاين ، علم اليقني ، 2/32 ، للحر العاميل ، أمل اآلمال ، 1/219 ، لعبداهللا شرب، 
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ًإن فالنا « : قيل له قول الصادق عليه السالم وقد) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

إين ألرجو أن ينفعني اهللا  ، يزعم أنك تتربأ من أيب بكر وعمر فقال برء اهللا من فالن

 عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن ولقد مرضت فأوصيت إىل خايل ، بقرابتي من أيب بكر

 ًهذا أيضا كسابقه مما ذكره عليه السالم ألجل خاطر سامل لعنه اهللا تقية منه : قال. »أيب بكر

نفعني اهللا بقرابتي من أيب  :  عليه السالميف قوله تعاىلوال داللة  ، وضحك به عىل حليته، 

 .)1(عىل النفع الديني. بكر

دخلت عىل أيب جعفر فقال وأراه  : سامل قاليف قول ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

إن كان يف نفيس غري ! اللهم ، إين أتوىل أبا بكر وعمر وأحبهام! اللهم« : قال ذلك من أجيل

الظاهر أن قوله  : قال. »يوم القيامةوسلم صىل اهللا عليه وآله  هذا فال نالتني شفاعة حممد

رصيح يف أنه فهم منه عليه السالم أعامل  ، اطريألجل خ : أي» قال ذلك من أجيل«

 .)2(التقية معه

 : رواية زيد بن عيل أنه قال ملن يتربأ منهاميف رواية ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

بعد تسليم صحة السند أراد  : قالوا. »أعلم واهللا أن الرباءة من الشيخني الرباءة من عيل

ًمن عيل أن عليا عليه السالم أمر شيعته بالتقية واالحرتاز عن الرباءة  : عليه السالم بقوله

 .)3(الطعن يف أيب بكر وعمر فمن تربأ عنهام تربأ عن عيل عيل السالم ملخالفة أمره

                                                                                                                                        

 مرآة األنوار ، 200 ، ملرتىض حسني ، صحيفة علوية ، 113 ، ألسد اهللا الطهراين احلائري ، مفتاح اجلنان

 وغريها339 ، 294 ، 290 ، 266 ، 256 ، 250 ، 209 ، 174 ، 127 ، 121 ، 101 ، يلللعام، 

 246 ، للتسرتي ، الصوارم املهرقة) 1(

 245 ، املصدر السابق) 2(

 242 ، املصدر السابق) 3(
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 : زيد بن عيل رمحه اهللا ملا سئل عن الشيخني يف قول) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

لو كانا خليفة يف هذا الزمان ملا  : يعني. »ذا املقاممها أقاماين ه : أين أبو بكر وعمر؟ فقال

أن غصبهام اخلالفة عن آبائه عليهم السالم ومحلهام  : إن مراده : قال .اضطر زيد إىل ذلك

أوجب إذالل زيد وسائر أوالدهم  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله الناس عىل رقاب آل حممد 

ن بني أمية عىل سفك دمائهم وجرأت من غصب اخلالفة بعدمها م ، عليهم السالم

 .)1(وإقامتهم مقام فنائهم

ْوشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل  : يف قوله تعاىل) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي  َ َ ََّ ََ ََ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ُ ِ

َعىل اهللاِّ إن اهللاَّ حيب املتوكلني  ُ َِ ِّ ََ َُّ ُْ َِّ  بكر أهنا نزلت يف أيب :  فعن ابن عباس.]159 : آل عمران[ِ

 : قال. »إن اهللا أمرين أن أستشري أبا بكر وعمر« : صىل اهللا عليه وآله وسلموقال . وعمر

بعد تسليم صحة اخلرب ال داللة يف اآلية عىل فضل أيب بكر وصاحبه عمر؛ جلواز أن يكون 

فغاية ما يلزم منها أن  ، ذلك األمر لتأليف قلوهبم وتطييب خواطرهم ال للحاجة إىل رأهيم

إن اهللا تعاىل أعلم النبي  : وقال بعض مشاخينا قدس اهللا رسه. ا من مؤلفة القلوبيكون

 ، أن يف أمته بل يف صحابته املالزمني له من يبتغى له الغوائلوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 ، وينافقه يف دينه ، ويسعى يف هدم أمره ، ويبطن مقته ، ويرس خالفه ، ويرتبص به الدوائر

وال دله عليهم بأسامئهم فأمره بمشورهتم ليصل بام يظهر منهم إىل  ، اهنمومل يعرفه أعي

 ، فإن الناصح يبدو نصيحته يف مشورته والغاش املنافق يظهر ذلك يف مقالته ، باطنهم

 .)2(لذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله فاستشارهم 

                                                        

 243 ، املصدر السابق) 1(

 ، 10/416يس بحار األنوار للمجل ، 32الفصول املختارة للمرتىض  ، 314الصوارم املهرقة ) 2(

 214إحقاق احلق للتسرتي  ، 1/133مواقف الشيعة للميانجي 
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شيخني فأخرب يف رواية أن بعضهم مر بنفر يسبون ال) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

أعوذ  : فقال عيل. لوال أهنم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجرتأوا عىل ذلك : وقال ، ًعليا

باهللا رمحهم اهللا ثم هنض وأخذ بيد ذلك املخرب وأدخله املسجد فصعد املنرب ثم قبض عىل 

وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع  ، فجعلت دموعه تتحادر عىل حليته ، حليته وهي بيضاء

صىل ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول اهللا  : ثم خطب خطبة بليغة من مجلتها ، ناسال

ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي املسلمني وأنا بريء مما وسلم اهللا عليه وآله 

 ، باجلد والوفاءوسلم صىل اهللا عليه وآله صحبا رسول اهللا  ، وعليه معاقب ، يذكرون

صىل اهللا ال يرى رسول اهللا  ، أمران وينهيان ويقضيان ويعاقباني ، واجلد يف أمر اهللا تعاىل

 ، ملا يرى من عزمهام يف أمر اهللا ، ًوال حيب كحبهام حبا ، ًكرأهيام رأياوسلم عليه وآله 

فام جتاوزا يف أمرمها وسريهتام رأي رسول  ، فقبض وهو عنهام راض واملسلمون راضون

فقبضا عىل ذلك رمحهم اهللا تعاىل  ،  حياته وبعد موتهوأمره يفوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

وال يبغضهام وخيالفهام إال  ، ال حيبهام إال مؤمن فاضل! فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة

وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم ذكر أمر النبي  ، وحبهام قربة وبغضهام مروق ، شقي مارق

أنه بايع أبا بكر ثم ذكر استخالف  : ًأيضاثم ذكر . وهو يرى مكان عيل ، أليب بكر بالصالة

 : قال. أال وال يبلغني عن أحد أنه يبغضهام إال جلدته حد املفرتي : ثم قال. أيب بكر لعمر

أنه عليه السالم كان يف زمانه  : يعلم من هذا اخلرب وكثري من أمثاله بعد تسليم صحتها

 جتويز التقية واحلكم برشعيتها ليس ويظهر منه أن ، ًمتهام بأعامل التقية يف شأن الشيخني

وأي تقية أظهر من أنه عليه السالم قال يف ضمن  ، من خمرتعات الشيعة كام قد يتوهم

ًالظاهر يف كونه راجعا إىل تلك  ، جوابه لسؤال ذلك البعض قوله رمحهم اهللا بضمري اجلمع

أعوذ باهللا؛  : ًكر أوال قولهغاية األمر أنه عليه السالم ذ ، النفر السابني املذكورين يف اخلرب
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فيذهل بعد ذلك  ، ليوقع يف وهم ذلك البعض أنه عليه السالم يستعيذ من سب الشيخني

إىل تلك النفر السابني ويزعم » رمحهم اهللا« : يف قوله تعاىلعن ظهور إرجاع الضمري اآليت 

 أجل تومهه أن أن ضمري اجلمع راجع إىل الشيخني من : بقرينة االستعاذة املطلقة املبهمة

وأن اإلتيان بضمري اجلمع دون  ، تلك االستعاذة املطلقة منرصفة إىل االستعاذة من سبهام

وأما باقي األوصاف املذكور هلام من الوزارة والسيادة وأبوة املسلمني مع  ، التثنية للتعظيم

أبا من كونه  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله أن األخري منها غصب ملا خص به رسول اهللا 

كقوله  ، ًللمسلمني كأزواجه بكوهنن أمهاهتم مسوقة هتكام عىل طبق ما يصفهام به أوليائهام

ريم  : تعاىل َ ُذق إنك أنت العزيز الك ِ ِْ ْ ْ ُُ ََ َ َ َّ  .)1(] 49 : الدخان[ِ

سب الشيخني  :  أي-ما اجرتأوا عىل ذلك  : يف رواية) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فقال  ، موافق هلم منهم عبد اهللا بن سبأ وكان أول من أظهر ذلك هلام إال وهم يرون أنك -

بعد  : قال. لعن اهللا من أضمر هلام إال احلسن اجلميل ، أن أضمر هلام ذلك! معاذ اهللا : عيل

أن غاية ما يدل عليه هو استعاذة عيل عليه السالم عن سب  : تسليم صحتها يتوجه عليه

ًوال جيوزونه بالنسبة إىل الكافر فضال عن  ، ًنه الشيعة أيضاوالسب مما يستعيذ م ، الشيخني

وأما . وإنام الذي جوزوه هو اللعن عىل من يستحقه وفرق ما بينهام بني ، املسلم واملنافق

فال دليل فيه عىل عدم . لعن اهللا من أظهر هلام إال احلسن اجلميل : قوله عليه السالم

فيه؛ ألن مراده باحلسن اجلميل ما هو الالئق هبام استحقاق الشيخني عنده للعن املتنازع 

ًوإن كان طعنا أو لعنا ، عند اهللا رضورة أن احلسن اجلميل بحال اجلبت والطاغوت  ، ً

 .)2(وفرعون ونمرود ليس إال مثل ذلك

                                                        

 292 ، للتسرتي ، الصوارم املهرقة) 1(

 292 ، املصدر السابق) 2(
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رواية أيب جعفر عن أبيه عيل بن احلسني عليهم السالم ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

أال ختربوين أنتم املهاجرون األولون  :  خاضوا يف أيب بكر وعمر ثم يف عثامنأنه قال جلامعة

َالذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللاَِّ ورضوانا وينرصون اهللاََّ ( ً َ َ َُّ ُ ِّ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ ِْ ًِ ُ َ ِِ ِ ِ َِ ُِ ِ ْ

َورسوله أولئك هم الصادقون  ُ َ َِ َِّ ْ ُ َُ ُ َُ َ ُوالذين تبوؤوا (فأنتم  : قال. ال:   ؟ قالوا)]8 : احلرش[ُ َّ َ َ ََ ِ َّ

ُالدار واإليامن من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا  ُ ُ َُّ َّ َِّ َ ًُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ ْ ُّ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ

ْويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نف َ ٌ َ َ ُ ََ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ ََ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َسه فأولئك هم املفلحون ْ ْ ُْ َ َُ ِْ ُ ُ َ ِ ِ ُِ

وأنا  ، قال أما أنتم فقد برئتم أن تكونوا يف أحد هذين الفريقني. ال :  ؟ قالوا)]9 : احلرش[

َوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا (أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عزوجل فيهم  َّ َ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ

َاغفر لنا وإلخواننا َِ ِ َِ َْ ِ َ ْ َ الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك ْ َّ َِ َ ُ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِّ ِّ ّ ُ ُ ْ َ ْ ُ ًَّ ِ ِ ِِ ْ َ ِ

ٌرؤوف رحيم  َّ َِ ٌ هذا إنام يدل عىل أن املخاطبني مل يكونوا من الفريقني  : قال. )]10 : احلرش[ُ

وباجلملة هذا كالم  ، اخلني فيهاماملذكورين يف اآليتني وال داللة له عىل أن الثالثة كانوا د

وإمجاله أقوى قرينة عىل ذلك فال ينتهض حجة علينا  ، جممل مبهم مستعمل يف مقام التقية

 .)1(ًأصال

يا أهل  : احلسني بن حممد بن احلنفية أنه قالقول ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

إن أبا بكر الصديق  ، ليسا بأهل لهاتقوا اهللا عزوجل وال تقولوا أليب بكر وعمر ما ! الكوفة

وإن عمر أعز اهللا به  ، يف الغار ثاين اثننيوسلم صىل اهللا عليه وآله كان مع رسول اهللا 

ْاتقوا اهللاَّ : يمكن أن يكون مراده بقوله : قال. الدين ُ َّن  :  األمر بالتقية كام فرس قوله تعاىل.َّ

م عند اهللاَِّ أتقاكم إن ُ َّأكرمك َِ ْ ْ َ َُ ْْ ََ ٌ اهللاََّ عليم خبري َِ ِ َ ٌ ِ  ، أعملكم بالتقية : بأن املراد] 13 : احلجرات[َ

وباجلملة ما روي عنه كالم جممل مبهم ال يصدر مثله إال يف مقام  ، فسقط االستدالل

                                                        
 250 ، املصدر السابق) 1(
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ْاتقوا : أما لفظ ، التقية ُ  .)1(فلام عرفت .َّ

ت وشيعتهم هو ما يستأهله الشيخان عند أهل البي) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

 .)2( الذم دون املدح

ان ارذل املخلوقات صنام ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

 .)3(قريش عليهام لعائن اهللا

وال خيفى أن غصب الشيخني حق فاطمة عليها ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 الحراق الدار عليها وعىل من فيها واحضار النار ، السالم وايذائهام هلا يف منع اإلرث

 .)4(دليل رصيح وبرهان واضح عىل استحقاقهام اللعن والعذاب

اللذان تقدما عىل أمري املؤمنني عليه السالم عليهام مثل ) :  هـ1107 : ت(هاشم البحراين 

 .)5(إىل يوم القيامة وسلم صىل اهللا عليه وآله ذنوب أمة حممد 

يف حديث وفاة عمر بن اخلطاب قال عبد اهللا وملا دنت ) : ـ ه1107 : ت(هاشم البحراين 

وفاة ايب كان يغمى عليه تارة ويفيق عليه اخرى فلام افاق قال يا بني ادركني بعيل بن ايب 

طالب وقد جعلتها شورى وارشكت عنده غريه قال اين سمعت رسول اهللا يقول ان يف 

 ثم التفت اىل ايب بكر وقال احذر ان النار تابوتا حيرش فيها اثنى عرش رجال من اصحايب

                                                        

 250 ، املصدر السابق) 1(

 251 ، املصدر السابق) 2(

 422 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء) 3(

 532 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 4(

 3/309 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى) 5(
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تكون اوهلم ثم التفت اىل معاذ بن جبل وقال اياك يا معاذ ان تكون الثاين ثم التفت ايل قال 

اياك يا عمر ان تكون الثالث وقد اغمى عليه يا بني ورايت التابوت وليس فيه اال أبو بكر 

ت اىل عيل بن ايب طالب وقلت يا ومعاذ بن جبل وانا الثالث ال شك فيه قال عبد اهللا فمضي

ابن عم رسول اهللا ان ايب يدعوك المر قد اخرته فقام عيل معه فلام دخل قال له يابن عم 

رسول اهللا اال تعفو عني وحتللني عنك وعن زوجتك فاطمة واسلم اليك اخلالفة فقال له 

ه وما كان نعم غري انك جتمع املهاجرين واالنصار واعط احلق الذي خرجت عليه من ملك

بينك وبني صاحبك من معاهدتنا واقر لنا بحقنا واعفو عنك واحلك واضمن لك عن 

ابنة عمي فاطمة قال عبد اهللا فلام سمع ذلك ايب حول وجهه اىل احلائط قال النار يا أمري 

خرج من عنده فقال له ابنه لقد انصفك  واملؤمنني وال العار فقام عيل صلوات اهللا عليه

 فقال له يا بني انه اراد واهللا ان ينرش ابا بكر من قربه ويرصم له والبيك النار الرجل يا ابه

 .)1(وتصبح قريش موالني لعيل بن أيب طالب واهللا ال كان ذلك ابدا

اجلبت يف القاموس بالكرس الصنم والكاهن ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

دون اهللا وهو وارد يف سورة النساء والساحر والسحر والذي ال خري فيه وكل ما عبد من 

ِيؤمنون باجلبت والطاغوت  : يف قوله تعاىل ِ ُِ َّ ْ ََ ْ ُِ ِ ُ وعن الباقر عليه السالم أن ]. 51 : النساء[ْ

وجبتيهام وطاغوتيهام وإفكيهام ويف بعض  : املراد فالن وفالن ويف دعاء صنمي قريش

اء منهم واألتباع من األولني الزيارات اللهم العن جوابيت هذه األمة وفراعنتها الرؤس

  .)2(واآلخرين

                                                        

  ، 235 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 3/332 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى) 1(

 113 ، للعاميل ، مرآة األنوار) 2(
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 - أبوبكر وعمر -يظهر من أخبار عديدة أهنام ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)1(وأتباعهام كانوا هيزؤن بعيل عليه السالم وبام ينزل فيه

يمكن تأويل الشقي باملخالفني ومن أنكر والية ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

مة عليهم السالم وأمامتهم وتأويل األشقى باألول والثاين وسائر اعادي األئمة األئ

 .)2(ومعاندهيم فعىل هذا الشقاوة والشقوة انكار األئمة وعداوهتم

ّاألخبار الدالة عىل أيب بكر وعمر وأرضاهبام وثواب ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(ّأكثر من أن يذكر يف جملد أو جملدات شتىّوما يتضمن بدعهم  ، لعنهم والرباءة منهم

ّأن تلك األمور مل تكن ملحبة  : ًتعليقا عىل قصة فدك) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

هذا و ، نفاقهم وكفرهم وجورهم وبل كان الغرض إظهار ظلمهم ، ّحب الدنيا وفدك

ّده أهنا صلوات اهللاّ عليها ّيؤي و.أعظم احلقوق عىل املسلمني وّكان من أهم أمور الدين

ّرصحت يف آخر الكالم حيث قالت قلت ما قلت عىل معرفة مني باخلذلة كفى هبذه  و..ّ

  .)4(نفاقهم وّاخلطبة بينة عىل كفرهم

ّأن فدكا كانت نحلة لفاطمة عليها السالم من ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 قال أصحابنا رضوان .أبا بكر ظلمها بمنعهاّأن و ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللاّ 

ُاهللاّ عليهم كانت فدك مما أفاء اهللاَُّ عىل رسوله بعد فتح خيرب ََ َ صىل اهللا ّفكانت خاصة له  ، ّ

                                                        
 177 ، املصدر السابق) 1(

 205 ، املصدر السابق) 2(

 30/399 ، للمجليس ، ألنواربحار ا) 3(

 29/325 ، املصدر السابق) 4(
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قد وهبها لفاطمة صلوات اهللاّ و ، ال ركاب وإذ مل يوجف عليها بخيلوسلم عليه وآله 

فجاءته  ، و بكر اخلالفة انتزعهافلام غصب أب ، نواهبا وّترصف فيها وكالؤها وعليها

ّفاطمة عليها السالم مستعدية فطالبها بالبينة فجاءت بعيل  احلسنني صلوات اهللاّ عليهم وّ

ّأم أيمن املشهود هلا باجلنةو ّفرد شهادة أهل البيت عليه السالم بجر النفع ، ّ ّشهادة أم و ، ّ

ّرياث فرد عليها بام مرّثم ادعتها عىل وجه امل ، أيمن بقصورها عن نصاب الشهادة  سيأيت وّ

ّأوصت بدفنها ليال لئال يصليا عليهاو ، عىل عمر فهجرهتام وفغضبت عليه،  فأسخطا  ، ّ

  .)1(شديد الوبال وّاستحقا أليم النكال ورسوله وّبذلك رهبام

ولقد أحسن معونة  : يف بعض ردوده عىل الرازي) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ذكر بعد األخبار املستفيضة املتفق عليها بني الفريقني الدالة عىل كفر إمامية حيث  ، إمامه

وال خيفى عىل املنصف ظهور مودته  ، وشقاوهتام ما يدل عىل براءته متفردا بذلك النقل

وبعد وسلم صىل اهللا عليه وآله ومودة صاحبه ألهل البيت عليه السالم يف حياة الرسول 

 ، وتسليط بني أمية عليهم ،  وقتل فاطمة وولدها عليها السالموفاته ال سيام يف أمر فدك

ولن يصلح العطار ما  ، وما جرى من الظلم بسببهام عليهم إىل ظهور صاحب العرص

  .)2(أفسد الدهر 

 ، الطاغوت الشيطان واألصنام وكل معبود غري اهللا) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وقد عرب األئمة عن أعدائهم يف كثري من الروايات  ، وكل مطاع باطل سوى أولياء اهللا

                                                        

 29/347 ، املصدر السابق) 1(

 23/236 ، املصدر السابق) 2(
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عدونا يف  : الصادق عليه السالم  وقال..والالت والعزى ، والزيارات باجلبت والطاغوت

  .)1(كتاب اهللا الفحشاء واملنكر والبغي واألصنام واألوثان واجلبت والطاغوت 

 أن املراد بفرعون وهامان هنا قد ورد يف أخبار كثرية) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

أن املراد بفرعون وهامان وجنوده أبو بكر وعمر  :  ويف موضع آخر قال.أبو بكر وعمر

 . )2(وأتباعهام

فتوىل أبو بكر  : ًتعليقا عىل قول عيل ريض اهللا عنه) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وتوىل عمر  :  اهللا عنهوقوله يف عمر ريض ، تلك األمور وسدد ويرس وقارب واقتصد

 فكان مريض "قوله عليه السالم  :  قال املجليس.االمر فكان مريض السرية ميمون النقيبة

 أي ظاهرا عند الناس وكذا ما مر يف وصف أيب بكر وآثار التقية واملصلحة يف "السرية 

  .)3(اخلطبة ظاهرة بل الظاهر أهنا من احلاقات املخالفني 

 ان - أي أيب بكر وعمر وعثامن-فائدة اللعن عليهم ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

الرضر من منع االمام عن  مجيع اخللق طالبون للحقوق منهم بحسب ما وصل إليهم من

فلعنهم طلب حلقهم فيستحقون بذلك  ، وإقامة احلدود ، وبيان االحكام ، إقامة العدل

  .)4(مضاعفة العذاب

                                                        
 24/83 ، املصدر السابق) 1(

 53/55 ، 24/168 ، املصدر السابق) 2(

 )احلاشية (1/307 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات ، 33/574 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 82/275 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(
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األخبار الدالة عىل كفر أيب بكر وعمر وأرضاهبام ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وما يتضمن بدعهم أكثر من أن يذكر يف هذا املجلد أو يف  ، وثواب لعنهم والرباءة منهم

 . )1(جملدات شتى

 أي " فكان مريض السرية "قوله عليه السالم ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 وصف أيب بكر وآثار التقية واملصلحة يف اخلطبة ظاهرة ظاهرا عند الناس وكذا ما مر يف

 .)2(بل الظاهر أهنا من احلاقات املخالفني 

كان  : عن إسحاق بن محاد بن أيب حنيفة أنه قال) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

فرحمه أحدمها فقتله  ، سمي أحدمها أبا بكر واآلخر عمر ، عندنا طحان رافيض له بغالن

فوجدوه  ، انظروا الذي رحمه فهو الذي سامه عمر : فقال ، دي أبو حنيفة بذلكفأخرب ج

 .)3(كذلك

رد الشيخ البهائي عىل قصيدة إلبن حجر صاحب ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

  : الصواعق الذي قال فيها

 ٍأرىض بسب أيب بكر وال عمرا * ًأهوى عليا أمري املؤمنني وال

 رسول اهللا قد كفرا  بنت النبي*ًعطيا فدكا وال أقول وإن مل ي

 اعتذرا ٍ يوم القيامة من عذر إذا*ِاهللا أعلم ماذا يأتيان به 
                                                        

 30/399 ، املصدر السابق) 1(

 1/307الغارات للثقفي  ، 33/574بحار األنوار للمجليس ) 2(

يبدو أن البغلة  :  وقال378 ، للحكيمي ، لوال السنتان ، 61/189 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

م هامجت صاحبتها فقضت عليها وكأن أبا حنيفة املساه بعمر من شدة تأثرها وإنزعاجها من هذا اإلس

 أحس هبذا املعنى فأشار إلة ما سبق 



705 

  : بقصيدة قال فيها فأجابه الشيخ البهائي

  تسمح بسب أيب بكر ٍ وال عمرا*املدعي حب الويص ومل  يا أهيا

ٍ تبت يداك ستصىل يف غد سقرا*ِحمبته  َكذبت واهللا يف دعوى َ ّ 

 َأراك يف سب من عاداه مفتكرا * فكيف هتوى أمري املؤمنني وقد

ِفإن تكن صادقا فيام نطقت به   اهللا ممن خان أو غدرا  فابرئ إىل*ً

 هجرا وقال إن رسول اهللا قد * ُوأنكر النص يف خم ٍ وبيعته

ٍأتيت تبغي قيام العذر يف فدك   مسترتا  أحتسب األمر بالتمويه*َ

 معتذرا  سيقبل العذر ممن جاء*ٍر فاطمة إن كان يف غصب حق الطه

ٍفكل ذنب له عذر غداة غد  ٌ ٍ  مغتفرا ٍ وكل ظلم ترى يف احلرش*ُ

ُفال تقولوا ملن أيامه رصفت   كفرا ِ يف سب شيخيكم قد ضل أو*ُ

ٌ عسى يكون له عذر إذا*ُبل ساحموه وقولوا ال نآخذه   اعتذرا ُ

   كالصبح إذ ظهراٌ واألمر متضح*فكيف والعذر مثل الشمس إذ بزغت 

ّلكن أبليس أغواكم وصريكم  ٌ عميا وصام فال سمع وال*ُ ًُ  .)1(برصا ً

كزرع أخرج شطأه يعنى فالنا فآزره يعنى فالنا ) :  هـ1112: ت (عبدعيل احلويزي 

 .)2(فاستغلظ فاستوى عىل سوقه

                                                        
املجدي  ، 1/125 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 54 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، زهر الربيع) 1(

اللمعة  ، 9/246 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 397 ، لعىل بن حممد العلوي ، يف أنساب الطالبني

 7/56 ، للخوانساري ، روضات اجلنات ، 743 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

 5/78 ، للحويزي ، نور الثقلني) 2(
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عن األئمة أن أعدائهم أهل اإلفك ومن أدعى ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)1( أبوبكر وعمر-وهلذا أطلق اإلفك مبالغة عىل صنمي قريش . .اإلمامة التي ليست له

ِومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ ُ ْ ُّ ُ ِ َ

ٍاآلخرة من نصيب  ِ َّ ِ ِ َِ  .)2(يعني فالن وفالن] 20 : الشورى[ْ

اخللة هي الصداقة واملحبة واملؤمن املتمسك ) :  هـ1138 : ت( أبو احلسن العاميل

بالوالية خليل اهللا ورسوله واملؤمنني يف الدنيا واآلخرة كام ان التارك للوالية عدو هلؤالء 

ًإال أن بعض التاركني يكون خليال لبعض يف الدنيا فقط لكوهنام وحدها مناط خلتهم كام 

 .)3(ًأن الثاين كان خليال لألول

السخط مواالة فالن وفالن وظاملي عيل عليه تأويل ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)4(السالم

تأويل املنكر يف القرآن هو أعداء األئمة وبعض منهم ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 ًكالثاين بل األول ايضا وربام قالوا يف حتريف آيات األئمة ورفع واليتهم ووضع األخبار

  .)5(لنرصة طريقتهم

                                                        

 77 ، للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار) 1(

 )وفيه والية الثالثة (172 ، 150 ، 134 ، املصدر السابق) 2(

 144 ، املصدر السابق) 3(

 108 ، لسابقاملصدر ا) 4(

 313 ، املصدر السابق) 5(
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ِقول تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  َ ُ َّْ ٌ َ ْ َ َ َ َِّ ِِ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ

َاتبعك من الغاوين  َ َ َِ َ َْ ِ  . )1(ًاملراد به الثاين بل األول أيضا ]. 42 : احلجر[َّ

والثاين وبنو أمية وقتلة احلسني أعظم الظلمة األول ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

وأمثاهلم ورأس اجلميع األوالن فإهنام أساس فتنة هذه األمة وأذية آل الرسول إىل يوم 

 . )2(القيامة 

  : يف قوله تعاىلًردا عىل اإلمام الشافعي ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

  خطني قد خطا بال كاتب*لو شق قلبي لرأوا وسطه 

  وحب أهل البيت يف جانب*يف جانب الرشع والتوحيد 

  : فأجابه البحراين بقوله

  فلعنة اهللا عىل الكاذب*كذبت يف دعواك يا شافعي 

  وبغض أهل البيت يف جانب*بل حب أشياخك يف جانب 

  دون االله الواحد الواجب*عبدتم اجلبت وطاغوته 

  عن معرش النصاب يا ناصبي*فالرشع والتوحيد يف معزل 

  عىل األمري ابن أيب طالب*ل مع السامري قدمتم العج

  من جالب احلرب ومن غاصب*حمضتهم بالود أعداءه 

                                                        

 253 ، املصدر السابق) 1(

 228 ، املصدر السابق) 2(
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  فعل اللبيب احلازم الصائب*وتدعون احلب ما هكذا 

  أن تبغض املبغض للصاحب*قد قرروا يف احلب رشطا له 

  أكرم به من نري ثاقب* )ال جتد(وشاهدي القرآن يف 

  الطريق احلق بالناكب عن*وكلمة التوحيد إن مل يكن 

  لتدفعوا العيب عن الغائب*وأنتم قررتم ضابطا 

  من اخلالف السابق الذاهب*بأننا نسكت عام جرى 

  اخلري لنحىض برضا الواهب*ونحمل الكل عن حممل 

 .)1( أصبح يف تيه اهلوى عازب*تبا لعقل عن طريق اهلدى 

ً عليها السالم دفنت ليال ألن إن فاطمة) :  هـ هـ1271 : ت(نظام العلامء التربيزي 

فأوصت بعدم إخبارمها  ، فسخطت عليهام ، الرجلني كانا قد ظلامها بعد أبيها وأغضباها

وال يمكن منع الرجلني وحدمها من  ، لئال حيرضا تشييعها ودفنها والصالة عليها ، بوفاهتا

منها بعد أبيها احتجاجا عىل موقفهام  ، وإخفاء قربها ، فأوصت بدفنها ليال ، حضورمها

  .)2(وسلم صىل اهللا عليه وآله 

من الرضوري التسليم بوجود اجتاه واسع منذ كان ) :  هـ1402 : ت(حممد باقر الصدر 

يميل إىل تقديم االجتهاد يف تقرير املصلحة  ، عىل قيد احلياةوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

                                                        

 3/26 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 2/116 ، ليوسف البحراين ، الكشكول) 1(

لعبد اهللا  ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 179 ، لباقر املقديس ، هدي املله إىل أن فدك نحله) 2(

 1/221 ، احلسن
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وقد حتمل الرسول املرارة يف  ، ينيواستنتاجها من الظروف عىل التعبد بحرفية النص الد

  .)1(كثري من احلاالت بسبب هذا االجتاه حتى وهو عىل فراش املوت يف ساعاته األخرية

كان عامه املسلمني وصحابة النبي األكرم ) :  هـ1402 : ت(حممد حسني الطباطبائي 

ء اخلليفة األول يعملون هبا قبل هني اخلليفة الثاين ومن بني هؤالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

الذي أعطى ابنته أسامء إىل الصحايب الزبري بزواج املتعة فأولدها عبد اهللا بن الزبري الذي 

 .)2(كان يف عداد الصحابة

 ، ُوما قاما به من خمالفات للقرآن ، إننا ال شأن لنا بالشيخني) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

وما مارساه من ظلم ضد  ، من عندمهاوما حلاله وما حرماه  ، ومن تالعب بأحكام اإلله

ولكننا نشري إىل جهلها بأحكام  ، وضد أوالدهوسلم صىل اهللا عليه وآله فاطمة ابنة النبى 

إن مثل هؤالء األفراد اجلهال احلمقى واألفاقون واجلائرون غري جديرين  ، اإلله والدين

  .)3(وأن يكونوا ضمن أوىل األمر ، بأن يكونواىف موضع اإلمامة

صىل اهللا عليه وآله ويف غدير خم يف حجة الوداع عينه الرسول ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 . )4(حاكام من بعده ومن حينها بدأ اخلالف يدب يف نفوس قوموسلم 

يتبني من جمموع هذه األمور أن خمالفة الشيخني للقرآن وأمام ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ًأمرا مهام  أعني املسلمني مل يكن ًجدا واملسلمون إما كانوا يف حزهبام يوافقوهنام يف ً

                                                        

مقدمة كتاب تاريخ الشيعة اإلمامية  ، ًراجع أيضا ، 75 ، ملحمد باقر الصدر ، بحث حول الوالية) 1(

 لعبد اهللا فياض ، وأسالفهم

 441للطباطبائي ص  ، مقاالت تأسيسية) 2(

 107 ، للخميني ،  كشف األرسار- 1

 131 ، للخميني ، احلكومة اإلسالمية) 4(
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كانوا خمالفني هلام لكن لك جيرأوا عىل إعالن ذلك حتى كان هلم ذلك  األغراض أو أنعم

ومجلة من . ًاهللا وابنته أو أنه إذا تكلم أحد أحيانا ال يعتنى بكالمه التعامل مع رسول

رتاجعوا عن هدفهم ومل يرتكوا الرئاسة ّإذا رصح القرآن بذلك فإهنم لن ي الكالم أنه حتى

غاية األمر أن أبا بكر حيل املسألة بوضع حديث كام حصل بالنسبة آليات . اهللا بسبب كالم

صىل أما عمر فال يستبعد منه أن يقول يف آخر الزمان أن اهللا أو جربئيل أو النبي  .اإلرث

ٍسنة حينئذ ستتبعه كام تبعوه يف اشتبهوا يف هذه اآلية فيرتكها وال قدوسلم اهللا عليه وآله  ّ

ًوكان كالمه مقدما عىل اآليات القرآنية ، التي أوجدها يف دين اإلسالم مجيع تغيرياته

 .)1(وكالم الرسول

ألقوال رسول اإلسالم  - أي أيب بكر وعمر - خمالفاهتام) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 .)2(فيحتاج ذكرها إىل كتاب

وهكذا وبكل قوة وشجاعة احتجت الزهراء ) :  هـ1431 : ت(حممد حسني فضل اهللا 

صىل اهللا ّعليها السالم عليهام وسجلت عليهام أهنام أغضباها وأغضبا بذلك رسول اهللا 

وبقي غضبها عليها السالم  ، ومن فوق ذلك أغضبا اهللا سبحانه وتعاىلوسلم عليه وآله 

ًجرحا نازفا يف قلب أبنائها وحمبيها  :  بن احلسن عن الشيخني فقالوقد سئل عبد اهللا ، ً

وماتت وهي غضبى عىل قوم فنحن غضاب  ، ّكانت أمنا صديقة ابنة نبي مرسل"

لقد بدأت  :  وقال.)3( أمتوت البتول غضبى ونرىض ما كذا يصنع البنون الكرام."لغضبها

اخلاطئة التي ظهرت منذ  ًالزهراء عليها السالم حركة املعارضة يف اإلسالم ضد املواقف

                                                        

 126 ، للخميني،  كشف األرسار) 1(

 125 ، املصدر السابق) 2(

)3 (www.arabic.bayynat.org.lb/ahlalbeit/zahra/z-fast-f2m6.htm 
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  وكان املسلمون يعظمون.مل يعارض قبلها أحد ، صىل اهللا عليه وآله وسلماة الرسول وف

صىل اهللا عليه وآله الزهراء عليها السالم من خالل إحساسهم بعظمتها عند رسول اهللا 

الضغط   ولذلك اضطر اخلليفتان اللذان اضطهداها أن يأتيا إىل بيتها حتت تأثري.وسلم 

 : فقالت هلام ، عيل عليه السالم أن تستقبلهام حتى يسرتضياهاليطلبا من  ، االجتامعي

فاطمة بضعة مني وأنا  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله هل سمعتام النبي  ، أنشدكام باهللا«

َمن آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا ومن آذاها بعد مويت فكان كمن آذاها يف  ، منها َ

 .احلمد هللا : فقالت ، اللهم نعم :  قاال.كان كمن آذاها بعد مويتَحيايت ومن آذاها يف حيايت 

 .أهنام قد آذياين يف حيايت وعند مويت ، َاللهم إين أشهدك فاشهدوا يا من حرضين : ثم قالت

َّوالتي متثل وثيقة حية يف الفكر  ، لقد استطاعت أن تعرب عن معارضتها بخطبتها السابقة

كام أهنا أكملت احتجاجها بعد  ، مي ويف املفردات السياسيةاإلسالمي ويف الترشيع اإلسال

ًموهتا عندما أوصت عليا عليه السالم أن يدفنها ليال وأن ال حيرض جنازهتا هؤالء الذين  ، ً

 إهنا أرادت أن تعرب عن معارضتها واحتجاجها وغضبها بعد .ظلموها حقها واضطهدوها

ًملاذا أوصت أن تدفن ليال؟ وما  : ل الناسليتساء ، ّاملوت كام عربت عن ذلك قبل املوت ُ

  .)1(وهذا أمر مل يسبق له مثيل يف الواقع اإلسالمي؟ ، هي القضية

والثابت أهنا عليها السالم ظلمت وأوذيت ومل ) :  هـ1431 : ت(حممد حسني فضل اهللا 

وقد البيت عليه السالم  فيها ويف سائر أهلوسلم صىل اهللا عليه وآله حتفظ وصية النبي 

 .)2(ثبت اإلعتداء عىل البيت العلوي بالتهديد باإلحراق 

                                                        

)1 (www.arabic.bayynat.org.lb/ahlalbeit/fatima_zahraa.htm 

)2 (www.arabic.bayynat.org.lb/marjaa/qaaspx?id=30 
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تقدم آنفا انه مل يثبت  : يف الكالم عن غزوة أحد) : معارص(عبد الرحيم الرباين الشريازي 

ثم رجع بعد  ، أحد اال عيل بن أيب طالب عليه السالموسلم صىل اهللا عليه وآله مع النبي 

 ، املقريزي أن ال يكون بني هؤالء الرجال عمرمل يرق  :  وقال.ذلك عدة من أصحابه

 وكأنه والواقدي نسيا أن يعده وأبا بكر فيمن بايعه عليه .فأضافه إليهم وعدهم مخسة عرش

 ولكن ظهور احلال يشهد بأن العصبية العمياء مل تدعهام حتى نحتا .السالم عىل املوت

ى مل يكن عيل عليه السالم منفرد فضيلة الثبات هلام ولغريمها يف قبال عيل عليه السالم حت

حيث مل يثبتا هلام أقل شئ  ، السري يشهدان بخالف ذلك وولكن التاريخ ، بتلك الفضيلة

فهل سمعت أو رأيت يف كتاب أن أصاهبام خدش أو جراحة أو أصاب  ، يدل عىل ذلك

  .)1(أحد منهام طعن أو رضب أو جراحة يف تلك الوقعة ؟ 

وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين ) : معارص(حممد مهدي اخلاليص 

ِ لقد ريض اهللاَُّ عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة  : نص عىل الرضا عنهم ىف القرآن ِ ِ َِ ََ ُ َ َُّ َ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ِْ ُْ َ َِ َ 

ة  لكان ىف اآلي" لقد رىض اهللا عن الذين بايعوك " : لو قال :  قلنا.)18من اآلية  : الفتح(

 " لقد رىض هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك "داللة عىل الرضا عن كل من بايع ولكن ملا قال 

  .)2(فال داللة فيه عىل الرضا إال عمن حمض اإليامن

واذا كان النرص قد كتب للنبي يف نزاعه مع مناوئيه العتصامهم ) : معارص(نوري جعفر 

  )3(تقمص مناوئيه رداء االسالمباالوثان فان النرص مل يكن يف متناول االمام ل

                                                        

 )اهلامش (21/101 ، للمجليس ، يف تعليقة عىل بحار األنوار) 1(

 2/410 ، للطف اهللا الصايف ، جمموعة الرسائل ، 1/63 ، إحياء الرشيعة ىف مذهب الشيعة) 2(

 12 ، لنوري جعفر ، عيل ومناوئوه) 3(
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فإنام  ، إن جتويز الشيعة لعن الشيخني أيب بكر وعمر وأتباعهام) : معارص(حسني اخلراساين 

واقتفاء األثره فإهنم وال شك قد وسلم صىل اهللا عليه وآله فعلوا ذلك أسوة لرسول اهللا 

  .)1(أصبحوا مطرودين من حرضة النبي وملعونني من اهللا

ملا رضب أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب وشق بطنه جاء حممد ) : معارص(املرندي أبو احلسن 

بن ايب بكر اىل أمري املؤمنني وهو خارج املدينة وقال له البشارة واخربه بالقضية وقال يا 

سيدي ان يل عليك حقا اسالك ان تعيده اين اخاف ان جيعلها شورى فقام عيل ودخل 

قال له يا عمر ما ترى قال رايت تابوتا فيه أبو بكر امر باخراج من حرض عنده ف وبيته

ومعاذ بن جبل وانا الثالث ال شك ان تعفو عني وحتللني عنك وعن ابن عمك وعن 

زوجتك واسلم اليك اخلالفة قال نعم غري انك تقر بذلك عند املهاجرين واالنصار 

اطمة وانا ابنة عمي ف وواعطي احلق الذي خرجت عليه من ملكه فعفوتك حق ابن عمي

لك ضامن باجلنة وتكون معي يف قرص واحد فحول وجهه اىل احلائط وقال ال اىل ذلك 

سبيل وقال اقر به بيني وبينك حتى اجعلك يف حل اعرض عنه وقال النار وال العار وال 

كان ذلك ابدا فقام أمري املؤمنني وقال اذهب اىل التابوت وخرج من عنده احلديث اقول 

ء وفرس كالمه بان عمر كان اعرفنا الناس يف زمانه بحق عيل وعلم بانه تعرض بعض العلام

لو اقر بذلك وتسمعه اجلن واالنس اجتمعت واخرجت ابا بكر وعمر وارضمت عليهام 

 .)2(بالنار 

                                                        

 )اهلامش (88 ، اإلسالم عىل ضوء التشيع) 1(

  ، 235 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين) 2(



714 

ولذلك كانت اللعنات املتواتره عرب مئات الرويات من اهللا والرسل ) : معارصة( جملة املنرب

 عىل اللذين حلال ..يت عىل اجلبت والطاغوت عىل االول والثانىوالنبي االعظم وائمة الب

  .)1(حرام اهللا وحرما حالل اهللا وهدما بيت النبوه وردما بابه ونقضا اركانه

وهي إمارة  ، أما براءتنا من الشيخني فذاك من رضورة ديننا) : معارص(حممد الرضوي 

 : وقد صدقت يف قولك ، يه السالمرشعية عىل صدق حمبتنا إلمامنا ومواالتنا لقادتنا عل

 ذلك ألن اهللا سبحانه يقول ، إهنم يعتقدون أن الوالية لعيل ال تتم إال بالرباءة من الشيخني

فر بالطاغوت ويؤمن باهللاِّ فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللاُّ (:  ْ َفمن يك َ ُ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ َ َّ ُ َِ ِ َِ َُ ْ

ِسميع عل َ ٌ ِ فكام أن اإليامن باهللا وحده ال جيدي صاحبه شيئا ما مل يكفر ] 256 : البقرة [)ٌيمَ

كذلك االعتقاد بالوالية لإلمام عليه السالم ال تتم إال بالرباءة ممن  ، بكل معبود وإله سواه

ًادعى اإلمامة باطال ونصب نفسه للناس علام َ َ َ  : منها ، وإنام نتربأ منهام ألمور كثرية ، ً

 : ومنها ، صىل اهللا عليه وآله وسلمتهام لرصيح حكم القرآن ولسنة رسول اهللا خمالف

 : ومنها ، ظلمهام لعيل أمري املؤمنني عليه السالم وغصبهام حقه من اخلالفة وتقدمهام عليه

وبضعته والوديعة يف أمته حتى وسلم صىل اهللا عليه وآله إيذاؤمها فاطمة بنت رسول اهللا 

  .)2(هامماتت وهي واجدة علي

كام مل يراعوا حرمة للنبي يف حياته مل يراعوا حرمة ألهل بيته ) : معارص(عبداهللا الكربالئي 

فكانت  ، بعد موته فام أن دفن النبي حتى تكالبت األمة عيل بيت ابنته فاطمة عليها السالم

                                                        

 15العدد  ، هديالصادرة عن هيئة خدام امل ، املنرب) 1(

 49 ، ملحمد الريض الرضوي ، كذبوا عىل الشيعة) 2(
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صائب لو أبتاه يا رسول اهللا صبت عيل م : صىل اهللا عليه وآله وسلمتنادي أباها رسول اهللا 

 .)1(اهنا صبت عىل األيام رصن لياليا

 توجه - أي فاطمة -عندما دفنها اإلمام عيل عليه السالم ) : معارص(عبداهللا الكربالئي 

سيدي يا  : وأنا اتوجه إىل اإلمام فأقول ، يا رسول اهللا لقد اسرتجعت الوديعة : ًللنبي قائال

يعة اسرتجعت وضلع من أضالعها أمري املؤمنني حاشاك انت من التقصري ولكن الود

 .)2(مكسور

صىل اهللا عليه ومن األمور املهمة األخرى يف خيرب ارسال النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

. لثالث قيادات للمعركة متمثلة يف أيب بكر وعمر وعيل عليه السالموسلم وآله 

 املوصوفة يف الكتبوالشحصيتان األوىل والثانية متثالن مرشوع القيادة اخلائفة والضعيفة 

وكانت معركة خيرب أكرب فضيحة ملرشوع القيادة الفاشلة فانترشت األخبار يف ... باجلبن: 

فضعفت . صفوف املسلمني واليهود واملناطق املجاورة هبزيمة املسلمني يف يوميني متتاليني

 .)3(معنويات املسلمني وقويت معنويات اليهود وكادت احلرب تنتهي هبزيمة املوحدين

ومنعوا الناس من كتابة هذا الرتاث وتناقله باأللسن وتعرض ) : معارص(نجاح الطائي 

فغدر أبوبكر وعمر بالناس وأحرقوا . املخالفون هلذه األوامر إىل عقوبات جسيمة

وتفسري القرآن يعتمد عىل احلديث النبوي ومنع تدوين احلديث يعني . أحاديثهم النبوية

                                                        

 21 ، لعبداهللا حسني الكربالئي ، الليايل الفاطمية امتداد لأليام احلسينية) 1(

 358 ، املصدر السابق) 2(

 197 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 3(
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قد عاقب عمر السائلني عن تفسري القرآن عقوبات قاسية ال إبقاء القرآن دون تفسري ول

 .)1(يقبلها املنطق البرشي وال يرضاها الرشع اإلسالمي

هم الذين وسلم صىل اهللا عليه وآله الذين قتلوا رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

شة وكانت عائ ، أشاعوا مقتله بسم خيرب وأشاعوا مقتل برش بن الرباء بن معرور بالسم

حاول اعالم السلطة القاء املسؤولية يف شهادة الرسول صىل ...عىل رأس القائلني بذلك

ًحديثا كاذبا وسلم صىل اهللا عليه وآله إذ رووا عن النبي  ، اهللا ليه وآله وسلم عىل اكلة خيرب ً

 .)2(ما زالت أكلة خيرب تعاودين كل عام : هو

ص يف تفضيل الصحابة عىل النبي انترشت األحاديث والقص) : معارص(نجاح الطائي 

متجيدا له  ، وأمثال هذه األحاديث وضعت بعد زمن عمر ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ولقد أعطيت عائشة أم املؤمنني يف زمن أيب .صىل اهللا عليه وآله وسلموانتقاصا من النبي 

 رأهيا يف  ولسوء.بكر وعمر منصب املفتي واملرجع الديني فكانت تدعم الدولة بفتاواها

 وفعال قال .اقتلوا نعثال فقد كفر : عثامن أقدمت عىل إصدار فتوى بإهدار دمه قائلة

 .)3(أنا قتلت نعثال : الرجل األسود الذي ذبح عثامن

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمكان حذيفة صاحب رس رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

 ." صىل اهللا عليه وآله وسلمه هبم رسول اهللا أعلم ، مل يعلمهم أحد إال حذيفة ، املنافقني

وإن  ، فإن حرض الصالة عليه صىل عليه عمر ، وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة

                                                        
 212 ، املصدر السابق) 1(

 187 ، املصدر السابق) 2(

ملاذا مل يصل عيل عىل  ، 75 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/316 ، لنجاح الطائي ، ات اخلليفتنينظري) 3(

 104 ، لنجاح الطائي ، امللوك الثالث
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 وإن حذيفة بن اليامن مل يصل عىل أيب بكر .مل حيرض عمر ، مل حيرض حذيفة الصالة عليه

 . )1(إىل صحراء الربذة  بينام صىل حذيفة واألشرت وأصحاهبم عىل أيب ذر املنفي .وعمر

إن جتاوز أيب بكر عن خالد يف قتله وزناه يشبه جتاوز عمر عن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .وإجراء احلدود حق من احلقوق أوجبه اهللا تعاىل يف القرآن ، املغرية يف زناه يف البرصة

 ،  يف السقيفة فهو الذي شارك يف بيعته.امللفت للنظر أن خالد بن الوليد كان رفيق أيب بكر

 .)2(وشارك يف محلة القوم عىل دار فاطمة عليها السالم 

إذا رأيتم معاوية عىل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 واستنادا هلذا كيف نصب معاوية يف والية الشام ؟ وال أدري عىل أي وجه .منربي فاقتلوه

بعد أن سمع بنفسه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ضد   ،استند اخلليفة عمر يف توليته

معاوية وبني أمية ؟ ولو وصل أبو سفيان إىل احلكم فهل كان سيويل غري معاوية ويزيد 

وعتبة وابن العاص والوليد وابن أيب رسح وابن أيب ربيعة املخزومي واملغرية وسعيد بن 

صىل اهللا  أمية إىل احلكم بعد النبي العاص وعتاب بن أسيد ؟ أما عن كيفية وصول بني

 أرادوا إرضاء أيب )مجاعة السقيفة( ؟ فاجلواب عنه يتمثل يف أن القوم عليه وآله وسلم

 وملا .وأعطوا أليب سفيان ما مجعه من الصدقات ، فولوا ابنه يزيد ، سفيان بعد السقيفة

ذا املنحى إلرضاء  ثم استمر ه.إنه قد وىل ابنك قال وصلته رحم : قالوا أليب سفيان

 . )3(ومل يرهقه يف شئ  ، فوىل عمر معاوية عىل الشام وأبقاه فيها طيلة فرتة حكمه ، األمويني

                                                        

 2/281 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/274 ، املصدر السابق) 2(

 2/262 ، املصدر السابق) 3(
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رغم دهاء ابن عباس فقد امتنع عمر من تعيينه واليا عىل محص ) : معارص(نجاح الطائي 

ظف وهكذا أمهل عمر ابن عباس الداهية املؤمن وو! ألنه هاشمي ! خارجا عىل نظريته 

أمهل أبو بكر وعمر وعثامن قيس بن  وكذلك .دهاة العرب غري امللتزمني بأصل ورشع

سعد بن عبادة وهو من دهاة العرب املؤمنني مل يستخدم أبو بكر وعمر سعدا وقيسا يف 

فقتل سعد بأمر عمر وبقي قيس  ، ومل يبايع سعد هلام ، وظيفة بالرغم من جهادمها وعقلهام

 . )1()معاوية وابن العاص واملغرية( تنعم فيها الدهاة الفسقة بعيدا عن السلطة التي

ومن الذين عملوا مع عمر وأيب بكر كان متيم الداري داهية ) : معارص(نجاح الطائي 

 وهكذا أصبح احلكم اإلسالمي مرصودا من ممثل .املتظاهر باإلسالم ، النصارى

اب املتظاهرين باإلسالم وهم النصارى متيم وممثل اليهود كعب ومن ممثيل قريش واألعر

لقد ! معاوية وابن العاص وابن أيب ربيعة واملغرية وأبو سفيان وعتبة وابن أيب رسح ؟ 

فرشعا يف وضع كل ما كان  ، اهتم متيم الداري وكعب بتحريف الرتاث والدين اإلسالمي

ء  وقد حصل هؤال.لالستفادة من الفرصة السانحة ، الزما ورضوريا يف هدمه وحتطيمه

 كام .الدهاة عىل نفس مناصبهم يف زمن معاوية إال من مات منهم مثل ابن أيب ربيعة

فاعتمدا عليها وجعال منها أحد  ، شخص أبو بكر وعمر مبكرا قدرة أم املؤمنني عائشة

وجعلها عمر واحدة من ثالث نساء يملكن أعىل راتب  ، أصحاب الفتوى يف املدينة

 وقدرة عائشة الشخصية قد برزت .مسلم ومسلمة  وكلسنوي يفوق ما يتقاضاه اخلليفة

ويف  ، وخالفة عمر ،  وخالفة أيب بكرصىل اهللا عليه وآله وسلمواضحة يف زمن وفاة النبي 

                                                        
 2/220 ، املصدر السابق) 1(
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 ويف ..ويف أحداث معركة اجلمل للمطالبة بدم عثامن ، وفتواها بقتله ، ثورهتا عىل عثامن

 . )1(ومكان  ذكرها احلديث املناسب لكل زمان

القاسم املشرتك يف والة أيب بكر وعمر أهنم وقفوا ضد اخلليفة ) : معارص( الطائي نجاح

عيل بن أيب طالب عليه السالم فحاربوه يف اجلمل وصفني وهو خليفة املسلمني بالنص 

 . )2(اإلهلي والوصية النبوية والبيعة الشعبية 

أرحامهام يف السلطة ال يعني ابتعاد أيب بكر وعمر عن تعيني ) : معارص(نجاح الطائي 

حسن صفات والهتام املنصبني يف البلدان بل كان أرحامهام أقل مكرا وخبثا ودهاء من 

أعضاء احلزب القريش العاملني يف جهاز الدولة من أمثال ابن العاص واملغرية ومعاوية 

  .)3(وعتبة والوليد بن عقبة

ا نحو ثالثة أشهر مليئة عاشت فاطمة عليها السالم بعد أبيه) : معارص(نجاح الطائي 

 .بعد كرس ضلعها وإسقاط ابنها وإهانتها وغصب فدكها ، باآلهات واألحزان واألوجاع

والتنعم  ، وعاش عمر وأبو بكر يف حياة ملؤها الفرح والرسور باستالم السلطة اإلسالمية

 . )4(وحتقيق اآلمال واملناهج اخلاصة هبام  ، بنشوة احلكم بني األهل واألحبة

بعد موت أيب بكر بالسم أقامت عائشة وأم فروة ابنة أيب قحافة ) : معارص(ح الطائي نجا

ورضب  ، وأدخله الرجال دون إذن ، فهجم عمر عىل ذلك املجلس ، جملس عزاء لوفاته

                                                        
 2/217 ، بقاملصدر السا) 1(

 2/216 ، املصدر السابق) 2(

 2/211 ، املصدر السابق) 3(

 2/184 ، املصدر السابق) 4(
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قتله بالسم وقتل  :  فكانت احلوادث كاآليت.متسببا يف إفساد ذلك املجلس ، أم فروة بدرته

 ساءت العالقة بني عائلة . ودفنه ليال ومنع جملس النياحة عليهوعزل أصحابه وقتل طبيبه

فتدهورت . أيب بكر من جهة وعمر وعثامن من جهة أخرى بعد حادثة مقتل أيب بكر

ومل يستخدماه يف  ، فوصفه عمر بدويبة سوء ، العالقة بني عبد الرمحن بن أيب بكر معهام

! ب عمر أم فروة بشدة بدرته  ثم رض. ومل يلب عمر وعثامن حاجاته.جهاز الدولة

ثم تزوجت  ، ورفضت أم كلثوم بنت أيب بكر الزواج من عمر بن اخلطاب يف خالفته

 )ابن عمه( وطلحة )أبناء أيب بكر(وثار عبد الرمحن وعائشة وحممد ! بطلحة بن عبيد اهللا 

 .ا وتزوج عمر مع زوجة عبد اهللا بن أيب بكر السابقة دون موافقته.عىل عثامن وقتلوه

وقد ساعد عمر عائشة بام مل ! والشئ العجيب يف األمر عالقة عائشة اجليدة مع عمر فقط 

حتصل عليه يف زمن أبيها إذ فضلها يف العطاء عىل املسلمني واملسلامت وأعطاها مقام 

 لكن بعد ما مات عمر بن اخلطاب ساءت العالقة بني عائشة وحفصة واستمرت .الفتوى

وبيان عمر  ، وذكرنا تدهور العالقة بني أيب بكر وعمر .فصةالقطيعة إىل أن ماتت ح

 إذ قال البنه عبد اهللا ، ألسباهبا وعىل رأسها اعتقاد عمر بتقدم أيب بكر عليه حيفا وظلمه له

واهلفاه عىل ضئيل  :  وقال أيضا.أيف غفلة أنت من تقدم أحيمق بني تيم عيل وظلمه يل: 

 لقد بني عمر مطالبته أبا بكر باالستقالة .يل منها آثاموخرج إ ، بني تيم لقد تقدمني ظاملا

 وعندها أعلن أبو بكر .إهنا صائرة إليك بعد أيام : فقال أبو بكر له ، من منصبه لصاحله

عن وصيته اللفظية لعمر احتج بعض األصحاب عىل هذه الوصية ملا يتصف به عمر من 

 : اء أيب بكر عن منصبه قائال ولكن عمر مل يكتف هبذه الوصية بل طالب باستعف.شدة

واهللا ما ذكرين بعد ذلك حرفا  ، حتى يردها عيل فتغافل ، فظننت أنه ال يأيت عليه مجعة

عاضا عىل نواجذه إىل أن  ،  يف أمدها)أبو بكر(لقد مد  :  وقال عمر أيضا.حتى هلك
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والظاهر  ،  ومل حيكم أبو بكر مدة طويلة ولكن عمر نفذ صربه.وأيس منها ، حرضه املوت

أن األمويني قد خافوا من طول مدة حكم أيب بكر وموت عثامن بن عفان قبل وصوله إىل 

 .ألن من بقي منهم كان من الطلقاء ، مما يعني ضياع حق األمويني يف اخلالفة ، السلطة

فالسابقون إىل اإلسالم من األمويني كانوا خالد وأبان ابنا سعيد بن العاص وعثامن بن 

 وكان خالد وأبان من املخالفني للحزب .ذيفة بن عتبة الذي قتل سابقاعفان وأبو ح

 . )1(ومن املنارصين خلالفة عيل بن أيب طالب عليه السالم ، القريش وبيت أيب سفيان

 .منع أبو بكر وعمر أم املؤمنني أم سلمة سنة كاملة من عطائها) : معارص(نجاح الطائي 

 يف قضيتها يف فدك صىل اهللا عليه وآله وسلم وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت حممد

 يقال هذا القول ؟ هي واهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمأملثل فاطمة بنت حممد  : وقالت

ربيت يف حجور األتقياء وتناولتها أيدي املالئكة  ، احلوراء بنت اإلنس والنفس للنفس

تزعمون أن رسول ونشأت خرية نشأة وربيت خري مربى أ ، ونمت يف حجور الطاهرات

َوأنذر عشريتك  :  حرم عليها مرياثه ومل يعلمها ؟ وقد قال اهللاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا  َ َ
ِ َِ ْ َ َ

َاألقربني  ِ َ ْ وفاطمة  ،  فيكون أبو بكر وعمر قد حرما أم سلمة من عطائها.]214 : الشعراء[َْ

ر عائشة وحفصة وأم  ثم فضل عم. من فدكها ومخسهاصىل اهللا عليه وآله وسلمبنت حممد 

  .)2(حبيبة عىل سائر النساء بال دليل عقيل وال نقيل جيوز هذا األمر

لقد أرص أبو بكر وعمر عىل اعتامدهم عىل جناح عثامن األموي ) : معارص(نجاح الطائي 

دون اهتامم باألحاديث النبوية واآليات  ، ودعم ذلك اجلناح بقوة يف املجال السيايس

 .وحرصهم عىل تويل السلطة واحتكارها ، وواقعهم الكافر ، من بني أميةالقرآنية املحذرة 
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 ، وهو رشفهم الغابر قبل اإلسالم ، كام أن بني أمية يملكون ما مل يملكه بنو تيم وبنو عدي

 ولقد .وأمواهلم ، وكثرة أفرادهم ، وقيادة أيب سفيان لقريش يف حروهبا ضد اإلسالم

 : واستمر يف االستهانة هبام إذ قال ، ئييل تيم وعديسمى أبو سفيان أبا بكر وعمر بض

 لذا يكون االعتامد عىل اخلط األموي يف الدولة فيه خماطر كثرية .واهلفاه عىل ضئيل بني تيم

 ،  واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب عثامن.عىل بقية القبائل

ن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب معيط وهم احلكم بن أيب العاص ومروان وعبد اهللا ب

 وحول مسألة جميء عمر .وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغريهم ال يتورعون عن فعل شئ

وأيب بكر باألمويني إىل احلكم فاألمر حمصور بني مسألتني األوىل عدم معرفتهام باملنهج 

بعد اإلسالم ورغبتهم األموي واآليات واألحاديث واخللفية التارخيية لبني أمية وواقعهم 

  واملسألة الثانية.وضعف عثامن وميله الظاهر نحو بني قومه ، يف قبض السلطة واحتكارها

يدرك أهنام من دهاة  ،  والذي له اطالع ومعرفة بشخيص عمر وأيب بكر.معرفتهم بذلك: 

  .)1(العرب وهلام اطالع واسع عىل األحداث والشخصيات

 للقرآن - أبو بكر وعمر -روايات التي ذكرت مجع هؤالء إن ال) : معارص(نجاح الطائي 

 حماولة إنكار وجود - 1 : كتبت يف الزمن األموي وهدف الدولة من ذلك عدة أمور

 إعطاء فضيلة - 2 .صىل اهللا عليه وآله وسلممصاحف مدونة ومكتوبة يف زمن النبي 

الم يف مجعه للقرآن يف للخلفاء يف إقدامهم عىل مجع القرآن توازي فضيلة عيل عليه الس

 ودعوى األمويني تلك فشلت بعد امتناع أيب بكر .صىل اهللا عليه وآله وسلمزمن النبي 

 إجياد عذر واهي - 3 .وعمر من استنساخ القرآن طيلة ثالث عرشة سنة حكام فيها البالد

وقد بأن ! للمعارضني لذكر السنة النبوية بحجة خوفهم من اختالط احلديث بالقرآن 
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ف هذا الدليل بامتناع اخلليفتني األول والثاين من تدوين القرآن والسنة ولو كان هناك زي

 وعدم .خوف واقعي يف قلبيهام لنسخا القرآن املوجود فعال آنذاك ودونا السنة النبوية

 والذي .تدوينهام السنة النبوية يثبت رغبتهام يف إدامة ذلك نسخهام للقرآن الكريم وعدم

صىل اهللا عليه ى إقدام اخلليفتني عىل إحراق احلديث املدون يف زمن النبي يؤكد هذا املنح

ومنعهام الصحابة من ذكر احلديث وسجنهام للصحابة يف مدينة  ،  وبعد وفاتهوآله وسلم

ومن الطبيعي أن تكون عملية عدم تدوين القرآن  .صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

 وهذه القضية . التي وقع فيها اليهود والنصارىوالسنة بداية للفتنة الدينية العظمى

 .)1(يدركها كل إنسان عاقل فهل خفيت تلك املسألة عىل أيب بكر وعمر ؟ 

ماتت فاطمة عليها السالم قبل أن تصل إىل العرشين من عمرها ) : معارص(نجاح الطائي 

 ستني من سنها إىل أن بلغت الثالثة وال)التي كانت يف عمر فاطمة الزهراء(وعاشت عائشة 

يف كنف أبيها وعمر ومجاعة قريش سعيدة مرسورة بنجاح حزهبا القريش وقبضه ملقاليد ، 

 .)2(فخرس عيل عليه السالم ركنا مهام يف مسريته الدينية والسياسية واالجتامعية ، السلطة

نظرية أيب بكر وعمر يف أهل البيت خطوات عملية يف حق أهل ) : معارص(نجاح الطائي 

 كانت نظرية قريش يف أهل البيت عليهم السالم تتمثل يف االعتقاد بإمكانية خمالفة البيت

 فرض نظرية حسبنا كتاب اهللا التي تسلبهم .النصوص النبوية عند اقتضاء املصلحة

وقد رصح هبذه النظرية عمر يف يوم  ، الوصية اإلهلية بكوهنم الثقل الثاين بعد القرآن

إبعادهم  : .حسبنا كتاب اهللا :  إذ قالاهللا عليه وآله وسلمصىل اخلميس أمام رسول اهللا 

 ،  ومنع اخلمس عنهم. أخذ فدك منهم. وعن الوظائف احلكومية الكبرية.عن اخلالفة
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منع تدوين احلديث حلذف مناقبهم وفضائلهم والنصوص  .لسلبهم القوة االقتصادية

ورفع منزلة قريش  ، قليديني رفع منزلة بني أمية أعداء بني هاشم الت.اإلهلية يف حقهم

ونصبت ستة أشخاص من بني أمية والة  ،  لذا نصبت قريش عثامن وليا للعهد.عموما

عىل األقاليم اإلسالمية وهم معاوية ويزيد وعتبة أبناء أيب سفيان وسعيد بن العاص 

 إلضعاف منزلتهم ،  إبعاد بني هاشم عن املرجعية الدينية.والوليد بن عقبة بن أيب معيط

الذي  ، وهي قطب الرحى ،  أما اخلالفة فمسألة أساسية يدور حوهلا األمر.وأهدافهم

وتقرر أن تتناوب قبائل قريش اخلالفة وال حترص يف قبيلة  .جتتمع حوله قبائل قريش

 فيبقى هذا املنصب اخلطري . واملحروم منها هم بنو هاشم واألنصار وبقية املسلمني.واحدة

فجاؤوا إىل ! نعمة أبدية ال حتول عنهم وال تزول ؟  ، الدهميتنعم به القرشيون وأو

فأصبح األئمة االثنا عرش من أهل البيت عليهم السالم  ، النصوص اإلهلية فغريوها

 ، عمر ، أيب بكر(وأوهلم عيل عليه السالم الوارد عليهم النص اإلهلي متمثلني يف قريش 

 ،  حكام لبني هاشم اهللا عليه وآله وسلمصىل إذ كانت قريش تعتقد بأن نبوة حممد .)عثامن

 وقد بني يزيد .دون بني هاشم ، وبالتايل فإن امللك جيب أن تتناوبه باقي قبائل قريش

  : اعتقاده ذلك قائال

  خرب جاء وال وحي نزل *لعبت هاشم بامللك فال 

  من بني أمحد ما كان فعل*لست من خندف إن مل أنتقم 

  :  الشاهد عىل كفرهوقال يزيد يف شعره املذكور

  جزع اخلزرج من وقع األسل*ليت أشياخي ببدر شهدوا 

  ثم قالوا يا يزيد ال تشل*ألهلوا واستهلوا فرحا 
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 . وعدلنا ميل بدر فاعتدل*قد قتلنا القرم من ساداهتم 

وقد رصح عمر بن اخلطاب بحسد قريش جلمع النبوة واخلالفة يف بني هاشم قائال البن 

 ؟ كرهوا أن صىل اهللا عليه وآله وسلما منع قومكم منكم بعد حممد أتدري م : عباس

 أي أن قريشا كانت .فتجحفوا عىل قومكم بجحا بجحا ، جيمعوا لكم النبوة واخلالفة

وإن بني هاشم قد !  كملك لبني هاشم ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلمتنظر إىل نبوة حممد 

 .)1(اخلالفةفال يمكن أن جيمعوا النبوة و ، نالوا النبوة

قضية بيت فاطمة لقد رصح أبو بكر بمكانة فاطمة عليها السالم ) : معارص(نجاح الطائي 

فقال إن أنا مل  ، بايع : فقالوا له ، العالية واخلطرية ملا أخرجوا عليا مضوا به إىل أيب بكر

إذا  : قال ،  إذا واهللا الذي ال إله إال هو نرضب عنقك)عمر وصحبه(أفعل فمه ؟ قالوا 

وأبو  ، وأما أخا رسوله فال ، أما عبد اهللا فنعم : قال عمر ، تقتلون عبد اهللا وأخا رسوله

ما  ، ال أكرهه عىل شئ : أال تأمر فيه بأمرك فقال : فقال له عمر ، بكر ساكت ال يتكلم

 وفعال مل يقدم أبو بكر وال عمر عىل قتل عيل عليه السالم طيلة ."كانت فاطمة إىل جنبه 

صىل اهللا وملا ماتت فاطمة الزهراء بعد أشهر من وفاة أبيها  ،  فاطمة عليها السالمحياة

 فلقد .ومل يوقع نفسه يف التهلكة ، بايع اإلمام عيل عليه السالم أبا بكر ، عليه وآله وسلم

وأن أي ثورة تقودها فاطمة  ، أدرك أبو بكر ثقل فاطمة عليها السالم االجتامعي والديني

لذلك علق أبو بكر أوامره يف عيل عليه السالم بحياة  ، م مصريها النجاحعليها السال

 ولكن كيف عرف أبو بكر بأن .أي أن أوامره ستنفذ يف حال موهتا ، فاطمة عليها السالم

لقد  :  اجلواب. سنة18أي  ، فاطمة عليها السالم ستموت قريبا وعمرها مثل عمر عائشة
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وسمع رصختها فتيقن موهتا  ، عليها السالم عليهاعرف أبو بكر بضغط عمر لباب فاطمة 

 .)1(! القريب 

لذا  ، إن اتفاق قبائل قريش عىل تناوب السلطة مطلب قريش) : معارص(نجاح الطائي 

 لقد .فالقضاء عىل أهل البيت عليهم السالم أصحاب النص اإلهلي باخلالفة مطلب قريش

 . وعمر بن اخلطاب فيها خطوب كثريةمصىل اهللا عليه وآله وسلكانت العالقة بني النبي 

 انعكست تلك العالقة غري اجليدة عىل ابنته صىل اهللا عليه وآله وسلموبعد موت النبي 

 فأول .فاطمة عليها السالم وهي يف احلقيقة عالقة أهل البيت عليهم السالم مع قريش

قضية أخرى  وتبقى .حادثة لعمر بعد السقيفة هي هجومه عىل بيت فاطمة عليها السالم

 : وهي هل رضب عمر فاطمة وأسقط ابنها ؟ كان مطلب عمر األسايس ينحرص يف أمرين

 وعندها مل جتد فاطمة عليها السالم مفرا من فتح الباب وملا .إحراق البيت أو فتح الباب

عند فتح فاطمة  ، وكان الواجب األخالقي حيتم عىل عمر! فتحت الباب وقعت املصيبة 

فيطالب باحلديث مع عيل  ، أن يتعامل معها بكل لطف وإحسان ، باب لهعليها السالم ال

فهجمت !  ولكن هذا مل حيدث .عليه السالم لدعوته للمجئ إىل مقر حكومة أيب بكر

يتقدمهم عمر بن  ، اجلامعة بشكل صاعق عىل بيت بني املصطفى شاهري سيوفهم

لسالم مل تتوقع أن ضغط الباب أن فاطمة عليها ا ، وظاهر األمر .اخلطاب بيده مشعل نار

فهو  ، فبقيت متسرتة وحمتجبة بالباب ، ومل تتصور أهنم سيدخلون بيتها بال إذن ، عليها

مل يراع فيها !  وعندها حرصها عمر وضغطها ضغطة شديدة بني احلائط والباب ؟ .سرتها

م وخدجية  وال لعيل املرتىض عليه السالصىل اهللا عليه وآله وسلمحرمة ملحمد املصطفى 
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وال كوهنا مبتالة  ، الكربى وال للحسن واحلسني وأهنا سيدة النساء وال كوهنا حامال

 . )1(! بموت أبيها ودفنه باألمس 

 عىل سلب النص - اإلستيالء عىل اخلالفة -واعتمدت اخلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

نظرية خطرية ومتثل ذلك السلب يف  ، اإلهلي والنبوي من أهل البيت عليهم السالم

مقابل نظرية اهللا ورسوله  ، حسبنا كتاب اهللا : طرحها عمر يف رزية يوم اخلميس أال وهي

 واعتمدت األطروحة عىل إقصاء .القرآن وأهل البيت عليهم السالم : واملتمثلة بالثقلني

 ومنع .بمنع تدوين احلديث النبوي وإحراقه ، أهل البيت متاما عن مرسح األحداث

 اخلروج من املدينة املنورة إىل األمصار اإلسالمية املفتوحة ملنع انتشار الصحابة من

 . واقتضت اخلطة إرضاء أيب سفيان وأبنائه بمشاركتهم يف السلطة.احلديث النبوي

 ، وتطورت اخلطة املوضوعة إىل العمل يف أحداث انقسامات يف داخل البيت اهلاشمي

لكنها  ، رائه باملشاركة يف احلكم مع أبنائهبكسب العباس وأبنائه إىل صفوف السلطة بإغ

 وكانت خطة عمر وأيب بكر وصحبهم تتمثل يف اإلقصاء .فشلت ملعارضة العباس ذلك

 ، والرتاثية ، وإضعافهم يف النواحي املرجعية ، الكامل ألهل البيت عليهم السالم

 أي . بكر وعمر وامتدت تلك اخلطة زمنيا إىل ما بعد زمن أيب.والسياسية ، واالقتصادية

وإحالل أيب  ، مل يكتف بإقصاء اإلمام عيل عليه السالم ، أن عمر مربمج أطروحة السقيفة

بل نراه انزعج جدا يف خالفته من قول عامر بن  ، وال بتنصيب نفسه بيد أيب بكر ، بكر حمله

كانت :  وهدد من بايع عليا عليه السالم باملوت قائال! لو مات عمر لبايعت عليا ؟  : يارس
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 وجاء عمر بعثامن وبني .بيعة أيب بكر فلتة وقى اهللا املسلمني رشها ومن عاد إليها فاقتلوه

  .)1(أمية إىل اخلالفة إلقصاء عيل وبني هاشم عنها إىل األبد

استمرت معارضة سعد بن عبادة حلكم أيب بكر وعمر إىل أن ) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد قتله حممد بن ...نفيه إىل الشام ثم قتله هناكانتهى ذلك يف زمن عمر بن اخلطاب ب

أي (! مسلمة يف الشام بأمر عمر بن اخلطاب ولكن الدولة ألقت بتهمة قتله عىل اجلن ؟ 

وكانت !  ؟ )ليس من اجلن( ..ثم قتل حممد بن مسلمة بواسطة رجل شامي ، )جن الشام

أسيس وقائع السقيفة خطة احلزب القريش تعتمد عىل اهتام سعد بن عبادة بحادثة ت

لرضب عصفورين بحجر األول أي االنتقام من سعد بن عبادة رئيس األنصار وعزل عيل 

 فجاءوا بسعد .بن أيب طالب عليه السالم زعيم بني هاشم وويص املصطفى عليه السالم

أو أنه كان يف سقيفته مع ثلة من األنصار معذورا  ، بن عبادة إىل السقيفة مستدرجني إياه

 .)2( ملرضهصىل اهللا عليه وآله وسلمضور مراسم دفن النبي عن ح

وبينام الناس يف  ، صىل اهللا عليه وآله وسلميف يوم وفاة النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

متثل يف نكرانه موت  ، إذ طلع عليهم عمر بقول عجيب ، وأسى بالغ ، حزن شديد

 أكرب من ذلك اللغو احلاصل يف فأحدث هرجا ومرجا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

 ،  وهو دون اهلرج واملرج. هيجرصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  : عندما قال ، يوم اخلميس

إذ جاء مع صحبه  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالذي أحدثه عمر يف اليوم التايل لدفن النبي 

صىل اهللا فاة النبي قبل ميض يومني عىل و ، إلحراق بيت فاطمة بنت حممد عليها السالم

 فخرج الناس عن بكرة أبيهم لرؤية عمر ومجاعته وهم حيملون حطبا .عليه وآله وسلم
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صىل اهللا  بينام بايع املسلمون النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمونارا إلحراق أهل بيت حممد 

ل وقد حاو!  يف بيعة احلديبية بالدفاع عنهم كام يدافعون عن أهلهم ؟ عليه وآله وسلم

فرصح  ،  إىل حني جميء أيب بكر من السنحصىل اهللا عليه وآله وسلمعمر تأخري دفن النبي 

 مستخدما أسلوب احللف والقسم باهللا العظيم صىل اهللا عليه وآله وسلمبعدم موت النبي 

إن رسول اهللا  :  فقال)امليت فعال( صىل اهللا عليه وآله وسلمإلقناع املسلمني بحياة النبي 

 ،  يف نفس ذلك الوقت أرسل عمر سامل بن عبيد إىل أيب بكر.مات وال يموتواهللا ما 

ورضورة جميئه برسعة وهكذا تالعب  ، ! ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلمليخربه بموت النبي 

دون أي احرتام منه خلاتم  ،  ومراسم دفنهصىل اهللا عليه وآله وسلمعمر بجسد النبي 

 صىل اهللا عليه وآله وسلموبينام قال الرسول ! ية ذلك القتضاء املصلحة السياس ، األنبياء

 نتصور قوله .أما ترتكني يا عمر ليال وال هنارا) :  هـيوم كان يؤذيه(لعمر يف الكعبة ليال 

ويعجب املسلم ! أما ترتكني يا عمر حيا وميتا  :  لعمر بعد مماتهصىل اهللا عليه وآله وسلم

فهو يعلم يقينا ! قتضاء املصلحة السياسية ذلك من قسم وحلف عمر باهللا العظيم زورا ال

ومعظم  ! صىل اهللا عليه وآله وسلمبموت النبي لكنه يقسم باليمني املغلظة بعدم وفاته 

صىل اهللا عليه األحداث العظيمة واخلطرية التي وقعت بني عمر ومجاعته من جهة والنبي 

صىل اهللا عليه من حياة النبي من جهة أخرى حدثت يف السنة األخرية  ،  وأهلهوآله وسلم

  .)1(وأبو بكر  ،  وبطل هذه األحداث كلها اجلرئ عمروآله وسلم

 الوشيك واضحا صىل اهللا عليه وآله وسلمإذا كان موت النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

ومن املحال أن  ، والظاهر وجود مجاعة تساعد عمر يف ادعائه! للمسلمني دون ريب ؟ 

 إىل زمن جميء أيب بكر صىل اهللا عليه وآله وسلمن تأخري دفن النبي يتمكن عمر وحده م
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وأخذ البيعة أليب بكر واهلجوم  ، وتلك املجموعة هي التي ساعدته يف أحداث السقيفة

فلامذا منع  ،  ولو كان عمر يؤمن بعدم موت النبي القريب.عىل بيت فاطمة عليها السالم

وملاذا أنكر عمر ! !  اخلميس من كتابة وصيته ؟  يف يومصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صىل اهللا عليه وآله أقوال املسلمني واآليات القرآنية واألحاديث النبوية بموت النبي 

صىل وملاذا ترك عمر وأبو بكر مراسم دفن الرسول !  وأخذ بقول أيب بكر فقط ؟ وسلم

بيعة ألنفسهام ؟ اجلواب وذهبا إىل سقيفة بني ساعدة ألخذ ال ، اهللا عليه وآله وسلم

إن عمر وجد املصلحة الشخصية واحلزبية تتمثل يف إيقاف مراسم دفن  : األقرب للواقع

وعليه  ، إىل حني عودة أيب بكر من خارج املدينة ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

!  وقصة ذهابه إىل السامء ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلماصطنع قضية عدم وفاة الرسول 

صىل اهللا عليه وآله بأن النبي  ، اضطر عمر ألجل هذا إىل استخدام التهديد والوعيدو

ال أسمع  :  وقال أيضا. سيعود ويقطع أيدي رجال وأرجلهم ممن أرجف بموتهوسلم

 كام اضطر عمر . إال رضبته بسيفيصىل اهللا عليه وآله وسلممات رسول اهللا  : رجال يقول

والقائلون بوفاته هم مجيع أهل  ،  بالنفاقعليه وآله وسلمصىل اهللا لوصم من قال بوفاته 

صىل اهللا سوف يقطع النبي  :  إذ قال عمر.املدينة من األنصار واملهاجرين إال عمر وأتباعه

يزعمون أو يقولون إن رسول اهللا قد  ،  أيدي رجال من املنافقني وألسنتهمعليه وآله وسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلمإىل اهتام النبي  ، يتهألجل متشية قض ، كام اضطر عمر! ! مات 

ال لذنب وال جلريمة هلم سوى قوهلم  ، بأنه سيقطع ألسن وأيدي وأرجل ، بالدموية

صىل اهللا  وأدت عملية ادعاء عدم موت الرسول .صىل اهللا عليه وآله وسلمبموت النبي 

والتشويش عىل مراسم  ، لمصىل اهللا عليه وآله وسإىل تأخري عملية دفنه  ، عليه وآله وسلم

واختالل توازهنم  ، ومل يصح الناس من حريهتم تلك ، صىل اهللا عليه وآله وسلمجتهيزه 
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 خليفة صىل اهللا عليه وآله وسلمذاك إال عىل مراسم زف أيب بكر إىل مسجد النبي 

صىل اهللا عليه وآله مكذبا موت النبي  ، وعمر الذي كان ممسكا بسيفه! للمسلمني ؟ 

ويف ظل هذا ! ! أمسك بعدها بعسيب نخل يدعو الناس إىل بيعة أيب بكر  ، موسل

 مطروحا عىل صىل اهللا عليه وآله وسلمبقي جسد رسول اهللا  ، والتهريج املنظم ، التشويش

 .وقيل بقي ثالثا مل يدفن! ! دون احرتام وال دفن ليومي االثنني والثالثاء  ، األرض

 حالة الصخب والضجيج بادعاء عدم  عليه وآله وسلمصىل اهللافشاهدت روح نبينا حممد 

وحالة الفرح والرسور يف  ، واالستهانة بمراسم جتهيزه ، صىل اهللا عليه وآله وسلمموته 

صىل اهللا عليه وآله  وهكذا كان رسول اهللا .زفة أيب بكر إىل املسجد من قبل عمر وأنصاره

 ، يف سبيل نرش اإلسالم ، أنواع الظلموتعرض ألبشع  ، وعاش فقريا ،  قد ولد يتياموسلم

 لعمر يف داخل الكعبة ما صىل اهللا عليه وآله وسلم ومقولة النبي .من قبل الكفار واملنافقني

أما ترتكني يا عمر ليال وال  :  وعمر والناس يتذكروهناصىل اهللا عليه وآله وسلمزال النبي 

صىل يكون لسان حاله  ،  وآله وسلمصىل اهللا عليهوبعدما أنكر عمر موت النبي ! هنارا ؟ 

 ففي حيايت تقول بأنني أهجر .أما ترتكني يا عمر يف حيايت وممايت : اهللا عليه وآله وسلم

 . )1(!  ويف ممايت تقول إنني حي ؟ )أي ميت(

 وما قبلها وما بعدها ، الظاهر من عمل أيب بكر وعمر يف السقيفة) : معارص(نجاح الطائي 

قد استنفد وقتا  ،  خططاه مع صحبهم كان دقيقا وناضجا للغايةأن التخطيط الذي، 

 ، فقد اشرتك إىل جانبهام أبو عبيدة بن اجلراح ، طويال وجهودا حثيثة من عدة أشخاص

 وخالد بن الوليد ،  وقد شارك املغرية بن شعبة.وعثامن وابن العاص وأنس وقنفذ وأسيد

صىل اهللا عليه ولئك األشخاص منع النبي  وبجهود أ.وعبد الرمحن ابن عوف يف السقيفة، 
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 ، ومنعت محلة أسامة من التحرك إىل الشام ،  من كتابة وصيته يف يوم اخلميسوآله وسلم

 ثالثة أيام تم فيها انتخاب أيب بكر يف صىل اهللا عليه وآله وسلمومنع الناس من دفن النبي 

سلب السلطة  : مور التالية وظاهر األمر أن ختطيط التحرك كان يعتمد عىل األ.السقيفة

لذلك اقرتحت اخلطة مهامجة كال  ، من القوتني األساسيتني يف املدينة بني هاشم واألنصار

صىل اهللا عليه وآله  وبام أن بني هاشم سينشغلون بمراسم دفن الرسول .منهام عىل حدة

قبل  ، يعةثم إقامة بيعة رس ، فاألفضل إرضاء األنصار أوال وانتزاع البيعة منهم ، وسلم

 لقد أدرك عمر وأبو .صىل اهللا عليه وآله وسلمانتهاء بني هاشم من مراسم دفن الرسول 

وأي خليفة  ، حيسب هلا حساب يف املدينة املنورة ، بكر وأبو عبيدة أن األنصار قوة كبرية

فهم أكثر من نصف سكان  ، للوصول إىل السلطة ، منتخب جيب أن حيصل عىل تأييدها

وخيرب  ، واحد ، الذين اشرتكوا يف معركة بدر ، يف األنصار الصحابة الكرام و.املدينة

صىل اهللا ونرصوا الرسول  ،  وهم الذين بايعوا بيعة الرضوان والعقبتني.وغريها ، وحنني

 ولو مال األنصار بأمجعهم .وجهودهم ، وأنفسهم ،  واملهاجرين بأمواهلمعليه وآله وسلم

 وكانت خطة أيب بكر وعمر وابن اجلراح تتمثل .حقق أهدافهو ، إىل أي طرف ملالت كفته

 .بصورة أساسية وجذرية كي ال ينافسوا قريشا أبدا ، يف إقصاء هذه الطائفة عن اخلالفة

بل يتم  ، وال براهني عرفية ، وال حجج عقلية ، وقد أدركوا أن هذا ال يتم بأدلة قبلية

 ، ن بعدي اثنا عرش كلهم من قريشاخللفاء م :  فجاؤوهم بحديث...بأحاديث نبوية

 ومتكن أبو بكر وعمر وابن اجلراح من .واألمراء من بعدي اثنا عرش كلهم من قريش

االستفادة من حديث اخللفاء من بعدي اثنا عرش كلهم من قريش بإلصاقه بالقرشيني 

وبواسطة هذا احلديث أخرجوا األنصار  !عموما وباملوجودين يف السقيفة خصوصا 

ومؤمنة  ،  وبام أن األنصار قوة كبرية.لصالح قريش ، بعد إجراء تغيري يف متنه ، وغريهم
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فقد توجهت اخلطة نحو كسب أفراد منهم مثل  ، ببيعة الغدير لإلمام عيل عليه السالم

 وبقيت زعامات .بشري بن سعد من اخلزرج ومعاذ بن جبل وأسيد بن حضري من األوس

 واقتضت اخلطة للهروب من تأييد مجوع .املنهجكثرية عند األنصار عىل خالف هذا 

 وكانت املجموعة قد .أن تكون بيعتها ختلة وخلسة ، األنصار لإلمام عيل عليه السالم

 ، وعرقلة محلة أسامة ،  من كتابة وصيتهصىل اهللا عليه وآله وسلمانترصت يف منع النبي 

ملنافسني لإلمام عيل عليه  إلبعاد كل اصىل اهللا عليه وآله وسلمالتي سعى فيها النبي 

 مثل عمر وأيب بكر وابن اجلراح وعثامن وابن عوف وخالد .السالم إىل خارج املدينة

 وهؤالء يعد خطة لتعيني صىل اهللا عليه وآله وسلم وكان كل من النبي .واملغرية وغريهم

 ثم حدثت فجأة مشكلة يف اخلطة االسرتاتيجية ، ودحر خطبة اخلصم ، خليفة للمسلمني

 يف غياب صىل اهللا عليه وآله وسلمجلامعة أيب بكر وعمر متثلت يف وفاة الرسول  ، املذكورة

صىل اهللا عليه وآله  وهنا حترك عمر بكل الوسائل املتاحة لتأخري دفن الرسول .أيب بكر

 قبل صىل اهللا عليه وآله وسلم ولو دفن الرسول . إىل حني عودة أيب بكر من السنحوسلم

 وقد اضطر عمر ومجاعته إىل منع املسلمني من دفن . ألخفقت اخلطة متاماعودة أيب بكر

ألن اخلطة  ، إىل حني جميء أيب بكر من السنح ،  ثالثة أيامصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 فالوقت أو ساعة .ووقت خاص ودقيق ، وطريقة خاصة ، كانت تعتمد عىل أفراد معينني

صىل اهللا عليه وآله ال بني هاشم بمراسم دفن النبي الصفر للعملية حمدد يف زمن انشغ

صىل اهللا بام اختلقه عمر من ادعاء عدم وفاة النبي  ،  وقد نجحت هذه اخلطة أيضا.وسلم

وما رافق  ،  إىل اهللا سبحانه كموسىصىل اهللا عليه وآله وسلم وذهابه عليه وآله وسلم

وهيبة املقام مل يطرح عذرا ،  ولكن عمر وبسبب حراجة املوقف ، ذلك من هتديد ووعيد

صىل اهللا عليه وآله فقد قال بذهابه  : شككت الناس يف نواياه ، واحد بل طرح أعذارا شتى
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 وقال مرة برفعه إىل السامء كعيسى عليه السالم وقال )أي بجسده( إىل ربه كموسى وسلم

صىل اهللا  غيش رسول اهللا : أخرى بارتفاع روحه إىل السامء فقط دون جسده وقال أيضا

حتركت املجموعة برسعة إىل املكان املحدد  ،  وبعد وصول أيب بكر.عليه وآله وسلم

البعيدة عن بيت ومسجد الرسول  ، إلجراء بيعة أيب بكر واملتمثل يف سقيفة بني ساعدة

 ثم صىل اهللا عليه وآله وسلم مكان إجراء مراسم دفن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

وبعد !  عبادة للحضور يف السقيفة إللقاء تبعة األحداث عىل كاهله استدرجوا سعد بن

 .صىل اهللا عليه وآله وسلموصوهلم إىل السقيفة اختلقوا األجواء للكالم يف خالفة النبي 

لكن عمر ومجاعته سعوا يف  ، ال نبايع إال عليا : وهنا قال األنصار احلارضون بقوة

واعتمدوا يف ذلك عىل  ، ش إلخراج األنصارحرص اخلالفة يف قري : األول : منهجني

 ، احلديث الوارد يف أهل البيت عليهم السالم وهو اخللفاء من بعدي اثنا عرش خليفة

صىل اهللا عليه يف حني عشرية النبي  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموادعوا بأهنم عشرية النبي 

حرص اخلالفة  : الثاين!  ؟ مصىل اهللا عليه وآله وسل مشغولة بمراسم دفن النبي وآله وسلم

وملا طبق أفراد املجموعة ! إلخراج بني هاشم منها  ، يف املوجودين يف داخل السقيفة

 .ال نبايع إال عليا : فواجهوا به دعوى األنصار ، حتولوا نحو املنهج الثاين ، املنهج األول

 وهو قريش سلمصىل اهللا عليه وآله وفعيل عليه السالم من أهل البيت وابن عم النبي 

 .صىل اهللا عليه وآله وسلموزعيم بني هاشم وصاحب نص الغدير وويص رسول اهللا 

حرص أبو بكر اخلالفة  ،  وبرسعة خارقة لألعراف والتقاليد.لكنه غري موجود يف السقيفة

 وهنا أيد .فعاد الرجالن فتنازال عن حقهام برتشيحهام له! عمر وابن اجلراح ؟  : يف رجلني

 .جال األنصار املتفقني مع أيب بكر وعمر وهم معاذ وأسيد وبشري وزيد بن ثابتالبيعة ر

وكان زيد بن ثابت من أصول هيودية ويتقن اللغة العربية ولكنهم وضعوا له نسبا يف 
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 وبني حرية احلارضين من رسعة . وقد أيد زيد أبا بكر يف السقيفة ودعا إىل بيعته.األنصار

دخلت قبيلة أسلم إىل امليدان حسب االتفاق معها فبايعت أبا إجراء املخطط ودقة تنظيمه 

  .)1(بكر

لقد صدر األمر النبوي أليب بكر بالذهاب يف محلة أسامة فكيف ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا  وحضوره داللة عصيانه أمر النبي .يكون حارضا يف املدينة يف صبيحة يوم االثنني

كر وعمر األمر النبوي باالنخراط يف محلة أسامة يف زمن  وقد عىص أبو ب.عليه وآله وسلم

  .)2( وبعد مماته صىل اهللا عليه وآله وسلمحياة النبي 

صىل اهللا عليه وآله الذين عصوا النبي  ، إن أبا بكر واآلخرين) : معارص(نجاح الطائي 

 يف وسلمصىل اهللا عليه وآله هم ذاهتم الذين عصوا النبي  ،  يف أمره بحملة أسامةوسلم

 كتفا ودواة صىل اهللا عليه وآله وسلمملا طلب النبي  ،  ففي يوم اخلميس.رزية يوم اخلميس

لقد اشتد مرض النبي  : قال عمر وأبو بكر وأتباعهم ، ليكتب كتابا لن تضل أمته من بعده

 حسبنا ،  وعندكم كتاب اهللا)والعياذ باهللا(إنه هيجر  :  أو قالواصىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله قد جاءت بحجة وعذر لرد أوامر النبي  ،  إذا تلك املجموعة.كتاب اهللا

 إذ قالت .ويف جلب قرطاس ودواة لكتابة وصيته ،  يف الذهاب للحرب والغزووسلم

  وقالوا ثانيا.فال تسع قلوبنا مفارقتهوسلم صىل اهللا عليه وآله قد اشتد مرض النبي  : أوال

صىل اهللا  أو إن النبي .حسبنا كتاب اهللاوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي قد اشتد مرض : 

 وال يمكن تقديم األعذار الواهية لرد كالم . هيجر حسبنا كتاب اهللاعليه وآله وسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلمألن النبي  ، وتربير عصيانه ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

                                                        

 1/121 ، املصدر السابق) 1(

 158 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 1/99 ، طائيلنجاح ال ، نظريات اخلليفتني) 2(
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حتى أنه خرج خماطبا  ، وغضب لذلك غضبا شديدا ، عنهايف محلة أسامة لعن املتخلفني 

العنا املتخلفني عن  ، داللة عىل وجوب األمر ، معصوب الرأس ، املسلمني يف مرضه

وطردهم  ،  ثانيةصىل اهللا عليه وآله وسلم ويف يوم اخلميس غضب عليهم النبي .احلملة

 . )1(ىل اهللا عليه وآله وسلمصفاجتمع يف حقهم اللعن والطرد النبوي من بيته  ، من بيته

هو  : الدليل عىل أن أبا بكر وعمر من العاصني حلملة أسامة) : معارص(نجاح الطائي 

 وغضبه صىل اهللا عليه وآله وسلمبعد خطبة النبي  ، ذهاب أيب بكر إىل زوجته يف السنح

 اهللا عليه صىل وفعال ملا مات النبي .ولعنه املتخلفني عن احلملة ، وإحلاحه عليهم للخروج

صىل اهللا عليه عاصيا أمر النبي  ، عند زوجته ، كان أبو بكر موجودا يف السنح ، وآله وسلم

 وقد التفتت رجاالت األمويني إىل هذا فجعلوا أليب بكر إذنا نبويا . يف الغزووآله وسلم

يف خروج  ،  وإحلاحهصىل اهللا عليه وآله وسلمبعد خطبة النبي  ، بالذهاب إىل السنح

 إذنا صىل اهللا عليه وآله وسلموال أدري كيف يعطيه النبي ! ولعن املتخلفني  ، ملقاتلنيا

 وأبو بكر جندي من جنود .بالذهاب إىل السنح بعد غضبه ولعنه املتخلفني عن احلملة

 تأبى أن يسمح لواحد منهم بالذهاب إىل صىل اهللا عليه وآله وسلموعدالة النبي  ، أسامة

 وأوجد بعض األعراب عذرا آخر أليب بكر لتربير ..ه يومها وحصتهاألن ، إحدى زوجاته

 إليه البقاء يف املدينة صىل اهللا عليه وآله وسلمعصيانه حلملة أسامة يتمثل يف طلب النبي 

وهو معارض  ، للصالة بالناس وظاهر األمر أن هذا التربير من اختالق الكتاب املتأخرين

 .)2(نحبالذهاب إىل الس ، للتربير األول

                                                        

 1/89 ، املصدر السابق) 1(

 1/90 ، املصدر السابق) 2(
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إختالف حجة أيب بكر عن حجة عمر يف منعة كتابة احلديث يبني ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(سياسية هذه احلجج وكذهبا

طلب عمر اإلمتناع عن ذكر احلديث النبوي يعني إبعاد النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

ً ذكرا ال يفهمه عن مرسح البرشية والرتاث العلمي وذكر القرآنوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 أن شعار كتاب حسبنا كتاب .الناس مما يعني القضاء عىل اإلسالم وحموه من عامل الوجود

صىل وأنه رفعه يف وجه النبي  ، ًاهللا قبل أن يكون شعار اخلوارج كان شعارا لعمر وأيب بكر

 .)2(! القول ماقاله عمر  : وأن أبابكر وغريه أيدوه وصاحوا ، وسلماهللا عليه وآله 

كان أبوبكر وعمر مولعان بحرق أعدائهم وحرق احلديث ) : معارص(نجاح الطائي 

 إذ جاء عمر بأمر من أيب بكر إىل بيت .النبوي وهي منهجية ورثاها من عرب اجلاهلية

 .)3(فاطمة املمتنعة عن بيعة أيب بكر بالنار واحلطب

اآلخرين إىل جبل بعدما فر أبوبكر وعمر وطلحة وأصحاهبم ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)4(أحد استمروا يف نداءاهتم اجلاهلية للعودة إىل الكفر

ومل يصل عليه  ، عندما مات أبوبكر صىل عليه عمرو بن العاص) : معارص(نجاح الطائي 

 وكان حذيفة قد أخرب عمر بعدم .عمر بن اخلطاب إلمتناع حذيفة من الصالة عليه

َوال تصل عىل أحد منهم مات ( : ًطبقا لآلية القرآنية  ،صالته عىل املنافقني بأمر رسول اهللا ََّ ُِّ َ َ َْ ٍ َ َ ِّ َُ

                                                        
 190 ، لنجاح الطائي ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟) 1(
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َأبدا وال تقم عىل قربه إهنم كفروا باهللاِّ ورسوله وماتوا وهم فاسقون  ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ًِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ْ َّ ْ ُْ َ َ َ َ َُ َِ َ َُ َِ ِ َ فسار . )]84 : التوبة[َ

 .)1(عمر عىل منهج حذيفة ومل يصل عىل أيب بكر

قتلت فاطمة يف ذلك اهلجوم الغادر الذي امر به أبوبكر وقاده ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(عمر

أن القرآن قد مجع عىل عهد رسول  : ولعل هذا املستدل يقصد) : معارص(جعفر العاميل 

ولكن اخلليفتني األول والثاين قد رفضا مصحف رسول  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله اهللا 

والتأويل وأسباب النزول  ، ألنه كان يتضمن التنزيل ، وسلمصىل اهللا عليه وآله اهللا 

 بإحراجهم  وغري ذلك مما كان من شأنه أن حيرج الكثريين ممن ال يرىض احلكام.والتفسري

بعد أن  ،  ومجعوا هم آيات القرآن يف مصحف واحد.وال بإشاعة حقائق ترتبط هبم، 

 .)3(ومكام هو معل ، أسقطوا التفسري والتأويل وأسباب النزول منه

عمر بن اخلطاب  اللهم العن) : معارص( بوامحد األسدي الوالئي احلسيني الفاطميأ

هذه األمه والعن اللهم ايب بكر بن ايب قحافه بن آكلة الذبان وعجل  املأبون القذر سامري

 اجلرباء مجل الضاللة والكفر وام البغلة العن اللهم القذره ام األقذار ام عسكر وهذه األمه

واختها يف  ام املتسكعني وام النجاسات والقاذورات والفواحش اىل يوم القيامهعائشه 

                                                        

 72 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(
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بني ساعده سقيفة  والعن اللهم اهل زريبة اخلنازير زريبة القذارة والكفر حفصه النتنه

 .)1(والعن اللهم اتباعهم اىل يوم القيامه القاذورات ووالنجاسات

 باللعن يف كل - أبوبكر وعمر -ليهم  تدعو ع- فاطمة -كانت ) : معارص(يارس احلبيب 

 عىل أن امتناع الزهراء صلوات اهللا عليها عن .صالة تصليها لزيادة عذاهبم يف اآلخرة

مل يكن شفقة منها عىل  ، ذلك النوع من الدعاء بتعجيل نزول العذاب الدنيوي عليهم

ألن العذاب إذا  ، نةالظاملني كأيب بكر وعمر وعصابتها األوغاد؛ وإنام رأفة بسائر أهل املدي

مضافا إىل ما ذكرناه أعاله من أن الغاية كانت تسجيل . ّنزل عم اجلميع كام هو معلوم

وتعيني الظاملني  ، موقف تارخيي تتمكن من خالله األجيال من متييز املحقني من املبطلني

 .)2(.املنافقني

 بأن معاوية هو لدي أخ من اإلحساء يظن : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

هو عدونا  وهو األلعن لع ُلكنني فهمت من سامحتكم بأن زفر و...سبب مشاكل العامل

الرباءة  وًمن ينبغي لنا لعنه كرارا وللشيعة فام هو برأيكم مع األدلة العدو األلعن.. .األول

ال  ال توزن و- عىل بشاعتها -إن جرائم معاوية عليه اللعنة  :  فأجاب.؟من أشكاله ومنه

ذلك ألن معاوية وأرضابه من  ، تقاس باجلرائم األبشع أليب بكر وعمر عليهام اللعنة

الطغاة ما كان هلم أن يرتكبوا جرائمهم يف حق عرتة النبي صلوات اهللا عليهم ويف حق 

. ّاألمة لوال أن فتح أبو بكر وعمر هلم الباب لذلك ومهدا هلم السبيل للتسلط عىل الناس

فإنه لوال  ، ئم معاوية كلها إنام يتحمل وزرها أوال أبو بكر وعمروعىل هذا فإن جرا

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=584 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=390 
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 ملا كان ألمثال معاوية من الطلقاء أن صىل اهللا عليه وآله وسلماغتصاهبام خلالفة رسول اهللا 

وإىل هذا تشري الروايات الرشيفة التي تؤكد أن كل جريمة تقع . ّيتولوها فيتجربوا ويطغوا

 : ومن تلكم الروايات ما عن موالنا الباقر عليه السالم ،  وعمرإنام هي يف أعناق أيب بكر

ُما اهريق حمجمة من دم وال أخذ مال من غري حله وال قلب حجر عن حجر؛ إال ذاك يف  ّ ُ

 : وإىل هذا أيضا تشري فقرات زيارة احلسني عليه السالم يف يوم عاشوراء إذ فيها. أعناقهام

 ، ثم العن الثاين والثالث والرابع ، وابدأ به أوالاللهم خص أنت أول ظامل باللعن مني 

ثم  ، ثم معاوية ، ثم عثامن ، ثم عمر ، فجاء اللعن أوال أليب بكر. اللهم العن يزيد خامسا

يؤكد ) صلوات اهللا عليه(ويف خصوص معاوية فثمة نصا من اإلمام احلسن املجتبى  .يزيد

الويل لك يا معاوية وللثالثة قبلك  : ئالّوذلك حني هدده احلسن يف وجهه قا ، هذا املعنى

ٍوهبذا تعرف أن كل طاغ يأيت إنام . ّالذين أجلسوك هذا املجلس وسنوا لك هذه السنة

فيكون السابق أكثر  ، ُتسجل جرائمه يف صحيفة الذي سبقه باعتباره علة ملجيئه وطغيانه

فيكون  ، جرائم خلفهألن له ما انفرد به من جرائم أيضا مضافا إىل  ، جرما من الالحق

إذ كل طاغ  ، وهبذا يثبت أن أبا بكر وعمر أكثر اخلالئق جرما عىل اإلطالق ، املجموع أكثر

وظامل حتى اليوم إنام قد جاء بسبب تأسيسهام أساس الظلم واجلور عىل أهل البيت عليهم 

مة ولوال ذلك لكانت األ ، السالم وإزاحتهم عن موقعهم الرشعي يف حكم وقيادة األمة

اليوم تعيش يف عدالة وهناء وسعادة ونعمة حتت ظل حكومة آل حممد صلوات اهللا 

ومن أخرى فإن نوعية اجلرائم التي ارتكبها أبو بكر وعمر تفوق يف  ، هذا من جهة .عليهم

فلئن كان معاوية . وذلك بلحاظ من وقع عليه اجلرم ، بشاعتها تلك التي ارتكبها معاوية

ّاملجتبى عليه السالم وقتله؛ فإن أبا بكر وعمر قد سام رسول اهللا ّقد سم اإلمام احلسن 

. فتكون اجلريمة أعظم ، ورسول اهللا أفضل من احلسن ، وقتالهوسلم صىل اهللا عليه وآله 
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وأما عن العدو األول لنا كمسلمني مؤمنني ملتزمني بوالية . وعىل هذه قس سائر املوارد

 ،  فقد قلنا يف حمارضاتنا أنه أبو بكر وعمر وعائشةآل حممد املعصومني صلوات اهللا عليهم

فإن هؤالء الثالثة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة وأبو عبيدة وسامل وطلحة  ، وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

ومما ورد يف وصف أيب .  لعائن اهللاوالزبري وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا

أما “أكفر وأظهر لعداوتنا”وأما عمر فقد وصفته الروايات بأنه  ، “ّأدهى وأمر”بكر أنه 

 وأخوك الذي يف اإلحساء مل يشتبه عليه األمر .“رأس الكفر”ُعائشة فقد وصفت بأهنا 

 سبب أن اخلطباءفغلب عىل ظنه أن معاوية هو سبب مشاكل العامل دون أيب بكر وعمر إال ب

هداهم اهللا تعاىل يسلطون الضوء عىل جرائم معاوية ويزيد ويغفلون ذكر جرائم أيب بكر 

فتنشأ أجيال ال تعرف عن التاريخ األسود  ، وعمر وعائشة خوفا واهنزاما ومداراة ومماألة

ني يف ح! فتظن أن أس الباليا واملصائب واملشاكل إنام جاءت من قبل معاوية ، هلؤالء شيئا

ّأهنا جاءت من أولئك الذين سنوا للطغاة سنتهم وما معاوية بالنسبة إىل أيب بكر وعمر إال ! ّ

 .)1(!كدودة بالنسبة إىل ثعبان

ًأسمع كثريا من اخلطباء املوثوقني بأن االمام  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

إقامة احلد عىل  : يهاالقائم روحي له الفداء حني يظهر أحد األمور التي سيعمل عل

هنا استشكل أحد املؤمنني بأن كيف .. .إخراج الصنمني فيصلبهم ثم حيرقهمو ، احلمرياء

 ؟صىل اهللا عليه وآله وسلم بني عدم التمثيل والتشبيه باجلثة كام هنى النبي  ونوفق بني هذا

ىل عائشة أما إقامة احلد ع :  فأجاب.نسف الصنمني وأمكنكم التوثيق لرواية احلد إذاو

حني  ، ألنه جزاؤها عىل فريتها عىل أم إبراهيم رضوان اهللا عليها ، بجلدها فليس متثيال
                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 
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ّاهتمتها افرتاء وإفكا بالزنا فربأها اهللا تعاىل يف كتابه فحد القذف ثابت عىل عائشة منذ  ، ً

ّفعندها ترد ، ّذلك احلني إال أن اهللا أخره إىل حني ظهور القائم صلوات اهللا عليه  عائشة ُ

وأما صلب وإحراق أيب بكر وعمر فليس متثيال . لعنها اهللا إىل احلياة وتلقى عقاهبا الرشعي

 فإن الصلب جزاء رشعي هلم عىل حماربتهام هللا ولرسوله وسعيهام يف األرض فسادا ، أيضا

َإنام جزاء الذين حياربون اهللاَّ ورسوله و( : كام قال عز من قائل،  ُ َ ُ َ ََ َ َُّ َ َ َِ ُ َِ َّ ًيسعون يف األرض فسادا ِ َ ََ ْ ِْ َ ِ ْ َ َ

ْأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم  ْ ِّ ْ ُْ َ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ ْ َّ ْ ُ َِ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َُ َ َ َ َ َِ ُ َّ

ٌخزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم  َ ِْ ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ٌَ ِ ُِ َ ْ نا وفقهاء وقد ذكر فقهاؤ. )]33 : املائدة[ُّ

البكرية أيضا أن الصلب بعد القتل يكون ملن حارب اهللا ورسوله وسعى يف األرض فسادا 

ْوقد صح أن الطاغوتني قد قاما بذلك ، بالقتل وسلب املال فقد حاربا اهللا ورسوله يف  ، ّ

 باهلجر واهلذيان وتآمرا صىل اهللا عليه وآله وسلمموارد عديدة فاهتام النبي الصادق األمني 

عليه يف حياته لقتله ثم إهنام قتاله غيلة بالسم وكذلك قتال ابنته فاطمة الزهراء صلوات اهللا 

عليها وتآمرا لقتل وصيه الرشعي عيل بن أيب طالب عليهام الصالة والسالم بعدما غصبا 

ثم إهنام قد سلبا مال اهللا من بيت مال املسلمني وترصفا فيه بغري وجه حق  ، حقه يف اخلالفة

فيكون جزاؤمها الرشعي هو القتل  ، ّسدا يف البالد والعباد وابتدعا يف الدين وحرفاهوأف

فال  ، وهذا عني ما سيفعله اإلمام صلوات اهللا عليه حني ظهوره الرشيف ، فالصلب

ذلك ألن اإلمام أرواحنا فداه  ، هذا عن الصلب؛ وأما اإلحراق فليس متثيال أيضا .متثيل

فإنه سيقتلهام ويصلبهام ثانية ثم يأمر نارا  ، ا بجرائمهام فيعرتفان هباّبعدما حيييهام ويقررمه

وهذه النار إنام هي قبس من نار  ، خترج من باطن األرض لتحرقهام عىل سبيل اإلعجاز

غاية ما هنالك أن البرش يف ذلك العرص  ، وهو العقاب األخروي اإلهلي هلام ، جهنم

ولذا فليس هو متثيال ألنه ال جيري .  العذابسيشاهدون يف الدنيا صورة من صور ذلك
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ورمزية هذا  ، ضمن إطار املعادالت الدنيوية بل ضمن إطار املعادالت األخروية

كام أن رمزيته هو  ، اإلحراق هو حرق كل ما يمثله هذان الطاغيان من ضاللة وانحراف

حني مجعا  ،  الداراالقتصاص منهام أمام املأل بجنس الفعل الذي أقدما عليه يوم هجام عىل

فقد  ، احلطب وأرضما فيه النار ليحرقا فيه الزهراء وبعلها وبنيها صلوات اهللا عليهم

وأن صاحب األمر  ، ّرصح أئمتنا عليهم السالم بأهنم يتوارثون ذلك احلطب نفسه

وعىل أية  .صلوات اهللا عليه سيجعله وقودا لتلك النار التي ستحرقهام عند الظهور املبارك

ْفإن فعل املعصوم عليه السالم  ، فحتى لو افرتضنا أننا ال نملك تفسريا ملا سيجريحال  ِ

وإن خفي وجه احلكمة فيه فال يصح االعرتاض عىل فعل  ، يكون نابعا من اإلرادة اإلهلية

ّوالواجب عىل املؤمن أن يسلم األمر إىل اهللا . املعصوم أو الترسع يف استبعاده هكذا جزافا

فكيف والتفسري  ، ئه عليهم السالم حتى لو مل يقف عىل تفسري ألفعاهلمورسوله وأوليا

فهي متنوعة  ، أما عن الروايات ذات العالقة هبذه احلوادث واضح جيل كام رشحناه؟

فمنها رواية الباقر صلوات اهللا عليه يف ذكر حاالت املهدي  .ومروية بأكثر من طريق

 ، سجد فينقض احلائط حتى يضعه إىل األرضثم يدخل امل : صلوات اهللا عليه بعد ظهوره

ّثم خيرج أبا بكر وعمر لعنهام اهللا غضني طريني ْ ّ فريتاب عند ذلك  ، يكلمهام فيجيبانه ، ُ

ثم  ، فيقتل منهم مخسمئة مرتاب يف جوف املسجد! ّيكلم املوتى؟ : املبطلون فيقولون

 ، حلسني عليهم السالمحيرقهام باحلطب الذي مجعاه ليحرقا به عليا وفاطمة واحلسن وا

َّأما لو قام قائمنا لقد ردت  : عليه السالمالباقر ومنها رواية . وذلك احلطب عندنا نتوارثه ُ

 : قلت. إليه احلمرياء حتى جيلدها احلد وحتى ينتقم البنة حممد فاطمة عليها السالم منها

ّفكيف أخره اهللا  : قلت. لفريتها عىل أم إبراهيم : َومل جيلدها احلد؟ قال.. ُجعلت فداك

وبعث  ، رمحةوسلم صىل اهللا عليه وآله ألن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدا  : للقائم؟ فقال
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 ثم رد عىل - وذكر روايات أخرى مر ذكرها يف كتابنا هذا - القائم عليه السالم نقمة

تلع قربي ملاذا عندما أصبح اإلمام عيل اخلليفة الرابع مل يق ، عىل مذهب املخالفني : سؤال

أبا بكر وعمر من عند رسول هللا؟ حتى يثبت للناس أهنام كانا عىل ضاللة؟ وملاذا مل يأمر 

َمل يؤذن  :  فأجاب.بدفنه عند وفاته بجانب رسول هللا كام فعال امللعونني عمر وأبا بكر؟ ُ

 أمري املؤمنني عليه السالم بذلك من اهللا تعاىل ألن هذا من وظائف خاتم األوصياء اإلمام

املهدي عليه السالم وذلك كي تستمر دورة االختبار اإلهلي للبرش يف هذه القضية حتى 

 .)1(ذلك الزمان

س هل جيوز ان يقترص الدعاء يف القنوت عىل لعن ابو بكر وعمر ) : معارص(يارس احلبيب 

 : وال يقول يشء آخر؟ فأجاب اللهم العن ابو بكر وعمر فقط : فقط بأن يقول املصيل

 .)2(جيوز

هل كان أبو بكر وعمر لعنهام اهللا راضني باجلرائم  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

 "لعنهام اهللا : بل كانا : ؟ فأجابالتي ارتكبت بحق األنبياء واألوصياء من آدم فام دونه

مؤيدين وفرحني هبا عىل ما ينقل يف رواية قيام املهدي صلوات اهللا عليه وعىل آبائه وعجل 

 بصلب الرجسني أيب بكر وعمر عليهام لعائن اهللا حيث أنه روحي فداه يذكر اهللا فرجه

كام تم  ، مصائب األنبياء مجيعا فيلزمهام بذلك اجلرائم التي ارتكبت بحقهم عليهم السالم

إلزام قوم آخرين بقتل األنبياء وبينهم وبني اجليل الذي قتل االنبياء قرابة مخسامئة عام 

َالذين قالوا إن اهللاَّ عهد إلينا ( : يف قوله تعاىلضاهم بام فعلوا وذلك فألزمهم اهللا القتل بر ْ ََ َّ ْ ُ َ َِّ َِ ِ َ ِ

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=198 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=517 
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ِأال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبيل بالبينات  ِ ِ ِ َِ َّ َِّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ٌ َ ْ ُ ُ ُ َِّ ِِّ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ ُْ َ َّ ُْ ٍْ ٍ ْ َ

ُوبالذي قلتم فلم قتلتم َ ُْ َ ُْ َ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َوهم إن كنتم صادقني َ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ِ  وقد جاء يف إحدى )]183 : آل عمران[ُ

خطب هنج البالغة عن أمري املؤمنني عليه السالم حيث يصف حال من ريض بقتل النفس 

دماء ذلك اجليش  وّأحدا حلل يل به دماؤهم وّفو اهللاّ لو مل يقتلوا إال رجال : املحرتمة

 بعمل قوم كالداخل فيه وبذلك يتحمل كل من حيث أن الرايض. لرضائهم بقتل من قتل

الرجسني كل اجلرائم السابقة األنبياء واألوصياء منذ بدء اخلليقة واجلرائم الالحقة إىل 

وهل يمكن االستشهاد برجوعهم إىل اليهود واألخذ عنهم بوجود  :  وسئل.قيام الساعة

االستئناس بنسبة القبائح تلك النزعة احلاقدة عىل األنبياء والبغض والكره هلم مجيعا و

 ، والفواحش إليهم ملا هو موجود عند اليهود من اهتام باطل وشنيع إىل األنبياء واألوصياء

هو متابعة واضحة وسلم صىل اهللا عليه وآله ونحن ال ننكر طبعا أن قيامهام بقتل النبي 

ما تفضلتم   :ورصحية جلميع اجلرائم السابقة والتأسيس جلميع اجلرائم الالحقة؟ فأجاب

 .)1(بذكره صحيح موافق للصواب

ّإن املخالفني سيبقون عاجزين إىل يوم القيامة عن رد حقيقة أن ) : معارص(يارس احلبيب 

ْاألئمة من آل حممد صلوات اهللا عليهم كانوا يربأون من الطاغوتني أيب بكر وعمر عليهام 

 .)2(فهذه حقيقة كالشمس ال يمكن تغطيتها بغربال ، لعائن اهللا

وعىل  ، ال جيوز االعرتاف بإيامن أيب بكر وعمر أو صحة خالفتهام) : معارص(يارس احلبيب 

ّاملؤمن أن يتحمل شتم املخالفني كام حتمل ذلك أئمتنا األطهار عليهم الصالة والسالم 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=512 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=529 
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كام عليه أن يتحىل  ، وال يتزحزح عن موقفه الرافض هلذه الشخصيات الظاملة املنافقة

ق يف مناقشاته مع املخالفني بدون أن يتنازل عن احلق بل أن يدعم كالمه بمكارم األخال

 .)1(باألدلة

ّما زعمه املذكور خيالف اعتقادات الشيعة األبرار فقد صح عن ) : معارص(يارس احلبيب 

األئمة األطهار عليهم الصالة والسالم احلكم بكفر ونفاق أيب بكر وعمر وعائشة لعنهم 

ّكام صح عنهم احلكم بكفر وارتداد معظم  ، ّ يدخل قلوهبم قطاهللا وأن اإلسالم مل

كام أن القول  ، الذين خانوه وانحرفوا بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله أصحاب رسول اهللا 

بارتكاب عائشة لعنها اهللا الفاحشة هو املوافق لروايات آل حممد عليهم الصالة والسالم 

 .)2(م القمي رضوان اهللا تعاىل عليهوأقوال أصحاهبم وثقاهتم كعيل بن إبراهي

 16نرش يف احد الصحف قبل أيام بأن شاب عمره  : وقد قيل له) : معارص(يارس احلبيب 

 90وعوقب هذا الشاب باجللد .. . عىل رضحيي عمر وأبو بكر-أعزكم اهللا-سنة قد بصق 

هذه فام حكم  ،  أشهر لعظم جرم هذه احلادثة عىل حد قول الصحيفة9السجن  وجلدة

 أفاد الشيخ بأن ال إشكال يف البصق عىل قبور الطغاة والظاملني يف نفسه : الفعلة ؟ فأجاب

َغري أنه ينبغي مراعاة اجلهات األخر،  كام ينبغي مراعاة اخلرب يف أن املالئكة النقالة قد . ُ

ّنقلت أبا بكر وعمر لعنهام اهللا إىل وادي برهوت وأحلت حملهام سلامن وأبا ذر رضوان  اهللا ّ

 .)3(تعاىل عليهام

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=553 

)2( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=888 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1177 
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والتربي احلقيقي إنام يكون من  ، ال ينبغي تسييس شعائر احلج) : معارص(يارس احلبيب 

وهذا الذي فعله اإلمام  ، كأيب بكر وعمروسلم صىل اهللا عليه وآله أعداء اهللا ورسوله 

مي السالم أنه كان بمنى وهو ير فعن البقار عليه ، الباقر صلوات اهللا عليه يف احلج

ّورمى اجلمرات فاستتمها وبقي يف يديه بقية ، اجلمرات ّفعد مخس حصيات فرمى ثنتني  ، ّ ّ

ًجعلت فداك ما هذا؟ فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه  : فسئل. يف ناحية وثالثة يف ناحية ُ

 : قال عليه السالم! ّإنك رميت بخمس بعد ذلك ثالثة يف ناحية وثنتني يف ناحية ، ّأحد قط

ُه إذا كان كل موسم اخرجا الفاسقان غضيني طريني فصلبا ههناّنعم؛ إن ّ ّ ُ ّال يرامها إال  ، ّ

ّألن اآلخر أخبث من األول ، ّفرميت األول ثنتني واآلخر بثالث ، إمام عدل ّ)1(. 

إن حال أيب بكر وعمر كان كحال كثري من أصحاب األنبياء ) : معارص(يارس احلبيب 

 صاحبوهم يف البداية عىل النفاق من أجل أطامع السابقني صلوات اهللا عليهم حيث

ولذلك انقلبوا عىل أنبيائهم بعد  ، رئاسية ودنيوية وخمططات هلم يف مرحلة ما بعد أنبيائهم

 .)2(ّرحيلهم وحرفوا أدياهنم الساموية من أجل بقاء مصاحلهم الدنيوية

هبك والفاضح شيخنا املجاهد االسد احلافظ ملذ : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

العداء اهللا واالنسانية اكتب هذة الراسلة عىل عجالة من امري شيخنا االجل نحن من 

ابنائكم الشباب الفاطميني يف بغداد وحمافظات العراق شكلنا جلان سميت بلجان احياء 

الشعائر الفاطمية من اجل ارشاك الناس وتثقيف الناس يف الشعائر الفاطمية وكيف لنا ان 

اجل ايصال اكرب عدد ممكن من الشعائر اىل الناس ونحن نكتب لكم ذلك الننا نعمل من 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1207 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1423 
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راينا فيكم حرقتنا واملنا عىل الظالمة التي تقع عىل الزهراء عليها السالم ومشاريعنا هي 

  : التالية

 مراسيم التشييع املركزي للصديقةالكربى يف بغداد عىل الرواية الثانية) 1

 وم اللعني عمر وابو بكر ومن واالهم عىل بيت الزهراءاقامة مرسحية متثل هج) 2

طبع بوسرتات وملصقات متثل الظالمة التي جرت عىل الزهراء عليها السالممن قوم  )3

 ابيها

 رايات سود واعالم متثل احياء الشعائر الفاطمية )4

واهللا سالم عليها اللعل اهللا حيرشنا مع عصمة اهللا السيدة املظلومة املهتضمة فاطمة الزهراء 

ّنفيدكم علام أن الشيخ تلقى رسالتكم الكريمة وقد حياكم  : فجاء اجلواب .ويل التوفيق ً

عىل هذه الروح الثائرة ألجل موالتنا الصديقة الشهيدة صلوات اهللا عليها وقال أن األمل 

 بكم أنتم وأمثالكم من الكرام الشجعان الربرة الذين ال ينسون ما جرى عليها من ظامليها

فنحن لدينا ثار عظيم من أيب بكر وعمر ال ننساه حتى وإن تناساه بعض أدعياء التشيع ، 

يوصيكم الشيخ بأن ال ترتاجعوا عن هذه احلملة الكربى مهام مورست ضدكم  .واجلبناء

اعلموا أن روح الزهراء صلوات اهللا عليها ويد صاحب  : يقول الشيخو ، من ضغوط

قاوموا الضغوطات ونفذوا . عكم يف كل خطوةالعرص صلوات اهللا عليه تكون م

 : مرشوعكم اجلبار واجعلوا بغداد والعراق بأكمله يصيح يوم الثالث من مجادى اآلخرة

 .)1(ًقسام يا زهراء سنثأر

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1426 
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ال يمكن أن يغفر اهللا تعاىل أليب بكر ألن األحاديث الرشيفة ) : معارص(يارس احلبيب 

يبق فيه من اإليامن يشء ولن تقبل توبته عىل فرض كشفت عن حقيقة كونه منافقا مرتدا مل 

وقد . أنه تاب واحلال أنه مل يتب ومل يتذكر ما صنع بأمري املؤمنني عليه السالم من الظلم

ُسواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اللـه هل" : قال اهللا تعاىل يف املنافقني ُ َُ َ َُ َ ْ ََّ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌ َِ ِْ ْ َْ َ َْ َ ََ  ْۚم َِ

َإن اللـه ال هيدي القوم الفاسقني ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّ ََّ َْ َْ وهذه احلقيقة املذكورة يف األحاديث الرشيفة املروية  ."ِ

تساندها أحاديث وروايات وقرائن جاءت وسلم صىل اهللا عليه وآله عن أهل بيت النبي 

كر وعمر  لذلك ال جمال لالشتباه يف حقيقة استحقاق أيب ب.من طرق أعدائهم وخمالفيهم

وال جمال للرتدد يف رضورة براءة  ، ونظرائهام من املنافقني الدجالني للعنة والعذاب اإلهلي

 أن الشيخ - من باب فرض املحال ليس بمحال -وحتى لو افرتضنا  .املسلم منهم

! اكتشف يوم القيامة أنه خمطئ فلن يناله عقاب من اهللا تعاىل ألنه اجتهد فأخطأ كام تقولون

م تقولون يف معاوية وغريه من صحابتكم الذين كانوا يسبون أمري املؤمنني وإمام كام أنك

فهل السب من باب االجتهاد حالل عىل ! املتقني عليه السالم بأهنم اجتهدوا فأخطأوا

عندما يقول  -يارس احلبيب -علام أن الشيخ  !معاوية بن أيب سفيان وحرام عىل الشيعة؟

بل هو  ، فهذا ال يعترب من السب والشتم كام تتوهم.. ا جمرماأن أبا بكر كان طاغية منافق

وصف حلقيقته كام يصف أي باحث يف التاريخ حقيقة الشخصيات التارخيية حسب 

فهل أنت عىل سبيل املثال عندما تصف أبا هلب وأبا جهل وأبا سفيان بالطغاة . استنتاجاته

 تكون قد سببتهم آله وسلمصىل اهللا عليه واملجرمني الذين حاربوا اهللا ورسوله 

وحتى لو افرتضنا أن ما يفعله الشيخ هو سب وشتم كام تتهمونه فإنه معذور  !وشتمتهم؟

ّيف ذلك ألن السب والشتم وإن كان من سوء القول لكن اهللا أجازه واستحبه إذا كان من 

ُّال حيب اللـه اجلهر بالس" : املظلوم جتاه الظامل حيث قال سبحانه َ َِ ْ ُ ُّْ َّ َِّ َوء من القول إال من ُ َّ َ ِْ ِ ْ َ ِ ِ
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َظلم ِ  يسب بعض أصحابه املنافقني الذين صىل اهللا عليه وآله وسلموكان رسول اهللا  ."ُ

 . يف ذلكصىل اهللا عليه وآله وسلموعليه يكون الشيخ متبعا لرسول اهللا  .يعصون أوامره

تى ال تنخدع هبم وإذا كان السب والشتم يؤدي إىل فضح الظاملني واملجرمني واملنافقني ح

ُولذلك ملا سئل اإلمام الصادق عليه السالم عن أيب  ، اجلامهري املسلمة فأهال وسهال به

وسب  .نحن معارش بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهام والرباءة منهام : بكر وعمر قال

يه صىل اهللا علأيب بكر بالذات ليس جريمة رشعية ألنه لو كان كذلك لكان النبي األكرم 

 يف أكثر من صىل اهللا عليه وآله وسلملكن النبي  ، هنى الرجال الذين سبوهوسلم وآله 

والشيخ احلبيب ال يطلب منكم إال الرباءة ! موقف كان يبتسم عندما يسمع شتم أيب بكر

فال عجب أن نرى العامل  ، من الظاملني حتى تصححوا منهج هذه األمة املرحومة وتتقدموا

من يريد أن يقودنا بفكر يقوم عىل تقديس واحرتام الطغاة واملجرمني يتقدم ونحن فينا 

قال الشيخ احلبيب يف خطابه بمناسبة  !اللهم ارمحنا برمحتك! بدءا من أيب بكر إىل صدام

 ، إن أهل بيت النبي صلوات اهللا عليهم هم القيادة الرشعية هلذه األمة : 1430حمرم 

ّخدعتم عىل مر األزمنة فخذلتم هذه القيادة أنكم  ، ومشكلتكم يا معرش املخالفني ُ

ألن منهج  ، ُومن هنا هزمتم ، ومن هنا ذللتم ، ومن هنا ضللتم! الرشعية وآمنتم بغريها

أما منهج القيادة  ، القيادة الرشعية هو منهج اهللا تعاىل الذي فيه للمسلم العزة كل العزة

والنقمة كل  ، نسان الذلة كل الذلةاملنحرفة فهو منهج الشيطان لعنه اهللا الذي فيه لإل

ّإن األمة التي مازالت توايل طغاة كأيب بكر وعمر؛ حقيق أن يتسيدها طغاة كآل  .النقمة

وإن األمة التي خذلت أهل بيت نبيها عليهم السالم حقيق أن . سعود وحسني مبارك

 .)1(!قتل؟ُوإن األمة التي قتلت عرتة نبيها عليهم السالم كيف ال تتوقع أن ت. ُختذل
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وعىل  ، ال جيوز االعرتاف بإيامن أيب بكر وعمر أو صحة خالفتهام) : معارص(يارس احلبيب 

ّاملؤمن أن يتحمل شتم املخالفني كام حتمل ذلك أئمتنا األطهار عليهم الصالة والسالم 

 .)1(وال يتزحزح عن موقفه الرافض هلذه الشخصيات الظاملة املنافقة

فقام  ، يف إحدى املرات كنت أسري مع صديق يل من املخالفني) : معارص(يارس احلبيب 

عمر  ولعن أيب بكر وفأخذت بشتم ، كبريا وبعمل معني جعلني أغضب غضبا شديدا

 ، مما جعله باملقابل أن يلعن اإلمام عيل عليه السالم انتقاما للعينني ، لعنهام اهللا عىل مسمعه

ُلست بآثم ما دمت مل تتوقع أن يقابل  : ماذا جيب ان أفعل؟ فأجاب وفهل انا آثم؟

بل صاحبك هو  ، صاحبك ذلك الفعل منك بلعن وشتم أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه

ّنعم؛ إذا توقعت يف مورد أو ظرف ما أن يقابل املخالف لعنك . اآلثم واهللا هو املنتقم

إال إذا  ، كّللطاغوتني بلعن أهل بيت النبوة صلوات اهللا عليهم فينبغي عليك جتنب ذل

كانت هناك مصلحة أهم يف ذلك كالصدع باحلق والنهي عن املنكر وإقامة احلجة 

 .)2(والربهان

انا اآلن إذا شتمت عمر وابوبكر وبقية الشلة  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

تبعهم لعنهم اهللا ولعنهام يسبب عيل خطر ربام اسجن وأعذب ال أقتل ولكن انا قصدي 

فاع عن العرتة الطاهرة هل أنا إذا فعلت هذا الفعل لعتنهام جهرا مع علمي انه يسبب بالد

يل خطر إذا علمو عني ما تسمى باهليئة هل اؤثم عىل هذا الفعل ام يل أجرا بل وحتى 

اجلواالت اخلاصة للشخص ياخذوهنا ويفتشوهنا إذا رأو فيه حماظرات ضد ما يسمون 

ين وإذا رأو صور حرام ومقاطع وأغاين ال يقول يل شيئا بالصحابة سيعذوبوين او يسجونو
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قل  : يقول حترك ويضحك ؟ فأجاب برضورة االلتزام بوصية اإلمام الكاظم عليه السالم

ّعىل اإلنسان املؤمن أن يقيم احلالة التي  : وقال. احلق وإن كان فيه هالكك فإن فيه نجاتك

 ، لباطل وإقامة احلق وهداية الناسيعيش فيها ويعمد إىل أفضل التكتيكات يف كرس ا

ًفإذا مل جيد بدا  ، ًحماوال قدر املستطاع احلفاظ عىل نفسه حتى يتحقق عىل يديه إنجاز أكثر

 .)1(ّفعليه أن يمد رقبته للسيف ، من التضحية بالنفس يف سبيل اهللا تعاىل

 عن  يسرتيح ساعة وقد ضعف- احلسني عليه السالم -وقف ) : معارص(يارس احلبيب 

 فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه ، فبينام هو واقف إذ أتاه حجر فوقع يف جبتهه ، القتال

بسم اهللا  : فوقع السهم يف قلبه فقال احلسني ، فأتاه سهم حدد مسموم له ثالث شعب، 

إهلي إنك تعلم أهنم يقتلون رجال  : ورفع رأسه إىل السامء وقال. وباهللا وعىل ملة رسول اهللا

ثم أخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم !  وجه األرض ابن نبي غريهليس عىل

فام رجع من ذلك الدم  ، فوضع يده عىل اجلرح فلام امتألت رمى به إىل السامء ، كامليزاب

ثم  ، ُوما عرفت احلمرة يف السامء حتى رمى احلسني عليه السالم بدمه إىل السامء ، قطرة

هكذا واهللا أكون حتى ألقى جدي  : ّلطخ هبا رأسه وحليته وقالوضع يده ثانيا فلام امتألت 

 يارس -وقال . "يا رسول اهللا قتلني أبو بكر وعمر : رسول اهللا وأنا خمضوب بدمي وأقول

وذلك ألن النساخ كانوا . يا رسول اهللا قتلني فالن وفالن :  أن النص املطبوع هو-احلبيب

ُيقصد فيه أبو بكر عمر كام هو ) فالن وفالن(ورمز  ، حتت ضغط التقية يف تلك األزمنة

علام بأن موالنا احلسني عليه السالم كان شديد . معروف عند مجيع العلامء واملحققني

النكري عىل أيب بكر وعمر لعنة اهللا عليهام وهو القائل فيهام وقد سأله رجل عن أيب بكر 

ووطئا عىل !  أحق به منهاموجلسا جملسا كنا! وذهبا بحقنا! ّواهللا لقد ضيعانا : وعمر
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إن أبا بكر وعمر عمدا إىل األمر  :  وقال عليه السالم.!ومحال الناس عىل رقابنا! أعناقنا

أما واهللا لتهمز هبام أنفسهام يوم يطلب ! فجعال لنا فيه سهام كسهم اجلدة ، وهو لنا كله

 .)1(!الناس فيه شفاعتنا

ب التي دفعت رسول اهللا ص من الزواج ما األسبا : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

أما يف حالة رملة  : من بنت أيب سفيان وأبوبكر وعمر؟ كام يف روايات الفريقني؟ فأجاب

إنقاذ حالة إنسانية حيث قد مات زوجها عبيد اهللا بن  : بنت أيب سفيان فكانت الغايات

ن حينذاك زعيم ّجحش عىل النرصانية يف احلبشة وظلت هي بال مأوى سيام وأن أباها كا

ومل  ، جبهة الكفر يف قريش وقد توعدها بالقتل إلشهارها اإلسالم وهروهبا منه إىل احلبشة

وسلم صىل اهللا عليه وآله يرغب أحد من املسلمني يف رملة فام كان من الرسول العطوف 

ّفانضم إىل ذلك اهلدف هدف آخر وهو إحراج خصوم الدعوة  ، إال أن يضطر للزواج منها

ّشل حركة  : وأما يف حالة عائشة بنت أيب بكر فكانت الغايات. ار سامحة اإلسالمبإظه

فقد علم من  ، ّزعيم من زعامء النفاق وهو أبوها الذي كان يرتبص باإلسالم الدوائر

أحبار اليهود أن النرص سيكون حليف هذا النبي وأنه سيسود جزيرة العرب عاجال أم 

ّ هذه الدولة كأن ينصبه النبي واليا عىل مكان ما أو أن فطمع أن يكون له نصيب يف ، آجال

ّبالزواج من ابنته حتى يمنيه أكثر بأنه وسلم صىل اهللا عليه وآله فجاراه النبي  ، يستخلفه

ّفيحيده ويشل حركته ولو مؤقتا ألنه قد صاهره ، سيكون له نصيب وأما  ، هذا هدف. ّ

إذ ال بد أن تصبح عائشة زوجة للنبي  ، ىلاهلدف اآلخر فهو امتحان األمة بأمر اهللا تعا

ُحتى تفتتن األمة بام سيقع منها يف حرهبا للويص الرشعي وسلم صىل اهللا عليه وآله األكرم 

ولوال ذلك ملا وقع االختبار إذ أن عائشة إنام  ، اإلمام عيل بن أيب طالب صلوات اهللا عليهام
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ّوقد عرب عن حقيقة أهنا  ، ني وإغوائهماستغلت كوهنا زوجة رسول اهللا للتأثري عىل املسلم

 عىل ما -نفسه حني أشار نحو مسكنها وسلم صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا “فتنة للناس”

 ، هاهنا الفتنة ، هاهنا الفتنة ، هاهنا الفتنة” :  قائال-اعرتف به املخالفون يف صحاحهم 

إنقاذ  : فكانت الغايات وأما يف حالة حفصة بنت عمر .!“من حيث يطلع قرن الشيطان

حالة إنسانية إذ أهنا فقدت زوجها خنيس بن عبد اهللا يف معركة بدر فغدت أرملة منبوذة 

فقد قام عمر بعرضها تارة عىل أيب بكر وأخرى عىل عثامن ! ضاق ذرعا هبا حتى أبوها

 عمر ّفأرص ، ولكنهام كانا يأبيان الزواج منها خلشونتها وحدة مزاجها كام نقله املؤرخون

صىل اهللا عليه وآله ّوألح عليه أن يتزوجها فقبل وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل رسول اهللا 

ّوينضم إىل هذا اهلدف هدف آخر هو شل حركة زعيم من زعامء النفاق وهو عمر ، وسلم ّ 

ّكام ينضم إليهام أيضا هدف ثالث وهو امتحان األمة  ، عىل ما رشحناه يف حالة عائشة، 

وسلم صىل اهللا عليه وآله إذ قد وصف رسول اهللا  ، ا ذكرناه يف شأن عائشةأيضا عىل م

وإن حاول  !وأن قرن الشيطان يطلع من هناك ، حفصة أيضا بأهنا فتنة حني وقف عىل باهبا

 .)1(!املخالفون رصف قصده إىل جهة املرشق بشكل مثري للسخرية

روائي كناية عن أيب بكر اجلبت والطاغوت يف االصطالح ال) : معارص(يارس احلبيب 

 .)2(وعمر لعنهام اهللا

عن الشيعي الذي يرى بان عمرا وابا بكرا لعنهم اهللا  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

وهو يف  ، ًأن من يعتقد هبذا االعتقاد يكون برتيا خارجا عن التشيع : فأجاب. غري مذنبني

 .)1(النار إذا مل يتب ويرتاجع
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 وبني - أبوبكر وعمر -هناك تالصق شديد بني أئمة الضالل  : )معارص(يارس احلبيب 

 .)2(!اليهود املنحرفني

كان أبو بكر وعمر لعنهام اهللا راضني باجلرائم التي  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

 مؤيدين وفرحني "لعنهام اهللا : بل كانا. ارتكبت بحق األنبياء واألوصياء من آدم فام دونه

 "صلوات اهللا عليه وعىل آبائه وعجل اهللا فرجه" رواية قيام املهدي هبا عىل ما ينقل يف

بصلب الرجسني أيب بكر وعمر عليهام لعائن اهللا حيث أنه روحي فداه يذكر مصائب 

كام تم إلزام  ، األنبياء مجيعا فيلزمهام بذلك اجلرائم التي ارتكبت بحقهم عليهم السالم

اجليل الذي قتل االنبياء قرابة مخسامئة عام فألزمهم قوم آخرين بقتل األنبياء وبينهم وبني 

 وقد جاء يف إحدى خطب هنج البالغة عن أمري .اهللا القتل برضاهم بام فعلوا وذلك

فو اهللاّ لو مل يقتلوا "املؤمنني عليه السالم حيث يصف حال من ريض بقتل النفس املحرتمة 

 حيث أن " لرضائهم بقتل من قتلدماء ذلك اجليش وّأحدا حلل يل به دماؤهم وّإال رجال

الرايض بعمل قوم كالداخل فيه وبذلك يتحمل كل من الرجسني كل اجلرائم السابقة 

وهل يمكن  ، األنبياء واألوصياء منذ بدء اخلليقة واجلرائم الالحقة إىل قيام الساعة

ياء االستشهاد برجوعهم إىل اليهود واألخذ عنهم بوجود تلك النزعة احلاقدة عىل األنب

والبغض والكره هلم مجيعا واالستئناس بنسبة القبائح والفواحش إليهم ملا هو موجود عند 

ونحن ال ننكر طبعا أن قيامهام بقتل  ، اليهود من اهتام باطل وشنيع إىل األنبياء واألوصياء

هو متابعة واضحة ورصحية جلميع اجلرائم السابقة وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

                                                                                                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1474 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=105 
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ما تفضلتم بذكره صحيح موافق  : فأجاب. ميع اجلرائم الالحقة؟والتأسيس جل

 .)1(للصواب

قرأت لك يا سيدي أن أبو بكر وعمر قد أرادوا أن يقتلوا  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

الرسول يف العقبة وكانوا يكيدون املكائد لرسول اهللا ولكن قلت كيف ذلك ولو كان أبو 

 يف رحلة اهلجرة يف الغار مثال أو أن يسلمه للمرشكني بكر يريد قتل رسول اهللا لقتله

ويأخذ اجلوائز واهلدايا التي أعلنتها للقبض عيل رسول اهللا أريد احلق وأريد إتباع احلق 

أن يصبح  أن أبا بكر لو فعل ذلك يف مقتبل اهلجرة ملا تم له ما أراده من : فقط؟ فأجاب

إذ مل يؤسس حكومته ويبسط وسلم آله صىل اهللا عليه وًملكا يرث حكومة هذا النبي 

أن أبا بكر كان قد علم من أحبار اليهود ورهبان النصارى يف الشام التي كان . سلطانه بعد

كان قد علم أن هناك نبيا سيظهر يف مكة املكرمة ويكون من بني .. يرتدد عليها للتجارة

تغلب عليهم ويبسط وأن هذا النبي سيحاربه قومه إىل أن ي ، هاشم وصفته هي كذا وكذا

ّثم يتمدد سلطانه إىل أقاليم أكرب وأكرب حتى يعم  ، سلطانه عىل اجلزيرة العربية بأرسها

قبيلة (كانت هذه فرصة أيب بكر الوحيدة النتشال نفسه من طبقة املنبوذين يف مكة . العامل

 يصبح إىل طبقة عليا يستطيع فيها أن) تيم بن مرة التي ينتمي إليها وهي أخس القبائل

وسلم صىل اهللا عليه وآله ّلذلك أظهر أبو بكر اإلسالم وتودد إىل النبي . ملكا وسلطانا

وعندما رأى أبو بكر أن النبي . وصاحبه وحرص عىل تزوجيه ابنته حتى خيلفه من بعده

قد اختار عيل بن أيب طالب وسلم صىل اهللا عليه وآله أن النبي وسلم صىل اهللا عليه وآله 

حتى وسلم صىل اهللا عليه وآله ّصمم عىل أن يغتال النبي  ، م خليفة من بعدهعليهام السال

. يقطع الطريق عىل اإلمام عيل عليه السالم باعتبار أن بيعته العامة يف غدير خم مل تتم بعد

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=512 
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ّفكانت املؤامرة األوىل يف العقبة بعد الرجوع من تبوك لكن اهللا سلم ومتت البيعة فام كان 

ن عصابة مع عمر بن اخلطاب وعائشة وحفصة وأبا عبيدة بن اجلراح وعبد ّمنه إال أن كو

 صىل اهللا عليه وآله وسلمالرمحن بن عوف وخالد بن الوليد وغريهم لقتل النبي 

واإلطاحة باحلكم من بعده بمنع االنتقال الطبيعي للسلطة إىل خليفته الرشعي اإلمام عيل 

إن حال أيب بكر وعمر كان . سقيفة بني ساعدةوتم ذلك يف . بن أيب طالب عليهام السالم

كحال كثري من أصحاب األنبياء السابقني صلوات اهللا عليهم حيث صاحبوهم يف البداية 

 ، عىل النفاق من أجل أطامع رئاسية ودنيوية وخمططات هلم يف مرحلة ما بعد أنبيائهم

ية من أجل بقاء مصاحلهم ّولذلك انقلبوا عىل أنبيائهم بعد رحيلهم وحرفوا أدياهنم السامو

ّكام تنبأ . بوقوع هذه احلالة نفسها بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله وقد تنبأ النبي . الدنيوية

وحكم بأن معظمهم  ، بارتداد أصحابه من بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي األعظم 

ث  وهناك حدي.وذلك يف روايات وأحاديث مستفيضة ، سريدون جهنم وبئس املصري

وسلم صىل اهللا عليه وآله من أصحاب رسول اهللا ) ْرجلني اثنني(يشري بوضوح إىل أن 

وهذان ليسا إال أبا بكر وعمر  ، سيكون هلم دور بارز يف هذا االنقالب واالرتداد بعده

فهام الوحيدان اللذان حتاول الفرقة البكرية التغطية عىل األحاديث التي تذمهام بعدم ذكر 

 .)1(مكاهنام) فالن وفالن(أو ) رجلني(كلمة أسامئهام ووضع 

 

 

 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1423 
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  ريض اهللا عنهمعن أيب ذر واملقداد بن األسود وسلامن : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ما معنا غرينا إذ أقبل ثالثة رهط وسلم صىل اهللا عليه وآله كنا قعودا عند رسول اهللا  : قالوا

 تفرتق أمتي ثالث فرق : صىل اهللا عليه وآله وسلم املهاجرين البدريني فقال رسول اهللا من

فرقة أهل حق ال يشوبون بباطل مثلهم كمثل الذهب كلام فتنته بالنار ازداد حسنا وثناءا : 

 وفرقة أهل باطل ال يشوبون بحث مثلهم كمثل احلديد كلام .إمامهم هذا ألحد الثالثة

وفرقة أهل ضاللة مذبذبني بني  ، داد خبثا ونتنا وإمامهم هذا ألحد الثالثةفتنته بالنار از

فسألته عن أهل احلق  :  قال.هذا ألحد الثالثة ، ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء إمامهم

فجهدت أن يفعل  ،  وأمسك عن االثنني.عيل بن أيب طالب إمام املتقني : وإمامهم فقال

  .)1(فلم يفعل

وإنام هذا مثل  ، أال وقد قتل اهللا فرعون وهامان وخسف بقارون : سالمعيل عليه ال

 عىل إثر هذا - ثم قال عيل صلوات اهللا عليه .ألعدائه الذين غصبوا حقه فأهلكهم اهللا

وال  ، ومل أكن أرشكه فيه ، وقد كان يل حق حازه دوين من مل يكن له : -املثل الذي رضبه 

                                                        
كتاب  ، 475البن طاووس  ، اليقني ، 241البن طاووس  ، ة مذاهب الطوائفالطرائف يف معرف) 1(

أنه يدل عىل اختالف األمة بعد  ، ووجه الداللة :  وقال225 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني

عىل فبطل ما ادعوه من االمجاع  ، وان أهل احلق من كان عيل عليه السالم امامه ، النبي صىل اهللا عليه وآله

وما ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 30/205 ، للمجليس ، بحار األنوار ، امامة أئمة الضاللة

مصباح  ، 124أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين  ، )عليه السالم(نزل من القرآن يف عيل 

 78لعيل البهبهاين  ، اهلداية يف إثبات الوالية



759 

صىل اهللا عليه وأنى له بالرسالة بعد حممد  ، رسول مرسلأو ب ، توبة له إال بكتاب منزل

وأنى يتوب وهم يف برزخ  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله وال نبي بعد حممد  ، وسلموآله 

ِعىل شفا جرف هار فاهنار به يف نار [قد أشفى  ، القيامة غرته األماين وغره باهللا الغرور ِ ٍَ ِ ٍِ َ ْ َُ ََ ََ ُ َ َ َ

ْجهنم واهللاُّ ال هي َ ََ َ َ َدي القوم الظاملني ََّ ِِ َِّ َ َْ   .)1(]109 : التوبة[ْ

إال من عصمه وسلم صىل اهللا عليه وآله إن القوم ارتدوا بعد رسول اهللا  : عيل عليه السالم

بمنزلة هارون من وسلم صىل اهللا عليه وآله إن الناس بعد رسول اهللا  ، اهللا بآل حممد

 يف سنة هارون وعتيق يف سنة فعيل ، موسى ومن تبعه وبمنزلة العجل ومن تبعه

  .)2(السامري

يا أبا احلسن مل قلت ما قلت ؟ قال قرأت شيئا من  : قال له ابن عباس : عيل عليه السالم

ُ وما وما آتاكم الرسول "قال نعم ان اهللا يقول يف كتابه  ، قال لقد قلته المر ، القرآن ُ َّ ُ َُ َ َ

ُفخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ُ َ َُ َ ُ َْ َ ْ َ َُ َ ِ واتقوا اهللاََّ إن اهللاََّ شديد العقاب ُ َ ْ َّ ُِ ُِ ََّ ِ  أفتشهد عىل "] 7 : احلرش[َ

صىل ما سمعت رسول اهللا  :  انه استخلف فالنا ؟ قالصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

اجتمع الناس عليه  : فهال بايعتني ؟ قال : قال ،  أوىص إال إليكاهللا عليه وآله وسلم

أمري املؤمنني عليه السالم كام اجتمع أهل العجل عىل العجل ها هنا فقال  ، فكنت منهم

                                                        
لعيل بن إبراهيم  ، تفسري القمي ، 53/55 ، 29/577 ، 24/169 ، لمجليسل ، بحار األنوار) 1(

 4/108 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/134 ، القمي

 ، للطربيس ، االحتجاج ، )احلاشية (162حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 2(

لعىل خان  ، يعة يف طبقات الشيعةالدرجات الرف ، 28/284 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/113

الروض النضري يف معنى حديث  ، 579للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 215املدنى 

 497للفاضل اهلندي  ، رشح العينية احلمريية ، 272لفارس حسون كريم  ، الغدير
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فتنتم ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلام أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف 

 .)1(ظلامت ال يبرصون صم بكم عمي فهم ال يرجعون

َأفمن يعلم أنام أنزل  : يف قوله تعاىل : عيل عليه السالم َ َِ ُ َ ََ ُ ََّ ْ َإليك من ربك احلق كمن هو أعمى َ َ َ َْ َ َ ْ ِّ ُْ َ ُّ ْ ََ َِ ِ

ِإنام يتذكر أولوا األلباب  ََ ْ َْ ْ ُ َُ ُ ََّ َ َّ   .)2(قال األول  ، كمن هو أعمى : قال]. 19 : الرعد[ِ

وقد طالب أبوبكر إىل أسامء بنت عميس أن تستأذن له عىل فاطمة  : فاطمة عليها السالم

فدخل  ، فلام دخلت ولت وجهها الكريم إىل احلائط  ،فأذنت له ، فسألتها ذلك ، يرتضاها

 .أريض عني يا بنت رسول اهللا : ثم أقبل يعتذر إليها ويقول ، فلم ترد ، وسلم عليها

                                                        

موسوعة  ، 29/20 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/301 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/559 ، للحسيني القزويني ، )عليه السالم(اإلمام اجلواد 

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/27 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/467 ، 5/20

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 2/591 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 2/417 ، النامزي الشاهرودي

ومن هذا يمكن  :  وقال239 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 395 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

ًإستفادة كيفية انطباق سائر أفعال العجل مع فعل أصحاب عجل هذه األمة خصوصا ما فعلوا بمن هو 

 بمنزلة هارون يف هذه األمة 

 ، 38/27 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/259 ، البن شهر آشوب ،  أيب طالبمناقب آل) 2(

 ، 4/306 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 7/449 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 2/287 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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اخرج فواهللا ما كلمتك أبدا  ، اتيتنا من ماتت أو محلت الناس عىل رقابنا! يا عتيق  : فقالت

  .)1(حتى ألقى اهللا ورسوله فأشكوك إليهام

وقد سأل أبوبكر أسامء بنت عميس أن تستأذن له للدخول عىل  :  عليها السالم فاطمة

فلام دخل ولت وجهها الكريم إىل احلائط  ، فأذنت له ، فسألتها ذلك ، فاطمة يرتضاها

أرىض عني يا بنت رسول اهللا  :  ثم أقبل يعتذر إليها ويقول.فلم ترد ، فدخل وسلم عليها

أتيتنا من ماتت أو محلت الناس عىل رقابنا ! يا عتيق  : قالت ف.صىل اهللا عليه وآله وسلم 

  .)2(اخرج فو اهللا ما كلمتك أبدا حتى ألقى اهللا ورسوله فأشكوك إليهام 

صىل ملا أخرج بعيل عليه السالم خرجت واضعة قميص رسول اهللا  :  فاطمة عليها السالم

مايل ومالك يا أبا بكر تريد أن :  عىل رأسها آخذة بيدي إبنيها فقالتوسلم اهللا عليه وآله 

 تؤتم ابني وترملني من زوجي واهللا لوال أن تكون سيئة لنرشت شعري ولرصخت إىل ريب

الباقر عليه   قال.ما تريد إىل هذا ثم أخذت بيده فانطلقت به : فقال رجل من القوم، 

  .)3(واهللا لو نرشت شعرها ماتوا طرا : السالم
                                                        

 ، 861 ، 775 ، يزي األنصاريللترب ، اللمعة البيضاء ، 29/158 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 

1/203 

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 29/158 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

هل راعيت  ، احلرمة والوسيلة وكان املراد ، ملاتة ا1/203 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

 لنا حرمتنا أو محلت الناس عىل رقابنا ؟

 ، 12/324 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/238 ، للكليني ، الكايف) 3(

ديث يف للجنة احل ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 28/252 ، للمجليس ، بحار األنوار

اهلجوم عىل بيت  ، 112 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/164 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 
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أسألك عن شئ أنا ! سيدي  : قال ، سأله عن األصبغ بن نباتةوقد  : احلسني عليه السالم

أتريد أن ترى ! يا أصبغ  : فقال ، وإنه من رس اهللا وأنت املرسور إليه ذلك الرس ، به موقن

 ، قم :  قال.هذا الذي أردت : قلت :  قال.خماطبة رسول اهللا أليب دون يوم مسجد قبا ؟

 ، فتبسم يف وجهي ، سجد من قبل أن يرتد إيل برصيفنظرت فإذا امل ، فإذا أنا وهو بالكوفة

وأنا قد ] غدوها شهر ورواحهاشهر [ إن سليامن بن داود أعطي الريح ! يا أصبغ  : ثم قال

نحن الذين  :  فقال.صدقت واهللا يا بن رسول اهللا : فقلت ، أعطيت أكثر مما أعطي سليامن

 ، ألنا أهل رس اهللا ، من خلقه ما عندناوليس عند أحد  ، وبيان ما فيه ، عندنا علم الكتاب

 قال .عىل ذلك احلمد هللا : فقلت ، نحن آل اهللا وورثة رسوله : ثم قال ، فتبسم يف وجهي

 حمتبئ يف املحراب صىل اهللا عليه وآله وسلمفإذا أنا برسول اهللا  ، فدخلت ، أدخل : يل

فرأيت  ، عىل تالبيب األعرسفنظرت فإذا أنا بأمري املؤمنني عليه السالم قابض  ، بردائه

عليكم  ، بئس اخللف خلفتني أنت وأصحابك : رسول اهللا يعض عىل األنامل وهو يقول

هو  ، األعرس : وقيل ، هو أبو بكر ، املراد بأيب دون : قيل :  قال املجليس.لعنة اهللا ولعنتي

  .)1(أحدمها

                                                                                                                                        

، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 254 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(فاطمة 

 249 ، هلاشم اهلاشمي

 ، 3/502 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/211 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

  ، 44/184 ، 31/592 ، للمجليس ، بحار األنوار

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 51 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل

جنة احلديث يف معهد باقر لل ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 6/167 ، الشاهرودي

 4/319 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 757 ، )عليه السالم(العلوم 
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ت فداك كان أبو بكر مع جعل : وقد سأله سعيد بن املسيب : زين العابدين عليه السالم

إن أبا بكر ملا  : حني أقبل إىل املدينة فأين فارقه ؟ فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

إىل قبا فنزل هبم ينتظر قدوم عيل عليه السالم وسلم صىل اهللا عليه وآله قدم رسول اهللا 

مك وهم يسرتيثون إقبالك اهنض بنا إىل املدينة فإن القوم قد فرحوا بقدو : فقال له أبو بكر

فقال له رسول اهللا  ، إليهم فانطلق بنا وال تقم ههنا تنتظر عليا فام أظنه يقدم عليك إىل شهر

كال ما أرسعه ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي يف اهللا  : صىل اهللا عليه وآله وسلم

عند ذلك أبو فغضب  : قال ، عز وجل وأحب أهل بيتي إيل فقد وقاين بنفسه من املرشكني

بكر واشمأز وداخله من ذلك حسد لعيل عليه السالم وكان ذلك أول عداوة بدت منه 

يف عيل عليه السالم وأول خالف عىل رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله فانطلق حتى دخل املدينة وختلف رسول اهللا  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

  .)1( ينتظر عليا عليه السالم بقباوسلم 

ويف (ًأن حممد بن أيب بكر بايع عليا عليه السالم عىل الرباءة من أبيه  : الباقر عليه السالم

  .)2()ومن الثاين : رواية
                                                        

رشح  ، 130 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات ، 8/340 ، للكليني ، الكايف) 1(

البن   ،الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، 12/481 ، ملحمد صالح املازندراين ، أصول الكايف

 ، 1/159 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 106 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 410طاووس 

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 328 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 19/116 ، للمجليس ، بحار األنوار

 1/471 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 4/86 ، للربوجردي

 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 1/282 ، للطويس ، تيار معرفة الرجالاخ) 2(

بحار  ، )احلاشية (1/269 ، للطربيس ، االحتجاج ، 70 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (441

 6/374 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 33/585 ، للمجليس ، األنوار
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ومثل عيل وشيعته مثل  ، مثل أيب بكر وشيعته مثل فرعون وشيعته : الباقر عليه السالم

  .)1(موسى وشيعته

ألهنم تزوجوا أزواج رسول  ، قال ما حرم اهللا شيئا إال وقد عيص فيه : مالباقر عليه السال

أو  ، فخريهن أبو بكر بني احلجاب وال يتزوجن ، من بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك  : قال زرارة ، فتزوجن ، فاخرتن التزويج ، يتزوجن

وهم قد استحلوا أن  ، ال : أحتل لك ؟ إذن لقال ، اتتزوج امرأة ومل يدخل هبا حتى م

مثل وسلم صىل اهللا عليه وآله فإن أزواج رسول اهللا  ، يتزوجوا أمهاهتم إن كانوا مؤمنني

  .)2(أمهاهتم

َيا أهيا الذين آمنوا إنام اخلمر وامليرس واألنص(:  يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ْ َ َ َ ََ ُ َ
ِ َِْ ْ ْ َُّ ْ َ َ َُّّ ِ ُ ُاب َ

ُواألزالم  َ ْ َ  أن أبا بكر رشب قبل ان حيرم اخلمر فسكر فجعل يقول الشعر )]90 : املائدة[َ

فقال وسلم صىل اهللا عليه وآله فسمع رسول اهللا  ، ويبكي عىل قتىل املرشكني من أهل بدر

                                                                                                                                        
جممع  ، 9/19 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 15/243 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ،

 243 ، ملحمد الريض الرضوي ، كذبوا عىل الشيعة ، 1/571 ، للطرحيي ، البحرين

 30/383 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 14/313 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 550 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر) 2(

 ، للربوجردي ، امع أحاديث الشيعة ، 30/214 ، 22/199 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

 )احلاشية (6/62 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 20/459



765 

فامسك عىل لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر فأنزل اهللا  ، اللهم امسك عىل لسانه

  .)1(عد ذلكحتريمها ب

ًرضب اهللاَُّ مثال رجال فيه رشكاء متشاكسون ورجال (  :يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ َ ً ًُ َ ُ ََ ُ ُ َّ ََ َِ ِ َِ َ َُ َ

ًسلام لرجل هل يستويان مثال  َ ْ ِّ ََ ْ َ َِ َ َ ُِ َ َ ٍ أما الذي فيه رشكاء متشاكسون فالن  :  قال.)]29 : الزمر[ً

ذلك يلعن بعضهم بعضا ويربأ بعضهم من بعض األول جيمع املتفرقون واليته وهم يف 

  .)2(فأما رجل سلم رجل فإنه األول حقا وشيعته

  يف الغار ومعه أبو الفصيلصىل اهللا عليه وآله وسلمملا كان رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

إين ألنظر اآلن إىل جعفر وأصحابه الساعة  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا ، 

وإين ألنظر إىل رهط من األنصار يف جمالسهم حمتبني  ،  بينهم سفينتهم يف البحرتعوم

 :  قال.نعم :  قال.!أتراهم يا رسول اهللا الساعة ؟  : فقال له أبو الفصيل ، بأفنيتهم

 فنظر .انظر :  عىل عينيه ثم قالصىل اهللا عليه وآله وسلمفمسح رسول اهللا  :  قال.فأرنيهم

 وأرس يف نفسه .نعم :  قال.أرأيتهم ؟ : صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا  فقال رسول ، فرآهم

                                                        
،  2/82 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/180 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

مصباح  ، 5/113 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 1/668 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، 63/487 ، 31/588 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/548 ق 1 ، آلقا رضا اهلمداين ، الفقيه

76/131 ، 109/254 

 ، 12/299 ، املازندراينللمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 8/224 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (1/448 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 31/589 ، 28/13 ، 24/160

 ، للحويزي ،  نور الثقلنيتفسري ، 6/268 ، 4/321 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 8/399

 203 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 4/254 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 4/485
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 :  ويكنى عن أيب بكر ب ، ولد الناقة إذا فصل عن أمه : الفصيل :  قال املجليس.أنه ساحر

  .)1(وهو الفتى من اإلبل والفصيل ، أيب الفصيل لقرب معنى البكر

 : أقبل يقول أليب بكر يف الغاروسلم يه وآله صىل اهللا علإن رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

صىل اهللا عليه أسكن فإن اهللا معنا وقد أخذته الرعدة وهو ال يسكن فلام رأى رسول اهللا 

تريد أن أريك أصحايب من األنصار يف جمالسهم يتحدثون  : حاله قال لهوسلم وآله 

صىل اهللا عليه ل اهللا فمسح رسو ، نعم : فأريك جعفرا وأصحابه يف البحر يغوصون ؟ قال

بيده عىل وجهه فنظر إىل األنصار يتحدثون ونظر إىل جعفر عليه السالم  : وآله وسلم

 .)2(وأصحابه يف البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر

قال الباقر  ، إن يف أيب بكر أربع خصال استحق هبا اإلمامة : قيل له : الباقر عليه السالم

 والثانية ، الصديق : فإنه أول الصديقني وال نعرفه حتى يقال :  ؟ قالما هن : عليه السالم

 ، املتويل أمر الصالة : والثالثة ،  يف الغارصىل اهللا عليه وآله وسلمصاحب رسول اهللا : 

                                                        

حلسن  ، املحترض ، 19 ، للمفيد ، االختصاص ، 442 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

للحر  ، إثبات اهلداة ، 273 ، 30/193 ، 19/71 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 103 ، بن سليامن احليل

 1/315 ، العاميل

 ، 12/363 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/262 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/156 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 19 ، للمفيد ، االختصاص

للفيض  ، التفسري الصايف ، 1/467 ، للفيض الكاشاين ، ري األصفىالتفس ، 30/273 ، 19/88

 1/241 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 2/219 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/344 ، الكاشاين



767 

وحيك هذه اخلصال تظن أهنن  :  قال أبو جعفر عليه السالم.ضجيعه يف قربه : والرابعة

 .)1(مناقب لصاحبك وهي مثالب له

وأنجب  ، ما من أهل بيت إال وفيهم نجيب من أنفسهم : قال : الصادق عليه السالم

  .)2("النجباء من أهل بيت سوء حممد بن أيب بكر

 ًقال حممد بن أيب بكر ألمري املؤمنني عيل عليه السالم يوما من األيام : الصادق عليه السالم

أشهدك أنك إمام  : فبسط يده فقال ، بىل : أو ما فعلت؟ قال : فقال ، أبسط يدك أبايعك، 

 فقال أبو عبد اهللا عليه السالم كان النجابة فيه من قبل .وإن أيب يف النار ، مفرتض طاعتك

  .)3(أسامء بنت عميس رمحة اهللا عليها ال من قبل أبيه ، أمه

 : أبا بكروسلم صىل اهللا عليه وآله سمى رسول اهللا  : وقد سئل : الصادق عليه السالم

صىل اهللا فكيف ؟ قال حني كان معه يف الغار قال رسول اهللا  :  فقيل.نعم : الصديق ؟ قال

يا  :  قال.إين ألرى سفينة جعفر بن أيب طالب تضطرب يف البحر ضالةوسلم عليه وآله 

فتقدر أن ترينيها ؟  :  قال.نعم : وإنك لرتاها ؟ قال! وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

                                                        

 108/401 ، 27/321 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

حتقيق حممد باقر  ،  سليم بن قيسكتاب ، )احلاشية (20/308 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 2(

 33/585 ، 22/343 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (441 ، األنصاري

للحر  ، وسائل الشيعة ، 70 ، للمفيد ، االختصاص ، 1/282 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 3(

 ، )احلاشية (441 ، اريحتقيق حممد باقر األنص ، كتاب سليم بن قيس ، )احلاشية (20/308 ، العاميل

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 33/585 ، للمجليس ، بحار األنوار

معجم رجال  ، 6/374 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 11/242

 1/571 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 15/242 ، للخوئي ، احلديث
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فدنى منه فمسح عىل عينيه ثم قال انظر فنظر أبو بكر فرأى السفينة  :  قال.منيأدنو  : قال

 ، وهي تضظرب يف البحر ثم نظر إىل قصور املدينة فقال يف نفسه اآلن صدقت أنك ساحر

  .)1(الصديق أنت : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  : فقال

َوإذ( : يف قول اهللا تعاىل : الصادق عليه السالم ِ ًا مس اإلنسان رض دعا ربه منيبا َ َ ِْ ُ َ َ َُ َّ َ ََّ ٌُّ ] 8 : الزمر[ِ

عنده ساحرا وسلم صىل اهللا عليه وآله نزلت يف أيب الفصيل إنه كان رسول اهللا  :  قال)

فكان إذا مسه الرض يعني السقم دعا ربه منيبا إليه يعني تائبا إليه من قوله يف رسول اهللا 

 نيس ما كان )يعني العافية( ثم إذا خوله نعمة منه "ول ما يقوسلم صىل اهللا عليه وآله 

صىل اهللا  يعني نيس التوبة إىل اهللا عز وجل مما كان يقول يف رسول اهللا "يدعوا إليه من قبل 

فرك قليال إنك من ( : إنه ساحر ولذلك قال اهللا عز وجلوسلم عليه وآله  ُ ْقل متتع بك ِْ َ َّ َِّ ً ِ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ

ِأصحاب النار  َّ ِ َ ْ  يعني إمرتك عىل الناس بغري حق من اهللا عز وجل ومن )]8 : الزمر[َ

ثم قال أبو عبد اهللا عليه السالم ثم عطف القول  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله رسوله 

ْأمن ( : فضله عند اهللا تبارك وتعاىل فقال ومن اهللا عز وجل يف عيل عليه السالم خيرب بحاله َّ َ

ْهو قانت آناء اللي ََّ ََ ٌ ِ َل ساجدا وقائام حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل هل يستوي الذين ُ َ ِّ ُ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ًِ َ َْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ً ِ ِ

َيعلمون  َُ ْ َوالذين ال يعلمون  )أن حممد رسول اهللا(َ َ َ َُّ ْ َ َ  )أن حممدا رسول اهللا وأنه ساحر كذاب(َِ

                                                        

 ، كتاب سليم بن قيس ، 30 ، للحيل ، خمترص بصائر الدرجات ، 442 ، للصفار ، ئر الدرجاتبصا) 1(

 ، 139 ، للحىل ، خمترص البصائر ، 104 ، للحيل ، املحترض ، )احلاشية (349حتقيق حممد باقر األنصاري 

 ، 53/75 ، 617 ، 31/589 ، 30/194 ، 71 ، 19/53 ، 18/109 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/290 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 108/251

2/220 
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ِإنام يتذكر أولوا األلباب  ََ ْ َْ ْ ُ َُ ُ ََّ َ َّ تأويلة يا  هذا : ثم قال أبو عبد اهللا عليه السالم  : قال]9: الزمر [ِ

  .)1(عامر

م فلم تغن (:  اهللا تعاىل يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ م كثرتك ُ ِويوم حنني إذ أعجبتك ْ ُ ُ ْْ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ٍ َ

م األرض بام رحبت ثم وليتم مد ُ م شيئا وضاقت عليك ُ ْعنك ُُّ َّ َ َ ْ ُ ْْ َ َ ُ ْ َ َّْ ُ َ َ ًْ ُ َ ْ َ َِ َ َبرين َ ِ أبو  :  فقال)]25 : التوبة[ِ

  .)2(فالن

َوويل للمرشكني.. .( : وقد تال هذه اآلية : الصادق عليه السالم ِْ ِ ُ ْ ِّ ٌ ْ َ َ الذين ال يؤتون الزكاة *َ َُ َّ َْ َ َُّ َ ِ

َوهم باآلخرة هم كافرون  ُْ ْ َِ ِ َِ ُ ُِ يا أبان هل ترى اهللا سبحانه طلب من ]) 7-6 : فصلت[َ

ويل  : فمن هم ؟ قال : قلت : قال ،  وهم يعبدون معه إهلا غريهاملرشكني زكاة أمواهلم

للمرشكني الذين أرشكوا باالمام األول ومل يردوا إىل اآلخر ما قال فيه األول وهم به 

عىل هذا التأويل يكون املراد بالزكاة أداء ما يوجب طهارة األنفس  :  قال املجليس.كافرون

 )3(من الرشك

                                                        

 ، 12/270 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/204 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 30/268 ، 24/121 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/175 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار

للفيض  ، التفسري األصفى ، 1/233 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 35/375

 ، تفسري نور الثقلني ، 6/258 ، 4/315 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1080 ، الكاشاين

 وار ومشكاة األرسارمرآة األن ، 2/511 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 4/478 ، للحويزي

 74 ، للعاميل، 

 ، 30/231 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/84 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 2/201 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، 23/83 ، 9/233 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/261 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

تفسري نور  ، )احلاشية (7/79 ، ملحمد صادق الروحاين ، )عليه السالم(فقه الصادق  ، 24/304
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فقال  ، وقد سأله محزة بن محران يف احتجاج الناس علينا يف الغار : الصادق عليه السالم

صىل اهللا عليه إن اهللا تعاىل مل يذكر رسوله  ، أو قال رشا ، عليه السالم حسبك بذلك عارا

 ، وأنه أنزل سكينته عىل رسوله ، مع املؤمنني إال أنزل السكينة عليهم مجيعاوسلم وآله 

  .)1(دونهوسلم  اهللا عليه وآله صىلخص رسول اهللا  ، وأخرجه منها

فرك قليال إنك من أصحاب النار ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ ِقل متتع بك َّ ِ َ ْ ْ َْ ِ َ َّ َِّ ً ِ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ

  .)2(نزلت يف أيب فالن :  قال)]8 : الزمر[

 اهللا صىلقال ملا اخرج بعىل عليه السالم ملبيا وقف عند قرب النبي  : الصادق عليه السالم

قال يا بن أم ان القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني قال فخرجت يد من وسلم عليه وآله 

يعرفون اهنا يده وصوت يعرفون اهنا صوته نحو وسلم صىل اهللا عليه وآله قرب رسول اهللا 

  .)3(أبى بكر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سويك رجال

                                                                                                                                        
 ، تأويل اآليات ، 5/327 ، ملصطفى اخلميني ، حتريرات يف األصول ، 4/539 ، للحويزي ، الثقلني

 98 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 2/533 ، لرشف الدين احلسيني

 30/231 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 633 ، احليلالبن إدريس  ، مستطرفات الرسائر) 1(

مستدرك  ، 30/155 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/246 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 4/315 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 9/314 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 4/260،  هلاشم البحراين ، غاية املرام

مناقب آل أيب  ، 275 ، للمفيد ، االختصاص ، 295 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 3(

هلاشم  ، مدينة املعاجز ، 2/279 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/85 ، البن شهر آشوب ، طالب

 ملحمد باقر الكجوري ، يةاخلصائص الفاطم ، 28/220 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/12 ، البحراين

لعبد  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 84 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 2/516، 

 243 ، 129 ، الزهراء مهدي
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ِإنا عرضنا األمانة عىل الساموات واألرض ( : هللا تعاىليف قول ا : الصادق عليه السالم َ َْ َ َّ َ َْ َ َْ َِ َ َ ْ ََ ََّ ِ

ًواجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال  ً ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّْ ِ َ ْ ِْ َ َ َ َْ َِ َِ َ َ ِ  : األحزاب[ِ

عىل تأويلهم  :  قال املجليس.ر املنافقأبو الرشو : واالنسان ، الوالية : األمانة :  قال)]72

أو للجنس  ، وهو أبو الرشور أي أبو بكر ، عليه السالم يكون الالم يف االنسان للعهد

أو املراد بالوالية  ، واملراد باحلمل اخليانة كام مر ، ومصداقه األول يف هذا الباب أبو بكر

 واألرض أو عليهام بأن بني فعرض ذلك عىل أهل الساموات ، اخلالفة وادعاؤها بغري حق

حيث  ، هل حتملون ذلك ؟ فأبوا إال هذا املنافق وأرضابه : وقيل هلم ، هلم عقوبة ذلك

  .)1(محلوا ذلك مع ما بني هلم من العقاب املرتتب عليه

قلت أليب عبد اهللا عليه السالم ان أباك حدثني  : قال ، عن أيب بصري : الصادق عليه السالم

لوال زرارة  : فقال يل ، قداد وسلامن الفاريس حلقوا رؤسهم ليقاتلوا أبا بكرأن الزبري وامل

 .)2(لظننت أن أحاديث أيب عليه السالم ستذهب

                                                        
 ، 588 ، 31/587 ، 23/279 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 110 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

التفسري  ، 1/233 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ة البحارمستدرك سفين ، 60/280 ، 57/280

 ، التفسري الصايف ، يعني األول ، أبوالرشور املنافق :  وقال2/1004 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

األمثل يف تفسري  ، 4/312 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/73 ، 4/207 ، للفيض الكاشاين

 ، 500 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 13/371 ، رم الشريازيلنارص مكا ، كتاب اهللا املنزل

 ، بحار األنوار ، 96 ، للصفار ، بصائر الدرجات ، ً أنظر أيضا4/189 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام

 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 87/252 ، 30/153 ، 23/273 ، 5/311 ، للمجليس

 228 ، 74 ، للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار ، ) 274( للمرندي  ،  النورينجممع ، 2/198

 38 ، أليب غالب الزراري ، تاريخ آل زرارة ، 1/345 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(
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ٍ لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم  : (يف قوله تعاىل : الكاظم عليه السالم ْ َ ْ ْ َ َ َِ َ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ ُ ثم رددناه *َ ْ ََ َ َّ ُ

َأسفل سافلني  ِ ِ َ َْ َ ثم رددناه أسفل سافلني ببغضه أمري  ، االنسان األول :  قال)]5-4 : التني[َ

  .)1(املؤمنني

 ًلقد رأيت اليوم شيئا عجبت منه! يا ابن رسول اهللا : ًأن رجال قال له : الرضا عليه السالم

ورأيته اليوم  ، رجل كان معنا يظهر لنا أنه من املوالني آلل حممد املتربئني من أعدائكم: 

معارش  : د خلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد وينادي املنادون بني يديهوعليه ثياب ق

خري الناس بعد رسول اهللا  :  فقال.قل : ثم يقولون له ، اسمعوا توبة هذا الرافيض! الناس

قد تاب وفضل أبا بكر  : فإذا فعل ذلك ضجوا وقالوا ، أبا بكر : صىل اهللا عليه وآله وسلم

 فلام خال أعاد .إذا خلوت فأعد عيل هذا احلديث : ال الرضا فق.عىل عيل بن أيب طالب

كراهة  ، إنام مل أفرس لك معنى كالم هذا الرجل بحرضة هذا اخللق املنكوس : فقال ، عليه

صىل اهللا عليه خري الناس بعد رسول اهللا  : مل يقل الرجل ، أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه

خري  : ولكن قال ، بكر عىل عيل بن أيب طالبأبو بكر فيكون قد فضل أبا وسلم وآله 

فجعله نداء أليب بكر لريىض من يميش بني يديه من  ، )أبا بكر(الناس بعد رسول اهللا 

 . )2(إن اهللا تعاىل جعل هذه التورية مما رحم به شيعتنا ، بعض هؤالء ليتوارى من رشورهم

                                                        
 588 ، 31/587 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/163 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

التفسري  ، 1/234 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 57/284،  43/291، 

 ، 7/512 ، 5/347 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1458 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 5/607 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 مستدرك الوسائل 2/236االحتجاج للطربيس  ، 72/405 ، 68/16 بحار األنوار للمجليس )2(

 361 ، تفسري العسكري ، 12/266للنوري الطربيس 
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نت عند أيب احلسن الثاين عليه ك : عن عبد اهللا بن حممد احلجال قال : الرضا عليه السالم

اهنم حيتجون علينا بقول اهللا تبارك  : قال له احلسن ، معي احلسن بن اجلهم والسالم

فأنزل اهللا ( : وما هلم يف ذلك ؟ فواهللا لقد قال اهللا :  قال)ثاين اثنني إذ مها يف الغار( : وتعاىل

 ا جعلت فداك وهكذا تقرؤوهناان : قال قلت له ،  وما ذكره فيها بخري)سكينته عىل رسوله

فأنزل اهللا سكينته عىل رسوله  : قال أبو جعفر عليه السالم : هكذا قرأهتا قال زرارة : قال، 

هو  :  فقال)وجعل كلمة الذين كفروا السفىل(أال ترى ان السكينة إنام نزلت عىل رسوله 

  .)1(الكالم الذي تكلم به عتيق

ٍلقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم  : (يف قوله تعاىل  :الرضا عليه السالم ْ َ ْ ْ َ َ َِ َ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ   قال)]4 : التني[َ

 صىل اهللا عليه وآله وسلمملحمد و ، ذاك أبو فصيل حني أخذ اهللا ميثاقه له بالربوبية: 

َثم رددناه أسفل سافلني  : أال ترى أنه قال ، وألوصيائه بالوالية فأقر وقال نعم ، بالنبوة ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َُ ُ ْ ََ

 .)2(يعني الدرك األسفل حني نكص وفعل بآل حممد ما فعل] 5 : التني[

حرضنا عند احلسن بن عيل  : عن أيب يعقوب وعيل قاال : العسكري عليه السالم

جائني رجل فقال من إخواننا الشيعة من قد امتحن  : العسكري فقال له بعض أصحابه

كيف أصنع معهم حتى  : ال يلفق ، وحيلفونه ، بجهالة العامة يمتحنونه يف اإلمامة

                                                        
مسند  ، 19/80 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/89 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 1/338 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )عليه السالم(اإلمام الرضا 

 ، 2/220 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/344 ، للفيض الكاشاين ، سري الصايفالتف ، 1/467

 290 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار

عليه (مسند اإلمام الرضا  ، 24/106 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 394 ، للكراجكي ، كنز الفوائد) 2(

 2/814 ، لرشف الدين احلسيني ، ياتتأويل اآل ، 1/384 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )السالم
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ًأتقول إن فالنا هو اإلمام بعد  : يقولون يل : كيف يقولون؟ قال : أختلص؟ فقلت له

 : قل : قالوا ، نعم : فإذا قلت ، ًوإال أثخنوين رضبا ، رسول اهللا؟ فال بد يل أن أقول نعم

 ، قل واهللا : فإذا قالوا  ،ً وأريد به نعام من اإلبل والبقر والغنم.نعم : قل : فقلت له ، واهللا

فإن  :  فقال يل.وقد سلمت ، فإهنم ال يميزون ، واهللا وأريد به وليي يف أمر كذا : فقل

وارفع اهلاء؛ فإنه ال يكون ) واهللا( : قل : ِّواهللا وبني اهلاء؟ فقلت : قل : وقالوا ، حققوا عيل

يل وحلفوين وقلت كام عرضوا ع : ثم رجع إيل فقال ،  فذهب.ًيمينا إذا مل خيفض اهلاء

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمأنت كام قال رسول اهللا  : احلسن عليه السالم  فقال.لقنتني

وقد كتب اهللا لصاحبك بتقيته بعدد كل من استعمل التقية من  ، )الدال عىل اخلري كفاعله(

ة لو قوبل أدناها حسن ، وبعدد من ترك منهم التقية حسنة ، شيعتنا وموالينا وحمبينا حسنة

 . )1( مثل ما له- إلرشادك إياه -ولك  ، هبا ذنوب مائة عام لغفرت

صىل اهللا عليه وآله ا ادعى أبو بكر أنه سمع رسول اهللا مل) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

إنا أهل بيت أكرمنا اهللا واختار لنا اآلخرة عىل الدنيا وإن اهللا أبى ( :  يقول بعد ذلكوسلم

 فاحتج بذلك أبو بكر عىل عيل عليه السالم حني .)لبيت النبوة واخلالفةأن جيمع لنا أهل ا

أبو عبيدة وسامل  : وصدقه وشهد له أربعة كانوا عندنا خيارا غري متهمني ، جيئ به للبيعة

 الصحيفة امللعونة واملعاهدة يف الكعبة فلام بايع عيل .وظننا أهنم قد صدقوا ، وعمر ومعاذ

وأخرب أن هؤالء  ،  قال ما قالهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا عليه السالم أخربنا أن 

إن مات حممد أو قتل أن ( : اخلمسة كتبوا بينهم كتابا تعاهدوا فيه وتعاقدوا يف ظل الكعبة

سلامن وأبو ذر  : واستشهد أربعة ، )يتظاهروا عىل عيل عليه السالم فيزووا عنه هذا األمر

                                                        

 مستدرك الوسائل 363 تفسري اإلمام العسكري 72/406 ، 68/17 بحار األنوار للمجليس )1(

 2/276 االحتجاج للطربيس 12/268للنوري الطربيس 
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 فعلمنا .بعد ما وجبت يف أعناقنا أليب بكر بيعته امللعونة الضالةوشهدوا  ، واملقداد والزبري

وشهد  ،  باطالصىل اهللا عليه وآله وسلمأن عليا عليه السالم مل يكن لريوي عن رسول اهللا 

 ندامة الصحابة لتقصريهم يف .صىل اهللا عليه وآله وسلمله األخيار من أصحاب حممد 

 .)1(حق أمري املؤمنني عليه السالم

ملا سمع أبو بكر خطبتها ) :  هـ323: ت (أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري د بن عبدالعزيز أمح

ما هذه الرعة إىل كل قالة  ، أهيا الناس :  شق عليه مقالتها فصعد املنرب وقال- أي فاطمة -

 ، أال من سمع فليقلوسلم صىل اهللا عليه وآله أين كانت هذه االماين يف عهد رسول اهللا ! 

كروها  : هو الذي يقول ، مرب لكل فتنة ،  فليتكلم إنام هو ثعالة شهيده ذنبهومن شهد

كأم طحال أحب  ، ويستنرصون بالنساء ، يستعينون بالضعفة ، جذعة بعد ما هرمت

 .انى ساكت ما تركت ،  أال إين لو أشاء أن أقول لقلت ولو قلت لبحت.أهلها إليها البغى

وأحق من لزم  ، لغني يا معرش األنصار مقالة سفهائكمقد ب : ثم التفت إىل األنصار فقال

أال إين لست  ،  فقد جاءكم فآويتم ونرصتم.أنتموسلم صىل اهللا عليه وآله عهد رسول اهللا 

فانرصفت فاطمة عليها السالم  ،  ثم نزل.باسطا يدا وال لسانا عىل من مل يستحق ذلك منا

كالم عىل النقيب أيب حييى جعفر بن حييى بن قرأت هذا ال :  قال ابن أيب احلديد.إىل منزهلا

 .لو رصح مل أسألك :  قلت.بل يرصح : بمن يعرض ؟ فقال : أيب زيد البرصي وقلت له

! هذا الكالم كله لعىل يقوله ؟  : قلت ، بعىل بن أيب طالب عليه السالم : فضحك وقال

هتفوا بذكر عيل فخاف من :  فام مقالة األنصار ؟ قال : قلت ، انه امللك يا بنى ، نعم : قال

وهذا الكالم يكشف لنا عن  :  وقال حممد باقر الصدر.فنهاهم ، اضطراب االمر عليهم

والذي هيمنا االن ما  ، ويلقي ضوءا عىل منازعة الزهراء له ، جانب من شخصية اخلليفة

                                                        
 28/126 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 269 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(
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اج فإنه فهم حق الفهم أن احتج ، يوضحه من أمر هذه املنازعة وانطباعات اخلليفة عنها

وإنام كان حربا سياسية كام نسميها اليوم وتظلام  ، الزهراء مل يكن حول املرياث أو النحلة

لقرينها العظيم الذي شاء اخلليفة وأصحابه من يبعدوه عن املقام الطبيعي له يف دنيا 

 ، وأنه كأم طحال ، فلم يتكلم إال عن عيل فوصفه بأنه ثعالة وأنه مرب لكل فتنة ، اإلسالم

  .)1(ومل يذكر عن املرياث قليال أو كثريا  ، اطمة ذنبه التابع لهوأن ف

أن أبا بكر منع فاطمة ) :  هـ323: ت (أمحد بن عبدالعزيز اجلوهري أمحد بن عبدالعزيز 

  .)2(والكراع  وجعله يف سبيل اهللا يف السالح ، وبني هاشم سهم ذوي القربى

ُأم نجعل ( : عباس يف قول عز وجلعن إبن ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ْ َ ْ َ

ِالذين آمنوا وعملوا الصاحلات ِ ِ َِ ََّ َ َُ ََّ ِكاملفسدين يف األرض(عيل ومحزة وعبيدة ) ُ َْ ْ ْ ُِْ َ ِ ِ عتبة وشيبة ) َ

َأم نجعل املتقني(والوليد  ِ َّ َُْ ُ َ ْ ْ ِكالفجار (عيل وأصحابه ) َ َّ ُ ْ   .)1( فالن وأصحابه)]28 : صـ[َ

                                                        
ملحمد رضا  ، السقيفة ، 29/326 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 104 ، للجوهري ، ة وفدكالسقيف) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 67 ، ملحمد باقر الصدر ، فدك يف التاريخ ، 159 ، املظفر

  ،ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 16/215 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/476

 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 744 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 12/323

 ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 136 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 1/155

 344 ، لرسايب التنكابنيل ، سفينة النجاة ، 1/196 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 

 152 ، لعباس القمي ، بيت األحزان، 

ملرتىض  ، معامل املدرستني ، 739 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب ) 2(

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 118 ، للجوهري ، السقيفة وفدك ، 2/144 ، العسكري

 )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 844 ، للتربيزي األنصاري ، ة البيضاءاللمع ، 16/231

 1/183 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ، 
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 العظيمة الشنيعة املوجبة - أي الصديق -ومن بدعه ) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

  .)2( ختلفة عن جيش أسامة..للكفر من غري تأويل

وأما فاطمة صلوات اهللا عليها فاعتقادنا ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

ويرىض  ، وأن اهللا يغضب لغضبها ، رينفيها أهنا سيدة نساء العاملني من األولني واألخ

  .)3(وأهنا خرجت من الدنيا ساخطة عىل ظامليها وغاصبيها ومانعي إرثها ، لرضاها

 وقول اهللا .يف رد فضيلة الصحبة يف الغار) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

ْثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن : عزوجل َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِِ َِ َ ُْ ِ َ َ َ إن اهللاَّ معنا ِ َ َ َّ ]. 40 : التوبة[ِ

والدليل أهنم  ، وتطلق بني العاقل وبني البهيمة ، اسم الصحبة جيمع بني املؤمن والكافر

 فإذا خلوت به فبئس الصاحب *إن احلامر مع احلامر مطية  : سموا احلامر صاحبا فقالوا
)4(. 

                                                                                                                                        
لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 35/336 ، 643 ، 31/602 ، 24/7 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، التفسري الصايف ، 2/234 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، قميتفسري ال ، 8/132 ، النامزي الشاهرودي

سنن اإلمام  ، 2/503 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 6/227 ، 4/296 ، للفيض الكاشاين

موسوعة املصطفى  ، 123 ، )عليه السالم(للجنة احلديث معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(عيل 

 ، 4/126 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 9/460 ، لحاج حسني الشاكريل ، )عليهم السالم(والعرتة 

127 

 1/20 ، أليب القاسم الكويف ، اإلستغاثة من بدع الثالثة) 2(

 ، 29/32 ، 27/62 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 105 ، للصدوق ، االعتقادات يف دين اإلمامية) 3(

 84 ، هلاشم اهلاشمي، ) المعليها الس(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء 

 أليب الفتح الكراجكي ، كنز الفوائد ، 24 ، للمفيد ، رشح املنام ، 20 ، ، للمفيد ، الفصول املختارة) 4(

لفارس  ، املجازر والتعصبات الطائفية يف عهد الشيخ املفيد ، 2/326 ، للطربيس ، االحتجاج ، 202، 
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فقال  ، جئ بعيل عليه السالم) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

 أرضب الذي فيه عيناك :  أفعل ؟ فقالفإن مل : عيل عليه السالم هفقال ل ، بايع : له أبو بكر

 .)1(ثم مد يده ، اللهم اشهد : ثم قال ، فرفع رأسه إىل السامء، 

أن ام سلمة قالت أليب بكر يف ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

رويدا فرسول اهللا بمرأى لغيكم وعىل اهللا تردون فواها لكم وسوف  : ة فدكقضي

  .)2(فحرمت أم سلمة تلك السنة عطاءها  :  ثم قال الطربي الشيعي...تعلمون

                                                                                                                                        
 ، بحار األنوار ، ً أنظر أيضا39 ، ملحمد الريض الرضوي ، معيل إمامنا وأبو بكر إمامك ، 76 ، احلسون

 ، 466 ، تفسري اإلمام العسكري ، 72/143 ، 327 ، 27/321 ، 19/95 ، 10/297 ، للمجليس

 الصوارم 1/84 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 2/186 ، للصدوق ، عيون األخبار ، احلاشية

 ، للمفيد ، أقسام املويل ، 4/25 ، للمرتىض ، الشايف يف اإلمامة ، 326 ، 308 ، للتسرتي ، املهرقة

 ، كتاب األربعني ، 189 ، للمفيد ، اإلفصاح ، 383 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 8/23

ملريزا حممد تقي  ، مكيال املكارم ، 1/50 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 332 ، للامحوزي

 1/350 ، هايناألصف

موسوعة  ، 28/393 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/244 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 ، 1/307 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(شهادة املعصومني 

اهلجوم  ، 5/332 ، هلاشم البحراين  ،غاية املرام ، 162 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني

 ، لسامي البدري ، شبهات وردود ، 286 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(عىل بيت فاطمة 

2/119 

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، )احلاشية (1/241 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

عليهم (موسوعة شهادة املعصومني  ، 480 ، العاميلإلبن حاتم  ، الدر النظيم ، 8/447 ، النجفي

 لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/197 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )السالم

 2/66 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 153، 
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 ، روي أن عليا عليه السالم ملا امتنع عن بيعة أيب بكر) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

 ، فأتى خالد ، ذا ما سلم من صالة الفجر بالناسأمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا إ

 فكان أبو بكر يتفكر يف صالته يف عاقبة .وجلس إىل جنب عيل عليه السالم ومعه السيف

 فلام فرغ .وإن بني هاشم يقتلونني ، فخطر بباله أن عليا إن قتله خالد ثارت الفتنة ، ذلك

 ثم قال السالم .تفعل ما أمرتك بهال  : التفت إىل خالد قبل أن يسلم وقال ، من التشهد

 فمد يده .نعم : قال! أكنت تريد أن تفعل ذلك ؟  :  فقال عيل عليه السالم خلالد.عليكم

وشفع  ، إىل عنقه وخنقه بإصبعني كادت عيناه تسقطان من رأسه وناشده باهللا أن يرتكه

 .ه يقتل عليا غرةلعل ،  فكان خالد يرصد الفرصة والفجأة.فخاله ، إليه الناس يف ختليته

وكان عىل  ، وقد بعث أبو بكر ذات يوم عسكرا مع خالد إىل موضع فلام خرجوا من املدينة

وأنه رأى  ، خالد السالح التام وحواليه شجعان قد أمروا أن يفعلوا كلام يأمرهم خالد

ن  فلام دنا م.اآلن وقت ذلك : عليا جيئ من ضيعة له منفردا بال سالح فقال خالد يف نفسه

فوثب عليه  ، رفعه ليرضبه عىل رأس عيل ، عيل عليه السالم وكان يف يد خالد عمود حديد

 ،  فرجع خالد إىل أيب بكر.وجعله يف عنقه كالقالدة وقتله ، فانتزعه من يده ، السالم إليه

هذا  : فاستحرضوا مجاعة من احلدادين فقالوا ، فلم يتهيأ هلم شئ ، واحتال القوم يف كرسه

 وملا علم القوم بكيفية احلال قال .وإن ذلك يؤدي إىل هالكه ، ن انتزاعه إال بالنارال يمك

وقد أالن اهللا له احلديد كام  ، إن عليا هو الذي خيلصه من ذلك كام جعله يف رقبته : بعضهم

  .)1(وفك بعضه من بعض بإصبعني ، فأخذ العمود ،  فشفع أبو بكر إىل عيل.أالنه لداود

                                                        

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 2/758 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

 ، 28/305 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/151 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/122
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ان ملكا نزل من السامء عىل صفة الطري فقعد عىل يد ) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

وعىل يد احلسن واحلسني  ، وعىل يد عيل فسلم عليه بالوصية ، النبي فسلم عليه بالنبوة

أنا ال أقعد يف أرض  : فقال ، مل مل تقعد عىل يد فالن : فسلم عليهام باخلالفة فقال رسول اهللا

 )1(عىل يد عصت اهللاعىص عليها اهللا فكيف أقعد 

أول من أسلم عيل ثم خدجية ثم جعفر ثم زيد ثم أبو ذر ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

ثم عمرو بن عنبسة السلمي ثم خالد بن سعيد بن العاص ثم سمية أم عامر ثم عبيدة بن 

 احلرث ثم محزة ثم خباب بن األرت ثم سلامن ثم املقداد ثم عامر ثم عبد اهللا بن مسعود يف

 .)2(مجاعة ثم أبو بكر

 أي إيامن -ولبعض الشعراء أبيات يف هذا املعنى ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

  : وهي هذه_أبوبكر

  هتافتوا يف الضالل بل تاهوا*تبا لنصابة األنام لقد 

  عيوهنم بالذي به فاهوا*قاسوا عتيقا بحيدر سخنت 

  .)3( وبني من قيل أنه اهللا*كم بني من شك يف هدايته 

                                                                                                                                        

 4/554 ، 2/462 ، للحر العاميل ، اثبات اهلداة ، 313 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 29/160

 1/509 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، ًأنظر أيضا

 ، 2/416 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/162 ، البن شهر آشوب ، أيب طالبمناقب آل ) 1(

 43/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/32 ، 3/334

 ، 38/228 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/288 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

 186 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة

 32 ، إلبن طاووس ، يف معرفة مذاهب الطوائفالطرائف ) 3(
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وخيش من ابن  ، أن رسول اهللا أمر عليا فنام عىل فراشه) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

وهذا هو الوجه  : قال املاحوزي.ومىض إىل الغار ، فأخذه معه ، أيب قحافة أن يدهلم عليه

  .)1(الالئق باستصحاب هذا املنافق

وما  :  عليه وآله وسلمصىل اهللايف قصة هجرة النبي ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

ان يلزمه   ويبعد منه خوفاصىل اهللا عليه وآله وسلمكان حيث لقيه يتهيأ ان يرتكه النبي 

وسلم صىل اهللا عليه وآله فيؤخذ النبي  ، وهو رجل جبان ، أهل مكة فيخربهم عنه

يه الن أبا بكر أراد بكر أراد اهلرب من مكة ومفارقة النبي عل ، ويذهب االسالم بكامله

فكيف يؤمن منه اهلرب  ، فإذا كان قد أراد املفارقة قبل طلب الكفار ، السالم قبل هجرته

وكان اخذه معه حيث أدركه من الرضورات التي اقتضاها االستظهار يف  ، بعد الطلب

 من كشف حاله لو تركه يرجع عنه يف تلك الساعة ، حفظ النبي صلوات اهللا عليه وسالمه

 ،  اهلرب مقام ختويف يرغب يف املوافقة عليه قلب اجلبان الضعيفوقد جرت العادة ان، 

وال روى فيام علمت أن أبا بكر كان معه سالح يدفع به عن النبي صلوات اهللا عليه وسلم 

 وما أدري كيف اعتقد املخالفون ان هلذا الرجل فضيلة يف .وال محل معه شيئا حيتاج إليه

ويرتك النبي عليه السالم يف يد األعداء  ، ارا ان هيربوقد واستأذنه مر ، املوافقة يف اهلرب

 .الذين يتهددونه بالعطب ان اعتقاد فضيلة أليب بكر يف هذا الذل من أعجب العجب

                                                        

لنور اهللا  ، إحقاق احلق ، 328 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 410 ، إلبن طاووس ، الطرائف) 1(

 554 ، )احلاشية (1/557 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم ، 215 ، التسرتي

 )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 121 ، لنجاح الطائي ، )عليه وآله وسلمصىل اهللا (إغتيال النبي  ، )احلاشية(

هلاشم  ، الربهان ، 88 ، هلشام آل قطيط ، ومن احلوار اكتشفت احلقيقة ، 43 ، جلواد جعفر اخللييل، 

 127 ، 2/114 ، البحراين
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وقد كان  ،  بجزع صاحبه يف الغارصىل اهللا عليه وآله وسلمالتكرس عىل النبي  : ومنها

فزاده  ، س بالسالمة من الكفار تعلق خاطره املقدصىل اهللا عليه وآله وسلميكفي النبي 

ولو مل يصحبه السرتاح من كدر جزعه واشتغال  ، جزع صاحبه شغال يف خاطره املقدس

أو عىل ذهاب  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمانه لو كان حزنه شفقة عىل النبي  :  ومنها.رسائره

ان النبي  :  ومنها.وفيه كشف ان حزنه كان خمالفا ملا يراد منه ، كان قد هنى عنه ، االسالم

صلوات اهللا عليه ما بقي يأمن ان مل يكن أوحى إليه انه ال خوف عليه ان يبلغ صاحبه من 

فصار  ، إىل أن خيرج من الغار وخيرب به الطالبني له من األرشار ، اجلزع الذي ظهر عليه

 .)1(معه كاملشغول صلوات اهللا عليه بحفظ نفسه

يف املنتهى بعد أن نقل كالم أمحد ) :  هـ726: ت (يل احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احل

يف هني عمر عن صيام رجب وقوله إنام كان تعظمه اجلاهلية يقتيض عدم العرفان بفضل 

وكذا أمر ابن عمر وأيب بكر برتك صومه يدل  ، هذا الشهر الرشيف يف الرشيعة املحمدية

د بفعل هؤالء مع ما نقلناه عن وباجلملة ال اعتدا ، عىل قلة معرفتهام بفضل هذا الشهر

بل الظاهر أن  :  قال يوسف البحراين.وأهل بيتهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

الوجه يف منع القوم إنام هو ما سمعوه من أن هذا الشهر شهر عيل عليه السالم كام ورد يف 

وسلم عليه وآله صىل اهللا بعض أخبارنا وأنه مأمور بصومه لذلك كام أن شعبان شهر النبي 

وشهر رمضان شهر اهللا تعاىل فيكون عليه السالم قرينا هلام يف هذا املوضع كام يف غريه 

إذ يبعد كل البعد عدم  ، فحملتهم العداوة اجلبلية عىل املنع من صومه حسدا وبغضا

صىل اهللا عليه ما ورد يف فضله مع صومه وسلم صىل اهللا عليه وآله سامعهم من الرسول 

ال خيفى أنه متى كانت األخبار قد وردت من هذين  :  ثم أقول.كال أو بعضاسلم ووآله 

                                                        
 19/95 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/107 ، إلبن طاووس ، إقبال األعامل) 1(
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صىل اهللا عليه وآله اخلليفتني اللذين مها معتمدا أهل السنة يف دينهام زيادة عىل الرسول 

كام يعلم من تصلبهم عىل القيام ببدعهم يف الدين فإن هذا القول ال خيتص بأمحد وسلم 

  .)1( واهللا العامل.نقلمن بينهم إال أنه مل ي

 )أهل السنة واجلامعة(والتجأوا ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 ، يف قضايا كثرية ، ونسبوهم إىل خمالفة الرشيعة ، رووا عنهم كل رذيلة ، يف التقليد إىل قوم

 عليه وآله وسلمصىل اهللا خليفة رسول اهللا  : إنه سمى نفسه : قالوا : نذكر منها منها

 .صىل اهللا عليه وآله وسلموكتب إىل األطراف بذلك وهذا كذب رصيح عىل رسول اهللا 

 ،  معهصىل اهللا عليه وآله وسلمأنه ختلف عن جيش أسامة وقد أنفذه رسول اهللا  : ومنها

جهزوا جيش  : ويقول ، ومل يزل يكرر األمر باخلروج ، وجعل أسامة مواله أمريا عليه

صىل اهللا وأن النبي  ،  وإن له شيطانا يعرتيه.عن اهللا املتخلف عن جيش أسامةل ، أسامة

ثم  ، " براءة " وأنفذه ألداء سورة .ووىل غريه ،  مل يوله شيئا من األعاملعليه وآله وسلم

املتضمنة ألداء مجيع  ، كيف يستصلح للرياسة العامة ، فمن مل يستصلح ألداء آيات ، رده

أنه منع فاطمة إرثها واحتج عليها  :  ومنها.يف سائر بالده ؟ ، لرعايااألحكام إىل عموم ا

نعوذ باهللا من هذه  ، وقلة علمه ، مع قلة رواياته ، برواية تفرد هو هبا عن مجيع املسلمني

وقد وهبها إياها  ، وأخذ فدكا من فاطمة..وأخذ االعتقادات الفاسدة ، املقاالت الردية

 ،  وهذا من قلة معرفته باألحكام أيضا.فلم يصدقها ، آله وسلمصىل اهللا عليه ورسول اهللا 

وفيه أمري املؤمنني عليه  ، أنه طلب هو وعمر إحراق بيت أمري املؤمنني عليه السالم : ومنها

 .)2(ألجل ترك مبايعة أيب بكر ، ومجاعة من بني هاشم ، وابنامها ، وفاطمة ، السالم

                                                        

 13/455 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 1(

 262 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 2(
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 صىل اهللا عليه وآله وسلمأن النبي ) :  هـ726: ت  (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل

وملا أنفذه ألداء سورة براءة إىل  ، مل يول أبا بكر شيئا من األعامل مع أنه كان يوليها غريه

وملا رجع أبو  ، أهل مكة عزله وبعث عليا عليه السالم ليأخذها منه ويقرأها عىل الناس

 فمن مل .ال يؤدي عني إال أنا أو رجل مني : ال له قصىل اهللا عليه وآله وسلمبكر إىل النبي 

يصلح ألداء سورة واحدة إىل أهل بلدة كيف يصلح للرئاسة العامة املتضمنة ألداء مجيع 

  .)1(!األحكام إىل عموم الرعايا يف سائر البالد ؟ 

فمن ال يصلح ألداء آيات يسرية ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

وتقديمه عىل من عزله وكان هو املؤدي ؟  ، كيف يستحق التعظيم املفرط يف الغاية ، لغهايب

ِ فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور " : ولكن صدق اهللا العظيم ُِ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ ِْ َِّ ُ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َ ََّ َ ِ

لو مل يرد إظهار فضيلة ويعلم أن اهللا تعاىل  ،  فلينظر العاقل يف هذه القصة."] 46 : احلج[

ملا رده عن طريقه بعد  ، وأن أبا بكر ينبغي أن يتابعه ، موالنا أمري املؤمنني عليه السالم

بحيث ال  ، وكان يمنعه من اخلروج يف أول احلال ، عىل أعني اخلالئق ، خروجه من املدينة

ألنه سبق يف  ،  أيامالكن مل يأمره بالرد إال بعد تورطه يف املسري ، يعلم أحد انحطاط مرتبته

ففعل يف هذه القضية ما  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعلمه تعاىل تقصري أكثر األمة بعد النبي 

 .)2(فعل ليكون حجة له تعاىل عليهم يوم العرض بني يديه

حكى والدي رمحه اهللا اجتزت ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 : اد مع أصحايب فأصابني عطش شديد فقلت لبعض أصحايبيوما يف بعض دروب بغد

                                                        

حق  ، 35/309 ، 30/411 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 181 ، للعالمة احليل ، منهاج الكرامة) 1(

 1/231 ، لعبداهللا شرب ، اليقني

 324 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 2(
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 فمىض يطلب املاء ووقفت أنا وباقي أصحايب ننتظر املاء .أطلب ماء من بعض الدور

 .إنه أبو بكر : اإلمام هو عيل أمري املؤمنني واآلخر يقول : وصبيان يلعبان أحدمها يقول

ما حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال يا عيل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمصدق النبي  : فقلت

 :  فقلت.باهللا عليك اسمعني ما قلت : باملاء وقالت  فخرجت املرأة.ولد حيضة أو زنية

 فكررت السؤال .ال حاجة إىل ذكرهوسلم صىل اهللا عليه وآله حديث رويته عن النبي 

ليا ولد واهللا يا سيدي إنه خلرب صدق إن هذين ولداي الذي حيب ع :  فقالت.فرويته هلا

طهر والذي يبغضه محلته يف احليض جاء والده إيل فكابرين عىل نفيس حالة احليض ونال 

 .)1(مني فحملت هبذا الذي يبغض عليا

ما فعله األول من التآمر عىل األمة من غري أن أباح  : ومنها) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

 ، النقياد إىل طاعته طوعا وكرهاومطالبة مجيعهم بالبيعة له وا ، اهللا له ذلك وال رسوله

إذ  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموكان ذلك أول ظلم ظهر يف االسالم بعد وفاة رسول اهللا 

 مل يولياه صىل اهللا عليه وآله وسلمكان هو وأولياؤه مجيعا مقربني بأن اهللا عز وجل ورسوله 

يه مما كان يأخذه رسول  وطالب الناس باخلروج إل.ذلك وال أوجبا طاعته وال أمرا ببيعته

 ثم تسمى . من األمخاس والصدقات واحلقوق الواجباتصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

وقد علم هو ومن معه من اخلاص والعام أن  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبخالفة رسول اهللا 

ذب فقد مجع بني الظلم واملعصية والك ،  مل يستخلفهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

من كذب  : صىل اهللا عليه وآله وسلموقد قال  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعىل رسول اهللا 

                                                        

مستدرك سفينة  ، 39/287 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 482 ، المة احليلللع ، كشف اليقني) 1(

ألمحد الرمحاين  ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 4/330 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 162 ، اهلمداين
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 : وملا امتنع طائفة من الناس يف دفع الزكاة إليه وقالوا ، عيل متعمدا فليتبوء مقعده من النار

،  أهل الردة : فسامهم ،  مل يأمرنا بدفع ذلك إليكصىل اهللا عليه وآله وسلمإن رسول اهللا 

 ، وسبى ذرارهيم ، فقتل مقاتلهم ، وبعث إليهم خالد بن الوليد رئيس القوم يف جيش

مالك  : وقتل خالد بن الوليد رئيس القوم ، وجعل ذلك فيئا للمسلمني ، واستباح أمواهلم

وأخذ امرأته فوطأها من ليلته تلك واستحل الباقون فروج نسائهم من غري  ، بن نويرة

فكفى بذلك خزيا  ، وكان هذا فعال فظيعا يف االسالم وظلام عظيام : ل إىل أن قا...استرباء

  .)1(وكفرا وجهال

الكاللة ؟ وعن اجلد ما له من املرياث ؟ وعن ومنها جهله ب) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

ألنه شهر  ،  وكفى هبذا االقرار عىل نفسه خزيا وفضيحة.ومن صاحبه ؟ االمر ملن بعده ؟

ومن كان هذه حاله كان ظاملا فيام دخل فيه من احلكومة  ، حكام الرشيعةنفسه باجلهل بأ

َوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  (* : بني املسلمني بام ال يعلمه َ َ َ َ َ َّ َُ َ َّ َ ْ َ َِ ٍ ُ ُ ُ ََ  : الشعراء[ِ

227[()2( . 

  يفصىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا  : عن عائشة) :  هـ813 : ت(رجب الربيس 

 ،  فقمت وفتحت له.قومي وافتحي الباب ألبيك يا عائشة : فقال يل ، بيتي إذ طرق الباب

 : فطرق الباب فقال ، فقمت وفتحت ، قومي وافتحي الباب لعمر : ثم طرق الباب فقال

صىل اهللا عليه فطرق الباب فوثب النبي  ، قومي وافتحي الباب لعثامن فقمت وفتحت له

يا رسول اهللا دخل أيب  : فإذا عيل بن أيب طالب عليه السالم فقلت وفتح الباب وآله وسلم

ثم جاء عيل فوثبت إليه قائام  ، ثم جاء عمر وعثامن فلم توقرمها ومل تقم هلام ، فام قمت له

                                                        

 30/347 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 30/353 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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يا عائشة ملا جاء أبوك كان جربائيل بالباب فهممت أن أقوم  : فقال ، وفتحت له الباب

 فقمت وأصلحت بينهم ، ئكة ختتصم عىل فتح الباب إليهفمنعني فلام جاء عيل وثبت املال

 .)1(وفتحت الباب له، 

 رأى يف صىل اهللا عليه وآله وسلمأن النبي ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 تشبهنا بأيب بكر حني جتلل بالعباءة : فقالوا ، فسأهلم عنها ، اإلرساء مالئكة ملتفني بأكسية

 :  إن قالوا.ىض أكثر زمانه عىل الكفر واملني بامللك والنبيني املعصومنيكيف يشبه من م، 

ال يقاس من مل يكفر طرفة عني  : رويتم تشبيه عيل بآدم ونوح وموسى وعيسى وحممد قلنا

  .)2(بمن خدم يف أكثر عمره لألوثان ، بالرمحن

صىل اهللا عليه النبي  ومنها ما رووا من قول) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

وهي يستلزم أن كفر أيب  ، هذه صيغة ماض : قلنا ، أن أبا بكر مل يسؤين قط : وآله وسلم

  .)3(بكر مل يسؤه عليه السالم وذلك كفر

 ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  كذبوا عليه ومنزل القرآن*قالوا أبا بكر خليفة أمحد 

 )4( . بل كان ذاك خليفة الشيطان*ما كان تيمي له بخليفة 

                                                        

بحار  ، 1/469 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 313 ، لرجب الربيس ، رق أنوار اليقنيمشا) 1(

 2/267 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 38/313 ، للمجليس ، األنوار

 3/155لعيل بن يونس العاميل البيايض  ، الرصاط املستقيم) 2(

 3/149 ، املصدر السابق) 3(

 2/299 ، ر السابقاملصد) 4(
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روي عن ابن عباس أنه دخل عىل أيب بكر ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

امرأة  : عزمت احلج فأتتني جارية وقالت يل أبلغك رسالة وهي أين : رجل فسلم وقال

 ،  منهاوإين عائلة وكان أليب أريضة جعلها يل تعينني عىل دهري فكنت أعيش ، ضعيفه

واستغلها  ، وأنا وزوجي وولدي فلام تويف أيب انتزعها ويل البلد مني فصريها يف يد وكيله

ألكتبن إليه  ، ليس له ذلك وال كرامة : أطعم من شاء وحرمني فقال أبو بكر ولنفسه

ال متهله وأنفذ إليه من  : وقال عمر ، وألعزلنه عن واليتي ، وألعذبن هذا الظلوم الغشوم

من هذا الوايل  : فقال أبو بكر ، ويأيت به مكتوفا وأحسن أدبه عىل خيانته وفسقه ، هينكل ب

نعوذ  ، نعوذ باهللا من غضب اهللا :  فقال الرجل.؟ ويف أي بلد ؟ وما اسم املرمية هبذا املنكر

صىل اهللا عليه وآله وأي حاكم أجور وأظلم ممن ظلم بنت رسول اهللا  ، باهللا من مقت اهللا

ما خرج علينا أحد وإن الباب ملغلق  : فقالوا ، ردوه :  فقال أبو بكر خلدمه.رج ثم خوسلم

فقال أبو بكر  ، فربام خييل إبليس علينا وعىل أمة حممد ليفتنهم ، ال هيولنك هذا : فقال عمر

  : فسمعنا هاتفا يقول ، أعيذك باهللا أن تسمع ما سمعت أحدا : البن عباس

  اعدل عىل آل يس امليامينا*يا من يسمى باسم ال يليق به 

  بك املذاهب من رأي املضلينا*أجتعل اخلرض إبليسا فقد ذهبت 

  آل النبي ودع ظلم الوليينا*فتب إىل اهللا مما قد ركبت به 

  الحق تيم وال حق املخلينا*فاهللا يشهد أن احلق حقهم 

 .فأجابه آخر

  وجرت عىل آل النبي حممد*عدلت أخا تيم عىل كل ظامل 

  وأفقرت غرا من ساللة أمحد*نيت تيام مع عدي وزهرة وأغ
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  حباها هلا من دون تيم بمشهد*أيف فدك شك بأن حممدا 

  وجندب مع عامر يف وسط مسجد*عيل وسلامن ومقداد منها ؟ 

  لفاطم من دون البعيد املبعد*وأشهدنا والناس أن تراثه 

  بظلمكم آل النبي املسدد*فنحن شهود يوم لكفى حممدا 

  وال زلت خمذوال عظيم التلدد*ال زلت ملعونا يمسك سخطه ف

فلام أصبح أبو بكر دعا بفاطمة وكتب  ، فدخل ابن عباس عىل عيل فحدثه عيل باحلديث

 .)1(فدعت عليه بالبقر واستجيب هلا فيه ، فأخذه عمر وبقره ، هلا كتابا بفدك

ولو  : م أيب بكر للصالةبعد الكالم يف تقدي) :  هـ9ق : ت(بن أيب مجهور األحسائي إ

 ، فخروجه بعده وتنحيته له نص دال عىل نسخه وابطال حكمه سلمنا ان ذلك كان بأمره

فان من مل  ، بني الناس وأنه ال يصلح ليشء من امور الدين ولعله فعل ذلك اظهارا لنقصه

فباالوىل انه ال يصلح للوالية العامة خصوصا وامامة  يصلح ان يكون اماما للصالة

 ، مذهبهم فكيف بغريها مع اشرتاطها بالعدالة عندهم لصالة ال يشرتط فيها الدالة عىلا

وقوعه عىل عدم جواز خالفته أظهر من داللته عىل  فداللة هذا التقديم عىل تقدير

  .)2(ثبوهتا

                                                        

 2/289 ، املصدر السابق) 1(

 )احلاشية (410 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء) 2(
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يقول ال ريب يف عداوة أيب بكر بن أيب قحافة ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

 ، وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت عليه السالم ، املؤمنني عليه السالمالتيمي ألمري 

  .)1(وكتب احلديث والتأريخ مشحونة بذلك من طرق املؤمنني واملخالفني

ُوما يستوي األعمى والبصري ( : قوله عز وجل) :  هـ965 : ت(رشف الدين احلسيني 
ِ َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ِ َ

ُوال الظلامت (والبصري أمري املؤمنني عليه السالم   ،األعمى أبو جهل : قال]) 19 : فاطر[ َ ُ ُّ َ َ

ُوال النور ُّ َ ُوال الظل وال احلرور(والنور أمري املؤمنني  ، فالظلامت أبو جهل) َ ُ َ ْ َ ُّ ِّ ََ  فالظل ظل )َ

 . )2(احلرور يعني جهنم أليب جهل  ، أمري املؤمنني عليه السالم يف اجلنة

واحلاصل أن آية الغار ال يوجب فضال أليب بكر بل ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

أخذه وسلم صىل اهللا عليه وآله هي شاهدة عليه بالنقص واستحقاق الذم وظنهم أن النبي 

معه لألنس به من بعض الظن فإن اهللا تعاىل آنسه باملالئكة ووحيه وتصحيح اعتقاده أنه 

فخاف أن يظهر أمره من جهته فأخذه ينجز له مجيع ما وعده وإنام أخذه ألنه لقيه يف طريقه 

 .)3(احتياطا يف متام رسه 

ال يوجب أليب بكر إال العار  ، صحبة الغار) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

                                                        
 2/226 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 1(

 ، 24/372 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 480 ، 2/80 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 7/448 ، 5/309 ، النامزي الشاهروديلعيل  ، مستدرك سفينة البحار

 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 306 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة ، )احلاشية (3/568، 

 )أبوجهل يعني األول :  وقال247 ، 229

 215 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 3(
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 .)1(والشنار

َوالليل إذا يغشى  : يف قوله تعاىل) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي  ْ َ ْ ََ َِّ َّ والنهار إذا جتىل *ِ َ َ َ ِ ِ َ ََّ* 

َوما خ َ َلق الذكر واألنثى َ ْ َّ َُ َ َ َ م لشتى *َ ُ َّ إن سعيك َ َ َّْ ََ ْ ً أن أبا بكر اشرتى بالال من .]4- : الليل[ِ

إن  : أي ، فأعتقه هللا فأنزل اهللا هذه اآلية ، أمية بن خلف وأيب بن خلف بربدة وعرشة أواق

ًسعى أيب بكر وأمية وأبى ملفرتق فرقا عظيام ليم صحة بعد تس : قال. فشتان ما بينهام ، ً

رواية النزول يف كون معنى اآلية عىل ما ذكر ال داللة فيها إال عىل الفرق بني سعي أيب بكر 

وليس يف هذا فضيلة كام ال فضيلة بني فرعون ونحوه من كل جبار عنيد  ، وسعي كافرين

 .)2(إنه أصلح من الشيطان املريد : يف أن يقال

صىل اهللا عليه وآله ابن عباس أن رسول اهللا حديث يف ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

إال ابن أيب قحافة  ، ًما كلمت أحدا يف اإلسالم إال أبى عيل وراجعني الكالم : قالوسلم 

إنام أسلم أو استسلم أبو بكر طمعا يف  : قال.  إال قبله واستقام عليهيشءفإين مل أكلمه يف 

ي وجد اإلخبار عنه عن بعض الرهابني الذ ، ودولتهوسلم صىل اهللا عليه وآله جاه النبي 

صىل فلسبق هذا الوجدان والطمع استسلم ومل يرتدد بني يدي النبي  ، وأحبار أهل الكتاب

 .)3(اهللا عليه وآله وسلم 

ما  : صىل اهللا عليه وآله وسلمحديث الرسول يف ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

صىل اهللا عليه مراده  : قال. ر قي نفسهوقبيشء سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة ولكن 

                                                        

 251 ، للتسرتي  ،الصوارم املهرقة) 1(

 307 ، املصدر السابق) 2(

 334 ، املصدر السابق) 3(
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 : ويزعم أتباعه الرعاع أن املراد به ، ًهو حب الرئاسة التي صار مفتونا هبا : وآله وسلم

 .)1(اخللوص واالعتقاد باهللا ورسوله

إن إعتاق أيب بكر لبالل  : قال. عتق الصديق لبالليف ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

وكم من عبد  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ن يصري منة عىل رسول اهللا من ماله ال يصلح؛ أل

مع وسلم صىل اهللا عليه وآله هللا أعتقه غري أيب بكر من املهاجرين واألنصار يف زمانه 

فال منة له يف  ، احتامل أن يكون إعتاقه لبالل يف كفارة قسم أو صوم أو إظهار ونحو ذلك

 .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلم ه ذلك عىل اهللا تعاىل وال عىل رسول

صىل أمجع أهل االسالم عىل انحصار االمام بعد النبي ) :  هـ1019 : ت(نوراهللا التسرتي 

والعباس وإن كان مؤمنا ومن اويل  ،  يف عيل والعباس وأيب بكراهللا عليه وآله وسلم

هجرته مل  ونهوأبو بكر عىل تقدير صحة إيام ، األرحام لكن مل يكن مهاجرا بل كان طليقا

 .)3(يكن من اويل األرحام

دخل مالك بن نويرة املدينة لينظر  ، فلام بويع أليب بكر) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فلام دخل  ،  وكان يوم اجلمعةصىل اهللا عليه وآله وسلممن قام باألمر بعد رسول اهللا 

فلام نظر إليه  ، ليه وآله وسلمصىل اهللا عاملسجد وجد أبا بكر خيطب عىل منرب رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله فام فعل ويص رسول اهللا  : قال ، نعم : قالوا! هذا أخو تيم ؟  : قال

فقال له املغرية  ،  باتباعه ومواالتهصىل اهللا عليه وآله وسلم الذي أمرين رسول اهللا وسلم

                                                        

 2/599طرائف املقال لعيل الربوجردي ) 1(

 330الصوارم املهرقة للتسرتي ) 2(

 36/189 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/420 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق) 3(
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ك واهللا ما حدث شئ فقال مال ، إنك غبت وشهدنا واألمر حيدث بعده األمر : بن شعبة

ملاذا رقيت منرب رسول  : فقال يا أبا بكر ،  ثم تقدم إىل أيب بكر.ولكنكم خنتم اهللا ورسوله

 :  وويص رسول اهللا عليه السالم جالس ؟ فقال أبو بكرصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

لم يزالوا ف ، فقام إليه عمر وخالد وقنفذ ، أخرجوا األعرايب البوال عىل عقبيه من املسجد

فركب مالك راحلته  ، يكزون يف ظهره حتى أخرجوه من املسجد كرها بعد إهانة ورضب

  : وهو ينشد ويقول

 أطعنا رسول اهللا ما كان بيننا فيا قوم ما شأين وشأن أيب بكر

 فتلك وبيت اهللا قاصمة الظهر إذا مات بكر قام بكر مكانه

 ىل قربيأو يقوم ع كأنام جياهد مجا يدب ويغشاه العشار

 أقمنا ولو كان القيام عىل اجلمر فلو قام باألمر الويص عليهم

وقد  : بعث خالد بن الوليد يف جيش وقال له ، فلام توطأ األمر أليب بكر : قال الراوي

ولسنا نأمن  ، علمت ما قال ابن نويرة يف املسجد عىل رؤس األشهاد وما أنشد من شعره

 ، والرأي أنك ختدعه وتقتله وتقتل من كان يبارزك دونه،  أن ينفتق علينا منه فتق ال يلتأم

فلام رأى مالك بن  ،  فسار خالد إليهم.وتسبي حريمهم فإهنم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة

وكان مالك  ، نويرة اجليش قد أقبل نحوه لبس المة حربه واستوى عىل متن جواده

خاف منه وهابه  ، د برزفلام رآه خالد ق ، شجاعا من شجعان العرب يعد بمأة فارس

فحلف له باأليامن املغلظة أنه ال  ، فلم يركن إليه ، وأعطاه العهود واملواثيق عىل األمان

 فلام نام القوم دخل خالد .فرجع مالك ونزع المة حربه وأضافهم تلك الليلة ، يغدر به

فوضع يف قدر وأخذ رأسه  ، بمن معه عىل مالك يف بيته وقتله غدرا ودخل بامرأته يف ليلته
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ثم سباهم وسامهم أهل الردة افرتاء  ، وأمر أصحابه بأكله ، فيه حلم جزور لوليمة العرس

 فلام سمع أمري املؤمنني عليه السالم قتل مالك بن نويرة وسبي .عىل اهللا وعىل رسوله

 اصرب قليال فبعد العرس .إنا هللا وإنا إليه راجعون : حريمه اغتم لذلك غام شديدا وقال

 .)1(ري وكل أمر له وقت وتقدير وللمهيمن يف حاالتنا نظر وفوق تدبرينا هللا تدبريتيس

وقدموا عىل العامل الرباين عجال جسدا له خوار ) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

وصنام هو حطب جهنم يف دار البوار اولئك مثل الغثاء يضطربون بسيول نفخات 

اللهم نور  ، كل ريح عن رصاط احلق يمينا وشامالالشياطني حاال فحاال ويسقطون ب

وأنت أرحم الرامحني  ، وثبت أقدامنا يف سبيل طاعة وليك ، قلوبنا بمعرفة ويص نبيك

  .)2(وخري النارصين

ان أول خلفائهم كان ] بطالن امامة أول خلفائهم [ ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

َال ينال عهدي الظاملني (لقوله تعاىل  ، حق اخلالفةوالظامل والفاسق ال يست ، ظاملا فاسقا َِِ َِّ ُ َْ ََ

م من ( ولقوله تعاىل )]124 : البقرة[ ُ م النار وما لك ُ ِّوال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسك َ ُ ُ َّ َ ُ َْ َ ْ َ َ َّ ْ ََ َ ََّ َُ َِ َ َِ

َدون اهللاِّ من أولياء ثم ال تنرصون  َ ُُ َ َُّ َ ْ ْ ُِ َِ َإن ج( ولقوله تعاىل )]113 : هود[ِ ٍاءكم فاسق بنبأ ِ َِ َ ٌِ َ ْ ُ

ُفتبينوا  َّ َ َ فإذا بطل امامة  ،  فإذا بطل امامة أيب بكر بطل امامة اآلخرين أيضا)]6 : احلجرات[َ

ألن سائر املخالفني ليس هلم شبهة قوية يف  ، أئمة النواصب ثبت امامة أئمتنا االثني عرش

والرشك  ، ا يعبد األصنام ومن ظلم األول املنايف إلمامته أنه كان مرشك.ترويج باطلهم

 .سواء تاب بعده أو مل يتب ،  عام يشمل مجيع من ظلم)الظاملني(ولفظة  ، أعظم الظلم

ونكح امرأة  ، فقتل وسبي وهنب ، ارساله خالد بن الوليد إىل بني حنيفة : ومن ظلمه

                                                        

 103 ، لعباس القمي ، ألحزانبيت ا ، 83 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة) 1(

 2/46 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف) 2(
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لها نح ، منعه فاطمة قريتني من قرى خيرب : ومن ظلمه ، رئيسهم مالك من ليلته بغري عدة

مع تكرير  ، ختلفه عن جيش أسامة : ومن ظلمه ،  هبامصىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا

عزل  :  ومن ظلمه.ولعنه املتخلف عنه ،  األمر بتجهيزهصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

منعه عمر عن النفوذ  :  ومن ظلمه.أسامة األمري املنصوب من قبل الرسول عن االمارة

 ، كشف بيت فاطمة عليها السالم وانفاذه عمر ليحرق بيتها :  ظلمه ومن.مع اجليش

ونفاق للبيعة قهرا من غري  وحيرض أمري املؤمنني عليه السالم الذي حبه ايامن وبغضه كفر

كانت بيعة أيب بكر فلتة وقى  :  ومما يدل عىل ظلمه وعدم لياقته للخالفة قول عمر.اختيار

ان يل  : أنه قال فوق املنرب  ومن ظلمه.ىل مثلها فاقتلوهفمن عاد إ ، اهللا املسلمني رشها

أنه  :  ومن ظلمه وبدعه.وان زغت فقوموين ، فان استقمت فأعينوين ، شيطانا يعرتيني

وكان قد أمر خالدا بقتل  ، ال يفعلن خالد ما أمرته به : وقال ، تكلم يف الصالة قبل السالم

 فلام قام إىل الصالة ندم عىل ذلك ، ن صالة الفجرأمري املؤمنني عيل عليه السالم إذا سلم ع

 .ال يفعلن خالدا ما أمرته به : فقال قبل أن يسلم ، وخيش أن هييج عليه فتنة ال يقوم هبا، 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمأنه أوىص عند وفاته أن يدفن عند قرب النبي  : ومن ظلمه وبدعه

وفرارمها  ، مثل فرارمها يوم أحد ، الزحففرارمها من  : ومن ظلمه وظلم عمر ، يف بيته

 إىل بالد طي التي تسمى غزاة ذات صىل اهللا عليه وآله وسلمحني بعثهام رسول اهللا 

ومما يدل عىل ظلم أيب بكر  ، ومثل فرارمها يوم خيرب ، ومثل فرارمها يوم حنني ، السالسل

آكل  ، ي كنت طريا يف القفاريا ليتن : كلامته عند خروجه من الدنيا : وعدم لياقته للخالفة

 .)1(ومل أول عىل الناس ، وآوي إىل األشجار ، وأرشب من األهنار ، من الثامر

                                                        
 509 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(
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أن أبا  : يف ذكر نسب أيب بكر وبيان دناءته وخساسته) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 ، فطردوه ، فاشتهر عنه أنه كان يلوطهم ، قحافة كان أجريا لليهود يعلم هلم أوالدهم

أن أبا قحافة يف  ، ويوقد النريان ، فاستأجره ابن جذعان ينادي له األضياف بأعىل صوته

ويأخذ األجرة درمها  ، وكان ينادي فوق سطح ابن جذعان ، قريش كان مشهورا باللواط

فنهب ما  ، وكان له رشيك اسمه سعيد ، وكان صيادا ، مع ما يفضل يف األواين من الطعام

فسموه أبا قحافة وأما أبا بكر فإنه كان لقبه عبد  ،  خيل له فيها شيئايف دار رشيكه ومل

 ، وكان خياطا ، وكان عاكفا عىل عبادهتا والسجود هلا أربعني سنة ، وكان خيدمها ، الالت

وكان اسمه يف  ،  عبد اهللاصىل اهللا عليه وآله وسلمفسامه رسول اهللا  ، فأظهر االسالم

وكان يطليها بالدهن ويطيل  ، قديم اهلجرة يف خدمة األصنامألنه كان  ، اجلاهلية عتيقا

وكانت هلا  ،  وأمه سلمى من ذوات األعالم يف مكة.بفصيلتها حتى اسود فسمي عتيقا

فكانوا يبعدوهنا عن  ، ألن العرب كانوا يأنفون من أن تنازهلم البغايا ، راية يف األبطح

 وقد تعجب منه أبوه يوم .رها وعهرهاوكان رايتها محراء تدل عىل فجو ، قرب منازهلم

 وانحطاط منزلتك ، كيف ارتضتك الناس يا بني مع مخول بيتك : وقال له ، بويع للخالفة

 فيا أهل .وال بعبادة ، وال بكرم ، وال بشجاعة ، وال بعلم ، ال بقديم سابقة يف فخر، 

 .)1(االسالم فمن كان هذا أصله كيف يرجى صالحه ويصلح للرئاسة العامة

فمن مل يصلح ألداء سورة واحدة إىل أهل بلدة كيف ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ّيصلح للرئاسة العامة املتضمنة ألداء مجيع األحكام إىل عموم الرعايا يف سائر البالد ّ)2(.  

                                                        

 532 ، املصدر السابق) 1(

 30/412 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(
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 ...يف ذكر والدة أيب بكر ووفاته وبعض أحواله) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وكانت مدة خالفته  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمفة ثاين يوم مات فيه النبي غصب اخلال

  .)1(املغصوبة سنتني وأربعة أشهر

 مل يكن له نسب رشيف وال - أبوبكر -ثم اعلم أنه ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

:  ونعم ما قيل ، ويف اجلاهلية معلم الصبيان ، وكان يف االسالم خياطا ، حسب منيف

  .)2( معلم أطفال وإن كان فاضال*كفى للمرء نقصا أن يقال بأنه 

فحمل أثقاله مع  ، وعقد اخلالفة عند موته لعمر) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(وأضاف وباله إىل وباله ، أثقاله

ًرضب اهللاَُّ مثال رجال : يف قوله تعاىل) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ًُ ََّ ََ َ َ فيه رشكاء َ َ ُ ِ ِ

َمتشاكسون ورجال سلام لرجل هل يستويان مثال احلمد هللاَِِّ بل أكثرهم ال يعلمون  َ َ َ ْ ْ َ ْ ِّ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َُ َْ ً ً ََ ُ َ َِ ِ ٍ ً  : الزمر[ِ

أما الذي فيه رشكاء متشاكسون فالن األول جيمع  : قال : الباقر عليه السالم  قال.]29

فأما رجل  ، يربأ بعضهم من بعضو ، يلعن بعضهم بعضااملتفرقون واليته وهم يف ذلك 

أي  ، فالن األول : قوله عليه السالم : قال املجليس. سلم لرجل فإنه األول حقا وشيعته

 اختلف املشرتكون يف صىل اهللا عليه وآله وسلمفإنه لضاللته وعدم متابعته للنبي  ، أبو بكر

 ، كلهم عىل احلق : ع ذلك تقول العامةواليته عىل أهواء خمتلفة يلعن بعضهم بعضا وم

 .)4(وكلهم من أهل اجلنة

                                                        
 196 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/517 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 30/518 ، للمجليس ، بحار األنوار )2(

 197 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/519 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 28/13 ، 24/161 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(
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اعلم أن أصحابنا رضوان اهللا عليهم استدلوا هبا ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

إن النبي  : عىل خالفة موالنا أمري املؤمنني عليه السالم وعدم استحقاق أيب بكر هلا فقالوا

با بكر شيئا من األعامل مع أنه كان يوليها غريه وملا أنفذه  مل يول أصىل اهللا عليه وآله وسلم

يقرأها عىل  وألداء سورة براءة إىل أهل مكة عزله وبعث عليا عليه السالم ليأخذها منه

فمن مل يستصلح ألداء سورة واحدة إىل بلدة كيف يستصلح للرئاسة العامة  ، الناس

ال  :  وبعبارة أخرى نقول.يف سائر البالد ؟املتضمنة ألداء مجيع األحكام إىل عموم الرعايا 

َوما ( : لقوله تعاىل ، خيلو إما أن يكون بعث أيب بكر أوال بأمر اهللا تعاىل كام هو الظاهر َ

َينطق عن اهلوى  ََ ْ ِ َ ُ َإن هو إال وحي يوحى  *ِ ُ ْ َ ٌَ َّ ِْ أو بعثه الرسول بغري وحي ) ]4 -3 : النجم[ُِ

فال يكون  ، ريب يف أنه تعاىل منزه عن العبث واجلهلال  : فعىل األول نقول ، منه تعاىل

بعثه وعزله قبل وصوله إال لبيان رفعة شأن أمري املؤمنني عليه السالم وفضله وأنه خاصة 

وأن املعزول ال  ،  دون غريهصىل اهللا عليه وآله وسلميصلح للتبليغ عن الرسول اهللا 

ولو كان دفع براءة أوال إىل  ، سة العامةيصلح هلذا وال ملا هو أعال منه من اخلالفة والرئا

 .عيل عليه السالم جلاز أن جيول بخواطر الناس أن يف اجلامعة غري عيل من يصلح لذلك

 - إما أن يكون مل يتغري علمه صىل اهللا عليه وآله وسلمإن الرسول اهللا  : وعىل الثاين فنقول

وما هو املصلحة يف تلك الواقعة  بحال أيب بكر -حني بعث أبا بكر أوال وحني عزله ثانيا 

ال يريب عاقل  : وعىل الثاين فنقول ، فعىل األول عاد الكالم األول بتاممه ، أو تغري علمه

الستحالة  ، يف أن االمر املستور أوال ال جيوز أن يكون شيئا من العادات واملصالح الظاهرة

 وعىل مجيع - علمه  مع وفور- صىل اهللا عليه وآله وسلمأن يكون خفي عىل الرسول 

من  : فال بد أن يكون أمرا مستورا ال يطلع عليه إال بالوحي اإلهلي ، الصحابة مثل ذلك

فيكون هذا حجة  ، أوما علم اهللا من أنه سيدعي اخلالفة ظلام ، سوء رسيرة أيب بكر ونفاقه
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طني ولو فرضنا يف الشاهد أن سلطانا من السال ، وبرهانا عىل كذبه وأنه ال يصلح لذلك

بعث رجال ألمر ثم أرجعه من الطريق وبعث غريه مكانه ال خيطر ببال العقالء يف ذلك إال 

إما أن يكون أوال جاهال بحال ذلك الشخص وعدم صالحيته لذلك ثم بعد  : احتامالن

 .)1(أو كان عاملا وكان غرضه اإلشارة بكامل الثاين وحط منزلة األول ، العلم بدا له يف ذلك

 فلعله ألن .أما أبوبكر فلم يتعرض أحد لنسبه بسوء) :  هـ1112 : ت(اجلزائري نعمة اهللا 

وذلك ألن أم فروة هي أم الصادق عليه السالم بنت  ، األئمة عليهم السالم من نسله

  .)2(القاسم بن حممد بن أيب بكر

ه  الذي كان رمح..شيخنا الشيخ عيل بن عبد العال) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

ًاال والشاه يميش يف ركابه وجماهرا بلعن الشيخني  ، اهللا ال يركب وال يميض إىل موضع

  .)3(ومن عىل طريقتهم

روي يف األخبار اخلاصة أن أبابكر كان يصيل خلف ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

 . )4(وسجوده له ، والصنم معلق يف عنقهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 ، مل نجتمع معهم عىل إله وال نبي وال عىل إمامإنا ) :  هـ1112 : ت(عمة اهللا اجلزائري ن

وخليفته  ، نبيهوسلم صىل اهللا عليه وآله إن رهبم هو الذي كان حممد  : وذلك أهنم يقولون

                                                        
 35/309 ، املصدر السابق) 1(

 1/60 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 2(

 ليوسف البحراين ، لؤلؤة البحرين ، ًأنظر أيضا ، 1/13 ، ن أيب مجهور األحسائيالب ، عوايل اللئايل) 3(

 ، 4/360 ، للخوانساري ، روضات اجلنات ، 2/417 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 134، 

 8 ، للكركي ، مقدمة نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت

 1/53 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 4(
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بل نقول إن الرب الذي  ، ونحن ال نقول هبذا الرب وال بذلك النبي ، بعده أبو بكر

 .)1(و بكر ليس ربنا وال ذلك النبي نبيناخليفته نبيه أب

 .)2(الرفث كنابة عن األول) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 األول من - أي يف القرآن -املراد بالذين كفروا ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

  .)3(الثالثة

 هذه األمة من  يف القرآن تأويله فراعنة"فرعون") :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 . )4(اعداء آل حممد عليهم السالم وبخصوص األول منهم وبخصوص معاوية

وليس بالبعيد أن هذه القراءة كغريها من املحدثات يف ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

 وإن كان بعض أصحابنا .لثبوت التغيري والتبديل فيه عندنا زيادة ونقصانا ، القرآن العزيز

 يف يف قوله تعاىلكام أهنم ترصفوا  ، إال أن يف أخبارنا ما يرده ، ىل نفي األولادعى االمجاع ع

 فأنزل ..." : حيث إن الوارد يف أخبارنا أهنا نزلت ، آية الغار لدفع العار عن شيخ الفجار

 وجعلوا حمله " رسوله " فحذفوا لفظ " ...اهللا سكينته عىل رسوله وأيده بجنود مل تروها

 .)5(الضمري

                                                        

 2/278 ، املصدر السابق) 1(

 156 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 2(

 288 ، املصدر السابق) 3(

 253 ، املصدر السابق) 4(

 2/290 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 5(
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املراد باألعمى يف القرآن من مل يعرف األئمة عليهم ) :  هـ1138 : ت( احلسن العاميل أبو

 وهلذا ورد .السالم ومن جحد حقهم وناصبهم كاملخالفني ورؤسائهم الثالثة وأتباعهم

ُوما يستوي األعمى والبصري  : يف قوله تعاىلًيف خصوص بعضهم أيضا فعن إبن عباس 
ِ َ َ َ َْ َْ ْ َْ َ ِ َ

األعمى أبوجهل ومراده األول بقرينة تأويل البصري بعيل عليه  : قال. ]19 : فاطر[

 . )1(السالم

وهذا أبو بكر يدي مالكا إذ قتله خالد بن الوليد ) :  هـ1381 : ت(حممد رضا املظفر 

 إذ عد من اهل - وال ذنب ملالك .فهل تفرس هبذا آية االنقالب ؟ ، وخال بزوجته ليلة قتله

 وحقيق عليهم ان يدافعوا عن فعلته .له بطل املسلمني يومئذ وقائدهم إال أن قات-الردة 

وما هيمنا ان نشني مالكا بام يستحق !  فليكن مالك مرتدا يستحق القتل .ويربروا عمله

 عمر بن اخلطاب يريد .!ما دامت كرامة خالد حمفوظة مصونة من النقد  ، وبام ال يستحق

 وما .)انه اجتهد فأخطأ(زوجته وأبو بكر يعتذر عنه ان يؤخذ خالد بقتله ملالك ونزوه عىل 

إذ جيعل االجتهاد عذرا للمخالفة  ،  وهذا من أوليات أيب بكر.اخلطأ عىل املجتهدين بعزيز

 :  وأبو بكر مل يقل ملتمم أخي مالك انه ارتد فقتل بل قال له.الرصحية للقانون اإلسالمي

  : ياتملا قال له متمم من أب ، ما دعوته وما قتلته

  ولو هو دعاك بذمة مل يغدر...أدعوته باهللا ثم قتلته

 وقىض الدفاع عن خالد ان حيكم بعض الكتاب يف هذا العرص .التاريخ ينزه مالكا! نعم 

 .)2(!بكفر مالك وارتداده 

                                                        

 247 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 1(

 26 ، ملحمد رضا املظفر ، السقيفة) 2(
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 دؤوب عىل العبادة - أبوبكر -مل يؤثر عن اخلليفة ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ي أو بعده غري أشياء ال تنجع من أثبتها له إال بعد حتمل متطاول أو عىل العهد النبو

 .)1(تفلسف يف القول لو أجدت الفلسفة عىل ال شئ

ما أروعها من مقارنة هذه التي عقدهتا الزهراء بني ) :  هـ1401 : ت(حممد باقر الصدر 

 إن صح -مة أسمى طراز من الكفاءة العسكرية يف دنيا اإلسالم يومئذ وبني رجولة مفطو

 بني بسالة هتفت بآياهتا السامء . من ملكات البطل ومقومات العسكري املوهوب-التعبري 

وشخصية اكتفت من  ، وكتبت بمداد اخللود يف فهرس املثاليات اإلنسانية ، واألرض

 ويا ليتها اقتنعت بذلك عن - العريش -اجلهاد املقدس بالوقوف يف اخلط احلريب األخري 

ويف عرف املفاداة بالنفس لتوحيد  ، ويف عرف التضحية ، رم يف عرف اإلسالمالفرار املح

 .)2(احلكومة الساموية عىل وجه األرض

وليس لدي من تفسري معقول للموقف إال أن يكون ) :  هـ1401 : ت(حممد باقر الصدر 

ه وكسب بذلك موقفا هو يف طبيعتوسلم صىل اهللا عليه وآله قد وقف إىل جوار رسول اهللا 

صىل أبعد نقاط املعركة عن اخلطر الحتفاف العدد املخلص يف ا جلهاد يومئذ برسول اهللا 

 وليس هذا ببعيد ألننا عرفنا من ذوق الصديق أنه كان حيب أن .اهللا عليه وآله وسلم 

صىل اهللا يف احلرب ألن مركز النبي وسلم صىل اهللا عليه وآله يكون إىل جانب رسول اهللا 

هو املركز املصون الذي تتوفر مجيع القوى اإلسالمية عىل حراسته والذب وسلم عليه وآله 

فهل جتد يف حياة  ،  وخذ حياة اإلمام عيل عليه السالم وحياة الصديق وادرسهام.عنه

األول مخودا يف االخالص أو ضعفا يف االندفاع نحو التضحية أو ركونا إىل الدعة والراحة 

                                                        

 7/219 ، لألميني ، لغديرا) 1(

 125 ، ملحمد باقر الصدر ، فدك يف التاريخ) 2(
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ِثم ارجع البرص كرتني (لبرص هل ترى من فطور يف ساعة احلرب املقدسة ؟ فارجع ا ْ َّ َ ْ ََّ َ َِ َ ْ ُِ

ٌينقلب إليك البرص خاسأ وهو حسري  ُ
ِ َِ َ َ َ ْ ْ َُ ً َ َ ْ َ ََ ِ  ألنه سوف جيد روعة واستامتة يف سبل )]4 : امللك[ِ

فيه استعداد  ، وشخصا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، اهللا ال تفوقها استامتة

 ثم حدثني عن .صىل اهللا عليه وآله وسلم مد أستاذه األكرب ألنه نفسه للخلود ما خلد حم

فهل جتد فيها وسلم صىل اهللا عليه وآله  أيام رسول اهللا )ريض اهللا تعاىل عنه(حياة الصديق 

 ، يظهر تارة يف التجائه إىل العريش ، واحلياة العسكرية ، إال ختاذال وضعفا يف احلياة املبدئية

 يوم أحد وهزيمته يف غزوة حنني وتلكئه عن الواجب حينام أمره رسول وأخرى يف فراره

مرة أخرى يف هزيمته يوم  ، باخلروج حتت راية أسامة للغزووسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

الحتالل الوكر اليهودي عىل رأس وسلم صىل اهللا عليه وآله خيرب حينام بعثه رسول اهللا 

 .)1(جيش فرجع فارا

ّإنه لو نص عىل اإلمام يف القرآن مل يكن ليخالف  : قد تقولون) :  هـ1410  :ت(اخلميني 

 ًوال بد أن نذكر عددا. أهنام خيالفان فلن يقبل املسلمون منهام ذلك ولو فرض، الشيخان

وهذه خمالفات  .من خمالفاهتام لرصيح القرآن ليتبني أهنام كانا خيالفان والناس تقبل منهم

املتواتر عن أهل  حسب نقل التواريخ املعتربة واألخبار الكثرية بلأيب بكر لرصيح القرآن 

أن فاطمة بنت النبي جاءت إىل  ّنقل يف التواريخ املعتربة والكتب السنية الصحاح : ّالسنة

إنا  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله  ّأيب بكر تطالبه بإرث أبيها فقال هلا أبو بكر أن النبي

صىل  وهذا الكالم الذي نسبه أبو بكر للنبي.. .. ما تركناه صدقةّمعارش األنبياء ال نورث

ففي  : ًنذكر بعضا ّخمالف لآليات الرصحية من أن األنبياء يورثونوسلم اهللا عليه وآله 

َوورث سليامن داوود : 16سورة النمل آية  ُ َ ْ َ َُ َ ََ ُ  : ويف سورة مريم. وداود هو والد سليامن .ِ
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َفهب يل من لدنك و ْ ََ ُ َّ َِ ِّيرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا * ِلياِ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ْ ُ ُ ُِ ِ ِِ فامذا تقولون  .ِ

أم نقول إن هذا . كالم اهللا ّاآلن؟ هل نكذب القرآن أو نقول إن الرسول ينطق بام خيالف

ومع الغض عن ذلك أليس  .احلديث مل يقله الرسول وإنام وضع الستئصال أوالد النبي

تكون أمواهلم صدقة  ًالفا للعقل فنمنع أوالد النبي من إرث أبيهم وأنهذا احلكم خم

 .)1( ّاجلهال وجيعل مرصوفهم من بيت املال هذا ال يمكن اعتباره إال من أعامل

ُأم أبرموا ( : يف روايات أصحابنا عند تفسري قوله تعاىل) : معارص(حممد الباقر البهبودي  َ ْْ َ َ

َأمرا فإنا مربمون  َ ًُ ْ ُ ِْ َّ ِ أن ستة من املهاجرين واألنصار وهم أبو بكر وعمر  ، ]79 : الزخرف[َ

ومعاذ بن جبل وسامل موىل حذيفة وأبو عبيدة ابن اجلراح عهدوا فيام بينهم وأبرموا 

 ولذلك ترى . عن أهل بيتهصىل اهللا عليه وآله وسلمعهدهم عىل أن خيرجوا سلطان حممد 

وبعد ما  ، إنام يداولون البيعة فيام بينهم ، ةثالثة منهم عندما كانوا حرضوا يوم السقيف

وقال  ، فأوىص أبو بكر إىل عمر ، وقعت البيعة أليب بكر فلتة تداولوها كالكرة فيام بينهم

لو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا أو كان أبو عبيدة ابن اجلراح حيا ملا جعلتها شورى  : عمر

ل اخلرية لعبد الرمحان ابن عوف لعلمه ثم إنه جعلها شورى يف ستة وجع ، وأوصيت إليه

  .)2(بأنه ال يدع جانب عثامن فيكون قد أخرج سلطان حممد عن أهل بيته

ا ادعى أبو بكر أنه سمع رسول مل : يف تعليقه عىل رواية) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

تار لنا اآلخرة إنا أهل بيت أكرمنا اهللا واخ( :  يقول بعد ذلكصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

هذه مزعمة من  :  قال.)عىل الدنيا وإن اهللا أبى أن جيمع لنا أهل البيت النبوة واخلالفة

بل لعمري هذه مزعمة من مل يعرف حقيقة  ، يقدر اخلالفة رئاسة دنيوية وسلطة جتربية
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س قد أهيا النا : وأما أبو بكر فهو الذي يقول حني وىل األمة.. .وال اخلالفة عنها ، النبوة

وليتكم ولست بخريكم فإذا رأيتموين قد استقمت فاتبعوين وإذا رأيتموين قد ملت 

اال وان يل شيطانا يعرتيني فإذا رأيتموين مغضبا فتجنبوين ال أؤثر يف أشعاركم  ، فقوموين

وأبشاركم فالرجل كان يقدر اخلالفة رياسة دنياوية تراه يتكلم بام يتكلم أحد الرؤساء 

 " قد وليتكم ولست بخريكم " : تارة يصانعهم ويقول : وغ كروغاهنماجلمهورية ويرا

 " فإذا رأيتموين مغضبا فتجنبوين ال أو ثر يف أشعاركم وأبشاركم "يقول  ووتارة هيددهم

 )واملؤمن هو الذي ال خيرجه غضبه عن احلق(ومع هذا الغضب الذي خيرجه عن احلق 

وهل متكن أحد  ،  الخ" فإذا رأيتموين " : اكيف ينتفع الناس برشيطته التي يأمر الناس هب

 ، أن يقومه حني مال عن احلق يف كثري من سريه ؟ ال واهللا ما انتفع املسلمون برشيطته تلك

حتى شقيقه عمر حيث نقم عليه ما فعله خالد بن الوليد باملك بن نويرة عشريته ثم عرسه 

ال أشيم سيفا  : ه قودا فأبى وقالوطلب منه أن يقتل ، بزوجته قبل استربائها من دون ريث

 .)1(إىل غري ذلك من سريه ، سله اهللا

وحيث أين مل أجد إجابته يف  : وقد سئل عن إسالم أيب بكر) : معارص(جعفر العاميل 

 لذلك وددت "صىل اهللا عليه وآله وسلم الصحيح من سرية النبي األعظم "كتابكم القيم 

أبا بكر كان من أول الناكصني عىل أعقاهبم بعد من املعروف أن  : أن أسألكم عنه اآلن

َّوهو الذي كان من مؤسيس السقيفة التي جرت  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموفاة الرسول 

 ولكن الغريب أن شخصية هبذا القدر من عدم ثبات .املشاكل عىل اإلسالم إىل يومنا هذا

أو قل يف  ، سالم يف فرتة مبكرةاإليامن يف قلبها أن ينقل التاريخ عنها بأهنا دخلت يف اإل

حب حتقيقكم يف كتاب الصحيح قلتم بأن إسالمه كان بعد  :  مالحظة.!!فرتة غري متأخرة
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ولكن ذلك ال يدفع اإلشكال حيث إن تلك الفرتة أيضا مبكرة بالنسبة  ، اإلرساء واملعراج

عدم  : ناقضنيلشخص مل يستقر اإلسالم يف قلبه؛ فام هو جوابكم للموازنة بني هذين الت

دخوله يف اإلسالم يف فرتة كان املسلمون حياربون من مجيع اجلهات؟ و ، ثبات إيامن الرجل

 له احلمد .بسم اهللا الرمحن الرحيم :  اجلواب.ودمتم موفقني يف خدمة اإلسالم واملسلمني

 إن دخول اإلسالم يف وقت مبكر ال يعني .والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين

 إذ قد ذكرنا ..والتزام ترشيعاته ، واإلنصهار فيه ويف مبادئه ، لوص واإلخالص التاماخل

صىل اهللا عليه أن دعوة النبي  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  يف كتابنا الصحيح من سرية

إىل حد  ،  قد اقرتنت من أول يوم بالوعد الكبري بأن اهللا سيفتح عىل يديه البالدوآله وسلم

 والكثريون من الذين أسلموا كانوا .حصلون حتى عىل كنوز كرسى وقيرصأهنم سي

بل كانوا يشتغلون بحرف يتصدى هلا  ، وليس لدهيم مال وال مقام ، معدمني يف اجلاهلية

ونش الذباب عىل مائدة ابن جدعان بشبع البطن وسرت  ، والصيد ، كاخلياطة ، الفقراء

والطامع يف احلصول عىل اجلاه  ، لصادق اإليامنوفيهم ا ،  فدخلوا يف هذا الدين.العورة

وتفصح  ،  ويف الغالب كانت كيفية تعاطيه مع األمور هي التي تكشف حقيقته..واملال

ويقذف نفسه يف هلوات  ، ًفإذا كان ذلك اإلنسان متفانيا يف سبيل الدين ، عن دخيلته

 وإذا كان ذلك .. اإليامنفذلك هو املؤمن الصادق ، ًاملهالك دفاعا عنه وعن نبيه الكريم

 ، واملبادر ، ليظهر نفسه يف موقع الرخاء عىل أنه هو املدبر ، الرجل الذي يرصد الفرص

 فذلك هو ..ويعمل عىل الفرار منها ،  ثم يتحاشى األخطار يف مواقع البالء.واملتصدر

  .)1(ومن كل يشء ، ومن دينه ، الذي تكون نفسه أحب إليه من اهللا ورسوله
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لتربير  ، واخلطأ يف االجتهاد ، إن أول من طرح مقولة االجتهاد) : معارص(مرتىض جعفر 

حينام طالبه اخلليفة الثاين  ،  اخلليفة األول- فيام نعلم -جرائم ارتكبها اآلخرون هو 

حينام امتنع عن  ، بإرصار بمعاقبة خالد بن الوليد لقتله الصحايب املعروف مالك بن نويرة

وأرص عىل االلتزام بالوفاء للخليفة الذي أقيص عن  ، احلكم اجلديداالعرتاف برشعية 

فإن أبا بكر أطلق يف  ، ثم نزا عىل امرأة ذلك القتيل يف الليلة التي قتله فيها بالذات ، موقعه

 ثم جاء من ." أو اجتهد فأخطأ " تأول فأخطأ " : هذه املناسبة بالذات كلمته املعروفة

كام رواه عمرو  ، وللمخطئ أجرا واحدا ، يف اجتهاده أجرينروى حديثا جيعل ملن أصاب 

 " االكسري " وكانت هذه املقولة بمثابة .وعمر بن اخلطاب ، وأبو هريرة ، بن العاص

فقد بررت أفظع اجلرائم  ، بل هي أعظم من االكسري ، الذي حيول الرتاب اىل ذهب

وعامر  ، وقتل عيل بن أيب طالب ، وصفني ، حتى جريمة قتل األبرياء يف اجلمل ، وأبشعها

 ، ثم بررت جريمة لعن عيل عليه السالم عىل ألوف املنابر ألف شهر ، بن يارس كام قدمنا

وسبي عقائل بيت الوحي وسوقهن  ، ثم جريمة قتل احلسني عليه السالم وذبح أطفاله

م الفائدة  ومن أجل تتمي..واستقصائه  إىل غري ذلك مما ال جمال لتتبعه..من بلد إىل بلد

 ، الذي يربر له كل أخطائه ، فقد منح جيل من الناس بأكمله وسام االجتهاد ، وتعميمها

وغري ذلك فضال عن  ، والرسقة ، والقتل ، ورشب اخلمر ، مع أن فيهم مرتكب الزنا

أو أن  ، ثم فيهم العامل واجلاهل إىل درجة أنه ال حيسن أن يتوضأ ، اخلروج عىل إمام زمانه

وال تفسيق  ، إن ما فعلوه كان باالجتهاد والعمل به واجب :  بل لقد قالوا.رأتهيطلق ام

وهذا من  ، جيوز للصحابة العمل بالرأي يف موضع النص :  بل قال البعض.بواجب

 .)1(األمور اخلاصة هبم دون غريهم
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 .)1(حق مهدور وفدك حق سليب) : معارص(عبداهللا الكربالئي 

وكون دولة فعلية لنفسه ولرهطه  ، خلليفة األول ملك النبوةورث ا) : معارص(ّحيي عبود 

وأنه من قريش عشرية النبي وملا قال له  ، ووالد زوجته ، النبي بني تيم بحجة أنه صاحب

عرتته  ، والرسول مثل شجرة ، البيت أوىل برسول اهللا حيا وميتا بأنه وأهل ، اإلمام عيل

وأشار اإلمام إىل األحاديث النبوية التي  ، اوقريش ظالهل ، وأغصاهنا أهل بيته فروعها

قال اخلليفة األول بأن . للنبي وبالرتتيب اإلهلي لعرص ما بعد النبوة صدعت بخالفته

وما  ، وأمجعوا عليه ، باملسلمني وأن املسلمني قد اختاروه بالشورى اخلالفة شأن خاص

عيل من بعده ومكانة خم ومناسبات متعددة حول والية اإلمام  ذكره الرسول يف غدير

ألهنا صادرة من الرسول كبرش وليست وحيا  ، ليست ملزمة ، وآل حممد ، أهل بيت النبوة

 ،  فأجاهبم اإلمام بأن الرسول ال ينطق عن اهلوى.بشورى وأن اخلالفة مرهونة!! إهليا

 دون أو يعلن أمرا هبذه اخلطورة ، وال يمكنه أن يتقول عىل اهللا ، يوحى إليه وهو يتبع ما

 ثم لنفرتض أن األمر شورى بني املسلمني فآل حممد وعرتته أهل بيته من ، اإلهلية املوافقة

 لقد ، فكيف تكون اخلالفة دون استشارهتم ، وعنوان الفخار ، بل هم الناصية ، املسلمني

  فقالت بطون قريش التي كانت تقف خلف اخلليفة بكل!كانوا غيبا عن هذه الشورى ؟

أنت  فإما أن تبايع ، يا عيل قد جادلتنا فأكثرت جدالنا : ئها وفخرها ونفوذهاكثرهتا وخيال

فضن  ، بيته التفت اإلمام ومل جيد له معينا إال أهل!! وعرتة النبي أهل بيته وإما أن تقتلون

 .)2(البيت فسلم لدولة بني تيم وبعد ستة شهور بايع وبايع معه أهل ، هبم عن املوت
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 مل يأمر أحدا بإمامة الصالة يف صىل اهللا عليه وآله وسلمإن النبي  : )معارص(نجاح الطائي 

يوم االثنني وعندما علم بإمامة أيب بكر للصالة حترك برسعة إىل املسجد معتمدا عىل عيل 

صىل  وصىل هو .عليه السالم والفضل بن العباس فجذب أبا بكر من ثوبه وأقامه مقامه

 يسمح أليب بكر بالصالة هبم أي فعل به مثلام فعل به  باملسلمني وملاهللا عليه وآله وسلم

 والظاهر أن .سابقا يف إمارة احلج يوم أرجعه وأرسل عيل بن أيب طالب عليه السالم مكانه

 يف قوله تعاىلاألمر بإمامة الصالة صدر زورا من عائشة وحفصة الاليت انضممن إىل عمر 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم فانتقم النبي .جرهي ،  هيجرصىل اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا 

 ولكن عائشة ادعت بأن ." إنكن ألنتن صواحب يوسف " : من عائشة وحفصة قائال

 .)1( هو الذي أمر أبا بكر بإمامة الصالةصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 ينم حرق أبوبكر للسنة عن مرشوع قريش ملحو السرية النبوية) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(واحلديث النبوي من الساحة اإلسالمية للقضاء عىل اهلدف الساموي من البعثة

كثرت اإلفرتاءات يف أذهان الناس فجعلوا أبا بكر أغنى وقالوا ) : معارص(نجاح الطائي 

 بينام كان .ًكذبا اشرتى بالال من الكافرين يف مكة واشرتى آخرين مثل صهيب الرومي

ًأبوبكر رجال فقريا يعلم ًوتارة كان بزازا بسيطا ،  الصبيانً ضئيل  : قال عمر عن أيب بكر. .ً

  .)3(بني تيم 
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وقد ساند أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة عمرو بن العاص ) : معارص(نجاح الطائي 

 ودعمه يف مرشوعه .وهم من مؤسسة إبن جدعان ، وطلحة بن عبيداهللا وصهيب الرومي

ق عبداهللا بن أيب مثل اسيد بن حضري وبشري بن سعد وحممد السيايس أتباع الطاغية املناف

م من ( :  وساعده األعراب املحيطون باملدينة الذين قال تعاىل فيهم.بن مسلمة ُ َوممن حولك ْ َ ْ َِّ َ َّ ِ

ُاألعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا عىل النفاق ال تعلمهم نحن نعلم ْ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َْ َ ُْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ ِّ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ُهم سنعذهبم َ ُ َ ِّْ َ ُُ

ٍمرتني ثم يردون إىل عذاب عظيم  َ َ ُِ َ ٍَ َ ِ ُّ َُ َّ ْ َّ َِّ األعراب عىل  وقد حصل زعامء قبائل .)]101 : التوبة[َ

ًجوائز مالية ضخمة من أيب بكر وحصلوا عىل أرايض زراعية واسعة تثمينا حلهودهم 

ن يف العقبة وبدر وأحد يف حني بقي الصحابة املخلصون املشاركو. املنارصة له يف السقيفة

 .)1(!واخلندق وحنني فقراء حمتاجني للخبز والتمر 

أسلم أبوبكر وسن عيل عليه السالم واحد وعرشون سنة وكان ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(ذلك قبل اهلجرة بسنة ونصف

لقد إختلق رجال احلزب القريش قضية الغار واهلجرة متشبسني ) : معارص(نجاح الطائي 

لوسائل املمكنة يف هذا املجال رغبة سياسية منهم لتأهيل أيب بكر ملنصب اخلالفة بكل ا

ً ووضعت الدولة عيدا كبريا .فإنترشت عرشات األحاديث املختلقة بني الناس ، والرئاسة ً

وألن حبل الكذب قصري وإن هذه األكذوبة وضعت ملعارضة حادثة الغدير . هلذه املناسبة
)3( . 

                                                        

 206 ، املصدر السابق) 1(

 186 ، املصدر السابق) 2(

 179 ، املصدر السابق) 3(
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لقد تأثر أعضاء قبيلة بني تيم بشخصية ابن جدعان املتصف ) : معارص(نجاح الطائي 

ً لذا بقي أبوبكر معاقرا .بالكذب ورشب اخلمر واشاعة املنكر واثارة الفتن واحلروب

 .)1(فقد رشب اخلمر يف يوم بدر مع عمر وندبا قتىل قريش ، للخمرة إىل أواخر عمره

 اخلمر الشهري الذين رشبوا اخلمر يف كان أبوبكر من رجال نادي) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(السنة الثامنة يف ظهر شهر رمضان

 إال رجل أوجع الناس - قبيلة بني تيم -مل خيرج من هذا البيت ) : معارص(نجاح الطائي 

ظلمه وخالف الرشيعة ألهنم مل يشاهدوا يف هذا البيت يف طفولتهم وصباهم إال األعامل 

 .)3(املنكرة واملنبوذة

ُقتل خالد بن سعيد بن العاص األموي يف الشام يف املكان الذي ) : معارص( الطائي نجاح

  .)4(جعلته احلكومة مقربة ألعدائها وقد قتلوه إلمتناعه عن بيعة أيب بكر

سعد بن وقاص اغتالته احلكومة يف عهد أيب بكر واشرتك خالد ) : معارص(نجاح الطائي 

غتياالت يف زمنه تعلم الناس عليها وذهب عمر  وملا فشت اإل.بن الوليد ومعاوية فيه

 .)5(نفسه ضحية هذه اإلغتياالت

                                                        

 180 ، املصدر السابق) 1(

 181 ، املصدر السابق) 2(

 181 ، قاملصدر الساب) 3(

 156 ، املصدر السابق) 4(

 154 ، املصدر السابق) 5(
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قضية خالد مع مالك بن نويرة من مجلة مطاعن أيب بكر العظيمة ) : معارص(عيل امليالين 

 سواء كان عمر موافقا أليب ..التي ال جيد الباحث عنها جوابا بعد االملام بمجمل الواقعة

وإنام يستشهد بإنكار عمر عليه للداللة عىل  ، الفا له ومنكرا عليهبكر يف موقفه أو كان خم

 وإن من غري اجلائز رشعا وعقال أن يتجاوز اإلنسان هذه القضية ..فظاعة ما كان وشناعته

 ،  املشتملة عىل قتل املسلمني صربا وسبي النساء املسلامت واستباحة الفروج واألموال-

 .)1(ثم تعطيل احلدود اإلهلية 

أال خيدش كون أيب بكر ابن زنا بطهارة نسب بعض  : وقد سئل) : معارص(ارس احلبيب ي

! هذا إشكال سخيف يعكس جهل املخالفني بام نقوله : فأجاب األئمة عليهم السالم؟

ّفإنا ال نقول بأن آباء أمهات األئمة عليهم السالم جيب أن يكونوا مؤمنني إىل آدم عليه 

بل نقول بأن األمهات وحدهن جيب أن  ،  آباء األئمةلنسبة آلباءكام هو احلال با ، السالم

ّيكن مؤمنات مطهرات أشهد أنك كنت نورا يف  : ولذلك نحن نقول يف الزيارة ، ّ

ّاألصالب الشاخمة واألرحام املطهرة مل تنجسك اجلاهلية بأنجاسها ومل تلبسك من 

فهم  ، األئمة إىل آدم عليه السالمتعني أصالب آباء  ، فاألصالب الشاخمة. ّمدهلامت ثياهبا

وإال  ، ّأما األرحام املطهرة فتعني أرحام األمهات فقط ، ّمجيعا مؤمنون موحدون مطهرون

أشهد أنك كنت نورا يف األصالب الشاخمة  : لوجب أن تكون الزيارة عىل هذا النحو مثال

نت القاسم سالم اهللا والسيدة اجلليلة أم فروة ب. واألرحام املطهرة من األصالب الطاهرة

ّجدها هو حممد بن أيب بكر رضوان اهللا تعاىل عليه الذي هو أحد  ، عليها هي رحم طاهرة

متربئا  ، ويكفي يف رشفه أنه كان معاديا ألبيه املنافق ، حواريي أمري املؤمنني عليه السالم

.  معركة اجلملوقد حارب أخته عائشة يف ، منه حني بايع مواله أمري املؤمنني عليه السالم

                                                        
 76 ، للميالين ، اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية) 1(
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. ّالذي عده أمري املؤمنني عليه السالم من أبنائه ، فأم فروة هي حفيدة هذا الرجل العظيم

وهو من ثقات اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم  ، وأما أبوها فهو القاسم بن حممد

ومن أصحابه الفقهاء املخلصني عىل قول مشفوع بشهادة اإلمام الرضا صلوات اهللا عليه 

 ، ّوال يرضها كون أحد أجدادها كافرا منافقا وابن زنا ، فهي سيدة جليلة طاهرة. ّ حقهيف

وحتى لو افرتضنا كوهنام غري ذلك فإن كوهنا  ، ّفإن أباها وجدها كانا مؤمنني طاهرين

ّكام بينا من أن الالزم هو كون اإلمام ال تنعقد نطفته إال يف رحم  ، رمحا طاهرة يكفي

لنطفة متقلبة يف أصالب الرجال فإن الالزم أن يكونوا مجيعا مؤمنني وألن ا ، طاهرة

أما األرحام فليست سوى أوعية ولذا ينبغي أن تكون الرحم التي  ، موحدين طاهرين

وال رضورة  ، بمعنى كون املرأة مؤمنة رشيفة عفيفة طاهرة ، تستقبل تلك النطف طاهرة

 .)1( واألمهات مؤمنني طاهرينيف أن يكون كل من عالها من اآلباء واألجداد

وإنام كان نابعا  ، إن إسالم أيب بكر لعنه اهللا مل يكن نابعا من القلب) : معارص(يارس احلبيب 

حيث علم الرجل من رهبان اليهود والنصارى أن هذا النبي العريب  ، من احلرص والطمع

ع سنوات ليس سيملك الرشق والغرب بعد بضوسلم صىل اهللا عليه وآله املسمى بمحمد 

فخطط الرجل منذ ذلك احلني ألن يقتنص الفرصة هو وصاحبه عمر لعنة اهللا عليه  ، إال

إما عن طريق تولية النبي  ، ّفيندسان يف مجوع املسلمني هبدف الوصول إىل اإلمارة واحلكم

 .)2(!وإما عن طريق إزاحته وخالفته باملكر واحليلة وقتل النبي غيلة ، هلام

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=395 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=58 
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يف الغار هو أبو وسلم صىل اهللا عليه وآله أن الذي كان مع النبي ) : معارص(يارس احلبيب 

َبكر لعنه اهللا وأنه املصاحب لئال يبلغ املرشكني وأنه املذموم بنهيه عن احلزن وحرمانه من  ُ

 .)1(السكينة

قد اختار وسلم صىل اهللا عليه وآله وعندما رأى أبو بكر أن النبي ) : معارص(يارس احلبيب 

صىل اهللا عليه ّصمم عىل أن يغتال النبي  ، بن أيب طالب عليهام السالم خليفة من بعدهعيل 

 .)2(حتى يقطع الطريق عىل اإلمام عيل عليه السالموسلم وآله 

ما هي املؤلفات التي تنصحون بتأليفها عن السيدة  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

هلا عليها السالم؟ وما هي املواضيع التي الزهراء عليها السالم ؟ وجماالت التأليف حو

ّكيف عريت أبا بكر لعنه  : مازال هناك نقص من املؤلفات حوهلا عليها السالم؟ فأجاب

أين يكون التعيري من . ؟ البحث يف أصل أيب بكر“من أعجاز قريش وأذناهبا”اهللا بأنه 

ل ومناقشة تصدهيا حتلي) ثورة الزهراء عليها السالم(حماسن األخالق ال من مساوئها؟ 

وكيف يمكن االستفادة من ذلك لتحقيق الثورات عىل  ، البطويل للطاغية أيب بكر لعنه اهللا

وتأسيس النقمة الذاتية التي تدفع إىل سقوط الطغاة ولو  ، بإثارة الوجدان ، طغاة العرص

 .)3(بعد حني

صىل اهللا نبي األكرم أما الزعم أن ما حكاه اهللا تعاىل من قول ال) : معارص(يارس احلبيب 

فإن النبي قد قاله بعد  ،  هو طمأنة له“ال حتزن” : أليب بكر عليه اللعنةوسلم عليه وآله 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1039 

)2( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1423 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1529 
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ّفإن ادعى  ، ُوذلك معناه أنه قد ارتكب معصية قد هني عنها ، حصول اخلوف يف أيب بكر

ّمدع أن النبي قد قاله قبل حصول اخلوف يف أيب بكر طالبناه بالدليل عىل مدع وهو  ، اهٍّ

فيثبت املطلوب من ارتكابه  ، ّفيتعني األول والذي يسانده ظاهر اآلية والروايات ، مفقود

صىل اهللا عليه وآله أن السكينة قد نزلت عىل النبي ... ُعليه اللعنة معصية قد هني عنها

:  وحرمانه منها دليل عىل كفره ألن اهللا تعاىل يقول. ُوقد حرم منها أبو بكر ،  وحدهوسلم

ْثم أنزل اهللاُّ سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا  َ َّ َّ َّ ً َ ُْ َ ُُ َ ُ َ َ ََّ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ََ َ ْ َ ََ َ

افرين  َ َوذلك جزاء الك َ َِ ِ ِْ ََ صىل اهللا (وهو ما يعني أن السكينة تنزل عىل النبي ] 26 : التوبة[َ

 ، ّوكذلك تنزل عىل املؤمنني وجتدد ،  تفارقه إال أهنا تتجددرغم أهنا ال) عليه وآله وسلم

ْفعدم نزوهلا عىل أيب بكر حينذاك هو كاشف عن كفره ألنه إن كان مؤمنا لوجب أن تشمله 

 .)1(السكينة عندما نزلت

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمحماولة قتل النبي  : من مثالب أيب بكر) : معارص(يارس احلبيب 

التآمر عىل الويص  ، الكذب عليه يف حديث ال نورث ، رفع الصوت عليه ، العقبة

اغتصاب  ، اغتصاب مقامه وخالفته ، ّقتله غيلة بالسم ، الرشعي وكتابة الصحيفة امللعونة

تطاوله عىل  ، اغتصاب أرض فدك ،  من صاحبه الرشعي“خليفة رسول اهللا”لقب 

) أم طحال(ه إيامها بامرأة زانية وأهلها الزهراء وأمري املؤمنني عليهام السالم بتشبيه

إرساله عصابة األوغاد  ، أمره خالدا بقتل أمري املؤمنني عليه السالم ، بالثعلب وذنبه

أمره بأن يؤتى أمري املؤمنني عليه  ، للهجوم عىل دار الزهراء عليها السالم وتسببه بقتلها

 ، عن جريمة قتل مالك بن نويرةّغضه الطرف  ، السالم إليه بأعنف العنف ملبايعته قهرا

منعه  ، أمره باملجازر واملقابر اجلامعية التي طالت رافيض خالفته ، أمره بإحراق الفجاءة

                                                        
)1( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=373 
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ُأمره بأن يقرب يف حجرة رسول  ، تعيينه عمر من بعده ، أهل البيت من حقوقهم كاخلمس

 .)1(إلخ... صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

َدعوى املخالفني أن أبا بكر سمي عتيقا لقول النبي إن ) : معارص(يارس احلبيب  ِّ صىل اهللا ُ

 هي دعوى سخيفة سمجة تستند إىل “أنت عتيق اهللا من النار” : لهوسلم عليه وآله 

َأما أوال فألن هذا احلديث مروي عن عائشة ومل يرو عن غريها . حديث موضوع أصال ُ

ّممن يعول عىل أمانته وحياديته ولو أن  ، روحة إذ إن أبا بكر هو أبوها وشهادة عائشة جم.َّ

الشتهر بني وسلم صىل اهللا عليه وآله هذا احلديث قد صدر فعال عن النبي األعظم 

أما أن نزعم أن هذا احلديث مل يسمعه  ، ّأصحابه ولتناقله املحدثون عن طريق غري عائشة

في ذلك استغباء ّأحد سوى عائشة يف بيتها ومع ذلك سمى الناس أبا بكر بعتيق بسببه ف

ّفمن أين علم الناس باحلديث حتى يغريوا اسم أيب بكر من عبد اهللا إىل عتيق يف ! للعقول

إال أن نقول أن أبا بكر نفسه أو ! وما تاله؟وسلم صىل اهللا عليه وآله زمن رسول اهللا 

ذا وعندئذ يثبت املطلوب ألن إشاعتهام هل ، عائشة نفسها قد أشاعا هذا احلديث بني الناس

ّاحلديث عالمة أنه خمتلق إذ ال يقدم املؤمن عىل مثل هذا مما يصب يف خانة الغرور وحب  ّ ُِ َ َ

والتناقض ! وما أكثر تناقضاهتا ، وأما ثانيا؛ فإن عائشة قد ناقضت نفسها بنفسها. الشهرة

ّففي حديث آخر اعرتفت بأن أباها إنام سمي عتيقا ألن أباه سامه ! آية الكذب واالختالق ِّ ُ

وكذا تسمية أخويه باسمني مشتقني من أصل واحد؛ ال  ، إن تسمية أيب بكر بعتيق...بذلك

ُحتمل سوى داللة واحدة وهي أن أبا بكر وأخوته كانوا عبيدا أرقاء وقد أعتقوا من  ّ

هي أصال قبيلة شاع ) ْتيم(وال تغفل عن أن قبيلة أيب بكر . العبودية فحملوا هذه األسامء

وهذا يؤكد . ًأي اختاذ العبيد األحباش ثم استلحاقهم واعتبارهم أبناء ، فيها االستلحاق

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=391 
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وأما عن كون أيب بكر . ْألنه من تيم التي شاع فيها ذلك ، َكون أيب بكر عبدا مستلحقا

وأما عن اتصال أيب بكر وعمر وعثامن . تاجرا ذا مال وثروة فهو أيضا من أكاذيبهم

َإذ هم عبيد مستلحقون عىل  ، ش فذلك منفيومعاوية لعنهم اهللا بنسب صحيح إىل قري

 .)1( ، عادة أهل اجلاهلية آنذاك

نريد عمل جملس يتضمن مشهدا متثيليا عن هالك اللعني  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

أبوبكر فأرجو مساعدتكم لنا يف معرفة كيفية هالكه وساعات خروج روحه النتنة امللعونة 

وفقكم اهللا  أرجو رسعة الرد إذا تكرمتم علينا. لكوإذا لديكم أي مسامهه نترشف بذ

ملراضيه وجزاكم اهللا خريا عىل هذا العمل واألعامل املشاهبه التي تنرص أهل البيت سالم 

وفقكم اهللا ملراضيه وجزاكم اهللا  : فأجاب. اهللا عليهم وتفضح أعداءهم عليهم لعائن اهللا

 أهل البيت سالم اهللا عليهم وتفضح خريا عىل هذا العمل واألعامل املشاهبه التي تنرص

 .)2(ألخ..أعداءهم عليهم لعائن اهللا

لقد تربأ املؤمن الصالح حممد بن أيب بكر رضوان اهللا تعاىل عليه ) : معارص(يارس احلبيب 

من أبيه الطاغية لعنة اهللا عليه وذلك حني بايع أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم وكذلك 

 .)3(حيث شهد عىل أبيه أنه يف النار ، ّحني جدد بيعته له

 

 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=599 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=910 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1787 
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 ريض اهللا عنهم عن أيب ذر واملقداد بن األسود وسلامن : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ما معنا غرينا إذ أقبل ثالثة رهط وسلم صىل اهللا عليه وآله كنا قعودا عند رسول اهللا  : قالوا

 تفرتق أمتي ثالث فرق : صىل اهللا عليه وآله وسلماملهاجرين البدريني فقال رسول اهللا من 

فرقة أهل حق ال يشوبون بباطل مثلهم كمثل الذهب كلام فتنته بالنار ازداد حسنا وثناءا : 

 وفرقة أهل باطل ال يشوبون بحث مثلهم كمثل احلديد كلام .إمامهم هذا ألحد الثالثة

وفرقة أهل ضاللة مذبذبني بني  ، اد خبثا ونتنا وإمامهم هذا ألحد الثالثةفتنته بالنار ازد

فسألته عن أهل احلق  :  قال.هذا ألحد الثالثة ، ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء إمامهم

فجهدت أن يفعل  ،  وأمسك عن االثنني.عيل بن أيب طالب إمام املتقني : وإمامهم فقال

  .)1(فلم يفعل

َيا أهيا الذين آمنوا ال تقدموا بني ( : وقد سأله رجل عن قول اهللا تعاىل : المعيل عليه الس ْ ُ َ َُّ َ َِّ َُ َ َُّ ِ
َ َ

ِيدي اهللاَِّ ورسوله  ِ ُ َ َ َِ ما تريد ؟ أتريد أن تغري يب  :  فقال. فيمن نزلت ؟)]1 : احلجرات[َ

 : فقال،  فجلس ، اجلس :  قال.ولكن أحب أن أعلم ، ال يا أمري املؤمنني :  قال.الناس ؟

 . يف أحد اخلمسة نزلت..أكتب عامرا أكتب معمرا أكتب عمر أكتب عامرا أكتب معتمرا

  .)2(فمن هو غريه :  قال.أتراه عمر ؟ : قلت لفضيل : قال سفيان
                                                        

 سبق خترجيه) 1(

مستدرك  ، 30/380 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 243 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

  ، 10/419 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 8/440 ، وديلعيل النامزي الشاهر ، مستدركات علم رجال احلديث
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وقد بلغه أن عمر ذكر لشيعته فاستقبله يف بعض طرقات بساتني املدينة  : عيل عليه السالم

 :  فقال.يا عمر بلغني ذكر لشيعتي عنك :  فقال عيل.بيةويف يد عيل عليه السالم قوس عر

فإذا هي ثعبان  ، إنك هلا هنا ؟ ثم رمى بالقوس إىل األرض :  قال عيل.ارجع عيل ظلعك

اهللا اهللا يا أبا احلسن ال عدت  :  فصاح عمر.فاغر فاه وقل أقبل نحو عمر ليبتلعه ، كالبعري

 ، فعادت القوس كام كانت ، ده إىل الثعبان وجعل يترضع إليه فرضب عيل ي.بعدها يف شئ

رص إىل عمر  :  فدعا عيل عليه السالم سلامن يف الليل وقال له.فمىض عمر إىل بيته مرعوبا

 : فقل له ، وقد عزم أن حيتبسه ، ومل يعلم به أحد ، فإنه محل إليه مال من ناحية املرشق

ىل من جعل هلم وال حتبسه ففرقه ع ، أخرج ما محل إليك من املرشق : يقول لك عيل

حريين أمر صاحبك فمن أين علم  :  فقال.وأديت إليه الرسالة :  قال سلامن.فأفضحك

ما عيل  : يا سلامن اقبل مني ما أقول لك :  فقال.وهل خيفى عليه مثل هذا : هو به ؟ قلت

 ما بئس :  قلت.والصواب أن تفارقه وتصري يف مجلتنا ، إال ساحر وإين ملشفق عليك منه

ارجع إليه  :  قال.لكن عليا قد ورث من آثار النبوة ما قد رأيت منه وما هو أكرب منه ، قلت

أحدثك بام جرى  : فرجعت إىل عيل عليه السالم فقال ، السمع والطاعة ألمرك : فقل له

إن رعب الثعبان  : ثم قال ، فتكلم بكل ما جرى بيننا ، أنت أعلم به مني : بينكام ؟ فقلت

  .)1(ه إىل أن يموتيف قلب

 : قال ، ائتوين الساعة بإبليس األبالسة وفرعون الفراعنة! يا مالئكة ريب  : عيل عليه السالم

! يا خليفة اهللا  :  فقالت املالئكة...فواهللا ما كان بأرسع من طرفة عني حتى أحرضوه عنده

                                                        

 ، 3/211 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/233 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

للنوري  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 41/257 ، 31/614 ، 29/33 ، للمجليس ، بحار األنوار

 461 ، الطربيس
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وا وياله  :  وقالفلام جروه بني يديه قام :  قال...زد امللعون لعنة وضاعف عليه العذاب

ارمحني فإين ال ! يا سيدي  : ثم قال ، !وا وياله من اجرتائي عليهم ! من ظلم آل حممد 

أهيا الرجس النجس  ، ال رمحك اهللا وال غفر لك : فقال عليه السالم ، أحتمل هذا العذاب

مه أنتم تعرفون هذا باس : ثم التفت إلينا وقال عليه السالم ، اخلبيث املخبث الشيطان

 ، سلوه حتى خيربكم من هو : فقال عليه السالم ، نعم يا أمري املؤمنني :  قلنا.وجسمه ؟

أنا الذي جحدت  ، أنا إبليس األبالسة وفرعون هذه األمة :  فقال.من أنت ؟ : فقالوا

  .)1(سيدي وموالي أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني وأنكرت آياته ومعجزاته

ادعيت  : ائت أبا بكر وحده فإنه أرق من اآلخر وقويل له : طمةلفا : عيل عليه السالم

جملس أيب وإنك خليفته وجلست جملسه ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوجب 

 ، فدعا بكتاب فكتبه هلا برد فدك : قال ، صدقت : قال ، ردها عيل فلام أتته وقالت له ذلك

يا بنت حممد ما هذا الكتاب الذي  : فلقيها عمر فقال ، فخرجت والكتاب معها : فقال

 ، فأبت أن تدفعه إليه ، هلميه إيل : كتاب كتب يل أبو بكر برد فدك فقال : معك ؟ فقالت

فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه املحسن فأسقطت املحسن من بطنها ثم لطمها 

ت مخسة فكأين أنظر إىل قرط يف أذهنا حني نقفت ثم أخذ الكتاب فخرقه فمضت ومكث

  .)2(وسبعني يوما مريضة مما رضهبا عمر 

                                                        

 159 ، جلعفر النقدي ، وار العلويةاألن ، 42/55 ، 31/597 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

موسوعة أحاديث أهل  ، 29/192 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 185 ، للمفيد ، االختصاص) 2(

 ، 312 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 8/424 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(البيت 

 ، 123 ، أليب احلسن املرندي ،  النورينجممع ، 1/111 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 
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!  أين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ؟ .. : عيل عليه السالم

 كأين أنظر إىل فاسقهم ..وأدخلنا وأخرجهم ، وأعطانا وحرمهم ، أن رفعنا اهللا ووضعهم

 وصبغت به خالئقه ، ت عليه مفارقهوبسى به ووافقه حتى شاب ، وقد صحب املنكر فألفه

أين  ، أو كوقع النار يف اهلشيم ال حيفل ما حرق ، ثم أقبل مزبدا كالتيار ال يبايل ما غرق، 

واالبصار الالحمة إىل منار التقوى ؟ أين القلوب  ، العقول املستصبحة بمصابيح اهلدى

 ، وتشاحوا عىل احلرام،  وعوقدت عىل طاعة اهللا ؟ ازدمحوا عىل احلطام! التي وهبت هللا 

دعاهم  ، وأقبلوا إىل النار بأعامهلم ، ورفع هلم علم اجلنة والنار فرصفوا عىل اجلنة وجوههم

قوله عليه  :  قال املجليس.!ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا  ، رهبم فنفروا وولوا

ن مالعني  املراد هبم من تقدم ذكر هم من اخللفاء وغريهم م..كأين أنظر : السالم

  .)1(عمر :  ولعل املراد بالفاسق.الصحابة

                                                                                                                                        

لعبد الزهراء  ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 158 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/179

 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم( اهللا حول الزهراء حوار مع فضل ، 451 ، 364 ، 281 ، مهدي

 ، مستدرك سفينة البحار ، 2/63 ، 1/173 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(مأساة الزهراء  ، 330

  ، 7/214 ، للعاميل ، االنتصار ، 8/502 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 ، 23/205 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،67ملحمد تقي احلكيم  ، السنة يف الرشيعة اإلسالمية) 1(

لرشف  ، املراجعات ، 409للموىل حيدر الشريواين  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 29/613

 ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 4/133 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 68 ، الدين

للمريزا حممد  ، تفسري كنز الدقائق ، 8/389 ، يللمحمود ، هنج السعادة ، 378 ، ألويس كريم حممد

إلبن حاتم  ، الدر النظيم ، 181ملحمد تقي احلكيم  ، األصول العامة للفقه املقارن ، 2/24 ، املشهدي

 ، جلواد جعفر اخللييل ، )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 2/254 ، للكوراين ، جواهر التاريخ ، 779العاميل 
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غري وسلم صىل اهللا عليه وآله إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول اهللا  : عيل عليه السالم

بمنزلة هارون ومن تبعه وسلم صىل اهللا عليه وآله  إن الناس صاروا بعد رسول اهللا .أربعة

يق يف شبه العجل وعمر يف شبه  فعيل يف شبه هارون وعت.ومنزلة العجل ومن تبعه

  .)1(السامري

 .)2(اللهم اجز عمرا لقد ظلم احلجر واملدر : عيل عليه السالم

يا رسول اهللا أمرتني ان أصريك  : صىل اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا  : عيل عليه السالم

 فقلت : عيل عليه السالم نعم يا عيل بيتي قربي قال : يف بيتك إن حدث بك حدث ؟ قال

قالت له  ، إنك مسخر باملوضع وتراه : قال ، بأيب وأمي فحد يل أي النواحي أصريك فيه: 

 ، إنام هي بيتي ، اسكني أنت بيتا من البيوت : يا رسول اهللا فأين أسكن ؟ قال : عايشة

وال  ، فقري يف بيتك وال تربجي تربج اجلاهلية األوىل ، ليس لك فيه من احلق إال ما لغريك

فقال البنته  ،  فبلغ ذلك من قوله عمر"وإنك لفاعليه  ،  موالك ووليك ظاملة شاقةتقاتيل

فإنه قد استهيم فيه يف حياته وعند  ، مري عايشة ال تفاحته يف ذكر عيل وال تراده : حفصة

فإذا قضت املرأة عدهتا من زوجها كانت أوىل  ، إنام البيت بيتك ال ينازعك فيه أحد ، موته

 .)3(إىل أي املسالك شاءتببيتها تسلك 

                                                                                                                                        

لعبد املنعم  ، بنور فاطمة اهتديت ، 2/62 ، 1/114 ، لسامي البدري ، دودشبهات ور ، 243 ، 211

 175للتيجاين  ، ألكون مع الصادقني ، 169حسن 

 مر ختريج الرواية) 1(

 92 ، للمفيد ، اجلمل) 2(

 22/494 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 46 ، إلبن طاووس ، الطرف) 3(
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 ، وعىل يشهد يل وأم أيمن ، ان أبى أعطاين فدك : ألبى بكر فقالت :  فاطمة عليها السالم

ودعا بصحيفة من أدم فكتب هلا  ، قد أعطيتكها ، ما كنت لتقولني عىل أبيك اال احلق : قال

ن عند أيب جئت م : من أين جئت يا فاطمة ؟ قالت : فقال ، فخرجت فلقيت عمر ، فيها

فأخذ عمر منها  ،  فأعطانيها وكتب هبا يل...أخربته أن رسول اهللا أعطاين فدك ، بكر

قال  ، نعم : أعطيت فاطمة فدك وكتبت هلا ؟ قال : ثم رجع إىل أبى بكر فقال ، الكتاب

  .)1(وبصق يف الكتاب وحماه ، عىل جير إىل نفسه وأم أيمن امرأة : عمر

ا كان أمري املؤمنني عليه السالم بالكوفة أتاه الناس فقالوا له اجعل مل : الباقر عليه السالم

فلام أمسوا جعلوا  ، وهناهم أن جيتمعوا فيه ، لنا إماما يؤمنا يف شهر رمضان فقال ال

فأتى احلارث األعور يف أناس فقال يا أمري  ، يقولون ابكوا شهر رمضان واشهر رمضاناه

كرهوا قولك قال فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون املؤمنني عليه السالم ضج الناس و

َ َيتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم (ومن  :  ثم قال.ليصل هبم من شاءوا َ َ َّْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ََّّ ِّ َُْ ْ ِ ِ َِ َ

ًوساءت مصريا  ِ َ َْ   .)2(])115 : النساء[َ

                                                        
 58 ، أليب منصور الطربيس ، االحتجاج ، )حلاشيةا (28/302 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني 

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/98 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 1/179

  1/195 ، لعبد اهللا احلسن ، اممناظرات يف العقائد واألحك ، 16/274

 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 11/85 ، 10/522 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 2(

للحر  ، وسائل الشيعة ، 120 ، لنجم الدين الطبيس ، دراسات فقهية يف مسائل خالفية ، 2/625ق 

مستطرفات  ، )احلاشية (264 ،  باقر األنصاريحتقيق حممد ، كتاب سليم بن قيس ، 8/47 ، العاميل

جامع  ، 93/385 ، 34/171 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 638 ، البن إدريس احليل ، الرسائر

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 7/214 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة
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  .)1(من الثاينبايع حممد بن أيب بكر عىل الرباءة  : الباقر عليه السالم

ُوقال الشيطان ملا قيض األمر ( : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم ْ َ َ
ِ ُ ََّ ُ َ َ َْ  قال هو .)]22 : إبراهيم[ََّ

 . )2( أي عمر-الثاين وليس يف القرآن وقال الشيطان إال وهو الثاين 

َوما كنت متخذ املضلني( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ُِّ ُْ َِ ِ َّ ُ َُ ً عضدا َ ُ  قال .)]51 : الكهف[َ

اللهم أعز الدين بعمر بن اخلطاب أو بايب  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله إن رسول اهللا 

ً فأنزل اهللا وما كنت متخذ املضلني عضدا.جهل ابن هشام ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ َ)3( . 

ِفيومئ( : أتدري ما تأويل هذه اآلية : إلبن خربوذ : الباقر عليه السالم َ ْ َ ُذ ال يعذب عذابه َ َ ُ َ َُ ِّ ََّ ٍ

ٌأحد  َ ذلك الثاين ال يعذب اهللا يوم القيامة عذابه  :  قال.ال :  قلت.! ؟ )]25 : الفجر[َ

  .)1(أحدا

                                                                                                                                        

 ، تفسري كنز الدقائق ، 1/275 ، العيايشملحمد بن مسعود  ، تفسري العيايش ، 4/287 ، النجفي

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/95 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 2/622 ، للمريزا حممد املشهدي

 ، حدها ، مفهومها ، البدعة ، 63 ، لنجم الدين الطبيس ، صلوة الرتاويح بني السنة والبدعة ، 4/337

 194 ، جلعفر السبحاين ، يف ظالل التوحيد ، 182 ، جلعفر السبحاين ، آثارها

معجم رجال  ، 33/585 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/282 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

 9/19 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 15/243 ، للخوئي ، احلديث

 ، 30/232 ، للمجليس ، األنواربحار  ، 2/223 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 5/411 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 2/310 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (7/135

 ، 30/234 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/328 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

تفسري  ، 3/246 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/719 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 3/268 ، للحويزي ، نور الثقلني
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ٍوال تطع كل حالف مهني ( :  عز وجليف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ِ َّ ٍ َِّ َّ ََ ْ َُ  .]10 : القلم[ُ

ٍ مهاز مشاء بنميم .الثاين ِ َ ِ َّ ََّ ٍمناع للخري معتد مريب  *ٍَّ ِ ُّ ُ ْ ٍَّ َ ْ ِ َ ْ ِّ ٍ ٍ عتل بعد ذلك زنيم *َّ َ ٍِّ َِ َُ َ ُْ -11 : القلم[َ

احلالف  : قال :  ويف رواية.ولد الزنا : والزنيم ، الكافر العظيم الكفر : العتل : قال) ]13

 )مهاز مشاء بنميم( .أنه ال ينكث عهدوسلم صىل اهللا عليه وآله حلف لرسول اهللا  ، الثاين

مناع ( :  قوله.وهيمز بني أصحابهوسلم صىل اهللا عليه وآله كان ينم رسول اهللا  : لقا

عتل بعد ( :  قوله. أي اعتدى عليه)معتد( .اخلري أمري املؤمنني عليه السالم :  قال)للخري

  .)2(الدعي : والزنيم ، عظيم الكفر : العتل :  قال)ذلك زنيم

املطلب مات ابن هلا فأقبلت فقال هلا الثاين غطي ان صفية بنت عبد  : الباقر عليه السالم

فقالت له هل  ، ال تنفعك شيئاوسلم صىل اهللا عليه وآله قرطك فان قرابتك من رسول اهللا 

فأخربته وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم دخلت عىل رسول اهللا  ، رأيت يل قرطا يا بن اللخناء

 ، فنادى الصالة جامعةوسلم صىل اهللا عليه وآله فخرج رسول اهللا  ، بذلك وبكت

فاجتمع الناس فقال ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي ال تنفع لو قد قربت املقام املحمود 

                                                                                                                                        
 ، 2/795 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 331 ، 30/171 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 تفسري نور الثقلني ، 7/477 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 4/460 ، هلاشم البحراين ، الربهان

 ، 7/129 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، ُ أنظر أيضا5/576 ، للحويزي، 

 310 ، 3/309 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 5/327 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

بحار  ، 4/353 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/712 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 ، مستدرك سفينة البحار ، 22/223 –وقال أن زفر يعني عمر  (258 ، 30/165 ، للمجليس ، األنوار

 ، جممع البحرين ، 5/393 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/367 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 340 ، 323 ، أليب احلسن العاميل ، وارمرآة األن ، 1/559 ، للطرحيي

4/375 
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فقام إليه رجل فقال من  ، ال يسألني اليوم أحد من أبواه إال أخربته ، لشفعت يف أحوجكم

ن أبى يا رسول فقام آخر فقال م ، أيب فقال أبوك غري الذي تدعى له أبوك فالن بن فالن

ما بال الذي وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا ؟ فقال أبوك الذي تدعى له ثم قال رسول اهللا 

فقام إليه الثاين فقال له أعوذ باهللا من غضب  ، يزعم أن قرابتي ال تنفع ال يسئلني عن أبيه

ا ال تسئلوا يا أهيا الذين آمنو(اهللا وغضب رسوله اعف عني عفى اهللا عنك فأنزل اهللا تعاىل 

  .)1() ثم أصبحوا هبا كافرين- إىل قوله -عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم 

َوالليل إذا يغشى : (يف قول اهللا عز وجل  : الباقر عليه السالم ْ َ ْ ََ َِّ  قال الليل يف )]1 : الليل[ِ

 غيش أمري املؤمنني يف دولته التي جرت له عليه وأمري املؤمنني) الثاين(هذا املوضع فالن 

  .)2(عليه السالم يصرب يف دولتهم حتى تنقيض

ُقل ال يستوي اخلبيث والطيب ( : يف قوله تعاىلالباقر عليه السالم  ِّ َ َ ََّ ُ ْ َّ ُِ ِ َ  .]100 : املائدة[ْ

َاخلبيثات للخبيثني  ُِ ِِ َِ ْ َ  .)3( - أي عمر - نزلتا فيه )]26 : النور[َْ

                                                        

العقائد  ، 30/146 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/188 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 3/323 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ملركز املصطفى  ، اإلسالمية

 ، بحار األنوار ، 27/205 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، م القميلعيل بن إبراهي ، تفسري القمي) 2(

 للكوراين ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 51/49 ، 31/590 ، 24/71 ، للمجليس

للفيض  ، التفسري الصايف ، 2/1449 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 2/425 ، 5/498، 

إلزام الناصب يف إثبات  ، 5/588 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/495 ، 5/336 ، الكاشاين

لعيل  ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 1/98 ، لليزدي احلائري ، احلجة الغائب

 602 ، الكوراين

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 3/28 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 3(

 378 ، لفارس حسون كريم
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  .)1( كام الدينإن عمر كان ال يعرف أح : قال : الباقر عليه السالم

 أخذت - ملا أن كان من أمرهم ما كان -إن فاطمة عليها السالم  : الباقر عليه السالم

أما واهللا يا ابن اخلطاب لوال أين أكره أن يصيب  : بتالبيب عمر فجذبته إليها ثم قالت

  .)2(البالء من ال ذنب له لعلمت أين سأقسم عىل اهللا ثم أجده رسيع اإلجابة 

خرجت مع أيب جعفر عليه السالم إىل مكان  : حممد بن مسلم قال : ليه السالمالباقر ع

يريده فرسنا فإذا قاع جمدب يتوقد حرا وهناك عصافري فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها 

فلام رجعنا من الغد وعدنا إىل القاع فإذا  ، ثم صار إىل مقصده : قال ، ال وال كرامة : وقال

 : قال ، ارشيب واروي : فسمعته يقول ، رت حول بغلته ورفرفتالعصافري قد طارت ودا

 ، يا سيدي باألمس منعتها واليوم سقيتها :  فقلت.فنظرت فإذا يف القاع ضحضاح من املاء

يا سيدي  : فقلت ، ولوال القنابر ما سقيتها ، اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها : فقال

 وحيك أما العصافري فإهنم موايل عمر ألهنم منه : ؟ فقالوما الفرق بني القنابر والعصافري 

                                                        

 304 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 15/336 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل) 1(

 ، 76/89 ، 10/230 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 110 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية(

لعيل النامزي  ، لبحارمستدرك سفينة ا ، 22/122 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 101/161

 ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 1/71 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 6/571 ، الشاهرودي

 2/253 ، لعبد اهللا احلسن

بحار  ، 7/219 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/460 ، للكليني ، الكايف) 2(

موسوعة شهادة  ، 88 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين،  28/250 ، للمجليس ، األنوار

بيت  ، 1/165 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، 254 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 112 ، لعباس القمي ، األحزان

 2/55 ، جلعفر مرتىض ، )ها السالمعلي(مأساة الزهراء 
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بوركتم أهل  : وإهنم يقولون يف صفريهم ، وأما القنابر فإهنم من موالينا أهل البيت، 

عادانا من كل شئ حتى من الطيور  : ثم قال ، البيت وبوركت شيعتكم ولعن اهللا أعداءكم

 .)1(الفاختة ومن األيام أربعاء

كانت امرأة من األنصار تودنا أهل البيت وتكثر التعاهد لنا  : قال : سالمالصادق عليه ال

أين تذهبني يا عجوز األنصار  : وإن عمر بن اخلطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا فقال هلا

 فقال هلا عمر ، أذهب إىل آل حممد أسلم عليهم وأجدد هبم عهدا وأقيض حقهم : ؟ فقالت

صىل اهللا ك وال علينا إنام كان هلم حق عىل عهد رسول اهللا ويلك ليس هلم اليوم حق علي: 

فانرصفت حتى أتت أم سلمة فقالت  ، فأما اليوم فليس هلم حق فانرصيفوسلم عليه وآله 

إين لقيت عمر بن اخلطاب وأخربهتا بام قالت  : ماذا أبطأ بك عنا ؟ فقالت : هلا أم سلمة

صىل اهللا عليه كذب ال يزال حق آل حممد :  فقالت هلا أم سلمة ، لعمر وما قال هلا عمر

  .)2(واجبا عىل املسلمني إىل يوم القيامةوسلم وآله 

َإن الذين ( : يف قوله تعاىلالصادق عليه السالم  ِ َّ َّ ُّارتدواِ َ ِ عىل أدبارهم ْ ِ َ ْ َ َ  عن )]25 : حممد[َ

َالشيطان سول( : االيامن برتكهم والية أمري املؤمنني عليه السالم ُ ََّ َْ ْ هلمَّ ُ   .)3( يعني الثاين)َ

                                                        

 ، مستدرك الوسائل ، 61/303 ، 27/272 ، للمجليس ، بحار األنوار ، للربيس ، مشارق األنوار) 1(

 23/48 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 16/124 ، للنوري الطربيس

بحار  ، 12/172 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/156 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 30/267 ، للمجليس ، األنوار

2/176 ، 7/351 

 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 2/308 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، فينة البحارمستدرك س ، 30/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/573
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انه إذا كان يوم القيمة يؤتى بإبليس يف سبعني غال وسبعني كبال  : الصادق عليه السالم

من  : فينظر األول إىل زفر يف عرشين ومائة كبل وعرشين ومائة غل فينظر إبليس فيقول

 : فيقول ،  زفرهذا : هذا الذي أضعفه اهللا له العذاب وأنا أغويت هذا اخللق مجيعا ؟ فيقال

ويل لك  : ببغيه عىل عيل عليه السالم فيقول له إبليس : بام حدد له هذا العذاب ؟ فيقال

وسألته أن جيعل يل سلطانا  ، أما علمت أن اهللا أمرين بالسجود آلدم فعصيته ، وثبور لك

َإن عبادي ليس ل( : وقال ، عىل حممد وأهل بيته وشيعته فلم جيبني عىل ذلك َ ََّ ْ َِ ِ ْك عليهم ِ ِ ْ َ َ َ

َسلطان إال من اتبعك من الغاوين  َ َ َِ َ َْ َّ ٌ َ ِْ َّ ِ َ  : وما عرفتهم حني استثناهم إذ قلت ، )]42 : احلجر[ُِ

َوال جتد أكثرهم شاكرين ( َِ ِ َ ْْ َُ َ ََ ُ ِ  فمنتك به نفسك غرورا فتوقف بني يدي )]17 : األعراف[َ

ذي اتبعوك عىل اخلالف ؟ ما الذي كان منك إىل عيل واىل اخللق ال : اخلالئق فقال له

فلم  : فيقول له إبليس ، أنت أمرتني بذلك :  إلبليس- وهو زفر -فيقول الشيطان 

م ( : عصيت ربك وأطعتني ؟ فريد زفر عليه ما قال اهللا ُ ْإن اهللاَّ وعدكم وعد احلق ووعدتك َ ُّْ َ ََ ْ ََ َ َ َِّ ْ َُّ ِ

م من سلطا ُ م وما كان يل عليك ُ َفأخلفتك ْ َ َ ْ َ َُ ِّ َ َ ْْ ََ ِ َ ُ ْ م فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا َ ُ ْن إال أن دعوتك ُ ُ َ َ َُّ ُ ْ ْ َْ ْ َ ْ َِ َ ُ َ َُ ِ َ َ ِ ٍ

م وما أنتم بمرصخي إين كفرت بام أرشكتمون من قبل إن  ُ م ما أنا بمرصخك ُ َّأنفسك ُ َ َ ْ ُِ ِْ َِ ِ ِِ ُ َ ْ َّ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ َّ َُ ُ َْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِّ

ٌالظاملني هلم عذاب أليم  ِْ َِِ ٌ َ ََّ َُ   .)1(]22 : إبراهيم[َ

                                                                                                                                        
 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1176 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 5/411

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/42 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/481 ، 5/29

 4/371 ، لبحراينهلاشم ا ، غاية املرام ، 5/49 ، النامزي الشاهرودي

 ، 30/232 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/223 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، 2/534 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 8/10 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 384 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 3/16
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 ، ال : ُيسلم عليه بإمرة املؤمنني ؟ قال سأله رجل عن القائم : قال : صادق عليه السالمال

ٌمل يسم به أحد قبله وال يتسمى به بعده ، ذاك اسم سمى اهللا به أمري املؤمنني عليه السالم َّ ُ 

  .)1(إال كافر

 ، عجزوكانت ذات  ، كان صهاك جارية لعبد املطلب : أنه قال : الصادق عليه السالم

فنظر إليها نفيل جد  ، وكانت متيل إىل النكاح ، وكانت من احلبشة ، وكانت ترعى اإلبل

فلام أدرك  ، فحملت منه باخلطاب ، عمر فهواها وعشقها من مرعى اإلبل فوقع عليها

فلام ولدهتا  ، البلوغ نظر إىل أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة

فوجدها هشام بن املغرية  ، علتها يف صوف وألقتها بني أحشام مكةخافت من أهلها فج

كانت من شيمة العرب من  ، احلنتمة :   ب-فحملها إىل منزله ورياها وسامها  ، بن الوليد

 ، فلام بلغت حنتمة نظر إليها اخلطاب فام إليها وخطبها من هشام ، ربى يتيام يتخذه ولدا

وكانت حنتمة أمه وأخته  ، خلطاب أباه وجده وخالهوكان ا ، فتزوجها فأولد منها عمر

  :  وينسب إىل الصادق عليه السالم يف هذا املعنى شعر.وعمته

  وأمه أخته وعمته *من جده خاله ووالده 

  .)2( ينكر يوم الغدير بيعته*أجدر أن يبغض الويص وأن 

                                                        

 ، 7/48 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/411 ، للكليني ، لكايفا) 1(

 2/390 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/179 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 الكوراين لعيل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 6/468 ، للعاميل ، االنتصار، 

 2/310 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 580 ، العاميل

 31/100 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(



831 

وال  ، با الدوانيق زناهوإذا ذكر أبا جعفر أ ، كان إذا ذكر عمر زناه : الصادق عليه السالم

  .)1(يزين غريها

صىل اهللا قال رسول اهللا  ، جعلت فداك : وقد سأله حممد بن مروان : الصادق عليه السالم

! يا حممد  :  فقال.أعز االسالم بأيب جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطاب : عليه وآله وسلم

هل تدري ما  :  عيل فقالثم أقبل ، وكان عيل أشد من رضب العنق ، قد واهللا قال ذلك

صىل اهللا عليه إن رسول اهللا  :  قال.أنت أعلم جعلت فداك :  قلت.!أنزل اهللا يا حممد ؟ 

اللهم أعز االسالم بأيب جهل بن هشام أو بعمر بن  : كان يف دار األرقم فقالوسلم وآله 

َما أشهدهتم خلق الساموات واأل( : فأنزل اهللا ، اخلطاب ْ َْ َ َِ َ َّ ْ ُ ََ َ ُّ ْ ُرض وال خلق أنفسهم وما كنت َ ُ َ ْ َْ َِ ِ ُ ْ ََ َ َ ِ

ًمتخذ املضلني عضدا  ِّ ُْ َُ َ َ ِ ِ َّ   .)2( يعنيهام)]51 : الكهف[ُ

 ، نعم :  قال.الفاروق ؟ : مل سمي عمر : وقد سأله خالد بن نجيح : الصادق عليه السالم

 : افلم سمي سامل :  فقلت.أال ترى أنه قد فرق بني احلق والباطل وأخذ الناس بالباطل

اتقوا  : فقال :  قلت.ملا كتبوا الكتب وضعوها عىل يد سامل فصار األمني :  قال.األمني ؟

إن سعدا يكر فيقاتل عليا عليه  :  قال.وكيف ذلك ؟ : قلت ، نعم :  قال.دعوة سعد

  .)3(السالم

                                                        

 30/384 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 248 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 ، 30/235 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/329 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 3/268 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، للديلمي ، إرشاد القلوب ، 412 ، للصدوق ، معاين األخبار ، 58 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 3(

للحسن بن  ، خمترص البصائر ، 30 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات ، 2/119
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ل لقي عمر أمري املؤمنني عليه السالم فقال يا عيل بلغني انك تتأو : الصادق عليه السالم

َفستبرص ويبرصون  : (هذه اآلية يف ويف صاحبي َُ ُ
ِ ِْ ُ َ ْ ُ م املفتون *َ ُ ُ بأييك ْ َُْ ُ ِّ َ  :  قال)]6-5 : القلم[ِ

 والشجرة امللعونة "ما نزل يف بني أمية ! أمري املؤمنني عليه السالم أفال أخربك يا أبا فالن 

  .)1(بنو أمية خري منك وأوصل للرحم! كذبت يا عيل  :  قال"يف القرآن 

َإذا تتىل عليه آياتنا قال (: قوله تعاىل  : الصادق عليه السالم َ َ ََ ُ ْ َُ ِْ َ َ َ أساطري األولني - أي الثاين -ِ ِ َِّ َ ْ ُ َ َ

ِ سنسمه عىل اخلرطوم - أي أكاذيب األولني - ُ ْْ ُ َُ َُ َ ِ إذا  ، يف الرجعة : قال )]16-15 : القلم[َ

كام توسم البهائم  ،  بميسم معهرجع أمري املؤمنني عليه السالم ويرجع أعداؤه فيسمهم

  .)2(األنف والشفتان : عىل اخلراطيم

ًذرين ومن خلقت وحيدا( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْ َ َِ َ ْ َُ َ َ ولد  : الوحيد : قال،  )ِْ

ًوجعلت له ماال ممدودا( ، وهو زفر ، الزنا ً َ ُْ ْ َّ َُ ُ َ َ ًوبنني شهودا(أجال إىل مدة  :  قال)َ ُ َ َُ َ  :  قال)ِ

ُومهدت له (ال يورث وسلم صىل اهللا عليه وآله أصحابه الذين شهدوا أن رسول اهللا  َّ ََ ُّ َ

                                                                                                                                        

مستدرك سفينة  ، 53/75 ، 31/617 ، 30/194 ، جليسللم ، بحار األنوار ، 139 ، سليامن احلىل

 8/191 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

تفسري  ، 30/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/380 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 4/353 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/392 ، للحويزي ، نور الثقلني

مستدرك  ، 30/166 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 177 ، للحسن بن سليامن احلىل ، لبصائرخمترص ا) 2(

 ، 2/1337 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 7/81 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 يزيللحو ، تفسري نور الثقلني ، 425 ، 7/262 ، 300 ، 5/210 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

إلزام الناصب يف  ، 247 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 531 ، 5/394، 

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 317 ، 2/310 ، 1/92 ، لعيل اليزدي احلائري ، إثبات احلجة الغائب

 178 ، العاميل
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ًمتهيدا َِ َثم يطمع أن أزيد( ملكه الذي ملك مهدت له )ْ ِ َ َْ ْ ُُ ََ ًكال إنه كان آلياتنا عنيدا ()َّ َ َِّ ِ َِ َ َ َُ ََّ  :  قال)ِ

فيها وسلم صىل اهللا عليه وآله  عاندا لرسول اهللا ، لوالية أمري املؤمنني عليه السالم جاحدا

ًسأرهقه صعودا ( ُُ َ ُ ِ ْ ر وقدر*َُ َّ َ إنه فك ََّ ََّ ََ ُ وقدر إن مىض رسول اهللا  ،  فكر فيام أمر به من الوالية)ِ

أن ال يسلم ألمري املؤمنني عليه السالم البيعة التي بايعه هبا عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله 

َفقتل كيف قدر (لم وسصىل اهللا عليه وآله عهد رسول اهللا  َّ َ َ ُ ََ ْ َ َ ثم قتل كيف قدر*ِ ََّّ َ َ ُ َُ ْ َ  :  قال* )ِ

َثم نظر( ، عذاب بعد عذاب يعذبه القائم عليه السالم ََّ وسلم صىل اهللا عليه وآله  إىل النبي )َُ

َثم عبس وبرس(وأمري املؤمنني صلوات اهللا عليه  َ ََّ َ َ َ َ رب ( مما أمر به )ُ ْ َثم أدبر واستك َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ ْقال إن َ ف*ُ َ َِ

ُهذا إال سحر يؤثر ٌَ َّ َْ ُ ْ ِ ِ ِإن هذا إال قول البرش( ، إن النبي سحر الناس لعيل :  قال زفر)َ َ َ ْْ ُ َ َّ َ ِْ َِ()1(.  

ًسأرهقه صعودا : ( يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُُ َ ُ ِ ْ جبل  ، صعود) :  هـ]17 : ّاملدثر[َُ

فإذا رضب بيديه عىل اجلبل ذابتا  ، يف النار من نحاس حيمل عليه حبرت ليصعده كارها

ُإنه ( : وقوله تعاىل ، فال يزال هكذا ما شاء اهللا ، فإذا رفعهام عادتا ، حتى تلحقا بالركبتني َّ ِ

ر وقدر  َّ َفك ََّ َ َ فقتل كيف قدر*ََ َّ َ َ ُ ََ ْ َ ِإن هذا إال قول البرش( :  إىل قوله)ِ َ َ ْْ ُ َ َّ َ ِْ هذا يعني تدبريه  : قال ، )َِ

 : ثم قال اهللا تعاىل ،  واستكباره يف نفسه وادعاؤه احلق لنفسه دون أهلهونظره وفكرته

َسأصليه سقر( َ ََ ِ ِ ْ ِلواحة للبرش( :  إىل قوله)ُ َ َ َ َّْ ِّ ٌ  ، يراه أهل املرشق كام يراه أهل الغرب : قال ، )َ

                                                        

 ، 30/168 ، للمجليس ، األنواربحار  ، 2/395 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

لرشف  ، تأويل اآليات ، 4/289 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/108

مرآة  ، 1/94 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 2/733 ، الدين احلسيني

هلاشم  ، الربهان ، 327 ، أليب احلسن العاميل ، رمرآة األنوا ، 274 ، أليب احلسن العاميل ، األنوار

 5/248 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف ، 4/402 ، البحراين
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واملعني يف هذه اآليات مجيعا  ، إنه إذا كان يف سقر يراه أهل الرشق والغرب ويتبني حاله

  .)1(رتحب

ِوالفجر( : قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْ ََ ٍوليال عرش( و هو القائم)ْ ْ َ ٍ َ  األئمة عليهم )ََ

ِوالشفع(و ، السالم من احلسن إىل احلسن َّْ  ،  أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم)َ

ِوالوتر(و ْ َ ِوالليل إذا يرس( هو اهللا وحده ال رشيك له )َْ ْ َ ْ ََ َِّ  فهي .- أي عمر -  هي دولة حبرت)ِ

  .)2(ترسي إىل قيام القائم عليه السالم

م عدو مبني ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ م الشيطان إنه لك ُ ٌوال يصدنك َِ ُّ ْ ٌُّ ُ ْ ُ َ َُ َّ َّ ََّ ُ َ َِ َّ

 . )3( عن أمري املؤمنني عليه السالم.يعني الثاين :  قال)]62 : الزخرف[

أما  : خلف أبو بكر أقبل عمر عىل عيل عليه السالم فقال لهملا است : الصادق عليه السالم

 : فمن جعله كذلك ؟ قال : عيل عليه السالم علمت أن أبا بكر قد استخلف ؟ فقال له

                                                        

 ، 24/325 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/734 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 1(

 ، هلاشم البحراين ، نالربها ، 6/275 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/590

4/402 

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/591 ، 24/78 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 8/131 ، الشاهرودي

لرشف  ، تأويل اآليات ، 6/46 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/492

 117 ، ملحمد عيل احللو ، )عليها السالم(ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ، 2/792 ، الدين احلسيني

 ، 30/157 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/287 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، 6/406 ، 398 ، 4/258 ، شاينللفيض الكا ، التفسري الصايف ، 36/110 ، 35/369 ، 31/603

 4/152 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 203 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار
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صىل واهللا ألرسع ما خالفوا رسول اهللا  : عيل عليه السالم فقال له! املسلمون رضوا بذلك 

واهللا ما استخلفه رسول اهللا  ، ه بغري اسمهولقد سمو ، ونقضوا عهدهوسلم اهللا عليه وآله 

صىل اهللا عليه وآله ما تزال تكذب عىل رسول اهللا  : فقال عمروسلم صىل اهللا عليه وآله 

انطلق بنا يا عمر لتعلم أينا الكذاب عىل رسول اهللا  : فقال له ، يف حياته وبعد موتهوسلم 

لق معه حتى أتى القرب إذا كف فيها فانط ، يف حياته وبعد موتهوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 فقال " أكفرت يا عمر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجال ؟ " : مكتوب

  .)1(أرضيت ؟ واهللا لقد فضحك اهللا يف حياته وبعد موته : عيل عليه السالم له

لثاين وهو وقد سئل عن قول أمري املؤمنني عليه السالم ملا نظر إىل ا : الصادق عليه السالم

عنى هبا  : فقال ،  ما أحد أحب إيل أن ألقى اهللا بصحيفة من هذا املسجى"مسجى بثوبه 

هذا مما عد اجلمهور من مناقب عمر زعام  :  قال املجليس.الصحيفة التي كتبت يف الكعبة

بمالقاة اهللا هبا أن يكون أعامله مثل  ومنهم أنه عليه السالم أراد بالصحيفة كتاب أعامله

عىل  وله املكتوبة فيه فبني عليه السالم أنه أراد بالصحيفة العهد الذي كتبوا ردا عىل اهللاأعام

باملالقاة هبا خماصمة  ورسوله يف خالفة أمري املؤمنني عليه السالم أن ال يمكنوه منها

  .)2(أصحاهبا عند اهللا تعاىل فيها

                                                        

 ، بحار األنوار ، 3/34 ، 2/281 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 274 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

جممع  ، 296 ، الصفارملحمد بن احلسن  ، بصائر الدرجات ، 41/230 ، 28/221 ، للمجليس

 84 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 204 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 412 ، للصدوق ، معاين األخبار) 2(

 31/589 ، 28/117 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(
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م ن(:  يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ َفأنذرتك ُْ ْ َ َّارا تلظى ََ َ َ ال يصالها إال األشقى *ًَ ْ َّ َ َْ َ ِ َ ْ َ

يف جهنم واد فيه نار ال يصالها إال األشقى أي فالن الذي  : قال]) 15-14 : الليل[

يف عيل عليه السالم وتوىل عن واليته ثم قال وسلم صىل اهللا عليه وآله كذب رسول اهللا 

ر هذا الوادي فللنصاب قال النريان بعضها دون بعض فام كان من نا : عليه السالم

  .)1(فالن هو الثاين : املجليس

فلقى  : إهنا صبية قال : إليه قال له أمري املؤمنني- عمر -ملا خطب  : الصادق عليه السالم

خطبت إىل ابن أخيك فردين أما  : وما ذاك ؟ قال : مايل أيب بأس ؟ قال : العباس فقال له

ألقيمن عليه شاهدين بأنه رسق  وة إال هدمتهاواهللا ألعورن زمزم وال أدع لكم مكرم

  .)2( وألقطعن يمينه فأتاه العباس فأخربه وسأله أن جيعل االمر إليه فجعله إليه

إن أمري املؤمنني  : إن الناس حيتجون علينا ويقولون : وقد قيل له : الصادق عليه السالم

أيقولون ذلك ؟ إن  : وقالوكان متكئا فجلس  ، عليه السالم زوج فالنا ابنته أم كلثوم

سبحان اهللا ما كان يقدر أمري املؤمنني  ، يزعمون ذلك ال هيتدون إىل سواء السبيل قوما

                                                        
 ، 2/426 ، 8/314 ، للمجليس  ،بحار األنوار ، 2/426 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، 5/338 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1451 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 4/470 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 5/592 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/498

لعيل  ، الرصاط املستقيم ، 20/561 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 5/346 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، قاموس الرجال ، 20/538 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 3/130 ، بن يونس العاميل

تزويج أم كلثوم من  ، 281 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 12/217 ، ملحمد تقي التسرتي

عليها (مأساة الزهراء  ، 59 ، لعيل امليالين ، يف خرب تزويج أم كلثوم من عمر ، 28 ، لعيل امليالين ، عمر

 زواج أم كلثوم ، 2/696 ، لعيل امليالين ، حمارضات يف االعتقادات ، 1/270 ، جلعفر مرتىض ، )السالم

 122 ، لعيل الشهرستاين، 
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إن فالنا خطب إىل  ، كذبوا ومل يكن ما قالوا! عليه السالم أن حيول بينه وبينها فينقذها ؟ 

واهللا لئن مل تزوجني :  فقال للعباس ، عيل عليه السالم بنته أم كلثوم فأبى عيل عليه السالم

فلام  ، فألح العباس ، فأبى عليه ، فأتى العباس عليا فكلمه ، ألنتزعن منك السقاية وزمزم

رأى أمري املؤمنني عليه السالم مشقة كالم الرجل عىل العباس وأنه سيفعل بالسقاية ما 

ا سحيقة بنت قال أرسل أمري املؤمنني عليه السالم إىل جنية من أهل نجران هيودية يقال هل

فأمرها فتمثلت يف مثال أم كلثوم وحجبت االبصار عن أم كلثوم وبعث هبا إىل  ، جريرية

ما يف األرض أهل بيت أسحر من  : فلم تزل عنده حتى أنه اسرتاب هبا يوما فقال ، الرجل

 ، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت املرياث وانرصفت إىل نجران ، بني هاشم

 .)1( املؤمنني عليه السالم أم كلثوموأظهر أمري

قلت سيدي أريد أن أسألك يف يشء يتحدث  : وقد سأله املفضل : الصادق عليه السالم

يا مفضل قد علمت ما قد  :  قال.عنه أهل الكوفة وإنني يا موالي أستحي أن أسألك عنه

اسمع يا  : قال ف.نعم يا موالي : قلت! وتريد أن تسألني عن تزويج أم كلثوم  ، مهمت به

ّ إن أصل ذلك كان يف األظلة واألشباح عىل حسب ما أنا مفرسه .مفضل ما أقول وافهم

ّإن عيل صىل اهللا عليه وسلم قد ظلم ستة مرات. .لك ّيف ستة مرات فيام يظنون وقيل  ، ّ

بقي له ظلم آخر عىل التشبيه تأكيد حلجة  ، وبقيت له قتلة ، لستة مرات فيام شبه عليهم

ُوما قتلوه ( :  أما سمعت قوله تعاىل يف قصة عيسى.وما كان اهللا ليقتل أولياءه ، اءاألعد َُ ََ َ

ْوما صلبوه ولـكن شبه هلم  َُ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َُ ِ َ يا موالي كيف كان سبب قتله أول  :  قلت)]157 : النساء[َ

                                                        

مرآة  ، 42/88 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/826 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

 ، األنوار العلوية ، 281 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 21/198 ، للمجليس ، عقولال

 21 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، 6/459 ، للعاميل ، االنتصار ، 436 ، جلعفر النقدي
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 كان سبب أول ذلك قابيل وهابيل فقد كان هابيل يومئذ : ّمرة ؟ قال الصادق عليه السالم

 :  فقال له.فأتى قابيل إىل هابيل. أمري املؤمنني وكان قابيل زافر وهو إبليس األبالسة

. واهللا ألقتلنك إن مل تزوجني هبا : زوجني ابنتك فامتنع عن تزوجيه إياه فقال عندئذ قابيل

ّواهللا أجل وأقدر  ، فظن قابيل أنه ابنة هابيل ، ّفلم هم بقتله زوجه جريرة بنت إبليس

ولكن يفعل ذلك عىل الظاهر تشبيها لتأكيد احلجة  ، ن أن يفعل بأوليائه ذلكوأعظم م

ّفلم يزل هبام ستة مرات فلام أن كان يف تكرير السادس  ، واملعنى كام أخربتك. عىل األعداء

ّفأرسل إليه أمري املؤمنني عيل . ّزوجني ابنتك : وويل زافر أرسل إىل أمري املؤمنني يقول
 فأتى سلامن إىل زافر. .قل له يا سلامن إنك قد عدت إىل ضاللك القديم  :وقال له ، سلامن

نعم قد عاد إىل ما  : اغتاظ وقال له ، فلام علام أن سلامن قد اطلع عىل أمره. وأخربه ذلك، 

 ، وأرفع عن البيت احلرام رسم املقام ، فإما إن يزوجني وإما أن أغور ماء زمزم. .ذكرت

.. امحل إليه هذا الكتاب : ّفقال عيل. إىل أمري املؤمنني وأخربهفانرصف سلامن . أو أقتله

ما  : فقال ،  أي علم أنه أقبل يف سبب)حبرت وأدمل( فلام نظره .فحمل سلامن إليه الكتاب

 : زافر : قال ، أخربين أمري املؤمنني أن أعرض عليك هذا الكتاب : وراءك ؟ فقال سلامن

وجد فيه صورة هابيل ونظر إىل نفسه  ، فلام فتحه. وما هو ؟ فأخرج الكتاب وسلمه إياه

 ، إنام خطبت إليه ابنته ألنه يزعم أنني من نسل الشيطان : ًفقال خماطبا سلامن. يعني قابيل

. ّولكن ال بد أن يزوجني ابنته حتى يظهر كذبه عند اخللق وال ينجيه إال التزويج أو القتل

قد  : ّقال عيل.  املؤمنني وأخربه بكل ما جرىوأقبل عىل أمري. أخربه بذلك : فقال سلامن

ثم إن . كام زوجته قديام واشتبه عليه ، وأنا اآلن أزوجه إبنته جريرة ، علمت بكل ما قال

فجمع أصحابه . .سلامن انرصف إليه وأخربه بأن أمري املؤمنني قد أجابك إىل كل ما تريد

فأتى هبا سلامن  ، مل إليه ابنته جريرةثم أمر أمري املؤمنني سلامن بأن حي.. وعاهده عىل ذلك
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وتداخله الرسور والفرح لذلك ثم  ، إليه فأعمى اهللا برصه جعل عليه غشاوة فلم يفهم

َّإنا ( : ثم تال أبو عبد اهللا. إين أشكرك يف هذا األمر وال أقدر عىل مكافأتك : قال لسلامن ِ

َجعلنا يف أعناقهم أغالال فهي إىل األ َ َِ َ ِْ َِ ً ْْ َ َِ َ َْ ِ َ َذقان فهم مقمحون َ ْ َ َ ُْ َُ ُّ ثم دخل فيه  :  قال.)]8 : يس[ِ

ليحتج بذلك  ، فلام أصبح أرسل إىل أصحابه وشياطينه ، فوجدها عىل صورة أم كثلوم

فإهنم لو . كفانا أمر عيل وأصحابه : فقال زافر. فلام اجتمعوا إليه هنأوه بتزوجيه. .عندهم

 قال. صدقت : قالوا. ّما زوجونا كريمتهم ، كانوا بني أيب كبشة عىل حق ونحن عىل باطل

وبينام هم كذلك دخلت  : قال سلامن. كذابون وهذه حيلة بينهم ، واهللا إهنم سحرة كهنة: 

 ، نحن عىل باطل صاحبك عىل حق ونحن عنده شياطني خونة : فقالوا بأمجعهم ، عليهم

َشي( : فلم زوجنا ابنته أم كلثوم ؟ فقال هلم سلامن هذه اآلية ِاطني اإلنس واجلن يوحي َ ُِ ِّ َِ ْ ِ ِ َ

ًبعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا  َ ُْ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ ُ ٍُ َ  فلام سمعوا ذلك من سلامن )]112 : األنعام[ِ

ًوغضب الثاين غضبا شديدا ، غضبوا عليه أتقتلوين يف جملسكم  : فقلت هلم. .ّومهوا يب ، ً

 قال .ضة عىل الطغاة الكفرة الفجرةإن هذا واهللا هو األبالسة املح : هذا ؟ قال املفضل

فام نصنع هبذا العجمي وقد نلت حاجتك ؟  : قال بعضهم لبعض ، ملا مهوا يب : سلامن

فافرتقوا وبلغ ما حتدثوا به أمري املؤمنني عليه السالم فأمر سلامن أن يرس إليهم وحيدثهم 

غر يف نفسه ويقل وما لبس عله من أمر ابنته حتى يكف عن فجوره وتبجحه فيص. باحلقيقة

 : فأتيته يف منزله ومل يكن أحد عنده فقلت له : قال سلامن ، قدره ويموت من العار واحلزن

جتنب خمالفتي يف الرس والعالنية وهي كأهنا  ، إهنا موافقة يل : كيف وجدت زوجتك فقال

علك ل ، فأدخل عليها ، نعم إنه منك وإليك وهي ابنتك جريرة : فقال سلامن. ّمنا وفينا

فإذا هي ابنته جريرة مل  ، فدخل عليها نظر فيها. فلام سمع هذا مل يتاملك عقله. تعرفها اآلن

قد فعلها  : وقال. واغتاظ غيظا شديد ، فصاح صيحة رجت هلا الدار. ينكر منها شيئا
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ال  : فقال له سلامن. واهللا ألفعلن وأفعلن ، ليست هذه بأول أفعاله. الساحر ابن أيب طالب

ومن رأيي ومشوريت لك أن تكتم  ، عورتك وتبدي سريتك وتنفضح يف عشريتكتكشف 

كفاين  : فقال. زوجه ابنته وإن أبديت انكشف للناس أمرك :  فإن كتمت قال الناس.ذلك

فال طاقة . .الساحر ما يقول وليقل هـذا ، وسأقبل منك ما تقـول ، ّيا سلامن أين مت غيظا

ًومات حنقا وغيظا ال  ، حابه قصته خوفا من العاروكتم عن أص ، يل وألصحايب بسحره ً

  .)1(رمحه اهللا وال ريض عنه رب العاملني

 ملا نزلت الوالية لعيل عليه السالم قام رجل من جانب الناس فقال : الصادق عليه السالم

يا  : فجاءه الثاين فقال له ، لقد عقد هذا الرسول هلذا الرجل عقدة ال حيلها بعده إال كافر: 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفرجع الثاين إىل رسول اهللا  ، فسكت :  قال.من أنت ؟! عبد اهللا 

لقد عقد هذا الرسول  : إين رأيت رجال يف جانب الناس وهو يقول! يا رسول اهللا  : فقال، 

فإياك أن تكون ممن  ، ذلك جربئيل! يا فالن  :  فقال.هلذا الرجل عقدة ال حيلها إال كافر

  .)2(قدة فينكصحيل الع

  .)3(كان صهيب عبد سوء كان يبكي عىل عمر : الصادق عليه السالم

                                                        

 60 ، يبرواية املفضل بن عمر اجلعف ، )عليه السالم(اهلفت الرشيف من فضائل موالنا الصادق ) 1(

 ، مدينة املعاجز ، 28/346 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 61 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 2(

 جامع أحاديث الشيعة ، 37/120 ، 31/593 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/302 ، هلاشم البحراين

 21/25 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 26/46 ، للربوجردي، 

 ، )احلاشية (20/148 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/192 ، للطويس ، ار معرفة الرجالاختي) 3(

 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 83 ، للعالمة احليل ، خالصة األقوال ، 22/142 ، للمجليس ، بحار األنوار

لعيل  ، طرائف املقال ، 417 ، 1/131 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 2/425 ، 1/302
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كان يبكي عىل رم  :  فإنه كان يعادينا ويف خرب آخر"لعن اهللا صهيبا  : الصادق عليه السالم

 . )1(بئس العبد صهيب كان يبكي عىل رمع :  ويف رواية-) مقلوب عمر(ع 

صىل اهللا اهللا  قال رسول! جعلت فداك : مد بن مروانوقد سأله حم : الصادق عليه السالم

قد واهللا ! يا حممد : أعز اإلسالم بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب؟ فقال : عليه وآله وسلم

هل تدري ما أنزل اهللا  : فقال ، ثم أقبل عيل ، َّوكان أشد عيل من رضب العنق ، قال ذلك

وسلم صىل اهللا عليه وآله   رسول اهللاإن : قال. أنت أعلم جعلت فداك : يا حممد؟ قلت

 ، اللهم أعز اإلسالم بأيب جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطاب : فقال ، كان يف دار األرقم

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا ( : فأنزل اهللا ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ  .)2()]51 : الكهف[َ

نني يف آخر صالته رافعا دعا رسول اهللا عليه وآله السالم ألمري املؤم : الصادق عليه السالم

اللهم هب لعىل املودة يف صدور املؤمنني واهليبة والعظمة  : هبا صوته يسمع الناس يقول

ُإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ( : فأنزل اهللا ، يف صدور املنافقني َ ْ َ َّ َ ََ ْ ََّ ُ َ َ َُ َ ُ ُ َّ َِّ ِ ِ ُِ ِ

                                                                                                                                        

 1/210 ، أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلبايس ، الرسائل الرجالية ، 2/139 ، الربوجردي

 ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش ، 4/271 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، )احلاشية(

 ، 194 ، نوري الطربيسلل ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، )احلاشية (5/313 ، ملحمد عىل األبطحي

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 367 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

 2/63 ، النامزي الشاهرودي

 4/271 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 73 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

جممع  ، )احلاشية (5/312 ، ملحمد عىل األبطحي ،  النجايشهتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال، 

 2/640 ، للطرحيي ، البحري

الربهان  ، 2/355العيايش  ، 75/12 ، 30/235بحار األنوار للمجليس  ، 3/268 نور الثقلني )2(

 3/246الصايف  ، 2/472
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ًودا  ّ َ فإنام يرسناه بلس*ُ َّ َِ ِ ُ ََ َّْ ِ ًانك لتبرش به املتقني وتنذر به قوما لدا َ ُّ ً َ ُّْ ُ َّ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َِّ  بنى أمية )]97-96 : مريم[َ

 واهللا لصاع - "مقلوية" أي عمر - :  رمع- ويف رواية -فقال رجل من أصحابة املنافقني 

من متر يف شن بال أحب إىل مما سأل حممد ربه أفال سأله ملكا يعضده أو كنزا يستظهر به 

 . )1(فأنزل اهللا فيه عرش آيات من هود  ،  فاقتهعىل

 إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس مزموما بزمام من نار : قال) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

 ، ثكلتك أمك : ويؤتى بزفر مزموما بزمامني من نار فينطلق إليه إبليس فيرصخ ويقول، 

زموم بزمام واحد وأنت مزموم من أنت ؟ أنا الذي فتنت األولني واآلخرين وأنا م

 . )2(وأمر اهللا فعيص ، أنا الذي أمرت فأطعت : بزمامني فيقول

توىف رسول اهللا يوم توىف فلم يوضع يف حفرته حتى نكث ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

الناس وارتدوا وأمجعوا عىل اخلالف واشتغل عيل برسول اهللا حتى فرغ من غسله وتكفينه 

 حفرته ثم أقبل عىل تأليف القرآن وشغل عنهم بوصية رسول اهللا وحتنيطيه ووضعه يف

فقال عمر أليب بكر يا هذا ان الناس أمجعني قد باعوك ما خال هذا الرجل وأهل بيته 

                                                        
 ، 2/343 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/142 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

التفسري  ، 36/100 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/110 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 3/363

وما نزل من القرآن يف ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 2/435 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

لرشف  ، تأويل اآليات ، 260 ، صفهاينأليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األ ، )عليه السالم(عيل 

 277 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/224 ، الدين احلسيني

) زفر ( كلمة  ، قال املحقق األنصاري (164 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 2(

   ،30/241 ، للمجليس ، كناية عن عمر يف كثري من الروايات بحار األنوار

للنوري  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/306 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 271 ، الطربيس
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فابعث إليه فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال له يا قنفذ انطلق اىل عيل فقل له 

عيل أن يأتيهم فوثب عمر غضبانا ونادى خالد أجب خليفة رسول اهللا فبعثا مرارا وأبى 

بن الوليد وقنفذ فأمرمها أن حيمال حطبا ونارا ثم أقبل حتى انتهى اىل باب عيل وفاطمة 

وفاطمة قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها يف وفات رسول اهللا فأقبل 

 يا عمر ما لنا عمر حتى رضب الباب ثم نادى يابن أيب طالب افتح الباب فقالت فاطمة

ولك ال تدعنا وما نحن فيه قال افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم فقالت يا عمر اما تتقي 

اهللا عز وجل تدخل عىل بيتي وهتجم عىل داري فأبى أن ينرصف ثم دعا عمر بالنار 

فأرضمها يف الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه يا 

فع السيف وهو يف غمده فوجئ به جنبها فرصخت فرفع السوط فرضب به رسول اهللا فر

ذراعها فصاحت يا أبتاه فوثب عيل بن أيب طالب فأخذ بتالبيب عمر ثم هزه فرصعه 

ووجا أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول اهللا وما أوصاه به من الصرب والطاعة فقال 

ب من اهللا سبق لعلمت أنك ال تدخل بيتي والذي كرم حممدا بالنبوة يابن صهاك لوال كتا

فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار فتكاثروه وألقوا يف عنقه حبال 

فحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت فرضهبا قنفذ امللعون بالسوط فامتت حني ماتت 

ها ودفعها فكرس وأن يف عضدها كمثل الدملج من رضبته لعنه اهللا فاجلاها اىل عضادة بيت

ظلعها وألقت جنينها من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صىل اهللا عليها من 

 .)1(ذلك شهيدة 

                                                        

 ، 28/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 385 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

عليه (ديث يف معهد باقر العلوم للجنة احل ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 43/197

 ، 114 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 81 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 141 ، )السالم
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عيل   قالصىل اهللا عليه وآله وسلمإهانة عمر لرسول اهللا ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

نبتت يف ما مثل حممد إال كمثل نخلة ( : ثم مررت بالصهاكي يوما فقال يل : عليه السالم

صىل  فغضب النبي . فذكرت له ذلكصىل اهللا عليه وآله وسلم فأتيت رسول اهللا )كناسة

فواهللا ال يسألني رجل عن أبيه  : فقال.... . وخرج مغضبا فأتى املنرباهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله من أيب ؟ فقال  :  فقام إليه رجل فقال.وعن أمه وعن نسبه إال أخربته به

لو نسبتني إىل غريه  : محد اهللا وأثنى عليه وقال .أبوك فالن الذي تدعى إليه : لموس

 لغري أبيه -أبوك فالن  : من أيب ؟ فقال :  ثم قام إليه رجل آخر فقال له.لرضيت وسلمت

أمن أهل اجلنة أنا أم  :  ثم قام إليه رجل آخر فقال. فارتد عن اإلسالم-الذي يدعى إليه 

أمن أهل اجلنة أنا أم من  :  ثم قام رجل آخر فقال.من أهل اجلنة : فقالمن أهل النار ؟ 

 وهو - صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم قال رسول اهللا .من أهل النار : أهل النار ؟ فقال

ما يمنع الذي عري أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري ووارثي ووصيي  : -مغضب 

أيف اجلنة أم  ، سألني من أبوه وأين هووخليفتي يف أمتي وويل كل مؤمن بعدي أن يقوم في

 ، أعوذ باهللا من سخط اهللا وسخط رسوله : يف النار ؟ فقام إليه عمر بن اخلطاب فقال

اصفح عنا صىل  ، اسرتنا سرتك اهللا ، أقلنا أقالك اهللا ، أعف عنا يا رسول اهللا عفا اهللا عنك

 .)1(ف فكصىل اهللا عليه وآله وسلم فاستحى رسول اهللا .اهللا عليك

                                                                                                                                        

 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 7/233 ، للعاميل ، االنتصار

379 

 ، الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ، 235 ، األنصاريحتقيق حممد باقر  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

مصباح البالغة  ، 134 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الفضائل ، 124 ، لشاذان بن جربئيل القمي

 ، 30/310 ، 22/149 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/335 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(



845 

ما أتى عىل عيل يوم قط أعظم من يومني اتياه ) :  هـ320: ت (حممد بن مسعود العيايش 

فأما أول يوم فيوم قبض رسول اهللا وأما اليوم الثاين فواهللا أين جالس يف سقيفة بني ساعدة 

عن يمني أيب بكر الناس يبايعونه إذ قال له عمر يا هذا أليس يف يديك شئ منه ما مل يبايعك 

يل فابعث إليه حتى يبايعك فيبايعك فانام هؤالء رعاع فابعث إليه قنفذا فقال له اذهب ع

فقل لعيل اجب خليفة رسول اهللا فذهب قنفذ فام لبث أن ارجع فقال أليب بكر قال لك ما 

خلف رسول اهللا أحدا غريي قال رجع إليه فقل اجب فأن الناس قد أمجعوا عىل بيعتهم 

 واألنصار يبايعونه وقريش وأنام أنت رجل من املسلمني لك ما هلم إياه وهؤالء املهاجرون

وعليك ما عليهم وذهب إليه قنفذ فام لبث أن رجع فقال قال لك أن رسول اهللا قال يل 

وأوصاين إذا واريته يف حفرته ال أخرج من بيتي حتى اؤلف كتاب اهللا فانه يف جرائد 

ليه فقام أبو بكر وعمر وعثامن وخالد بن النخل ويف أكتاف االبل قال عمر قوموا بنا إ

قنفذ وقمت معهم  والوليد واملغرية بن شعبه وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة

فلام انتهينا اىل الباب فرأهتم فاطمة صلوات اهللا عليها أغلقت الباب يف وجوههم وهي ال 

كرسه وكان من سعف ثم تشك أن ال يدخل عليها إال بأذهنا فرضب عمر الباب برجله ف

دخلوا فأخرجوا عليا ملبيا فخرجت فاطمة فقالت يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي 

واهللا لئن مل تكف عنه ألنرشن شعري وألشقن جيبي وألصيحن اىل ريب وأخذت بيد 

                                                                                                                                        
 ، 9/323 ، 7/592 ، 3/83 ،  النامزي الشاهروديلعيل ، مستدرك سفينة البحار ، 36/294

األنوار  ، 1/200 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 10/13

مشارق  ، 349 ، لعيل عاشور ، )عليه السالم(النص عىل أمري املؤمنني  ، 322 ، جلعفر النقدي ، العلوية

 ، رشح إحقاق احلق ، 2/106 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 303 ، لرجب الربيس ، أنوار اليقني

ملركز  ، العقائد اإلسالمية ، 1/199 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 5/40 ، للمرعيش

 326 ، 3/292 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(املصطفى 
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احلسن واحلسني عليهام السالم وخرجت تريد قرب النبي فقال عيل لسلامن ادرك ابنة حممد 

ى جنبتي املدينة تكفيان واهللا إن نرشت شعرها وشقت جيبها وأتت قرب أبيها فاين أر

وصاحت اىل رهبا ال يناظر باملدينة أن خيسف هبا وبمن فيها فأدركها سلامن ريض اهللا عنه 

فقال يا بنت حممد ان اهللا إنام بعث أباك رمحة فارجعي فقالت يا سلامن يريدون قتل عيل ما 

 قرب أيب فانرش شعري وأشق جيبي وأصيح اىل ريب فقال سلامن عىل صرب فدعني حتى ايت

إين أخاف أن خيسف باملدينة وعيل بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له اىل بيتك وتنرصيف 

فقالت إذا أرجع واصرب واسمع له وأطيع قال فأخرجوه من منزله ملبيا ومروا به عىل قرب 

فوين وكادوا يقتلونني وجلس أبو بكر يف النبي قال فسمعته يقول يابن أم ان القوم استضع

سقيفة بني ساعدة وقدم عيل عليه السالم فقال له عمر إذا أرضب واهللا عنقك فقال له عيل 

 فقال عمر اما صىل اهللا عليه وآله وسلمإذا واهللا أكون عبد اهللا املقتول وأخو رسول اهللا 

 ثلثا فبلغ ذلك العباس بن عبد عبد اهللا املقتول فنعم وأما أخو رسول اهللا فال حتى قاهلا

املطلب فأقبل مرسعا هيرول فسمعته يقول ارفقي يابن أخي ولكم عيل أن يبايعكم فأقبل 

 .)1(العباس وأخذ بيد عيل فمسحها عىل يا أيب بكر ثم خلوه مغصبا

                                                        
 ، بحار األنوار ، 185 ، للمفيد ، االختصاص،  2/66 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

موسوعة شهادة املعصومني  ، 1/109 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 28/227 ، للمجليس

هلاشم  ، غاية املرام ، 1/162 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

 ، األرسار الفاطمية ، 2/405 ، لعيل الكوراين العاميل ، إشكالألف سؤال و ، 5/337 ، البحراين

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 7/206 ، للعاميل ، االنتصار ، 116 ، ملحمد فاضل املسعودي

 250 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم
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َفستبرص ويبرصون  : (يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َُ ُ
ِ ِْ ُ َ ْ ُ ِّ بأيي*َ َ م ِ ُ ُك

ُاملفتون  ْ  هكذا نزلت يف بني أمية بأيكم بأيب حفر وزفر . بأيكم تفتنون.)]6-5 : القلم[َُْ

  .)1(حبرت وزفر وعيل :  ويف رواية.وغفل

ذبني ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َفال تطع املك ِ ِّ ُْ َ َِ ِ  )]8 : القلم[ُ

ُّودوا (قال يف عيل عليه السالم  َلو تدهن فيدهنون َ َ َُ ِ ِْ ْ ُُ ُ  أي أحبوا ان تغش يف عيل )]9 : القلم[ْ

  .)2( .فيغشون معك

ُوقال قرينه( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َُ ِ َ َ  اي شيطانه وهو حبرت )َ

ٌهذا ما لدي عتيد ( هو الثاين - ويف رواية - َِ َ َّ َ ََ   .)3()]23 : قـ[َ

َوهيلك احلرث والنسل ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (لقمي عيل بن إبراهيم ا َ ْْ ْ َ َُّ َ ََ ِ  : البقرة[ْ

ونزلت يف الثاين ويف رواية  ، والنسل الناس ،  قال احلرث يف هذا املوضع الدين)]205

 . )1(فالن ويقال يف معاوية

                                                        

 ، الثقلنيتفسري نور  ، 30/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/380 ، للقمي ، تفسري القمي) 1(

 4/353 ، للبحراين ، غاية املرام ، 5/392 ، للحويزي

التفسري  ، 30/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/380 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 7/260 ، 5/209 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1336 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 5/393 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

مستدرك  ، 30/158 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/324 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، 5/62 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 8/509 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 5/112 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/537
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افر( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ُوكان الك ِ ْ َ َ ً عىل ربه ظهريا َ َِ ِ ِّ َ َ َ

  .)2( ظهريا الكافر الثاين كان عىل أمري املؤمنني عليه السالم.)]55 : الفرقان[

صىل اهللا عليه كان رسول اهللا  : يف قصة األحزاب) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

قد صف أصحابه بني يديه فصاحوا بخيلهم حتى طفروا اخلندق إىل جانب وسلم وآله 

صىل اهللا ل اهللا فصاروا أصحاب رسول اهللا كلهم خلف رسول اهللا وقدموا رسول اهللا رسو

 - أي عمر -وهو فالن  أي -وقال رجل من املهاجرين  ، بني أيدهيموسلم عليه وآله 

اما ترى هذا الشيطان عمروا ال  : - أي عبدالرمحن بن عوف -لرجل بجنبه من اخوانه 

حممدا ليقتله ونلحق  -أي لعمرو بن عبد  - لموا ندفع إليهفه ، واهللا ما يفلت من يديه أحد

ْقد ( : يف ذلك الوقتوسلم صىل اهللا عليه وآله فأنزل اهللا عز وجل عىل نبيه  ، نحن بقومنا َ

م والقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال يأتون البأس  ُ َيعلم اهللاَُّ املعوقني منك َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َْ ْْ َ َ َ ُ َ ْ ُْ َُ َ ِ َّ ْ ْ َُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ًإال قليال َِ ِ َ َّ ً أشحة *ِ َّ ِ َ

                                                                                                                                        

 ، 1/71 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 31/589 ، 9/189 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

جممع  ، 1/49 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/204 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 1/482 ، للطرحيي ، البحرين

 ، 31/590 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/115 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

للفيض  ، التفسري األصفى ، 4/47 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 36/169

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/20 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/872 ، الكاشاين

 3/172 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 85 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 4/25
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م ُ ْعليك ْ َ َأشحة عىل اخلري أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللاَُّ أعامهلم وكان ذلك  :  إىل قوله تعاىل..َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ًَ ََ َ ْ ُ ْ َ َّْ َ ُْ َ ْ ْ ََ ُ ََ ُ ْ ِ

ًعىل اهللاَِّ يسريا  ِ َ َ   .)1()]19-18 : األحزاب[َ

ْعلمت نفس ما قدمت ( : تعاىليف تفسري قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ ََ َّ ََّ ََ ٌْ ِ

ْوأخرت  َ َّ َ يعني ما قدمت من والية أيب فالن ومن  ، نزلت يف الثاين) :  هـ]5 : اإلنفطار[َ

  .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلم والية نفسه وما أخرت من والة االمر من النبي 

ْأمل( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َ تر إىل الذين تولوا قوما غضب َ ْ ْ َ َِ َ ً َ َّ ََّ َِ َ ِ َ

ِاهللاَُّ عليهم  ْ َ صىل اهللا عليه وآله نزلت يف الثاين ألنه مر به رسول اهللا  : قال]) 14 : املجادلة[َ

 صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خرب رسول اهللا وسلم

َأمل تر ( : فأنزل اهللا جل ثناؤه َ ْ َ م وال منهمَ ُ ْإىل الذين تولوا قوما غضب اهللاَُّ عليهم ما هم منك ْ ِّ َُّ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ِ َِ َ ً َ َّ َُّ ِ َ ِ َ َ َ ِ 

صىل اهللا عليه وآله  فقال له النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فجاء إىل النبي )]14 : املجادلة[

 ما يف فقال يا رسول اهللا كتبت عنه!  رأيتك تكتب عن اليهود وقد هنى اهللا عن ذلك وسلم

  وهو غضبانصىل اهللا عليه وآله وسلمالتوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك عىل رسول اهللا 

 عليك صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال له رجل من األنصار ويلك أما ترى غضب النبي ، 

؟ فقال أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله اين إنام كتبت ذلك ملا وجدت فيه من 

                                                        

تفسري  ، 20/225 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/183 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم  ، 4/250 ، للحويزي ، نور الثقلني

 9/329 ، جلعفر مرتىض

مرآة  ، 2/770 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 30/331 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 277 ، أليب احلسن العاميل ، األنوار
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لو أن موسى بن عمران !  يا فالن صىل اهللا عليه وآله وسلمل اهللا فقال له رسو ، خربك

 .)1(فيهم قائام ثم أتيته رغبة عام جئت به لكنت كافرا بام جئت به 

أن أمري املؤمنني عليه السالم أخرجها عليها ) :  هـ334: ت (احلسني بن محدان اخلصيبي 

 ، ومل يعلم هبا أحدا ، لوا عليهاالسالم ومعه احلسن واحلسني عليهام السالم يف الليل وص

ألهنا عليها السالم  ، وال حرضوا وفاهتا وال صىل عليها أحد من سائر الناس غريهم

صىل اهللا ال تصل عىل أمة نقضت عهد اهللا وعهد أيب رسول اهللا  : وقالت ، أوصت بذلك

 ، ثيوظلموين حقي وأخذوا إر ، يف أمري املؤمنني عيل عليه السالموسلم عليه وآله 

 جربئيل - واهللا -وكذبوا شهودي وهم  ، وخرقوا صحيفتي التي كتبها يل أيب بملك فدك

وميكائيل وأمري املؤمنني عليه السالم وأم أيمن وطفت عليهم يف بيوهتم وأمري املؤمنني 

عليه السالم حيملني ومعي احلسن واحلسني ليال وهنارا إىل منازهلم أذكرهم باهللا وبرسوله 

فيجيبونا ليال ويقعدون عن نرصتنا  ، ا وال تغصبونا حقنا الذي جعله اهللا لناأال تظلمون

ثم ينفذون إىل دارنا قنفذا ومعه عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد ليخرجوا ابن  ، هنارا

فال خيرج إليهم متشاغال بام أوصاه به  ، عمى عليا إىل سقيفة بنى ساعدة لبيعتهم اخلارسة

وبأزواجه وبتأليف القرآن وقضاء ثامنني ألف درهم وسلم ليه وآله صىل اهللا عرسول اهللا 

فجمعوا احلطب اجلزل عىل بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه  ، وصاه بقضائها عنه عدات ودينا

فأخذ  ، فوقفت بعضادة الباب وناشدهتم باهللا وبأيب أن يكفوا عنا وينرصونا ، وحيرقونا

 فرضب به عضدي فالتوى السوط عىل عضدي - موىل أيب بكر -عمر السوط من يد قنفذ 

                                                        

 30/160 ، 9/242 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/357 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، للحويزي  ،تفسري نور الثقلني ، 7/141 ، 5/150 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 31/90، 

5/266 
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وركل الباب برجله فرده عىل وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار  ، حتى صار كالدملج

وجاءين املخاض  ، فرضبني بيده حتى انتثر قرطي من أذين ، تسعر وتسفع وجهي

 ، وقد تربأ اهللا ورسوله منهم! فهذه أمة تصىل عيل ؟  ، فأسقطت حمسنا قتيال بغري جرم

 فعمل أمري املؤمنني عليه السالم بوصيتها ومل يعلم أحدا هبا فأصنع يف .وتربأت منهم

  .)1(البقيع ليلة دفنت فاطمة عليها السالم أربعون قربا جددا 

أن عمر بعث العباس بن عبد املطلب إىل أمري املؤمنني ) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

ثوم فامتنع عليه السالم فلام رجع العباس إىل عمر خيرب عليه السالم يسأله أن يزوجه أم كل

امتناعه قال يا عباس أيأنف من تزوجيي واهللا لئن مل يزوجني ألقتلنه فرجع العباس إىل عيل 

عليه السالم فأعلمه بذلك فأقام عيل عليه السالم عىل االمتناع فأخرب العباس عمر فقال له 

 قريبا من املنرب لتسمع ما جيري فتعلم أين قادر عمر أحرض يف يوم اجلمعة يف املسجد وكن

عىل قتله إن أردت فحرض العباس املسجد فلام فرغ عمر من اخلطبة قال أهيا الناس إن 

هاهنا رجال من أصحاب حممد وقد زنى وهو حمصن وقد اطلع عليه أمري املؤمنني وحده 

ني اطلع عليه فام احلاجة إىل فقال الناس من كل جانب إذ كان أمري املؤمن ، فام أنتم قائلون

فلام انرصف عمر قال للعباس امض إىل عيل  ، أن يطلع عليه غريه وليمض يف حكم اهللا

فأعلمه بام قد سمعته فواهللا لئن مل يفعل ألفعلن فصار العباس إىل عيل عليه السالم فعرفه 

 أفعل ما  أنا أعلم أن ذلك مما هيون عليه وما كنت بالذيعليه السالمذلك فقال عيل 

فقال العباس لئن مل تفعله فأنا أفعل وأقسمت عليك أن ال ختالف قويل  ، يلتمسه أبدا

                                                        

 ، 30/348 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 178 ، حلسني بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى) 1(

موسوعة  ، 146 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 2/65 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول

 1/170 ، )عليه السالم(لوم للجنة احلديث يف معهد باقر الع ، )عليهم السالم(شهادة املعصومني 
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فمىض العباس إىل عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع عمر الناس فقال  ، وفعيل

إن هذا العباس عم عيل بن أيب طالب وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم وقد أمره أن 

 .)1(وجه العباس بعد مدة يسرية فحملوها إليهيزوجني منها فز

وأما أمر عمر فال جيهله الصبيان وال النسوان يف ) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

 .)2(إقراره عىل نفسه باجلهل والتخلف عن معرفة األحكام وحدود الدين 

د يوما يف إن عمر استقبل يف خالفته خالد بن الولي) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

إن  : فقال له يا خالد أنت الذي قتل مالكا ؟ قال يا أمري املؤمنني ، بعض حيطان املدينة

كنت قتلت مالك بن نويرة هلنات كانت بيني وبينه فقد قتلت لكم سعد بن عباده هلنات 

أنت سيف اهللا وسيف  : فأعجب عمر قوله وضمه إىل صدره وقال له ، كانت بينكم وبينه

 .)3(رسوله

ملا خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام وكان العباس بن ) :  هـ406 : ت(الرشيف الريض 

فكان من يستقبله ينزل فيبدأ بالعباس فيسلم عليه يقدر الناس  ، عبد املطلب معه يسايره

لعلك تقدر إنك أحق هبذا األمر مني ؟  : فقال عمر ، وهيبته ، إنه هو اخلليفة جلامله وهبائه

ومن  : فقال عمر ، أحق به مني ومنك من خلفناه باملدينة :  بن عبد املطلبفقال له العباس

                                                        

 للقايض املغريب ، رشح األخبار ، 3/130 ، للبيايض ، الرصاط املستقيم ، 78 ، للكويف ، اإلستغاثة) 1(

 73 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، )احلاشية (2/507، 

 2/42 ، أليب القاسم الكويف ، اإلستغاثة) 2(

 ، بيت األحزان ، 30/494 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/7  ،أليب القاسم الكويف ، االستغاثة) 3(

 105 ، لعباس القمي



853 

يعني أمري املؤمنني عليا عليه (من رضبنا بسيفه حتى قادنا إىل االسالم  : ذاك ؟ قال

  .)1()السالم

إن األمة جممعة ال خالف بينها عىل أن ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 فقد حصل ...صىل اهللا عليه وآله وسلم  شك يف دين اهللا ونبوة رسول عمر بن اخلطاب

 ثم ادعى خصومنا .االمجاع عىل كفره بعد إظهار اإليامن واعرتافه بموجب ذلك عىل نفسه

من الناصبة أنه تيقن بعد الشك ورجع إىل اإليامن بعد الكفر فأطرحنا قوهلم لعدم الربهان 

  .)2(ذكرناه عليه واعتمدنا عىل االمجاع فيام 

يف تزويج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

زينب  :  وتزويج النبي اهللا عليه وآله ابنتيه.عليه الصالة والسالم ابنته من عمر بن اخلطاب

م ابنته من إن اخلرب الوارد بتزويج أمري املؤمنني عليه السال : ورقية من عثامن ؟ اجلواب

وكان متهام فيام  ، ومل يكن موثوقا به يف النقل ، وطريقه من الزبري بن بكار ، عمر غري ثابت

 ثم .وغري مأمون فيام يدعيه عىل يب هاشم ، وكان يبغض أمري املؤمنني عليه السالم ، يذكره

 املؤمنني إنه لو صح لكان له وجهان ال ينافيان مذهب الشيعة يف ضالل املتقدمني عىل أمري

 ، الشهادتان : أن النكاح إنام هو عىل ظاهر اإلسالم الذي هو : أحدمها : عليه السالم

                                                        
 ، )احلاشية (173 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 76 ، للرشيف الريض ، خصائص األئمة) 1(

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 30/213 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 524 ، البن طاووس ، اليقني

 ، )عليه السالم(وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 1/220،  امليانجي

 126 ، أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين

 ، مواقف الشيعة ، 29/21 ، 10/414 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 9 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 2(

 1/131 ، لألمحدي امليانجي
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 وإن كان األفضل مناكحة من يعتقد .واالقرار بجملة الرشيعة ، والصالة إىل الكعبة

إال أن  ، وترك مناكحة من ضم إىل ظاهر اإلسالم ضالال ال خيرجه عن اإلسالم ، اإليامن

 ى قادت إىل مناكحة الضال مع إظهاره كلمة اإلسالم زالت الكراهة من ذلكالرضورة مت

 وأمري املؤمنني عليه السالم كان حمتاجا إىل .وساغ ما مل يكن بمستحب مع االختيار، 

 ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عام رغب فيه من مناكحته ابنته أثر ، التأليف وحقن الدماء

فأجابه إىل  ، وأنه إن أجاب إليه أعقب صالحا يف األمرين ، ذلك الفساد يف الدين والدنيا

وادعائها ملن ال  ،  كجحد اإلمامة-أن مناكحة الضال  :  والوجه اآلخر.ملتمسه ملا ذكرناه

كام جيوز له  ، فيجوز له ذلك ، إال أن خياف اإلنسان عىل دينه ودمه ،  حرام-يستحقها 

وكام حيل له أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير عند  ، إظهار كلمة الكفر املضاد لكلمة اإليامن

 وأمري املؤمنني عليه السالم كان مضطرا .وإن كان ذلك حمرما مع االختيار ، الرضورات

فلم يأمنه أمري املؤمنني عليه السالم عىل نفسه  ، إىل مناكحة الرجل ألنه هيدده ويواعده

قال  ، ة ترشع إظهار كلمة الكفرفأجابه إىل ذلك رضورة كام قلنا إن الرضور ، وشيعته

ِإال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن  : تعاىل َ َ ُ َِ ِ ٌّ ُ ُ َ َ ِْ ْ ْ َ َِّ ْ ُ  .)1(]106 : النحل[ِ

                                                        

 ، )احلاشية (2/507 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 86 ، للمفيد ، املسائل الرسوية )1(

بعد إنكار عمر النص اجليل وظهور نصبه وعداوته ألهل  :  وقال42/107 ، للمجليس ، بحار األنوار

ل بجواز مناكحة إال أن يقا ، البيت عليهم السالم يشكل القول بجواز مناكحته من غري رضورة وال تقية

ولعل الفاضلني إنام ذكرا ذلك استظهارا عىل  ، ومل يقل به أحد من أصحابنا ، كل مرتد عن االسالم

وإال فبعد  ، وكذا إنكار املفيد رمحه اهللا أصل الواقعة إنام هو لبيان أنه مل يثبت ذلك من طرقهم ، اخلصم

 ، 156 ، لنارص حسني اهلندي ، اخلصومورود ما مر من االخبار إنكار ذلك عجيب إفحام األعداء و

 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، )احلاشية (1/79 ، أليب القاسم الكويف ، االستغاثة
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لوددت أن  : قول عيل يف عمر ملا قبضيف ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

.  تعاىل بصحيفة هذا املسجىإين ألرجو أن ألقى اهللا : يف رواية. ألقى اهللا تعاىل بصحيفة هذا

ًذكر أن عمر واطأ أبا بكر واملغرية وساملا موىل أيب حذيفة وأبا عبيدة عىل كتابة صحيفة 

ًمل يورثوا أحدا وسلم صىل اهللا عليه وآله  بينهم يتعاقدون فيها عىل أنه إذا مات رسول اهللا

 ، إذ كان عامد القوموكانت الصحيفة لعمر  ، ومل يولوهم مقامه من بعده ، من أهل بيته

فالصحيفة التي ود أمري املؤمنني ورجا أن يلقى اهللا هبا هي هذه الصحيفة؛ ليخاصمه هبا 

 .)1(وحيتج عليه بمضموهنا

سأل أبو اهلذيل العالف أبا احلسن عيل ابن ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

لدليل عىل أن عليا كان أوىل باإلمامة من أيب ما ا : ميثم رمحه اهللا عند عيل بن رياح فقال له

الدليل عىل ذلك إمجاع أهل القبلة عىل أن عليا عليه السالم كان عند وفاة  : بكر ؟ فقال له

فقال  ، مؤمنا عاملا كافيا ومل جيمعوا بذلك عىل أي بكروسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

أنا وأساليف من قبل  :  ؟ قال له أبو احلسن ومن مل جيمع عليه عافاك اهللا.له أبو اهلذيل

 .)2(وأصحايب اآلن

                                                                                                                                        

 ، الشايف يف االمامة ، )احلاشية (282 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، )احلاشية (1/646

   ،)احلاشية (3/272 ، للرشيف املرتىض

معاين  ، 117 ، 28/105 ، 10/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 58 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 1(

 ، للميانجي ، مواقف الشيعة ، 2/119 ، للديلمي ، إرشاد القلوب ، 412 ، للصدوق ، األخبار

1/280 

لألمحدي  ، قف الشيعةموا ، 10/374 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 55 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 2(

 1/290 ، امليانجي



856 

 .يف زواج عمر من أم كلثوم) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

 ، ألنه كان عىل ظاهر االسالم ، أنه لو مل جير ما ذكرناه مل يمتنع أن يزوجه عليه السالم

 وقد .وليس مما حيظره العقول ، ع إىل الرشع فيهوإظهار االسالم يرج ، والتمسك برشائعه

وكان  ، كان جيوز يف العقول أن يبيحنا اهللا مناكحة املرتدين عىل اختالف رضوب ردهتم

كام أباحنا عند أكثر املسلمني أن ينكح  ، أيضا جيوز أن يبيحنا أن ننكح اليهود والنصارى

 .)1(ليله أو حتريمه إىل الرشيعةوهذا إذا كان يف العقول سابقا فاملرجع يف حت ، فيهم

إنا لنلتقي وآل عمر يف احلامم  : عن زيد بن عيل قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)2(واهللا إنا لنبغض األبناء لبغض اآلباء ، فيعلمون أنا ال نحبهم وال حيبونا

المساك عن فالتقية املبيحة ل ، وأما مناكحة عمر) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 عىل أن .لكونه مستصغرا يف جنبه ،  مبيحة لذلك- ملا فعلوه من تقلد أمر اإلمامة -النكري 

وقد  ، حال عمر يف خالفه ال تزيد عىل حال عبد اهللا بن أيب السلول وغريه من املنافقني

الظهار الشهادتني وانقيادهم  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمكانوا يناحكون يف زمن النبي 

صىل اهللا  وعلم عيل عليه السالم بالدليل كفر عمر كعلم النبي .وهذه حال عمر ، لملةل

 ، فكام ال يمنع ذلك من مناكحتهم ،  بالوحي كفر ابن أيب السلول وغريهعليه وآله وسلم

 .)3(فكذلك هذا

                                                        

 3/273 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 30/385 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 250 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 133 ، للشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، 224 ، للحلبي ، تقريب املعارف) 3(
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عن سلامن الفاريس أنه ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

إنام أردت أن أعلم ذهبت محية  : فعاد إليه فقال سلامن ، فرده ثم ندم ،  عمرخطب إىل

  .)1(اجلاهلية عن قلبك أم هي كام هي

ّوقد استقر يف الرشع أن ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 ، فر بهّمن أظهر الشهادتني جازت مناكحته وإن كان عىل ظاهر اعتقاد حيكم عليه بالك

 .)2(فلذلك جاز تزوجيه ، ًوعمر كان مظهرا للشهادتني

 يف زواج عمر من أم كلثوم) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ههنا أمور متعلقة يف و ، أن من أظهر الشهادتني ومتسك بظاهر االسالم جيوز مناكحته: 

وارثة واملدافنة والصالة عىل األموات وغري الرشع بإظهار كلمة االسالم كاملناكحة وامل

 .)3(فعىل هذا يسقط السؤال  ، ذلك من أحكام أخر

ملا قتل احلسني بن عيل صلوات ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

اهللا عليهام وورد نعيه اىل املدينة وورد األخبار بخرب رأسه ومحله اىل يزيد بن معاوية وقتل 

ة عرش من أهل بيته وثلث وعرشين رجال من شيعته وقتل عيل أبنه بني يديه وهو طفل ثامني

يتشابه وسبي ذراريه أقيمت املأتم عند أزواج النبي يف منزل أم سلمه ريض اهللا عنها ويف 

دور املهاجرين واألنصار قال فخرج عبد اهللا بن عمر اخلطاب صارخا من داره والطام 

معرش بني هاشم وقريش واملهاجرين واألنصار يستحل هذا من وجهه شاقا جيبه يقول يا 

                                                        
معجم  ، 20/76 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 1/62 ، للطويس  ،اختيار معرفة الرجال) 1(

 7/285 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 9/201 ، للخوئي ، رجال احلديث

 133 ، للشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، 386 ، للطويس ، متهيد األصول) 2(

 133 ، للشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، 213 ، للطويس ، اإلقتصاد) 3(
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رسول اهللا يف أهله وذريته وأنتم أحياء ترزقون ال قرار دون يزيد وخرج من املدينة حتت 

ليلة ال يرد مدينة إال رصخ فيها واستقر أهلها عىل يزيد وأخباره يكتب هبا اىل يزيد فلم 

قالوا هذا عبد اهللا بن عمر خليفة رسول اهللا يمر بمال من الناس إال لعنه وسمع كالمه و

وهو ينكر فعل يزيد بأهل بيت رسول اهللا ويستنفر الناس عىل يزيد وان من مل جيبه ال دين 

له وال إسالم واضطرب الشام عن فيه وورد دمشق وأتى باب اللعني يزيد يف خلق من 

رأسه والناس هيرعون إليه الناس يتلونه فدخل أذن يريد عليه فأخربه بوروده ويده عىل أم 

قدامه ووراءه فقال يزيد فوره من فوراة أيب حممد وعن قليل يفيق منها فأذن له وحده 

فدخل صارخا يقول ال أدخل يا أمري املؤمنني وقد فعلت بأهل بيت حممد ما لو متكنت 

ر الرتك والروم ما استحلوا ما استحللت وال فعلوا ما فعلت قم عن هذا البساط حتى خيتا

املسلمون من هو أحق به منك فرحب به يزيد وتطاول له وضمه إليه وقال له يا أبا حممدا 

سكن من فورتك وأعقل وأنظر بعينيك واسمع بأذنك ما تقول يف أبيك عمر بن اخلطاب 

نارصه ومصاهره باختك حفصة والذي قال ال يعبد  وأكان هاديا مهديا خليفة رسول اهللا

هو كام وصفت فأي شئ تقول فيه قال أبوك قلد أيب أمر الشام أم أيب اهللا رسا فقال عبد اهللا 

قلد أباك خالفة رسول اهللا فقال أيب قلد أباك الشام قال يا أبا حممد افرتىض به وبعهده اىل 

أيب وما ترضاه قال بل أرىض قال أفرتيض بأبيك قال نعم فرضب يزيد بيده عىل يد عبد اهللا 

مد حتى تقراه فقام معه حتى ورد خزانة من خزائنه فدخلها بن عمر وقال له قم يا أبا حم

فدعا بصندوق وفتحه واستخرج منه تابوتا مقفال خمتوما فاستخرج منه طومارا لطيفا يف 

خرقة حرير سوداء فأخذوا الطومار بيده ونرشه ثم قال يا أبا حممد هذا خط أبيك قال إي 

بن عمر فإذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم ان واهللا وأخذ من يده فقبله فقال له أقرء فقرأه ا

 الذي أكرهنا بالسيف عىل األقرار به فأقررنا والصدور وغرة واألنفس واجفة والنيات
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البصائر شاكية مما كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه واطعنا فيه رفعا بسيوفه عنا و

 وما كان عليه أباؤه يف وتكاثره باحلي علينا من اليمن وتعاضد من سمع به ممن ترك دينه

قريش فبهبل أقسم واألصنام واألوثان والالت والعزى ما جحدها عمر منذ عبدها وال 

عبد للكعبة ربا وصدق ملحمد قوال وال ألقى السالم إال للحيلة عليه وايقاع البطش به 

 فأنه قد أتانا بسحر عظيم وزاد يف سحره عىل سحر بني إرسائيل مع موسى وهرون وداود

ليامن وابن أمه عيسى ولقد أتانا بكل ما أتوا به من السحر وزاد عليهم مالو أهنم سو

شهدوه إال قروا له بأنه سيد السحرة فخذ يابن أيب سفيان سنة قومك وأتباع ملتك والوفاء 

بام كان عليه سلفك من جحدة هذه البنية التي يقولون أن هلا ربا أمرهم باتياهنا والسعي 

 قبلة فاقروا بالصلوة واحلج الذي جعلوه ركنا وزعموا أنه هللا اختلفوا حوهلا وجعلها هلم

فكان ممن أعان حممدا منهم هذا الفاريس الطمطامين روزبه وقالوا انه أوحى إليه ان أول 

بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني وقوهلم قد نرى تقلب وجهك يف 

شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا السامء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك 

وجوهكم شطره وجعلوا صلواهتم للحجارة فام الذي أنكره علينا لوال سحره من عبادتنا 

لألصنام واألوثان والالت والعزى وهي من احلجارة واخلشب والنحاس والفضة 

هوا والذهب ال واهللا والالت والعزى ما وجدنا سببا للخروج عام عندنا وان سحروا ومو

عقلك ما هم فيه واشكر الالت  وفانظر بعني مبرصة واسمع بأذن واعية وتأمل بقلبك

والعزى واستخالف السيد الرشيد عتيق بن عبد العزى عىل أمة حممد وحتكمه يف أمواهلم 

ودمائهم ورشيعتهم وأنفسهم وحالهلم وحرامهم وجبايات احلقوق التي زعموا أهنم 

نصارهم وأعواهنم فعاش شديدا رشيدا خيضع جهرا ويشتد جييبوهنا لرهبم ليقيموا هبا أ

رسا وال جيد حيلة غري معارشة القوم ولقد وثبت وثبة عىل شهاب بني هاشم الثاقب 
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وقرهنا الظاهر وعلمها النارص وعدهتا وعددها املسمى بحيدرة املصاهر ملحمد عىل املرأة 

ت دار عيل وفاطمة وأبنيهام التي جعلوها سيدة نساء العاملني يسموهنا فاطمة حتى أتي

احلسن واحلسني وأبنتيهام زينب وأم كلثوم واألمة املدعوة بفضة ومعي خالد بن خالد بن 

وليد وقنفذ موال أيب بكر ومن صحب من خواصنا فقرعت الباب عليهم قرعا شديدا 

 فأجابتني األمة فقلت هلا قويل لعيل دع األباطيل وال تلج نفسك اىل طمع اخلالفة فليس

األمر لك األمر ملن اختاره املسلمون واجتمعوا عليه ورب الالت والعزى لو كان األمر 

والرأي أليب بكر لفشل عن الوصول اىل ما وصل إليه من خالفة ابن أيب كبشه لكني 

أبديت هلا صفحتي وأظهرت هلا برصي وقلت للحيني نزار وقحطان بعد أن قلت هلم 

م ما أطاعوا اهللا وانام قلت ذلك ملا سبق من ابن أيب ليس اخلالفة إال يف قريش فأطيعوه

طالب من وثوبه واستيثاره بالدماء التي سفكها يف غزوات حممد وقضاء ديونه وهي 

ثامنون ألف درهم وانجاز عداته ومجع القرآن فقضاها عىل تلبده وطارقه وقول املهاجرين 

لبطني أمري املؤمنني عيل بن أيب واألنصار ملا قلت أن االمامة يف قريش قالوا هو األصلع ا

طالب الذي أخذ رسول اهللا البيعة له عىل أهل ملته وسلمنا له بأمرة املؤمنني يف أربعة 

مواطن فأن كنتم نسيتموها يا معرش قريش فيام نسيناها وليست البيعة وال اإلمامة 

هم وأقمت واخلالفة والوصية إال حقا مفروضا وأمرا صحيحا ال تربعا وال إدعاء فكذبنا

أربعني رجال شهدوا عىل حممد أن اإلمامة باالختيار فعند ذلك قال األنصار نحن أحق من 

قريش ألنا آوينا ونرصنا وهاجر الناس إلينا فإذا كان دفع من كان األمر له فليس هذا 

األمر لكم دوننا وقال قوم منا أمري ومنكم أمري قلنا هلم قد شهد أربعون رجال أن األئمة 

يش فقبل قوم وأنكر آخرون فتنازعوا فقلت واجلمع يسمعون أال أكربنا سنا وأكثرنا من قر

لينا قالوا فمن تقول قلت أيب بكر الذي قدمه رسول اهللا يف الصلوة وجلس معه يف القريش 
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يوم بدر يشاوره ويأخذ برأيه وكان صاحبه يف الغار وزوج إبنته عايشة التي سامها أم 

اشم يتميزون غيظا وعاضدهم الزبري وسيفه مشهور وقال ال يبايع املؤمنني فأقبلوا بني ه

إال عيل أو ال أملك رقبة قائمة سيفي هذا فقلت يا زبري رصختك سكن من بني هاشم 

أمك صفية بنت عبد املطلب فقال ذلك واهللا الرشف الباذح والفخر الفاخر يابن ختمه 

جال ممن حرض سقيفة بني ويابن صهاك أسكت ال أم لك فقال قوال فوثب أربعون ر

ساعدة عىل الزبري فواهللا ما قدرنا عىل أخذ سيفه من يده حتى وسدناه األرض ومل نزله 

علينا نارصا فوثبت اىل أيب بكر فصافحته وعاقدته البيعة وتالين عثامن بن عفان وساير من 

ام غضب حرض غري الزبري وقلنا له بايع أو نقتلك ثم كففت عنه الناس فقلت له أمهلوه ف

إال نخوة لبني هاشم وأخذت أبا بكر بيدي وهو يرعد قد أختلط عقله فأزعجته اىل منرب 

حممد إزعاجا فقال يل يا أبا حفص أخاف وثب عيل فقلت له إن عليا عنك مشغول 

وأعانني عىل ذلك أبو عبيدة بن اجلراح كان يمد بيده اىل املنرب وأنا أزعجه من ورائه 

ز متهونا فقام عليه مدهوشا فقلت له اخطب فأغلق عليه وتثبت كالتيس اىل شفار اجلار

فدهش وتلجلج وغمض فغضضت عىل كفي غيظا وقلت له قل ما سنح لك فلم يأت 

خريا وال معروفا فأردت أن أحطه عن املنرب وأقوم مقامه فكرهت تكذيب الناس يل بام 

لذي سمعته من قلت فيه وقد سألني اجلمهور منهم كيف قلت من فضله ما قلت ما ا

رسول اهللا يف أيب بكر فقلت هلم قد قلت من فضله عىل لسان رسول اهللا ما لو رددت أين 

شعرة يف صدره ويل حكاية فقلت قل وإال فأنزل يف نيتها واهللا يف وجهي وعلم أنه لو نزل 

لرقيت وقلت ما ال هيتدي اىل قوله فقال بصوت ضعيف عليل وليتكم ولست بخريكم 

علموا أن يل شيطانا يعرتيني وما أراد به سواي فإذا ذللت فقوموين ال أقع يف وعيل فيكم وأ

شعوركم وابشاركم وأستغفر اهللا يل ولكم ونزل فأخذت بيده وأعني الناس ترمقه 
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وغمزت يده غمزا ثم أجلسته وقدمت الناس اىل بيعته وصحبته ال رهبه وكل من ينكر 

ل خلعها من عنقه وجعلها طاعة للمسلمني بيعته ويقول ما فعل عيل بن أيب طالب فأقو

قلة اختالف عليهم يف اختيارهم فصار جليس بيته فبايعوا وهم كارهون فلام فشت بيعته 

علمنا أن عليا حيمل فاطمة واحلسن واحلسني اىل دور املهاجرين واألنصار يذكرهم بيعته 

 هنارا فأتيت داره علينا يف أربع مواطن ويستنفرهم فيعدونه النرصة ليال ويقعدون عنه

مستشريا ألخراجه منها فقامت االمة الفضة وقد قلت هلا قويل لعيل خيرج اىل بيعة أيب بكر 

فقد اجتمع عليه املسلمون فقالت ان أمري املؤمنني مشغول فقلت خيل عنك هذا وقويل له 

خيرج وإال دخلنا عليه وأخرجناه كرها فخرجت فاطمة فوقفت من وراء الباب فقالت 

ا الضالون املكذبون ماذا تقولون وأي شئ تريدون فقلت يا فاطمة فقالت فاطمة ما أهي

تشاء يا عمر فقلت ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء احلجاب فقالت 

يل طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك احلجة وكل ضال غوى فقلت دعي عنك األباطيل 

ال كرامة فقالت أبحزب الشيطان ختوفني يا وأساطري النساء وقويل لعيل خيرج الحب و

عمر وكان حزب الشيطان ضعيفا فقلت ان مل خيرج جئت باحلطب اجلزل وأرضمتها نارا 

عىل أهل هذا البيت وأحرق من فيه أو يقاد عيل اىل البيعة أخذت سوط قنفذ فرضبتها 

 فقالت يا وقلت خلالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا يف مجع احلطب فقلت أين مرضمها

عدو اهللا وعدو رسوله وعدو أمري املؤمنني فرضبت فاطمة يدهيا من الباب متنعني من 

فتحه فرمته فتصعب عيل فرضبت كفيها بالسوط فأملها فسمعت هلا زفريا وبكاء فكدت أن 

الني وأنقلب عن الباب فذكرت أحقاد عيل وولوغه يف دماء صناديد العرب وكيد حممد 

وقد ألصقت أحشائها بالباب وترتسه وسمعتها وقد رصخت وسحره فركلت الباب 

رصخة حسبتها وقد جعلت أعىل املدينة أسفلها وقالت يا أبتاه يارسول اهللا هكذا كان 
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يفعل بحبيبتك وابنتك آه يا فضة إليك فخذيني فقد واهللا قتل ما يف أحشائي من محل 

أقبلت إيل بوجه أغشى وسمعتها متخض وهي مستندة اىل اجلدار فدفعت الباب ودخلت ف

برصي فصفقت صفقه عىل خدهيا من ظاهر اخلامر فانقطع قرطها وتناثرت اىل األرض 

وخرج عيل فلام أحسست به أرسعت اىل خارج الدار وقلت خلالد وقنفذ ومن معهام 

نجوت من أمر عظيم ويف رواية آخرى قد جنيت جناية عظيمة الأمن عىل نفيس وهذا عيل 

مايل ولكم مجيعا به طاقة فخرج عيل وقد رضبت يدهيا اىل ناصيتها قد برز من البيت و

لتكشف عنها وتستغيث باهللا العظيم ما نزل هبا فأرسل عيل عليها مالهتا وقال هلا يا بنت 

رسول اهللا ان اهللا بعث أباك رمحة للعاملني وايم اهللا لئن كشفت عن ناصيتك سائلة اىل ربك 

يبقى عىل األرض منهم برشا اال إنك وأباك أعظم عند ليهلك هذا اخللق ألجابك حتى ال 

اهللا من نوح الذي غرق من اجله بالطوفان مجيع من عىل وجه األرض وحتت السامء إال من 

كان يف السفينة وأهلك قوم هود بتكذيبهم له وأهلك عادا بريح رصرص وأنت وأبوك 

 والفصيل فكوين يا سيدة أعظم قدرا من هود وعذب ثمود وهي اثنا عرش ألفا بعقر الناقة

النساء رمحة عىل هذا اخللق املنكوس وال تكوين عذابا واشتد هبا املخاض ودخلت البيت 

فأسقطت سقطا سامه عيل حمسنا ومجعت مجعا كثريا ال مكاثرة لعيل ولكن ليشد هبم قلبي 

وجئت وهو حمارص فاستخرجته من داره مكرها مغصوبا وسقته اىل البيعة سوقا وأين 

لم عليا يقينا ال شك فيه لو اجتهدت أنا ومجيع من عىل األرض مجيعا عىل قهره ما ألع

قهرناه ولكن هلنات كانت يف نفسه اعلمها وال أقوهلا فلام انتهيت اىل سقيفة بني ساعدة قام 

أبو بكر ومن بحرضته يستهزؤن بعيل فقال عيل يا عمر أحتب أن تعجل لك ما أخرته سوءا 

ال يا أمري املؤمنني فسمعت واهللا خالد بن الوليد فأرسع اىل أيب بكر من سوأتك عنه فقلت 

فقال له أبو بكر مايل ولعمر ثلثا والناس يسمعون وملا دخل السقيفة صبا إليه أبو بكر 
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فقلت له قد بايعت يا أبا احلسن فانرصف فأشهد ما بايعه وال مد يده إليه وكرهت أن 

ود أبو بكر أنه مل ير عليا يف ذلك املكان جزعا وخوفا اطالبه بالبيعة فيعجل ما أخره عني و

منه ورجع عيل من السقيفة وسالنا عنه فقالوا مىض اىل قرب حممد فجلس إليه فقمت أنا 

وأبو بكر إليه وجئنا نسعي وأبو بكر يقول ويلك يا عمر ما الذي صنعت بفاطمة هذا واهللا 

عنا وال اثق أن تتثاقل املسلمون عنه فقال اخلرسان املبني فقلت أن أعظم ما عليك أنه ما باي

فام تصنع فقلت نظهر أنه قد بايعك عند قرب حممد فاتيناه وقد جعل القرب قبلة مسندا كفه 

عىل تربته وحوله سلامن وأبو ذر واملقداد وعامر وحذيفة بن اليامن فجلسنا بازائه وأوعزت 

ا من يده ففعل ذلك وأخذت بيد اىل أيب بكر أن يضع يده عىل مثل ما وضع عيل يده ويقرهب

أيب بكر ألمسحها عىل يده وأقول قد بايع فقبض عيل يده فقمت أنا وأبو بكر موليا وأنا 

أقول جزى اهللا عليا خريا فأنه مل يمنعك البيعة ملا حرضت قرب رسول اهللا فوثب من دون 

 ما بايع عيل اجلامعة أبو ذر جند بن جنادة الغفاري وهو يصيح ويقول واهللا يا عدو اهللا

أبو ذر يكذبنا واهللا ما بايعنا  وعتيقا ومل يزل كلام لقينا قوما وأقبلنا عىل قوم نخربهم ببيعته

يف خالفة أيب بكر وال يف خالفتي وال بايع ملن بعدي وال بايع من أصحابه اثنى عرش رجال 

 أما أنت وأبوك ال أليب بكر وال يل فمن فعل يا معاوية فعيل واستثار أحقاده السالفة غريي

أبو سفيان وأخوك عتبه فاعرف ما كان منكم يف تكذيب حممد وكيده وادارة الدواير بمكة 

فطلبته يف جبل حري لقتله وتآلف األحزاب ومجعهم عليه وركوب أبيك اجلمل وقد قاد 

السايق وكان أبوك الراكب وأخوك عتبه  واألحزاب وقول حممد لعن اهللا الراكب والقائد

نت السايق ومل أنس أمك هندا وقد بذلت لوحيش ما بذلت حتى تكمن نفسه القايد وأ

أخذ كبده  وحلمزة الذي دعوه أسد الرمحن يف أرضه وطعنه باحلربة ففلق فؤاده وشق عنه

فحمله اىل أمك فزعم حممد بسحره أنه ملا أدخلته فاها لتأكله صار جلودا فلفظته من فيها 
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د وقوهلا يف شعرها العتداء حممد ومقاتليه نحن بنات وسامها حممدا وأصحابه آكلة األكبا

طارق نميش عىل النوارق كالدر يف املخانق واملسك يف املفارق ان يقبلوا تعانق أو يدبروا 

تفارق فراق غري وامق وتسوقها يف الثياب الصفر املرسية مبديات وجوههن ومعاصمهن 

نام أسلمتم كرها يوم فتح مكة ا وورؤسهن حيرصن عىل قتال حممد أنكم مل تسلموا طوعا

فجعلكم طلقاء وجعل أخي زيدا وعقيال أخي عيل بن أيب طالب والعباس عمهم مثلهم 

وكان من أبيك يف نفسه فقال واهللا يا ابن أيب كبشه المالهنا عليك خيال ورجال وأحول 

رشك يا بينك وبني هذه األعداء فقال حممد ويوذن للناس أنه علم ما يف نفسه أو يكفى اهللا 

أبا سفيان وهو يرى للناس ال يعلوها أحد غريي وعيل ومن يليه من أهل بيته فبطل سحره 

وخاب سعيه وعالها أبو بكر وعلوهلا بعده وأرجوا أن تكونوا معارش بني أميه عبدان 

اطناهبا فمن ذلك قد وليتك وقلدتك اباحة ملكها وعرفتك فيها وخالفت قوله فيكم وما 

 والشجرة يف قوله تعاىلره ونثره أنه قال يوحى ايل منزل من ريب أبايل من تأليف شع

امللعونة يف القرآن فزعم أهنا أنتم يا بني أمية فبني عداوته حيث ملك كام مل يزل هاشم 

وبنوه أعداء عبد شمس وأنا حممد مسجده ومنربه وصدق مع تذكريي إياك يا معاوية 

ن ضيق عطنك وجرح صدرك ورشحي لك ما قد رشحته ناصح لك ومشفق عليك م

وقلة حلمك أن تعجل فيام وصيتك ومكنتك منه من رشيعة حممد وأمته أن تبدي هلم 

مطالبته بطعن أو شامتة بموت اوردا عليه فيام أتى به فتكون من اهلالكني فتخفض ما 

رفعت وهتدم ما بنيت واحذر كل احلذر حيث دخلت عىل حممد يف كل ما أتى به واورده 

اوسعهم حلام واعلمهم بروايح العطايا  و التحرز والواقعة يف رعيتكظاهرا واظهر

تضعيف اجلناية منهم نسبا حممد من مالك ورزقك وال ترهم  ووعليك باقامة احلدود فيهم

أنك تدع هللا حقا وال تنقص قرضا وال تغري ملحمد سنة فتفسد علينا األمة بل خذهم من 
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م وتطاوهلم واللنا أجرهم ولن هلم وال تبخس ماء منهم واقتلهم بأيدهيم وايدهم بسيوفه

عليهم وافسح يف جملسك ورشفهم يف مقعدك وتوسل اىل قتلهم برئيسهم واظهر البرش 

والبشاشة بل اكطم غيظك واعف عنهم حيوبوك ويطيعوك فام امن علينا وعليك ثورة عيل 

ر األمور وشبليه احلسن واحلسني فان امكنك يف عدة من األمة فبادر وال تقنع بصغا

واقصد بعظيمها واحفظ وصيتي إليك وعهدي واخفه وال تبده وامتثل أمري وهنيي 

واهنض بطاعتي واياك واخلالف عيل واسلك طريقة أسالفك واطلب بثارك واقتص 

اثارهم فقد أخرجت اليك برسي وجهري وشفعت هذا بقويل معاوية أن القوم جلت 

ىل دين هلم فارابني فابعد بدين قد قصمت أمورهم بدعوة من عم الربية بالوترى صبوت ا

به ظهري اىل آخر األبيات قال فلام قرء عبد اهللا بن عمر هذا العهد قام اىل يزيد فقبل رأسه 

وقال احلمد هللا يا أمري املؤمنني عىل قتلك الشاري ابن الشاري واهللا ما أخرج أيب إيل بام 

ث حيب ويرىض فأحسن جايزته أخرج اىل أبيك واهللا ال أرى أحدا من رهط حممد بحي

وبره ورده مكرما فخرج عبد اهللا بن عمر من عنده ضاحكا فقال له الناس ما قال لك قال 

قوال صادقا لوددت اين كنت مشاركه فيه وسار راجعا اىل املدينة وكان جوابه ملن يلقاه هذا 

هد عثامن بن عفان اجلواب ويروي أنه أخرج يزيد لعنه اهللا اىل عبد اهللا بن عمر كتابا فيه ع

فيه أغلظ من هذا وأدهى وأعظم من العهد الذي كتبه عمر ملعاوية فلام قرء عبد اهللا بن 

عمر العهد اآلخر قام فقبل رأس يزيد لعنهام اهللا وقال احلمد هللا عىل قتلك الشاري ابن 

الشاري واعلم أن والدي عمر أخرج اىل من رسه بمثل هذا الذي أخرجه اىل أبيك معاوية 

وال أرى أحدا من رهط حممد وأهله وشيعته بعد يومي هذا إال غري منطوي هلم خريا أبدا 
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فقال يزيد فيه رشح اخلفايا يابن عمر واحلمد هللا وحده وصىل اهللا عىل حممد وآله قال ابن 

  .)1(عباس أظهروا اإليامن وأرسوا الكفر فلام وجدوا عليه أظهروه

وقد دل رسول اهللا حذيفة بن ) :  هـ525: ت (ي حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيع

وأصحاب  ، وأمره بسرت ذلك إبقاء عليهم وكراهة هلتك ستورهم ، اليامن عىل قوم منهم

صىل اهللا عليه وآله وتقدم  ، وهم جلة أصحاب حممد ، العقبة قد كان منهم ما ال خفاء به

 . )2(خيربنا باسميهامإىل حذيفة يف شأن الرجلني اجلليلني عند األمة أن ال وسلم 

ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

 عىل شفري القرب وفاطمة تبكي فجعل " يعني رسول اهللا " وقف صىل اهللا عليه وآله وسلم

 يأخذ ثوبه فيمسح عينيها فبكى النساء فرضهبن عمر بسوطه فقال يا عمر دعهن فان العني

دامعة والنفس مصابة ابكني وإياكن وبقيعة الشيطان فإنه ما يكن من القلب والعني فمن 

فيه للشيعة متسك به وحجة  :  قال الطربي.اهللا وما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان

 يدخل صىل اهللا عليه وآله وسلمقوية وهو املعروف الذي أنكره عمر وإنكار رسول اهللا 

َاملنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون ( :  اهللا تعاىل فيهمبذلك يف مجلة من قال َ ُْ َ ُ ُُْ ُ ِّْ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ ِ َِ َ

ر وينهون عن املعروف ويقبضون أيدهيم نسوا اهللاَّ فنسيهم إن املنافقني هم الفاسقون  َ َباملنك ُ َ ْ ُْ َّ َ ْ َ ْ َْ َ ُِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُُ َ ُ ََ َ ِْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ ُ َ ِ ِِ ِ

 .)3(فافهم ])67 : التوبة[

                                                        
مأساة  ، 45/328 ن 30/286 ، بحار األنوار ، 105 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين) 1(

 2/179 ، للعاميل ، الزهراء

 1/607 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 591 ، )الشيعي(للطربي  ، املسرتشد) 2(

 273 ، للطربي الشيعي ، بشارة املصطفى) 3(
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كان عمر بن اخلطاب خيطب الناس عىل منرب ) :  هـ548: ت (د بن عيل الطربيس أمح

فقال  ، فذكر يف خطبته أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

إنزل أهيا الكذاب عن منرب أيب رسول اهللا  : - من ناحية املسجد -له احلسني عليه السالم 

فمنرب أبيك لعمري يا حسني ال منرب أيب من علمك هذا أبوك  : ال له عمرفق! ال منرب أبيك 

إن أطع أيب فيام أمرين فلعمري أنه هلا  : احلسني عليه السالم عيل بن أيب طالب ؟ فقال له

نزل هبا جربئيل من عند اهللا  ، وله يف رقاب الناس البيعة عىل عهد رسول اهللا ، وأنا مهتد به

قد عرفها الناس بقلوهبم وأنكروها بألسنتهم وويل  ،  جاحد بالكتابتعاىل ال ينكرها إال

 من صىل اهللا عليه وآله وسلمماذا يلقاهم به حممد رسول اهللا  ، للمنكرين حقنا أهل البيت

 ، يا حسني من أنكر حق أبيك فعليه لعنة اهللا : فقال عمر! ! إدامة الغضب وشدة العذاب 

يا بن اخلطاب فأي الناس  :  فقال له احلسني.باك ألطعناأمرنا لناس فتأمرنا ولو أمروا أ

بال حجة من نبي وال  ، أمرك عىل نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر عىل نفسك ليؤمرك عىل الناس

 رضا ؟ أو رضا أهله صىل اهللا عليه وآله وسلمفرضاكم كان ملحمد  ، رضا من آل حممد

ملا  ، وفعال يعينه املؤمنون ، ل تصديقهأما واهللا لو أن للسان مقاال يطو! كان له سخطا ؟ 

ال  ، ورصت احلاكم عليهم بكتاب نزل فيهم ، ترقى منربهم ، ختطأت رقاب آل حممد

 ، املخطئ واملصيب عندك سواء ، إال سامع اآلذان ، وال تدري تأويله ، تعرف معجمه

 ، بافنزل عمر مغض) :  هـقال( .وسألك عام أحدثت سؤاال حفيا ، فجزاك اهللا جزاك

فمشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب أمري املؤمنني عليه السالم فاستأذن عليه فأذن 

جيهرنا بصوت يف مسجد  ، يا أبا احلسن ما لقيت اليوم من ابنك احلسني : فدخل فقال ، له

عىل مثل  : احلسن عليه السالم فقال له ، رسول اهللا وحيرض عيل الطغام وأهل املدينة

أو يقول بالطغام عىل  ،  يشخب بمن ال حكم لهصىل اهللا عليه وآله وسلملنبي احلسني ابن ا
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 فقال له أمري .فلعن اهللا من حرض الطغام ، أهل دينه ؟ أما واهللا ما نلت إال بالطغام

 ، مهال يا أبا حممد فإنك لن تكون قريب الغضب وال لئيم احلسب : املؤمنني عليه السالم

يا أبا  : إسمع كالمي وال تعجل بالكالم فقال له عمر  ،وال فيك عروق من السودان

مها أقرب نسبا  : احلسن إهنام ليهامن يف أنفسهام بام ال يرى بغري اخلالفة فقال أمري املؤمنني

 :  قال.أما فارضهام يا بن اخلطاب بحقهام يرض عنك من بعدمها ، برسول اهللا من أن هيام

والتقية عن املعصية  ، ا الرجعة عن اخلطيئةرضامه : وما رضامها يا أبا احلسن ؟ قال

أدب يا أبا احلسن ابنك أن ال يتعاطى السالطني الذين هم احلكامء  : فقال له عمر .بالتوبة

 ، أنا أؤدب أهل املعايص عىل معاصيهم :  فقال له أمري املؤمنني عليه السالم.يف األرض

اهللا ونحله أدبه فإنه ال ينتقل إىل فأما من والده رسول  ، ومن أخاف عليه الزلة واهللكة

 ، فخرج عمر فاستقبله عثامن بن عفان :  قال.أما فارضهام يا بن اخلطاب ، أدب خري له منه

يا أبا حفص ما صنعت فقد طالت بكام  :  فقال له عبد الرمحن.وعبد الرمحان بن عوف

يا بن  :  عثامنفقال له! وهل حجة مع ابن أيب طالب وشبليه ؟  : احلجة ؟ فقال له عمر

ما أعد ما رصت  : األسمنون والناس عجاف فقال له عمر ، هم بنو عبد مناف ، اخلطاب

يا  : ثم قال له ، فقبض عثامن عىل جمامع ثيابه ثم نبذ به ورده ، إليه فخرا فخرت به بحمقك

 موافرتق القو ، فدخل بينهام عبد الرمحن وفرق بينهام ، كأنك تنكر ما أقول ، بن اخلطاب

)1(.  

                                                        
 ، مستدرك سفينة البحار ، 30/47 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/13 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

للجنة احلديث يف  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 9/527 ، لعيل النامزي الشاهرودي

للجنة احلديث  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 150 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 

 179األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، 2/26 ، )عليه السالم(د باقر العلوم يف معه
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 ، كان للحسني عليه السالم مع فرعون هذه األمة) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

فترضع إليه ليدعو ربه فرتد  ، فمد يده ليرضب عىل وجه احلسني عليه السالم فيبست يده

  .)1(فدعا فصلحت ومل يعتذر ، إليه يده

 مع عمر بن اخلطاب كنت أسري : عن ابن عباس قال) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

 ، يف ليلة وعمر عىل بغل وأنا عىل فرس فقرأ آية فيها ذكر عيل بن أيب طالب عليه السالم

 .أم واهللا يا بني عبد املطلب لقد كان صاحبكم أوىل هبذا األمر مني ومن أيب بكر : فقال

وأنت  ، نيأنت تقول ذلك يا أمري املؤمن :  فقلت.ال أقالني اهللا إن أقلتك : فقلت يف نفيس

 إليكم يا بني عبد املطلب : دون الناس ؟ فقال ، وصاحبك الذان وثبتام وانتزعتام منا األمر

 ، رس ال رست :  فقال- وتأخرت وتقدم هنيئة -أما إنكم أصحاب عمر بن اخلطاب ، 

 فقال .ولو سكت سكتنا ، إنام ذكرت شيئا فرددت جوابه :  فقلت.أعد عىل كالمك : فقال

ولكن استصغرناه وخشينا أن ال جتتمع عليه العرب  ، ما فعلنا ما فعلنا عداوةواهللا إنا 

 يبعثه يف صىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا  :  فأردت أن أقول.وقريش ملا قد وترها

ال جرم فكيف  : فقال ، الكتيبة فينطح كبشها فلم يستصغره فتستصغره أنت وصاحبك

 : قوله لعنه اهللا :  قال املجليس. وال نعمل شيئا حتى نستأذنهواهللا ما نقطع أمرا دونه ، ترى

واما  ، إما إخبارا ،  أي إنكم ختاصموين.. لعله قال ذلك عىل سبيل التهديد..أما إنكم

  .)2(استفهاما إنكاريا

                                                        
 4/225 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/930 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

 1/389 ، لألميني ، الغدير ، 30/212 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 523 ، البن طاووس ، اليقني) 2(

 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 8/455 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، تدرك سفينة البحارمس، 

70 ،  
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فيام نذكره من حال اليوم التاسع من ربيع األول اعلم ) :  هـ664 : ت(عيل بن طاووس 

ووجدنا مجاعة من العجم واإلخوان  ، ا فيه رواية عظيمة الشأنأن هذا اليوم وجدن

ويذكرون أنه يوم هالك بعض من كان هيون باهللا جل جالله  ، يعظمون الرسور فيه

  .)1(ورسوله صلوات اهللا عليه ويعاديه

من املطاعن يف عمر قوله عن ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ليكتب فيه كتابا ال  ، ملا طلب يف حال مرضه دواة وكتفا ، عليه وآله وسلمصىل اهللا النبي 

فمنعهم  ، وأراد أن ينص حال موته عىل عيل بن أيب طالب عليه السالم ، خيتلفون بعده

وضجر  ، فوقعت الغوغاء ، "حسبنا كتاب اهللا  ،  إن رسول اهللا ليهجر" : وقال ، عمر

فكيف بسيد  ، وهل جيوز مواجهة العامي هبذا السفه ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صىل اهللا وذرية الرسول  ، قصد بيت النبوة :  ومنها. ؟صىل اهللا عليه وآله وسلماملرسلني 

 عدة صىل اهللا عليه وآله وسلموأكد النبي  ، الذين فرض اهللا مودهتم ، عليه وآله وسلم

 اللهم " : فقال ، ني ودايع األمةوجعل احلسن واحلس ، وأوجب حمبتهم ، مرار مواالهتم

أنه مل يعلم  : أنه قد بلغ من قلة املعرفة :  ومنها. باالحراق بالنار"هذان وديعتي عند أمتي 

                                                                                                                                        

وما نزل من ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 1/155 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة

 ، أعيان الشيعة ، 126 ، فهاينأليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األص ، )عليه السالم(القرآن يف عيل 

 ، 113 ، ملهدي فقيه إيامين ، يف آراء اخللفاء) عليه السالم(اإلمام عيل  ، 6/161 ، ملحسن األمني

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

ىف آراء ) عليه السالم(اإلمام عىل  ، 127 ، خللييلجلواد جعفر ا ، )عليه السالم(اإلمام عيل  ، 3/70

  ، 113 ، ملهدي فقيه إيامين ، اخللفاء

 441 ، لسعيد أيوب ، االنحرافات الكربى ، 1/196 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني

 95/355 ، 31/131 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/113 ، البن طاووس ، إقبال األعامل) 1(



872 

مات رسول  : بل أنكر ذلك ملا قالوا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمأن املوت جيوز عىل النبي 

حتى أنه  ، ن بيت املال ما ال جيوزأنه كان يعطي م : ومنها ، صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 . وحرم عىل أهل البيت مخسهم.أعطى عائشة وحفصة يف كل سنة عرشة آالف درهم

 ، ونحلتها ،  ومنع فاطمة عليها السالم إرثها.وكان عليه ثامنون ألف درهم لبيت املال

يف املغرية بن أنه عطل حد اهللا  :  ومنها. هلاصىل اهللا عليه وآله وسلمالتي وهبها رسول اهللا 

قصة  : ومنها ، ولقن الشاهد الرابع االمتناع من الشهادة ، ملا شهد عليه الزنا ، شعبة

 وكل هذا خمالف . وترتيب اجلزية. ووضع اخلراج عىل السواد.الرتاويح : ومنها ، الشورى

 .)1(فكيف جيوز االقتداء بمن طعن فيه هبذه املطاعن ؟ ، للقرآن والسنة

صىل اهللا كان أزواج رسول اهللا ) :  هـ726: ت (مللقب باملطهر احليل احلسن بن يوسف ا

 فرآها عمر ، فخرجت سودة بنت زمعة ،  خيرجن ليال إىل ليل قبل املصانععليه وآله وسلم

 وهو يدل عىل . فنزلت آية احلجاب عقيب ذلك.عرفتك يا سودة : فقال ، وهو يف جملس، 

ودل عليها أعني  ، صىل اهللا عليه وآله وسلم حيث كشف رس زوجة النبي ، سوء أدب عمر

وصيانة  ، وما قصدت بخروجها ليال إال االستتار عن أعني الناس ، الناس وأخجلها

  .)2(حتى أوجب ذلك نزول آية احلجاب ، وأي رضورة له إىل ختجيلها ، نفسها

قبح اهللا  : قال عمرو ابن العاص) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

واهللا إين ألعرف اخلطاب حيمل عىل  ، زمانا عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن اخلطاب

 وهذا ."وما ثمنها إال متره ال تبلغ مضغة  ، وعىل رأس ابنه مثلها ، رأسه حزمة من حطب

                                                        

 273 ، للحيل ، ق وكشف الصدقهنج احل) 1(

إحقاق  ، 30/342 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 338 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق) 2(

 284 ، لنور اهللا التسرتي ، احلق
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فكيف استجازوا ترك بني  ، ومنزلة أبيه عند عمرو بن العاص ، يدل عىل انحطاط مرتبته

 .)1(ملوك اجلاهلية واإلسالم ؟وهم  ، هاشم

كل أحد أعلم من عمر  : قال عمر) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

وقلة  ، هل جيوز ملن وصف نفسه بغاية اجلهل :  فلينظر العاقل املنصف.!حتى النساء 

 أن ..فسهوكلهم أفضل منه عىل ما شهد به عىل ن ، أن جيعل رئيسا عىل اجلميع : املعرفة

ُ ومحله " : فذكره عيل عليه السالم قول اهللا تعاىل ، عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر َُ ْ َ

ًوفصاله ثالثون شهرا  َ ُ َ َ ُْ ُ َ ََ ِ والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني " : مع قوله تعاىل ، "ِ ِْ ْ َْ َ َ ِْ َِ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ ُ َ" 

وفعل ما  ،  إقدامه عىل قتل النفوس املحرتمة وهذا يدل عىل.فرجع عمر عن األمر برمجها، 

 .)2(يتضمن القذف

ما كان  : أن عمر سأل أبا أوىف) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ما كان  :  يف صالة العيد ؟ وسأل أبا واقد الليثيصىل اهللا عليه وآله وسلميقرأ رسول اهللا 

 وهذا من قلة املعرفة .والفطر ؟ ،  يف األضحى وسلمصىل اهللا عليه وآلهيقرأ رسول اهللا 

 .)3(التي هي الصالة اجلهرية ؟ ، بأظهر األشياء

 ملا طعن عمر بن اخلطاب كان يتأمل) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك : فقال بعد كالم ، وال كل ذلك : فقال ابن عباس، 

لو أن يل طالع األرض ذهبا الفتديت به من عذاب اهللا عز  ، واهللا ، أجل أصحابكو، 

                                                        

 348 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

 349 ، املصدر السابق) 2(

 350 ، املصدر السابق) 3(
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بأنه وقع منه ما يستوجب به  ،  وهذا اعرتاف منه حال االحتضار.وجل قبل أن أراه

 ، وأنه متنى أن يفتدي بملء األرض ذهبا من عذاب اهللا ، املؤاخذة يف حق بني هاشم

 .)1(ألجل ما جرى منه يف حقهم

كان عمر بن اخلطاب عندهم ثاين ) :  هـ726: ت ( بن يوسف امللقب باملطهر احليل احلسن

صىل اهللا عليه اخللفاء صاحب الفتوح الكثرية والسياسات العظيمة وقد سب رسول اهللا 

صىل  حيث قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف مرضه الذي توىف فيه وآله وسلم

دواة وكتف الكتب فيه كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال عمر ان  أتوين باهللا عليه وآله وسلم

 عنه مغضبا ثم صىل اهللا عليه وآله وسلمالرجل ليهجر حسبنا كتاب اهللا فاعرض النبي 

وقع التشاجر بني الصحابة فقال بعضهم القول ما قال عمر وقال آخرون القول ما قاله 

 باالنرصاف صىل اهللا عليه وآله وسلمي  وامرهم النبصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمعنه حيث اذوه بالصياح عنده فسألوا منه الكتابة ففتح عينيه 

 شجرة نبتت يف صىل اهللا عليه وآله وسلموقال ابعد ما سمعت وقال يوما ان رسول اهللا 

 ذلك عليه وآله وسلمصىل اهللا كبا اي يف مزبلة وعني بذلك رذاله أهله فسمعه رسول اهللا 

صىل اهللا فاشتد غيظه ثم نادى الصالة جامعه فحرض املسلمون بأرسهم فصعد رسول اهللا 

 املنرب ثم محد اهللا وأثنى عليه وقال أهيا الناس ليقم كل منكم ينتسب إىل عليه وآله وسلم

وآله صىل اهللا عليه أبيه حتى اعرف نسبه فقام إليه شخص من اجلامعة وقال يا رسول اهللا 

صىل اهللا  انا فالن بن فالن ابن فالن فقال صدقت ثم قام اخر فقال يا رسول اهللا وسلم

 ان فالن بن فالن فقال لست لفالن وانام أنت لفالن وان حتلك فالن بن عليه وآله وسلم

فالن فعقد خجال ثم مل يقم أحد فأمرهم عليه السالم بالقيام واالنتساب مرة واثنتني فلم 

                                                        
 353 ، املصدر السابق) 1(
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ل أين الساب ألهل بيتي ليقم إيل وينتسب إىل أبيه فقام عمر وقال يا رسول يقم أحد فقا

 أعف عنا عفا اهللا عنك اغفر لنا غفر اهللا لك أحلم عنا أحلم صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

لقد ذكرت  :  قال الطائي. كثري احلياءصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا عنك كان رسول اهللا 

يف أمهات الكتب اإلسالمية  ، بواسطة عمروسلم  عليه وآله صىل اهللاقضية سب النبي 

 وملا كانت عملية سب .وكتب التفسري السرية ، وصحيح مسلم ، مثل صحيح البخاري

فقد سعي بعض  ، وال يتحملها املسلمون ، نبي البرشية من قبل عمر بن اخلطاب فاحشة

أو حذف  ، ثري من الكتبإىل حذف هذه الروايات من ك) من مبغيض أهل البيت(حمبيه 

 .)1(او حتويرها ، إسم عمر

أنه ملا أمر أن جيمع ما هتيأ له من القرآن أمر  : من بدع عمر) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

ال تقبل من أحد  : ثم قال ، من كان عنده شئ من القرآن فليأتنا به : مناديا ينادي يف املدينة

ِقل لئن  (* : لكتاب اهللا عز وجل إذ يقول وهذا منه خمالف .شيئا إال بشاهدي عدل ِ َّ ُ

ِاجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هـذا القرآن ال يأتون بمثله  ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َْ َْ َ ُّ َ ُ َ ِْ ْ ََ ِ َ َ َ  )]88 : اإلرساء[ِ

ومن حل هذا املحل مل جيز  ، وهذا الوجه أحسن أحواهلام ، فذلك غاية اجلهل وقلة الفهم

وإن كانا قد علام ذلك من كتاب  ، بني املسلمني فضال عن منزلة اإلمامةأن يكون حاكام 

كانت هذه حاال توجب عليهام ما  ، ومل يثقا بحكمه يف ذلك ، ومل يصدقا إخبار اهللا فيه ، اهللا

إهنام  : ولكن األئمة من أهل البيت عليهم السالم قالوا ، ال خفاء به عىل كل ذي فهم

م فجعال هذا سببا لرتك قبول ما كان عيل عليه السالم مجعه قصدا بذلك عليا عليه السال

وخشيا أن يقبال  ، وألفه من القرآن يف مصحفه بتامم ما أنزل اهللا عز وجل عىل رسوله منه
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 ، فيظهر ما يفسد عليهام عند الناس ما ارتكباه من االستيالء عىل أمورهم ، ذلك منه

فلذلك  ، ة الفاضلني املحمودين بذكرهمويظهر فيه فضائح املذمومني بأسامئهم وطهار

  .)1(ال نقبل القرآن من أحد إال بشاهدي عدل : قاال

 بالطامة الكربى - أي بدعه - ختم ذلك - أي عمر -ثم إنه ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

 يف بيته وموضع قربه صىل اهللا عليه وآله وسلمأنه أمر وقت وفاته بالدفن مع رسول اهللا 

وصريت العامة ذلك منقبة  ، فإنه فعل كام فعله ،  بذلك سبيال لعمر عليه-ا  أيض-وجعل 

ومن عقل وميز وفهم علم أهنام  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ضجيعا رسول اهللا  : هلام بقوهلم

وأوجبا عىل أنفسهام املعصية هللا ولرسوله  ، قد جنيا عىل أنفسهام جناية ال يستقيالهنا أبدا

صىل اهللا الن اهللا سبحانه قد هنى عن الدخول إىل بيوت النبي  ، واضحوالظلم الظاهر ال

َيا أهيا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن ( : حيث يقول ،  إال بإذنهعليه وآله وسلم ََّ ُ َ َِّ ِّ َ ُِّ َّ َُ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ
َ

م  ُ ْيؤذن لك َ َ َ ْ  أن خيص اهللا إال ،  واحلال يف ذلك بعد وفاته كاحلال يف حياته)]53 : األحزاب[ُ

صىل اهللا عليه وآله فإن كان البيت الذي فيه قرب رسول اهللا  ، عز وجل ذلك أو رسوله

صىل اهللا عليه وآله  للرسول خاصة فقد عصيا اهللا بدخوهلام إليه بغري إذن الرسول وسلم

  .)2(وختام أعامهلام بمعصية اهللا تعاىل يف ذلك ، وسلم

 :  وقال)حي عىل خري العمل(ع عمر أنه أسقط ومن بد) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

يف األذان واإلقامة لئال يتكل الناس عىل  ، )حي عىل خري العمل( : ينبغي لنا أن نسقط

فقبلوا  ، فأسقط ذلك من األذان واإلقامة مجيعا هلذه العلة بزعمه ، الصالة فيرتكوا اجلهاد

 من الرشد ما مل يعلمه اهللا عز ويلزمهم أن يكون عمر قد أبرص ، ذلك منه وتابعوه عليه
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الن اهللا ورسوله قد أثبتا ذلك يف األذان  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموجل وال رسوله 

ومن ظن ذلك وجهله  ، واإلقامة ومل خيافا عىل الناس ما خشيه عليهم عمر وقدره فيهم

يصة يف فريضة ألنه من تعمد الزيادة والنق ، فأفسد عليهم االذان بذلك أيضا ، لزمه الكفر

حي عىل خري ( ثم إنه بعد إسقاط ما أسقط من األذان واإلقامة من .أو سنة فقد أفسدها

 : وذلك أنه زاد يف أذان صالة الفجر ، أثبت يف بعض االذان زيادة من عنده ، )العمل

 من السنن الواجبة ال - عند من اتبعه -فصارت هذه البدعة  ، الصالة خري من النوم

فبدعة الرجل عندهم معمورة متبعة معمول هبا يطالب من تركها  ، هايستحلون ترك

 عندهم مهجورة مطرحة يرضب صىل اهللا عليه وآله وسلموسنة رسول اهللا  ، بالقهر عليها

  .)1(من استعملها ويقتل من أقامها

وذلك عقد اليدين يف  ، ثم أتبع ذلك بفعل من أفعال اليهود) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

فلام رآهم الرجل  ، الن اليهود تفعل يف صالهتا ذلك ، در إذا قاموا يف الصالةالص

إن هذا  : وقال ، يستعملون ذلك استعمله هو أيضا اقتداء هبم وأمر الناس بفعل ذلك

َ َقوموا هللاِِّ قانتني ( : تأويل قوله تعاىل ِ ِ َ ْ  .. يريد بزعمه التذلل والتواضع)]238 : البقرة[ُُ

بتدعها هذا الرجل إال أولياؤه متحفظون هبا مواظبون عليها وعىل العمل فليس من بدعة ا

وكل تأديب الرسول الذي قد خالفه الرجل ببدعة فهو عندهم  ، طاعنون عىل تاركها ، هبا

  .)2(وينسب عندهم إىل األمور املنكرات ، استعمله مطروح مرتوك مهجور ويطعن عىل من
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صىل اهللا عليه  خرجوا أبواهبم مجيعا غري باب النبي  ثم...) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

ما بال رسول  : فقال عمر ، فأظهر الناس احلسد والكالم ،  وعيل عليه السالموآله وسلم

 ،  يؤثر ابن عمه عيل بن أيب طالب ويقول عىل اهللا الكذبصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 لعيل بن أيب صىل اهللا عليه وآله وسلمحممد وإنام سأل ! وخيرب عن اهللا بام مل يقل يف عيل ؟ 

وأراد عمر أن يكون له باب  ، فلو سأل اهللا ذلك لنا الجابه ، طالب وأجابه إىل ما يريد

 قول عمر وخوض الناس صىل اهللا عليه وآله وسلموملا بلغ رسول اهللا  ، مفتوح إىل املسجد

فلام اجتمعوا قال هلم النبي  ، امعةالصالة ج : أمر املنادي بالنداء إىل ، والقوم يف الكالم

وإين  ، قد بلغني ما خضتم فيه وما قال قائلكم! معارش الناس  : صىل اهللا عليه وآله وسلم

 وال أنا سددت أبوابكم ، أقسم باهللا العظيم إين مل أقل عىل اهللا الكذب وال كذبت فيام قلت

مرين يف ذلك إال اهللا عز وجل وال أ ، وال أنا فتحت باب عيل بن أيب طالب عليه السالم، 

وال حتسدوا الناس عىل ما آتاهم  ، فال حتاسدوا فتهلكوا ، الذي خلقني وخلقكم أمجعني

ثم تفرقوا ويف  ،  فلم يزدادوا إال غضبا وحسدا ونفاقا وعتوا واستكبارا...اهللا من فضله

يام دخل عليه عمه  فلام كان بعد أ.قلوهبم من احلسد والنفاق ما ال يعلمه إال اهللا سبحانه

وأنا  ، قد علمت ما بيني وبينك من القرابة والرحم املاسة! يا رسول اهللا  : العباس وقال

فاسأل اهللا تعاىل أن جيعل يل باب إىل املسجد أترشف هبا عىل من  ، ممن يدين اهللا بطاعتك

با يكون فميزا :  فقال.ليس إىل ذلك سبيل! يا عم  :  فقال له عليه وآله السالم.سواي ؟

إن اهللا قد  :  فأجابه إىل ذلك وقال.من داري إىل املسجد أترشف به عىل القريب والبعيد

فلعن  ، فإنه بقية اآلباء واألجداد ، رشف عمي العباس هبذا امليزاب فال تؤذوين يف عمي

 ومل يزل امليزاب عىل حاله مدة أيام النبي .اهللا من آذاين يف عمي وبخسه حقه أو أعان عليه

 ،  وخالفة أيب بكر وثالث سنني من خالفة عمر بن اخلطابىل اهللا عليه وآله وسلمص
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واهللا لئن رده أحد  : وقال ، فصعد الغالم فقلعه ورمى به إىل سطح العباس ، فقلع امليزاب

يا  : فشق ذلك عىل العباس فشكى إىل عيل عليه السالم فقال له ، إىل مكانه ألرضبن عنقه

عيل بذي ! يا قنرب  :  ثم نادى.فسرتى مني ما يرسك إن شاء اهللا تعاىل ، ارجع إىل بيتك! عم 

اصعد فرد امليزاب إىل ! يا قنرب  : فتقلده ثم خرج إىل املسجد والناس حوله وقال ، الفقار

 صاحب هذا القرب وحق : عيل عليه السالم وقال ، فصعد قنرب فرده إىل موضعه ، مكانه

وألصلبنهام يف الشمس حتى  ، ن عنقه وعنق اآلمر له بذلكواملنرب لئن قلعه قالع ألرضب

ال  : فقال ، فنهض ودخل املسجد ونظر إىل امليزاب ، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب ، يتقددا

 فكان هذا فعل عمر بالعباس عم .ونكفر عن اليمني ، يغضب أحدا أبا احلسن فيام فعله

 : غري موطن وصية منه يف عمه العباسوقد قال يف  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

وأنا يف كنف عمي  ، كل يف كنفي ، إين عمي العباس بقية اآلباء واألجداد فاحفظوين فيه

 وقد .وحربه حريب ، سلمه سلمي ، ومن عاداه فقد عاداين ، فمن آذاه فقد آذاين ، العباس

ولوال خوفه من عيل   ،قصة امليزاب : منها : آذاه عمر يف ثالثة مواطن ظاهرة غري خفية

! يا حممد  : وقد اوحى اهللا إليه ،  ومنها مسألة سوق عكاظ.عليه السالم مل يرتكه عىل حاله

وهو ما أنفق عليك يف وليمة عبد اهللا  ، إن عمك العباس له عليك يد سابقة ومجيل متقدم

وة من ويف نفسه شه ، وهو ستون ألف دينار مع ماله عليك يف سائر األزمان ، بن جذعان

صىل اهللا ثم النبي  ، فأعطاه ذلك ، فامنه إياه يف مدة حياة ولولده بعد وفاة ، سوق عكاظ

ومن  ، نازعه فيه وأال لعنة اهللا عىل من عارض عمي يف سوق عكاظ : عليه وآله وسلم

فلم يكرتث عمر بذلك  ، أخذه منه فأنا برئ منه وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

ومل يزل العباس متظلام إىل حني  ، وغصبه منه ، باس عىل دخل سوق عكاظوحسد الع

احفظوين يف عمي ! معارش الناس  :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلمأن النبي  :  ومنها.وفاته
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أطلب مني شيئا أحتفك به عىل سبيل ! يا عم  :  ثم قال.العباس وانرصوه وال ختذلوه

 ، ومن هجر اخلط ، ومن العراق احلرية ، من الشام امللعبأريد ! يا بن أخي  :  فقال.اهلدية

 ، حبا وكرامة : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال له النبي  ، وكانت هذه املواضع كثرية العامرة

فكتب له أمري  ، أكتب لعمك العباس هذه املواضع : فقال ، ثم دعا عليا عليه السالم

  وأشهد اجلامعة احلاظرينىل اهللا عليه وآله وسلمصوأمىل رسول اهللا  ، املؤمنني كتابا بذلك

إن هذه ! معارش املسلمني  :  ثم قال.. بخامتةصىل اهللا عليه وآله وسلموختم النبي ، 

فعىل من يغري عليه أو يبدله أو يمنعه أو يظلمه لعنة اهللا  ، املواضع املذكورة لعمي العباس

مر وفتح هذه املواضع املذكورة أقبل عليه فلام ويل ع ، ثم ناوله الكتاب ، ولعنة الالعنني

واهللا إن كنت تساوي املسلمني يف ذلك وإال فارجع  :  فقال عمر.العباس بالكتاب إىل عمر

 - وكان رسيع الغضب -فغضب عمر  ، فجرى بينهام كالم كثري غليظ ، من حيث أتيت

واهللا ؟ لو  : لوقا ، فأخذ الكتاب من العباس ومزقه وتفل فيه ورمى به يف وجه العباس

فأخذ العباس بقية الكتاب وعاد إىل منزله حزينا باكيا  ، طلبت منه حبة واحدة ما أعطيتك

فغضبوا لذلك  ، فصاح العباس باملهاجرين واألنصار ، شاكيا إىل اهللا تعاىل واىل رسوله

 .هذا شئ ال نصرب عليه ، خترق كتاب رسول اهللا وتلقي به يف األرض! يا عمر  : وقالوا

قوموا بنا إىل العباس نسرتضيه ونفعل معه ما  : فقال ، فخاف عمر أن ينخرم عليه االمر

فنهضوا بأمجعهم إىل دار العباس فوجدوه موعوكا لشدة ما حلقه من الفتن واألمل  ، يصلحه

فمىض  ، نحن يف الغداة عائدوه إن شاء اهللا تعاىل ومعتذرون إليه من فعلنا : فقال ، والظلم

ثم فرق األموال عىل املهاجرين واألنصار وبقي  ،  ومل يعد إليه وال اعتذر منهغد وبعد غد
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وهذا القدر فيه عربة ألويل  ،  ولو أخذنا يف ذكر أفعاله لطال الكتاب.كذلك إىل أن مات

  .)1(األلباب

عن حممد بن العال اهلمداين الواسطي وحييى بن جريح ) :  هـ830 : ت(حسن احليل 

نازعنا يف أمر ابن اخلطاب فاشتبه علينا أمره فقصدنا مجيعا أمحد بن ت : البغدادي قال

إسحاق القمي صاحب العسكر عليه السالم بمدينة قم وقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا 

 :  فقلنا. فإنه يوم عيد؛هو مشغول بعياله  : فسألناها عنه فقالت ، من داره صبية عراقية

 .األضحى والفطر ويوم الغدير ويوم اجلمعة : ربعةاألعياد عند الشيعة أ! سبحان اهللا 

فإن أمحد يروي عن سيده أيب احلسن عيل بن حممد العسكري عليه السالم أن هذا  : قالت

فاستأذين لنا  :  قلنا.اليوم يوم عيد وهو أفضل األعياد عند أهل البيت وعند مواليهم

 وهو متزر ؛فخرج إلينا  ، نا فدخلت عليه وأخربته بمكان.بالدخول عليه وعرفيه بمكاننا

فإين كنت  ، ال عليكام : فقال ، فأنكرنا ذلك عليه ، حمتضن لكسائه يمسح وجهه ، بمئزر له

 .أو هذا يوم عيد ؟ وكان ذلك اليوم التاسع من شهر ربيع األول :  قلنا.اغتسلت للعيد

نا أبا احلسن إين قصدت موال : ثم أدخلنا داره وأجلسنا عىل رسير له وقال ، نعم : قال

فأستأذنا  ، العسكري عليه السالم مع مجاعة من إخويت برس من رأى كام قصدمتاين

 وسيدنا قد أوعز إىل ؛بالدخول عليه يف هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع األول 

وكان بني يديه جممرة وهو حيرق  ، كل واحد من خدمه أن يلبس ماله من الثياب اجلدد

هل جتدد ألهل البيت فرح ؟ ! بآبائنا أنت وأمهاتنا يا بن رسول اهللا  :  قلنا.العود بنفسه

ولقد حدثني أيب أن حذيفة  ، وأي يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم : فقال

بن اليامن دخل يف مثل هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع األول عىل جدي رسول 
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فرأيت سيدي أمري املؤمنني مع ولديه احلسن واحلسني  : قالم وسلصىل اهللا عليه وآله اهللا 

صىل اهللا عليه ورسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله عليه السالم يأكلون مع رسول اهللا 

كال هنيئا  : يتبسم يف وجوههم ويقول لولديه احلسن واحلسني عليهام السالموسلم وآله 

 .عدوه وعدو جدكام ويستجيب فيه دعاء أمكاملكام بربكة هذا اليوم الذي يقبض اهللا فيه 

كال فإنه اليوم الذي فيه يقبل اهللا أعامل شيعتكام وحمبيكام كال فإنه اليوم الذي يصدق فيه 

ُفتلك بيوهتم خاوية بام ظلموا ( : - تعاىل -قول اهللا  َ ْ َُ َ ً ْ َِ َ ُ ُِ َ ُ َ  كال فإنه اليوم الذي .)]52 : النمل[ِ

ال فإنه اليوم الذي يفقد فيه فرعون أهل بيتي وظاملهم  ك.تكرس فيه شوكة مبغض جدكام

 كال فإنه اليوم الذي يعمد اهللا فيه إىل ما عملوا من عمل فيجعله هباء .وغاصب حقهم

ويف أمتك وأصحابك من ينتهك هذه احلرمة ! يا رسول اهللا  : فقلت :  قال حذيفة.منثورا

 ، من املنافقني يرتأس عليهمجبت ! يا حذيفة  : صىل اهللا عليه وآله وسلم؟ فقال 

ويصد عن  ، وحيمل عىل عاتقه درة اخلزي ، ويدعوهم إىل نفسه ، ويستعمل يف أمتي الرياء

 ، وينصب نفسه علام ، ويشتمل عىل إرث ولدي ، ويغري سنتي ، وحيرف كتابه ، سبيل اهللا

 ، عتهوينفقها يف غري طا ، ويستحل أموال اهللا من غري حله ، ويتطاول عيل من بعدي

 فتدعو اهللا عليه ويستجيب دعائها يف ؛وينحي ابنتي عن حقها  ، ويكذب أخي ووزيري

فلم ال تدعو اهللا ربك عليه ليهلكه يف ! يا رسول اهللا  : فقلت :  قال حذيفة.مثل هذا اليوم

  ملا قد سبق يف علمه- تعاىل - ال أحب أن أجرتأ عىل قضاء اهللا ؛يا حذيفة  : حياتك ؟ فقال

 ليكون ذلك ؛ي سألت اهللا أن جيعل اليوم الذي يقبض فيه له فضيلة عىل سائر األيام لكن، 

يا  :  أن- جل ذكره - فأوحى اهللا إيل .سنة يستن هبا أحبائي وشيعة أهل بيتي وحمبوهم

وظلم املنافقني  ، كان يف سابق علمي أن متسك وأهل بيتك حمن الدنيا وبالؤها! حممد 

وصافيتهم  ، وحمضتهم وغشوك ، لذين نصحتهم وخانوكا ، والغاصبني من عبادي
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فأنا آليت بحويل وقويت  ، وأنجيتهم وأسلموك ، وصدقتهم وكذبوك ، وكاشحوك

وسلطاين ألفتحن عىل روح من يغصب بعدك عليا حقه ألف باب من النريان من أسفل 

ملنافق وألجعلن ذلك ا ، وألصلينه وأصحابه قعرا يرشف عليه إبليس فيلعنه ، الفيلوق

وألحرشهنم وأوليائهم ومجيع  ، عربة يف القيامة لفراعنة األنبياء وأعداء الدين يف املحرش

وألخلدهنم فيها أبد  ، الظلمة واملنافقني إىل نار جهنم زرقا كاحلني أذلة خزايا نادمني

لن يرافقك وصيك يف منزلتك إال بام يمسه من البلوى من فرعونه !  يا حممد .اآلبدين

 ، ويصد الناس عن سبييل ، ويرشك يب ، ويبدل كالمي ،  الذي جيرتئ عيلوغاصبه

 إين قد أمرت سبع ساموايت لشيعتكم .ويكفر يب يف عريش ، وينصب نفسه عجال ألمتك

 وأمرهتم أن ينصبوا كريس كرامتي .وحمبيكم أن يتعيدوا يف هذا اليوم الذي أقبضه فيه إيل

 وأمرت الكرام .فروا لشيعتكم وحمبيكم من ولد آدمحذاء البيت املعمور ويثنوا عيل ويستغ

الكاتبني أن يرفعوا القلم عن اخللق كلهم ثالثة أيام من ذلك اليوم ال يكتبون شيئا من 

إين قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك وألهل بيتك !  يا حممد .خطاياهم كرامة لك ولوصيك

لوي يف مكاين ألحبون من وآليت عىل نفيس بعزيت وجاليل وع ، وملن تبعهم من شيعتهم

وألزيدن يف ماله إن  ،  ثواب اخلافقني يف أقربائه وذوي رمحه- حمتسبا -يعيد يف ذلك اليوم 

وألعتقن من النار من كل حول يف مثل ذلك اليوم ألفا من  ، وسع عىل نفسه وعياله فيه

قال  .وألجعلن سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأعامهلم مقبولة ، مواليكم وشيعتكم

إىل أم سلمة فدخل ورجعت عنه وأنا وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم قام رسول اهللا  : حذيفة

 ، وأعاد الكفروسلم صىل اهللا عليه وآله غري شاك يف أمر الشيخ حتى ترأس بعد وفاة النبي 

 ، وأبدع السنن ، وأحرق بيت الوحي ، وحرف القرآن ، وشمر للملك ، وإرتد عن الدين

وكذب فاطمة عليها  ، ورد شهادة أمري املؤمنني عليه السالم ، وبدل السنة  ،وغري امللة



884 

وأسخط قرة عني  ، وأرىض املجوس واليهود والنصارى ، وإغتصب فدكا ، السالم

 ، ودبر عىل قتل أمري املؤمنني عليه السالم ، وغري السنن كلها ، ومل يرضهم ، املصطفى

وألقى إىل الناس أن يتخذوا من  ، ا حرم اهللاوحرم ما أحل اهللا وأحل م ، وأظهر اجلور

صىل اهللا عليه وآله وصعد منرب الرسول  ، ولطم حر وجه الزكية ، جلود اإلبل دنانري

 قال .وإفرتى عىل أمري املؤمنني عليه السالم وعانده وسفه رأيه ، غصبا وظلاموسلم 

 ، عىل يد قاتله رمحه اهللافاستجاب اهللا دعاء مواليت عىل ذلك املنافق وأجرى قتله  : حذيفة

يا  : فقال يل ، فدخلت عىل أمري املؤمنني عليه السالم ألهنئه بقتله ورجوعه إىل دار االنتقام

وأنا وسلم صىل اهللا عليه وآله أتذكر اليوم الذي دخلت فيه عىل رسول اهللا ! حذيفة 

بىل يا أخا  : وسبطاه نأكل معه فدلك عىل فضل ذلك اليوم الذي دخلت عليه فيه ؟ قلت

وإين ألعرف  ،  هذا اليوم الذي أقر اهللا به عني آل الرسول- واهللا -هو  :  فقال.رسول اهللا

أحب أن تسمعني ! يا أمري املؤمنني  : فقلت :  قال حذيفة.هلذا اليوم اثنني وسبعني إسام

 العيد  ويوم. ويوم تنفيس الكربة.هذا يوم االسرتاحة :  فقال عليه السالم.أسامء هذا اليوم

 ويوم . ويوم العافية. ويوم اهلدو. ويوم رفع القلم. ويوم اخلرية. ويوم حط األوزار.الثاين

 ويوم . ويوم املوقف األعظم. ويوم إجابة الدعاء. ويوم عيد اهللا األكرب. ويوم الثار.الربكة

يوم  و. ويوم انكسار الشوكة. ويوم ندامة الظامل. ويوم نزع السواد. ويوم الرشط.التوايف

 ويوم . ويوم فرح الشيعة. ويوم التصفح. ويوم عرض القدرة. ويوم القنوع.نفي اهلموم

 ويوم . ويوم سيل الشعاب. ويوم الفطر الثاين. ويوم الزكاة العظمى. ويوم اإلنابة.التوبة

 ويوم قبول . ويوم ظفر بني إرسائيل. ويوم عيد أهل البيت. ويوم الرضا.جترع الدقيق

 ويوم . ويوم الوقت املعلوم. ويوم قتل النفاق. ويوم الزيارة.قديم الصدقة ويوم ت.األعامل

 . ويوم التنبيه. ويوم هدم الضاللة. ويوم القهر للعدو. ويوم الشهود.رسور أهل البيت
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 . ويوم التعريف. ويوم الزهرة. ويوم التجاوز عن املؤمنني. ويوم الشهادة.ويوم الترصيد

 ويوم . ويوم املباهلة. ويوم إبتهاج املؤمن. ويوم التشديد. ويوم الذهاب.ويوم اإلستطابة

 ويوم زيادة . ويوم النرصة. ويوم إذاعة الرس. ويوم التبجيل. ويوم قبول األعامل.املفاخرة

 . ويوم كشف البدع. ويوم التذكية. ويوم الوصول. ويوم املفاكهة. ويوم التودد.الفتح

 . ويوم السلم. ويوم االستسالم.ويوم العبادة . ويوم املوعظة. ويوم الورع.ويوم الزهد

لو مل أدرك من  : فقمت من عنده وقلت يف نفيس :  قال حذيفة. ويوم البقر.ويوم النحر

 قال حممد بن العال .أفعال اخلري وما أرجو به الثواب إال فضل هذا اليوم لكان مناي

 إسحاق بن سعيد فقام كل واحد منا وقبل رأس أمحد بن : اهلمداين وحييى بن جريح

 ، ثم رجعنا عنه ، احلمد هللا الذي قيضك لنا حتى رشفتنا بفضل هذا اليوم : القمي وقلنا له

 فهذا احلديث الرشيف فيه داللة وتنبيه عىل كون هذا الشخص من أكرب .وتعيدنا يف ذلك

املنافقني وأعظمهم معاداة آلل حممد عليه السالم وشنآنا وبغضا بنص رسول اهللا ونص 

صىل اهللا وشهادة حذيفة بن اليامن الذي قال فيه رسول اهللا » صلوات اهللا عليهام « يه وص

 بسبب رؤيته إياهم ومعرفته هبم .أعرفكم باملنافقني حذيفة بن اليامن : عليه وآله وسلم

وقتله وسلم صىل اهللا عليه وآله ليلة العقبة والدباب التي دحرجوها لتنفري ناقة النبي 

ُفوقاه اهللاَُّ( ََ روا وحاق بآل فرعون سوء العذاب َ َ ِ سيئات ما مك َ ْ َ ََ ْ َ َ ُِّ ُ ْ ُ َ َ ََ َِ ِِ  وهذا الفعل )]45 : غافر[ِ

ويؤيد هذا احلديث الذي ذكرناه  ، ويرصح بام قلناه فيهم ، منهم يشهد بنفاقهم وكفرهم

 وكيف ال تصدر هذه االمور الفظيعة .عن موالنا عيل بن حممد اهلادي عليه السالم

أن ولد  :  وقد روي يف احلديث.عنه وقد أمجعت الشيعة اإلمامية عىل أنه ولد زناالشنيعة 

 ألنه قد . وهو يعم ولد الزنا يف سائر األزمنة وال خيصه يف زمن دون زمن.الزنا ال ينجب

 ومبغض أهل البيت كافر .إن عالمة ولد الزنا بغضنا أهل البيت : روي عنهم عليه السالم
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وال ينفك عن بغضهم ما دام  ،  الصفة يف كل أحواله وطول عمرهيلحقه هذا االسم وهذه

  .)1( فثبت بام قلناه كفره باطنا وكونه يف إظهار اإلسالم منافقا.يسمى ولد زنا

 ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  فقدم الدال قبل العني ىف النسب*ُإذا نسبت عديا ىف بنى مرض 

  .)2( وغد زنيم عتل خائن النصب* رجل وقدم السوء والفحشاء ىف

 أمر الزبري يضع درعه عىل - أي عمر -إنه ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 .)1(سطح عيل فوضعه بالرمح لريميه ؟ بالرسقة

                                                        
 ، 95/351 ، 31/120 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 89 ، حسن بن سليامن احليل ، املحترض) 1(

عليه (موسوعة اإلمام اجلواد  ، 76 ، لألميني ، عيد الغدير يف اإلسالم ، 1/287 ، لألميني ، الغدير

مصباح البالغة  ، 102جلعفر مرتىض  ، املواسم واملراسم ، 2/650 ، قزوينيللحسيني ال ، )السالم

جممع  ، 2/261 ، البن طاووس ، إقبال األعامل ، 3/265 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(

 ، األنوار النعامنية ، 3/29 ، للبيايض ، الرصاط املستقيم ، 234 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 ، 219 ، للطربيس ، فصل اخلطاب ، 3 - 1ق  ، عقد الدرر يف بقر بطن عمر ، 1/108  ،للجزائري

ملحمد بن  ، العقد النضيد والدر الفريد ، 3/326 ، 2/522 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل

 جمالس املوحدين ، 16/699 ، 3/28 ، للربوجردي ، جامع أخبار الشيعة ، 203 ، 60 ، احلسن القمي

 مستدرك سفينة البحار ، ً انظر أيضا1/109 ، 220 ، ملحمد رضا احلكيمي ، ح اخلطبة الشقشقيةرش، ، 

أليب احلسني  ، شهادة األثر عىل إيامن قاتل عمر ، 9/213 ، 7/210 ، لعيل النامزي الشاهرودي، 

 185 ، اخلوئيني

 ، معنى حديث الغديرالروض النضري يف  ، 3/29 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 3/310 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 375 ، لفارس حسون كريم

 263 ، العاميل
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 أي -كالم يف خساسته وخبث رسيرته ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 وأن صهاك جارية حبشية .اب كان قبل االسالم نخاس احلمري أن عمر بن اخلط.-عمر 

فولدت جد  ، وعبد العزى بن رباح ، وقع عليها فضلة بن هاشم ، هلاشم بن عبد مناف

 ،  فلينظر عقالء األنام.أنه نجب فردوا عىل نبيهم أن ولد الزنا ال ينجب : عمر وقد قالوا

 ، ذوي األحالم يف اجلاهلية واالسالم ، هل يقدم من هذه أحواله عىل بني هاشم الكرام

 فقد روي عن الباقر عليه .وخبيث األصل أن جيرتئ عىل االسالم ، وال غرو من ولد الزنا

ُقل ال يستوي اخلبيث والطيب  : يف قوله تعاىلالسالم  ِّ َ َ ََّ ُ ْ َّ ُِ ِ َ َ اخلبيثات للخبيثني .]100 : املائدة[ْ ُِ ِِ َِ ْ َ َْ

وأمه  ، وجده نفيل ، ف أهل األنساب أن أباه اخلطابنزلتا فيه وقد عر] 26 : النور[

  .)2(أوضع منها وال تيم مع ضعتها  وليس يف قريش ، وجدته صهاك ، حنتمة

روى صاحب مسار الشيعة أنه من أنفق ) :  هـ905: ت (إبراهيم بن عيل العاميل الكفعمي 

طعام االخوان ويستحب فيه إ ،  شيئا غفر له-أي ربيع األول-يف اليوم التاسع منه 

 ، وهو يوم نفي اهلموم ، والشكر والعبادة ، ولبس اجلديد ، وتطييبهم والتوسعة يف النفقة

 . )3(ومجهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن اخلطاب ، وروي أنه ليس فيه صوم

                                                                                                                                        
 74 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم ، 3/130 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 ، حلسن بن سليامن احليل ، ملحترض ، ًأنظر أيضا ، 3/28،  لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 )احلاشية (102

 31/119 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 510 ، للكفعمي ، املصباح) 3(
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 عمر )أي أمري املؤمنني عيل(ومن رؤوس أعدائه ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وأمر عداوته وإيذائه لعيل  ، وهو الفظ الغليظ اجلأش اجلاين ، اب العدوي القريشبن اخلط

  .)1(وفاطمة وأهل البيت عليهم السالم أشهر من الشمس

 "فضل عيد بابا شجاع الدين"صنف كتاب أسامء ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

  .)2(قاتل عمر ريض اهللا عنه

صىل اهللا  : رواية أن عيل قال لعمر وهو مسجىيف  : ) هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

لعل تلك الصالة وقعت عنه عليه السالم عندما سجي عمر بثوب  : قال. عليك ودعا له

صىل اهللا مرتصدين لدفنه يف جواره وسلم صىل اهللا عليه وآله الكفن ووضع يف بيت النبي 

ملشاهدته وسلم  اهللا عليه وآله صىلإنام صىل عىل النبي  وعيل عليه السالموسلم عليه وآله 

وعىل تقدير تسليم وقوع تلك الصالة قبل كفن  ، ملرقده حينئذ فاشتبه األمر عىل الناس

قد  فيجوز أن يكون عليه السالم ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعمر وإخراجه إىل بيت النبي 

ه بصيغة فصىل علي ، يف ذهنه ذلك الوقتوسلم صىل اهللا عليه وآله استحرض النبي 

ُإياك نعبد وإياك نستعني  : يف قوله تعاىلكام  ، اخلطاب ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ وأما  ، فوقع االشتباه] 5 : الفاحتة[ِ

ًالدعاء فلعله كان عليه رسا ال جهرا ًأو كان جهرا ولكن بإعامله عليه السالم األلفاظ  ، ً

 .)3(اإلهيامية

                                                        

 2/226 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 1(

 ، تل عمرشهادة األثر عىل إيامن قا ، 75 ، جلالل الدين احلسيني ، فيض اإلله يف ترمجة نور اهللا) 2(

 ، رشح إحقاق احلق ، 25/303 ، 17/55 ، آلقا بزرك الطهراين ، الذريعة ، 169 ، للخوئيني

  1/93 ، للمرعيش

 278 الصوارم املهرقة )3(
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 :  بن أيب اجلعد وقوله ملحمد بن احلنفيةرواية سامليف ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فبمن عال أبو بكر؟ قال ألنه كان  : قلت. ال : ًهل كان أبو بكر أول القوم إسالما؟ قال

أن مراد السائل سؤاله عن وجه  : الظاهر : قال. حتى حلق بربه ، ًأفضل إسالما حني أسلم

ألنه كان أفضل  :  وقوله.واستعالئه عىل عرش اإلمامة ، علو أيب بكر يف أرض اخلالفة

ًال يصلح وجها له إال هتكام واستهزاء؛ ألن غاية ما يدل عليه أفضلية . ًإسالما حني أسلم ً ً

وليس يف ذلك داللة عىل فضيلة  ، إسالم أيب بكر حني إسالمه عىل ما بعده من األحيان

وسلم وآله صىل اهللا عليه بل يدل عىل سوء عاقبته بمخالفته رسول  ، يستحق هبا اخلالفة

 . )1(فتأمل ، يف ذلك ونحوه بعد حني

ما أرجو من  : الصادق عليه السالم جعفريف قول ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

اخلرب  : قال. »ولقد ولدين مرتني ، ًشفاعة عيل شيئا إال وأنا أرجو من شفاعة أيب بكر مثله

فبيان  .لقد ولدين أبوبكر مرتنيو : وقوله عليه السالم .أو قصد به جمرد التقية ، كذب

وقال عيل عليه السالم  ، كيف وقوم أيب بكر أرذل طوائف قريش ، للواقع ال لالفتخار به

 .)2(إنه ولد نجيب من أهل بيت سوء : يف شأن حممد بن أيب بكر

؛ »إن عمر أعز اهللا به الدين« : وأما قول إبن احلنفية) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

إن اهللا ليؤيد  : صىل اهللا عليه وآله وسلم يف احلقيقة إشارة إىل فجوره وتذكر لقوله فألنه

أنه قد جرت عادة األئمة عليهم السالم وأكابر  : وامللخص. هذا الدين بالرجل الفاجر

بإلقاء مثل هذه  ، شيعتهم يف مقام عروض اخلوف والتقية أن يضحكوا عىل حلية اخلصام

غة يف درجات اإلهيام واإلهبام الذي ال يطلع عىل حقائقها إال ذوو الكلامت اجلامعة البال
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 . )1(األفهام

أن عمر مجع مجاعة من ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

الطلقاء واملنافقني وأتى هبم إىل منزل أمري املؤمنني عليه السالم فوافوا بابه مغلق فصاحوا 

 فأتوا بحطب فضعوه . فلم يفتح هلم الباب. خليفة رسول اهللا يدعوكاخرج يا عيل فإن : به

 .واهللا لئن مل تفتحوا لنرضمنه بالنار : عىل الباب وجاؤوا بالنار ليرضموه فصاح عمر وقال

فلام عرفت فاطمة عليها السالم أهنم حيرقون منزهلا قامت وفتحت الباب فدفعوها القوم 

ثم إهنم تواثبوا  ، ة عليها السالم وراء الباب واحلائطفاختبت فاطم ، قبل أن تتوارى عنهم

عىل أمري املؤمنني عليه السالم وهو جالس عىل فراشه واجتمعوا عليه حتى أخرجوه سحبا 

واهللا ال  : من داره ملبيا بثوبه جيرونه إىل املسجد فحالت فاطمة بينهم وبني بعلها وقالت

ما ختم اهللا ورسوله فينا أهل البيت وقد ويلكم ما أرسع  ، أدعكم جترون ابن عمى ظلام

 -فقال اهللا  ، باتباعنا ومودتنا والتمسك بناوسلم صىل اهللا عليه وآله أوصاكم رسول اهللا 

م عليه أجرا إال املودة يف القربى ( : -تعاىل  ُ َقل ال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َّ ُِ َ ِ َ َِ َ  - :  قال- )]23 : الشورى[َ

فرضهبا قنفذ  ، فأمر عمر قنفذ بن عمران يرضهبا بسوطه،  فرتكه أكثر القوم ألجلها

وكان ذلك الرضب  ، بالسوط عىل ظهرها وجنبيها إىل أن أهنكها واثر يف جسمها الرشيف

سامه حمسنا وسلم صىل اهللا عليه وآله  وقد كان رسول اهللا -أقوى رضر يف إسقاط جنينها 

 ، ملسجد حتى أوقفوه بني يدي أيب بكر وجعلوا يقودون أمري املؤمنني عليه السالم إىل ا-

فعدلت إىل قرب أبيها  ، فلم يتمكن من ذلك ، فلحقته فاطمة عليها السالم املسجد لتخلصه

  : فأشارت إليه بحزنة ونحيب وهي تقول
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  يا ليتها خرجت مع الزفرات*نفيس عىل زفراهتا حمبوسة 

  ابكى خمافة ان تطول حيايت*ال خري بعدك يف احلياة وإنام 

 وا أسفاه عليك يا أبتاه واثكل حبيبك أبو احلسن املؤمتن وأبو سبطيك - :  ثم قالت-

احلسن واحلسني ومن ربيته صغريا وواخيته كبريا وأجل أحبائك لديك وأحب أصحابك 

فها هو يساق يف األرس كام  ، عليك أوهلم سبقا إىل اإلسالم ومهاجرة إليك يا خري األنام

وا حممداه وا حبيباه وا أباه وا أبوالقاسامه وا أمحداه  : أنت أنة وقالت ثم إهنا .يقاد البعري

 وخرت -واقلة نارصاه وا غوثاه وا طول كربتاه وا حزناه وا مصيبتاه وا سوء صباحاه 

  .)1( فضج الناس بالبكاء والنحيب وصار املسجد مأمتا .مغشية عليها

ان عمر ثاين خلفائهم ] اين خلفائهم بطالن امامة ث[ ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

َال ينال عهدي الظاملني (لقوله تعاىل  ، كان ظاملا فاسقا ال يستحق اخلالفة َِِ َِّ ُ َْ  )]124 : البقرة[ََ

م من دون اهللاِّ من أولي(ولقوله تعاىل  ُ م النار وما لك ُ َوال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسك ْ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ ِ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ َْ َ ْ َ َ َّ ْ ََّ َُ ََ اء َِ

َثم ال تنرصون  َ ُُ َ ُإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( ولقوله تعاىل )]113 : هود[َُّ َ ٌَّ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ْ ُ  : احلجرات[ِ

أنه أعان  : منها : ووجوه ظلمه وفسقه كثرية ،  فإذا بطل امامة عمر بطل امامة أخويه)]6

 أخوه أبو أنه أوىص أن يدفن يف بيت الرسول كام أوىص :  ومنها.أبا بكر عىل غصب فدك

وحال بينه وبني أن  ،  عند احتضارهصىل اهللا عليه وآله وسلمأنه خالف النبي  :  ومنها.بكر

                                                        

ألمحد الرمحاين  ، )عليه السالم(مام عيل بن أيب طالب اإل ، 686 ، 2علم اليقني يف أصول الدين ) 1(

للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 709 ، اهلمداين

ملحمد فاضل  ، األرسار الفاطمية ، 117 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 1/168 ، )عليه السالم(

مأساة  ، 341 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم( بيت فاطمة اهلجوم عىل ، 121 ، املسعودي

  11/414 ، عوامل العلوم ، 183 ، نوادر األخبار ، 2/186 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم(الزهراء 
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وهو من فعل  ،  وأبدع التكفري يف الصالة.ونسبه إىل اهلجرة واهلذيان ، يكتب الوصية

 .)1(وهي كلمة رسيانية هيودية ، وحذف البسملة منها وزاد آمني فيها ، اليهود والنصارى

الرزية كل الرزية ما حال بني  : كان ابن عباس يقول) :  هـ1098 : ت(د طاهر القمي حمم

واهللا لو  ، لقد صدق ابن عباس :  أقول. وبني كتابهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

وبلغوا أعظم احلزن ألجل ما فعل عمر بن  ، وأقاموا املآتم ، لبس املسلمون السواد

ملا أدخل عليهم  ، لو بلغوا عداوة عمر أقىص الغايات لكان يسريا و.لكان قليال ، اخلطاب

وال ريب يف أنه كان غرضه عليه  ، وما أوقعهم فيه من الضاللة والشبهات ، من املصيبات

فلام أحس عمر بذلك منعه  ، السالم تأكيد ما قال يف حق عيل عليه السالم يوم الغدير

ول أهل السنة كيف مجعوا بني حب رسول  والعجب كل العجب من عق.انه هيجر : وقال

أمل يعرفوا أن من كان يف قلبه مثقال ذرة من  ،  وحب عمرصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 وينسبه إىل اهلجر واهلذيان صىل اهللا عليه وآله وسلمااليامن ال جيرتئ أن يشتم رسول اهللا 

ر اهللا تعاىل اخللق بتوقريه مع عظمته وأم ، يف وجهه حني مفارقته وخروجه من دار الدنيا

 :  ومنها.واخباره بأنه ال ينطق اال بام يوحى إليه ، وبطاعته يف أوامره ونواهيه ، وتعظيمه

أنه آذى فاطمة عليها السالم بعد ما غصب حقها باحضار النار ليحرق بيتها عىل من فيه 

 كتاب فاطمة أنه خرق :  ومنها.من عيل واحلسنني عليهم السالم وغريهم من بني هاشم

 .)2(عليها السالم الذي أعطها أبوبكر

فإنه ملا  ، الظاهر أن هذا كان من مكره وحيله : أقول) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 ،  وبني أن يكتب ما يرتفع الضالل عن األمةصىل اهللا عليه وآله وسلمحال بني النبي 
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ف من ألسنة الناس وأذيتهم ولؤمهم خا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمونسب اهلجر إىل النبي 

وكذب  ، أتى هبذا املكر وأظهر اجلهل بموته ، فال يتمشى له أمر اخلالفة ، وأن يكرهوه

َإنك ميت وإهنم ميتون (وافرتى ومل حيكم بقوله تعاىل  ُ َِّّ َ َِّّ َّ َُ ِ ٌِ  وغريها من اآليات )]30 : الزمر[َ

م ب(الدالة عىل موت كل أحد  ُ ِومن مل حيك ْ ََ ْ َّ افرون َ َ َام أنزل اهللاُّ فأولـئك هم الك ْ َ َ َُ ُ َِ ُِ َ ْ ُ َ  )]44 : املائدة[َ

م بام أنزل اهللاُّ فأولـئك هم الظاملون ( ُ َومن مل حيك ُ َّ َ َ َ َِّ ُِ َ ْ َُ َ ْ َُ َ َِ م بام أنزل اهللاُّ  ()]45 : املائدة[ْ ُ َومن مل حيك ََّ ََ َ ْ َِ ْ َ

َفأولـئك هم الفاسقون  ُ َ ْ َ َِ ُِ ُ َ ْ  هذه األحاديث عمر هو املفرتي عىل اهللا  فبمقتىض.])47 : املائدة[ُ

 .)1(فهو من أهل النار ، ورسوله

انظر أهيا اللبيب إىل هذا الرجل كيف أنطقه اهللا تعاىل ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

وغرضه من اإلقرار أن يزيل عن  ، وسخره يف بيان مثالب خليفته ، بذكر معائب امامه

 العجب كل .ا ذكره يف نظر اللبيب تأكيد لكفره وزندقتهولكن م ، عمر الكفر والزندقة

 العجب من هؤالء كيف جيمعون بني االقرار هبذه القبائح ألئمتهم وبني االقرار بإمامتهم

 .)2(وجنبنا بعصمته من عذابه الشديد ، أعاذنا اهللا تعاىل من اتباع اهلوى والتقليد، 

 دالة عىل - صلح احلديبية -ذه القصة وال ريب أن ه) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

كيف  ، وأنظر أهيا اللبيب ، وال شك أن الشك يف الدين كفر ، أن عمر كان شاكا يف دينه

وليس هذا اال  ، صحح هؤالء املخالفون هذه احلكاية ؟ مع أهنا رصحية يف كفر امامهم

 ويمكن .ليهلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينه ، تسخريا من اهللا عز وجل

والناس  ، بأنه يدل عىل أنه شك يف الدين ، االستدالل هبذا احلديث عىل بطالن امامة عمر

انه ارتد بعد  : وقائل يقول ، انه ما ارتد منذ أسلم : فقائل من املسلمني يقول ، بني قائلني
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دوا وقد شه ، فالقول بأنه ارتد وعاد خالف امجاع املسلمني ، اسالمه ومل يعد إىل االسالم

 ومما يؤيد هذا احلديث املتضمن .فليزمهم أنه ما عاد عن االرتداد ، يف روايتهم عنه أنه ارتد

مل يكن له وألخيه أيب بكر قتيل وال  ، أنه يف غزوة بدر التي قوي هبا االسالم ، لشك عمر

صىل اهللا  والعجب كل العجب اعتذار أهل السنة بأهنام كانا يف عريش مع النبي .جريح

صىل اهللا كيف جيوز عاقل أن حيتاج النبي  ،  يشاور مها ويستضئ برأهياموآله وسلمعليه 

 مع كامل عقله وصواب رأيه وكونه مستضيئا بنور الوحي إىل أيب بكر عليه وآله وسلم

بل كان للنفاق والشك يف  ،  ومما يدل أيضا عىل أن تركهام املحاربة مل يكن للمشورة.وعمر

 مل صىل اهللا عليه وآله وسلمعىل أن استشارة النبي  ، وسائر احلروبالدين فرارمها يف خيرب 

 .)1(وليعرف املؤمنني واملنافقني من حلن القول ، بل كان لتأليف القلوب ، يكن لالستفادة

ايذائه عليا  ، ومما يؤيد ما قلناه أيضا من كفر عمر) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 .)2(وايذاءه فاطمة ،  مراراصىل اهللا عليه وآله وسلم وايذاءه رسول اهللا ، عليه السالم

 - عمر -انظر إىل شهادات املخالفني يف حق امامهم ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

وال  ، كيف جيوز العاقل امامة رجل ال يستحيي من اهللا ورسوله ، فتعجب من عقوهلم، 

وجداله مع سيد  ، رأة امام املخالفني وتعجبوا أهيا املسلمون من ج.ينزجر من نواهي اهللا

والصبيان  ، مع اقراره بأن خمدرات احلجال أفقه منه ، املرسلني منبع احلكمة وعلم اليقني

 .)3(أعقل منه
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اهنم  ، العجب كل العجب من أهل السنة : أقول) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 يعمل برشيعة النبي ال يرضون وان رأوا أحدا ، تركوا رشيعة نبيهم وأخذوا برشيعة عمر

وما أحسن ما قال بعض العارفني يف سبب اشتهار  ، ويعريونه بالرفض والبدعة ، اال بقتله

وتلقن أصحاب البالد سنن عمر من  ، ، ان كثريا من البالد فتحت يف خالفته : سنن عمر

فنشأ عليها  ،  اهللاكام تلقنوا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ، نوابه رغبة ورهبة

 ، وأضل نوابه من تبعهم من أهل البالد ، فأضل عمر نوابه ، ومات عليها الكبري ، الصغري

ْإذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا (وما أقرب وصفهم مما تضمنه كتاب اهللا عز وجل  َّ ْ َّ ُْ َ َ َ ُ ََّ ُّ َِ ِ ِِ َ َّ َ ِ

ْورأوا العذاب وتقطعت هبم األس ُ ََ ِ ِ ْ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ْ َْ ُباب َ َ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كام *َ ْ َّ َ ََّ َُ ْ ُ َ َ َْ َ َِ َِ ََ ً ََّ َ َّ َ ْ َّ َ َ

ِتربؤوا منا كذلك يرهيم اهللاُّ أعامهلم حرسات عليهم وما هم بخارجني من النار  َِّ ََّ َ ْ َ ُِ ٍ ِ َِ َ ْ ُِ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َِ َِ َ َْ ُ َ ِ َ َ  : البقرة[َ

166-167[ )1(. 

وال خيفى عىل اخلبري أن عمر هبذه الشورى أوقع ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

ألنه أوقع طلحة الزبري يف طمع  ، صىل اهللا عليه وآله وسلماالختالف بني أمة حممد 

وفعل ما  ، وجعل عثامن خليفة ، وأهرقوا من الدماء ما أهرقوا ، ففعلوا ما فعلوا ، اخلالفة

وهي باقية  ،  من الفتن واهراق الدماءوأحدث ما أحدث حتى قتل فصار ما صار ، فعل

انظر أهيا البصري كيف أجرى اهللا تعاىل ختطأة عمر عىل لسان أوليائه .. .إىل يوم القيامة

 .)2(وأعدائه

 كان .يف بيان دناءة عمر وقلة حيائه وسوء مولده) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 ، خلطاب بن نفيل بن عبد العزى وإن ا.عمر بن اخلطاب كان قبل االسالم نخاس احلمري

                                                        

 561 ، املصدر السابق) 1(

 571 ، املصدر السابق) 2(
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ومن عجائب رواياهتم أن عمر فسى  ، قطعت يده يف رسق عكاظ ، أبو عمر بن اخلطاب

حيث ذكر أن عمر قال عىل  ، لقلة حيائه وعدم انفعاله ، وأخرب به املسلمني ، عىل املنرب

ذا العمل أحد  اعلم أنه مل يسبقه يف ه.الوضوء وها أنزل ألعيد ، أال اين قد فسوت : املنرب

فصىل بالناس  ، فنزل وقدم أبا ذر ، فإنه أحدث أبو بكر عىل املنرب ، من اخلطباء اال أبو بكر

كانت  و.فإنه أحدث عىل املنرب وفضحه صعصعة ، ومل يلحقه أحد اال معاوية ، ركعتني

ان وك ، انتقلت إىل هشام بن املغرية ، أمة لعبد املطلب : وقيل ، صهاك أم عمر أمة هلاشم

فيلبسها رساويل من اجللود ويقفل عىل تكة الرساويل قفال  ، هشام هذا يتهمها باملسافحة

وراودها عن  ، فنظر إليها نفيل عبد من عبيد قريش ، وكانت ترعى له إبال ، من حديد

 ، فخال هبا يف مرعى اإلبل ، فطاوعته واعتذرت عليه بالرساويل ، نفسها ووقع عليها

وأقام معها  ، وجر الرساويل قليال قليال بعد مشقة ، رختى حلمهاوعلقها بشجرة حتى ا

 فلام أدرك البلوغ .فحملت منه اخلطاب ووضعته رسا ، مدة هكذا يفعل وموالها ال يعلم

فحملت منه  ، فوثب عليها وفجر هبا مرارا ، فأعجبه عجيزهتا ، نظر إىل أمه صهاك

 ، فتها يف ثوب وألقتها بني أحشام مكةفل ، فلام ولدهتا خافت من موالها ، ووضعت بنتا

فحملها إىل منزله ورماها عند  ، وقيل غريه ، انه مواله : قيل ، فوجدها هشام بن املغرية

 ، فسافحها فأولدها عمر ، فلام بلغت نظر إليها اخلطاب ، فربتها وسميت حنتمة ، خدمه

 وجاء أن صهاك أمة .وكانت حنتمة أمه وأخته وعمته ، فكان اخلطاب أباه وجده وخاله

ثم وقع عليها عبد العزى بن  ، فوقع عليها نضلة بن هاشم ، حبشية هلاشم بن عبد مناف

وتعجب  ،  انظر أهيا اللبيب إىل نسبه وحسبه.فجاءت بنفيل جد عمر بن اخلطاب ، رياح
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واشكر اهللا تعاىل عىل هدايته لك إىل اتباع  ، من عقول القائلني بإمامته ووجوب متابعته

 .)1( وأهل بيته وخيار ذريتهصىل اهللا عليه وآله وسلمفوته وخريته رسول اهللا ص

يف سبب اظهاره االسالم ومهاجرته إىل املدينة نقال ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

ان عمر كان معاضدا أليب جهل يف قصد رسول  : عن أهل البيت عليهم السالم اهنم قالوا

صىل وكان عمر حيرص عىل قتل رسول اهللا  ،  باألذى الشديدلمصىل اهللا عليه وآله وساهللا 

صىل اهللا الستعامل رسول اهللا  ، ومل تكن قريش جتد إىل ذلك سبيال ، اهللا عليه وآله وسلم

فلام رأى عمر  :  قالوا.وكفه ألصحابه من منابذهتم ،  الصرب عىل األذىعليه وآله وسلم

ثم حيملهم عىل املنابذة  ، والدخول يف دين اهللا  ،ذلك واطأ أبا جهل عىل أن يظهر االسالم

صىل اهللا عليه وآله  فصار عمر إىل رسول اهللا .لتجد قريش إىل قتله سبيال عند وقوع املنابذة

يا  : ثم قال ، وأظهر االسالم ، فأعلمه اهللا أنه قد رغب يف دينه والدخول فيه ، وسلم

صىل اهللا عليه ين كانوا أسلموا مع رسول اهللا وقال للذ ، رسول اهللا فام بالنا نعبد اهللا رسا

من يعرض لنا قتلناه  : وسل سيفه وقال ، أخرجوا حتى نقاتل املرشكني : وآله وسلم

فإذا رأت قريشا سيفا مسلوال وجدت  ،  وقد رأى أن الرسول سيعينه عىل ذلك.بسيوفنا

 اهللا عليه وآله وسلمصىل فيكون ذلك السبيل إىل قتل رسول اهللا  ، السبيل إىل سل السيوف

 فلام فعل عمر .كان سبيل كل من سل سيفا فقد أوجد عدوه إىل سل سيفه أيضا عمدا، 

يا عمر ان كنت جئت راغبا يف الدين بام  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال له الرسول  ، ذلك

 فاين مل اومر بشئ من ، ريض إخوانك املسلمون من الصرب عىل األذى والكف عن املنابذة

 فلام مل جيد .وان كنت طالبا غري الدين فلسنا من أصحابك ، هذا إىل أن يقدر اهللا ما يشاء

خياف أن ال يكون للرسول دولة  ، بقي متحريا مداهنا لقريش ، عمر الفرصة مما قصد له

                                                        
 1/61 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 575 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(
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وخياف أيضا أن يكون للرسول دولة من  ، فيهلك معه ان مل يظهر لقريش الرغبة يف الدين

 والعجب كل .فبقي عند ذلك مداهنا للجميع ،  له من دولته نصيبفال يكون ، بعد

ال نعبد اهللا رسا بعد هذا  : العجب أن أهل السنة عدوا من فضائل عمر أنه قال حني أسلم

لكن اهللا قد أعمى  ، ولعمري لو كان يطلعون عىل ما ذكرناه جلحدوه وكتموه ، اليوم

َأم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ( :كام قال تعاىل  ، وختم عىل سمعهم ، قلوهبم ُ َ َ َِّ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ْ ْ َ َ ُْ ْ ْ َ

ًإن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال  َِ َ ْ ُّْ ْ ْ َّ َْ َ ُ َُ َِ ْ َ ِ  ومما يدل أيضا عىل أن . اآلية)]44 : الفرقان[ِ

أنه مل يكن من أهل  ،  كان عىل سبيل املخادعة)ال نعبد اهللا رسا(اسالم عمر وقوله 

فال وجه ملنعه عبادة  ، ومن الرؤساء املطاعني يف قريش والعرب ، ظم القدروع ، الشجاعة

 .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا رسا اال ما ذكرناه من املخادعة ونقض ما أبرم الرسول 

نقل عمر املقام عن املوضع الذي نقله إليه رسول ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ّإىل موضع اجلاهلية خالفا للنبي وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللاّ    .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلم ّ

 فلعنة اهللا .ال جمال لعاقل أن يشك يف كفر عمر) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(وعىل كل من يكف عن لعنه  ، وعىل كل من اعتربه مسلام ، ورسوله عليه

 يدعون -أي عمر  - العجب أن اتباعه ومن أعجب) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ومل يقم دليل من  ، مع أنه ليس أمرا يمكن أن يدعى فيه البداهة ، تقدمه يف العلم والفضل

                                                        

 577 ، ر القمي الشريازيملحمد طاه ، األربعني) 1(

 30/178 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 45 ، للمجليس ، جالء العيون) 3(
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وإنام يعلم علم مثله وجهله بام يؤثر  ، العقل والنقل عىل أنه جيب أن يكون عمر من العلامء

 يف أيام كفره من املشتغلني ومل يكن عمر ، عنه ويظهر من فتاويه وأحكامه وسائر أخباره

وأحيانا  ، وتارة حطابا ، بل كان تارة من رعاة اإلبل ، بتحصيل العلوم ومدارسة املسائل

ومل يكن من  ، مربطسا وأجريا لوليد بن املغرية ونحوه يف االسفار خلدمة اإلبل وغريها

يكن من املشتغلني ويف االسالم أيضا مل  ، أحبار اليهود وأساقفة النصارى وعلامء املرشكني

وليس يف مروياته  ، وأكثر اشتغاله كان بالربطسة والصفق باألسواق ، بمدارسة املسائل

ومل  ، وكذلك ما حكي عنه من أخباره وسريه ، مسألة دقيقة يستنبط منها علمه وفضله

بل كتبهم  ، ينقلوا عنه مناظرة لعامل من علامء امللل وال لعمالء االسالم غلب عليهم فيها

  كام أفصح عنه قول أمري املؤمنني عليه السالم-واعرتافه باجلهل  ، مشحونة بعثراته وزالته

  .)1(ويكثر العثار واالعتذار منها: 

 - أي عمر -أشياء كثرية وأحكام غزيرة حتري فيها ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)2( استئهاله لإلمامة وهذا يدل عىل غاية جهله وعدم..وهداه غريه إىل الصواب فيها

تزهده وتظاهره أمام املسلمني  : يف ذكر مطاعن عمر) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3(بالتقشف والتقوى

                                                        

 30/703 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 30/691 ، املصدر السابق) 2(

 30/695 ، املصدر السابق) 3(
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 ، إنا نكون باملكان الشهر والشهرينقال رجل لعمر ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

يمكن أن يستدل  :  بعض األفاضل قال.أما أنا فلم أكن أصيل حتى أجد املاء : فقال عمر

  .)1(وهو أنه ال خالف يف أن من استحل ترك الصالة فهو كافر ، به عىل كفره بوجه أخص

إن معاتبة عمر وغيظه عىل خالد يف قتل مالك مل ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وإنام تأمل من  ، صىل اهللا عليه وآله وسلميكن مراقبة للدين ورعاية لرشيعة سيد املرسلني 

وقد عفا عن خالد ملا علم أنه هو قاتل سعد بن  ، قتله ألنه كان حليفا له يف اجلاهلية

 .)2(عبادة

الدواة وسلم صىل اهللا عليه وآله يف طلب رسول اهللا ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ذلك وكفى به ملن اختذه مع ، كفى بذلك له كفرا وعنادا..والكتف ومنع عمر عن ذلك

 .)3(خليفة وإماما جهال وضالال

ًذرين ومن خلقت وحيدا  : يف قوله تعاىل) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ْ َ َِ َ ْ َُ َ َ  : ّاملدثر[ِْ

 .)4(ورد يف أخبارنا أن الوحيد ولد الزنا وهو عمر]. 11

                                                        

 30/673 ، املصدر السابق) 1(

 104 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 30/493 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 22/474 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/108 ، 24/345 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(

 ، تفسري نور الثقلني ، 2/395 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 10/262 ، الشاهرودي

 ، 192 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 4/474 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 5/455 ، للحويزي

 1/94 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب
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نور  : ًوضع يف كتابه األنوار النعامنية بابا سامه) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

  .)1(ساموي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن اخلطاب

 به داء دواؤه ماء الرجال وغري ذلك - عمر -كان ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

  .)2(مما يستقبح منا نقله

وإنام إشكال يف تزويج عيل عليه السالم أم كلثوم ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

ًد ختلفه ألنه قد ظهرت منه من املناكري وارتد عن الدين ارتدادا أعظم لعمر بن اخلطاب وق

حتى إنه وردت يف روايات اخلاصة أن الشيطان يغل بسبعني غال من  ، متن كل من ارتد

حديد جهنم ويساق إىل املحرض فنظر ويرى رجال أمامه تقوده مالئكة العذاب ويف عنقه 

ما فعل الشقي حتى زاد  : لشيطان إليه يقولمائة وعرشون غال من أغالل جهنم فيدنو ا

ما  : ّعيل يف العذاب وأنا أغويت اخللق وأوردهتم موارد اهلالك ؟ فيقول عمر للشيطان

والظاهر أنه قد استقل سبب  ، فعلت من يشء سوى أين غصبت خالفة عيل بن أيب طالب

قيامة من الكفر والنفاق ومل يعلم أن كل ما وقع يف الدنيا إىل يوم ال ، شقاوته ومزيد عذابه

 فإذا ارتد عىل هذا النحو من االرتداد .واستيالء أهل اجلور والظلم إنام هو من فعلته هذه

ّفكيف ساغ يف الرشيعة مناكحته وقد حرم اهللا تعاىل نكاح أهل الكفر واالرتداد واتفق 

أما  : ّعامي وخايص : ّقد تقىص األصحاب عن هذا بوجهني :  فنقول.عليه علامء اخلاصة

إنه  : فقد استفاض يف أخبارهم عن الصادق عليه السالم عن هذه املناكحة فقال : األول

أن اخلالفة قد كانت أعز عىل أمري املؤمنني من أوالده  :  وتفصيل هذا.أول فرج غصبناه

                                                        

 1/108 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 1(

 ،  اجلزائريلنعمة اهللا ، نور الرباهني ، ًأنظر أيضا ، 4/306 ، 1/63 ، للجزائري ، األنوار النعامنية) 2(

1/12 



902 

وذلك ألن هبا انتظام الدين وإمتام السنة ورفع اجلور وإحياء احلق  ، واألزواج واألموال

فإذا مل يقدر عىل الدفع عن مثل هذا األمر  ، ومجيع فوائد الدنيا واآلخرة ، باطلوموت ال

 اجلليل الذي ما متكن من الدفع عنه زمان معاوية وقد بذل عليه األرواح وسفك فيه املهج

ًوحتى إنه قتل ألجله ستني ألفا يف معركة صفني وقتل من عسكره عرشون ألفا،  وواقعة  ، ّ

فإذا قبلنا منه العذر يف ترك هذا األمر اجلليل فقد كان  ، تذكرالطفوف أشهر من أن 

ًمعذورا كام سيأيت الكالم فيه عند ذكر أسباب تقاعده عليه السالم عن احلرب زمان 

 والتقية باب فتحه اهللا سبحانه وتعاىل للعباد وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كام .الثالثة

ال دين  : عن األئمة الطاهرين عليهم السالمأوجب عليهم الصالة والصيام حتى أن ورد 

قد روى  وذلك أنه ، فقبل عذره عليه السالم يف مثل هذا األمر اجلزئي ، ملن ال تقية له

ملا خطب  : الكليني عن أبن أيب عمري عـن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

 ما يل أيب بأس : ال فلقي العباس فقال لهق. إهنا صبية : املؤمنني عليه السالم قال أمري ، إليه

أما واهللا ألعودن زمزم وال أدع لكم  ، ّخطبت إىل ابن أخيك فردين : وماذاك ؟ قال : قال، 

فأتاه العباس . مكرمة إال هدمتها وألقيمن عليه شاهدين بأنه رسق وألقطعن يمينه

أنه  : واردة عىل هذا وهي وأما الشبهة ال.فجعل إليه ، وأخربه وسأله أن جيعل األمر إليه

 ، ًيلزم أن يكون عمر زانيا يف ذلك النكاح وهو مما ال يقبله العقل بالنظر إىل أم كلثوم

ًأن أم كلثوم ال حرج عليها يف مثله ال ظاهرا وال  : أحدمها : اجلواب عنها من وجهني

 عقد فإذن وأما هو فليس بزان يف ظاهر الرشيعة ألنه دخول ترتب عىل ، ًواقعا وهو ظاهر

بل عذاب كل أهل  ، وأما يف الواقع ويف نفس األمر فعليه عذاب الزانى ، الويل الرشعي

أن احلال ملا آل إىل ما ذكرناه من التقية فيجوز أن يكون قد ريض  : الثاين. املساوئ والقبائح

الوجه  وأما الثاين وهو .ًعليه السالم بتلك املنكحة رفعا لدخوله يف سلك غري الوطء املباح
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فقد رواه هباء الدين عيل بن عبد احلميد احلسيني النجفي يف املجلد األول من  : اخلاص

إن الناس  : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم :  قال" األنوار املضيئة "كتابه املسمى بـ 

وكان عليه السالم متكئا فجلس  ، ّحيتجون علينا أن أمري املؤمنني زوج فالنا ابنته أم كلثوم

ًأتقبلون أن عليا عليه السالم أنكح فالنا ابنته ؟ إن قوما يزعمون ذلك ما هيتدون  : قالو

سبحان اهللا ما كان أمري املؤمنني عليه  : ثم صفق بيده وقال ، إىل سواء السبيل وال الرشاد

أن فالنا خطب إىل عيل عليه  ، كذبوا مل يكن ما قالوا .السالم يقدر أن حيول بينه وبينها

واهللا لئن لن يزوجني أنزعن منك السقاية  : فقال العباس ، م بنته أم كلثوم فأبىالسال

فلام رأى  ، فألح عليه العباس ، فأبى عليه ، ًفأتى العباس عليا عليه السالم فكلمه ، وزمزم

أرسل إىل جنية من  ، كالم الرجل عىل العباس وأنه سيفعل معـه ما قال أمري املؤمنني مشقة

فأمرها فتمثلت يف مثال أم كلثوم  ، ودية يقال هلا سحيفة بنت حريريةأهل نجران هي

وبعث هبا إىل الرجل فلم تزل عنده حتى إنه اسرتاب  ، وحجبت األبصار عن أم كلثوم هبا

ثم أراد أن يظهر للناس  ، ما يف األرض أهل بيت أسحر من بني هاشم : وقال ، ًهبا يوما

. وأظهر أمري املؤمنني عليه السالم أم كثلوم ، نجرانفأخذت املرياث وانرصفت إىل  ، فقتل

وعىل هذا فحديث أول فرج غصبناه حممول عىل التقية واالتقاء من عوام الشيعة  : أقول

 .)1(كام ال خيفى

ّا قتل احلسني بن عىل عليه السالم كتب عبد اهللاّ بن مل) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 
حدث ىف اإلسالم  وجلت املصيبة وا بعد فقد عظمت الرزيةعمر إىل يزيد بن معاوية ام

 ال يوم كيوم احلسني فكتب يزيد لعنه اهللاّ يا امحق فانا جئنا إىل بيوت متخذة وحدث عظيم

ان يكن لغرينا  وّفرش ممهدة وسائده منضدة فقاتلنا عنها فان احلق لنا فعن حقنا قاتلناو

                                                        
 1/81 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 1(



904 

ّفابوك اول من سن هذا روى انه بعث إىل عبد اهللاّ بن عمر  وق عىل اهلهاستأثر باحل وابتز وّ

هذا عهدى  : ًعهدا كتبه ابوه إىل معاوية لعنه اهللاّ وهو مذكور ىف كامل البهائى هبذه العبارة

صىل اهللا عليه وآله ًعن عمر بن اخلطاب إىل معاوية بن ابى سفيان اعلم يا معاوية ان حممدا 

ّحول وجوهنا إىل الكعبة التى  والعزى والتمنعنا عن ال والسحر وقد جاء باإلفكوسلم 

مهارته ىف السحر الذى هبر به  وغلوه وكان هذا من غاية علوه وتزعم اهنا القبلة اإلسالمية

 ما تركنا الالت ونحن عىل الذى كنا قبل ذلك وكأنه بنى ارسائيل وعيسى وعىل موسى

شهدنا انه قال األئمة من  واملا توىف حممد تواطينا مع اربعني رجال من اهل نحلتن واهلبلو

اخرجناه  وًجعلها خمصوصا له ثم كنفناه وًعزلنا عليا عن اخلالفة التى فوضها اليه وقريش

ّكنا بظاهر بسنة حممد لئال هيرب الناس  وامرنا الناس ببيعته وبكر جئنا به إىل ابى ومن بيته

ذراريه  ومنا من اوالدهلكنا ىف باطن األمر عىل الذى كنا قبل ذلك ثم بعد ذلك انتق وعنا

اقتل من  واما انت يا معاوية فاوصيك ان ال تسامح فيها وقدرتنا وعىل حسب طاقتنا

ًلو مل تقدر عىل استئصال طائفة خوفا من ان  وقدرتك واحفاده ما تصل اليه يدك واوالده

ازالتهم  وخروجهم عليك فكن ىف باطن األمر عىل دفعهم وتباعدهم عنك وتنفر الناس

 العزى عن قلبك فاهنا طريقتنا وال خترج حمبة الالت وانحطاط مراتبهم وامهمعن مق

 . )1(انا عىل آثارهم مقتدون  وطريقة آباءناو
                                                        

 ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، ً أنظر أيضا1/53 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 1(

 للامحوزي ، كتاب األربعني ، 109/96 ، 45/328 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 247 ، البن طاووس

ملحمد مهدي  ، شجرة طوبى ، 647 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 104، 

 لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 391 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة ، 2/433 ، احلائري

النص عىل أمري  ، 115 ، للطيف القزويني ، رجال تركوا بصامت عىل قسامت التاريخ ، 3/468، 

إحقاق  ، 356 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 49 ، لعيل عاشور ، )عليه السالم(املؤمنني 
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 .)1(تأويل اخلناس يف القرآن هو الثاين) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 من أئمة الشيطان يف القرآن يعني الثاين وبأخوانه) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)2(الضالل

 .)3(- أي عمر -املراد بالزنيم يف القرآن الثاين ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 .)4ً(الشيطان يف القرآن هو الثاين والرجيم هو أيضا) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 -عمر  -قال بعض العلامء يف وجه تسمية الثاين ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ًبالشيطان ان ولد الزنا بل غري الشيعة مطلقا خيلق من ماء الرجل وماء الشيطان وولد 

 .)5(الشيطان شيطان

م باهللاَِّ الغرور ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  ُ ُوال يغرنك ُ ََّ ُْ َِ َّ َ يعني الشيطان ] 33 : لقامن[َ

  .)1(وتأويله بالثاين وأمثاله

                                                                                                                                        

املجالس الفاخرة يف مصائب  ، 6/131 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 297 ، لنور اهللا التسرتي ، احلق

 الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، )احلاشية (96 ، )احلاشية (66 ، لرشف الدين ، العرتة الطاهرة

 ، )احلاشية (117 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 331 ، لفارس حسون كريم، 

لنجاح  ، نظريات اخلليفتني ، 171 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة 

 266 ، ملحمد التيجاين ،  السنةالشيعة هم أهل ، 1/206 ، الطائي

 139 ، أليب احلسن للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار) 1(

 139 ، املصدر السابق) 2(

 171 ، املصدر السابق) 3(

 164 ، املصدر السابق) 4(

 204 ، املصدر السابق) 5(
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 .)2(- أي عمر-العزى اسم صنم ويأول بالثاين ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ًسأرهقه صعودا ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  ُُ َ ُ ِ ْ جبل من النار وهو ] 17 : ّاملدثر[َُ

ً يصعده سبعني خريفا ثم هيوي فيه وهكذا أبدا - أي عمر -مكان الثاين  ً)3( . 

 إبن زنا - أي عمر -وفتوى يف كونه ًال خالف نصا ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

 . )4(ًوكذا حصول الزنا يف آبائه أيضا 

حكي عن عمر ملا جئ بأسارى العجم كفروا أمامه ) :  هـ1266 : ت(حممد حسن النجفي 

فاستحسن هو فعله مع  ، فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا مللوكنا

  .)5(التشبيه باملجوس يف الرشعوغفل عن قبح  ، اهللا تعاىل يف الصالة

أحرض غدا يف املسجد عند  : قال عمر للعباس) :  هـ1310 : ت(التربيزي األنصاري 

أهيا الناس لو اطلع اخلليفة عىل رجل  : فلام حرض قال عمر يف آخر خطبته ، خطبتي للناس

 اخلليفة حجة قول : ومل يكن هناك شهود فامذا كنتم تفعلون ؟ قالوا ، منكم أنه زنا بامرأة

رأيت احلال ؟  :  فسكت عمر ثم نزل فدعا العباس يف خلوة وقال.لو أمر برمجه لرمجناه

واهللا لو مل يقبل عيل خطبتي لقلت غدا يف خطبتي أن هذا الرجل عيل  : قال ، نعم : قال

                                                                                                                                        

 249 ، املصدر السابق) 1(

 236 ، أليب احلسن العاميل ، نوارمرآة األ ، 4/402 ، هلاشم البحراين ، الربهان) 2(

 210 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 3(

 )احلاشية (102 ، حلسن احليل ، املحترض ، 23/25 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 4(

 11/19 ، للجواهريجواهر الكالم ، ) 5(
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فأتى العباس عليا عليه السالم وأرص عليه يف ذلك حتى حول عيل عليه السالم  ، فارمجوه

  .)1(فزوجها منه ،  بيدهأنرها

حكى عن عمر انه ملا جئ إليه بأسارى العجم كفروا ) :  هـ1322 : ت(آقا رضا اهلمداين 

امامه فسئل عن ذلك فأجابوه بانا نستعمله خضوعا وتواضعا مللوكنا فاستحسن هو فعله 

 .)2(مع اهللا تعاىل يف الصالة

قيل إنه من إبداعات اخلليفة عمر بن  : منشأ التكفري) :  هـ1334: ت (نجم الدين الطبيس 

فإنه حكي عن عمر ملا جيئ  :  قال املحقق النجفي.أخذه من أرسى العجم ، اخلطاب

بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا  : فأجابوه ، فسأل عن ذلك ، بأسارى العجم كفروا أمامه

ملجوس يف وغفل عن قبح التشبه با ، مللوكنا فاستحسن هو فعله مع اهللا تعاىل يف الصالة

 .)3(الرشع

من ألقاب أبو لؤلؤة الفريوزي قاتل عمر ريض اهللا عنه ) :  هـ1359 : ت(عباس القمي 

ويسمى يوم مقتله ريض اهللا عنه بيوم عيد بابا شجاع  ، )بابا شجاع الدين(عند الشيعة 

 . )4(الدين

                                                        
 281 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء) 1(

 2/402 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، همصباح الفقي) 2(

 ، دراسات فقهية يف مسائل خالفية ، 19 ، لنجم الدين الطبيس ، اإلرسال التكفري بني السنة والبدعة) 3(

 148 ، لنجم الدين الطبيس

أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم  ، الرسائل الرجالية ، 95/199 ، للمجليس ، بحار األنوار) 4(

 ، الكنى واأللقاب ، 75فيض اإلله يف ترمجة القايض نور اللهالل الدين احلسيني  ، 4/35 ، الكلبايس
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سس جت(عد ابن اجلوزي هذه الفضيحة املخزية ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 وتبعه شاعر النيل حافظ إبراهيم ونظمها يف قصيدته العمرية . من مناقب عمر)عمر

 ، وجيعل املوبقات مكرمات ،  وهكذا يعمي احلب ويصم.مثال رجوعه إىل احلق : بعنوان

 .)1(ويبدل السيئات حسنات 

ع وال خياجلنا شك يف أن الدافع عىل هذه الشورى م) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

ان  : أضفى عليه عمر الصبغة الدينية بقوله ، الرشط الذي ذكره عمر هو سيايس حمض

 كام ان إختيار إبن عوف .ٍقبض وهو راض عن هؤالءوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 .ومال آخر لصهره : وقد أشار اإلمام إىل ذلك بقوله ، لعثامن كان بدافع الصهر والقرابة

إن إختلفوا فكونوا يف اجلانب الذي فيه عبدالرمحن بو  :  قول عمروإال فبأي يشء نفرس

 ،  ملاذا هذه الدكتاتورية إلبن عوف؟ وهل من تفسري هلا إال إبعاد عيل عن اخلالفة.عوف

 )2(وتيسريها إىل عثامن عن طريق مصاهرته إلبن عوف ؟ وهل إبن عوف أفضل من عيل؟

عة من أعامل الكفر والزندقة واملخالفات إن أعامل عمر ناب) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

  .)3("آليات ورد ذكرها ىف القرآن 

ومجلة الكالم أن هذا الكالم اللغو صدر من ابن اخلطاب ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 بأي حال مضت هذه الروح ..الذي هيجر وهو كاف إىل يوم القيامة للمسلم الغيور

                                                                                                                                        

 رشح إحقاق احلق ، 2/396 ، للطف اهللا الصايف ، جمموعة الرسائل ، 2/62 ، 1/147 ، لعباس القمي

 1/93 ، للمرعيش، 

 6/121 ، لألميني ، الغدير) 1(

 2/302 ، ةملحمد جواد مغني ، يف ظالل هنج البالغة) 2(

 116 ، للخميني ، كشف األرسار) 3(
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 عن هذا اهلذيان الذي ظهر .م من إبن اخلطاباملقدسة النور الطاهر بعد سامع ذلك الكال

 . )1(خمالف لآليات الكريمة ، من بقايا الكفر والزندقة

نذكر هنا بعض خمالفات عمر ليتضح أن خمالفة القرآن عند ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ًهؤالء ليست شيئا مهام حتى إنه لو فرض ذكر القرآن اإلمام بالنص خلالفوا ومعه ال يصح 

  .)2(ال الالعقالئي عىل اهللاإلشك

نذكر هنا بعض خمالفاته ليتضح أن  : خمالفات عمر لكتاب اهللا) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ًهؤالء ليست يشء مهام حتى إنه لو فرض ذكر القرآن اسم اإلمام  خمالفة القرآن عند

لة الطالق مسأ ...متعة النساء .اليصح اإلشكال الالعقالئي عىل اهللا بالنص خلالفوا ومعه

ومرض  يف حال االحتضاروسلم صىل اهللا عليه وآله عندما كان رسول اهللا  ...الثالث

فقال  ، ًأبدا ًاملوت وقد اجتمع عنده مجاعة كثرية طلب منهم أن يكتب كتابا لن يضلوا بعده

صدر من ابن  ومجلة الكالم أن هذا الكالم اللغو .)هجر رسول اهللا(عمر بن اخلطاب 

يعرفون قدره  واحلق أهنم. هيجر وهو كاف إىل يوم القيامة للمسلم الغيوراخلطاب الذي 

ّجيدا وهو الذي حتمل األذى والشدائد من أجل هدايتهم وإرشادهم وبذل جهده لذلك  ً

الطاهر  واإلنسان املؤمن الرشيف الغيور يدرك بأي حال مضت هذه الروح املقدسة النور

هذا اهلذيان الذي ظهر من بقايا الكفر  نإ .بعد سامع ذلك الكالم من ابن اخلطاب

َوما ينطق عن اهلوى: (ففي سورة النجم  : الكريمة خمالف للآليات ,والزندقة َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َإن هو  *َ ُ ْ ِ

َإال وحي يوحى  ُ ْ ٌَ َّ َعلمه شديد القوى  *ِ ُُ ْ َُّ ِ َ َ ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا ( وآية )]5-3 : النجم[َ ْ َُّ َ َِ َِ َُ َ َُّ

                                                        

 126 ، املصدر السابق) 1(

 124 ، املصدر السابق) 2(
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ِاهللاَّ وأط َ م َ ُ ْيعوا الرسول وأويل األمر منك ْ ُ َِّ ِ َ ِ ْ َ ُُ َ ُوما آتاكم الرسول فخذوه ( وآية )]59 : النساء[ْ َُ َ ُُ ُ َّ ُ َُ َ

م بمجنون ( وآية )]7 : احلرش[ ُ ٍوما صاحبك ُ ْ ُ َ ََ َِ  .)1( وغريها من اآليات)]22 : التكوير[ِ

ى يف الصالة  وضع اليمني عىل اليرس-ال ينبغي الرتدد يف كونه ) :  هـ1413 : ت(اخلوئي 

 أما يف زمن اخلليفة األول كام .صىل اهللا عليه وآله وسلم من البدع املستحدثة بعد عرصه -

قيل به أو الثاين ولعله األظهر كام جاء يف األثر من أنه ملا جئ بأسارى الفرس إىل عمر 

وشاهدهم عىل تلك اهليئة فاستفرس عن العلة أجيب بأهنم هكذا يصنعون أمام ملوكهم 

 .)2(يام واجالال فاستحسنه وأمر بصنعة يف الصالة ألنه تعاىل أوىل بالتعظيمتعظ

ُأم أبرموا ( : ويف روايات أصحابنا عند تفسري قوله تعاىل) : معارص(حممد الباقر البهبودي  َ ْْ َ َ

َأمرا فإنا مربمون  َ ًُ ْ ُ ِْ َّ ِ أن ستة من املهاجرين واألنصار وهم أبو بكر وعمر  ، )]79 : الزخرف[َ

اذ بن جبل وسامل موىل حذيفة وأبو عبيدة ابن اجلراح عهدوا فيام بينهم وأبرموا ومع

 ولذلك ترى . عن أهل بيتهصىل اهللا عليه وآله وسلمعهدهم عىل أن خيرجوا سلطان حممد 

وبعد ما  ، إنام يداولون البيعة فيام بينهم ، ثالثة منهم عندما كانوا حرضوا يوم السقيفة

وقال  ، فأوىص أبو بكر إىل عمر ،  فلتة تداولوها كالكرة فيام بينهموقعت البيعة أليب بكر

لو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا أو كان أبو عبيدة ابن اجلراح حيا ملا جعلتها شورى  : عمر

ثم إنه جعلها شورى يف ستة وجعل اخلرية لعبد الرمحان ابن عوف لعلمه  ، وأوصيت إليه

  .)3(قد أخرج سلطان حممد عن أهل بيتهبأنه ال يدع جانب عثامن فيكون 
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ًأن عمر بن اخلطاب مل يكن معصوما) : معارص(عيل الشهرستاين  ّ وقد أخطأ يف فهم كثري  ، ّ

ّوأن املصالح مل تكن  ، ّكام يدعون... من األحكام الرشعية عن اجتهاد أو مصلحة أو

 يف أول اإلسالم ُومل يكن يعر للقربى منزلة ال. بل هي مصالح شخصية ومهية ، رشعية

ّوأن دعوى احلصول عىل القرابة ما هو  ، ومل يكن عىل وفاق مع بني هاشم ، ّوال يف فتوته

ّوإذا صح مدعاه فكان األوىل به أن حياول املصاهرة  ، ُإال غطاء يبتغي من ورائه امور خفية ّ

ل بنت  ال من خالصىل اهللا عليه وآله وسلممع رسول اهللا مبارشة من خالل احدى بناته 

ّفرده رسول اهللا وانتهى  ، ّربام منافسة لعيل ، نعم أقدم عىل خطبة فاطمة الزهراء فقط. بنته

ًلكونه شديدا غليظا ، ّوإن النساء كن يكرهن الزواج من عمر. ّكل يشء ًعابسا وخيرج  ً

ّوقد أقدم عىل الزواج من أم كلثوم بنت أيب بكر ، ّويعتربهن لعبة ، ًعابسا ّوأم أبان ، ُ  بنت ُ

ّوأم سلمة املخزومية ، عتبة بن ربيعة ّ وقد عارك  ، فردوه ، وخطب إىل قوم من قريش ، ُ

ثم  ، أفف هبا ، اف ، اف ، اف : فلام فرغ قال ، عاتكة بنت زيد فغلبها عىل نفسها فنكحها

ّأن نصوص أهل السنة تشري إىل كون أمر الزواج سيايس . خرج من عندها وتركها ال يأتيها ُ ّ

ّوأن عمر بن اخلطاب كان يطلب اللذة بدعوى احلصول عىل القربى،  عاطفى ّ ّأما  ، ّ

ّالنصوص الشيعية ـ الدالة عىل الزواج ـ فتؤكد عىل اإلكراه واجلرب من قبل عمر ّ ويف . ّ

 ، ّإذ أن الكشف عن الساق ، ّاملقابل يشري إىل تداين املستوى اخللقي لعمر بن اخلطاب

وهذا ما ال يرتضيه  ، ل ال يتالءم مع الفكر اإلسالمي األصيلوالتقبي ، ُوالضم اىل الصدر

 .)1(أتباع هنج اخللفاء

وادل دليل عىل ذلك دخول كعب االحبار زعيم هيود اليمن يف ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وآله  وسعيه املتواصل واحلثيث لنسف تراث حممد ، ًالدين االسالمي زيفا
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لطريق تربعه عىل منصب الواعظ االول زمن عمر بخطبه  وساعدة يف هذا ا.وسلم

  .)1(ودروسه يف املسجد النبوي الرشيف

هو  ، َّأول من طلب من كعب األحبار السكن يف املدينة املنورة) : معارص(نجاح الطائي 

ُوبدأ يقرب جملسه ،  فقد طلب منه البقاء يف املدينة.اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب  وبعد .ِّ

أراد االستفادة من كعب  ، عليهم السالم كمرجع ديني وفقهي مر ألهل البيترفض ع

لفقدان  ، ً وكان عرص عمر يشهد خلال كبريا يف املرجعية.ُّاالحبار وغريه ليحلوا حملهم

عليهم السالم وهذا ما دعاه اىل ابقاء كعب  وعزل أهل بيتهوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

 ولقد كان عمر .واقامة جمالس الوعظ له لالستفادة منه ، اىل الشاموأخذه معه  ، يف املدينة

ّإال  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله  وحاول ان يقرأها أمام النبي ، َّقد أنس مرة بقراءة التوراة

صىل اهللا عليه  وبالرغم من غضب النبي .غضب لذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله ان النبي 

ّإال أن عمر يف زمن  ،  املسلمني عدم السؤال من اليهودوطلبه من ، عىل عمروسلم وآله 

ًفأصبح كعب مرجعا خطريا  ، خالفته فتح باب السؤال من اليهود عىل مرصاعيه ً

ًبدءا من التوحيد وانتهاء باآلخرة ، يسألونه عن كل معضلة ، للمسلمني ً)2(.  

 .ستفيد من آرائهمِّكام ان عمر كان يقرب الدهاة ويشاورهم وي) : معارص(نجاح الطائي 

وكعب واحد من هؤالء الدهاة اىل جنب ابن العاص واملغرية ومعاوية وعبد اهللا بن أيب 

 ، َّ وهؤالء الدهاة قد حرفوا الرشيعة وأشاعوا الفتن.واجلميع دون ورع وال تقوى ربيعة
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ّوخربوا البالد إذ وضعوا األسس لتحطيم االسالم سياسيا واقتصادي ، ونرشوا الفساد ً ُ ًا َّ

ًواجتامعيا وتراثيا ً ّ)1(.  

ومل حيصل اليهود املعلنون لالسالم عىل مناصب اسالمية رفيعة ) : معارص(نجاح الطائي 

ثم بدأ التدرج يف  ، حممد وحكومة ايب بكروسلم صىل اهللا عليه وآله يف زمن حكومة النبي 

مناصب ففي زمن حكومة عمر بن اخلطاب حصل اولئك اليهود عىل  وصوهلم إىل احلكم

 .رفيعة اذ حصل كعب االحبار عىل منصب املفتي العام واملرجع الديني االعىل للدولة

 وحصل .باالضافة اىل منصبه كمشاور سيايس للخليفة ومرافق له يف رحالته اىل الشام

خليفة عمر عىل املدينة اثناء رحالته اىل  : زيد بن ثابت عىل مناصب رفيعة يف الدولة منها

اصبح مسؤول قضية تدوين  ،  اصبح القايض االول للدولة.غريها وةالشام واىل مك

ّ ومل يدون القرآن يف زمن حكم عمر الذي حكم عرش سنوات ومل يدونه ابو بكر يف .القرآن

ّ ومل يدون زيد القرآن يف ايام سلطة عثامن بن عفان اال بعد تدخل قوة .زمن حكمه

َوكان حممد بن مسلمة املسؤول االول عن  .عسكرية هلذا األمر بقيادة حذيفة بن اليامن ْ َ

 فكانت الوالة هتابة وختاف مقدمه عليهم وكيف ال خيافون .الوالة يف االمصار االسالمية

  .)2(منه وهو الذي قتل سعد بن عبادة واحرق قرص سعد بن ايب وقاص

مل يشرتك حممد بن مسلمة يف قتل كعب بن األرشف فاإلثنان ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد عرف إبن مسلمة باغتيال املؤمنني يف زمن عمر بن اخلطاب مثل  ، أصلهام من اليهود

بل أراد احلزب القريش تعظيم صورته ليهوديته السابقة وبغضه ألهل  ، سعد بن عبادة
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ًالبيت عليهم السالم واألنصار ورووا زيفا قتل حممد بن مسلمة ألخيه الثاين مرحب 

 .)1(يل عليه السالماليهودي وقد قتله اإلمام ع

ّأصبح متيم الداري وكعب األحبار مرجعني مهمني ملسلمي ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا بالرغم من عدم مشاهدة كعب للنبي  ، ّيعلامن الصحابة رشيعة اهللا تعاىل ، املدينة

 ! !وسلم صىل اهللا عليه وآله وإسالم متيم قبل سنة من مقتل الرسول  ، وسلمعليه وآله 

 .وقد استغل هذان الشخصان فرتة وجودمها يف املدينة لتحقيق ما أسلام من أجله

ُوساعدمها عىل طرح ثقافتهام وأحاديثهام عدة أمور وتفضيله هلام  ، منها إحرتام عمر هلام : َّ

 .عىل مجيع الصحابة من املهاجرين واألنصار يف مسألة الوعظ الديني وقول القصص

 ومنها قيام هذين الشخصني بطرح أفكارمها يف .ة والصحةوهذا يعطي قوهلام الوثاق

وبذلك تضاف مسحة من الصدق والروحانية عىل أحاديثهام  ، املسجد النبوي الرشيف

ن متيام من نقل  ، َّ إن طرح تلك األفكار قبل صالة اجلمعة عند اجتامع املسلمني.َّاملزيفة َّ ًمك

 ومن .َّارها واعطاء أحاديثه روحانية خاصةَّأفكاره وأحاديثه اىل مجيع أهل املدينة وزو

ّإن الناس خارج املدينة املنورة مثل الشام والعراق واليمن وباقي مدن  ، األمور اخلطرية

وما  ، واخللفاء ، وسلمصىل اهللا عليه وآله اجلزيرة كانوا ينظرون اىل ما يصدر عن الرسول 

َعىل أنه  ، والصحابة ، ر اخلليفةوبحضو ، وسلمصىل اهللا عليه وآله قيل يف مسجد النبي 

ً واخلطري يف األمر ان متيام وكعبا كانا يتحدثان يف أيام منع ذكر .! حقائق ال يشوهبا الشك ً

 ،  فكان السؤال عن تفسري القرآن غري مسموح به.احلديث النبوي وتدوينه من قبل عمر

ن  ويف .واألحاديث النبوية ، وكذلك السؤال عن املسائل األعتقادية ّ ظل عدم متك

 وبذلك يكون .َّكان متيم وكعب يتحدثان يف مدينة املصطفى ، الصحابة من قول احلديث
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متيم وكعب مها املرجعان الدينيان اللذان يرجع اليهام الصحابة يف السؤال عن املسائل 

 كان فقدان املرجعية الدينية ألهل .وهلام احلق يف التدريس يف املسجد ، الدينية

صىل اهللا َّ ألن نظرية النبي .هو الذي دفع عمر لإلعتامد عىل غريهم ،  السالمعليهم البيت

وهذا ما طرحه  ، عليهم السالم َّتتمثل يف الثقلني كتاب اهللا وأهل البيتوسلم عليه وآله 

ويف غدير  ، ويف حجة الوداع ، يف يوم اخلميس أثناء مرضهوسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

 وقد وجد عمر أن كتاب اهللا .حسبنا كتاب اهللا :  كانت نظرية قريش بينام.وغريها ، خم

ِّوهذا ما يفرس مسألة اعتامد  ، وأن رشيعة اهللا حتتاج اىل مرجع ديني ، ِّنفسه حيتاج اىل مفرس

  .)1(عمر عىل كعب ومتيم لسد ذلك الفراغ املرجعي

ّ وهكذا حتول .سجدكان عمر نفسه جيلس اىل دروس متيم يف امل) : معارص(نجاح الطائي 

واضحى  ، املسجد النبوي الرشيف إىل مدرسة يدرس فيها متيم النرصاين دينه وثقافته

 وأفعال وأقوال .ًطالبا حلرب النصارى األعظموسلم صىل اهللا عليه وآله تالميذ رسول اهللا 

ًفأصبح متيم الداري مرجعا دينيا ، عمر مع متيم اعطته مكانة اجتامعية ودينية كبرية ً مهام ً

ً ألن عمر يعرف بأن متيام سوف يقص أساطري أهل الكتاب وعلومهم ...عند املسلمني ّ ّ

ورغم ذلك أيده عمر  ّالزائفة ويغري احلديث النبوى مما يسبب انتقام املسلمني منه

َعظ قبل أن أخرج يف اجلمعة : َّ وقيل إن عمر قال له.وساعده ًفكان يفعل ذلك يوما  ، ِ

ًفلام كان عثامن استزاده فزاده يوما واحدا،  ًواحدا يف اجلمعة ً  ولكي يدافع عمر عنه ويمنع .ّ

املسلمني فقد جلس عمر نفسه يف درسه  ِّمن قتله ويسهل برناجمه يف نرش ثقافته وعلومه بني

ًثانيا وبدأ يف سؤاله وسلم صىل اهللا عليه وآله  اهللا ّأوال ثم جعل درسه يف مسجد رسول

 ذلك إن .وقد صدقت فراسة عمر يف ذبح متيم الداري! ً ثالثاوإحرتامه أمام املسلمني
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كوا يف أهدافه ، أحاديث متيم املزيفة املسلمني مل يقبلوا سامع ّ  ، وبمجرد مقتل عثامن ، وشك

َّ؟ ويف نفس ذلك الوقت فر كعب األحبار إليها حيث محاية معاوية  َّفر متيم اىل الشام

حش (ينة لقتلهام املسلمون ودفنومها يف مقربة اليهود السياسية واألمنية ولو بقيا يف املد

 . )1()كوكب

َّفكان متيم يقص يف زمن عمر مرتني قبل خطبة اجلمعة مرة) : معارص(نجاح الطائي  َّ ويف  ، ُّ

ُيوم السبت مرة أخرى  صىل اهللا ُّواىل جانب متيم كان كعب يقص يف مسجد الرسول ، َّ

ُمكانا يدرس وخيطب فيه وسلم ىل اهللا عليه وآله صفاصبح مسجد النبي  عليه وآله وسلم ً

الثقل الثاين بعد ( وعيل عليه السالم كعب اليهودي ومتيم النرصاين بدل حممد 

َّهو الذي تسبب يف فتنة املسلمني وانتشار  ، وتغيري ثقافة املسلمني نحو األسوأ ، )القرآن

ًاملفاسد السياسية واإلجتامعية الحقا ّ ّ)2(.  

وعدم  ، نجح كعب يف اقناع عمر بأمور كثرية مثل زيارة الشام) : معارص(ئي نجاح الطا

وتولية معاوية وعدم تولية عيل عليه السالم واالهتامم بصخرة القدس  ، زيارة العراق

ُّ وقد دعا كعب اىل عدم التعبد .وهي ليست أكثر من عجل بني ارسائيل ، وتنظيفها

  .)3(فقه عمر عىل ذلكووا ، بالنصوص االهلية ان دعت احلاجة

مل خيرج عمر اليهود يف السنوات األوىل حلكمه واملمتده اربع ) : معارص(نجاح الطائي 

وبعد إسالم كعب األحبار طلب من عمر أعادة اليهود إىل فلسطني التي  ، سنوات
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فقد صنعوا  ، وألن القضية خطرية وال يوافق عليها املسلمون. فوافق عمر ، أخرجوا منها

مفاده توصيته باخراج اليهود إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله  عىل لسان رسول اهللا ًحديثا

 .)1(الشام وذكر ذلك احلديث الزهري األموي امليول واهلوى

 ، كان كعب يرغب يف إعادة تأسيس دولة إرسائيل يف فلسطني) : معارص(نجاح الطائي 

يف هيود وسلم صىل اهللا عليه وآله وملا جاء عمر بن اخلطاب إىل الرئاسة خالف سرية النبي 

 احلجاز وأخذ بطلب كعب األحبار يف إرساهلم إىل الشام حيث أمارة معاوية بن أيب سفيان

 .)2(فأعطاهم معاوية األرايض هناك فقوي أمرهم واشتد مكرهم، 

بإخراج اليهود إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله وصية رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(ّ هي إال رواية زائفة أوجدها زعيم اليهود كعب األحبارالشام ما

صىل اهللا عليه وآله من أوىص بإخراج اليهود إىل الشام ؟ النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 أم كعب ؟ لقد اختلف احلفاظ والعلامء واملفرسون وأصحاب السري يف علة إخراج وسلم

 لرحيل اليهود هو رغبة كعب  والسبب احلقيقي.عمر للمرشكني من جزيرة العرب

األحبار ووهب بن منبه واليهود يف سكن فلسطني كام يظهر ذلك من تفضيلهم أهل الشام 

 إن وجود كعب يف املوضوع هو الذي أخاف الكثري وأرهبهم وأبعدهم .عىل أهل األرض

وهنا نذكر احلديث النبوي يف يوم اخلميس ! عن ذكر السبب الواقعي لطرد املرشكني 

 فاليد األموية أدخلت زيادة عىل احلديث لدوافع سياسية .يادة التي أضيفت إليهوالز
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 ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صىل اهللا عليه وآله وسلماهلدف منها نفي وصية النبي 

صىل  وتوجيه عميلة خروج املرشكني من جزيرة العرب وحرص وصية النبي .عليه السالم

وإبعاد قضية الغضب النبوي عىل مجاعة  ،  كعب األحبار يف رغبةاهللا عليه وآله وسلم

 باهلجر من أذهان صىل اهللا عليه وآله وسلمحسبنا كتاب اهللا الذين وصموا رسول اهللا 

واملحكومة  ،  إذن إسالم كعب الظاهري كان من أجل الشام املفتوحة جديدا.املسلمني

ويعرف أباه وأمه ! ! تح مكة ؟ من قبل معاوية بن أيب سفيان الذي يعرفه كعب جيدا قبل ف

فتكون الفرصة الذهبية لكعب األحبار واليهود تتمثل يف انتهاء حكم ! وخاله وجده 

ووصول معاوية إىل حكم ذلك  ، وعزل أيب عبيدة بن اجلراح ، الروم النصارى عىل الشام

ه ومجلة هذ ، وحصول اليهود عىل حرية ممارسة الشعارات الدينية يف فلسطني ، البلد

للوصول إىل فلسطني أوال ! األمور وغريها تكفي يف نظر كعب لدخول اإلسالم ظاهريا 

 .)1(وحتريف اإلسالم ثانيا

وقد خالف عمر رشطه للنصارى وادخل اليهود إىل فلسطني ) : معارص(نجاح الطائي 

وليتخلص عمر من رشطه للنصارى وليهرب . ًبناءا عىل رغبة حرب اليهود كعب األحبار

من وسلم صىل اهللا عليه وآله ًرضة الصحابة له فقد اختلق حديثا مفاده طلب النبي من معا

 .)2(املسلمني اخراج اليهود اىل الشام

 .اعتامد عمر عىل مشورة كعب يف القضايا اخلطرية ومنها اخلالفة) : معارص(نجاح الطائي 

 وهذا يثبت أن .وواضح من سؤال عمر أنه يريد جوابا من الكتب اليهودية العتقاده هبا

بالرغم مما قاله الرسول  ، عمر ما زال معتمدا عىل صحة هذه الكتب قبل إسالمه وبعده
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والنقطة .. . من كذب هذه الكتب وتزويرها بواسطة اليهودصىل اهللا عليه وآله وسلم

املهمة األخرى هي إجابة كعب من عند نفسه وتصوير ذلك بأنه من الكتب املقدسة ؟ 

اد عمر بوجود أخبار املستقبل والغيب يف تلك الكتب املقدسة وبصورة والعجيب هو اعتق

 واعتقاد عمر املنقطع النظري بكتب اليهود وأخبارهم يثبت لنا معرفة عمر .كاملة وشاملة

 يف جزيرة العرب صىل اهللا عليه وآله وسلمقبل البعثة وبعدها بقرب ظهور النبي حممد 

 بالكتب املقدسة تلك وإخباراته يف دفع  ووظف كعب اعتقاد عمر.وانتصاره هناك

والسيطرة عىل مرجعية املسلمني ! السلطة عن عيل عليه السالم وتوجيهها إىل معاوية 

  .)1(السياسية والدينية 

ال يعمل  َّإنه ال يصلح رجل للخالفة : قال كعب للخليفة عمر) : معارص(نجاح الطائي 

ال حيلم عن  ال يصلح رجل للخالفة «  : وقال كعب يف نفس ذلك النص.باجتهاد رأيه

 . وتركه يف رأي كعب يعني احللم. مثال رجل ارتكب الزنا أو القتل أو الرسقة.» ّزلة

؟ واالعتذار عن  وهكذا طلب كعب من املسلمني ترك النصوص اإلهلية كام فعلت اليهود

 صالح َّووفق نظرية كعب يكون اإلمام عيل عليه السالم غري!  ذلك بسياسة الرعية

 ، وبفعل تأثري كعب عىل عمر!  للخالفة يف حني يكون ابن هند ويزيد ومروان صاحلني هلا

َّفقد رصح عمر وفعل مامل يفعله أبو بكر  ، ودهاء ابن األحبار يف هتيئة نظرية دينية للخلفاء
ِّأحرمهام وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل عهد رسول اهللا  متعتان كانتا : من مثل قوله

وجعل تكبريات صالة امليت  ،  وقوله يف صالة الرتاويح نعمت البدعة.قب عليهاموأعا
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ًأربعا بدل مخس ومنع زكاة املؤلفة قلوهبم وقد أطلق اخللفاء اسم اإلجتهاد عىل أعامهلم 

  .)1(املخالفة للنصوص األهلية والنبوية

 ،  بالنص الرشعيَّلقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل نظرية التعبد) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد ترك ...صىل اهللا عليه وآله وسلم ًوفرضها عىل املسلمني ومل يستثن منها النبي حممدا 

عندما دعته املصلحة  ، عمر بن اخلطاب النصوص الدينية املقدسة من القرآن والسنة

ًفبينام يقيم القرآن للمؤلفة قلوهبم حظا من الزكاة ، لذلك  ، بكرِّويؤديه الرسول وأبو  ، َّ

وبينام الطالق الثالث يف جملس واحد يقع  ، ًال نعطي عىل االسالم شيئا : يأيت عمر فيقول

َّجاء عمر فرتك السنة وحطم االمجاع ، بحكم السنة واإلمجاع ، ًواحدا  وهذا النص واضح .َّ

كان  : قال ،  وعن حفص بن عمر.يف خمالفة عمر للنصوص األهلية يف أزمنة وأمكنة خمتلفة

 ، َّفلقي رجال ممن رصفه اىل زيد ، رصفهم اىل زيد ، بن اخلطاب اذا كثر عليه اخلصومعمر 

َّقيض عيل يا أمري املؤمنني : ؟ قال ما صنعت : فقال له عمر لو كنت أنا لقضيت  : ؟ قال ُ

َّوسنة  ، َّلو كنت أردك اىل كتاب اهللا : ؟ قال عمر فام يمنعك وأنت ويل األمر :  قال.لك

ّولكني إنام أردك اىل رأيي ، تِّنبيه فعل َّ  لذلك خالف عمر مبادئ صلح .والرأي مشري ، ِّ

باالنخراط يف محلة وسلم صىل اهللا عليه وآله   وعىص أبو بكر وعمر أوامر النبي.احلديبية

باملجي وسلم صىل اهللا عليه وآله  وخالف أبو بكر وعمر طلب النبي .أسامة بن زيد

وسلم صىل اهللا عليه وآله النبي  : وقاال ، يف يوم اخلميسّبصحيفة ودواة لكتابة وصيته 

ِّإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  َّ وملا قال.هيجر

 أي ان اهللا سبحانه ورسوله يريدان .حسبنا كتاب اهللا : أهل بيتي يف يوم اخلميس قاال

وقال النبي !  ؟ وعصبة قريش تريد كتاب اهللا فقط ، عليهم السالم كتاب اهللا وأهل البيت
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ِوعاد من  ، ِاللهم وال من وااله ، من كنت مواله فهذا عيل موالهوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 وقد اعرتف عمر بذلك يف أكثر من مناسبه أي بمخالفة .بينام بايع عمر اليب بكر ، عاداه

 ويقصد عمر .ولكن قومك أبوا ، أبا احلسنُّلقد أرادك احلق يا  : النصوص اإلهلية فقال

 الن طلقاء قريش مل يكونوا مع ؛  وعمر يصدق يف ذلك.بقومك رجال قريش وهو منهم

فقد أوىص لعثامن من بعده  ، ُومثلام بايع عمر أليب بكر ، عليه السالم عيل بن أيب طالب

ست عىل ذوقه ورأى عمر أن املتعة لي!  ًطبقا التفاق قبائل قريش يف تناوب السلطة

ًورأى أن تكبريات صالة امليت لو كانت أربعا أفضل من مخس فأمضاها ، فمحاها  ورأى .َّ

َّاخلليفة أن صالة الرتاويح بشكل مجاعي تروق له فقررها وشاهد عمر موكب معاوية !  ! ّ

 ورأى .َّوابن أيب سفيان فاستثناه من أمره بمنع املواكب املجللة ، وصاحبه داهية ، ًفخام

ًمر أن قريشا تليق للخالفة فقط دون غريهاع فأجرى ذلك األمر ومنع باقي املسلمني  ، ّ

ِّإلعتقاده بأهنا تثبط عن  ، َّ ومنع عمر قول حي عىل خري العمل ىف الصالة.من اخلالفة َّ

وأعاقب  ، َّوأحرمهن ، َّوأنا أهنى عنهن ، َّثالث كن عىل عهد رسول اهللا : فقال ، اجلهاد

ً ومنع عمر الصالة تيمام.َّوحي عىل خري العمل ، ومتعة احلج ، تعة النساءم : َّعليهن فلو  ، ّ

ِفقد املاء فال صالة ِّواملصلحة يف نظره هي إنه لو رخص هلم يف التيمم ، ُ ُ َّلرخصوا التيمم  ، َّ

  .)1(مع برد املاء

  .)2(عمر من املخدوعني بكعب األحبار) : معارص(نجاح الطائي 

 واستامع اخلليفة .ًوكان عمر كثريا ما يسأله عن املواضيع املختلفة) : معارص(نجاح الطائي 

َّله شجع كعبا عىل امليض يف خمططه ورغب الكثري من الناس يف االستامع اىل  َّ ً َّ
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هل وجدت  :  فقال له.ًوأخذ معاوية يسأل كعبا مثلام كان يسأله عمر!  وأحاديثه أقواله

رأيت يف كتاب اهللا  ، ُأقسم بالذي فلق البحر ملوسى : ل كعب؟ قا ًذكرا للنيل يف كتاب اهللا

َّأن اهللا يوحي اىل النيل مرتني يف السنة َّ ؟ فهنا بني معاوية وكعب أن كتاب اهللا هو التوراة ...َّ ِّ

  .)1(لعدم اعتقاد هذين الرجلني به!  وليس القرآن

كتاب ونظرته إليهم خالصة أفعال عمر بن اخلطاب مع أهل ال) : معارص(نجاح الطائي 

ًيعتقد بأن كتب أهل الكتاب يوجد فيها جواب لكل سؤال خيطر عىل بال انسان بدءا  انه َّ

 يف حني ان كتب .قرأنا كام ًمن العقائد وانتهاءا بخلق الكون وأحداث املستقبل وغري ذلك

ًوأصبحت كتبا عقيمة كام قال  والنصارى ِّأهل الكتاب قد زورت ونسخت بيد اليهود

الكتاب اليهود والنصارى  أهل  فلقد سأل عمر من.صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول ال

؟ وبالطبع كذب أهل الكتاب عليه حني أجابوه  هل جتدوين يف كتبكم : يف اثناء خالفته

 كام اننا حيث .ّفاننا مل نجد ذلك يف الكتب املوجودة يف أيدينا من أهل الكتاب ، بنعم

صىل اهللا وبالرغم من حتذير النبي !  ؟ ا ما يغني أو يسمن من جوعنطالعها اآلن مل نجد فيه

الكتاب من تعلمها  أهل َّلعمر يف املدينة املنورة برضورة ترك كتبوسلم عليه وآله 

نجد عمر يكثر من السؤال عن علومها من كعب االحبار ومتيم وغريمها  ، وكتابتها لكذهبا

صىل اهللا يث من علوم أهل الكتاب يف مسجد النبي بل انه سمح هلام باحلد ، يف أيام خالفته

َّ فالظاهر أن عمر استمر يف .ّوعىل مدى أيام السنة يف طول أيام حكمهوسلم عليه وآله 

 ً تاركا للنص القرآين بكذب التوراة.اعتقاده بوجود علوم غيب كثرية يف كتب اهل الكتاب

ّما من يش إال  : اخذه بقول كعبو ، بتزويرهاوسلم صىل اهللا عليه وآله وحديث النبي ، 

ً وكذلك كان عمر يعتقد بأن أهل الكتاب أعىل ثقافة وعلام من .وهو مكتوب يف التوراة َّ

                                                        
 130 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(



923 

وجعل كعب االحبار  ، ًلذا فقد وضع متيم الداري قصاصا يف املسجد ، علامء املسلمني

 وبتعبري آخر ان .يةالسياسية والدين ، ًمستشارا للخليفة يسأله يف األمور الثانوية واالساسية

ًعمر بقي معتقدا بأفكاره السابقة يف علو مستوى اهل الكتاب عىل باقي سكان اجلزيرة 

صىل اهللا عليه وآله  يف حني جاء القرآن الكريم والنبي . ورضورة الرجوع إليهم.العربية

بعلوم صحيحة وواسعة أغنت املسلمني وجعلتهم أعىل ثقافة من باقي الناس يف وسلم 

صىل اهللا   ولقد تعجبت من سؤال عمر لكعب يف خالفته عن حدود شفاعة حممد.ياالدن

؟ وملاذا ال يسأل وسلم صىل اهللا عليه وآله فأين كعب واين شفاعة حممد وسلم عليه وآله 

َّ واحاديث كعب واخباره قد أثرث .عن ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله  أهل بيت حممد

ًتأثريا سيئا يف العامل االسال  وأحاديث .وما زالت تؤثر يف أذهان الناس ، ًمي قرونا طويلةً

َّكعب املزورة مل تنطل عىل أحد فحتى معاوية كذهبا ِ  وكان كعب املصدر االسايس .َّ

 وقد بلغ األمر بكعب ان استفاد من مصاحبة عمر له واالستامع إليه .ألحاديث املجسمة

ّان عقد حتالفا أساسيا مع بني امية عول عليه َّ ً  وكان املستفيد . اليهود يف اعادة سلطتهمً

ّ ألن تويل بني أمية احلكم يعني تسلط الفسقة عىل .َّاألول من قتل عمر هم اليهود وبنو أمية ََّّ

 فوصل من أيب هريرة .ًوفتح الباب واسعا امام أكاذيب أهل الكتاب ، رقاب املسلمني

لبخاري فقط اربعامئة وستة واربعني وله يف ا ، ًمخسة آالف وثالثامئة وأربعة وسبعني حديثا

  .)1(حديثا أي ذكروا أكثر من ستة آالف حديث أليب هريرة تلميذ كعب يف زمن معاوية

ًوأنا أتعجب كيف صاحب عمر كعبا يف سفرته إىل الشام وترك ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل النبي ًسلامن الفاريس العارف بالديانة النرصانية والساكن سابقا يف الشام وصاحب 

سلامن  : ًمرارا وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله الذي مدحه رسول اهللا وسلم اهللا عليه وآله 

                                                        
 2/376 ، نظريات اخلليفتني ، 139 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(



924 

ً يف حني أعلن كعب األحبار إسالمه متأخرا يف زمن عمر وبقي منارصا .منا أهل البيت ً

عمر من وسلم صىل اهللا عليه وآله  وقد حذر خاتم األنبياء حممد .لدينه إىل أيامة األخرية

ًلكنه بقي مرصا عىل هنجه يف مصاحبتهم  ، ّلتقرب لليهود ومصاحبتهم وقراءة كتبهما

وأعظم تأييد عمري لليهود متثل يف سامحه لكعب اليهود يف إلقاء . واألخذ منهم ودعمهم

دروسه الدينية يف املسجد النبوي مرتني يف األسبوع ويف طيلة أيام حكمه السيايس 

 :  تربية املؤمنني وتعليمهم وأخالقهم والسؤال املطروحً وهذا خطري جدا يف.للمسلمني

 .)1(ّملاذا استمر عمر يف مصاحبة اليهود وملاذا داوم عىل رفض األمر النبوي يف هذا املجال؟

وقف اليهود إىل جانب عمر وعثامن ومعاوية إىل درجه ) : معارص(نجاح الطائي 

وكان اليهود . ّبابكر بسم هيوديإذ قتل عمر وعثامن أ. مشاركتهم هلم يف قتل أيب بكر

لذا . يفضلون معاوية عيل عثامن ويفضلون عثامن عىل عمر ويرجحون عمر عىل أيب بكر

وكان  ، دعا كعب اليهود لبيعة عثامن بن عفان ثم طالب بخالفة معاوية بن أيب سفيان

 اليهود أعداء لدودين ملحمد وأهل بيته عليهم السالم وأعداء لصحبة املخلصني مثل

  .)2(ويف نفس الوقت حاقدون عىل األنصار ، سلامن الفاريس وأيب ذر وعامر واملقداد

  )3(واليهود هو من سموا عمر بن اخلطاب بالفاروق) : معارص(نجاح الطائي 

 يف شأن -واستمر عثامن ومعاوية السائران عىل اخلط العمري ) : معارص(نجاح الطائي 

ً ومات كعب األحبار ومعاوية متنعام .يامهم األخرية يف هذا الطريق إىل أ-كعب األحبار 

                                                        

 226 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 1(

 227 ، املصدر السابق) 2(

 228 ، املصدر السابق) 3(



925 

ًيف زمن معاوية مرسورا بام فعله يف زمن احلكومات الثالثة لعمر وعثامن ومعاوية يف 

  .)1(السياسة والدين

ولقد متكن كعب األحبار وعبداهللا بن سالم من الوصول إىل ) : معارص(نجاح الطائي 

ًثامن ومعاوية وأصبح كعب وزيرا أوال يف تلك قلب احلكومة اإلسالمية يف زمن عمر وع ً

 .)2(احلكومات بحركة إبليسية وشعارات براقة

عمر أول من قرر يف مكة وبصورة انفرادية قبل إسالمه قتل ) : معارص(نجاح الطائي 

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلم أول من عارض النبي .صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي حممد 

 واالمتناع عن الذهاب يف محلة أسامة ، والصالة عىل ابن أيب ،  احلديبيةيف : مواقف متعددة

 وأول من قال . يف يوم اخلميسصىل اهللا عليه وآله وسلمومنع املجئ بورقة ودواة للنبي ، 

 وأول من أرسل شخصا رسا إىل أيب بكر .صىل اهللا عليه وآله وسلمبعدم موت النبي 

 وأول من دعا للذهاب إىل السقيفة .عليه وآله وسلمصىل اهللا ليخربه بموت رسول اهللا 

 وأول رافيض إذ رفض خالفة . وأول من بايع أبا بكر يف السقيفة.وصحب أبا بكر إليها

 فهو أول من رفض كتابة الوصية صىل اهللا عليه وآله وسلمعيل عليه السالم للرسول 

 قاد مجاعة إلحراق دار  وأول من.صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبوية من قبل رسول اهللا 

 وأول من خري اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم .ودعا إلحراقه ، فاطمة عليها السالم

 وزاد آمني ، وحذف البسملة منها ، وفرض التكتف يف الصالة .بني بيعة أيب بكر أو القتل

رفيقه  وجوز لبس احلرير ل. وجوز املسح عىل اخلفني.وفرض يف التشهد األول تسليام، 
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 وأول من قام بتبديل . وأول من حرم البكاء عىل امليت.املقرب عبد الرمحن بن عوف فقط

 .)1( وأول من منع صيام رجب.أسامء من تسمى بأسامء األنبياء

صىل اهللا عليه إن كعب األحبار مل يعلن إسالمه يف زمن النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

ن إسالمه يف زمن عمر ليس حبا يف اإلسالم بل  بالرغم من كل الرباهني وأعلوآله وسلم

 وإن كعب األحبار الذي سعى بكل قدراته لتمجيد أفكار .استغالال لفرصة متاحة

 وعداء كعب .اليهودية وحتطيم الرشيعة اإلسالمية من الطبيعي أن يكون عدوا للمسلمني

هر دليل عىل ذلك  وأش. وللمؤمنني بني جداصىل اهللا عليه وآله وسلمهللا سبحانه ولرسوله 

 إن تدخل كعب يف .وكذبه يف احلديث النبوي ، حبه ملعاوية وكرهه لعيل عليه السالم

شؤون اخلليفة عمر واضح ومعروف فلقد أصبح مستشارا له يف الشؤون الدينية 

والسياسية يسأله اخلليفة عن اجلنة والنار وعن املستقبل وعن رشوط اخلليفة ومن يكون 

 فذهب عمر إىل الشام بنصيحة كعب وامتنع عن . السالم وغري ذلكورأيه يف عيل عليه

 وتدخل كعب يف شؤون اخللفاء والقيادات من ناحية إجيابية .زيارة العراق بإشارته

 فلقد تدخل بصورة سلبية حمضة ضد اإلمام عيل عليه السالم خوفا من وصوله .وسلبية

 . )2(اويةوتدخل بصورة إجيابية حمضة يف صالح مع ، إىل السلطة

صىل اهللا عليه وآله من األمور اخلطرية احلاصلة بعد وفاة الرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 ولقد متكن . هي وصول أناس إىل قلب السلطة اإلسالمية من أمثال كعب األحباروسلم

كعب بدهائه وعمله الدؤوب من االطالع عىل أرسار الدولة واالستفادة من ذلك يف 

 وبعد التحقيق يف األوضاع السائدة يف ذلك الزمن .اليهود وأهدافهمسبيل دعم مصالح 
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 فلقد عرف كعب .تأكد يل معرفة كعب بخطوط الدولة اإلسالمية ونقاط ضعفها وقوهتا

كل ما يتعلق ببني هاشم وبني أمية ورجاهلام وأفكار املسؤولني يف الدولة وتوجهات عمر 

ه فرتة غري قصرية وسافر معه يف رحلة  خاصة وأنه قد عارش.وخططه ورغباته وأرساره

 )أمر اخلالفة(نجده  : ومن أدلة معرفة كعب بخالفة عثامن لعمر قوله.. .طويلة إىل الشام

ينتقل بعد صاحب الرشيعة واالثنني من أصحابه إىل أعدائه ويعرتف كعب هنا بأن بني 

د قال اخلليفة عمر  وق.وهو يدعمهم ، صىل اهللا عليه وآله وسلمأمية قاطبة أعداء النبي 

فحملت  ، هيهات إليك كأين بك قد قلدتك قريش هذا األمر حلبها إياك : لعثامن قبل موته

فسارت إليك عصابة من  ، وآثرهتم بالفئ ، بني أمية وبني أيب معيط عىل رقاب الناس

 فكعب أخذ فكرة ثورة الناس عىل عثامن من . العرب فذبحوك عىل فراشك)ذؤبان(ذئبان 

وعرف أعامله مع بني أمية من أمثال احلكم بن أيب  ، ذي عارص عثامن لفرتة طويلةعمر ال

 وزمن صىل اهللا عليه وآله وسلمالعاص وعبد اهللا بن أيب رسح وغريهم يف زمن الرسول 

 ومن الطبيعي أن يزداد جنوح عثامن نحو بني أمية بعد توليه اخلالفة ألنه فعل .أيب بكر

فكيف يكون األمر بعد  ،  حارضصىل اهللا عليه وآله وسلمل أفعاال عجيبة معهم والرسو

 إن معرفة كعب بتويل عثامن للخالفة من بعد عمر .صىل اهللا عليه وآله وسلموفاة الرسول 

 واطالع كعب عىل مثل هذه األرسار .وفراسة عمر فيه يعترب من األرسار اخلطرية للدولة

 آخر يبني انضامم كعب إىل مجاعة  وبتعبري.يبني وجود عالقة متينة بني عمر وكعب

 . )1(احلكومة واحلزب القريش 

خالصة أفعال اخلليفة عمر بن اخلطاب مع أهل الكتاب ونظرته ) : معارص(نجاح الطائي 

إليهم أنه يعتقد بأن كتب أهل الكتاب يوجد فيها جواب لكل سؤال خيطر عىل بال إنسان 
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 يف حني أن . املستقبل وغري ذلك كام قرأنابدءا من العقائد وانتهاءا بخلق الكون وأحداث

كتب أهل الكتاب قد زورت ونسخت بيد اليهود والنصارى وأصبحت كتبا عقيمة كام 

 فلقد سأل عمر من أهل الكتاب اليهود والنصارى .صىل اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول 

 حني أجابوه هل جتدوين يف كتبكم ؟ وبالطبع كذب أهل الكتاب عليه : يف أثناء خالفته

 كام إننا حيث .فإننا مل نجد ذلك يف الكتب املوجودة يف أيدينا من أهل الكتاب ، بنعم

صىل اهللا وبالرغم من حتذير النبي ! نطالعها اآلن مل نجد فيها ما يغني أو يسمن من جوع ؟ 

 لعمر يف املدينة املنورة برضورة ترك كتب أهل الكتاب من تعلمها عليه وآله وسلم

نجد اخلليفة عمر يكثر من السؤال عن علومها من كعب األحبار ومتيم  ، تها لكذهباوكتاب

بل إنه سمح هلام باحلديث من علوم أهل الكتاب يف مسجد النبي  ، وغريمها يف أيام خالفته

 فالظاهر أن اخلليفة . وعىل مدى أيام السنة يف طول أيام حكمهصىل اهللا عليه وآله وسلم

 تاركا للنص القرآين .وجود علوم غيب كثرية يف كتب أهل الكتاباستمر يف اعتقاده ب

 : وأخذه بقول كعب ،  بتزويرهاصىل اهللا عليه وآله وسلموحديث النبي  ، بكذب التوراة

 وكذلك كان عمر يعتقد بأن أهل الكتاب أعىل .ما من شئ إال وهو مكتوب يف التوراة

وجعل  ، متيم الداري قصاصا يف املسجدلذا فقد وضع  ، ثقافة وعلام من علامء املسلمني

 .السياسية والدينية ، كعب األحبار مستشارا للخليفة يسأله يف األمور الثانوية واألساسية

وبتعبري آخر أن عمر بقي معتقدا بأفكاره السابقة يف علو مستوى أهل الكتاب عىل باقي 

صىل آن الكريم والنبي  يف حني جاء القر. ورضورة الرجوع إليهم.سكان اجلزيرة العربية

 بعلوم صحيحة وواسعة أغنت املسلمني وجعلتهم أعىل ثقافة من اهللا عليه وآله وسلم

 وقد بلغ األمر بكعب أن استفاد من مصاحبة عمر له واالستامع إليه .باقي الناس يف الدنيا

يد  وكان املستف.أن عقد حتالفا أساسيا مع بني أمية عول عليه اليهود يف إعادة سلطتهم
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 ألن تويل بني أمية احلكم يعني تسلط الفسقة عىل .األول من قتل عمر هم اليهود وبنو أمية

 .)1(وفتح الباب واسعا أمام أكاذيب أهل الكتاب ، رقاب املسلمني

إين أسألك عن أمر فال  : سأل عمر من كعب األحبار قائال) : معارص(نجاح الطائي 

ما أخوف شئ ختافه عىل أمة ) :  هـعمر( قال .ه قال واهللا ال أكتمك شيئا أعلم.تكتمني

 صدقت قد أرس ذلك إيل : عمر  قال.أئمة مضلني :  ؟ قالصىل اهللا عليه وآله وسلمحممد 

 وفعال سار كعب عىل ما اعتقده من .صىل اهللا عليه وآله وسلموأعلمنيه رسول اهللا ، 

 ولو الحظنا .عمرفدعا عمر لدعم معاوية فاستجاب  ، ختريب اإلسالم بأئمة مضلني

والة أيب بكر وعمر لوجدنا الواليات الكربى بيد أئمة مضلني بينام أنذرهم بذلك رسول 

 وفعال أوجد معاوية واألمويون وأعواهنم من أمثال ابن صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 . )2(ويرزحون حتت أعبائها  ، العاص وابن شعبة مشاكل للمسلمني ما زالوا يشكون منها

بالرغم من اتفاق وجهات نظر اإلمام عيل عليه السالم وعثامن ) : معارص(ح الطائي نجا

وعمر عىل العراق إال أن عمر ترك ذلك وأخذ بوجهة نظر كعب األحبار فامتنع من زيارة 

 وهدف كعب من أخذ عمر إىل الشام تثبيت األحاديث اليهودية املزيفة يف تفضيل .العراق

 .ومنها قبة الصخرة ،  وإعادة االعتبار ألماكن اليهود املقدسة....الشام عىل بلدان العامل

وما زال بعض املسلمني يطلق عىل صخرة كعب األحبار اسم الصخرة املقدسة ؟ الحظ 

وهيدف أيضا إىل هتيئة األجواء إلعادة هيود ! رش البلية ما يضحك  : املهزلة وقد قيل

لتشييد ! اء عمر مع معاوية بحضوره ؟ احلجاز إىل موطنهم فلسطني وهتيئة األرضية للق
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وقد كان كعب قد رشح معاوية للخالفة وحذر عمر من وصول ! بناء حكم بني أمية ؟ 

 . )1(عيل عليه السالم إىل احلكم 

لقد تسببت السياسة يف وصول كعب ومتيم إىل ما مل حيلم به ) : معارص(نجاح الطائي 

 فلقد سمح عمر بن .ملصالح فوق ما عداه ويف السياسة يكون التقاء ا.هذان العنرصان

صىل اهللا اخلطاب يف زمنه لكعب األحبار ولتميم الداري بقول القصص يف مسجد النبي 

 . وأيب بكرصىل اهللا عليه وآله وسلم ومل يكن ذلك معروفا يف زمن النبي .عليه وآله وسلم

اهللا عليه صىل وهكذا حصل كعب ومتيم عىل منصبي الواعظ والقاص يف مسجد النبي 

 وقد جرى صىل اهللا عليه وآله وسلممن تالميذ رسول اهللا  ،  بدل كبار الصحابةوآله وسلم

 وهكذا .وكان عمر نفسه جيلس إىل دروس متيم يف املسجد! هذا بتخطيط من عمر وأمره 

 ، حتول املسجد النبوي الرشيف إىل مدرسة يدرس فيها متيم النرصاين دينه وثقافته

 . طالبا حلرب النصارى األعظمصىل اهللا عليه وآله وسلمسول اهللا وأضحى تالميذ ر

فأصبح متيم الداري  ، وأفعال وأقوال عمر مع متيم أعطته مكانة اجتامعية ودينية كبرية

 وحديث اجلساسة مثال ملا رواه متيم الداري لألحاديث .مرجعا دينيا مهام عند املسلمني

 صىل اهللا عليه وآله وسلميم يف مسجد النبي الكاذبة والقصص اخليالية التي طرحها مت

 أما ملاذا خاف عمر عىل حياة .وإشاعة اخلرافات بني املسلمني ، لتشويه سمعة اإلسالم

 ؟ فألن عمر يدرك عدم صىل اهللا عليه وآله وسلممتيم عند طلبه القص يف مسجد النبي 

رف بأن متيام سوف يقص موافقة الصحابة عىل سامع األحاديث النرصانية املزيفة وعمر يع

  وقيل إن عمر قال له.أساطري أهل الكتاب وعلومهم الزائفة مما يسبب انتقام املسلمني منه

فلام كان عثامن  ، فكان يفعل ذلك يوما واحدا يف اجلمعة ، عظ قبل أن أخرج يف اجلمعة: 
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ه يف نرش  ولكي يدافع عمر عنه ويمنع من قتله ويسهل برناجم.استزاده فزاده يوما واحدا

ثقافته وعلومه بني املسلمني فقد جلس عمر نفسه يف درسه أوال ثم جعل درسه يف مسجد 

وقد !  ثانيا وبدأ يف سؤاله واحرتامه أمام املسلمني ثالثا صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 ذلك إن املسلمني مل يقبلوا سامع أحاديث متيم .صدقت فراسة عمر يف ذبح متيم الداري

فر متيم إىل الشام ؟ ويف نفس ذلك  ، وبمجرد مقتل عثامن ، وشككوا يف أهدافه ، زيفةامل

الوقت فر كعب األحبار إليها حيث محاية معاوية السياسية واألمنية ولو بقيا يف املدينة 

 .)1( )حش كوكب(لقتلهام املسلمون ودفنومها يف مقربة اليهود 

نية ودنيوية أعىل من مرجعية أهل البيت ال توجد مرجعية دي) : معارص(نجاح الطائي 

 ومن مهازل الدنيا تدخل كعب األحبار يف موضوع صالحية اإلمام عيل .عليهم السالم

 وما ...!وأيد صالحية معاوية بن هند هلا ؟  ، صالحيته فرفض ، عليه السالم للخالفة

حية عن صال ، ولكن كيف يقدم عمر عىل السؤال من كعب! عشت أراك الدهر عجبا 

 وبينام تعتمد مرجعية أهل البيت عليهم السالم عىل نصوص .عيل عليه السالم للخالفة

تعتمد مرجعية كعب األحبار ومتيم الداري وأمثاهلم عىل  ، القرآن واحلديث الرشيف

 وقد نطق كعب .التي كذهبا اهللا ورسوله ، نصوص الكتب املزورة واألحاديث املختلقة

ما من شئ إال وهو  : يف قوله تعاىل اخلطاب وغريه متثل غش به عمر بن ، بنص مكذوب

 وكان عمر . وأي مراجعة للكتب املقدسة تثبت لنا كذب هذا احلديث.مكتوب يف التوراة

حسبنا  : بن اخلطاب قد رفض مرجعية أهل البيت عليهم السالم يف يوم اخلميس بقوله

بالرغم من أهنم بايعوا عليا عليه ،   وقد أيده يف هذا املنحى جمموعة من الصحابة.كتاب اهللا

 ورفض كعب األحبار أيضا .السالم عىل هذه املرجعية الدينية والسياسية يف يوم الغدير
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 وبالرغم من أن مرجعية املسلمني عند مجاعة .مرجعية عيل عليه السالم مرصحا بذلك

 دينيا إال أن عمر قد جعل كعبا مرجعا ، حسبنا كتاب اهللا أصبحت يف عهدة اخلليفة

 وعىل رأس القضايا التي أفتى هبا كعب .وسياسيا يرجع إليه يف القضايا املهمة واخلطرية

 ونعني بكون كعب .ورجع إليه فيها عمر هي قضية االجتهاد الشخيص يف قبال النص

 وعمر خمري يف الرجوع .مرجعا دينيا يف زمن عمر رجوع اخلليفة إليه يف قضايا دينية مهمة

إال أن كعب األحبار غلبه يف هذه  ،  وبالرغم من دهاء عمر وذكائه.اإليه وليس مسري

 .جيب عىل أمثال عمر الرجوع إليه ، وأوحى إليه زورا بأنه عامل خطري ، القضية املهمة

واستصحاب العرب ملسألة رجوعهم يف أسئلتهم إىل أهل الكتاب قبل اإلسالم وتعودهم 

هو الذي دعا عمر إىل إدامة االعتامد عىل ،  عىل ذلك وعىل كسب الشفاء والعافية منهم

وأعلنا تسلطهام عىل علوم  ،  خاصة وأن كعبا ومتيام قد أظهرا اإلسالم زورا.كعب ومتيم

 . )1(واحتفاظهام بالكتب املقدسة  ، أهل الكتاب

من أسباب توجه اخلليفة لكعب ومتيم وعبد اهللا بن سالم ) : معارص(نجاح الطائي 

 العرب قبل اإلسالم كانوا ينظرون إىل اليهود والنصارى عىل أهنم أهل إن : واهتاممه هبم

 كام أن عمر كان يقرب .وهذه النظرة استمرت عند البعض من املسلمني ، ثقافة ودين

وهؤالء الدهاة قد حرفوا الرشيعة وأشاعوا .. .الدهاة ويشاورهم ويستفيد من آرائهم

 وضعوا األسس لتحطيم اإلسالم سياسيا وخربوا البالد إذ ، ونرشوا الفساد ، الفتن

 . )2(واقتصاديا واجتامعيا وتراثيا 
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وقد اندفع عمر .. .دوافع عمر يف استخدام كعب ومتيم وأمثاهلم) : معارص(نجاح الطائي 

بن اخلطاب لالستفادة من كعب األحبار ومتيم الداري وعبد اهللا بن سالم ألسباب عديدة 

 وقول كعب .وترصحيهم بامتالكهم علوم أهل الكتاب ، ادعاء هؤالء اإلسالم : منها

امتالك بعض األحبار والرهبان لقدرة  : !ما من شئ إال وهو مكتوب يف التوراة  : املغري

مما جعل عمر وآخرون ينظرون إليهم بكل تقدير  ، دهائية أعظم مما يمتلكه دهاة قريش

اضطر  ، جعلته يف وضع صعباألسئلة الكثرية املوجهة لعمر من قبل الناس  : .واحرتام

 وهذا ما يفرس سبب قيام متيم .معه لدفع هؤالء لإلجابة عن هذه األسئلة الكثرية والصعبة

وإلقائه خطبة يف كل يوم مجعة  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبإلقاء القصص يف مسجد النبي 

عض  واضطرار عمر للسؤال من اإلمام عيل عليه السالم حلل ب.)قبل خطبة اجلمعة(

 .املعضالت واملشكالت الدينية والعلمية والقضائية يفصح عن حقيقة هذا املوضوع

 : .ويبني الفراغ الكبري الذي تركه إبعاد الثقل الثاين بعد القرآن عن مرجعية املسلمني

 صىل اهللا عليه وآله وسلماحتكاك عمر بأهل الكتاب قبل اإلسالم ويف زمن النبي 

 : .هل عليه استخدام هؤالء املدعني لإلسالم الحقاللحصول عىل بعض اإلجابات س

حتت نظرية الفاسق القوي أفضل من املؤمن  ، رغبة عمر يف استخدام دهاة الناس

 . )1(الضعيف 

إنه موىل كل مؤمن ومؤمنة إال  : عيل عليه السالم قال عمر عن) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(!أنه تركه وأوىص إىل عثامن بن عفان 
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املالحظ من سرية عمر أهنا مليئة باملكائد واحليل فقد أرسله أهل ) : معارص(لطائي نجاح ا

 ويف سفره إىل احلبشة مع عامرة .قريش إىل احلبشة إلرجاع املسلمني لقتلهم واالنتقام منهم

 وبعد وفاة النبي .بن الوليد بن املغرية نراه قد أقدم عىل قتل رفيق سفرة بمكيدة شيطانية

فأعلن  ،  حاول ابن العاص احلصول عىل منصب عال يف الدولةيه وآله وسلمصىل اهللا عل

 وعىل األثر .عن انضاممه إىل حزب قريش املعادي ألهل البيت عليهم السالم واألنصار

 . وملا عزله عثامن أقام الدنيا ومل يقعدها عليه.واله عمر فلسطني ثم واله عىل جيوش مرص

 وبعد فرتة قصرية وعىل أثر .قتلته وأنا يف الشام : لعاصوعندما قتل عثامن قال عمرو بن ا

اتفاقه مع معاوية عىل استالم والية مرص مقابل دعمه ملعاوية أعلن عمرو املطالبة بدم 

ال أعطيك ديني حتى آخذ  :  وقال ابن العاص ملعاوية.عثامن فكانت صفقة لبيع دين بدنيا

 . )1(لك مرص طعمة  : قال معاوية ، من دنياك

فلام  ، إن عمرا دخل يف اإلسالم حني مل جيد بدا من الدخول فيه) : معارص(جاح الطائي ن

 وكان عمر قد انتحل اإلسالم انتحاال مستبطنا .مل يستطع أن يكيده بيده كاده بلسانه

 . )2(الكفر

حكموا  ، هناك عدة والة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(طيلة فرتة حياة عمر  ، بلدانا مهمة
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رغم اعرتاف عمر بفسق املغرية بن شعبة إال أنه كان جيله كثريا ) : معارص(نجاح الطائي 

بحيث نصبه عىل أكرب والية يف ذلك الزمان أال وهي الكوفة الشاملة ملناطق واسعة من 

 املغرية لعمرفلقد قال  ،  وكان املغرية يكسب قلب عمر بدهائه.العراق وإيران وأذربيجان

 وهذا يذكرنا بدهاء كعب يف كسب قلب .أنت أمرينا ونحن املؤمنون فأنت أمري املؤمنني: 

فقد أرس إليه رأيه يف  ،  وكانت عالقة عمر مع املغرية جيدة جدا.عمر يوم سامه بالفاروق

فأنقذه  ، وما بعدها من خطوب ، وحفظ له عمر مشاركته يف أحداث السقيفة ، أيب بكر

 قال .وواله عىل البحرين والبرصة والكوفة ، م حمقق يف قضية أم مجيل يف البرصةمن رج

ولقد درأ عمر  ، إن حد اهللا يف الزنا ثابت عليك : احلسن بن عيل عليه السالم للمغرية

 . )1(عنك حقا اهللا سائله عنه

 فسق اهللا تعاىل : خالصة صفات والة عمر بن اخلطاب كاآليت) : معارص(نجاح الطائي 

 ولعن اهللا تعاىل ونبيه معاوية ويزيد .الوليد بن عقبة يف كتابه الكريم وعينه عمر واليا

 وفسق اهللا تعاىل ابن . وفسق عمر املغرية وكذلك املسلمون ونسبوه إىل اإلحلاد.وعتبة

 ووصفه عمر بالعايص صىل اهللا عليه وآله وسلمالعاص وسامه باألبرت ولعنه رسوله 

صىل اهللا  ووصم رسول اهللا .بينام عينه عمر واليا عىل مرص ، حلادووصمه املسلمون باإل

 .وكذلك عيل عليه السالم واملسلمون ،  أبا موسى األشعري بالنفاقعليه وآله وسلم

واهتم عمر وعيل عليه السالم واملسلمون أبا هريرة بالكذب والرسقة وعينه عمر واليا عىل 

متهمون وهم الوليد بن عقبة بن أيب معيط  ومنهم من أصل هيودي و.البحرين ثم عامن

 وزيد بن ثابت بينام كان واعظ الدولة متيم الداري نرصاين )مستشار عمر(وكعب األحبار 

 ،  ومعظم والة عمر من الطلقاء أو ممن مل يسلم قبل معركتي بدر وأحد.األصل وامليول
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اص وابن أيب ربيعة وممن له مسامهة فعالة يف حماربة اإلسالم واملسلمني مثل ابن الع

  .)1(ومعاوية

فربزت قدرة هذا الرجل  ، كعب األحبار تقرب من اخلليفة عمر) : معارص(نجاح الطائي 

 ومتكنه من إقناع عمر بالذهاب .يف وضعه ودسه األخبار اليهودية يف أحاديث املسلمني

 إىل  وهو الذي اصطحب عمر يف سفره.واالمتناع من الذهاب إىل العراق ، إىل الشام

بخطورة خالفة اإلمام عيل عليه السالم يف حني كان يشري وهييئ خلالفة  ونصحه ، الشام

ودس الكثري من  ، ومتكن كعب بقدرته الفائقة من حتريف الكثري من احلقائق! معاوية 

  .)2(املوضوعات يف رشيعة املسلمني وسريهتم

صىل اهللا عليه وآله سان النبي معظم والة عمر من امللعونني عىل ل) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3( واملتهمني بالعمل ضد اإلسالم واملفضوحني بالفسقوسلم

وقد برر اخلليفة عمر عدم استخدامه للمؤمنني األوائل بعذر ) : معارص(نجاح الطائي 

ولكن العمل رشف وخدمة وجهاد وليس فيه ! يتمثل يف أنه ال يريد أن يدنسهم بالعمل 

 ومل صىل اهللا عليه وآله وسلمنبياء والصاحلون ومنهم حممد وقد عمل األ ، تدنيس

 ، " إن خري من استأجرت القوي األمني " : النص اإلهلي يقول : وثانيا ! ! ....يتدنسوا

 وأمواهلم وأعراضهم ودينهم بيد صىل اهللا عليه وآله وسلموال يمكن ترك رقاب أمة حممد 
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 بل إن عمر .برصة ورسق أبو هريرة يف البحرين لذلك زنى املغرية يف ال...الفجرة الفسقة

 . )1(فقاسمهم أمواهلم ونعاهلم  ، كان يتهم كل والته بالرسقة

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبوموسى األشعري والوليد بن 

أي أن والة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف  ، عقبة

 فلام عزل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا ...مناصبهم التي منحها هلم عمر

 فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرار .هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

 وفعال استمر ابن العاص .تربها خدمة إسالمية ومسؤولية دينيةوالوايل املؤمن يع ، حكمه

 ، واملغرية وأبو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن العاص إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطة

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )2(وارتكبوا املعايص  ، ملسلمنيورسقوا أموال اهللا وا ، احلديث الكاذب

فضل عمر عائلة أيب سفيان يف ذلك عىل غريها فعني أبناء أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

 ،  ومل يكن يرى فرقا بني املسلمني السابقني واملتأخرين.سفيان الثالثة والة عىل األمصار

  .)3(!فعني الوليد وأيب هريرة واملغرية  ، واملؤمنني والفاسقني
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فمنع هذه  ، من رشوط عمر يف الوايل أن ال يكون من بني هاشم) : معارص(نجاح الطائي 

وأبعدهم عن اخلالفة حتت عنوان عدم مجع النبوة  ، القبيلة الكبرية من أي وظيفة حكومية

 . )1(واخلالفة فيهم 

 بني مل يول عمر البلدان املهمة لفرتات طويلة إال للمنحرفني عن) : معارص(نجاح الطائي 

واملتأخرين يف إسالمهم وهم معاوية وابن العاص وعبد اهللا بن أيب ربيعة واملغرية  ، هاشم

وقد  ، إذ كانوا حيكمون الشام ومرص واليمن والكوفة والبرصة ، وأيب موسى األشعري

 . )2(تربى هؤالء الناس عىل بغض أهل البيت عليهم السالم

ومل يعلن عمر  ، دمه عىل فعل بعض األحداثأعلن أبو بكر عن ن) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا سحبه النبي  :  منهاصىل اهللا عليه وآله وسلمولعمر حوادث كثري مع النبي  ، ذلك

 وامتناعه عن املشاركة يف محلة أسامة بن . من ثوبه أثناء صالته عىل أيبعليه وآله وسلم

صىل م مشاركته يف جهاز النبي  وعد. هيجرصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  :  وقوله.زيد

 وهجومه عىل بيت فاطمة .صىل اهللا عليه وآله وسلم وتأخريه دفنه اهللا عليه وآله وسلم

 ورفع صوته عىل صوت النبي . وضغطه الباب عليهاصىل اهللا عليه وآله وسلمبنت حممد 

م عىل  وكان عمر أوىل من أيب بكر باالعتذار من حادثة اهلجوصىل اهللا عليه وآله وسلم

 إال أن أبا بكر اآلمر .بيت فاطمة عليها السالم لضغطة الباب بيده عليها عليها السالم

 . )3(باهلجوم املسلح قد وجد نفسه أوىل باالعتذار من غريه 
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وتركه بني هاشم  ، حتالف عمر مع هؤالء الذين ال يرمحون) : معارص(نجاح الطائي 

 )كام ذكرنا( بل إن عمر كان حيذر جلساءه .ةوقائدهم عليا عليه السالم بعيدا عن السلط

يف حني أعطى أرسارها لكعب ومعاوية واملغرية ! من اطالع بني هاشم عىل أرسار الدولة 

ألن  ، ويذكر أن عمر قد سهل عىل بني أمية وكعب أن يعملوا بحرية كبرية! وابن العاص 

 وهذا ما .ادهم عن السلطةاهتاممه الكبري كان منصبا يف مراقبة بني هاشم وأنصارهم وإبع

شجع األمويني أن يعملوا براحة بال واطمئنان ويدهم طويلة يف هذا املجال فمنهم الوزير 

 . )1(األول وويل العهد والوايل األول 

 ، معاوية ، املغرية : ال أدري ملاذا قبل عمر هبؤالء حييطون به وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وهو املتفرس يف معرفة  ، عبد اهللا بن أيب ربيعة ، متيم،  أبو هريرة ، كعب ، ابن العاص

قل يل من  :  وقد قيل.!وخلفيتهم الفاسدة وحارضهم املر شاهد عىل ذلك ! الرجال ؟ 

 . )2(صديقك أقل لك من أنت 

ومن االغتياالت قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وأصحابه ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد طالب عمر بقتل خالد يف أحداث قتله ملالك بن نويرة  .!بسبب زوجته اجلميلة 

وأول عمل  ، .فلم يوافق أبو بكر بالرغم من فضاعة عمل خالد ، وأصحابه وزناه بزوجته

 21 ثم قتله يف محص يف سنة .متثل يف عزل خالد بن الوليد ، لعمر بعد وصوله إىل السلطة

 . )3(هجرية 
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وقتل  ، )قائد القادسية( سعد بن أيب وقاص أحرق عمر قرص) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد يكون قتل معاوية ملحمد بن . بواسطة ابن مسلمة)زعيم اخلزرج(سعد بن أيب عبادة 

واالنتقام منه لعدم  ، مسلمة نابعا من حماولة معاوية دفن األرسار اخلطرية املوجودة عنده

ية احلكم يف سنة إحدى وأربعني  إذ توىل معاو)عليه السالم(مشاركته له يف حروبه مع عيل 

 ومن هذه األرسار مقتل أعمدة الصحابة .وقتله يف سنة ثالث وأربعني هجرية ، هجرية

 . )1(يف ذلك الزمن 

 . )2(حول األمويون الشام مقربة ألعداء عمر وأعدائهم) : معارص(نجاح الطائي 

ر عزل ابن اجلراح عن ملا اشتد الرصاع بني عمر وابن اجلراح أث) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا  : قال ابن عوف ، اخلالفة وامتناع عمر عن دخول الشام

وإذا وقع ببلد وأنتم به فال خترجوا  ، إذا سمعتم هبذا الوباء ببلد فال تقدموا عليه : وسلم

 وآثار .اري ومسلم وقد ذكر هذه الرواية البخ.فانرصف عمر بالناس إىل املدينة ، فرارا منه

ومل  ، إذ مل يسمع هبا ابن اجلراح وأتباعه وأهل الشام ، الوضع عىل هذه الرواية واضح

كام إهنا خمالفة للعقل واملنطق إذ ال يوجد سبب ! ! يسمع هبا عمر والوفد املرافق له 

عون  عىل الناس البقاء يف بلد هيلكه الطاصىل اهللا عليه وآله وسلمعقالئي يوجب به النبي 

 .فتمكن ابن عوف هبذا احلديث من إنقاذ عمر وردع ابن اجلراح املعزول عن اخلالفة! 

وخلع ابن اجلراح يصب يف صالح عثامن وابن عوف ألنه املنافس األول هلام داخل احلزب 

ولقد قال عمر يف وصف ابن عوف بأنه فرعون هذه األمة ثم جعل انتخاب  ، القريش
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عمر من الشام خلع أبا عبيدة بن اجلراح من والية الشام وعني  وملا عاد .اخلليفة يف يده

معاوية بدال عنه ثم مات أبو عبيدة يف نفس السنة يف فحل يف األردن معزوال عن اخلالفة 

 . )1(! والوالية 

فعزله  ، خالد بن الوليد كان من املوالني أليب بكر واملعادين لعمر) : معارص(نجاح الطائي 

فامت يف الشام أثناء والية معاوية هلا يف ظروف مشكوكة مع من  ، هعمر وأخذ نصف مال

 . )2(قتلوا هناك 

بسبب اقتضاء املصلحة السياسية فقد أخر عمر دفن رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

ومع أيب بكر اقتضت املصلحة السياسية ! وقال بعض ثالثة أيام  ، ليومي االثنني والثالثاء

 قبل أن يصبح الناس فلم يشاركوا يف مراسم )الثالثاء(فس ليلة وفاته أن يدفنه عمر يف ن

هو نفسه ! واملثري للشكوك أن عثامن بن عفان املدعي لكتابة وصية أيب بكر ولوحده ! دفنه 

لتبخرت  ،  ولو وصل غري عثامن إىل اخلالفة بعد عمر.الذي أذاع الوصية عىل الناس

ل عثامن إىل السلطة بعد عمر بن اخلطاب وبأمر فكيف تكون احلالة بوصو ، شكوك الناس

 . )3(!منه 

فامت يوم االثنني  ، من قتل أبا بكر وابنه بالسم ؟ إن أبا بكر سم) : معارص(نجاح الطائي 

 ،  ملعرفة القاتل يف اجلنايات.يف آخره واليد التي قتلت أبا بكر هي التي قتلت ابنه بعد ذلك

 ظاهر األمر أن .ستفيد األول من موت الضحيةيتبع املحققون نظرية البحث عن امل
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 واملستفيد الثاين من قتل أيب بكر كان عثامن .املستفيد األول من موته كان عمر بن اخلطاب

 . )1(بن عفان األموي 

ال أدري ملاذا رأى اخلليفة عمر املصلحة يف سلب حيل الكعبة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2(ى جواهر كرسى ألم املؤمنني عائشةبينام أعط ، لتجهيز جيش املسلمني

دون رجوع إىل  ، يف أي مورد شاء ، من عادة عمر العمل برأيه) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(نص ودستور

 ويف بداية خالفة أيب بكر .لقد وأد اخلليفة عمر يف اجلاهلية ابنته) : معارص(نجاح الطائي 

 ورضب عمر .)حمسن(ا وموت ابنها رضب عمر فاطمة عليها السالم متسببا يف موهت

  وبذلك يكون عمر قد تسبب يف قتل ولد وبنت من أوالده.)أم فروة(بدرته ابنة أيب قحافة 

ورضب أخت  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموتسبب يف قتل ولد وبنت من أوالد الرسول ، 

رضب ومن بني هؤالء ندم عمر عىل موت ابنته فقط ومل يندم عىل موت أو  ، أيب بكر

 ولكن ذلك مل يمنعه الحقا من تكريم ابنته الثانية حفصة وإعطائها راتبا عاليا قدره .غريها

 . )4( وهكذا واحدة من بناته شقيت وواحدة سعدت عىل يديه .اثني عرش ألف درهم

وأول  ، لقد حاول عمر قتل عدة أشخاص يف اجلاهلية واإلسالم) : معارص(نجاح الطائي 

 . )5( صىل اهللا عليه وآله وسلميف اجلاهلية هو النبي حممد شخص حاول قتله عمر 
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 أن صىل اهللا عليه وآله وسلملقد أراد رسول اهللا  : يقول عمر) : معارص(نجاح الطائي 

 حسبنا كتاب اهللا :  ومن رصاحته امللفتة للنظر قوله.يرصح باسمه عيل عليه السالم فمنعته

 وهذه .معارضا للنص اإلهلي! لثاين بعد القرآن حاذفا أهل البيت عليهم السالم الثقل ا، 

 .صىل اهللا عليه وآله وسلمالرصاحة ما فوقها رصاحة يف نفي نصف ما أوىص به النبي 

 يف مأل صىل اهللا عليه وآله وسلمومن رصاحته العملية إقدامه عىل حرق أحاديث النبي 

مشريا إىل فمه واهللا ما خرج  صىل اهللا عليه وآله وسلم يف حني قال النبي .عام من املسلمني

 ومن رصاحته النادرة دعوته لرتك القرآن بال تفسري ومعاقبة من سأل عن .منه إال حق

 . )1(تفسري اآليات

بعد معركة بدر برزت أحاسيس عمر الصادقة جتاه قتىل بدر من ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، شعر األسود بن يعفرإذ قعد ينوح عىل قتىل بدر ب ، املرشكني عندما رشب مخرا وسكر

  : يقول

  من الفتيان والعرب الكرام*وكائن بالقليب قليب بدر

  وكيف حياة أصداء وهام*أيوعدين ابن كبشة أن سنحيا  

  وينرشين إذا بليت عظامي*أيعجز أن يرد املوت عني 

  وينرشين إذا بليت عظامي*أيعجز أن يرد املوت عني

 . )2(ك شهر الصيام بأين تار*أال من مبلغ الرمحن عني 
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وضع عمر بن اخلطاب األسس املتينة لدولة معاوية بن أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد وصل معاوية إىل  ، يدعمه يف ذلك كعب األحبار وطلقاء مكة ، سفيان بطرق خمتلفة

 ومل هيتم عمر .حكم الشام بناء عىل االتفاق احلاصل مع أيب سفيان بإعطاء الشام لبني أمية

بينام عارض  ،  عاما18عرتاضات املوجهة ضده جراء توليته معاوية الشام وهو ابن لال

 بتولية أسامة بن زيد محلة الشام وهو يف ذلك صىل اهللا عليه وآله وسلمعمر أمر الرسول 

 .وعارض عمر وصول اإلمام عيل عليه السالم إىل اخلالفة وعمره ثالثون عاما! ! العمر 

ِوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس  : آية يف ذم بني أميةوقد ذكر القرآن الكريم  ََّ َ َ َِّ ً َّ َّ ْْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ََ ُّ َ

ًوالشجرة امللعونة يف القرآن ونخوفهم فام يزيدهم إال طغيانا كبريا  ً ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َِْ َ ََّ َ ُ ِّ َ ُ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ َُ ُ ُ َ َِ َ ِ  ولعن .]60 : اإلرساء[ِ

صىل اهللا عليه وآله وعتبة وأبا سفيان ولعن النبي  معاوية صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

كام أعورت  ، أما واهللا ليعورن بنو أمية اإلسالم :  وقال عمر للمغرية. بني أميةوسلم

 لكن عمر نفسه وضع .حتى ال يدري أين يذهب وال أين جييء ، ثم ليعمينه ، عينك هذه

رأس (ووصف أباه  ، اسوأنه خري الن ، األسس مللك معاوية فقد وصفه بكرسى العرب

ووصف أمه آكلة كبد محزة سيد الشهداء وصاحبة  ،  بعد فتح مكة بأنه سيد قريش)الكفر

ومل يوضح كرمها يف أي موضوع ؟ بينام جاء بأن الفاكه بن ! راية الفساد بأهنا كريمة قريش 

وهم عامرة بن بأن معاوية من أربعة  : وقالوا ، املغرية املخزومي قد اهتمها بالزنا فبانت منه

  .)1(الوليد ومسافر بن عمرو وأبو سفيان والعباس ابن عبد املطلب

وهم  ، اشرتك والة عمر يف رفض بيعة اإلمام عيل عليه السالم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة  ، وأبو هريرة ، ومعاوية ، وابن أيب وقاص ، واألشعري ، وابن العاص ، ابن شعبة
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وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة  ،  بن أيب ربيعة املخزوميوعبد اهللا ، بن أيب سفيان

  .)1(!وعتاب بن أسيد األموي 

وقد تلتبس األحداث عىل القارئ يف توصية عمر إىل ابن عوف ) : معارص(نجاح الطائي 

إن مبدأ حتالف قبائل قريش يقوم  : ووصف عمر ملعاوية بكرسى العرب أقول ، بعد عثامن

 .وهذا مبدأ واضح إلبعاد بني هاشم واألنصار عن اخلالفة ، بينهاعىل تناوب اخلالفة 

ولكن  ، وعمر ال خيالف تولية معاوية اخلالفة بعد عثامن لذلك وصفه بكرسى العرب

 ألن هذا يؤدي إىل مقتله .خيالف تولية اخلليفة ألبناء قبيلته عىل حساب القبائل األخرى

إلدامة سالمة النظام مل يعينا أبناءمها يف  وأن عمر وأبا بكر و.وحتطم التحالف القريش

وإبعاده  ، وتبعهام ابن عوف بتعيينه عثامن خليفة ، الوظائف احلكومية وكذلك أرحامهام

  .)2(عليا عليه السالم عنها

إن عمر بن اخلطاب أقدم عىل تزييف القرآن املدون يف زمن النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

عروف بمصحف عيل عليه السالم ومصحف ابن عباس  واملصىل اهللا عليه وآله وسلم

وإنكاره حقيقة  ، ومصحف ابن مسعود بذكر آيات كثرية بدعوى أهنا من القرآن الكريم

 ،  ولو استمر عمر بن اخلطاب يف حكومته ملنع نسخ القرآن.أخرى مدونة فعال آيات

 .كر السنة النبويةواستمر منع تفسريه ومنع تدوين وذ ، وثبتت دعواه يف زيادته ونقصانه

وحلدثت يف املسلمني فاجعة  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموبكلمة أخرى ضياع تراث حممد 

ُفاجعة أهل الكتاب ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف حمكم كتابه الرشيف إنا نحن  تشابه ْ َ َّ ِ

َنزلنا الذكر وإنا له حلافظون  ُ َ َ ِّ ِْ َ َُ ََّ َِ ْ َ ناس خطورة فعل أيب بكر وعمر  وعندما ملس ال.]9 : احلجر[َّ

                                                        

 1/339 ، املصدر السابق) 1(

 1/332 ، املصدر السابق) 2(



946 

يف عدم نسخهام للقرآن الكريم وعدم مجعهام له عىل قراءة واحدة أوجد عبد اهللا بن الزبري 

 قد )ريض اهللا عنه(فكان عمر  : عذرا هلذا أو أن األمويني أوجدوا عذرا عىل لسانه جاء فيه

 لقد ذكروا . فيهاهم أن جيمع املصاحف فيجعلها عىل قراءة واحدة فطعن طعنته التي مات

هذا العذر بعد مقتل عمر عىل يد أيب لؤلؤة وذكروا بأن عمر نوى أيضا أن يكلم املغرية يف 

وما تلك إال ظنون وحجج كتبت  ، ومل يطلع أحد عىل نوايا عمر! أمر أيب لؤلؤة لكنه طعن 

 .)1(بعد مقتل عمر

 ، عندهم اعتقادمن جمموع حوادث عمر مع بني هاشم أصبح ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2( وحماولته إضعافهم وإبعادهم عن السلطة وسلب تراثهم.بكره اخلليفة عمر هلم

صىل اهللا عليه احلادثة التي وقعت بني عمر وصفية عمة النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 :  مثلام قالصىل اهللا عليه وآله وسلم تبني أن عمر ال يعري أمهية لقرابة الرسول وآله وسلم

صىل اهللا عليه يا صفية إن قرابتك من رسول اهللا  :  حيث قال هلا يف قصة.بنا كتاب اهللاحس

 وتلك احلادثة تبني جرأة عمر عىل النبي .فبكت ،  ال تغني عنك من اهللا شيئاوآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله واعتقاده بعدم فائدة قرابة مسلم من النبي  ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا ا االعتقاد هو الذي سهل عليه الحقا االعتداء عىل فاطمة بنت حممد وهذ ، وسلم

 .)3( وباقي أفراد بني هاشم عليه وآله وسلم
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عملية هجوم عمر وعصبته عىل بيت عيل وفاطمة عليهام السالم ) : معارص(نجاح الطائي 

ة بال إذن  فقد دخلوا بيت عائش.يشبه عملية هجومه عىل بيت عائشة بعد وفاة أيب بكر

 ومثلام دخل .أيضا وكام رضب فاطمة عليها السالم بنفسه فقد رضب عمر أم فروة بنفسه

عمر ومجاعته بيت فاطمة عليها السالم وبيت أم املؤمنني عائشة بال إذن فقد دخلوا بيت أم 

والعجيب أن !  بال إذن ؟ )خالة خالد بن الوليد(املؤمنني ميمونة بنت احلارث اهلاللية 

صىل اهللا عليه وآله م عىل املنازل الثالثة قد حدث بعد يوم واحد من دفن النبي اهلجو

 .)1( وأيب بكر وخالد ؟وسلم

صىل اهللا عليه كان عمر قد قرر يف اجلاهلية األقدام عىل قتل النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

تل النبي  ألن ق.وعدم مباالته بعواقب األمور ، وهذا يبني جرأته الكبرية ، وآله وسلم

وقتل من اشتبه بإعطائه األوامر أو  ،  سوف يؤدي إىل قتل قاتلهصىل اهللا عليه وآله وسلم

ال  ، بني قبائل قريش ، ساعد يف إجراء هذا األمر وهذا يعني حصول فتنة يف داخل مكة

ونكبة أبنائهم  ، واإلطاحة بوجوه القوم ورجاهلم ، تنطفئ دون إراقة أهنار من الدم

بالرغم من كوهنم  ،  من وجهاء قريشصىل اهللا عليه وآله وسلمن أعداء النبي  إ.ونسائهم

 وقد دفع اهللا سبحانه هذه الفتنة اهلوجاء .محقى إال أهنم أخذوا بمشورة العقالء من قريش

 إن عمر يف اجلاهلية مل يكن . وأسلم عمرصىل اهللا عليه وآله وسلموحفظ النبي  ، والعمياء

مثلام كان يفكر وجهاء  ، خياف عليه الزوال بانتصار اإلسالم ،  كثريعنده جاه عظيم أو مال

وسقوط رؤساء القوم سوف  ،  وبالعكس فإن أي حتول يف مكة يف صالح اإلسالم.مكة

 ،  ولكن عمر الذي كان كافرا...يفسح املجال لظهور شخصيات جديدة ووجوه شابه

صىل  يف الدين كاف للحكم بقتله لمصىل اهللا عليه وآله وساعتقد بأن اختالفه مع الرسول 
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 وجرأة عمر وعدم مباالته . دون تفكري بخطورة العاقبة وظهور فتنةاهللا عليه وآله وسلم

األوىل يف السقيفة عندما أراد قتل  : قد ارتكبها عمر يف حادثتني الحقتني ، بحصول فتنة

لنار واحلطب إلحراق  والثانية بعد السقيفة عندما جاء با.)زعيم األنصار(سعد بن عبادة 

وحثه أبا بكر عىل قتل اإلمام عيل عليه  ، وضغطه الباب عليها ، بيت فاطمة عليها السالم

 ويف احلادثة الثانية جاء عمر بن اخلطاب بجمع من أعوانه .)زعيم بني هاشم(السالم 

 مع ابنيها صىل اهللا عليه وآله وسلمحيملون حطبا ونارا إلحراق بيت فاطمة بنت حممد 

 ولوال فتح فاطمة .احلسن واحلسني وزعيم بني هاشم عيل بن أيب طالب عليه السالم

أجئت  : إذ ملا قالت فاطمة عليها السالم لعمر ، عليها السالم باب بيتها ألحرق عمر الدار

 ولو متكن عمر من إحراق .نعم أو تدخلوا فيام دخلت فيه األمة : لتحرق دارنا ؟ قال

حلدثت فتنة عمياء تذهب برؤوس الكثري من  :  بيت النبوةالبيت اهلاشمي عىل أهل

فكان نتيجة إقدام  ، خاصة وأن رايات املعارضة قد فشت وكثرت ، املسلمني واملسلامت

 ، أن ذهبت هي ضحية تلك الفتنة ، ومنع إحراق منزهلا ، فاطمة عليها السالم يف فتح باهبا

صىل اهللا  إن حماولة قتل النبي .سالموحفظ بيضة اإل ، ومهها وهم زوجها إطفاء كل فتنة

 يف )ويص املصطفى( يف مكة تعادل حماولة قتل اإلمام عيل عليه السالم عليه وآله وسلم

ألن من شأن ذلك إحداث فتنة عمياء تقيض عىل اإلسالم ويف احلالتني طلب عمر  ، املدينة

 ، نت خطرة ومن مصاديق عدم مباالة عمر باألحداث مهام كا.قتل زعيم بني هاشم

 علام بأن عمر .وهو عامل بلينه وعصبيته الشديدة لبني أمية ، إقدامه عىل تولية عثامن اخلالفة

 .وما يمنعني منك يا عثامن إال عصبيتك وحبك قومك وأهلك : نفسه قد هدد عثامن قائال

 ومن .فكانت النتيجة كام توقع عمر ذبح لعثامن وحدوث فوىض يف أمور املسلمني

صحيح أنه أراد  ، إحراقه للحديث النبوي الرشيف ، م مباالة عمر بالعواقبمصاديق عد
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إال أنه منع تدوين باقي احلديث  ، وهذه مصلحة سياسية كربى له ، إخفاء مناقب منافسيه

واملعامالت فانترشت فوىض يف الرشيعة إىل  ، وأحكام العبادات ، املتعلق بتفسري القرآن

يف حني حكم الشافعي  ، يم زواج الرجل من ابنته من الزنادرجة أن حيكم أبو حنيفة بتحر

وحكم الصادق عليه السالم وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل بحرمة ! بحلية ذلك ؟ 

وأفتى الصادق عليه السالم ! مقابل حكم مالك بن أنس بحليته ؟  ، أكل حلم الكلب

وهذه أعظم ! رون بالتكتف ؟ وأفتى الثالثة اآلخ ، ومالك بن أنس بإسبال اليد يف الصالة

ويمكن أن تسميها بفتنة ! وستظل قائمة إىل يوم القيامة ؟  ، مشكلة فقهية وقع الناس فيها

 .)1(املسلمني يف الناحية الفقهية والعقائدية ؟

صىل اهللا عليه وآله وإذا كانت عالقة عمر ومجاعته مع النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 فكيف يروي صىل اهللا عليه وآله وسلميام األخرية لوفاته  عىل هذه احلال يف األوسلم

 عمر معي وأنا مع " :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلمأتباع احلزب القريش كذبا أن النبي 

 إن عمر بن اخلطاب قد رصح يف خالفته بمنعه النبي ."!  ؟ ..واحلق بعدي مع عمر ، عمر

وهنا حيق ! نفسه أوىص إىل عثامن بن عفان ولكنه  ،  من الوصيةصىل اهللا عليه وآله وسلم

 من الوصية وراح هو يويص صىل اهللا عليه وآله وسلمملاذا منع عمر النبي  : لنا أن نسأل

إىل من يريد ؟ فهل مكانته الدينية والعلمية واالجتامعية والسياسية أعىل من مكانة 

 ، ذا ال يتهم نفسه باهلجرفلام ، املصطفى ؟ وإذا كانت وصية خاتم األنبياء هجرا وهذيانا

 هيجر صىل اهللا عليه وآله وسلميوم أوىص وهو عىل أعتاب املوت ؟ أم أنه مسدد والنبي 

إن وصية عمر مل تقترص عىل اخللفاء من بعده ؟  ، والعياذ باهللا ؟ والذي يزيد يف الطني بله

بن العاص والوليد وملا كانت والية معاوية وسعيد ! ! بل إنه أوىص إىل اثنني من الوالة ؟ 
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ثم أوىص ! يكون عمر قد أوىص إىل مخسة من الوالة  ، بن عقبة حمرزة يف ظل حكم عثامن

 فقد كتب عمر يف وصيته أن يويل اإلمام سعد بن مالك .بإبقاء مجيع والته سنة واحدة

  وبعد بيعة ابن عوف لعثامن قال.وأبا موسى األشعري ،  الكوفة)سعد بن أيب وقاص(

من دفعنا عن حقنا  ، ليس هذا بأول يوم تظاهرتم علينا ، يا ابن عوف : السالمعيل عليه 

صىل  فيكون عمر قد منع النبي .وطريقة تركتموها ، وإهنا لسنة علينا ، واالستئثار علينا

 من كتابة وصيته بينام أوىص هو إىل عثامن وسعد واألشعري ومعاوية اهللا عليه وآله وسلم

 .)1(!والوليد وسعيد 

ففضل عائشة وحفصة وأم  ، سار عمر عىل منهجه اخلاص) : معارص(جاح الطائي ن

 إذ أعطى عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أيب .حبيبة عىل فاطمة عليها السالم وأم سلمة

 وحرم هو وأبو بكر فاطمة عليها السالم من مخسها .سفيان اثني عرش ألف درهم

يكون عمر بن اخلطاب قد أهان طرفني يف  ف. وقطع عمر عطاء أم سلمة ملدة سنة.وفدكها

 .إنه هيجر :  بقوله لهصىل اهللا عليه وآله وسلمالطرف األول رسول اهللا  : يوم اخلميس

أسكتن فإنكن  :  بقوله هلنصىل اهللا عليه وآله وسلمنساء الرسول  : والطرف الثاين

 .)2(! وحرماهنن من حقوقهن الحقا .صواحبه

صىل اهللا  اخلليفة عمر يملك جرأة يف الوقوف أمام النبي كان) : معارص(نجاح الطائي 

 يف عدة صىل اهللا عليه وآله وسلم فقد أغضب الرسول . يف أي مورد شاءعليه وآله وسلم

 ، وجترأ عىل أخته فأدماها ،  وجترأ عمر عىل ابنته الصغرية فدفنها حية.مواضع وأحداث

وجترأ عىل أم فروة بنت أيب قحافة   ،وجترأ عىل فاطمة الزهراء عليها السالم فرفسها
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وجترأ عىل عيل عليه السالم فسحبه من  ، وقتله ، وجترأ عىل سعد بن عبادة فوطأه ، فرضهبا

 فقد جترأ عمر عىل كثري من الناس بدءا بالرسول .بيته إىل مقر أيب بكر بمساعدة أعوانه

وأيب بكر  ، وابن عبادة ، م وعيل عليه السالم وفاطمة عليها السالصىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا  وقد جترأ اخلليفة عمر عىل النبي .وانتهاء بابنته الصغرية ، وأمري ربيعة ، وخالد

 صىل اهللا عليه وآله وسلمويف حياة الرسول  ،  قبل إسالمه وبعد إسالمهعليه وآله وسلم

صىل اهللا صفة النبي  وصىل اهللا عليه وآله وسلم ومن جرأته يف حياة رسول اهللا .وبعد موته

صىل اهللا عليه  ومن جرأته عىل رسول اهللا .)مزبلة( بشجرة نبتت يف كبا عليه وآله وسلم

 يومني وقيل ثالثة )انتظارا ملجئ أيب بكر( بعد موته منع دفنه وإبقائه بال دفن وآله وسلم

عىل صوت ورفع صوته  ، إنه هيجر :  وكانت جرأته عالية بقوله لسفري اهللا يف األرض.أيام

 من ثوبه عند صىل اهللا عليه وآله وسلموسحبه النبي  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صىل اهللا عليه وآله  وقال عمر لصفية عمة النبي .إمامته صالة اجلامعة عىل روح ابن أيب

 ،  ال تغني عنك من اهللا شيئاصىل اهللا عليه وآله وسلمإن قرابتك من رسول اهللا  : وسلم

م عليه أجرا إن هو إال ذكرى للعاملني  ( : ما نزل من قوله تعاىلردا عىل ُ َقل ال أسألك َِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ً َ ُ َّ َُ َ ْ َْ ْ ْْ ِ ُِ َ ََ

صىل  فكان بعض الصحابة يعتقدون أن بإمكاهنم خمالفة وعصيان النبي .)]90 : األنعام[

 غضبه ولو أدى ذلك إىل ، وأمام عينيه ، ولو كان ذلك يف حمرضه ، اهللا عليه وآله وسلم

كيف ينكر منه أن  ، فمن بلغت قوته ومهته إىل هذا.. . وانزعاجهصىل اهللا عليه وآله وسلم

وهو يف  ، ومن الذي كان ينكر عليه ذلك ، ويعدل عن النص ، يبايع أبا بكر ملصلحة رآها

 غري خائف من األنصار وال . يف وجههصىل اهللا عليه وآله وسلمالقول الذي قاله للرسول 

 .)1(وأفضع وأشنع ،  وهو أشد من خمالفته النص يف اخلالفة...يه أحدينكر عل
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وكان اعرتاف عمر واضحا يف أيام خالفته بأن النبي أراد أن ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا ماذا أراد أن يكتب  : إذ سألوا عمر! عيل عليه السالم فمنعته ؟  يرصح باسمه

 فعمر فهم هدف النبي .تعيني اخلليفة عيل : مر يف يوم اخلميس ؟ قال ععليه وآله وسلم

 : وفهم من قوله ، أنه يريد كتابة الوصية ،  بطلبه دواة وصحيفةصىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل  ألن النبي .والية عيل بن أيب طالب عليه السالم ، ألكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا

عليه السالم لذلك اعرتف اخلليفة عمر  يف غدير خم وعندما بايع عليا اهللا عليه وآله وسلم

 أن يرصح باسمه يف يوم صىل اهللا عليه وآله وسلمأراد الرسول  : البن عباس الحقا قائال

  .)1(فمنعته ، اخلميس

الدليل عيل إن عمر بن اخلطاب استمر يف معارضته لقيادة أسامة ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، بالرغم من الغضب النبوي الشديد ، طةبن زيد تلك احلملة بعد تويل أيب بكر السل

إذ قال عمر بن اخلطاب !  عىل صالحية أسامة للقيادة ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلموتأكيده 

وأهنم يطلبون إليك أن تويل رجال أقدم سنا  ،  إن األنصار أمروين أن أبلغك" : أليب بكر

ثكلتك أمك  : ال لهفق ، وكان جالسا فأخذ بلحية عمر ،  فوثب أبو بكر.من أسامة

 وتأمرين أن أنزعه صىل اهللا عليه وآله وسلماستعمله رسول اهللا  ، وعدمتك يا ابن اخلطاب

اهلدف منه البقاء يف  ، مل تكن إال عذرا ،  وهكذا توضح أن خمالفة اجلامعة لقيادة أسامة."

 وهؤالء ...م للسيطرة عىل احلكصىل اهللا عليه وآله وسلماملدينة إىل ما بعد وفاة الرسول 

ويف طلبه كتابة  ، وأهدافه يف بيعة الغدير ، صىل اهللا عليه وآله وسلمقد أدركوا قصد النبي 
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الوصية لعيل عليه السالم وأمره بإخالء املدينة من وجوه املهاجرين واألنصار يف محلة 

 .)1(أسامة 

منه  ، اجلاهليةويف احلقيقة أن اخلليفة قد ورث الكثري من تراث ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، وتراثه ونسبه ، وعىل بنته ، واجلرأة عليه ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعدم احرتامه النبي 

 :  وقد اعرتف عمر ورصح بذلك يف أحيان خمتلفة مثل قوله.واجلرأة عىل النصوص اإلهلية

 اهللا ردا حسبنا كتاب :  وقوله.متعتان كانتا يف عهد رسول اهللا وأنا أحرمهام وأعاقب عليهام

 ورصح اخلليفة . كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتيصىل اهللا عليه وآله وسلمعىل قول الرسول 

 لكنه بعد ندمه ذاك أقدم عىل تولية عثامن .عمر قبل موته بندمه عىل بعض أعامله

 . )2( !...اخلالفة

ومن نظريات عمر بن اخلطاب منعه الناس من احلديث عن ) : معارص(نجاح الطائي 

أما كون اخلطاب  :  وهذا يعود لنسبه إذا كان اخلطاب جد عمر ووالده وخاله.ساباألن

 جد عمر فألن حنتمة أم عمر كام أثبت ابن قتيبة يف املعارف وهي بنت اخلطاب فصار جده

وأما كونه والده فألنه أولد حنتمة إياه حينام تزوجها وحده ألنه سافح صهاك فأولدها ، 

فألن حنتمة واخلطاب من أم واحدة وهي صهاك وحنتمة أم عمر وأما كونه خاله  ، حنتمة

 ،  فيكون نفيل وابنه اخلطاب قد ارتكبا املنكر مع صهاك.فيكون اخلطاب خال عمر

وخلطورة األمر واخلوف .. .!وتزوج اخلطاب مع حنتمة وهي ابنته ! وصهاك أم اخلطاب 

د حما النارشون ذلك من كتاب عىل سمعته من أن يذكره الذاكرون يف عداد أوالد الزنا فق
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املوفقيات ومن سرية ابن إسحاق التي تالعب هبا ابن بكاء وابن هشام فطبعوها عىل ما 

  .)1(يوافق هواهم 

 ، كوضوح الشمس ، إن خمالفة عمر للنص الرشعي واضحة) : معارص(نجاح الطائي 

لب العفو والرمحة له وعلينا أن نط ،  واالنسان العادي خيطأ ويزل.يفهمها العامل واجلاهل

صىل اهللا عليه ولكل املسلمني املخطئني ال أن نبحث عن تربيرات هلم يف مواجهة النبي 

  .)2(وآله وسلم

لقد أصبح كعب األحبار اليهودي مرجع املسلمني يف زمن عمر ) : معارص(نجاح الطائي 

ًوكان يؤثر عىل عمر تأثريا عاليا ال شك فيه ً)3(. 

سار عىل منهجية عمر الصليبيون يف األندلس فأحرقوا كتب  : )معارص(نجاح الطائي 

 .)4(املسلمني بعد إنتصارهم عىل املسلمني هناك

  .)5(هوالكو تعلم إغراق الكتب من عمر) : معارص(نجاح الطائي 

 .)6(حممود الغزنوي تعلم إحراق الكتب من عمر) : معارص(نجاح الطائي 
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 وهوالكو واإلسكندر أن عمر أحرق كل كتب الفرق بني عمر) : معارص(نجاح الطائي 

األمم املوجودة يف مكتبة اإلسكندرية وأغرق كتب املكتبة الفارسية يف حني وافق هوالكو 

فكان عمر عدو الكتاب والعلم .. .عىل إعطاء معظم كتب العلم إىل املحقق الطويس

 .)1(ًمتعلام ً من كعب األحبار

شعري وعمر يف محلة العقبة لقتل النبي إال أن رغم إشرتاك األ) : معارص(نجاح الطائي 

منها إشرتاك عمر يف قضية  ، ّابن عمر فضل األشعري عىل أبيه لدالئل كثرية يعرفها القليل

ودفع عمر باب فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة . لد النبي بالدواء القاتل املتسبب يف موته

  .)2(ًعليها متسببا يف قتلها

فبينت  ، كانت قريش ال تقتل جواسيسها يف اجليش اإلسالمي) : معارص(نجاح الطائي 

ومل يقتل سعيد بن العاص الكافر عمر بن .. .احلرب الصادقني وفضحت الفاسقني

ومل يقتل خالد بن الوليد عمر يف معركة أحد وقتلوا باقي  ، اخلطاب يف معركة بدر

  .)3(املسلمني

لكن  ، يل عائشة وحفصة بنت عمرمن املتأخرين عن بيعة ع) : معارص(نجاح الطائي 

اإلمام مل هيجم عىل دورهم بالنار واحلطب مثلام هجم عمر عىل بيت فاطمة الزهراء عليها 

  .)4(!السالم وأحرق باهبا وكرس ضلعها وأسقط جنينها وقتلها 
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 .)1(!!!وإهنزم يف املعارك كافة ، عمر مل يستخدم يف احلروب) : معارص(نجاح الطائي 

فام حال احلول . ًاللهم أكفني بالال وأصحاب بالل : قال عمر) : معارص( نجاح الطائي

ويأمر اعوانه يف الباطن بقتل  ،  فالظاهر أن عمر يدعو اهللا تعاىل يف الظاهر.ًحتى ماتوا مجيعا

 .)2(ّ فحول عمر واألمويون الشام مقربة ألعدائهم.املدعو عليهم

يف زمن عمر ومل يسمح إبن اخلطاب ألحد كانت احلرية ممنوعة ) : معارص(نجاح الطائي 

... مناقشته ورد كالمه وهو عني اإلستبداد الكامل يف احلكم والدكتاتورية املنفرة للنفوس

 .)3(وهو منهج أعرايب ال يمت إىل اإلسالم بصلة

وكان  ، عندما جرح عمر وتيقن من موته بدأ يفكر فيمن خيلفه) : معارص(نجاح الطائي 

ويعرف منارصة  ،  اإلمام عيل عليه السالم وطلحة والزبري لبيعة عثامنعمر يعلم بمخالفة

 وهذا .عبدالرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص له فجعل مفتاح التعيني بيد ابن عوف

وألهنا انتخابات غري حرة وغري منصفة فتحتاج إىل  ، خمالف لإلنتخابات احلرة والنزهية

لذا جعل عمر قوة عسكرية قاهرة يف  ،  عثامنقوة وقهر إلجبار أهل الشورى إىل مبايعة

 وطلب عمر من .مكان جملس الشورى بقيادة صهيب الرومي املنارص للحزب القريش

 ولينتقم عمر من أمري املؤمنني عيل عليه .تلك القوة قتل األعضاء الغري راغبني ببيعة عثامن

ين منزلة صهيب من وأ ، السالم فقد جعل إمامة الصالة يف تلك األيام لصهيب الرومي

موىل املؤمنني عيل عليه السالم ويص املصطفى وصاحب بيعة الغدير وأمري احلاج يف السنة 
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التاسعة ّ وملعرفة عيل عليه السالم باملرشوع القريش اجلديد فقد رفض اإلنضامم إىل جملس 

ألن عدم دخوله يف الشوري  ، الستة العمري لكن الدولة أجربته عىل دخول املجلس

ًذكورة يعني خمالفته ملرشوع عمر املعروف سلفا وخمالفته لبيعة عثامن وهذا يفرس عدم امل

وسلم صىل اهللا عليه وآله  ومما يؤسف له دعوة رسول اهللا .مرشوعية ذلك املجلس

ومنهم عمر وعثامن وأبوبكر (ًاملسلمني ملبايعة عيل عليه السالم يف الغدير فبايعوه مجيعا 

ثم مطالبة هؤالء لعيل عليه السالم بمبايعة أليب بكر وعمر ) اصوابن عوف وابن أيب وق

 .)1(وعثامن

 ، - زواج عمر من أم كلثوم -الذين شككوا يف هذا الزواج ) : معارص(فارس حسون 

ّوأنه ـ عىل فرض وقوعه ـ ال يدل عىل حسن عالقة أئمة أهل البيت عليهم السالم مع 

 .)2(اخللفاء 

صىل اهللا عندما أوىص النبي ! شكلة مجع القرآن افتعلها عمر م) : معارص( عيل الكوراين

فمعنى ذلك أن القرآن  ،  أمته بأن تتمسك بعده بالثقلني القرآن والعرتةعليه وآله وسلم

 لكن السلطة التي ..وأن عىل املسلمني أن يأخذوا نسخته الكاملة من العرتة ، كان موجودا

 ففي الواقع . رفضت أن تأخذ القرآن من العرتةمصىل اهللا عليه وآله وسلجاءت بعد النبي 

والدولة هنا تعني (! بل الدولة افتعلتها  ، مل تكن توجد مشكلة اسمها مشكلة مجع القرآن

 الذي مل يقبل نسخة القرآن التي جاء هبا عيل عليه السالم لتكون النسخة الرسمية )عمر

وشكل هلذه املهمة جلنة  ،  وحدها لقد اعترب عمر أن مجع القرآن من حق الدولة.للمسلمني

وزيد  ، ألن أبا بكر ال خيالفه ، فهو اللجنة باحلقيقة ، ثالثية منه ومن أيب بكر وزيد بن ثابت
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 وبقيت اللجنة وظل عمر جيمع يف القرآن ويودعه عند حفصة حتى مات .غالم كاتب له

قراءات فتفاوتت ويف نفس الوقت اخرتع عمر األحرف السبعة ووسع ال! ! قبل أن ينرشه 

 .)1(قراءات الناس فاختلفوا يف املساجد وعند الكتاتيب

خرج أبو لؤلؤة من سوق احلدادين اىل دار عبد اهللا وصنع ) : معارص(أبو احلسن املرندي 

فيه خنجرين حادين لكل واحد منهام راسان وطول كل منهام مقدار ذراع وعرضه اربعة 

من امتام اخلنجرين قام عبد اهللا ومشى اىل أمري اصابع فلام فرغ من عبد اهللا بن سالم 

املؤمنني وقال يا موالي اريد ان افارقك والحلق بعمر ال فعل كيت وكيت فتبسم عيل 

وامضاه ثم قام عبد اهللا وذهب اىل عمر وقال له اتفارق عن عيل واحلق بك واكتب اىل 

بك فإذا سمع عمر قومي وعشرييت واصحايب يف نواحي الشام ان يعرضوا عنه ويلحقوا 

حتى ان طلع  : إىل أن قال.. .ذلك من عبد اهللا صار فرحا مستبرشا حلب امللك والرياسة

الفجر وقام وتوضا وارادا الدخول من باب الرسب ودخل فيه وإذا قام أبو لؤلؤة 

واهلرمزان واخذ أبو لؤلؤة بتالببيه ورضب بطنه رضبة شديدة وقطع عروق كبده ومل 

نجره من بطنه الجل صالبته وهيبته ثم وصل إليه اهلرمزان ورضبه يقتدر ان ينسل خ

رضبة منكرة وشق بطنه ويف خرب رضب ثالث عرشة رضبة وفتقا بطنه الستجابة دعاء 

الصديقة الكربى حني خرق كتاهبا الذي كتبه رسول اهللا وابو بكر هلا يف رد فدك وكذلك 

كرناه سابقا وصاح عمر ان العلج قد مزق كتاب العباس الذي كتبه رسول اهللا لعمه كام ذ

قتلني فاجتمع املهاجرون واالنصار وفرسان وعساكره حول بيته ومسجد رسول اهللا 

غاص باهله وإذا خرج أبو لؤلؤة واهلرمزان ومشى أبو لؤلؤة راسا اىل منزل أمري املؤمنني 

يا أمري وكان خارج املنزل ينتظر قدومه ووصل إليه وقبل يديه وقص عليه القصة وقال 
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املؤمنني رضبت الرجل وشققت بطنه فإذا سمع عيل ذلك بكى بكاء شديدا ومتنى ان 

فاطمة كانت حية وتسمع ذلك ثم اخرج أمري املؤمنني من جيبه كتابا كتبه يف الليل واتاه 

وقال له خذ هذا واخرج خارج املدينة واقرأ فاحتة الكتاب سبع مرات اذهب اىل اي مكان 

خر اخلطاء السبعة ففعل كام أمره أمري املؤمنني وإذا وصل بباب البلد تريد وتصل إليه ا

يقال له الكاشان ومشى اىل قايض البلد واتاه كتاب أمري املؤمنني فاخذه القايض وقراه 

وقبله ووضعه عىل عينيه واذنيه امره أمري املؤمنني بتزويج ابنته من ايب لؤلؤة يوم وصوله 

وولدت ابنته منه غالما بعد عرشة اشهر واما   امره عيلففعل القايض وامتثل امره كام

اهلرمزان فخرج من باب الرسب ومشى راسا اىل باب البلد اىل راس الفرسخني من املدينة 

وركب فرسان عمر وعساكره وطلبوه حول املدينة ووصل إليه مجاعة من فرسان عمر عىل 

 .)1( عليه اربا اربا راس الفرسخني من مدينة الرسول وقتلوه وقطعوه رضوان اهللا

أن عمر بن اخلطاب هجم مع ثلثامئة رجل عىل بيتها ويف ) : معارص(أبو احلسن املرندي 

رواية البحار مع أربعة اآلف رجل ليذهبوا بعيل اىل املسجد ألخذ البيعة منه أليب بكر 

أخذت فاطمة باب الدار ولزمتها عن ورائها فمنعتهم عن الدخول رضب عمر برجله 

الباب فقلعت فوقعت عىل بطنها سالم اهللا عليها فسقط جنينها املحسن وأيضا حني عىل 

ما جروا أمري املؤمنني مع حلس كان مستقرا عليه لزمت فاطمة ما كان عليها من وجع 

القلب بطرف احللس جتره وجير القوم عيل عىل خالفها فإذا كانت هي جتره سالم اهللا عليها 

ألرض عىل ركبتهم ومل يزل التجاذب بينها وبينهم هكذا اىل أن فأن القوم يقعون كلهم يف ا

أخذ عمر من خالد بن الوليد سيفا فجعل يرضب بغمده عىل كتفها حتى صارت جمروحة 
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فعل ذلك ثلث مرات ومع هذا فلم يقدروا عىل أخذ احللس من يدها حتى متزق وتشقق 

ك اجلرحة عىل كتفها حتى بقى قطعة يف يدها وساير القطعات يف أيدي القوم وكانت تل

ماتت أقول ان الشجاعة مذمومة يف مطلق املراة اال يف الصديقة الكربى ألهنا عليها السالم 

بقية النبوة ومن مجلة آثار النبوة هي الشجاعة كام قال أمري املؤمنني يف حقها يا بنت الصفوة 

ن أن جيروا أمري وبقية النبوة وهي هبذه الشجاعة منعت القوم وهم أربعة اآلف رجل ع

املؤمنني اىل البيعة اىل أن رضهبا عمر بغمد سيفه عىل كتفها حتى اغمي عليها ثم أفاقت 

ورأت الدار خالية من عيل فسألت عنه فأجابت فضة مع سائر الناس بأن القوم أخذوا ابن 

عمك وجروه اىل البيعة فلام سمعت فاطمة جتلببت بجلباهبا وأتزرت بازارها وأخذت بيد 

ليها احلسن واحلسني مع ملة من نسائها ومشت وراء أمري املؤمنني لتستنقذه من أيدي شب

الكفرة حتى وصلت اىل باب املسجد ونظرت اىل منرب أبيها رسول اهللا وأبوا بكر جالس 

السيف بيد عمر وقال بايع خليفة رسول اهللا وإال  وعليه وعيل مكشوف الرأس حتت املنرب

 .)1(الصديقة الكربى فاطمة الزهراء يا أبتاه رضبت عنقك يا عيل فصاحت 

إن هذا اهلجوم الرشس الذي قاده عمر وعصابته ) : معارص(حممد فاضل املسعودي 

 األوباش والطلقاء واملنافقني عىل بيت الوحي والرسالة وهم الذين قال اهللا تعاىل يف حقهم

َيف بيوت أذن اهللاَُّ أن ترفع ويذكر فيه:  ُ َ َ ُ ُِ ِ ٍَ َْ ْ َ َُ َ َ ُا اسمه ِ ُ ُإنام يريد اهللاَُّ ( : وقال عز ذكره : ]36 : النور[ْ َِّ ُ َ ِ

م الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا  ُ ًليذهب عنك ْ َ ْ َ ِْ َ ْ َ ِّ ُُ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ِْ َ َ وكان النبي األكرم  )]33 : األحزاب[ِ

ولكن األوغاد دخلوه عنوة  ، ال يدخله حتى يستأذن من أهلهوسلم صىل اهللا عليه وآله 

وكان يف مقدمتهم عمر ومعه  ،  نفرا كام يف الرواية300 استئذان وكان عددهم وبغري

سامل  ، أبو عبيدة بن اجلراح ، املغرية بن شعبة ، خالد بن الوليد ، عثامن ، أبو بكر ، الفتيلة

                                                        
 82 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين) 1(
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 أسيد -جافيا من الطلقاء  ، غليظا ،  وكان رجل فظا-قنفذ أن عم عمر  ، موىل أيب حذيفة

ورجل من  ، ة بن سالمة بن وقش وكانا من بني عبد اهللا األشلوسلم ، بن خضري

 وكانت بداية .وكان ممن محل احلطب مع عمر ، وزيد بن أسلم ، زياد بن لبيد ، األنصار

إدخال قنفذ لعنه اهللا يده يروم فتح الباب ثم دعا عمر  : هذا اهلجوم كام مجعته من الروايات

أن  :  أرسل أبو بكر إىل قنفذ.برجله فكرسها ودخلثم دفعها  ، بالنار فأرضمها يف الباب

فدفعها فكرس ضلعا من أضالعها ونبت مسامر  ، ارضهبا فأجلأها إىل عضادة باب بيتها

كام رصح هبذا نفسه صفقت  ، ثم لطم عمر خدها حتى امحرت عينها ، الباب يف صدرها

فقت صفقة عىل فص : قال عمر :  يف رواية أخرى.خدها حتى بدا قرطاها حتت مخارها

 ثم عمر رفس فاطمة عليها .فانقطع قرطها وتناثر إىل األرض ، خدها من ظاهر اخلامر

 ، ورفع السوط فرضب هبا ذراعها ، ثم رفع السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها ، السالم

ثم أخذ من خالد بن الوليد  ، ثم رضهبا بالسوط عىل عضدها حتى صار كالدملج األسود

ثم رضب املغرية بن شعبة فاطمة عليها السالم حتى  ، ب عىل كتفهاسيفا فجعل يرض

ثم لكزها قنفذ  ، ثم سل خالد بن الوليد السيف ليرضب فاطمة عليها السالم ، أدماها

ثم رضب قنفذ فاطمة بالسوط عىل ظهرها وجنبيها إىل أن أهنكها  ، بنعل السيف بأمر عمر

اطمة عليها السالم حتى ألقت اجلنني من ثم رضب عمر بطن ف ، وأثر يف جسمها الرشيف

 وهذا املشهد الدامي الذي تتفطر منه .أحرقوا دارها بمن فيها : بطنها وكان يصيح

وساعد اهللا قلب صاحب األمر عجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف بام  ، الساموات واألرض

يد احلسني جرى ألمه فاطمة عليها السالم يذكرنا أيضا بام جرى عىل ولدها اإلمام الشه

عليه السالم حني داست خيول بني أمية لعنهم اهللا عىل جسده وصدره الرشيف يوم 

 وأخريا كام قالت الزهراء عليها السالم الشهيدة املظلومة املضطهدة يف ذلك .عاشوراء
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فالتوى السوط  ، أخذ عمر السوط من يد قنفذ موىل أيب بكر فرضب به عضدي : اليوم

فسقطت  ، وركل الباب برجله فرده عيل وأنا حامل ، ملجعىل عضدي حتى صار كالد

فرضبني بيده حتى انتثر قرطي من أذين وجاءين  ، لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي

 . )1(املخاض فأسقطت حمسنا قتيال بغري جرم 

بطون  نظرا للجهود املضنية التي بذهلا عمر بن اخلطاب بتوحيد) : معارص(ّحيي عبود 

فكانت  وبإقامة دولة البطون األوىل عهد اخلليفة األول له باخلالفة  ،قريش وحلفائها

 مربرات استخالف الثاين هي نفس مربرات استخالف األول وزادت عنها بعهد األول

واخلليفة  .حممد وهكذا نشأت دولة فعلية لبني عدي وتقدم آل تيم وآل عدي عىل آل

ن بن عفان وهو حليف األول والثاين لعثام الثاين عىل فراش املوت عهد باخلالفة عمليا

دولتهام وهو عميد البيت األموي وكانت  وصاحب اجلهد األعظم بإقامة ، ووزيرمها

والفارق أن اخلليفة الثالث هو  ، والثاين مربرات توليته هي نفس مربرات اخلليفتني األول

وهكذا  ، هد إليهوالد زوجة النبي وأن الثاين ع زوج ابنة النبي التي ماتت ومل تعقب وليس

 .)2(إعالن يف البداية قامت عمليا دولة بني أمية ولكن دون

أبولؤلؤة مشهور بإيامنه ومعروفية كونه من خلص شيعة ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

وأنه فر وانتقل إىل كاشان بإعجاز من .أمري املؤمنني عليه السالم بني الشيعة أعزهم اهللا

وقال املريزا عبداهللا  .ُومات فيها وقربه هناك معروف يزار ، مأمري املءمنني عليه السال

 .)3(واملعروف كون أيب لؤلؤة من خيار شيعة عيل عليه السالم : أفندي
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احلمد هللا الذي  : ورد يف كثري من روايات العامة قول عمر) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

وغري ذلك من العبائر التي أريد  ، هللامل جيعل قاتيل خياصمني يوم القيامة يف سجدة سجدها 

وليس إهتام العامة أليب لؤلؤة رمحه اهللا بأنه مل سيجد هللا  ، هذا. منها إثبات كفر أيب لؤلؤة

ال !! إال كإهتامهم أبا طالب والد أمري املؤمنني عليهام السالم بأنه مات كافر  ، سجده قط

فكيف بأيب لؤلؤة رمحه اهللا الذي  !! ليشء ولكن فقط وفقط إلنتسابه إىل عيل عليه السالم

قتل إله آهلتهم ورب  ، ًمضافا إىل إرتباطه القوي بعيل عليه السالم وكونه من خلص شيعته

 بل أن حزب عمر وأباعه من بني أمية الذين أمكنهم .!!أرباهيم أال وهو عمر بن اخلطاب 

ل الشام عندما وصلهم خرب ن مما دعا أه تشهري أن أمري املؤمنني عليه السالم مل يكن يصيل

ُلن يعجزهم تشهري  ، !!وهل كان يصيل؟ : إستشهاده عليه السالم يف املحراب إىل القول

 . )1(أن أبا لؤلؤة رمحه اهللا مل يسجد هللا سجدة واحدة 

أبولؤلؤة رمحه ... لؤلؤة رمحه اهللا األدلة عىل كامل إيامن أيب) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

يساعدان عىل إيامن  إن االعتبار العقيل والوجدان. رب صنم يف تاريخ البرشيةاهللا حمطم أك

منذ أول يوم من أيام  وذلك أنه مل يوجد ، حمطم أكرب صنم عرفته البرشية عىل طول التاريخ

فهو عند أتباعه .اخلطاب الدنيا وحتى يومنا هذا ولن يوجد صنم أكرب وأعظم من عمر بن

بل ومن مجيع األوصياء  الم والقرآن وأصول الدين وفروعهمن اإلس ، أكرب من كل يشء

 !!اهللا سبحانه وتعاىل بل ومن ، صىل اهللا عليه وآله وسلمواألنبياء حتى النبي حممد 

سواء أكان  ، قدموها عليها أنه مل تعارض آراء عمر وأحكامه شيئا إال : والدليل عىل ذلك

أم حكام  ، عقلية بدهييه أم مسألة ، حياأم حديثا نبويا صحيحا رص ، املعارض نصا قرآنيا

وال يوجد صنم أفرط  ، أرباهبم  فهو إله آهلتهم ورب.عرفيا متفقا عليه عند مجيع العقالء

                                                        
 )احلاشية (170 ، املصدر السابق) 1(
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ومل يغال الناس يف حق موجود  ، أتباعه يف تعظيمه وتقديسه كام أفرط أتباع عمر يف ذلك

د صنم يعبده ماليني الناس مل يوج مضافا إىل أنه .عىل اإلطالق كغلو أتباع عمر يف حقه

عجل اهللا فرجه الرشيف يف آخر  طيلة ألف وأربعامئة سنة بل وحتى ظهور اإلمام املهدي

وعدد  ، مدة تأليهه أقرص فكل من نعرفه من األصنام البرشية وغريها كانت ، الزمان

 صه ومثل هكذا صنم ال يوفق لكرسه وحتطيمه إال من أكرمه اهللا واخت.أتباعه أقل من عمر

لؤلؤة رمحه  أن أبا ،  بل الظاهر عندنا.برمحته اخلاصة وفضله الذي يؤتيه من يشاء من عباده

ولو  ، السالم وإرشاده اهللا كان يف إقدامه عىل هذا العمل حتت رعاية أمري املؤنني عيل عليه

 .املؤمنني عليه السالم بواسطة اهلرمزان ومجاعته الذين كانوا من خلص شيعة موالنا أمري

األصيل هلذا الصنم  يوجب أن يكون هو الكارس ، فكون القتل بإشارته عليه السالم

فمهمه أيب لؤلؤة رمحه اهللا  ،  ومع ذلك.وأبو لؤلؤة رمحه اهللا باملبارشة ، بالتسبيب واإلشارة

ونفذت أكرب مهمة مل يعرفها  إذ عىل يديه جرى أعظم عمر ، ال يلقاها إال ذو حظ عظيم

أال وهي ما أرشنا إليه من كرس أكرب صنم عرفه  ، يعرفها بعدهالعامل قبله ولن 

بأرفع املقامات التي ال يوفق  وهذا الدليل يكشف عن اتصاف أيب لؤلؤة رمحه اهللا.التاريخ

 .)1(للوصول إليها إال اخللص من املؤمنني

املستفادة  أوصافه .األدلة عىل إيامن أيب لؤلؤة رمحه اهللامن ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

صىل رواية ابن اسحاق رمحه اهللا إن من راجع تلك الرواية الرشيفة يرى أن رسول اهللا  من

 وصف قاتل عمر بأوصاف كثرية وجليلة تدل عىل وصوله إىل أعىلوسلم اهللا عليه وآله 

صىل اهللا عليه وآله هو الذي بيده أهلك اهللا عدو رسوله  : وإليك بعضها ، مراتب اإليامن

عليها  هو الذي عىل يده استجاب اهللا دعاء الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء ، وسلم

                                                        
 171 ، املصدر السابق) 1(
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ُفتلك بيوهتم خاوية بام ظلموا  : هو الذي صدق قوله تعاىل ، السالم َ ْ َُ َ ً ْ َِ َ ُ ُِ َ ُ َ هو  ، ]52 : النمل[ِ

الذي به نسف  هو ،  وسلصىل اهللا عليه وآله وسلمالذي كرس شوكة مبغض رسول اهللا 

ومن انتهك  وظاملهم وغاصب حقهموسلم صىل اهللا عليه وآله بيت النبي فرعون أهل  اهللا

صىل اهللا به عني الرسول  هو الذي أقر ، هو الذي قتل جبت املنافقني ورئيسهم ، حرمتهم

هو الذي أخذ  ، البيت عليهم السالم هو الذي نفس اهللا به كربة أهل ، وسلماهللا عليه وآله 

الذي نزع السواد عن أهل البيت عليهم السالم  هو ، بثارات أهل البيت عليهم السالم

هو الذي أدخل  ، عن أهل البيت عليهم السالم هو الذي نفى اهلموم ، وعن أتباعهم

هو الذي أحدث عيدا ألهل البيت عليهم  ، السالم الرسور عىل شيعة أهل البيت عليهم

هو الذي قهر عدو أهل  ، الرسور عىل أهل البيت عليهم السالم هو الذي أدخل ، السالم

أذاع  هو الذي ، هو الذي أراح املؤمنني ، هو الذي هدم الضالل ، السالم البيت عليهم

غري ذلك من  إىل ، هو الذي كشف البدع ، هو الذي نرص املظلوم ، رس املنافقني

وكشف أعظم  ، لؤلؤة رمحه اهللا واسطة يف حتقيق أكرب املهامت فكون أيب.الصفات

دليل ينادي  ، وختصيصه دون غريه هبذه املكرمات ، اآليات ديق مجلة منوتص ، الكربات

وقبول عمله من اهللا  ، عند أهل البيت عليهم السالم وعظيم منزلته ، بعلو الدرجات

َإنام يتقبل اهللاُّ من املتقني  : تبارك وتعاىل ِ َِّ َ َُّْ ُ ََ َّ َ َ وال خيفى أن هذا االعتناء الشديد ]. 27 : املائدة[ِ

 ، بذكر كل هذه األلقاب الدينيه أليب لؤلؤة رمحه اهللاوسلم صىل اهللا عليه وآله نبي من ال

والتي مل يكن منها سوى أنه أسعد قلب -اجلليلة عىل يديه  وبيانه لتحقيق كل هذه املهامت

من كرس  ، بقتله من صدرت منه تلك اجلنايات العظيمه يف حقها ، الزهراء عليها السالم

صىل  يكشف عن أنه -لكفى ، وغري ذلك ، وإحراق باب بيتها ، نينهاوإسقاط ج ، ضلعها

عاملا بأن قاتل عدوه وعدو أهل بيته عليهم السالم ستجيش  ملا كانوسلم اهللا عليه وآله 
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صىل اهللا عليه وآله الروايات يف كونه عىل غري ملة النبي  اجليوش وتسخر األقالم وتوضع

بل حتققها بذكر أوصاف يف حقه ال يشك عاقل أهنا التهمة عنه ق أراد أن يدفع هذهوسلم 

 .)1(عمر وأتباعه يف حقه من اهتامات وقصص وخياالت تبطل كل ما اختلقه حزب

 إن أصحابنا اإلماميه قديام وحديثا ما كانوا يشكون يف أن) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

 ، الم بل من خواص شيعتهأبا لؤلؤة رمحه اهللا كان من شيعة أمري املؤمنني عيل عليه الس

  فال جتد يف.وينشدون يف مدحه القصائد واألشعار ، وكانوا يمدحونه ويرتمحون عليه

 عىل الرغم من إرصار أتباع عمر عىل ، كتب الرتاجم الشيعية تشكيكا يف إيامنه رمحه اهللا

 اقهذا مع عدم غياب هذه اآلراء املغرضة عن نط ، التشكيك يف إسالمه فضال عن إيامنه

  وكان الشيعة.بل تصدي بعضهم لرد هذه األوهام ، أنظار علامء الشيعة وحمققيهم

  .)2(ومقامه اإلمامية أعزهم اهللا تعاىل منذ القديم متفقني ومرصين عىل إيامنه بل علو شأنه

بن سوار قال سمعت رجال من  شبابةروى إبن قتيبة عن ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

جمويس قتل عمر بن  ترتحم عىل رجل : فقلت ، حم اهللا أبا لؤلؤةر : الرافضة يقول

يف ذلك الوقت كانوا   فرتى أن الشيعة.كانت طعنته لعمر إسالمه : فقال!!اخلطاب؟

 وإذا كان .تعاىل بالرتحم عليه وكانوا يتقربون إىل اهللا ، معتقدين بإيامن أيب لؤلؤة رمحه اهللا

 أيب لؤلؤة رمحه اهللا يف حمرض تباع عمر ويف تلك الشيعة أعزهم اهللا تعاىل يرتمحون عىل

مثل النجف وكربالء وقم ومشهد  ، بالك بالبالد الشيعية املحضة فام ، األوقات احلرجة

 وأما قول .خصوصا يف حمالفهم اخلاصة اخلالية من أتباع عمر ، وكاشان وسبزوار وغريها

فهو إشارة منه إىل ما تقدمت منا ) كانت طعنته لعمر إسالمه( : البصرية هذا الشيعي النافذ
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أن منشأ اهتام أيب لؤلؤة رمحه اهللا باملجوسية أو بالنرصانية من قبل العامة  اإلشارة إليه من

 أو قتل صحابيا آخر مل يكن من أصنامهم ، إال فلو مل يقتل عمرا ، إقدامه عىل قتل عمر هو

 بل المتألت كتبهم باألدلة ، أثرفنحن نقطع أنه مل يكن لتجنياهتم واهتاماهتم عني وال ، 

 عىل إسالمه وإخالصه كام تراهم يتكلفون ذلك يف حق ابن ملجم قاتل أمري املؤمنني عليه

 السالم وخالد بن الوليد قاتل خاصة أمري املؤمنني عليه السالم مالك بن نويرة والزاين

 وأيب ، له وسلمصىل اهللا عليه وآووحيش قاتل محزة عم النبي  ، بزوجته يف نفس الليلة

  فكأنه.سفيان حمزب األحزاب ضد اإلسالم وساير أعداء حممد وآل حممد عليهم السالم

هو بعينه دليل قطعي عىل إسالمه  - وهو طعنته لعمر -ما أوجب جموسيته عندكم  : قال

  .)1(بل عىل كونه يف أعىل درجات اإليامن ، الشيعة عند

ّلؤة رمحه اهللا من خلص شيعة عيل عليه السالمأبو لؤ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني  ُ ، 

 .ال بدافع دنيوي رخيص كام زعمته العامة ، ٍوقتله لعمر كان بدافع ديني والئي سام

 182 ، أليب احلسني اخلوئيني ، شهادة األثر عىل إيامن قاتل عمر

عىل قرب أيب الشيعة يف إيران منذ قديم الزمان قد بنوا إن ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

وما زالوا حيسنون بناءه  ، وجعلوا له رواقا وصحنا ، واألبراج القبة ، لؤلؤة رمحه اهللا

الزائرين الذين يأتون من كل أقطار العامل الشيعي متقربني إىل  تعظيام لشأنه وتسهيال عىل

 هذا وكل. وكونه ممن يقيض اهللا هبم احلاجات ، معتقدين بعلو مقامه ، اهللا تعاىل بزيارته

 مدفن أيب -الذين كانوا موجودين يف مدينة كاشان  ، بمرأى ومنظر من العلامء الكبار

ًوبقرب مدينة قم املقدسة التي كانت مقرا ألكرب  ،  دار العلم واإليامن-لؤلؤة رمحه اهللا 

                                                        
 178 ، املصدر السابق) 1(
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وأكرب حوزة علمية عىل اإلطالق يف بعض  ، حوزة علمية يف إيران يف طول القرون

ًخصوصا يف أيام عيد الزهراء عليها  ، بل كان أكثر علامء الشيعة يزرونه. احلقبات الزمنية

 وهذه .السالم حيث يزدحم حرمه الرشيف بالعلامء واملوالني من كافة املناطق والبلدان

ًاملظاهر تكشف عن أن الشيعة من علامء وعوام قديام وحديثا كانوا عىل اإلعتقاد اجلازم  ً

 .)1( وكونه ممن يرجى قضاء احلوائج عند قربه بعلو شأن أيب لؤلؤة رمحه اهللا

ومنعه هلم  ، إرصار عمر عىل قتل العجم بقدر اإلمكان) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

مل يكن سببه إال أهنم بربكة هداية  ، ًوإبتداعه أحكاما ظاملة يف حقهم ، من دخول املدينة

 . )2(ملؤمنني عليه السالم وشيعتهسلامن واهلرمزان كانوا كلهم أو معظمهم من حزب أمري ا

ال خيفى عىل أحد أن القبب املبنية عىل قبور أوالد األئمة ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

 عليهم السالم والعلامء العظام املدفونني يف كاشان أكرب وأكثر متانة وقوة من قبة أيب لؤلؤة

 إال لنكته - بسبب الزالزل -اب فلم يكن إستثناء قبته الرشيفة من عموم التدمري واخلر، 

أن هذه القبة الرشيفة هي القبة الوحيدة التي هي  : مهمة ختتص به وال تشمل غريه وهي

رمز للتربي من أكرب صنم ألعداء أهل البيت عليهم السالم بخالف بقية القباب الرشيفة 

ً كان ذلك سببا وإن الذي حفظ قبته أن بقية القباب لو هدمت ملا. فإهنا كلها رموز للتويل

. لشامتة أعداء أهل البيت عليهم السالم بقدر شامتتهم فيام لو خربت قبة أيب لؤلؤة رمحه اهللا

ًوأن بنية أصحاب املزارات ليس خراب مقاماهتم سببا للتشكيك فيهم كام هو الشأن يف أيب 

                                                        

 190 ، املصدر السابق) 1(
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يف فإن أعداءه يتشبثون بكل حشيش ألجل احلط من قدره والتشكيك  ، لؤلؤة رمحه اهللا

  .)1(إيامنه ومقامه الشامخ

قصيدة والئية بمناسبة حلول عيد الزهراء عليها السالم ) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

  : من أنفاس بعض خدام مذهب أهل البيت عليهم السالم

 شهر ربيع األول سفرا *مل ال واليوم التاسع من

 فيه صنم الكفر انكرسا *ًيوم لآلل غدا عيدا

 أقالم وحط به الوزرا *ن به ألـيوم رفع الرمح

 مجيع خطاياهم غفرا *يوم للشيعة رب الكو

 زلزل وتصدع فانتثرا *يوم بنيان الرشك به

 أخرى برضا املوىل ظفرا *يا من يف دار الدنيا وألـ

 حيدرة يف حقك خربا *يا من قد حدث عن طه

 ولدينا اخلرب قد اعتربا *واهللا ستدخل جنات

 ممن آذاها إنترصاطم  *يا من بيديه لفـا

 ر وشوكة مبغضها كرسا *يا من حققت دعء الطهـ

 ي واحلسنني مع الكربى *يا من قد اسعد قلب عليـ

 نرش البرشى ونفى الكدرا *يا من بديار الشيعة قد
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 ًـم خرابا خاوية غربا *يا من قد حول دور الظلـ

 ـت وبطن أيب حفص بقرا *يا من أهنى أيام اجلبـ

 .)1(كف أرديت هبا عمرا  *تُأأبا لؤلؤة ال شل

السالم عليك وعىل  : من أدعية زيارة أبولؤلؤة قاتل عمر) : معارص(أبو احلسني اخلوئيني 

الذين ظلموا حق حممد وآل  ، وطوبى لك وألرض أنجتك من القوم الظاملني ، من نرصك

دخلوا الذين أ ، السالم عليك يا من كان من السابقني ، فهم يف العذاب خالدون ، حممد

 ، فجزاك اهللا عن اإلسالم أفضل اجلزاء...الزهراء البتول ، الرسور عىل بضعة الرسول

وأوفر اجلزاء من مقرب مل ييتغ يف ما صنع إال املودة يف القربى ومن اهللا ورسوله إال 

 ، فأحلقك اهللا بدرجة الصديقني وحرشك من النبيني والشهداء والصاحلني. .الزلفى

 ، وأديت الصالة وآتيت الزكاة ، أشهد أنك آمنت باهللا والرسول  ،وحسن أولئك رفيقا

بإنقاذك عباد اهللا من  ، وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر وجاهدت يف اهللا حق جهادة

وحمرف الكلم إبن اخلطاب امللعون عىل لسان  ، ومطفئ السنن ، منشأ الظاللة والبدع

ًد أن مضيت عىل بصرية من أمرك مقتديا وأشه ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي الكريم 

فال  ، واستذل املؤمنني من العباد ، فلعن اهللا من أظهر الفساد ، ًومتبعا للنبيني ، بالصاحلني

فحرشنا اهللا وإياكم  ، بل إرتىض ونام يف الساموات العىل واألرضيني السفىل ، خاب سعيك

  .)2(ه اهللا آخر العهد لزيارتكوال جعل ، مع من أيدكم ونرصمتوهم يف دار جنات اخللود
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ّبعد كالم مفصل آلية اهللا العظمى الوحيد اخلراساين بني) : معارص(الوحيد اخلرساين  فيه  َّ

 كان له تأكيد، لزوم تعظيم وتكريم تلك البقعة املباركة وصاحب ذلك املرقد الرشيف

رة للسلف وقدماء تثبت أن السرية املستم أنه يوجد عندنا أدلة حمكمة ومتقنة(وإرصار عىل

 وبعد السؤال .)واحرتام هذه الشخصية العظيمة الشيعة من قديم األيام كانت عىل تعظيم

ًتكريام ) حرضة أيب لؤلؤة(جواز التعبري عن أيب لؤلؤة رمحه اهللا بكلمة  ّمنه دام ظله عن

أوىل هبذا  بعد حرضات املعصومني عليهم السالم أي شخص( : أجاب ,ًوتعظيام له

 . )1() من مثل هذا الشخص؟التعظيم

َّاملعظم له عىل ما قمنا به من جتديد القرب وتشييده أظهر  َّملا اطلع) : معارص(آية اهللا التربيزى 

أول ما ( : ًبذلك ثم خاطبني بكالم تأثرت به كثريا حيث قال الرسور واالبتهاج الشديد

سالم من العبد  : السالم ِّتترشف بزيارته ويقع نظرك عىل قربه سلم عليه نيابة عني هبذا

ُوكان ابن املعظم له يكثر زيارة أيب لؤلؤة رمحه). الصالح احلقري هللا تعاىل إىل عبده اهللا  َّ

نقصد هذه البقعة الرشيفة لقضاء حوائجنا  باهللا العظيم نحن( : ًوسمعنا منه كثريا قوله

  .)2()االضطرارية

 يف - أبولؤلؤة -لبناء واملزار الرشيف إن لوجود هذا ا) : معارص(آية اهللا حممد اليثريب 

وقد كان  ، كاشان تأثريا مهام يف تقوية العقائد القلبية واإلستقامة العملية ألهل كاشان

آباؤنا واألعاظم من علامئنا منذ قديم الزمان هيتمون بحفظ وحراسة هذه القبة الرشيفة 

أن نبذل كل جهدنا يف سبيل فيجب علينا  ، حتى أوصلوها إلينا فهي اآلن أمانة يف أيدينا

كل املزارات املوجودة للمعصومني عليهم . حفظ وحراسة هذا البناء الذي هو امانة إهلية

                                                        

 193 ، أليب احلسني اخلوئيني ، شهادة األثر عىل إيامن قاتل عمر) 1(

 194 ، املصدر السابق) 2(



972 

السالم وأوالدهم يف مجيع البالد اإلسالمية إنام يتجىل فيها التويل واحلب بالنسة إليهم 

حيد للشيعة يف كل واخلصوصية التي ينفرد هبا هذا املقام هي أنه املكان الو ، عليهم السالم

العامل الذي يتجسد فيه التربي ويربز فيه العداوة ألعداء أهل بيت العصمة والطهارة 

ًوكان جدنا آية اهللا العظمى اليثريب الكبري قدس رسه يميش حافيا مع أهل  .عليهم السالم

 من مما ينبئ عن العناية الفائقة ، كاشان من داخل البلد إىل هذا املزار الرشيف لزيارته

 . )1(أعاظم علامئنا القدماء هبذه البقعة املباركة 

خترب عن وفاة  ، وعجائب اآلثار ، هذه نبذة يف غرايب األخبار) : معارص(ياسني الصواف 

 ، العتل الزنيم واألفاك األثيم عمر بن اخلطاب عليه اللعنة والعذاب ليوم احلرش واحلساب

وهي اجدر  ، الباعثة للحبور ، الداعية للرسور  ،واحلدقة الناظرة ، تسمى احلديقة النارصة

 .)2( "عقد الدرر يف بيان نقر بطن عمر"وسميتها  ، أن تكتب بالنور

 ) : معارص(ياسني الصواف 

 عمر ملا فتكن بنات الدهر يف   تبسم الدهر عن ثغر من الدرر

 نرض ترنو بناظرها يف رونق   وأصبحت جهات الدهر زاهرة

 زهر بعد العبوس بوجه مسفر    باسمةوردت املللة الزاهرة

 والظفر وهنيت بقدوم العز   واستبرشت برجوع الروح ثانية

 الدبر ّوالظلم والكفر قد وىل عىل   والعدل يف األرض أضحى وهو منترش
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 حذر بعد املحاقة من بؤس ومن   ّوالرسب أصبح يف أمن ويف يمن

 الزهر وع منونقط الدوح يف ن   واألرض قد أزهرت يف زهرها عجبا

 العطر تأرج الكون من طيب الشذا   وفاح شذاها شذاها يف الدنا ولقد

 بالبرش ملا تبارشت األرجاء   وطاب نرش رياض الروض وانترشت

 الرس ًونغمت فرحا يف غيهب   وناحت الورق باألوراق شاذية

 صفر هل أنت ناس بام قد صار يف   ورددت بحنني الصوت ناطقة

 األثر من بعد ما صفر وىل عىل    أتى فرحافكذرتني ربيعا قد

 اخلرب من النبي كام قد جاء يف   ملا ادعت فاطمة الزهراء نحلتها

  ًقد ضم جملسه مجعا من البرش   يف جملس من أيب بكر حتاكمه

 نكر ّدعواك حقا فهذا األثر من   فقال هايت شهودا يشهدون عىل

 نكر يف ذاك منتصحيح عرفان ما    فأقبلت بشهود يشهدون عىل

 البرش بأهنا من عطايا سيد   ملا تبني ما يف األمر من فدك

 فاعترب تسليمها فدكا يا صاح   فردها ثم أعطاها الكتاب عىل

 زمر يف زمرة من خزايا القوم يف   فجاء عمر يسعى عىل عجل

 ومستطر أعطى لفاطم من حكم   معنفا أليب بكر اللعني بام

 العرب يف حكمه سفها هذا من   مامبطال ضمن ما ضم الكتاب و

 سطر مبقرا بطن ما يف احلكم من   وظل يبزق فيه عامدا وسفها
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 مرض عن إرث والدها املختار من   ودع فاطمة الزهراء ودافعها

 بمؤمتر عىل بدائع مل حيفل  ً خمالفا لكتاب اهللا جمرتئا

ًحمرفا لكتاب اهللا مفرتيا ً  واهلذر عىل الرسول بقول الزور   ّ

 دثر فأصبحت ملة اإلسالم يف   ًهدما ما بنى املختار من حكمم

 سطر رسوله يوما يف الذكر من   ًمكذبا كل ما أوحى اإلله إىل

ّحمرما ما أحأل اهللا من عمل ً  الزبر ًخمالفا كلام قد جاء يف * ّ

 الوزر وعاود الكفر ال خيشى من   ًوحمرفا بيت وحي اهللا يف سفه

 األرش الدين املبني كفعل الكاذب   عنّوسمر الدين وارتد للعني 

 كفر مسفها رأيه هللا من   وعاند املرتىض الكرار حيدرة

 الصور عن حقها مل خيف من منشئ   ويل له كيف والطهر فاطمة

 والرضر آذى البتول بقول الفحش   بأي وجه يالقي املصطفى ولقد

 السري بالباب قرسا عىل ما جاء يف   هذا ومل يكفه الطاغي وأضغطها

 الرضر واحرستاه بام ال وقت من  وأمر قنفذا بالسوط يرضهبا

  ما يف الصحابة من ناه ومنتهر  فأسقط بجنني آه واعجبا

 ومنترص من الربية من حام   يا للحمية ما لطهر فاطمة

 واخلطر وبنت النبي عىل الغرر   هناك ست النساء الطهر قاطبة

 مسترت  فيه بأمر غريقد صار   دعت عليه ببقر البطن منه وما
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 اخلرب حسب املراد عىل ما جاء يف   ّأجاب دعوهتا البارئ وبلغها

 األثر عصا الفجور مع العصيان يف   يف تاسع ربيع األول انكرسا

 السعر نار السعري وما فيها من   وهللت فرحا يوم الرواح به

 والكفر وما بني أهل والة الغدر   وغادر الالت تبكيه وتندبه

 برش من الفريقني من جن ومن   ه كل بغي يف غوايتهبنكب

ٌيا صاح صح أن هذا عيد فاطمة  عمر عيد الرسور ببقر البطن من   ِ

 خرب ًمرحا طبت من يوم ومن   وناد بني أهل الدين وامرح

 نظر راع البدايع من فقد ذي   يوم به كسفت شمس الضالل وقد

 يرس عد العرس يفسبل اهلداية ب   يوم تبسم ثغر الدين وارجتعت

 واحلرض واألهم من مجيع البدو   يوم به فرحت آل النبي ومن

 رضر وعاش كل فؤاد مات من   يوم فرحت أشباح حيدرة

 الرسر فطاب جملسهم فيه عىل   ّيوم به رس أشياع حيدرة

 بالوطر وفاض بعد انقضاء اهلم   يوم تنفس فيه املستضام به

 والظفر  التزاور يوم العزيوم   يوم الرتدد يوم املستطاب به

 وزر يوم التجاوز عن إثم ومن   يوم التحبب يوم املسرتاح به

 والبرش بمجمع من غواة اجلن   يوم به صاح إبليس الغوى ضحى

 زمر وأقبلوا زمرة يف احل يف   ّوبث أوانه يف مجعهم فغدا
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 عمر عليهم وغدا ناع عىل   حتى إذا اجتمعوا من حوله نعى

  جن وبرش الفاسقني ومن ساد األباليس من ًبا قائال هلم اليوم مات رئيسوقام فيهم خطي

 أرش عىل البدايع من كفر ومن   اليوم مات الذي قد كان يعضدين

 دثر عرى الضالل وصار الكفر يف   اليوم مات قوام اجلور وانقصمت

 مفتخري يوم الفخار به قد تم   اليوم قد مات شيخى يف النفاق ومن

ّمغري حل أمر الدين   ه من يل بعده رجلوياله ويال  باحلري ّ

 النكر بكل منك وفعل غاية   قد كان يعجبني أفعاله وله

 نظر من األباليس إال كل ذي   أبدى عجائب كفر ليس بعقلها

 بمقتدر ومل يكن غريه فيها   وال أدى مثله يف اخللق ذا فتن

 الكفر تهىعليه دهري فهذا من   ما حيلتي واحتيايل آه وا أسفاه

 بالظفر قتلت غندر قد هنيت  ّفريوز ال شلت الكفان منك لقد

 الذكر من البدايع بالصمضامة   بقرت بطن عدو اهللا من نتجت

 معترب بغى أم لئيم غري   تيم عتل زنيم األصل ذا دنس

 الطهر آذى النبي وآذى بضعته   ظفرت بالكنز يف قتل الغوى ومن

 والعرص آل النبي مدى األيام   ّقتلت أول من سن اخلالف عىل

 القدر منه اجلرأة يف تأخري ذي   قتلت فرعون أهل البيت من صدرت

 البقر عجل الضاللة حمسوب من   قتلت نعثل عنوان الفسوق به
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 بمزدجر وفاسقا مل يكن يوم   قتلت من مات مل يؤمن بخالقه

 جهر ّوعاود الكفر يف رس ويف  قتلت من عائد الكرار حيدرة

 قدر وجئت يف قتله ساع عىل   يف قتله الزهراءرسرت 

 نكر ًوشيعة املرتىض طرا بال  رسرت يف قتله أوالد حيدرة

ًباهللا يا سعد عد ذكرا ملقتله  وطر وكرر القول هذا القول من   ّ

 اخلرب باهللا زدين فذا من أطيب   طربت من قائل ذا يوم مقتله

 الوتر ن نغمةإىل مسمعي م   فذكر مقتله عندي بال نكر انتهى

 ودر فهات مها مدبر الكأس قم   وغننى باسمه حييا فؤاد فتى

 صهباء ليس هلا عهد بمعترص   ودر برفق عىل مجيع الرفاق ضحى

 الصور به حيسم األوزار يف   وال ختف زلة يوم املعاد فذا عيد

 الصور عيد به عادت األرواح يف   ما العيد عيد ولكن يوم مقتله

 خرب يف قتله أبدا ناهيك من   من خربيطري يب ما جاء 

 والغدر قد شاب بني الكفر   يا من يرى اليمن واإليامن من رجل

  الصور جبلت بالكفر طينته يف عامل   أم كيف ترجو صالحا من فتى

  له يداه فخذ ما شئت أو قرر   ويل يبتىل يف غب ما كسبت

 سقر ًطرا إىل إذ أمضوا هبام   ويل له ولشيخ قد تقدمه

 القدر من اجلحيم فال منجى من   ًوقدرت هلام نارا مؤججة
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 مغتفر رب العباد بذنب غري   سيقدمان عىل ما قدماه لدى

 احلرص عىل فعاهلام كالنادم   يعضضان غدا كفيهام أسفا

 نكر رب العباد بام أسساه من   فإذا اجلوا إذا يوم املعاد لدى

 ومعتمر  من ساعسعى بمكة   أقسمت باهللا والبيت العتيق ومن

 عمر بكر وال ساس من ظلم سوى   ما أسس اجلور والعدوان غري أيب

 البرش ًوال بأمحد يوما سيد   كال وال آمنا باهللا رهبا

 حرض ّجل الربية من باد ومن   مثالمها اجلبت والطاغوت قد فتنا

  سليقيان غدا يف احلرش يف سقر   ضال معا وأضال الناس وحيمهام

  وسار بني الربايا أقبح السري   أبدى يف الورى عجباوثالث القوم 

 وزر من القبائح من وزر ومن   تعسا وسحقا له فيام جنى وجنى

  يرئ اإلسالم وجرى إىل يوم املعاد   إين إىل اهللا من فعل الثالثة يف

  بني الضالل وبني الكفر والغدر   قوم لئام غواة يف النفاق نشأوا

ّقد غريوا ملة اإلسالم   ودين أمحد مأمون من الغري    وحيهمّ

  آثاره يوم دفن الطهر باألثر   فاقرأ سالمي عىل اإلسالم قد اندثر

  إال ظهور فتى هللا منترص   وليس للدين واإلسالم منترص

 والعرص الظالم أمام العىص   ظل اإلله عىل مجيع األنام ومصباح

 !منتظر مظفر للربايا خري   !القائم احلجة خري فتى
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 وحرض من ساد اخلليقة من بدو   حامي احلقيقة حممود الطريقة

 مسترت من املالئكة مجع غري   يأيت من البيت بالرايات يقدمه

 مؤمتر واخلرض خادمه يف كل   عيسى املسيح له عون وحابه

 القفر ضيقا صدور رحاب املهمة   يمد اهللا يف جيش جييش له

   باهلدى والنرص والظفرمؤيدا   موىل إذا سار سار النرص يقدمه

  جورا ويقمع أهل الكفر والفجر   فيمأل األرض عدال بعدما ملئت

 زهر غضا جديدا بوجه مسفر   معيد دين اهلدي تزهر رشائعه

 رضر فالدين يف تلف والناس يف   يا صاحب األمر يف ذي العرص أدركنا

 قدرال ّوكفروا بعضهم بعضا عىل   تفرق الناس يف األديان واختلفوا

 صفر وكفكم من مجيع الفئ يف   والفئ منقسم من كف غريكم

 والدثر معامل الدين بني اهلدم   والدين قد درست آثاره وغدت

 واخلرت من النواصب أهل الغدر   ومس شيعة أهل البيت أذى

 عرس فالناس يف هذه األوقات يف   ّوخلص الشيعة األبرار من كدر

 العمر هم كل يوم دائمتغشا   يسمون يف جزع من كل نائبة

 حذر من العدو وما بالبال من   ويصبحون عىل خوف مرتقب

 اخلطر خوفا وتلقاهم يف أعظم  ًويظهرون اعتقادا غري ما اعتقدوا

 ذعر أصاهبم وملا قاسوا من   استعذبوا جرع التعذيب من جزع
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 مقتدر والغالب اهللا أعىل كل   قد حان أمرك والبارئ يدبره

 البرش وأنت باملنظر األعىل من   األمر أمركموالدست دستكم و

 القدر آن القيام بحكم اهللا ذي   واحلكم حكمكم يف هذا األوان أما

 الغري وحكمك اآلن مأمون من   والدهر طوعكم واألقدار نافذة

 بالنظر نور الظالم ويا ابن األنجم   يا حجة اهللا يا خري األنام ويا

  بعد دفنهام يف سائر احلفرمن    ينبشان كام قال النبي لنا

 البرش عىل رؤوس املأل من سائر   ويشهران بال شك وال شبه

 نكر ّوحيرقان بال شك وال   ويصلبان عىل جذعني من خشب

 بالبرش مها وتصبح بعد اهلم   هناك يشفى قلوب طاملا ملئت

 .)1(ويكشف احلزن بعد البؤس والكدر   ويصبحوا شيعة األطهار يف فرح

 -ّوعيد التربي  ، ّعيد التويل وهو عيد الغدير : لدينا عيدان) : معارص(ريازي صادق الش

ّإن التعيد يف هذا اليوم الذي عد يف . ولأل وهو يوم التاسع من ربيع ا-يوم مقتل عمر  ّ

ُّوبالطبع كل . مور التي تقبل بواسطتها أعاملناألهو من ا) عيد أهل البيت(الرواية املعتربة 

فالفقري يمكنه ذلك حتى برشاء شوكوالته واحدة البنه الصغري . ّيعيد حسب شأنه

ّولكن الغني والثري إذا عمل بنفس ما عمله الفقري فال يصدق عليه  ، ّويصدق عليه التعيد

ّوأسأل اهللا تعاىل بحق فاطمة  ، ًوأبارك هذا العيد للمؤمنني واملسلمني مجيعا. ّالتعيد

                                                        
 9 ، لياسني بن أمحد الصواف ، عقد الدرر يف بقر بطن عمر) 1(
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. ّبرز للتعيد يف هذا اليومألعىل والنموذج األثل االزهراء صلوات اهللا عليها أن نكون امل

 .)1(ّوصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين

 )التكتف( : يف وضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف الصالة) : معارص(صادق الشريازي 

 ، وقد أخذه عمر عن املجوس ،  الذي يفعله العامة اتباعا لعمر بن اخلطاب)التكفري(و

صىل اهللا عليه (وكان ذلك من مبتدعات عمر بعد ما مل يكن رسول اهللا  ، فأدخله يف الصالة

 .)2( ليفعلوا ذلك)عليهم السالم( وال أهل بيته )وآله وسلم

برز الفاروق كقوة جديدة هائلة استطاعت أن حتول بني ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

 من املؤيدين واستطاعت أن تستقطب لرأهيا عددا كبريا ، النبي وبني كتابة ما يريد

 واستطاع أن حيرك االحداث وأن يقودها .بمواجهة مع النبي نفسه وبحضور النبي نفسه

ال أحد يدري عىل وجه اليقني من الذي أوىص لألنصار بفكرة  :  وحلد اآلن.بكفاءة

 وال .االجتامع بسقيفة بني ساعدة وال كيف التم شمل هذا االجتامع وال من الذي دعا إليه

 فالفاروق كان يعيش يف صميم .ف علم به عمر من دون كل املهاجرينأحد يدري كي

 ،  ويف داخل السقيفة كان له الدور األعظم.دقيقة بدقيقة ، االحداث ويتابعها متابعة دقيقة

 وبعد اخلروج من السقيفة ومبايعة األكثرية احلارضة أليب بكر .فلو أراد لكان هو اخلليفة

ملية إمتام البيعة وهو الذي صاح باملهاجرين أنه قد بايع هو بنفسه الذي قاد ع ، الصديق

فنهض عثامن ومن معه من بني  ، الصديق وبايعه األنصار وأن عليهم أن يقوموا فيبايعوا

وعمر بن  ،  وعثامن واألمويون بأغلبيتهم هم أول من بايع الصديق.أمية فبايعوا الصديق

ر يف السقيفة وجهز منهم رسية وأخرجت اخلطاب نفسه هو الذي نظم الذين بايعوا أبا بك

                                                        

)1 (www.s-alshirazi.com/news/1430/03/08.htm 

 ) احلاشية (1/72 ، للمحقق احليل ، يف تعليقه عىل كتاب رشائع اإلسالم) 2(
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عليا ومن معه من بيت فاطمة الزهراء ليبايعوا الصديق وهو نفسه الذي أحرض احلطب 

وهم بإحراق بيت فاطمة إن مل خيرج املعتصمون به وهو نفسه الذي هدد عليا بالقتل إن مل 

 ما بيده من وهو نفسه الذي أشار عىل أيب بكر الصديق بأن يرتك أليب سفيان ، يبايع

 ، الصدقات ليضمن والءه وأشار عليه بأن يعني يزيد بن أيب سفيان قائدا جليش الشام

ومل يطل بقاء الصديق يف احلكم  ، وهو القوة اهلائلة التي صنعت االستقرار لدولة أيب بكر

وانتقلت إليه السلطة بيرس  ، طويال فانتقل إىل جوار ربه وورث عمر دولة آمنة مستقرة

وعاجال أم آجال  ، وكأن االنتقال خطوة طبيعية تتبع خطوة ، ة وبدون معارضةوسهول

سيكتشف الباحثون أن للفاروق قدرة هائلة عىل التخطيط والتنظري ما توفرت الحد قط 

 فقد قام بدور اهليئة التأسيسية لعرص ما بعد النبوة ورتب كل شئ ملستقبل .من أقرانه

وستكون اخلالفة تداوال  ، اشميون اخلالفة والنبوة أبدافلن جيمع اهل ، احلكم يف اإلسالم

 .وحقا خالصا ملن غلب بغض النظر عن رشعية أو عدم رشعية وسائل الغلبة ، يف غريهم

نبتت هبذه املواجهة فكرة التغلب وترجيح  : بروز فكرة التغلب وترجيح التابع عىل املتبوع

تبوع وخلق حالة من الشبهات واحلرية مع من التابع عىل املتبوع أو املساواة بني التابع وامل

يكون الصواب هل هو مع التابع أو مع املتبوع ؟ فحجة الفاروق أن النبي قد اشتد به 

 وشايع الفاروق بذلك جمموعة .وكتابة الكتاب بمثل هذه احلالة قد تشكل خطرا ، الوجع

وسيبقى نبيا حتى  وحجة الطرف اآلخر أن حممدا ما زال نبيا .وهذا شك ، من الصحابة

 فرتك اليقني إىل .وأنه ال ينطق عن اهلوى وهذا يقني ، تصعد روحه الطاهرة إىل بارئها

هبذا املناخ  :  عزل العرتة الطاهرة...الشك غري معقول واملرض ليس مانعا من القول

ولكن الناس حيولون  ، وقالت إن هلا حقا وتطالب به ، نادت العرتة الطاهرة بالرشعية

 كانت معارضة أيب احلسن أليب بكر معارضة متحرضة ورشعية . وبني حقها الرشعيبينها
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ومنطقية جدا بشهادة بشري بن سعد أول من بايع أبا بكر حيث قال عند ما سمع حجة 

 لو كان هذا الكالم سمعته منك األنصار يا عيل قبل بيعتها أليب بكر ما اختلف " : االمام

وال يمكن بالفطرة  ، وتبقى املعارضة معارضة ، طة سلطة ولكن تبقى السل."عليك اثنان 

للقائمني عىل السلطة أو للسلطة بأي مقياس أن تثق سياسيا باملعارضة وال أن تسلم 

فقد رؤي عدم  ،  ولكن ألن فاطمة بنت حممد بجانب اإلمام عيل.للمعارضة مكتسباهتا

 .كراهه عىل البيعة تقديرا لفاطمةورؤي عدم إ ، قتله بالرغم من أنه هدد بالقتل إن مل يبايع

ومل تتخذ أية إجراءات فعالة ضد االمام وزوجته الزهراء عندما كانا يطوفان ليال يف 

يا بنت رسول اهللا قد مضت  : فكان األنصار يقولون ، جمالس األنصار ويسأالن النرصة

فيقول  ، نا بهولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أيب بكر ما عدل ، بيعتنا هلذا الرجل

 : أفكنت أدع رسول اهللا يف بيته مل أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ فتقول فاطمة : عيل

 ومع .ولقد صنعوا ما اهللا حسيبهم عليه وطالبهم ، ما صنع أبو حسن إال ما كان ينبغي له

  وجتلت الرغبة.هذا فالنتيجة املنطقية كانت عزل االمام بعد وفاة فاطمة وعزل شيعته

بعزل االمام عن بني هاشم خاصة بمحاولة السلطة اجتذاب العباس إليها بإغرائه ببعض 

 . ولكن العباس رفض ذلك رفضا قاطعا ورد ردا حاسام عىل السلطة.األمر له ولعقبة

 ، فإنه إذا قدر للشخص العادي أن خيتار بني السلطة وبني خصومها ، وباملعيار املوضوعي

خاصة وأن معارضات أهل البيت  ،  ألهنا هي اجلانب األقوىفإنه يسختار جانب السلطة

وكاد حبل الود أن ينقطع هنائيا بينهم وبني السلطة عندما هم عمر بإحراق بيت  ، تتابعت

 ولقد بلغ من حجم القناعة لدى السلطة أهنا اقتنعت .ولكن اهللا سلم ، فاطمة عىل من فيه

 ، ة اخلالفة كوسيلة ملنع االجحاف اهلاشميبأنه ال جيوز لبني هاشم أن جيمعوا مع النبو

 واالهم من ذلك أنه قد .وآمنت السلطة أن قريش قد اهتدت عندما أخذت هبذا املبدأ
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 ، وضع رشط بأنه ال جيوز أن يسلط هاشمي عىل رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة

 أن ال يتوىل وكان عمر حيرص عىل ، وقد نفذ هذا الرشط بدقة يف عهدي أيب بكر وعمر

 فعزل عيل وعزلت شيعته وتعايش االمام مع الشيخني وتعايشت .أعامله أي مؤيد هلم

فكانوا يبدأون بآل حممد ثم  ، وقدم أهل البيت يف زمنهام عىل اجلميع يف العطايا ، شيعته

وكانا  ، وآمن االمام وأهل البيت وشيعتهم عىل أرواحهم وأمواهلم ، ببقية الناس

واستقرت األحوال وساعد عىل  ، مام ويرجعان إليه يف كثري من األموريستشريان اال

 وبعد فرتة من استالم عثامن .استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخني بشهوة

فانفض  ، وبدأ األمويون ينزون يف بالطه ، بدأ الصحابة يرتاجعون من حوله ، للخالفة

 ومل يأت األمويون .وغص هبم بالطه ، يهوالتف األمويون عل ، الصحابة مجيعا من حوله

فآل البيت وشيعتهم الذين حرموا االعامل يف زمن الشيخني غري وارد أن يتولوها  ، بجديد

وألن االمام وشيعته ال يمكن أن يسكتوا عىل أخطاء بني أمية وهم حاشية  ، يف زمن عثامن

ن املنكر معارضة لألمويني اعتربوا أن أمر أهل البيت باملعروف وهنيهم ع ، عثامن وعامله

وتراكمت هذه املعارضة مع تركات  ،  فلذلك ضاقوا ذرعا بعيل وبشيعته.ألهنم أمويون

املايض بني اهلاشميني واألمويني وما زالت تكرب وتكرب حتى حدثت املواجهة املسلحة بني 

نترصت القوة وا ، األمويني برئاسة معاوية وايل الشام وبني األمة برئاسة إمامها ووليها عيل

 وبدأ عهد .عىل الرشعية وتوج معاوية ملكا حقيقيا عيل األمة وسمي العام بعام اجلامعة

وفرضت  ، فأبيدوا إال من كتبت له احلياة ، جديد ملطاردة آل حممد ملئ بالدمع والدم

وطوردت  ، ورددت األمة املسبات والشتائم وراء احلكام ، مسبتهم وشتمهم يف األمصار

وحموا من  ، ومل جييزوا الحد من أهل البيت أو الحد من شيعتهم شهادة ، مدشيعة آل حم

 طاقم املرجعية .الديوان كل من يظهر حبه لعيل وأوالده وأسقطوا عطاءهم ورزقهم
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 هو املرجع لألمة يف كل شؤوهنا الدنيوية - كائنا من كان -اجلديد اخلليفة الغالب 

 والصحابة الكرام كلهم وبال .ل بيت النبوةواألخروية بدال من ويل األمة وعميد أه

وهم البديل ألهل بيت  ، استثناء هم املرجعية اجلامعية لألمة ألهنم عدول ومن أهل اجلنة

 وإذا انقرض جيل .والصحابة والوا ، فأهل البيت عارضوا ، النبوة املطهرين بالنص

عد اخلليفة مرجع األمة الصحابة يأيت التابعون فيكونوا هم املرجعية اجلامعية التي تسا

فالعلامء ورثة  ،  ثم يأيت بعدهم العلامء.فإذا انقرض جيلهم يأيت تابعوا التابعني ، األعىل

وبالنتيجة فإن وجود أهل البيت  ، األنبياء وهم يقومون بدور املرجعية بالتعاون مع احلكام

 .)1(ثانوي جدا أمام هذا الطاقم

ورضار بن  ، كخالد بن الوليد ، ان رموز الرشكيف غزوة أحد ك) : معارص(جعفر مرتىض 

 ، وال ندري رس وسبب ذلك ، اخلطاب كانوا يتحاشون ايصال األذى إىل عمر بن اخلطاب

 هذا باإلضافة إىل قضايا .ال سيام وأهنم يرصحون له بأهنم يتخذون ذلك يدا هلم عنده

كانوا  ، ضت غزوة اخلندقرغم ان أهل الرشك إىل أن انق ، أخرى ال جمال للتذكري هبا االن

وكانوا هيتمون بقتل كل  ، يعتقدون أن باالمكان اقتالع االسالم واستئصاله من جذوره

وعيل  ، وال سيام من بني هاشم كحمزة وعبيدة بن احلارث ، من تصل إليه أيدهيم

 .)2( وال يريدون قتل غريهم من رجاالت االسالم ؟ ،  فلامذا يريدون قتل هؤالء.وغريهم

                                                        

 185 ،  حسني يعقوبألمحد ، نظرية عدالة الصحابة) 1(

 9/217 ، جلعفر مرتىض ، الصحيح من سرية النبي األعظم) 2(
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صىل  "إذا كان لعمر هذه الشجاعة والشدة ؟ فلامذا يضطر النبي ) : معارص(ر مرتىض جعف

ولريد عنه بعض ما  ، ؟ فليحمه هذا البطل الشجاع ،  إىل اهلجرة"وسلم اهللا عليه وآله 

 .)1(كانت قريش تؤذيه به ؟

ة لقد استطال هذا النهج االجتهادي واستفحل امره زمن اخلليف) : معارص(الطباطبائي 

 نظري حج التمتع وذكر حي عىل ... احكام الرشيعة...الثاين حتى قامت اخلالفة بتعطيل

 ومن الوقائع اخلطرية قيام اخلليفة الثاين بالتفريق بني املسلمني يف ...خري العمل يف االذان

 نراه يقره ... وبدال من ان يقوم اخلليفة بردع عامله عىل الشام...توزيع أعطيات بيت املال

 .)2(ويمنحه لقب كرسى العرببل 

انه  : أي أبعد الذي قلتم -يف قصة رزية اخلمس ) : معارص(عبد الرحيم الرباين الشريازي 

الن بعد موتى يستدلون بخالف ما كتبت بام  ، هيجر ؟ ال تبقى بعد ذلك فائدة يف الكتابة

ن ذلك ال ينقىض تعجبي من إخواين أهل السنة حيث يروو : أقول ، قالوا يف حضوري

 ، ومع ذلك يدينون بخالفة عمر وقداسته ، احلديث يف صحيح البخاري وسائر كتبهم

أليسوا يتلون قول  ، كان أعقل البرشوسلم صىل اهللا عليه وآله أليسوا يعتقدون بأن النبي 

 صباحا " ما ينطق عن اهلوى ان هو اال وحى يوحى علمه شديد القوى " : اهللا تعاىل

أعاذنا اهللا  : جلمع بني قوله تعاىل وقول عمر وقداسته وخالفتهومساء فكيف يمكنهم ا

 .)3(تعاىل من العصبية العمياء

                                                        

 3/350 ، املصدر السابق) 1(

 214 ، للطباطبائي ، مقاالت تأسيسية) 2(

 )اخلاشية (22/468 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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إحياء يوم التاسع من شهر ربيع األول بالفرح والرسور هو مما ) : معارص(يارس احلبيب 

ّحث عليه الشارع املقدس فهو عيد عظيم من  ، ّوجرت عليه سرية املترشعة قديام وحديثا ، ّ

ّإلسالم حتى عرب عنه يف لسان الروايات بعيد الغدير الثاينأعياد ا ُ وكيف ال وفيه حتقق  ، ّ

فأهلك اهللا قاتلها اللعني الزنيم عمر بن اخلطاب ) صلوات اهللا عليها(دعاء الزهراء البتول 

عىل يد البطل الشهم واملؤمن الغيور موالنا أيب لؤلؤة فريوز رضوان اهللا تعاىل عليه 

 وقد احتفل رسول اهللا وأهل البيت واألئمة الطاهرون .من جناتهوأسكنه الفسيح 

ّوتلقف  ، ّوأمروا بالتعيد فيه ، هبذا العيد العظيم) صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني(

شيعتهم األبرار أمرهم وجرت فيهم هذه السنة والعادة جيال بعد جيل إىل يومنا هذا 

م وإيانا ممن يفرح لفرح الزهراء وأبيها  وفقكم اهللا ورعاكم وجعلك.بحمد اهللا تعاىل

 .)1(وبعلها وبنيها صلوات اهللا وسالمهم عليهم أمجعني 

 ابتهجي يا بنة صهيون ( قال يف سفرهالنبي زكريايف تعليقه عىل أن ) : معارص(يارس احلبيب 

هو عادل ومنصور وديع وراكب عىل  ، أهتفي يا بنت أورشليم هو ذا ملكك يأيت إليك، 

ىل جحش بن آتان واقطع املركبة من افرايم والفرس من اورشليم وتقطع قوس محار وع

ادخلوا يف السلم  : احلرب ويتكلم بالسالم ـ أي اإلسالم وهذا احد اسامءه كام قال اهللا

 10 ـ 9 : 9 )كافة ـ لألمم وسلطانه من البحر اىل البحر ومن النهر اىل أقايص األرض

ّ ولو تأملت قليال وركزت ذهنك برهة لوجدت .اب املقدسالطبعة الربوتستنتية ـ دار الكت

  : أن الصفات التي جاءت يف حق الفاروق كالتايل

 .راكب عىل محار وعادل ومنصور وديع

                                                        
)1 (www.alqatrah.net/question/indexphp?id=46 
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وجتد كل صفة  ، إهنا ثالثة صفات تدل عىل الفاروق خاصة يف مسريه نحو بيت املقدس

ر بحق أننا لو رتبنا والذي يلفت النظ.. .)واو(العطف  : منها مفصول بينها حرف

  : احلروف األوىل من هذه الصفات لوجدنا

 !عمر  :  فإن النتيجة تكون.ر= راكب محار  ، م= منصور  ، ع= عادل 

 وهذا يناقض سرية عمر بن "عادل"يف النص أن هذا امللك  : فأجاب يارس احلبيب

صىل سول اهللا فقد شارك يف مؤامرة تسميم ر! اخلطاب القائمة عىل أساس اجلور والظلم

كام أنه  ، ْوسلم وشواهد إيذاءاته له طوال حياته قد مألت اخلافقنياهللا عليه وآله وسلم

ظلم أهل البيت النبوة وقتل سيدة نساء العاملني صلوات اهللا عليها وتسبب يف إجهاض 

ل باملؤمنني واألخيار بل باألناس العاديني  ّ جنينها املحسن الشهيد صلوات اهللا عليه ونك

وأباد مدنا إبادة مجاعية ! ذين كانوا يسألونه عن بعض املسائل الرشعية التي جيهلهاال

ّوأمر الطلقاء واألدعياء عىل  ، وفاضل بني الناس يف العطاء وهذا يناقض العدل واملساواة

ومنع إجراء احلد عىل  ، رقاب املسلمني مثل يزيد ومعاوية ابني أيب سفيان عليهم اللعنة

 ويف النص أن هذا .إىل غري ذلك من اجلرائم التي ال حرص هلا..  بن شعبةالزاين املغرية

 وهذا يناقض متاما شخصية عمر بن اخلطاب فإن املسلمني مجيعا اتفقوا عىل "وديع"امللك 

 .)1(!أنه كان فظا غليظ القلب قاسيا

لؤة ّترمحهم عىل أيب لؤ جاء عن طريق أهل البيت عليهم السالم) : معارص(يارس احلبيب 

ّألنه قد قتل عمر عليه لعائن اهللا واقتص منه انتقاما  ، رضوان اهللا تعاىل عليه وتبشريه باجلنة

لبنت رسول اهللا فاطمة الزهراء صلوات اهللا وسالمه عليها التي قتلها عمر حني هجم هو 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=179 
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وأوغاده عليها فكرس ضلعا من أضالعها وأسقط جنينها املحسن عليه السالم ورضهبا 

فسها وصفعها ووجأ جنبها بنعل السيف يف هجمة وحشية قذرة إلجبارها بالسوط ور

هلذا فإننا نحرتم أبا لؤلؤة فريوز ! وإجبار بعلها عىل مبايعة صاحبه أيب بكر عليه لعائن اهللا

 .)1(النهاوندي رضوان اهللا تعاىل عليه الذي هو بطل من أبطال اإلسالم

فال املك اال  منت عىل حرشكم مع ابا لؤلؤةوقد أ أما : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

السوال  : لكن هل يتسع صدر سامحتكم لعدد من االسئلة ، املباركة والتأمني كذلك

 : ماهي دوافع ابو لؤلؤة لقتل رجل كعمر وهو خليفة املسلمني ؟ السوال الثاين : األول

كيف تقارن   :ماذا كان موقف عيل بن ايب طالب من استشهاد عمر ؟ السوال الثالث

اين مات  : شجاعة عيل ابن ايب طالب كرم اهللا وجهه بشجاعة ابو لؤلؤة؟ السوال الرابع

بل كان خليفة ! أوال إن عمر عليه لعائن اهللا مل يكن خليفة املسلمني : فأجاب. ابو لؤلؤة ؟

يل وإنام قد اختاره صاحبه أبو بكر قب ، فإن املسلمني مل خيتاروه كام هو معلوم ، أيب بكر

عىل أن املسلمني أنفسهم لو أهنم  ، هالكه فجعله حاكام عىل املسلمني قهرا ودون مشورهتم

ألهنم بذلك يكونون  ، وملا أكسبه رشعية اخلالفة ، اختاروا عمر ملا كان ذلك بجائز أيضا

قد خالفوا النص الرشعي الذي جاء بتنصيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهام 

وأما ثانيا فإن دافع . صىل اهللا عليه وآله وسلم  خليفة بعد النبي األكرم الصالة والسالم

املؤمن البطل أيب لؤلؤة فريوز النهاوندي رضوان اهللا تعاىل عليه لقتل عمر كان هو االنتقام 

لفاطمة الزهراء صلوات اهللا وسالمه عليها واالقتصاص من قاتلها الذي هو عمر لعنة اهللا 

إن عمر  .ُستفيد من روايات أئمتنا عليهم الصالة والسالم وأصحاهبمهذا عىل ما ا ، عليه

ثم إن عمر ال يعترب شهيدا ألنه مل ! بل هلك وذهب إىل جهنم وبئس املصري! مل يستشهد
                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=407 
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 .ُبل قتل ظاملا وكان عىل الباطل كام هو معلوم ، ُيقتل مظلوما ومل يكن هو عىل احلق

فلم  ، أيب طالب صلوات اهللا عليهام من مقتل عمرأما موقف موالنا أمري املؤمنني عيل بن 

 !فتصبح مصيبة آل عمر مصيبتان! يكن سوى أن طالب بقتل ابنه يف اليوم نفسه

ّ فاستفز ذلك “لؤلؤة”فإن عبيد اهللا بن عمر عليهام اللعنة قام بقتل الطفلة املسلمة الربيئة 

 هذا األخري احتمى بابن أمري املؤمنني عليه السالم فجاء كي يقتص من عبيد اهللا لكن

 ّعفان عليه اللعنة فتوعده أمري املؤمنني بأنه ال ينسى جريمته وسيقتص منه عاجال أم آجال

ولذا فإن اخلالفة عندما عادت إىل صاحبها الرشعي وهو أمري املؤمنني عليه السالم؛ فإن ، 

ال !.  لعائن اهللاعبيد اهللا بن عمر هرب من املدينة والتحق بمعاوية بن أيب سفيان عليهام

فإن شجاعة أيب لؤلؤة ال تساوي شيئا أمام شجاعة سيف اهللا الغالب عيل  ، وجه للمقارنة

ُغري أن جبن عمر بن اخلطاب وخواره ال . بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليهام

وكيف يمكننا ! يساوي حتى بصقة من بصقات الشجاع أيب لؤلؤة رضوان اهللا تعاىل عليه

بني الذي مل يثبت يف التاريخ أنه قد قتل حتى كافرا واحدا يف الغزوات وبني مثل املقارنة 

 .)1(ُمات يف كاشان ودفن هناك عليه سحائب الرضوان .!أيب لؤلؤة؟

 ما هو موقفكم من رحيل العامل حممد حسني فضل اهللا : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

نتقدم إىل موالنا  :  فأجاب.صحوهنمكيف توجهون الناس يف هذه املرحله وبامذا تنو

بالتهاين والتربيكات هلالك هذا البرتي املبتدع ) عليه السالم(صاحب العرص والزمان 

ونسأل اهللا تعاىل أن يكون . الذي طاملا آذى قلب الصديقة الزهراء صلوات اهللا عليها

واملأمول من . هالكه بداية ملرحلة تنقية األجواء اإلسالمية من السموم التي بثها فيها

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=384 
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 وقال له .)1(املؤمنني الدعاء بأن يضاعف اهللا تعاىل عذابه وحيرشه مع أيب بكر وعمر وعائشة

نبارك لالمام املهدي عجل اهللا فرجه وللمراجع الدين حفظهم املوىل ولالخوة  : آخر

 املؤمنني ولسامحتكم وللسيد جمتبى هبالك عدو الزهراء املدعو حممد حسني فضل الشيطان

. واقرتح ان تسمون اليوم الذي هلك فيه عدو الزهراء بيوم فرحة الزهراء عليها السالم، 

 : فرد عليه، واحلمدهللا اآلن لن حتصل فتن يف رمضان كام كان يفعلهالعنة اهللا عليه كل سنة 

نشكركم عىل التهنئة جعل اهللا أيامنا وأيامكم وأيام املؤمنني أيام رسور وفرح وعجل فرج 

هننىء الشيخ يارس  : ًأرسل إليه أحدهم قائال و.)2(مد عليه الصالة والسالمقائم آل حم

احلبيب هبالك الضال املضل اجلاهل املغرور املداهن املتعدي عىل اقدس املقامات 

واملتجاهل العظم احلقوق وهي حقوق فاطمة الزهراء عليها السالم واهل البيت مدعي 

من اهللا ما يستحق جلرأته عىل أولياء اهللا ومما أثلج العلم واملرجعية اهلالك فضل اهللا عليه 

 :  فرد عليه.صدورنا أن أحدا من العلامء األعالم مل يصدر بيان تعزية يف حق هذا اجلاهل

ًوصلت رسالتكم للشيخ شاكرا ومقدرا وداعيا لكم بكل خري ً وهو يسأل اهللا تعاىل أن . ًّ

وأن يعجل بظهور موالنا صاحب  ، رجيعل أيامكم وأيام مجيع املؤمنني أيام فرح ورسو

 .)3(العرص والزمان أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء وصلوات اهللا وسالمه عليه

وعندما أراد عمرلعنه اهللا إحياء سنة اجلاهلية قام وأخرج حجر ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)4(املقام عن النطاق فأبعده عن البيت بمقدار مخسة وعرشين ذراعا

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1505 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1505 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1505 

)4 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=199 
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وذكرنا هناك ما  ، سبق أن أجبنا عىل هذه املسألة بام ال مزيد عليه) : عارصم(يارس احلبيب 

ّوأنه من املبرشين باجلنة من أمري  ، وصل إلينا من روايات يف مدحه رضوان اهللا تعاىل عليه

اللهم ” : وال مانع من قول. فارجع إىل اجلواب إن شئت ، املؤمنني صلوات اهللا عليه

فال  ، دما ثبت فضله وعلو منزلته بنص املعصوم عليه السالم بع“احرشين مع أيب لؤلؤة

ورأي سامحة السيد املرجع دام ظله بل مجيع علامء مدرسة أهل البيت . ترتدد واطمئن

 .)1(عليهم السالم قديام وحديثا هو هذا ال غري

ما رأيكم بالروايات التي تقول بأن اإلمام عيل نصح عمر عن ) : معارص(يارس احلبيب 

ّليس يستشم من  : اب شخصيا للحرب ضد الفرس لكي حيافظ عىل حياته؟ فأجابالذه ُ

بل احلفاظ عىل  ، ُّالرواية أن النصح كان بداعي احلفاظ عىل حياة الطاغية عمر لعنه اهللا

ًسالمة اجلبهة اخلارجية من التصدع أمام الكفار فيكون إغراء هلم بغزو املسلمني يف عقر  ّ

ُأكره أن يقال أن حممدا ”وذلك جيري جمرى . ًاال لإلسالم نفسهديارهم فيكون ذلك استئص

وكذا جيري جمرى إعانة اجلواد عليه السالم الطاغية  ،  يف قصة العقبة“يقتل أصحابه

َّفالقضية خارجية بحتة يقدم فيها . املأمون لعنه اهللا باحلرز الذي ينرصه اهللا به يف الفتوحات

 .)2(األهم عىل املهم 

 ألسنا يف 1430الحظتكم تأرخون اجلواب بسنة  : وقد قيل له) : معارص( يارس احلبيب

إىل إعادة التاريخ  ويسعى سامحة الشيخ بذلك ، التاريخ صحيح : قأجاب ؟1431سنة 

إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله اإلسالمي إىل أصله والذي يبتدئ من هجرة النبي األكرم 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=237 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1289 
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ربيع  بداية شهر وات اهللا عليه وآله وسلم يفّاملدينة املنورة والتي رشفها بوصوله صل

قبل أن يرجعه عمر لعنه اهللا إىل التاريخ اجلاهيل الذي يبتدئ من شهر حمرم  ، األول

هو من تاريخ هجرة الرسول  إن مبدأ السنة اإلسالمية :  وقال يف موضع آخر.)1(احلرام

 اهللا عليه وآله وسلمصىل وال خالف يف أن هجرته  ، صىل اهللا عليه وآله وسلماألكرم 

ومىض عليه وسلم صىل اهللا عليه وآله وكان هذا التأريخ بأمره  ، كانت يف شهر ربيع األول

ّأصحابه إىل أن جاء زمان الطاغية عمر بن اخلطاب لعنة اهللا عليه فغري وجعل مبدأ السنة 

ية اإلسالمية وبناء عليه فإن السنة املحمد .!من حمرم كام كان عليه احلال يف عهد اجلاهلية

أما السنة العمرية البدعية اجلاهلية فهي التي تبدأ يف  ، هي التي تبدأ يف شهر ربيع األول

 .)2(وينبغي الرجوع إىل السنة اإلسالمية. حمرم احلرام

مسامر باب ( هو -ّ عجل اهللا هالكه -اعلم أن هذا البرتي املبتدع ) : معارص(يارس احلبيب 

كام أن عمر وعصابته لعنهم اهللا جرحوا بذلك املسامر صدرها ف! يف زماننا هذا) التشيع

ّصلوات اهللا عليها حني انقضوا عليها؛ كذلك أبناء عمر اليوم جرحوا هبذا املسامر 

وكام أن ذلك املسامر أفاد عمر وعصابته من جهة أنه موجود ! ّصدورنا حني انقضوا علينا

بناء عمر اليوم من جهة أنه موجود يف يف وجه الباب الداخيل؛ كذلك هذا املسامر أفاد أ

فال ! ًفاختذوه مسامرا جيرحون به اجلسد الشيعي ويسيلون منه الدم! داخل الوسط الشيعي

 .)3(حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1327 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1331 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1365 
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 عىل ما يف الذاكرة - أي الذين دفنوا بجوار أيب لؤلؤة -من هؤالء ) : معارص(يارس احلبيب 

وهو السيد عز الدين الذي كان من أحفاد إمامنا زين العابدين عيل بن أحد علامء آل حممد 

ُوكان هذا العامل والسيد اجلليل قد أوىص قبيل وفاته بأن يدفن . احلسني صلوات اهللا عليهام

مع أنه قدس رسه من ذرية النبي األكرم  ، إىل جوار موالنا أيب لؤلؤة وحتديدا عند رجليه

ُله رشف السيادة لكنه مع هذا رغب يف أن يترشف بأن يدفن ووسلم صىل اهللا عليه وآله  ّ
وهناك آخرون من العلامء . إىل جوار هذا البطل العظيم أيب لؤلؤة رضوان اهللا تعاىل عليه

 .)1(ُوالسادة قد دفنوا إىل جواره لكن ال حترضين أسامؤهم اآلن

التي اعتمدت عليها ماهي املصادر الرجالية  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

حول هذا الرجل ؟ الرجاء  لتوثيق أبو لؤلؤة ؟ هل بامكانكم نقل أقوال العلامء األعالم

ذكر املصدر وسند الروايات ؟ ألن الرتيض أو الرتحم عليه إن مل يكن له أصل رشعي 

ليس أبو لؤلؤة فريوز  : يكون اإلنسان قد وقع يف املعصية والعياذ باهللا ؟ فأجاب

 ، ندي الفاريس رضوان اهللا تعاىل عليه من الرواة حتى نجد له ذكرا يف كتب الرجالالنهاو

حيث اعتربه أهل العامة  ، نعم؛ ابن أخيه عبد اهللا بن ذكوان من الرواة ولذلك جتد له ترمجة

ّثم احلظ ثانيا أنه رمحة اهللا عليه من املبرشين باجلنة عىل . فانتبه أوال ، فقيها وروايا صدوقا

غري أين  :  أمري املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه حينام قال لعمر عليه لعائن اهللالسان

َّأراك يف الدنيا قتيال بجراحة ابن عبد أم معمر؛ حتكم عليه جورا فيقتلك توفيقا يدخل به 

ويكفي يف رشفه وفضله أن حتقق دعاء الصديقة الكربى . ٍواهللا اجلنان عىل رغم منك

ّفعندما مزق  ، ْصلوات اهللا وسالمه عليها جرى عىل يديه املباركتنيفاطمة سيدة النساء 

عمر صحيفتها يف ملكية فدك التي كتبها هلا أبو بكر بعدما مل جيد بدا من اإلذعان حلقها؛ 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=412 
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 : واملقصود. بقر اهللا بطنك كام بقرت صحيفتي : قالت عليها السالم لعمر عليه اللعنة

وقد حتقق ذلك عىل يد املؤمن البطل أيب لؤلؤة . أخرق اهللا بطنك كام أخرقت صحيفتي

ّرضوان اهللا عليه عندما طعن الوغد عمر عليه اللعنة يف بطنه فقطع أمعاءه وصريه إىل  ّ

وال أدل عىل جاللة قدره من مواظبة مراجعنا وعلامئنا عىل الترشف . جهنم وبئس املصري

لعلوم الدينية هناك يف عيد فرحة وتراهم وسائر طلبة ا ، بزيارته يف مرقده الطاهر بكاشان

ّيقدمون واجب الشكر  ، الزهراء صلوات اهللا عليها يف التاسع من ربيع األول من كل عام

هلذا البطل املغوار الشجاع الذي أدخل الرسور عىل قلب رسول اهللا وآله األطهار صلوات 

بل إنك لو زرت . ّاهللا عليهم أمجعني بانتقامه من ألد أعدائهم وأكثرهم إجراما وطغيانا

وذلك أهنم  ، مرقده الرشيف لرأيت بعضا من علامئنا املجتهدين مدفونني إىل جواره

أوصوا بذلك قبل مماهتم حتى تشملهم شفاعته عند اهللا تعاىل وعند الزهراء البتول أرواحنا 

 .)1(فداها

 كان) لع(اخلاصة ان عمر بن اخلطاب  وروت العامة : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

هل  وكان يشكو مرض يف دبره فام املقصود بذلك مع التوضيح ؟ ويتداوى بامء الرجال

 قد ورد عن موالنا الصادق صلوات اهللا وسالمه عليه أنه قال : فأجاب. ًخمنثا ؟) لع(كان 

َإن لنا حقا ابتزه منا معادن األبن:  ُ كام كان من دعاء موالنا اإلمام احلسن العسكري . ّ

واستولت علينا غشوة  ، اللهم وقد شملنا زيغ الفتن : مه عليه قولهصلوات اهللا وسال

ّوابتز أمورنا معادن  ، وحكم علينا غري املأمونني يف دينك ، وقارعنا الذل والصغار ، احلرية

َاألبن  مجع -ً لغة -ُواألبن . وإفساد بالدك ، وسعى يف إتالف عبادك ، ّممن عطل حكمك ، ُ

كأن تكون يف دبرة دودة ال هتدأ إال  ،  أن يأتيه الرجال لعيب فيهوهو الذي يشتهي ، املأبون

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=116 
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 : ّوعندما جاء رجل إىل إمامنا الصادق صلوات اهللا عليه وسلم عليه قائال. بامء الرجال

هذا ! مه : قام اإلمام عىل رجليه مغضبا وهنر الرجل قائال. السالم عليك يا أمري املؤمنني

ُومل يسم به أحد غريه إال كان  ، ّاهللا سامه به ،  عليه السالماسم ال يصلح إال ألمري املؤمنني َّ ُ

وشاهدنا يف النصوص السابقة عن اإلمامني املعصومني صلوات اهللا وسالمه . منكوحا

إنام  ، ّعليهام أن الذين ابتزوا حقوق أهل البيت وظلموهم وأسموا أنفسهم بأمراء املؤمنني

ّولذا قد صنف الشيخ عبد عيل احلويزي  ، ريكونون يف الواقع من هذا الصنف القذ

كتابا خاصا يف هذا املوضوع أثبت فيه بدالئل ) قدس رسه(صاحب تفسري نور الثقلني 

ّاستشفها من نصوص وأشعار شتى أن هذه اخلصلة القذرة كانت يف مجيع خلفاء اجلور ّ ، 

. هللا عليهم أمجعنيلعنة ا ، وحتى آخر خلفاء بني العباس ، بدءا من أيب بكر بن أيب قحافة

اخلبيث عمر  ، وال شك بأن من أول هؤالء الذين مارسوا هذا الفعل الشنيع واستمرؤوه

ويف شأنه املمقوت هذا وردت روايات من كتب اخلاصة . لعنة اهللا عليه ، بن اخلطاب

من أنه كان ) قدس رسه(ّما حكاه السيد املحدث نعمة اهللا اجلزائري  ، فمن كتبنا. والعامة

وهو إنام حكاه عن جالل الدين السيوطي ..دبره لعنه اهللا داء ال يشفى إال بامء الرجاليف 

ّإذ قد كتب يف حاشيته املدونة عىل القاموس عند ترمجة لفظة  ، الذي هو من أكابر علامئهم

َاألبنة( َ إن هذه اخلصلة كانت يف مخسة نفر يف زمن اجلاهلية أحدهم سيدنا " : ما لفظه) ُ

وقد كان يف الطبعة اهلندية القديمة من صحيح البخاري ! "اب ريض اهللا عنهعمر بن اخلط

كان سيدنا عمر مأبونا ويتداوى بامء "إذ قد ورد فيه ما معناه  ، ّشاهد جيل عىل ذلك

ُكام قد حذف التربير  ، ُلكن ذلك حذف كام ترى من الطبعات املوجودة اليوم ، "الرجال

وحتريفه ) فتح الباري يف رشح صحيح البخاري(الذي ساقه ابن حجر العسقالين يف 

! للمعنى عندما قال أن ماء الرجال إنام هو نبت خيرج من اليمن وليس هو مني الرجال
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 أن تكون خبريا متتبعا لكثرة ما حذفه علامء النواصب من - أهيا األخ العزيز -وجيب 

 ، دح يف خلفائهم وأئمتهمّفكلام التفتوا إىل نص يق ، وكثرة حتريفاهتم هلا ، طبعات كتبهم

تبقى هنالك شواهد  ، بيد أنه مع كل هذا البرت والتقطيع والتلبيس! ّحذفوه أو حرفوه

ومنها ما هو  ، ّوأدلة عىل كون عمر منكوحا مأبونا وشاذا جنسيا عىل االصطالح احلديث

َّما بقي يف يشء م" : موجود إىل اليوم يف طبقات ابن سعد الذي روى عن عمر قوله ن أمر َ

فهذا عمر لعنة اهللا ! "ّوأهيم أنكحت ، ّاجلاهلية إال أين لست أبايل إىل أي الناس نكحت

عليه وبكل صفاقة ووقاحة يؤكد أنه مل يستطع التخيل عن عادته التي كانت فيه أيام 

ّولعل ! ومن أنكح نفسه له ، فال يبايل من نكح) والتي ذكرها السيوطي(اجلاهلية 

بمعنى أنه ال يبايل بمن  ،  هذا القول الوقح منه عىل أنه يقصد الزواجّاملخالفني سيفرسون

ّتزوج أو من زوج من بناته مثال فلو أنه  ، لكن هذا التفسري مضحك للثكىل كام ال خيفى ، ّ

ولو أنه كان كذلك ملا ! كان كذلك ملا قال أهنا عادة من عادات اجلاهلية فتكون مذمومة

ّحتني الفرص وتوسل بالنبي ا  ليقبل ابنته حفصة زوجة لهوسلم صىل اهللا عليه وآله ألعظم ّ

كم كان لعمر بن اخلطاب من البنات .. ثم! إذ هو ال ليس يبايل أي الناس ينكح حفصة، 

ُحتى يعرب بمثل هذا التعبري الذي يفهم منه الكثرة  ، إنه لدليل ال يرتاب فيه املؤمن! ّ

ويف ! رخيصة لكل قذر سافل وضيع مثلهّوواضح أن مقصوده لعنه اهللا أنه يقدم نفسه 

ّظني أن هذا هو ما يفرس حتريمه للزواج املؤقت  فإن الرجال آنئذ لن تكون هلم ) املتعة(ّ

 ّحاجة فيه ويف أمثاله من املأبونني مع وجود النساء الالئي يمكن الزواج هبن ألجل مسمى

ّا رشعه اهللا تعاىل لقضاء ُولذا فإنه أراد أن يفسد املجتمع اإلسالمي باللواط بدال مم، 
ّوإنك لو دققت وتفحصت أحوال علامئهم. احلاجة اجلسدية بطهر وعفاف سيام أولئك  ، ّ

لوجدت معظمهم عىل ما كان هو عليه من إتيان الرجال بدال  ، املفتونني به لعنة اهللا عليه
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ّوأتذكر باملناسبة أن إمام مجاعتهم الذي كان يصيل باملسجونني يف. من النساء  سجننا ّ

إنام كان عىل هذه احلال عىل ما كان مشتهرا عنه يف عنرب  ، بالكويت) سجن طلحة(

كام قد حكى يل ! ّويف الصباح يصيل هبم ، ّإذ كان يف الليل يندس يف خمادعهم! السجن

العالمة األزهري املرصي الشيخ حسن شحاته أن الشعراوي إنام كان مواظبا عىل هذه 

ّالسنة أخريا ) العراقية(ّ اعرتافات إمام مسجد وهايب التي بثها تلفزيون ّولعلك شاهدت! ُ

 .)1(!ّإذ أقر بأهنم كانوا يامرسون هذا الفعل الشنيع يف بيوت اهللا واملساجد

  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

وملاذا؟؟ وملاذا مل ينهاه ). اي وضع يد عىل يد( من قال وابتدع التكفري بالصالة؟-

ِومن من ابرز . هم الشديد عىل اتباع سنة الرسول بحذافريها؟املسلمون رغم حرص َ

 علامئهم يقول بأن التكفري خطأ وبدعة؟

 من ابتدع غسل الرجلني يف الوضوء؟؟ وملاذا؟ وملاذا مل ينهاه املسلمني؟؟ ومن قال منهم -

 بأن هذا خطأ وبدعة؟

 ؟ وملاذا مل ينهاه  يف األذان واإلقامة؟ وملاذا)حي عىل خري العمل( من هنى عن قول -

 املسلمني؟ ومن قال بأن هذا خطأ وبدعة؟

وهي كام يعلم كل .  يصيل الكثري من النواصب صالة الرتاويح يف شهر رمضان املبارك-

 ابتدعها عمر لعنة اهللا عليه؟ ملاذا مل ينهاه املسلمني؟ ومن قال بأن هذا بدعة؟ ، مسلم بدعة

 وملاذا مل ينهاه املسلمني؟ ، ملاذا؟ ، ج والزواج لقد حرم عمر لعنة اهللا عليه متعة احل-

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=15 
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وما سبب اجرتاء عمر عليه اللعنة عىل سنة رسول اهللا  ، ومن قال من علامئهم بخطأ عمر؟

الكل يعلم بأهنا  ،  وتغيريها؟ إن هذه األمور التي سألت عنها أناصىل اهللا عليه وآله وسلم

 سوئهم ومل ينهوا عنها إن كانوا يعلمون؟؟؟ملاذا مل يعي هذه االمور علامء  ، باطلة وخطأ

  : فأجاب

أما ملاذا مل ينكر ). لعنة اهللا عليه(ّإنه ال خيفى أن جل هذه البدع ابتدعها عمر بن اخلطاب 

كام هو حال  ، ّعليه املسلمون؟ فألن عمر كان ظاملا طاغيا متجربا ال يقبل أن يعارضه أحد

جترأ وأنكر عليه بدعته يف الدين حني أمر بكتابة َفمن من علامئهم  ، صدام التكريتي مثال

قد تركوا دين  ، فكذلك كان حال أولئك األسالف! آيات القرآن احلكيم بدمه النجس؟

إال ثلة مؤمنة  ، اهللا وراء ظهورهم واستلسموا للحاكم الظامل ورضخوا للواقع اجلديد

ّمنهم متسكوا بإيامهنم واستجمعوا شجاعتهم والتفوا حول إمام هم الرشعي عيل بن أيب ّ

وهؤالء اعرتضوا عىل  ، طالب صلوات اهللا عليهام فأصبحوا يف موقع املعارضة املقهورة

 ، أصل النظام االنقاليب الذي أسسه أبو بكر وعمر عليهام اللعنة يف يوم السقيفة املشؤوم

أما . زبورةومنها هذه البدع امل ، وعن كل ما يستتبع ذلك من بدع وحتريفات لدين اهللا تعاىل

علامء السوء الذين ذكرهتم؛ فعدم إنكارهم عىل عمر بدعه وإحداثه يف دين اهللا معلوم 

! فإهنم لو صنعوا ذلك خلرجوا من دينهم وللفظهم قومهم وملا بقت هلم باقية ، السبب

بل تراهم يف هذه ! فكيف تريدهم أن يصنعوا ذلك ليخرسوا دنياهم من أجل آخرهتم؟

 ، ّويوجهون بدعه وحمدثاته بمختلف األوجه ، عمر ألف عذر وعذراملوارد يلتمسون ل

كام يف مسألة ما يسمى وسلم صىل اهللا عليه وآله حتى وإن كانوا هبا يسيئون إىل رسول اهللا 

َحيث قالوا أن رسول اهللا مل ينه عن إقامتها مجاعة يف شهر رمضان إال  ، بصالة الرتاويح

وقد فطن عمر إىل ذلك ! داموا يواظبون عليها مجاعةخشية من أن يفرضها اهللا عليهم ما 
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فجمع  ،  وارحتاله إىل الرفيق األعىلصىل اهللا عليه وآله وسلميف ما بعد ميض رسول اهللا 

ّوكأن اهللا سبحانه وتعاىل يرشع أحكامه عىل حسب ما يرتاءى له ! ّالناس عىل األمر األول
 هيرب باملسلمني من فرائض له وسلمصىل اهللا عليه وآوكأن رسول اهللا ! من املستجدات

ّحيطون من ! هكذا هم! أال خيجل هؤالء؟! ما هذا اهلراء؟! اهللا تعاىل قبل أن تنزل عليهم

ّقدر رسول اهللا فيصورونه عىل أنه يفر من حكم اهللا ّويرفعون من قدر عمر فيصورونه ! ّ

إن الواقع هو أن عمر  : وبكل ثقة أقول! بمظهر الرجل احلازم الذي ال يساوم عىل دين اهللا

صىل اهللا عليه بن اخلطاب لعنة اهللا عليه هو النبي احلقيقي هلؤالء القوم ال حممد بن عبد اهللا 

فمن يالحظ مسلكهم يف الفقه وكيف يرفضون فيه ترشيعات رسول اهللا ! وآله وسلم 

ة أذكر وباملناسب! فإنا هللا وإنا إليه راجعون. ّويقدمون عليها ترشيعات عمر يستنتج ذلك

. وهو أن التكفري يف الصالة بدعة بال شك وال ريب ، ّلك ما ينبغي أن تذكر به من جيادلك

وأما قولنا فيه أنه بدعة فبضميمة أنه لو كان رسول اهللا صل اهللا عليه وآله يفعله حقا ملا 

إنام هو بدع عمر لعنة اهللا عليه حيث جاءه بعض املجوس  ، اختلف عليه اثنان من األمة

فاستحسن عمر أن  ، فقالوا أننا نصنعه تعظيام مللوكنا ، فسأل عنه ، فارس ففعلوه أمامهمن 

 .)1(!نحن أم هم؟! فاآلن من الذي أخذ دينه عن املجوس؟!! يفعله املسلمون يف صالهتم

ّتعرضت حادثة احلملة اإلجرامية عىل الزهراء البتول صلوات ) : معارص(يارس احلبيب 

من خالل  ، ت مستميتة من النواصب واملخالفني لطمسها ودفنهااهللا عليها إىل حماوال

وما كان قيامهم هبذه املؤامرة . حذف أو تغييب الروايات الرصحية املنقولة يف هذا الشأن

إال ألن إبقاء شواهد هذه احلادثة سينسف كل احرتام يمكن أن يشعر به املسلم جتاه 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=57 
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ابه املشاركني يف احلملة اإلجرامية عليهم شخصية عمر بن اخلطاب لعنة اهللا عليه أو أرض

 .)1(مجيعا لعائن اهللا ترتى

 ، أما ملاذا يتبع املاليني عمر مع كل هذه املخازي يف شخصيته) : معارص(يارس احلبيب 

واملتبرصون بأمره ال يعمل منهم إال القليل عىل رفع غشاوة اآلخرين  ، فألهنم خمدوعون

 هيتدي إىل حقيقة أمره إال القليل من الناس فيحتقرونه وهلذا فإنه ال ، خوفا أو مراعاة

 .)2(وينبذون اتباعه

َفإن من تبلغ به اخلسة  ، - رشب عمر للخمر -ليس مستغربا ) : معارص(يارس احلبيب 

والدناءة مبلغ االعتداء عىل سيدة نساء العاملني وبنت الرسول املصطفى البضعة الزكية 

 وسالمه عليها وروحي فداها البد وأن يكون جممع فاطمة البتول الزهراء صلوات اهللا

وعىل من بلغته  ، وعىل حزبه ، فلعنة اهللا عليه. القذارة والنجاسة والعربدة والوساخة

ّحقيقته فتأثم أن يلعنه ويتربأ منه ّ)3(. 

ومل يكن بني عائشة وعمر تناحر أو بغضاء بل إن العالقة بينهام ) : معارص(احلبيب  يارس

ومن صور تلك العالقة . ْوكانا متآلفني إىل حد كبري ومثري للريبة ، ة الوثاقةكانت شديد

يف وسلم صىل اهللا عليه وآله ّاملرتابطة أن عمر فضلها وحدها عىل غريها من أزواج النبي 

وأهنا كانت يف املقابل متتدحه عىل الدوام حتى أن التاريخ مل يسجل موردا واحدا  ، العطاء

. مع أنه سجل صدور ذلك منها جتاه عثامن بل جتاه أبيها أيضا ، و معارضةفيه نقد منها له أ

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=87 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=83 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=59 
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وال يبعد أن يكون سبب ذلك االرتباط الشديد بينهام هو وجود عالقة جنسية رسية قذرة 

 .)1(بالنظر إىل طبيعة كل منهام من حيث اهلوس اجلنيس واملسارعة إىل الفاحشة

نه اهللا يف التأسيس لفاجعة كربالء فأوسع من دور ابن اخلطاب لع) : معارص(يارس احلبيب 

ويكفيك أنه لوال ما صنع يف السقيفة  ، وقد أملعنا إليه يف حمارضاتنا ، أن حيويه بياننا هذا

املشؤومة بإزاحته أهل البيت عليهم السالم عن حقهم اإلهلي يف قيادة أمتهم ملا جرت كل 

ُإذ كان يفرتض  ،  وحتى يومنا احلايلتلك الويالت واملصائب عىل البرشية منذ ذلك اليوم

اآلن مثال أن ينعم سكان األرض بالعيش يف أمان واستقرار حتت حكم ويل اهللا صاحب 

ّكام أنه لوال ما صنعه ابن صهاك من تقريب . العرص صلوات اهللا عليه وأرواحنا فداه

هم اهللا وفسحه ثم أخاه معاوية لعن ، األمويني وتنصيب يزيد بن أيب سفيان أوال عىل الشام

املجال هلم واسعا للتسلط عىل رقاب املسلمني وهم الطلقاء الغدرة الفجرة أعداء اهللا 

ورسوله؛ لوال ذلك ملا طمعوا يوما يف اإلمرة وملا وصل يزيد بن معاوية عليه لعائن اهللا إىل 

 .)2(صىل اهللا عليه وآله وسلماخلالفة والسلطة ليستبيح دماء سبط رسول اهللا 

ّأن عمر بن اخلطاب استمر يف رشب اخلمر يف اجلاهلية ويف ) : معارص(حلبيب يارس ا

هذا عىل أقل . صىل اهللا عليه وآله وسلم اإلسالم حتى شهرين قبل استشهاد النبي األكرم 

وهي آخر  ، ّألنه مل يعرب عن انتهائه رشهبا إال حني نزلت اآلية األخرية يف املائدة ، تقدير

وقد استمر عمر يف .  احلكيم قبل شهرين من االستشهاد النبويسورة نزلت من القرآن

وكان تربير . بل إن عمر كان مغرما حتى الثاملة بالنبيذ. رشب اخلمر حتت عنوان النبيذ

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=165 

)2( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=175 
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 وقد استمر غرام عمر باخلمر .!عمر من رشبه للنبيذ هو أنه يساعده عىل هضم حلوم اإلبل

 .)1(.ان ينازع املوت بعد الطعنة املباركةأي حينام ك ، والنبيذ حتى آخر حلظات حياته

أن عمر عليه لعائن اهللا يتالعب باحلدود الرشعية ويعفو عن ) : معارص(يارس احلبيب 

 فال حول وال قوة إال “احلاكم العادل”املذنب ويعاقب الربيء وهو مع هذا عند القوم 

 .)2(!إنه خزي ليس أعظم منه خزي! باهللا العيل العظيم

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمحماولة قتل النبي  : من مثالب عمر) : معارص( يارس احلبيب

تطاوله عليه يف احلديبية ويف تشبيهه بنخلة نبتت يف قاممة ويف  ، رفع الصوت عليه ، العقبة

تتلمذه  ، الكذب عليه يف حديث ال نورث وغريه ، اهتامه له باهلجر واهلذيان وغري ذلك

التآمر عىل الويص الرشعي وكتابة الصحيفة  ، الزحف غري مرةفراره من  ، عند اليهود

اغتصاب  ، ّ غيلة بالسمصىل اهللا عليه وآله وسلممشاركته يف األمر بقتل النبي  ، امللعونة

حرقه  ، هجومه عىل دار الزهراء عليها السالم ، اغتصاب أرض فدك ، مقامه وخالفته

إسقاطه  ، رضهبا بالسوط عىل متنها ، هاكرسه ضلع ، لطمه وجهها ، رفسه بطنها ، باهبا

التطاول عىل  ، تقييده ألمري املؤمنني عليه السالم ووضعه احلبل يف عنقه ، جنينها وقتله له

 وانتحاله “أمري املؤمنني”غصبه لقب  ، أمري املؤمنني والزهراء عليهام السالم يف غري موقف

 والتحدث بأحاديثهوسلم  عليه وآله صىل اهللامنعه الناس من نرش سنة رسول اهللا  ، لنفسه

 ، إدمانه عىل معاقرة اخلمر والنبيذ ، تعطيله للحدود سيام احلد عىل املغرية بن شعبة، 

حتريم حالل اهللا يف كثري من  ، إشاعته حتريف القرآن ، سامحه للرجال بأن يلوطوه يف دبره

ألحكام كام يسمى بصالة حتليل حرام اهللا يف كثري من ا ، األحكام كمتعتي احلج والنساء

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=181 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=224 
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 ،  من األذان واإلقامة“حي عىل خري العمل”حذفه لذكر  ، الرتاويح وصالة الضحى

أمره بإبادة مجاعية ملدن منها عرب  ، تعذيب وقتل رجل جاءه سائال عن متشابه القرآن

 ، رسقته لبيت مال املسلمني ، اغتصابه اجلنيس المرأة بالزواج منها بغري رضاها ، سوس

ّاحه املجال لكعب األحبار اليهودي والقصاصني لتحريف الدين وبث اإلرسائيليات إفس

إرجاعه مقام إبراهيم  ، حذفه للبسملة من القرآن والصلوات ، يف املسجد النبوي الرشيف

منعه أهل البيت من حقوقهم  ، عليه السالم إىل املوضع الذي كان عليه يف اجلاهلية

بدعته يف جملس الشورى  ، يد ومعاوية والة عىل املسلمنيتعيينه للطلقاء كيز ، كاخلمس

 .)1(إلخ... صىل اهللا عليه وآله وسلمُأمره بأن يقرب يف حجرة رسول اهللا  ، السدايس من بعده

ال يمكن لنا أن نحرتم شخصا مثل عمر بن اخلطاب عليه لعائن ) : معارص(يارس احلبيب 

ّمنها أنه كان يرتدد عىل مدارس  ، يامنه كثريةواألدلة عىل عدم إ ، اهللا ألنه مل يؤمن حقا

وقد اعرتف بذلك وبأنه كان أحب الناس إىل ! اليهود كل يوم سبت ليتعلم منهم الدين

ما من أصحابك  : فقالوا! إين كنت أغشى اليهود يوم دراستهم : وذلك حني قال! اليهود

قد هنره وسلم اهللا عليه وآله صىل هذا مع أن رسول اهللا !. ُأحد أكرم علينا منك ألنك تأتينا

ٍوغري خاف بأن املؤمن احلقيقي ال يرتك . ّأمتهوكون فيها يابن اخلطاب : عن ذلك قائال له

فهذا ! ويذهب لليهود املرشكني ليأخذ منهم الدينوسلم صىل اهللا عليه وآله سيد املرسلني 

ًوقد رصح بنفسه بأنه كان شاكا يف اإلسال ، دليل عىل عدم إيامن عمر صىل م ويف نبوة النبي ّ

واهللا ما شككت منذ أسلمت إال ” : قال!  وذلك يف صلح احلديبيةاهللا عليه وآله وسلم

 وال صىل اهللا عليه وآله وسلمكام أن املؤمن احلقيقي ال يتطاول عىل رسول اهللا !. “يومئذ

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=391 
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بأنه منها يف رزية اخلميس حيث اهتم عمر النبي  ، وقد صنع ذلك عمر مرارا! ّيرد أمره

 ومنكرات عمر .!فطرده النبي وطرد أصحابه ، هيجر وهيذي وأن الوجع قد غلب عليه

وأعظم  ، ورشبه اخلمر ، ورضبه إياهم ، كقتله الناس بغري احلق ، ّكثرية ال تعد وال حتىص

جرائمه قتله لبضعة النبي فاطمة الزهراء صلوات اهللا عليها ويف ذلك بيان يطول ليس 

 ، عامل ليست من األعامل الصاحلة بل هي من املنكرات واجلرائموهذه األ. ههنا حمله

وعىل هذا املثال . بل هو يف جهنم ، وعليه فإن عمر لن ينال مغفرة من اهللا وأجرا عظيام

فار رمحاء بينهم  : فاآلية تقول ، ِقس سائر األمثلة ُ ْأشداء عىل الك ُُ ْ ََ َ َ َِ َّ ْ َ َّ ِ إال أننا ] 29 : الفتح[َ

 عائشة وطلحة والزبري عليهم لعائن اهللا قد حاربوا اخلليفة الرشعي عيل بن وجدنا مثال أن

وبذا تكون الصفات  ، أيب طالب صلوات اهللا عليهام ومجيع املؤمنني الذين كانوا معه

ألن املحاربة والقتال  ، الواردة يف هذه اآلية غري منطبقة عىل هؤالء الثالثة وأرضاهبم

صىل اهللا عليه وآله يف النار ولن يكونوا مع رسول اهللا وإذ ذاك فهم  ، خالف الرتاحم

إذن؛ فاآلية تنقض ما يزعمه البكريون ! وإال فيجب تكذيب القرآن والعياذ باهللا ، وسلم

ّأما اآلية الثانية فتاممها قوله عز . من أن مجيع الصحابة عدول وجتب مواالهتم واحرتامهم

ُْلقد ريض اهللاَُّ عن امل : من قائل َ َِ َ َ
ِ َ َؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل ْ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ُِ ِ َِّ َ َ َ ِ ِ

ًالسكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا  َ ً َ َ َ َِ ِْ ْ ُ َ ْ ََّ َ ْ َ َ ّوهذه اآلية ال تدل بأي حال عىل أن مجيع .]18 : الفتح[ِ

بل عىل  ، مهم جتب مواالهتم وجيب احرتاصىل اهللا عليه وآله وسلمأصحاب النبي 

ّأما أوال فألن عدد الذين بايعوا حتت الشجرة مل يتعدوا ألفا ومخسمئة . العكس من ذلك

وأما ثانيا ! فأين هم عن مجيع األصحاب الذين فاقوا املئة ألف؟ ، عىل أقىص التقديرات

بل هو منحرص بحال  ، فإن الرىض اإلهلي هنا ليس عاما يشمل كل األحوال واألزمنة

َإذ يبايعونك” : لقوله تعاىلاملبايعة  َ ُ َ ُِ َ بمعنى أن اهللا قد ريض عنهم يف قيامهم بمبايعتك يا “ِْ



1006 

وأما ثالثا فإن الرىض . ًال أنه قد ريض عنهم دائام وأبدا كام يزعم اجلاهلون ، رسول اهللا

َإن الذين يبايعونك إنام( : لقوله تعاىل ، اإلهلي هنا مرشوط بعدم نكث البيعة َّ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ ِ َّ َ يبايعون اهللاََّ َّ ُ َ ُِ

ث عىل نفسه ومن أوىف بام عاهد عليه اهللاََّ فسيؤتيه  ُ ث فإنام ينك َ ِيد اهللاَِّ فوق أيدهيم فمن نك ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َّ َّ َُ ِ َ َ ََ ِ ِ

ًأجرا عظيام  ِ َ ً ْ ِفالذي ينكث البيعة وال يوف هبا لن يكون مرضيا عنه ولن . )]10 : الفتح[َ

وقد ثبت أن معظم هؤالء الذين بايعوا حتت الشجرة قد نكثوا البيعة . هللا أجرا عظياميؤتيه ا

ّذلك ألن البيعة كانت عىل أن ال يفروا يف احلروب ! ّويف مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثامن

ّوقد فر معظم هؤالء املبايعني يف غزوة حنني باستثناء أمري املؤمنني عيل عليه . والغزوات

وعليه كان . س وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وعبد اهللا بن مسعودالسالم والعبا

! ّ قد فروا فرار اجلرذان يف غزوة حنني“صحابة”ّأبو بكر وعمر وعثامن وباقي من تسميهم 

وإذ ذاك فإن الرىض اإلهلي ال يشملهم وهم  ، فهم إذن قد نكثوا بيعة الرضوان يف احلديبية

ّليك بأن ال تعري اهتامما للبكريني احلمقى الذين يكذبون قول وع .إىل النار وبئس املصري

؛ زاعمني أن كل من يطلق عليهم صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا تعاىل وقول رسوله 

 .)1(إن اهللا تعاىل أعدل من ذلك!  يف اجلنة“صحابة”

هل صحيح ان عمر ابن اخلطاب كان لديه شارب وافر  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

ري وانه كان اذا غضب نفخ شاربه وفتل شاربه ؟ما معنى ذلك ؟ هل معناه ان شاربه وكب

كان يغطي فمه ؟ واال فكيف كان ينفخ شاربه ؟ وكيف كان يفتله اذن؟ وهل هذا يناقض 

قول الرسول االكرم ليس منا من مل ياخد شاربه وقول امري املؤمنني عليه السالم اقوام 

هذا األمر صحيح ويؤكد قذارة عمر  : فأجاب.  فمسخوا؟فتلوا الشوارب وحلقوا اللحى

هذا اليشء يعني أن عمر لعنة اهللا عليه كان ذا . بن اخلطاب وعدم حتليه بآداب اإلسالم

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=434 
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والشارب الطويل من عالمات املجوس أو  ، شارب طويل يفتله ثم ينفخ عند الغضب

 عليهام وآهلام اهلندوس وبال شك هو ضد وصايا الرسول املصطفى وأمري املؤمنني

 .)1(السالم

 .)2(والسبب معروف ، كان عمر يأوي خمنثا يف بيته) : معارص(يارس احلبيب 

 .)3(أن الطاغية عمر بن اخلطاب لعنه اهللا كان غري طاهر املولد) : معارص(يارس احلبيب 

ِّكيف زي( : ّقدم الشيخ يف سلسلة حمارضاته بعنوان : من موقعه) : معارص(يارس احلبيب  ف ُ

ًحتليال لنفسية الطاغية عمر بن اخلطاب لعنه اهللا وأوضح أنه ككثري من الطغاة ) اإلسالم؟

 ، ّالذين يتحول شعورهم باجلبن والنقص إىل وحشية كارسة بعد امتالكهم زمام السلطة

ًفالطاغي إذا ترك وحيدا فإنه هيرب وينهزم ألنه جبان باألصل ولكنه بعدما يصل إىل  ، ُ

ّي باجلالوزة فإنه يبطش بطشا شديدا ألنه بذلك يعوض النقص الذي السلطة ويستقو ً ً

وهذا ما يفرس بطشه  ، وعمر بن اخلطاب كان من هذا الصنف. يستشعر به يف أعامق نفسه

أما تعديات . عىل أهل بيت النبوة عليهم الصالة والسالم بعد انقالب السقيفة األسود

 فلم تكن عن شجاعة وإنام عن ثقة ه وآله وسلمصىل اهللا عليعمر عىل مقام خاتم األنبياء 

 وإعراضه عن املنافقني واجلاهلني من أمثاله كام أمره اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمبحلمه 

ْأولـئك الذين يعلم اهللاُّ ما يف قلوهبم فأعرض عنهم  : تعاىل ْ َ ُُ ْ َ َْ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َوخذ العفو ]. 63 : النساء[ُ َْ ْ ِ ُ

ْوأمر بال ِ ْ ُ ْ َعرف وأعرض عن اجلاهلني َ َ ْ ِْ ِ َ ْْ ِ ِ َ َ واجلبان الذي يعلم أن الطرف ]. 199 : األعراف[ُِ

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=530 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1493 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1636 
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املقابل حليم مأمور باإلعراض عنه حياول كذلك تعويض إحساسه النفيس بالنقص 

 .)1(واجلبن بإظهار جرأته عليه

  .)2(سافل ومنحط ووضيع وملعون ابن ملعونأن عمر  : جملة املنرب

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1786 

 7ص  ، 15العدد  ، الصادرة عن هيئة خدام املهدي ، جملة املنرب) 2(
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يف حفر اخلندق وقد حفر الناس وحفر عيل عليه وكان  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

بأيب من حيفر وجربئيل يكنس الرتاب بني  : السالم فقال له النبي صىل اهللا عليه آله وسلم

م قال النبي صىل اهللا وعليه ث ، ومل يكن يعني أحدا قبله من اخللق ، ويعينه ميكائيل ، يديه

ال يرىض حممد أن أسلمنا عىل يده  : فغضب عثامن وقال!  : احفر : وآله لعثامن بن عفان

َّيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل (فأنزل اهللا تعاىل عىل نبيه  ، حتى يأمرنا بالكد َ َ َُّ ُُّ ُ ْ َُ َّ ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ

م بل اهللاَُّ يمن علي ُ ْإسالمك ُّ َ ََ ََ ُ َ ِْ م أن هداكم لإليامن إن كنتم صادقني ِ ُ َك ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ َُ ُِ ِ ِ ْ َْ  . )1(])17 : احلجرات[َ

 .)2(لكل أمة فرعون وعثامن فرعون هذه األمة : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 : وقد قال له عثامن حني خاصمه أبو ذر وطلب منه حقه من بيت املال : عيل عليه السالم

عيل عليه   قال.أي سفيه ؟ قال أبوذر«  : ال عليه السالمأال تغني عنا سفيهك هذا ؟ ق

                                                        
 ، 39/114 ، 30/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/467 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز) 1(

 ، سن املرنديأليب احل ، جممع النورين ، 2/608 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 109/29

 121 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 183

مستدرك  ، 31/298 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 288 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

،  ملذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 8/185 ، 7/518 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 135 ، لنجاح الطائي
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عيل عليه   قال.الرتاب يف فيك : عيل عليه السالمل فقال عثامن ...ليس بسفيه : السالم

  .)1(بل الرتاب يف فيك : السالم

وليحدثن البدع  ، أما إين أعلم أهنم سيولون عثامن : يوم الشورى : عيل عليه السالم

وإن كنت  ، ليتداوهلا بنو أمية بينهم ، وإن قتل أو مات ، ن بقي ألذكرنكولئ ، واألحداث

  .)2("حيا لتجدين حيث تكرهون 

من عبد اهللا عيل  : - وهم العمدة يف قتل عثامن -أنه كتب إىل أهل مرص  : عيل عليه السالم

ر أمري املؤمنني إىل القوم الذين غضبوا هللا حني عيص يف أرضه وذهب بحقه ورضب اجلو

فال معروف يسرتاح إليه وال منكر يتناهى  ، رسادقه عىل الرب والفاجر واملقيم والظاعن

  .)3(عنه

                                                        

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 31/450 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 710 ، للطويس ، األمايل) 1(

حياة أمري املؤمنني  ، 251 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/20 ، امليانجي

) عليه السالم(ة اإلمام عيل بن أيب طالب موسوع ، 3/334 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(

 ، إليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 12/30 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ

265 

بحار  ، 319 ، 2/40 ، 1/88 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي ) 2(

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 9/88 ، لألميني  ،الغدير ، 31/397 ، للمجليس ، األنوار

 3/182 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/192

 ، 29/622 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/63 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 3(

 ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 376 ، 359 ، 315 ، 187 ، 9/74 ، لألميني ، الغدير ، 33/595

 للمحمودي ، هنج السعادة ، 3/2269 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 228 ، ألويس كريم حممد

) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 16/156 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (5/49، 
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إىل محال  : فقال ، ًقيس بن أيب حازم مستشفعا لعثامنوقد جاءه  : عيل عليه السالم

  .)1(اخلطايا

 وبقية يا معرش املسلمني يا أبناء املهاجرين انفروا إىل أئمة الكفر : عيل عليه السالم

فوالذي فلق احلبة  ، انفروا إىل من يقاتل عىل دم محال اخلطايا ، األحزاب وأولياء الشيطان

  .)2(وبرأ النسمة إنه ليحمل خطاياهم إىل يوم القيامة ال ينقص من أوزارهم شيئا

لو أمرين عثامن أن أخرج من داري  : فقال ، يف عثامنوقد كلمه العباس  : عيل عليه السالم

  .)3(ولكن أيب أن يقيم كتاب اهللا،  خلرجت

                                                                                                                                        
يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 372 ، 3/365 ، مديانملحمد حم ، عن لسانه

للمرزباين  ، خمترص أخبار شعراء الشيعة ، 7/52 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخ

حماكامت اخللفاء  ، 347 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، 54 ، اخلراساين

 300 ، جلواد جعفر اخللييل ، اعهموأتب

 31/268 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 261 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 ، )احلاشية (31/268 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/40 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 2(

 رشح هنج البالغة ، 2/523 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 9/72 ، لألميني ، الغدير ، 34/50 ، 307

عليه (وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 2/194 ، البن أيب احلديد، 

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، )احلاشية (167 ، أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين ، )السالم

ملحمد  ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، )احلاشية (96 ، البن عقدة الكويف ، )السالم

 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 294 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 3/375 ، حممديان

 ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 348 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، 7/202

 301 ، د جعفر اخللييلجلوا

 31/268 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 261 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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إن لعثامن ثالث  ، وما سؤالك عن عثامن : رجل عثامن ؟ فقالوقد سأله  : عيل عليه السالم

 ، مل يكن بقديم اإليامن ، وصاحب بليات ، وحمل ثالث لعنات ، وثالث غدرات ، كفرات

احلديث  ، م أحدوهو الذي صد الناس يو ، وما زال النفاق يف قلبه ، وال ثابت اهلجرة

  .)1(طويل

  .)2(أنا يعسوب املؤمنني وعثامن يعسوب الكافرين : عيل عليه السالم

إين مل أسمه  : ثم قال جللسائه! يا عثامن  : فقال له ، وقد دعا ابنه عثامن : عيل عليه السالم

  .)3(إنام سميته باسم عثامن بن مظعون ، باسم عثامن الشيخ الكافر

ال جيتمع حبي وحب عثامن يف قلب رجل إال اقتلع أحدها  : أنه قال:  عيل عليه السالم

  .)4(صاحبه

 . )5(من كان سائال عن دم عثامن فإن اهللا قتله وأنا معه : أنه قال : عيل عليه السالم

                                                        
 31/306 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 293 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 261 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 31/307 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (301 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 3(

 294 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 261 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 31/307

 10 ، لفارس تربيزيان حسون ، عثامن بن مظعون، 

 31/307 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 294 ، الح احللبيأليب الص ، تقريب املعارف) 4(

بحار  ، 263 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 294 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 5(

ملاذا مل يصل عيل  ، )احلاشية (1/176 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 31/308 ، للمجليس ، األنوار

 99 ، جاح الطائيعىل امللوك الثالث ؟ لن
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مزق كتاب اهللا ووضع فيه  ، يا أبا ذر أتى اليوم يف االسالم أمر عظيم : عيل عليه السالم

 : فقال له أبو ذر ،  قال. أن يسلط احلديد عىل من مزق كتابه باحلديدوحق عىل اهللا ، احلديد

أن أهل اجلربية من بعد موسى قاتلوا  :  يقول.صىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا 

ثم إن اهللا بعث فتية فهاجروا إىل غرب  ، أهل النبوة فظهروا عليهم فقتلوهم زمانا طويال

  فقال أبو ذر.قتلتني يا أبا ذر :  فقال عيل.أنت بمنزلتهم يا عيلو ، آبائهم فقاتلهم فقتلوهم

  .)1(أما واهللا لقد علمت أنه سيبدأ بك: 

من كالم له فيام رده عىل املسلمني من قطايع عثامن واهللا لو وجدته قد  : عيل عليه السالم

ل فاجلور تزوج به النساء وملك به اإلماء لرددته فان يف العدل سعة ومن ضاق عليه العد

أال إن كل قطيعة أقطعها عثامن وكل مال أعطاه من مال اهللا فهو  :  ويف رواية.عليه الضيق

  .)2( إلخ...ولو وجدته قد تزوج ، فإن احلق القديم ال يبطله شئ ، مردود يف بيت املال

                                                        
مستدرك  ، 36 ، لعدة حمدثني ، األصول الستة عرش ، 1/108 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/407 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 8/436 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

 ،  ضياء الدين املحموديحتقيق ، األصول الستة عرش من األصول األولية ، 15/27 ، للربوجردي

 للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 239 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 176

 ، إثبات اهلداة ، 3/320 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 5/140، 

 2/489 ، للحر العاميل

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 1/46 ، )عليه السالم(عيل خطب اإلمام  ، هنج البالغة) 2(

 686 ، 211 ، 187 ، 2/15 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ، 1/377

 لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 274 ، للمنتظري ، نظام احلكم يف اإلسالم

للنوري  ، مستدرك الوسائل ، 1/396 ، للقايض النعامن املغريب ، دعائم اإلسالم ، )احلاشية( 2/339، 

رشح  ، 275 ، 2/14 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 13/66 ، الطربيس
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ْربام يود الذين كفروا لو(:  عز وجل يف قوله تعاىل : عيل عليه السالم َ ُّ َ َ ََ ْ َ َُّ َ َُّ َ كانوا مسلمني ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ

 قال هو انا إذا خرجت انا وشيعتي وخرج عثامن بن عفان وشيعته ونقتل )]2 : احلجر[

  .)1(بني أمية فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني

  .)1(من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي عىل دم عثامن : عيل عليه السالم

                                                                                                                                        

  ،)احلاشية (31/222 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/373 ، للقايض النعامن املغريب ، األخبار

 لألميني ، الغدير ، 17/155 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 97/59 ، 41/116 ، 32/16

 664 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 357 ، 9/315 ، 8/287، 

ملحمد مهدي  ، دراسات يف هنج البالغة ، 278 ، ألويس كريم حممد ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة، 

 ، 7/117 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 41 ، شمس الدين

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 4/2997 ، 3/1840 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 12/170

البيان يف تفسري   ،1/269 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (187 ، )احلاشية (1/187

 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 114 ، ملحمد باقر احلكيم ، علوم القرآن ، 218 ، للخوئي ، القرآن

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/446

ض النضري يف معنى حديث الرو ، 32/198 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 4/120 ، الريشهري

 ، 349 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، 362 ، لفارس حسون كريم ، الغدير

 ، 302 ، جلواد جعفر اخللييل ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 62/83 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا

إلدريس احلسيني  ، )عليه السالم( شيعني احلسني لقد ، 183 ، لصالح الورداين ، السيف والسياسة

 1/464 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 228 ، املغريب

 للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، 18 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

 مكيال املكارم ، 53/64 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/98 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 105، 

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 1/193 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين، 

 1/329 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/396
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 .ذلكإين ال أقول  : أتشهد أن عثامن قتل مظلوما ؟ فقال هلام : وقد سئل : عيل عليه السالم

 عيل عليه  فقال.فمن ال يشهد أن عثامن قتل مظلوما فنحن براء منه ثم قاما فانرصفا : قاال

َإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين   :السالم ْ َ ُّ ُ َ ْ ُِ ِ ْ ُّ ُ َ ُ َُّ َّ ْ َّْ َ َ َْ َِ َِ ِ ِ َوما أ *َ َ ِنت هبادي َ َ ِ َ

َالعمي عن ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون َ َّ َ َ ُْ ْ ُّ َ ْ ْ ِْ ُ َ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ُِ ِ  ثم .)] النمل81 - 80 [ِ

ال يكن هؤالء يف ضاللتهم بأوىل باجلد منكم يف حقكم وطاعة  : أقبل عىل أصحابه فقال

  .)2(إمامكم

أنت أعور اما أن ( : حبك وأحب عثامن فقال لهاين أ : وقد قال له رجل : عيل عليه السالم

 .)3(لتضادمها ،  يعني ال جيتمع هذان احلبان)تعمى واما أن تبرص

فإنه من كان يف قلبه  ، معرش الشيعة علموا أوالدكم بغض عثامن : احلسن عليه السالم

  .)1(فإن مل يدركه آمن به يف قربه ، حب لعثامن فأدرك الدجال آمن به

                                                                                                                                        
 للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، 20 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 1(

للجنة  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 53/90 ، 52/219 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،112، 

للحر  ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 412 ، )عليه السالم(احلديث معهد باقر العلوم 

 267 ، العاميل

 للمحمودي ، ج السعادةهن ، 9/70 ، لألميني ، الغدير ، 202 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 2(

 ، 1/484 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 4/24 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 2/168، 

حياة أمري  ، 1/26 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، كتاب الفتوح ، 32/457 ، للمجليس ، بحار األنوار

 3/373 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(املؤمنني 

 ، 248 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة ، 2/168 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 3(

 1/295 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل ، 1/314 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق

 )احلاشية(
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فجاء  ، إنا وبني أمية تعادينا يف اهللا فنحن وهم كذلك إىل يوم القيامة :  السالماحلسني عليه

جربئيل عليه السالم براية احلق فركزها بني أظهرنا وجاء إبليس براية الباطل فركزها بني 

  .)2(وإن أول قطرة سقطت عىل وجه األرض من دم املنافقني دم عثامن بن عفان ، أظهرهم

ومن  ، أن عثامن جيفة عىل الرصاط من أقام عليها أقام عىل أهل النار : ماحلسني عليه السال

  .)3(جاوزه جاوز إىل اجلنة

أما واهللا الذي حرم مكة للحسن بن عيل بن فاطمة أحق برسول اهللا  : احلسني عليه السالم

 ه اهللامسري أيب ذر رمح ، وهو واهللا أحق به من محال اخلطايا ، وبيته ممن أدخل بيته بغري إذنه

املؤوي لطريد رسول اهللا  ، احلامي احلمى ، وبعبد اهللا ما صنع ، الفاعل بعامر ما فعل، 

وبايعكم عىل ذلك األعداء وأبناء  ، لكنكم رصتم بعده االمراء ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

  .)4(األعداء

                                                                                                                                        
 ، 31/308 ، 27/58 ، جليسللم ، بحار األنوار ، 294 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

ال جيوز اإلمام احلسن الصالة  ،  وقال النتيجة88 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟

 خلف عثامن

ملاذا مل يصل  ، 31/308 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

الواضح من قول اإلمام احلسني عدم جواز  :  وقال89 ، ح الطائيلنجا ، عيل عىل امللوك الثالث؟

 الصالة عىل جثامن عثامن ألنه من املنافقني املحرفني للدين اإلسالمي احلنيف 

ملاذا مل يصل  ، 31/308 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 164 ، للطربي الشيعي ، املسرتشد ، 99 ، 83 ،  الطائيلنجاح ، عيل عىل امللوك الثالث ؟

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/379 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 160 ، للطويس ، األمايل) 4(

عليه (موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 1/373 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 44/152

ملحمد بن عيل  ، بشارة املصطفى ، 269 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم للجنة احلديث يف  ، )السالم
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حتى فتحها كانت أبواب الضاللة مغلقة  : أنه كان يلعن عثامن ويقول : حممد بن احلنفية

  .)1(عثامن

ال تكون حرب ساملة حتى يبعث قائمنا ثالثة أراكيب يف األرض  : الباقر عليه السالم

وركب يلعنون عثامن يف جزيرة  ، وركب يردون املظامل ، ركب يعتقون مماليك أهل الذمة

  .)2(العرب

َيا أهيا الذين آمنوا ال( : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم ْ َُّ َ َُّ َِ
َ م باملن واألذىَ ُ َ تبطلوا صدقاتك َْ َ ْ َُ ِّ َ ِْ ِ َِ ُ.. 

 - ويف رواية يف فالن وفالن وفالن -نزلت يف عثامن  :  قال.)]264 : البقرة[إىل آخر اآلية 

  .)3(وجرت يف معاوية وأتباعهام

                                                                                                                                        

موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/230 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 418 ، الطربي

اإلمام احلسني يف  ، 1/436 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

 2/231 ، لعيل األبطحي ، يقنيأحاديث الفر

ملاذا مل يصل  ، 31/308 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 99 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالث ؟

يصل ملاذا مل  ، 31/309 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 99 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالث ؟

 ، 30/214 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/147 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/101 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/283 ، يزيللحو ، تفسري نور الثقلني ، 1/296

 ، هاشم البحراين ، الربهان ، 127 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 1/644

1/253 
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َيا أهيا الذين آمنوا ال تبطلوا صدق( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ْ ُ َ ْ ََّ َُ ْ َ َِ ُِ َ َُّ م باملن واألذىَ ُ َاتك ََْ ِّ ِ ِ( 

  .)1(أنزلت يف عثامن : ملحمد وآل حممد عليه الصالة والسالم هذا تأويل قال

كان أمري املؤمنني عليه السالم يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال  : الباقر عليه السالم

وجل مؤمنا فليقاتل الباكي عىل دم عثامن والباكي عىل أهل النهروان ان من لقي اهللا عز 

بان عثامن قتل مظلوما لقي اهللا عز وجل ساخطا عليه ويدرك الدجال فقال رجل يا أمري 

  .)2(املؤمنني فان مات قبل ذلك قال يبعث من قربه حتى يؤمن به وان رغم انفه

إن املهدي من آل حممد فالن ابن فالن باسمه واسم  : إن املنادي ينادي : الباقر عليه السالم

 .)3( يعني رجال من بني أمية-إن فالنا وشيعته عىل احلق  : ادي الشيطانفين ، أبيه

 ، أما واهللا لتنتهني أو ألردنك إىل ربك األول : إن عثامن قال للمقداد : الباقر عليه السالم

 .أبلغ عثامن عني أين قد رددت إىل ريب األول : قال فلام حرضت مقداد الوفاة قال لعامر

                                                        
 ، 30/214 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/147 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

ملاذا  ، 1/644 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/283 ، للحويزي ، قلنيتفسري نور الث

 127 ، لنجاح الطائي ، مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟

 للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، 20 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

للجنة  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 53/90 ، 52/219 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 112، 

للحر  ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 412 ، )عليه السالم(احلديث معهد باقر العلوم 

 267 ، العاميل

معجم  ، 52/294 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 272 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة) 3(

فضائل أمري املؤمنني  ، 457 ، 3/281 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(ديث اإلمام املهدي أحا

 ، 2/173 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 201 ، البن عقدة الكويف ، )عليه السالم(

 3/736 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة
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وأراد مقداد ريض اهللا عنه  ، لعون أراد بالرب األول الصنم أو املالكلعل امل : قال املجليس

لعله كان مراد عثامن لعنه اهللا بالرب األول مواله  :  ويف موضع آخر قال.به الرب تعاىل

ومراد مقداد  ، أو الصنم الذي كان يف اجلاهلية يعبده ، أو الذي كان تبناه ، الذي أعتقه

  .)1(تعاىل شأنهريض اهللا عنه الرب القديم 

ٌأحيسب أن لن يقدر عليه أحد ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ ْ َ َُ َ َِ َِ ْ ََّ ََ َ  :  قال.)]5 : البلد[ْ

ت ماال لبدا ( .صىل اهللا عليه وآله وسلم يعني عثامن يف قتله ابنة النبي  ْ ًيقول أهلك ُّ ً َ ُ َُ ََ ُ ْ  : البلد[َ

ٌأحيسب أن مل يره أحد (لعرسة  يعني الذي جهز به النبي من جيش ا)] 6 َ ُ َ َُ َ ََ َ ْْ َّ  :  قال)]7 : البلد[َ

  .)2(فساد كان يف نفسه

كان إذا فرغ من  ، ان عثامن ملا أحدث أحداثه : أيب جعفر عليه السالم : الباقر عليه السالم

  وقال الصدوق.فلام رأى ذلك قدم اخلطبتني واحتبس الناس للصالة ، الصالة قام الناس

قدم اخلطبتني عثامن ألنه أحدث ما أحدث مل يكن الناس ليقفوا عىل خطبته أول من : 

                                                        
 ، 12/467 ، للمويل حممد صالح املازندراين ،  أصول الكايفرشح ، 8/331 ، للكليني ، الكايف) 1(

مستدرك  ، 31/360 ، 30/240 ، 22/438 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 115 ، للمفيد ، األمايل

 ، 2/18 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 8/425 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

ملحمد  ، املنتخب من الصحاح الستة ، 81 ، للرشيعتي األصفهاين ، يامنالبيان يف عقائد أهل اإل ، 118

 )احلاشية (112 ، حياة األنصاري

 24/282 ، 9/251 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/423 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، للحويزي ، نيتفسري نور الثقل ، 2/1444 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 108/340، 

 ، 74 ، للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار ، 3/296 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/580

 330 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف ، 4/463 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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وقد أحدث ما أحدث فقدم اخلطبتني  ، ويقولون ما نصنع بمواعظه وهو ال يتعظ هبا

  .)1(لتقف الناس انتظار الصالة

إذا رأيتم نارا من املرشق تطلع ثالثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل  : الباقر عليه السالم

الصيحة ال تكون  : ثم قال ، مد عليهم السالم إن شاء اهللا عز وجل إن اهللا عزيز حكيمحم

الصوت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث وعرشين فال تشكوا  ، إال يف شهر رمضان

ويف آخر النهار صوت إبليس اللعني ينادي أال إن فالنا قتل  ، يف ذلك واسمعوا وأطيعوا

وإذا  ، فكم ذلك اليوم من شاك متحري قد هوى يف النار ،  ويفتنهممظلوما ليشكك الناس

سمعتم الصوت يف شهر رمضان فال تشكوا أنه صوت جربئيل وعالمة ذلك أنه ينادى 

                                                        

من  ، 1/119 ، للصدوق ، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا  ، 1/265 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 ، منتهى املطلب ، 3/287 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 1/433 ، للصدوق ، ال حيرضه الفقيه

 ، جامع املقاصد ، 4/174 ، للشهيد األول ، ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ، 1/345 ، للعالمة احليل

 ، 300 ، الثاينللشهيد  ، روض اجلنان ، )احلاشية (459 ، )احلاشية (2/442 ، للمحقق الكركي

 2/401 ، للمحقق األردبييل ، جممع الفائدة ، )احلاشية (1/255 ، للشهيد الثاين ، مسالك األفهام

 ، للمحقق السبزواري ، ذخرية املعاد ، )احلاشية (4/121 ، ملحمد العاميل ، مدارك األحكام ، )احلاشية(

لعيل  ، رياض املسائل ، 10/82 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 320 ، 2/311 ق 1

 ، مصباح الفقيه ، 397 ، 11/337 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 4/118 ، الطباطبائي

 ، للخوئي ، كتاب الصالة ، 1/549 ، للخوانساري ، جامع املدارك ، 2/476 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 441،  7/333 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (7/321

 ، 6/89 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 202 ، )احلاشية (86/144 ، 31/242 ، 6/74

لباقر رشيف  ، )عليه السالم(حياة اإلمام الرضا  ، 2/227 ، حلسن صاحب املعامل ، منتقى اجلامن ، 264

 2/33 ، القريش
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باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء يف خدرها فتحرض أباها وأخاها عىل 

 :  خروج القائم عليه السالمال بد من هذين الصوتني قبل :  وقال عليه السالم.اخلروج

 ، فهو صوت إبليس اللعني ، وصوت من األرض ، صوت من السامء وهو صوت جربئيل

فاتبعوا الصوت األول وإياكم واألخري أن  ، ينادي باسم فالن أنه قتل مظلوما يريد الفتنة

ًفالنا قتل مظلوما أي عثامن : قوله :  قال املجليس.تفتتنوا به ً)1(.  

وكان عنده رجل حيادثه يف شئ من ذكر عثامن فإذا وزغ قد قرقر من  : ه السالمالباقر علي

فوق احلايط فقال أبو جعفر عليه السالم أتدري ما يقول قلت ال قال يقول لتكفن عن ذكر 

  .)2(عثامن أو ألسبن عليا

ُوالذين كفر( : أبا جعفر عليه السالم عن هذه اآلية فقال : الباقر عليه السالم َ ََّ َ  بنو أمية )واَِ

َأعامهلم كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء( ْ َ ْ َ ْ َُ َّ ُ ُ ََ ٍْ ِ ِ ٍ َ َ ُ ُ أوردكم  : فينطلق هبم فيقول ،  والظمآن نعثل)َ

ِحتى إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللاََّ عنده فوفاه حسابه واهللاَُّ رسيع احلساب (املاء  َ َ َِ ِ ِْ َّ َ ً َ َُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َِ َ َ ْ ََّ ِ َ ْ  : النور[ِ

39[()3(. 

                                                        

معجم  ، 52/230 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 263 ،  النعامينملحمد بن إبراهيم ، كتاب الغيبة) 1(

للمريزا حممد  ، مكيال املكارم ، 3/253 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(أحاديث اإلمام املهدي 

 33/919 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 2/172 ، 1/256 ، تقي األصفهاين

 مدينة املعاجز ، 301 ، للمفيد ، االختصاص ، 374 ، الصفارملحمد بن احلسن  ، بصائر الدرجات) 2(

قاموس  ، 46/263 ، 31/599 ، 27/267 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/20 ، هلاشم البحراين، 

 3/322 ، إلبن شهرآشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 9/314 ، ملحمد تقي التسرتي ، الرجال

 7/33 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ستدرك سفينة البحارم ، 23/324 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 1/363 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات، 



1022 

  :وقد بلغه قول احلكيم بن العباس الكلبي : الصادق عليه السالم

  وعثامن خري من عيل وأطيب*وقستم بعثامن عليا سفاهة 

اللهم إن كان عبدك كاذبا فسلط عليه  : فرفع الصادق يده إىل السامء ومها يرعشان فقال

رتسه األسد واتصل خربه فبعثه بنو أمية إىل الكوفة فبينام هو يدور يف سككها إذ اف ، كلبك

  .)1(احلمد هللا الذي أنجزنا وعدنا : بجعفر فخر هللا ساجدا ثم قال

وعيل وعامر يعملون وسلم صىل اهللا عليه وآله كان رسول اهللا  : قال : الصادق عليه السالم

 فقال له أمري املؤمنني عليه السالم ارجز به فقال عامر ، فمر عثامن يف بزة له خيطر ، ًمسجدا

 عن ..ً ومن تراه عاندا معاندا..ً يظل فيها راكعا وساجدا..ال يستوي من يعمر املساجدا :

ما أسلمنا لتشتم  : فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله فأتى النبي  :  قال.ًالغبار ال يزال حائدا

 ، أفتحب أن يقال بذلك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، أعراضنا وأنفسنا

                                                        

 ، 5/424 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/360 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

لعيل  ، )ه وسلمصىل اهللا عليه وآل(وضوء النبي  ، 47/136 ، 46/192 ، للمجليس ، بحار األنوار

للسدي عيل  ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين  ، 1/315 ، الشهرستاين

أعيان  ، 15/329 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (1/75 ، خان املدين الشريازي

موسوعة  ، 2/421،  البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 7/121 ، ملحسن األمني ، الشيعة

موسوعة املصطفى والعرتة  ، 8/75 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(املصطفى والعرتة 

 مسلم بن عقيل) عليهم السالم(شهداء أهل البيت  ، 9/88 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(

 3/131 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 75 ، للحاج حسني الشاكري، 
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ُيمنون عليك أن أسلموا : (يتان فنزلت آ ْ َُ ْ َ ََ َ َ ْ ََ صىل اهللا ثم قال النبي  ،  اآلية)]17 : احلجرات[ُّ

  .)1(لعيل عليه السالم اكتب هذا يف صاحبكوسلم عليه وآله 

إن ويل عيل عليه السالم ال يأكل إال احلالل الن صاحبه كان كذلك  : الصادق عليه السالم

  .)2( أكل أو حراما الن صاحبه كذلكوإن وىل عثامن ال يبايل أحالال

 منافقني معرويف النفاق صىل اهللا عليه وآله وسلمزوج رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

  .)3(وسكت عن االخر ، أبو العاص بن الربيع : ثم قال

                                                        

 ، )احلاشية (20/275 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/138 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

الدرجات  ، 3/153 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 30/237 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 13/285 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 259 ، لعىل خان املدنى ، الرفيعة يف طبقات الشيعة

ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك  ، 369 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير

 126 ، لنجاح الطائي ، الثالث؟

 ، 12/189 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 144 ، للكليني ، روضة الكايف) 2(

  ، 253 ، 2/176 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار

 ، 2/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 41/129 ، للمجليس ، بحار األنوار

  ، 8/450 ، للمحمودي ، هنج السعادة

سنن اإلمام  ، 5/74 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 121 ، للوحيد البهبهاين ، تعليقة عىل منهج املقال

موسوعة اإلمام عيل بن  ، 173 ، )عليه السالم(ث معهد باقر العلوم للجنة احلدي ، )عليه السالم(عيل 

 8/279 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(أيب طالب 

مستدرك  ، 20/562 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 129 ، ألمحد بن عيسى األشعري ، النوادر) 3(

بحار  ، 565 ، البن إدريس احليل ، مستطرفات الرسائر ، 14/444 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

 20/537 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 100/378 ، 22/159 ، للمجليس ، األنوار
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 ابنته فالنا ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلموقد سئل زوج رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

َوال حيسبن الذين : (فأنزل اهللا  ، قد فعل : فكيف زوجه األخرى ؟ قال : فقيل،  نعم : قال َّ َ َِ َّ ََ ْ َ

ٌكفروا أنام نميل هلم خري ألنفسهم إنام نميل هلم ليزدادوا إثام وهلم عذاب مهني  َ ِْ ُِّ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ٌُ َ ُ َ ََ ْ ْ ُ ِّ ْ َْ ُ َُ َ َ ًَ ِ ِِ ِ ِ ُِ َّ ُ ََّ ٌ َ  : آل عمران[َ

178[()1(.  

نعوذ باهللا  : فقال : أيفلت من ضغطة القرب أحد ؟ قال : وقد سئل:  الصادق عليه السالم

صىل اهللا منها ما أقل من يفلت من ضغطة القرب إن رقية ملا قتلها عثامن وقف رسول اهللا 

إين ذكرت  : عىل قربها فرفع رأسه إىل السامء فدمعت عيناه وقال للناسوسلم عليه وآله 

  .)2( من ضمة القربهذه وما لقيت فرققت هلا واستوهبتها

َورضب اهللاَُّ مثال للذين آمنوا امرأة  : ( عز وجليف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َ ْ َ َِ ُِ َ َ ََّ ِّ ًَ َ َ

َفرعون  ْ َ ْ صىل هذا مثل رضبه اهللا لرقية بنت رسول اهللا  : أنه قال ،  اآلية)]11 : التحريم[ِ

                                                        
 ، 22/160 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/207 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، 2/294 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/413 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 1/326 ، هلاشم البحراين ، الربهان

 ، )احلاشية (1/325 ، للحر العاميل ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 3/236 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، 2/182  ،للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 22/163 ، 6/261 ، للمجليس ، بحار األنوار

ملحمد تقي  ، قاموس الرجال ، 9/33 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

الصحيح من سرية  ، 1/458 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 12/258 ، التسرتي

لنجاح  ، ناتهأزواج النبي وب ، 5/232 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي األعظم 

 62 ، الطائي
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َونجني من فرعون ( : وقوله : التي تزوجها عثامن بن عفان قالوسلم اهللا عليه وآله  ْ ِّ ََ ْ ِ ِ ِ َ

ِوعمله ِ َ َ َونجني من القوم الظاملني(:  وقوله .يعني من الثالث وعمله) َ ِِ ِ َِّ َ ِْ ْ َ ِّ   .)1( يعني به بني أمية)ََ

 عليه لعنة اهللا آوى عمه املغرية بن أيب - أي عثامن -إن الفاسق  : الصادق عليه السالم

صىل دمه فقال البنة رسول اهللا وسلم ىل اهللا عليه وآله صالعاص وكان ممن هدر رسول اهللا 

ما  : ال ختربي أباك بمكانه كأنه ال يوقن أن الوحي يأيت حممدا فقالت : اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه  فقال رسول اهللا ...عدوهوسلم صىل اهللا عليه وآله كنت الكتم رسول اهللا 

 العاص والعن من يؤويه والعن من ؟ حيمله والعن اللهم العن املغرية بن أيب : وآله وسلم

من يطعمه والعن من يسقيه والعن من جيهزه والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو 

وعاء وهو يعدهن بيمينه وانطلق به عثامن فآواه وأطعمه وسقاه ومحله وجهزه حتى فعل 

صىل  عثامن بنت رسول اهللا  فرضب...صىل اهللا عليه وآله وسلم مجيع ما لعن عليه النبي 

صىل اهللا عليه أنت أخربت أباك بمكانه فبعثت إىل رسول اهللا  : وقالوسلم اهللا عليه وآله 

اقني حياءك وسلم صىل اهللا عليه وآله فأرسل إليها رسول اهللا  ، تشكو ما لقيتوسلم وآله 

 كل ذلك ما أقبح باملرأة ذات حسب ودين يف كل يوم تشكو زوجها فأرسلت إليه مرات

خذ سيفك واشتمل عليه  : فلام كان يف الرابعة دعا عليا عليه السالم وقال ، يقول هلا ذلك

ثم ائت بيت ابنة ابن عمك فخذ بيدها فإن حال بينك وبينها أحد فاحطمه بالسيف وأقبل 

رسول اهللا عليه السالم ابنة رسول اهللا فلام نظرت إليه رفعت صوهتا بالبكاء واستعرب 

وبكى ثم أدخلها منزله وكشفت عن ظهرها فلام أن وسلم صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا

ثالث مرات ماله قتلك قتله اهللا وكان ذلك يوم األحد وبات عثامن  : رأى ما بظهرها قال

                                                        

 الربهان ، 2/701 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 30/258 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 8/185 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 4/358 ، للبحراين، 
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ملتحفا بجاريتها فمكث االثنني والثالثاء وماتت يف اليوم الرابع فلام حرض أن خيرج هبا 

نساء املؤمنني  و فاطمة عليها السالم فخرجتليه وآله وسلمصىل اهللا عأمر رسول اهللا 

من  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله معها وخرج عثامن يشيع جنازهتا فلام نظر إليه النبي 

أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فال يتبعن جنازهتا قال ذلك ثالثا فلم ينرصف فلام كان يف 

فأقبل عثامن متوكئا عىل موىل له ممسك ببطنه  ، لينرصفن أوال سمني باسمه : الرابعة قال

انرصف  : يا رسول اهللا إين اشتكى بطني فإن رأيت أن تأذن يل أنرصف قال : فقال

  .)1(وخرجت فاطمة عليها السالم ونساء املؤمنني واملهاجرين فصلني عىل اجلنازة

صىل اهللا عليه هللا إن املغرية بن أيب العاص ادعى أنه رمى رسول ا : الصادق عليه السالم

فلام كان يوم  ، وادعى أنه قتل محزة وكذب ، فكرس رباعيته وشق شفتيه وكذبوسلم وآله 

اخلندق رضب عىل اذنيه فنام فلم يستيقظ حتى أصبح فخيش أن يؤخذ فتنكر وتقنع بثوبه 

وجاء إىل منزل عثامن يطلبه وتسمى باسم رجل من بني سليم كان جيلب إىل عثامن اخليل 

ادعيت أنك رميت  ، وحيك ما صنعت : فجاء عثامن فأدخله منزله وقال ، نم والسمنوالغ

 ، وادعيت أنك قتلت محزة ، وكرست رباعيته ، وادعيت أنك شققت شفتيه ، رسول اهللا

بام وسلم صىل اهللا عليه وآله فلام سمعت ابنة النبي  ، وأخربه بام لقي وأنه رضب عىل اذنه

سكتها عثامن ثم خرج عثامن إىل رسول اهللا وهو جالس يف صنع بأبيها وعمها صاحت فأ

يا رسول اهللا إنك آمنت عمي املغرية فكذب فرصف عنه  : املسجد فاستقبله بوجهه وقال

                                                        
ويف الكايف  :  وقال78/393 ، 22/160 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/251 ، للكليني ، الكايف) 1(

جامع أحاديث  ، ولعله عليه السالم نسبها إليه سرتا عليه ، أنه لعنه اهللا زنى بجارية رقية يف تلك الليلة

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 3/292 ، للربوجردي ، الشيعة

10/58 
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يا رسول  : وجهه ثم استقبله من اجلانب اآلخر فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

وجهه عنه وسلم ىل اهللا عليه وآله صاهللا إنك آمنت عمي املغرية فكذب فرصف رسول اهللا 

فلعن اهللا من أعطاه راحلة أو رحال أو قتبا أو سقاء أو قربة  ، آمناه وأجلناه ثالثا : ثم قال

هذه عرشة أشياء فأعطاها كلها إياه  : قال عاصم ، أو دلوا أو خفا أو نعال أو زادا أو ماء

ثم مشى يف نعليه فنقبتا ثم  ، بافخرج فسار عىل ناقته فنقبت ثم مشى يف خفيه فنق ، عثامن

فأتى شجرة فجلس حتتها فجاء امللك  ، مشى عىل رجليه فنقبتا ثم مشى عىل ركبتيه فنقبتا

صىل اهللا عليه وآله بمكانه فبعث إليه رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله فأخرب رسول اهللا 

فلام أتياه قال زيد  ، اقتالهائتياه فهو يف مكان كذا وكذا ف : زيدا والزبري فقال هلاموسلم 

آخى بني محزة وسلم صىل اهللا عليه وآله إنه ادعى أنه قتل أخي وقد كان رسول اهللا  : للزبري

صىل اهللا عليه وآله فرجع عثامن من عند النبي  ، فرتكه الزبري فقتله ، وزيدا فاتركني أقتله

فحلفت باهللا ما فعلت إنك أرسلت إىل أبيك فأعلمته بمكان عمي  : فقال المرأتهوسلم 

فأرسلت إىل أبيها تشكو ذلك  ، فلم يصدقها فأخذ خشبة القتب فرضهبا رضبا مربحا

 ، فأرسل إليها أين ألستحي للمرأة أن ال تزال جتر ذيوهلا تشكو زوجها ، وختربه بام صنع

فمن  ، خذ السيف ثم ائت بنت عمك فخذ بيدها : فقال لعيل ، فأرسلت إليه أنه قد قتلني

صىل اهللا فجاء هبا إىل النبي  ، فدخل عيل فأخذ بيدها ، ل بينك وبينها فارضبه بالسيفحا

 فمكثت يوما وماتت يف الثاين ، قتلها قتله اهللا : فقال أبوها ، فأرته ظهرهاوسلم عليه وآله 

من بيته وسلم صىل اهللا عليه وآله فخرج رسول اهللا  ، واجتمع الناس للصالة عليها، 

من أمل جاريته الليلة  : صىل اهللا عليه وآله وسلممع القوم فقال رسول اهللا وعثامن جالس 

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، قاهلا مرتني وهو ساكت ، فال يشهد جنازهتا
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فخرجت فاطمة يف  : قال ، فقام يتوكأ عىل مهني ، ليقومن أوال سمينه باسمه واسم أبيه

  .)1(نسائها فصلت عىل أختها

خرج عبد اهللا بن عمرو بن العاص من عند عثامن فلقى أمري  : الصادق عليه السالم

يا عىل بيتنا الليلة يف امر نرجو ان يثبت اهللا هذه األمة  : فقال له ، املؤمنني صلوات اهللا عليه

 ، فقال أمري املؤمنني لن خيفى عىل ما بيتم فيه حرفتم فيه وغريتم وبدلتم تسع مأة حرف

تبون الكتاب بأيدهيم ثم : (ئة حرفتم وثالثامئة غريتم وثالثامئة بدلتم ثالثام ْ َّفويل للذين يك ُْ ْ َ َّ ِّ ٌ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ ََ ِ َ ُ

َّيقولون هـذا من عند اهللاِّ ليشرتوا به ثمنا قليال فويل هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلم مما  َّ َِّ ْ ِّْ ْ َ ُُ َُّ ٌَّ ٌ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ً ِْ ِ َ

س ْ ِيك َبون َ   .)2()]79 : البقرة[ُ

َّعبس وتوىل ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َ َ ََ  أهنا نزلت يف رجل من )]1 : عبس[َ

فام رآه تقذر منه  ، فجاء ابن أم مكتوم ، وسلمصىل اهللا عليه وآله بني أمية كان عند النبي 

  .)3(نكره عليهفحكى اهللا سبحانه ذلك وأ ، ومجع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه

                                                        

ملحمد  ، شجرة طوبى ، 81/392 ، 78/391 ، 30/200 ، 22/158 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

جلعفر  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم  ، 2/242 ، مهدي احلائري

 ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، 1/96 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح ، 9/461 ، مرتىض

 1/77 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، نوار النعامنيةاأل ، )احلاشية (2/362 ، ملحمد هادي اليوسفي

 ، 3/217 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/48 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 1/473 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 89/55 ، 30/178

 ، بحار األنوار ، 1/462 ، التربيزيللمريزا جواد  ، رصاط النجاة ، 224 ، للخوئي ، منية السائل) 3(

 ، )احلاشية (3/728 ، للطربيس ، تفسري جوامع اجلامع ، )احلاشية (71/184 ، 30/175 ، للمجليس

التفسري  ، 2/1405 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 10/266 ، للطربيس ، تفسري جممع البيان

 ، تفسري امليزان ، 5/509 ، للحويزي ، لثقلنيتفسري نور ا ، 5/284 ، للفيض الكاشاين ، الصايف
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َوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ُ َّ ُ َِ َّ ََّ ِّ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ

َحرض أحدهم املوت قال إين تبت اآلن  َ َ َُْ ِّ ُ َْ ْ َ َُ َِ ُ ُ َ نزلت يف القرآن زعالن تاب  :  قال)]18 : النساء[َ

  .)1(كناية عن عثامن : زعالن :  بيان.نهحيث مل تنفعه التوبة ومل تقبل م

نزلت هذه اآلية يف أمري املؤمنني عليه السالم والثالث وذلك أنه  : الصادق عليه السالم

صىل اهللا كان بينهام منازعة يف حديقة فقال أمري املؤمنني عليه السالم نرىض برسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله ىل رسول اهللا فقال عبد الرمحن بن عوف له ال حتاكمه إوسلم عليه وآله 

فإنه حيكم له عليك ولكن حاكمه إىل ابن أيب شيبة اليهودي فقال ألمري املؤمنني وسلم 

عليه السالم ال ارىض إال بابن شيبة اليهودي فقال ابن شيبة له تأمتنون رسول اهللا عىل 

َوإذا(: فأنزل اهللا عىل رسوله ! وحي السامء وتتهمونه يف االحكام  ِ ِ دعوا إىل اهللاَِّ ورسوله َ ِ ُ َ َ َُ ِ ُ

م بينهم إذا فريق منهم معرضون  ُ َليحك َ َُ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ْ َُّ ِّ ْ َْ ٌ َِ ُأولئك هم (- إىل قوله - )]48 : النور[ِ ُ َ ِ َ ْ ُ

َالظاملون ُ َِّ()2(.  

                                                                                                                                        
 ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، )احلاشية (548 ، لعبد اهللا شرب ، تفسري شرب ، 20/204 ، للطباطبائي

جلعفر  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم  ، 1/493 ، ملحمد هادي اليوسفي

 416 ، 397 ، 4/390 ، للعاميل ، االنتصار ، 3/112 ، للطرحيي  ،جممع البحرين ، 3/162 ، مرتىض

 ،430 ، 433 ، 443 

تفسري  ، 30/176 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/133 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 1/458 ، للحويزي ، نور الثقلني

 ، 22/98 ، 9/227 ، للمجليس ، اربحار األنو ، 2/107 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/853 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 108/122

 1/366 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 3/615 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/442
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اختالف بني العباس من املحتوم والنداء من املحتوم وخروج  : الصادق عليه السالم

أال إن  : ينادي مناد من السامء أول النهار : وكيف النداء ؟ قال : قلت ، القائم من املحتوم

أال إن عثامن وشيعته هم  : وينادي مناد يف آخر النهار : قال ، عليا وشيعته هم الفائزون

يصدقه  : فام يدرينا أيام الصادق من الكاذب ؟ فقال : فقال رجل :  ويف رواية.الفائزون

ُّأفمن هيدي إىل احلق أحق ( : إن اهللا عز وجل يقول ، اديعليها من كان يؤمن هبا قبل أن ين َِّ َ ََ َ َْ ََ ِ ِ
ْ

مون  ُ م كيف حتك ُ َأن يتبع أمن ال هيدي إال أن هيدى فام لك َ َ َّ َُّ ْ َ ُ َ َّْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ِّ َّْ َ َ َِ   .)1()]35 : يونس[ِ

ملا مىض احلسني بن عيل عليهام السالم بكى عليه مجيع ما خلق اهللا  : الصادق عليه السالم

 . )2(البرصة ودمشق وآل عثامن بن عفان عليهم لعنة اهللا : اال ثالثة أشياء
                                                        

 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 310 ، 8/209 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 274 ، 266 ، للطويس ، كتاب الغيبة ، 437 ، 12/277 ، 6/255

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 305 ، )احلاشية (52/300

دراسات يف والية الفقيه وفقه  ، 2/303 ، زيللحوي ، تفسري نور الثقلني ، 296 ، 5/162 ، 3/458

 452 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 1/244 ، للمنتظري ، الدولة اإلسالمية

 3/451 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 9/144 ، للعاميل ، االنتصار ، )احلاشية(

من ال حيرضه  ، 363 ، 166حممد بن قولويه كامل الزياراتعفر بن  ، 4/576 ، للكليني ، الكايف) 2(

 مستدرك الوسائل ، 14/506 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (2/594 ، للصدوق ، الفقيه

للحر  ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 54 ، للطويس ، األمايل ، 10/313 ، للنوري الطربيس، 

 ، 45/206 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/166 ،  البحراينهلاشم ، مدينة املعاجز ، 3/415 ، العاميل

جامع  ، 461 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 98/152 ، 57/211

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 560 ، 553 ، 12/488 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

احلق  ، 2/77 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(حاديث أهل البيت موسوعة أ ، 1/402 ، الشاهرودي

 358 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(املبني يف معرفة املعصومني 
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إن ناسا  ،  أصلحك اهللا" : فقال له ، وقد سأله عامرة اهلمداين : الصادق عليه السالم

ال ترو عني  : فقال له ، يعريونا ويقولون إنكم تزعمون أنه سيكون صوت من السامء

ًإن نشأ ننزل عليهم من السامء آية (: و يف كتاب اهللا ه : كان أيب يقول ، وأروه عن أيب َ َْ َْ َّ ِّ ِ َ ِّ َ ُ َّْ َ ِ

َفظلت أعناقهم هلا خاضعني  ْ ِْ ِ َ ََ ْ ُ ُ َّ َ ََ  ،  فيؤمن أهل األرض مجيعا للصوت األول)]4 : الشعراء[َ

 : ثم ينادي ، فإذا كان من الغد صعد إبليس اللعني حتى يتوارى من األرض يف جو السامء

 : ويقولون ، قتل مظلوما فاطلبوا بدمه فريجع من أراد اهللا عز وجل هبم سوءأال إن عثامن 

وهو قول اهللا عز  ، هو من سحرهم : هو : ويقولون ، هذا سحر الشيعة وحتى يتناولونا

ٌّوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ( : وجل ْ ُّ ٌ َِ َِ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ ًُ ِ  .)1()]2 : القمر[ِ

بينام أنا وحنش بن املعتمر بمكة إذ قام أبو ذر وأخذ بحلقة ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

من عرفني فقد عرفني ومن جهلني  ، أهيا الناس : ثم نادى بأعىل صوته يف املوسم ، الباب

مثل أهل بيتي يف ( : إين سمعت نبيكم يقول ،  أهيا الناس.أنا أبو ذر ، فأنا جندب بن جنادة

ومثل باب حطة يف بني  ، من ركبها نجا ومن تركها غرق ، أمتي كمثل سفينة نوح يف قومه

لن تضلوا ما  ، إين تركت فيكم أمرين( : إين سمعت نبيكم يقول ،  أهيا الناس.)إرسائيل

 عثامن يؤاخذ أبا ذر فلام قدم . إىل آخر احلديث)...كتاب اهللا وأهل بيتي : إن متسكتم هبام

عهد عهده إيل  : ما قمت به يف املوسم ؟ قالما محلك عىل  : املدينة بعث إليه عثامن فقال

من يشهد بذلك ؟ فقام عيل عليه  :  فقال. وأمرين بهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

                                                        

 ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 269 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/180 ، للبحراين ، تفسري الربهان  ،5/296 ، لعيل الكوراين العاميل

52/293 



1032 

إن هذا وصاحبيه  :  فقال عثامن.ثم انرصفوا يمشون ثالثتهم ، السالم واملقداد فشهدا

  .)1(حيسبون أهنم يف شئ

 :  فقال عمرو.أراد عثامن أن يغري ديننا فقتلناه : امرقال ع) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

َأال  : وقد قاهلا فرعون قبلك لقومه :  قال عامر.أال تسمعون ؟ قد اعرتف بقتل عثامن َ

َتستمعون  ُ ِ َ اهنضوا معي عباد اهللا إىل قوم يزعمون أهنم يطلبون  : وقال.)2(]25 : الشعراء[َْ

 بغري ما يف كتاب اهللا إنام قتله الصاحلون املنكرون بدم الظامل لنفسه احلاكم عىل عباد اهللا

 .)3( للعدوان اآلمرون باالحسان

 إنام قتله أصحاب حممد وقراء الناس : هاشم بن عتبةقال ) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

وما أنت وابن عفان إنام قتله  : هاشم ، حني أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب، 

 .)4(ني أحدث أحداثا وخالف حكم الكتابأصحاب حممد وقراء الناس ح

                                                        

بحار  ، 457 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 1/229 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 11/124 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 23/119 ، للمجليس ، األنوار

وضوء  ، 8/22 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 339 ، البن مزاحم املنقري ، فنيوقعة ص) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/39 ، 1/85 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

 ، 2/54 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 216 ، 9/113 ، لألميني ، الغدير ، 33/30

 276 ، لعىل خان املدنى ، درجات الرفيعة يف طبقات الشيعةال

 ، 33/26 ، 32/489 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 326 ، إلبن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 3(

 276 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 216 ، 9/114 ، لألميني ، الغدير

 ، )احلاشية (31/300 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 354 ، ملنقريالبن مزاحم ا ، وقعة صفني) 4(

 10/290 ، 361 ، 216 ، 9/122 ، لألميني ، الغدير ، 33/36
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ُيمنون عليك أن أسلموا(قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ َُ ْ َ ََ َ َ ْ ََ  : احلجرات [...ُّ

 نزلت يف عثامن يوم اخلندق وذلك أنه مر بعامر بن يارس وهو حيفر اخلندق وقد ارتفع )]17

ال يستوي من يبني املساجد فيصيل  : امرفقال ع ، الغبار من احلفر فوضع كمه عىل أنفه ومر

فالتفت إليه عثامن  ، فيها راكعا وساجدا كمن يمر بالغبار حائدا يعرض عنه جاحدا معاندا

فقال له مل وسلم صىل اهللا عليه وآله ثم اتى رسول اهللا  ، يا بن السوداء إياي تعنى : فقال

 قد أقلتك .ليه وآله وسلم صىل اهللا عفقال له رسول اهللا  ، ندخل معك لتسب أعراضنا

م بل اهللاَُّ (: إسالمك فاذهب فأنزل اهللا  ُ ِيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل إسالمك َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َُ َ َّ ُ َ ْ َ َِ َّ َ َ َُّ َُّ َ َ

م أن هداكم لإليامن إن كنتم صادقني  ُ َيمن عليك َِ ِ َِ ْ ُّ َْ َ ْ ْ ُُ َُ ُِ ِ ِ ْ ْ ََ َّإن ( أي لستم صادقني )]17 : احلجرات[َ ِ

َ يعلم غيب الساموات واألرض واهللاَُّ بصري بام تعملون اهللاََّ ُ ْ ََ َ ْ َ َّ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ٌ
ِ ِ َ ِ   .)1(])18 : احلجرات[َ

ون  (يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ م ال تسفك ُ َوإذ أخذنا ميثاقك َ َ َ ْ ِْ ِْ َْ َ َ َ ِ َ

م من دياركم ث ُ ُدماءكم وال خترجون أنفسك ُ َ َْ ِّ َ ْ َُ ْ ُِ َ ُ َِ َِ ِ َم أقررتم وأنتم تشهدون ُ ُْ َ ُ َُ َْ ْ ْ ْ َ ََّ  نزلت )]84 : البقرة[َ

يف أيب ذر رمحة اهللا عليه وعثامن بن عفان وكان سبب ذلك ملا امر عثامن بنفي أيب ذر إىل 

الربذة دخل عليه أبو ذر وكان عليال متوكئا عىل عصاه وبني يدي عثامن مأة ألف درهم قد 

حوله ينظرون إليه ويطمعون ان يقسمها فيهم محلت إليه من بعض النواحي وأصحابه 

فقال أبو ذر لعثامن ما هذا املال ؟ فقال عثامن مأة ألف درهم محلت إيل من بعض النواحي 

 يا عثامن أيام أكثر مأة ألف درهم أو "أريد أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأي فقال أبو ذر 

                                                        
 20/243 ، 9/238 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/322 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

الصحيح من سرية  ، 6/528 ، 5/56  ،للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 31/599 ، 30/173، 

 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع ، 9/129 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي األعظم 

  ، 1/294 ، ملحمد بيومي مهران ، اإلمامة وأهل البيت ، 65
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قال اما تذكر انا وأنت وقد دخلنا عىل  " مأة ألف درهم " ؟ فقال عثامن بل "أربعة دنانري 

 عشيا فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

السالم فلام أصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبرشا فقلنا له بآبائنا وأمهاتنا دخلنا إليك 

يناك فرحا مستبرشا فقال نعم كان قد البارحة فرأيناك كئيبا حزينا ثم عدنا إليك اليوم فرأ

بقي عندي من فئ املسلمني أربعة دنانري مل أكن قسمتها وخفت ان يدركني املوت وهي 

وقال له يا أبا  ، عندي وقد قسمتها اليوم واسرتحت منها فنظر عثامن إىل كعب األحبار

ك شيئا ؟ إسحاق ما تقول يف رجل أدى زكاة ماله املفروضة هل جيب عليه فيام بعد ذل

فقال ال ولو اختذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ فرفع أبو ذر عصاه 

فرضب هبا رأس كعب ثم قال له يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر يف أحكام املسلمني 

نزون الذهب والفضة وال ينف : (قول اهللا أصدق من قولك حيث قال ْ ِوالذين يك ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ َ ََّّ ِقوهنا يف َُ َ َ ُ

ٍسبيل اهللاِّ فبرشهم بعذاب أليم  َ َِ َ ٍ َ َِ ُِ ْ ِّ ِ وى هبا جباههم *َ ْ ْ يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتك َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ِ ِ ُ ََ ََّ ِ ِ َ ُ

نزون  ْ م فذوقوا ما كنتم تك ُ َوجنوهبم وظهورهم هـذا ما كنزتم ألنفسك ْ ُ ُ َ ُ َ ُُ ِْ َِ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُُ ََ َ َ ُ ُ َ ُ  )]35-34 : التوبة[َ

يا أبا ذر انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولوال صحبتك لرسول اهللا : امن فقال عث

 فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم كذبت يا عثامن أخربين حبيبي رسول اهللا " فقال "لقتلتك 

ال يفتنونك يا أبا ذر وال يقتلونك واما عقيل فقد بقي منه ما احفظه حديثا سمعته من 

فقال وما سمعت من رسول اهللا .  فيك ويف قومك سلمصىل اهللا عليه وآله ورسول اهللا 

سمعت يقول إذا بلغ آل أيب العاص :  يف ويف قومي ؟ قال صىل اهللا عليه وآله وسلم

ثالثون رجال صريوا مال اهللا دوال وكتاب اهللا دغال وعباده خوال والفاسقني حزبا 

منكم هذا من يا معرش أصحاب حممد هل سمع أحد : فقال عثامن . والصاحلني حربا 

فجاء أمري . ادع عليا: فقال عثامن . ال ما سمعنا هذا من رسول اهللا: فقالوا ؟ رسول اهللا
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. يا أبا احلسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب : فقال له عثامن. املؤمنني عليه السالم

وآله صىل اهللا عليه مه يا عثامن ال تقل كذاب فاين سمعت رسول اهللا : فقال أمري املؤمنني 

فقال . ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر:  يقول وسلم

 صدق أبو ذر وقد سمعنا هذا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمأصحاب رسول اهللا 

فبكى أبو ذر عند ذلك فقال ويلكم كلكم قد مد عنقه إىل هذا  . صىل اهللا عليه وآله وسلم

من : ثم نظر إليهم فقال .  صىل اهللا عليه وآله وسلمى اكذب عىل رسول اهللا املال ظننتم ان

 خلفت، نعم : قال  .أنت تقول انك خرينا: فقالوا  .انا:  فقال ؟فقالوا من خرينا؟ خريكم

 يف هذه اجلبة وهو عني راض وأنتم قد أحدثتم صىل اهللا عليه وآله وسلمحبيبي رسول اهللا 

يا أبا ذر أسألك بحق : فقال عثامن  . كم عن ذلك وال يسألنياحداثا كثرية واهللا سائل

: فقال أبو ذر .  اال ما أخربتني عن شئ أسألك عنهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

:  فقال  . أيضا ألخربتكصىل اهللا عليه وآله وسلمواهللا لو مل تسألني بحق حممد رسول اهللا 

مكة حرم اهللا وحرم رسول اهللا اعبد اهللا فيها :  فقال ؟اي البالد أحب إليك أن تكون فيها

صىل اهللا عليه املدينة حرم رسول اهللا : قال . ال وال كرامة لك : فقال  . حتى يأتيني املوت

اي البالد أبغض إليك : فقال عثامن . فسكت أبو ذر . ال وال كرامة لك : قال .  وآله وسلم

رس إليها : فقال عثامن . فيها عىل غري دين االسالم الربذة التي كنت :  قال ؟أن تكون فيها

أخربين لو : قال . نعم: قال . قد سألتني فصدقتك وانا أسألك فأصدقني: فقال أبو ذر . 

قال . بعثتني يف بعث من أصحابك إىل املرشكني فأرسوين فقالوا ال نفديه اال بثلث ما متلك 

: قال . كنت أفديك : قال . بنصف ما متلك فان قالوا ال نفديه اال : قال . كنت أفديك : 

اهللا أكرب قال حبيبي : قال أبو ذر . كنت أفديك : قال . فان قالوا ال نفديه اال بكل ما متلك 

يا أبا ذر وكيف أنت إذا قيل لك اي البالد :  يوما صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
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وله اعبد اهللا فيها حتى يأتيني أحب إليك أن تكون فيها فتقول مكة حرم اهللا وحرم رس

املوت فيقال لك ال وال كرامة لك فتقول فاملدينة حرم رسول اهللا فيقال لك ال وال كرامة 

لك ثم يقال لك فأي البالد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها عىل 

ي والذي نفيس ا: فقال ؟ وان هذا لكائن: فقلت . غري دين االسالم فيقال لك رس إليها

يا رسول اهللا أفال أضع سيفي هذا عىل عاتقي فارضب به قدما : فقلت . بيده انه لكائن

ال اسمع واسكت ولو لعبد حبيش وقد انزل اهللا فيك ويف عثامن آية فقلت  : قال؟ قدما 

ون د : (وما هي يا رسول اهللا فقال قوله تعاىل م ال تسفكُ ِوإذ أخذنا ميثاقكُ ِ َِ َ َ َ ْ ْْ َْ َ َ َ ِ َماءكم وال َ َ ْ َُ

م من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون  ُ َخترجون أنفسك ْ ُ ُ َُ َ ُ َُ َ َ ُْ ُ ْْ ْ ْ َ َّ ْ ِّ ََ َ َِ ِ ِ م  *ُ ُ ْثم أنتم هـؤالء تقتلون أنفسك َ ْ َُّ َ ُ ْ َُ َُ َ ُُ َ

م من ديارهم تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان وإن يأتوك ُ ُوخترجون فريقا منك ُْ ْ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ً َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّ َِّ ِ ِ ِ َم أسارى ُ َ ُْ

فرون ببعض فام جزاء  ْ م إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتك ُ َتفادوهم وهو حمرم عليك ْ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ٌ َّ َْ َ ُ ْ َ َ َ ٍَ ِ ِِ َِ َ ُ ُِ ُِ َ ْ ِ ُ ُ

م إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد ال ُ ْمن يفعل ذلك منك َ ْ ْ َّ َ ُ ِّْ ْ َُّ ََ ِ ُِّ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ََ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َعذاب وما اهللاُّ َ َ َِ َ

َبغافل عام تعملون  ُ َ َّْ َ َ ٍ ِ َ   .)1()]85-84:البقرة [ِ

ملا حرض القوم الدار للشورى جاء املقداد ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 ، فإن هللا عندي نصحا ويل بكم خريا ، أدخلوين معكم : بن األسود الكندي رمحه اهللا فقال

أما إذا أبيتم فال  : فقال ، فأبوا عليه ذلك ، دخلوا رأيس واسمعوا منيأ : فقال ، فأبوا

                                                        

 للنوري الطربيس،  مستدرك الوسائل ، ًأنظر أيضا ، 1/51 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، 22/426 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/264 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 11/94 ، 7/37، 

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 13/204 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

إثباة  ، 5/143 ، للخوئي ، يثمعجم رجال احلد ، 1/95 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/435

 1/385 ، للحر العاميل ، اهلداة
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واهنزم يوم أحد يوم  ، ومل يبايع بيعة الرضوان ،  مل يشهد بدرا- أي عثامن -تبايعوا رجال 

 .)1(التقى اجلمعان

 ، وبلغ عثامن أن عامرا عند أم سلمة : قال) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 ، ما هذه اجلامعة يف بيتك مع هذا الفاجر ؟ أخرجيهم من عندك : فأرسل إليها فقال

 ، واهللا ما عندنا مع عامر إال بنتاه فاجتنبنا يا عثامن واجعل سطوتك حيث شئت : فقالت

 ثم إن عامرا . جيود بنفسه من فعالك بهصىل اهللا عليه وآله وسلموهذا صاحب رسول اهللا 

 فبينام هو صىل اهللا عليه وآله وسلمضه فخرج إىل مسجد رسول اهللا رمحه اهللا صلح من مر

 ، إن أبا ذر مات بالزبدة وحيدا : كذلك إذ دخل ناعي أيب ذر عىل عثامن من الربذة فقال

رحم اهللا أبا ذر من كل  : فقال عامر ، رمحه اهللا : سفر فاسرتجع عثامن وقال ودفنه قوم

يا عاض أير أبيه أتراين ندمت عىل تسيريي إياه  ، اك بعدوإنك هلن : فقال له عثامن ، أنفسنا

وأنت أيضا فاحلق باملكان الذي كان فيه أبو  : قال ، ال واهللا ما أظن ذاك : ؟ فقال له عامر

 .)2(واهللا ملجاورة السباع أحب إيل من جماورتك ، أفعل :  قال عامر.ذر فال تربحه ما حيينا

بعث عثامن بن عفان إىل األرقم بن عبد اهللا ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 : فقال له األرقم ، أسلفني مائة ألف ألف درهم : وكان خازن بيت مال املسلمني فقال له

  قال.إنام أنت خازن لنا ، وما أنت وذاك ال أم لك :  قال.أكتب عليك هبا صكا للمسلمني

                                                        

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/360 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 114 ، للمفيد ، األمايل) 1(

املنتخب من الصحاح  ، 2/18 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 8/425 ، النامزي الشاهرودي

ملحمد حياة  ، قرة العينني من أحاديث الفريقني ، )احلاشية (112 ، نصاريملحمد حياة األ ، الستة

 111 ، األنصاري

 31/482 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 71 ، للمفيد ، األمايل) 2(



1038 

فإين  ، أهيا الناس عليكم باملكم : ناس فقالفلام سمع األرقم ذلك خرج مبادرا إىل ال: 

 .ومىض فدخل بيته ، ظننت أين خازنكم ومل أعلم أين خازن عثامن بن عفان حتى اليوم

ب أهيا الناس  : ثم رقي املنرب وقال فخرج إىل الناس حتى دخل املسجد ، فبلغ ذلك عثامن

وإين  ، ي عدي عىل كل الناسإن أبا بكر كان يؤثر بني تيم عىل الناس وإن عمر كان يؤثر بن

 ولو كنت جالسا بباب اجلنة ثم استطعت أن ادخل .أوثر واهللا بني أمية عىل من سواهم

فإن احتجنا إليه أخذناه وإن رغم أنف  ، وإن هذا املال لنا ، بني أمية مجيعا اجلنة لفعلت

  .)1(أقوام 

ثالث  :  بن يارس قالعامر) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

  .)2(يشهدن عىل عثامن بالكفر وأنا الرابع

 : قال عبد الرمحن ابن عوف) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

عاجلوه قبل أن يتامدى يف ملكه فبلغ ذلك عثامن فبعث إىل بئر كان يسقى منها نعم عبد 

                                                        

  ، 31/481 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 70 ، للمفيد ، األمايل) 1(

 ، 1/19 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 4/291 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 2(

وصول األخيار إىل أصول  ، 1/109 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي 

رسائل يف دراية  ، 309 ، 31/195 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، األخبار

 ، 3/50 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/382 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، احلديث

 ، 297 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف

نور األفهام يف علم  ، 248 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، 254 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق

 1/124 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (1/546 ، سيني اللواساينحلسن احل ، الكالم
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 فام وجدت فيها .غورا اللهم اجعل ماءها : نالرمحن بن عوف فمنعه إياها فقال عبد الرمح

 .)1(قطرة

عن صهبان موىل األسلميني ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

حتى  ، رأيت أبا ذر يوم دخل به عىل عثامن عليه عباءة مدرعا قد درع هبا عىل شارف : قال

أنا الذي نصحتك  : فعلت ؟ فقالأنت الذي فعلت و : فقال ، أنيخ به عىل باب عثامن

لكنك تريد  ، كذبت واهللا : فقال عثامن ، ونصحت صاحبك فاستغشني ، فاستغششتني

اتبع سنة صاحبيك ال يكون ألحد  : فقال له أبو ذر ، قد أنغلت الشام علينا ، الفتنة وحتبها

ما وجدت يل واهللا  : مالك ولذاك ال أم لك ؟ فقال أبو ذر : فقال له عثامن ، عليك كالم

أشريوا عيل يف هذا  : فغضب عثامن وقال ، عذرا إال األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 أو - فإنه قد فرق مجاعة املسلمني -أو أقتله  ، إما أن أرضبه وأحبسه : الشيخ الكذاب

أشري عليك  :  فقال- وكان حارضا -فتكلم عيل عليه السالم  ، أنفيه من أرض اإلسالم

إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي (  ف : ؤمن آل فرعونبام قال م

بل  : فقال عيل بن أيب طالب عليه السالم ، بفيك الرتاب : فقال عثامن ،  اآلية)يعدكم

صىل اهللا عليه وآله وحيك يا عثامن تصنع هذا بأيب ذر صاحب رسول اهللا  ، بفيك الرتاب

فجعل أبو ذر  ، وتفرقوا ، وهو من عرفت زهقه وظلمه ،  أن كتب إليك فيه معاويةوسلم

وكان عامر بن  ،  يأتونهصىل اهللا عليه وآله وسلموجعل أصحاب النبي  ، ال خيرج من بيته

ثم أرسل عثامن إىل أيب ذر فأيت به قد أرسع  ، فمكث أياما ، يارس ريض اهللا عنهام ألزمهم له

                                                        

 ، 3/28 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/264 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

 215 ، 196 ، 90 ، 9/86 ، لألميني ، الغدير،  3/216
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 صىل اهللا عليه وآله وسلمامن أما رأيت رسول اهللا وحيك يا عث : فلام وقف بني يديه قال ، به

 : فقال ، إنك لتبطش يب بطش جبار ، هل رأيت هذا هدرهم ، ورأيت أبا بكر ورأيت عمر

حيث  : فإىل أين أخرج ؟ قال ، ما أبغض إيل جوارك : فقال أبو ذر ، اخرج عنا من بالدنا

 ،  جلبتك من الشام ملا قد أفسدهتاإنام : أفأخرج إىل الشام أرض اجلهاد ؟ قال : قال ، شئت

تقدم عىل قوم هم  : ومل ؟ قال : قال ، ال : أفأخرج إىل العراق ؟ قال : قال! أفأردك إليها ؟ 

 : أين أخرج ؟ قال : قال ، ال : أفأخرج إىل مرص ؟ قال : قال ، أهل شبه وطعن عىل األئمة

 : فقال عثامن ، أخرج إىل نجد ، هو إذا التعرب بعد اهلجرة : قال أبو ذر ، إىل حيث شئت

امض عىل  : قال ، قد أبيت ذلك عيل : قال أبو ذر ، الرشف الرشف األبعد أقىص فأقىص

  .)1(فلم يزل هبا حتى تويف ، فخرج أبو ذر إىل الربذة ، وجهك هذا وال تعدون الربذة

ما يف :  وكان حذيفة يقول) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

أكافر قتل كافرا ؟ أم مؤمن خاض إليه  ، لكني أشك يف قاتله ، كفر عثامن بحمد اهللا أشك

 .)2(الفتنة حتى قتله ؟ وهو أفضل املؤمنني إيامنا

                                                        
 ، 271 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 4/296 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 ، 608 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 37 ، لنجم الدين الطبيس ، النفي والتغريب

 ، 306 ، 8/297 ، لألميني ، الغدير ، 279 ، 31/178 ، 22/417 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 3/56 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 15 ، 2/8 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة

 ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 245 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 8/259

 ، سفينة النجاة ، 1/370 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم( احلسني حياة اإلمام ، 4/238، 

 4/68 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 252 ، للرسايب التنكابني

 ، 3/51 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/292 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 2(

وصول  ، 1/19 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 249 ، للرسايب التنكابني  ،سفينة النجاة
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 قطان املدينة من املهاجرين وثم أطبق أهل األمصار) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ّاألنصار إال النفر الذي اختصهم عثامن لو  ّحسان وآثرهم باألموال كزيد بن ثابت ونفسهّ

 عبد اهللاّ بن عمر عىل حرصه يف الدار ومروان وعبد اهللاّ بن الزبري وسعيد بن العاصو

من  ومطالبته بخلع نفسه من اخلالفة أو قتله إىل أن قتلوه عىل اإلرصار إىل ما أنكروا عليهو

ال  وّ أحد من ذويه أن يصيل عليهأقام ثالثا ال يتجارسو ، ظفروا به يف احلال من أعوانه

فأذن يف ذلك عىل  ، ّيدفنه خوفا من املسلمني إىل أن شفعوا إىل عيل عليه السالم يف دفنه

ملا أراد و ، ّفحمل إىل حش كوكب مقربة اليهود ، رشط أن ال يدفنوه يف مقابر املسلمني

فدفن  ، األحجاررمجوهم ب والنفر الذين محلوه الصالة عليه منعهم من ذلك املسلمون

مل يزل قربه منفردا من مقابر املسلمني إىل أن ويل معاوية فأمر بأن يدفن و ، بغري صالة

مل يسأل عنه أحد من بعد القتل من و ، ّالناس من حوله حتى اتصل املدفن بمقابر املسلمني

ثل أما وغريهم وحممد بن أيب بكر وّعامر وّاألنصار كعيل عليه السالم ووجوه املهاجرين

  .)1(ّالتابعني إال قال قتلناه كافرا 

                                                                                                                                        
 ، 1/189 ، لسيد عبد اهللا شرب ، حق اليقني ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، األخيار إىل أصول األخبار

حلسن   ،نور األفهام يف علم الكالم ، 1/382 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث

 1/247 ، لعبداهللا شرب ، حق اليقني ، )احلاشية (1/546 ، احلسيني اللواساين

 31/305 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 291 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(
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ما  : عن أيب إسحاق وكان قد أدرك عليا عليه السالم) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

ْفال نقيم هلم ( : ثم قال ، وال جناح ذباب : فقال! ذبابا  : فقال ، يزن عثامن عند اهللا ذبابا ُُ َ ِ ُ َ َ

ًيوم القيامة وزنا  ْْ َ َ ْ َِ َِ   .)1(])105 : الكهف[َ

فسأل عليا  ، أن جيفة عثامن بقيت ثالثة أيام ال يدفن) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

فأذن هلم عىل أن ال يدفن مع املسلمني يف مقابرهم  ، عليه السالم رجال من قريش يف دفنه

 فخرجوا به يريدون ، فلام علم الناس بذلك قعدوا له يف الطريق باحلجارة ، وال يصىل عليه

  .)2(فلام انتهوا به إليهم رمجوا رسيره ، به حش كوكب مقربة اليهود

إن أبا  : قلت لزبيد اإلمامي : عن أنس بن عمرو قال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 ، واهللا ما يرسين أن يف قلبي مثقال حبه خردل حبا لعثامن ولو أن يل أحدا ذهبا : صادق قال

  .)3(صدق أبو صادق : فقال زبيد ، لطحانوهو رش عندي من محار جمدع 

إن عثامن عندي رش من  : عن إبراهيم أنه قال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 . )4(قارون

                                                        

جممع  ، 31/307 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 293 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 261 ،  احلسن املرنديأليب ، النورين

جممع  ، 31/307 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 294 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 99 ، 87 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصيل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 263 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 ،110 

ملاذا مل يصل  ، 31/309 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 296 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 101 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالثة

 296 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(
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 سألته فقلت : قال ، عن احلسن البرصي ، عن سفيان) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 سواء من جاء إىل أمر فاسد وال :  قال.عثامن أم عمر بن عبد العزيز ؟ ، أهيام أفضل: 

  .)1(فأصلحه خريا ومن جاء إىل أمر صالح فأفسده

! يا جويرب  : قال يل : قال ، عن الضحاك ، عن جويرب) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 . )2(عثامن وطلحة والزبري :  قال.من هم ؟ : قلت ، إعلم إن رش هذه األمة األشياخ الثالثة

أما عجل هذه األمة  : قال ، عن أيب جارود العبدي) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

وذو الثدية وأصحاب النهر  ، وسامرهيا أبو موسى األشعري ، وفرعوهنا معاوية ، فعثامن

  .)3(وإمام املتقني عيل بن أيب طالب عليه السالم ، ملعونون

 كنت وجاءت عثامن واهللا لوددت أين : عن األعمش) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

  .)4(بخنجر يف بطنه فقتلته

يرفع عثامن وأصحابه يوم  : قال ، عن سعيد بن جبري) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

  .)5(ثم يطرحون عىل وجوههم ، القيامة حتى يبلغ هبم الثريا

                                                        

ملاذا مل يصل  ، 31/310 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 296 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 101 ، لنجاح الطائي،  عيل عىل امللوك الثالثة

 املصادر السابقة- )2(

ملاذا مل يصل  ، 31/310 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 296 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 102 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالثة

ملاذا مل يصل  ، 31/310 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 297 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 102 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالثة

 املصادر السابقة) 5(
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رض واهللا ال تكون األ : عن أيب عبيدة الذهيل قال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

  .)1(ال ينكر ذلك أحد ، سلام سلام حتى يلعن عثامن ما بني املرشق واملغرب

ُوممن كان يلعب به ويفتحل به  : عن الكلبي قال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي  ُ ّ

ّوكان يرضب بالدف  :  وقال.ّعفان أبو عثامن   .)2(!أيصلح للخالفة؟ ، فمن كان أبوه هذا! ّ

يا أبا املنذر إن  : جاء رجل إىل أيب بن كعب فقال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 : عثامن قد كتب صكا لرجل من آل أيب معيط بخمسني ألف درهم إىل بيت املال فقال أيب

فال تزالون تأتوين بشئ ما أدري ما هو فيه فبينا هو كذلك إذ مر به الصك فقام فدخل عىل 

ار احلامية أتكتب لبعض آل أيب معيط إىل بيت مال يا بن اهلاوية يا بن الن : عثامن فقال

لوال أين قد كفيتك لفعلت بك  : املسلمني بصك بخمسني ألف درهم فغضب عثامن وقال

 .)3(كذا وكذا

يا أبا املنذر أال  : قام رجل إىل أيب بن كعب فقال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

جزاكم اهللا رشا يا  : فقال له الرجل ، ختربين عن عثامن ما قولك فيه ؟ فأمسك عنه

فقال ! شهدتم الوحي وعاينتموه ثم نسألكم التفقه يف الدين فال تعلمونا  ، أصحاب حممد

ولكن آسى  ، أما واهللا ما عليهم آسى ، هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة : أيب عند ذلك

                                                        
ملاذا مل يصل  ، 31/310 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 297 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 101 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالثة

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، حتقيق عبدالرضا النجفي ، ، 165 ، ملفلح بن راشد ، إلزام النواصب) 2(

 212 ، 85 ، لنجاح الطائي ، ملاذ مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، ًأنظر أيضا ، 31/498

 373 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 262 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 31/269 ، ليسللمج ، بحار األنوار ، )احلاشية(
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هللا إىل يوم اجلمعة واهللا لئن أبقاين ا ،  أهلكوا.عىل من النكري عىل عثامن وأمور تغرقه

 .)1(فامت رمحه إىل يوم اخلميس ، قتلت أو استحييت ، ألقومن مقاما أتكلم فيه بام أعلم

فأبى  ، استأذن أبو ذر عىل عثامن : عن ابن عباس قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

تأذنت له فرجعت إىل عثامن فاس : قال ابن عباس ، استأذن يل عليه : فقال يل ، أن يأذن له

فلام دخل عليه قال  ، فأذن له من أجيل ، عسى أن ال يفعل : إنه يؤذيني قلت : قال ، عليه

إنه قد حدثني  : قال أبو ذر ، اتق اهللا وعثامن يتوعده : فجعل يقول ، اتق اهللا يا عثامن : له

 أنه جياء بك وبأصحابك يوم القيامة فتبطحون عىل : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

حتى يفصل بني  ، كلام مرت أخراها ردت أوالها ، وجوهكم فتمر عليكم البهائم فتطوكم

ترفعون حتى إذا كنتم مع الثريا رضب بكم عىل وجوهكم فتطأكم  :  ويف رواية.الناس

 .)2(البهائم

 ، أن أبا ذر رأى أن عثامن قد أمر بتحريق املصاحف) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)3(ا عثامن ال تكن أول من حرق كتاب اهللا فيكون دمك أول دم هيراقي : فقال له

 : فقال ، جاء أبو ذر يتوكأ عىل عصاه إىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وذكر  ، اتق اهللا يا عثامن إنك تصنع كذا وكذا وتصنع كذا وكذا : فقال ، السالم عليكم

من يعذرين من هذا الذي ال يدع مساءة  : ف قالحتى إذا انرص ، فسكت عثامن ، مساويه

                                                        

 373 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 262 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 31/270 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

 ، )احلاشية (28/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 263 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 2/368 ، لألمحدي امليانجي  ،مواقف الشيعة ، 31/270

 31/270 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 263 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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فجاء فقام يف مقام أيب  ، فأرسل إىل عيل عليه السالم ، فسكت القوم فلم جييبوه ، إال ذكرها

يا عثامن إين  : فقال ، يا أبا احلسن ما ترى أبا ذر ال يدع يل مساءة إال ذكرها : فقال ، ذر

أتركه كام قال اهللا تعاىل ملؤمن  ، ثالث مرات ، ذريا عثامن أهناك عن أبا  ، أهناك عن أيب ذر

م بعض الذي يعدكم إن اهللاََّ ( : آل فرعون ُ َّوإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبك َّ ً َ َ ًِ ِ ِْ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ِ ُ ُ

ٌال هيدي من هو مرسف كذاب  َ َّْ ََ ٌ ِ ْ ُ َ َُ ِ
ل له عيل قا ، بفيك الرتاب : قال له عثامن ، )]28 : غافر[ْ

 .)1(ثم انرصف ، بل بفيك الرتاب ، عليه السالم

 .)2(أبى أن يقيم كتاب اهللاقال أبوذر أن عثامن ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 فقال ، يا كذاب : فقال ، أن أبا ذر أيت بني يدي عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ما : عيل عليه السالم قال ،  واهللا إنه لكذاببىل : قال ، ما هو بكذاب : عيل عليه السالم

بل الرتاب يف  : عيل عليه السالم قال ، الرتاب يف فيك يا عيل : قال عثامن ، هو بكذاب

 :  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا  : عيل عليه السالم قال ، فيك يا عثامن

أما واهللا عىل  : قال ، دق من أيب ذرما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أص

أنكم  : أما واهللا لقد حدثني خلييل عليه الصالة والسالم : قال أبو ذر ، ذلك ألسرينه

 .)3(خترجوين من جزيرة العرب

أرأيتم  : كان أبو ذر جالسا عند عثامن إذ قال عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فدفع أبو ذر بعصاه يف صدر  ، ال :  قال كعب.ريه ؟من أدى زكاة ماله هل يف ماله حق غ

                                                        

 31/271 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 31/272 ، للمجليس ، األنواربحار  ، 264 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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ْليس الرب أن تولوا ( : أنت تفرس كتاب اهللا برأيك! يا ابن اليهوديني  : ثم قال ، كعب ُّ ْ ََّ َ ُْ َ َّ ِ

م قبل املرشق واملغرب ولـكن الرب من آمن باهللاِّ واليوم اآلخر واملآلئ ُ ِوجوهك ِ ِ َِْ ْ ْ َ َْ َْ ََ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ُِ ِِ ِ َِ َ َّ ِْ ِ ْ ِ ْ ة والكتاب َ َ ِك َ ِ ِْ َ

َوالنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني  َ َِ َِ َ َْْ ْ ُ ْ َ َ ََْ َ َ َ ِّ ُ َ ِّ ََ َِ َ ِ  : ثم قال ، )]177 : البقرة[َّ

أترون بأسا أن  : ثم قال عثامن ، !أال ترى أن عىل املصيل بعد إيتاء الزكاة حقا يف ماله ؟ 

ثم قال أناس  ، نفرقه فيام ينوبنا من أمرنا ثم نقضيه ؟نأخذ من بيت مال املسلمني ماال ف

  فقال كعب.ما تقول ؟! يا كعب  : فقال عثامن ،  وأبو ذر ساكت.ليس بذلك بأس : منهم

أنت يا بن اليهوديني  : ثم قال ، فرفع أبو ذر عصاه فوجأ هبا يف صدره ، ال بأس بذلك: 

أحلق بمكينك وغيب !  وأولعك بأصحايب ؟ ما أكثر أذاك يل :  فقال عثامن.!تعلمنا ديننا ؟ 

 .)1( عني وجهك

وأغلظ له  ، أن أبا ذر أظهر عيب عثامن وفراقه للدين) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(فسريه عثامن إىل الشام ، حتى شتمه عىل رؤوس الناس وبرأ منه

ا ذر قد حرف قلوب إن أب : كتب معاوية إىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فكتب عثامن إىل  ، وال يقيض بينهم إال هو ، أهل الشام وبغضك إليهم فام يستفتون غريه

ثم ابعث معه من ينجش به نجشا عنيفا  ، أن امحل أبا ذر عىل ناب صعبة وقتب : معاوية

 فحمله معاوية عىل ناقة صعبة عليها قتب ما عىل القتب إال مسح : قال ، حتى يقدم به عيل

                                                        

 ، 93/93 ، 31/272 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 265 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 8/293 ، لألميني ، الغدير

 ، )احلاشية (118 ، لألميني ، داية والنهايةنظرة يف كتاب الب ، 12/26 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 4/54 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني

 31/273 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 265 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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وخرجت معه فام لبث الشيخ إال قليال حتى سقط ما  ، ثم بعث معه من يسريه سريا عنيفا، 

فإذا  ، فكنا إذا كان الليل أخذت مالئي فألقيتهام حتته ، ييل القتب من حلم فخذيه وقرح

حتى قدمنا املدينة وبلغنا عثامن ما  ، كان السحر نزعتها خمافة أن يروين فيمنعوين من ذلك

فحجبه مجعة ومجعة حتى مضت عرشون ليلة أو نحوها  ، ر من الوجع واجلهدلقي أبو ذ

 فدخلنا عليه وهو متكي فاستوى - وهو معتمد عىل يدي -ثم أرسل إليه  ، وأفاق أبو ذر

 حتية السخط إذا التقينا *ال أنعم اهللا بعمرو عينا  : فلام دنا أبو ذر منه قال عثامن ، قاعدا

وإين عىل العهد  ، فواهللا ما سامين اهللا عمروا وال سامين أبواي عمروا ، ؟ مل : فقال له أبو ذر

  فقال له عثامن. ما غريت وال بدلتصىل اهللا عليه وآله وسلمالذي فارقت عليه رسول اهللا 

وضغنت قلوب املسلمني  ، لقد كذبت عىل نبينا وطعنت يف ديننا وفارقت رأينا! كذبت : 

فانطلق رسوله فام لبثنا أن امتأل البيت من  ، دع يل قريشاا : ثم قال لبعض غلامنه ، علينا

الذي كذب عىل  ، إنا أرسلنا إليكم يف هذا الشيخ الكذاب :  فقال هلم عثامن.رجال قريش

وأين قد رأيت أن أقتله أو أصلبه أو  ، وضغن قلوب املسلمني علينا ، نبينا وطعن يف ديننا

فإنه صاحب  ، ال تفعل :  وقال بعضهم.يك تبعرأينا لرأ :  فقال بعضهم.أنفيه من األرض

فبينا هم  ، فام منهم أحد أدى الذي عليه ،  وله حقصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

كذلك إذ جاء عيل بن أيب طالب عليه السالم يتوكأ عىل عىص سرتا فسلم عليه ونظر ومل 

عيل  ثم قال ،  غري ذلكفام أدري أختلف عهد أم يظن به ، فاعتمد عىل عصاهجيد مقعدا 

أرسلنا إليكم يف أمر قد فرق لنا فيه الرأي  :  قال عثامن.فيام أرسلتم إلينا ؟ : عليه السالم

أما إنكم لو  ، وهللا احلمد : عيل عليه السالم  قال.فامجع رأينا ورأي املسلمني فيه عىل أمر

هذا الشيخ الذي قد كذب إنا أرسلنا إليكم يف  :  فقال عثامن.استرشمتونا مل نألكم نصيحة

وقد رأينا أن  ، وضغن قلوب املسلمني علينا ، وخالف رأينا ، وطعن يف ديننا ، عىل نبينا
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أفال أدلكم عىل خري من ذلكم  : عيل عليه السالم  قال.نقتله أو نصلبه أو ننفيه من األرض

َوإن يك كاذبا فعل(وأقرب رشدا ؟ ترتكونه بمنزلة مؤمن آل فرعون  َ ًَ َ َِ َ ُ ُيه كذبه وإن يك ِ َ َ ُ ُ ِْ ِ َِ

م بعض الذي يعدكم إن اهللاََّ ال هيدي من هو مرسف كذاب  ُ ٌصادقا يصبك َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََّ َ َّ َّ ًَ ٌُ ِ ْ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ُ ُ  .)]28 : غافر[ِ

 .وسيكون به ، بل بفيك الرتاب : عيل عليه السالم  فقال له.!بفيك الرتاب  : قال له عثامن

 .)1(فأمر بالناس فأخرجوا

 : فأخذ أبو ذر بحلقة الباب فقال ، كان عثامن خيطب) :  هـ447: ت ( احللبي أبو الصالح

صىل اهللا سمعت رسول اهللا  ، أنا أبو ذر من عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فأنا جندب

 من ختلف عنها هلك ، إنام مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح يف قومه :  يقولعليه وآله وسلم

إنام كان عليك أن  : عيل عليه السالم فقال له ، كذبت :  عثامنقال له ، ومن ركبها نجا، 

م بعض ( : تقول كام قال العبد الصالح ُ ُوإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبك ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ً َ َ ًِ ِ ِ ُِ ُِ َِ َ

ْالذي يعدكم  ُ ُ ِ َِ عيل عليه  فقال ، بفيك الرتاب : فام أتم حتى قال عثامن ، )]28 : غافر[َّ

 .)2(بل بفيك الرتاب : مالسال

ملا صد الناس عن احلج يف سنة ثالثني أظهر أبو ذر ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وذكر منه خصال كلها  ، فجعل كلام دخل املسجد أو خرج شتم عثامن ، بالشام عيب عثامن

كتب إليه ف ، فكتب معاوية بن أيب سفيان إىل عثامن كتابا يذكر له ما يصنع أبو ذر ، قبيحة

 ، فابعث إيل به ، فقد جاءين كتابك وفهمت ما ذكرت من أيب ذر جندب ، أما بعد : عثامن

                                                        
الفوائد  ، 31/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 266 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 2/191 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 2/152 ، لبحر العلوم ، الرجالية

مواقف  ، 31/277 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 269 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 2/16 ، لألمحدي امليانجي ، الشيعة
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وابعث معه دليال يسري به الليل والنهار حتى ال ينزل  ، وامحله عىل أغلظ املراكب وأوعرها

فلام ورد الكتاب عىل معاوية محله  : قال ، فيغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك ، عن مركبه

حتى قدم به  ، وأمر أن يفذ به السري ، وبعث معه دليال ، ىل شارف ليس عليه إال قتبع

فلقد أتانا آت ونحن يف املسجد ضحوة مع عيل بن  : قال ، املدينة وقد سقط حلم فخذيه

فكنت أول من  ، فخرجت أغدو ، أبو ذر قد قدم املدينة : فقيل ، أيب طالب عليه السالم

فدنوت  ، حيف آدم طوال أبيض الرأس واللحية يميش مشيا متقاربافإذا شيخ ن ، سبق إليه

محلني عىل  : عمل ابن عفان : قال! يا عم ما يل أراك ال ختطو إال خطوا قريبا  : إليه فقلت

 فدخل به عىل عثامن : قال ، ثم قدم يب عليه لريى يف رأيه ، وأمر يب أن أتعب ، مركب وعر

أنا جندب وسامين رسول  : قال أبو ذر ،  لك عينا يا جنيدبال أنعام اهللا : فقال له عثامن، 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفاخرتت اسم رسول اهللا  ،  عبد اهللاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 : أنت الذي تزعم أنا نقول : فقال له عثامن ، الذي سامين به عىل االسم الذي سامين به أيب

لو كنتم ال تزعمون ذلك  :  ونحن أغنياء ؟ فقال أبو ذرإن يد اهللا مغلولة وإن اهللا فقري

 صىل اهللا عليه وآله وسلمولكني أشهد لسمعت رسول اهللا  ، ألنفقتم مال اهللا عىل عباد اهللا

 ، وعباد اهللا خوال ، جعلوا مال اهللا دوال ، إذا بلغ بنو أيب العاص ثالثني رجال : يقول

أسمعتم هذا من نبي  : فقال عثامن ملن حرضه ، نهمثم يريح اهللا العباد م ، ودين اهللا دخال

ويلك يا أبا ذر أتكذب عىل رسول اهللا  : فقال عثامن ، ما سمعناه : اهللا عليه السالم ؟ فقالوا

 : وأما تظنون أين صدقت ؟ قالوا : فقال أبو ذر ملن حرضه!  ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلم

فلام جاء قال عثامن أليب  ، ا عليه السالم فدعيادعوا يل علي : فقال عثامن ، واهللا ما ندري

 : عيل عليه السالملفقال عثامن  ، فحدثه ، أقصص عليه حديثك يف بني أيب العاص : ذر

 ، ال : عيل عليه السالم  ؟ فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمهل سمعت هذا من رسول اهللا 
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إين سمعت  : عليه السالمعيل  بم عرفت صدقه ؟ فقال : فقال عثامن ، وقد صدق أبو ذر

ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء من ذي  :  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال من حرض من أصحاب النبي  ، هلجة أصدق من أيب ذر

 صىل اهللا عليه وآلهأحدثكم أين سمعت هذا من رسول اهللا  : فقال أبو ذر ، صدق أبو ذر

صىل اهللا ما كنت أظن أين أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب حممد !  ثم تتهموين وسلم

 .)1(عليه وآله وسلم

 ممن - ويف نسخ عفان -كان عثامن  : عن الكلبي قال) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

  .)2(كان يرضب بالدف ويلعب به ويتخنث

قات من ورق املصحف بني عودين رفعت عائشة ور) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

إن تصاحب  ، يا عثامن أقم ما يف كتاب اهللا : فقالت ، من وراء حجاهبا وعثامن عىل املنرب

أما واهللا لتنتهني أو ألدخلن  : فقال عثامن ، تصاحب غادرا وإن تفارق تفارق عن قىل

ك رسول اهللا أما واهللا إن فعلت لقد لعن : قالت عائشة ، عليك محران الرجال وسوداهنا

 .)3(ثم ما استغفر لك حتى مات ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله أخرجت عائشة قميص رسول اهللا ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

يا غادر يا فاجر  : قالت ، لئن مل تسكتي ألمألهنا عليك حبشانا : فقال هلا عثامن ، وسلم

                                                        

 31/278 ، للمجليس ، بحار األنوار  ،269 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/30 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 1/65 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 579، 

  ، 345 ، لفارس حسون كريم

 31/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 286 ، أليب الصالح احللبي ، عارفتقريب امل) 3(
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وال  ، واهللا ما ائتمنه رجل قط إال خانه : ثم قالت ، أخربت أمانتك ومزقت كتاب اهللا

 .)1(صحبه رجل قط إال فارقه عن قىل

َيقدم قومه يوم ( : نظرت عائشة إىل عثامن فقالت) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي  َ ُْ َ ُ ْ ََ ُْ

ُالقيامة فأوردهم النار وبئس الورد املورود  ْ ُ َ َ َ ْ َُ ْ َ ُ َ ََْ ْ َ ِْ ْ ِ َّ ُ َ ِ  .)2() ]98 : هود[ِ

فاطلعت عائشة ومعها قميص  ، أن عثامن صعد املنرب) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

يا عثامن أشهد أنك برئ من صاحب هذا  : ثم قالت ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ُرضب اهللاَُّ مثال للذين كفروا ( : فقال عثامن ، القميص ََ َّ ِّ ََ ًَ َِ
َ  .)3( اآلية)]10 : التحريم[َ

يا غادر يا فاجر  : فنادته عائشة ، مر عثامن باملسجد) :  هـ447: ت (و الصالح احللبي أب

ولوال الصلوات اخلمس ملشى إليك رجال حتى  ، أخربت أمانتك وضيعت رعيتك

ٍامرأة نوح وامرأة لوط ( : فقال هلا عثامن ، يذبحوك ذبح الشاة ِ ُِ َ ُ ََ ََ ْ َ َْ  .)4(اآلية]) 10 : التحريم[ٍ

فنادت عائشة ورفعت  ، أن عثامن صعد املنرب) :  هـ447: ت ( احللبي أبو الصالح

 ، إن هذه الزعراء عدوة اهللا : فقال عثامن ، لقد خالفت صاحب هذا : القميص فقالت

ٍامرأة نوح وامرأة لوط ( : رضب اهللا مثلها ومثل صاحبتها حفصة يف الكتاب ِ ُِ َ ُ ََ ََ ْ َ َْ  : التحريم[ٍ

                                                        
 31/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 287 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

مستدرك  ، 31/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 287 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

ملاذا مل  ، 121 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 7/518 ، نامزي الشاهروديلعيل ال ، سفينة البحار

 146 ، لنجاح الطائي ، يصل عيل عىل امللوك الثالث؟

 31/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 287 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(
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 صىل اهللا عليه وآله وسلميا نعثل يا عدو اهللا إنام سامك رسول اهللا  : فقالت له ،  اآلية)]10

 .)1(والعنته والعنها ، باسم نعثل اليهودي الذي باليمن

 ، فحمد اهللا وأثنى عليه ، قام عثامن ذات يوم خطيبا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 لو شئت أن أمال عليهن واهللا ، نسوة يكبن يف اآلفاق لتنكث بيعتي وهيراق دمي : ثم قال

 ألست .ألست ختن رسول اهللا عىل ابنتيه ؟ ، حجراهتن رجاال سودا وبيضا لفعلت

إذ تكلمت امرأة  :  قال.أمل أك رسول رسول اهللا إىل أهل مكة ؟ ، جهزت جيش العرسة ؟

لقد كنت  ، صدقت : فقالت ، فجعل تبدو لنا مخارها أحيانا : قال ، من وراء احلجاب

 ، فكان منك فيهام ما قد علمت ،  عىل ابنتيهصىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا ختن رسول

ون عليهم حرسة ( : وجهزت جيش العرسة وقد قال اهللا تعاىل ًفسينفقوهنا ثم تكُ ََ َْ ْ َّ َ ََ ْ ُِ َ ُ ُ ُ ََ  : األنفال[ِ

 إىل أهل مكة غيبك عن بيعة صىل اهللا عليه وآله وسلم وكنت رسول رسول اهللا )]36

أما أنا فأشهد أن رسول  : فقالت ، قال فانتهرها عثامن ، نك مل تكن هلا أهالالرضوان أل

 .)2(وإنك فرعون هذه األمة  ، إن لكل أمة فرعون :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

                                                        

 262 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 287 ، احللبيأليب الصالح  ، تقريب املعارف) 1(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 484 ، 31/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

ملحمد  ، اخلصائص الفاطمية ، 2/108 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 7/518 ، الشاهرودي

لنجاح  ، نظريات اخلليفتني ، 800 ، للتربيزي األنصاري ، معة البيضاءالل ، 1/510 ، باقر الكجوري

 84 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 1/181 ، الطائي

مستدرك  ، 31/297 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 288 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 8/185 ، 7/518 ، شاهروديلعيل النامزي ال ، سفينة البحار

 135 ، لنجاح الطائي



1054 

 ، ملا اشتد احلصار عىل عثامن جتهزت عائشة للحج) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 : فقالت ، فسأالها اإلقامة والدفع عنه ، بن عتاب بن أسيدفجاءها مروان وعبد الرمحن 

 فلست بالتي أقيم فنهضا ، وفرضت عىل نفيس احلج ، وأدنيت ركايب ، قد عريت غوايري

أهيا املتمثل  : فحرق قيس عىل البالد حتى إذا اشتعلت أجذما فقالت : ومروان يتمثل، 

  قلت هذا الذي قلته شكا يف صاحبكلعلك ترى أين إنام : فقالت ، فرجع ، بالشعر إرجع

ثم  ، فواهللا لوددت أن عثامن خميط عليه يف بعض غرايري حتى أكون أقذفه يف اليم، 

يا بن  : فقالت له ، فلحقها ابن عباس أمريا عىل احلج ، ارحتلت حتى نزلت بعض الطريق

ثم  ، طاغية غدافأنشدك اهللا أن ختذل عن قتل هذا ال ، عباس إن اهللا قد أعطاك لسانا وعلام

 ، أبعده اهللا بام قدمت يداه : فقالت ، فلام قضت نسكها بلغها أن عثامن قتل ، انطلقت

فلام بلغها أن  ، إيه ذا اإلصبع : فقالت ، وبلغها أن طلحة ويل بعده ، احلمد هللا الذي قتله

 .)1(وددت أن هذه وقعت عىل هذه : قالت ، عليا عليه السالم بويع

 : عن عائشة وعثامن حمصور قد حيل بينه وبني املاء) :  هـ447: ت (بي أبو الصالح احلل

إن عثامن  : يا أمه عىل عثامن ؟ فقالت : فقيل هلا ، أحسن أبو حممد حني حال بينه وبني املاء

 .)2(فحل دمه ، وسنة اخلليفتني من قبله ، صىل اهللا عليه وآله وسلمغري سنة رسول اهللا 

حترض  ، كانت عائشة من أشد الناس عىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(فلام قتل وبويع عيل عليه السالم طلبت بدمه ، الناس عليه وتؤلب حتى قتل

                                                        
 264 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 288 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 31/298 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

جممع  ، 31/300 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 290 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 147 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 261 ، أليب احلسن املرندي ، النورين
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ليست  ، فهذه مجل أحوال أهل اجلمل باتفاق الناقلني) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ومنازعة أمري  ،  اجلاهليةوظاهرها الطلب بثأر عثامن عىل مذاهب ، من النكري يف شئ

وخطأهم  ، دون االنتصار حلق أو دفع لباطل ، املؤمنني عليه السالم األمر رغبة يف اخلالفة

 .)2(يف ذلك ظاهر من وجوه

 ، فإذا كان املعلوم من حاهلا عداوة عثامن ، أما عائشة) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وما  ، واغتباطها بقتله ، ها عىل ذلك إىل أن قتلواستمرار ، والتأليب عليه ، والتعريض به

فلام بلغها والية أمري املؤمنني عليه السالم لألمر رجعت  ، سمعته من تويل طلحة للخالفة

 علم أن احلامل هلا عىل الطلب بدم عثامن عداوة أمري املؤمنني .عن ذلك كله إىل خالفه

 .)3(دون االنتصار له ، عليه السالم

دخلت مسجد  : عن عمه قال ، عن موسى التغلبي) :  هـ447: ت (لبي أبو الصالح احل

يا أهيا الناس العهد  : وإذا كف مرتفعة وصاحب الكف يقول ، املدينة فإذا الناس جمتمعون

إن فيكم فرعون أو  ،  وقميصهصىل اهللا عليه وآله وسلمهاتان نعال رسول اهللا  ، حديث

إنام هذه امرأة رأهيا رأي املرأة  ، اسكتي : هو يقولو ، فإذا هي عائشة تعني عثامن ، مثله

 .)4(وعقلها عقل املرأة

                                                                                                                                        

 31/300 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 291 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 301 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 301 ، املصدر السابق) 3(

بحار  ، 20 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 286 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 ، 120 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 75 ، للمفيد ، اجلمل ، 31/296 ، للمجليس ، األنوار
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واهللا ألؤثرن بني  : خطب عثامن الناس ثم قال فيها) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ولكني سأعطيهم من هذا املال عىل  ، ولو كان بيدي مفاتيح اجلنة ألدخلتهم إياها ، أمية

فأرغم  : قال عثامن ، من ذلك أنفي واهللا ترغم : امر بن يارسفقال ع ، رغم أنف من زعم

وإنك هلناك يا بن سمية ثم نزل  : قال ، وأنف أيب بكر وعمر ترغم : فقال عامر ، اهللا انفك

 .)1( وفتقه- وقد غيش عليه -فاستخرج من حتته  ، إليه فوطأه

ىل ما تقاتلهم يا أبا ع : قال رجل لعامر يوم صفني) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(ونحن نزعم أنه كافر ، عىل أهنم زعموا أن عثامن مؤمن : اليقظان ؟ قال

انتهيت إىل عامر يف مسجد البرصة  : احلريش قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فقال رجل من  ، وعليه برنس والناس قد أطافوا به وهو حيدثهم عن أحداث عثامن وقتله

فأخذ عامر كفا من حصا املسجد فرضب به  ، ذكر عثامن ؟ رحم اهللا عثامنالقوم وهو ي

فلم يزل  ، وأوعد بالرجل ، استغفر اهللا يا عدو اهللا ، استغفر اهللا يا كافر : ثم قال ، وجهه

وقعدت يف القوم حتى فرغ عامر من  ، القوم يسكنون عامرا عن الرجل حتى قام وانطلق

                                                                                                                                        

 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخيف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

 145 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 3/210

ملاذا مل يصل  ، 31/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 273 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 2/17 ، للميانجي ، عةمواقف الشي ، 91 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالث؟

 31/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 273 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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يا أبا اليقظان رمحك اهللا أمؤمنا قتلتم  :  معه فقلت لهثم أين قمت ، حديثه وسكن غضبه

 .)1(بل قتلناه كافرا ، بل قتلناه كافرا ، ال بل قتلناه كافرا : عثامن بن عفان أم كافرا ؟ فقال

 واهللا ما أجدين أسى عىل شئ تركته خلفي : قال عامر) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(ثامن من قربه فأرضمنا عليه ناراغري أين وددت أنا كنا أخرجنا ع، 

أتيت عامر بن يارس  : عن سعد بن أيب وقاص قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ثم  ، فلام ابتدأت الكالم جلس ، فلام انتهيت إليه قام معي فكلمته ، وعثامن حمصور

ن أهل اخلري وحيك يا أبا اليقظان إنك كنت فينا مل : فقلت ، استلقى ووضع يده عىل وجهه

وما صنعت يف  ، فام الذي تبغي من سعيك يف فساد املؤمنني ، وممن عذب يف اهللا ، والسابقة

خلعت عثامن كام خلعت  : ثم قال ، فأهوى إىل عاممته فنزعها عن رأسه ، أمري املؤمنني

صىل اهللا يا أبا إسحاق إين أريد أن تكون خالفة كام كانت عىل عهد النبي  ، عاممتي هذه

والوليد بن  ، ومعاوية عىل الشام ، فأما أن يعطي مروان مخس إفريقية ، عليه وآله وسلم

صىل والكافر بام أنزل عىل حممد  ، وابن عامر عىل البرصة ، عقبة شارب اخلمر عىل الكوفة

 .)3(فال واهللا ال كان هذا أبدا حتى يبعج يف خارصته باحلق ،  عىل مرصاهللا عليه وآله وسلم

فيم طعنتم عىل عثامن  : قلنا لعبد اهللا : عن شقيق قال) :  هـ447: ت (ح احللبي أبو الصال

 .)4(وبطانة السوء ، أهلكه الشح : ؟ قال

                                                        

ملاذا مل يصل عيل  ، 31/281 ، للمجليس ، بحار األنوار ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 106 ، 104 ، 92 ، لنجاح الطائي ، عىل امللوك الثالث؟

 31/281 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 274 ، أليب الصالح احللبي ، عارفتقريب امل) 2(

 املصادر السابقة) 3(

 املصادر السابقة) 4(
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ال يعدل عثامن عند اهللا  : عن عبد اهللا مسعود قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(جناح ذباب :  ويف أخرى.جناح بعوضة

 سمعت عبد اهللا يلعن عثامن : عن عبيدة السلامين قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2( يشهد له بالنارصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا  : فقال ، فقلت له يف ذلك، 

بينا نحن يف بيت ونحن  : عن عبد اهللا بن مسعود قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمإذ دخل رسول اهللا  ، تنتهاثنا عرش رجال نتذاكر أمر الدجال وف

والذي نفيس بيده إن يف البيت ملن هو أشد عىل أمتي  ، ما تتذاكرون من أمر الدجال : فقال

والذي نفيس بيده  ، وقد مىض من كان يف البيت يومئذ غريي وغري عثامن ، من الدجال

 .)3( األعجللوددت أين وعثامن برمل عالج يتحاثا الرتاب حتى يموت

دخلت عىل عبد اهللا بن مسعود  : عن علقمة قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

إنام يصيل مع هؤالء  ، إنام هؤالء محر : قال ، ال : صىل هؤالء مجعتهم ؟ قلت : فقال

 .)4(فقام بيننا فصىل بغري أذان وال إقامة ، املضطر ومن ال صالة له

 جاءت بنو عبس إىل حذيفة يستشفعون به عىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)5(لقد أتيتموين من عند رجل وددت أن كل سهم يف كنانتي يف بطنه : فقال حذيفة، 

                                                        
 ، املسرتشد ، 31/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 275 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 165 ، للطربي الشيعي

 31/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 275 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(

 31/283 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 275 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 31/283 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 276 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 5(
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كنا عند حذيفة فذكرنا  : عن حارث بن سويد قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(أو أمحق يف معيشته ،  دينهواهللا ما يعدو أن يكون فاجرا يف! عثامن  : فقال ، عثامن

صىل اهللا عليه طلبت رسول اهللا  : حذيفة قالعن ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فانتظرته  ، وطلبته فوجدته يف حائط نائام رأسه حتت نخلة ،  يف منزله فلم أجدهوآله وسلم

ثم جاء أبو  ، فقال ما شاء اهللا أن يقول ، فكرست جريدة فاستيقظ ، طويال فلم يستيقظ

ثم جاء يف عليه السالم فأمرين أن  ، فأمرين أن آذن له ، ثم جاء عمر ، ائذن يل : بكر فقال

 ، جييئكم اخلامس ال يستأذن وال يسلم وهو من أهل النار : ثم قال( ، آذن له وأبرشه باجلنة

 .)2(فجاء عثامن حتى وثب من جانب احلائط

هل هو  : ما تقول يف قتل عثامن ؟ فقال : يل حلذيفةق) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

اهللا مل جيعل له  : قال ، ما جعلت له خمرجا : فقالوا ، إال كافر قتل كافر أو مسلم قتل كافرا

 .)3(خمرجا

 .)4(إنه دخل حفرته وهو فاجر : قال حذيفة يف عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

دخلت مسجد املدينة فإذا  : عن مهام بن احلارث قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فوثب املقداد بن األسود أخذ كفا من  ، وإذا رجل يمدحه ، الناس جمتمعون عىل عثامن

 .)5(فرأيت عثامن يتقيه بيده ، فأخذ يرميه به ، حصا أو تراب
                                                        

 املصادر السابقة) 1(

 31/284 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 276 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 31/284 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 277 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(

 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 5(
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ان خلف مل يكن عامر وال املقداد بن األسود يصلي) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(عثامن وال يسميانه أمري املؤمنني

من أهل  :  وهو-كان عبد الرمحن بن حنبل القريش ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ، ويذكر جوره ويطعن عليه ، وكان يذكره يف الشعر ،  من أشد الناس عىل عثامن-بدر 

وط ومحله عىل بعري فلام بلغ ذلك عثامن عنه رضبة مائة س ، ويربأ منه ويصف صنائعه

 .)2(ثم حبسه موبقا يف احلديد ، وطاف به يف املدينة

إن الناس قد مجعوا  : أن طلحة قام إىل عثامن فقال له) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فإن تستقم فهو خري  ، ومل يكونوا يروهنا وال يعهدوهنا ، لك وكرهوك للبدع التي أحدثت

 .)3(رض بذلك منك يف دنيا وال آخرةوإن أبيت مل يكن أحد أ ، لك

 من طلحة بن - أي عثامن -مل يكن أحد أشد عليه ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)4(عبيد اهللا

صىل اهللا عليه وآله ما كان أحد من أصحاب حممد ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

عد بن أيب وقاص ومن س ،  أشد عىل عثامن من عبد الرمحن بن عوف حتى ماتوسلم

 .)1(حتى مات

                                                        
مستدرك  ، 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، فتقريب املعار) 1(

 93 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 8/424 ، لعيل النامزي ، سفينة البحار

 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 وضوء النبي ، 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، ملعارفتقريب ا) 3(

 1/84 ، للشهرستاين، 

 31/286 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 249 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(
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 ، كان بني عبد الرمحن بن عوف وبني عثامن كالم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 وفررت يوم حنني ، وال بايعت حتت الشجرة ، واهللا ما شهدت بدرا : فقال له عبد الرمحن

 .)2(وأنت واهللا دعوتني إىل اليهودية : فقال له عثامن، 

 : رأيت ابن عوف يقول : عن طارق بن شهاب قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

أنت أول من بايعه وأول من  : فقيل له ، يا أهيا الناس إن عثامن أبى أن يقيم فيكم كتاب اهللا

 .)3(وليس لناقض عهد ، إنه نقض : قال ، عقد له

 صلوا ضج الناس يوما حني : عن أيب إسحاق قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 فحول وجهه إليهم واستدبر القبلة ، فنادوا بعبد الرمحن بن عوف ، الفجر يف خالفة عثامن

أشهد اهللا  ، يا معرش املسلمني ، يا معرش أصحاب حممد : ثم خلع قميصه من جنبه فقال، 

فأجابه جميب من  ، وأشهدكم أين قد خلعت عثامن من اخلالفة كام خلعت رسبايل هذا

فإذا  ، فنظروا من الرجل ، )اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين( : الصف األول

 .)4(هو عيل بن أيب طالب عليه السالم

                                                                                                                                        
 ملاذا مل يصل 31/287 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 280 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 105 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالث

 31/288 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 281 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(

ملاذا مل يصل  ، 31/289 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 281 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

 142 ، لنجاح الطائي ، عىل امللوك الثالث؟عيل 
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لئال يصيل عليه  ، أوىص عبد الرمحن أن يدفن رسا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(عثامن

لرمحن دخلت عىل عبد ا : عن عثامن بن الرسيد قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

عاجلوا طاغيتكم  : فقال ، فذكر عنده عثامن ، بن عوف يف شكواه الذي مات فيه أعوده

 .)2(ال عهد لناقض : قال ، فأنت وليته : قالوا ، هذا قبل أن يتامدى يف ملكه

إما أن  ، إتق اهللا يا عثامن : قام عمرو إىل عثامن فقال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فلام أن نشب الناس يف أمر عثامن تنحى عن املدينة وخلف ثالثة  ، تزلتعدل وإما أن تع

 ، إين إذا نكأت قرحة أدميتها : فقال ، فجاء اثنان بحرص عثامن ، غلمة له ليأتوه باخلرب

 .)3(وحلق بالشام ، وا عثامناه : فقال ، وجاء الثالث بقتل عثامن ووالية عيل عليه السالم

أن عثامن عزل عمرو بن العاص عن مرص واستعمل ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فجعل يأيت عليا عليه السالم  ، فقدم عمرو املدينة ، عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح

فلام  ، ويأيت الزبري ويأيت طلحة ويتلقى الركبان خيربهم بأحداث عثامن ، فيؤلبه عىل عثامن

 ، فلم يزل هبا حتى جاءه خرب قتله ، نيحرص عثامن احلصار األول خرج إىل أرض فلسط

حتى أين  ، إين كنت ال حرض عليه ، إين إذا أحل قرحة نكاهتا ، أنا أبو عبد اهللا : فقال

فلام بلغه بيعة الناس عليا عليه السالم كره ذلك وتربص  ، ألحرض عليه الراعي يف غنمه

 .)4(ثم حلق بمعاوية ، حتى قتل طلحة والزبري
                                                        

 31/289 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 281 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 31/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 283 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(
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 : أن حممد بن مسلمة األنصاري قال يوم قتل عثامن) :  هـ447: ت (بي أبو الصالح احلل

 .)1(ما رأيت يوما قط أقر للعيون وال أشبه بيوم بدر من هذا اليوم

أتيت حممد بن  : عن أيب سفيان موىل آل أمحد قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

اهللا ما وجدت رائحة هي أشبه نعم وأيم  : قتلتم عثامن ؟ فقال : مسلمة األنصاري فقلت

 .)2(برائحة يوم بدر منها

يأبى قلبي إال حب  : قال طلحة بن مرصف االمامي) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

 .)3(لعن اهللا قلبه : فقال ، فحكيت ذلك إلبراهيم النخعي ، عثامن

ن فقال بثالث قيل لزيد بن أرقم بأي شئ كفرتم عثام) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

جعل املال دولة بني األغنياء وجعل املهاجرين واألنصار من الصحابة بمنزلة من حارب 

 .)4(اهللا ورسوله وعمل بغري كتاب اهللا

                                                        

قاموس  ، 31/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 283 ، أليب الصالح احللبي،  تقريب املعارف) 1(

 9/587 ، ملحمد تقي التسرتي ، الرجال

 31/292 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 284 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 31/310 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 296 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 ، 1/19 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(

وصول األخيار إىل أصول  ، 1/109 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي 

 ، ئل يف دراية احلديثرسا ، 31/309 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، األخبار

 ، سفينة النجاة ، 254 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 1/382 ، أليب الفضل حافظيان البابيل

 ، )احلاشية (1/546 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم ، 248 ، للرسايب التنكابني

 1/189 ، لسيد عبد اهللا شرب ، حق اليقني
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مر عثامن عىل جبلة بن عمرو الساعدي وهو عىل ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ألمحلنك عىل جرباء وألخرجنك يا نعثل واهللا ألقتلنك أو  : فقال ، باب داره ومعه جامعة

 .)1(ثم جاءه مرة أخرى وهو عىل املنرب فأنزله عنه ، إىل حرة النار

أن زيد بن ثابت مشى إىل جبلة ومعه ابن عمه أبو ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وال ألقي اهللا  ، واهللا ال أقرص عنه أبدا : فقال ، فسأاله الكف عن عثامن ، أسيد الساعدي

َوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال ( : لفأقو ُّ َ َ ُ َِ َّ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ ُ َ َ ْ َّ ََ َ ََ  .)2()]67 : األحزاب[ِ

خرج عثامن إىل املسجد ومعه ناس من مواليه فنجد ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فلم يكلمهم  ، ذلكوبعضهم غري ! يا نعثل  : فناداه بعضهم ، الناس ينتابونه يمينا وشامال

اتقوا واسمعوا ! أهيا الناس  : ثم قال ، حتى صعد املنرب فشتموه فسكت حتى سكتوا

  فناداه بعضهم..والسامع العايص ال حجة له ، فإن السامع املطيع ال حجة عليه ، وأطيعوا

 وكان ممن بايع حتت - فقام إليه جهجاه بن عمرو الغفاري . أنت السامع العايص..أنت: 

نحملك عىل شارف  :  قال.وما هو ؟ :  قال.هلم إىل ما ندعوك إليه :  فقال-جرة الش

 وتناول ابن جهجاه .!لست هناك ال أم لك  :  قال عثامن.جرباء فتلحقك بجبل الدخان

 فكرسها عىل - صىل اهللا عليه وآله وسلم وهي عصا النبي -الغفاري عصا يف يد عثامن 

 .)3(لناس سهل بن حنيف ودخل عثامن داره فصىل با.ركبته

                                                        
 31/293 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 284 ، أليب الصالح احللبي ،  املعارفتقريب) 1(

 ، الغدير ، 31/293 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 285 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 9/217 ، لألميني

 31/294 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 285 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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 املدينة أعطى صىل اهللا عليه وآله وسلمملا قدم النبي ) :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي 

فقال عيل عليه  ، عليا عليه السالم وعثامن أرضا أعالها لعثامن وأسفلها لعيل عليه السالم

 ، أنا أبيعك :  لهفقال ، فاشرت مني أو بعني ، السالم لعثامن إن أريض ال تصلح إال بأرضك

أي شئ صنعت ؟ بعت أرضك من عيل  : فقال له أصحابه ، فاشرتى منه عيل عليه السالم

فجاء عثامن  : قال ، وأنت لو أمسكت عنه املاء ما أنبتت أرضه شيئا حتى يبيعك بحكمك

 : بعت ورضيت وليس ذلك لك : فقال له ، ال أجيز البيع : إىل عيل عليه السالم فقال له

 ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  : عيل عليه السالم قال ، فاجعل بيني وبينك رجال  :قال

ال  : عيل عليه السالم فقال ، ولكن اجعل بيني وبينك غريه ، هو ابن عمك : فقال عثامن

  ذلك فأنزل اهللافأبى ، والنبي شاهد عليناوسلم صىل اهللا عليه وآله أحاكمك إىل غري النبي 

ُويقول(،  ُ َ َون آمنا باهللاَِّ وبالرسول وأطعنا ثم يتوىل فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك َ َِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ََ ِّ ِّ َّ ُ َّ َْ ٌ َ َِّ َّ َ ِ ِ ِ

َباملؤمنني  ِْ ِ ُْ م بينهم إذا فريق منهم معرضون *ِ ُ َ وإذا دعوا إىل اهللاَِّ ورسوله ليحك َ َ َُ ُِ ِْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َُّ ِّ ْ َ ُ َْ ٌ َِ ِ ِِ ِ ِ  : النور[َ

47-48[)1(.  

ويستحب أن يدعو ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

  .)2( وصل عىل رقية وزينب والعن من آذى نبيك فيهام... : اإلنسان بعد الفراغ من صالته

                                                        
تفسري  ، 108/342 ، 24/363 ، للمجليس ، وابحار األنوار ، 187 ، للكراجكي ، كنز الفوائد) 1(

 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، )احلاشية (287 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، فرات الكويف

 124 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 1/367

 ، املصباح ، )احلاشية (1/215 ، البن طاووس ، إقبال األعامل ، 80 ، للطويس ، تهجدمصباح امل) 2(

 ، 501 ، لفاخر موسوي ، التجيل األعظم ، 83/42 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 630 ، 37 ، للكفعمي

 77 ، لعبد اللطيف البغدادي ، فاطمة واملفضالت من النساء
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صىل اهللا عليه ملا أمر النبي ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ًفضم عامرا إىل  ، ًقسم عليهم املواضع وضم إىل كل رجل رجال ، ملسجدببناء اوسلم وآله 

فبينا هم يف عالج البناء إذ خرج عثامن من داره وارتفع الغبار  : قال ، عيل عليه السالم

 إذا قلت شيا فرد عيل : فقال عيل عليه السالم لعامر : قال ، وأعرض بوجهه ، فتمتع بثوبه

 كمن ..ً يظل فيها راكعا وساجدا.. يستوي من يعمر املساجداال : عيل عليه السالم فقال، 

فغضب عثامن من ذلك فلم يستطع أن  ، فأجابه عامر كام قال :  قال.يرى عن الطريق حائدا

أرضيت بام  : فقال عيل عليه السالم لعامر ، يا لكع ، يا عبد : فقال لعامر ، ًيقول لعيل شيا

يا  : فقال ، فأتاه فأخربه : قال ، فتخربهوسلم عليه وآله صىل اهللا أال نأيت النبي  : قال لك

من  : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ،  يا لكع-نبي اهللا إن عثامن قال يل يا عبد 

فقال لعيل عليه السالم  ، فقال له كام قال عامر ، فدعاه وسأله : قال : يعلم ذلك؟ فقال عيل

فذهب  ، يا لكع ، أنت القائل لعامر يا عبد ، يا لكع ، عبديا  ، اذهب فقل له حيث ما كان

 . )1(عيل عليه السالم فقال له ذلك فانرصف

قام األشرت عىل قرب أيب ذر ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 عبدك يف صىل اهللا عليه وآله وسلماللهم هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا  : وقال ثم قال

 ، لكنه رأى منكرا فغريه بلسانه وقلبه ، مل يغري ومل يبدل ، وجاهد فيك املرشكني ، لعابدينا

اللهم فاقصم من حرمه ونفاه  ، ثم مات وحيدا غريبا ، حتى جفي ونفي وحرم واحتقر

                                                        
 13/286 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/140  ،للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(
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فرفعنا أيدينا مجيعا وقلنا  ،  قالصىل اهللا عليه وآله وسلممن مهاجره وحرم رسولك 

 . )1(آمني

صعصعة بن دخل ) :  هـ460: ت (حلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة حممد بن ا

عليكم  :  يف نفر من املرصيني عىل عثامن فقال هلم عثامن)رمحه اهللا(صوحان العبدي 

فال تستمعوا إىل قول  ، وان الشيطان مع الفذ ، فإن يد اهللا عىل اجلامعة ، بالسمع والطاعة

عليكم بالسمع  : أما قولك :  فقال صعصعة.أين اهللاوان هذا ال يدري من اهللا وال  ، هذا

 ، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال : فإنك تريد منا أن نقول غدا ، والطاعة

عليكم بالسمع  : أما قولك :  فقلت له.أنا ال أدري من اهللا وال أين اهللا : وأما قولك

 ،  إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيالربنا : فإنك تريد منا أن نقول غدا ، والطاعة

إين ال  : وأما قولك ، فإن اهللا ربنا ورب ابائنا األولني ، أنا ال أدري من اهللا : وأما قولك

فغضب وأمر برصفنا وغلق األبواب  :  قال.فإن اهللا تعاىل باملرصاد ، أدري أين اهللا

  .)2(دوننا

                                                        
وسائل  ، 284 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني ، 1/283 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

الدرجات  ، 22/400 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (20/306 ، للحر العاميل ، الشيعة

 2/159 ، لبحر العلوم ، الفوائد الرجالية ، 252 ، ملدنىلعىل خان ا ، الرفيعة يف طبقات الشيعة

 ، 4/242 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 15/168 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، )احلاشية(

األعالم من  ، 225 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 2/367 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ

 4/89 ،  حسني الشاكريللحاج ، الصحابة والتابعني

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 31/476 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 237 ، للطويس ، األمايل) 2(

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/25 ، امليانجي

 12/163 ، ملحمد الريشهري
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كان عثامن قد عود قريشا ) :  هـ460: ت (طائفة حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ ال

وخص أهل بيته  ، وآثر بعضهم عىل بعض ، وصبت عليهم الدنيا صبا ، والصحابة كلهم

ومحل أهل  ، فاظهروا يف األرض الفساد ، وخوهلم العباد ، وجعل هلم البالد ، من بني أمية

فأنكر الناس ما رأوا من  ، مرهاجلاهلية واملؤلفة قلوهبم عىل رقاب الناس حتى غلبوه عىل أ

ومحلهم عىل رقاب الناس حتى  ، وراجعوه فلم يسمع منهم ، فعاتبوه فلم يعتبهم ، ذلك

فرأى أصحاب رسول اهللا أن  ، وحرم بعضا ، ونفى بعضا ، انتهى إىل أن رضب بعضا

وسنة نبيه إنام بايعناه عىل كتاب اهللا  : فقالوا ، وما عقدوا له يف رقاهبم ، يدفعوه بالبيعة

 فافرتق الناس يف أمره عىل خاذل .فحيث مل يفعل ذلك مل تكن له علينا طاعة ، والعمل هبام

واستعمل  ، واستأثر بالفئ ، فأما من قاتل فرأى أنه حيث خالف الكتاب والسنة ، وقاتل

ومل  ، فإنه رأى أنه يستحق اخلذالن ، وأما من خذله ، رأوا أن جهاده جهاد ، من ال يستأهل

  .)1(يستوجب النرصة برتك أمر اهللا حتى قتل

ورد عبد الرمحن بن عوف ) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

يا  : فقال له عبد الرمحن ، وسلمصىل اهللا عليه وآله وعثامن بن عفان إىل النبي  ، الزهري

زرق  ، ة ناقة سوداءتزوجني فاطمة ابنتك ؟ وقد بذلت هلا من الصداق مائ ، رسول اهللا

 ومل يكن مع رسول اهللا أيرس من .وعرشة آالف دينار ، حمملة كلها قباطي مرص ، األعني

 .وأنا أقدم من عبد الرمحن إسالما ، بذلت هلا ذلك :  قال عثامن.عبد الرمحن وعثامن

فحصب  ، ثم تناول كفا من احلىص ، من مقالتيهاموسلم صىل اهللا عليه وآله فغضب النبي 

                                                        

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، 32/26 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 727 ، للطويس ، األمايل) 1(

 90 ، البن عقدة الكويف ، )السالم
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فقومت درة  ، فتحول احلىص درا :  قال.إنك هتول عيل باملك ؟ : وقال له ، ه عبد الرمحنب

 .)1(فإذا هي تفي بكل ما يملكه عبد الرمحن ، من تلك الدرر

كنت وعثامن نميش ورسول اهللا  : عن أيب ذر أنه قال) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

 ، ثم قام عثامن وأبو ذر جالس ، فجلسنا إليه  ، متكئ يف املسجدصىل اهللا عليه وآله وسلم

كنت أقرأ سورة  : له بأي شئ كنت تناجي عثامن ؟ قال : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

إنا هللا وإنا إليه  : قلت ، والظامل منكام يف النار ، أما إنه سيبغضك وتبغضه : قال ، من القرآن

يا أبا ذر قل احلق وإن وجدته مرا  : لظامل ؟ فقالفأينا ا ، الظامل مني ومنه يف النار ، راجعون

  .)2(تلقني عىل العهد

إن احلكم بن أيب العاص عم عثامن بن عفان كان ) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

صىل اهللا عليه وكان رسول اهللا  ، ويسخر منه ، يستهزئ من رسول اهللا بخطوته يف مشيته

رك كتفيه ويكرس يديه خلف رسول اهللا استهزاءا  يميش يوما واحلكم خلفه حيوآله وسلم

  بيده وقالصىل اهللا عليه وآله وسلم فأشار رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلممنه بمشيته 

                                                        

ملحمد بن جرير  ، نوادر املعجزات ، 83 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

حول الزهراء حوار مع فضل اهللا  ، 2/324 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 85 ، )الشيعي( الطربي 

 206 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(

 ، 22/434 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/490 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 2(

 1/375 ، للحر العاميل ، إثباة اهلداة
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ثم نفاه عن  ،  فبقي احلكم عىل تلك احلال من حتريك أكتافه وتكسري يديه.هكذا فكن: 

  .)1(ىل املدينة وأكرمهفكان مطرودا إىل أيام عثامن فرده إ ، املدينة ولعنه

واهللا ليلقني اهللا عثامن وهو آثم  : قال أبوذر : يف خرب طويل) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

وإنام أوردته بطوله لتعلم أن قبائح أعامل عثامن  :  قال املجليس بعد ان اورد اخلرب.يف جنبي

  .)2(وطغيانه عىل أيب ذر وغريه متواتر

فقالوا  ،  فقد بدل دينكم- أي عثامن -اقتلوه  : قال الزبري) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

إن عثامن  ، ما أكره أن يقتل عثامن ولو بدئ بابني :  فقال.إن ابنك حيامي عنه بالباب : له

 .)3(جليفة عىل الرصاط غدا

                                                        

ثبات ،  18/59 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/168 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

 1/374 ، للحر العاميل ، اهلداة

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 8/261 ، 3/58 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 2(

 ، 31/180 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 22/418 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 609 ، الشريازي

 ، 246 ، لعىل خان املدنى ، عة يف طبقات الشيعةالدرجات الرفي ، 318 ، 8/307 ، لألميني ، الغدير

 ، 4/298 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 11/321 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 ، للمريزا أمحد اآلشتياين ، لوامع احلقائق يف أصول العقائد ، 254 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة

 )احلاشية (1/98

لعيل  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، )احلاشية (31/287 ، للمجليس ، األنواربحار ) 3(

 ، للموىل حيدر الشريواين ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 318 ، 2/39 ، 1/84 ، الشهرستاين

 ، 9/36 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 230 ، 215 ، 9/102 ، لألميني ، الغدير ، 374

 ، 354 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، )احلاشية (74 ، للمفيد ، اجلمل

 308 ، جلواد جعفر اخللييل ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم
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ما تركت يف نفيس حزة أهم إىل من أال نكون  : قال عامر) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 .)1(ثم أحرقناه بالنار ، نبشنا عثامن من قربه

َيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود  : يف قوله تعاىل) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس  ُ َ َ َْ ْ ُ َ ْ َِّ َِّ َ ُ َ َُّ َ

م فإنه منهم إن  ُ َّوالنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منك َِ ِْ ْ ِّ َ ْ َُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َِّ ِ َِّ َُ َّ ٍ َ َاهللاَّ ال هيدي القوم َُ َْ َ ْ َِ
ْ

َالظاملني  ِِ  :  بأحد قال عثامنصىل اهللا عليه وآله وسلمملا أصيب النبي ]. 51 : املائدة[َّ

فإين أخاف أن يدال  ، فآلخذن منه أمانا ، فإن يل به صديقا من اليهود ، ألحلقن بالشام

إن يل به صديقا من ف ، ألخرجن إىل الشام : وقال طلحة بن عبيد اهللا ، علينا اليهود

فأراد  :  قال السدي.فإين أخاف أن يدال علينا النصارى ، فآلخذن منه أمانا ، النصارى

 .)2(واآلخر أن يتنرص ، أحدمها أن يتهود

من املطاعن يف عثامن أنه وىل أمر ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ومن ال علم  ، وظهر منه الفسق والفساد ، ليهوال يؤمتن ع ، املسلمني من ال يصلح لذلك

                                                        

للموىل حيدر  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 14/11 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 1(

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 216 ، 9/113 ، لألميني ، الغدير ، 378،  الشريواين

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 264 ، املدنى

 5/151 ، الريشهري

ألمحد آل  ، عربة يف غبن العرتةعني ال ، 494 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 2(

  ، 3/37 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 28 ، طاووس

تقريب  ، 31/311 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 591 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني

 إحقاق احلق ، 305  ،للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 358 ، أليب الصالح احللبي ، املعارف

 ، 359 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 260 ، لنور اهللا التسرتي، 

 39 ، إلدريس احلسيني املغريب ، اخلالفة املغتصبة
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وقد كان عمر حذره  ، وعدوال عن مراعاة حرمة الدين ، مراعاة حلرمة القرابة ، له البتة

واستعمل سعيد بن  ،  فاستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه رشب اخلمر.من ذلك

 د بن أيب رسح مرصووىل عبد اهللا بن سع ، وظهرت منه أشياء منكرة ، العاص عىل الكوفة

ثم كاتبه بأن يستمر عىل  ، فرصفه عنهم بمحمد بن أيب بكر ، وتكلم فيه أهل مرص، 

 ، وغريه ممن يرد عليه ، فأمره بقتل حممد بن أيب بكر ، فأبطن خالف ما أظهر ، الوالية

 : ومنها ، أنه كان يؤثر أهل بيته باألموال العظيمة : ومنها ، وإيواؤه احلكم بن أيب العاص

وعهد عبد اهللا بن مسعود إىل  ، أنه رضب عبد اهللا بن مسعود حتى كرس بعض أضالعه

 ما تشتكي ؟ فقال : فقال له ، وعاده عثامن يف مرض املوت ، أن ال يصيل عثامن عليه : عامر

الطبيب  : أدعو لك طبيبا ؟ قال : قال ، رمحة ريب : فام تشتهي ؟ قال : فقال ، ذنويب: 

وتعطينيه وأنا  ، منعتنيه وأنا حمتاج إليه : أفال آمر لك بعطائك ؟ قال  :أمرضني ؟ قال

استغفر يل يا أبا عبد  : قال ، رزقهم عىل اهللا تعاىل : يكون لولدك ؟ قال : مستغن عنه ؟ قال

 وأنه رضب ابن مسعود أيضا عىل دفن .قال أسأل اهللا أن يأخذ يل منك حقي : الرمحن ؟

 ، حتى حدث به فتق ، أنه أقدم عىل عامر بن يارس بالرضب : هاومن ، أيب ذر أربعني سوطا

 .قتلناه كافرا : وكان يقول ، وكان أحد من ظاهر املتظلمني من أهل األمصار عىل قتله

ونفاه إىل  ، مع تقدمه يف اإلسالم حتى رضبه ، أنه أقدم عىل أيب ذر رمحه اهللا تعاىل : ومنها

حيث قتل  ، جب عىل عبيد اهللا بن عمر بن اخلطابأنه عطل احلد الوا :  ومنها.الربذة

أن  :  ومنها.وكان أمري املؤمنني عليه السالم يطلبه لذلك ، فلم يقده به ، اهلرمزان مسلام

وال أنكروا عىل من أجلب  ، فإهنم تركوه بعد قتله ثالثة أيام مل يدفنوه ، الصحابة تربأوا منه

ومل يمنعوا من  ، دافعوا عنه بل أعانوا عليهومل ي ، بل أسلموه ، عليه من أهل األمصار

أنه كان  :  ومنها.مع متكنهم من ذلك كله ، وال من قتله ، وال من منع املاء عنه ، حرصه
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 فكيف جاز لعثامن تغيري الرشع وتبديله ؟ .وجيرتئ عىل املخالفة هلا ، يستهزئ بالرشائع

 .)1(لمصىل اهللا عليه وآله وسجرأته عىل رسول اهللا  : ومنها.؟

يف عدم صالحية عثامن (قال ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 فإنه مل يقتل ... ، وأسقط القود عن ابن عمر واحلد عن الوليد مع وجوهبام) :  هـلإلمامة

عبد اهللا بن عمر ملا قتل اهلرمزان بعد إسالمه وملا ويل أمري املؤمنني عليه السالم طلبه إلقامة 

القصاص عليه فلحق بمعاوية وملا وجب عىل الوليد بن عقبة حد الرشب أراد ان يسقطه 

 .)2(عنه فحده عيل عليه السالم وقال ال يبطل حد اهللا وأنا حارض

 .)3(أراد عثامن أن يتهود) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

واختص هبا مع أهل  ، أخذ األموال ظلامإن عثامن قد استبد ب) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

 ومنع املراعي من .فهل يستحق هذا أو يستجيزه مسلم ؟ ، بيته من بني أمية دون املسلمني

صىل  ونفى رسول اهللا .اجلبال واألودية ومحاها حتى أخذ عليها ماال باعها به من املسلمني

وطرده عن جواره فلم  ، نة عن املدي- عم عثامن - احلكم بن العاص اهللا عليه وآله وسلم

 وأيام أيب صىل اهللا عليه وآله وسلميزل طريدا من املدينة ومعه ابنه مروان أيام رسول اهللا 

حتى استوىل عثامن  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمطريد رسول اهللا  : بكر وأيام عمر يسمى

فهل هذا منه إال  ، وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبريه يف داره ، فرده إىل املدينة وآواه

 ومضادة لفعله ؟ وهل يستجيز هذا صىل اهللا عليه وآله وسلمخالفا عىل رسول اهللا 

                                                        

 1/244 ، لعبداهللا شرب ، حق اليقني ، 290 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

 380 ، للحيل ، رشح التجريد) 2(

 1/305 ، للحيل ، هنج احلق للعالمة) 3(
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 واملضادة أفعاله إال خارج عن الدين صىل اهللا عليه وآله وسلماخلالف عىل رسول اهللا 

 طرد احلكم صىل اهللا عليه وآله وسلمبرئ من املسلمني ؟ وهل يظن ذو فهم أن رسول اهللا 

 -ه وهو مؤمن ؟ وإذا مل يكن مؤمنا فام احلال التي دعت عثامن إىل رده واالحسان إليه ولعن

 قوله تعاىل ، فحقت عليه اآلية ،  لوال أنه تعصب لرمحه ومل يفكر يف دينه-وهو رجل كافر 

َّال جتد قوما يؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللاََّ(:  َ ْ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ْ ْ َ ً َ َِ ِ ِِ ِ ُ ْ ُ ِ ْ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو َ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ َُ ُ َ َ َ

ْأبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم  ُ ْ َ َْ ََ ُ
ِ ْ َ ْ َْ َ َْ ِ ُ إنه مجع ما كان عند املسلمني  :  ومنها.)]22 : املجادلة[َ

 ، من صحف القرآن وطبخها باملاء عىل النار وغسلها ورمى هبا إال ما كان عند ابن مسعود

فأتى إليه فرضبه حتى كرس له ضلعني ومحل من موضعه ذلك  ، فإنه امتنع من الدفع إليه

الن تلك الصحف إن كان فيها زيادة عام يف  ، وهذه بدعة عظيمة ، فبقي عليال حتى مات

َأفتؤمنون ( : فقد حق عليه قوله تعاىل ، وقصد لذهابه ومنع الناس منه ، أيدي الناس َُ ِ ْ ُ َ

فرون ببع ْ ْببعض الكتاب وتك َ َ ْ َِ َِ ُ ُْ َ َِ م إال خزي يف احلياة الدنيا ِِ ُ َض فام جزاء من يفعل ذلك منك َ ٌ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َّ َ ُ ْ َِ ْ َِ َ ٍ

َويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللاُّ بغافل عام تعملون  ُ َ ْ َ َْ َّ َ َ َ َْ َ َ ُّ ُ َ ْ َ ََ َِّ ٍ ِ ِ َِ ِ ِ َ ََ مع  ،  هذا.)]85 : البقرة[ِ

ومن كره ما أنزل اهللا يف  ، ا قد كرههما يلزم أنه مل يرتك ذلك ويطرحه تعمدا إال وفيه م

ْذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللاَُّ فأحبط أعامهلم ( : كام قال اهللا تعاىل ، كتابه حبط مجيع عمله َ َ ْ َُّ َ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ َ َُ ِ َ ُ ِ َ ِ

 .وإن مل تكن يف تلك الصحف زيادة عام يف أيدي الناس فال معنى ملا فعله ، )]9 : حممد[

 وعثامن - صىل اهللا عليه وآله وسلم قام يوما يف مسجد رسول اهللا إن عامر بن يارس : ومنها

 فنزل عثامن فركله برجله وألقاه عىل قفاه ،  فوبخ عثامن بشئ من أفعاله-خيطب عىل املنرب 

وهو يفرتي عىل عامر  ، وجعل يدوس يف بطنه ويأمر أعوانه بذلك حتى غيش عىل عامر، 

احلق مع عامر يدور معه  :  قالىل اهللا عليه وآله وسلمصوقد رووا مجيعا أن النبي  ، ويشتمه

إذا افرتق الناس يمينا وشامال فانظروا الفرقة  : صىل اهللا عليه وآله وسلموقال  ، حيثام دار
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 فال خيلو حال رضبه لعامر من .فإنه يدور احلق معه حيثام دار ، التي فيها عامر فاتبعوه

صىل وفيه تكذيب لقول النبي  ، عامر وما فعله باطلأنه يزعم أن ما قال  ، أحدمها : أمرين

فثبت أن يكون ما قاله عامر حقا كرهه  ، احلق مع عامر :  حيث يقولاهللا عليه وآله وسلم

مع إمجاع األمة  ، ما فعل بأيب ذر حني نفاه عن املدينة إىل الربذة :  ومنها.عثامن فرضبه عليه

ما أقلت الغرباء وال أظلت  :  قالآله وسلمصىل اهللا عليه ويف الرواية أن رسول اهللا 

إن اهللا عز وجل أوحى إيل أنه  : ورووا أنه قال ، اخلرضاء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر

صىل اهللا عليه وآله من هم يا رسول اهللا  : فقيل ، حيب أربعة من أصحايب وأمرين بحبهم

فحينئذ ثبت أن أبا ذر حبه اهللا  .وأبو ذر ، واملقداد ، وسلامن ، عيل سيدهم :  قال.؟وسلم 

وحمال عند ذوي الفهم أن يكون اهللا ورسوله  ، صىل اهللا عليه وآله وسلموحبه رسول اهللا 

وحمال  ، حيبان رجال وهو جيوز أن بفعل فعال يستوجب به النفي عن حرم اهللا ورسوله

رض وال  لرجل أنه ما عىل وجه األصىل اهللا عليه وآله وسلمأيضا أن يشهد رسول اهللا 

فتعني أن يكون ما فعله وما قاله حقا كرهه  ، ثم يقول باطال ، حتت السامء أصدق منه

 ، ومن كره احلق ومل حيب الصدق فقد كره ما أنزل اهللا يف كتابه ، عثامن فنفاه عن احلرمني

ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَّ( : فقال ، ألنه أمر بالكون مع الصادقني ُ ْ ََّّ ُ َ َُّ َِ
َ َ وكونوا مع الصادقني َ ِ ِ َّ َ ََ ْ ُ ُ

أن عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب ملا رضب أبو لؤلؤة عمر  :  ومنها.)]119 : التوبة[

فقدر أهنم  ، قتل العلج أمري املؤمنني : الرضبة التي مات فيها سمع ابن عمر قوما يقولون

 بن أيب طالب  وكان قد أسلم عىل يد أمري املؤمنني عيل- رئيس فارس -يعنون اهلرمزان 

عليه السالم ثم أعتقه من قسمته من الفئ فبادر إليه عبيد اهللا بن عمر فقتله قبل أن يموت 

فإن الذي رضبني  ، أخطأ : فقال ، إن عبيد اهللا بن عمر قد قتل اهلرمزان : فقيل لعمر ، أبوه

إن عيل ف ، وإن عشت احتجت أن أقيده به ، وما كان للهرمزان يف أمري صنع ، أبو لؤلؤة
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 ، فامت عمر واستوىل عثامن عىل الناس بعده ، وهو مواله ، بن أيب طالب ال يقبل منا الدية

وأنا  ، إن عبيد اهللا بن عمر قتل موالي اهلرمزان بغري حق : فقال عيل عليه السالم لعثامن

نه باألمس قتل عمر وأنا أقتل اب :  فقال عثامن.سلمه إيل ألقيده به ؟ ، وليه الطالب بدمه

 -فامتنع من تسليمه إىل عيل عليه السالم شفقة منه  ، أورد عيل آل عمر ما ال قوام هلم به

فلام رجع االمر إىل عيل عليه السالم هرب منه عبيد اهللا بن عمر إىل  ،  عىل آل عمر-بزعمه 

وحرض يوم صفني مع معاوية حماربا ألمري املؤمنني فقتل يف  ، الشام فصار مع معاوية

 يف أمر عثامن كيف - يا أهل الفهم - فانظروا .حلرب ووجد متقلد السيفني يومئذمعركة ا

 عىل آل عمر ومل يشفق - بزعمه -عطل حدا من حدود اهللا تعاىل ال شبهة فيه شفقة منه 

وأشفق عىل آل عمر يف قتل من  ، عىل نفسه من عقوبة تعطيل حدود اهللا تعاىل وخمالفته

إنه عمد إىل صالة  :  ومنها.صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا أوجب اهللا قتله وأمر به رسول

 ، الفجر فنقلها من أول وقتها حني طلوع الفجر فجعلها بعد االسفار وظهور ضياء النهار

وزعم أنه إنام فعل ذلك إشفاقا منه عىل نفسه يف خروجه  ، واتبعه أكثر الناس إىل يومنا هذا

وذلك أن عمر قد جعل لنفسه  ، ر كام قتل عمرإىل املسجد خوفا أن يقتل يف غلس الفج

 فقعد أبو لؤلؤة يف الرسب فرضبه بخنجر يف بطنه ، رسبا حتت األرض من بيته إىل املسجد

فعطل وقت فريضة اهللا ومحل الناس عىل  ، فلام ويل عثامن أخر صالة الفجر إىل االسفار، 

ِأقم ال( : الن اهللا سبحانه قال ، صالهتا يف غري وقتها ِ ِصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل َ ْ ََّّ ُِ َ َْ َ َّ َِ ِ ِ ُِ َ

ًوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( : ثم قال ،  يعني ظلمته)..]78 : اإلرساء[ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُُ ْ ْ َْ ََ ْ ِْ ِِ

 ، وعنده جتب الصالة ، والفجر هو أول ما يبدو من املرشق يف الظلمة ، )]78 : اإلرساء[

 ، وزال عن أن يكون فجرا ، بسط الضياء وزالت الظلمة صار صبحافإذا عال يف األفق وان

صىل اهللا عليه ثم خترص بنو أمية بعده أحاديث أن النبي  ، ودرج عىل هذه البدعة أولياؤه
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فصار  ، أسفروا هبا أعظم ألجركم : وقال للناس ،  غلس بالفجر وأسفر هباوآله وسلم

ومن اتبع بدعة  ، كثري من أوليائهم مبتدعااملصيل للفجر يف وقتها من طلوع الفجر عند 

 ثم ختم بدعه بأن أهل مرص شكوا .! فام أعجب أحواهلم وأشنعها .عثامن فهو عىل السنة

فوقع االختيار عىل  ، أو يبعث رجال ناظرا بينهم وبينه ، من عامله وسألوه أن يرصفه عنهم

 فثقل عىل عثامن -عن خمالفة  وكان حممد ممن يشري باحلق وينهى -حممد بن أيب بكر ناظرا 

فلام وقع االختيار عليه أن يكون ناظرا بني أهل  ، وبقي حريصا عىل قتله بحيلة وكادوه

وكتب عثامن بعد خروجه إىل عامله بمرص يأمره بقتل  ، مرص وبني عامله خرج معهم

لته فركب العبد راح ، ودفع الكتاب إىل عبد من عبيده ، حممد بن أيب بكر إذا صار إليه

فقيل أن  ، وسار نحو مرص بالكتاب مرسعا ليدخل مرص قبل دخول حممد بن أيب بكر

فبعث خلفه خيال  ، العبد مر يركض فنظر إليه القوم الذين مع حممد فأخربوا حممدا بذلك

فقرأه وانرصف راجعا مع  ، فلام ردوه إليه وجد الكتاب معه ، فأخذوه وارتاب به حممد

أما العبد فعبدي  : فقال ، فثاروا عىل عثامن يف ذلك ، معهمالقوم والعبد والراحلة 

وكان  ، وليس الكتاب كتايب وال أمرت به ، والراحلة راحلتي وختم الكتاب ختمي

 إن كنت صادقا فادفع إلينا مروان فهذا خطه وهو كاتبك : فقيل له ، الكتاب بخط مروان

ا وبعدا هلم مجيعا فإهنم كانوا فسحق ، فحارصوه وكان ذلك سبب قتله ، فامتنع عليهم، 

  .)1(كافرين

ملا ماتت رقية بنت النبي برضب زوجها ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  .)2(عثامن لعنه النبي مخس مرات

                                                        

 255 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 30/370 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 3/34 ، للعاميل النباطي ، الرصاط املستقيم) 2(
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إن عثامن إنه أيت باملرأة لتحد فقارهبا ثم أمر ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  .)1(برمجها

كان عثامن ممن يلعب به ويتخنث وكان ) :  هـ877: ت (ن يونس العاميل البيايض عيل ب

 . )2(يرضب بالدف

سامك رسول  : أن عائشة وحفصة قالتا له) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 .)3(اهللا نعثال تشبيها بكر هيودي

اسم يف أفواه الناس إال ما كان لعثامن ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 . )4(الكافر حتى وىل معاوية

يف ذكر أعداء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وعمه احلكم بن أيب العاص  ، ومن رؤوس أعدائه عثامن بن عفان األموي : عليه السالم

وبنوه عبد امللك وإخوته وذريتهم وولده مروان  ، طريد رسول اهللا وعدوه ورأس املنافقني

                                                        
 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/30 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 346 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 579، 

 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/30 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 ،579 

 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/30 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 3(

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 105 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 579نعثال تشبيها ، 

 104 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث ، 345 ، لفارس حسون كريم

 مي الشريازيملحمد طاهر الق ، كتاب األربعني ، 3/36 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 4(

 358 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 613 ، 591، 
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ونكل أمره إىل اهللا تعاىل وإىل  ،  نعم نسكت عن عمر بن عبد العزيز.عليهم مجيعا لعنة اهللا

واالعرتاف  ، ألنه تظاهر يف أيام واليته بمحبة أمري املؤمنني ، أمري املؤمنني عليه السالم

 )1( .فال نقول فيه خريا وال رشا ، بتفضيله وتقديمه

إن من مل جيد يف قلبه عداوة لعثامن ومل يستحل ) :  هـ940: ت (ن احلسني الكركي عيل ب

  .)2(كافر بام أنزل اهللا ، عرضه ومل يعتقد كفره فهو عدو هللا ورسوله

 ملا صدر منه من الفساد يف )وقد قتل عثامن() :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

  .)3(الدين والبغي عىل املسلمني

ثالثة  : عن عامر أنه كان يقول عىل منرب الكوفة) :  هـ1081: ت (الح املازندراين حممد ص

وانا اسمى األربعة ثم قرأ هؤالء اآليات يف  ، يشهدون عىل عثامن انه كافر وأنا الرابع

م بام أنزل اهللاُّ فأولـئك هم الظاملون "املائدة  ُ َ َمن مل حيك ُ َّ َ َ َ َِّ ُِ َ ْ َُ َ ْ ُ َ َِ  الكافرونو] 45 : املائدة[ْ

يعني أن اآليات الثالث يشهدون عىل عثامن أنه كافر وأنا  :  قال املجليس.الفاسقونو

  .)4(وأتم وأوضح داللة منهم عىل كفر ، رابعهم

                                                        

 2/227 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 1(

 أ/57 ، للكركي ، نفحات الالهوت) 2(

 11/416 ، للامزندراين ، رشح أصول الكايف) 3(

 ، جلعفر كاشف الغطاء ، ف الغطاءكش ، 1/323 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 4(

وصول األخيار إىل  ، 1/109 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 1/19

 ، بحار األنوار ، 30/222 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، أصول األخبار

 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ،  احلديثرسائل يف دراية ، 101/266 ، 31/195 ، للمجليس

 ، 1/635 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/50 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/382
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نعثل الذي هو ثالث خلفاء  ان عثامن امللقب ب) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 .)1(خالفة باالمجاعومن كان كذلك ال يصلح لل ، املخالفني كان ظاملا فاسقا

أنه وىل أمر  : منها : وقد أحدث عثامن أمورا) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

فوىل  ، التفاتا عن حرمة الدين إىل حرمة القرابة ، املسلمني من ال يؤمتن عليه وال علم به

 أفمن كان مؤمنا كمن كان(وفيه نزل  ، فظهر منه رشب اخلمر والفساد ، الوليد بن عقبة

إنام السواد بستان لقريش تأخذ منه ما  : فقال ،  ووىل سعيد بن العاص الكوفة.)فاسقا

 وأن .وتكلموا فيه ويف عثامن حتى كادوا خيلعونه فعزله قهرا ، فمنعوه دخوهلا ، شاءت

ومل خيتلف اثنان يف أن  ، عثامن مل يول هؤالء النفر اال وحاهلم مشهورة يف الفسق والفجور

 .وطريقته القديمة املعروفة ، ستخفاف بالدين كان سنة للوليد بن عقبةرشب اخلمر واال

وكاتبه أنك تقتل  ، فوىل حممد بن أيب بكر ، فتكلموا فيه ، ووىل عبد اهللا بن أيب رسح مرص

 .فلام ظفر بالكتاب كان سبب حرصه وقتله ، ابن أيب بكر وكل من يرد عليك وتستمر

فلام مل  ، فكان جيب عىل عثامن تعزيره والتربي منه : قلنا .فعل ذلك مروان ال عثامن : قالوا

 ، ومل يرجع إىل ثالثة أيام ، أنه هرب يوم أحد : ومنها ، يفعل دل عىل خبثه وكذبه وظلمه

ان الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إنام (وقد حكم عليه الشيطان كام نطق به القرآن 

فدل عىل عدم  ، اعة االمام واملؤالف عصمته وقد رشط املخالف شج)استزهلم الشيطان

مع امجاع الصحابة عىل  ، والية  ومن هذا حاله ال يصلح ألدنى.صالحه فراره وخطيئته

                                                                                                                                        

 ، 297 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 4/291 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة

 248 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة

 579 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(
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 ،  وأن أهل املدينة منعوا من الصالة عليه.وترك دفنه ثالثا ملا حتققوا من أحداثه ، قتله

 .)1(ء الذكروذكروه بأسو ، ومحل ليال ليدفن فأحسوا به فرمجوه باحلجارة

  بل عىل عدم ايامنه- أي عثامن -ومما يدل عىل ظلمه ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 .)2(قتله اهللا : قال ، أن عامرا حني سأله عمرو بن العاص يف صفني عمن قتل عثامن، 

 - أي عثامن -كفانا معرش الشيعة إباحة دمه  : أقول) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 ، وعىل أن الشورى العمرية مل يكن صوابا ، باحة دمه دليل عىل بطالن خالفته وبيعتهألن إ

فلو كان  ، ألنه عليه السالم كان نارصا للمؤمنني ، بل يدل عىل أن عثامن مل يكن مؤمنا

  ويدل أيضا عىل عدم ايامن عثامن وحسن قتله قوله عليه السالم.عثامن مؤمنا مل يكن خيذله

وبيوم  ، واستبدل اهللا بقوم قوما ، واعتدل مائل ، والح الئح ، وملع المع،  قد طلع طالع: 

وعرفاؤه عىل  ، وإنام األئمة قوام اهللا عىل خلقه ، وانتظرنا الغري انتظار املجدب املطر ، يوما

 وال يدخل النار اال من أنكرهم وأنكروه ، وال يدخل اجلنة اال من عرفهم وعرفوه ، عباده

 .)3(طبةإىل آخر اخل، 

ومما يدل أيضا عىل كفر عثامن منع املهاجرين ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

غيبته  : ومما يدل عىل كفره ونفاقه. واألنصار أن يدفن اال بعد ثالثة أيام بغري غسل وكفن

 .)4(وفراره يوم أحد ، وبيعة الرضوان ، عن بدر

                                                        

ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ لنجاح  ، 579 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(

 121 ، الطائي

 594 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 2(

 611 ، املصدر السابق) 3(

 614 ، املصدر السابق) 4(
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 يف أيام غصبه للخالفة نفى أباذر من قد تواتر أن عثامن) :  هـ1104 : ت(احلر العاميل 

  .)1(املدينة مرتني ملحبته ألهل البيت عليهم السالم

ّوال خيفى عىل ذي مسكة من العقل داللته عىل أن ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 ، ّ مطروحا ثالثة أيام عىل املزبلة- أي عثامن -أمري املؤمنني عليه السالم كان راضيا بكونه 

ّىل أنه مل يأذن يف دفنه إال بعد األيام الثالثةبل ع ّ فلو كان أمري املؤمنني عليه السالم معتقدا  ، ّ

من عرض الناس ملا ريض بذلك بل  وبل لو كان يراه كأحد من املسلمني ، ّلصحة إمامته

ّيأمر بدفنه يف مقابر املسلمني حتى ال يلتجئ املجهزون له و ، دفنه وّكان يعجل يف جتهيزه

 وكان ذلك املوضع بستانا كان الناس يقضون احلوائج فيه كام هو .ّ دفنه يف حش كوكبإىل

ّواإلمام الذي ريض له أمري املؤمنني عليه السالم بمثل  ، دأهبم يف قضاء احلاجة يف البساتني

ّوال ريب يف أنه لو مل يكن عليه السالم  ، ّتلك احلال فحاله غري خفي عىل أويل األلباب

أقبح من قتل إمام فرض اهللاّ  وّفإنه ليس يف املنكرات أشنع ، ه جلاهد قاتليهراضيا بقتل

مل يعرفه كان  وّبأن من ماتوسلم صىل اهللا عليه وآله حكم الرسول  وطاعته عىل العاملني

ّقد رصح عليه السالم يف كثري من كلامته بأنه مل ينه عن قتلهو ، ّميتته ميتة جاهلية  مل ينرصه وّ

ّهل يريب اللبيب يف أنه عليه السالم لو كان نرصه أو أنكر و ، يف عزلة عن أمرهّأنه كان و، 

ّفإنه مل يكن ملعانديه عليه السالم  ، يف مكاتباته إىل معاوية وقتله لبالغ يف إظهار ذلك للناس

ّإنام كان عليه السالم يقترص عىل التربي من قتله ألنه و ، ّشبهة أقوى من اهتامه بقتل عثامن ّّ

حينئذ و ، اآلثار وّذلك مما ال يرتاب فيه من له معرفة بالسريو ، يكن من املبارشينمل 

ّالذب عنه إما مطعن ال خملص عنه فيمن يدور احلق معه حيثام  وّفالكف عن نرصة عثامن ّ ّ

ّداروا يف أعيان الصحابة الكبار حيث مل يدفعوا رشذمة قليلة عن إمامتهم يف دار عزهم 

                                                        
 1/294 ، للحر العاميل ، اهلداةإثبات ) 1(
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ن رهطهو ، طرحوه يف املزابلو ، ةحتى قتلوه أهون قتل ّ عشريته من دفنه يف مقابر  ومل يتمك

مل خيلع و ، غصبها من أهلها وأو هو قدح يف ذلك اإلمام حيث اختلس اخلالفة ، املسلمني

  .)1(نفسه منها

ّال خيفى عىل أحد أن أقواله وأفعاله عليه السالم يف ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ّتدل عىل أنه عليه السالم كان منكرا ألفعالهتلك الواقعة  لكن مل  ، خالفته راضيا بدفعه وّ

ّيأمر رصحيا بقتله لعلمه بام يرتتب عليه من املفاسد أو تقية ّمل ينه القاتلني أيضا ألهنم و ، ّ

ّكان عليه السالم يتكلم يف اإلحتجاج عىل اخلصوم عىل وجه ال خيالف و ، ّكانوا حمقني

ّكان هذا مما خيصه من فصل و ، ّأهل الضالل أيضا عليه حجة وّن للجهالال يكو والواقع ّ

ّمما يدل عىل وفور علمه يف كل باب واخلطاب ّ ّ)2(.  

َقوله تعاىل ومناة الثالثة األخرى ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  َْ ُ ْ َ َ َِّ َ َ أي ]. 20 : النجم[َ

 .)3( ثالث الثالثة- عثامن -نعثل 

املراد من األفئدة يف القرآن التي وردت يف مقام الذم ) :  هـ1138 : ت(ميل أبو احلسن العا

 . )4(بعثامن وأشباهه وبقلوب أعداء األئمة وأتباعهم 

صىل اهللا عليه وآله إن عثامن كان يف زمن النبي ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري 

  .)5(ممن أظهر اإلسالم وأبطن النفاققد كان وسلم 
                                                        

 31/168 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 31/506 ، املصدر السابق) 2(

 110 ، للعاميل ، مرآة األنوار) 3(

 255 ، املصدر السابق) 4(

 1/81 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 5(
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عثامن بعد أختها رقية ًأيضا  هاوأما أم كلثوم فتزوج) :  هـ1112 : ت( اجلزائري نعمة اهللا

  .)1(وذلك أنه رضهبا رضبا مربحا فامتت منه ، وتوفيت عنده

 وكفاك يف ذلك اتفاق .مثالب عثامن ال حتىص وال تستقىص) :  هـ1242 : ت(عبداهللا شرب 

 واهراق دمه ملا ظهر منه من البدع من بايعه من الصحابة والتابعني عىل إستحالل قتله

حتى أمجعوا عىل إستحالل قتله وتركوا غسله وكفنه  ، وخمالفة اهللا ورسوله م اهللا أعلم به

وقد جعل الوالية لرشايب اخلمور واملعلنني بالفسق  ، ودفنه وبقي ملقى عىل املزابل

 .)2(والفجور أعداء اهللا ورسوله

وقد جرى  ،  فمصاهبا يفجع القلب ويبكي العنيوأما رقية) :  هـ1255 : ت(الكجوري 

  .)3(هلا ما جرى عىل يد عثامن حتى أودى هبا إىل الشهادة 

إن عثامن انحرف عن سنة الرسول وخالف رشيعة ) :  هـ1400 : ت( حممد جواد مغنية 

واستأثر هو وذووه بأموال املسلمني فامتلكوا القصور واملزارع والرياش  ، اإلسالم

  .)4(ومن حوهلم ماليني اجلياع واملعدمني ، العبيد واإلماءواخليول و

الكنوز املكتنزة بربكة اخلليفة اقتنى مجاعة من ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وأصحاب الفتن والثورات من جراء الفوىض يف األموال ضياعا  ، رجال سياسة الوقت

بربكة تلك السرية األموية يف ،  وثروة طائلة ، وقصورا شاهقة ، ودورا فخمة ، عامرة

                                                        
 1/77 ، ًانظر أيضا ، 1/367 ، املصدر السابق) 1(

 1/243 ، لعبداهللا شرب ، يقنيحق ال) 2(

  ، 1/458 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية) 3(

 2/264 ، ملغنية ، يف ظالل هنج البالغة) 4(
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فجمعوا من مال املسلمني  ، األموال الشاذة عن الكتاب والسنة الرشيفة وسرية السلف

خلف من  ،  ومنهم زيد بن ثابت املدافع الوحيد عن عثامن....وأكلوه أكال ملا ، ماال مجا

ة مائة الذهب والفضة ما كان يكرس بالفؤوس غري ما خلف من األموال والضياع بقيم

ومن املعلوم ان التاريخ مل  ،  هذه نبذ مما وقع فيه التفريط املايل عىل عهد عثامن.ألف دينار

حيص كلام كان هنا من عظائم شأنه يف أكثر احلوادث والفتن وال سيام املتدرجة منها يف 

كان ينضد أسنانه بالذهب  ،  وأما ما اقتناه اخلليفة لنفسه فحدث عنه وال حرج.احلصول

 .)1(تلبس بأثواب امللوكوي

ًإننا ال نعبد إهلا يقيم بناء شاخما للعبادة والعدالة والتدين) :  هـ1410 : ت(اخلميني  ثم  ، ً

ًوجيلس يزيدا ومعاوية ، يقوم هبدمه بنفسه وعثامن وسواهم من العتاة يف مواقع اإلمارة  ، ُ

 . )2(وال يقوم بتقرير مصري األمة بعد وفاة نبيه ، عىل الناس

بن عفان مل حيسن  وتشري املرويات الكثرية أن عثامن) : معارص( اشم معروف احلسنيه

صحبتها ومل يراع رسول اهللا فيها فتزوج عليها أكثر من امرأة وماتت عىل أثر رضبات 

  .)3(قاسية منه أدت إىل كرس أضالعها

ّبعد توليه َّومن الطبيعي ان يزداد جنوح عثامن نحو بني أمية ) : معارص(نجاح الطائي 

فكيف  ، حارضوسلم صىل اهللا عليه وآله َّاخلالفة ألنه فعل أفعاال عجيبة معهم والرسول 

  .)4(صىل اهللا عليه وآله وسلم  يكون األمر بعد وفاة الرسول
                                                        

 8/282 ، لألميني ، الغدير) 1(

 123 ، للخميني ، كشف األرسار) 2(

 1/67 ، هلاشم احلسيني ، سرية األئمة اإلثني عرشية) 3(

 97 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 4(
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وقف اليهود إىل جانب عمر وعثامن ومعاوية إىل درجه ) : معارص(نجاح الطائي 

وكان اليهود . ّمر وعثامن أبابكر بسم هيوديإذ قتل ع. مشاركتهم هلم يف قتل أيب بكر

لذا . يفضلون معاوية عيل عثامن ويفضلون عثامن عىل عمر ويرجحون عمر عىل أيب بكر

وكان  ، دعا كعب اليهود لبيعة عثامن بن عفان ثم طالب بخالفة معاوية بن أيب سفيان

ملخلصني مثل اليهود أعداء لدودين ملحمد وأهل بيته عليهم السالم وأعداء لصحبة ا

  .)1(ويف نفس الوقت حاقدون عىل األنصار ، سلامن الفاريس وأيب ذر وعامر واملقداد

 يف شأن -واستمر عثامن ومعاوية السائران عىل اخلط العمري ) : معارص(نجاح الطائي 

ً ومات كعب األحبار ومعاوية متنعام . يف هذا الطريق إىل أيامهم األخرية-كعب األحبار 

ًاوية مرسورا بام فعله يف زمن احلكومات الثالثة لعمر وعثامن ومعاوية يف يف زمن مع

  .)2(السياسة والدين

اهتم املسلمون عثامن بالسري عىل منهج اليهود بل سامه رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

إذ ذكرت عائشة هذا عدة مرات يف املسجد . نعثل اليهوديوسلم صىل اهللا عليه وآله 

ويف تلك األيام سمح عثامن . ام املأل العام من املسلمني وأيد الصحابة ذلكالنبوي أم

واملنهج يتمثل يف قيام . باملنهج اليهودي لكعب األحبار كام كان يف زمن عمر بن اخلطاب

ًكعب بإلقاء حمارضتني اسبوعيا يف املسجد النبوي واحد قبل صالة اجلمعة يذكر فيها 

فأصبحت هذه  ، ية والتارخيية واألمور الغيبيةاألحكام الدينية والقصص النبو

ًاملحارضات تراثا للمسلمني وتارخيا لليهود والنصارى والروم بقلم ماكر هيودي واستمر . ً

كعب األحبار يف الوعظ الديني يف املسجد النبوي يف زمن عمر وعثامن ومعاوية وهي مدة 

                                                        

 227 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 1(

 227 ، املصدر السابق) 2(
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صبحت القصص اليهودية فأ ، زمنية طويلة شاب عليها الصبيان وكرب عليها الشباب

 .)1(ًالكاذبة قصصا للمسلمني

ملا كانت وقعة أحد اشتد عىل طائفة من الناس وختوفوا أن يدال ) : معارص(نجاح الطائي 

ًأما أنا فأحلق بدهلك اليهودي فآخذ منه أمانا  : عليهم من الكفار فقال رجل لصاحبه

أما أنا فأحلق بفالن النرصاين  : خروقال اآل. ّوأهتود معه فإين أخاف أن تدال علينا اليهود

ّوالرجالن مها عثامن وطلحة اللذان فرا . ًببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا وأتنرص معه

 .)2(من عثامن ألجل ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله ثم سخر رسول اهللا . من معركة أحد

الوصول إىل ولقد متكن كعب األحبار وعبداهللا بن سالم من ) : معارص(نجاح الطائي 

ًقلب احلكومة اإلسالمية يف زمن عمر وعثامن ومعاوية وأصبح كعب وزيرا أوال يف تلك  ً

 .)3(احلكومات بحركة إبليسية وشعارات براقة

ًكان أبوهريرة تلميذ كعب األحبار يضع األحاديث طلبا ملال ) : معارص(نجاح الطائي 

إن اهللا يأمرك أن تزوج عثامن أم  : أتاين جربئيل فقال يل :  ومن هذه األحاديث.األمويني

وال توجد  ، واحلقيقة أن أم كلثوم كنية رقية املقتولة بيد عثامن. كلثوم عىل مثل صداق رقية

صىل اهللا  وكيف يزوج رسول اهللا .بإسم أم كلثوموسلم صىل اهللا عليه وآله بنت للنبي 

 .)4(عثامن من ام كلثوم وقد قتل رقيةوسلم عليه وآله 

                                                        

 225 ، املصدر السابق) 1(

 ، 86 ، لنجاح الطائي ، ملاذ مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 66 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

125 

  259 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 3(

 232 ،  السابقاملصدر) 4(
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إذ دخل أبو سفيان  ، اعرتافات أفراد بني أمية بالكفر واضحة) : معارص(ائي نجاح الط

اللهم اجعل األمر أمر  : قال ، ال : ها هنا أحد ؟ قالوا : عىل عثامن بعد ما عمي فقال

تلقفوها تلقف  : وقال ، واجعل أوتاد األرض لبني أمية ، وامللك ملك عاصبية ، جاهلية

 . )1(فيان ما من جنة وال نار الكرة فوالذي حيلف به أبو س

املثري للشكوك أن عثامن بن عفان املدعي لكتابة وصية أيب بكر ) : معارص(نجاح الطائي 

 ولو وصل غري عثامن إىل اخلالفة بعد .هو نفسه الذي أذاع الوصية عىل الناس! ولوحده 

د عمر فكيف تكون احلالة بوصول عثامن إىل السلطة بع ، لتبخرت شكوك الناس ، عمر

 . )2(! بن اخلطاب وبأمر منه 

ّكان أشد الناس عىل عثامن طلحة والزبري وحممد بن أيب بكر ) : معارص(نبيل فياض 

وأطلعت عائشة شعرة  ، ّوتكلمت عائشة يف أمره ، وخذله املهاجرون واألنصار ، وعائشة

ان ما نسيتم رسع : وقالت ، ونعله وثيابهوسلم صىل اهللا عليه وآله من شعرات رسول اهللا 

وغضب حتى ما كان يدري ما ].. أرسة أيب بكر[فقال عثامن يف آل أيب قحافة ! ّسنة نبيكم

 ، ّإذ دلت عائشة قميص رسول اهللا ، كان عثامن خيطب" :  وتقول رواية أخرى."يقول

فقال . وقد أبىل عثامن سنته ، َهذا جلباب رسول اهللا مل يبل! يا معرش املسلمني : ونادت

 إن عائشة قالت له ، ويف رواية ثالثة. "إن كيدهن عظيم ، ّرب ارصف عني كيدهن  :عثامن

وأطلقت أيدي بني أمية عىل أموال  ، ّخصصت بيت مال املسلمني لنفسك ، أي عثامن": 

قطع اهللا عنك بركات  ، وتركت أمة حممد يف ضيق وعرس ، ووليتهم البالد ، املسلمني

! ّوال أنك تصيل اخلمس لنحروك كام تنحر اإلبلول ، وحرمك خريات األرض ، السامء

                                                        

 2/269 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 44 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/144 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(
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ِرضب اهللاَُّ مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين ( : فقرأ عليها عثامن ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ ْ ََ َ ٍ َ ًٍ ِ ِ ُِ َ َّ ِّ ََ ََ ْ َ ْ ُ َ َ
َمن عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاَِّ ش َُ ُ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ ََ َ ََ َيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َْ َ َّ َ َ ًُ

 .)1()]10 : التحريم[

فامت يوم االثنني  ، من قتل أبا بكر وابنه بالسم ؟ إن أبا بكر سم) : معارص(نجاح الطائي 

 ،  ملعرفة القاتل يف اجلنايات.يف آخره واليد التي قتلت أبا بكر هي التي قتلت ابنه بعد ذلك

 ظاهر األمر أن .نظرية البحث عن املستفيد األول من موت الضحيةيتبع املحققون 

 واملستفيد الثاين من قتل أيب بكر كان عثامن .املستفيد األول من موته كان عمر بن اخلطاب

 . )2(بن عفان األموي 

يتصف عثامن بميل قومي نحو بني أمية إذ أرص أبو بكر وعمر ) : معارص(نجاح الطائي 

 عم عثامن بن صىل اهللا عليه وآله وسلمطريد الرسول ( أيب العاص عىل منع احلكم بن

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم من دخول املدينة املنورة تبعا ألمر النبي )عفان بن أيب العاص

صىل اهللا  فكانت طلبات عثامن معارضة ألوامر النبي .وردا طلبات عثامن املتكررة يف ذلك

 ، لية إخفاء عثامن ألخيه من أمه عبد اهللا بن أيب رسح ومها يتذكران عم.عليه وآله وسلم

 للمسلمني بعد فتح مكة بقتله وإن وجد صىل اهللا عليه وآله وسلمبالرغم من أمر النبي 

 معاوية صىل اهللا عليه وآله وسلم فعثامن الذي أخفى عدوي النبي .متعلقا بأستار الكعبة

صىل اهللا عليه ح يف مكة يف حياة رسول اهللا بن املغرية بن أيب العاص يف املدينة وابن أيب رس

كيف سيعمل يف خالفته للمسلمني بعد موت الرسول  ، معارضا ألوامره ، وآله وسلم

من أمثال أيب سفيان  ، وأوثاهنا ، وإىل جانبه كفرة بني أمية ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                        

 54 ، لنبيل فياض ، أم املؤمنني تأكل أوالدها) 1(

 40 ، لطائيلنجاح ا ، إغتيال أيب بكر ، 2/142 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(
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أخي (ابن أيب رسح ومعاوية وعتبة واحلكم بن أيب العاص ومروان والوليد بن عقبة و

 . )1( )عثامن من أمه

واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب ) : معارص(نجاح الطائي 

وهم احلكم بن أيب العاص ومروان وعبد اهللا بن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب  ، عثامن

  .)2(معيط وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغريهم ال يتورعون عن فعل شئ

تغيب عثامن عن حضور معركة بدر مثلام تغيب عن حضور بيعة ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل إن النبي  : فقالوا ،  وحاول األمويون إخفاء هذا األمر وتربيره.الرضوان يف احلديبية

!  قد أبقى عثامن عند زوجته ملرضها ونحن نعلم بأن عثامن ليس طبيبا اهللا عليه وآله وسلم

 .)3(! عثامن من النزول يف قرب رقية عند موهتا ؟صىل اهللا عليه وآله وسلم وقد منع النبي

والذي سيقرأ مستندات مؤامرات عثامن يف هذا الكتاب مع ) : معارص(نجاح الطائي 

وارصار عثامن عىل املعايص  ، مصادرها يدرك متانة العالقة بني عثامن وكفار قريش

 .)4(واآلثام

أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد محل ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)5(إلحراقها يقودهم عمر بن اخلطاب وفيهم عثامن بن عفانوسلم صىل اهللا عليه وآله 

                                                        

 1/345 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/343 ، املصدر السابق) 2(

 1/257 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(

 27 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 4(

 209 ، املصدر السابق) 5(
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إغتال عثامن كعب بن أيب عندما اعلن عن خطبته الفاضحة ) : معارص(نجاح الطائي 

 وإغتال عثامن عبدالرمحن بن .ع ذلك فقتله عثامن يف يوم اخلميس ملن.لعثامن يف يوم اجلمعة

 ًعوف ملطالبته بالسلطة ووالية العهد طبقا إلتفاقهام السابق القايض ببيعة إبن عوف لعثامن

 وكذلك إغتال عثامن بن عفان األموي عبداهللا بن مسعود .وإرجاع عثامن السلطة له، 

 املؤمنني إىل بني هورة يف فرارره من حروب املسلمني وإعطائه أموالش املهلفضحه أعامل

 وكذلك إغتيال عثامن أليب ذر الغفاري العبد الزاهد بنفية إىل صحراء الربذة ال ما .أمية

فبالكاد حصل فيها عىل كفن سرت جثامنه الرشيف أعطاه إياه أحد  ، فيها وال زرع وال ناس

  .)1(املارين يف تلك الصحراء املعدومة احلياة

من عثامن كيف كان يتشبس بالقشة إلنقاذ نفسه حتى والعجيب ) : معارص(نجاح الطائي 

وكلام طلب الوساطة من أمري املؤمنني ! تشبث بعائشة املفتية بقتله للرتحم عليه فلم ترمحه

عليه السالم تدخل وأنقذه فهو الذي أرسل إليه املاء ومحاه رغم العداء السافر الذي يكنه 

 خطوب يف حقهم مثل فرارة من احلروب وما فعله من ، عثامن ألهل البيت عليهم السالم

وسلم صىل اهللا عليه وآله وامتناعه عن بيعة الرضوان وعمرته يف سنة احلديبية والنبي 

صىل اهللا عليه واملسلمون مل يسمح هلم بالعمرة ومشاركته يف إحراق بيت فاطمة بنت حممد 

 .)2(وقتلهاوسلم وآله 

 عثامن كوهنا عالقة قائمة عىل أسس - عوف اخلطري يف عالقة ابن) : معارص(نجاح الطائي 

جتارية مادية ال عالقة هلا بالدين كالعالقة التي كانت قائمة بني أيب جهل وأيب هلب 

 وكان ذلك يف اجلاهلية .والعالقة القائمة بني عامرة بن الوليد بن املغرية وعمرو بن العاص

                                                        

 157 ، املصدر السابق) 1(

 148 ، املصدر السابق) 2(
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س يف اإلسالم ويف أعىل  عثامن قائمة عىل نفس األس-بينام استمرت عالقة إبن عوف 

ًمنصب حكومي إذ باع إبن عوف منصب اخلالفة لعثامن عارفا بشخصه وميولة األموية 

حصل . وحرصه عىل احلكم وعدم إعتنائه بغري األمويني وعدم إهتاممه بالعقود والعهود

َإبن عوف عىل هذه املعلومات القيمة عن طبيعة عثامن بعد معارشة دامت أكثر من أربعني 

ًوبعد هذا جاء إبن عوف مطالبا عثامن بإعادة احلكم إليه وفق إتفاقهام .  يف مكة واملدينةسنة

ًوهذا نابع من غباء إبن عوف فرده عثامن أوال ردا سهال ثم ردا صعبا . يف تناوب اخلالفة ً ً ًً

 ومل .ً وأغلب رجال السياسية يبيعون قيمهم ملنازل دنيوية بعيدا عن القيم الساموية.ثم قتله

تتوقف القضية عند مقتل إبن عوف احلريص عىل السلطة بل أجج إبن عوف الثورة عىل 

وفتواه بقتل عثامن اخلارج عن الدين واملخالف لسرية  ، عثامن بدعوته لإلنتفاضة الشعبية

 فساعد هذا الترصف اجلاهيل من .والغادر بإتفاقه معه عىل تناوب السلطة ، الشيخني

ًة اإلسالمية وتضعيف القيم السياسية فريض الناس تدرجييا اإلثنني عىل تشويه الثقاف

وقد إندهش الناس وهم يرون إبن عوف يبايع عثامن يف . بإفعال معاوية ويزيد ومروان

ثم تعجبوا من دعوة ابن عوف لعزل عثامن وقتله يف املسجد النبوي . ًاملسجد النبوي يوما

 .)1(!ًيوما آخر

اهللا بن مسعود بقتل عثامن وكذلك أفتى عبدالرمحن بن أفتى عبد) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(أقتلوا نعثال فقد كفر :  وقالت عائشة وحفصة.عوف

وجد ابن عوف صدق قول عيل عليه السالم يف عثامن إذ أحيا ) : معارص(نجاح الطائي 

 ثم قال له وإلرضايه يف املرشوع القريش احلاقدين .البدع وارتكب املعايص وقتل املؤمنني

                                                        

 143 ، املصدر السابق) 1(

 140 ، املصدر السابق) 2(
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أي ستالحظون . ًعىل أهل البيت عليهم السالم وإن كنت حيا لتجدين حيث تكرهون

عودة اخلالفة الرشعية يل ببيعة شعبية عارمة وهذا ما كرهتموه يف السقيفة والشورى 

ً ثم تداولت بنو أمية اخلالفة اإلسالمية فجعلوها ملكا وراثيا عقيام يتناوله الطغاة .وغريها ً ً

 .)1(منهم

فقد قتل عثامن  ، الدهر يكرر املشاهد وينتقم من القتله ، عجيب) : معارص(ي نجاح الطائ

بل كاب وصية أيب بكر . أبابكر حينام كانا لوحدمها ومل يرمحه ومل يرع صداقته الطويلة معه

وبعد !! وزورها بيده دون حضور شاهد ومل ختتم بختم أيب بكر وال كتبها أبوبكر بيده 

ًتت عائشة بقتل عثامن انتقاما ألبيها وسحبه حممد بن أيب بكر إثنني وعرشين سنة فقط أف

 .)2()إبن عم أيب بكر(من حليته وذبحه طلحة التيمي 

صىل اهللا عليه كيف يصدق عاقل نزول سورة عبس يف حق النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

ه وآله صىل اهللا علي وقد بكى الفقراء عىل موت رسول اهللا .ويربأ ساحة عثامنوسلم وآله 

ًأياما عديدة يف حني قتل الفقراء عثامن عفان ودفنوه يف مقربة اليهود بعد ثورة شعبية وسلم 

 كان تفسري السورة القرآنية يف زمن .أطاحت بعرشة املبني عىل مجاجم املؤمنني ، عارمة

دة بنزوهلا يف عثامن لذا مل حيصل عثامن عىل مرتبة حممووسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

ًمنصبا مهاموسلم صىل اهللا عليه وآله ومل يوله النبي وسلم صىل اهللا عليه وآله عند النبي  ً .

صىل وقد وصفه رسول اهللا  ، وإنام جاءت الروايات لنا باألكاذيب يف زمن حكم األمويني

لكل أمة فرعون وعثامن فرعون هذه  : ًبأنه فرعون هذه األمة قائالوسلم اهللا عليه وآله 

                                                        

 141 ، املصدر السابق) 1(

 138 ، املصدر السابق) 2(
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مقابل ذلك حقد املسلمون عىل عثامن .وألجل مال عثامن فقد أحبه طغاة قريش،  األمة

 .)1(وأبغضوه

مل هيتم عثامن بام قاله اهللا تعاىل يف بني أمية من كوهنم الشجرة ) : معارص(نجاح الطائي 

ًوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة (. امللعونة يف القرآن الكريم َّ َّ َْ َ َْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ََ ُّ َللناس والشجرة امللعونة ََ ْ َْ َِّ َُ َ ََ َّ ِ َّ

ًيف القرآن ونخوفهم فام يزيدهم إال طغيانا كبريا  ً ُ َّ َ ُ ُِ َ َ َ ُ ِّ َْ ِ ْ َ ْ ُْ ُ ُِ َ ِ وما قاله خاتم األنبياء . )]60 : اإلرساء[ِ

 وما ذكره الرسول الكريم يف فضح منهجية آل .يف لعن بني أميةوسلم صىل اهللا عليه وآله 

صىل  واملدهش يف عثامن ليس عدم مراعاته أحاديث رسول اهللا .نأيب العاص عائلة عثام

 .)2(ألن هذا ديدنه بل عدم مباالته بأقوال رفيقه عمروسلم اهللا عليه وآله 

كان عمر يويص عثامن باألعراف اجلاهلية يف تناوب الرئاسة ) : معارص(نجاح الطائي 

 فجعلها عثامن أموية .لدينيةوتوزيع احلصص السياسية ومسامهة القبائل يف اإلفتخارات ا

 فبنو أمية مل يتسلطوا عىل السلطه .ًخالصة خمالفة لإلسالم أوال ومعارضة للعرف اجلاهيل

 .)3(الدينية والسياسية يف العهد اجلاهيل إلستبدادهم فكيف يتم هذا يف اإلسالم

ًكان عثامن بن عفان بخيال شحيحا عىل الناس وكريام ج) : معارص(نجاح الطائي  ً ًوادا عىل ً

َالذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللاِّ ثم ال يتبعون ما ( : بني أمية زور بني أمية قوله تعاىل َّ َ ْ َْ َ ُ َ ُ َُّ ُ َ ُ َِ ِْ ِ ِ ُ َ َ ِ ِ

ًأنفقوا منا وال أذى  َ ً ُ ُ ََ ََ ّ  .)4(أهنا نزلت يف واقعة تبوك )]262 : البقرة[َ

                                                        
 135 ، املصدر السابق) 1(

 122 ، املصدر السابق) 2(

 123 ، املصدر السابق) 3(

 127 ، املصدر السابق) 4(
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 املساكني فأصبح يف زمن سرية عثامن خمالفة لقضية التقارب مع) : معارص(نجاح الطائي 

وتركوه عىل  ، وظلم الفقراء لصالح الظاملني فثار عليه الفقراء وقتلوه ، حكمة مع األغنياء

 وأستمر عثامن يف أيام حكمه .مزبلة املسلمني ثالثة أيام دون دفن ثم دفنوه يف مقربة اليهود

ًخمالفا ملجالسة الفقراء مقربا لطواغيت بني أمية وفراعنة قريش ً)1(. 

 ومنع طلحة والزبري وعائشة املاء .عثامن كفره املسلمون قاطبة) : معارص(نجاح الطائي 

ثم هجم طلحة بن عبيداهللا واعوانه عىل بيت عثامن وأحرقوا بابه . عن عثامن وأهله

وزادوا يف موبقاهتم بمنعهم دفن عثامن وأنصاره املقتولني وألقوههم . فدخلوا داره وقتلوه

 فتدخل اإلمام عيل عليه .وأزكمت أنوف الساكنني ،  نتنت أجسادهمعىل املزبلة حتى

 .)2(السالم وطلب دفنه مع أعوانه

ملا قتل املسلمون عثامن سعى أتباعه إىل دفنه يف مقربة البقيع ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(لكن املسلمني رفضوا ذلك ، اخلاصة باملسلمني

أجيوز لالمام أن يأخذ من املال  : الناس حولهقال عثامن يوما و) : معارص(نجاح الطائي 

عثامن يسأل اليهودي (ال بأس بذلك  : شيئا قرضا فإذا أيرس قىض ؟ فقال كعب األحبار

كان كعب األحبار  :  وقال.!!!ًويرتك عليا وسلم صىل اهللا عليه وآله الذي مل يشاهد النبي 

ًهيوديا ماكرا ساعيا لتحطيم الرتاث اإلسالمي بصور خم ً تلفة منها دس الروايات اليهودية ً

قد كثر أذاك يل  : يا بن اليهوديني أتعلمنا ديننا ؟ فقال عثامن : فقال أبو ذر ، ) املزيفة فيه

                                                        

 131 ، املصدر السابق) 1(

 120 ، املصدر السابق) 2(

 111 ، بقاملصدر السا) 3(
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 فظهر من خالل النصوص عمق العالقة .فأخرجه إليها ، وتولعك بأصحايب أحلق بالشام

 نفي أيب ذر وقتله يف هذا بني عثامن وبني شيطان اليهود كعب إىل درجة إقدام عثامن عيل

وقيد  ،  فيالحظ من ذلك بأن كعب األحبار تدخل يف النصوص اإلسالمية.السبيل

ودافع عن الزعامء واألغنياء وأجاز هلم ما ال  ، األعامل الصاحلة كام قيدها أهل الكتاب

 ونلمس دفاع عثامن بن عفان عنه كام كان يفعل عمر بن اخلطاب معه إىل .جييزه لغريهم

ًرجة وصفه كعبا بأنه واحدا من أصحابهد ً)1(. 

حصل اليهود عىل مراكز مهمة يف أيام وزارة مروان بن احلكم ) : معارص(نجاح الطائي 

 وخطأ عثامن الكبري متثل يف إعطائه الوزارة ملروان وإطالق يده يف األمور يفعل ما .لعثامن

 .وكانت أمه هيودية ، لدولةفحصل معاوية بن حديج السكوين عىل منزلة جيدة يف ا. يشاء

بسب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم فظهر وهو من األشخاص املتجاهرين 

لعثامن بنعثل وسلم صىل اهللا عليه وآله لنا من النصوص الصحيحة تسمية رسول اهللا 

                                                        

 ، كتاب األربعني ،  وجتد الرواية يف111 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 1(

 ، الغدير ، 31/175 ، 22/415 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 605 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي

البن أيب  ، ح هنج البالغةرش ، 2/12 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 303 ، 8/293 ، لألميني

أعيان  ، 242 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 8/256 ، 3/54 ، احلديد

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 4/237 ، ملحسن األمني ، الشيعة

هنج احلق  ، 4/294 ، للرشيف املرتىض ، مامةالشايف يف اال ، 12/26 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 ، سفينة النجاة ، 256 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 298 ، للعالمة احليل ، وكشف الصدق

األعالم من  ، )احلاشية (118 ، لألميني ، نظرة يف كتاب البداية والنهاية ، 251 ، للرسايب التنكابني

اإلمامة  ، 114 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع ، 4/53 ، الشاكريللحاج حسني  ، الصحابة والتابعني

 1/312 ، ملحمد بيومي مهران ، وأهل البيت
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وخالف اإلسالم  ، اليهودي ملغزاه يف احلديث عمن سار عىل منحى اليهود ومسلكهم

 وكان عثامن قد اعلن عن رغبته يف التهود بعد هزيمة املسلمني يف معركة أحد .لمنيواملس

ويف أيام حكومته قرب اليهود وساعدهم وهم اليهود املعلنون لإلسالم والذين يشكك 

 وأخذ .املسلمون يف إسالمهم مثل كعب األحبار وعبداهللا بن سالم وزيد بن ثابت

حاكمني عىل عثامن بالتهود منادينه وسلم ليه وآله صىل اهللا عالصحابة بقول رسول اهللا 

يف املقربة اليهودية حش  ، بنعثل اليهودي يف املسجد النبوي جاعلني قربه بني قبور اليهود

 .)1(كوكب

 واملتيقن .الكثري من الصحابة مل يصلوا خلف مغتصبي اخلالفة) : معارص(نجاح الطائي 

عامر بن يارس واملقداد بن عمرو  : خلفه وهمأن الصحابة الذين كفروا عثامن مل يصلوا 

وأبوذر وعبدالرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقالص وطلحة بن عبيداهللا والزبري بن العوام 

 وهذا يبني تعود املسلمني عىل .وحذيفة بن اليامن وحممد بن أيب بكر وعبداهللا بن مسعود

وعيل عليه وسلم عليه وآله صىل اهللا عدم الصالة خلف املنافقني متعلمني ذلك من النبي 

 إذن كان مئات الصحابة مل يصلوا خلف عثامن ثم إزداد هذا العدد إىل مئات ثم .السالم

ًإىل آالف وإنتهى الوضع بطرد عثامن من صالة اجلمعة واجلامعة مدة أربعني يوما قبل 

 .)2(مقتله

بة وتربأ ساحة العجيب أن السلفية تكفر قتلة عثامن أي الصحا) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(عثامن من اخلطأ والظلم واإلنحراف
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عثامن بنعثل اليهودي وسلم صىل اهللا عليه وآله لقد وصف النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(لشدته وغلظته وعدم طاعته له

ًكان امللك عثامن يرضب املؤمنني برجله ويده ورأسه رفسا ولكام ) : معارص(نجاح الطائي  ً

 لذا سامه األمويون .الف للدين واألخالق ومقومات احلضارة الراقيةًونطحا وهذا خم

 .)2( ويظهر تأثره بأيب جهل وأيب هلب والوليد بن املغرية.برجل حيي لطمس عيوبه

ًألن هؤالء وأصحاهبم نارصوا عليا عليه السالم يف املدينة فقد ) : معارص(نجاح الطائي 

عبداهللا بن مسعود وأبا ذر وأيب بن كعب رضهبم عثامن رضبات مميتة فقد قتل عثامن 

 أي سار عىل منهج أيب بكر الذي قتل .واملقداد بن عمرو وفتق بطن عامر بن يارس

سيدة نساء وسلم صىل اهللا عليه وآله معارضيه يف بيعة السقيفة وهم فاطمة بنت حممد 

 .)3(العاملني وسعد بن عبادة واحلباب بن املنذر وخالد بن سعيد

كان معظم الصحابة يف زمن عثامن  و.ًبقي عثامن حمبا لليهود) : معارص(ي نجاح الطائ

 .)4(فيهوسلم صىل اهللا عليه وآله ًيسمونه بنعثل اليهودي طبقا لقول النبي 

مل تذكر لعثامن شجاعة يف بدر واحد وغريها وال مكرمات وكلام ) : معارص(جواد اخللييل 

 .)5(وجد فهو مدسوس
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فلامذا مل  ، - بئر رومة-وإذا كان عثامن قد بذل هذا املال حقا ) : معارص(جعفر مرتىض 

وكيف استحق عيل أن تنزل فيه آيات ! وتثني عليه ؟  ، تنزل فيه ولو آية واحدة متدح فعله

وحينام تصدق بأربعة  ، وحينام تصدق بخامته ، حينام تصدق بثالثة أقراص من شعري

ومئة بكرة من  ، يبذل عرشات اآلالفوهذا عثامن ! وحني قضية النجوى ؟  ، دراهم

 .)1(وال يشري له بكلمة وال بحرف ؟ ، وال يذكره اهللا بشئ ، اإلبل

 صىل اهللا عليه وآله وسلموبينا هو واقف مع رسول اهللا ) : معارص(حممد باقر اخلرسان 

يا أبا ذر أنت رجل صالح وسيصيبك  : صىل اهللا عليه وآله وسلميوما إذ قال له رسول اهللا 

 وملا قام ثالث .مرحبا بأمر اهللا :  فقال أبو ذر.يف اهللا : يف اهللا ؟ قال : قال أبو ذر. بالء بعدي

 بني نثيله ومعتلفه وقام معه بنو - كام قال أمري املؤمنني عليه السالم -القوم نافجا حضنيه 

 ذر عىل  كان من الطبيعي ان يشتد نكري أبى.أبيه خيضمون مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيع

 .)2(والشجرة امللعونة ، والساللة اخلبيثة ، الدولة األموية

عليه السالم من قتلة عثامن بن  ملاذا مل يقتص اإلمام عيل) : معارص(يارس احلبيب 

ّألنه ال قصاص عليهم حيث أهنم مل يرتكبوا حمرما بل قتلوا منافقا جمرما  : فأجاب عفان؟

  .)3(ظاملا

أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم ) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

                                                        

 4/166 ، الصحيح من سرية النبي األعظم) 1(

 1/227 ، للطربيس ، يف تعليقه عىل كتاب اإلحتجاج) 2(

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=546 
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وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن 

 .)1(اهللا

املصحف احلايل مرتب من قبل عثامن بن عفان لعنه ودعوى أن ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)2(اهللا أكذوبة بكرية تافهة ال يلتزم هبا البحاثون واملحققون

ما رأيكم بالروايات التي تقول بأن االمام عيل أرسل  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

مل يرسلهام اإلمام عليه  : احلسن واحلسني ليدافعا عن عثامن؟ فأجاب

للدفاع عن الطاغية عثامن لعنه اهللا بل للحفاظ ما أمكن عىل عدم إراقة  السالم عليهام

 ، ّالدماء ووقوع الفتنة التي متخضت عنها حروب ثالث هي اجلمل وصفني والنهروان

ُفقد كان أمري املؤمنني عليه السالم يعلم أنه لو قتل عثامن لصار ذلك حجة للطلب بدمه 

 ، م خيرج اخلوارج بسبب التحكيم يف حرب النهروانفتقع حرب اجلمل ثم حرب صفني ث

فكان األوىل استبقاء عثامن  ، فكل هذه احلروب ما هي إال آثار وتبعات لذلك األمر

َّوخلعه وتسليم األمر إىل اخلليفة الرشعي عيل بن أيب طالب عليهم السالم حتى تتجنب  ُ

عليهام السالم ليقفا عىل باب وهذا هو ما دفعه ألن يرسل احلسنني  ، تلك احلروب الدامية

ًوإال فإن عثامن مهدور الدم رشعا ولذا مل يقتص أمري املؤمنني  ، ًالدار حفظا للصالح العام

 .)3(عليه السالم من أحد من قتلته رغم أن بعضهم كان من كبار قادة جيشه وأصحابه

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1046 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1290 
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بنتيه وسلم وآله صىل اهللا عليه ّملاذا زوج رسول اهللا  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

عىل هذا وسلم صىل اهللا عليه وآله أما عن سبب إقدامه  : فأجاب من عثامن بن عفان؟

 :  فيمكن تفسريه هبذه النقاط- أهنام من بناته أم ربائبه -عىل كال الفرضني  ، التزويج

 مهتام إىل أقىص حد بجمع أكرب عدد ممكن منوسلم صىل اهللا عليه وآله كان نبينا  : األوىل

ولذا كان . ّحتى تتكون لإلسالم نواته التي تكرب ، الناس للدخول يف اإلسالم ولو ظاهرا

لتقديم بعض املغريات التي من شأهنا جذب ضعاف وسلم صىل اهللا عليه وآله يعمد 

وهلذا  ، سهم املؤلفة قلوهبموسلم صىل اهللا عليه وآله ّهلذا مثال رشع . النفوس لإلسالم

 كبيوت أيب بكر وعمر وأيب سفيان -من بعض بيوت املكرة واخلبثاء ّتزوج من القبائل بل 

 إلهيامهم بأهنم قد وصلوا إىل مبتغاهم من خالل مصاهرته فيتجمد سعيهم للقضاء عىل -

فيام يكون  ، اإلسالم ولو لفرتة زمنية حمدودة تكون كافية إلرساء الدعائم األولية لإلسالم

ّوهلذا أيضا زوج بنتيه لعثامن لعنة اهللا عليه حيث ورد . ّجمرد إسالمهم مكثرا لعدد املسلمني

وذلك بعدما ! ّلو زوج حممد مني رقية ألسلمت : إن عثامن تعاهد مع أيب بكر : يف التاريخ

وكان إرصار عثامن عىل رقية . صىل اهللا عليه وآله وسلم ّبرشته كاهنة بنبوة رسول اهللا 

فلهذا قبل رسول اهللا .  ذات مجال رائع-  بحسب املؤرخني-عليها السالم ألهنا كانت 

. مع علمه بنفاقه ، لكسبه مسلام ،  تزوجيه إياها- عىل مضض -وسلم صىل اهللا عليه وآله 

عن املنافق ابن أيب سلول وقبل إسالمه مع علمه وسلم صىل اهللا عليه وآله كام تغاىض 

. بقائهم عىل اإلسالمبل قام حني هالكه بالصالة عليه لكسب قومه وعشريته وإ ، بنفاقه

ُكيف زوجه وهو يعلم أنه كافر وال جيوز تزوجيه املسلمة؟ ألنه يقال : ُال يقال : الثانية هو  : ّ

وقد ورد  ، واألحكام الرشعية إنام تدور عىل الظاهر ال الباطن ، كافر باطنا ومسلم ظاهرا

 الثالثة. يتوىل الرسائرنحن نحكم بالظاهر واهللا  : ما مضمونهوسلم صىل اهللا عليه وآله عنه 
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ُكيف قبل أن يزوج بنتيه لغري الكفء مع وضوح فساد عثامن وكفره؟ ألنه يقال : ُال يقال:  ّ 

وهلذا عرض . بل يكون التزويج أوىل ، إذا كانت املصلحة الدينية تقتيض ذلك فال مانع: 

 عاهم قائالنبي اهللا لوط عليه السالم بناته عىل قومه مع وضوح فسادهم وكفرهم عندما د

م(:  ُ ْقال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لك َُ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ََ ُ َِ َ ُ فاملصلحة الدينية هنا تقتيض إهناء ). 78 : هود ("ِ

وهبذا جيوز تزويج املؤمنة من الكافر الفاسد برشط  ، مظاهر الشذوذ عن الفطرة اإلنسانية

األمر بالنسبة لعثامن من جهة وكذلك . أمال يف إهناء هذه املظاهر الفاسدة ، إظهاره اإليامن

إن تزويج رقية وأم كلثوم عليهام  : الرابعة. املصلحة التي سبق بياهنا يف النقطة األوىل

وبقبوهلام وتضحيتهام وصربمها  ، السالم من عثامن هو نوع من البالء واالختبار اإلهلي هلام

ويناالن الدرجات  ، اىلعىل هذا الزواج من هذا اخلسيس القذر يرتفع مقامهام عند اهللا تع

وهكذا كان شأن آسية . به يرتفع مقامه ، فإن لكل إنسان مؤمن بالء واختبار إهلي. الرفيعة

ّبنت مزاحم عليها السالم التي كان بالؤها القبول بالزواج من فرعون لعنه اهللا وحتملها 

رة من فآسية كانت مأمو. وبذلك حازت رشف كوهنا من سيدات نساء العاملني ، وصربها

صىل اهللا عليه وآله ْكانتا مأمورتني من اهللا تعاىل عرب رسوله  ، وكذلك رقية وأم كلثوم ، اهللا

سيام مع ما  ، صلوات اهللا عليهام ، ّوكان صربمها وحتملهام دليال عىل عظمة إيامهنام. وسلم 

 تلك الوحشية التي تسببت يف ، رأياه من جور الرجل وظلمه ووحشيته لعنة اهللا عليه

 .)1(فإنا هللا وإنا إليه راجعون! القتل بسبب مرشك

 يف صىل اهللا عليه وآله وسلمحماولة قتل النبي  : من مثالب عثامن) : معارص(يارس احلبيب 

رشبه للخمر يف زمان  ، التآمر عىل الويص الرشعي وكتابة الصحيفة امللعونة ، العقبة

تي رسول اهللا رقية وأم كلثوم سالم اهللا تعذيبه البن ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=84 
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 ،  دمهصىل اهللا عليه وآله وسلمّإيواؤه لعمه الذي أهدر النبي  ، عليهام وقتله لألخرية

 من صاحبه الرشعي “خليفة رسول اهللا”اغتصاب لقب  ، اغتصابه مقام النبي وخالفته

دين الفاسقني عىل تعيني الوالة الفاس ، اغتصاب أرض فدك ، “أمري املؤمنني”وكذا لقب 

رضبه لعامر بن يارس رضوان  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمإرجاعه لطرداء رسول اهللا  ، األمة

نفيه أليب ذر رضوان اهللا تعاىل عليه حتى مات شهيدا  ، اهللا تعاىل عليهام حتى فتق بطنه

ن ّنفيه لكثري من أجالء املسلمني وعبادهم ككميل بن زياد النخعي وعمرو ب ، غريبا

توزيعه ثروات  ، احلمق اخلزاعي وعدي بن حاتم الطائي وعروة بن اجلعد وغريهم

تعطيله احلدود الرشعية كام يف قتل  ، املسلمني وبيوت املال عىل نفسه وأقربائه من بني أمية

بدعته يف الصالة متاما يف  ، عبيد اهللا بن عمر لعنة اهللا عليهام للطفلة الربيئة لؤلؤة رمحها اهللا

أمره بقتل حممد بن أيب بكر رضوان اهللا تعاىل عليه وأهل مرص الذين جاءوه ،  منى

 .)1(إلخ... متظلمني وخيانته هلم

 

 

 

 

 

 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=391 
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يا عيل إن فالنة وفالنة  : عيل عليه السالمليف وصيته  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وتتخلف األخرى  ، خترج فالنة عليك يف عساكر احلديدستشاقانك ؟ وتبغضانك بعدي و

يا رسول اهللا إن فعلتا  : فام أنت صانع يا عيل ؟ قال ، نجمع إليها اجلموع مها يف االمر سواء

فان قبلتا وإال أخربهتام بالسنة  ، وهو احلجة فيام بيني وبينهام ، ذلك تلوت عليهام كتاب اهللا

فإن قبلتاه وإال أشهدت اهللا  ، فروض عليهاموما جيب عليهام من طاعتي وحقي امل

وتعقر اجلمل وإن وقع يف النار ؟  : قال ، ورأيت قتاهلام عىل ضاللتهام ، وأشهدتك عليهام

 يا عيل إذا فعلتا ما شهد عليهام القرآن فأبنهام مني : ثم قال ، قال اللهم اشهد ، نعم : قلت

  .)1( عملتا وفعلتاوأبوامها رشيكان هلام فيام ، فإهنام بائنتان، 

أربعة من  وأنه كان يعلن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال : الصادق عليه السالم

 حفصة ووعائشة ، معاوية يسميهم و وعثامن-عمر  و أبا بكر-العدوي  والتيمي : النساء

  .)2(هندا وأم احلكم أخت معاويةو

َّوإذ أرس( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َ ْ ِ ً النبي إىل بعض أزواجه حديثا َ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ ِ َ ِ ُّ ِ : التحريم [َّ

َمن أنبأك هذا( : ايف قوله تعاليكفرت  : الصادق عليه السالم قال.  هي حفصة )]3 َ َ َ َ َْ  وقال )َ

ام ( : اهللا فيها ويف أختها ُ َإن تتوبا إىل اهللاَِّ فقد صغت قلوبك ُ َ َُ ُ َ َْ َ ْ ُ ََ ِ  أي زاغت )]4: التحريم [ِ

                                                        

 69 ، للمرندي ، جممع النورين ، 22/488 ، للمجليس  ،بحار األنوار) 1(

 مر خترجيه) 2(
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 . )1(الكفروالزيغ 

َيا أهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ لك تبتغي مرضات : ( يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َْ َ َ ُ ِّ ُّ ُِّ َ َْ َ ََ َ َّ َ َُ َ
ِ ِ َّ َ

ٌأزواجك واهللاَُّ غفور رحيم  َّ ٌِ ُ َ ََ َِ ْ صىل  قال اطلعت عائشة وحفصة عىل النبي .)]1 : التحريم[َ

 ،  واهللا ما أقرهباصىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي  ،  وهو مع ماريةاهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه  قال عيل بن إبراهيم كان سبب نزوهلا ان رسول اهللا .فأمره اهللا ان يكفر يمينه

 كان يف بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطية تكون معه ختدمه وكان ذات وآله وسلم

فعلمت حفصة  ، ا فتناول رسول اهللا ماريةيوم يف بيت حفصة فذهبت حفصة يف حاجة هل

 وقالت يا رسول اهللا هذا صىل اهللا عليه وآله وسلمبذلك فغضبت وأقبلت عىل رسول اهللا 

فقال كفى فقد حرمت مارية  ، يف يومي ويف داري وعىل فرايش فاستحيا رسول اهللا منها

ت به فعليك لعنة اهللا عىل نفيس وال أطأها بعد هذا ابدا وأنا أفيض إليك رسا فان أنت أخرب

واملالئكة والناس أمجعني فقالت نعم ما هو ؟ فقال إن أبا بكر ييل اخلالفة بعدي ثم من 

بعده أبوك فقالت من أخربك هبذا قال اهللا أخربين فأخربت حفصة عائشة من يومها ذلك 

 فجاء أبو بكر إىل عمر فقال له ان عائشة أخربتني عن حفصة ، وأخربت عائشة أبا بكر

فقال هلا ما هذا الذي  ، فجاء عمر إىل حفصة ، بشئ وال أثق بقوهلا فاسأل أنت حفصة

فقال هلا عمر إن  ، فأنكرت ذلك قالت ما قلت هلا من ذلك شيئا ، أخربت عنك عائشة

                                                        

 ، 22/246 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/168 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

31/640 
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فقالت نعم قد قال رسول اهللا ذلك فاجتمعوا  ، كان هذا حقا فأخربينا حتى نتقدم فيه

 .)1(أربعة عىل أن يسموا رسول اهللا

 : من الشاهد عىل فاطمة بأهنا ال ترث أباها ؟ فقال : وقد سئل : الصادق عليه السالم

أوس بن احلدثان من بني نرص  : شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له

 فمنعوا "ال أورث  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله شهدوا عند أيب بكر بأن رسول اهللا 

 .)2( مرياثها من أبيهافاطمة عليها السالم

صىل عهد إيل رسول اهللا  : سمعت عليا عليه السالم يقول) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

وقد أصغت  ،  يوم تويف وقد أسندته إىل صدري وإن رأسه عند أذيناهللا عليه وآله وسلم

 لمصىل اهللا عليه وآله وس فقال رسول اهللا . لتسمعا الكالم- أي عائشة وحصفة -املرأتان 

ُإإن الذين آمنوا (: أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل  ، يا عيل :  ثم قال يل.اللهم سد مسامعهام:  َ َ ِ َّ َّ ِ

ِوعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية  ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َِ َ ْ ْ َْ َ ُُ َ ُ َ ُ اهللا  : قلت : أتدري من هم ؟ قال ، )]7 : البينة[َ

 وموعدهم احلوض يوم القيامة وموعدي ، فإهنم شيعتك وأنصارك :  قال.ورسوله أعلم

                                                        

التفسري  ، 22/239 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/375 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

هلاشم  ، الربهان ، 5/367 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 5/193 ، للفيض الكاشاين  ،الصايف

 ، للقمي ، كتاب األربعني ، 3/168 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 4/352 ، البحراين

627 

 256 ، 42 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 99 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 2(

اللمعة  ، 29/157 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 22/101 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

 1/199 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 799 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

 )احلاشية(
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إذا جثت األمم عىل ركبها وبدا هللا تبارك وتعاىل يف عرض خلقه ودعا الناس إىل ما ال بد 

َإن الذين ( ،  يا عيل.فتجيئون غرا حمجلني شباعا مرويني ،  فيدعوك وشيعتك.هلم منه ِ َّ َّ ِ

َكفروا من أهل الكتاب واملرشكني يف نار جه َ َ ِْ َِ ََ ِْ ِ ِِ ُْ ْ َِ ِ ْ َ ُ ِنم خالدين فيها أولئك هم رش الربية َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِ َ ْ َْ َُّ َ َُّ َ ُ  : البينة[َ

يبعثون يوم القيامة أشقياء جياعا عطاشى مسودة  ، فهم اليهود وبنو أمية وشيعتهم ، )]6

 .)1(وجوههم

صىل اهللا عليه وآله فقال له رسول اهللا ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 وإنام اشرتط .) مؤيدا بروح القدس ما نرصتنا بلسانك- يا حسان -زال ال ت( : وسلم

ولو علم  ، لعلمه بعاقبة أمره يف اخلالف ،  يف الدعاء لهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ومثل ذلك ما اشرتط اهللا تعاىل يف  ، سالمته يف مستقبل األحوال لدعا له عىل اإلطالق

لعلمه أن منهن من يتغري بعد  ، ومل يمدحهن بغري اشرتاط ، ممدح أزواج النبي عليه السال

ِّيا نساء النبي ( : فقال عز قائال ، احلال عن الصالح الذي يستحق عليه املدح واإلكرام َِ َّ ِ َ

َّلستن كأحد من النساء إن اتقيتن  ْ َ َ َُّ َّ َُ َِ ِ َ ِّ ِّْ ٍ َ  .)2()]32 : األحزاب[َ

وملا بلغ عائشة نزول أمري املؤمنني عليه ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

فإنا نزلنا البرصة ونزل عيل بذي  ، أما بعد : السالم بذي قار كتبت إىل حفصة بنت عمر

إن تقدم نحر  ، إنه بذي قار بمنزلة األشقر ، واهللا دق عنقه كدق البيضة عىل الصفا ، قار

                                                        

 ، 22/498 ، للمجليس ، ربحار األنوا ، 359 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 1/249 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني 

مستدركات علم رجال  ، 21/388 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/177 ، للمفيد ، اإلرشاد) 2(

ى الكن ، 1/420 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/329 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 2/241 ، لعباس القمي ، واأللقاب
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ت بذلك ودعت صبيان بني تيم فلام وصل الكتاب إىل حفصة استبرش ، وإن تأخر عقر

! ما اخلرب ما اخلرب  : وعدي وأعطت جوارهيا دفوفا وأمرهتن أن يرضبن بالدفوف ويقلن

 فبلغ أم سلمة ريض اهللا عنها اجتامع النسوة .عيل كاألشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر

 عليهن عىل ما اجتمعن عليه من سب أمري املؤمنني عليه السالم واملرسة بالكتاب الوارد

 فقالت أم كلثوم .أعطوين ثيايب حتى أخرج إليهن وأقع هبن : من عائشة فبكت وقالت

أنا أنوب عنك فإنني أعرف منك فلبست ثياهبا وتنكرت  : بنت أمري املؤمنني عليه السالم

 وجاءت حتى دخلت عليهن كأهنا من النظارة ، وختفرت واستصحبت جوارهيا متخفرات

ثم قالت  ، ن العبث والسفه كشفت نقاهبا وأبرزت هلن وجههافلام رأت ما هن فيه م، 

إن تظاهرت أنت وأختك عىل أمري املؤمنني عيه السالم فقد تظاهر متا عىل أخيه  : حلفصة

واهللا من  ، فأنزل اهللا عز وجل فيكام ما أنزل ، من قبلوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

إهنن فعلن هذا بجهل  : ال وقالت فانكرست حفصة وأظهرت خج.وراء حر بكام

 .)1(فانرصفن من املكان ، وفرقتهن يف احلال

                                                        

 1/382 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 149 ، للمفيد ، اجلمل ، 16 ، للمفيد ، الكافئة) 1(

 32 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 3/169 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، )احلاشية(

مناقب  ، 32/90 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 627 ، مي الشريازيملحمد طاهر الق ، كتاب األربعني، 

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 473 ، للموىل حيدر الشريواين ، )عليهم السالم(أهل البيت 

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/238 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 2/326 ، الشاهرودي

الدرجات الرفيعة يف طبقات  ، 14/13 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (1/252

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 7/9 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، كتاب الفتوح ، 390 ، لعىل خان املدنى ، الشيعة

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/222 ، الكوراين العاميل
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ن ( : قال تعاىل) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض  ُ َّيا نساء النبي من يأت منك َ َِ ِ ِْ َ ِّ َِ َّ

ِبفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني ْ َُّ َ ْ َْ ُ َ ُ ِّ َِ َ َ ْ ََ َ ٍ ٍ َِ د أخرب عن أمرأيت وق.   )]30 : األحزاب [...ِ

وحفصة يف فعلهام  نوح ولوط أهنام مل يغنيا من اهللا شيئا وكان ذلك تعريضا من اهللا لعائشة 

  . )1(وتنبيها عىل أهنام اليتكالن عىل رسوله فإنه مل يغن شيئا

نزل عيل ( : إن عائشة كتب إىل حفصة) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 : فجمعت حفصة النسآء ورضبن باملزامر وقلن ر وأن تأخر عقر بذي قار أن تقدم نح

أن  : تأخر عقر فدخلت أم سلمة وقالت ماخلرب ماخلرب ؟ عيل يف سفر أن تقدم نحر أو 

  .)2(تظاهرا عليه فقد تظاهرمتا عيل أخيه من قبل

َرضب(  :يف قوله تعاىل) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين  َ  اهللاَُّ َ

ِمثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني  ْ َ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َِ َ َ ْ َ َ ٍ َ ًُ َ َّ ِّ ََ َ

َفخانتامها ُ َ َ َ صىل  فيه تعريض بعائشة وحفصة يف خيانتهام رسول اهللا )]10 : التحريم [...َ

كام فعلت امرأتا  ، وتظاهرمها عليه ،  إياهونفاقهام ، بإفشاء رسه ، اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                                        
 1/455 ، لعيل امليالين ، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة ، 5/188 ، ملحمد الريشهري ، لتاريخوا

 284 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، )احلاشية(

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/165 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 625 ، الشريازي

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/169 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 627 ، الشريازي
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  .)1(الرسولني

ًرضب اهللاَُّ مثال( : قوله تعاىل) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  َ َ َ َ  .)]10 : التحريم [...َ

ال خيفى عىل الناقد البصري والفطن اخلبري ما يف تلك اآليات من التعريض بل الترصيح 

  .)2(بنفاق عايشة وحفصة وكفرمها

بينام متتعت عائشة وحفصة يف ظل خالفة أبوهيام بأفضل معيشة ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وآله ابتلت فاطمة بنت حممد  ، يف ظل خريات البلدان املفتوحة ، دنيوية

  .)3(باحلزن واحلرمان واالغتيالوسلم 

 أحدا بإمامة الصالة يف  مل يأمرصىل اهللا عليه وآله وسلمإن النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

يوم االثنني وعندما علم بإمامة أيب بكر للصالة حترك برسعة إىل املسجد معتمدا عىل عيل 

صىل  وصىل هو .عليه السالم والفضل بن العباس فجذب أبا بكر من ثوبه وأقامه مقامه

 فعل به  باملسلمني ومل يسمح أليب بكر بالصالة هبم أي فعل به مثلاماهللا عليه وآله وسلم

 والظاهر أن .سابقا يف إمارة احلج يوم أرجعه وأرسل عيل بن أيب طالب عليه السالم مكانه

 يف قوله تعاىلاألمر بإمامة الصالة صدر زورا من عائشة وحفصة الاليت انضممن إىل عمر 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم فانتقم النبي .هيجر ،  هيجرصىل اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا 

                                                        

 ، 5/197 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1325 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى) 1(

7/238 

 22/233 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

لنجاح  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي  ، 103 ، لنجاح الطائي ، بناتهأزواج النبي و) 3(

 105 ، الطائي
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 ولكن عائشة ادعت بأن ." إنكن ألنتن صواحب يوسف " : ن عائشة وحفصة قائالم

 .)1( هو الذي أمر أبا بكر بإمامة الصالةصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

لكن  ، من املتأخرين عن بيعة عيل عائشة وحفصة بنت عمر) : معارص(نجاح الطائي 

جم عمر عىل بيت فاطمة الزهراء عليها اإلمام مل هيجم عىل دورهم بالنار واحلطب مثلام ه

  .)2(!السالم وأحرق باهبا وكرس ضلعها وأسقط جنينها وقتلها 

ًبعدما قتلت عائشة عثامن بفتواها وحتريضها فرحت كثريا ) : معارص(نجاح الطائي 

 وشاركتها يف أتراحها وفوزها حفصة بنت. وأعلنت رسورها وبينت انتصارها وأنسها

 .)3(واحد وإنسجام وأهداف متسقة ومن معدن واحدعمر فهام عىل هنج 

أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم ) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

ن إليهم عليهم مجيعا لعائن وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد وم

 .)4(اهللا

ليس سوى وسلم صىل اهللا عليه وآله ّإن من سم رسول اهللا ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)5(عائشة وحفصة عليهام اللعنة

                                                        

 1/102 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 185 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(

 149 ، املصدر السابق) 3(

)4 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 

)5 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=210 
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قد استشهد بفعل السم وسلم صىل اهللا عليه وآله نحن نرى أنه ) : معارص(يارس احلبيب 

 عليهم اللعنة والعذاب التزاما بالرواية الذي سقته إياه عائشة وحفصة بأمر أبوهيام

بل  ، وأنه مل يكن لسم اليهودية أي أثر ، الرصحية عن صادق أهل البيت عليهم السالم

صىل ّنرى أنه مل يتناوله أصال فقد ظهرت معجزة نطق الطعام بأنه مسموم فكف املصطفى 

 .)1(رضاتناّعىل ما فصلنا فيه القول يف حما. عن تناولهوسلم اهللا عليه وآله 

كانت حفصة عىل اتصال مستمر ودائم مع عائشة حتى مع بعد ) : معارص(يارس احلبيب 

ومنها ما ذكره املؤرخون من  ، وكانا يتبادالن الرسائل للتآمر عىل الويص الرشعي ، املسافة

 كتبت عائشة إىل حفصة بنت عمر ، أنه عندما نزل أمري املؤمنني عليه السالم منطقة ذي قار

وأقام به مرعوبا خائفا ملا بلغه من عدتنا  ، فإين أخربك أن عليا قد نزل ذاقار ، ما بعدأ: 

ُفهو بمنزلة األشفر إن تقدم عقر وأن تأخر نحر! ومجاعتنا فدعت حفصة جواري هلا ! ُ

ما اخلرب؟ ما اخلرب؟ عيل يف  : فأمرهتن أن يقلن يف غنائهن ، يتغنني ويرضبن بالدفوف

وجعلت بنات الطلقاء يدخلن ! وإن تأخر نحر! إن تقدم عقر! فركالفرس األش! السفر

 .)2(عىل حفصة وجيتمعن لسامع ذلك الغناء

عمر بن اخلطاب  اللهم العن) : معارص( محد األسدي الوالئي احلسيني الفاطمي أبوأ

هذه األمه والعن اللهم ايب بكر بن ايب قحافه بن آكلة الذبان وعجل  املأبون القذر سامري

 اجلرباء مجل الضاللة والكفر وام البغلة العن اللهم القذره ام األقذار ام عسكر واألمههذه 

واختها يف  عائشه ام املتسكعني وام النجاسات والقاذورات والفواحش اىل يوم القيامه

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=215 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=165 
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بني ساعده سقيفة  والعن اللهم اهل زريبة اخلنازير زريبة القذارة والكفر حفصه النتنه

 .)1(والعن اللهم اتباعهم اىل يوم القيامه اساتالقاذورات ووالنج

 

 


 

فقالت  ، وعادى اهللا من يعاديك ، قاتل اهللا من يقاتلك : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ن يعاديه ؟ من يقاتله وم : فقالت ، ثم أعادهتا ، من يقاتله ومن يعاديه ؟ فسكت : عائشة

 .)2(أنت ومن معك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي 

دعها يف  : وقد قال له ابن عباس حني أبت عائشة الرجوع إىل املدينة : عيل عليه السالم

  .)3(إهنا ال تألو رشا ولكني أردها إىل بيتها :  فقال عليه السالم.البرصة وال ترحلها

وال عقدة إال يف معصية اهللا  ، كبة اجلمل األمحر ما تقطع عقبةواهللا إن را : عيل عليه السالم

  .)1(حتى تورد نفسها ومن معها موارد اهللكة ، وسخطه

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=584 

 ، )الشيعي( حمد بن جرير الطربي مل ، املسرتشد ، 34 ، للمفيد ، الكافئة ، 227 ، للمفيد ، اجلمل) 2(

 32/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 200 ، البن طاووس ، اليقني ، 603

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/241 ، للطربيس ، االحتجاج ، 229 ، للطويس ، االقتصاد) 3(

32/267 
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وهذه عائشة وسلم صىل اهللا عليه وآله أما واهللا لقد علم أصحاب حممد  : عيل عليه السالم

 النبي األمي بنت أيب بكر فاسألوها أن أصحاب اجلمل واملخدج اليد ملعونون عىل لسان

 ال أجد إال قتاهلم أو الكفر بام أنزل " :  عليه السالم- وقال "وها هذه هاهنا فاسألوها 

  .)2("وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل حممد 

وضغن غال يف صدرها  ،  فأدركها رأي النساء- أي عائشة - وأما فالنة : عيل عليه السالم

وهلا بعد حرمتها األوىل  ، ا أتت إيل مل تفعلولو دعيت لتنال من غريي م ، كمرجل القني

 .)3(واحلساب عىل اهللا تعاىل
                                                                                                                                        

 ، )مستدرك هنج البالغة (مصباح البالغة ، 34مقدمة التحقيق /1 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 1(

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/238 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/285 ، للمريجهاين

 1/451 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 1/233

لعيل بن  ، رصاط املستقيم ، 2/229 ، للمفيد ، الفصول املختارة ، أنظر هذه الرواية وأخرى شبيهة) 2(

رشح  ، 84للفضل بن شاذان األزدي  ، اإليضاح ، 228للطويس  ، االقتصاد ، 1/150 ،  لعاميليونس

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 24 ، الكافئةن للمفيد ، 1/396 ، للقايض النعامن املغريب ، األخبار

بن أيب موسوعة اإلمام عيل  ، 141لفرات بن إبراهيم الكويف  ، تفسري فرات ، 335 ، 196 ، 32/127

 ، الشايف يف االمامة ، 5/28 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(طالب 

 ، رشح إحقاق احلق ، 186 ، 1/89 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 341 ، 4/332 ، للرشيف املرتىض

ثم عقر اجلمل  ، 534  ،6/533 ، للعاميل ، االنتصار ، 32/552 ، )احلاشية (31/326 ، للمرعيش

 ، بشارة املصطفى ، 23 ص 6 ، للمفيد ، املسائل العكربية ، 56للحاج حسني الشاكري  ، وترك وما ترك

 191للطربي ص 

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 2/48 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 3(

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 32/240 ، 22/234 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 616 ، الشريازي

اإلمام عيل بن  ، 2/9 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 7/509 ، النامزي الشاهرودي
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يا رسول اهللا أمرتني ان أصريك  : صىل اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا  : عيل عليه السالم

 فقلت : عيل عليه السالم نعم يا عيل بيتي قربي قال : يف بيتك إن حدث بك حدث ؟ قال

قالت له  ، إنك مسخر باملوضع وتراه : قال ، نواحي أصريك فيهبأيب وأمي فحد يل أي ال: 

 ، إنام هي بيتي ، اسكني أنت بيتا من البيوت : يا رسول اهللا فأين أسكن ؟ قال : عايشة

وال  ، فقري يف بيتك وال تربجي تربج اجلاهلية األوىل ، ليس لك فيه من احلق إال ما لغريك

فقال البنته  ،  فبلغ ذلك من قوله عمر"نك لفاعليه وإ ، تقاتيل موالك ووليك ظاملة شاقة

فإنه قد استهيم فيه يف حياته وعند  ، مري عايشة ال تفاحته يف ذكر عيل وال تراده : حفصة

فإذا قضت املرأة عدهتا من زوجها كانت أوىل  ، إنام البيت بيتك ال ينازعك فيه أحد ، موته

 .)1(ببيتها تسلك إىل أي املسالك شاءت

ملا كان يوم اجلمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال أمري  : أنه قال : ر عليه السالمالباق

صىل واهللا ما أراين إال مطلقها فأنشد اهللا رجال سمع من رسول اهللا  : املؤمنني عليه السالم

فقام  :  ملا قام فشهد ؟ فقال"يا عيل أمر نسائي بيدك من بعدي  : يقولوسلم اهللا عليه وآله 

                                                                                                                                        
 ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، )احلاشية (327 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(أيب طالب 

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 406 ، 400 ، 363 ، ألويس كريم حممد

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (1/365 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 10/267 ، النجفي

صىل اهللا (وضوء النبي  ، 1/485 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 9/189 ، احلديد

 )احلاشية (143 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 1/235 ، يل الشهرستاينلع ، )عليه وآله وسلم

ملحمد بيومي  ، اإلمامة وأهل البيت ، 229 ، ألمحد حسني يعقوب ، أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟، 

ملحمد  ، رفاسألوا أهل الذك ، )احلاشية (233 ، للگلپايگاين ، األول ، نتائج األفكار ، 2/304 ، مهران

 169 ، التيجاين

 22/494 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 46 ، إلبن طاووس ، الطرف) 1(
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وسلم صىل اهللا عليه وآله أهنم سمعوا رسول اهللا  :  عرش رجال فيهم بدريان فشهدواثالثة

فبكت  :  قال"يا عيل أمر نسائي بيدك من بعدي  : يقول عيل بن أيب طالب عليه السالم

  .)1(عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها

لدها احلد وحتى ينتقم أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه احلمرياء حتى جي : الباقر عليه السالم

لفريتها  : جعلت فداك ومل جيلدها احلد ؟ قال : قيل ، البنة حممد فاطمة عليها السالم منها

الن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدا  : فكيف آخره اهللا للقائم ؟ فقال : قيل ، عىل أم إبراهيم

  .)2(رمحة وبعث القائم عليه السالم نقمةوسلم صىل اهللا عليه وآله 

ملا حرض احلسن بن عيل عليهام السالم الوفاة قال للحسني  : يقول : الباقر عليه السالم

إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إىل  ، يا أخي إين أوصيك بوصية فاحفظها : عليه السالم

ألحدث به عهدا ثم ارصفني إىل أمي عليها السالم ثم وسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم اهللا والناس صنيعها  ، بقيعردين فادفني بال

فلام قبض احلسن عليه السالم ووضع  ، وعداوهتا هللا ولرسوله وعداوهتا لنا أهل البيت

                                                        
 ، بحار األنوار ، 556 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 1/240 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 32/201 ، للمجليس

خمترص  ، 2/580 ، للصدوق ، علل الرشائع ، 2/339 ، ألمحد بن حممد بن خالد الربقي ، املحاسن) 2(

 ، 18/92 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 213 ، للحسن بن سليامن احليل ، بصائر الدرجات

 ، )احلاشية (76/103 ، 53/90 ، 52/314 ، 31/640 ، 22/242 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 3/359 ، ض الكاشاينللفي ، التفسري الصايف ، 25/455 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

اإليقاظ من  ، 324 ، إليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 3/467 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 ، ملريزا حممد تقي األصفهاين ، مكيال املكارم ، 232 ، للحر العاميل ، اهلجعة بالربهان عىل الرجعة

 360 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/52
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الذي كان يصيل وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل الرسير ثم انطلقوا به إىل مصىل رسول اهللا 

يه السالم ومحل وادخل إىل املسجد فلام أوقف عىل فيه عىل اجلنائز فصىل عليه احلسني عل

إهنم قد  : ذهب ذو العوينني إىل عائشة فقال هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله قرب رسول اهللا 

فخرجت مبادرة عىل بغل برسج وسلم صىل اهللا عليه وآله أقبلوا باحلسن ليدفنوا مع النبي 

فإنه ال  ،  نحوا ابنكم عن بيتي فقالت- فكانت أول امرأة ركبت يف االسالم رسجا -

قديام هتكت  : احلسني عليه السالم فقال هلا ، يدفن يف بيتي وهيتك عىل رسول اهللا حجابه

وأدخلت عليه ببيته من ال حيب وسلم صىل اهللا عليه وآله أنت وأبوك حجاب رسول اهللا 

  .)1(وإن اهللا سائلك عن ذلك يا عائشة ، قربه

ملا كان يوم اجلمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال أمري  :  قالأنه : الباقر عليه السالم

صىل واهللا ما أراين إال مطلقها فأنشد اهللا رجال سمع من رسول اهللا  : املؤمنني عليه السالم

 :  ملا قام فشهد ؟ فقال" يا عيل أمر نسائي بيدك من بعدي " : يقولوسلم اهللا عليه وآله 

صىل اهللا عليه وآله أهنم سمعوا رسول اهللا  : ريان فشهدوافقام ثالثة عرش رجال فيهم بد

                                                        

 ، 6/158 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/300 ، للكليني ، الكايف )1(

بحار  ، 3/340 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/163 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 165

 ، 397 ، 3/356 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 99/264 ، 44/142 ، للمجليس ، األنوار

 ، إعالم الورى بأعالم اهلدى ، 9/467 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 16/883

موسوعة شهادة املعصومني  ، 3/242 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 1/422 ، للطربيس

موسوعة كلامت اإلمام ،  1/421 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(

اإلمام احلسني يف  ، 203 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(احلسن 

 2/221 ، لعيل األبطحي ، أحاديث الفريقني
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 :  قال" يا عيل أمر نسائي بيدك من بعدي " : يقول عيل بن أيب طالب عليه السالموسلم 

  .)1(فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها

  .)2( بسبعامئة درهم وكان شيطانا- مجل عائشة -اشرتوا عسكرا  : الباقر عليه السالم

ِمثل الذين اختذوا من دون اهللاَِّ أولياء كمثل ( : يف قوله تعاىليقول  : باقر عليه السالمال َ ُ َّ ُ ََ ََ ََ ْ ُ َِ ِ َِ ِ َّ

بوت لو كانوا يعلمون  َ بوت اختذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنك َ َالعنك َ َ ْ َ ْ َّ ً َ ُْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َُ َ َِ ِ ُِ َْ َ ِ  : العنكبوت[َّ

إنام كني عنها بالعنكبوت  : ً رشف الدين النجفي معلقا يقول.هي احلمرياء :  قال)]41

الن العنكبوت حيوان ضعيف اختذت بيتا ضعيفا أوهن البيوت وأضعفها ال جيدي نفعا 

اختذت من  ، وكذلك احلمرياء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها ، وال ينفي رضرا

 بيتا مثل بيت -ها  يف خمالفتها وعداوهتا ملوال-رأهيا الضعيف وعقلها السخيف 

بل جيلب عليها رضرا يف الدنيا واآلخرة  ، العنكبوت يف الوهن والضعف ال جيدي هلا نفعا

َعىل شفا جرف هار فاهنار (ألهنا بنته  ْ َُ ََ ٍَ َ ٍ ُ َ َ  هبا يف نار جهنم هي ومن أسس هلا )]109 : التوبة[َ

 ، ا جنوده وأعوانههلا أركانه وعىص يف ذلك ربه وأطاع شيطانه واستغوى هل بنيانه وشد

  .)3(وذلك جزاء الظاملني واحلمد هللا رب العاملني  ، فأوردهم محيم السعري ونريانه

                                                        

 ، بحار األنوار ، 556 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 1/240 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 32/201 ، للمجليس

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 32/147 ، 22/383 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 1/58 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال ، 7/220 ، الشاهرودي

 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، ًأنظر أيضا ، 1/430 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 3(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 32/286 ، 31/639 ، مجليسلل ، بحار األنوار ، 46

 10/468 ، 7/458 ، الشاهرودي
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ملا حرض احلسن بن عيل عليهام السالم الوفاة قال للحسني عليه  : الباقر عليه السالم

إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إىل رسول  ، يا أخي إين أوصيك بوصية فاحفظها : السالم

ألحدث به عهدا ثم ارصفني إىل أمي عليها السالم ثم ردين وسلم صىل اهللا عليه وآله  اهللا

واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم اهللا والناس صنيعها وعداوهتا هللا  ، فادفني بالبقيع

فلام قبض احلسن عليه السالم ووضع عىل الرسير ثم  ، ولرسوله وعداوهتا لنا أهل البيت

الذي كان يصيل فيه عىل اجلنائز وسلم صىل اهللا عليه وآله  مصىل رسول اهللا انطلقوا به إىل

فصىل عليه احلسني عليه السالم ومحل وادخل إىل املسجد فلام أوقف عىل قرب رسول اهللا 

إهنم قد أقبلوا باحلسن  : ذهب ذو العوينني إىل عائشة فقال هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 فكانت أول -فخرجت مبادرة عىل بغل برسج وسلم  عليه وآله صىل اهللاليدفنوا مع النبي 

فإنه ال يدفن يف بيتي  ،  فقالت نحوا ابنكم عن بيتي-امرأة ركبت يف االسالم رسجا 

قديام هتكت أنت وأبوك  : احلسني عليه السالم فقال هلا ، وهيتك عىل رسول اهللا حجابه

وإن  ، ت عليه ببيته من ال حيب قربهوأدخلوسلم صىل اهللا عليه وآله حجاب رسول اهللا 

  .)1(اهللا سائلك عن ذلك يا عائشة

                                                        

 ، 6/158 ، ملويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 302 ، 1/300 ، للكليني ، الكايف) 1(

بحار  ، 3/340 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 11/497 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 165

 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 97/125 ، 44/143 ، 17/31 ، للمجليس ، األنوار

موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 1/374 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 16/883 ، 3/398

 ،  نور الثقلنيتفسري ، 271 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(

موسوعة شهادة  ، 291 ، 242 ، 3/239 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ ، 4/295 ، للحويزي

موسوعة  ، 1/433 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، 203 ، )عليه السالم(م للجنة احلديث يف معهد باقر العلو ، )عليه السالم(كلامت اإلمام احلسن 
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اثا ( : قال ،  :الصادق عليه السالم َ ونوا كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أنك ُ ًوال تك ُ َ َّ ْ ََ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ََ َ ْ ْ ََ َ ُ  النحل[ََ

  .)1(عائشة هي نكثت أيامهنا ، )]92: 

 والباب السادس لعسكر بن ...بوابيؤتى بجهنم هلا سبعة أ : الصادق عليه السالم

حيتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل اجلمل إذ كان  :  قال املجليس..هورس

  .)2(وروي أنه كان شيطانا ، اسم مجل عائشة عسكرا

وقد دخل عليه يعقوب الرساج وهو واقف عىل رأس أيب احلسن  : الصادق عليه السالم

ادن  : فقمت إليه فقال يل ، فجلست حتى فرغ ، ساره طويالفجعل ي ، موسى وهو يف املهد

 .ثم قال يل ، فدنوت فسلمت عليه فرد عيل السالم بلسان فصيح ، من موالك فسلم

                                                                                                                                        

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 182 ، جلعفر البيايت ، األخالق احلسينية

2/232 

 ، 3/83 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/269 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

مستدرك  ، 32/286 ، 31/639 ، للمجليس ، واربحار األن ، 46 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل

 ، 3/154 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 10/137 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

لنجاح  ، أزواج النبي وبناته ، 4/398 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث

 123 ، الطائي

 ، 8/301 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/243 ، د بن مسعود العيايشملحم ، تفسري العيايش) 2(

للنوري  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/505 ، 3/17 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/603

 3/338 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 2/345 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 250 ، الطربيس
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وكان ولدت يل ابنة  ، فإنه اسم يبغضه اهللا ، اذهب فغري أسم ابنتك التي سميتها أمس

  .)1(فغريت اسمها ، ته إىل أمره ترشدان : فقال أبو عبد اهللا عليه السالم ، سميتها باحلمرياء

 . )2(الفاحشة املبينة قتال أمري املؤمنني عليه السالم يعني أهل اجلمل : الصادق عليه السالم

 ، وأنس بن مالك ، ثالثة كانوا يكذبون عىل رسول اهللا أبو هريرة : الصادق عليه السالم

  .)3(يعني عائشة :  قال املجليس وغريه.وامرأة

                                                        

وسائل  ، 6/180 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 1/310 ، لينيللك ، الكايف) 1(

البن شهر  ، مناقب آل أيب طالب ، 2/219 ، للمفيد ، اإلرشاد ، 21/389 ، للحر العاميل ، الشيعة

 ، 48/19 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/224 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 3/407 ، آشوب

 ، 21/333 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 181 ، لعباس القمي ، ألنوار البهيةا ، 73

 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 6/283 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 الفصول ، 3/12 ، لإلربيل ، كشف الغمة ، 2/14 ، للطربيس ، إعالم الورى بأعالم اهلدى ، 2/347

ملحمد باقر  ، اخلصائص الفاطمية ، )احلاشية (2/931 ، البن الصباغ ، املهمة يف معرفة األئمة

 ، 9/61 ، للحاج حسني الشاكري ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 1/507 ، الكجوري

 ، 60 ، مملحمد عيل املعل، ) عليها السالم(الفاطمة املعصومة  ، 1/573 ، للطرحيي ، جممع البحرين

 ، دالئل اإلمامة ، 3/158 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 2/290 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار

 161 ، للطربي

 ، 31/640 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/453 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 3/308 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 32/286

 ، بحار األنوار ، 541 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 190 ، دوقللص ، اخلصال) 3(

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 108/31 ، 31/640 ، 242 ، 22/102 ، 2/217 ، للمجليس

 ، 1/702 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 9/81 ، النامزي الشاهرودي

 11/79 ، يللخوئ ، معجم رجال احلديث
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منزله فإذا عائشة مقبلة وسلم صىل اهللا عليه وآله دخل رسول اهللا  : عليه السالمالصادق 

واهللا يا بنت خدجية ما ترين إال أن المك علينا فضال  : عىل فاطمة تصاحيها وهي تقول

فسمع مقالتها فاطمة فلام رأت فاطمة رسول  ، وأي فضل كان هلا علينا ما هي إال كبعضنا

ذكرت أمي  : ما يبكيك يا بنت حممد ؟ قالت : بكت فقال هلاوسلم ه صىل اهللا عليه وآلاهللا 

مه يا محريا فإن  : ثم قالوسلم صىل اهللا عليه وآله فغضب رسول اهللا  ، فتنقصتها فبكيت

اهللا تبارك وتعاىل بارك يف الولود الودود وإن خدجية رمحها اهللا ولدت مني طاهرا وهو عبد 

قاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وأنت ممن أعقم وولدت مني ال ، اهللا وهو املطهر

  .)1(اهللا رمحه فلم تلدي شيئا

صىل اهللا عليه وآله جعلت فداك كان رسول اهللا  : أحدهموقد سأله  : الصادق عليه السالم

أو مل يعلم وإنام دفع اهللا عن القبطي  ،  امر بقتل القبطي وقد علم أهنا قد كذبت عليهوسلم

يل عليه السالم ؟ فقال بىل قد كان واهللا أعلم ولو كانت عزيمة من رسول القتل بتثبت ع

ولكن إنام فعل  ،  القتل ما رجع عيل عليه السالم حتى يقتلهصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

فام رجعت وال اشتد عليها قتل  ،  لرتجع عن ذنبهاصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

  .)2(رجل مسلم بكذهبا

                                                        
لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 16/3 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 405 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

 145 ، لغالب السيالوي ، األنوار الساطعة ، 2/396 ، النامزي الشاهرودي

التفسري  ، 22/154 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/319 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، تفسري امليزان ، 5/81 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/424 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، )احلاشية (165 ، للمحسن إبن كرامة ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، 15/104 ، للطباطبائي

 2/604 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات
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أن رسول  : يا موالنا وابن موالنا روي لنا : وقد سأله سعد بن عبد اهللا األشعري : ياملهد

حتى أنه بعث يوم  ، جعل طالق نسائه إىل أمري املؤمننيوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

إنك أدخلت اهلالك عىل اإلسالم وأهله بالغش الذي  : اجلمل رسوال إىل عائشة وقال

 .فإن امتنعت وإال طلقتك ، ك يف موضع اهلالك باجلهالةوأوردت أوالد ، حصل منك

صىل اهللا عليه وآله فأخربنا يا موالي عن معنى الطالق الذي فوض حكمه رسول اهللا 

إن اهللا تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي  : إىل أمري املؤمنني عليه السالم ؟ فقالوسلم 

صىل اهللا عليه وآله سول اهللا فخصهن لرشف األمهات فقال روسلم صىل اهللا عليه وآله 

فأيتهن عصت اهللا بعدي  ، يا أبا احلسن إن هذا رشف باق مادمن هللا عىل طاعة : وسلم

  .)1(وأسقطها من رشف أمية املؤمنني ، باخلروج عليك فطلقها من األزواج

صىل اهللا عائشة أم املؤمنني خرجت بقميص رسول اهللا ) :  هـ260 : ت(الفضل بن شاذان 

 ثم .هذا قميص رسول اهللا مل يبل وعثامن قد أبىل سنته : فقالت للناسوسلم آله عليه و

                                                        

كامل  ، 1/27 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين ، يال املكارممك ، 2/271 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، 512 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة ، 459 ، للصدوق ، الدين ومتام النعمة

 ، 38/89 ، )احلاشية (32/268 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 8/55 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز

معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 6/572 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، نة البحارمستدرك سفي ، 52/83

 ، 4/167 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 4/258 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(

 ، للطف اهللا الصايف ، جمموعة الرسائل ، 5/372 ، 4/238 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/14

 أزواج النبي وبناته ، 1/311 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب،  2/143

 113 ، لنجاح الطائي، 



1124 

أشهد أن عثامن جيفة  :  ثم مل ترض بذلك حتى قالت" قتل اهللا نعثال "اقتلوا نعثال  : تقول

 .)1(" عىل الرصاط غدا

َّرضب اهللاَُّ مثال لل( : قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ِّ ًَ َ َ َ َذين كفروا امرأة َ َ َ ْ ُِ َِ َ َ

َنوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاَِّ  ُ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ ْْ َ َ َ ُُ َ ٍَ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ َ َ

َشيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني  ِ ِ َِّ َ ْ َ َْ َ َّ َ َ ًُ  }نتامهافخا{ : واهللا ما عنى بقوله)]10 : التحريم[َ

 ، وكان طلحة حيبها) البرصة(فيام أتت يف طريق ) عائشة(وليقيمن احلد عىل  ، إال الفاحشة

 ، ال حيل لك أن خترجي من غري حمرم : فلام أرادت أن خترج إىل البرصة قال هلا فالن

 . )2()طلحة(فزوجت نفسها من 

                                                        

ملحمد بن جرير  ، املسرتشد ، 516 ، )احلاشية (262 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 1(

بحار  ، 325 ، القمي الشريازيملحمد طاهر  ، كتاب األربعني ، )احلاشية (165 ، )الشيعي( الطربي 

لعيل  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 32/136 ، )احلاشية (31/296 ، للمجليس ، األنوار

 ، لألميني ، الغدير ، 426 ، 419 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 2/39 ، 87//1 ، الشهرستاين

البن  ، رشح هنج البالغة ، 2/265 ، يانجيلألمحدي امل ، مواقف الشيعة ، 10/131 ، 351 ، 9/81

 ، ألف سؤال وإشكال ، 173 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 20/22 ، 6/215 ، أيب احلديد

دعوة  ، 1/511 ، لعبد اهللا احلسن ، مناظرات يف العقائد واألحكام ، 1/344 ، لعيل الكوراين العاميل

 68 ، ينلطارق زين العابد ، إىل سبيل املؤمنني

 7/238 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/377 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

ليقيمن (22/240 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/375 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية(

ما يدل عىل أنه كان يف يبدو من طلحة  :  وقال32/106 ، )أي القائم عليه السالم يف الرجعة ، احلد

 4/358 ، هلاشم البحراين ، تفسري الربهان ، ضمريه اخلبيث مثل ذلك
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َّإن ا( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ٌلذين جاؤوا باإلفك عصبة ِ ْ ْ ََّ ْ َ َُ ُِ ِِ ِ

م بل  ُ م ال حتسبوه رشا لك ُ ْمنك َّ ً ََ ُ ُّ َ َ ْ ِّْ  فان العامة رووا اهنا نزلت يف عائشة وما )]11 : النور[َ

رميت به يف غزوة بني املصطلق من خزاعة واما اخلاصة فإهنم رووا اهنا نزلت يف مارية 

ملا مات إبراهيم بن رسول اهللا  : ه السالم قالفعن الباقر علي. القبطية وما رمتها به عائشة

 حزن عليه حزنا شديدا فقالت عايشة ما الذي حيزنك عليه فام صىل اهللا عليه وآله وسلم

 عليا وأمره بقتله فذهب صىل اهللا عليه وآله وسلمفبعث رسول اهللا  ، جهو إال ابن جري

ئط ورضب عيل عليه عيل عليه السالم إليه ومعه السيف وكان جريح القبطي يف حا

السالم باب البستان فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب فلام رأى عليا عليه السالم عرف يف 

وجهه الغضب فأدبر راجعا ومل يفتح الباب فوثب عيل عليه السالم عىل احلائط ونزل إىل 

البستان واتبعه ووىل جريح مدبرا فلام خيش ان يرهقه صعد يف نخلة وصعد عيل عليه 

سالم يف اثره فلام دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما ال

 فقال صىل اهللا عليه وآله وسلمللرجال وال ما للنساء فانرصف عيل عليه السالم إىل النبي 

يا رسول اهللا إذا بعثتني يف االمر أكون فيه كاملسامر املحمى يف الوتر أم أثبت ؟ قال فقال ال 

صىل فقال والذي بعثك باحلق ما له ما للرجال وال ما للنساء فقال رسول اهللا ،  بل أثبت

 . )1( احلمد هللا الذي يرصف عنا السوء أهل البيت اهللا عليه وآله وسلم

                                                        

يتوهم متوهم ان هذا  :  قال حمقق الكتاب318 ، 2/99 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 جرمه وبدون اخلرب دال عىل منقصة يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله حيث امر بقتل القبطي بدون إثبات

فإنه يف عاقبة  ، وجوابه ان امر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بقتله هاهنا مشتمل عىل مصلحة ، التثبت فيه

هذا االمر ظهر كون القبطي عنينا ولو مل يكن هذا االنكشاف لكان دون إثبات براءة مارية القبطية خرط 

 ، 20/316 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )ةاحلاشي (17 ، للمفيد ، رسالة حول خرب مارية ، القتاد
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ْيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم ( : يف قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ُُّ َ َ َِ ُ ِ َّ َ َ

َفاسق بنبأ فت َ ٍَ َِ َ َبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني ٌِ َِ ِ ٍَ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ً ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ََ ِ ِ ِ َ . )]6 : احلجرات[ُ

فإهنا نزلت يف مارية القبطية أم إبراهيم عليه السالم وكان سبب ذلك ان عايشة قالت 

ح القبطي  ان إبراهيم ليس هو منك وإنام هو من جريصىل اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا 

 وقال ألمري صىل اهللا عليه وآله وسلمفغضب رسول اهللا  ، فإنه يدخل إليها يف كل يوم

خذ السيف واتني برأس جريح فأخذ أمري املؤمنني عليه السالم  : املؤمنني عليه السالم

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا انك إذا بعثتني يف أمر أكون فيه كالسفود  : السيف ثم قال

صىل اهللا  الوبر فكيف تأمرين أثبت فيه أو امض عىل ذلك ؟ فقال له رسول اهللا املحامة يف

فجاء أمري املؤمنني عليه السالم إىل مرشبة أم إبراهيم فتسلق  ، بل تثبت : عليه وآله وسلم

عليها فلام نظر إليه جريح هرب منه وصعد النخلة فدنا منه أمري املؤمنني عليه السالم وقال 

فإذا  ، اين جمبوب ثم كشف عن عورته ، اتق اهللا ما ها هنا أناس! ل له يا عيل فقا ، له انزل

صىل اهللا عليه  فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمفايت به إىل رسول  ، هو جمبوب

يا رسول اهللا ان القبط جيبون حشمهم ومن  : فقال! ما شأنك يا جريح  : وآله وسلم

                                                                                                                                        

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 108/290 ، )احلاشية (76/103 ، 155 ، 22/153

 ، 3/581 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/423 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/838

 ، 15/103 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان  ،)احلاشية (2/260 ، للگلپايگاين ، در املنضود ، 5/81

 342 ، 12/302 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، )احلاشية (338 ، لعبد اهللا شرب ، تفسري شرب

 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، )احلاشية (165 ، للمحسن إبن كرامة ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني، 

حلسن آل  ، األرائج املسكية يف تفضيل البضعة الزكية ، 36 ، ئيللخواجو ، جامع الشتات ، 1/82

 )احلاشية (45/207 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، )احلاشية (9 ، املجدد الشريازي
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ن ال يأنسون إال بالقبطيني فبعثني أبوها الدخل إليها وأخدمها يدخل إىل أهليهم والقبطيو

  .)1( يا أهيا الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ"وأؤنسها فأنزل اهللا عز وجل 

كانت صفراء ابنة شعيب النبي عليه السالم ) :  هـ334: ت (احلسني بن محدان اخلصيبي 

ن عليه السالم مع املارقني من بني زوجة موسى بن عمران عليه السالم تقاتل يوشع بن نو

صىل اهللا عليه وآله إرسائيل عىل زرافة كام قاتلت عائشة ابنة أيب بكر زوجة رسول اهللا 

 .)2( وصيه أمري املؤمنني عليه السالم مع املارقني من أمته عىل مجلوسلم

ليه السالم  ع-ملا أتى عائشة نعي عيل أمري املؤمنني ) :  هـ356 : ت(أبو الفرج األصفهاين 

  :  متثلت-

  كام قر عينا باإلياب املسافر*فألقت عصاها واستقرت هبا النوى 

                                                        

 ، 22/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/318 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، 5/81 ، للحويزي ، قلنيتفسري نور الث ، )احلاشية (76/103

سنن اإلمام  ، 2/603 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، )احلاشية (165 ، للمحسن إبن كرامة

للفيض  ، التفسري الصايف ، 43 ، )عليه السالم(للجنة احلديث معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(عيل 

 ، لنجاح الطائي ، أزواج النبي وبناته ، 36 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 6/516 ، 5/49 ، الكاشاين

123 

انظر  ، 178 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية ، 124 ، للحسن بن محدان اخلصيبي ، اهلداية الكربى) 2(

 ، 2/991 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 27 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة ، ًأيضا

هنج  ، 4/268 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/41 ، 4/187 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف

بحار  ، 563 ، للصدوق ، اخلصال ، ًأنظر أيضا) احلاشية (368 ، للعالمة احليل ، احلق وكشف الصدق

تنزيه  ، )احلاشية( 76/103 ، )احلاشية (52/315 ، 31/328 ، 22/154 ، للمجليس ، األنوار

 2/528 ، أليب طالب التجليل التربيزي ، الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية
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  : فقالت ، رجل من مراد : من قتله ؟ فقيل :  ثم قالت

  غالم ليس يف فيه الرتاب *فإن يك نائبا فلقد بغاه 

ثم  : قال ، إذا نسيت فذكروين : العيل تقولني هذا ؟ فقالت : قالت هلا زينب بنت أم سلمة

  : متثلت

  اسم الصديق وكثرة األلقاب*ما زال إهداء القصائد بيننا 

  يف كل جمتمع طنني ذباب *حتى تركت كأن قولك فيهم 

 . )1(ملا أن جاء عائشة قتل عيل عليه السالم سجدت : وقال

قلت للنبي  : عن عبد اهللا بن مسعود قال) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

فمن  : قلت ، يغسل كل نبي وصيه : يا رسول اهللا من يغسلك إذا مت ؟ قال : يه السالمعل

 كم يعيش بعدك يا رسول اهللا ؟ قال : عيل بن أيب طالب قلت : وصيك يا رسول اهللا ؟ قال

وخرجت  ، فان يوشع بن نون وىص موسى عاش بعد موسى ثالثني سنة ، ثالثني سنة: 

أنا أحق منك باالمر فقاتلها  : وسى عليه السالم فقالتعليه صفراء بنت شعيب زوجة م

وأن ابنة أبى بكر ستخرج عىل عيل يف كذا وكذا  ، فقتل مقاتليها وأرسها فأحسن أرسها

                                                        
 ، )احلاشية (43 ، البن طاووس ، فرحة الغري ، 26 ، أليب الفرج األصفهانى ، مقاتل الطالبيني) 1(

معامل  ، 1/269 ، لعسكريملرتىض ا ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 26 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل

 ، أعيان الشيعة ، 8/509 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 1/233 ، ملرتىض العسكري ، املدرستني

 404 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 1/534 ، ملحسن األمني
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 : وفيها أنزل اهللا عز وجل ، ألفا من أمتي فتقاتلها فيقتل مقاتليها ويأرسها فيحسن أرسها

ن وال تربجن( ُ َوقرن يف بيوتك ْ َ َّ ُ ُ ََّ َ َْ َ َ َِ َ تربج اجلاهلية األوىل ِ ُ ْ ِْ َّ َِ ِ َ ُّ َ  .)1()]33 : األحزاب[َ

وملا اتصل به مسري عائشة وطلحة والزبري ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

كل  ، قد سارت عائشة وطلحة والزبري : إىل البرصة من مكة محد اهللا وأثنى عليه ثم قال

 ، فال يدعي طلحة اخلالفة إال أنه ابن عم عائشة،  واحد منهام يدعي اخلالفة دون صاحبه

 ،  واهللا لئن ظفرا بام يريدان ليرضبن الزبري عنق طلحة.وال يدعيها الزبري إال أنه صهر أبيها

 علمت أهنا الراكبة - واهللا - وقد .ينازع هذا عىل امللك هذا ، وليرضبن طلحة عنق الزبري

حتى تورد نفسها ومن  ، زل منزال إال إىل معصيةاجلمل ال حتل عقدة وال تسري عقبة وال تن

 واهللا إن طلحة والزبري ليعلامن أهنام .يقتل ثلثهم وهيرب ثلثهم ويرجع ثلثهم ، معها موردا

 واهللا لينبحنها كالب .ولربام عامل قتله جهله وعلمه معه ال ينفعه ، خمطئان وما جيهالن

قد قامت الفئة الباغية فأين  : قالثم ! فهل يعترب معترب أو يتفكر متفكر  ، احلوأب

  .)2(املحسنون ؟

                                                        

 ، 22/512 ، 13/367 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 27 ، للصدوق ، كامل الدين ومتام النعمة) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 6/41 ، 4/187 ، 2/991 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 32/281

 ، هنج احلق وكشف الصدق ، 429 ، ملحمد بن عيل الطربي ، بشارة املصطفى ، 4/268 ، للحويزي

 )احلاشية (368 ، للعالمة احليل

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/19،  للمفيد ، املسائل العكربية ، 1/246 ، للمفيد ، اإلرشاد) 2(

 جواهر التاريخ ، 3/332 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 32/113

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/218 ، لعيل الكوراين العاميل، 

 137 ، 5/31 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ
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صىل اهللا عليه وآله أفال ترى أن رسول اهللا ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 هناها وقد بني ما يكون منها عىل علم منه يف مصريها وعاقبة أمرها ثم هناها عن وسلم

 فأقدمت عىل خالفه هللا عليه وآله وسلمصىل اذلك وزجرها ودعا عليها ألجله وتوعدها 

مستبرصة بعداوته وارتكبت هنيه معاندة له يف أمره وصارت إىل ما زجرها عنه مع الذكر 

له والعلم به من غري شبهة يف معاندته عىل أن كتاب اهللا املقدم يف احلجة عىل ما تعمده من 

ف له من غري شبهة وقتاله أثر وخرب وسنة وقد أوضح بربهانه عىل إقدام املرأة عىل اخلال

ن وال تربجن  : وقتال أوليائه لغري حجة بقوله تعاىل هلا وجلميع نساء النبي ُ َوقرن يف بيوتك ْ َ َّ ُ ُ ََّ َ َْ َ َ َِ ِ

َتربج اجلاهلية األوىل  ُ ْ ِْ َّ َِ ِ َ ُّ َ فخرجت من بيتها خمالفة ألمر اهللا وتربجت بني ] 33 : األحزاب[َ

هلية األوىل وأباحت دماء املؤمنني وأفسدت الرشع املأل والعساكر يف احلروب تربج اجلا

  .)1(عىل املسلمني وأوقعت يف الدين الشبهات عىل املستضعفني

ملا عرفت عائشة أن الرجل مقتول جتهزت ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 مقتول إىل مكة جاءها مروان بن احلكم وسعيد بن العاص فقاال هلا إنا لنظن أن الرجل

وأنت قادرة عىل الدفع عنه فإن تقيمي يدفع اهللا بك عنه قالت ما أنا بقاعدة وقد قدمت 

 : ركايب وغريت غرائري وأوجبت احلج عىل نفيس فخرج من عندها مروان يقول

أهيا املتمثل هلم قد  :  فسمعته عائشة فقالت)زخرف قيس عىل البالد حتى إذا اضطربت(

ك من صاحبك واهللا لوددت أنه يف غرارة من غرايري حتى سمعت ما تقول أتراين يف ش

إذا مررت بالبحر قذفته فيه فقال مروان قد واهللا تبنيت قد واهللا تبنيت قال فسارت عائشة 

                                                        
 231 ، للمفيد ، اجلمل) 1(
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فاستقبلها ابن عباس بمنزل يقال له الصلعاء وابن عباس يريد املدينة فقالت يا بن عباس 

 .)1(س عن قتل الطاغيةإنك قد أوتيت عقال وبيانا وإياك أن ترد النا

مر عثامن فنادته عائشة يا غدر يا فجر ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

أخفرت أمانتك وضيعت رعيتك ولوال الصالة اخلمس ملشى إليك الرجال حتى يذبحوك 

ُرضب اهللاَُّ مثال للذين كفروا امرأة ن( : ذبح الشاة فقال عثامن َ َ َ ْ ُ َِ َِ َّ ِّ ََ ًَ َ َ َوح وامرأة لوط كانتا حتت َ ْ َ َ َ ََ ٍٍ ُِ َ َ ْ َ

َعبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاَِّ شيئا وقيل ادخال النار مع  ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ََّ َْ َ ً َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َْ َ َ َ َِ ِ

َالداخلني  ِ ِ  .)2()]10 : التحريم[َّ

قت اإلمامية عىل أن أهل البرصة اتف) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وأهنم بذلك يف  ، والشام أمجعني كفار ضالل ملعونون بحرهبم أمري املؤمنني عليه السالم

  .)3(النار خملدون

                                                        
 للمجليس ، بحار األنوار ، 77 ، للمفيد ، اجلمل ، 2/421 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، كتاب الفتوح) 1(

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  ، 145 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 31/299، 

 3/258 ، ملحمد الريشهري ، خوالتاري/يف الكتاب والسنة) عليه السالم(طالب 

 ، اإلنحرافات الكربى ، ً أنظر أيضا21 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 76 ، للمفيد ، اجلمل) 2(

ينبغي أن  ، ويف احلاشية (1/161 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 460 ، لسعيد أيوب

فإهنا بعد  ، تاب عثامن يف طريق مرص يأمر فيه بقتلهمتكون هذه املحاورة قبل عثور أخيها حممد عىل ك

 )ذلك كان تفتي بقتله غري مبالية بصالته

النرصة يف حرب  ، 383 ، جلعفر السبحاين ، رسائل ومقاالت ، 42 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 3(

 14 ، البرصة
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رفعت عائشة ورقة من املصحف بني ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

قم ما يف هذا الكتاب فقال عودتني من وراء حجلها وعثامن قائم ثم قالت يا عثامن أ

لتنتهني عام أنت عليه أو ألدخلن عليك مجر النار فقالت له عائشة أما واهللا لئن فعلت ذلك 

 .)1(بنساء النبي يلعنك اهللا ورسوله

دخلت  : عن مرسوق أنه قال) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

عبد الرمحن حتى  :  غالما هلا أسود يقال لهعىل عائشة فجلست إليها فحدثني واستدعت

حبا مني لعبد  : ال فقالت : يا مرسوق أتدري مل سميته عبد الرمحن فقلت : فقالت ، وقف

 .)2(الرمحن بن ملجم

فربهان كفرهم أظهر من  ، وأما حماربوه عليه السالم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)3(ئ دل عىل كفر أولئك دل عىل كفر هؤالءألن كل ش ، برهان كفر املتقدمني عليه

فباطلة  ،  فأما دعوى توبتهم)رد من ادعى توبتهم() :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

.. أن كل من قال أن قتاهلم عليا عليه السالم كفر حكم بموهتم عليه : منها : من وجوه

                                                        

يف الكتاب ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 76 ، للمفيد ، اجلمل) 1(

 21 ،   ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 3/210 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ/والسنة

 ، 28/150 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/356 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 2(

 طالب اإلمام عيل بن أيب ، 7/512 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 32/341

 ، 106 ، لنجاح الطائي ، أزواج النبي وبناته ، )احلاشية (327 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(

 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 108 ، لنجاح الطائي ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي 

1/223 

 407،  أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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 : ومنها.. .عهم حجةوإمجا ، إمجاع آل حممد عليهم السالم وشيعتهم عىل ذلك : ومنها

فلو كانا تابا من نكث بيعة  ، حصول العلم بقتل طلحة يف املعركة والزبري بوادي السباع

ال سيام وذلك  ، أمري املؤمنني عليه السالم وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمني معتذرين

 فال ، فضالهلم باحلرب معلوم ،  وأيضا.ومن حصول خالفه دليل عىل إرصارمها ، ممكن

ولو سلمت من القدح لكانت آحادا ال  ، جيوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح يف طرقها

فكيف يف مسألة ال  ، جيوز من جهة العقل وال السمع عندنا العمل هبا يف شئ من الفروع

فلو صحت األخبار املتعلقة هبا يف  ،  وبعد.جيوز احلكم فيها بشئ ال يوجب العلم باتفاق

فال جيوز احلكم باملحتمل عىل ما ال  ، الحتامهلا للتوبة وغريها ،  املقصودالتوبة مل تدل عىل

ندمت ندامة  : و ، ما رأيت مرصع شيخ أضيع من مرصعي :  كقول طلحة.حيتمل

لو استقبلت من أمري ما استدبرت  : الكسعي ملا رأت عيناه ما صنعت يداه وقول الزبري

 عىل نار مؤججة أنى يقوم هلا خلق من فاخرتت عارا : شعر ،  وقوله.ما شهدت اجلمل

 .وليتني كنت نسيا منسيا ، ليت أمي مل تلدين وال شهدت يوم اجلمل : الطني وقول عائشة

بل الظاهر  ، ألنه ال شئ من هذه األقوال دال عىل التوبة بصفتها ، يف أمثال هلذه اخلرافات

ونيل املأمول من  ،  السالممن حاهلا إفادة التأسف عىل فوت األمنية من الظفر بعيل عليه

وليست التوبة من الشك  ،  وأحسن أحواهلا أن تكون صادرة عن شك يف األمر.اخلالفة

مع إمكانه من الرجوع إىل  ، عدوهلم عام ال تصح التوبة من دونه : يؤكد ما قلناه ، يف شئ

 .)1(والتنصل من قتاله وخالفه ، أمري املؤمنني عليه السالم

حلصول العلم  ، فغري نافع ، فأما بقاء عائشة) :  هـ447: ت (ي أبو الصالح احللب

 :  وقوهلا.وتعريضها به يف مقام بعد مقام ، بإرصارها عىل عداوة أمري املؤمنني عليه السالم

                                                        
 410 ، املصدر السابق) 1(
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فال  ،  بطالقيصىل اهللا عليه وآله وسلمكلام جرى ذكر قصة اإلفك أشار عىل رسول اهللا 

 .)1(جرم أين ال أحبه أبدا

قالت عائشة وقد برشها بعض عبيدها بقتل عيل ) :  هـ447: ت (الح احللبي أبو الص

 : فإن يك نائيا فلقد نعاه ناع ليس يف فيه الرتاب ثم قالت للعبد :  شعر-صلوات اهللا عليه 

وقد سميتك عبد  ، فأنت حر لوجه اهللا : قالت ، عبد الرمحن بن ملجم : من قتله ؟ قال

وألقت عصاها واستقر هبا النوى كام قر عينا باإلياب :   ثم متثلت ببيت آخر.الرمحن

وما جرى منها عند وفاة احلسن  ، والغبطة بقتله ، املسافر وجماهرة بعداوة أمري املؤمنني

فجاءت مرسعة عىل بغل  ، وقد أوىص أن جيدد به عهد بالنبي ويدفن بالبقيع ، عليه السالم

خذوا ابنكم  ،  يدفن يف بيتي إال من أحبال واهللا ال : يقدمها مروان بن احلكم قائلة

 ويف رواية ابن عباس -فقال هلا ابن احلنفية  ، فال سبيل لكم إىل دفنه ، واذهبوا حيث شئتم

 ، يوما عىل مجل ويوما عىل بغل ،  مالك يا محرياء أال حتملك األرض عداوة لبني هاشم-

سن صلوات اهللا عليه أعرف لكن احل ، أما واهللا لو كان ذلك سائغا لدفن وإن رغم أنفك

أذهبتكم حرمته  ،  منك ومن أبيك وصاحبهصىل اهللا عليه وآله وسلمبحرمة رسول اهللا 

يعلم ذلك من  ،  إىل غري ذلك مما يدل عىل عداوهتا عليا وذريته.ورضبتم عنده باملعول

 .)2(حاهلا كل سامع لألخبار

من ورق املصحف بني عودين رفعت عائشة ورقات ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

إن تصاحب  ، يا عثامن أقم ما يف كتاب اهللا : فقالت ، من وراء حجاهبا وعثامن عىل املنرب

                                                        

 411 ، املصدر السابق) 1(

 لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، ًأنظر أيضا ، 411 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ،1/471 
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أما واهللا لتنتهني أو ألدخلن  : فقال عثامن ، تصاحب غادرا وإن تفارق تفارق عن قىل

ول اهللا أما واهللا إن فعلت لقد لعنك رس : قالت عائشة ، عليك محران الرجال وسوداهنا

 .)1(ثم ما استغفر لك حتى مات ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله أخرجت عائشة قميص رسول اهللا ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

يا غادر يا فاجر  : قالت ، لئن مل تسكتي ألمألهنا عليك حبشانا : فقال هلا عثامن ، وسلم

وال  ، واهللا ما ائتمنه رجل قط إال خانه : م قالتث ، أخربت أمانتك ومزقت كتاب اهللا

 .)2(صحبه رجل قط إال فارقه عن قىل

 : عن عائشة وعثامن حمصور قد حيل بينه وبني املاء) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

إن عثامن  : يا أمه عىل عثامن ؟ فقالت : فقيل هلا ، أحسن أبو حممد حني حال بينه وبني املاء

 .)3(فحل دمه ، وسنة اخلليفتني من قبله ، صىل اهللا عليه وآله وسلمسول اهللا غري سنة ر

حترض  ، كانت عائشة من أشد الناس عىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)4(فلام قتل وبويع عيل عليه السالم طلبت بدمه ، الناس عليه وتؤلب حتى قتل

ليست  ، مجل أحوال أهل اجلمل باتفاق الناقلنيفهذه ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ومنازعة أمري  ، وظاهرها الطلب بثأر عثامن عىل مذاهب اجلاهلية ، من النكري يف شئ

                                                        

 31/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 286 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 31/296 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 287 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

جممع  ، 31/300 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 290 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 261 ، أليب احلسن املرندي ، النورين

 31/300 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 291 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 4(
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وخطأهم  ، دون االنتصار حلق أو دفع لباطل ، املؤمنني عليه السالم األمر رغبة يف اخلالفة

 .)1(يف ذلك ظاهر من وجوه

 ، فإذا كان املعلوم من حاهلا عداوة عثامن ، أما عائشة) : ـ ه447: ت (أبو الصالح احللبي 

وما  ، واغتباطها بقتله ، واستمرارها عىل ذلك إىل أن قتل ، والتأليب عليه ، والتعريض به

فلام بلغها والية أمري املؤمنني عليه السالم لألمر رجعت  ، سمعته من تويل طلحة للخالفة

امل هلا عىل الطلب بدم عثامن عداوة أمري املؤمنني  علم أن احل.عن ذلك كله إىل خالفه

 .)2(دون االنتصار له ، عليه السالم

دخلت مسجد  : عن عمه قال ، عن موسى التغلبي) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

يا أهيا الناس العهد  : وإذا كف مرتفعة وصاحب الكف يقول ، املدينة فإذا الناس جمتمعون

إن فيكم فرعون أو  ،  وقميصهصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا هاتان نعال  ، حديث

إنام هذه امرأة رأهيا رأي املرأة  ، اسكتي : وهو يقول ، فإذا هي عائشة تعني عثامن ، مثله

 .)3(وعقلها عقل املرأة

ملا هزم عيل بن أيب طالب عليه السالم أصحاب ) :  هـ460: ت  (الطويس شيخ الطائفة 

أمري املؤمنني عليه السالم عبد اهللا بن عباس رمحة اهللا عليهام إىل عائشة بعث  ، اجلمل

                                                        
 301 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 301 ، املصدر السابق) 2(

بحار  ، 20 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 286 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 ، 120 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 75 ، للمفيد ، اجلمل ، 31/296 ، للمجليس ، األنوار

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

3/210 
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فأتيتها وهي يف قرص بني خلف يف  :  قال ابن عباس.يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة

فإذا  ، قد خلت عليها من غري اذهنا ، فلم تأذن ، فطلبت االذن عليها : جانب البرصة قال

فرضبت ببرصي فإذا يف  :  قال.لس فإذا هي من وراء سرتينبيت قفار مل يعد يل فيه جم

فقالت من  ، فمددت الطنفسة فجلست عليها : قال ، جانب البيت رحل عليه طنفسة

وجلست عىل متاعنا بغري  ، يا ابن عباس أخطأت السنة دخلت بيتنا بغري اذننا : وراء السرت

 ، وىل بالسنة منك ونحن علمناك السنةنحن أ : فقال هلا ابن عباس رمحه اهللا عليهام ، اذننا

فخرجت منه ظاملة لنفسك وسلم صىل اهللا عليه وآله وانام بيتك الذي خفك فيه رسول اهللا 

فإذا رجعت إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله غاشية لدينك عاتية عىل ربك عاصية لرسول اهللا 

ري املؤمنني عيل بن أيب ان أم ، بيتك مل ندخله اال باذنك ومل نجلس عىل متاعك اال بأمرك

رحم اهللا  :  فقالت.طالب عليه السالم بعث إليك يأمرك بالرحيل إىل املدينة وقلة العرجة

هذا واهللا أمري املؤمنني وان تزبدت  : فقال ابن عباس ، أمري املؤمنني ذلك عمر بن اخلطاب

 ،  اهللا رمحاوأمس برسول ، أما واهللا هلو أمري املؤمنني ، فيه وجوه ورغمت فيه معاطس

 ، وأكثر آثارا من أبيك ومن عمر ، وأعىل منارا ، وأكثر علام ، وأقدم سبقا ، وأقرب قرابة

اما واهللا إن كان آباؤك فيه لقصري املدة عظيم التبعة ظاهر  :  فقال.أبيت ذلك : فقالت

 وما كان آباؤك فيه اال حلب شاة حتى رصت ال تأمرين وال تنهني وال ، الشؤم بني النكل

 ، وما كان مثلك اال كمثل ابن احلرضمي بن نجامن أخي بني أسد ، ترفعني وال تضعني

 شتم الصديق وكثرة األلقاب حتى تركتهم كأن *ما زال اهداء القصائد بيننا  : حيث يقول

وتبدى  ، وأبدت عويلها ، فأراقت دمعتها :  يف كل جممعة طنني ذباب قال*قلوهبم 

 ، واهللا عنكم فام يف األرض بلد أبغض إىل من بلد تكونون فيهأخرج  : ثم قالت ، نشيجها

انا جعلناك  ، فواهللا ماذا بالءنا عندك وال بضيعتنا إليك : فقال ابن عباس رمحة اهللا
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يا  :  فقالت.وجعلنا أباك صديقا وهو ابن أيب قحافة ، للمؤمنني أما وأنت بنت أم رومان

ومل نمن عليك بمن لو كان منك قالمة منه مننتنا   :فقال ، ابن عباس متنون عيل برسول اهللا

وما أنت اال حشية من تسع حشايا خلفهن بعده لست  ، ونحن حلمه ودمه ومنه واليه ، به

وال  ، وال بأنرضهن ورقا ، وال بأرشحهن عرقا ، وال بأحسنهن وجها ، بأبيضهن لونا

ا مثلك اال كام قال أخو وم ، وتدعني فتجابني ، فرصت تأمرين فتطاعني ، بأطرأهن أصال

 فقلت هلم كفوا العداوة والشكرا ففيه رضا من *مننت عىل قومي فأبدوا عداوة  : بني فهر

ثم هنضت وأتيت أمري  :  وأحج بكم أن جتموا البغي والكفرا قال*مثلكم لصديقه 

ث أنا كنت أعلم بك حي : فقال ، املؤمنني عليه السالم فأخربته بمقالتها وما رددت عليها

  .)1(بعثتك

ملا هزم عيل بن أيب طالب ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

بعث أمري املؤمنني عليه السالم عبد اهللا بن عباس رمحة اهللا  ، عليه السالم أصحاب اجلمل

 فأتيتها وهي يف :  قال ابن عباس.عليهام إىل عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة

قد خلت عليها  ، فلم تأذن ، فطلبت االذن عليها : قرص بني خلف يف جانب البرصة قال

فرضبت  :  قال.فإذا بيت قفار مل يعد يل فيه جملس فإذا هي من وراء سرتين ، من غري اذهنا

 ، فمددت الطنفسة فجلست عليها : قال ، ببرصي فإذا يف جانب البيت رحل عليه طنفسة

                                                        

 ، )احلاشية (20/240 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/278 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

الدرجات الرفيعة  ، 2/40 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 32/270 ، للمجليس ، بحار األنوار

األعالم من  ، 11/249 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 109 ، لعىل خان املدنى ، يف طبقات الشيعة

 ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 8/38 ، للحاج حسني الشاكري ، الصحابة والتابعني

 318 ، لفارس حسون كريم
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وجلست عىل  ، يا ابن عباس أخطأت السنة دخلت بيتنا بغري اذننا : فقالت من وراء السرت

نحن أوىل بالسنة منك ونحن  : فقال هلا ابن عباس رمحه اهللا عليهام ، متاعنا بغري اذننا

فخرجت وسلم صىل اهللا عليه وآله وانام بيتك الذي خفك فيه رسول اهللا  ، علمناك السنة

صىل اهللا عليه وآله عىل ربك عاصية لرسول اهللا منه ظاملة لنفسك غاشية لدينك عاتية 

ان أمري  ، فإذا رجعت إىل بيتك مل ندخله اال باذنك ومل نجلس عىل متاعك اال بأمركوسلم 

 .املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم بعث إليك يأمرك بالرحيل إىل املدينة وقلة العرجة

هذا واهللا أمري  : فقال ابن عباس ، طابرحم اهللا أمري املؤمنني ذلك عمر بن اخل : فقالت

وأمس  ، أما واهللا هلو أمري املؤمنني ، املؤمنني وان تزبدت فيه وجوه ورغمت فيه معاطس

وأكثر آثارا من  ، وأعىل منارا ، وأكثر علام ، وأقدم سبقا ، وأقرب قرابة ، برسول اهللا رمحا

ن كان آباؤك فيه لقصري املدة عظيم اما واهللا إ :  فقال.أبيت ذلك : فقالت ، أبيك ومن عمر

وما كان آباؤك فيه اال حلب شاة حتى رصت ال تأمرين  ، التبعة ظاهر الشؤم بني النكل

وما كان مثلك اال كمثل ابن احلرضمي بن نجامن أخي  ، وال تنهني وال ترفعني وال تضعني

ة األلقاب حتى  شتم الصديق وكثر*ما زال اهداء القصائد بيننا  : حيث يقول ، بني أسد

 ، وأبدت عويلها ، فأراقت دمعتها :  يف كل جممعة طنني ذباب قال*تركتهم كأن قلوهبم 

أخرج واهللا عنكم فام يف األرض بلد أبغض إىل من بلد  : ثم قالت ، وتبدى نشيجها

انا  ، فواهللا ماذا بالءنا عندك وال بضيعتنا إليك : فقال ابن عباس رمحة اهللا ، تكونون فيه

 .وجعلنا أباك صديقا وهو ابن أيب قحافة ، ناك للمؤمنني أما وأنت بنت أم رومانجعل

ومل نمن عليك بمن لو كان منك  : فقال ، يا ابن عباس متنون عيل برسول اهللا : فقالت

وما أنت اال حشية من تسع حشايا  ، ونحن حلمه ودمه ومنه واليه ، قالمة منه مننتنا به

وال  ، وال بأرشحهن عرقا ، وال بأحسنهن وجها ، وناخلفهن بعده لست بأبيضهن ل
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وما  ، وتدعني فتجابني ، فرصت تأمرين فتطاعني ، وال بأطرأهن أصال ، بأنرضهن ورقا

 فقلت هلم كفوا العداوة *مننت عىل قومي فأبدوا عداوة  : مثلك اال كام قال أخو بني فهر

ثم  : موا البغي والكفرا قال وأحج بكم أن جت*والشكرا ففيه رضا من مثلكم لصديقه 

أنا  : فقال ، هنضت وأتيت أمري املؤمنني عليه السالم فأخربته بمقالتها وما رددت عليها

  .)1(كنت أعلم بك حيث بعثتك

أليس قد روي  : فإن قيل) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 ، ه عن عائشة وعن مسريها يف تلك احلربًعن الباقر حممد بن عيل الباقر أن سائال سأل

أما علمت ما كانت  ، نعم : تستغفر هلا وتتوالها؟ فقال) :  هـالراوي(فاستغفر هلا وقال له 

ال حجة يف ذلك عىل " :  قال الطويس"ليتني كنت مدرة ، يا ليتني كنت شجرة : تقول

كون السائل من أهل وجيوز أن ي ، مذاهبنا ألنا نجيز عليه صلوات اهللا عليه التورية

فإنه علق  ، وبعد ، ًالعداوة واتقاه هبذا القول وروى فيه تورية خيرجه من أن يكون كذبا

توبتها بتمنيها أن تكون شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك ال يكون توبة وهو عليه السالم 

  .)2(هبذا أعلم

                                                        

 مواقف الشيعة ، 32/269 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/277 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

معجم  ، 108 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/39 ، لألمحدي امليانجي، 

األعالم من الصحابة  ، 1/463 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 11/247 ، للخوئي ، رجال احلديث

لفارس حسون  ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 8/36 ، شاكريللحاج حسني ال ، والتابعني

 316 ، كريم

ً نقال عن كتاب أصول مذهب –) النسخة املخطوطة (288الورقة  ، للطويس ، االستفياء يف اإلمامة) 2(

 الشيعة للدكتور نارص القفاري



1141 

 من بكاء عائشة ما روي) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 لئال أكون شهدت ذلك اليوم أحب إيل "وتلهفها ومتنيها أهنا كانت مدرة أو شجرة وقوهلا 

 عرشة أوالد كعبد الرمحن بن صىل اهللا عليه وآله وسلممن أن يكون يل من رسول اهللا 

ألن مثل ذلك قد يقوله من ليس بتائب كام حكى  ،  ال يدل عىل التوبة"احلارث بن هشام 

 وقد يقول مثل هذا من أراد أمرا ." يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا " عن مريم اهللا

مل يبلغه وفاته غرضه ويتحرس عليه فيتمنى املوت عند ذلك ويود أنه مل يتعرض له لئال 

  .)1(وال يدل مجيع ذلك عىل التوبة ، يشمت به

وأما إرصار عائشة فكتاب : )  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

أمري املؤمنني عليه السالم وما روي من املحاورة بني عبد اهللا بن العباس وبينها وامتناعها 

 وروي عن ابن عباس أنه قال ألمري .من تسميته بأمرة املؤمنني دليل واضح عىل االرصار

 .برصة وال ترحلهادعها يف ال : املؤمنني عليه السالم حني أبت عائشة الرجوع إىل املدينة

 .)2(إهنا ال تألو رشا ولكني أردها إىل بيتها : فقال عليه السالم

أن عائشة ملا وصلت إىل ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

مل تزل حترض الناس عىل أمري املؤمنني عليه السالم وكتبت إىل  ، املدينة راجعة من البرصة

 .)3( الشام مع األسود بن أيب البخرتي لتحرضهم عليهمعاوية وإىل أهل

                                                        

 231 ، للطويس ، اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد) 1(

 228 ، ابقاملصدر الس) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/241 ، للطربيس ، االحتجاج ، 229 ، للطويس ، االقتصاد) 3(

الشايف  ، 7/512 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 341 ، 32/267 ، 28/150

 4/356 ، للرشيف املرتىض ، يف االمامة
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 "إن اسم اجلمل الذي ركبته يوم اجلمل عائشة ) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

ألنه كلام أبرت منه قائمة  ،  من ولد إبليس اللعني ورؤي منه ذلك اليوم كل عجيب"عسكر 

اقتلوا اجلمل فإنه  : ه السالممن قوائمه ثبت عىل أخرى حتى نادى أمري املؤمنني علي

 . )1(وتوىل حممد بن أيب بكر وعامر بن يارس رمحة اهللا عليهام عقره بعد طول دمائه  ، شيطان

  : قال احلمريي) :  هـ588 : (إبن شهر آشوب 

  تزجي إىل البرصة أجانادها*جاءت مع األشقني يف جحفل 

  تريد أن تأكل أوالدها*كأهنا يف فعلها هرة 

  موقدة للحرب إيقادها* يف فعلها غاضبةهللا

  .)2( هوى حداها وهوى قادها*فبئس األم وبئس اهلوى 

ومن العجب ان عايشة حرضت الناس عىل قتل ) :  هـ693: ت (إبن أيب الفتح اإلربيل 

اقتلوا نعثال قتل نعثال فلقد أبىل سنة رسول اهللا وهذه ثيابه مل تبل  : عثامن باملدينة وقالت

مكة وقتل عثامن وعادت إىل بعض الطريق فسمعت بقتله وأهنم بايعوا عليا وخرجت إىل 

  .)3(ألطالبن بدمه : عليه السالم فورم أنفها وعادت وقالت

                                                        
 32/201 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 1/239 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 2/335 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

األنوار  ، 3/428 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 11/60 ، 2/260 ، لألميني ، الغدير ، 3/163

 ، )احلاشية (2/57 ، لعبد اهللا احلسن ، حكاممناظرات يف العقائد واأل ، 207 ، جلعفر النقدي ، العلوية

 6/282 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، )احلاشية (10 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع

 32/126 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/239 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 3(
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ملا قدم احلسن بن عيل عليهام السالم من الكوفة جاءت ) :  هـ813 : ت(رجب الربيس 

صىل اهللا عليه وآله لنبي النسوة يعزينه بأمري املؤمنني عليه السالم ودخلت عليه أزواج ا

احلسن عليه   فقال هلا.يا أبا حممد ما فقد جدك إال يوم فقد أبوك : فقالت عائشةوسلم 

نسيت نبشك يف بيتك ليال بغري قبس بحديدة حتى رضبت احلديدة كفك  : السالم

فصارت جرحا إىل اآلن تبغني جرارا خرضا فيها ما مجعت من خيانة حتى أخذت منها 

ارا عددا ال تعلمني هلا وزنا تفريقها يف مبغيض عيل من تيم وعدي قد تشفيت أربعني دين

  .)1(قد كان ذلك : فقالت! ! بقتله 

  .)2(عائشة هي أم الرشور) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

وأكثر القوم عىل روايتها وقد خالفت هبا ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

ن (ها يف قولة تعاىل ونبي ُ َّوقرن يف بيوتك ُ ُ َِ ِ َ   .)3( ])33 : األحزاب[َْ

برأها اهللا يف  : - أي أهل السنة -قالوا ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

َأولئك مربؤون مما ون (قولة تعاىل  َ ََّ ِ ُِ َّ َ ُ َ ْ   .)4( ذلك تنزية لنبية عن الزنا ال هلا :  قلنا)]26 : النور[ُ

أذهب اهللا  : - أي أهل السنة -قالوا ) :  هـ877: ت ( بن يونس العاميل البيايض عيل

  .)1( وأي رجس أعظم من حماربة إمامها فهذا أعظم فاحشة :  قلنا.الرجس عنها

                                                        
 32/276 ، للمجليس ،  األنواربحار ، 129 ، لرجب الربيس ، مشارق أنوار اليقني) 1(

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/161 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 31/641 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 622 ، الشريازي

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/161 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 3(

 622 ، يالشرياز

 3/165 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 4(
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  .)2(رواية عايشة كخالفة أبيها فاسدة) :  هـ1019 : ت(التسرتي 

وهو مستلزم حلقية  ، تحقة للنارأن عائشة كافرة مس) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

ألن كل من قال بخالفة الثالثة اعتقد ايامهنا وتعظيمها  ، مذهبنا وحقية أئمتنا االثني عرش

فإذا ثبت  ، وكل من قال بامامة االثني عرش قال باستحقاقها اللعن والعذاب ، وتكريمها

كوهنا مستحقة للعن  وأما الدليل عىل .ألنه ال قائل بالفصل ، كوهنا كذلك ثبت املدعى

 واهنا كانت مبغضة ألمري املؤمنني .فإهنا حاربت أمري املؤمنني عليه السالم ، والعذاب

 ومما يدل عىل بغضها .يف غاية الظهور ، وبغضها ألمري املؤمنني عليه السالم ، عليه السالم

وإن  ، جلنةفاين حاملكم إن شاء اهللا عىل سبيل ا : قوله عليه السالم خماطبا ألهل البرصة

وأما فالنة فأدركها رأي النساء وضغن غال يف  ، كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة

 .)3(إىل آخر الكالم ، صدرها كمرجل القني

ان أول ما بدأ الضغن كان بينها وبني فاطمة عليها ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

زوجها عقيب موت خدجية  تصىل اهللا عليه وآله وسلموذلك أن رسول اهللا  ، السالم

ومن املعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمها  ، وفاطمة هي ابنته خدجية ، فأقامها مقامها

ألن  ، وهذا البد منه ، كان بني االبنة وبني املرأة كدر وشنئان ، وتزوج أبوها امرأة أخرى

                                                                                                                                        
ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/165 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 624 ، الشريازي

 359 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 2(

 615 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 3(
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 ، لرضة المهاوالبنت تكره ميل أبيها إىل امرأة غريبة كا ، الزوجة تنفس عليها ميل األب

 .)1(بل رضة عىل احلقيقة

ومما يدل عىل أهنا كانت عدوة ألمري املؤمنني عليه ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

قالت نسوة  ، السالم ما روي أن فاطمة عليها السالم ملا زفت إىل عيل عليه السالم

وبعلها ذو الشدة   :صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي  ، أبوها سيد الناس ، األنصار

ما  : فقال ، منعتنا عائشة : فقال يف ذلك فقلن ، فلم يذكرن عليا عليه السالم ، والبأس

 .)2(تدع عائشة عداوتنا أهل البيت

ّتأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ّالوثقى التي هي متابعة أهل بيت النبوة الذين شهد ّنص عليهم و ،  اهللاّ هلم بالتطهريّ

ال يأخذون شطر دينهم عن امرأة و ، ّبأهنم سفينة النجاةوسلم صىل اهللا عليه وآله الرسول 

شطره اآلخر عن أيب هريرة و ، الدين مبغضة ألمري املؤمنني عليه السالم وناقصة العقل

ّالدويس الكذاب املدين رضبه ببياض ال  وّاحلقأنس بن مالك الذي فضحه اهللاّ بكتامن و ، ّ

 زياد املعروفني عند الفريقني بخبث املولدو ، عمرو بن العاصو ، معاوية وّتغطيه العاممة

أرضاب  و..ّاألمني بأن بغضه آية النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله ّبغض من أخرب النبي و

ّلكن التعصب أسدل أغطية الغي ، هؤالء ّ ْمن و( ، رالضالل عىل أبصارهم إىل يوم النشو وّ َ

ٍمل جيعل اهللاَُّ له نورا فام له من نور ُ ُْ ُ ُ َِ َ َ ً َ َِ ْ َ ْ()3(.  

                                                        

 616 ، در السابقاملص) 1(

 622 ، املصدر السابق) 2(

 30/403 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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وتوثيقها  ، عائشة امرأة مل تثبت هلا العصمة باالتفاق) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وأهنا كانت ممن  ، ويف أخبارنا من ذمها والقدح فيها ، حمل اخلالف بيننا وبني املخالفني

 .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم  يكذب عىل رسول اهللا

 ألمري املؤمنني عليه - أي عائشة -وباجلملة بغضها ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

ًالسالم أوال وآخرا هو أشهر من كفر إبليس وكفى حجة  ، فال يؤمن عليها التدليس ، ً

فاقها املانعني من  كام أنه كاىف الداللة عىل كفرها ون.قاطعة عليه قتاهلا وخروجها عليه

 .)2(قبول روايتها مطلقا

صىل اهللا عليه وآله ن املنافقات من أزواج النبي إ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

خرجن بذلك عن كوهنم أمهات املؤمنني كام طلق أمري املؤمنني عليه السالم عائشة وسلم 

وإن بقي حتريم  ، وهيوم البرصة ليظهر للناس خروجها عن هذا احلكم عىل بعض الوج

  .)3(نكاحها عىل املسلمني

ملا قضت عائشة حجها وتوجهت إىل املدينة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

فام  :  قالت.قتل عثامن : استقبلها عبيد بن سلمة الليثي فسألته عن املدينة وأهلها ؟ فقال

ليت السامء سقطت عىل :  بايعوا عيل بن أيب طالب عليه السالم فقالت : فعلوا ؟ قال

                                                        
 28/149 ، املصدر السابق) 1(

 28/150 ، املصدر السابق) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، ًأنظر أيضا ، 110/101 ، 71/265 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

27/293 
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األرض ومل أسمع ذلك منك واهللا لقد قتل عثامن مظلوما وألطلبن بثاره وواهللا إن يوما من 

 .)1(عمر عثامن أفضل من حياة عيل

ُأول عداوة خربت الدنيا وبني عليها مجيع الكفر ) :  هـ1112 : ت(نعمة اهللا اجلزائري  ّ

 ملوالهتا الزهراء عىل ما روي عن الطاهرين هي عداوة عائشة : والنفاق إىل يوم القيامة

  .)2(عليهم السالم

أما عن حديث السؤر وحكاية عايشة فبان الوالية ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

يف غدير وسلم صىل اهللا عليه وآله االيامن إنام نزلت يف آخر عمره  والتي هي معيار الكفر

 إنام وقعت بعد موته فال يتوجه االيراد بحديث خم واملخالفة فيها املستلزمة لكفر املخالف

عايشة والغسل معها من إناء واحد ومساورهتا كام ال خيفى وذلك ألهنا يف حياته عىل ظاهر 

صىل اهللا االيامن وإن ارتدت بعد موته كام ارتد ذلك اجلم الغفري املجزوم بايامهنم يف حياته 

  .)3(عليه وآله وسلم 

 …هل لعائشة وملعاوية عليهام اللعنة مزية وفضيلة ) :  هـ1186 : ت(يوسف البحراين 

  .)4(غري ما ذكرنا من تظاهرهم زيادة عىل غريهم عىل أهل البيت بالظلم والفجور

                                                        

 32/142 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 1/80 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 2(

 ومل يعلق حمقق الكتاب حممد تقي اإليرواين عىل هذا 5/179 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 3(

 232 ، للگلپايگاين ، نتائج األفكار ، القول

 130 ، ليوسف البحراين ، الشهاب الثاقب يف بيان معنى الناصب) 4(
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 -نعتقد ونقطع بأن معاوية وطلحة والزبري واملرأة ) :  هـ1216 : ت(حسني آل عصفور 

احلسن واحلسني عليهم السالم ً واهل النهروان وغريهم ممن حاربوا عليا و-أي عائشة 

فال تغري بام أبداه بعض  ، وإن كان بام نطق به القرآن ومتواتر األخبار ، كفار بالتأويل

ًركونا إىل أخبار تضمنت  ، حيث أثبتوا هلم البقاء عىل اإلسالم ، املشبهة من علامء الفريقني

 ، وليس ذلك بنافع،  وعن ذرارهيم بعد اهلزيمة واإلسالم ، وعن امواهلم ، الكف عنهم

ً عىل أهل مكة مع كوهنم كفارا ألن الكف عنهم إنام هو للمنة عليهم من رسول اهللا 

 .)1(باإلمجاع 

كان من أفاضل  : جتد عائشة تثني عىل أسيد بقوهلا) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

سعد بن  : ل اهللاثالثة من األنصار مل يكن أحد يعتد عليهم فضال بعد رسو : الناس وقوهلا

تقوله أم املؤمنني وهي تعلم أن من األنصار بعد  ، وعباد بن برش ، وأسيد بن حضري ، معاذ

 بقية صاحلة بدريون عقمت أم الدهور أن تأيت بمثلها صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

إىل ،  وقيس بن سعد ، وجابر بن عبد اهللا ، وخزيمة ذي الشهادتني ، كأيب أيوب األنصاري

وأما  ، هؤالء ال يروق أم املؤمنني ذكرهم ألهنم علويون يف والئهم :  نعم.أناس آخرين

أسيد فهو جدير هبذه املدحة البالغة من أم املؤمنني لنقضه عهد املصطفى يف أخيه علم 

وترسعه إىل بيعة أبيها وتدعيمه خالفته فهو تيمي املبدأ واملنتهى وعباد بن برش ال  ، اهلدى

ولعائشة  ، وقد قتل حتت راية أيب بكر يوم الياممة ، خطواته يف تلك اخلالفة عن أسيدتقرص 

 .)2(ثناء مجيل عليه

                                                        

 157 ، حلسني آل عصفور ، اسن اإلعتقاد يف أصول الدينحم) 1(

 11/108 ، لألميني ، الغدير) 2(
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هذه الروايات تعطينا درسا ضافيا بنظرية عائشة يف ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 وبالغت يف ذلك حتى ودت إزالته ، عثامن وإهنا مل تكن ترى له جدارة تسنم ذلك العرش

أو أنه  ،  فأحبت له أن يلقى يف البحر وبرجله رحى جتره إىل أعامقه.عن مستوى الوجود

جيعل يف غرارة من غرائرها وتشد عليه احلبال فيقذف يف عباب اليم فريسب فيه من غري 

 ، أو أن يودي به حراب املتجمهرين عليه فتكسح عن املال معرة أحدوثاته ، خروج

 وثوبه صىل اهللا عليه وآله وسلمه بإخراج شعر رسول اهللا ولذلك كانت تثري الناس علي

ومل تربح تؤلب املال الديني عليه وحتثهم عىل مقته وختذهلم عن نرصته يف حرضها  ، ونعله

وإهنا مل تعدل عن تلكم النظرية حتى بعد ما أجهز عىل عثامن إال ملا علمت من  ، وسفرها

الك دون تأمريه وتضمر تقديمه منذ كانت انفالت االمر عن طلحة الذي كانت عائشة تته

فكانت تروم أن تعيد االمرة تيمية مرة  ، وهتيج األمة عىل قتله ، ترهج النقع عىل عثامن

فكان  ، ولعلها حجت لبث هاتيك الدعاية يف طريقها وعند جمتمع احلجيج بمكة ، أخرى

ا ابن عم لكأين أنظر إىل إيه ي! إيه أبا شبل ! أيه ذا األصبع  : يسمع منها قوهلا يف طلحة

 .أما اهنم وجدوا طلحة هلا كفوا ، هللا أبوك! إيه ذا اإلصبع  : وقوهلا ، إصبعه وهو يبايع له

إياك أن ترد الناس عن  : اقتلوا نعثال قتله اهللا فقد كفر وقوهلا البن عباس : وقوهلا يف عثامن

ذلك ما  ، أبعده اهللا : ا بلغها قتلهوقوهلا مل ، بعدا لنعثل وسحقا : وقوهلا بمكة ، هذا الطاغية

 لكنها ملا علمت أن خالفة اهللا الكربى عادت علوية .قدمت يداه وما اهللا بظالم للعبيد

واستقرت يف مقرها اجلدير هبا ومل يكن هلا مع أمري املؤمنني عليه السالم هوى قلبت عليها 

 ،  إن تم هذالوددت ان السامء انطبقت عىل األرض : فطفقت تقول ، ظهر املجن

وهنضت ثائرة  ، وأظهرت االسف عىل قتل عثامن ورجعت إىل مكة بعد ما خرجت منها

وإال فام هي من أولياء  ، تطلب بدم عثامن لعلها جتلب االمرة إىل طلحة من هذا الطريق
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ألهنا امرأة خلقها اهللا  ، وقد وضع عنها قود العساكر ومبارشة احلروب ، ذلك الدم

وقد  ،  خاصة عن التربجصىل اهللا عليه وآله وسلميت كبقية نساء النبي وقد هن ، خلدرها

غري  ،  وحذرها عن خصوص واقعة اجلملصىل اهللا عليه وآله وسلمأنذرها رسول اهللا 

وتصاممت عن  ، أهنا أعرضت عن ذلك كله ملا ترجح يف نظرها من لزوم تأييد أمر طلحة

ومل تزل يقودها  ، مني عند االنذار والتحذيروقد ذكره هلا الصادق األ ، نبح كالب احلوأب

 .)1(وغلب أمر اهللا وهي كارهة ، االمل حتى قتل طلحة فأملت هبا اخليبة

 ، عائشة وراء ما حدث لعثامن وطلحة وكان الزبري) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

  .)2(هبتانا وومع هذا رموا به اإلمام عليا إثام ، عليهم تقع التبعة يف دمهو

إن معاوية وطلحة والزبري وعائشة الذين كانوا أعدى ) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

أعداء اإلمام عيل مل جيدوا شيئا يتذرعون به حني قاوموه وحاربوه إال الطلب كذبا وافرتاء 

وجترعه  ،  وقد أنبأنا التاريخ أنه بعد أن خال اجلو ملعاوية كانت الوفود تأتيه.بدم عثامن

 . )3(وال جيد جماال للتكذيب ، وهو يسلم ، ومدح أمري املؤمنني ، الزعاف بذمهالسم 

ففي حياة النبي  ، كانت بركانا ثائرا ونارا مستعرة طيلة حياهتا) : معارص(فارس حسون 

صىل اهللا كانت دوما تسعى سعيها املتواصل لتكدير صفو النبي وسلم صىل اهللا عليه وآله 

وتستعمل الوسائط الفعالة يف حتقيق هذه  ، ىل بغض زوجاتهوحتمله عوسلم عليه وآله 

                                                        

 9/85 ، املصدر السابق) 1(

 2/292 ، ملغنية ، يف ظالل هنج البالغة) 2(

 255 ، ملحمد جواد مغنية ، الشيعة يف امليزان) 3(
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 ويف احلق أن من يقرأ صفحة حياة عائشة جيدا يعلم ..األمنية ما استطاعت إىل ذلك سبيال

  .)1(بأفعاهلا وأقواهلا وسائر حركاهتاوسلم صىل اهللا عليه وآله أهنا كانت مؤذية للنبي 

وتركب  ، امرأة طائشة متيش مع هواهالقد كانت محرياء ) : معارص(مرتىض الرضوي 

فقد ظهرت منها خمالفات  ، وان خالف عملها ذلك أمر اهللا وهنيه ، رأسها يف حتقيق مناها

كتحريضها  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله وبدا منها الشئ الكثري بعده  ، يف زمن الرسول

 ، ل وركوهبا البغلالناس عىل حماربة امام زماهنا اإلمام املرتىض يف اقامتها حرب اجلم

وعند ما استشهد اإلمام احلسن عليه السالم فحرضت وحالت دون دفن اإلمام احلسن يف 

  .)2(جوار جده املصطفى رسول اهللا فشكث جثامنه الطاهر بتلك السهام

 ، ّوقفنا عىل دور بعض أعداء اإلمام عيل ـ كعمرو بن العاص) : معارص(عيل الشهرستاين 

 - أي زواج عمر من أم كلثوم -يف تطبيق وتطبيع هذا الزواج املفرتض واملغرية بن شعبة ـ 

ُوأن عائشة استعانت هبام لدفع عمر عن الزواج بأم كلثوم بنت أيب بكر ّوأهنام أرادا  ، ّ

 .)3(ًبسعيهم خدمة عمر واإلزراء بعيل معا

ّكانت عائشة أقرب إىل الطفلة حني تعرفت عىل اجلنس للمر) : معارص(نبيل فياض  ة ّ

أمىض بدوره شبابه بجوار امرأة تكربه بخمسة  ، عىل يد رجل أقرب إىل الكهولة ، األوىل

ًعرش عاما تقريبا ألهنا كانت املسؤولة  ، ّومل يكن باستطاعته أن يتزوج عليها أو يطلقها ، ً

ًعنه وعن بيته ماديا كانت  ، كام هو معروف ،  الغنية- كام وصفتها عائشة -تلك العجوز . ّ

                                                        
 298 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير) 1(

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 2(

 29 ، ملصطفى املوسوي

 156 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم) 3(
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فهي  ، مع ذلك يبدو أهنا رغم عظمتها األخالقية والعقائدية.  صاحبة جتارب سابقةًأيضا

 يقول ، ففي حديث منسوب للنبي. مل تكن كسائر أزواجه األخريات عىل الصعيد اجلنيس

فام أريده من ساعة إال  ، ّحتى أنزل اهللا عيل الكفيت ، ّكنت أقل الناس يف اجلامع": 

وإذا ما رفعنا العنرص امليثولوجي من . "ًعني رجال يف اجلامعوكانت له قوة أرب.. وجدته

ًكان اجلامع بالنسبة للنبي عنرصا  : يقول ، فتفسريها السهل ، أي الكفيت ، الرواية السابقة

ًصار عنرصا يف غاية األمهية  ، ثم يف مرحلة أخرى ، ًثانويا للغاية يف إحدى املراحل

ًحني كان زوجا لعجوز ترملت  ، ىل هي احلقبة املكيةوربام تكون املرحلة األو. واملحورية

حني  ، حقبة رصاع وفقر وعذاب؛ واملرحلة الثانية هي احلقبة املدينية : مرتني عىل األقل

ّال يكاد يمر عام دون أن يكلله بزوجة جديدة شابة ، ًقادرا ، ًغنيا ، صار رجل دين ودولة ّ 

فراش هذا الرجل  ، نوات الثامن أو التسعابنة الس ، لقد دخلت عائشة. ساحرة اجلامل، 

لكن رسعان ما راحت نساء . ًدخلت مبكرة جدا : "ًقوة أربعني رجال يف اجلامع"الذي له 

ّوراح حقدها اجلنيس جيد قنوات خمتلفة ينفس عن ذاته . أخريات يزامحنها ذاك الفراش

ألهنا أعطتها  ، ةّوهكذا نجدها ترصح باستمرار بأن أحب نساء النبي إليها سود. عربها

ّونجد أيضا أهنا أكثر نساء النبي عرضة للشائعات اجلنسية الطابع. ليلتها كقصتها مع  ، ً

ّبل إن .  هذا ما وصلنا عىل األقل-صفوان ابن املعطل السلمي أو طلحة بن عبيد اهللا 

جارية   ،التي مل تتورع قط عن اهتام مارية القبطية ، ّعائشة هي الوحيدة بني كل نساء النبي

 هذا االنشغال اهلاجيس باجلنس . كام رأينا من قبل-بعالقة جنسية غري مرشوعة  ، الرسول

املتناثرة يف كتب  ، تعكسه تلك األحاديث الكثرية ، ًالذي يالمس أحيانا ختوم الشبق، 
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 ، والتي ال هم هلا سوى اجلنس كمضاجعة احلائض ، املروية عنها ، الرتاث اإلسالمي

  .)1(ألخ ..ّالذي ال يفطر وال ينقض الوضوءّومص اللسان 

ًعائشة حبا للمسى به سمت عبدا هلا ) : معارص(عباس حممد   بعد أن قتل "عبدالرمحن"ً

 .)2(عبدالرمحن بن ملجم اإلمام عيل عليه السالم

. ّأقرب ما تكون إىل طفلة وجدها ، كانت عائشة يف عالقتها بالنبي) : معارص(نبيل فياض 

فرتكها متارس طفولتها كام تشاء وكان هلذا نتائجه اخلطرية  ، ًرك ذلك جيداويبدو أنه أد

 .)3(ً عىل نفسيتها الحقا

حتى  ، يف عالقتها مع النبي ، ّظل سوء اخللق واحلدة يالزماهنا) : معارص(نبيل فياض 

 .)4( أيامه األخرية

 .)5(بي باستمرارّحمط نقد الن ، عىل ما يبدو ، ّكانت حدة عائشة) : معارص(نبيل فياض 

هل يمكن  : ًيدفعنا حتام إىل التساؤل ، وغريه كثري ، ّإن كل ما سبق) : معارص(نبيل فياض 

ًأو أن يكون أمر حقا أن يأخذ  ، أن تكون عائشة بالفعل أحب الناس إىل قلب النبي

                                                        

 74 ، لنبيل فياض ، أم املؤمنني تأكل أبنائها) 1(

 21 ، لعباس حممد ، الردود املحكمة) 2(

 11 ، لنبيل فياض ، الدهاأم املؤمنني تأكل أو) 3(

 13 ، املصدر السابق) 4(

 14 ، املصدر السابق) 5(
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كفضل الثريد  ، ّإن فضلها عىل النساء : املسلمون شطر دينهم عنها؟ وهل قال يف الواقع

 .)1(ىل الطعام؟ع

 ، ّإذا كانت عائشة هبذه احلدة وتلك األخالق يف تعاملها مع النبي) : معارص(نبيل فياض 

ّفكم باحلري أن تزداد تطرفا يف حدهتا وعنفها يف التعامل مع زوجاته اللوايت كن ينافسنها  ، ً

 .)2( ّيف كل يشء

ومل يكن ! طريقة غري مبارشةوإن ب ، لقد اهتمت عائشة مارية بالزنا) : معارص(نبيل فياض 

 ، ًجاء النفي حاسام عىل يدي عيل ، وكالعادة. عىل الساحة رجل يمكن اهتامه سوى مابور

 .)3( عدو عائشة اللدود

وكان . املرحلة األهدأ يف حياة عائشة ، كانت خالفتا أيب بكر وعمر) : معارص(نبيل فياض 

ًمعنويا وماديا ، ا كانت تطمح إليهّفقد حققت عائشة أثناءها الكثري مم. ًهذا طبيعيا فأبوها  : ً

. ّ؛ ومتيزها املادي عن بقية نساء النبي"استقلت بالفتوى"وهي  ، كان يمسك بزمام اخلالفة

إىل الكيفية التي صار هبا أبو بكر  ، "يوم انحدر اجلمل من السقيفة" ، لقد أرشنا يف كتابنا

ًتأييدا خلالفة  ، ال نعرف مدى دقتها ، وقد قامت عائشة بدور هام يف بث أحاديث. خليفة

 ، ففي فضل أيب بكر. ّعيل بن أيب طالب : ّ من ألد أعدائهاـ وهذا أهم ـًوانتقاما  ، والدها

 ، يا رسول اهللا" : ّمرة ، زعمها أهنا قالت للنبي ، من ذلك. تروي عائشة أحاديث كثرية

وإن شاء  ، فإن شاء مىض ، أبا بكرإال  ، نعم : ّأكل الناس تقف للحساب يوم القيامة؛ قال

                                                        

 15 ، املصدر السابق) 1(

 16 ، املصدر السابق) 2(

 36 ، املصدر السابق) 3(
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لتقديم حكايا غري  ، ّلقد استغلت عائشة حدث موت النبي أفضل استغالل. "وقف

صىل اهللا عليه وآله ملا مرض رسول اهللا " : ًمثال ، من ذلك. ّمؤكدة داعمة خلالفة أبيها

 فقال ، ة جاء بالل يؤذنه بالصال-ملا ثقل :  وقال أبو معاوية-مرضه الذي مات فيه وسلم 

 :  تعني-إن أبا بكر رجل أسيف  ، يا رسول اهللا : ّفليصل بالناس؛ قلنا ، مروا أبا بكر: 

 فقال! ّفصىل بالناس ، فلو أمرت عمر ، فال يستطيع ،  ومتى ما يقوم مقامك يبكي-رقيق 

. ّفصىل بالناس ، فأرسلنا إىل أيب بكر! فإنكن صواحب يوسف ، ّفليصل ، مروا أبا بكر: 

فخرج إىل الصالة هيادي بني  ، ّيف نفسه خفةوسلم صىل اهللا عليه وآله د رسول اهللا فوج

فأومئ إليه . ذهب ليتأخر ، فلام أحس به أبو بكر. ورجاله ختطان يف األرض ، رجلني

فكان . أن مكانك؛ فجاء حتى أجلساه إىل جنب أيب بكروسلم صىل اهللا عليه وآله النبي 

ويف رواية أخرى . "والناس يأمتون بأيب بكر ، هللا عليه وآله وسلمصىل اأبو بكر يأتم بالنبي 

 ، فمر عمر ، إن أبا بكر رجل رقيق كثري البكاء حني يقرأ القرآن" : نجد عائشة تقول للنبي

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، فراجعته عائشة بمثل مقالتها. ّفليصل بالناس

أن النبي قاهلا هلا يف  ، ّوتدعي عائشة. "ن صواحب يوسفإنك! ِّليصل بالناس أبو بكر: 

فإين أخاف أن يتمنى  ، ًحتى أكتب كتابا ، وأخاك ، ادعي أبا بكر أباك" : مرضه األخري

أنه  ، ً ويروى عنها أيضا."ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر! أنا أوىل : ويقول قائل ، ٍمتمن

ائتني بكتف  : قال لعبد الرمحن بن أيب بكر ، آله وسلمصىل اهللا عليه وّملا ثقل رسول اهللا "

أبى اهللا  : قال ، فلام ذهب عبد الرمحن ليقوم! ال خيتلف عليه ، ولوح حتى أكتب أليب بكر

ّأمل يكن بني كل املسلمني من يستأهل محل  : لكن. "أبا بكر ، واملؤمنون أن خيتلف عليك

ًمل يكن عطر السمعة اسالميا بأية حال؟ من ّهذه املهمة املصريية غري عبد الرمحن الذي 

ّكي تظهر أن النبي هو الذي اختار أبا بكر  عائشة يمكن أن نتلمس حماولة ، أحاديث كهذه
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فالكالم عن عائشة  ، كام أرشنا! وأهنا من ناحيتها كانت معرتضة عىل ذلك ، ًإماما بعده

ذاهتا هادئة وقد حتقق هلا أقىص كانت عائشة  ، فمن جهة : شبه نادر يف حقبة خالفة أيب بكر

كانت خالفة أيب بكر مألى بالرصاعات الداخلية  ، ما تشتهي؛ ومن جهة أخرى

حدث السقيفة وخروج سعد بن معاذ عىل اخلليفة؛ واحلروب التي  : واملصاعب الكبرية

ّشنت ضد كل من ارتد عن الدين أو رفض خالفة أيب بكر من العرب  ّ وعرب عن ذلك -ّ

 .)1( عن دفع الزكاةبامتناعه 

وهي التي كانت ترضع الرجال من قريباهتا  ، والغريب أن عائشة) : معارص(نبيل فياض 

هو عمر بن  ، ّصارت تتحجب لوجود رجل غريب ، كي حيرموا عليها بزعم الرضاع

ما زلت أضع " : تقول عائشة!!! ميت.. رغم أن هذا الغريب : يف حجرهتا ، اخلطاب

فلم أزل متحفظة يف  ، يايب يف بيتي حتى دفن عمر بن اخلطاب فيهّمخاري وأتفضل يف ث

ُكنت أدخل " : ويف رواية أخرى. "ّفتفضلت بعد ، ًثيايب حتى بنيت بيني وبني القرب جدارا

إنام  : وأقول ، وأضع ثويب ، وأيبوسلم صىل اهللا عليه وآله البيت الذي دفن فيه رسول اهللا 

ّواهللا ما دخلته إال مشدودة عيل ثيايبفلام دفن عمر ؛  ، هو زوجي وأيب . "حياء من عمر  ، ّ

. كان املوضع الذي اختاره عمر النتخاب اخلليفة اجلديد ، بيت عائشة ، بيتها بالذات

واختاروا  ، فتشاوروا ، بإذهنا ، اجتمعوا إىل حجرة عائشة : قال عمر ألهل الشورى"

 .)2("ًمنكم رجال

كانت عائشة تبث أحاديث يف  ، ألول من خالفة عثامنيف النصف ا) : معارص(نبيل فياض 

 بالرصاعات املتعاقبة بينه وبني اجلامعة  متيز النصف الثاين من خالفة عثامن و.مدحه
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 دون أن -والتي انتهت بقتله  ، وبينه وبني عائشة بشكل خاص ، ًاإلسالمية األوىل عموما

 أن حرص عائشة عىل الصالح العام وال نعتقد. ًيعني ذلك أهنا كانت هتدف إىل قتله حتام

ألن  : الذي رضب به عثامن عرض احلائط كان السبب الفعيل ملواقفها السلبية من اخلليفة

ًذلك لو كان يعنيها بيشء لسمعنا صوهتا وإن مهسا يف مسألة عبيد اهللا بن عمر املشار إليها 

. لصاحلها الشخيص ، احلادبذكائها  ، لكننا نعتقد أهنا استغلت أخطاء عثامن العامة. ًآنفا

 : ّالشق املادي : ويمكن إمجال دواعيها الشخصية للثورة عىل اخلليفة يف شقني رئيسني

وذلك أنه نقصها مما كان يعطيها عمر  ، كان بني عثامن وعائشة منافرة"تذكر الروايات أنه 

ينا يشء لكن ال يوجد بني أيد. "ّوصريها أسوة غريها من نساء رسول اهللا ، بن اخلطاب

 ، ّحول أسباب ذلك النقص؛ ويمكن لنا أن نخمن أن مالسنة ما اندلعت بني االثنني

وهكذا قطع عثامن األلفني الزيادة  ، ّعاطفيان حادا الطباع ، كام هو معروف ، واإلثنان

. وصارت مثلها مثل غريها من نساء النبي األخريات ، اللذين أمر هلا هبام عمر بن اخلطاب

 : ً أهلها؛ وحتديدا-كانت أم املؤمنني تطمح إىل إعادة اخلالفة إىل بني تيم  : يالشق املعنو

 .)1(إىل طلحة بن عبيد اهللا ابن عمها

ّأن عائشة التي أدت بخروجها هذا إىل فتنة مل تغلق  ، الطريف) : معارص(نبيل فياض 

يقت للغاية  تضا- بغض النظر عن ألوف القتىل واجلرحى من خيار املسلمني -أبواهبا قط 

إليك لعنة  : فقالت ، جاء أعني ابن ضبة بن أعني املجاشعي حتى اطلع يف اهلودج"حني 

هتك اهللا سرتك وقطع يدك وأبدى  : فقالت له! واهللا ما أرى إال محرياء : فقال! اهللا

ًورمي به عريانا يف خربة من خرب  ، وسلب وقطعت يده ، فقتل بالبرصة! عورتك
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ّ يستجيب هلا اإلله بمبارشية خميفة رغم كل أعامهلا التي ختالف أبسط أن ، ؛ األطرف"األزد

 .)1(!أوامر هذا اإلله

الشك أن عائشة هي التي مهدت الطريق لوصول األمويني إىل ) : معارص(نبيل فياض 

وعرب تصفية أبرز  ، وذلك عرب إضعافها لعيل وإثارهتا للقالقل يف وجهه من جهة ، احلكم

 ، وبعكس سلوكها يف أيام عيل. من جهة أخرى ، الزبري وطلحة ،  األمرمنافسني ملعاوية يف

 .)2( ّرغم كل جرائم معاوية وفظائعه ، ًفهي مل حترك ساكنا يف هذه املرحلة

ويبدو أن معاوية كان يعرف . لقد اشتهر عن عائشة حبها للامل) : معارص(نبيل فياض 

 .)3( ًنقطة ضعف أم املؤمنني هذه جيدا

 من - وضمنهن عائشة -ّأن عمر بن اخلطاب منع زوجات النبي ) : معارص( نبيل فياض

ّمقابل هذا احلزم غري املربر الذي . ومل يسمح هلن بذلك حتى سنته األخرية. احلج والعمرة

ًفقد استخدم أيضا الوجه اآلخر للعملة فاستطاع  ، ّأظهره عمر بن اخلطاب جتاه عائشة

ّويبدو أن ابن اخلطاب كان يعرف نقطتي . ستقطبها أحد قبلهكام مل ي ، استقطاب أم املؤمنني

استقلت عائشة " ، كام أرشنا من قبل ، فمن ناحية : السلطة واملادة : ضعفها الكبريتني

 ،  ومن ناحية أخرى"إىل أن ماتت ، ّوهلم جرا ، بالفتوى يف عهد أيب بكر وعمر وعثامن

إهنا  : وزاد عائشة ألفني؛ وقال ، ففرض عمر ابن اخلطاب ألمهات املؤمنني عرشة آال

تذكر الروايات !!! أموال.. أموال.. أموال ."صىل اهللا عليه وآله وسلم حبيبة رسول اهللا 
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 : أتدرون ما ثمنه؛ فقالوا : فقال ألصحابه ، فيه جوهر إىل عمر ، قدم درج من العراق"ّأنه 

ّحلب رسول اهللا  ،  عائشةأتأذنون أن أرسل به إىل : فقال! ومل يدروا كيف يقسمونه! ال

اللهم ال  ، ماذا فتح اهللا عىل عمر بن اخلطاب : فقالت. فبعث به إليها. نعم : إياها؟ فقالوا

ّهذا كله كان خيلق نوعا من التذمر يف صفوف اجلامعة اإلسالمية . "تبقني عطية لقابل ً ّ

 املال ما ال جيوزكان يعطي من بيت "ّإن عمر بن اخلطاب  ، تقول إحدى الروايات. األوىل

ومنع أهل البيت مخسهم الذي  ، حتى أنه كان يعطي عائشة وحفصة عرشة آالف درهم، 

ُبل يقال إن . "صىل اهللا عليه وآله وسلم جيري جمرى الواصل إليهم من قبل رسول اهللا 

مع ذلك فهذا مل يمنع أن يكون .  العمري"الالعدل"عائشة ذاهتا احتجت مرة عىل هذا 

ًمن كان رسول اهللا مستخلفا لو " : ّسئلت ذات مرة. ًعىل خالفة عمر كامالرىض عائشة 

من  : ثم قيل هلا! عمر : ثم من بعد أيب بكر؟ قالت : فقيل هلا! أبو بكر : استخلفه؟ قالت

 .)1( "ثم انتهت إىل هذا. أبو عبيدة بن اجلراح : بعد عمر؟ قالت

وكيف  ، ّينا كم كانت عائشة حتب املالّوحب املال لقد رأ.. عائشة) : معارص(نبيل فياض 

عمر بن  ، كان جوهر ثورهتا عىل عثامن إنقاصه إياها العطاء الذي اعتاد أن يعطيها

يبدو أن ... كانت جمبولة عىل حب املال ، وختربنا الروايات أهنا منذ عهد النبي! اخلطاب

إلسالميون احلاليون بعكس ما حياول ا ، ًحياهتا يف البيت النبوي مل تكن تقشفية إطالقا

وإذا كان االستيالء عىل خيرب من اليهود أشبع عائشة وقومها التمر أيام ... تروجيه اآلن

ّخاصة مع حتول كبار الصحابة إىل  ، ّ شبعت من كل يشء- بعد النبي - فإهنا ، النبي

بعد غزو البالد الغنية املحيطة بجزيرة العرب وقهر أهلها  ، رأسامليني وإقطاعيني

فظروف أيب بكر مل متكنه من  : يبقى زمن أيب بكر استثناء. ستعبادهم ورسقة أراضيهموا
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مع . بعد أن تفجرت أمام خالفته مشاكل ما عرف بحروب الردة ، غزو البالد املحيطة

ًفقد وجد أبو بكر وقتا وأمواال  ، ذلك كان . عائشة ،  كي يعطي ابنته-ً لليهود أيضا -ً

ًمقربا منها ، ًعزيزا عىل عائشة ، بن عبيد اهللاطلحة  ، اإلقطاعي الكبري ويذكر أنه كان . ّ

اإلقطاعي  ، أما ابن عوف. "بعرشة آالف ، ّإذا جاءت غلته كل سنة ، يرسل إىل عائشة"

فأتيت عائشة .. ًباع أرضا له من عثامن بأربعني ألف دينار«فيذكر أنه  ، الكبري اآلخر

ال حيسن عليكن  : قالوسلم صىل اهللا عليه وآله  إن رسول اهللا : فقالت.. بنصيبها من ذلك

 ، وبعد حرب اجلمل. "سقى اهللا ابن عوف من سلسبيل اجلنة ، بعدي إال الصابرون

ّأعطت عائشة من برشها بأن عبد اهللا بن الزبريمل يقتل" ووصل  "عرشة آالف درهم.. ّ

كانت " : ؛ أو"ًرأيت عائشة تقسم سبعني ألفا" : قال ، األمر هبا إىل درجة أن عروة

ًتتصدق بسبعني ألفا  ، "كانت تلبس املعصفر"؛ و"ٍّكساء خز تلبسه"كان لعائشة . "ّ

 : ؛ وقال القاسم بن حممد"وهي حمرمة ، املذهب واملعصفر : كانت تلبس األمحرين"و

 : ويذكر البخاري يف صحيحه. "رأيت عائشة تلبس املعصفرات وتلبس خواتم الذهب"

رأيت عىل عائشة " : وقالت معاذة العدوية. "ات وهي حمرمةلبست عائشة املعصفر"

ًدرعا "؛ أو " وهي حمرمة-ًثيابا محراء كأهنا الرشر "؛ وقيل إهنا كانت تلبس "ملحفة صفراء

  .)1(."مرضجة

ّويبدو أن السبب الرئيس . كانت الغرية ترسي يف عائشة كالدم) : معارص(نبيل فياض 

ّتتحسس  ، تالحقه ، وكانت إذا غاب النبي عنها. دهاجلنس وح. لتلك الغرية هو اجلنس

ِّحرم عليها الزواج ، هذه املرأة املتفجرة. .شعره وجسده لتتأكد من عدم رطوبته ًإهليا  ، ُ
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فهل يمكن أن يساعدنا !!!  ومل تكن آنذاك قد ختطت الثامنة عرشةـبعد النبي  ، هذه املرة

  .)1(!!!؟ سؤال غري مرشوعذلك يف فهم خلفية ثوراهتا العنيفة املتالحقة

لقد سامهت أحاديث عائشة يف اإلساءة إىل ! وحتقري النساء.. عائشة) : معارص(نبيل فياض 

وال يمكن فهم هذا الكم من األحاديث املعادية لألنوثة املنسوبة . بكافة طبقاهتن ، النساء

اعرها األنثوية فرغم مش. إال إذا دخلنا إىل عائشة من باهبا النفيس ، للنبي عرب عائشة

تكره هذه األنوثة  ، ّيف نوع من التناقض الضدي ، كانت عائشة عىل ما يبدو ، املشتعلة

وربام .  السلطوية-ًوحتقد عليها ألهنا كانت تقف حائال بينها وبني حتقيق مطاحمها املادية 

رمة انعكس يف دواخلها رغبة عا ، بعد أن خرست معركة اجلمل ، ّأن الندم الذي أطاح هبا

كانت مسكونة بعقدة الدونية  ، عىل ما يبدو ، ألهنا يف الوعيها ، ّيف التشدد عىل األنوثة

والتي تتجىل يف  ، التي متتصها األنثى يف املجتمع الذكوري بطواعية خميفة ، األنثوية

 .)2(االعتقاد بأن املرأة ال تضع يدها يف يشء إال أفسدته

وأن ال  ، يستحيل عليها أن جتاهد يف بيتها ، ائشةامرأة من نمط ع) : معارص(نبيل فياض 

ًخمرجا ممتازا ، جاءت أسطورة رضاع الكبري ، ومن هنا. ّهتتك احلجاب بينها وبني رهبا ً ، 

هل يعقل  : ال بد أن نتساءل ، هنا .حتت مظلة رشع مطاطية ، أتاح هلا فرصة لقاء من تشاء

ّيف حني أن اإلسالم حيرم عىل  ، لنسبة هلاأن تكشف امرأة عن هندها لرجل بالغ غري حمرم با ّ

 ، املرأة كشف حتى شعرها عىل الرجل الغريب؟ وأي ذكر هذا الذي يمص هند امرأة بالغة

لكن عائشة ال . دون أن تتحرك مشاعره أو حيرك مشاعرها؟ ، يف جمتمع مسكون باجلنس

 عرب "ليافعني عليهاالغلامن ا"تكتفي بام تذكره من حديث نبوي لتربير فعلتها يف إدخال 
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ًبل جتد للمسألة بعدا قرأنيا ، ّمصهم لنهود أخواهتا وبنات أخوهتا أنزل يف "فتزعم أنه  ، ً

وصار إىل مخس  ، فنسخ من ذلك إىل مخس ، ‘عرش رضعات معلومات’القرآن آية تقول 

 .)1(واألمر عىل ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله فتويف رسول اهللا . رضعات معلومات

ادعوا ذلك االدعاء  ، وخافوا عشريته ، وكلام غدرت قريش بفرد) : معارص(الطائي نجاح 

 ،  سعد بن عبادة يف الشام)مأمور عمر اخلاص(فعندما قتل حممد بن مسلمة  ، اخلاوي

 .)2(وأشاعت عائشة ذلك ! ادعت الدولة قتل اجلن له 

اقتلوا  : وفتواها بقتله،  بسبب الرصاع الدامي بني عثامن وعائشة) : معارص(نجاح الطائي 

نعثال فقد كفر فقد وقف عبد الرمحن وأخوه حممد بن أيب بكر يف صفوف عيل بن أيب 

 . )3( يف معركة صفني )عليه السالم(طالب 

 ، إن أول من أعلن الثورة عىل عثامن كانت أم املؤمنني عائشة) : معارص(نجاح الطائي 

 ، ارها عىل راتبها الذي عينه عمر بن اخلطابإرص ، وسبب اخلالف بينها وبينه أمور منها

 .)4(وإرصار عثامن عىل ختفيض راتبها

 بقيت عائشة وفية ألبيها وعمر إىل آخر عمرها ختدمهام بام أمكنها) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وآله فهي التي ذكرت نوح اجلن عىل عمر إثر موته ومل تذكر هذا للنبي ، 

 : صىل اهللا عليه وآله وسلمرتامها له قالت فيه حديثا عىل لسان النبي ولشدة اح ،  !وسلم
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 قد كان يكون يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أمتي منهم أحد فإن عمر بن اخلطاب "

 وال أدري ملاذا رأى اخلليفة عمر املصلحة يف سلب حيل الكعبة لتجهيز جيش ."منهم 

 . )1(م املؤمنني عائشة بينام أعطى جواهر كرسى أل ، املسلمني

بعد بيعة الناس لعيل عليه السالم خالفت عائشة ذلك ألهنا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(تعسوا ال يردون األمر يف تيم أبدا ، تعسوا : أرادهتا لطلحة التيمي فقالت عن الناس

السالم كانت عائشة أم املؤمنني ال تقوى عىل ذكر اسم عيل عليه ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(يف أحاديثها

واشتدت مواقف أفراد احلزب القريش ضد أهل البيت عليهم ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، محل عائشة ريض اهللا عنها السالح ضد اإلمام عيل عليه السالم : السالم املتمثلة يف

صىل اهللا عليه ثم منعت من دفن احلسن عليه السالم مع جده  ، حماربة يف معركة اجلمل

  .)4(له وسلموآ

ماتت فاطمة عليها السالم قبل أن تصل إىل العرشين من عمرها ) : معارص(نجاح الطائي 

  إىل أن بلغت الثالثة والستني من سنها)التي كانت يف عمر فاطمة الزهراء(وعاشت عائشة 

يف كنف أبيها وعمر ومجاعة قريش سعيدة مرسورة بنجاح حزهبا القريش وقبضه ملقاليد ، 

 .)5(فخرس عيل عليه السالم ركنا مهام يف مسريته الدينية والسياسية واالجتامعية ، السلطة
                                                        

 2/70 ، املصدر السابق) 1(

 1/371 ، املصدر السابق) 2(

 1/338 ، املصدر السابق) 3(

 1/339 ، املصدر السابق) 4(

 1/175 ، املصدر السابق) 5(
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إن السياسة هي التي دعت عائشة الختالق أمر نبوي أليب بكر ) : معارص(نجاح الطائي 

 .اقتلوا نعثال فقد كفر : مثلام فعلت يف زمن عثامن عندما أفتت بقتل عثامن ، بإمامة الصالة

متسببة يف مذبحة مروعة راح ضحيتها حوايل عرشين ألف ! تليه ثم أفتت بقتل قا

 .)1(!مسلم

إن عائشة ويف سبيل السيطرة عىل ملك املسلمني البن عمها ) : معارص(نجاح الطائي 

طلحة أو البن أختها عبد اهللا بن الزبري افتعلت حرب اجلمل التي راح ضحيتها قريب من 

فهل يصح مع هذا قبول ! ل ملك أبيها عرشين ألف مسلم فام كانت ستفعل يف سبي

حديثها يف موضوع خالفة أبيها ؟ لقد ردت عائشة نفسها ذلك احلديث إذ قالت بأن النبي 

 ومن الطبيعي أن يقول هلا . قد قال هلا إنكن صواحب يوسفصىل اهللا عليه وآله وسلم

أبيها صبيحة يوم  ذلك ألهنا احتالت واحلت يف قضية إمامة صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 مل يكن ليتكلم هبذا الكالم اجلارح إن مل تكن صىل اهللا عليه وآله وسلم فالنبي .االثنني

 ورغم .واالحتيال يف عملية اخلالفة من األمور العظمى عند املسلمني ، القضية خطرية

مامة هذه اإلهانة النبوية لعائشة وفشل مسعاها يف احلصول عىل أمر نبوي أو إجازة نبوية بإ

فقد روت أمرا نبويا بإمامة أبيها لصالة صبيحة يوم  ، أبيها لصالة صبيحة يوم االثنني

 صىل اهللا عليه وآله وسلمأي أهنا أحلت يف هذا املوضوع كثريا يف حياة الرسول ! االثنني 

 ثم نطقت عائشة بكثري من األحاديث الصحيحة يف أواخر أيام حياهتا بعدما .وبعد مماته

مبطلة بذلك ما قالته من  ، تها باحلكم األموي أثر قتلهم ألخيها عبد الرمحنساءت عالق

 . يف سبيل إيصال أبيها إىل السلطةصىل اهللا عليه وآله وسلمأحاديث بعد وفاة رسول اهللا 

                                                        
 1/103 ، املصدر السابق) 1(
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صىل اهللا عليه وآله  وأحب الناس إىل رسول اهللا .أنا سيد ولد آدم وعيل سيد العرب : منها

 .)1(ل بعلها فاطمة ومن الرجاوسلم

 ، كانت معظم نساء النبي من الثيبات والعجائز والدميامت املنظر) : معارص(نجاح الطائي 

واحلجاب  ، يف وجهها اثر مرض اجلدري ، فقد كانت عائشة بنت أيب بكر سوداء دميمة

 بقي رسول اهللا يكابد أمل النظر إليها وحتمل أخالقها حلكمة يريدها اهللا .هو الذي أنقدها

 ، ان عائشة قتلت رسول البرشية لتهيئة األرضية حلكومة أبيها : كام قال :  وقال.ىلتعا

ًوأفعال حفصة أيضا تؤيد الروايات الصحيحة يف أشرتاكها يف قتل رسول اهللا فهي خشنة 

  .)2(الطباع مع رسول اهللا ومع سائر الناس

يب بكر وعمر منصب ّولقد أعطيت عائشة أم املؤمنني يف زمن أ) : معارص(نجاح الطائي 

 لسوء رأهيا يف عثامن أقدمت عىل .املفتي واملرجع الديني فكانت تدعم الدولة بفتاواها

 وفعال قال الرجل األسود الذي .اقتلوا نعثال فقد كفر : اصدار فتوى بأهدار دمه قائلة

  .)3(أنا قتلت نعثال : ذبح عثامن مفتخرا

هم الذين وسلم صىل اهللا عليه وآله هللا الذين قتلوا رسول ا) : معارص(نجاح الطائي 

وكانت عائشة  ، أشاعوا مقتله بسم خيرب وأشاعوا مقتل برش بن الرباء بن معرور بالسم

حاول اعالم السلطة القاء املسؤولية يف شهادة الرسول صىل ...عىل رأس القائلني بذلك

                                                        

 1/98 ، املصدر السابق) 1(

 79 ، لنجاح الطائي ، زواج النبي وبناتهبحوث يف السرية النبوية أ) 2(

 58 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 3(
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ًحديثا كاذبا وسلم يه وآله صىل اهللا علإذ رووا عن النبي  ، اهللا ليه وآله وسلم عىل اكلة خيرب ً

 .)1(ما زالت أكلة خيرب تعاودين كل عام : هو

انترشت األحاديث والقصص يف تفضيل الصحابة عىل النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

متجيدا له  ، وأمثال هذه األحاديث وضعت بعد زمن عمر ، صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ولقد أعطيت عائشة أم املؤمنني يف زمن أيب .مصىل اهللا عليه وآله وسلوانتقاصا من النبي 

 ولسوء رأهيا يف .بكر وعمر منصب املفتي واملرجع الديني فكانت تدعم الدولة بفتاواها

 وفعال قال .اقتلوا نعثال فقد كفر : عثامن أقدمت عىل إصدار فتوى بإهدار دمه قائلة

 .)2(أنا قتلت نعثال : الرجل األسود الذي ذبح عثامن

بداية القطيعة بني عائشة وبني أمية يف زمن معاوية قد بدأت بقتل ) : معارص(طائي نجاح ال

 .فأخذت تدعوا عليهام يف قنوهتا دبر صالهتا ، معاوية وابن العاص ملحمد بن أيب بكر

وأرضاها معاوية بعطاياه الكثرية مثلام فعل عمر معها ثم أسخطها بقتله عبد الرمحن بن أيب 

  .)3(األمويني قتلها معاوية يف نفس سنة قتله ألخيهابكر وملا ثارت عىل 

سمعت عائشة بأذنيها بكاء سيدة نساء العاملني فاطمة عليها ) : معارص(نجاح الطائي 

وشاهدت بيعنها اصفرار وجهها ونحول جسدها  ، السالم بعد كرس ضلعها بأمر أيب بكر

 يف مقتلها وسن فاطمة ال ففرحت وجتسدت أحالمها ، يف تلك األيام القالئل بعد أبيها

                                                        
 187 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 1(

 ملاذا مل يصل عيل عىل 75 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/316 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 106 ، لنجاح الطائي ، امللوك الثالث

 2/164 ، لنجاح الطائي ، ليفتنينظريات اخل) 3(
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إىل بيت عائشة وسلم صىل اهللا عليه وآله لذا أشار رسول اهللا . يتجاوز الثامنية عرش سنة

 . )1(ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة حيث خيرج بيت الشيطان  : ًقائال

أكثر املنافقني الطلقاء إنضووا حتت راية عائشة يف معركتها اجلمل ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(ث تسببت يف مقل ثالثني ألف مسلم حي

ًبعدما بايعت األمة أمري املؤمنني عليا ثارت تلك اجلامعة إىل ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(البرصة والشام مطالبة بالسلطة متسببني يف فتنة عارمة

والعجيب من عثامن كيف كان يتشبس بالقشة إلنقاذ نفسه حتى ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(!ئشة املفتية بقتله للرتحم عليه فلم ترمحهتشبث بعا

 ، إن خطب عائشة النارية أسقطت عثامن وحطمت معنوياته) : معارص(نجاح الطائي 

ًفأصبح زعيام بال شعب ورأسا بال قاعدة بل يسعى الناس إلزاحته عن عرشه والتنكيل . ً

رة وعائشة تذكرهم به وبجاهه فكان املسلمون يلعنونه يف صالة اجلمعة ويرمونه باحلجا

وتذكر املسلمني بدينهم وكتاهبم . فيهوسلم صىل اهللا عليه وآله بأحاديث النبي اهللا 

 فكانت أقواهلا ولعناهتا تصب عىل عثامن صب .وحماوالت عثامن املتكررة للنيل منهام

وتكررت الرضبات . فهي تسمي عثامن بفرعون والطاغية ونعثل. الزيت عىل النار

 ، أيب ذر وعامر ، إبن مسعود ، شة وباقي رؤوس املعارضة أبن عوفالقاصمة من عائ

                                                        
 218 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 1(

 209 ، املصدر السابق) 2(

 188 ، املصدر السابق) 3(

 148 ، املصدر السابق) 4(
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واملقداد والزبري وطلحة وإبن أيب وقاص وإبن أرقم وإبن العاص واملغرية وحذيفة بن 

 .)1(اليامن وحفصة وكذلك األشرت وحممد بن أيب حذيفة

 قتل عثامن فقد ، الدهر يكرر املشاهد وينتقم من القتله ، عجيب) : معارص(نجاح الطائي 

بل كاب وصية أيب بكر . أبابكر حينام كانا لوحدمها ومل يرمحه ومل يرع صداقته الطويلة معه

وبعد !! وزورها بيده دون حضور شاهد ومل ختتم بختم أيب بكر وال كتبها أبوبكر بيده 

ًإثنني وعرشين سنة فقط أفتت عائشة بقتل عثامن انتقاما ألبيها وسحبه حممد بن أيب بكر 

 .)2()إبن عم أيب بكر( حليته وذبحه طلحة التيمي من

 .)3(عائشة من الذين منعوا املاء عن عثامن وأهلة) : معارص(نجاح الطائي 

فقد أبىل سنة  ، اقتلوا نعثال قتله اهللا : قالت عائشة يف مسجد النبي) : معارص(نجاح الطائي 

ى عائشة يف تكفري عثامن ال ًوطبقا لفتو. وهذه ثيابه مل تبل وخرجت من مكة ، رسول اهللا

 .)4(جيوز دفنه يف مقربة املسلمني

                                                        
 146 ، املصدر السابق) 1(

 138 ، املصدر السابق) 2(

 120 ، املصدر السابق) 3(

للفضل بن  ، اإليضاح ،  انظر الرواية يف118 ، لنجاح الطائي ،  عىل امللوك الثالث؟ملاذا مل يصل عيل) 4(

 لألميني ، الغدير ، 32/126 ، 31/484 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (262 ، شاذان األزدي

 ، يلللعالمة احل ، كشف اليقني ، 2/108 ، 1/239 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 9/279، 

 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 1/510 ، ملحمد باقر الكجوري ، اخلصائص الفاطمية ، 152

 ، )احلاشية (2/57 ، )احلاشية (1/406 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم ، 801

 79 ، للحاج حسني الشاكري ، ثم عقر اجلمل وترك وما ترك
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 منافسه من وللحط أبيها ملصلحة احلديث كانت تضع عائشة) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(اإلمام عيل عليه السالم إليب بكر

اذ كانت تعتقد  ، وضعت عائشة األحاديث ألجل السياسة) : معارص(نجاح الطائي 

ولو حققنا . ن األحاديث إلعالء شأن أبيها الفاقد للمديح النبويبوجوب وضع الكثري م

األحاديث اإلسرتاتيجية املوضوعة يف قضية النبوة وعصمتها والقرآن واخلالفة ونظرية 

عصمة الصحابة الباطلة وغريها لوجدنا أحاديث عائشة هي األوىل يف هذا املجال ومل 

 .)2(يكن أبوهريرة إال تلميذ عندها

ملا فشل آل الزبري يف القضاء عىل حممد وآله يف حرب اجلمل التي ) : معارص(ئي نجاح الطا

كانت بقيادة خالتهم عائشة سارعوا للنيل منهم يف عامل احلديث ووضع الروايات يف النيل 

وفرح معاوية لذلك وفتح عليهم خزينة بيت املال لتشجعه وتنرش  ، منهم ومدح أعدائهم

 .)3(أحاديثهم املزيفة

وسلم صىل اهللا عليه وآله شهدت السيدة عائشة مقتل املصطفى ) : معارص( الطائي نجاح

 وسمعت بأذنيها بكاء سيدة نساء العاملني .ًبيدهيا وهو يتضور أملا من أثر السم القاتل

فاطمة عليها السالم بعد كرس ظلعها بأمر أبيها أيب بكر وشاهدت بعينها اصفرار وجهها 

ففرحت وجتسدت احالمها يف  ، ام القالئل بعد أبيهاونحول جسدها يف تلك األي

 .)4(مقتلها

                                                        
 16 ، لنجاح الطائي ، بايع عيل عليه السالم امللوك الثالثملاذا مل ي) 1(

 17 ، املصدر السابق) 2(

 18 ، املصدر السابق) 3(

 19 ، املصدر السابق) 4(
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تشجيعها الناس عىل قتل من ال حتب حيث ساندت عائشة ) : معارص(نجاح الطائي 

يف   ونجحت فتواها.ًاقتلوا نعثال لقد كفر : الثورة عىل عثامن بن عفان واألمويني بفتواها

ًقتله عطشانا وملقا عىل زبالة املدينة تأكله  ً وبعدما قتلته بفتواها فرحت كثريا ثم .الكالبً

قررت قتل اخلليفة عيل بمؤامرة جديدة فخرجت عىل مجل إىل البرصة مطالبة إياه بدم 

ًعثامن الذي قتله مع إبن عمها طلحةوفعال سامهت بأوامرها وجوائزها يف قتل عيل عليه 

مهة يف إراقة دماء باقي أهل  بعدها قادت الناكثني والقاسطني واملارقني عىل املسا.السالم

وسمت احلسن بن فاطمة  ، لبت نداءها جعدة بنت األشعث ، بيت املصطفى املنتجبني

 .)1(عليهام السالم

والظاهر أن عائشة خالفت األمر اإلهلي يف خروجها ملعركة ) : معارص(نجاح الطائي 

البيت الذي ال ًاجلمل ومنعها دفن احلسن إىل جوار جده النبي حممد إنتقاما من أهل 

 ورمت قوات عائشة نعش احلسن عليه السالم فأصابته ومل تصب احلسني عليه .حتبهم

 .)2(فنجى اهللا احلسني من سهام جيش عائشة يف البرصة واملدينة ، السالم

 ) : معارص( جواد جعفر اخللييل

  إىل محريا أو أرس*ما جهر الرسول  : ويقول

 ابتدر العصيان فيها ف*مذ خامرته خوالج 

  نبح الكالب لدى السفر*قري محريا واحذري 

  من تقاتل يف زمر*حذرا محري أن تكوين 

                                                        

 20 ، املصدر السابق) 1(

 23 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يبايع عيل عليه السالم امللوك الثالث) 2(
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  وخليفتي واملنتظر*تتنكرين ألمتي 

  بحوئب أوىل اخلطر*تعلوك من نبح الكالب 

  بني املسلمني فتستعر*وتسريين احلرب 

  نسيت احلديث ومن ذكر*ويقول إن فعلت فقد 

 زبري ومن جرس وال*ويقول قد خدعت بطلحة 

  أم سلمة باخلرب*وبمكة ما ذكرهتا 

  عواقب ماهتم وبالرضر*أو حذرهتا من 

  الويص لفعلها ملا قدر*ويقول قد غفر 

  مما حتدت من عرت*واستغفرت أوابة 

    قتل الويص كمن شكر*ويقول ما سجدت لدى 

  وشعرا باألثر*وترنمت مياسة فرحا 

   سترت احلسنني بغضا م*ويقول ما كنت إىل 

  ويف املامت كمن جهر*أو جاهرت زمن احلياة 

  يقول مناوؤها من عرب*أنا ال أقول كام 

  راعت صغائر أو كرب*ركبت عىل مجل وما 

  األراجس يف زمر*مجل حتاميه األبالسة 

  بؤرة كل رش*مجل يقل مكائد الشيطان 
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  بال تورع يف اخلطر*أم تصول عىل بنيها 

 كيل فيهم بل أمر بالتن*باملوت بالتعذيب 

 .)1( وجه تاريخ البرش*قامت بأرشار فاسود 

أم املؤمنني عائشة كانت يف الناقمني عىل عثامن متلك قيادة ) : معارص(مرتىض العسكري 

وقد استطاعت أن حتشد اجلامهري ضده بعمل فذ مل يقم به أحد قبلها وال  ، مجاهري الناس

 كان الناس متعطشني إىل رؤية آثار رسول فإهنا أخرجت نعل رسول اهللا يف وقت ، بعدها

ودفعتهم إىل حيث ما ! وهيجتهم ! وبذلك أثارت عواطفهم وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

! وانقسم املسلمون حزبني يرتامون باحلصباء ويتضاربون بالنعال  ، فوقع اخلصام ، تريد

واضطرته إىل  ، يفةوأخريا تغلبت عىل اخلل ، وكان ذلك أول قتال وقع بني املسلمني

ولوال براعتها يف حتشيد اجلامهري  ، النزول عند رغبة اجلامهري فعزل أخاه وأحرضه للحكم

 ، وإهنا مل تكن الوحيد ممن بقيت من أزواج الرسول بعده ، ملا وقع شئ من ذلك ، وقيادهتا

فقد كانت هناك حفصة وأم سلمة وأم حبيبة وقد اشرتك بعضهن يف بعض املواقف 

 .)2(اسية غري أن واحدة منهن مل تفعل ذلكالسي

وأدى اختالفها معه إىل  ، اختلفت عائشة مع اخلليفة عثامن) : معارص(مرتىض العسكري 

وذلك أنه نقصها  ، وكان بني عثامن وعائشة منافرة ، قطع األلفني الزائدة يف عطائها عنها

 وال نعلم ."رسول اهللا مما كان يعطيها عمر بن اخلطاب وصريها أسوة بغريها من نساء 

عىل وجه التحقيق متى نشب اخلالف بني أم املؤمنني واخلليفة غري أننا نعلم أن ذلك مل 

                                                        

 10 ، جلواد جعفر اخللييل  ،تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية) 1(

 1/129 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة) 2(
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بل تدرج اخلالف بينهام  ، ومل يقع مرة واحدة ، يكن يف السنوات الست األوىل من خالفته

 ، وكانت أول من امال حرفه وأصبحت ملجأ الساخطني عليه ، حتى تفاقم اخلطب

ومل يكن يف األرس االسالمية يومذاك أشد عىل  ، مت الفئة املعارضة له حتى قتلوتزع

 .)1(عثامن من نبي تيم أرسة أيب بكر

 ، آبت أم املؤمنني عائشة إىل بيتها أسيفة ثاكلة : بعد اجلمل) : معارص(مرتىض العسكري 

 .عرش اخلالفةرجعت إىل بيتها بعد أن قتل ابن عمها طلحة الذي كانت تأمل أن تراه عىل 

 .وقتل الزبري زوج أختها أسامء إىل آخرين من ذوهيا ،  وقتل ابنه حممد.قتل ابن عمها هذا

 رجعت .رجعت إىل بيتها ويف نفسها ألف حرسة وندامة بعد أن مل تسمع ملشورة ناصحيها

وبقيت منطوية عىل غيظها عليه مدة  ، إىل املدينة وصدرها يغيل عىل ابن أيب طالب كاملرجل

 .)2(خالفته القصرية حتى إذا جاء نعيه سجدت هللا شكرا وأظهرت الرسور

اختلفت أم املؤمنني عائشة مع بني أمية يف ثورهتا العارمة ) : معارص(مرتىض العسكري 

ضد اخلليفة عثامن حتى إذا رصعته واستخلف عيل بعد قتله مجعت بينها وبني بني أمية 

 اجلمل وملا غلبها ابن أيب طالب وأرجعها إىل احلرب عىل عيل فانضووا حتت لوائها يوم

بيتها مغلوبة عىل أمرها ومل يكن من طبيعتها السكوت عىل الضيم أعلنت عليه حربا 

حرب  : أخرى أشد رضاوة وأبقى أثرا من حرب اجلمل إذ أقامت عليه حرب الدعاية

واستمرت هي  ، بل اشتد أوارها بعده ، وهذه احلرب مل تنته بقتل ابن أيب طالب ، اللسان

وأعلن معاوية يف عرصه احلرب نفسها عىل  ، ماضية فيها ضده إىل أخريات سني حياهتا

                                                        

 1/109 ، املصدر السابق) 1(

 1/268 ، املصدر السابق) 2(
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ابن أيب طالب وبذل يف سبيلها ما كان له من مال وسلطان ودهاء فأصبحت احلرب حربه 

 .)1(وهي التي تعينه فيها

هم يف احلكم كان الطلب بدم عثامن ستارا خيفون حتته أغراض) : معارص(حممود املرعيش 

 .)2(والسلطان وانتزاع اخلالفة من أمري املؤمنني عيل عليه السالم

ُفاملتيقن إذن أن عائشة كانت قد زوجت وأعطيت لزوجها ثم ) : معارص(يارس احلبيب  ِّ ُ

ِّاستسلت وطلقت منه ُ وهذا يؤكد أيضا أهنا كانت قد بلغت مبلغ النساء حينذاك ال أهنا  ، ُ

َّ هل افتضت بكارهتا يف هذا الزواج؟ فالرواية ساكتة عن بيان ذلك وأما أهنا ، كانت طفلة ُ

ُواملظنون القوي عندنا أهنا قد نكحت بالفعل وفقدت  ، كام أهنا ساكتة عن نفيه أيضا

واملعلوم  ،  زوجها“أعطاها”إذ هي تؤكد أن أبا بكر قد  ، ُعذريتها ملا يستشعر من الرواية

كام أن من تأمل يف سرية  ، صربون عىل الدخول بنسائهممن أهل اجلاهلية أهنم ما كانوا ي

فلهذا نحن  ، عائشة وغلمتها التي أبدهتا يف أفعاهلا وأقواهلا ال يتوقع منها الصرب أيضا

 .)3(نقوي أهنا مل تكن بكرا

 ما طبيعة العالقة بني عائشة ومعاوية؟ : وقد سأله أحدهم) : معارص(يارس احلبيب 

يف البداية لوجود عدو مشرتك هلام وهو أمري املؤمنني وموىل كانا عىل وئام  : فأجاب

فعائشة كانت تريد  ، إال أن أهدافهام كانت خمتلفة ، املوحدين صلوات اهللا وسالمه عليه

احلكم البن عمها وعشيقها طلحة يف املقام األول أو ابن أختها عبد اهللا بن الزبري يف املقام 

                                                        

 1/270 ، املصدر السابق) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق) 2(

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=214 
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أما معاوية فكان يريد احلكم . ظوهتا يف احلكم من خالهلامأمال يف أن ترجع إليها ح ، الثاين

وانصدمت عائشة باألمر الواقع وهو أن عليا صلوات اهللا عليه انترص  .لنفسه ولبني أمية

فانطوت عىل نفسها مملتئة غيظا وحقدا عىل اإلمام عليه  ، وذهب طلحة والزبري إىل اجلحيم

ثم ملا استوىل معاوية عىل األمر  .هرت شامتتهاُإىل أن بلغها أنه قتل فسجدت وأظ ، السالم

ّإذ كان يعرف أهنا مشاغبة وقد تؤلب الناس عليه كام  ، داهنها واستامهلا باملال السيايس

ألبت عىل عثامن من قبل وكانت السبب يف قتله ألنه أنقص من عطائها أي راتبها السنوي 

صىل اهللا عليه وآله سائر أزواج النبي بل ساوى بينها وبني  ، ومل يعطيها ما كان يعطيها عمر

مل ترفع عائشة لواء املعارضة  - من معاوية لعائشة -وبسبب تلك الرشاوى  .وسلم

 .)1(ّوهونت من أمر جرائمه الواضحة ، ملعاوية

 إىل أمري صىل اهللا عليه وآله وسلمالطالق الذي أوكله رسول اهللا ) : معارص(يارس احلبيب 

 ، فهو خيتلف ترشيعيا عن الطالق املتعارف بالنسبة إىل سائر املكلفنياملؤمنني عليه السالم 

ومعنى الطالق . وهذه من بينها ،  أحكام خاصةصىل اهللا عليه وآله وسلمفإن للنبي اخلاتم 

ُهنا هو كام رشحناه سابقا هو أنه يباح هلا أن تتزوج بعد رسول اهللا وتنكح غريه ويسقط  ُ

 ويمكن .ام ورد عن إمامنا صاحب العرص صلوات اهللا عليهك ، عنها رشف أمومة املؤمنني

 - أي التطليق -مع أنه  ، أيضا إدخال ذلك ضمن دائرة الوالية الترشيعية للمعصوم

واإلمام مهيمن بالرضورة . كام ثبت بالنص ، باألصل وكالة خاصة من صاحب الرشيعة

 .)2(يف دائرة الترشيععىل ما كان رسول اهللا مهيمنا عليه إذ هو نفسه ويقوم مقامه 

                                                        

)1 (www.alqatrah.net/question/indexphp?id=166 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=166 
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ّعائشة فقد ارتدت وختمت حياهتا برش وانفسخت عصمتها من ) : معارص(يارس احلبيب 

ًفام أطرف أن ينتفض املرء حماميا عن . وعائشة يف النار ، واليوم فإن زليخا يف اجلنة! نبي

ا وكالمها كانت! عرض امرأة هي يف النار بينام يغض الطرف عن عرض امرأة هي يف اجلنة

ًفإذا كان املس بعرض عائشة مسا بعرض  ، ومعلوم أن حرمة األنبياء واحدة ، ّزوجتا نبيني ّ

ً؛ كان املس بعرض زليخا مسا أيضا بعرض النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي اخلاتم  ً ّ

 - حرشهم اهللا مع عائشة -وعليه فاألجدر باملنتفضني . يوسف الصديق صلوات اهللا عليه

 .)1(!ًوارهم ويطالبوا بتنقيح القرآن ألن فيه مساسا بأعراض األنبياءأن يكملوا مش

هو قول يقوي املذهب  ، إن القول بوقوع عائشة لعنها اهللا يف الزنا) : معارص(يارس احلبيب 

الطعن يف عرض أم «َفأنت الشيعي منذ القديم مالحق من اخلصوم بدعوى  ، وال يضعفه

وكلام هربت إىل األمام بإنكارك؛ كلام سارع ! »تاملؤمنني املربأة من فوق سبع سموا

ّوكلام نفيت كذبك! َوكلام أنكرت ألزمك! خصمك وحلق بك بام يف كتبك  : وقال لقومه! َ

ًفتكون عىل كل حال مدانا! إنه يعمل بالتقية فال تصدقوه ! ومهام تفعل فأنت يف القفص! ُ

 ، وقعت فيه نفسكّأفال حيسن إذن أن خترج من قفصك وتتحرر من سجنك الذي أ

! قد رماها صحابتكم العدول! أجل هي زانية« : ًفتستدير عىل خصمك وحتمل عليه قائال

ثم إين ال أقول أهنا املربأة؛ بل هي املدانة من فوق ! ّوجوز عليها الزنا علامؤكم الفحول

وبعد فامذا تريد؟ ! فأين رشط التقوى؟ ، وليست بأم املؤمنني وال كرامة ، سبع ساموات

وأقول فيها ما  ، ال يف حياته الرشيفة ، صىل اهللا عليه وآله وسلمّفإين إنام أزنيها بعد النبي 

صىل اهللا أما أنتم فرتوون يف صحاحكم أنه  ، تقولونه يف العامرية والكندية من أزواجه

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1652 
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ثم إن األدلة ! ّقد شك هبا واسرتاب يف شأهنا يف حياته وكاد أن يزنيهاوسلم عليه وآله 

 .)1(!؟»ّفأيكم يمتلك الرجولة ليواجهني! ىل جموهنا مما تروونهمعي ع

حني كانت  ، ًكانت عائشة يف بالد فارس قديام مقدسة حمرتمة) : معارص(يارس احلبيب 

كان » أنت عائشة« : انظر اليوم؛ إذا قيل المرأة هناك. تلك البالد عىل دين أهل اخلالف

 .)2(!»أنت فاحشة« : ًذلك مرادفا لقولنا

قهرين مدى جبن وختاذل  : وقد قال أرسل أحدهم التايل ملوقعه) : معارص(ارس احلبيب ي

أوالئك الذين أصدرو بيانات ينكرون فيها ما قامت به من أحتفال هبالك امللعونة اللعينة 

اخلبيثة الكافرة الساقطة الفاجرة املجنونه الضاله املضله اجلاهلة الزانية الفاسدة املفسدة 

كبار املفتنه بني أهل األسالم القاتلة لرسول اهللا الرامية كفن احلسن بالسهام املرضعة لل

املانعه له بالدفن بجوار جده سيد األنام التي تتحمل أوزار تلك األرواح والدماء التي 

هدرت بسبب ما قامت به هذه املرأة سليطة اللسان املفتنة يف معركة اجلمل وخروجها عىل 

ها وأرتدادها عن أهل امللة واألسالم وسبحان اهللا ها هم الوهابية امام ذاك الزمان ومروق

البكرية يتباكون عليها ويثريون من أجلها ويصفوهنا بأهنا أمهم نعم هي أمهم فالفاسدة 

هي أم للفاسدين فبحق هي أم الفاسدين وأذ بالبرتية واجلبناء املدعني للتشيع يصدرون 

لحمرياء لعنها اهللا ومل جيدو اال الصد من البكرية بيانات أستنكار عىل مافعلته من فضح ل

فال هم نرصوا ال حممد وال هم ريض عنهم البكرية وسبحان اهللا أتعجب يف هذا الزمان 

من قوة أهل الباطل وشدة جرائتهم يف الباطل وضعف أهل احلق وشدة خوفهم يف احلق 

 رسمه اال مارحم اهللا من فبحق مل يعد من التشيع اال أسمه ومل يعد من ثورة احلسني اال
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وصلت رسالتكم للشيخ وأبدى شكره لكم  :  فأجاب.بعض الشيعة املخلصني أمثالكم

 .)1(.ووعد أن يدعو اهللا أن ينترص بكم ألوليائه عىل أعدائه ، واعتزازه بكم وثناءه عليكم

يف خروج قرين الشيطان من وسلم صىل اهللا عليه وآله قوله ) : معارص(يارس احلبيب 

وال شك  ، القصد منه خروج الفتنة الشيطانية من هناك ، كن عائشة لعنها اهللا نوع جمازمس

ومن  ، هذا من جانب. أن إبليس لعنه اهللا كانت له دخالة وتأثري يف األمر إىل جوار عائشة

آخر فقد ورد يف روايات أهل بيت الطهارة صلوات اهللا عليهم أن أعدائهم يشرتك 

فيكونون من جهة  ، زرع نطفهم يف أرحام أمهاهتم حال اجلامعالشيطان مع آبائهم يف 

 ومنهم "شياطني اإلنس"ُوهبذا االعتبار يطلق عليهم اسم . منتسبني إىل معرش الشياطني

ِمن رش الوسواس ( : يف قوله تعاىلونحن إنام نستعيذ من الطرفني . عائشة لعنة اهللا عليها َ َْ ْ ِّ َ ِ

ِاخلناس  َّ َ ُ الذي يوسوس*ْ َ ُِ ْ ِ ِ يف صدور الناس َّ َّ ِ ُِ ِ من اجلنة*ُ َِّ ِ ْ ِالناسمن اجلنة وَ ِ َِّ َِّ ْ ِالناس  وَ  : الناس[َّ

 .)2(وهذا هو املعنى يف اآلية التي أوردمتوها أيضا. )]6 -4

من املعلوم بأن كل مبغض لعيل عليه السالم فهو إبن  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

ضوء ذلك أسئل كيف تكون  فعىل ، السالمليس كل إبن زنا مبغض لعيل عليه و زنا

حواريي  وحممد بن أيب بكر الذي هو من حمبي ولعيل عليه السالم عائشة التي هي مبغضة

املعنى من احلديث هو أن  :  فاجاب.من والد واحد ؟ ، أمرياملؤمنني عليا عليه السالم

ونان زانيان حتى يف ال أن أباه أو أمه يك ، املبغض يكون بالرضورة متولدا من عملية زنا

فمحمد بن أيب بكر رضوان اهللا تعاىل عليه مل يتولد . ّغري هذه املورد الذي تكونت نطفته فيه
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حتى ولو كان  ، ُبل ولد من عقد نكاح رشعي يربط بني أبيه وأمه يف عهد اإلسالم ، من زنا

ن أهنا بنت زنا والقدر املتيق ، ُأما عائشة فقد ولدت يف اجلاهلية. أبوه زانيا من ذي قبل

ُفإما أن يكون أبوها الذي تنسب إليه قد زنا بأمها قبل العقد أو يف صورة  ، لظهور بغضها

ويكون  ، ُوإما أن تكون أمها قد زنا هبا رجل آخر فولدت منه ، ُفساده فولدت من ذلك

وعىل هذا فال إشكال يف كون حممد بن . حاهلا مشاهبا حلال معاوية وعمرو بن العاص مثال

وإن كان أبوه كام قلنا قد زنا يف غري هذا  ، أيب بكر من الصاحلني الطيبني ألنه مل يولد من زنا

 .)1(املورد

أن العشق الذي كان يبديه طلحة لعائشة قرينة عىل صحة اخلرب ) : معارص(يارس احلبيب 

ا إىل الوارد يف مصادرنا عن األئمة األطهار صلوات اهللا عليهم يف أنه قد نكحها يف مسريه

 وقد كان طلحة بن عبيد اهللا لعنة اهللا .!البرصة بدعوى أنه ال جيوز هلا أن تسافر بغري حمرم

ّوقد بلغت وقاحته به مبلغا أن يرصح بأنه يرتقب موت  ، ّعليه هيوى عائشة ابنة عمه ّ
ّأحيجبنا حممد عن بنات عمنا ويتزوج  : فقال لعنه اهللا! ّرسول اهللا حتى يتزوج حمبوبته ّ

ُلو قبض النبي تزوجت .. ّلئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده! نا من بعدنانساء

 .)2(!عائشة

ًأسمع كثريا من اخلطباء املوثوقني بأن االمام  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

إقامة احلد عىل  : القائم روحي له الفداء حني يظهر أحد األمور التي سيعمل عليها

بني عدم التمثيل والتشبيه  ونا استشكل أحد املؤمنني بأن كيف نوفق بني هذاه.. .احلمرياء

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=164 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 
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إقامة احلد عىل عائشة بجلدها  : فأجاب ؟صىل اهللا عليه وآله وسلم باجلثة كام هنى النبي 

حني اهتمتها  ، ألنه جزاؤها عىل فريتها عىل أم إبراهيم رضوان اهللا عليها ، فليس متثيال

فحد القذف ثابت عىل عائشة منذ ذلك احلني  ، ّ فربأها اهللا تعاىل يف كتابهًافرتاء وإفكا بالزنا

ّفعندها ترد عائشة لعنها اهللا إىل  ، ّإال أن اهللا أخره إىل حني ظهور القائم صلوات اهللا عليه ُ

َّأما لو قام قائمنا لقد ردت إليه  : عليه السالمالباقر روى . احلياة وتلقى عقاهبا الرشعي ُ

 : قلت. حتى جيلدها احلد وحتى ينتقم البنة حممد فاطمة عليها السالم منهااحلمرياء 

ّفكيف أخره اهللا  : قلت. لفريتها عىل أم إبراهيم : َومل جيلدها احلد؟ قال.. ُجعلت فداك

وبعث  ، رمحةوسلم صىل اهللا عليه وآله ألن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدا  : للقائم؟ فقال

 .)1(مةالقائم عليه السالم نق

ّما زعمه املذكور خيالف اعتقادات الشيعة األبرار فقد صح عن ) : معارص(يارس احلبيب 

األئمة األطهار عليهم الصالة والسالم احلكم بكفر ونفاق أيب بكر وعمر وعائشة لعنهم 

كام أن القول بارتكاب عائشة لعنها اهللا الفاحشة هو . ّاهللا وأن اإلسالم مل يدخل قلوهبم قط

فق لروايات آل حممد عليهم الصالة والسالم وأقوال أصحاهبم وثقاهتم كعيل بن املوا

 .)2(إبراهيم القمي رضوان اهللا تعاىل عليه

بعض الناس أو األصدقاء يضجرون أو ال  : وقد سأله احدهم) : معارص(يارس احلبيب 

 يستوجب حيبون الكالم عندما أبدأ بسب عائشه لعنها اهللا هل أقاطعهم مع العلم أن عميل

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=198 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=888 
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واذكر هلم حديث رسول  ، واحرص عىل هدايتهم ، ال تقاطعهم : البقاء معهم؟ فأجاب

 .)1(ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت : صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ًهي أصال لفظة حتقري صدرت من رسول اهللا ) احلمرياء(أن لفظة ) : معارص(يارس احلبيب 

ِاملحياض التي ال تتحفظ عن  : شة لعنها اهللا ومعناهالعائوسلم صىل اهللا عليه وآله 

يا محرياء  : يقول هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله فقد كان . ُالنجاسة فتصطبغ ساقاها بحمرة

 .)2(رش النساء احلمرياء املحياض" :  وجاء يف آثار اللغة"الساقني

 .)3(عائشة من حيث املجموع كانت امرأة ماجنة) : معارص(يارس احلبيب 

التي كان ) محرياء(إن نفس كلمة  : يف رده عىل احد األسئلة) : معارص(يارس احلبيب 

ومعناها  ، يطلقها عىل عائشة هي حتقري وانتقاص هلاوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 : وقد ورد يف اآلثار العربية ، “يا محرياء الساقني” : ولذا قال هلا ، ًأهنا كانت حتيض كثريا

ّوكثريا ما حقر رسول اهللا . “نساء احلمرياء املحياضرش ال عائشة وسلم صىل اهللا عليه وآله ً

وكان “رأس الكفر” وبلغ األمر أن وصفها رسول اهللا بـ .ووصفها بام حذر الناس منها

صىل اهللا عليه وآله  وقد نفى رسول اهللا .يدعو عليهاوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

برضهبا ذات مرة رضبا مربحا وسلم صىل اهللا عليه وآله  وقام رسول اهللا بل ، إيامهناوسلم 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1248 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1398 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1521 
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صىل اهللا عليه وآله فبهذا يتبني لك أن التأيس برسول اهللا . حني جتسست عليه يف الليل

 .)1(كل هذا بناء عىل الدليل الرشعي ، يقتيض أن نصم عائشة بمثل ذلكوسلم 

ا اهللا من الفجور بإفتائها بجواز ما يسمى إن تنزيه عائشة لعنه) : معارص(يارس احلبيب 

إنام هو حمض  ، رضاع الكبري ال يستند إىل أي دليل علمي وال إىل أي برهان صحيح

فام من حديث واحد عن عائشة أو غريها ينفي  ، استحسان ال قيمة له يف سوق العلم

 سيام إذا لوحظت بل إن قوهلا برضاع الكبري يرقى إىل درجة التواتر ، فتواها برضاع الكبري

فإن كان  ، وعليه فمن يزعم أهنا بريئة من هذا ما هو إال حامل. األشباه والنظائر والقرائن

! يريد بذلك أن يصبح ملكيا أكثر من امللك ، ممن يدعي التشيع فاعلم أنه جمرد راكع للعدو

هم ال ومن ينفي ذلك عند ، فإن العدو نفسه ال ينفي حقيقة إفتاء عائشة برضاع الكبري

  .)2(يعتد به

بعثوا برساىل ) : معارص(جمموعة من حوزة شهيد الوالية البطل الشيخ هشام الصيمري 

  : تأيد ليارس احلبيب قالوا فيها

 بسم اهللا وباهللا وعىل رسوله وآله

 إىل بطل الشيعة يارس احلبيب

إلحتفال لقد اطلقنا عليك اسم بطل الشيعة لقيامك باو ، نبارك لك هذا احلفل املبارك

 .ونبارك لك فتح قناة احلق والنور املحمدي قناة فدك املباركة ، هبالك عائشة

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1582 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1590 
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  : باعثي التربيكات

 .حافظ الكتب الساموية والكتب األربعة و مفرس للقرآن-الشيخ حممد غيب اهللا  -1

 . املريزا الشيخ العالمة املجتهد حمسن آل طه الصيمري -2

 .اخلطيب العالمة السيد حسن الرشفاء-3

 . املال جواد اخلطاوي-4

 . الشيخ عيل آل طه الصيمري-5

 . الشيخ العالمة املجتهد حسن الكعبي-6

 . الشيخ مصطفى الربيعي-7

وإذا احتجت أي خدمة من املشاركات واالقرتاحات للقناة املباركة وغريها فنحن 

 .)1( قم املقدسة حوزة شهيد الوالية البطل الشيخ هشام الصيمري-إيران . باخلدمة

 .)2(األدلة عىل كفر وارتداد عائشة كثرية) : معارص(يارس احلبيب 

اللهم أنزل لعنتك عىل عائشة وأبيها  : كتب أحدهم ويدعى عيل) : معارص(يارس احلبيب 

مل أكن ألفكر يوما أن أكتب شعرا يف ذم  .وكل من يعلم خمازهيا ويرص بعد ذا أن يواليها

 احلدود كعائشة عليها لعائن اهللا ولكن عندما تصبح امرأة خبيثة سخيفة تافهة إىل أبعد

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1588 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1657 
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احلثالة رمزا وصنام يعبد ال بد من حتطيمه وكرس عنفوانه املزيف وتعجرفه املقرف وذلك 

بالكلمة التي تعجز األسلحة عن حموها من الوجود فهي كلمة احلق الباقية ولو كره 

ائها املارقني يف جرائمها القصيدة التالية ختص عائشة ومن شاركها من أبن املخالفون

 ّنداء من جهنم : الفظيعة

ُعائشة احلمقاء تنادي  ُياليتني ماخنت اهلادي      ُ

 ُتدفعني كثرة أحقادي      ُقد رحت أحارب أهليه

ِّأعلنت عىل احلق جهادي      مل ألزم بيتي ودياري ُ 

ِمالقي هود من عاد      ُقد فقت بكفري وجحودي ٌ َ 

ُاجلمل األخرق أوص  لبالد ليست كبالدي      لنيُ

 ُأرفع قدرا من أوالدي      ٌنبحتني كالب أعلمها

 وانقادوا حلقدي وفسادي      أوالدي حاربوا موالهم

ِوأخاه إمام العباد      أوالدي تركوا املختار ّ 

ٍواتبعوا عصابة أنذال  قد فاقوا نذالة أجدادي      ّ

 دادّفالتهمت كل األض      موسى بعصاه قد ألقى

 والتهمت نريان فؤادي      ّوجهنم قد زاد لظاها

 ِمن نعش كريم وجواد      باألمس سهامي قد نالت

 ِوأبا األرشاف األسياد      َأعني احلسن بن األبرار

ِواليوم سهام النريان  من هوهلا ذابت أصفادي      ُ

 لعظيم جريمتي وعنادي      ّلكنام يف النار سأبقى

ِحاربت إمام الزهاد      نادتُعائشة اجليفة قد  ّ 
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ًفعليها اللعنة دائمة َيالعنة عائشة ازدادي      ّ َ 

ِعائشة قرن الشيطان ّ ُ  ّعن لعنها ما جف مدادي      ٌ

َمارقة تصىل النريان ِوجهننم هلا باملرصاد      ٌّ ُ ّ 

ِعائشة هنيقك قد وصل ِوعليقك نار األكباد      ُ ُِ 

ِء أعمى معتادبغبا      ُإن دافع عنك السفهاء ٍ 

ِ وبراهني احلق شداد أظهرنا خمازيك الكربى ّ 

ُبلغت حقيقة عائشة  وإهلي قصدي ومرادي      ّ

ُاهجها بارك اهللا . ًوجعل اهللا لسانك لسان حق دائام ، ّال فض فوك : فأجابه يارس احلبيب

اهللا صىل كام قال رسول اهللا  ، فإن ذلك أشد عليها وعىل أنصارها من رشق النبل ، فيك

ُاهجها ولتضج  ، نعم.ُاهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل : عليه وآله وسلم

أما واهللا لقد قتلتهم ! مايل ولقريش : فقد قال أمري املؤمنني عليه السالم ، قريش ضجيجها

ّوما لنا إىل عائشة من ذنب إال أنا أدخلناها يف حيزنا ، كافرين وألقتلنهم مفتونني واهللا ! ّ

دعائي لك . فقل لقريش فلتضج ضجيجها ، ّقرن الباطل حتى يظهر احلق من خارصتهألب

 .)1(“بالتوفيق والتسديد وأن ينطق روح القدس عىل لسانك

املعلوم بالرضورة عند أتباع آل حممد صلوات اهللا عليهم أن أبا ) : معارص(يارس احلبيب 

 النواصب وأعداء أهل بكر وعمر وعثامن وعائشة وحفصة لعنة اهللا عليهم هم رؤوس

املؤمنني شكر اهللا تعاىل عىل نعمة الرباءة من عائشة وعدم عىل و .البيت عليهم السالم

سائلني حوائجهم  ، ًاالنخداع هبا وإىل أداء صالة ركعتني شكرا هللا تعاىل عىل نعمة هالكها

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1593 
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 رأس الكفر من اهللا عز وجل بأن يطلبوا هداية سائر اإلخوة املسلمني إىل نعمة الرباءة من

 .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلمّكام سامها النبي 

هل تؤيدون كتابة عبارات تسقيطية لعائشة وأيب بكر  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

ّسامحته عرب للمتصلني من الكويت عن تأييده أن  : فكان الرد وعمر عىل اجلدران؟

نها تنبيه الغافلني من أهل اخلالف إىل ُومباركته هلذه الظاهرة التعبريية إذا كان يراد م

وخانوه وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا رضورة الرباءة الرشعية من الذين انقلبوا عىل رسول 

وقد نصح سامحته باالستمرار يف ذلك وتعميم هذه الظاهرة عىل مجيع البلدان  ، من بعده

كام . خصيات اإلجراميةلدفع املجتمعات اإلسالمية إىل التحرر من تقديس واحرتام الش

وهذه تعترب ثورة عقائدية  ، ّبني سامحته أن كل ثورة ال بد أن تشتمل عىل تضحيات

ومن الطبيعي أن تقوم األنظمة  ، وإنسانية ضد رموز الكفر والظلم واإلرهاب

يويص الشيخ برتشيد عبارات ... االستبدادية وفلول وبقايا بني أمية بمواجهتها بقسوة

 .وأن ال تتضمن كلامت بذيئة ، يتم كتابتها أو نرشهاالرباءة التي 

  : ومن العبارات املقرتحة

 .أبو بكر وعمر وعائشة يف النار! يا أهيا املسلمون

 .الرباءة من أيب بكر وعمر وعائشة واجبة عىل كل مسلم ومسلمة

 .املسلم ال يوايل أبا بكر وعمر وعائشة

 .اللهم نربأ إليك من أيب بكر وعمر وعائشة

 .صىل اهللا عليه وآله وسلمعائشة قتلت النبي 

 .عائشة املدانة من فوق سبع ساموات يف سورة التحريم

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/edara/indexphp?id=246 
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 .عائشة جمرمة حرب

 .صىل اهللا عليه وآله وسلمعائشة رأس الكفر كام قال النبي 

 .صىل اهللا عليه وآله وسلمعائشة قرن الشيطان كام قال النبي 

 .أة لوط يف النارعائشة يف النار كام أن امرأة نوح وامر

 .الشعب يريد إسقاط عائشة

 .عائشة زانية حمرتفة= رضاع الكبري 

ويويص الشيخ األخوة الذين يقومون بكتابة الشعارات التي تعرب عن الغضب عىل أعداء 

  :  باألمور التاليةصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا ورسوله 

 ذلك جمرد استفزاز اآلخرين بل تنبيهال يريدون ب ، أن تكون نيتهم خالصة لوجه اهللا تعاىل

 .الغافلني منهم إىل أمهية الرباءة من أعداء الدين

 .ّأن يوطنوا النفس عىل التضحية يف سبيل اهللا سبحانه وتعاىل

 .أن يلتزموا باالحتياطات التي متنع الظاملني من اعتقاهلم

ووضوء ويقرأ سورة من يقوم هبذا العمل عليه قبل أن خيرج من بيته أن يكون عىل طهارة 

 ، األمام واخللف واليمني واليسار واألعىل واألسفل ، التوحيد ست مرات عن كل جانب

أيضا عىل من يقوم هبذا . ًحتى يكون ذلك درعا له إن شاء اهللا تعاىل ، ثم يقرأ آية الكريس

 : العمل أن يأخذ السبحة احلسينية املقدسة بيده ويقول ثالث مرات دعاء االعتصام

َبحت اللهم معتصام بذمامك وجوارك املنيع الذى ال يطاول وال حياولأص« من رش كل  ، َُ

يف جنة  ، من خلقك الصامت والناطق ، من سائر من خلقت وما خلقت ، غاشم وطارق

وهى والء أهل بيت نبيك حممد صيل اهللا عليه وآله  ، بلباس سابغة حصينة ، كل خموف

 ، دار حصني اإلخالص يف االعرتاف بحقهمبج ، من كل قاصد يل أذية ، حمتجزا



1188 

 ، أوايل من والوا ، ومنهم وفيهم وهبم ، والتمسك بحبلهم مجيعا موقنا أن احلق هلم ومعهم

وأعذين اللهم هبم من  ، فصل عىل حممد وآله ، وأجانب من جانبوا ، وأعادي من عادوا

الرض إنا جعلنا من يا عظيم حجزت االعادي عني ببديع الساموات وا ، رش كل ما اتقيه

ِّثم يقبل السبحة ويمسح . »بني ايدهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبرصون

اللهم إين أسألك بحق هذه الرتبة املباركة وبحق صاحبها وبحق جده « : هبا عينيه ويقول

اجعلها شفاء  ، وبحق ولده الطاهرين عليهم السالم ، وبحق أمه وبحق أخيه ، وبحق أبيه

وجيعل السبحة معه ويتوكل عىل . » كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوءمن

وإذا كان اخلروج بالليل . اهللا وخيرج لكتابة الشعارات أو لصق امللصقات أو ما أشبه

 .)1(يف دعاء االعتصام الرشيف) أمسيت(بكلمة ) أصبحت(فليستبدل كلمة 

 دروسكم القيمة بعنوان بيان آل حممد لقد ركزتم يف : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

الثاين يف اآلخرة دون  ويف أعدائهم عىل الروايات التي تشري اىل مصري امللعون األول

اإلشارة إىل مصري أم املنافقني امللعونة عائشة فهل هناك روايات تشري اىل عقاهبا يف اآلخرة 

 ، ن بابا من أبواب جهنم السبعةتكو) عليها لعائن اهللا(نعم فقد ورد أهنا  : 1ج :  فأجاب؟

يؤيت  : فقد روى العيايش يف تفسريه عن أيب بصري عن جعفر بن حممد عليهام السالم قال

 ، والباب الثالث لعثامن ، وباهبا الثاين أليب بكر ، باهبا األول لعمر ، بجهنم هلا سبعة أبواب

والباب السابع  ، س لعائشةوالباب الساد ، والباب اخلامس لعبد امللك ، والرابع ملعاوية

وقد جاء احلديث ترميزا من الرواة والنساخ اضطرارا .فهم أبواب ملن تبعهم ، أليب سالمة

عسكر بن (وكان رمز عائشة  ، ّوحله العالمة املجليس عليه الرمحة يف البحار ، ملكان التقية

 ، السالم يوم البرصةبالنظر إىل اسم مجلها الذي ركبته ملحاربة أمري املؤمنني عليه ) هورس

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1744 
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ًوال خيفى أن من يكون بابا من أبواب جهنم فإن له عذابا شديدا هو أعظم . واسمه عسكر َ

فقد قال أمري  ، وهذا طبيعي بالنظر إىل جرائمها العديدة ، من عذاب سائر أهل جهنم

 .)1(هي أعظم الناس جرما : املؤمنني صلوات اهللا عليه عنها

ائشة مل تكن من املتقيات وقد أتت بفواحش وأحدثت يف وع) : معارص(يارس احلبيب 

الدين ومل تلزم ظهر حصريها عىل أقل تقدير إذ خرجت عىل مجلها حتارب اخلليفة الرشعي 

يف اجلنة وسلم صىل اهللا عليه وآله وهبذا لن جتتمع به وسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا 

 .)2(وجيةبل ستصري إىل النار حيث انسلخت عنها صفة الز

ليس أعظم من  أن القول بارتكاب عائشة لعنة اهللا عليها للزنا) : معارص(يارس احلبيب 

ثم قتله وسلم صىل اهللا عليه وآله القول بكفرها بإقدامها عىل التظاهر عىل رسول اهللا 

ومادام  ، وخروجها عىل إمام زماهنا صلوات اهللا عليه وهو الذي اتفق عليه العلامء مجيعا

فإن نسبة الزنا وسلم صىل اهللا عليه وآله  يف ارتكاهبا للزنا هو بعد استشهاد النبي الكالم

. وليس يف هذا حرج رشعي ، إليها تكون نسبة إىل امرأة كافرة بعد انقطاع عالئق الزوجية

ألن املرأة قد وسلم صىل اهللا عليه وآله ّال يصح القول أن ذلك مس لعرض رسول اهللا 

صىل وإقدام عائشة عىل قتل رسول اهللا . اإلطار بعد استشهادهخرجت بكفرها عن هذا 

ّثم اخلروج عىل وصيه عليه السالم هو اختيار منها ملا حذرها رسول وسلم اهللا عليه وآله 

وهو أن إقدامها عىل ذلك سيسقطها من رشف أمومة  ،  منهصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

وبعد هذا ال جيوز لكائن من كان أن وسلم  وآله صىل اهللا عليهاملؤمنني وال تبقى عرضا له 

صىل اهللا عليه وآله ّيدعي جهال أن دفاعه عن عرضها هو دفاع عن عرض رسول اهللا 
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وبعد حتقق العلم هبذا فال جيوز رشعا الدفاع عن عائشة وعرضها . فهو بريء منها ، وسلم

 أنه ليس يف روايات أهل .ألنه دفاع عن الكفرة والظاملني ، لعنها اهللا بحال من األحوال

بل الدليل قائم عىل خالفه كام  ، البيت عليهم السالم دليل واحد ينفي ارتكاهبا الفاحشة

فال جيوز لكائن من كان أن يعترب هذا القول خمالفا لعقيدة الشيعة لعدم ورود  ، ورد آنفا

 ، اوز ال خيفىبل القول اآلخر ما هو إال تأويل فيه جت ، النهي من املعصوم عليه السالم

ّومرد صدوره إىل التقية غالبا ّ)1(. 

أن بيانه أن عائشة لعنها اهللا كانت تعيش عقدة نفسية  : يف موقعه) : معارص(يارس احلبيب 

هبا ليس معناه أنه مل وسلم صىل اهللا عليه وآله جنسية بسبب عدم اهتامم الرسول األعظم 

 مما ينفي عصمته صلوات اهللا عليه وآله وإال كان هذا ، يكن يؤدي إليها حقوقها الزوجية

وإنام القصد أهنا لعنها اهللا كانت تريد أكثر من  ، وسلم بل هو يعطي كل ذي حق حقه

أن يرتك وظائفه وسلم صىل اهللا عليه وآله وتريد من الرسول  ، ّحقها بسبب هذه العقدة

بادة فتجعل نفسها ولذا كانت تؤذيه حتى عند اشتغاله بالع ، العبادية مثال وينشغل هبا

أمامه يف الصالة بتلك الوضعية املخزية التي ذكرهتا بنفسها لعنة اهللا عليها بغية إيذائه 

أن االستدالل عىل كون . ّوإجباره عىل ترك وظائفه وأعامله واالنشغال هبا أكثر من حقها

 استدالل عىل ّهيئتها لعنة اهللا عليها منفرة جاء يف سياق الكالم عىل أهنا تعيش عقدة ال أنه

كام أنه ال لزوم حني االستشهاد بروايات اخلصم مالحظة علم رجاهلم  ، وقوعها يف الزنا

ألن الكالم هو يف أن هذه قرائن يف كتبهم ومصادرهم ال  ، ومدى قبوهلم لتلك الروايات

ّأننا نوثقها أو نعتد هبا من حيث األصل كوننا ال نقبل رواية الناصبي والعامي إال يف 

وإنام نأيت  ، وعىل أن ينقلها الضابط عىل األقل ، ُت حمدودة ذكرت يف علم الروايةحاال
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وعىل هذا جرت سرية املناظرين . بتلك الروايات للتدليل عىل ما جاء يف كتبنا ومصادرنا

 .)1(من أهل احلق كام ال خيفى

 حياة هل كان هلا وهل إرتكبت عايشة الزنا يف نظركم : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

آل حممد ألن كل ما أسئل أحد  وجنسية رسية ؟ امتنى ان ال حترمنا أخي من علوم حممد

لقد قرأت كثري من األحاديث و ، اخلوف يتملك عىل إجابته والعلامء يف ذلك أجد التخبط

؟ امتنى .. .أعداء الوالية صدقتها وأنا يف احلقيقة من كثر بغيض لعايشة ويف هذا اخلصوص

ُنعم يستظهر ذلك من نصوص رصحية يف مصادر  : فأجاب. ارك اهللا بكم ؟أن تفيدونا ب

وهبا يبان أن عائشة لعنة اهللا . أهل احلق وقرائن ال تقبل اللبس يف مصادر أهل اخلالف

ّعليها كانت يف فسادها األخالقي كامرأيت النبيني نوح ولوط عليهام السالم وعىل 

تفسري موالنا اإلمام حممد بن عيل الباقر  ، ا الشأنومما ورد برصاحة يف هذ. زوجتيهام اللعنة

ٍرضب اهللاَُّ مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط  ( :صلوات اهللا عليهام لآلية الكريمة ِ ِ ُِ َ َّ ِّ ََ ُ ََ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ ٍَ َ ً َ َ

ْكانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عن َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َُ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ َهام من اهللاَِّ شيئا وقيل ادخال َ َ ًُ ْ َ ْ َ ُِ َِ َ

َالنار مع الداخلني  ِ ِ َّ َ َ َ  ّ حيث فرس اخليانة بالفاحشة بقوله صلوات اهللا عليه.)]10 : التحريم[َّ

واآلية باألصل أنزهلا اهللا تعاىل تقريعا لعائشة وحفصة . ما يعني بذلك إال الفاحشة: 

ّفوجه اهللا  ،  وتآمرمها عليه يف قصة التحريمعليهام اللعنة بعد تظاهرمها عىل رسول اهللا

ولك يف هذا أن تراجع . تعاىل إليهام هذا التقريع كاشفا عن كفرمها وفحشهام وسوء أدهبام

كام قد ورد يف تفسري القمي أن عائشة عندما خرجت إىل البرصة لقتال . تفاسري الفريقني

ال حيل لك أن  : ا طلحة وقال هلاأغواه ، أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه يف حرب اجلمل

ّولذا فقد ورد أن إمامنا املهدي املفدى صلوات . ّفزوجت نفسها منه! خترجي من غري حمرم

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=17 



1192 

ّاهللا عليه عندما يظهر فإنه سيخرج عائشة من قربها وحيييها ليقيم عليها احلد ألهنا تزوجت  ُ

صىل اهللا عليه وآله  طلحة مع حتريم الرجال عليها كوهنا كانت زوجة سابقة لرسول اهللا

وقد كان . وبذا يكون حكمها حكم أمهات املؤمنني الالئي حيرم عليهن النكاح أبداوسلم 

وقد بلغت وقاحته به مبلغا أن  ، ّطلحة بن عبيد اهللا لعنة اهللا عليه هيوى عائشة ابنة عمه

ّيرصح بأنه يرتقب موت رسول اهللا حتى يتزوج حمبوبته ّ جبنا حممد عن أحي : فقال لعنه اهللا! ّ

ّبنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا لو .. ّلئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده! ّ

 ، كثرياوسلم صىل اهللا عليه وآله فآذى بكالمه رسول اهللا ! ُقبض النبي تزوجت عائشة

م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ وال أن تنكحوا أز( : فنزلت اآلية ُ ْوما كان لك َْ َ َُ َ َِ َ َُ َ ُ َ َُ َ ْ َّواجه من بعده أبدا إن ََ ًِ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ

م كان عند اهللاَِّ عظيام  ُ ًذلك ِ ِ َِ َ َ ََ ّوبمجرد أن أقدمت عائشة عىل دس السم . )]53 : األحزاب[ْ ّّ

 ،  وقتلته بإيعاز من أبيها أيب بكر وصاحبه عمرصىل اهللا عليه وآله وسلميف فم رسول اهللا 

ال عليها وختتيل هبم بعد أن أفتت فإهنا بدأت تدخل الرج ، وبمشاركة صاحبتها حفصة

بجواز رضاعة الكبري كذبا عىل رسول اهللا حتى ترضع أختها أم كلثوم أو أسامء الرجال 

ّفيكون ذلك مسوغا رشعيا لرتدد الرجال عليها ، فيصبحوا إخوهتا من الرضاعة وذلك . ّ

فأي  ، ّلبوفيه من اخلزي والفحش ما ال خيفى عىل ذي  ، مشهور يف التاريخ ومتفق عليه

خزي وأي فحش أعظم من خلوة بني رجل وامرأة باختالق عذر رشعي مكذوب ال 

 ، وهذه اخللوة بحد ذاهتا كافية إلثارة الريب جتاهها! يستقيم مع التعاليم الساموية كهذا؟

والظاهر عندي . وهي قرينة واضحة يف كتبهم عىل أهنا ارتكبت من الفواحش ما ارتكبت

 كانت تعيش عقدة نفسية جنسية بسبب عدم اهتامم رسول اهللا هبا أن عائشة لعنها اهللا

ّوهذا هو ما يفرس اختالقها عرشات األحاديث  ، وانشغاله بالعبادة حتى يف يومها وليلتها

 كان - حاشاه -التي زعمت فيها أنه وسلم صىل اهللا عليه وآله املكذوبة عىل رسول اهللا 
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ّالتفاصيل الزوجية التي يعف لسان كل ذي من ) كذا وكذا(مولعا هبا ويامرس معها 

فكأهنا كانت بذلك تريد ملء النقص الذي كانت تشعر به يف هذا  ، أخالق عن ذكرها

ّخاصة وأهنا كانت قبيحة املنظر ومنفرة لسوادها ولوجود أثر اجلدري والبثور  ، اجلانب

بالعقدة النفسية  أي شعورها -وهذا . فال يرغب هبا أحد من الرجال ، الكثرية يف وجهها

صىل اهللا عليه ّ هو ما يفرس اهتاممها الزائد بالرجال بعد استشهاد نبينا العظيم -اجلنسية 

فال  !فكانت تفعل املستحيل جلذب أنظارهم حتى ولو بإغرائهم باجلواريوسلم وآله 

بيت  ، سيام وأهنا من بيت الكفر والنفاق ، يبعد من امرأة ساقطة كهذه أن تفعل الفاحشة

األول؛ أن نسبة الفاحشة إليها  : غري أنه ينبغي التنبيه هنا عىل أمرين. أيب بكر بن أيب قحافة

وإنام  ، ممنوع وليس إليه دليلوسلم صىل اهللا عليه وآله يف زمن بقائها زوجة لرسول اهللا 

وحينئذ ال يكون رسول  ، الكالم يف وقوع ذلك بعد استشهاده ورحيله وصريورهتا بال ويل

الثاين؛ أن نسبة ذلك . ّ مسؤوال عن أعامهلا وترصفاهتا الشائنةصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

بل وسلم صىل اهللا عليه وآله ّ ال خيدش بمقام نبينا األعظم - يف ما بعد االستشهاد -إليها 

ّإذ يظهر مدى حتمله بأيب هو وأمي المرأة ساقطة ومنافقة وقبيحة مثلها  ، إنه يرفع مقامه ُ

 ، وأتباعهام ، أبوها وصاحبه ، ا لألوامر اإلهلية بالزواج منها لتحييد املنافقني الكبارتنفيذ

وكام أن خيانة امرأيت نوح ولوط عليهام السالم وعىل . أثناء إقامة الدين والدولة اإلسالمية

فإن خيانة عائشة عليها اللعنة ال  ، زوجتيهام اللعنة ال ختدش بمقامهام النبوي العظيم

كيف وهي التي  ، سيام بعد مقتلهوسلم صىل اهللا عليه وآله بمقام خاتم األنبياء خيدش 

قتلته وقبل ذلك اهتمته يف رشفه عندما قذفت أم املؤمنني مارية رضوان اهللا عليها 

البنه إبراهيم عليه الصالة وسلم صىل اهللا عليه وآله بالفاحشة وحاولت نفي أبوة النبي 

ّارية وأثبت بنوة إبراهيم للنبي عليهام وآهلام السالمّوالسالم فربأ اهللا ساحة م وكيف وهي . ّ
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أال عليها من اهللا . ّالتي حاربت أهل بيته وتسببت بفتنتها بإهراق دماء آالف املسلمني

 .)1(العذاب األليم أبدا دائام

 يف خروج قرين الشيطان من صىل اهللا عليه وآله وسلمقوله ) : معارص(يارس احلبيب 

وال شك  ، القصد منه خروج الفتنة الشيطانية من هناك ، شة لعنها اهللا نوع جمازمسكن عائ

ومن  ، هذا من جانب. أن إبليس لعنه اهللا كانت له دخالة وتأثري يف األمر إىل جوار عائشة

آخر فقد ورد يف روايات أهل بيت الطهارة صلوات اهللا عليهم أن أعدائهم يشرتك 

فيكونون من جهة  ، فهم يف أرحام أمهاهتم حال اجلامعالشيطان مع آبائهم يف زرع نط

 ومنهم "شياطني اإلنس"ُوهبذا االعتبار يطلق عليهم اسم . منتسبني إىل معرش الشياطني

من رش الوسواس " : يف قوله تعاىلونحن إنام نستعيذ من الطرفني . عائشة لعنة اهللا عليها

وهذا هو املعنى يف اآلية . "الناسمن اجلنة و ، الذي يوسوس يف صدور الناس ، اخلناس

 .)2(التي أوردمتوها أيضا

ومل يكن بني عائشة وعمر تناحر أو بغضاء بل إن العالقة بينهام ) : معارص(احلبيب  يارس

ومن صور تلك العالقة . ْوكانا متآلفني إىل حد كبري ومثري للريبة ، كانت شديدة الوثاقة

يف وسلم صىل اهللا عليه وآله ها من أزواج النبي ّاملرتابطة أن عمر فضلها وحدها عىل غري

وأهنا كانت يف املقابل متتدحه عىل الدوام حتى أن التاريخ مل يسجل موردا واحدا  ، العطاء

. مع أنه سجل صدور ذلك منها جتاه عثامن بل جتاه أبيها أيضا ، فيه نقد منها له أو معارضة

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=17 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=161 
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نهام هو وجود عالقة جنسية رسية قذرة وال يبعد أن يكون سبب ذلك االرتباط الشديد بي

 .)1(بالنظر إىل طبيعة كل منهام من حيث اهلوس اجلنيس واملسارعة إىل الفاحشة

مل يصح يف مصادرهم غري أنه كان هيواها وكان يتمنى الزواج هبا ) : معارص(يارس احلبيب 

 الكريمة التي فنزلت فيه تلك اآلية)صىل اهللا عليه وآله وسلمبعد استشهاد النبي األعظم 

ّوقد سبق لنا أن فصلنا احلديث يف هذه املسألة يف جواب سؤال . فضحته إىل يوم القيامة

وقلنا هناك أن هذا العشق الذي كان يبديه طلحة لعائشة قرينة  ، سابق عن ارتكاهبا للزنا

عىل صحة اخلرب الوارد يف مصادرنا عن األئمة األطهار صلوات اهللا عليهم يف أنه قد 

 .)2(فراجع! ها يف مسريها إىل البرصة بدعوى أنه ال جيوز هلا أن تسافر بغري حمرمنكح

وقد  ، ّهيوى عائشة ابنة عمه كان طلحة بن عبيد اهللا لعنة اهللا عليه) : معارص(يارس احلبيب 

ّبلغت وقاحته به مبلغا أن يرصح بأنه يرتقب موت رسول اهللا حتى يتزوج حمبوبته ّ فقال ! ّ

ّأحيجبنا حممد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا" : لعنه اهللا لئن حدث به حدث ! ّ

صىل فآذى بكالمه رسول اهللا ! "ُلو قبض النبي تزوجت عائشة.. ّلنتزوجن نساءه من بعده

م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ وال أن  ( :فنزلت اآلية ، كثرياوسلم اهللا عليه وآله  ُ َوما كان لك ََ َ ُ َ ََ َُ َ ْ َْ ُ َ

ُتنكحوا ِ م كان عند اهللاَِّ عظيام َ ُ ً أزواجه من بعده أبدا إن ذلك ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َّ ًَ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ََ  .)3(]53 : األحزاب[َ

صىل هل طلق رسول اهللا  تعليق عيل موضوع ام املجرمني : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

 السيدة عائشة ؟ وإذا كان اجلواب بال فهل ينطبق عليها قول اهللا عزاهللا عليه وآله وسلم 

وجل وازواجه امهات املؤمنني؟ وإذا فرضنا جدال ان ام املؤمنني ليس بالرضورة ان تكون 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=165 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 
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من املؤمنني فان هذا الينفي عنها الصفة التي وصفها اهللا هبا اليس كذلك وبالتايل فهي ام 

وعيل هذا فهل تعتربها  )حتي وإن كانت هي كافرة عيل زعمكم(لكل مؤمن او مؤمنة 

؟ هل دفن يف وسلم صىل اهللا عليه وآله رة؟ ايضا اين دفن رسول اهللا امالك وان كانت كاف

صىل اهللا بيت عائشة ؟ ومن قام عيل دفنه اليس ال بيته عيل والعباس ؟ هل ويص الرسول 

بموضع دفنه ؟ بالعريب القائم بالدفن هو عيل فكيف يدفن الرسول يف وسلم عليه وآله 

ام املجرمني ؟ ملاذا مل يدفنه عيل يف منزل فاطمة  -تكذيبا للقران -بيت من تقولون عليها 

اخريا اقول اتق اهللا وال تكن سبابا لعانا فات  وملاذا مل يمرض الرسول يف بيت فاطمة ؟

وسلم صىل اهللا عليه وآله أن رسول اهللا   :فأجاب. املسلم ليس بالفاحش وال املتفحش؟

أما ( كون إحدى النساء وأن. قد طلق عائشة وحفصة يف حياته بسبب سوء أخالقهام

 وإنام جمرد بيان حلكم رشعي هو حرمة أن - بحد ذاته -ال يعني أي ترشيف هلا ) للمؤمنني

يف القرآن تعني ) أم املؤمنني(فكلمة  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمتنكح أحدا بعد رسول اهللا 

أي وليس يف ذلك . هذا فقط ، أن زوجات النبي كأمهات املؤمنني من حيث احلرمة

وسلم صىل اهللا عليه وآله بل عىل العكس إن كون املرأة زوجة للنبي  ، ّترشيف بمجرده

ّوالقرآن الكريم يرصح بأن نساء النبي لسن كباقي  ، جيعل عليها مسؤوليات مضاعفة
ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إ ( :قال تعاىل ، )التقوى(النساء ولكن برشط  َ ِّ ْ ِّ َِّ ََّ َ َّ ٍَ َِ َ ُ َ ِن ِ

ًاتقيتن فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا  ً َ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َُ َّ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ٌْ َِ ِِ ِِ ِ ْ َ ُ  : األحزاب[َّ

بل إن اهللا تعاىل يف كتابه املجيد هيدد نساء النبي ويرضب هلن املثل بزوجات باقي . )]32

ِّجاهتم خلدن يف النار بسبب فسقهنًفرغم أن أولئك كانوا أنبياء إال أن زو ، األنبياء قال . ُ

ن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان  ( :تعاىل ُ َيا نساء النبي من يأت منك َ َ ْ ََ ََ ْ ُ َ ُ ِّ َ َّ َ َِ ْ ُّ َ ِّ َِ َ َ ْ َ ََّ َ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِْ

ًذلك عىل اهللاَِّ يسريا  َِ َِ َ َ َرضب اهللاَُّ مثال للذين( : وقال تعاىل. )]30 : األحزاب[َ َِ َّ ِّ ًَ َ َ َ كفروا امرأة َ َ َ ْ ُِ َ َ
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َنوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاَِّ  ُ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ ْْ َ َ َ ُُ َ ٍَ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ َ َ

َشيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني  ِ ِ َِّ َ ْ َ َْ َ َّ َ َ ًُ ء  من هنا نعرف بأن زوجات األنبيا.)]10 : التحريم[َ

 ّولكن إذا اتقني أصبحن مرشفات وجيب علينا تعظيمهن واحرتامهن ، كغريهن من النساء

كخدجية بن خويلد وأم سلمة عليهام السالم أما أمثال عائشة وحفصة عليهام اللعنة ، 

فحيث أهنام كانتا غري تقيتني وارتكبتا كثريا من اجلرائم يف حق رسول اهللا وأهل بيته 

 وبحق اإلسالم واملسلمني عموما ومنها معركة اجلمل الشهرية األطهار عليهم السالم

التي راح ضحيتها اآلالف املؤلفة من املسلمني بسبب مترد وعصيان عائشة عىل اخلليفة 

الرشعي اإلمام عيل بن أيب طالب عليهام السالم فهؤالء مما ال شك فيه أهنن يف النار وأن 

وأما كالمك بأن عائشة تكون أما لكل . زيزعذاهبن ضعفني كام نطق بذلك كتاب اهللا الع

هو ترشيف فإن ) أم املؤمنني(وحتى لو اعتربنا أن كلمة . مؤمن ومؤمنة فكالم غري صحيح

أن هذا  و.ّفقد عائشة لرشط التقوى جيعلها حمرومة من هذا اللقب كام نص القرآن الكريم

رائم التي فعلتها ُقد سلب منها بعد اجل) حرمة نكاحها(اللقب وكذلك حكمه الرشعي 

وذلك بوصية من النبي نفسه خلليفته  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبعد استشهاد رسول اهللا 

فالنتيجة أن عائشة . ّالرشعي ووصيه اإلمام عيل بن أيب طالب عليهام الصالة والسالم

ىل صكافرة منافقة وليس كوهنا أما للمؤمنني إال بيانا حلكم رشعي فقط يف حياة رسول اهللا 

ومع ذلك فقد أخلت عائشة برشوط ذلك فطلقها  ، وبعد استشهادهوسلم اهللا عليه وآله 

 طالقا صىل اهللا عليه وآله وسلماإلمام عيل عليه الصالة والسالم وكالة خاصة عن النبي 

. كام ورد يف أحديث األئمة من أهل البيت عليهم الصالة والسالم ، يربأ اهللا ورسوله منها

ُقد دفن يف بيت عائشة فهذا من األكاذيب وسلم صىل اهللا عليه وآله هللا أما أن رسول ا

ً وإن قولنا عن عائشة أهنا أم املجرمني فال يعني ذلك أنه سبا وإنام وصف ألعامهلا .الكبرية
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صىل فهي التي قتلت رسول اهللا  ، وأفعاهلا فقط بحيث صارت أما وقدوة لكل املجرمني

  .)1(بالسموسلم اهللا عليه وآله 

أن عائشة هي رأس االنحطاط األخالقي يف التاريخ ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)2(اإلسالمي

) لعنها اهللا(روايات رضاع الكبري تعد إحدى موبقات عائشة ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)3(ودالئل انحرافها وميوهلا اإلباحية

ن احلمرياء هي املرأة أ : فأجاب. معنى أن عائشة محرياءسئل عن ) : معارص(يارس احلبيب 

رش النساء احلمرياء املحياض  : ومنه قول العرب. املحياض أي التي حتيض كثريا

 .)4(والسويداء املمراض

 .)5(فعائشة من حيث املجموع كانت امرأة ماجنة ) : معارص(يارس احلبيب 

احشة اطلعت عىل اعالن كتابكم الف : ًأرسل أحدهم ملوقعه قائال) : معارص(يارس احلبيب 

الوجه االخر لعائشة ومع اين العنها جهارا وارسارا اال ان طرح مسالة زناها عىل العلن 

تثري الغرية عىل رشف النبي عليه الصالة واله ولو كانت كل االستدالالت صحيحة اما 

؟ هذه املسالة حساسة  كان االوىل ان حتفظها رسا غرية عىل النبي االكرم وكرامته ورشفه

 من الناحية .جوك حبا بالنبي التطرح هكذا مسالة فيها مساس به اوالجدا ياشيخ ار

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=596 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=807 

)3 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1120 

)4 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1270 

)5 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1521 
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الثانية نحن نعرف ان راي الكثري من علامءنا ان اهللا عصم زوجات االنبياء من الزنا 

والفواحش حفاظا عىل كرامة االنبياء ومكانتهم وقدرهم واخليانة كانت خيانة عقيدة 

تاب الفاحشة لزالت مجيع هذه اإلشكاالت لو قرأتم ك : فجاء اجلواب. الخيانة فاحشة

صىل اهللا عن ذهنكم حيث أثبت الشيخ أن طرح هذه املسألة ال يمس رشف النبي األعظم 

وإال ملا طرحها األئمة األطهار عليهم السالم  ، بحال من األحوالوسلم عليه وآله 

 إن تنزيه النبي ويف احلقيقة. حيث ذكر الشيخ أحاديثهم املعتربة يف هذا املجال ، أنفسهم

من الفواحش التي ألصقتها به عائشة يتطلب طرح هذه وسلم صىل اهللا عليه وآله األعظم 

كام أثبت الشيخ أن ما يزعمه البعض عن إمجاع علامء الشيعة عىل عصمة زوجات . املسألة

فإنه  ، األنبياء عليهم السالم من الزنا والفواحش هو جمرد ادعاء ال أساس له من الصحة

ً تكذبه فقط أقوال بعض العلامء القدماء وإنام تكذبه أيضا أحاديث االئمة األطهار ال ّ ّ

يف احلقيقة إن الشيخ أتعب نفسه يف تأليف هذا الكتاب حتى . عليهم الصالة والسالم

 ، وصل إىل أكثر من ألف صفحة حتى تزول مجيع اإلشكاالت والشبهات يف هذا املوضوع

ب وبعد ذلك ستكتشفون احلقيقة واألوهام التي يسبح فيها فام عليكم إال مطالعة الكتا

 .)1(1432 شعبان 16مكتب الشيخ احلبيب يف لندن . البعض

عندما رشب الوليد بن عقبه اخلمر يف زمن حكومة عثامن  : سئل) : معارص(يارس احلبيب 

م عليها  فإذا كانت عائشة زانية فلامذا مل يق.جلده اإلمام عيل ع مع حتفظ عثامن عىل ذلك

مع العلم أهنا زنت يف حكومته ؟ هل كان اإلمام عيل ع ال يقيم حدود اهللا ؟ هل كان  ، احلد

جلد الوليد مع  فلامذا مل خيف من عثامن يف ، وإذا كان كذلك يتقي وخياف من عائشة ؟

العلم أن احلكومة مل تكن بيده ؟ـ هل أقام احلد عليها ومل يصلنا من التاريخ شيئ؟ سؤال 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1784 
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ملاذا مل متارس عائشة الزنا يف شباهبا ؟ ومارسته يف آخر حياهتا ؟ وإذا كان كذلك فام :  آخر

الداعي ملامرسة الزنا يف آخر العمر مع أن لذته يف الشباب وليس يف آخر العمر ؟نرجو 

أن احلد ثابت عىل مجاعة من املنافقني املجرمني ومن  :  فأجاب.اإلجابة بأرسع وقت ممكن

ّوقد أخره املعصومون إىل زمان ظهور قائمهم املهدي عليه السالم وعجل   ،بينهم عائشة

وقد ذكرت . اهللا فرجه الرشيف حيث سيكون بإمكانه إقامة هذه احلدود بال حماذير

الروايات الرشيفة أن عائشة سيقوم اإلمام املهدي عليه السالم بإجراء احلد عليها حني 

عصوم عليه السالم للحد ال يعني أنه ال هيتم بإقامة وعدم إقامة امل. حيييها بإذن اهللا تعاىل

وإنام يكون ذلك بسبب ظروف معينة يكون  ، حدود اهللا تعاىل أو أنه خياف من أحد

الرسول األعظم  : فعىل سبيل املثال. األصلح فيها تعطيل احلد أو تأخريه إىل زمان الظهور

وا قتله يف العقبة مع أهنم مستحقون  مل يقم احلد عىل الذين أرادصىل اهللا عليه وآله وسلم

فهل أن النبي  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمومع أن احلكومة كانت بيده  ، لذلك باإلمجاع

ًكان ال هيتم بإقامة حدود اهللا تعاىل أو أنه كان خائفا من وسلم صىل اهللا عليه وآله األعظم 

ّفكذلك عطل أمري املؤمنني . ولكن كانت املصلحة يف تعطيل احلد أو تأخريه ، كال! أحد؟

أن عائشة . سواء حد القذف أو حد الزنا ، عليه السالم احلد ومل يقمه عىل عائشة

ّوأصحاهبا مستحقون رشعا للقتل كام بينت الروايات الرشيفة عن أئمة أهل البيت عليهم  ً

لكن الروايات  ، السالم خلروجهم عىل الويص الرشعي وسفكهم دماء آالف األبرياء

ّ أيضا أن أمري املؤمنني عليه السالم من عليهم كام من رسول اهللا ذكرت ّ صىل اهللا عليه وآله ً

فكذلك عائشة  ، عىل أيب سفيان وأصحابه املرشكني بعد فتح مكة فصاروا طلقاءوسلم 

صىل اهللا عليه وآله ّوكام من رسول اهللا . وأصحاهبا هم طلقاء أمري املؤمنني عليه السالم

وهذا ال يعني أنه كان ال . ّني من أمري املؤمنني عليه السالم عىل الناكثنيعىل املرشكوسلم 
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. بل للمصلحة واالمتثال لألمر اإلهلي ، هيتم بإقامة حدود اهللا أو أنه كان خياف من أحد

وعليه فإن عدم إقامة احلد ال تستلزم نفي وقوع اجلريمة وإال وجب علينا نفي جريمة 

صىل اهللا عليه وآله يف العقبة بدعوى أنه وسلم  اهللا عليه وآله صىلالذين حاولوا قتل النبي 

وهذا ال يقول به أحد ألن إمجاع املسلمني قائم عىل وقوع هذه ! مل يقم عليهم احلدوسلم 

وكذلك إمجاع املسلمني قائم عىل وقوع جريمة خالد بن الوليد لعنه اهللا عندما . اجلريمة

. مع هذا مل يقم عليه احلدوسلم صىل اهللا عليه وآله لكن النبي  ، قتل املسلمني يف اليمن

مع مالحظة أن احلد الرشعي جيري بالبينة أو اإلقرار مع قطع النظر عن . واألمثلة كثرية

أي مل يكن هناك تقايض فال جيري  ، فإذا مل تكن هناك بينة أو إقرار ، علم املعصوم بالواقع

ًين واطالعه عىل الغيب عاملا بأن فالن مثال وإن كان املعصوم بعلمه اللد ، احلد عىل أحد

 ، وبالنسبة لعائشة من الواضح أنه مل حيصل إقرار وال بينة وعليه فال حد. قد زنى أو رسق

 أما .أما ثبوت جريمتها فجاء من خالل ما كشفه املعصوم عليه السالم يف أحاديثه الرشيفة

 .)1(اسط حياهتا وليس يف آخرهبالنسبة للسؤال الثاين فإن عائشة مارست الزنا يف أو

من حقد عائشة للصديقة الطاهر سالم اهللا عليها ) : معارص(حممد عيل الطباطبائي 

إظهارها املرسة عند وفاهتا وقد توفيت الزهراء سالم اهللا عليها فجاء نساء رسول اهللا صىل 

ت واظهرت اهللا عليها وآله وسلم كلهن إىل بني هاشم يف العزاء إال عائشة فإهنا مل تأ

 .)2(ًمرضا

 

 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1789 

 )احلاشية (1/223 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 2(
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ًوإذ أرس النبي إىل بعض أزواجه حديثا ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ِْ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َِ َ ِ ُِّ َِ َّ  : التحريم[َّ

َمن أنبأك هذا( : ايف قوله تعاليكفرت  : هي حفصة وقال] 3 َ َ َ َ َْ َ()1(.  

فصل يف بيان أختها يف الشقاوة حفصة طلقها النبي ) :  هـ1098 : ت(اهر القمي حممد ط

 فقال ، فسأله أبوها عن طالقها ،  يف حديث أنس وخرية الزجاجصىل اهللا عليه وآله وسلم

ثم انك ألضل  ، وان دينك لعور ، وان لسانك لقذر ، انطلق عني أما واهللا ان قلبك لوعر: 

أما واهللا لوال ما أمرين من تألف عباده ألبدين للناس  ، غدروانك من قوم  ، مضل ذكر

فواهللا ما يؤمن أحدكم حتى يكون النبي أحب إليه من أبيه وأمه  ، أغرب عني ، أمركم

وما يؤمن أكثرهم باهللا اال (فأنزل اهللا  ، واهللا أنت أحب إيل من نفيس : فقال ، وولده وماله

 .)2()وهم مرشكون

وأفعال حفصة أيضا تؤيد الروايات الصحيحة يف اشرتاكها يف  : )معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا  فهي امرأة خشنة الطباع مع رسول اهللا .صىل اهللا عليه وآله وسلم قتل رسول اهللا 

  .)3(ومع سائر الناسوسلم عليه وآله 

                                                        

 ، 22/246 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/168 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

31/640 

 626 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 2(

لنجاح  ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي  ، 103 ، لنجاح الطائي ، أزواج النبي وبناته) 3(

 105 ، الطائي
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 الكعبة فصىل عىل الرخامة احلمراء بني العمودين كنت دخلت مع أيب : الباقر عليه السالم

أو قتل أال وسلم صىل اهللا عليه وآله يف هذا املوضع تعاقد القوم إن مات رسول اهللا  : فقال

كان األول  : ومن كان ؟ قال : قلت : قال ، يردوا هذا االمر يف أحد من أهل بيته أبدا

  .)1(بةوالثاين وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل ابن احلبي

ِإنام النجوى من الشيطان ( : يف قول اهللا : الباقر عليه السالم َ ْ َ َ َّْ ِ َّ َ َّ  قال فالن )]10 : املجادلة[ِ

ون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم (قوله  ُ ْما يك َ َُ ُ َ َ ْ َِ ُ َّ َ َ َ ُِ ٍ  فالن وفالن وابن فالن )]7 : املجادلة[َِّ

كتابا ان مات حممد ان ال يرجع االمر أمينهم حني اجتمعوا فدخلوا الكعبة فكتبوا بينهم 

  .)2(وأبو فالن أبو عبيدة ، فالن وفالن أبو بكر وعمر :  قال املجليس.فيهم ابدا

ذاك موضع  : أنه مر بمسجد الغدير فنظر يف ميرسة املسجد فقال : الصادق عليه السالم

 ثم " مواله  من كنت مواله فعيل" :  حيث قالصىل اهللا عليه وآله وسلمقدم رسول اهللا 

ذاك موضع فسطاط املنافقني وسامل موىل أيب حذيفة وأيب  : نظر إىل اجلانب اآلخر فقال

                                                        
جامع أحاديث  ، 31/632 ، 28/85 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/545 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 12/212 ، للربوجردي ، الشيعة

 1/343 ، لعيل الكوراين العاميل ، ألف سؤال وإشكال ، 2/266

 ، 28/85 ، 17/29 ، للمجليس ، ربحار األنوا ، 2/356 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، )احلاشية (7/132 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 31/635

4/343 
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انظروا إىل عينيه تدوران كأهنام عينا  : فلام رأوه رافعا يده قال بعضهم ، عبيدة بن اجلراح

اد الذين كفروا ( : فنزل جربئيل عليه السالم هبذه اآلية ، جمنون ُوإن يكَ َ ََّ َ ُ َ َِ َليزلقونك ِ َ ُ َِ ْ ُ

ٌبأبصارهم ملا سمعوا الذكر ويقولون إنه ملجنون  ََ َ ُ ُ ِّ ََُّ ْ ُ َ َ ُ َ َّْ ِ َ َ ْْ ِ ِ ِ َ َ وما هو إال ذكر للعاملني *ِ ِ َِ ْ ِّ ََّ َ ٌَ َْ ِ -51 : القلم[ُ

52[()1(. 

اجتمع عثامن بن مظعون وأبو طلحة وأبو عبيدة ومعاذ ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

و دجانة يف منزل سعد بن أيب وقاص فأكلوا شيئا ثم قدم بن جبل وسهيل بن بيضاء وأب

لعن اهللا  : إليهم شيئا من الفضيخ فقام عيل فخرج من بينهم فقال عثامن يف ذلك فقال عيل

اخلمر واهللا ال ارشب شيئا يذهب عقيل ويضحك يب من رآين وازوج كريمتي من ال أريد 

ْيا أهيا الذين آمنوا (ة وخرج من بينهم فأتى املسجد وهبط جربئيل هبذه اآلي َُّ َ َُّ َِ
َ يعني هؤالء )َ

ِإنام اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل (الذين اجتمعوا يف منزل سعد  َ ِّ ُ ُ ْ ََ ْْ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ َ َِ َ َْ َْ َ ُ
ِ َّ ِ

م تفلحون  ُ َالشيطان فاجتنبوه لعلك ْ َّ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ِْ ُ َْ ِ ِ ا رسول تبا هلا واهللا ي : فقال عيل ،  اآلية)]90 : املائدة[َّ

  .)2(اهللا لقد كان برصي فيها نافذ منذ كنت صغريا

                                                        

 وسائل الشيعة ، 3/263 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 2/559 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 1(

 تفسري نور الثقلني ، 7/271 ، 5/216 ، للفيض الكاشاين،  التفسري الصايف ، 5/286 ، للحر العاميل، 

 ، معجم رجال احلديث ، 2/164 ، حلسن صاحب املعامل ، منتقى اجلامن ، 5/399 ، للحويزي، 

هلاشم  ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم ، 1/313 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 9/33 ، للخوئي

 25/26 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 170 ، البحراين

 348 ، للرشيف الريض ، حقائق التأويل ، 2/26 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 2(

 ) احلاشية(
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أن مجاعة من الصحابة تآمروا عىل أمري املؤمنني عليه السالم ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

وكتبوا يف ذلك صحيفة وكان أول ما يف الصحيفة النكث لوالية عيل بن أيب طالب عليه 

وشهد  ، ليس بخارج منهم ، يدة وسامل معهمالسالم وأن االمر إىل أيب بكر وعمر وأيب عب

واستودعوا  ، هؤالء أصحاب العقبة وعرشون رجال آخر : بذلك أربعة وثالثون رجال

  .)1(الصحيفة أبا عبيدة بن اجلراح وجعلوه أمينهم عليها

أي أعداء أمري املؤمنني عيل بن (ومن رؤسائهم ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

صىل وهو أول من حزن وهم حني أمر النبي  ، أبو عبيدة اجلراح) ه السالمأيب طالب علي

وحتضض وحترص األول والثاين  ، بوالية عيل عليه السالم بغدير خموسلم اهللا عليه وآله 

  .)2(عىل أخذ اخلالفة من أهل البيت عليه السالم

                                                        
 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 28/102 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

ملاذا اخرتت مذهب أهل  ، 51 ، بد الزهراء مهديلع ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 300

 ، 6/204 ، لعيل النامزي ، مستدرك سفية البحار ، )احلاشية (308 ، ملحمد مرعي األنطاكي ، البيت

 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 4/340 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية

الرصاط  ، )احلاشية (114 ، ملحمد بن احلسن القمي ، يد والدر الفريدالعقد النض ، )احلاشية (154

 كتاب األربعني ، 77 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة ، 3/154 ، لعيل بن يونس العاميل ، املستقيم

أليب  ، االستغاثة ، 2/207 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 573 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي، 

 6/479 ، للعاميل ، االنتصار ، 76 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 2/66 ، القاسم الكويف

 2/229 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(
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وكان كاتب  ، أبوعبيدة من رؤساء املنافقني) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

وكان فيها ميثاقهم أن ال يصريوا األمر  ، الصحيفة امللعونة التي كتبوها ودفنوها يف الكعبة

 .)1(يف عيل بعد النبي

هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأهيام  : يف قول أيب بكر) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

عمر أو أبو  : ام شئتمإين قد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فأهي :  وقوله.شئتم فبايعوا

 وإنام أدعوكم إىل أيب عبيدة أو عمر وكالمها قد رضيت لكم وهلذا االمر وكالمها له .عبيدة

فبايعوا  ، أيب عبيدة بن اجلراح أو عمر : إين ناصح لكم يف أحد الرجلني :  ويف أخرى.أهل

 ، عزا ومنعةواإلسالم  ،  حسب النبي األعظم جمدا ورشفا.بخ بخ :  قال.من شئتم منهام

استخالف مثل أيب عبيدة اجلراح ومل يكن إال حفارا مكيا حيفر  واملسلمني فخرا وكرامة

 فام أسعد حظ .أبو عبيدة وأبو طلحة : وكان فيها حفاران ليس إال ومها ، القبور باملدينة

 صىل اهللا عليه وآله وسلمهذه األمة أن يكون يف حفاري قبورها من يشغل منصة النبي 

وأي وازع أبا  ، ويكون هو مرجع العامل يف أمر الدين والدنيا ، ويسد ذلك الفراغ،  بعده

عبيدة من أن يكون خليفة ألمتانه ؟ بعدما كاد معاوية بن أيب سفيان أن يكون نبيا ويبعث 

  .)2(ألمتانه وعلمه

رموا أم أب( : يف روايات أصحابنا عند تفسري قوله تعاىل) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

أن ستة من املهاجرين واألنصار وهم أبو بكر وعمر  ، 79 :  الزخرف)أمرا فإنا مربمون

ومعاذ بن جبل وسامل موىل حذيفة وأبو عبيدة ابن اجلراح عهدوا فيام بينهم وأبرموا 

                                                        

 5/50 ، للمجليس ، مرآة العقول) 1(

السيد رامي  ، إعداد وتقديم ، لألميني ، الوضاعون وأحاديثهم ، 5/367 ، لألميني ، الغدير) 2(

 485 ، يوزبكي
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 ولذلك ترى . عن أهل بيتهصىل اهللا عليه وآله وسلمعهدهم عىل أن خيرجوا سلطان حممد 

وبعد ما  ، إنام يداولون البيعة فيام بينهم ، انوا حرضوا يوم السقيفةثالثة منهم عندما ك

وقال  ، فأوىص أبو بكر إىل عمر ، وقعت البيعة أليب بكر فلتة تداولوها كالكرة فيام بينهم

لو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا أو كان أبو عبيدة ابن اجلراح حيا ملا جعلتها شورى  : عمر

جعلها شورى يف ستة وجعل اخلرية لعبد الرمحان ابن عوف لعلمه ثم إنه  ، وأوصيت إليه

  .)1(بأنه ال يدع جانب عثامن فيكون قد أخرج سلطان حممد عن أهل بيته

صىل اهللا عليه  النبي   وضعوا له عن.أبو عبيدة بن اجلراح) : معارص(حممد تقي التسرتي 

 كان أمني الرجلني وخائن أهل أنه!  ولعمري .أن أبا عبيدة أمني هذه األمة : وآله وسلم

  .)2(فقد كان مع الثاين املؤسس خلالفة األولوسلم صىل اهللا عليه وآله بيت نبيه 

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(إبن اجلراح

 ، يدفنهم يف البقيع ملهاجرينكان أبوعبيدة بن اجلراح حفار قبور ا) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا عليه وأعجب من ذلك امتناع حفار قبور املهاجرين هذا من حفر قرب رسول اهللا 

إذ ذهب أبوعبيدة بن اجلراح إىل السقيفة لوضع حجر األساس خلالفة حزبه وسلم وآله 

بن اجلراح من  وملا امتنع ا.عىل أن يكون ثالث اخللفاءوسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا 

ًذلك اضطر بنو هاشم لدعوة حفار قبور األنصار أيب طلحة زيد بن سهل ليحفر قربا للنبي 

                                                        

 3/19 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 11/416 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال) 2(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 3(



1208 

وقد كان ابن اجلراح من دهاة قريش املرتبصني للوصول إىل !! وسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(سدة رئاسة املسلمني 

لنصوص الرشيفة هم أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من ا) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن 

 .)2(اهللا

 

 

                                                        

 213 ، املصدر السابق) 1(

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 
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وأما سعد فحسود  ، أما ابن عمر فضعيف ، دع هؤالء الرهط:  لعامر : عيل عليه السالم

 . )1(وذنبي إىل حممد بن مسلمة أين قتلت قاتل أخيه يوم خيرب مرحب اليهودي

فأما أسامة  ، إىل وايل املدينة ال تعطني سعدا وال بن عمر من الفئ شيئا : عيل عليه السالم

 وهذه إشارة إىل حلفه أن ال يقاتل من .بن زيد فإين قد عذرته يف اليمني التي كانت عليه

ِيا أهيا الذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهللاِّ (: يشهد الشهادتني حني قتل مسلام ونزلت  ِ َ ْ َ ُِّ ُ ْ َ ََ ََ َ ْ َِّ ُ ِ َ

ْفتبينوا  َُ َّ َ  .)2( ولذا ختلف عن أمري املؤمنني عليه السالم يف حروبه.])94 : النساء[َ

                                                        

حلامد  ، خالصة عبقات األنوار ، 32/70 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 716  ،للطويس ، األمايل) 1(

 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 108 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، 3/27 ، النقوي

ألمحد حسني  ، الثورة واملأساة ، كربالء ، 1/197 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 9/350

لعيل  ، نفحات األزهار ، 131 ، ملحمد الريض الرضوي ، عيل إمامنا وأبو بكر إمامكم ، 68 ، عقوبي

 28 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم ، 3/26 ، امليالين

التحرير  ، 48 ، البن داوود احليل ، رجال ابن داود ، 1/197 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

مستدرك  ، 1/353 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 74 ،  املعاملحلسن صاحب ، الطاوويس

مستدرك  ، 19/524 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 16/79 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/136 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 ، أعيان الشيعة ، 11/286 ، 9/56 ، 3/184 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث  ،445 ، املدنى

أهل البيت يف  ، 1/307 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 7/227 ، 3/249 ، ملحسن األمني

 166 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 552 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة
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 .)1( اهللا بن عمر مل ينرصا احلق ومل خيذال الباطلًإن سعدا وعبد : عيل عليه السالم

صىل اهللا عليه وآله ما كان أحد من أصحاب حممد ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2( أشد عىل عثامن من سعد بن أيب وقاص حتى ماتوسلم

دخل احلارث بن حوط ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ما أرى  ، يا أمري املؤمنني : عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم فقالالليثي 

إنك إن نظرت حتتك ومل  ، يا حارث : طلحة والزبري وعائشة احتجوا إال عىل حق ؟ فقال

ولكن اعرف احلق  ، إن احلق والباطل ال يعرفان بالناس ، تنظر فوقك جزت عن احلق

فهال أكون كعبد اهللا بن عمر وسعد  :  قال. باجتناب من اجتنبهوالباطل ، باتباع من اتبعه

إن عبد اهللا بن عمر وسعد أخذال احلق ومل  : بن مالك ؟ فقال أمري املؤمنني عليه السالم

 .)3(!متى كانا إمامني يف اخلري فيتبعان ؟  ، ينرصا الباطل

                                                        

 ، 32/228 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/63 ، )يه السالمعل(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 1(

 ، هنج السعادة ، 438 ، ألويس كريم حممد ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 34/311 ، 244

رشح هنج  ، )احلاشية (52 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، )احلاشية (1/299 ، للمحمودي

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 19/147 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 1/25 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/267

 31/287 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 280 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 ، للمجليس ، حار األنوارب ، 2/354 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 134 ، للطويس ، األمايل) 3(

البن  ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/299 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 32/228 ، 22/105

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، )احلاشية (1/429 ، الصباغ

 2/24 ، أيوبلسعيد  ، معامل الفتن ، 5/143 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ
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أبو عبيدة ومعاذ اجتمع عثامن بن مظعون وأبو طلحة و) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبو دجانة يف منزل سعد بن أيب وقاص فأكلوا شيئا ثم قدم 

لعن اهللا  : إليهم شيئا من الفضيخ فقام عيل فخرج من بينهم فقال عثامن يف ذلك فقال عيل

اخلمر واهللا ال ارشب شيئا يذهب عقيل ويضحك يب من رآين وازوج كريمتي من ال أريد 

ْيا أهيا الذين آمنوا (ن بينهم فأتى املسجد وهبط جربئيل هبذه اآلية وخرج م َُّ َ َُّ َِ
َ يعني هؤالء )َ

ِإنام اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل (الذين اجتمعوا يف منزل سعد  َ ِّ ُ ُ ْ ََ ْْ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ َ َِ َ َْ َْ َ ُ
ِ َّ ِ

م تفلحون  ُ َالشيطان فاجتنبوه لعلك ْ َّ َ َ َُ َ ُ ُ ْ ِْ ُ َْ ِ ِ تبا هلا واهللا يا رسول  : فقال عيل ،  اآلية)]90:  املائدة[َّ

  .)1(اهللا لقد كان برصي فيها نافذ منذ كنت صغريا

ومن رؤوس املنافقني سعد بن أيب وقاص ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وعداوته ألمري املؤمنني وانحرافه عنه ووقوفه بإيذائه عليه السالم  ، القريش من بني زهرة

 ، وهبته إياه نصيبه من املنازعة عىل اخلالفة ، وميله إىل عبد الرمحن بن عوف ، شورىيوم ال

ومظاهرته لعثامن أشهر من الشمس وقد ذكر مجع من املحققني أن أمري املؤمنني عليه 

فنسب إليه الضغن . فضغا رجل منهم لضغنه : السالم عناه بقوله يف اخلطبة الشقشقية

 قسطا كبريا من عداوة أهل البيت عليه السالم من أخواله بني  وذكروا أنه ورث.والعداوة

فلعنة اهللا عليه  ، ودان هبا وظهرت عنه حتى ارتفع عنها جلباب اللبس والشك ، أمية

  .)2(وعىل من ال يلعنه

                                                        

 348 ، للرشيف الريض ، حقائق التأويل ، 2/26 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 ) احلاشية(

 2/228 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(



1212 

ّقتل عثامن بسيف سلته " : قال سعد بن أيب وقاص) :  هـ1019 : ت(نوراهللا التسرتي 

 .)1(يلّعائشة وصقله طلحة وسمه ع

وهو املعدود عند  ، ًإن سعدا كان قارون هذه األمة) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

وظاهر من جهة ارتداده وتكربه عن مبايعة أمري املؤمنني  ، املخالفني من العرشة املبرشة

  .)2(عليه السالم

كر عليا عليه يف تعليقه عىل رواية ربيعة اجلريش أنه ذ) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

أما إن له مناقب  ، تذكر عليا : السالم عند معاوية وعنده سعد بن أيب وقاص فقال له سعد

صىل اهللا عليه قوله  ، أربع الن تكون يل واحدة منها أحب إيل من كذا وكذا وذكر محر النعم

 أنت مني بمنزلة : صىل اهللا عليه وآله وسلموقوله . ألعطني الراية غدا : وآله وسلم

 ونيس .من كنت مواله فعيل مواله  : صىل اهللا عليه وآله وسلموقوله . هارون من موسى

وانه مل ينسها بل  ، وأنت خبري ان ما نسيه سعد قضية الغدير :  قال البهبودي.سعد الرابعة

  .)3(أنكرها

لقد كان سعد واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذان الواليان مع باقي والة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب  ، الشام

                                                        

 ، رشح القصيدة الرائية ، 10/128 ، لألميني ، الغدير ، 295 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 1(

 ، 309 ، جلواد جعفر اخللييل ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم ، 357 ، واد جعفر اخللييلجل ، تتمة الترتية

 56 ، لنبيل فياض ، أم املؤمنني تأكل أوالدها ، )احلاشية (195 ، ملحمد التيجاين ، الشيعة هم أهل السنة

 280 ، للعاميل ، مرآة األنوار ومشكاة األرسار) 2(

 40/9 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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 وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي ، واملغرية بن شعبة ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)1(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

عيل عليه لوسلم ليه وآله صىل اهللا عسمع معاوية بحديث النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

ثم أمر بلعن عيل  ، أنت مع احلق واحلق معك حيثام دار من فم سعد وأم سلمة : السالم

فال أدري من الذي صنيعه أشد قبحا معاوية أم ! عليه السالم من عىل مآذن املسلمني ؟ 

 . )2(! ابن أيب وقاص ؟ 

ي أيدت أبا بكر وعمر وعثامن سعد بن أيب وقاص من اجلامعة الت) : معارص(نجاح الطائي 

وقد حفظ له عمر هذه اخلدمة  ، ونرصهتم يف منهجهم وأهدافهم ووصوهلم إىل اخلالفة

 . )3(ثم جعله واليا عىل الكوفة فرتة ثم عزله  ، فواله عىل جيوش العراق

 إن .أنت مع احلق واحلق معك حيثام دار : قال رسول اهللا لعيل) : معارص(نجاح الطائي 

 لكنه صىل اهللا عليه وآله وسلمأيب وقاص قد سمع هذا احلديث من فم الرسول سعد بن 

وتركه ثالثة  ، وتركه ثانية يف جملس الشورى فبايع عثامن ، وبايع أبا بكر وعمر ، ترك عليا

 . )4(ثم بايع معاوية ؟  ، إذ مل يبايع له بعد بيعة الناس العامة له ومل حيارب معه

                                                        
 2/254 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/254 ، املصدر السابق) 2(

 2/252 ، املصدر السابق) 3(

 2/254 ، املصدر السابق) 4(
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توضح النفس القبيل يف هنج فرد آخر من أفراد احلزب القريش ي) : معارص(نجاح الطائي 

أهيا  : وهو سعد ابن أيب وقاص إذ قال البن قبيلته عبد الرمحن بن عوف يف جملس الشورى

 .)1(بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا  ، الرجل

النفس القبيل القومي جعل سعد بن أيب وقاص يفضل ابن عوف ) : معارص(نجاح الطائي 

بدل مجلة أبرز تقوانا  ، ارفع رؤوسنا :  ويص املصطفى عيل عليه السالم وينطق عبارةعىل

 .)2(!وأظهر إيامننا 

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(سعد أيب وقاص

ش والنعامن بن كان صهيب وسعد بن أيب وقاص وسلمة بن وق) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا وشارك بعضهم يف حماولة قتل النبي  ، بشري من املنافقني املعارضني لسيد الرسل

 .)4(وسلم عليه وآله 

سعد بن أيب وقاص من الذين جاءوا بعثامن إىل احلكم عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

لعالية اال ان رغبة يف حصوهلم عىل املناصب ا ، حساب اخلليفة الرشعي عيل بن أيب طالب

 .)5(عثامن غدر هبم وأعطى املناصب لبني أمية

                                                        

 1/371 ، املصدر السابق) 1(

 1/371 ، املصدر السابق) 2(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 3(

 184،  املصدر السابق) 4(

 105 ، املصدر السابق) 5(
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  : يف قول الكميت) : معارص(صالح الصالح 

  عليه العدى من مفظعات اجلرائر...لتنظر ما القى احلسني وما جنت

  سعد وأبناء اإلماء العواهر ...من ابن زياد وابن هند وابن

ونا يف نسبه خبيثا يف والدته وسعد ابن سعد فإنه عمر بن سعد بن أيب وقاص وكان مطع

أبوه من الثالثة الذين اختارهم عمر بن اخلطاب للشورى وهذا عمر بن سعد واله عبيد 

واما قوله وأبناء اإلماء  ، اهللا بن زياد أمريا عىل جيشه ليتوىل قتال احلسني عليه السالم ففعل

اإلماء مجع أمة وهي اململوكة العواهر فالعواهر الزواين مجع عاهرة والعواهر صفة اإلماء و

 .)1(أصله أموه بالتحريك وتصغريها أمية

أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم ) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري 

 .)2(اهللا

 

 

                                                        

 )احلاشية (129 ، املعتزيل ، البن أيب احلديد ، )رشح القصائد العلويات السبع(الروضة املختارة ) 1(

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 
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فواهللا ال  ، سلوين قبل أن تفقدوين : بينا كان خيطب الناس وهو يقول : عيل عليه السالم

 ،  فقام إليه سعد بن أيب وقاص.تسألوين عن شئ مىض وال عن شئ يكون إال أنبأتكم به

أما واهللا لقد  : أخربين كم يف رأيس وحليتي من شعرة ؟ فقال له ، يا أمري املؤمنني : فقال

 أنك ستسألني عنهاوسلم صىل اهللا عليه وآله سألتني عن مسألة حدثني خلييل رسول اهللا 

وإن يف بيتك لسخال  ، وما يف رأسك وحليتك من شعرة إال ويف أصلها شيطان جالس، 

  .)1(وعمر بن سعد يومئذ يدرج بني يديه ، ييقتل احلسني ابن

واهللا ما فعلتها اال ألنك  : ملا صفق عبدالرمحن بن عوف عىل يد عثامن : عيل عليه السالم

ففسد بعد  :  قيل.دق اهللا بينكام عطر منشم ، رجوت منه ما رجا صاحبكام من صاحبه

 وقال . عبد الرمحنفلم يكلم أحدمها صاحبه حتى مات ، ذلك بني عثامن وعبد الرمحن

                                                        
هلاشم  ، مدينة املعاجز ، 196 ، للصدوق ، األمايل ، 155كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ) 1(

عليه (اإلمام احلسني  ، العوامل ، 44/256 ، 42/147 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/172 ، البحراين

 ، درر األخبار ، 1/68 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 143 ، لعبد اهللا البحراين ، )السالم

موسوعة شهادة  ، 2/456 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 312 ، خرسو شاهي ، حلجازي

 ، غاية املرام ، 2/68 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليهم السالم(املعصومني 

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 5/242 ، هلاشم البحراين

 ، ديوان دعبل اخلزاعي ، )احلاشية (193 ، ة األنصاريملحمد حيا ، املنتخب من الصحاح الستة ، 211

للحر  ، إثبات اهلداة ، 204 ، للتسرتي ، الصوارم املهرقة ، ًأنظر أيضا) احلاشية (93 ، لدعبل اخلزاعي

 2/422 ، العاميل



1217 

استجيبت دعوة عيل عليه السالم يف عثامن وعبد  : أبو هالل العسكري يف كتاب األوائل

 وملا بنى عثامن قرصه طامر والزوراء وصنع ... ، الرمحن فام ماتا إال متهاجرين متعاديني

يا  : قال ، فلام نظر إىل البناء والطعام ، طعاما كثريا ودعا الناس إليه كان فيهم عبد الرمحن

فغضب  ، وإين أستعيذ اهللا من بيعتك ، لقد صدقنا عليك ما كنا نكذب فيك! بن عفان 

فلم يكن  ، وأمر الناس أن ال جيالسوه ، فأخرجوه ، أخرجه عني يا غالم : وقال ، عثامن

ومرض عبد الرمحن  ، كان يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض ، يأتيه أحد إال ابن عباس

  .)1(امن وكلمه فلم يكلمه حتى ماتفعاده عث

 الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات قال : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم

ذهب عيل أمري املؤمنني عليه السالم فآجر نفسه عىل ان يستقى كل دلو بتمرة فأتى به : 

َالذين ( : ت هذه اآليةفلمزه اي وقع فيه فأنزل ، النبي وعبد الرمحن بن عوف عىل الباب ِ َّ

َيلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون  َ َّ َ َ َّ َ ُْ َّ ُْ َ ُْ ْ َْ َ ْ ُ َ َ َّ َ ِّ َُ َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٌمنهم سخر اهللاُّ منهم وهلم عذاب أليم  ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َُ َ ُ َ ْ ْ استغفر هلم أو ال تستغفر هلم *ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َ ََ ْ ْإن تستغفر هلم َ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ ِ

                                                        

 ، 31/400 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 570 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني) 1(

 ، 715 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/88 ، لألميني ، الغدير

جواهر  ، 1/438 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 1/188 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة

ملحمد  ،  لسانهعن) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/483 ، لعيل الكوراين العاميل ، التاريخ

موسوعة  ، 1/330 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 3/192 ، حممديان

 ، 3/117 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

 205 ، ملحمد التيجاين ،  أهل السنةالشيعة هم ، 302 ، جلواد جعفر اخللييل ، حماكامت اخللفاء وأتباعهم

 2/502 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة، 
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َسبعني مرة فلن يغفر اهللاُّ هلم ذلك بأهنم كفروا باهللاِّ ورسوله واهللاُّ ال هيدي القوم الفاسقني  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ َ َْ َ َ َ ْْ ُِ َِ َ َ ُْ َ ً

 .)1()]80-79 : التوبة[

ليه وآله صىل اهللا عما كان أحد من أصحاب حممد ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2( أشد عىل عثامن من عبد الرمحن بن عوف حتى ماتوسلم

 ، كان بني عبد الرمحن بن عوف وبني عثامن كالم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 وفررت يوم حنني ، وال بايعت حتت الشجرة ، واهللا ما شهدت بدرا : فقال له عبد الرمحن

 .)3( اليهوديةوأنت واهللا دعوتني إىل : فقال له عثامن، 

 : رأيت ابن عوف يقول : عن طارق بن شهاب قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

أنت أول من بايعه وأول من  : فقيل له ، يا أهيا الناس إن عثامن أبى أن يقيم فيكم كتاب اهللا

 .)4(وليس لناقض عهد ، إنه نقض : قال ، عقد له

ضج الناس يوما حني صلوا  :  أيب إسحاق قالعن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 فحول وجهه إليهم واستدبر القبلة ، فنادوا بعبد الرمحن بن عوف ، الفجر يف خالفة عثامن

أشهد اهللا  ، يا معرش املسلمني ، يا معرش أصحاب حممد : ثم خلع قميصه من جنبه فقال، 

فأجابه جميب من  ، ذاوأشهدكم أين قد خلعت عثامن من اخلالفة كام خلعت رسبايل ه

                                                        
 ، 13/188 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 2/247 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني) 1(

 ، 19/14 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 38/306 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 14/28

 2/101 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش

 31/287 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 280 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 31/288 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 281 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 املصادر السابقة) 4(
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َآآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين ( : الصف األول َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ ََ َ َُ فنظروا من  ، )]91: يونس [ْ

 .)1(فإذا هو عيل بن أيب طالب عليه السالم ، الرجل

لئال يصيل عليه  ، أوىص عبد الرمحن أن يدفن رسا) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(عثامن

دخلت عىل عبد الرمحن  : عن عثامن بن الرسيد قال) :  هـ447: ت (الصالح احللبي أبو 

عاجلوا طاغيتكم  : فقال ، فذكر عنده عثامن ، بن عوف يف شكواه الذي مات فيه أعوده

 .)3(ال عهد لناقض : قال ، فأنت وليته : قالوا ، هذا قبل أن يتامدى يف ملكه

ورد عبد الرمحن بن عوف ) :  هـ525: ت (ي حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيع

يا  : فقال له عبد الرمحن ، وسلمصىل اهللا عليه وآله وعثامن بن عفان إىل النبي  ، الزهري

زرق  ، تزوجني فاطمة ابنتك ؟ وقد بذلت هلا من الصداق مائة ناقة سوداء ، رسول اهللا

كن مع رسول اهللا أيرس من  ومل ي.وعرشة آالف دينار ، حمملة كلها قباطي مرص ، األعني

 .وأنا أقدم من عبد الرمحن إسالما ، بذلت هلا ذلك :  قال عثامن.عبد الرمحن وعثامن

فحصب  ، ثم تناول كفا من احلىص ، من مقالتيهاموسلم صىل اهللا عليه وآله فغضب النبي 

                                                        

 31/289 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 281 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 املصادر السابقة) 3(
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مت درة فقو ، فتحول احلىص درا :  قال.إنك هتول عيل باملك ؟ : وقال له ، به عبد الرمحن

 .)1(فإذا هي تفي بكل ما يملكه عبد الرمحن ، من تلك الدرر

 : فقال! يا منافق  : قال عثامن البن عوف) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

ليعلم  ،  فهذه أمور رشحناها.متى نافقت أيف توليتي إياك ؟ أم برضاي بمن مل يكن رىض

 .)2(غريوا كاألمم السالفةالناظر يف كتابنا أن القوم بدلوا و

ومن رؤوس املنافقني وأعالمهم وأساطينهم ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وعداوته ألهل البيت عليه  ، من بني زهرة بن كالب ، عبد الرمحن بن عوف القريش

وبذل جهده واستفرغ وسعه يوم الشورى  ، السالم مما ال خيفى عىل األجانب واألقارب

وتدفيه نظره يف سلوك طرق العداوة وألدنى أمر ال  ، ألمر عيل عليه السالميف رصف ا

  .)3(يدفع حتى كاشفه أمري املؤمنني بام فعل وما أراد ودعا عليه وعىل عثامن

ُأم أبرموا ( : يف روايات أصحابنا عند تفسري قوله تعاىل) : معارص(حممد الباقر البهبودي  َ ْْ َ َ

ُأمرا فإنا مربمو ْ ُ ِْ َّ ِ َ ً أن ستة من املهاجرين واألنصار وهم أبو بكر وعمر  ، ])79 : الزخرف[َن َ

ومعاذ بن جبل وسامل موىل حذيفة وأبو عبيدة ابن اجلراح عهدوا فيام بينهم وأبرموا 

 ولذلك ترى . عن أهل بيتهصىل اهللا عليه وآله وسلمعهدهم عىل أن خيرجوا سلطان حممد 

                                                        
ملحمد بن جرير  ، نوادر املعجزات ، 83 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 2/324 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 85 ، )الشيعي( الطربي 

 206 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(

 لزين الدين أيب حممد عيل بن يونس العاميل النباطي البيايض ، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم) 2(

 ،3/239 

 2/228 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 3(
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وبعد ما  ، إنام يداولون البيعة فيام بينهم ، سقيفةثالثة منهم عندما كانوا حرضوا يوم ال

وقال  ، فأوىص أبو بكر إىل عمر ، وقعت البيعة أليب بكر فلتة تداولوها كالكرة فيام بينهم

لو كان سامل موىل أيب حذيفة حيا أو كان أبو عبيدة ابن اجلراح حيا ملا جعلتها شورى  : عمر

 وجعل اخلرية لعبد الرمحان ابن عوف لعلمه ثم إنه جعلها شورى يف ستة ، وأوصيت إليه

  .)1(بأنه ال يدع جانب عثامن فيكون قد أخرج سلطان حممد عن أهل بيته

كان الرواة والكتاب السائرون عىل خطى احلزب القريش ال ) : معارص(نجاح الطائي 

يذكرون أبا بكر وعمر وعثامن وطلحة وإبن عوف وآخرون بمثلبة قدر اإلمكان ويضعون 

ًولو كان شخصا عاديا من عموم املسلمني لذكروه لكنهم  ، ل الواحد منهم كلمة رجلبد ً

 .)2(من قيادات الدولة فحذفوا أسامءهم

جاء يف رواية بأن عبد الرمحن بن عوف قد شكا إىل رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

ألبس قميصا من يا رسول اهللا تأذن يل أن  :  كثرة القمل وقالصىل اهللا عليه وآله وسلم

إن رواية حلية احلرير البن عوف فقط دون أفراد املسلمني  :  أقول.فإذن له : حرير ؟ قال

صىل اهللا ولو كانت صحيحة جلوز رسول اهللا  ، وهي باطلة عقال وسندا ، يروهيا هو نفسه

وقد جوز ابن عوف لبس احلرير لنفسه أوال  ،  لبس احلرير لكل املسلمنيعليه وآله وسلم

وقد أحل عمر لوزيره ! لزيف مدعاه باإلذن النبوي له بلبس احلرير ! !  جوزها البنه ثم

وال أدري كيف جوز ابن عوف البنه لبس ! عبد الرمحن لبس احلرير وحرمه عىل ابنه 

                                                        

 )احلاشية (3/19 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 67 ، لنجاح الطائي ، يةٍليال هيود) 2(
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فهل  ، احلرير ؟ هل كان ذلك بسبب القمل أيضا ؟ وإذا كان القمل متالزم مع الوساخة

 . )1(ه من دون املسلمني ؟ هو متالزم مع ابن عوف وأوالد

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(إبن عوف

 عثامن كوهنا عالقة قائمة عىل أسس -اخلطري يف عالقة ابن عوف ) : معارص(نجاح الطائي 

 بني أيب جهل وأيب هلب جتارية مادية ال عالقة هلا بالدين كالعالقة التي كانت قائمة

 وكان ذلك يف اجلاهلية .والعالقة القائمة بني عامرة بن الوليد بن املغرية وعمرو بن العاص

 عثامن قائمة عىل نفس األسس يف اإلسالم ويف أعىل -بينام استمرت عالقة إبن عوف 

ًمنصب حكومي إذ باع إبن عوف منصب اخلالفة لعثامن عارفا بشخصه وميولة األموية 

حصل . وحرصه عىل احلكم وعدم إعتنائه بغري األمويني وعدم إهتاممه بالعقود والعهود

َإبن عوف عىل هذه املعلومات القيمة عن طبيعة عثامن بعد معارشة دامت أكثر من أربعني 

ًوبعد هذا جاء إبن عوف مطالبا عثامن بإعادة احلكم إليه وفق إتفاقهام . سنة يف مكة واملدينة

ًوهذا نابع من غباء إبن عوف فرده عثامن أوال ردا سهال ثم ردا صعبا . الفةيف تناوب اخل ً ً ًً

 ومل .ً وأغلب رجال السياسية يبيعون قيمهم ملنازل دنيوية بعيدا عن القيم الساموية.ثم قتله

تتوقف القضية عند مقتل إبن عوف احلريص عىل السلطة بل أجج إبن عوف الثورة عىل 

وفتواه بقتل عثامن اخلارج عن الدين واملخالف لسرية  ،  الشعبيةعثامن بدعوته لإلنتفاضة

 فساعد هذا الترصف اجلاهيل من .والغادر بإتفاقه معه عىل تناوب السلطة ، الشيخني

ًاإلثنني عىل تشويه الثقافة اإلسالمية وتضعيف القيم السياسية فريض الناس تدرجييا 

                                                        

 2/287 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(
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س وهم يرون إبن عوف يبايع عثامن يف وقد إندهش النا. بإفعال معاوية ويزيد ومروان

ثم تعجبوا من دعوة ابن عوف لعزل عثامن وقتله يف املسجد النبوي . ًاملسجد النبوي يوما

 .)1(!ًيوما آخر

 .)2(أفتى عبدالرمحن بن عوف بقتل عثامن) : معارص(نجاح الطائي 

كم عىل عبدالرمحن بن عوف من الذين جاءوا بعثامن إىل احل) : معارص(نجاح الطائي 

رغبة يف حصوهلم عىل املناصب العالية اال ان  ، حساب اخلليفة الرشعي عيل بن أيب طالب

 .)3(عثامن غدر هبم وأعطى املناصب لبني أمية

 : جتريد اهلاشميني من كافة احلقوق السياسية حتت عنوان) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

ة اإلسالمية بل حرمت عىل أي مل تكتف بطون قريش باحليلولة بني عيل ورئاسة الدول

وعمر كذلك وعثامن  ، فأبو بكر مل يستعمل أي هاشمي ، هاشمي ممارسة أي وظيفة عامة

 أبايعك عىل رشط أن ال جتعل أحدا من بني هاشم " :  قال عبد الرمحن بن عوف.كذلك

 ما لك وهلذا إذا " : فقال عيل عند ذلك ، أي عدم توليه هاشمي ، "عىل رقاب الناس 

طعتها يف عنقي فإن عيل االجتهاد ألمة حممد حيث علمت القوة واألمانة استعنت هبا ق

 ، " ال واهللا حتى تعطيني هذا الرشط " : قال عبد الرمحن ، "كان يف بني هاشم أو غريهم 

 ومعنى ذلك أنه ال جيوز للخليفة أن يستعمل هاشميا ." واهللا ال أعطيكه أبدا " : قال عيل

                                                        

 143 ، املصدر السابق) 1(

 140 ، املصدر السابق) 2(

 105 ، املصدر السابق) 3(
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وال داعي للتذكري بأن عبد الرمحن  ، قوة وذا أمانة وتلك منتهى الرصامةحتى ولو كان ذا 

 .)1(نفذ بدقة وصية عمر

                                                        
 331 ، ألمحد حسني يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة) 1(
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ثم نكثا  ، عذرين اهللا من طلحة والزبري بايعاين طائعني غري مكرهني : عيل عليه السالم

ِوإن (ه اآلية منذ نزلت حتى قاتلتهم واهللا ما قوتل أهل هذ ، بيعتي من غري حدث أحدثته َ

فر إهنم ال أيامن هلم لعلهم  ُ م فقاتلوا أئمة الك ُ ثوا أيامهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينك َ ْنك ْ َ ْ َّ َّ ْ ْ ِّ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َّ

َينتهون  ُ   .)1()]12 : التوبة[ََ

فإنه بايعني  ،  والزبري بن صفية قبل نكثه بيعتيسلامن وأبو ذر واملقداد : عيل عليه السالم

أما بيعته األوىل التي وىف هبا فإنه ملا بويع أبو بكر أتاين أربعون رجال من املهاجرين  : مرتني

فأمرهتم أن يصبحوا عند بايب حملقني رؤوسهم عليهم  ، واألنصار فبايعوين وفيهم الزبري

 .سلامن وأبو ذر واملقداد والزبري : غري أربعةفام وىف يل وال صدقني منهم أحد  ، السالح

فإنه أتاين هو وصاحبه طلحة بعد ما قتل عثامن فبايعاين طائعني  ، وأما بيعته األخرى إياي

فقتلهام اهللا  ، ثم رجعا عن دينهام مرتدين ناكثني مكابرين معاندين خارسين ، غري مكرهني

                                                        
 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 2/79 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، ري العيايشتفس) 1(

 ، 13/87 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 32/233 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 11/64

تفسري  ، 2/190 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/455 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى

 206 ، جلعفر السبحاين ، اإليامن والكفر ، 9/182 ، للطباطبائي،  امليزان
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صىل اهللا عليه وآله  فثبتوا عىل دين حممد -داد  سلامن وأبو ذر واملق- وأما الثالثة .إىل النار

  .)1(وعىل ملة إبراهيم حتى حلقوا باهللا يرمحهم اهللاوسلم 

ثم مل يلبثا  ،  وبايعني يف أولكم طلحة والزبري طائعني غري مكرهني..... : عيل عليه السالم

 ، العهد يف الطاعةفجددت عليهام  ، واهللا يعلم أهنام أرادا الغدرة ، أن استأذناين يف العمرة

  .)2(ونقضا عهدي ، ونكثا بيعتي ، ثم مل يفيا يل ، فعاهداين ، وأن ال يبغيا لألمة الغوائل

نبايعك عىل أنا رشكاءك يف  : فقاال ، فكان أول من بايعني طلحة والزبري : عيل عليه السالم

اين عىل هذا االمر  فبايع.وعوناي يف العجز ، ولكنكام رشكائي يف القوة ، ال :  فقلت.االمر

 ، وكان طلحة يرجو اليمن والزبري يرجو العراق ، ولو أبيا مل أكرههام كام مل أكره غري مها

فأتيا عائشة واستخفاها مع كل  ، فلام علام أين غري موليهام استأذناين للعمرة يريدان الغدر

  .)3(نواقص العقول ، والنساء نواقص االيامن ، شئ يف نفسها عيل

                                                        

عن ) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 218حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 3/12 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 2/199 ، ملحمد حممديان ، لسانه

 13/42 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 29/471 ، لمجليسل ، بحار األنوار

 ، للمفيد ، اإلرشاد ، 32/99 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/236 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

رشح  ، 1/450 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 1/234 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 1/245

 32/435 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 181 ، البن طاووس ، كشف املحجة لثمرة املهجة) 3(

 5/225 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 30/17 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/82 ، للمريجهاين
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أال إن أئمة الكفر يف االسالم مخسه طلحة والزبري ومعاوية وعمرو بن  : ه السالمعيل علي

  .)1(العاص وأبو موسى األشعري

اللهم إن طلحة بن عبيد  : أنه رفع يده إىل السامء يف حرب اجلمل وقال : عيل عليه السالم

اللهم إن الزبري  ، اللهم فعاجله وال متهله ، ثم نكث بيعته ، اهللا أعطاين صفقة بيمينه طائعا

وهو يعلم  ، ونصب احلرب يل ، وظاهر عدوي ، ونكث عهدي ، بن العوام قطع قرابتي

 . )2(فاكفنيه كيف شئت وأنى شئت ، أنه ظامل

ملا بلغه وهو بالربذة خرب طلحة والزبري وقتلهام حكيم بن جبلة ورجاال  : عيل عليه السالم

إنه أتاين  : قام عىل الغرائر فقال ،  السبابجةمن الشيعة ورضهبام عثامن بن حنيف وقتلهام

أن طلحة والزبري وردا البرصة فوثبا عىل عاميل فرضباه رضبا  : خرب متفظع ونبأ جليل

وقتال العبد الصالح حكيم بن جبلة يف عدة من  ، مربحا وترك ال يدرى أحي هو أم ميت

وقتال السبابجة  ،  حقهمرجال املسلمني الصاحلني لقوا اهللا موفون ببيعتهم ماضني عىل

 فبكى الناس بكاء شديدا .وقتلوا غدرا ، قتلوهم صربا ، خزان بيت املال الذي للمسلمني

                                                        
رشح  ، 32/335 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/331 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 ، بحار األنوار ، 2/112 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 170 ، للطويس ، األمايل) 2(

 ، كتاب الفتوح ، 6/291 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 41/206 ، 189 ، 32/100 ، للمجليس

 ، للحيل ، كشف اليقني ، 1/241 ،  الفتح اإلربيلأليب ، كشف الغمة ، 2/468 ، ألمحد بن أعثم الكويف

لعيل  ، جواهر التاريخ ، )احلاشية (409 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 153

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 226/ ، الكوراين

إثبات  ، 37 ، من علامء البحرين والقطيف ، وفيات األئمة،  11/70 ، 9/320 ، ملحمد الريشهري

 2/500 ، للحر العاميل ، اهلداة
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اللهم اجز طلحة والزبري جزاء الظامل  : ورفع أمري املؤمنني عليه السالم يديه يدعو ويقول

 .)1(الفاجر واخلفور الغادر

 فقال هلام ، إننا نريد اخلروج إىل مكة للعمرة:  وقد قاال له طلحة والزبري : عيل عليه السالم

فحلفا له باهللا أهنام ال  ، وإنام تريدان الغدرة ونكث البيعة ، واهللا إنكام ال تريدان العمرة: 

وملا خرج  ، فأذن هلام ، وجددا له بيعتهام بأشد ما يكون من املواثيق واأليامن ، يريدان الغدر

  .)2( يف فتنة يقتالن فيها واهللا ال تروهنم إال : قال لصحبه

ملا خرج الزبري وطلحة من املدينة إىل مكة مل يلقيا أحدا اال وقاال له ليس  : عيل عليه السالم

 : لعىل يف أعناقنا بيعة وانام بايعناه مكرهني فبلغ عليا عليه السالم قوهلام فقال عليه السالم

ام سيقتالن أنفسهام أخبث مقتل ابعدمها اهللا واعزب دارمها واما واهللا لقد علمت اهن

ويأتيان من وردا عليه بأشأم يوم واهللا ما العمرة يريدان وقد اتياين بوجهي فاجرين ورجعا 

بوجهي غادرين ناكثني واهللا يلقيانني بعد اليوم اال يف كتيبة خشناء يقتالن فيها نفسهام 

  .)3(فبعدا هلام وسحقا 

                                                        

لعيل الكوراين  ، جواهر التاريخ ، 32/92 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 18 ، للمفيد ، الكافئة) 1(

 1/222 ، العاميل

 ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 210 ، للموىل حيدر الشريواين ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت ) 2(

 2/502 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 32/433 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/448، 

 لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 2/284 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 3(

 للموىل حيدر الشريواين ، )عليهم السالم(يت مناقب أهل الب ، 32/6 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 95، 

رشح  ، 232/ ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/318 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 210، 

 1/232 ، البن أيب احلديد ، هنج البالغة
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بلغك قول هذين  : فقال له ، س وكان استوزرهدعا عبد اهللا بن عبا : عيل عليه السالم

أرى أهنام  : فام ترى ؟ قال :  قال.بلغني قوهلام ، نعم :  ؟ قال- طلحة والزبري -الرجلني 

وول طلحة الكوفة ؛ فإهنام ليسا بأقرب إليك من الوليد  ، أحبا الوالية ؛ فول البرصة الزبري

 ، إن العراقني هبام الرجال واألموال ، وحيك : ثم قال ،  فضحك عيل.وابن عامر من عثامن

ويقويا عىل  ، ويرضبا الضعيف بالبالء ، ومتى متلكا رقاب الناس يستميال السفيه بالطمع

 .)1(القوي بالسلطان

 تسليام ألمر اهللا تعاىل - ويف أعيننا القذى -قد جرت أمور صربنا فيها  : عيل عليه السالم

وكان الصرب عليها أمثل من أن يتفرق املسلمون  ، لكفيام امتحننا به رجاء الثواب عىل ذ

ومعدن الكرامة  ، وأحق اخللق بسلطان الرسالة ،  نحن أهل بيت النبوة.وتسفك دماؤهم

وال من ذرية  ،  وهذا طلحة والزبري ليسا من أهل النبوة.التي ابتدأ اهللا هبا هذه األمة

فلم يصربا حوال واحدا وال شهرا  ، رصحني رأيا أن اهللا قد رد علينا حقنا بعد أع ، الرسول

 ثم .ليذهبا بحقي ويفرقا مجاعة املسلمني عني ، كامال حتى وثبا عىل دأب املاضني قبلهام

 .)2(دعا عليهام

                                                        

 ، نظام احلكم يف اإلسالم ، 1/332 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية) 1(

 ، )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 98 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، 119 ، للمنتظري

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/421 ، لباقر رشيف القريش

 5/112 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 ، 1/289 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(صباح البالغة م ، 1/249 ، للمفيد ، اإلرشاد) 2(

ملحسن  ، أعيان الشيعة ، 1/267 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 32/115 ، للمجليس ، بحار األنوار

موسوعة  ، 2/293 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 1/454 ، األمني
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اللهم ان طلحة ابن عبد اهللا أعطاين صفقة يمينه طائعا ثم نكث بيعتي  : عيل عليه السالم

 العوام قطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر اللهم فعاجله وال متهله اللهم وان الزبري بن

 .)1(عدوي وهو يعلم أنه ظامل يل فاكفنيه كيف شئت وأنى شئت

نحن أهل بيته وعصبته  : إن اهللا تعاىل ملا قبض نبيه عليه السالم قلنا : عيل عليه السالم

ر إذ نف ، فبينا نحن عىل ذلك ، ال ننازع حقه وسلطانه ، وورثته وأولياؤه وأحق اخلالئق به

 لذلك العيون والقلوب - واهللا -فبكت  ، املنافقون فانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غرينا

 وأيم اهللا لوال .وجزعت النفوس جزعا أرغم ، وخشنت له الصدور ، منا مجيعا معا

لكنا قد غرينا  ، وأن يعود أكثرهم إىل الكفر ويعور الدين ، خمافتي الفرقة بني املسلمني

 وقد بايعني هذان الرجالن طلحة والزبري عىل الطوع منهام ومنكم .ذلك ما استطعنا

اللهم فخذمها  ، ثم هنضا يريدان البرصة ليفرقا مجاعتكم ويلقيا بأسكم بينكم ، واإليثار

انفروا رمحكم اهللا يف طلب هذين  :  ثم قال.بغشهام هلذه األمة وبسوء نظرمها للعامة

 .)2(فوت تدارك ما جنياهالناكثني القاسطني الباغيني قبل أن ي

                                                                                                                                        

 ، 3/61 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(الب اإلمام عيل بن أيب ط

5/189 

 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة ، 2/112 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 153 ، للعالمة احليل ، كشف اليقني ، 1/241

 ، 6/291 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 41/206 ، 32/189 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/290

  ، 1/226 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 209 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية

بحار  ، 99 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 19 ، للمفيد ، الكافئة ، 1/246 ، للمفيد ، اإلرشاد) 2(

 1/217 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 32/111 ، للمجليس ، األنوار
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 : فقال هلام ، قدم عبد اهللا بن عامر بن كريز املدينة ولقي طلحة والزبري : الباقر عليه السالم

أما واهللا ال يزال ينتظر هبا احلباىل  :  فقال.نعم : قاال بايعتام عيل بن أيب طالب عليه السالم ؟

الفة من بني هاشم بل سينتظر أي سوف ال خترج اخل(ومتى تصري إليكام  ، من بني هاشم

أما واهللا عىل ذلك ما جئت حتى رضبت عىل أيدي أربعة آالف من  ، )هبا املولود أن يولد

 فأتيا عليا عليه السالم .أهل البرصة كلهم يطلبون بدم عثامن فدونكام فاستقيال أمركام

وما تريدان نكثا وال  ، واهللا إنكام تريدان العمرة : أتأذن لنا يف العمرة ؟ فقال : فقاال له

 :  قال.نعم : فراقا ألمتكام وعليكام بذلك أشد ما أخذ اهللا عىل النبيني من ميثاق ؟ قاال

 ثم .ردومها فأخذ عليهام مثل ذلك : ثم قال ، فمشيا ساعة : قال ، انطلقا فقد أذنت لكام

 :  ثم قال.ا الثالثةردومه : فقال ، فانطلقا حتى أتيا الباب ، انطلقا فإين قد أذنت لكام : قال

واهللا إنكم تريدان العمرة وما تريدان نكث بيعتكام وال فراق أمتكام وعليكام بذلك أشد ما 

 :  قال.اللهم نعم : قاال ، لذلك راع كفيل واهللا عليكام ، أخذ اهللا عىل النبيني من ميثاق

 .)1(واهللا ال أراكام إال يف فئة تقاتلني ، اذهبا وانطلقا ، اللهم اشهد

 - فسألوين عن طلحة والزبري -دخل عىل أناس من اهل البرصة  : الصادق عليه السالم

 .)2(كانا إمامني من أئمة الكفر : ويف رواية .فقلت هلم كانوا من أئمة الكفر
                                                        

جواهر  ، 2/145 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 61 ، للرشيف الريض ، خصائص األئمة) 1(

 1/214 ، لعيل الكوراين العاميل ، التاريخ

بحار  ، 11/63 ، للنوري الطربيس ،  الوسائلمستدرك ، 96 ، للحمريي القمي ، قرب االسناد) 2(

 ، ميزان احلكمة ، 13/85 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 32/185 ، للمجليس ، األنوار

 ، التفسري الصايف ، 2/77 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 1/732 ، ملحمد الريشهري

 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 2/188 ، للحويزي ، نيتفسري نور الثقل ، 2/324 ، للفيض الكاشاين

للجنة  ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 1/228 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 9/182
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ربوا عنها ال تف( : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم ْ َإن الذين كذبوا بآياتنا واستك َ ْ ْ َّ َّ َُّ ََ َ َ ُ َْ ََ ُ َ ْ ِ ِِ َ ْتح هلم ِ ُ َ ُ َّ

َأبواب السامء وال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط وكذلك نجزي املجرمني  ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُْْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ََ َّ َْ َ ِّ َ َ َ َ َ َِّ ِ َّ ُ َ

  .)1(نزلت يف طلحة والزبري واجلمل مجلهم]) 40 : األعراف[

ٍأو كظلامت( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ ُ ُ َ ْ ُيف بحر جلي يغشاه (ن وفالن  فال)َ َ ْ ََ ْ ٍّ ِّ ُّ ٍ ِ

ٌموج ْ ٌمن فوقه موج( يعنى نعثل )َ ْ َْ ِِّ ِ ٍظلامت بعضها فوق بعض( طلحة وزبري )َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُُ ٌ  معاوية ويزيد )َ

 .)2(وفتن بنى أميةلعنهم اهللا 

خداش إىل أمري  : بعث طلحة والزبري رجال من عبد القيس يقال له : الصادق عليه السالم

إنا نبعثك إىل رجل طال ما كنا نعرفه وأهل بيته  : وقاال له ، ني صلوات اهللا عليهاملؤمن

وأن حتاجه  ، وأنت أوثق من بحرضتنا من أنفسنا من أن متتنع من ذلك ، بالسحر والكهانة

 ، واعلم أنه أعظم الناس دعوى فال يكرسنك ذلك عنه ، لنا حتى تقفه عىل أمر معلوم

 ، لناس هبا الطعام والرشاب والعسل والدهن وأن خيايل الرجلومن األبواب التي خيدع ا

                                                                                                                                        

يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 77 ، )عليه السالم(احلديث معهد باقر العلوم 

 5/224 ، ملحمد الريشهري ، ريخالكتاب والسنة والتا

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 69/80 ، 32/106 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

لعيل بن  ، تفسري القمي ، 2/17 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 2/104 ، الشاهرودي

لرشف الدين  ، تأويل اآليات ، 2/30 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/230 ، إبراهيم القمي

 2/15 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 1/400 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 1/171 ، احلسيني

تفسري  ، 23/324 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/106 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، 121 ، لنجاح الطائي ،  امللوك الثالث؟ ؟ملاذا مل يصل عيل عىل ، 3/612 ، للحويزي ، نور الثقلني

أليب احلسن  ، مرآة األنوار ، 3/438 ، للفيض الكاشاين ، الصايف ، 3/140 ، هلاشم البحراين ، الربهان

 1/364 ، ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 229 ، العاميل
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وال متس له عسال وال دهنا وال ختل معه واحذر  ، وال ترشب له رشابا ، فال تأكل له طعاما

وتعوذ باهللا من كيده  ، فإذا رأيته فاقرأ آية السحرة ، وانطلق عىل بركة اهللا ، هذا كله منه

 فلام أتى ....ال متكنه من برصك كله وال تستأنس به فإذا جلست إليه ف.وكيد الشيطان

 : عيل عليه السالم فقال :  إىل أن قال...خداش أمري املؤمنني عليه السالم صنع ما أمراه

اللهم أقعص الزبري برش قتلة واسفك دمه عىل ضاللة وعرف طلحة املذلة وادخر هلام يف 

وكتام شهادهتام وعصياك وعصيا إن كانا ظلامين وافرتيا عيل  ، اآلخرة رشا من ذلك

واهللا ما رأيت حلية  :  ثم قال خداش لنفسه.آمني : قال خداش ، آمني : قل ، رسولك يف

أنا أبرأ إىل  ، حامل حجة ينقض بعضها بعضا مل جيعل اهللا هلا مساكا ، قط أبني خطأ منك

ال واهللا حتى تسأل :  قال ، ارجع إليهام وأعلمها ما قلت : عيل عليه السالم قال ، اهللا منهام

ففعل فلم يلبث أن انرصف وقتل معه  ، اهللا أن يردين إليك عاجال وأن يوفقني لرضاه فيك

  .)1(يوم اجلمل رمحه اهللا

وال  ، وال إىل آل عمر ، ال يرفع االمر واخلالفة إىل آل أيب بكر أبدا : الصادق عليه السالم

 ، وذلك أهنم برتوا القرآن وأبطلوا السنن ، داوال يف ولد طلحة والزبري أب ، إىل آل بني أمية

  .)2(وعطلوا االحكام

ملا اشتد بعثامن احلصار عمل بنو أمية عىل ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وكان عىل احلرس طلحة  ، إخراجه ليال إىل مكة وعرف الناس ذلك فجعلوا عليه حرسا

                                                        
مدينة  ، 6/273 ، املازندراينملحمد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 1/345 ، للكليني ، الكايف) 1(

 للمحمودي ، هنج السعادة ، 32/130 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/142 ، هلاشم البحراين ، املعاجز

 2/400 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 3/532 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 8/377، 

 89/26 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 1/5 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(
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واطلع عثامن وقد اشتد به  : قال ،  يف دار عثامنبن عبيد اهللا وهو أول من رمى بسهم

 أسقونا رشبة من املاء وأطعمونا مما رزقكم اهللا! احلصار وظمي من العطش فنادى الناس 

 .)1(ال تذوقه ، ال واهللا! فناداه الزبري بن العوام يا نعثل ، 

أن القوم مضوا ويدل عىل ما أثبتناه منه ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

مرصين عىل أعامهلم غري نادمني عليها وال تائبني منها وإهنم كانوا يتظاهرون إىل اهللا بالقربة 

والتدين بعداوهتم ألمري املؤمنني عليه السالم والبغض والتضليل والتبديع له وألوالده 

م يرى عليهم ولشيعته وأنصاره والرباءة إىل اهللا من مجيعهم وإن أمري املؤمنني عليه السال

  .)2(بمثل ذلك ويرى القربة إىل اهللا بجهادهم وقتاهلم حتى مىض لسبيله

أما طلحة فقتل بني الصفني وهو مصمم ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

كتب عيل عليه السالم إىل عامله ... ، وهذه حال ظاهرها اإلقامة عىل الفسق ، عىل احلرب

 إن اهللا تعاىل قتل طلحة والزبري عىل بغيهام وشقاقهام ونكثهام " : وكان فيهيف اآلفاق بالفتح 

ولو كان الرجل تائبا ملا قال هذا القول  ،  يف كالم طويل"وهزم مجعهام ورد عائشة خارسة 

 .)3(فيه أمري املؤمنني عليه السالم

                                                        
 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 1/146 ، سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد ، 75 ، للمفيد ، اجلمل) 1(

 137 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 19

 225 ، للمفيد ، اجلمل) 2(

 2/141 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 3(
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 أهل البرصة اتفقت اإلمامية عىل أن) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وأهنم بذلك يف  ، والشام أمجعني كفار ضالل ملعونون بحرهبم أمري املؤمنني عليه السالم

  )1(النار خملدون

 : عن أيب نرضة عن رجل من ضبيعة قال) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

إنكام رجالن من  : فقلت هلام ، ملا قدم طلحة والزبري ونزال طاحية ركبت فريس فأتيتهام

خرباين عن  ، وأنا أصدقكام وأثق بكاموسلم صىل اهللا عليه وآله أصحاب رسول اهللا 

 ؟ أما طلحة - صىل اهللا عليه وآله وسلم -هذا يشء عهده إليكام رسول اهللا  ، مسريكام

 .)2(حديثنا أن هاهنا دراهم كثرية فجئنا لنأخذ منها : وأما الزبري فقال ، فنكس رأسه

طلحة والزبري حني قدما دخل ناس عىل ) :  هـ413: ت ( النعامن امللقب باملفيد حممد بن

 : هذا يشء عهد إليكام رسول اهللا أم رأي رأيتامه ؟ فقاال ، أرأيتام مقدمكام : فقالوا ، البرصة

 .)3(ال ولكنا أردنا أن نصيب من دنياكم

ف يكون الزبري تائبا ؟ فكي) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

ومن تاب ال  ، وقد رصح أمري املؤمنني عليه السالم بأنه متادى يف الغي حتى قتل ناكثا

 "وذكر بغي القوم ونكثهم  ، وتقبيح ما كان عليه قبل التوبة ، يوصف بالنكث

 وأبلغت ، وحاكمناهم إىل اهللا فأدالنا عليهم فقتل طلحة والزبري وقد قدمت إليهام باملعذرة

                                                        

النرصة يف حرب  ، 383 ، جلعفر السبحاين ، رسائل ومقاالت ، 42 ، للمفيد ، االتأوائل املق) 1(

 14 ، البرصة

 32/142 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/23 ، للمفيد ، املسائل العكربية ، 23 ، للمفيد ، الكافئة) 2(

  9/318 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة، 

 32/142 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/23 ، للمفيد ، سائل العكربيةامل ، 24 ، للمفيد ، الكافئة) 3(
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وال أجابا الناصحني  ، فام أطاعا املرشدين ، واستشهدت عليهام األمة ، إليهام يف النصيحة

ورضب اهللا وجه بقيتهم فأدبروا فام كانت  ، فقتل حوهلا عامل جم ، والذ أهل البغي بعائشة

ناقة احلجر بأشأم عليها منها عىل أهل ذلك املرص مع ما جاءت به من احلوب الكبري يف 

 ، وال معذرة ، بال بينة ، وسفك دماء املؤمنني ، ا واغرتارها يف تفريق املسلمنيمعصية رهب

 .)1(وال حجة ظاهرة

فربهان كفرهم أظهر من  ، وأما حماربوه عليه السالم) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(ألن كل شئ دل عىل كفر أولئك دل عىل كفر هؤالء ، برهان كفر املتقدمني عليه

فباطلة  ،  فأما دعوى توبتهم)رد من ادعى توبتهم() :  هـ447: ت (صالح احللبي أبو ال

.. أن كل من قال أن قتاهلم عليا عليه السالم كفر حكم بموهتم عليه : منها : من وجوه

 : ومنها.. .وإمجاعهم حجة ، إمجاع آل حممد عليهم السالم وشيعتهم عىل ذلك : ومنها

فلو كانا تابا من نكث بيعة  ، عركة والزبري بوادي السباعحصول العلم بقتل طلحة يف امل

ال سيام وذلك  ، أمري املؤمنني عليه السالم وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمني معتذرين

فال  ، فضالهلم باحلرب معلوم ،  وأيضا.ومن حصول خالفه دليل عىل إرصارمها ، ممكن

ولو سلمت من القدح لكانت آحادا ال  ، جيوز الرجوع عنه بأخبار شاذة مقدوح يف طرقها

فكيف يف مسألة ال  ، جيوز من جهة العقل وال السمع عندنا العمل هبا يف شئ من الفروع

فلو صحت األخبار املتعلقة هبا يف  ،  وبعد.جيوز احلكم فيها بشئ ال يوجب العلم باتفاق

احلكم باملحتمل عىل ما ال فال جيوز  ، الحتامهلا للتوبة وغريها ، التوبة مل تدل عىل املقصود

ندمت ندامة  : و ، ما رأيت مرصع شيخ أضيع من مرصعي :  كقول طلحة.حيتمل

                                                        

 4/330 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف اإلمامة) 1(

 407 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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لو استقبلت من أمري ما استدبرت  : الكسعي ملا رأت عيناه ما صنعت يداه وقول الزبري

فاخرتت عارا عىل نار مؤججة أنى يقوم هلا خلق من  : شعر ،  وقوله.ما شهدت اجلمل

 .وليتني كنت نسيا منسيا ، ليت أمي مل تلدين وال شهدت يوم اجلمل : عائشةالطني وقول 

بل الظاهر  ، ألنه ال شئ من هذه األقوال دال عىل التوبة بصفتها ، يف أمثال هلذه اخلرافات

ونيل املأمول من  ، من حاهلا إفادة التأسف عىل فوت األمنية من الظفر بعيل عليه السالم

وليست التوبة من الشك  ، ا أن تكون صادرة عن شك يف األمر وأحسن أحواهل.اخلالفة

مع إمكانه من الرجوع إىل  ، عدوهلم عام ال تصح التوبة من دونه : يؤكد ما قلناه ، يف شئ

 .)1(والتنصل من قتاله وخالفه ، أمري املؤمنني عليه السالم

يه املعتزلة من ما تدع) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

وليس أيضا  ، األخبار يف توبة طلحة والزبري وعائشة فهي كلها أخبار آحاد ال يلتفت إليها

 وأدل الدليل عىل عدم التوبة أهنم لو تابوا لسارعوا إىل أمري املؤمنني .فيها ترصيح بالتوبة

 ،  احلرب فمام تعلقوا به رجوع الزبري عن.عليه السالم والدخول يف عسكره واجلهاد معه

وقد قيل إنه ملا الحت له أمارات  ، ونفس الرجوع ليس بدليل التوبة ألنه حيتمل غري التوبة

وقال قوم إنه رجع ليتوجه إىل  ، الظفر ألمري املؤمنني عليه السالم وأيس من الظفر رجع

 ، كفر عن يمينك :  فقال.حلفت أال أقاتله : إنه ملا انرصف وبخه ابنه فقال :  وقيل.معاوية

 برش " وما روي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال .فأعتق مملوكا له ورجع إىل القتال

ألنه جيوز أن يستحق قاتله النار ألمر  ،  ال يدل عىل توبته أيضا"قاتل ابن صفية بالنار 

 .)2(سوى قتله

                                                        

 410 ، املصدر السابق) 1(

 229 ، للطويس ، اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد) 2(
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ن ما والذي يدل عىل بطال) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

وما يدعونه  ،  أن الفسق معلوم رضورة- أي عائشة وطلحة والزبري -يدعونه من التوبة 

 وأيضا فكتاب أمري املؤمنني .وال نرجع عن املعلوم إىل املظنون ، من التوبة طريقه اآلحاد

عليه السالم إىل أهل الكوفة واملدينة بالفتح يتضمن فسق القوم وأهنم قتلوا عىل خطاياهم 

والكتب معروفة يف  ، ومن مات تائبا ال يوصف بذلك ،  قتلوا عىل النكث والبغيوأهنم

 وروي أيضا أنه ملا جاءه ابن جرموز برأس الزبري وسيفه تناول سيفه وقال .كتب السري

سيف طال ما جىل به الكرب عن وجه رسول اهللا ولكن احلني ومصارع  : عليه السالم

 :  وروى حبة العرين قال.ه بأنه مرصع سوء ومن كان تائبا ال يوصف مرصع.السوء

أصحاب اجلمل  واهللا لقد علمت صاحبة اهلودج أن : سمعت عليا عليه السالم يقول

 .)1(ملعونون عىل لسان النبي األمي وقد خاب من افرتى

جتسسوا عىل  : عن عامر قال) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

 :  ويف نسخة-ليلة العقبة الثالثة وصاحبا البرصة وسلم ليه وآله صىل اهللا عرسول اهللا 

وأبو  ، وأبو مسعود ،  وعمرو بن العاص-األول والثاين والثالث وطلحة والزبري

  .)2(موسى

احتجاج أمري املؤمنني عليه السالم عىل الزبري بن ) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

معا عىل اخلروج عليه واحلجة يف أهنام خرجا من الدنيا غري العوام وطلحة بن عبد اهللا ملا أز

كنت قاعدا عند عيل عليه  :  روي عن ابن عباس رمحه اهللا أنه قال.تائبني من نكث البيعة

                                                        

 227 ، املصدر السابق) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 596 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 2(

1/605 
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قد  : وقال ، السالم حني دخل عليه طلحة والزبري فاستأذناه يف العمرة فأبى أن يأذن هلام

وإنام  ، واهللا ما يريدان العمرة : ثم التفت إيل فقال ، اعتمرمتا فأعادا عليه الكالم فأذن هلام

واهللا ما تريدان العمرة وما  : ثم قال هلام ، يريدان الغدرة قلت له فال تأذن هلام فردمها

واهللا ما  : ثم التفت إيل فقال ، فحلفا له فأذن هلام ، وفرقة ألمتكام ، تريدان اال نكثا لبيعتكام

فخرجا إىل مكة فدخال  : قال ، حلفا يل باهللا ، اذنت هلام ؟ قالفلم  : يريدان العمرة قلت

 .)1(عىل عائشة فلم يزاال هبا حتى أخرجاها

ًقول عيل عليه السالم يف انه مل يكن ينسب أحدا من أهل ) :  هـ1104 : ت(احلر العاميل 

هذا  :  قال.هم إخواننا بغوا علينا : ولكنه كان يقول ، حربه إىل الرشك وال إىل النفاق

 .)2(حممول عىل التقية

 : فقال ، استأذنا عليا يف العمرة ، ان طلحة والزبري) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

فأذن هلام فخرجا ! اللهم غفرا إنام نوينا العمرة  : لعلكام تريدان الشام أو العراق ؟ فقاال

وما بايعناه إال مكرهني حتت ! ! ال واهللا ما لعيل يف أعناقنا بيعة  : مرسعني وجعال يقوالن

 .)3(إىل أقىص دار وأحر نار] أبعدمها اهللا [ أخذمها اهللا  : فبلغ ذلك عليا فقال! ! ! السيف 

                                                        
 32/98 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/235 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ، 15/83 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 2(

 13/13 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 2/806 ، للمنتظري

  1/231 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 32/120 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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جالوت اسم ملك من طغاة زمان بني إرسائيل وقد ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

حرب يوم يقال بأن معاوية نظري طالوت يف هذه األمة وربام يصدق عىل رؤوساء 

  .)1(اجلمل

القول بإرتداد بعض احلواريني بعد عيسى عليه ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

السالم وأن فيهم من نافق وكفر ال خيفال أنه حجة عليهم من حيث أهنم يستدلون بحس 

ًحال طلحة والزبري بأهنام من حواري رسول اهللا إذا لنا أن نقول أنتم معرتفون بارتداد 

 .)2(ًحواري عيسى ففي هذه األمة أيضا كذلكبعض 

 -نعتقد ونقطع بأن معاوية وطلحة والزبري واملرأة ) :  هـ1216 : ت(حسني آل عصفور 

ً واهل النهروان وغريهم ممن حاربوا عليا واحلسن واحلسني عليهم السالم -أي عائشة 

 تغري بام أبداه بعض فال ، وإن كان بام نطق به القرآن ومتواتر األخبار ، كفار بالتأويل

ًركونا إىل أخبار تضمنت  ، حيث أثبتوا هلم البقاء عىل اإلسالم ، املشبهة من علامء الفريقني

 ، وليس ذلك بنافع ، وعن ذرارهيم بعد اهلزيمة واإلسالم ، وعن امواهلم ، الكف عنهم

ًكفارا  عىل أهل مكة مع كوهنم ألن الكف عنهم إنام هو للمنة عليهم من رسول اهللا 

 .)3(باإلمجاع 

انظر إىل دين الرجل وورعه يستسيغ أن خياطب ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وال يقول هبا ألمري  ، الزبري بإمرة املؤمنني ملحض حسبانه انه بايع له أجالف أهل الشام

                                                        

 113 ، للعاميل ، مرآة األنوار) 1(

 126 ، املصدر السابق) 2(

 157 ، حلسني آل عصفور ، حماسن اإلعتقاد يف أصول الدين) 3(
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 نفسه املؤمنني حقا عيل عليه السالم وقد متت له بيعة املسلمني مجعاء ويف مقدمهم الزبري

فغرمها عىل نكث البيعة  ، وطلحة بن عبيد اهللا الذي حاباه معاوية والية العهد بعد صاحبه

 وأنت ترى أن الطلب بدم عثامن قنطرة النزاع .وكان عاقبتهام خرسا ، فذاقا وبال أمرمها

ن وإ ، أوحاه معاوية إىل الرجلني ، ووسيلة النيل إىل األماين من اخلالفة الباطلة ، يف امللك

 .)1(الشياطني ليوحون إىل أوليائهم

اللهم إن طلحة نكث  : عيل عليه السالم يف قول) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

اللهم إن الزبري  ، بيعتي وألب عىل عثامن حتى قتله ثم عضهني به ورماين اللهم فال متهله

هلا من دعوة  يا .قطع رمحي ونكث بيعتي وظاهر عىل عدوي فاكفنيه اليوم بام شئت

 .)2(مستجابة أصابت الرجلني من دون مهلة

 ، عائشة وراء ما حدث لعثامن وطلحة وكان الزبري) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

  .)3(هبتانا وومع هذا رموا به اإلمام عليا إثام ، عليهم تقع التبعة يف دمهو

وعائشة الذين كانوا أعدى إن معاوية وطلحة والزبري ) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

أعداء اإلمام عيل مل جيدوا شيئا يتذرعون به حني قاوموه وحاربوه إال الطلب كذبا وافرتاء 

وجترعه  ،  وقد أنبأنا التاريخ أنه بعد أن خال اجلو ملعاوية كانت الوفود تأتيه.بدم عثامن

  .)4( للتكذيبوال جيد جماال ، وهو يسلم ، ومدح أمري املؤمنني ، السم الزعاف بذمه

                                                        
 10/327 ، لألميني ، الغدير) 1(

 9/101 ، املصدر السابق) 2(

 2/292 ، ملغنية ، يف ظالل هنج البالغة) 3(

 255 ، ملحمد جواد مغنية ، الشيعة يف امليزان) 4(



1242 

الدائرة  : فاملشكلة كانت تتحرك يف دائرتني) :  هـ1431 : ت(حممد حسني فضل اهللا 

 : والذين حاولوا الوصول إليها يف أسلوبني ، وهي دائرة الطاحمني للخالفة : األوىل

 ، اللذين كانا يريدان لعيل عليه السالم أن يشاركهام اخلالفة) طلحة والزبري(أسلوب 

عاوية بن أيب سفيان الذي كان يريد لعيل عليه السالم أن يطلق يده يف مرص وأسلوب م

ّوإال فإنه سيطالب بدم عثامن ، ًوالشام ليحكمهام من دون ضوابط كام كان سابقا وكانت . ّ

هي مشكلة الذين يريدون أن حيدثوا اخللل  ، مشكلة عيل عليه السالم مع هذه الفئة وتلك

وهي دائرة اخلوارج الذين مل تكن مشكلته معهم  : الثانيةوالدائرة . ّيف نظام األمة

ًكمشكالته مع الطاحمني للخالفة مشاركة أو استقالال حيث  ، بل كانت مشكلة فكرية ، ً

ًويعتربون ختلفهم مقدسا ، ّكانوا يفهمون اإلسالم بطريقة متخلفة ّولذلك كانوا يكفرون  ، ّ

ّكل من ال يلتقي هبذا التخلف كان . يل عليه السالم هاتني املشكلتني؟فكيف عالج ع. ّ

ّاخلط البياين العريض يف كل هذه املشاكل التي أحاطت بعيل عليه السالم من طلحة  ّ
 ، هو اخلط اإلسالمي الذي آمن به ، والزبري ومعهام أم املؤمنني عائشة ومعاوية واخلوارج

سواء  ، اية أية معارضةأال وهو أن ال يقمع يف البد ، والذي انفتح القرآن به عىل الناس

وكانت املسألة عند  ، وال سيام يف الساحة اإلسالمية ، كانت معارضة سياسية أو فكرية

ما  ، ّوأن يقيم احلجة عليهم ، هي أن يفتح قلوب هؤالء عىل احلقيقة ، عيل عليه السالم

حة والزبري ّفيمثلهم طل ، أما الناكثون... ّدامت القضية قضية معارضة يف اخلط أو يف الفكر

ولكنهام أرادا من عيل عليه  ، ًوكانا قد بايعا عليا عليه السالم باخلالفة ، ومن سار معهام

صىل ًانطالقا من كوهنام صحابيني لرسول اهللا  ، ّالسالم أن يشاركهام فيها بكل مسؤولياهتا

أما  ، ستشريكامَّإن لكام عيل أن أ ، ولكن اإلمام عليه السالم قال هلام ، اهللا عليه وآله وسلم

. فليس هلا أي قاعدة إسالمية أو قانونية ، ّمسألة املشاركة يف احلكم ملجرد الصحبة
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َّفكان أن أقنع طلحة والزبري أم املؤمنني عائشة بأن تسري  ، وسارت األمور يف اجتاه آخر

ها ّمستغلني اجلانب العاطفي باعتبار ، ِّمعهام وتؤلب الناس عىل اإلمام عيل عليه السالم

وربام شعرا  ، ُّوهي ـ بحسب القرآن ـ أم املؤمنني ، صىل اهللا عليه وآله وسلمزوج الرسول 

ولذلك قد يكون خلروج  ، ًفقد ال جيدان أحدا يستجيب هلام ، أهنام عندما خيرجان بأنفسهام

 إنام ألنه مل ، عائشة معهام إحياء لدى الناس بأن نقضهام لعهدمها مع اإلمام عيل عليه السالم

  .)1(معهاموسلم صىل اهللا عليه وآله بدليل أن زوج النبي  ، يرس عىل اخلط املستقيم

يف التعليق عىل خطبة للحسن عليه السالم يف نقض طلحة ) : معارص(مرتىض الرضوي 

احتج اإلمام احلسن عليه السالم يف هذه اخلطبة حول  : عيل عليه السالموالزبري ببيعتهام ل

وإنام كان  ، د أعرب فيها عدم احلجة هلام يف الغدر ونقض العهدغدر طلحة والزبري وق

 طلحة .باعثهام عىل ذلك عدم تأمريمها اإلمام أمري املؤمنني عىل البرصة والكوفة كام أرادا

وملا مل يسمح اإلمام أمري املؤمنني  ، والزبري كانا هنمني إىل اإلمارة والرئاسة عىل املسلمني

وأقاما حرب اجلمل وأوجدا  ، دم قابليتهام لذلك نكثا بيعة اإلمامعليه السالم هلام ذلك لع

  .)2(ويف هذه اخلطبة تعرض لذلك ، وكانت عاقبتهام أهنام يف للنار خالدين فيها ، الفتنة

هناك نصوص تثبت أقدام الزبري وطلحة عىل حماربة اإلمام عيل ) : معارص(نجاح الطائي 

توليتهام سدة اخلالفة ليكون الزبري أوال وطلحة عليه السالم مقابل عهود من معاوية ب

  .)3(ثانيا

                                                        
)1 (www.arabic.bayynat.org.lb/ahlalbeit/imam_ali_mowajaha.htm 

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 2(

 46 ، ملصطفى املوسوي

 1/352 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(



1244 

ًبعدما بايعت األمة أمري املؤمنني عليا ثارت تلك اجلامعة إىل ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(البرصة والشام مطالبة بالسلطة متسببني يف فتنة عارمة

ري وعائشة املاء  ومنع طلحة والزب.عثامن كفره املسلمون قاطبة) : معارص(نجاح الطائي 

ثم هجم طلحة بن عبيداهللا واعوانه عىل بيت عثامن وأحرقوا بابه . عن عثامن وأهله

وزادوا يف موبقاهتم بمنعهم دفن عثامن وأنصاره املقتولني وألقوههم . فدخلوا داره وقتلوه

 فتدخل اإلمام عيل عليه .وأزكمت أنوف الساكنني ، عىل املزبلة حتى نتنت أجسادهم

 .)2(وطلب دفنه مع أعوانهالسالم 

اضطر طلحة والزبري  : بواعث حرب اجلمل : حتت عنوان) : معارص(مرتىض العسكري 

ويبادرا إىل بيعة عيل قبل غريمها ليمنا  ، حتت ضغط الرأي العام أن يقطعا أملهام يف اخلالفة

 اآلخرين من غري أنه مل يميز بينهام وبني ، ويكون هلام السهم األوفر يف عهده ، بذلك عليه

وكانا يراجعانه يف ما كانا يبغيان من  ، وضاع أملهام يف عيل ، فخاب فأهلام ، أفراد املسلمني

 .)3(احلظوة باالمرة

كان الطلب بدم عثامن ستارا خيفون حتته أغراضهم يف احلكم ) : معارص(حممود املرعيش 

 .)4(والسلطان وانتزاع اخلالفة من أمري املؤمنني عيل عليه السالم

                                                        
 188 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 1(

 120 ، املصدر السابق) 2(

 1/180 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة) 3(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق) 4(
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أبو بكر وعمر وعائشة عىل ما يبدو من النصوص الرشيفة هم ) : معارص(يارس احلبيب 

ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة  ، أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىل

وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن 

 .)1(اهللا

ّاعلم أن األدلة الدالة عىل إدانة عائشة مستفيضة يف  : وقد سئل) : معارص(حلبيب يارس ا

ًونعرض بعضا منها مما جاء يف جواب سامحة الشيخ  ، القرآن الكريم واحلديث الرشيف

وقد أرشدنا اهللا تبارك وتعاىل إىل ذلك يف حمكم كتابه حني ” : حيث قال ، عىل أسئلة سابقة

َرضب اهللاَُّ( : قال َ َ مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ ٍ َُ َ َّ ِّ ََ ََ ْ َ ْ ُ َ

َصاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام من اهللاَِّ شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني  ً َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ََّ ُْ ََ َ َ ََ ُْ  : التحريم(ِ

 أن زوجتي النبي نوح والنبي لوط عليهام السالم - بنص الكتاب -ينا وكام ثبت لد ).10

ْكانتا خائنتني فاسدتني منحرفتني  أن زوجتي النبي - بنص الكتاب -كذلك ثبت لدينا  ، ْ

حيث  ، عائشة وحفصة كانتا خائنتني فاسدتني منحرفتنيوسلم صىل اهللا عليه وآله حممد 

َإن تتوبا إىل اهللاَِّ( : قال تعاىل ِ َِ ُ ام وإن تظاهرا عليه فإن اهللاََّ هو مواله َ ُ ُ فقد صغت قلوبك ْ َ ْ َ ُ ََ َ َُ ََّ َ َ َ ُ ُ َ َِ ِِ َ َْ َْ

ة بعد ذلك ظهري َ ٌوجربيل وصالح املؤمنني واملالئك ِ َ َ ُ َْ ُْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ِ ْ ن أن يبدله أزواجا  ، ِ ُ ًعسى ربه إن طلقك َ ُ ْ ُ َّ ُ ُّْ ََ ََ َ َّ َِ ِ َ َ

ن مسلامت مؤ ُ ْخريا منك ُّ َ ْ ُ ِّ ٍْ ِ َّ ً اراَ َ ًمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبك َْ َ َ ِّ َ ََ ٍ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ َِ ََ َ َِ َ  التحريم ("َ

 ، ْوقد اتفقت كلمة املسلمني مجيعا عىل أن املقصود باآليتني مها عائشة وحفصة). 5 - 4: 

 يف قصة التحريم صىل اهللا عليه وآله وسلمحيث تظاهرتا أي تآمرتا عىل رسول اهللا 

ّلذا شهر هبام اهللا تبارك وتعاىل وفضحهام يف القرآن وكشف إيذاءمها لنبيه و ، الشهرية صىل ّ

ودعامها إىل التوبة ألن قلوهبام قد صغت أي انحرفت عن جادة وسلم اهللا عليه وآله 
                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 
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ّيكن  ، ّكام قد حذرمها اهللا تعاىل بتطليقهام واستبداهلام بزوجات خريا منهام ، إلسالم

ومعنى ذلك أن عائشة وحفصة ما  ، ئبات عابدات سائحاتمسلامت مؤمنات قانتات تا

ْكانتا مسلمتني وال مؤمنتني وال قانتتني وال تائبتني وال عابدتني وال سائحتني أي صائمتني ْ ْ ْ 

ِهذا ومل حيك اهللا سبحانه يف قرآنه ."خريا منكن" : إال مل يكن اهللا تبارك وتعاىل يقول، 

 ، ون أصل كفرمها وخيانتهام وانحرافهام باقيا بنص القرآنفيك ، املجيد أهنام قد آمنتا وتابتا

وقتله وسلم صىل اهللا عليه وآله حيث قامتا بتسميم رسول اهللا  ، سيام وأن السرية تعاضده

ثم التواطؤ عىل عزل خليفته الرشعي اإلمام أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه ثم حماربته يف 

إلمام احلسن املجتبى صلوات اهللا عليه معركة اجلمل ثم منع تنفيذ وصية سبطه ا

 سيام -ْإىل غري ذلك من املواقف التي تشهد للمرأتني  ، والتصدي جلنازته ورميها بالسهام

 بالنصب والعداوة لرسول اهللا وأهل بيته األطهار عليهم أفضل الصالة -عائشة لعنها اهللا 

َّإن( : وحيث أن اهللا تبارك وتعاىل قال يف فرقانه. والسالم ُ الذين يؤذون اهللاََّ ورسوله لعنهم ِ ُ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ َّْ ِ

ًاهللاَُّ يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا  ِ ُّ ْ ًَ َ َ ََ َ َُ َ َّ ْ َُّ ِ ِ وحيث إنه قد ثبت بنص  ، )57 : األحزاب(ِ

 ، القرآن السالف أن عائشة وحفصة كانتا كافرتني متآمرتني فاسدتني خائنتني منحرفتني

 بنصوص مستفيضة متواترة من السنة القطعية أهنام قد آذتا رسول اهللا وحيث إنه قد ثبت

يف عرشات املوارد واملواقف حتى وصفهام النبي بصوحيبات يوسف ووصم عائشة بأهنا 

فإن نتيجة كل ذلك احلكم بوجوب الرباءة من عائشة وحفصة ووجوب ."رأس الكفر"

أما ما . “دية لكل مسلم ومسلمةوهي وظيفة رشعية عقي ، لعنهام كمصداق لتلك الرباءة

صىل اهللا عليه ّوقد حذر رسول اهللا ” : فقد قال سامحة الشيخ ، جاء يف احلديث عندكم

 ، مرارا من عائشة وكشف حقيقة كوهنا رأسا للكفر وقرنا للشيطان وبابا للفتنةوسلم وآله 

عن عبد اهللا ،   باب ما جاء يف أزواج الرسول-فقد روى البخاري يف كتاب اجلهاد والسري 
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قام النبي صىل اهللا عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن ” : بن عمر بن اخلطاب قال

 من حيث يطلع قرن - ثالثا-! هاهنا الفتنة! هاهنا الفتنة! هاهنا الفتنة : عائشه فقال

 : قال ،  باب الفتنة من املرشق-وىف حديث آخر رواه مسلم يف كتاب الفتن ! “الشيطان

من حيث يطلع قرن ! رأس الكفر من هاهنا : اهللا من بيت عائشة فقالخرج رسول ”

هو وصف املرشق وسلم صىل اهللا عليه وآله وال خيفى أن تأويلهم بأن مقصوده !“الشيطان

َّبالفتنة هو أسخف من أن يرد عليه صىل اهللا عليه وآله وهبذا يسقط ادعاؤك أن رسول اهللا . ُ

 .)1(كام تسقط ادعائاتك األخرى. عائن اهللامل يكشف حقيقة عائشة عليها لوسلم 

 

 

 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=1547 
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واملنشئ  ،  هذا الناكث بيعتي" : وقد مر عىل طلحة بن عبيد اهللا فقال : عيل عليه السالم

 ، فأجلس ،  أجلسوا طلحة.الداعي إىل قتيل وقتل عرتيت ، واملجلب عيل ، الفتنة يف األمة

 ، قد وجدت ما وعدين ريب حقا ،  يا طلحة بن عبيد اهللا"مري املؤمنني عليه السالم فقال أ

  .)1(أضجعوا طلحة : ؟ ثم قال! فهل وجدت ما وعد ربك حقا 

إنه كانت لك  : ملا مر عىل طلحة من بني القتىل قال اقعدوه فأقعد فقال : عيل عليه السالم

 . )2(نخريك فأوردك النارلكن الشيطان دخل يف م ، سابقة من رسول اهللا

 .اجلسوه : فقال ، مر أمري املؤمنني عليه السالم عىل طلحة وهو رصيع : الباقر عليه السالم

ولكن  ، ولقد شهدت وسمعت ورأيت ، أم واهللا لقد كانت لك صحبة : فقال ، فأجلس

  .)1(الشيطان أزاغك وأمالك فأوردك جهنم

                                                        
تصحيح  ، 26 ، للمفيد ، الكافئة ، 141 ، للمفيد ، الفصول املختارة ، 1/256 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/239 ، للطربيس ، االحتجاج ، 93 ، للمفيد ، اعتقادات اإلمامية

ملحسن  ، أعيان الشيعة ، 10/183 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 209 ، 32/200 ، 6/255

موسوعة  ، )احلاشية (1/428 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/461 ، األمني

 ، 5/251 ، ملحمد الريشهري ، تاريخيف الكتاب والسنة وال) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

يف ظالل  ، 264 ، جلعفر السبحاين ، يف ظل أصول اإلسالم ، 37 ، ملسلم احليل ، القرآن والعقيدة

 438 ، جلعفر السبحاين ، التوحيد

 ، درر األخبار ، 338 ، 32/200 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/239 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

 4/344 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 226 ، هيخرسو شا ، حلجازي
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م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ : (  قوله تعاىليف) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ َوما كان لك ُ َ َُ َ ْ َْ ُ َ َ َ

ْالنبي أوىل باملؤمنني من (فإنه كان سبب نزوهلا أنه ملا أنزل اهللا  ،  اآلية)]53 : األحزاب[ ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ُّ َّ

ْأنفسهم وأزواجه أمهاهتم  ُ َّ ُْ َْ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ  غضب  وحرم اهللا نساء النبي عىل املسلمني)]6 : األحزاب[ُ

لئن أمات اهللا حممدا لنفعلن  ، ويتزوج هو بنسائنا ، حيرم حممد علينا نسائه : طلحة فقال

 . ، كام ركض بني خالخيل نسائنا ، لنركضن بني خالخيل نسائه :  ويف رواية.كذا وكذا

 : لئن قبض رسول اهللا عليه السالم ألنكحن عائشة بنت أيب بكر فأنزل اهللا : ويف رواية

َوما ك( َ م كان عند َ ُ م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك ُ َان لك َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ً َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َْ ْ

ًاهللاَِّ عظيام  ِ   .)2()]53 : األحزاب[َ

                                                                                                                                        
 6/20 ، للمفيد ، املسائل العكربية ، 32/201 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 25 ، للمفيد ، الكافئة) 1(

 الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ، ًأنظر أيضا ، 2/195 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 ، )احلاشية (28/280 ، 22/190 ، 17/27 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 492،  البن طاووس، 

للموىل حيدر  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 218 ، 32/107 ، 388 ، 311 ، 238 ، 31/63

 ، 3/112 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 10/127 ، لألميني ، الغدير ، 347 ، الشريواين

التفسري  ، 2/1000 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 8/174 ، للطربيس ، بيانتفسري جممع ال

معجم  ، 4/298 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/61 ، 4/199 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

اإلمام  ، 324 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 1/271 ، ملحمد حياة األنصاري ، الرجال واحلديث

لباقر  ، )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 108 ، ملهدي فقيه إيامين ، يف آراء اخللفاء) عليه السالم (عيل

أليب  ، تقريب املعارف ، 4/203 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 1/308 ، رشيف القريش

هنج احلق وكشف  ، )يةاحلاش (86 ، البن طاووس ، بناء املقالة الفاطمية ، 350 ، الصالح احللبي

عليه ( اإلمام عىل 259 ، 245 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 305 ، 286 ، للعالمة احليل ، الصدق

 237 ، لعيل امليالين ، االمامة يف أهم الكتب الكالمية ، 108 ، ملهدي فقيه إيامين ، ىف آراء اخللفاء) السالم

الصحابة يف القرآن والسنة  ، 356 ، لفارس حسون كريم  ،الروض النضري يف معنى حديث الغدير، 
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هذا  : مر عيل عليه السالم عىل طلحة فقال) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

أجلسوا  ، واملنشئ للفتنة يف األمة واملجلب عيل الداعي إىل قتيل وقتل عرتيت ، ناكث بيعتي

 يا طلحة بن عبيد اهللا قد وجدت ما وعدين ريب حقا :  فقال أمري املؤمنني.فاجلس : طلحة

وسار فقال له بعض من ! أضجعوا طلحة  : فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ؟ ثم قال، 

م طلحة بعد قتله ؟ فقال أما واهللا سمع كالمي كام سمع يا أمري املؤمنني أتكل : كان معه

 .)1(يوم بدروسلم وسلم صىل اهللا عليه وآله أهل القليب كالم رسول اهللا 

أن عليا عليه السالم مر ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

يا طلحة هل  : فأجلساه فقال ، بطلحة قتيال يوم اجلمل فقال لرجلني اجلسا طلحة

  ثم مر بكعب بن رسر قتيال فقال" خليا عن طلحة " :  ثم قال"وجدت ما وعد ربك حقا 

 خليا " :  ثم قال" يا كعب هل وجدت ما وعد ربك حقا " : اجلسا كعبا فأجلساه فقال: 

 " :  فقال بعض من كان معه وهل يعلامن شيئا مما تقول أو يسمعانه ؟ فقال."عن كعب 

 احلبة وبرأ النسمة إهنام ليسمعان ما أقول كام سمع أهل القليب ما قال هلم نعم والذي فلق

مع ترمحه عىل  ،  وكيف يرتحم عىل طلحة بلسانه من مل يرتحم عليه يف كتابه"رسول اهللا 

                                                                                                                                        

عليها (مأساة الزهراء  ، 47 ، للحاج حسني الشاكري ، املؤمترات الثالثة ، 56 ، ملركز الرسالة ، والتاريخ

ملاذا مل يصل عيل  ، 184 ، ملحمد التيجاين ، الشيعة هم أهل السنة ، 1/373 ، جلعفر مرتىض ، )السالم

لعبداهللا  ، حق اليقني ، 3/333 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 149 ، لنجاح الطائي ، ثالثعىل امللوك ال

 1/328 ، شرب

 32/200 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/239 ، للطربيس ، االحتجاج ، 26 ، للمفيد ، الكافئة) 1(
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املستشهدين يف احلرب ؟ وكيف يكون ذلك وهو يذكره مع الزبري بأسوأ الذكر يف كتبه 

 .)1(التي سارت هبا الركبان ؟

 ، م يكن أحد أشد عىل عثامن من طلحة بن عبيد اهللا) :  هـ447: ت (بو الصالح احللبي أ

فرأيت تلك الدروع عىل أصحابه  ، اشرتى مني ثالثة أدراع ومخسة أسياف : قال مالك

 .)2(الذين كانوا يلزمونه قبل مقتل عثامن بيوم أو يومني

هيودية فخطبها ليتزوجها فأبت روي أن طلحة عشق ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وقدحوا يف نسبه بأن أباه عبيد اهللا كان عبدا راعيا بالبلقاء فلحق ! ! ! إال أن يتهود ففعل 

بمكة فادعاه عثامن بن عمرو بن كعب التيمي فنكح الصعبة بنت دز مهر الفاريس وكان 

 .)3(بعث به كرسى إىل اليمن فكان بحرضموت خرازا

 ، طلحة قتل بني الصفني) :  هـ460: ت ( امللقب بشيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس

 وروي عنه أنه قال حني .وكتاب أمري املؤمنني عليه السالم يدل عىل إرصاره ، متى تاب

 وروي عن . ما رأيت مرصع شيخ أضيع من مرصعي وذلك دليل االرصار.جيود بنفسه

كانت سابقة  : فأقعدوه فقال ، وهأقعد : عيل عليه السالم أنه مر عليه وهو مقتول فقال

 .)4(ولكن الشيطان دخل منخرك وأوردك النار

                                                        

 4/344 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف اإلمامة) 1(

 31/287 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 279 ،  الصالح احللبيأليب ، تقريب املعارف) 2(

إلزام  ، 32/218 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 358 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 )احلاشية (173 ، ملفلح بن راشد ، النواصب

 228 ، للطويس ، اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد) 4(
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من مجلة البغايا من ذوي الرايات صعبة بنت احلرضمية ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

 كانت هلا راية بمكة واستبضعت بأيب سفيان فوقع عليها أبو سفيان - أم طلحة -

ن كعب بن سعد بن تيم فجاءت بطلحة بن عبيد اهللا وتزوجها عبيد اهللا بن عثامن بن عمر ب

لستة أشهر فاختصم أبو سفيان وعبيد اهللا يف طلحة فجعال أمرمها إىل صعبة فأحلقته بعبيد 

فقال  ، كيف تركت أبا سفيان ؟ فقالت يد عبيد اهللا طلقة ويد أيب سفيان كرة : اهللا فقيل هلا

 زنايا *من عبد شمس وتركها أخاها فيا عجبا  : حسان بن ثابت وعاب عىل طلحة يقول

 . )1(بعد ريش القوادم

وممن كان يلعب به ويتخنث عبيد اهللا أبو طلحة فهل ) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

  .)2(حيل لعاقل املخاصمة مع هؤالء لعيل عليه السالم

ْيا أهيا الذين آمنوا( : يف قوله تعاىل) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس  َُّ َ َُّ َِ
َ َ ال تتخذوا اليهود َ ُ َ ْ ْ ُ َِ َّ َ

م فإنه منهم إن اهللاَّ ال هيدي القوم  ُ َوالنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منك َ ْ ْ ِّ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ
ْ ِ ِْ ََّّ َُ َّ ٍ َ َُ

َالظاملني  ِِ  :  بأحد قال عثامنصىل اهللا عليه وآله وسلمملا أصيب النبي . )]51 : املائدة[َّ

                                                        
 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 495 ، البن طاووس ، اهب الطوائفالطرائف يف معرفة مذ) 1(

األنوار النعامنية للجزائري  ، 356 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 32/219 ، 31/647

الروض  ، 295 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 173 ، ملفلح بن راشد ، إلزام النواصب ، 1/65

 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 288 ، لفارس حسون كريم ،  الغديرالنضري يف معنى حديث

1/32 

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 496 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 2(

ملفلح بن  ، إلزام النواصب ، 356 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 32/219 ، 31/647

 لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، 295 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، )اشيةاحل (173 ، راشد

 1/31 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 1/65، 
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فإين أخاف أن يدال  ، فآلخذن منه أمانا ، فإن يل به صديقا من اليهود ، قن بالشامألحل

فإن يل به صديقا من  ، ألخرجن إىل الشام : وقال طلحة بن عبيد اهللا ، علينا اليهود

فأراد  :  قال السدي.فإين أخاف أن يدال علينا النصارى ، فآلخذن منه أمانا ، النصارى

 .)1(خر أن يتنرصواآل ، أحدمها أن يتهود

ألست  : يوم أحد قال عثامن لطلحة) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

 فهذه أمور .خطبت هيودية فأبت أن يتزوجك ؟ حتى هتودت فأنت أول صحايب هتود

 .)2(ليعلم الناظر يف كتابنا أن القوم بدلوا وغريوا كاألمم السالفة ، رشحناها

وهو ممن ظاهر  ، وكذا طلحة بن عبد اهللا التيمي) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

إن أمري  :  وقد قال بعض املحققني.عثامن عىل أمري املؤمنني عليه السالم يوم الشورى

 فجعله .فصعا رجل منهم لضغنه  : املؤمنني عليه السالم عناه بقوله يف اخلطبة الشقشقية

 وقد كمل ذلك بمحاربته إياه .ليه السالمصاحب ضغن وحقد وعداوة ألمري املؤمنني ع

  .)3(يوم اجلمل مع عائشة ال يلوي وال يرعوي
                                                        

ألمحد آل  ، عني العربة يف غبن العرتة ، 494 ، البن طاووس ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(

  ، 3/37 ، لعيل بن يونس العاميل،  الرصاط املستقيم ، 28 ، طاووس

تقريب  ، 31/311 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 591 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني

 إحقاق احلق ، 305 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 358 ، أليب الصالح احللبي ، املعارف

 ، 359 ، لفارس حسون كريم ، يف معنى حديث الغديرالروض النضري  ، 260 ، لنور اهللا التسرتي، 

 39 ، إلدريس احلسيني املغريب ، اخلالفة املغتصبة

 لزين الدين أيب حممد عيل بن يونس العاميل النباطي البيايض ، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم) 2(

 ،3/239 

 2/226 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 3(
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كان الرواة والكتاب السائرون عىل خطى احلزب القريش ال ) : معارص(نجاح الطائي 

يذكرون أبا بكر وعمر وعثامن وطلحة وإبن عوف وآخرون بمثلبة قدر اإلمكان ويضعون 

ًولو كان شخصا عاديا من عموم املسلمني لذكروه لكنهم  ، بدل الواحد منهم كلمة رجل ً

 .)1(من قيادات الدولة فحذفوا أسامءهم

طلحة بن عبيداهللا هو الذي افرتى حديث تأبري النخل عن النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

وهو املعلن عن رغبته يف الزواج من عائشة بعد موت رسول اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله 

من قوله ثم حرم اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله فغضب النبي وسلم عليه وآله صىل اهللا 

 .)2(تعاىل الزواج من نساء خاتم األنبياء

ملا كانت وقعة أحد اشتد عىل طائفة من الناس وختوفوا أن يدال ) : معارص(نجاح الطائي 

ًمنه أمانا أما أنا فأحلق بدهلك اليهودي فآخذ  : عليهم من الكفار فقال رجل لصاحبه

أما أنا فأحلق بفالن النرصاين  : وقال اآلخر. ّوأهتود معه فإين أخاف أن تدال علينا اليهود

ّوالرجالن مها عثامن وطلحة اللذان فرا . ًببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا وأتنرص معه

 .)3(من عثامن ألحل ذلكوسلم صىل اهللا عليه وآله ثم سخر رسول اهللا . من معركة أحد

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(اح الطائي نج

 .)4(طلحة

                                                        
 67 ، لنجاح الطائي،  ٍليال هيودية) 1(

 66 ، املصدر السابق) 2(

 66 ، املصدر السابق) 3(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 4(
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من الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة طلحة بن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(عبيداهللا

بعدما فر أبوبكر وعمر وطلحة وأصحاهبم اآلخرين إىل جبل ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(د استمروا يف نداءاهتم اجلاهلية للعودة إىل الكفرأح

ألنكحن وسلم صىل اهللا عليه وآله قال طلحة يف زمن النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ وال أن تنكحوا ( : فنزلت آية. عائشة بنت أيب بكر ُ ُوما كان لك َ َِ َ َُ ََ َ ُ َ َُ َ ْ َْ َ

َأزواجه من بعده أب ْ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ م كان عند اهللاَِّ عظيام ْ ُ ًدا إن ذلك ِ ِ َِ َ َ َ َّ ًَ ْ ويف رواية أن طلحة ، ) ]53 : األحزاب[ِ

 .ًلئن أمات اهللا حممدا لنركضن بني خالخيل نسائه كام ركض بني خالخيل نسائنا : قال

املتدبر يف نص طلحة الصحايب يعلم من هو هذا الرجل وعىل ماذا دخل اإلسالم؟ وهذا 

وعدائه له وحقده عليه فمن وسلم صىل اهللا عليه وآله لحة لرسول اهللا يبني عدم احرتام ط

متعن يف قول طلحة لسرب أقوال هذا الرجل وفهم عدم اعتقاده بنبوة خاتم الرسل وإعتناقه 

 لذا فر طلحة يف كل املعارك اإلسالمية وعارض .اإلسالم يف سبيل أغراضه الدنيوية

 .)3(خالفة أهل البيت عليهم السالم

طلحة بن عبيداهللا من الذين جاءوا بعثامن إىل احلكم عىل حساب ) : معارص(ح الطائي نجا

رغبة يف حصوهلم عىل املناصب العالية اال ان عثامن  ، اخلليفة الرشعي عيل بن أيب طالب

 .)4(غدر هبم وأعطى املناصب لبني أمية

                                                        
 206 ، املصدر السابق) 1(

 205 ، املصدر السابق) 2(

 149 ، املصدر السابق) 3(

 105 ، املصدر السابق) 4(
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ة عىل صحة اخلرب أن العشق الذي كان يبديه طلحة لعائشة قرين) : معارص(يارس احلبيب 

الوارد يف مصادرنا عن األئمة األطهار صلوات اهللا عليهم يف أنه قد نكحها يف مسريها إىل 

 وقد كان طلحة بن عبيد اهللا لعنة اهللا .!البرصة بدعوى أنه ال جيوز هلا أن تسافر بغري حمرم

ّوقد بلغت وقاحته به مبلغا أن يرصح بأنه يرتق ، ّعليه هيوى عائشة ابنة عمه ب موت ّ

ّأحيجبنا حممد عن بنات عمنا ويتزوج  : فقال لعنه اهللا! ّرسول اهللا حتى يتزوج حمبوبته ّ

ُلو قبض النبي تزوجت .. ّلئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده! نساءنا من بعدنا

 .)1(!عائشة

ا مل يصح يف مصادرهم غري أنه كان هيواها وكان يتمنى الزواج هب) : معارص(يارس احلبيب 

فنزلت فيه تلك اآلية الكريمة التي )صىل اهللا عليه وآله وسلمبعد استشهاد النبي األعظم 

ّوقد سبق لنا أن فصلنا احلديث يف هذه املسألة يف جواب سؤال . فضحته إىل يوم القيامة

وقلنا هناك أن هذا العشق الذي كان يبديه طلحة لعائشة قرينة  ، سابق عن ارتكاهبا للزنا

رب الوارد يف مصادرنا عن األئمة األطهار صلوات اهللا عليهم يف أنه قد عىل صحة اخل

 .)2(فراجع! نكحها يف مسريها إىل البرصة بدعوى أنه ال جيوز هلا أن تسافر بغري حمرم

وقد  ، ّهيوى عائشة ابنة عمه كان طلحة بن عبيد اهللا لعنة اهللا عليه) : معارص(يارس احلبيب 

ّيرصح بأنه يرتقب موت رسول اهللا حتى يتزوج حمبوبتهبلغت وقاحته به مبلغا أن  ّ فقال ! ّ

ّأحيجبنا حممد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا" : لعنه اهللا لئن حدث به حدث ! ّ

صىل فآذى بكالمه رسول اهللا ! "ُلو قبض النبي تزوجت عائشة.. ّلنتزوجن نساءه من بعده

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 
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م أن تؤذوا رسول اهللاَِّ وال أن (:  فنزلت اآلية ، كثرياوسلم اهللا عليه وآله  ُ َوما كان لك ََ َ ُ َ ََ َُ َ ْ َْ ُ َ

م كان عند اهللاَِّ عظيام  ُ ًتنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َّ ًَ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َُ  .)1()]53 : األحزاب[َ

 

 

 

 

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=168 
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وز برأس الزبري وسيفه تناول سيفه وقال عليه أنه قال ملا جاءه ابن جرم : عيل عليه السالم

سيف طال ما جىل به الكرب عن وجه رسول اهللا ولكن احلني ومصارع  : السالم

 . )1(السوء

إين من وسلم صىل اهللا عليه وآله إنك سمعت عن رسول اهللا  : للزبري : عيل عليه السالم

صىل هد أين سمعت من رسول اهللا أهل اجلنة قال الزبري بىل فقال له عيل عليه السالم أنا أش

  .)2(أنك من أهل الناروسلم اهللا عليه وآله 

 .)3(ما زال الزبري رجال منا اهل البيت حتي نشا ابنه املشووم عبد اهللا : عيل عليه السالم

                                                        
 ، لضامن بن شدقم املدين ، اجلمل ، 1/239 ، للطربيس ، االحتجاج ، 227 ، للطويس ، االقتصاد) 1(

 1/226 ، ملرتىض العسكري ، شةحاديث أم املؤمنني عائ ، 32/200 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 137

 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 226 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، )احلاشية(

الفصول املهمة يف معرفة  ، 209 ، للرشيف املرتىض ، تنزيه األنبياء ، 208 ، للمفيد ، اجلمل ، 1/236

لفارس حسون  ، )عليهم السالم(ه األنبياء واألئمة تنزي ، )احلاشية (1/413 ، البن الصباغ ، األئمة

 305 ، كريم

 296 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 2(

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 20/102 ، 1/22 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 3(

اإلمام عيل بن أيب طالب   ،1/259 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 417 ، الشريازي

 ، ألويس كريم حممد ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ، 650 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(

 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/340 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 400
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يوما عىل عيل عليه السالم وسلم صىل اهللا عليه وآله مر رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

ما تقول له ؟ فواهللا  : صىل اهللا عليه وآله وسلميكلمه فقال رسول اهللا والزبري قائم معه 

  .)1(لتكونن أول العرب تنكث بيعته

ٌّوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ( : وقد سأله أبوبصري : الباقر عليه السالم ْ ُ َِّ َ ْ ََّ َ ٍَّ ِ َِ َ َ ٍَ َُ ََ ُ

ٌومستودع  َ ْ ََ ْ يقولون  : قلت : دك الذي أنت فيه ؟ قالما يقول أهل بل :  قال)]98 : األنعام[ُ

كذبوا املستقر ما استقر االيامن يف قلبه فال  : مستقر يف الرحم ومستودع يف الصلب فقال

 ويف .واملستودع الذي يستودع االيامن زمانا ثم يسلبه وقد ؟ ان الزبري منهم ، ينزع منه أبدا

ال أغمده  :  وقال عليه وآله وسلمصىل اهللان الزبري اخرتط سيفه يوم قبض النبي  : رواية

                                                                                                                                        

أهل البيت  ، 2/133 ، ملحمد باقر الكجوري  ،اخلصائص الفاطمية ، 2/1190 ، )احلاشية (1/421

موسوعة  ، 264 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 263 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة

 ، 95 ، 5/92 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

كشف املراد يف  ، )احلاشية (1/414 ، لعيل امليالين ، رفة اإلمامةرشح منهاج الكرامة يف مع ، 9/151

حتقيق (كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد  ، 528 ، للعالمة احليل ، )حتقيق اآلميل(رشح جتريد االعتقاد 

حتقيق ) (قسم اإلهليات(كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد  ، 413 ، للعالمة احليل ، )الزنجاين

 ، رشح إحقاق احلق ، 159 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 223 ، للعالمة احليل ، )السبحاين

رسالة ىف حديث  ، 96 ، ملركز الرسالة ، الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ ، 18/32 ، للمرعيش

 ، 43/93 ، 23/48 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 46 ، لعيل امليالين ، بنت أيب جهل ، خطبة عىل

ألمحد  ، )عليه السالم(عىل خطى احلسني  ، 8 ، حلسن آل املجدد الشريازي ، نقض رسالة احلبل الوثيق

 185 ، لعبد اللطيف البغدادي ، الصالة عىل حممد وآله يف امليزان ، 89 ، راسم النفيس

 ، 18/116 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/97 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 1(

32/110 
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فمشى يف ضوء  ، ثم اخرتط سيفه فضارب عليا فكان ممن أعري االيامن ، حتى أبايع لعىل

  )1(نوره ثم سلبه إياه

مستقر يف الرحم ومستودع  : قال ، وقد سئل عن مستقر ومستودع : الصادق عليه السالم

ولقد مشى الزبري يف ضوء االيامن  ، وقد يكون مستودع االيامن ثم ينزع منه ، يف الصلب

ال  : حتى مشى بالسيف وهو يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله ونوره حني قبض رسول 

  .)2(نبايع اال عليا

َأمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بام أنزل إليك وما (: قال نزلت  : الصادق عليه السالم َ َ ْ َّ ُ ََ ْ َ ََ َ َ ْ َ َّ َِ ِِ ُ َ َِ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ
ِأنزل م َ ِ فروا به ويريد الشيطان ُ ْ ُن قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يك َ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َّْ َ َُ ْ َ ُِ ِِ ِ ِِ ُ ُ َُ ُ َُ َِ ِ

ًأن يضلهم ضالال بعيدا  ً َِّ َ ُ َُ َ ْ ِ  فإهنا نزلت يف الزبري بن العوام فإنه نازع رجال من )]60 : النساء[َ

 شيبة اليهودي فقال اليهودي ترىض بمحمد ؟ اليهود يف حديقة فقال الزبري ترىض بابن

ْأمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا: (فأنزل اهللا  َ َّ َُ َ ْ َّ ُ َُ َ َُ ْ َ َ ِ َ ِ َ   .)3( اآلية..)ْ

                                                        
 ، 1/750 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/371 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 2/142 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 66/222 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 32/122  ،للمجليس ، بحار األنوار ، 1/371 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 1/751 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/142 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 66/223

 ، 22/93 ، 9/194 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/141 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

للفيض  ، سري األصفىالتف ، 4/278 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/649

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/466 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/218 ، الكاشاين

 ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/507 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/509

 3/420 ، لعيل النامزي الشاهرودي
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 نعم ولكنه فر يوم اجلمل : الزبري شهد بدرا ؟ قال : وقد سأله زرارة : الصادق عليه السالم

وإن كان قاتل كفارا فقد باء بغضب من  ، فإن كان قاتل املؤمنني فقد هلك بقتاله إياهم، 

 .)1(اهللا حني والهم دبره

ألن حذيفة كان زكيا  ، مل يكن حذيفة مثل ابن مسعود) :  هـ260 : ت(الفضل بن شاذان 

 .)2(وابن مسعود خلط وواىل القوم ومال معهم وقال هلم

بري اخرتط ان الز : عن جعفر بن مروان قال) :  هـ320: ت (حممد بن مسعود العيايش 

ثم  ، ال أغمده حتى أبايع لعىل : وقالوسلم صىل اهللا عليه وآله سيفه يوم قبض النبي 

  .)1(فمشى يف ضوء نوره ثم سلبه إياه ، اخرتط سيفه فضارب عليا فكان ممن أعري االيامن

                                                        
جامع  ، 32/123 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/51 ، مسعود العيايشملحمد بن  ، تفسري العيايش) 1(

تفسري نور  ، 224 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 13/168 ، للربوجردي ، أحاديث الشيعة

 ، 3/419 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/139 ، للحويزي ، الثقلني

 2/69 ، بحراينهلاشم ال ، الربهان

 ، )احلاشية (28/217 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/179 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

ملحمد عيل  ، جامع الرواة ، 3/142 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 417 ، للامحوزي ، كتاب األربعني

 ، مد طاهر اخلراساين الكربايسملحمد جعفر بن حم ، إكليل املنهج يف حتقيق املطلب ، 1/182 ، األردبييل

أليب املعايل حممد بن حممد  ، الرسائل الرجالية ، 1/516 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 134

  ، 11/345 ، 5/227 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 3/388 ، ابراهيم الكلبايس

 ، للحاج حسني الشاكري ، عنياألعالم من الصحابة والتاب ، 4/593 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

10/16 



1262 

ومن رؤساء أعداء أمري املؤمنني عليه السالم ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وقد كان يف أول أمره حمبا ألمري املؤمنني عليه  ، ن العوام القريش من بني أسدالزبري ب

وحماربته يوم اجلمل مع عائشة بنت أيب بكر  ، ثم انتقل عىل عداوته ونكث بيعته ، السالم

 ، وحتريض الناس من أهل البرصة وغريهم عىل حربه ، أخت زوجته أسامء بنت أيب بكر

 . )2(ال إستارهوقتله شئ ال يمكن إخفاؤه و

واستباح كل يشء يف سبيل أطامعه  ، إن الزبري باع دينه بدنياه) : معارص(حممد عيل احلسني 

  .)3(ومل يكن لكلمة رسول اهللا أي عنده من قيمة ، وشهواته

وأما الزبري فالظاهر من األحاديث أنه ندم عن فعله ندامة ) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

ولو كان  ، لكنه مل يظهر منه توبة وال استغفار ، العار فرارا من النارقطعية بحيث التزم 

كان عليه أن يفئ أوال إىل أمري املؤمنني عليه السالم ويستغفره مما  ، أراد التوبة واالستغفار

 وقد روى املفيد قدس رسه يف مجله أنه ملا رأى أمري .فلم يفعل ، وجيدد بيعته ، فعله

سيف  : فهزه وقال ، ناولني السيف فناوله : سيفه قال لألحنفاملؤمنني رأس الزبري و

ثم  ،  ولكن احلني ومصارع السوءصىل اهللا عليه وآله وسلمطاملا قاتل بني يدي النبي 

                                                                                                                                        

 ، 32/122 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/371 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

مناظرات يف العقائد  ، 34 ، ملركز الرسالة ، اإليامن والكفر وآثارمها عىل الفرد واملجتمع ، 66/223

 1/544 ، هلاشم البحراين ، تفسريالربهان ، )ةاحلاشي (1/120 ، لعبد اهللا احلسن ، واألحكام

 2/229 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(

 112 ، ملحمد عيل احلسني ، يف ظالل التشيع) 3(
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ولكن دخل الشيطان  ، لقد كان لك بالنبي صحبة ومنه قرابة : تفرس يف وجه الزبري وقال

  .)1(منخرك فأوردك هذا املورد

بل طالب  ، كان الزبري يساعد الثوار الذين هنضوا ضد عثامن) : معارص(حممد الريشهري 

ولكنه ملا حرم من  ،  وبايع عليا عليه السالم بعد قتل عثامن.بقتله ؛ عله يتقلد أمر اخلالفة

رفع لواء املعارضة بوجه أمري  ، ومن االمتيازات التي كانت له يف عرص عثامن ، اإلمارة

 توجه إىل مكة مع طلحة متظاهرين .رضه عىل ذلك ولده عبد اهللاملؤمنني عليه السالم حي

 "ثم اتفقوا عىل إشعال فتيل  ، وهناك نسقا مع عائشة وغريها ، أهنام يريدان العمرة

 .)2("اجلمل

 

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (3/171 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 للحاج حسني الشاكري ، ثم عقر اجلمل وترك وما ترك،  209 ، للمفيد ، اجلمل ، )احلاشية (50/167

 ،72 

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ) 2(

5/93 
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 سانا قالوقد عرض املفضل عليه أصحاب الردة فكل ما سميت إن : الصادق عليه السالم

إن  : ثم قال ، أعزب : قال ، ابن مسعود : أعزب قلت : قال ، حذيفة : أعزب حتى قلت: 

 :  بيان.أبو ذر وسلامن واملقداد : كنت إنام تريد الذين مل يدخلهم شئ فعليك هبؤالء الثالثة

فال  ، لعل ما ورد يف حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده يف أول األمر : أقول ، أعزب أي أبعد

  .)1(ينايف رجوعه إىل احلق أخريا

 : عهد عبد اهللا بن مسعود إىل عامر) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 : ما تشتكي ؟ فقال : فقال له ، وعاده عثامن يف مرض املوت ، أن ال يصيل عثامن عليه

الطبيب  : طبيبا ؟ قالأدعو لك  : قال ، رمحة ريب : فام تشتهي ؟ قال : فقال ، ذنويب

وتعطينيه وأنا  ، منعتنيه وأنا حمتاج إليه : أفال آمر لك بعطائك ؟ قال : أمرضني ؟ قال

استغفر يل يا أبا عبد  : قال ، رزقهم عىل اهللا تعاىل : يكون لولدك ؟ قال : مستغن عنه ؟ قال

 .)2(.قال أسأل اهللا أن يأخذ يل منك حقي : الرمحن ؟

فيم طعنتم عىل عثامن  : قلنا لعبد اهللا : عن شقيق قال) :  هـ447: ت  (أبو الصالح احللبي

 .)3(وبطانة السوء ، أهلكه الشح : ؟ قال

                                                        

 332 ، 22/114 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 1/244 ، ربلعبداهللا ش ، حق اليقني ، 290 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 2(

 31/281 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 274 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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ال يعدل عثامن عند اهللا  : عن عبد اهللا مسعود قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)1(جناح ذباب :  ويف أخرى.جناح بعوضة

 سمعت عبد اهللا يلعن عثامن : ن عبيدة السلامين قالع) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2( يشهد له بالنارصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا  : فقال ، فقلت له يف ذلك، 

بينا نحن يف بيت ونحن  : عن عبد اهللا بن مسعود قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم دخل رسول اهللا إذ ، اثنا عرش رجال نتذاكر أمر الدجال وفتنته

والذي نفيس بيده إن يف البيت ملن هو أشد عىل أمتي  ، ما تتذاكرون من أمر الدجال : فقال

والذي نفيس بيده  ، وقد مىض من كان يف البيت يومئذ غريي وغري عثامن ، من الدجال

 .)3(لوددت أين وعثامن برمل عالج يتحاثا الرتاب حتى يموت األعجل

دخلت عىل عبد اهللا بن مسعود  : عن علقمة قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

إنام يصيل مع هؤالء  ، إنام هؤالء محر : قال ، ال : صىل هؤالء مجعتهم ؟ قلت : فقال

 .)4(فقام بيننا فصىل بغري أذان وال إقامة ، املضطر ومن ال صالة له

أيب بن كعب وابن مسعود حتى نفى تسابا ) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

ليعلم الناظر يف كتابنا أن القوم  ،  فهذه أمور رشحناها.كل واحد منهام اآلخر عن أبيه

 .)1(بدلوا وغريوا كاألمم السالفة

                                                        
 31/282 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 275 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 )احلاشية (56 ، للفضل بن شاذان ، اإليضاح ، املصادر السابقة) 3(

  ، أليب الصالح احللبي ، قريب املعارفت) 4(
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 .)2(أفتى عبداهللا بن مسعود بقتل عثامن) : معارص(نجاح الطائي 

 هن األموي عبداهللا بن مسعود لفضحه أعاملإغتال عثامن بن عفا) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(هورة يف فرارره من حروب املسلمني وإعطائه أموال املؤمنني إىل بني أميةشامل

إن الفضل بن شاذان قال  : فقد قالوا : وأما بالنسبة البن مسعود) : معارص(جعفر مرتىض 

اءت من اليمن أو مكة  وقد ج.)وقال هبم ، ومال معهم ، وواىل القوم ، خلط(إنه  : عنه

فدعا  ، صحيفة فيها أحاديث حسان يف أهل البيت عليهم السالم إىل عبد اهللا بن مسعود

  .)4(فمحاها ، بطست فيه ماء

 

                                                                                                                                        

 لزين الدين أيب حممد عيل بن يونس العاميل النباطي البيايض ، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم) 1(

 ،3/239 

 140 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(

 157 ، املصدر السابق) 3(

ملؤسسة آل  ، جملة تراثنا ، 2/290 ، جلعفر مرتىض ، )عليها السالم (خلفيات كتاب مأساة الزهراء) 4(

تاريخ  ، )احلاشية (35 ، لعيل الشهرستاين ، منع تدوين احلديث ، 197 ، 45/146 ، 35/21 ، البيت

 72 ، 23 ، لصائب عبد احلميد ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ثالثون عاما بعد النبي  ، السنة النبوية
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جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا عىل شاة  : وقد سأله محران بن أعني : الباقر عليه السالم

 -املهاجرون واألنصار ذهبوا إال  ، أال أحدثك بأعجب من ذلك : اها ؟ فقالما أفنين

رحم اهللا عامرا  : جعلت فداك ما حال عامر ؟ قال : فقلت :  ثالثة قال محران-وأشار بيده 

 : يف نفيس ما شئ أفضل من الشهادة فنظر إيل فقال : فقلت ، أبا اليقظان بايع وقتل شهيدا

قاتل  ، رحم اهللا عامرا ثالثا : قلت : ويف رواية .)1(ثة أهيات أهياتلعلك ترى أنه مثل الثال

ما يكون منزلة أعظم من  : فقلت يف نفيس :  قال الراوي.مع أمري املؤمنني وقتل شهيدا

  .)2(لعلك تقول مثل الثالثة ؟ هيهات هيهات : فالتفت إيل وقال ، هذه املنزلة

فعامر ؟  : فقيل : ثة نفر سلامن وأبو ذر واملقداد قالارتد الناس اال ثال : الباقر عليه السالم

إن أردت الذي مل يشك ومل يدخله شئ  : ثم قال ، قد كان جاض جيضة ثم رجع : قال

فأما سلامن فإنه عرض يف قلبه عارض ان عند أمري املؤمنني عليه السالم اسم اهللا  ، فاملقداد

بب ووجئت عنقه حتى تركت فل ، األعظم لو تكلم به ألخذهتم األرض وهو هكذا

                                                        

بحار  ، 9/187 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/244 ، للكليني ، الكايف) 1(

 255/هلادي النجفي ، ألف حديث يف املؤمن ، 64/164 ، 33/10 ، 22/345 ، للمجليس ، األنوار

 أعيان الشيعة ، 9/195 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/37 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال، 

 ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 1/27 ، لعيل الكوراين ، جواهر التاريخ ، 7/287 ، ملحسن األمني، 

 578 ، للنوري الطربيس

 )احلاشية (20/275 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 285للفتال النيسابوري  ، روضة الواعظني) 2(

 13/284 ، للخوئي ، ل احلديثمعجم رجا ، 33/11 ، 22/342 ، للمجليس ، بحار األنوار، 
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 فبايع ، فمر به أمري املؤمنني عليه السالم فقال له يا أبا عبد اهللا هذا من ذاك بايع ، كالسلقة

وأما أبو ذر فأمره أمري املؤمنني عليه السالم بالسكوت ومل يكن يأخذه يف اهللا لومة الئم ، 

عد فكان أول من أناب أبو سنان ثم أناب الناس ب ، فأيب اال أن يتكلم فمر به عثامن فأمر به

فلم يكن يعرف حق أمري املؤمنني عليه  ، األنصاري وأبو عمرة وشترية وكانوا سبعة

  .)1(السالم اال هؤالء السبعة

                                                        
ملريداماد  ، الرواشح الساموية ، 10 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (2/244 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، 28/239 ، 22/440 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 215 ، حممد باقر احلسيني األسرت آبادي

اختيار معرفة  ، 291 ، للامحوزي ، نيكتاب األربع ، 9/290 ، للمجليس ، مرآة العقول ، 64/165

حلسن صاحب  ، التحرير الطاوويس ، 223 ، للحيل ، خالصة األقوال ، 1/51 ، للطويس ، الرجال

 لألردبييل ، جامع الرواة ، 4/414 ، 3/318 ، 1/373 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 555 ، 393 ، املعامل

الفوائد  ، 223 ، لعىل خان املدنى ، بقات الشيعةالدرجات الرفيعة يف ط ، 2/262 ، 614 ، 1/260، 

 ، 4/315 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 346 ، )احلاشية (3/342 ، لبحر العلوم ، الرجالية

 ، أعيان الشيعة ، 12/481 ، 10/227 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 19/342 ، 9/198

نفس الرمحن يف  ، 6/42 ، هلاشم البحراين ، اية املرامغ ، 7/287 ، 6/195 ، 1/251 ، ملحسن األمني

 ، رشح أصول الكايف ، 138 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع ، 580 ، للنوري الطربيس ، فضائل سلامن

 ، 3/18 ، أليب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلبايس ، الرسائل الرجالية ، 9/188 ، للامزندراين

أضواء عىل عقائد  ، 3/220 ، 2/89 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ديثمستدركات علم رجال احل

 ، لللحيل ، كشف اليقني ، 1/218 ، لعبد اهللا شرب ، حق اليقني ، 523جلعفر السبحاين  ، الشيعة اإلمامية

 158 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 416 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء ، 1/218
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ملا قبض صار الناس كلهم صىل اهللا عليه وآله وسلم إن رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

إن  : فعامر ؟ فقال : فقلت ، أبو ذرو ، لامنوس ، واملقداد ، عيل : أهل جاهلية إال أربعة

  .)1(كنت تريد الذين مل يدخلهم شئ فهؤالء الثالثة

جاء املهاجرون واألنصار وغريهم بعد ذلك إىل عيل عليه السالم  : الباقر عليه السالم

 صىل اهللا عليهوأنت واهللا أحق الناس وأوالهم بالنبي  ، أنت واهللا أمري املؤمنني : فقالوا له

إن كنتم  : فقال عيل عليه السالم ، قدامك ، فواهللا لنموتن ، هلم يدك نبايعكوآله وسلم 

 ، وحلق مقداد ، فحلق عيل عليه السالم وحلق سلامن ، صادقني فاغدوا عيل غدا حملقني

 : فقالوا له ، فجاؤوا مرة أخرى بعد ذلك ، مل حيلق غريهم ثم انرصفواو ، وحلق أبو ذر

هلم صىل اهللا عليه وآله وسلم وأنت أحق الناس وأوالهم بالنبي  ، املؤمننيأنت واهللا أمري 

فام حلق إال هؤالء  ، إن كنتم صادقني فاغدوا عيل حملقني : يدك نبايعك وحلفوا فقال

 :  ويف لفظ-فعامر من أهل النار  : قلت ، ال : قال ، فام كان منهم عامر : قلت ، الثالثة

  .)2(إن عامرا قد قاتل مع عيل عليه السالم بعد : فقال ، الردة؟ : ويف آخر ، النفاق

ملا قبض ارتد الناس عىل أعقاهبم صىل اهللا عليه وآله وسلم إن النبي  : الصادق عليه السالم

صىل اهللا إنه ملا قبض رسول اهللا  ، وأبو ذر الغفاري ، سلامن واملقداد : " إال ثالثا "كفارا 

                                                        
هلاشم  ، غاية املرام ، 1/199 ، للعيايش ، تفسري العيايش ، 22/333 ، للمجليس ، بحار األنوار )1(

 577 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/220 ، البحراين

 ، 3/50 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 282 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 119ملريداماد حممد باقر احلسيني األسرت آبادي  ، سامويةالرواشح ال

رجال  ، 97 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 28/236 ، 22/341

 9/196 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/39 ، الكيش
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ال واهللا ال  :  إىل عيل بن أيب طالب عليه السالم فقالوا"ال جاء أربعون رجعليه وآله وسلم 

صىل اهللا إنا سمعنا من رسول اهللا  : ومل ؟ قالوا : قال ، " طاعة بعدك أبدا "نعطي أحدا 

 "فأتوين غدا  : نعم قال : وتفعلون ؟ قالوا : قال ، فيك يوم غدير خمعليه وآله وسلم 

وجاءه عامر بن يارس بعد الظهر فرضب يده  : قال ، لثالثةفام أتاه إال هؤالء ا : قال ، حملقني

ارجعوا فال حاجة يل فيكم  ، مالك أن تستيقظ من نومة الغفلة : ثم قال له ، عىل صدره

ارجعوا فال حاجة  ، أنتم مل تطيعوين يف حلق الرأس فكيف تطيعوين يف قتال جبال احلديد

  .)1(يل فيكم

وعيل وعامر يعملون صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا كان  : قال : الصادق عليه السالم

 فقال له أمري املؤمنني عليه السالم ارجز به فقال عامر ، فمر عثامن يف بزة له خيطر ، ًمسجدا

 عن ..ً ومن تراه عاندا معاندا..ً يظل فيها راكعا وساجدا..ال يستوي من يعمر املساجدا: 

ما أسلمنا لتشتم  : فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم  النبي فأتى :  قال.ًالغبار ال يزال حائدا

 ، أفتحب أن يقال بذلك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، أعراضنا وأنفسنا

ُ يمنون عليك أن أسلموا {فنزلت آيتان  ْ َُ ْ َ ََ َ َ ْ ََ صىل اهللا ثم قال النبي  ،  اآلية}] 17 : احلجرات[ُّ

  .)2(السالم اكتب هذا يف صاحبكلعيل عليه عليه وآله وسلم 

                                                        
عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 28/259 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

 ، 19/346 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، )احلاشية (490 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

 578للنوري الطربيس  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 92 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 ، )احلاشية (20/275 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/138 ، طويسلل ، اختيار معرفة الرجال) 2(

الدرجات  ، 3/153 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 30/237 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 13/285 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 259 ، لعىل خان املدنى ، الرفيعة يف طبقات الشيعة
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 :  فقال عمرو.أراد عثامن أن يغري ديننا فقتلناه : قال عامر) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

َأال  : وقد قاهلا فرعون قبلك لقومه :  قال عامر.أال تسمعون ؟ قد اعرتف بقتل عثامن َ

َتستمعون  ُ ِ َ إىل قوم يزعمون أهنم يطلبون اهنضوا معي عباد اهللا  :  وقال.)1(]25 : الشعراء[َْ

بدم الظامل لنفسه احلاكم عىل عباد اهللا بغري ما يف كتاب اهللا إنام قتله الصاحلون املنكرون 

 .)2( للعدوان اآلمرون باالحسان

ُيمنون عليك أن أسلموا(قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ َُ ْ َ ََ َ َ ْ ََ  : احلجرات [...ُّ

وم اخلندق وذلك أنه مر بعامر بن يارس وهو حيفر اخلندق وقد ارتفع  نزلت يف عثامن ي)]17

ال يستوي من يبني املساجد فيصيل  : فقال عامر ، الغبار من احلفر فوضع كمه عىل أنفه ومر

فالتفت إليه عثامن  ، فيها راكعا وساجدا كمن يمر بالغبار حائدا يعرض عنه جاحدا معاندا

فقال له مل صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم اتى رسول اهللا  ، ىيا بن السوداء إياي تعن : فقال

 قد أقلتك .صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال له رسول اهللا  ، ندخل معك لتسب أعراضنا

م بل اهللاَُّ (إسالمك فاذهب فأنزل اهللا  ُ ِيمنون عليك أن أسلموا قل ال متنوا عيل إسالمك َ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َُ َ َّ ُ َ ْ َ َِ َّ َ َ َُّ َُّ َ َ

                                                                                                                                        

ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك  ، 369 ، لفارس حسون كريم ، حديث الغديرالروض النضري يف معنى 

 126 ، لنجاح الطائي ، الثالث؟

وضوء  ، 8/22 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 339 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 1(

 ، للمجليس ،  األنواربحار ، 2/39 ، 1/85 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

 ، 2/54 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 216 ، 9/113 ، لألميني ، الغدير ، 33/30

 276 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

 ، 33/26 ، 32/489 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 326 ، إلبن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 2(

 276 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 216 ، 9/114 ، مينيلأل ، الغدير
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َيمن ع ُّ م أن هداكم لإليامن إن كنتم صادقني َُ ُ َليك ِ ِ َِ ْْ َ ْ ُْ َُ ُِ ِ ِ ْ ْ ََ َّإن ( أي لستم صادقني )]17 : احلجرات[َ ِ

َاهللاََّ يعلم غيب الساموات واألرض واهللاَُّ بصري بام تعملون  ُ ْ ََ َ ْ َ َّ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ٌ
ِ ِ َ ِ   .)1(])18 : احلجرات[َ

 ، وبلغ عثامن أن عامرا عند أم سلمة:  قال) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 ، ما هذه اجلامعة يف بيتك مع هذا الفاجر ؟ أخرجيهم من عندك : فأرسل إليها فقال

 ، واهللا ما عندنا مع عامر إال بنتاه فاجتنبنا يا عثامن واجعل سطوتك حيث شئت : فقالت

 ثم إن عامرا . به جيود بنفسه من فعالكصىل اهللا عليه وآله وسلموهذا صاحب رسول اهللا 

 فبينام هو صىل اهللا عليه وآله وسلمرمحه اهللا صلح من مرضه فخرج إىل مسجد رسول اهللا 

 ، إن أبا ذر مات بالزبدة وحيدا : كذلك إذ دخل ناعي أيب ذر عىل عثامن من الربذة فقال

كل رحم اهللا أبا ذر من  : فقال عامر ، رمحه اهللا : سفر فاسرتجع عثامن وقال ودفنه قوم

يا عاض أير أبيه أتراين ندمت عىل تسيريي إياه  ، وإنك هلناك بعد : فقال له عثامن ، أنفسنا

وأنت أيضا فاحلق باملكان الذي كان فيه أبو  : قال ، ال واهللا ما أظن ذاك : ؟ فقال له عامر

 .)2(واهللا ملجاورة السباع أحب إيل من جماورتك ، أفعل :  قال عامر.ذر فال تربحه ما حيينا

                                                        

 20/243 ، 9/238 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/322 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

الصحيح من سرية  ، 6/528 ، 5/56 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 31/599 ، 30/173، 

 ، لطالب اخلرسان ، نشأة التشيع ، 9/129 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم( األعظم النبي

  ، 1/294 ، ملحمد بيومي مهران ، اإلمامة وأهل البيت ، 65

 31/482 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 71 ، للمفيد ، األمايل) 2(
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ثالث  : عامر بن يارس قال) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

  .)1(يشهدن عىل عثامن بالكفر وأنا الرابع

واهللا ألؤثرن بني  : خطب عثامن الناس ثم قال فيها) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 سأعطيهم من هذا املال عىل ولكني ، ولو كان بيدي مفاتيح اجلنة ألدخلتهم إياها ، أمية

فأرغم  : قال عثامن ، من ذلك أنفي واهللا ترغم : فقال عامر بن يارس ، رغم أنف من زعم

وإنك هلناك يا بن سمية ثم نزل  : قال ، وأنف أيب بكر وعمر ترغم : فقال عامر ، اهللا انفك

 .)2( وفتقه- وقد غيش عليه -فاستخرج من حتته  ، إليه فوطأه

عىل ما تقاتلهم يا أبا  : قال رجل لعامر يوم صفني) :  هـ447: ت ( احللبي أبو الصالح

 .)3(ونحن نزعم أنه كافر ، عىل أهنم زعموا أن عثامن مؤمن : اليقظان ؟ قال

                                                        

 ، 1/19 ، جلعفر كاشف الغطاء ، الغطاءكشف  ، 4/291 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

وصول األخيار إىل أصول  ، 1/109 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي 

رسائل يف دراية  ، 309 ، 31/195 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، األخبار

 ، 3/50 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/382 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، احلديث

 ، 297 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 295 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف

نور األفهام يف علم  ، 248 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، 254 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق

 1/124 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، )احلاشية (1/546 ، ي اللواساينحلسن احلسين ، الكالم

ملاذا مل يصل  ، 31/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 273 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 2/17 ، للميانجي ، مواقف الشيعة ، 91 ، لنجاح الطائي ، عيل عىل امللوك الثالث؟

 31/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 273 ، يب الصالح احللبيأل ، تقريب املعارف) 3(
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انتهيت إىل عامر يف مسجد البرصة  : احلريش قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فقال رجل من  ، هم عن أحداث عثامن وقتلهوعليه برنس والناس قد أطافوا به وهو حيدث

فأخذ عامر كفا من حصا املسجد فرضب به  ، القوم وهو يذكر عثامن ؟ رحم اهللا عثامن

فلم يزل  ، وأوعد بالرجل ، استغفر اهللا يا عدو اهللا ، استغفر اهللا يا كافر : ثم قال ، وجهه

لقوم حتى فرغ عامر من وقعدت يف ا ، القوم يسكنون عامرا عن الرجل حتى قام وانطلق

يا أبا اليقظان رمحك اهللا أمؤمنا قتلتم  : ثم أين قمت معه فقلت له ، حديثه وسكن غضبه

 .)1(بل قتلناه كافرا ، بل قتلناه كافرا ، ال بل قتلناه كافرا : عثامن بن عفان أم كافرا ؟ فقال

 عىل شئ تركته خلفيواهللا ما أجدين أسى  : قال عامر) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(غري أين وددت أنا كنا أخرجنا عثامن من قربه فأرضمنا عليه نارا، 

أتيت عامر بن يارس  : عن سعد بن أيب وقاص قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

ثم  ، فلام ابتدأت الكالم جلس ، فلام انتهيت إليه قام معي فكلمته ، وعثامن حمصور

وحيك يا أبا اليقظان إنك كنت فينا ملن أهل اخلري  : فقلت ،  وجههاستلقى ووضع يده عىل

وما صنعت يف  ، فام الذي تبغي من سعيك يف فساد املؤمنني ، وممن عذب يف اهللا ، والسابقة

خلعت عثامن كام خلعت  : ثم قال ، فأهوى إىل عاممته فنزعها عن رأسه ، أمري املؤمنني

صىل اهللا يد أن تكون خالفة كام كانت عىل عهد النبي يا أبا إسحاق إين أر ، عاممتي هذه

والوليد بن  ، ومعاوية عىل الشام ، فأما أن يعطي مروان مخس إفريقية ، عليه وآله وسلم

                                                        

ملاذا مل يصل عيل  ، 31/281 ، للمجليس ، بحار األنوار ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 106 ، 104 ، 92 ، لنجاح الطائي ، عىل امللوك الثالث؟

 31/281 ، للمجليس ، نواربحار األ ، 274 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(
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صىل والكافر بام أنزل عىل حممد  ، وابن عامر عىل البرصة ، عقبة شارب اخلمر عىل الكوفة

 .)1(ان هذا أبدا حتى يبعج يف خارصته باحلقفال واهللا ال ك ،  عىل مرصاهللا عليه وآله وسلم

مل يكن عامر وال املقداد بن األسود يصليان خلف ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(عثامن وال يسميانه أمري املؤمنني

عامر بن يارس يعاقب أبا ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

عىل تأخره عن عيل بن أيب طالب عليه السالم وقعوده عن ويوبخه  ، موسى األشعري

ما الذي أخرك عن أمري املؤمنني ؟ فواهللا لئن  ، يا أبا موسى : ويقول له ، الدخول يف بيعته

فإنام  ، ال تفعل ودع عتابك يل :  وأبو موسى يقول له.شككت فيه لتخرجن عن االسالم

صىل اهللا عليه وآله وسلم معت رسول اهللا س ، ما أنا لك بأخ :  فقال له عامر.أنا أخوك

أفليس قد استغفر  :  فقال له أبو موسى.يلعنك ليلة العقبة وقد مهمت مع القوم بام مهمت

  .)3(قد سمعت اللعن ومل أسمع االستغفار : يل ؟ قال عامر

جتسسوا عىل  : عن عامر قال) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

 :  ويف نسخة-ليلة العقبة الثالثة وصاحبا البرصة صىل اهللا عليه وآله وسلم  رسول اهللا

                                                        

 املصادر السابقة) 1(

مستدرك  ، 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 93 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 8/424 ، لعيل النامزي ، سفينة البحار

مكاتيب  ، 33/306 ، )احلاشية (28/100 ، للمجليس ، حار األنوارب ، 182 ، للطويس ، األمايل) 3(

 263 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/605 ، لألمحدي امليانجي ، الرسول
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وأبو  ، وأبو مسعود ،  وعمرو بن العاص-األول والثاين والثالث وطلحة والزبري

  .)1(موسى

ما تركت يف نفيس حزة أهم إىل من أال نكون  : قال عامر) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 .)2(ثم أحرقناه بالنار،  نبشنا عثامن من قربه

ثالثة  : عن عامر أنه كان يقول عىل منرب الكوفة) :  هـ1081: ت (حممد صالح املازندراين 

وانا اسمى األربعة ثم قرأ هؤالء اآليات يف  ، يشهدون عىل عثامن انه كافر وأنا الرابع

م بام أنزل اهللاُّ فأولـئك هم "املائدة  ُ ُ َمن مل حيك َ ْ َُ َ ِ َ َ َ َّْ ُ َ َِ َالظاملون ْ ُ  والكافرون] 45 : املائدة[َِّ

يعني أن اآليات الثالث يشهدون عىل عثامن أنه كافر وأنا  :  قال املجليس.الفاسقونو

  .)3(وأتم وأوضح داللة منهم عىل كفر ، رابعهم

                                                        
 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 596 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 1(

1/605 

للموىل حيدر  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، 14/11 ، البن أيب احلديد ، ج البالغةرشح هن) 2(

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 216 ، 9/113 ، لألميني ، الغدير ، 378 ، الشريواين

ملحمد  ، تاريخيف الكتاب والسنة وال) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 264 ، املدنى

 5/151 ، الريشهري

 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 1/323 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 3(

وصول األخيار إىل  ، 1/109 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 1/19

 ، بحار األنوار ، 30/222 ، للمجليس ، ألنواربحار ا ، 77 ، لوالد البهائي العاميل ، أصول األخبار

 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 101/266 ، 31/195 ، للمجليس

 ، 1/635 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/50 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/382
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  بل عىل عدم ايامنه- أي عثامن -ومما يدل عىل ظلمه ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

 .)1(قتله اهللا : قال ،  سأله عمرو بن العاص يف صفني عمن قتل عثامنأن عامرا حني، 

 

                                                                                                                                        

 ، 297 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 4/291 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة

 248 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة

 594 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(
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أنه انتبه من نومة يف بيت أم هاين فزعا فسألته عن ذلك  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 ، واجلنة ونعيمها ، هواهلايا أم هاين ان اهللا عز وجل عرض عيل يف منامي القيامة وأ : فقال

فاطلعت يف النار فإذا انا بمعاوية وعمرو بن العاص قائمني يف  ، والنار وما فيها وعذاهبا

هل آمنتام بوالية عيل  : حر جهنم ترضخ رؤسها الزبانية بحجارة من مجر جهنم يقولون هلام

كم يل  قال فيخرج عيل من حجاب العظمة ضاحكا مستبرشا وينادي ح.بن أيب طالب

م احلاكمني ( : ورب الكعبة فذلك قوله َ َأليس اهللاَُّ بأحك ِ ِ َ ْ ِ َْ َ َْ ِ  فيبعث اخلبيث إىل )]8 : التني[َ

  .)1(النار ويقوم عيل يف املوقف يشفع يف أصحابه وأهل بيته وشيعته

وأهوى بيده إىل خارصته  ، ومعاوية يكتب بني يديه : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

فرآه رجل ممن سمع ذلك  ،  أدرك هذا يوما أمريا فليبقر خارصته بالسيفمن : -بالسيف 

يوما وهو خيطب بالشام عىل الناس فاخرتط سيفه وسلم صىل اهللا عليه وآله من رسول اهللا 

سمعت رسول اهللا  : يا عبد اهللا مالك ؟ فقال : ثم ميش إليه فحال الناس بينه وبينه فقالوا

 : فقال : قال ، هذا يوما أمريا فليبقر خارصته بالسيفمن أدرك  : عليه السالم يقول

                                                        

 ، الربهان ، 33/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/7 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 4/477 ، للبحراين
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سمعنا وطاعة  :  فقال الرجل.أمري املؤمنني عمر : قالوا ، ال : أتدري من استعمله ؟ قال

  .)1(ألمري املؤمنني

فأما الستة  ، إن يف التابوت األسفل ستة من األولني وستة من اآلخرين : عيل عليه السالم

فرعون الفراعنة والسامري والدجال كتابه يف األولني  وقاتل أخيهمن األولني فابن آدم 

والستة من اآلخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن  ، وهامان وقارون ، وخيرج يف اآلخرين

كناية  : نعثل : بيان :  قال املجليس.ونيس املحدث اثنني ، العاص وأبو موسى األشعري

  .)2(واملنسيان األعرابيان األوالن ، عن عثامن

يف النوم فشكوت إليه ما لقيت وسلم صىل اهللا عليه وآله رأيت النبي  : عيل عليه السالم

انظر فإذا عمرو بن العاص ومعاوية معلقني منكسني  : من أمته من األود واللدد فقال

  .)3(تشدخ رؤوسهام بالصخر

لزبري ومعاوية أال إن أئمة الكفر يف االسالم مخسه طلحة وا : أنه قال : عيل عليه السالم

                                                        

 بحار األنوار ، 2/537 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 346 ، للصدوق ، رمعاين األخبا) 1(

 ، 115 ، ملري حممدي زرندي ، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ، 89/36 ، 33/166 ، للمجليس، 

 2/144 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 10/122 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 ، تعليقة عىل منهج املقال ، 30/409 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 485 ، للصدوق ، اخلصال )2(

 263 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 111 ، للوحيد البهبهاين

 قاموس الرجال ، 33/188 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 218 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 3(

 10/108 ، يملحمد تقي التسرت، 
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  .)1(وعمرو بن العاص وأبو موسى األشعري

 ويف رواية عن األحنف .ال يموت ابن هند حتى يعلق الصليب يف عنقه : عيل عليه السالم

فدخلت عليه  ، ما يموت فرعون حتى يعلق الصليب يف عنقه : سمعت عليا يقول : قال

إذا أعيا  : أمراين وقاال:  فقال ، وعنده عمرو واألسقف فإذا يف عنقه صليب من ذهب

مرضك من  :  ويف دخل عليه راهب وقال.الداء الدواء تروحنا إىل الصليب فنجد له راحة

  .)2(وعندنا صليب يذهب العني فعلقه يف عنقه فأصبح ميتا فنزع منه عىل مغتسله ، العني

 عليه وآله صىل اهللالعمري لو أن الناس حني قبض رسول اهللا  : ملعاوية : عيل عليه السالم

 سلموا لنا واتبعونا وقلدونا أمورهم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم وملا وسلم

آيات من   ولقد أنزل اهللا يف وفيك.طمعت أنت يا معاوية فام فاهتم منا أكثر مما فاتنا منهم

 : سورة خاصة األمة يأولوهنا عىل الظاهر وال يعلمون ما الباطن وهي يف سورة احلاقة

َّفأم( َ ِا من أويت كتابه بيمينه َ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ ِ ُ ِوأما من أويت كتابه بشامله ( ...)]19 : احلاقة[َ ِ ِ َِ َ َِّ ُ َ َ ْ ََ ِ ُ  : احلاقة[َ

 وذلك أنه يدعي بكل إمام ضاللة وإمام هدى ومع كل واحد هنام أصحابه الذين ...)]25

ْا ليي( : بايعوه فيدعى يب وبك يا معاوية وأنت صاحب السلسلة الذي يقول َتني مل أوت َ ُ ْ َ
ِ َ

ْكتابيه  ِ َ ْ ومل أدر ما حسابيه *ِ ْ َِ َ َِ ِ َ ْ صىل اهللا عليه وآله  سمعت رسول اهللا .]26-25 : احلاقة[َ

 يقول ذلك وكذلك كل إمام ضاللة كان قبلك أو يكون بعدك له مثل ذلك من وسلم

                                                        

رشح  ، 32/335 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/331 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 3/50 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 ، 33/161 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/95 ، البن شهر آشوب،  مناقب آل أيب طالب ، 2/531

 2/91 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 41/305
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َّوما جعلنا الرؤيا ال( : خزي اهللا وعذابه ونزل فيكم قول اهللا عز وجل َْ َ َ َُّ ًتي أريناك إال فتنة ََ ََّ َْ ِ ِِ َ ْ َ َ

ِللناس والشجرة امللعونة يف القرآن ْ َُ َ ْ َْ ِِّ َ َُ َ ََّ ِ وذلك إن رسول اهللا رآى إثنا عرش ] 60 : اإلرساء. [.َّ

إماما من أئمة الضاللة عىل منربه يردون الناس عىل أدبارهم القهقرى رجالن من قريش 

ب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد وعرشة من بني أمية أول العرشة صاحبك الذي تطل

 وطرده صىل اهللا عليه وآله وسلماحلكم بن أيب العاص أو هلم مروان وقد لعنه رسول اهللا 

يا معاوية إن رسول اهللا ... صىل اهللا عليه وآله وسلموما ولد حني أسمع نبينا رسول اهللا 

األمة من بعدي قد أخربين أن أمته سيخضبون حليتي من دم رأيس وأين مستشهد وستيل 

وأنك ستقتل ابني احلسن غدرا بالسم وأن ابنك يزيد لعنه اهللا سيقتل ابني احلسني ييل 

ذلك منه ابن زانية وأن األمة سيليها من بعدك سبعة من ولد أيب العاص وولد مروان بن 

احلكم ومخسة من ولده تكملة إثنا عرش إماما قد رآهم رسول اهللا يتواثبون عىل منربه 

القردة يردون أمته عن دين اهللا عىل أدبارهم القهقرى وأهنم أشد الناس عذابا يوم تواثب 

 .)1(القيامة 

  .)2(معاوية فرعون هذه األمة وعمرو بن العاص هاماهنا : عيل عليه السالم
                                                        

 ، بحار األنوار ، 4/240 ، 3/33 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة ) 1(

 2/424 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/340 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى ، 33/156 ، للمجليس

 1/256 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة، 

 ، ملحمد العاميل ، مدارك األحكام ، أنظر هذه الرواية وغريها يف أن معاوية كان فرعون هذه األمة يف) 2(

 ليوسف ، احلدائق النارضة ، 3/705 ق 1 ، للمحقق السبزواري ، ذخرية املعاد ، )احلاشية (8/257

 ، 4/244 ، للكليني ، الكايف ، 20/49 ، ملحمد حسن النجفي ، جواهر الكالم ، 17/349 ، البحراين

 ، 257 ، لبدر الدين بن أمحد احلسيني العاميل ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 575 ، للصدوق ، اخلصال

 ، ) البالغةمستدرك هنج(مصباح البالغة  ، )احلاشية (9/367 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة
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إما بعد فإين قد وليتك ما وليتك وانا أراك لذلك أهال  : لزياد بن أبيه : عيل عليه السالم

من أيب سفيان فلتة يف أيام عمر من أماين التيه وكذب النفس مل تستوجب هبا وانه قد كانت 

مل تستحق هبا نسبا وان معاوية كالشيطان الرجيم يأيت املرء من بني يديه ومن خلفه  ومرياثا

 .)1(وعن يمينه وعن شامله فاحذره ثم فاحذره ثم احذره والسالم

                                                                                                                                        

 ، البن طاووس ، املالحم والفتن ، 87 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 3/172 ، للمريجهاين

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 33/170 ، 31/438 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 231

التفسري  ، 2/1346 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 8/185 ، 7/518 ، 5/96 ، الشاهرودي

 ، 3/481 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/281 ، 5/221 ، 3/371 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، 443 ، 7/396 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 409 ، 5/241

 ، احلسينيلرشف الدين  ، تأويل اآليات ، 19/218 ، 11/307 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث

لعيل الكوراين  ، جواهر التاريخ ، 110 ، ملرتىض األبطحي ، الشيعة يف أحاديث الفريقني ، 2/719

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/110 ، العاميل

 357 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 8/239 ، ملحمد الريشهري

 253 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 497 ، للفاضل اهلندي ، رشح العينية احلمريية، 

 ، 1/336 ، للوحيد اخلراساين ، منهاج الصاحلني ، 2/927 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 1(

 33/519 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/110 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة 

البن أيب  ، رشح هنج البالغة ، 5/355 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 10/154 ، لألميني ، الغدير، 

 لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 1/571 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 16/182 ، احلديد

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(ن أيب طالب موسوعة اإلمام عيل ب ، 281 ، 2/244، 

للوحيد  ، مقدمة يف أصول الدين ، 2/70 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 12/123 ، ملحمد الريشهري

 340 ، اخلراساين
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قي من بني هاشم نافخ رضمة إال طعن يف بطنه واهللا لود معاوية أنه ما ب : عيل عليه السالم

 .)1(ويأبى اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون  ، إطفاء لنور اهللا

وفحص براياته يف ضواحي  ، لكأين أنظر إىل ضليل قد نعق بالشام : عيل عليه السالم

 عضت الفتنة ، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت يف األرض وطأته ، كوفان

 وبدا من األيام كلوحها ومن الليايل كدوحها ، وماجت األرض بأمواجها ، أبناءها بأنياهبا

فإذا أينع زرعه وقام عىل ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن ، 

هذا وكم خيرق الكوفة من قاصف ويمر  ، وأقبلن كالليل املظلم والبحر امللتطم ، املعضلة

 .)2(وحيصد القائم وحيطم املحصود ، تف القرون بالقرونعليها وعن قليل تل
                                                        

 ، 594 ، 32/592 ، 21/349 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/28 ، للمسعودي ، مروج الذهب) 1(

رشح هنج  ، 1/382 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 10/173 ، ألمينيل ، الغدير

 2/81 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 19/129 ، 5/221 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 ، 

 ، م الكويفألمحد بن أعث ، كتاب الفتوح ، 191 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

 ، 112 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 340 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 3/144

يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/317 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ

 ، 399 ، 4/343 ، للطرحيي ، رينجممع البح ، 5/301 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخ

 21/136 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 18/120 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق

 ،  وقال املراد بالضليل معاوية41/356 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/211 ، هنج البالعة) 2(

 :  وقال8/51 ، إنه معاوية،  قيل :  وقال6/478 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، 3/85 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، والضليل لعله معاوية

إنه كنى عن معاوية وما حدث يف  ، وقد قيل :  وقال100 ، 7/98 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة

 ، 1/73 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، هم إىل نفسهودعا ، وان قد نعق بالشام ، أيامه من الفتن
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وإنك يا  ، وببيعة الفتح ناكث ، أنت ببيعة الرضوان كافر : ملعاوية : احلسن عليه السالم

ترسون الكفر وتظهرون اإلسالم وتستاملون  ، معاوية وأباك من املؤلفة قلوهبم

 . )1(باألموال

أيب ليىل أنه أتاه ووجده بفناء داره وعنده رهط وقد ذكر سفيان بن  : احلسن عليه السالم

فنزلت وعقلت  ، وعليك السالم يا سفيان : قال ، السالم عليك يا مذل املؤمنني : فقال

السالم عليك يا  : قلت : كيف قلت يا سفيان ؟ قال : راحلتي وأتيته فجلست إليه فقال

هللا بأيب وأمي أذللت رقابنا حني أنت وا : قلت ، ما جر هذا منك إلينا : مذل املؤمنني فقال

ومعك مائة الف  ، أعطيت هذا الطاغية البيعة وسلمت األمر إىل اللعني ابن آكلة األكباد

يا سفيان إنا أهل بيت إذا  : فقال ، وقد مجع اهللا عليك أمر الناس ، كلهم يموتون دونك

ال تذهب  : يقولم وسلصىل اهللا عليه وآله علمنا احلق متسكنا به فإين سمعت رسول اهللا 

األيام والليايل حتى جيتمع أمر هذه األمة عىل رجل واسع البلعوم يأكل وال يشبع ال ينظر 

اهللا إليه وال يموت حتى ال يكون له يف السامء عاذر وال يف األرض نارص وإنه ملعاوية وإين 

 .)2(عرفت أن اهللا بالغ أمره
                                                                                                                                        

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

 179 ، ملؤسسة هنج البالغة ، عقيدة املسلمني يف املهدي ، 11/132

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 1/574 ، ألمنيملحسن ا ، أعيان الشيعة ، 10/168 ، لألميني ، الغدير) 1(

رشح القصيدة  ، 26/540 ، 11/211 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 3/201 ، الكوراين العاميل

 2/268 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 399 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، الرائية

 ، مقاتل الطالبيني ، 2/128 ، ملحمد بن سليامن الكويف ، )عليه السالم(مناقب اإلمام أمري املؤمنني ) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 72 ، البن طاووس ، املالحم والفتن ، 44 ، أليب الفرج األصفهانى

للسدي عيل خان املدين  ، )عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين  ، 44/60
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ِاخلب : (يف قوله تعاىل : احلسن عليه السالم َ ِيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات ْ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ ْ َِ ِ َِ ََ َ َ  : النور[ُ

َوالطيبات للطيبني ( ، أنت وأصحابك هؤالء وشيعتك :  هم واهللا يا معاوية)]26 ُِ ِّ َ ِّ ََّ َِّ

ٌوالطيبون للطيبات أولئك مربؤون مما يقولون هلم مغفرة ورزق كريم  َ َّ َّ َ ُِ َ ٌ َ ُ ُ َ َ َّ َ َّْ ُِ َ َ ْ َ ِّ ُ ِّ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َّ  :  هم)]26 : النور[ُ

ذق وبال  :  ثم خرج وهو يقول ملعاوية.عيل بن أيب طالب عليه السالم وأصحابه وشيعته

ما قد أعد اهللا لك وهلم من اخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب  ، ما كسبت يداك وما جنت

 . )1(األليم يف اآلخرة

 ، جلسوك هذا املجلسويل لك يا معاوية وللثالثة قبلك الذين أ : احلسن عليه السالم

 .)2(وسنوا لك هذه السنة

                                                                                                                                        

 ، 1/171 ، ملحمد حسني املظفر ، فهارس رياض السالكني ، 562  ،)احلاشية (1/194 ، الشريازي

 ، رشح هنج البالغة ، 3/168 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي 

ملحسن  ، أعيان الشيعة ، 10/109 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 16/44 ، البن أيب احلديد

من علامء  ، وفيات األئمة ، 196 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 272  ،7/263 ، األمني

 4/175 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 109 ، البحرين والقطيف

مستدرك  ، 109/80 ، 44/84 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/415 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

تفسري  ، 3/428 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 3/6 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، رسفينة البحا

عليه (صحيفة احلسن  ، 15/107 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 3/585 ، للحويزي ، نور الثقلني

 272 ، مجع جواد القيومي ، )السالم

 ، كتاب سليم بن قيس ، 44/100 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/6 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

الدر  ، 1/369 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، )احلاشية (367 ، حتقيق حممد باقر األنصاري

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 49 ، لعيل بن يوسف احليل ، العدد القوية ، 499 ، إلبن حاتم العاميل ، النظيم

 ، 288 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(ة احلسن صحيف ، 188 ، 3/115 ، الكوراين العاميل
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وقد صحيه حييى بن أم الطويل من املدينة إىل مكة وهو عىل  : زين العابدين عليه السالم

فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود يف رقبته  : قال ، بغلته وأم الطويل عىل راحلة

 ، ىل صدره ثم حرك دابتهفوضع رأسه ع ، يا عيل بن احلسني اسقني : سلسلة وهو يقول

فحركت راحلتي  : قال ، ال تسقه ال سقاه اهللا : فالتفت فإذا برجل جيذبه وهو يقول : قال

ذاك  : أي شئ رأيت ؟ فأخربته فقال : وحلقت بعيل بن احلسني عليه السالم فقال يل

  .)1(معاوية لعنه اهللا

غلته فإذا رجل شيخ يف عنقه كنت خلف أبى وهو عىل بغلته فنفرت ب : الباقر عليه السالم

سلسلة ورجل يتبعه فقال يا عيل بن احلسني اسقني اسقني فقال الرجل ال تسقه السقاه 

  .)2( لعنه اهللا-اهللا قال وكان الشيخ معاوية 

من زار احلسني بن عيل عليهام السالم يف يوم عاشورا من املحرم  : الباقر عليه السالم

لهم إن هذا يوم تربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد ال :  إىل أن قال..وساق احلديث

                                                                                                                                        

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن 

280 

 ، 6/248 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 306 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات) 1(

31/644 ، 33/168 

للفضل  ، اإليضاح ، 111 ، للحيل ، خمترص بصائر الدرجات ، 305 ، للصفار ، رجاتبصائر الد) 2(

لقطب الدين  ، اخلرائج واجلرائح ، 275 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (406 ، بن شاذان األزدي

 ، 36 ، للحيل ، املحترض ، 3/286 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 2/813 ، الراوندي

التفسري  ، 33/168 ، 6/249 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/363 ، هلاشم البحراين ، املعاجزمدينة 

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 7/282 ، 6/318 ، 5/221 ، 4/349 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 2/89  ،لعبداهللا شرب ، حق اليقني ، 203 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة ، 5/409 ، 4/535
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يف كل موطن وموقف وقف  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله اللعني بن اللعني عىل لسان نبيك 

فيه نبيك صلواتك عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية بن أيب سفيان ويزيد بن 

وابدأ  ، ت أول ظامل باللعن مني اللهم خص أن...معاوية عليهم منك اللعنة أبد اآلبدين

والعن  ، "اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا  ،  ثم الثاين ثم الثالث ثم الرابع"به أوال 

 وآل أيب سفيان وآل زياد وآل "عبيد اهللا ابن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا 

  .)1(مروان إىل يوم القيامة

ف أيب وهو عىل بغلته فنفرت بغلته فإذا رجل شيخ كنت خل : أنه قال : الباقر عليه السالم

ال  :  فقال الرجل.يا عيل بن احلسني اسقني اسقني : يف عنقه سلسلة ورجل يتبعه فقال

  .)2(تسقه ال سقاه اهللا قال وكان الشيخ معاوية

نزلت سورة احلاقة يف أمري املؤمنني عليه السالم ويف معاوية  : أنه قال : الباقر عليه السالم

  .)1(عليه من اهللا جزاء ما عمله

                                                        

كامل الزياراتعفر بن  ، 276 ، للطف اهللا الصايف ، مناسك احلج ، 774 ، للطويس ، مصباح املتهجد) 1(

 ، ملحمد بن املشهدي ، املزار ، 10/370 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل ، 329حممد بن قولويه 

 ، بحار األنوار ، 179،  للشهيد األول ، املزار ، 2/135 ، البن طاووس ، إقبال األعامل ، 481

 ، 415 ، 12/295 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 98/292 ، 95/252 ، للمجليس

 90 ، لعبد اهللا احلسن ، ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب ، 2 ، البن طاووس ، اللهوف يف قتىل الطفوف

 280 ، 9/91 ، للعاميل ، االنتصار، 

للفضل  ، اإليضاح ، 305 ، ملحمد بن احلسن الصفار ، بصائر الدرجات  ،أنظر هذه الرواية وغريها) 2(

 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 276 ، للمفيد ، االختصاص ، )احلاشية (406 ، بن شاذان األزدي

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 33/168 ، 6/247 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/21 ، 4/363

4/535 
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 : أنه بوادي ضجنان فقال ثلث مرات ال غفر اهللا لك ثم قال ألصحابه : الباقر عليه السالم

مر معاوية جير سلسلة قد أدىل  : مل جعلنا اهللا فداك؟ قال : أتدرون مل قلت ما قلت؟ قالوا

 . )2(ة جهنملسانه يسئلني ان استغفر له وانه يقال هذا وادى ضجنان من أودي

أربعة من  وأنه كلن يعلن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال : الصادق عليه السالم

  .)3( وذكر منهم معاوية وأم احلكم أخت معاوية..النساء

وقد صحبه األرجاين يف طريق مكة من املدينة فنزل منزال يقال له  : الصادق عليه السالم

 يسار الطريق وحش فقلت يا ابن رسول اهللا ما ثم مررنا بجبل أسود عىل : عسفان فقال

أوحش هذا اجلبل ما رأيت يف الطريق جبال مثله ؟ فقال يا ابن كثري أتدري أي جبل هذا ؟ 

 ..هذا جبل يقال له الكمد وهو عىل وادي من أودية جهنم فيه قتلة احلسني عليه السالم

 فعاله وكل من علم العباد معهم كل فرعون عتى عىل اهللا وحكى اهللا عنه : إىل أن قال

 ، وقاتل فاطمة وحمسن ،  قاتل أمري املؤمنني عليه السالم... : قال ، من هم :  فقلت.الكفر

فاما معاوية وعمرو بن العاص فام يطمعان يف  ، وقاتل احلسن واحلسني عليهام السالم

                                                                                                                                        

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 33/170 ، للمجليس ، ر األنواربحا) 1(

 ، تأويل اآليات ، 7/323 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 2/337

 2/719 ، لرشف الدين احلسيني

 هلاشم البحراين ، ملعاجزمدينة ا ، 276 ، للمفيد ، االختصاص ، 305 ، للصفار ، بصائر الدرجات) 2(

 ، 1/55 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 46/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/23، 

 5/409 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 سبق خترجيه) 3(
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  .)1(وأعان علينا بلسانه ويده وماله ، ومعهم كل من نصب لنا العداوة ، اخلالص

قال إن لعيل عليه السالم يف األرض كرة مع احلسني ابنه صلوات  : الصادق عليه السالم

اهللا عليهام يقبل برايته حتى ينتقم له من أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه ثم 

يبعث اهللا إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثالثني ألفا ومن سائر الناس سبعني ألفا 

صفني مثل املرة األوىل حتى يقتلهم وال يبقى منهم خمرب ثم يبعثهم اهللا عز وجل فيلقامها ب

  .)2(فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون

ْوأنا ال ندري أرش أريد بمن يف األرض أم ( : يف قوله تعاىليقول  : الصادق عليه السالم ْ ََ ُ َ َِ َ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َ ٌَّّ َ َ

ًأراد هبم رهبم رشدا  َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َِ ِ َ ال بل واهللا رش أريد هبم حني بايعوا معاوية  :  فقال)]10 : جلنا[َ

  .)3(وتركوا احلسن بن عيل صلوات اهللا عليهام

                                                        

 ، االختصاص ، 218 ، للصدوق ، ثواب األعامل ، 539كامل الزياراتعفر بن حممد بن قولويه ) 1(

للحر  ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 125 ، حلسن بن سليامن احليل ، املحترض ، 343 ، للمفيد

 ، 6/288 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 6/142 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/337 ، العاميل

 ، حراينلعبد اهللا الب ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 646 ، 31/628 ، 30/188 ، 25/372

 4/492 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 606

 للحسن بن سليامن احلىل ، خمترص البصائر ، 29 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

مستدرك  ، 53/74 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/103 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 137، 

لعيل  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 9/93 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ينة البحارسف

 ، 263 ، للحر العاميل ، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الرجعة ، 5/144 ، 4/91 ، الكوراين العاميل

 2/314 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 334

التفسري  ، 33/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/391 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 5/437 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية (7/312 ، للفيض الكاشاين ، الصايف
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م (: نزلت هذه اآلية  : الصادق عليه السالم ُ ْلقد تقطع بينك َ ْ َ َ َّ َ َ يف معاوية  )]94: األنعام [ََّ

 .)1(وبني أمية ورشكائهم وأئمتهم

 صدق اهللا وقالوا : قلنا ، أيب سفيان أهل بيتني تعادينا يف اهللاإنا وآل  : الصادق عليه السالم

وقاتل معاوية عيل بن أيب وسلم صىل اهللا عليه وآله  قاتل أبو سفيان رسول اهللا .كذب اهللا: 

والسفياين  ،  وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عيل عليهام السالم.طالب عليه السالم

  .)2(يقاتل القائم عليه السالم

ُفأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم ( : قوله عز وجل : أنه قال : لصادق عليه السالما َ َُّ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ِ ُ َ

ْاقرؤوا كتابيه  ِ َ ِ ُ َ ِوأما من أويت كتابه بشامله ( إىل آخر اآليات فهو أمري املؤمنني )]19 : احلاقة[ْ ِ ِ َِ َ َِّ ُ َ َ ْ ََ ِ ُ َ

َفيقول يا ليتني مل أوت  ُ ْ َ َ ُ ُ َِ َ ْ َ ْكتابيه َ ِ َ   .)3( أي معاوية-  فالشامي لعنه اهللا)]25 : احلاقة[ِ

ٍظلامت بعضها فوق بعض( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ُُ ٌ  معاوية ويزيد وفتن )َ

 .)1(بنى أمية

                                                        

 ، 1/335،  للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 1/211 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 1/747 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/141

معجم  ، 52/190 ، 33/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 346 ، للصدوق ، معاين األخبار) 2(

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 3/467 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(أحاديث اإلمام املهدي 

 2/115 ، لعيل اليزدي احلائري ، ام الناصب يف إثبات احلجة الغائبإلز ، 2/16 ، الكوراين العاميل

تفسري  ، 33/170 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/720 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 3(

 5/220 ، للفيض الكاشاين ، تفسري الصايف ، 4/377 ، هلاشم البحراين ، الربهان
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َولقد جئتمونا فرادى كام خلقناكم أ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ْ َ َ ُُ ََ ْ َ ُ َ ََ َ ََ ُ ْْ ُول مرة وتركتم ِ َْ َ َّ ََ ٍَّ َ

م رشكاء  ُ م شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيك ُ َما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معك ُ ُ ُ َُ ُُ َْ ْ َّ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َِّ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ََّّ َ ُ ِْ َ

 .)2(نزلت هذه اآلية يف معاوية وبني أمية ورشكائهم وأئمتهم :  قال)]94 : األنعام[

َحتى إذا رأوا ما يوعدون( : اىليف قوله تع : الصادق عليه السالم َُ ََّ ُ ْ ََ ََ  :  يعني املوت والقيامة)ِ

ًفسيعلمون من أضعف نارصا وأقل عددا ( ُّ َ ً َ َ ََ ََ َْ ََ َ ْ ْ َِ ُ َ ُ يعني فالن وفالن وفالن . )]24 : اجلن[َ

  .)3(ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش

 ، ما عبد به الرمحن واكتسب به اجلنان : ما العقل ؟ قال : وقد سئل : الصادق عليه السالم

وهي شبيهة بالعقل  ، تلك النكراء وتلك الشيطنة :  قال-فالذي كان يف معاوية ؟  : فسئل

  .)4(وليست بعقل

                                                                                                                                        

تفسري  ، 23/324 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/106 ،  القميلعيل بن إبراهيم ، تفسري القمي) 1(

 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ؟ ، 5/408 ، 3/612 ، للحويزي ، نور الثقلني
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 ، 2/140 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/211 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

 203 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/747 ، للحويزي ، ر الثقلنيتفسري نو

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 2/390 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 36/90 ، 33/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/122 ، املازندراين

 4/393 ، هلاشم البحراين ، الربهان  ،5/441، 

رشح  ، 240 ، للصدوق ، معاين األخبار ، 1/11 ، للكليني ، الكايف ، 1/195 ، للربقي ، املحاسن) 4(

لرفيع الدين حممد  ، احلاشية عىل أصول الكايف ، 1/74 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، أصول الكايف

 ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 15/205 ، للحر العاميل ، ةوسائل الشيع ، 46 ، بن حيدر النائيني

 ، جامع أحاديث الشيعة ، 33/170 ، 1/116 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/123 ، للحر العاميل
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إن معاوية أول من علق عىل بابه مرصاعني بمكة فمنع حاج بيت  : الصادق عليه السالم

ُسواء العاكف( : اهللا ما قال اهللا عز وجل ِ َ َْ ِ فيه والباد َ ِ َِ  وكان الناس إذا قدموا )]25 : احلج[َْ

مكة نزل البادي عىل احلارض حتى يقيض حجة وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال 

وه ( : اهللا تعاىل ُثم يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكُ ُ ْ َُ َ ً َ َ َ ْ ُْ َ َ ْ َِّ ٍ ِ ُِ ِ إنه كان ال يؤمن باهللاَِّ العظيم *ِ ْ َ َِ َِ ُ ُ ُِ ْ َ َّ ِ

  .)1( وكان فرعون هذه األمة)]33-32 : اقةاحل[

                                                                                                                                        

العقل واجلهل  ، 7/315 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 13/283 ، للربوجردي

موسوعة  ، 24 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 116 ، مد الريشهريملح ، يف الكتاب والسنة

 ، ملحمد الريشهري ، ميزان احلكمة ، 7/226 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

جواهر  ، 5/382 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 8/190 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 3/2046

يف الكتاب ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/481 ،  الكوراين العاميللعيل ، التاريخ

 ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، )احلاشية (4/13 ، ملحمد الريشهري ، والسنة والتاريخ

 ، للطرحيي ، جممع البحرين ، 519 ، للنراقي ، عوائد األيام ، 9/153 ، للحاج حسني الشاكري

 ، 26 ، ملحمد باقر امللكي ، توحيد اإلمامية ، 209 ، ملحمد الريشهري ، القيادة يف اإلسالم ، 4/371

 1/270 ، ملحمد الريشهري ، موسوعة العقائد اإلسالمية

 ، غنية النزوع ، 4/244 ، للكليني ، أنظر الرواية وغريها يف كون معاوية صاحب السلسلة الكايف) 1(

 مدارك األحكام ، )احلاشية (89 ، أليب املجد احللبي ، إشارة السبق ، )احلاشية (67،  البن زهرة احللبي

احلدائق  ، 3/705 ق 1 ، للمحقق السبزواري ، ذخرية املعاد ، )احلاشية (8/256 ، ملحمد العاميل، 

 20/49 ، 8/349 ، للجواهري ، جواهر الكالم ، 17/348 ، 7/216 ، ليوسف البحراين ، النارضة

 9/367 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/189 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه، 

كتاب سليم بن  ، 4/241 ، 3/34 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة ، مصباح البالغة ، )احلاشية(

 171 ، 170 ، 33/156 ، للعالمة املجليس ، بحار األنوار ، 307 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، قيس

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 10/101 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة، 
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  .)1( وذكر ان الباب الرابع ملعاوية..يؤتى بجهنم هلا سبعة أبواب : الصادق عليه السالم

بينا أنا وأيب متوجهني إىل مكة فتقدم أيب يف موضع يقال له ضجنان  : الصادق عليه السالم

سقني فسمعه أيب فصاح يب وقال ال إذ جاءين رجل يف عنقه سلسلة جيرها فأقبل عيل فقال ا

تسقه ال سقاه اهللا فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه عىل وجهه يف أسفل درك 

واملراد بالشامي يف اخلربين املذكورين هو  :  أقول."من النار فقال أيب هذا الشامي لعنه اهللا 

 .)2(معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها اهللا تعاىل يف سورة احلاقة

أن أبا معقل املزين  : يف رواية احلارث بن املغرية النرصي أنه قال له : الصادق عليه السالم

حدثني عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه صىل بالناس املغرب فقنت يف الركعة الثانية 

                                                                                                                                        

 التفسري األصفى ، 10/424 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 5/96

 ، 5/409 ، 3/481 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/371 ، 2/1346 ، للفيض الكاشاين، 

 ، تأويل اآليات ، 8/398 ، 7/443 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث

 ، هلاشم اهلاشمي، ) عليها السالم(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  ، 2/719 ، لرشف الدين احلسيني

 )احلاشية (66 ، لقطب الدين الكيدري ، إصباح الشيعة بمصباح الرشيعة ، 357

 ، 8/301 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/243 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

للنوري  ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، 4/505 ، 3/17 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/603

 2/345 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 250 ، الطربيس

 1/189 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 7/216 ، حراينليوسف الب ، احلدائق النارضة) 2(

 ، 5/21 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/814 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح، 

اإليقاظ  ، 5/409 ، 4/535 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/645 ، للمجليس ، بحار األنوار

 196 ، للحر العاميل ، ان عىل الرجعةمن اهلجعة بالربه
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ولعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلمي ؟ قال عليه 

 .)1(دق فالعنهم السالم الشيخ ص

 : فقال بعضهم لبعض : عيل عليه السالمليف رواية طويلة عن معجزة  : اهلادي عليه السالم

؟ ! يعجز عن معاوية وعمرو ويزيد  ، من هذه آياته ومعجزاته! انظروا إىل هذا العجب 

توين يا مالئكة ريب ائ : عيل عليه السالم  فقال.فأوصل اهللا عز وجل ذلك من قبلهم إىل اذنه

 فنظروا يف اهلواء فإذا مالئكة كأهنم الرشط السودان وقد علق كل .بمعاوية وعمرو ويزيد

فإذا أحدهم معاوية واآلخر عمرو واآلخر  ، فأنزلوهم إىل حرضته ، واحد منهم بواحد

ولكني انظرهم  ، أما لو شئت لقتلتهم ، تعالوا فانظروا إليهم : عيل عليه السالم يزيد فقال

  .)2(اهللا عز وجل إبليس إىل يوم الوقت املعلومكام أنظر 

لوال ما صنع هو وصاحبه وقوهتام وصالبتهام  : قال معاوية) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

ولتوارثوا اخلالفة واحدا بعد واحد  ، يف دين اهللا لكنا ومجيع هذه األمة لبني هاشم املوايل

أيدهيام من بني هاشم وصريها إىل ولكن اهللا أخرجها ب ، كام يتوارث أهل كرسى وقيرص

وليس يف قريش حيان أقل وأذل  ، ثم خرجت إىل بني عدي بن كعب ، بني تيم بن مرة

ألن فينا الثروة والعز  ، فأطمعانا فيها وكنا أحق منهام ومن عقبهام ، )2(منهام وال أنذل 

                                                        
 ، 88 ، لعدة حمدثني ، األصول الستة عرش ، 1/252 ، ألمحد بن حممد بن سلمة ، رشح معاين اآلثار) 1(

 ، 33/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/43 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 5/314 ، جرديللربو ، جامع أحاديث الشيعة ، 82/210

 8/370 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين

تفسري اإلمام  ، 42/29 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/473 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز) 2(

 165) عليه السالم(مام العسكري املنسوب إىل اإل ، )عليه السالم(العسكري 
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 بشورى ورضا من  ثم ناهلا قبلنا صاحبنا عثامن.ونحن أقرب إىل رسول اهللا يف الرحم منهام

 فلام قتل صاحبنا .وناهلا من ناهلا قبله بغري شورى ، العامة بعد شورى ثالثة أيام بني الستة

 .)1(عثامن مظلوما نلناها به ألن من قتل مظلوما فقد جعل اهللا لوليه سلطانا

 وذلك بأن ، إن تابوت معاوية يف النار فوق تابوت فرعون) :  هـ148 : ت(أبو محزة الثاميل 

م األعىل ( : فرعون قال ُ َفقال أنا ربك ْ َ ْ َ َ َُ َُّ َ   .)2(])24 : النازعات[َ

صىل  فقال رسول اهللا - ومعاوية يتبعه -أقبل أبو سفيان ) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

 قال ابن الرباء .اللهم العن التابع واملتبوع اللهم عليك باألقيعس : اهللا عليه وآله وسلم

 .)3(معاوية : المن األقيعس ق : ألبيه

                                                        

 33/262 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 282 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد ، 410 ، 353 ، أليب محزة الثاميل ، تفسري أيب محزة الثاميل) 2(

لألمحدي  ، مكاتيب الرسول ، 33/189 ، لمجليسل ، بحار األنوار ، )احلاشية (533 ، )الشيعي

البن مزاحم  ، وقعة صفني ، 10/107 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 1/651 ، امليانجي

 219 ، املنقري

بحار  ، 527 ، 2/146 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 345 ، للصدوق ، معاين األخبار) 3(

 ، مستدرك سفينة البحار ، 10/139 ، 3/252 ، لألميني ، الغدير ، 33/164 ، للمجليس ، األنوار

 وقعة صفني ، 10/107 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 8/556 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 مؤمتر علامء بغداد ، 23 ، ألمحد حسني يعقوب ، الثورة واملأساة ، كربالء ، 218 ، البن مزاحم املنقري، 

 8/174 ، للعاميل ، االنتصار ، 142األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، )احلاشية (108 ، اتل بن عطيةملق، 

 ، أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟ ، )احلاشية (42/382 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 195، 

 57 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 120 ، ألمحد حسني يعقوب
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فلام سمع به معاوية نصب  ، معاويةخرج عقيل إىل ) :  هـ283 : ت(إبراهيم الثقفي 

 فقال له معاوية ، فقبضها ، فأمر له بامئة ألف درهم ، فورد عليه ، كراسيه وأجلس جلساءه

مررت بعسكر أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه  : قال ، أخربين عن العسكرين: 

 وهنار كنهار النبي إال أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمفإذا ليل كليل النبي السالم 

ومررت بعسكرك فاستقبلني قوم من املنافقني  ،  ليس يف القومصىل اهللا عليه وآله وسلم

من هذا الذي عن  :  ثم قال. ليلة العقبة-وسلم صىل اهللا عليه وآله  -ممن نفر برسول اهللا 

هذا الذي اختصم فيه ستة نفر  : قال ، هذا عمرو بن العاص :  قال-ة ؟ يمينك يا معاوي

أما واهللا  : قال ، الضحاك بن قيس الفهري :  قال-فمن اآلخر ؟  ، 6فغلب عليه جزارها 

 ، أبو موسى األشعري :  قال-فمن هذا اآلخر ؟  ، لقد كان أبوه جيد األخذ لعسب التيس

يا أبا يزيد ما تقول  : قال ،  معاوية أنه قد أغضب جلساءهفلام رأى ، هذا ابن املراقة : قال

  قال-ومن محامة ؟  :  قال-أتعرف محامة ؟  : قال ، لتقولن : قال ، دع عنك :  قال-يف ؟ 

أخربين من  : فدعاه فقال : قال ، فأرسل معاوية إىل النسابة ، ومىض عقيل ، أخربتك: 

محامة جدتك وكانت بغية  : قال ، فأعطاه ، يلأعطني األمان عىل نفيس وأه : قال ، محامة

  .)1(هلا راية تؤتى ، يف اجلاهلية

                                                        

 ، بحار األنوار ، 938 ، 936 ، )احلاشية (2/513 ، 1/64 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، اراتالغ) 1(

رشح هنج  ، 241 ، 1/236 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 42/113 ، 33/200 ، للمجليس

 ، 160  ،لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/125 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 ، 87 ، 66 ، لألمحدي امليانجي ، عقيل ابن أيب طالب ، 1/163 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب

 1/185 ، جلعفر مرتىض ، دراسات يف التاريخ ، 1/31 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني
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 بذل لسمرة بن جندب مائة ألف - لعنه اهللا -إن معاوية ) :  هـ283 : ت(إبراهيم الثقفي 

ومن الناس من يعجبك قوله  : درهم حتى يروي أن هذه اآلية نزلت يف عيل بن أيب طالب

 وإذا توىل سعى يف األرض *اهللا عىل ما يف قلبه وهو ألد اخلصام يف احلياة الدنيا ويشهد 

وأن اآلية الثانية نزلت يف ابن  ، ليفسد فيها وهيلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد

ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهللا فلم يقبل فبذل له  : ملجم امللعون وهي

 .)1(فقبل ، فبذل له أربعامئة ألف ، فلم يقبل ، ئة ألففبذل له ثالثام ، فلم يقبل ، مائتي ألف

ال أعطيك ديني حتى آخذ من  : قال عمرو بن العاص ملعاوية) :  هـ284 : ت(اليعقويب 

  .)2(لك مرص طعمة : قال معاوية ، دنياك
                                                        

 ،  الشريازيملحمد طاهر القمي ، كتاب األربعني ، 2/840 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 1(

خالصة عبقات  ، 386 ، للامحوزي ، كتاب األربعني ، 33/215 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 383

ملرتىض  ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 2/101 ، لألميني ، الغدير ، 3/262 ، حلامد النقوي ، األنوار

رشح  ، 697 ، رمحاين اهلمداينألمحد ال ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/375 ، العسكري

 252 ، ملري حممدي زرندي ، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ، 4/73 ، البن أيب احلديد ، هنج البالغة

 البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، )احلاشية (2/374 ، للتفريش ، نقد الرجال ، )احلاشية(

لعيل الكوراين  ، جواهر التاريخ ، 3/29 ، باس القميلع ، الكنى واأللقاب ، )احلاشية (1/296، 

 ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/307 ، العاميل

الروض النضري يف  ، 303 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة ، 11/352 ، 8/400 ، ملحمد الريشهري

ملاذا  ، 3/245 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 278 ، سون كريملفارس ح ، معنى حديث الغدير

 ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، )احلاشية (338 ، ملحمد مرعي األنطاكي ، اخرتت مذهب أهل البيت

 210 ، لصائب عبد احلميد

موسوعة  ، )احلاشية (2/78 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/186 ، لليعقويب ، تاريخ اليعقويب) 2(

 ، 6/47 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 
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سبق اخلرب إىل معاوية بموت احلسن عليه السالم ) :  هـ363 : ت(القايض النعامن املغريب 

صىل اهللا عليه وإنه أوىص أن يدفن مع رسول اهللا  ، ت الذي مات فيه قبل أن يدفنيف الوق

 جاء اخلرب إىل معاوية بموت احلسن بن عيل - ويف رواية - . فأظهر ملوته رسوراوآله وسلم

 .)1(عليهام السالم فسجد شكرا هللا تعاىل وبان الرسور يف وجهه

من  : قال رسول اهللا عليه السالم يقول ) : هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

ورجل من  ، فرعون ذو األوتادو ، إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه : رش خلق اهللا مخسة

ثم  :  قال.ورجل من هذه األمة يبايع عىل كفر عند باب لد ، بني إرسائيل ردهم عن دينهم

 عليه السالم فلحقت إين ملا رأيت معاوية يبايع عند باب لد ذكرت قول رسول اهللا : قال

  .)2(بعيل عليه السالم فكنت معه

واعتقادنا يف الرباءة أهنا واجبة من ) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

 .وأهنم رش خلق اهللا ، األوثان األربعة ومن األنداد األربعة ومن مجيع أشياعهم وأتباعهم

أبو  :  قال املجليس.ل ورمع ونعثل ومعاويةوجاء يف تفسري األوثان األربعة أهنم أبو الفصي

                                                                                                                                        

لنجاح  ، نظريات اخلليفتني ، )احلاشية (197 ، لكاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصوهلا ، 8/384

 244 ، لصائب عبد احلميد ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 2/243 ، 1/352 ، الطائي

 ، 33/254 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/127 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار) 1(

 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 9/463 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

أيب الفتح البن  ، كشف الغمة ، 124 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/61

 210 ، 2/49 ، اإلربيل

 ، 33/167 ، 31/645 ، 11/233 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 319 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

 5/572 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني
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ونعثل هو  ، ورمع مقلوب عمر ، الفصيل أبو بكر الن الفصيل والبكر متقاربان يف املعنى

  .)1(عثامن

َوهيلك احلرث والنسل (قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ْْ ْ َ َُّ َ ََ ِ  )]205 : البقرة[ْ

ونزلت يف الثاين ويف رواية فالن  ، لنسل الناسوا ، قال احلرث يف هذا املوضع الدين

  .)2(ويقال يف معاوية

ْوإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم (قوله تعاىل ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َِّ ْ َ ْ َّ ََ ْ َ ً َ َِ ِِ َ ِ ٍِ َ َ

َعىل سواء  َ َ   .)3( نزلت يف معاوية ملا خان أمري املؤمنني عليه السالم)]58 : األنفال[َ

َّفال صدق وال صىل ( :قوله تعاىل ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َ ََ َ َ  )]31 : القيامة[ََّ

دعا إىل بيعة عيل يوم غدير وسلم صىل اهللا عليه وآله فإنه كان سبب نزوهلا ان رسول اهللا 

وية عىل فاتكأ معا ، رجعوا الناس ، خم فلام بلغ الناس وأخربهم يف عيل ما أراد اهللا ان خيرب

املغرية بن شعبة وأيب موسى األشعري ثم اقبل يتمطى نحو أهله ويقول ما نقر لعيل 

َّفال صدق وال صىل (باخلالفة ابدا وال نصدق حممد مقالته فيه فأنزل اهللا جل ذكره  َ َ ََ َ َ ََّ* 

َّولكن كذب وتوىل  ََ َ َ ََ َّ َّ ثم ذهب إىل أهله يتمطى *َِ َ َُ ََّ َ َِ ِ ْ ََ َ َ أوىل لك ف*ِ ََ َ ْ َأوىل َ ْ  )34-31 : القيامة[َ

                                                        

 سبق خترجيه) 1(

 ، 1/71 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 31/589 ، 9/189 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

جممع  ، 1/49 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/204 ، للحويزي ، ري نور الثقلنيتفس

 1/482 ، للطرحيي ، البحرين

 ، 185 ، أليب محزة الثاميل ، تفسري أيب محزة الثاميل ، 1/279 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، 3/230 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ك سفينة البحارمستدر ، 33/161 ، للمجليس ، بحار األنوار

 2/164 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني



1300 

ْال حترك (املنرب وهو يريد الرباءة منه فأنزل اهللا وسلم صىل اهللا عليه وآله فصعد رسول اهللا  ُِّ َ َ

ِبه لسانك لتعجل به  ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ ومل وسلم صىل اهللا عليه وآله  فسكت رسول اهللا )]16 : القيامة[َ

  .)1(يسمه

اد معاوية البيعة البنه يزيد فلم يكن شئ أثقل من أر) :  هـ356 : ت(أبو الفرج األصفهاين 

 . )2(أمر احلسن بن عيل وسعد بن أيب وقاص فدس إليهام سام فامتا منه 

                                                        

 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد ، 2/397 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

لفرات بن  ، تفسري فرات الكويف ، 2/239 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، )احلاشية (586

 ، تفسري نور الثقلني ، 7/351 ، 5/258 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 516 ، إبراهيم الكويف

 ، تأويل اآليات ، 5/329 ، ملصطفى اخلميني ، حتريرات يف األصول ، 466 ، 5/463 ، للحويزي

رشح  ، 10 ، لعيل عاشور،  )عليه السالم(النص عىل أمري املؤمنني  ، 2/740 ، لرشف الدين احلسيني

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/409 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 14/543 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

33/163 

النص  ، 90 ، لعباس القمي ، األنوار البهية ، 47 ، أليب الفرج األصفهانى ، مقاتل الطالبيني) 2(

ملرتىض  ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 11/9 ، مينيلأل ، الغدير ، 472 ، لرشف الدين ، واإلجتهاد

ملحمد تقي  ، قاموس الرجال ، 16/49 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 1/335 ، العسكري

البن  ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/576 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 10/115 ، التسرتي

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 1/308 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب  ،)احلاشية (2/734 ، الصباغ

 ، 304 ، 33 ، لرشف الدين ، )عليه السالم(صلح احلسن  ، 3/318 ، 2/321 ، الكوراين العاميل

رشح القصيدة  ، 8/34 ، للعاميل ، االنتصار ، 132 ، لرشف الدين ، الفصول املهمة يف تأليف األمة

 2/152 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 422 ، جلواد جعفر اخللييل ، يةتتمة الترت ، الرائية
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واهللا إين  : معاوية لعمرو بن العاص) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

فام  : ل له عمرو قا.ولو قتلني دخلت النار ،  دخلت النار- أي عيل -ألعلم أين لو قتلته 

 .)1(ولن يسمعها مني أحد بعدك ، امللك عقيم : قال! محلك عىل قتاله ؟ 

إن معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

العاص بعد الذي كان من مراسلتهام أمري املؤمنني عليه السالم بالبيعة والطاعة برشط 

المها عليه عثامن من األعامل فلام أبى ذلك خوفا من اهللا تعاىل ظاهروا إقرارمها عىل ما و

  .)2(عليه باخلالف

اتفقت اإلمامية عىل أن أهل البرصة ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وأهنم بذلك يف  ، والشام أمجعني كفار ضالل ملعونون بحرهبم أمري املؤمنني عليه السالم

 .)3(نالنار خملدو

هلك معاوية لعنه اهللا وهو ابن ثامنية ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 . )4(وسبعني سنة وويل االمر عرشين سنة 

                                                        

ملحمد مهدي  ، شجرة طوبى ، 33/50 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 132 ، للصدوق ، األمايل) 1(

موسوعة اإلمام عيل  ، 7/492 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 2/421 ، احلائري

القيادة يف  ، 6/160 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(الب بن أيب ط

 207 ، ملحمد الريشهري ، اإلسالم

 49 ، للمفيد ، اجلمل) 2(

النرصة يف حرب  ، 383 ، جلعفر السبحاين ، رسائل ومقاالت ، 42 ، للمفيد ، أوائل املقاالت) 3(

 14 ، البرصة

 131 ، يدللمف ، االختصاص) 4(



1302 

كان عىل عهد الرشيد املهدي رجل يقال له ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

شاعرا اديبا فقيها عارفا بكثري من  الاسحق بن ابراهيم امللقب بديك اجلن كان عاملا فاض

إن ديك اجلن رجل ال يثبت  : له فوشى به الرشيد وقيل ، العلوم وكان مع ذلك شيعيا

أهله فان قتله أمري املؤمنني أراح  صانعا وال يقول ببعثة وال نبوة وهو ممن يقع يف اإلسالم

السالم عليك يا  :  قالمثل بني يديه فأحرضه الرشيد فلام،اإلسالم من رشه  والناس منه

ويلك بلغني عنك انك ال تثبت صانعا  ال أهال وال سهال : فقال له الرشيد.أمري املؤمنني

أهله وان قتلك يريح اإلسالم منك  وال تقول ببعث وال نبوة وانك ممن يقع يف اإلسالم

معاذ اهللا إن يكون هذا مذهبي أو تلك  : فقال له ديك اجلن.واملسلمني من رشك

  : القائل يف شعرك فقال له الرشيد ويلك الست...تيمقال

 عىل اجلمرًمنطويا  بيتأ و*اصحبت جم بالل الصدر

 كم صدريذلاكتم يضيق ل *إن وان بحت طل دمي

ويلك كان متام ؟ قال نعم  : اهللا انا القائل ملا ذكرت فاين متامه ؟ قال له الرشيد وبىل : فقال

  : فأنشد : قل

 عمر وصاحبه ابو بكر *نايب حسإىل اتاه  مما

 يا من الوزرقاحت مثل الذي *فعيل الذي يرىض بفعلهام

 كذبوا ورب الشفع والوتر *جعلوك رابعهم ابا حسن

 ال غرو ان طلبوك بالوتر *وقتلت يف بدر رساهتم

يا ويلك جئت بك إلستتابتك عن الزندقة خرجت  : فقطع الرشيد عليه شعره وقال : قال

ن كان كل من قال إيا أمري املؤمنني  :  فقال. زدت كفرا اىل كفرالرافضة لقد إىل مذهب
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وممن جتب له وسلم صىل اهللا عليه وآله اعتقد انك قرابة رسول اهللا  ووواليتكم بمحبتكم

م عليه أجرا إال املودة يف القربى  ُ َاملودة يف بقوله تعاىل قل ال أسألك َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َْ َّ ً َ ُ َّ ُِ َ ِ َ َِ َ يكون ] 23 : الشورى[َ

  : الرشيد الست القائل يف شعرك فقال له. افرا فانا ذلك الكافرك

 ما ذاك ملعظم األمر * باح ملثيل بمضمر الصدر

  العقرإنام املوت بيضة و*فليس بعد املامت مرجتع

هذا قويل أو أكون ممن أتلفظ به إال ناقال له عن  معاذ اهللا يا أمري املؤمنني إن كان : فقال

فانه كان زنديقا ال يثبت له صانعا وال  ، الوليد بن يزيد بن عبد امللكأشياخي رافعا له إىل 

أتدرى من أين اخذ ذلك اللعني قوله هذا ؟  : ًوذكر أبياتا ثم قال...يقول ببعثه وال نبوة

 فقال ..ًأخذه من شعر عمر ين سعد حني خرج اىل حرب احلسني عليه السالم فذكر أبياتا

  يثبت صانعا وال يقول ببعثة وال نبوة اتدري ممن اخذهلعن اهللا عمر بن سعد كان ال: 

 : فقال..ًنعم يا امري املؤمنني اخذه من شعر يزيد بن معاوية ؟ فذكر أبياتا : اللعني ؟ قال

اتدري من اين  ، لعن اهللا يزيد بن معاوية ما كان يثبت له صانعا وال يقول ببعثة وال نبوة

وما  : قال ، ؤمنني من شعر ابيه معاوية بن ايب سفياننعم يا امري امل : اخذه اللعني ؟ قلت

 لعن اهللا معاوية بن ايب سفيان ما كان يثبت له صانعا وال : فقال. .ًقال معاوية ؟ فذكر أبياتا

 .)1(يقول بعثة وال نبوة

                                                        
 3/56 ، ليوسف البحراين ، الكشكول ، 3/314 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى) 1(
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أهيا الناس إنام أنا  : قام معاوية خطيبا بالشام فقال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

كذبت  : فقام إليه أبو ذر فقال ، ومن حرمته فاهللا حيرمه ، أعطيته فاهللا يعطيهيف  ، خازن

  .)1(إنك لتعطي من حرم اهللا ومتنع من أعطى اهللا ، واهللا يا معاوية

أما أنا فأشهد أين  : قلت ملعاوية : عن أيب ذر قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فقال  ، إن أحدنا فرعون هذه األمة :  يقولمصىل اهللا عليه وآله وسلسمعت رسول اهللا 

 .)2(أما أنا فال : معاوية

صىل كان معاوية مقيم عىل رشكه هارب من النبي ) :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي 

فلام مل جيد له مأوى صار إىل  ، ألنه كان قد هدر دمه فهرب إىل مكة ، وسلماهللا عليه وآله 

فأظهر اإلسالم قبل وفاة النبي بخمسة  ، مصري االضطرارم وسلصىل اهللا عليه وآله النبي 

صىل وطرح نفسه عىل العباس بن عبد املطلب فسأل فيه رسول اهللا  ، أشهر أو ستة أشهر

فأجابه  ، ثم شفع له أن يرشفه ويضيفه إىل مجلة الكتاب ، فعفا عنهوسلم اهللا عليه وآله 

ه من الكتبة يف مدة ستة أشهر حتى فكم ترى خيص ، وجعله واحدا من أربعة عرش كاتبا

 ، ولوال ما محلتهم عليه العصبية التي أصدت السمع ، يستحق هذا النعت بكاتب الوحي

وليس يلتبس عىل أهل العقل أن جمرد الكتابة ال حيصل هبا الفضل ما مل  ، وأعمت البرص

  .)3(يقارهنا صحيح اإليامن

                                                        
 31/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 266 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

جواهر  ، 31/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 266 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 2/179 ، لعيل الكوراين العاميل ، يخالتار

 106 ، أليب الفتح الكراجكي ، التعجب) 3(
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ن أيب سفيان الفاسق اللعني الطليق ابن معاوية ب) :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي 

 )1(الطليق

ملا بويع أمري املؤمنني عيل ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

إن أقرين  : وقال ، بن أيب طالب عليه السالم بلغه أن معاوية قد توقف عن إظهار البيعة له

فجاء املغرية إىل أمري املؤمنني عليه السالم  ، هعىل الشام وأعاميل التي والنيها عثامن بايعت

 ، وقد واله الشام من قد كان قبلك ، إن معاوية من قد عرفت ، يا أمري املؤمنني : فقال له

 :  قال أمري املؤمنني عليه السالم.فوله أنت كيام تتسق عرى األمور ثم اعزله إن بدا لك

ال يسألني اهللا عز  :  قال.ال : خلعه ؟ قالأتضمن يل عمري يا مغرية فيام بني توليته إىل 

َوما كنت متخذ املضلني " : وجل عن توليته عىل رجلني من املسلمني ليلة سوداء أبدا ُِّ ُْ َِ ِ َّ ُ َُ َ

ًعضدا  ُ   .)2("]51 : الكهف[َ

قنت عيل عليه السالم يف ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

 ويف حديث .وعمرو بن العاص وأبا موسى وأبا األعور وأصحاهبمالصبح فلعن معاوية 

لعن معاوية وعمرو  وآخر أنه عليه السالم صىل بالناس املغرب فقنت يف الركعة الثانية

 وأيضا كان عيل عليه السالم بعد .العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلمي

                                                        
 104 ، املصدر السابق) 1(

هلاشم  ، حلية األبرار ، 2/375 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 87 ، للطويس ، األمايل) 2(

تفسري  ، 2/74 ، لألميني،  الغدير ، 386 ، 32/34 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/282 ، البحراين

ليلة عاشوراء يف  ، 404 ، ملحمد بن عيل الطربي ، بشارة املصطفى ، 3/268 ، للحويزي ، نور الثقلني

يف الكتاب ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 143 ، لعبد اهللا احلسن ، احلديث واألدب

 4/117 ، ملحمد الريشهري ، والسنة والتاريخ
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اللهم العن معاوية وعمرا  : سلم قالاحلكومة إذا صىل الغداة واملغرب وفرغ من الصالة و

عبد الرمحن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد بن  ووأبا موسى وحبيب بن سلمة

  .)1(عقبة

ملا قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حج ذلك ) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

 ، ك ما صنعنا بحجريا أبا عبد اهللا هل بلغ : العام فلقي احلسني بن عيل عليه السالم فقال

 قتلناهم : وما صنعت هبم ؟ قال : وشيعة أبيك ؟ فقال عليه السالم ، وأشياعه ، وأصحابه

خصمك القوم يا  :  فضحك احلسني عليه السالم ثم قال.وصلينا عليهم ، وكفناهم، 

 .)2(وال قربناهم ، وال صلينا عليهم ، لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ، معاوية

                                                        

 ، 33/185 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (63 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 1(

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 303

تدرك مس ، 1/162 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

 للطويس ، األمايل ، 1/57 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك ، 4/410 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، 9/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 725، 

 97 ، البن عقدة الكويف ، )السالم

 ، رياض املسائل ، 3/412 ، ليوسف البحراين ، ئق النارضةاحلدا ، 2/19 ، للطربيس ، االحتجاج) 2(

 األول ، نتائج األفكار ، 2/492 ق 2 ، آلقا رضا اهلمداين ، مصباح الفقيه ، 2/267 ، لعيل الطباطبائي

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/515 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (194 ، للگلپايگاين، 

 ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 568 ، خرسو شاهي ، حلجازي ، درر األخبار ، 78/298 ، 44/129

 2/382 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 528 ، إلبن حاتم العاميل ، الدر النظيم ، 4/583، 

عليه (من أخالق اإلمام احلسني  ، 340 ، لرشف الدين ، )عليه السالم(صلح احلسن  ، 3/384، 

للجنة  ، )عليهم السالم(موسوعة شهادة املعصومني  ، 83 ، لعبد العظيم املهتدي البحراين ، )سالمال
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صىل اهللا أما عيل عليه السالم فإنه عندنا بمنزلة الرسول ) :  هـ656 : ت(احلديد إبن أيب 

ومتى صح عنه  ، ووجوب طاعته ، واالحتجاج بفعله ، يف تصويب قولهوسلم عليه وآله 

ولكن الشأن يف تصحيح ما يروى  ، إنه قد برئ من أحد من الناس برئنا منه كائنا من كان

 فأما .وولدت العصبية أحاديث ال أصل هلا ، ر الكذب عليهفقد أكث ، عنه عليه السالم

فهو عندنا معلوم جار جمرى  ، براءته عليه السالم من املغرية وعمرو بن العاص ومعاوية

وهم عند املعتزلة يف  ، وال يثنون عليهم ، فلذلك ال يتوالهم أصحابنا ، األخبار املتواترة

  .)1(مقام غري حممود

 وأما .أما غي معاوية فال ريب يف ظهور ضالله وبغيه) :  هـ656:  ت(إبن أيب احلديد 

مهتوك سرته فإنه كان كثري اهلزل واخلالعة صاحب جلساء وسامر ومعاوية مل يتوقر ومل 

يلزم قانون الرياسة إال منذ خرج عىل أمري املؤمنني واحتاج إىل الناموس والسكينة وإال 

سوما بكل قبيح وكان يف أيام عمر يسرت نفسه قليال فقد كان يف أيام عثامن شديد التهتك مو

منه إال أنه كان يلبس احلرير ويرشب يف آنية الذهب والفضة ويركب البغالت ذوات 

الرسوج املحالة هبا وعليها جالل الديباج والويش وكان حينئذ شابا عنده نزق الصبا 

سرية أنه كان يرشب وأرش الشبيبة وسكر السلطان واإلمرة ونقل الناس عنه يف كتب ال

اخلمر يف أيام عثامن بالشام فأما بعد وفاة أمري املؤمنني عليه السالم واستقرار االمر له فقد 

مل يرشب وال خالف يف أنه سمع الغناء  : اختلف فيه فقيل إنه رشب اخلمر يف رس وقيل

                                                                                                                                        
األعالم من  ، 194األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، 2/28 ، )عليه السالم(احلديث يف معهد باقر العلوم 

 6/69 ، للحاج حسني الشاكري ، الصحابة والتابعني

 ، 527 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 20/35 ، ن أيب احلديدالب ، رشح هنج البالغة) 1(

 2/453 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 133 ، لنجاح الطائي ، أزواج النبي وبناته
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ليم  يشني الكريم بمجلسه ويسفه احل" وأما قوله .وطرب عليه وأعطى ووصل عليه أيضا

 فاألمر كذلك النه مل يكن يف جملسه إال شتم بني هاشم وقذفهم والتعرض بذكر "بخلطته 

 .)1(اإلسالم والطعن عليه وإن أظهر االنتامء إليه

كان معاوية يعزى إىل أربعة إىل مسافر بن أيب عمرو وإىل ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

بد املطلب وإىل الصباح مغن كان لعامرة بن عامرة بن الوليد بن املغرية وإىل العباس بن ع

وكان أبو سفيان دميام قصريا وكان الصباح عسيفا أليب سفيان شابا وسيام  : الوليد قال

إهنا  : إن عتبة بن أيب سفيان من الصباح أيضا وقالوا : فدعته هند إىل نفسها فغشيها وقالوا

 .)2(كرهت أن تضعه يف منزهلا فخرجت إىل أجياد فوضعته هناك

قال مطرف بن املغرية بن شعبة وقدت مع أيب ) :  هـ693: ت (إبن أيب الفتح اإلربيل 

املغرية عىل معاوية وكان أبى يأتيه فيتحدث معه ثم ينرصف إىل فيذكر معاوية ويذكر عقله 

 ، ويعجب بام يرى منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتام منذ الليلة

مايل أراك مغتام منذ  : فقلت ، ننت أنه لشئ قد حدث فينا وىف علمنافانتظرته ساعة وظ

                                                        

 ، الغدير ، 33/226 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 16/160 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 1(

 10/215 ، لألميني

 ، 198 ، 33/201 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/336 ، البن أيب احلديد ، ج البالغةرشح هن) 2(

 143 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 10/123 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال

 جواهر التاريخ ، )احلاشية (168 ، لفخار بن معد ، احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ، )احلاشية(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/79 ، لعيل الكوراين العاميل، 

إلبراهيم بن حممد  ، الغارات ، 312 ، للحيل ، كشف احلق ، 5/293 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 2/937 ، الثقفي
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 -قلت له  : وما ذاك ؟ قال : قلت ، يا بنى جئت من عند أخبث الناس : الليلة ؟ فقال

إنك قد بلغت سنا يا أمري املؤمنني فلو أظهرت عدال وبسطت خريا  : -وقت خلوت به 

 هاشم فوصلت أرحامهم فواهللا ما ولو نظرت إىل إخوتك من بنى ، فإنك قد كربت

 ، هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل : فقال ، عندهم اليوم شئ ختافه

ثم ملك أخو بنى عدي  ، فهلك ذكره إال أن يقول قائل أبو بكر ، فواهللا ما عدا أن هلك

ثم   ،فاجتهد وشمر عرش سنني فواهللا ما عدا أن هلك فهلك ذكره إال أن يقول قائل عمر

ملك عثامن فملك رجل مل يكن أحد يف مثل نسبه وفعل ما فعل وعمل به ما عمل فواهللا ما 

وان أخا بنى هاشم يصاح به يف كل يوم مخس  ، عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به

ال واهللا إال دفنا  ، مرات أشهد أن حممدا رسول اهللا فأي عمل يبقى بعد هذا ال أم لك

 .)1(دفنا

                                                        
وضوء النبي  ، 475 ، للعالمة احليل،  كشف اليقني ، 2/46 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة) 1(

 ، 1/38 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/208 ، لعيل الشهرستاين ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(

 33/170 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (679 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد

 ، ونارصه) صىل اهللا عليه وآله وسلم(طالب حامي الرسول أبو  ، 89 ، للامحوزي ، كتاب األربعني، 

ملرتىض  ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 10/284 ، لألميني ، الغدير ، 165 ، لنجم الدين العسكري

ملرتىض  ، معامل املدرستني ، 18 ، ملحمد صادق النجمي ، أضواء عىل الصحيحني ، 1/382 ، العسكري

األمثل يف تفسري  ، 5/130 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 3/318 ، 2/357 ، العسكري

 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 20/304 ، لنارص مكارم الشريازي ، كتاب اهللا املنزل

ملحمد بن  ، النصائح الكافية ، 1/48 ، ملحمد هادي اليوسفي ، موسوعة التاريخ اإلسالمي ، 10/110

 ، 1/24 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(من سرية النبي األعظم الصحيح  ، 124 ، عقيل

لباقر  ، )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 435 ، 2/263 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ
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املطاعن يف معاوية أكثر من أن ) :  هـ726: ت ( يوسف امللقب باملطهر احليل احلسن بن

لعامرة بن الوليد بن املغرية  :  ومنها أنه كان معاوية ألربعة.منها قتله معاوية ، حتىص

 وكانت هند أمه من .ولرجل آخر سامه ، وأليب سفيان ، وملسافر ابن عمرو ، املخزومي

 ،  وأما محامة.وكانت إذا ولدت أسود قتلته ، ل إليها السودانوكان أحب الرجا ، املعلامت

 .يعني من ذوات الغايات يف الزنا ، كان هلا راية بذي املجاز ، فهي بعض جدات معاوية

 ، أبو عبيد عبد بني عالج من ثقيف : وكان له مدع يقال له ، وادعى معاوية أخوة زياد

أن  :  وادعى معاوية. زيادا ولد عىل فراشهمع أن ، فأقدم معاوية عىل تكذيب ذلك الرجل

 فانظر إىل .وأن زيادا من أيب سفيان ، وهي عند زوجها املذكور ، أبا سفيان زنا بوالدة زياد

 ، وأنه حجة اهللا يف أرضه ، بل إىل القوم الذين يعتقدون فيه اخلالفة ، هذا الرجل

هل يقاس  ، وأن أباه زنى بأخته ، اأنه ولد الزن : وينقلون عنه ، والواسطة بينهم وبني رهبم

 " إنام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا " : بمن قال اهللا يف حقه

ال أشبع اهللا  : فقال :  دعا عليه وقالصىل اهللا عليه وآله وسلمأن رسول اهللا  :  ومنها.؟

صىل اهللا أن النبي  :  ومنها.ابأنا أحق باخلالفة من عمر بن اخلط : أنه قال : ومنها ، بطنه

                                                                                                                                        

موسوعة اإلمام عيل  ، 243 ، لرشف الدين ، )عليه السالم(صلح احلسن  ، 2/152 ، رشيف القريش

األخالق  ، 5/302 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم( طالب بن أيب

 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليهم السالم(احلق املبني يف معرفة املعصومني  ، 147احلسينيةعفر البيايت 

جلواد  ، لترتيةتتمة ا ، رشح القصيدة الرائية ، 41 ، للحاج حسني الشاكري ، الكشكول املبوب ، 329

ملحمد  ، اإلمامة وأهل البيت ، 2/268 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 439 ، جعفر اخللييل

 ، 66 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية لتوحيد األمة اإلسالمية ، 3/115 ، بيومي مهران

 ، لعبد اللطيف البغدادي ،  امليزانالصالة عىل حممد وآله يف ، 44 ، ملحمد التيجاين ، فاسألوا أهل الذكر

184 
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 :  وقال.اللعني بن اللعني ، الطليق بن الطليق : ويقول ،  كان يلعنه دائامعليه وآله وسلم

ومل يزل مرشكا مدة كون  ،  وكان من املؤلفة قلوهبم.فاقتلوه ، إذا رأيتم معاوية عىل منربي

أن النبي  :  ومنها.زأ بالرشعوهي ، يكذب بالوحي ،  مبعوثاصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ومل  ، وخرج ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد ،  كان ذات يوم خيطبصىل اهللا عليه وآله وسلم

أنه  : ومنها ، لعن اهللا القائد واملقود : صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال النبي .يسمع اخلطبة

 وقتل ابنه يزيد .ليه السالموومنها أنه م موالنا احلسن ع ، سب أمري املؤمنني عليه السالم

 وكرس .وأخافهم ،  وهنب املدينة. وهدم الكعبة.سلب نساءه ، موالنا احلسني عليه السالم

كيف يكون  :  فام أدري. وأكلت أمه كبد احلمزة.صىل اهللا عليه وآله وسلمأبوه ثنية النبي 

 ، أنه نزل يف حقه : ا ومنه.وإىل متابعته ؟ ، العقل الذي قاد إىل من أحاطت به هذه الرذائل

 ومنها أن مسافر بن عمرو بن أمية ابن عبد ." والشجرة امللعونة يف القرآن " : وحق أنسابه

 ، فاشتهر ذلك يف قريش ، وجامعها سفاحا ، كان ذا مجال وسخاء عشق هندا ، شمس

طان وكان فيها سل ، هرب مسافر من أبيها عتبة إىل احلرية ، فلام ظهر السفاح ، ومحلت هند

وزوجه ابنته  ، ووعده بامل كثري ،  أبا سفيان)أبو هند(وطلب عتبة  ، العرب عمرو بن هند

 ثم ورد أبو سفيان عىل عمرو بن هند أمري العرب ، فوضعت بعد ثالثة أشهر معاوية ، هند

 ومنها أن معاوية قتل .فمرض ومات ، إين تزوجتها : فقال ، فسأله مسافر عن حال هند، 

هل جيوز له  :  فلينظر العاقل املنصف.وأوالدهم ، واألنصار ،  من املهاجرينأربعني ألفا

أن جيعل مثل هذا الرجل واسطة بينه وبني اهللا عز وجل ؟ وأنه جتب طاعته عىل مجيع اخللق 

 .)1(وقد كان ظلم معاوية معروفا عند كل أحد حتى النساء ، ؟

                                                        

 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية ، ًأنظر أيضا ً ، 307 ، للحيل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

1/66 
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فلام مل جيد له مأوى صار إىل النبي  : ) هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

صىل اهللا وكان إسالمه قبل موت النبي  ، مضطرا فأظهر اإلسالموسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)1(بخمسة أشهروسلم عليه وآله 

معاوية مل يزل يف االرشاك وعبادة ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ثم استكرب  ، بمدة طويلةوسلم صىل اهللا عليه وآله  ظهور النبي إىل أن أسلم بعد ، األصنام

وبايعه الكل بعد عثامن وجلس  ، عن طاعة اهللا يف نصب أمري املؤمنني عليه السالم إماما

 . )2(فكان رشا من إبليس ، مكانه

أن معاوية قتل أربعني ألفا من ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 من أعان عىل صىل اهللا عليه وآله وسلم وقد قال النبي .وأوالدهم ، واألنصار ، ريناملهاج

ولو بشطر كلمة لقي اهللا يوم القيامة مكتوبا عىل جبهته آيس من رمحة  ، قتل امرئ مسلم

هل جيوز له أن جيعل  :  فلينظر العاقل املنصف.واألخبار يف ذلك أكثر من أن حتىص ، اهللا

طة بينه وبني اهللا عز وجل ؟ وأنه جتب طاعته عىل مجيع اخللق ؟ وقد مثل هذا الرجل واس

 .معاوية معروفا عند كل أحد حتى النساء وقد كان ظلم ، نقل اجلمهور أضعاف ما قلناه

                                                        

مكاتيب  ، 310 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق ، 78 ، للعالمة احليل ، منهاج الكرامة) 1(

 ، 2/133 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 160 ، 1/119 ، لألمحدي امليانجي ، الرسول

 265 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 1/478 ، لعيل امليالين ، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة

  ،لعيل امليالين ، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة ، 81 ، للعالمة احليل ، منهاج الكرامة) 2(

1/542 
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 .)1(ووقائعه الردية أشهر من أن تذكر ، واألخبار يف ذلك أكثر من أن حتىص

 أظهر االسالم سنة ثامن من اهلجرة أنه) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

  .)2(وقيل قبل وفاة النبي بخمسة أشهر

 ، من املتفق عليه يف اجلمع بني الصحيحني) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

فارتد فامت عند  ، وكان يكتب الوحي ، أن رجال من بني النجار قرأ البقرة وآل عمران

وقد ظهر  ، فرتك منبوذا عىل وجهها ، رض ثالث مراتفدفن فقذفته األ ، أهل الكتاب

فام  :  ان قيل.من معاوية من خمالفة الدين ومن قتل الصاحلني ما يزيد عىل أفعال املرتدين

 فان كثريا من املرتدين مل تقذفهم األرض ، هذا ليس بواجب : بال األرض مل تقذفه ؟ قلنا

 .)3(ان العقوبة والفضيحة بام يشاءف ، وكذا قاتيل احلسني عليه السالم وغريهم، 

أن معاوية بن أيب سفيان لعنهام اهللا لعنا ال حيىص ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

كان خيتلق األحاديث الشنيعة يف حق أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وينسبها إىل النبي 

حتى أنه يف مرة من املرات  ، ويستشهد عليها قوما من الصحابة ، وسلمصىل اهللا عليه وآله 

  .)4(فيستحقون اللعن بذلك ، شهد له عىل بعض مفرتياته أربعامئة رجل من الصحابة

                                                        
إحقاق  ، 33/198 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 312 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

 266 ، لنور اهللا التسرتي ، احلق

 ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 3/46 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 ،631 

 املصادر السابقة) 3(

 2/226 ، للمحقق للكركي ، الكركيرسائل ) 4(
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 . )1( إال خوفا من السيف- أي معاوية -مل يسلم ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

 ، قطإن معاوية بن أيب سفيان مل يكن مسلام إال باالسم ف) : معارص(حممد عيل احلسيني 

 وبني أمية بشكل عام كانوا من ألد .ًواختذ اإلسالم طريقا للسيطرة عىل مقدرات املسلمني

واخطر الناس عىل اإلسالم واعتنقوا اإلسالم وسلم صىل اهللا عليه وآله اعداء النبي 

ساعدهم عىل ذلك  ، مرغمني ثم نجحوا يف حتويل ثمرة حكم الدين واإلسالم لصاحلهم

  .)2(ستخدام نتائج قتلهوحسن ا ، ضعف عثامن

أوالد الزنا نجب ألن الرجل يزين بشهوته ونشاطه ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فيخرج الولد كامال وما يكون من احلالل فمن تصنع الرجل إىل املرأة وهلذا كان عمرو بن 

ء فيا عجباه من حيا :  وعلق القزويني.العاص ومعاوية بن أيب سفيان من دهاة الناس

هؤالء فإنه أقبح من حياء العواهر حيث جعلوا أوالد السفاح أنجب من أوالد النكاح 

وفضلوهم عىل من أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وجعلوا بعضهم واسطة بني 

 .)3(اهللا وخلقه سفريا واختذوهم عىل الدين ظهريا وعىل ماهلم ومآهلم حاكام وأمريا

معاوية رأس الزنادقة وهو الذي سامه النواصب ) :  هـ1098 : ت(حممد طاهر القمي 

بغضا ألمري املؤمنني عليه السالم وعديله ونظريه يف كفره  ، كاتب الوحي وخال املؤمنني

 والدليل عىل كفر هؤالء األربعة يف غاية .والزندقة عمرو بن العاص وطلحة والزبري

 القائلون بامامة أمري املؤمنني وهم ، قائل بكفر هؤالء : ألن األمة بني قائلني ، الوضوح

                                                        
 50للكركي  ، نفحات الالهوت) 1(

 286 ، ملحمد عيل احلسني ، يف ظالل التشيع) 2(

 ، ظلم الزهراء ، 33/199 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق، ) 3(

 94 ، للقزويني
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وهم أكثر القائلني  ، وقائل بايامن هؤالء ، عليه السالم من غري فصل وكفر اخللفاء الثالثة

لعدم القائل  ، ثبت كفر هؤالء ، فلام أثبتنا بطالن خالفة الثالثة ، بامامة اخللفاء الثالثة

 .)1(بالفصل

إن معاوية زعم  : عيل عليه السالم  بناحلسن عن) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

أنى رأيته للخالفة أهال ومل أر نفيس هلا أهال وكذب دعواه وإين أوىل الناس بالناس يف 

صىل كتاب اهللا عىل لسان رسوله غري أنا مل نزل أهل البيت مظلومني منذ قبض رسول اهللا 

ومحل الناس عىل  ،  عىل رقابناونزل ، فاهللا بيننا وبني من ظلمنا حقنا ، وسلماهللا عليه وآله 

ومنع أمنا فاطمة عليها  ، ومنعنا سهمنا يف كتاب اهللا عز وجل من الفئ واملغانم ، أكتافنا

 إنا ال نسمي أحدا ولكن أقسم باهللا لو أن الناس منعوا أيب ومحوه .مرياثها من أبيها السالم

 . )2(وسمعوا وأطاعوا ألعطتهم السامء قطرها واألرض بركتها 

فأما معاوية لعنه اهللا فإنه مع شدة عداوته وبغضه ) :  هـ1111: ت (مد باقر املجليس حم

وكان يعلم أن قتلهم عالنية  ، ألهل البيت عليهم السالم كان ذا دهاء ونكراء وحزم

فكان يدارهيم ظاهرا عىل  ، وذهاب ملكه وخروج الناس عليه ، يوجب رجوع الناس عنه

 .)3(أي حال

ًإن يزيد قد تعشق عمته وجامعها ومل جيدها بكرا ) :  هـ1112 : ت(ائري نعمة اهللا اجلز

فظهر أن معاوية  ، ًإن أباك مل يرتك بكرا : أين بكارتك؟ فقالت له : ًوكانت بكرا فقال هلا

                                                        
 627 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني) 1(

 155 ، 72 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني  ، العوامل ، 45/100 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

323 
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 ثم أن معاوية لعنه اهللا كان .)1(ًقد كان خمالطا هلا وهذا العجب العجيب واألمر الغريب

 ، ًب يف ذكره فزوجوه عجوزا ليجامعها ويشتفي من دوائهاذات يوم يبول فلدغته عقر

فجامعها مره وطلقها فوقعت النطفة خمتلطة بسم العقرب يف رحم العجوز فحصل منها 

هذا هو املشهور ولكن رأيت يف بعض كتب املسلمني أنه كان عند معاوية جارية  ، يزيد

 .)2(هندية ختدمه فحبلت منه وجائت بيزيد الكلب النجس

جالوت اسم ملك من طغاة زمان بني إرسائيل وقد ) :  هـ1138 : ت( احلسن العاميل أبو

يقال بأن معاوية نظري طالوت يف هذه األمة وربام يصدق عىل رؤوساء حرب يوم 

  .)3(اجلمل

 يف القرآن تأويله فراعنة هذه األمة من "فرعون") :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 . )4(سالم وبخصوص األول منهم وبخصوص معاويةاعداء آل حممد عليهم ال

 -نعتقد ونقطع بأن معاوية وطلحة والزبري واملرأة ) :  هـ1216 : ت(حسني آل عصفور 

ً واهل النهروان وغريهم ممن حاربوا عليا واحلسن واحلسني عليهم السالم -أي عائشة 

فال تغري بام أبداه بعض  ، وإن كان بام نطق به القرآن ومتواتر األخبار ، كفار بالتأويل

ًركونا إىل أخبار تضمنت  ، حيث أثبتوا هلم البقاء عىل اإلسالم ، املشبهة من علامء الفريقني

                                                        
ال عجب وال غرابة من  ،  وقال املحقق الطباطبائي1/67 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 1(

 ، للحائري ، معايل السبطني ، مثال هذه األعامل الشنيعة وكذا سخله يزيد العنيدمعاوية الزنديق أ

2/260 

 1/67 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 2(

 113 ، للعاميل ، مرآة األنوار) 3(

 253 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 4(
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 ، وليس ذلك بنافع ، وعن ذرارهيم بعد اهلزيمة واإلسالم ، وعن امواهلم ، الكف عنهم

عىل أهل مكة م  صىل اهللا عليه وآله سلألن الكف عنهم إنام هو للمنة عليهم من رسول اهللا

 .)1(ًمع كوهنم كفارا باإلمجاع 

صىل اهللا أخبار كفر معاوية وزندقته وخالفه عىل رسول اهللا ) :  هـ1242 : ت(عبداهللا شرب 

 .)2(متواترةوسلم عليه وآله 

معاوية بعد وسلم صىل اهللا عليه وآله إن لعن النبي ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

  .)3(تظاهره باإلسالم ثابت

ان عامرا قال لعمرو بن العاص يا عمرو لقد بعت دينك ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

بمرص فقال ال ولكن اطلب بدم عثامن فال انا أشهد عىل علمي فيك انك ال تطلب بشئ 

 وانك ان مل )وأنا اشهد ان أبا اليقظان صادق ولعنة اهللا عىل الكاذب(من فعلك وجه اهللا 

أنظر إذا أعطي الناس عىل قدر نياهتم ما نيتك لقد قاتلت صاحب تقتل اليوم متت غدا ف

 وما . وهذه الرابعةصىل اهللا عليه وآله وسلم ثالثا مع رسول اهللا )يعني عليا(هذه الراية 

لزم عمرو من كالم عامر فهو ملعاوية الزم النه رش منه وهو الرايش له بوعده تولية مرص 

ىل املؤمنني فقوم هذا حاهلم وهذا كالم عامر وأمثاله فيهم واملستعني به يف احليل عىل اهللا وع

يقال عنهم اهنم جمتهدون ال واهللا ثم ال واهللا ليسوا بطالبي حق بل مل يزل أمرهم عىل ما 

كانوا عليه يف اجلاهلية من حمادهتم هللا ورسوله ال حيبهم من خامر االيامن قلبه وال يناضل 

                                                        

 157 ، ورحلسني آل عصف ، حماسن اإلعتقاد يف أصول الدين) 1(

 1/247 ، لعبداهللا شرب ، حق اليقني) 2(

 130 ، ملحمد بن عقيل ، تقوية اإليامن) 3(
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م خانوا اهللا ورسوله واملؤمنني وال تكن للخائنني عنهم من أخلص هللا تعاىل إسالمه ألهن

 .)1(خصيام

وإذا استقرينا أدلة جواز لعن معاوية اآلتية من الكتاب ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

والسنة مع ما يتعلق هبا ويفرسها من فعل أكابر الصحابة وأهل البيت الطاهر وجدناها 

عنه وتسويده كام تسود األكابر ويرتىض عنهم أقوى بكثري من أدلة جواز تعظيمه بالرتيض 

بل ال أدلة عىل جواز تعظيمه والرتيض عنه يف احلقيقة وإنام هي متحالت وتأويالت 

ستعرفها مما يأيت ومنها يعلم أن اإلرشاف عىل اهلالك يلعن معاوية أقل منه بالرتيض عنه 

صحابه غري متقيدين بدين كان معاوية وأ :  ويقول  .)2(وتسويده بل ال خطر يف لعنه أصال

وال ملتزمني يف الباطن لرشيعة بل كانوا يستعملون املكر واخلبث والغدر والكذب 

والتغرير والتأويل مما يستخرجون به وجوه مصاحلهم سواء كان جائرا يف الرشع أو 

حمظورا وسواء أكان فيه سخط اهللا تعاىل أم رضاه ومن املعلوم البدهيي أن الصدق 

أوسع جماال من الصدق وحده وأن احلالل واحلرام معا أكثر طرقا من احلالل والكذب معا 

وحده فاتسع بذلك ملعاوية وأصحابه جمال التدبري من التفريق بني الناس بالكذب وإلغاء 

الكتب املزورة يف العسكر بالسعايات ودس السموم يف األطمعة وبذل الرشوة يمن مال 

مة وزخارف القول املفتعلة يرضونكم بأفواههم وتأبى اهللا وأمثال ذلك من املكائد األثي

  .)3(قلوهبم وأكثرهم فاسقون أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلارسون

                                                        

 55 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية) 1(

 8/205 ، للعاميل ، االنتصار ، 20 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية) 2(

 205 ، املصدر السابق) 3(
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وكان معاوية وأصحابه غري متقيدين بدين وال ملتزمني ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

الغدر والكذب والتغرير والتأويل يف الباطن لرشيعة بل كانوا يستعملون املكر واخلبث و

مما يستخرجون به وجوه مصاحلهم سواء كان جائرا يف الرشع أو حمظورا وسواء أكان فيه 

سخط اهللا تعاىل أم رضاه ومن املعلوم البدهيي ان الصدق والكذب معا أوسع جماال من 

ملعاوية الصدق وحده وان احلالل واحلرام معا أكثر طرقا من احلالل وحده فاتسع بذلك 

وأصحابه جمال التدبري من التفريق بني الناس بالكذب وإلغاء الكتب املزورة يف العسكر 

بالسعايات ودس السموم يف األطمعة وبذل الرشوة يمن مال اهللا وأمثال ذلك من املكائد 

األثيمة وزخارف القول املفتعلة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوهبم وأكثرهم فاسقون 

 .)1( فال يأمن مكر اهللا اال القوم اخلارسونأفأمنوا مكر اهللا

وفرعون  ، وهو فاجر ، معاوية ليس من أصحاب حممد) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

ٍوما أمر فرعون برشيد (الذي بني اهللا حاله بقوله تعاىل  ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ ْ ََ ُ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم *َ َ َ َ َ ُُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِْ ِ ُ

َالنار وبئس َْ ِ َ ُ الورد املورود َّ ْ ُُ َْْ ُ وأتبعوا يف هـذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد املرفود *ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َْ ْ ْ ً َ ْْ ِّ َ َُ ْْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِ  : هود[ُ

97-99[()2(. 

ونقل ابن األثري قال ملا عزل معاوية سمرة عن والية ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

 :  قلت.اهللا كام أطعته ما عذبني أبداالبرصة قال سمرة لعن اهللا معاوية واهللا لو أطعت 

 .)3(يقول العزيز اجلبار ان ذلك حلق ختاصم اهل النار

                                                        

 204 ، املصدر السابق) 1(

 28 ، املصدر السابق) 2(

 28 ، املصدر السابق) 3(
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ولنقدم منها أم موبقاته وأعظمها رشا عىل املسلمني يف ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

الدنيا وأكثرها وباال عليه وعىل أشياعه يف اآلخرة وهي بغيه عىل االمام احلق ومناصبة 

البغضاء ملن عداوته هللا ولرسوله وبغضه نفاق كام دلت عليه األحاديث العداوة و

الصحيحة املتعددة التي مل يبق معها ريبة للمنصف يف سوء حال معاوية وفساد نيته 

واستخفافه بالدين وجرأته عىل اهللا وعىل رسوله ثم نتبعها بام ثبت بالتواتر والنقل 

 .)1(مة جازاه اهللا بام هو أهلهالصحيح من موبقاته العظيمة وفظائعه اجلسي

ومن كبار فواقره وعظائم جرائره استخالفه ابنه يزيد ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

السكري اخلمري املنابذ هللا ورسوله اهلاتك احلرمات واملرتكب املخزيات مع انه عامل بحاله 

 من املعايص لذلك مطلع عىل قبيح افعاله أنفق عىل متهيد بيعته أموال بيت املال وارتكب

 .)2(ما يغضب ذا اجلالل

ما أجرأ معاوية عىل اهللا وعىل هتك حمارم اهللا وما أعظم ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

حلم اهللا تعاىل عن اجلبابرة من أعدائه وأعداء نبيه عليه وآله الصالة والسالم يقتلون سبط 

 صاعقة من السامء تستأصل رسول اهللا ويكربون فرحا بموته وشامتة ومل تنزل عليهم

 .)3(شأفتهم ال يسئل ربنا عام يفعل انام نميل هلم ليزدادوا انام وهلم عذاب أليم

أمر معاوية اهل الشام بالدعاء عىل األشرت تغريرا هلم ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

 .)4(ليظنوا انه انا مات باستجابة اهللا دعاءهم 
                                                        

  35 ، املصدر السابق) 1(

 60 ، املصدر السابق) 2(

 87 ، املصدر السابق) 3(

 88 ، املصدر السابق) 4(
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 انام اخذ .ل معاوية عبد الرمحن بن خالد بن الوليدقت) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

عبد الرمحن بن خالد بام كسبت يداه فأنه كان مؤازرا ملعاوية ونارصا له وصديقا 

 .)1(وخليال

عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج حممد بن أيب  قتل) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

عوه املاء حتى اشتد عطشه ثم من : بكر الصديق بعد فتحهم مرص ملعاوية وكيف قتلوه

أدخلوه يف جيفة محار وأحرقوه بالنار وملا بلغ معاوية قتله أظهر الفرح والرسور وبلغ عليا 

عليه السالم قتله ورسور معاوية فقال جزعنا عليه عىل قدر رسورهم ال بل يزيد أضعافا 

ن سبيل اهللا وقال اال ان مرص قد فتحها الفجرة أولوا اجلور والظلمة الذين يصدون ع

وبغوا اإلسالم عوجا وملا بلغ ذلك عائشة رىض اهللا عنها جزعت عليه جزعا شديدا 

وقنتت دبر الصالة تدعو عىل معاوية وعمرو ومل تأكل من ذلك الوقت شواء حتى توفيت 

جازاهم اهللا بام يستحقون وما ربك بغافل عام يعملون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب 

 .)2(ينقلبون

إذا كانت قد دخلت النار امرأة يف هرة حبستها حتى ) :  هـ1350 : ت(ن عقيل حممد ب

 يف النار واهلرة ختدشها يف صىل اهللا عليه وآله وسلمماتت جوعا وعطشا فرآها النبي 

وجهها وصدرها فام بالك بعقوبة من قتل حجرا وأمثال حجر بغري حق نعوذ باهللا من 

فكيف إذا كان املقتول  ، من قتل مؤمنا واحداكله يف حق  وهذا .موجبات غضبه وسخطه

احلسن بن عيل وحجر بن عدي وحممد بن أيب بكر وأمثاهلم من أجلة الصحابة ثم كيف إذا 

                                                        

 88 ، املصدر السابق) 1(

 88 ، املصدر السابق) 2(
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كانت القتىل آالفا مؤلفة ومنهم فضالء املهاجرين وأكابر األنصار وأجلة الصحابة 

 .)1(والتابعني فان اخلطب جسيم جدا ال يدخل حتت التصور

ومن بوائقه الشنيعة املهلكة عداوته وبغضه وسبه ألخي ) :  هـ1350 : ت(قيل حممد بن ع

املصطفى وابن عمه ووصيه وباب مدينة علمه وأول أصحابه إسالما وأوهلم ورودا عليه 

احلوض وأشجعهم وأعلمهم وأزهدهم وأحبهم إىل اهللا ورسوله أمري املؤمنني عيل كرم اهللا 

رتث ذلك الطاغية وال مبال بام ورد عن الصادق وجهه ورزقنا حبه وأتباعه غري مك

 .)2(املصدوق يف خطارة بغضه وعداوته وسبه

 ، ثم ملا قتل عيل عليه السالم واستتب االمر ملعاوية) :  هـ1373(آل كاشف الغطاء 

واستبد واستأثر  ، سار معاوية بسرية اجلبابرة يف املسلمني ، وانقىض دور اخللفاء الراشدين

ولكن باتفاق املسلمني  ،  يف رشيعة اإلسالم ما ال جمال لتعداده يف هذا املقاموفعل ، عليهم

وكانت أحوال أمري  ، وتغلب عىل األمة قهرا عليها ، سار بضد سرية من تقدمه من اخللفاء

 ، املؤمنني عليه السالم وأطواره يف مجيع شؤونه جارية عىل نواميس الزهد والورع

وأطوار معاوية  ، عة واملداهنة يف شئ من أقواله وأفعالهوعدم املخاد ، وخشونة العيش

  .)3(كلها عىل الضد من ذلك متاما

مل يقترص معاوية عىل قتل أولياء اهللا يف سبيل ) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

سياسته حتى قتل يف ذلك أخص أوليائه به وأشدهم مالزمة له عبد الرمحن بن خالد بن 

                                                        

 89 ، املصدر السابق) 1(

 92 ، املصدر السابق) 2(

 196 ، آلل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصوهلا) 3(
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 يف صفني وحالفه عىل عداوة أمري املؤمنني ثم بعدها باعه بالتافه حارب معه ، الوليد

 .)1(الزهيد وقتله خمافة أن ترغب الناس به عن يزيد

كتب معاوية كتابا إىل أيب أيوب األنصاري صاحب ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

يا أمري املؤمنني   : فأخرب بذلك عليا عليه السالم فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

 .)2(إن معاوية كهف املنافقني كتب إيل بكتاب! 

 : كان عيل عليه السالم إذا صىل الغداة يقنت فيقول) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 ، وعبد الرمحن بن خالد ، وحبيبا ، وأبا األعور السلمي ، وعمرا ، اللهم العن معاوية

 .)3(والوليد ، والضحاك بن قيس

 ، معاوية امرئ ليس له برص هيديه وال قائد يرشده) :  هـ1392: ت (احلسني األميني عبد

وما أتى به من ضالله ليس ببعيد الشبه ما أتى  ، وقاده الضالل فاتبعه ، دعاه اهلوى فأجابه

الفاجر ابن  ، اللعني ابن اللعني ، مبوأه النار ، مصريه إىل اللظى ، به أهله املرشكون الكفرة

 ، اجللف املنافق ، الوثن ابن الوثن ، الطليق ابن الطليق ، املنافق ابن املنافق ، رالفاج

شديد  ، ويتيه يف ضاللة ، خيبط يف عامية ، اجلبان الرذل ، القليل العقل ، األغلف القلب

مل يكن من أهل القرآن وال مريدا حكمه جيري  ، واحلرية املتبعة ، اللزوم لألهواء املبتدعة

وأوردته املهالك  ، وأقحمته غيا ، قد أوجلته نفسه رشا ، وحملة كفر ،  خرسإىل غاية
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يشني الكريم  ، فاسق مهتوك سرته ، وسفه احلق ، غمص الناس ، وأوعرت عليه املسالك

 ، إمام الردى ، الكذاب العسوف ، ابن آكلة األكباد ، ويسفه احلليم بخلطته ، بمجلسه

رجل البدع واألحداث كانت  ، لسنة والقرآن واملسلمنيمل يزل عدوا هللا وا ، وعدو النبي

مثله كمثل الشيطان يأيت املرء من  ، الغادر الفاسق ، وكان عىل اإلسالم خموفا ، بوائقه تتقى

وال سلف  ، مل جيعل اهللا له سابقة يف الدين ، بني يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله

 ، كان رش األطفال ورش رجال ،  وراء ظهرهالقاسط النابذ كتاب اهللا ، صدق يف اإلسالم

 مل يقدم ايامنه ومل حيدث نفاقه ، وخرج منه طوعا ، دخل يف اإلسالم كرها ، كهف املنافقني

أقول  ، عدوا هللا ولنبيه وللمؤمنني ، حزبا من أحزاب املرشكني ، كان حربا هللا ولرسوله، 

ليس له  ، الغاوي اللعني ،  وسيلةوأبعدهم من رسول اهللا ، وأضلهم سبيال ، الناس للزور

 ، عادى اهللا ورسوله وجاهدمها ، وال أثر يف اإلسالم حممود ، فضل يف الدين معروف

فلام أراد اهللا أن يظهر دينه وينرص رسوله أتاه  ، وظاهر املرشكني ، وبغى عىل املسلمني

ملسلم قبض رسول اهللا والرجل يعرف بعداوة ا ، فأسلم وهو واهللا راهب غري راغب

أغوى جفاة فأوردهم النار وأورثهم  ، ويظاهر أعداء اهللا ، يطفي نور اهللا ، ومودة املجرم

مل يكن يف إسالمه بأبر وأتقى وال أرشد وال أصوب منه يف أيام رشكه وعبادته  ، العار

وهذا صحيفة من  ،  هذا معاوية عند رجال الدين الصحيح األبرار الصادقني.األصنام

وتؤكد هذه الكلم القيمة ما يؤثر عن الرجل من بوائق وموبقات هي  ، ءتارخيه السودا

فإهنا ال تتأتى إال عن هتاون بأمر  ، بمفردها حجج دامغة عىل سقوطه عن مبوأ الصاحلني

وتعد  ، وتزحزح عن سنة اهللا ، وإغضاء عن نواميس الدين ورشايع اإلسالم ، اهللا وهنيه

 .)1( فأولئك هم الظاملونومن يعتد حدود اهللا ، وشذوذ عن حدوده
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 - معاوية -ما أجرأ الطليق ابن الطليق الطاغية ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ويقطع عن أديم األرض  ، عىل الرسور والتبهج بموت األخيار األبرار بعد ما يقتلهم

ك الذين أولئ ، ويأمرهم بالدعاء عليهم ، ويبرش بذلك أمته الفئة الباغية ، أصول بركاهتم

وسوف يعلمون حني يرون العذاب  ، هلم سوء العذاب وهم يف اآلخرة هم األخرسون

 .)1(من أضل سبيال ؟

انظر إىل مبلغ هؤالء الرجال أبناء بيت أمية من ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ة وأحداثهم يف الصال ، وجرأهتم عىل اهللا وتغيري سنته ، ولعبهم بطقوس اإلسالم ، الدين

وانظر إىل ابن هند حلف اخلمر والربا كيف  ، وهي أفضل ما بنيت عليه البيضاء احلنيفية

ووافقه هو مع  ،  ووجد هو عمله عليهصىل اهللا عليه وآله وسلميرتك ما جاء به رسول اهللا 

وان مروان بن  ، ثم يعدل عنه ملحض ان ابن عمه غري حكم الرشيعة فيه ، أيب بكر وعمر

اللعني ابن اللعني عىل لسان النبي  ، الوزغ ابن الوزغ ، ل اهللا وابن طريدهاحلكم طريد رسو

فاستهان خمالفتها دون أن يعيب  ، وصاحبه عمرو بن عثامن ما راقهام اتباعه السنة ، العظيم

 ، صىل اهللا عليه وآله وسلموأمات سنة حممد  ، فأحيى أحدوثة ذي قرباه ، ابن عمه بعمله

الصالة يف السفر ركعتان من خالف السنة  : اذن الدنيا عن ابن عمرغري مكرتث ملا سمعته 

 .)2(فقد كفر فزه به من خليفة للمسلمني وألف زه

لعل يف الناس من حيسب أن سلسلة االستهتار ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

بوين وإن مل حيكم الضمري احلر بإنتاج أ ، بمعاقرة اخلمور كانت مبدوة بيزيد بن معاوية

صاحلني يف دار طنبت بالصالح والدين ختلو عن اخلمور والفجور ولدا مستهرتا مثل يزيد 
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لكن هذه األنباء تعلمنا ان هاتيك اخلزاية  ، الطاغية املتخصص يف فنون العيث والفساد

كانت موروثة له من أبيه املاجن املشيع للفحشاء يف الذين آمنوا بحمل اخلمور إىل 

 ونصب أعني املسلمني ، بمأل من االشهاد ، وعىل محاره أخرى ، ر تارةحارضته عىل القطا

 ، وال ينقم عليه ناقم ، وهو حياول مع ذلك أن ال ينقده أحد ، وتوزيعها يف املال الديني، 

فهو وما ولد سواسية يف  ، وكم هلذه املحاولة من نظائر ينبو عنها العدد وال تقف عىل حد

وحطته عن  ، وهذه هي التي أسقطته عند صلحاء األمةواملجون  ، اخلمر والفحشاء

 وحذا معاوية يف هذه . ، وال يقيمون له وزنا ، فال يرون له حرمة وال كرامة ، أعينهم

 فبيت .املوبقة حذو أبيه أيب سفيان فإنه كان يرشب اخلمر وهو من أظهر آثامه وبوائقه

واخلمر  ، ملنكر من أول يومهودار الفحشاء وا ، ودكة الفجور ، معاوية حانوت اخلمر

 .)1(وما أغنتهم النذر إذ جاءت  ، شعار أهله

انظر إىل دين الرجل وورعه يستسيغ أن خياطب ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وال يقول هبا ألمري  ، الزبري بإمرة املؤمنني ملحض حسبانه انه بايع له أجالف أهل الشام

وقد متت له بيعة املسلمني مجعاء ويف مقدمهم الزبري نفسه املؤمنني حقا عيل عليه السالم 

فغرمها عىل نكث البيعة  ، وطلحة بن عبيد اهللا الذي حاباه معاوية والية العهد بعد صاحبه

 وأنت ترى أن الطلب بدم عثامن قنطرة النزاع .وكان عاقبتهام خرسا ، فذاقا وبال أمرمها

وإن  ، أوحاه معاوية إىل الرجلني ،  اخلالفة الباطلةووسيلة النيل إىل األماين من ، يف امللك

 .)2(الشياطني ليوحون إىل أوليائهم
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جنايات معاوية يف صفحات تارخيه السوداء إنام ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 ، نجتزئ منها عىل شئ يسري يكون كأنموذج مما له من السيئات التي ينبو عنها العدد

 .)1(ويستدعي التبسط فيها جملدات ضخمة فمنها ، ويتقاعس عنها احلساب

لكن معاوية مل يقنعه الكتاب والسنة فباء بتلكم ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 ، فكان من القاسطني وهو يرأسهم ، وجانب هاتيك االحكام الواجبة مجعاء ، اآلثام كلها

 .)2(وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا

 بدم - أي معاوية -وقبل هذا كلها استبشاره ) :  هـ1392: ت (ي عبداحلسني األمين

وعده  ، ورسوره بذلك ، االمام املقدس اخلليفة عليه وعىل األمة مجعاء موالنا أمري املؤمنني

 وما ظنك بمجرم يكون عنده دم االمام السبط الزكي أيب حممد .ذلك من لطيف صنع اهللا

فسيؤاخذ  ، وناء بجرمه ، وقد استبرش ملا باء بإثمه! احلسن عليه السالم بدس السم إليه ؟ 

 .)3( يف هذه كلهاصىل اهللا عليه وآله وسلمبام رواه عن رسول اهللا 

وتصفح كتاب نفسه  ، النظر إىل شخصية معاوية) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 أن يكون ثم نعطف النظر يف أنه هل تلكم الصحائف السوداء تالئم ، املشحون باملخازي

 فضال عن هذه صىل اهللا عليه وآله وسلمصاحبها مصبا ألقل منقبة له يعزى إىل رسول اهللا 

ال ؟ حياته املشفوعة باملخاريق مما ال يكاد أن جيامع شيئا من املديح  : النسب املزعومة ؟ أو

وال أحسب انك جتد من أيام حياته يوما خاليا عن  ، واإلطراء أو أن تعزى إليه حسنة
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 ، وترشيد صلحاء مل يدنسهم إثم ، وإخافة مؤمنني أبرياء ، ملوبقات من سفك دماء زاكيةا

ورفض لطاعة إمام الوقت والبغي  ، ومعاداة للحق الواضح ، وال أملت بساحتهم جريرة

وال  ، ويستنكرها الكتاب والسنة ، عليه وقتاله إىل جرائم مجة يستكربها الدين والرشيعة

 .)1( االجتهاديترسب إىل شيئ منها

رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه  : قال بعضهم) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

يا رسول اهللا  : وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثامن وعيل ومعاوية إذ جاء رجل فقال عمر

اين ال ! يا رسول اهللا  : هذا يتنقصنا فكأنه انتهره رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال! 

 .ويلك أو ليس هو من أصحايب ؟ قاهلا ثالثا : قص هؤالء ولكن هذا يعني معاوية فقالأتن

فرضبه هبا وانتبهت فبكرت  ، جاء هبا يف لبته : ثم أخذ رسول اهللا حربة فناوهلا معاوية فقال

 قال .وهو راشد الكندي ، إىل منزيل فإذا ذلك الرجل قد أصابته الذبحة من الليل ومات

 من حفاظ قوم وأئمة مذهب يغرون بسطاء األمة باألضغاث األحالم عجبا : األميني

 ، ويسودون صحائف التاريخ بالتافه الواهي ، ويموهون عىل احلقايق الراهنة بالرتهات

ويشوهون سمعة الصحابة ويدنسون ساحة قدس صلحائهم بعد ابن هند اخلامر الرباء من 

 ليتني أدري ان الذي شهده هذا .اجلهلقاتل اهللا  ، وجعله وإياهم عكمي بعري ، زمرهتم

 الذي كان صىل اهللا عليه وآله وسلمالرجل يف طيف اخليال هل هو ذلك النبي األقدس 

 ، وقد تطابق يف ابن هند لسان حاله واملقال ، ينتقص هو معاوية ويلعنه يف يقظته وانتباهته

 وليتني . أظنأم هو غريه ؟ انتظرها هنا حتى يوافيك اجلواب عن صاحب الرؤيا وال

والداعني عليه  ، عرفت ما مصري عدول الصحابة مناوئي معاوية ومنتقصيه بألسنة حداد
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صىل واملتحاملني عليه يف كل ندوة وجمتمع ؟ هل انتهرهم رسول اهللا  ، يف صلواهتم جهارا

 .)1(! وناول معاوية حربة جاء هبا يف لبتهم ؟ اهللا عليه وآله وسلم

إن البن آكلة األكباد مع السبط املجتبى مواقف ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ويلفظها الدين  ، وتندى منها جبهة اإلنسانية ، وتقف منها الشعور ، تقشعر منها اجللود

ارتكبها  ، وينكرها كرم األرومة وطيب املحتد ، وينبذها العدل واإلحسان ، احلفاظ

 هلم معي نقرأ هذه الصحائف . واملروءةمستهينا بامر الدين ، معاوية مستسهال كل ذلك

فننظر هل يف  ، اململوءة باملوبقات والبوائق ، السوداء املحشوة باملخازي وشية العار

أو يف طقوس العدل مساغ لشئ منها ؟ دع ذلك  ، أو يف نواميس البرشية ، الرشيعة البيضاء

ل فعل أولئك األشقياء كله هل جتد يف عادات اجلاهلية مربرا لشئ من تلكم اهلمجية ؟ وه

 وإنك ال تسمع عن أحد ممن .األشداء يف أيامهم املظلمة فعال يربو خماريق ابن هند ؟ ال

أو  ، حيمل عاطفة إنسانية وال أقول ممن يعتنق الدين احلنيف فحسب يستبيح شيئا من ذلك

 : عاىلوهل جتد معاوية وهذه جناياته من مصاديق قوله ت ، حيبذ خمزاتا من تلكم املخازي

فار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون  ُ َحممد رسول اهللاَِّ والذين معه أشداء عىل الك ً ً َّ ْ َّ ُُ َ َ َّ ٌْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ ََّّ َُ َ َ َ َ َ ُِّ ِ َِ

ِفضال من اهللاَِّ ورضوانا سيامهم يف وجوههم من أثر السجود  ُِ ْ ُ ُ َ َ َُّ ِّ ْ َ ِِّ َِ ً ََ ِ ِ ُِ ْ  اآلية ؟ فهل .]29 : الفتح[ًْ

 وال صىل اهللا عليه وآله وسلم ابن أيب سفيان خارجا عنهم ؟ فليس هو من رسول اهللا ترى

أو أن من ناواه وعاداه وسبه وآذاه وقتله وهتكه خارجون عن  ، وال رحيام هبم ، ممن معه

تراهم ركعا سجدا  ، ربقة اإلسالم ؟ فهو شديد عليهم وهم خرية أمة حممد املسلمة

 كأن هاهنا نسيت ثارات عثامن . فاحلكم للنصفة ال غريها.انايبتغون فضال من اهللا ورضو

وعادت تبعة أولئك املضطهدين حمض والء عيل أمري املؤمنني عليه السالم وقد قرن اهللا 
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وطاعتهم ملن فرض اهللا  ، وحبهم ملن حيبه اهللا ورسوله ، واليته بواليته ووالية رسوله

 فلم يقصد معاوية وعامله أحدا بسوء إال .وودهم من جعل اهللا وده أجر الرسالة ، طاعته

 فكان .فطفق يرتكب منهم ما ال يرتكب إال من أهل الردة واملحادة هللا ولرسوله ، هؤالء

وأغيلمة قريش  ، وأزنى ثقيف مغرية بن شعبة ، الطريد اللعني ابن الطريد اللعني مروان

برس  : داء أهل بيت الوحيوكان يويل ألعامله الزعانفة الفجرة أع ، الفسقة يف أمن ودعة

 ، وعبد اهللا الفزاري ، وزياد بن أبيه ، ومغرية بن شعبة ، ومروان بن احلكم ، بن أرطاة

 ونظرائهم ، وسمرة بن جندب ، والضحاك بن قيس ، وسفيان بن عوف والنعامن بن بشري

 اهللا عليه صىليستعملهم عىل عباد اهللا وهو يعرفهم حق املعرفة وال يبايل بقول رسول اهللا ، 

من توىل من أمر املسلمني شيئا فاستعمل عليهم رجال وهو يعلم أن فيهم من  : وآله وسلم

 .هو أوىل بذلك وأعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله فقد خان اهللا ورسوله ومجيع املؤمنني

ومل تكن عنده حرجية من  ، وجيرتحون املآثم بأمر منه ورغبة ، فكانوا يقرتفون السيئات

 .،)1(عه عن تلكم اجلرائم الدين تز

كان يزيد حيذو حذو أبيه يف جرائمه الوبيلة وشن ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وبعث مسلم بن عقبة اهلاتك الفاتك إىل هتك ذلك اجلوار  ، الغارة عىل أهل املدينة املرشفة

 .)2(املقدس بوصية من والده اآلثم

وسعد بن  ، معاوية عامل الشام : ن أمراء جنودهكا) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وعبد  ، وعبد اهللا بن عامر عمل البرصة ، وبعده الوليد بن عقبة ، أيب وقاص عامل الكوفة

هؤالء  :  نعم.وكلهم خذلوه ورفضوه حتى أتى قدره عليه ، اهللا بن أيب رسح عامل مرص
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يه السالم فيستأصل شأفتهم حتت قتلوه لكن معاوية ال يريد املقاصة إال من أولياء عيل عل

وليس له مع أضداد عيل عليه  ، ويستسهل فيهم كل شقوة وقسوة ، كل حجر ومدر

وإال فأي حرمة لدم أمجعت الصحابة عىل سفكه ؟ واحتجت  ، السالم أي مقصد صحيح

لو مل يكن اتباع القوم بالصحابة واالحتجاج بام قالوا وعملوا  ، عليه بآي الذكر احلكيم

فيحتجون بدعوى إمجاعهم  ، بارهم فيهم العدالة مجيعا ترسي مع امليول والشهواتواعت

وقد ثبت فيه ( وال حيتجون به يف قتل عثامن )ومل يكن هنالك إمجاع(عىل خالفة أيب بكر 

 وهب أن حممد بن أيب بكر هو قاتل عثامن الوحيد من دون أي حجة وال مربر هللا .)اإلمجاع

فهل جاء يف رشيعة اإلسالم  ، ويف القصاص حياة ، اصوهو املحكوم عليه بالقص

ويطاف برأسه يف البالد  ، كهذا بأن يلقى املقتص به يف جيفة محار ثم حيرق بالنار(قصاص 

؟ هل هذا دين اهللا الذي كان يدين به حممد بن أيب بكر ؟ أو دين هبل إله معاوية وإله آباءه 

فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا  ،  نبأهم باحلقالشجرة املنعوتة يف القرآن ؟ نحن نقص عليك

 .)1(إن احلكم إال هللا يقص احلق وهو خري الفاصلني ، به يستهزئون

 ال يتبوأ مقعده إال - أي معاوية -إن رجال كمثله ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

واة وان أي فضيلة تلصقه به ر ، ويف مستوى السوءة والبوائق ، حيث تنيخ شية العار

وال يقام  ، السوء وختط عنه األقالم املستأجرة فهو حديث إفك نمقته األهواء والشهوات

 أليس .فظن خريا وال تسأل عن اخلرب ، وال يف مبوأ احلق مقيل ، له يف سوق االعتبار وزن

 .معاوية هو صاحب تلكم املوبقات واجلرأة عىل اهللا وعىل اإلسالم ونبيه وكتابه وسنته

واملريق  ، أليس هو اهلاتك حرمات اهللا واملصغر قدر أوليائه! تي ال تبديل هلا ؟ سنة اهللا ال

َوالدؤوب عىل الظلم واجلور بإزهاق النفوس الربيئة من غري جرم ؟ ومن  ، دمائهم الزكية َ
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َيقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللاُّ عليه و ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ً َ ً ً ْ َْ ُ َ ِْ َ َ ُ ِّ ُّ َُّ َ ًلعنه وأعد له عذابا عظيام ُ ِ َ َ ًَ َ َ َُ َ ُ ََّ َ َ

أليس هومن آذى اهللا ورسوله يف الصاحلني من رجاالت األمة وعدول ]. 93 : النساء[

املحرمة دماؤهم وأقدارهم وحرماهتم بزجهم  ، الصحابة األولني والتابعني هلم بإحسان

َّإن ال(وإبعادهم عن عقر دورهم وإخافتهم ؟ ، إىل أعامق السجون َّ ُذين يؤذون اهللاََّ ورسوله ِ َ ُ ََ َ ُُ َ ْ ِ

ًلعنهم اهللاَُّ يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا مهينا  ً َ ْ َِ ُّ ْ َ َُ َُ َ َّ ْ َُّ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات *َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْْ ُْ َ ُ ََّ ُ َ َ

ًبغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبينا  ْ ً ُ َ َِ ُِّ ْ ُ َ َ َ ًْ َِ َِ ْ َُ َ َِ أليس هو الذي مل . )]58-57 : زاباألح[ْ

وأمرر املال الديني  ، يراقب حرمة الرسول األعظم يف ذوي قرباه وصغرها بسب أيب ولده

وقذف من طهره اجلليل باألفائك واملفرتيات  ، واختذها سنة متبعة ، بتلك اجلريمة املوبقة

مر ورشهبا من اخللفاء ؟ أليس هو السباق األول يف املآثم اجلمة املخزية ؟ أول من باع اخل

 أول من أشاع الفاحش يف املال .؟ واخلمر وشارهبا وبايعها ومشرتيا ملعون ملعون

َإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا (اإلسالمي ؟  ٌ َ َ ُّ َْ ُّ َِ ٌِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َّ ُ َ ْ َ َّ ََّ ُُ َ ُ َ ِ

َواآلخرة واهللاَُّ يعلم وأن َ ْ َ َ َُ ََ ِْ َتم ال تعلمون ِ َ َُ ْْ َ  أول من أحل الربا وأكل ؟ وأحل اهللا )]19 : النور[ُ

َالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ( ، البيع وحرم الربا ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ُ َّ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ََّّ َ َُ َ ُ َ ُ ِِّ ْ

ِّاملس   صىل اهللا عليه وآله وسلمي وآكل الربا وموكل ملعون بلسان النب ، )]275 : البقرة[َْ

أول من أحدث االذان يف .!أول من أتم الصالة يف السفر تقديسا ألحدوثة ابن عمه ؟ 

أول من !  أول من رأى اجلمع بني األختني إحياء ملا ذهب إليه عثامن ؟ .!صالة العيدين ؟ 

لصلوات عند  أول من ترك التكبري يف ا.!غري السنة يف الديات وأدخل فيها ما ليس منها ؟ 

أول من ترك التلبية وأمر به خالفا لعيل أمري ! كل هوي وانتصاب وهي سنة ثابتة ؟ 

أول من قدم اخلطبة عىل الصالة يف ! املؤمنني عليه السالم العامل بسنة اهللا ورسوله ؟ 

من سب عليا  : العيد السامع الناس سب عيل عليه السالم ؟ وقد صح عن نبي اإلسالم
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َومن ( أول من عىص ربه برتك حدوده وإقامة سنته ؟ . سبه فقد سب اهللاومن ، فقد سبه َ

ٌيعص اهللاَّ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني  َِ ُّ ُ ٌَ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ً ً ْ َِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َ  .)]14 : النساء[ِ

 عليه صىل اهللاوخالف دين حممد  ، وأحيى طقوس اجلاهلية ، أول من نقض حكم العاهر

 أول من ختتم باليسار ؟ فأخذ املروانة .! والولد للفراش وللعاهر احلجر ؟ وآله وسلم

 أول من سن .بذلك إىل أن نقله السفاح إىل اليمني فبقي إىل أيام الرشيد فنقله إىل اليسار

سب عيل عليه السالم وقنت به وجعله سنة جارية يف خلفه الذين أضاعوا الصالة واتبعوا 

 أول من بغى عىل إمام وقته .!وشوه خطب املنابر بذلك احلادث املخزي ؟ ،  الشهوات

وحاربه وقاتله قتل أمة كبرية من صلحاء الصحابة البدريني وأهل بيعة الشجرة الذين 

 أول من أعطى املال لوضع احلديث وحتريف كتاب اهللا .!ريض اهللا عنهم ورضوا عنه ؟ 

 اشرتط الربائة عن عيل عليه السالم عىل من بايعه أول من! وكلمته الطيبة عن مواضعها ؟ 

أول من محل إليه رأس الصحايب العادل ! يف خالفته الغاشمة أو يف ملكه العضوض ؟ 

أول من قتل عدول الصحابة األولني والتابعني هلم ! عمرو بن احلمق وأدير به يف البالد ؟ 

وقد جعله اهللا أجر  ، د العرتةبإحسان من عيون األمة وعبادها ونساكها ملحض والئهم سي

 ؟ أول من قتل نساء كل من وإىل أهل بيت صىل اهللا عليه وآله وسلمرسالة نبيه اخلاتم 

ومثل قتالهم وشتت  ، وهنب أمواهلم ،  وذبح صبياهنمصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 وأبادهم حتت ، ونفاهم عن عقر دورهم ، واستأصل شأفتهم ، وفرق مجعهم ، شملهم

وسلط  ، وسن العمل بالشهادات املزورة ، أول من عبثت به رعيته! كل حجر ومدر ؟ 

أول من هم !  ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلمرجال الرش والغي واجلور عىل صلحاء أمة حممد 

وملا حرك !  عن املدينة املرشفة إىل الشام ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلمبنقل منرب رسول اهللا 

 أول من بدل اخلالفة اإلسالمية إىل رش ملك وسلطة سوء ؟ .مس فرتكاملنرب خسفت الش
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 ورشب يف آنية الذهب والفضة ، أول من ملك وجترب يف اإلسالم بلبس احلرير والديباج! 

أول من سمع الغناء وطرب عليه وأعطى ووصل إليه ! وركب الرسوج املحالة هبام ؟ ، 

 دين اهللا باستخالف جروه الفاجر املستهرت أول من هتك! وهو يرى نفسه أمري املؤمنني ؟ 

 حرم صىل اهللا عليه وآله وسلمأول من أشن الغارة عىل مدينة الرسول ! التارك للصالة ؟ 

إىل جرائم وبوائق جتد ! وما رعى حرمة ذلك اجلوار املقدس ؟  ، وأخاف أهليها ، أمن اهللا

 الطاغية تصدر فيه كلمة إطراء أصحيح أن مثل هذا !الرجل فيها هو السابق األول إليها ؟ 

 ال .من مصدر النبوة ؟ أو يأيت عن نبي العدل واحلق والصدق ما يوهم الثناء عليه ؟ ال

والرجل أشد أعداؤه  ،  بل نبي العظمة أكرب من يبغض هذا اإلنسان وجرائمه.يمكن ذلك

 ينطق ه وسلمصىل اهللا عليه وآلولو كان  ،  يف جاهليته وإسالمهصىل اهللا عليه وآله وسلم

 ، وأوضح ترخيص يف املعصية ، بشئ من ذلك وحاشاه لكان أكرب ترويج للباطل وأهله

 .)1(وأبني استهانة باحلق

هل كان معاوية إال معدن السفه ؟ واهللا لقد أتاه ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

فاليوم قرت عيني يا جارية غنيني  : قتل أمري املؤمنني وكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال

  : فأنشأت تقول

  فال قرت عيون الشامتينا*أال أبلغ معاوية بن حرب 

  بخري الناس طرا أمجعينا*أيف شهر الصيام فجعتمونا 

  وأفضلهم ومن ركب السفينا*قلتم خري من ركب املطايا 
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 .)1(فرفع معاوية عمودا كان بني يديه فرضب رأسها ونثر دماغها

وإلرضاء معاوية منع ذلك االمام الزكي عن أن ) :  هـ1392 : ت(عبداحلسني األميني 

وهو  ، يقوم أخوه احلسني السبط بإنجاز وصيته ويدفنه يف حجرة أبيه الرشيفة التي هي له

صىل اهللا عليه هذه نامذج من جنايات معاوية عىل رحيانة الرسول  ، أوىل إنسان بالدفن فيها

وهل هناك مسائل ابن حرب عام اقرتفه  ، ضعافها ولعل فيام أنساه التاريخ أوآله وسلم

السبط املجتبى سالم اهللا عليه من ذنب استحق من جرائه هذه النكبات والعظائم ؟ وهل 

يسع ابن آكلة األكباد أن يعد منه شيئا يف اجلواب ؟ غري انه عليه السالم كان سبط حممد 

ارقه كرها ومل يعتنق اإلسالم  وقد عطل دين آباء الرجل الذي فصىل اهللا عليه وآله وسلم

 وهو الذي صىل اهللا عليه وآله وسلموانه شبل عيل خليفة اهللا يف أرضه بعد نبيه  ، إال فرقا

وملا ينقيض  ، وأثكلت أمهات البيت األموي بأجريتهم ، مسح أسالفه الوثنيني بالسيف

مام املجتبى حزن معاوية عىل أولئك الطغمة حتى تشفى بأنواع األذى التي صبها عىل اال

وأنا ال  ، وسجد شكرا ، ومل يملك نفسه حتى استبرش بموته ، إىل أن اغتاله بالسم النقيع

 : أدري ألالته سجد أم هللا سبحانه ؟ وان لسان حاله كان ينشد ما تظاهر به مقول نغله يزيد

 بدر فاعتدل  وعدلنا ميل*قد قتلت القرم من ساداهتم 

 اخلزرج من وقع األسل جزع *ليت أشياخي ببدر شهدوا 

  خرب جاء وال وحي نزل*لعبت هاشم بامللك فال 

 ومنها نسله صىل اهللا عليه وآله وسلموانه بضعة الزهراء فاطمة الصديقة حبيبة رسول اهللا 

 والدين احلنيف ، والرشف الباذخ ، الذين مألوا الدنيا أوضاحا وغررا من احلسب الوضاء
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 :  ويف الذكر احلكيم.وما تغنيه اآليات والنذر ، د منهاكل ذلك ورغبات معاوية عىل الض، 

ربون يف األرض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا ( َ َسأرصف عن آيايت الذين يتك َ َ ْ ْ ُ َّ ْ َِ ِ ِْ َّ َّ ْ ْ َ َُّ ِّ ُِ ٍ ِْ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ِ ِ َ ِ َ َِ َ ِ

ْوإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يرو َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُّ َ َِ ًِ ِْ ُِ َ َ ِْ ْا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بأهنم َِّ َّ َ ِّ َُ َ ِ ِ َِ َِ َِ ُ ْ َ ًْ ُ ََّ

َكذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني  َِ ِ َِ َ َ َ ُْ َْ ْ َُّ َ  .)1()]146 : األعراف[َِ

إن أمثال هذه الفظايع والفجايع ملقربة من مغازي ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ألكباد الذين مل يبالوا بإراقة الدماء الزاكية ومن مرضات ابن آكلة ا ، ابن العايص وأذنابه

وال سيام من لدن مبارشهتم احلرب يف صفني إىل أن اصطلوا نار  ، منذ بلغوا أشدهم

 .)2(احلطمة فلم يفتأوا والغني يف دماء األخيار األبرار دون شهواهتم املخزية

ة يف توطيد مل يربح معاوية مستصغرا كل كبري) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ومن ذلك  ، فكان من اهلني عنده يف ذلك كل بائقة ، مستسهال دونه كل صعب ، سلطانه

ويف مجيع مناطق  ،  يف أقطار حكومته- شيعة اإلمام الطاهر -دؤبه عىل سفك دماء الشيعة 

ومل  ، وقطع أصوهلم بقتل ذرارهيم وأطفاهلم ، واستباحة أمواهلم وأعراضهم ، نفوذه

 . عليهمصىل اهللا عليه وآله وسلموهم املعنيون بثناء صاحب الرسالة  ، ءيستثن النسا

فهل  ، أو أن روايته مل تبلغ ابن آكلة األكباد ، وهب أن هذا الثناء مل يصدر من مصدر النبوة

هم خارجون عن ربقة االسالم املحرم للنفوس واألموال واحلرمات بكتابه وسنة نبيه ؟ 

أو عثروا عثرة ال تقال غري وال يتهم إلمام أمجع املسلمون عىل وهل اقرتفوا إثام ال يغفر 

 أمته عىل اتباعه ووالءه إثر ما نزل يف كتاب صىل اهللا عليه وآله وسلمخالفته وحث النبي 

اهللا من واليته ؟ أو أن ابن صخر حصل عىل حكم مل يعرفه املسلمون يعارض كل تلكم 

                                                        

 11/14 ، املصدر السابق) 1(

 11/68 ، املصدر السابق) 2(
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نه ال يتحوب بارتكاب املوبقات فيلغ يف الدماء األحكام الواردة يف الكتاب والسنة ؟ أو إ

أمر قواده أن يسريوا يف البالد فيقتلوا كل من وجدوه من شيعة عيل بن أيب .. .!ولوغا ؟ 

وال يكفوا  ، ويقتلوا أصحابه ، وأن يغريوا عىل سائر أعامله ، طالب عليه السالم وأصحابه

  .)1(أيدهم عن النساء والصبيان

إن معاوية كان من أعدى أعداء اإلمام عيل مل جيد ) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

 وقد أنبأنا التاريخ أنه .شيئا يتذرع به حني قاومه وحاربه إال الطلب كذبا وافرتاء بدم عثامن

ومدح أمري  ، وجترعه السم الزعاف بذمه ، بعد أن خال اجلو ملعاوية كانت الوفود تأتيه

  .)2(د جماال للتكذيبوال جي ، وهو يسلم ، املؤمنني

خباثته ورجاسته  : معاوية بن أيب سفيان) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي الشاهرودي 

  .)3(وكفره وزندقته أشهر من كفر إبليس

ًإننا ال نعبد إهلا يقيم بناء شاخما للعبادة والعدالة والتدين) :  هـ1410 : ت(اخلميني  ثم  ، ً

ًوجيلس يزيدا ، يقوم هبدمه بنفسه وعثامن وسواهم من العتاة يف مواقع اإلمارة  ،  ومعاويةُ

 . )4(وال يقوم بتقرير مصري األمة بعد وفاة نبيه ، عىل الناس

وال تسلبهم أمنهم  ، فحكومة اإلسالم تطمئن الناس وتؤمنهم) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

ًا خائفا شأن احلكومات التي تشاهدون أنتم كيف يعيش املسلم حتت بأسه ، واطمئناهنم

                                                        
 11/16 ، املصدر السابق) 1(

 255 ، ملحمد جواد مغنية ، الشيعة يف امليزان) 2(

 7/443 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث) 3(

 123 ، للخميني ، كشف األرسار) 4(
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خيشى يف كل ساعة أن هيجموا عىل داره وينتزعوا منه روحه وأمواله وكل ما  ، يرتقب

يقتل الناس عىل الظنة والتهمة  فقد كان ،  وقد حدث مثل ذلك يف أيام معاوية.لديه

ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا  ًوخيرج كثريا من ، وينفي من البالد ، ًوحيبس طويال

  .)1(اإلسالمية أو تشبهها من قريب وال بعيد تكن حكومة معاوية متثل احلكومة ومل .اهللاَّ

صىل اهللا عليه وآله يف صدر اإلسالم وبعد رحلة النبي اخلاتم ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

مريس أسس العدالة واحلرية أوشك اإلسالم أن ينمحي ويتالشى بسبب وسلم 

فهب سيد  ، الظاملني ويبتلع من قبل اجلبابرةيسحق حتت أقدام  انحرافات بني أمية وكاد

 لقد أوشكت حكومة يزيد .الشهداء عليه السالم تفجري هنضة عاشوراء العظيمة

 املضنية صىل اهللا عليه وآله وسلموجالوزته اجلائرة أن متحو اإلسالم وتضيع جهود النبي 

وتعمل ما  ، يانزاوية النس وتلقي هبا يف ، وجهود مسلمي صدر اإلسالم ودماء الشهداء

لقد كاد الدين اإلسالمي يندثر ويتالشى نتيجة  .من شأنه أن يضيع كل ذلك سدى

اهلادفة إلحياء الشعور الوطني والقومي برفعهم  انحرافات حثاالت اجلاهلية وخططهم

ِفقد عملوا عىل حتويل حكومة العدل اإلسالمي إىل  ، "ال خرب جاء وال وحي نزل"شعار  َ

 لقد هدف بنو أمية للقضاء .والوحي وإزوائهام وري وعزل اإلسالمحكم ملكي امرباط

 لقد أوشك حكم بني أمية املنحط أن يظهر اإلسالم بمظهر احلكم الطاغويت .عىل اإلسالم

وقد فعل معاوية وابنه الظامل  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي األكرم  ويشوه سمعة

فقد بدال أساس  ، جنكيز خان ضد إيراناألفاعيل ضد اإلسالم وارتكب ما مل يرتكبه 

 لقد رأى سيد الشهداء سالم اهللا عليه أن معاوية .ومعاملها إىل نظام شيطاين عقيدة الوحي

وتشويه اإلسالم وطمس  ، وابنه لعنة اهللا عليهام يعمالن عىل هدم الدين وتقويض أركانه

                                                        
 75 ، للخميني ، حكومة اإلسالمية) 1(
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طمس معامل الدين  - أي معاوية وابنه يزيد - لقد حاول ذلك األب واالبن .معامله

 ، ًويؤمان املصلني أيضا ، فمعاوية وابنه كانا يرشبان اخلمر ، صورته الناصعة وتشويه

ثم تقام  ، جملسامها من جمالس اللهو واللعب والطرب متارس فيهام كل االنحرافات وكان

تصوروا العب ميرس يصبح إمام  ، فيتقدمان مها إلمامة تلك اجلامعة ، صالة اجلامعة بعده

 وكانا يؤمان اجلمعة ويرتقيان منرب اخلطابة فقد كانا ، كانا يتوليان إمامة اجلامعة ، مجاعة

صىل  باسم خالفة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمخطيبني يتحركان ضد رسول اهللا 

 ، لكنهام يقفان بوجه األلوهية) ّال إله إال اهللا( يرفعان عقريهتام بنداء .اهللا عليه وآله وسلم

ّممارساهتام وأعامهلام شيطانية يف حني أهنام كانا يدعيان أهنام خلفاء رسول اهللا  قد كانتل

 إن اخلطر الذي كان يمثله معاوية ويزيد ضد اإلسالم مل ينحرص .صىل اهللا عليه وآله وسلم

فهو أهون من اخلطر األكرب اآلخر وهو أهنام حاوال جعل  ، يف كوهنام غاصبني للخالفة

 ، رة عن سلطنة وملكية وأرادا أن حيوال األمور املعنوية إىل طاغوتاإلسالم عبا

 قلب حقيقة اإلسالم صىل اهللا عليه وآله وسلموحماولتهام وبذريعة أهنام خلفاء رسول اهللا 

ً لقد كان هذا األمر مهام لدرجة أن من سبقوهم مل يضاهوهم يف إحلاق .إىل نظام طاغويت

 فقد امتألت . فقد حاوال قلب حقيقة اإلسالم.لغاهومل يبلغوا ما ب الرضر باإلسالم

صىل  كان الواحد منهم يزعم أنه خليفة رسول اهللا .ولعب القامر جمالسهم برشب اخلمر

ًثم يبقى خليفة لرسول اهللا ! جملسه ويلعب القامر ويرشب اخلمر يف ، اهللا عليه وآله وسلم

 إن هذا خطر كبري واجه .اجلامعة ةويتوجه إىل الصالة ويؤم صالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

 عندما رأى سيد الشهداء عليه السالم إن هؤالء يلوثون بأعامهلم سمعة اإلسالم .اإلسالم

 ، ويشوهون صورته باسم خالفة الرسول ويرتكبون املعايص وحيكمون بالظلم واجلور

 وآله وسلمصىل اهللا عليه وأن انعكاس ذلك عىل الصعيد العاملي هو أن خليفة رسول اهللا 
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املهم  ، رأى من واجبه أن ينهض ويثور حتى لو أدى األمر إىل مقتله ، هذه األعامل يامرس

 وهنا اقتىض التكليف أن ينهض .إزالة ما تركه معاوية وابنه من آثار عىل اإلسالم هو

التشويه الذي يوشك أن يلحقه هؤالء  عظامء اإلسالم بمهمة املعارضة واملجاهدة وإزالة

يف إدراكه وهو كون أن هذا هو  مكانة اإلسالم وما يمكن أن يشتبه املغفلونبسمعة و

األمر الذي يتهدد  ، وابنه يزيد اإلسالم وأن اخلالفة هي هذه التي يتظاهر هبا معاوية

عنده للمجاهدة حتى لو أدى إىل  وهذا ما جيب عىل اإلنسان أن يندفع ، اإلسالم باخلطر

 . )1(التضحية بالنفس

 بعد أن بدأت - وضع احلديث -ّوتوسع األمر ) :  هـ1431 : ت( فضل اهللا حممد حسني

ّوأصبح عىل االنتهازيني والوصوليني أن يلفقوا  ، ّالفتن الداخلية تغزو حياة املسلمني

 ٌاحلديث ويضعوه لتأييد بعض املفلسني الذين ليس هلم سابقة يف إيامن وال جهاد يف إسالم

ًاملسلمني ظلام وعدوانا كمعاوية وأشباههّممن استولوا عىل مقدرات ،  وكان أن دخلت .. ً

َما لبثت أن نشأ عليها األطفال وشاب  ، ٌإىل احلياة اإلسالمية طائفة جديدة من األحاديث

بسبب السياسة التي اتبعتها السلطة الباغية آنذاك يف تركيزها يف نفوس  ، عليها الكبار

 .)2(املسلمني 

معاوية بن أيب سفيان الذي كان يريد لعيل عليه ) :  هـ1431  :ت(حممد حسني فضل اهللا 

ّوإال فإنه  ، ًالسالم أن يطلق يده يف مرص والشام ليحكمهام من دون ضوابط كام كان سابقا ّ

  .)3(.سيطالب بدم عثامن

                                                        

 37 ، مينيللخ ، هنضة عاشوراء) 1(

)2 (www.arabic.bayynat.org.lb/ahlalbeit/imam_sadek_mowajaha.htm 

)3 (www.arabic.bayynat.org.lb/ahlalbeit/imam_ali_mowajaha.htm 
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ّولكن معاوية الذي حارب عيل عليه السالم ) :  هـ1431 : ت(حممد حسني فضل اهللا 

ّسالمي األصيل الذي أراد اإلمام عيل عليه السالم أن يركزه يف ّوعطل بذلك اخلط اإل
انطلق ملواجهة اإلمام احلسن عليه السالم  ، الوجدان اإلسالمي واحلياة اإلسالمية العامة

عليه السالم ـ كأبيه وجده ـ كان يؤمن باحلوار  ألنه ، وجرت بينهام مراسالت ومكاتبات

 ، ِّ احلوار هو الذي حيدد املواقف ويزيل الشبهاتألن ، حتى مع الذين ينحرفون عن احلق

ّولكن معاوية الذي طلب الباطل والذي يعرف أين  ، ويدعو إىل التفاهم وربام إىل اللقاء

بدأ يشرتي  ، والذي غصب اخلالفة من اخلليفة الرشعي ، مواقع احلق ومواقع الباطل

عليه السالم   اإلمام احلسنحتى أربك جيش ، الناس من رؤساء العشائر والقبائل باملال

 ، أوقفت احلرب ، وهكذا من خالل خيانة هنا وخيانة هناك. فهدده البعض بالقتل

ِومل يف معاوية لإلمام احلسن عليه السالم بيشء مما  ، "ًصلحا"ّوبدأت اهلدنة التي سموها 

 أن تكون ّألن وثيقة الصلح بينهام كانت تنص عىل ، ثم بدأ يفكر باغتياله ، عليه ّوقع هو

بينام كان خيطط خلالفة ابنه يزيد لتبدأ خالفة  ، اخلالفة من بعده لإلمام احلسن عليه السالم

ّبني أمية التي حتولت معها اخلالفة إىل ملك عضود ال عالقة له باإلسالم من قريب أو من 

 ، ّفدس السم لإلمام احلسن عليه السالم من خالل زوجة منحرفة من بني األشعث ، بعيد

ُعليه السالم أن يدفن  ولكنه أوىص أخاه احلسني ، ُواستشهد اإلمام احلسن عليه السالم

ّوإن مل يستطع دفنه يف البقيع فال يدخل يف أي رصاع  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمعند جده 

صىل اهللا عليه وآله ألنه كان يعرف أهنم سوف يمنعون دفنه عند جده  ، ّمسلح مع بني أميه

 وكانت تقول ،  لذلك"عائشة"وقد استخدموا  ، م ال يريدون له هذه الكرامةّألهن ، وسلم
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عليه  ولكن اإلمام احلسني ، ّوجرد بنو هاشم سيوفهم ، "ال تدخلوا احلسن يف بيتي": 

 .)1(ًأن ال هنرق يف أمره ملء حمجمة دما ، اهللا اهللا يف وصية أخي احلسن" : السالم قال هلم

 ،  كانت قلوهبم مع معاوية- أي احلسن -الذين كانوا حوله  ) :معارص(وحيد اخلرساين 

بل حتقق ما أراده معاوية وهو أن  ، ولو قام مل يتيرس له مراده من بذل نفسه يف ذات اهللا

عليه وعىل أبيه من  ، يمحو العفو والكرامة التي ظهرت من جده رمحة اهللا عىل العاملني

اذهبوا فأنتم  ، ال تثريب عليكم اليوم : وسلمصىل اهللا عليه وآله حيث قال  ، املرشكني

وأن يزيل عار الطليق ابن الطليق عن نفسه وعن أبيه بالسيطرة عىل اإلمام فيمن  ، الطلقاء

وجيعل عار  ، بالعفو عنه عليه السالم عىل رسول اهللا وأوصيائه املعصومني عليهم السالم

ن هذا هوانا وذال عىل الرسول وكا ، الطليق عىل سيد األحرار فيصري صاحب الفئ فيئا

 ومعاوية هو الذي كتب عنه .وأوصيائه وعىل عيل وأوالده عليهم السالم إىل يوم القيامة

إن معاوية كالشيطان الرجيم يأيت املرء من بني  : أمري املؤمنني عليه السالم إىل زياد بن أبيه

 .)2(والسالم ، احذرهثم  ، ثم احذره ، فاحذره ، يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شامله

هذه مجلة من خطب اإلمام الزكي احلسن بن عيل عليهام ) : معارص(مرتىض الرضوي 

فوصلت إلينا فيام وصل من آثاره علم أهل البيت الذين  ، السالم مما أغفلتها يد الزمان

 ولقد أسهم يف البقاء عىل هذه اآلثار النبوية .أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا

اإلمام املجتبى احلسن بن عيل عليهام السالم مع الغادر معاوية بن أيب سفيان فإنه صلح 

لوال صلحه عليه السالم لقىض معاوية عىل اإلمام وشيعته وعىل اإلسالم والدين وأهله 

                                                        
 ، م راجع2003 أبريل - نيسان 11/ هـ1424صفر  9 ، قال هذا يف خطبة ألقاها يف بريوت يوم) 1(

www.iraqcenter.net/vb/1796.html 
 340 ، لوحيد اخلراساين ، مقدمة يف أصول الدين ، 1/336 ، لوحيد اخلراساين ، منهاج الصاحلني) 2(
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وطمس  ، التي نصها ملحو آثار الرسالة ، بأساليبه الشيطانية وخدعه ومكائده اجلهنمية

وال من  ، ليس فيها من النور قبس ،  البالد والعباد إىل اجلاهليةوإرجاع ، معامل اإلسالم

 ، لكن اإلمام الزكي بصلحه احلكيم أبقى عىل ذلك كله ، وال من الدين آثار ، العلم إشعاع

  .)1( وأجهز عىل مصائده وفلوله.ونكث فتله ، وفل حد ابن آكلة األكباد

ه للحسن عليه السالم يف بيان ومن خطب(يف تعليقه عىل ) : معارص(مرتىض الرضوي 

بني اإلمام عليه السالم مثالب أعداء اهللا وأعداء ) :  هـخبث عنرص معاوية وأتباعه األربعة

رسوله وفضح عنارص الشجرة امللعونة الساقطة ليتجىل للمأل اإلسالمي بل للبرش كافة ما 

منزلتهم كي يتربأ كان عليه معاوية ونظراؤه من النقائص والرذائل ليعرف الناس قدرهم و

وال يتخذوهنم أسوة يقتدون هبم يف احلياة فإن هؤالء األنذال إنام  ، منهم األجيال اآلنية

ونصبوا أنفسهم أمراء وخلفاء عىل رقاب املسلمني بالقوة  ، تربعوا عل دست القيادة

إال مل و ، وعباد اهللا الصاحلني ، مع ما يف املجتمع من األئمة الطاهرين ، والقرس واالرهاب

 وأية ميزة دينية تؤهلهم لتلك املناصب الشاخمة التي احتلوها .يكن هلم أي وزن معنوي

  .)2(باملكر واخلداع

ملا رأى اإلمام احلسن عليه السالم أن معاوية ينال من خليفة ) : معارص(مرتىض الرضوي 

وأسالفه  ، رينرسول اهللا وإمام زمانه أمري املؤمنني عيل عليه السالم فاخره بآبائه الطاه

 ولعل من يف املسجد ال يعرف أن معاوية ينتسب إىل هند العاهرة التي هي من .الطيبني

                                                        
 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 1(

 88 ، ملصطفى املوسوي

 ، ملصطفى املوسوي ، )عليه السالم(ن يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلس) 2(

79 
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فبني عليه السالم بكالمه الذهبي هذا نسب معاوية وقدمه يف  ، ذوات األعالم للفحشاء

  .)1(الكفر والنفاق

بعد وفاة يف تعليقه عن خطبة للحسن عليه السالم بالكوفة ) : معارص(مرتىض الرضوي 

أعرب اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم يف هذه اخلطبة عن سبب  : أبيه عليه السالم

وأن  ، وإن كان احلق له ، نزوله عن اإلمارة وأنه مل يكن إال حلقن دماء املسلمني عن الضياع

معاوية غاصب لإلمارة واخلالفة وليس له قابلية لذلك لدناءة نفسه وخسة طبعه وضعة 

ويشري اإلمام عليه السالم إىل  ، بث عنرصه وجهله بمعامل الدين واملعارف اإلهليةأصله وخ

  .)2(من الذين يف قلوهبم زيغ ، أن هذا األمر كان فتنة ليمتحن اهللا هبا الناس

يف تعليقه عيل خطبه للحسن عليه السالم يف فضائل أمري ) : معارص(مرتىض الرضوي 

ام احلسن الزكي صلوات اهللا عليه يف هذه اخلطبة بفضيلة يذكر اإلم : املؤمنني عليه السالم

وكان اإلمام احلسن عليه  ، أبيه اإلمام املرتىض وسابقته يف اإلسالم واجلهاد والفضيلة كلها

السالم مضطرا إىل ذكر مثل هذه الفضائل والفواضل لئال تغزوا أدمغة السذج دعايات 

ويسمم هبا أفكار  ، تي كان يبثها بني حني وآخرمعاوية املضللة وأساليبه الكاذبة اخلداعة ال

  .)3( وينرش األضاليل واألباطيل بواسطة أبواق دعاياته اآلئمة...الناس

ولقد أسهم يف البقاء عىل اآلثار النبوية صلح اإلمام املجتبى ) : معارص(مرتىض الرضوي 

ال صلحه عليه احلسن بن عيل عليهام السالم مع الغادر معاوية بن أيب سفيان فإنه لو

                                                        
 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 1(

 22 ، ملصطفى املوسوي

 62 ، املصدر السابق) 2(

 63 ، املصدر السابق) 3(
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السالم لقىض معاوية عىل اإلمام وشيعته وعىل اإلسالم والدين وأهله بأساليبه الشيطانية 

 ، وطمس معامل اإلسالم ، التي نصها ملحو آثار الرسالة ، وخدعه ومكائده اجلهنمية

 وال ، وال من العلم إشعاع ، ليس فيها من النور قبس ، وإرجاع البالد والعباد إىل اجلاهلية

وفل حد ابن آكلة  ، لكن اإلمام الزكي بصلحه احلكيم أبقى عىل ذلك كله ، من الدين آثار

  .)1( وأجهز عىل مصائده وفلوله .ونكث فتله ، األكباد

ومن املحزن حقا ان يتخذ بعض الناس من معاوية ومن هم ) : معارص(مرتىض الرضوي 

لذي يريدون من تلك الناشئة ان عىل شاكلته ابطاال يدرسون سريهتم للناشئة يف الوقت ا

 ، فاالستقامة التي يدعو اليها الدين ، تتحىل بمكارم االخالق التي جاء هبا الدين احلنيف

  .)2(والغدر الذي سار عليه معاوية ضدان الجيتمعان

 االستكبار عن طاعة " هو " معاوية " و" إبليس "إن اجلامع بني ) : معارص(عيل امليالين 

 بعد تلك العبادات واإلطاعات استحق اللعن الستكباره عن " إبليس "ن  فكام أ"اهللا 

فإنه بعد تظاهره باإلسالم  ، فكذلك معاوية ، السجود آلدم مع سجود كل املالئكة

استكرب عن  ،  يف تلك املدة من عمره- كام ذكر ابن تيمية -وإقامته للصالة وإيتائه للزكاة 

 إال .فاستحق اللعن ، واتبع غري سبيل املؤمنني ، عةاالنصياع لإلمام احلق الواجب اإلطا

 فكان "هذه الدعوى التي مل تكن من إبليس  ، أنه زاد عىل إبليس بدعوى اإلمامة واخلالفة

  .)3("رشا من إبليس 

                                                        

 88 ، املصدر السابق) 1(

 )احلاشية (12 ، وري جعفرلن ، يف تعليقه عىل كتاب عيل ومناوئوه) 2(

 )احلاشية (1/543 ، لعيل امليالين ، رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة) 3(
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فكان قد نشأ يف وسط أغلظ اجلاهليات  ، أما معاوية نفسه) : معارص(مرتىض العسكري 

 نشأ فيها حتى .عرافه حتى أخضعها االسالم بقوة السيفالقبلية التي حاربت االسالم وأ

ومن اجلاهلية إىل  ، إىل املدينة وانتقل عىل كرب سنه من مكة بعد فتحها ، صلب عوده

ومل يمكث يف املجتمع االسالمي الناشئ إال وقتا قصريا ال يكفي ليتطبع فيه  ، االسالم

ن يؤثر عىل ذلك املجتمع الذي بالطابع االسالمي اجلديد عليه ويتمرن به ليستطيع أ

 وكان معاوية يبعد من .بل هو الذي تأثر هبا ، امتدت حضارته إىل آماد بعيدة يف الدهر

ذلك املجتمع من كان يعرتض سبيله من صحابة تطبعوا بالطابع االسالمي األصيل نظراء 

رسة  كل تلكم كانت عوامل أدت إىل صبغ مد.أيب ذر وأيب الدرداء وقراء أهل الكوفة

ومل تدرس تلك العوامل حتى اليوم  ، اخللفاء منذ عرص معاوية بطابع ثقافة أهل الكتاب

 وكان معاوية باإلضافة إىل ما .دراسة موضوعية ليعرف مدى اثرها عىل تلكم املدرسة

وكانت  ، وإحياء آثاره ، ذكرنا متطبعا بالطابع اجلاهيل ملتزما بأعرافه من التعصب القبيل

وكرس شوكة املعارضني له  ، اف أخرى من قبيل توريث السلطة يف عقبهله مع ذلك أهد

وكان البد له يف عالج كل  ، من املحافظني الذي يشهرون يف وجهه سالح سرية الرسول

فاستمد يف هذا  ، ذلك للوصول إىل أغراضه اجلاهلية وأهدافه اخلاصة أن يصنع شيئا

ويف نفسه ضعف من أمثال عمرو  ،  رقةالسبيل من بعض بقايا الصحابة ممن كان يف دينه

 فاستجابوا له ووضعوا له من احلديث ما .وأيب هريرة ، وسمرة بن جندب ، بن العاص

  .)1(صىل اهللا عليه وآله وسلم ثم رووه عن رسول اهللا  ، يساعده

                                                        

 ، ملرتىض العسكري ، معامل املدرستني ، 1/38 ، ملرتىض العسكري ، مقدمة مرآة العقول للمجليس) 1(

2/51 
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كام اغتال  ، اغتال معاوية سعدا واحلسن يف سبيل بيعة يزيد) : معارص(مرتىض العسكري 

ونرى أنه اغتال أيضا عبد الرمحن بن أيب  ، ذلك عبد الرمحن بن خالد قبلهاميف سبيل 

 . )1(بكر

أفلح كعب األحبار يف رضب اخلالفة اإلسالمية يف الصميم ) : معارص(نجاح الطائي 

َّوحتويل اخلالفة اىل قضية وراثية وهرقلية ويف اجياد أحاديث  ، برتشيحه معاوية هلا

 وأفلح كعب يف االنتقال مع اليهود اىل .ديث والسريةَّوقصص مزورة مألت كتب احل

  .)2(فلسطني يف ظل سلطة معاوية

َمل يسلم رجل االغتياالت اخلطرية حممد بن مسلمة ووزير االمن ) : معارص(نجاح الطائي  ْ َ

يف حكومة عمر من االغتيال اذ أمر معاوية بن ايب سفيان يف رحلته اىل املدينة املنورة احد 

َتيال حممد بن مسلمة فقتلوهجنوده باغ ْ قد و ، ال يعرف السبب احلقيقي هلذا االغتيال و.َ

َيكون بسبب اطالع حممد بن مسلمة عىل أرسار االغتياالت الكثرية يف زمن النبي  ْ صىل اهللا َ

خوف معاوية من انتشار  و.عيل عليه السالم وعثامن وعمر وايب بكر ووسلمعليه وآله 

صىل اهللا قضية اغتيال النبي حممد  ، وعىل رأس تلك االحداث ، تلك االخبار بني املسلمني

 او ان معاوية بن ايب سفيان خاف صولة .غريها وبكر قضية اغتيال ايب ووسلمعليه وآله 

َّحممد بن مسلمة املتخصص يف عمليات االغتيال ضده َ ْ َوكثريا ما يقتل امثال هؤالء الناس  .َ ُ ً

  .)3(ًالهنم يصبحون خطرا عىل رؤسائهم ، اجة اليهمانتفاء احل وبعد امتامهم العامهلم

                                                        

 1/336 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث ام املؤمنني عائشة) 1(

 166 ، لنجاح الطائي ، بثوب اإلسالمهيود ) 2(

 37 ، املصدر السابق) 3(
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التقى بمعاوية بن أيب سفيان وايل الشام وهناك تم التنسيق بينهام ) : معارص(نجاح الطائي 

عىل اعالن كعب اسالمه املزيف مثلام اعلن طغاة قريش ذلك ليسهل تطبيق أهدافه 

ًك اليوم بدأ التنسيق واضحا بني  فعاد كعب اىل املدينة وأعلن اسالمه ومنذ ذل.اليهودية

  .)1(معاوية بن أيب سفيان وكعب األحبار للسيطرة عىل حكم املسلمني وحتطيم تراثهم

وقف اليهود إىل جانب عمر وعثامن ومعاوية إىل درجه ) : معارص(نجاح الطائي 

وكان اليهود . ّإذ قتل عمر وعثامن أبابكر بسم هيودي. مشاركتهم هلم يف قتل أيب بكر

لذا . يفضلون معاوية عيل عثامن ويفضلون عثامن عىل عمر ويرجحون عمر عىل أيب بكر

وكان  ، دعا كعب اليهود لبيعة عثامن بن عفان ثم طالب بخالفة معاوية بن أيب سفيان

اليهود أعداء لدودين ملحمد وأهل بيته عليهم السالم وأعداء لصحبة املخلصني مثل 

  .)2(ويف نفس الوقت حاقدون عىل األنصار ، املقدادسلامن الفاريس وأيب ذر وعامر و

 يف شأن -واستمر عثامن ومعاوية السائران عىل اخلط العمري ) : معارص(نجاح الطائي 

ً ومات كعب األحبار ومعاوية متنعام . يف هذا الطريق إىل أيامهم األخرية-كعب األحبار 

الثة لعمر وعثامن ومعاوية يف ًيف زمن معاوية مرسورا بام فعله يف زمن احلكومات الث

  .)3(السياسة والدين

لقد اعطى معاوية أرايض واسعة لليهود العائدين إىل فلسطني ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)4(من احلجاز فأغناهم وعوضهم عن خسارة املايض
                                                        

 2/291 ، نظرات اخلليفتني ، 13 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 227 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 227 ، املصدر السابق) 3(

 227 ، املصدر السابق) 4(
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 ، وقدر معاوية هذه اليد اجلليلة لكعب وأخذ يغمره بأفضاله) : معارص(نجاح الطائي 

من تاريخ هذا الكاهن أنه حتول إىل الشام يف عهد عثامن وعاش حتت كنف وقد عرف 

فاستصفاه لنفسه وجعله من خلصائه لكي يروي من أكاذيبه وإرسائيلياته ما شاء  ، معاوية

 .)1(أن يروي يف قصصه لتأييده وتثبيت قوائم دولته

  واملالكني هلاأصبح اليهود يف ظل حكومة معاوية أسياد األرض) : معارص(نجاح الطائي 

بعد أن كانوا عامال يف أرض خيرب يعملون هبا عىل نصف احلاصل يف أرض أصبحت ، 

 .)2(مملوكة للمسلمني

ٍوهذا كاف يف فضح الرواية املختلقة يف زمن األمويني وزعيمهم ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(صىل اهللا عليه وآله وسلم معاوية الساعي للنيل من رسول اهللا 

كان معاوية الداعي للكذب يف احلديث والباذل املال يف هذا ) : معارص(طائي نجاح ال

 .)4(الطريق إمام الفسقة ورأس املنافقني

ومن األحاديث املوضوعة ملعاوية لتقوية حكمه املتزلزل املعادي ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)5(ًاًاللهم اجعله هاديا مهدي : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  لإلسالم قول

                                                        

 89 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم  ،2/384 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 91 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/386 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 73 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 3(

 229 ، املصدر السابق) 4(

 236 ، املصدر السابق) 5(
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 صىل اهللا عليه وآله وسلمبسبب وقوف األنصار إىل جانب النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

فقد حقد  ، ضد بني قينقاع وبني قريظة وخيرب حمطمني قدرة اليهود يف جزيرة العرب

 وعىل رأس هؤالء أبو .ووطدوا عالقتهم مع كفار قريش ، اليهود عىل أهايل املدينة املنورة

 لذلك سعى اليهود إىل هدفني . فوجد اليهود يف قريش ضالتهم املنشودة.ةسفيان ومعاوي

 وقد أشار كعب إىل ذلك .األول دعم قريش وبني أمية والثاين حتطيم بني هاشم واألنصار

 ، وحرص اخلالفة يف قريش ، عمال برتشيح معاوية للخالفة ودعمه باحلديث الكاذب

ساعدت عىل قتل بني هاشم واألنصار  رضية وهذه األ.وإخراج األنصار وبني هاشم منها

 وقد أثبتنا يف هذا الكتاب أن حديث اثني عرش .معا يف مواقع متعددة منها كربالء واحلرة

 .قد حرفه كعب إىل اخللفاء وأدخل معاوية فيه : خليفة الذي نزل يف حق أهل بيت النبوة

بينام وضع كعب  ، عافيكون اليهود قد أخرجوا بني هاشم واألنصار من اخلالفة ترشي

ثم مدحوا معاوية وحطوا من عيل عليه  ، وغريه األحاديث الكاذبة ملدح عمر لكسبه

 .)1(!السالم الذي قتل سيد اليهود احلارث بن أيب زينب ورصع مرحبا وفتح خيرب 

 ومعاوية وأنس )ومنهم عبد اهللا بن عمر(إن أبا هريرة والعبادلة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2(د رووا عن كعب األحبار اليهودي الذي أظهر اإلسالم خداعا وغريهم ق

معاوية وأبو سفيان معروفان عند اليهود بالكفر وهلام عالقة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(وطيدة هبم 

                                                        

 85 ، ود بثوب اإلسالمهي ، 2/336 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 63 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/322 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 15 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/293 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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كعب إىل جنب ابن العاص واملغرية ومعاوية وعبد اهللا بن أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

وخربوا البالد إذ وضعوا  ، ونرشوا الفساد ، أشاعوا الفتنربيعة قد حرفوا الرشيعة و

 . )1(األسس لتحطيم اإلسالم سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وتراثيا 

إذا رأيتم معاوية عىل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال الرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 وال أدري عىل أي وجه  واستنادا هلذا كيف نصب معاوية يف والية الشام ؟.منربي فاقتلوه

بعد أن سمع بنفسه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ضد  ، استند اخلليفة عمر يف توليته

معاوية وبني أمية ؟ ولو وصل أبو سفيان إىل احلكم فهل كان سيويل غري معاوية ويزيد 

عيد بن وعتبة وابن العاص والوليد وابن أيب رسح وابن أيب ربيعة املخزومي واملغرية وس

صىل اهللا العاص وعتاب بن أسيد ؟ أما عن كيفية وصول بني أمية إىل احلكم بعد النبي 

 أرادوا إرضاء أيب )مجاعة السقيفة( ؟ فاجلواب عنه يتمثل يف أن القوم عليه وآله وسلم

 وملا .وأعطوا أليب سفيان ما مجعه من الصدقات ، فولوا ابنه يزيد ، سفيان بعد السقيفة

 ثم استمر هذا املنحى إلرضاء .إنه قد وىل ابنك قال وصلته رحم :  سفيانقالوا أليب

 . )2(ومل يرهقه يف شئ  ، فوىل عمر معاوية عىل الشام وأبقاه فيها طيلة فرتة حكمه ، األمويني

روى الكثري من الصحابة ما نزل من القرآن يف لعن وذم بني أمية ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(وما ذكره الرواة من كفر معاوية ،  فيهماهللا عليه وآله وسلمصىل وما قاله الرسول 

                                                        

 19 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/297 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/262 ،  الطائيلنجاح ، نظريات اخلليفتني) 2(

 2/259 ، املصدر السابق) 3(
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تويف سعد بن أيب وقاص واحلسن بن عيل بن أيب طالب يف أيام ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1( وذكر أبو الفرج األصفهاين قتل معاوية هلام.بعد ما مىض من إمارة معاوية عرش سنني

واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل لقد كان سعد ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذان الواليان مع باقي والة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب  ، الشام

 وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي ، واملغرية بن شعبة ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)2(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

عيل عليه لوسلم صىل اهللا عليه وآله سمع معاوية بحديث النبي ) : معارص(ائي نجاح الط

ثم أمر بلعن عيل  ، أنت مع احلق واحلق معك حيثام دار من فم سعد وأم سلمة : السالم

فال أدري من الذي صنيعه أشد قبحا معاوية أم ! عليه السالم من عىل مآذن املسلمني ؟ 

 . )3(! ابن أيب وقاص ؟ 

حكموا  ، هناك عدة والة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق) : معارص(الطائي نجاح 

وهم معاوية وابن العاص واألشعري وابن أيب ربيعة  ، طيلة فرتة حياة عمر ، بلدانا مهمة

فلام حدثت احلرب بني اإلمام  ،  وقد استمر املغرية يف انحيازه إىل جانب الباطل.واملغرية

 . )4(وية جاء املغرية فصىل بالناس ودعا ملعاوية عيل عليه السالم ومعا

  .)5(لعن اهللا تعاىل ونبيه معاوية ويزيد وعتبة) : معارص(نجاح الطائي 
                                                        

 2/255 ، املصدر السابق) 1(

 2/254 ، املصدر السابق) 2(

 2/254 ، املصدر السابق) 3(

 2/237 ، املصدر السابق) 4(

 2/234 ، املصدر السابق) 5(
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قتل سعد بأمر عمر وبقي قيس بعيدا عن السلطة التي تنعم فيها ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1( )معاوية وابن العاص واملغرية(الدهاة الفسقة 

فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية وأحاطوا به عمرو بن ) : عارصم(نجاح الطائي 

العاص واملغرية بن شعبة وكعب األحبار وأيب هريرة وعتبة بن أيب سفيان وسعيد بن 

 وشارك بعض أفراد هذه املجموعة يف إجهاض ابنتي .العاص ومروان وابن أيب رسح

 .)2(الموفاطمة عليه الس  زينبصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ومن الذين عملوا مع عمر وأيب بكر كان متيم الداري داهية ) : معارص(نجاح الطائي 

 وهكذا أصبح احلكم اإلسالمي مرصودا من ممثل .املتظاهر باإلسالم ، النصارى

النصارى متيم وممثل اليهود كعب ومن ممثيل قريش واألعراب املتظاهرين باإلسالم 

 . )3(كمعاوية

 ، معاوية الذي استهزأ بأيب سفيان لدخوله يف اإلسالم قرسا) : ارصمع(نجاح الطائي 

 وقد اتفقت وجهتا نظر .أصبح واليا عىل أكرب والية إسالمية ومتحفزا للقفز عىل اخلالفة

عمر ومعاوية يف رضورة التعاون مع املغرية وابن العاص وكعب وأيب هريرة ومتيم الداري 

 إذ أرسل معاوية املغرية وابن العاص إىل .لعاصوابن أيب ربيعة والوليد وسعيد بن ا

 ،  وأرسل معاوية أبا هريرة واليا عىل املدينة.الكوفة ومرص واليني عليها كام فعل عمر

 . )4(وكان عمر قد أرسله إىل البحرين ثم عامن 
                                                        

 2/220 ، املصدر السابق) 1(

 2/218 ، املصدر السابق) 2(

 2/217 ، املصدر السابق) 3(

 2/216 ، صدر السابقامل) 4(
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ال يعني ابتعاد أيب بكر وعمر عن تعيني أرحامهام يف السلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

والهتام املنصبني يف البلدان بل كان أرحامهام أقل مكرا وخبثا ودهاء من حسن صفات 

  .)1(أعضاء احلزب القريش العاملني يف جهاز الدولة من أمثال معاوية 

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا  : طبقا للنظرية اإلهلية) : معارص(نجاح الطائي  ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ  : الكهف[َ

 . )2( السالم عن تولية الفسقة من أمثال معاويةامتنع اإلمام عيل عليه] 51

املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 

 وبذلك تكون نظرية .عقبةأيب سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن 

مع ! اخلليفة عمر هي نفسها نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف 

 وقد نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع .الغفلة عن املؤمن القوي

 .)3(والته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب بكر فأبرزوه يف زمن عثامن

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبوموسى األشعري والوليد بن 

أي أن والة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف  ، عقبة

فلام عزل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا  ...مناصبهم التي منحها هلم عمر

 فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرار .هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

                                                        

 2/211 ، املصدر السابق) 1(

 2/204 ، املصدر السابق) 2(

 2/202 ، املصدر السابق) 3(
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 وفعال استمر ابن العاص .والوايل املؤمن يعتربها خدمة إسالمية ومسؤولية دينية ، حكمه

 ، العاص إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطةواملغرية وأبو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن 

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )1(وارتكبوا املعايص  ، ورسقوا أموال اهللا واملسلمني ، احلديث الكاذب

منحرفني عن بني مل يول عمر البلدان املهمة لفرتات طويلة إال لل) : معارص(نجاح الطائي 

وقد تربى هؤالء الناس عىل بغض أهل البيت ...واملتأخرين يف إسالمهم كمعاوية ، هاشم

 . )2(عليهم السالم

إن معاوية سهل عىل الثوار قتل عثامن األموي لوصول السلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

 وبقي جيش .. فلقد امتنع معاوية من إرسال املدد العسكري إىل اخلليفة املحارص.إليه

  .)3(!معاوية معسكرا يف وسط الطريق انتظارا ملقتل عثامن 

 ، معاوية ، املغرية : ال أدري ملاذا قبل عمر هبؤالء حييطون به وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وهو املتفرس يف معرفة  ، عبد اهللا بن أيب ربيعة ، متيم ، أبو هريرة ، كعب ، ابن العاص

قل يل من  :  وقد قيل.!اسدة وحارضهم املر شاهد عىل ذلك وخلفيتهم الف! الرجال ؟ 

 . )4(صديقك أقل لك من أنت 

                                                        
 2/198 ، املصدر السابق) 1(

 2/196 ، املصدر السابق) 2(

 2/175 ، املصدر السابق) 3(

 2/168 ، املصدر السابق) 4(
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بداية القطيعة بني عائشة وبني أمية يف زمن معاوية قد بدأت بقتل ) : معارص(نجاح الطائي 

 .فأخذت تدعوا عليهام يف قنوهتا دبر صالهتا ، معاوية وابن العاص ملحمد بن أيب بكر

عطاياه الكثرية مثلام فعل عمر معها ثم أسخطها بقتله عبد الرمحن بن أيب وأرضاها معاوية ب

  .)1(بكر وملا ثارت عىل األمويني قتلها معاوية يف نفس سنة قتله ألخيها

يف زيارة معاوية للمدينة ألخذ البيعة البنه يزيد أمر بقتل عبد ) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد قتل االثنني غيلة إذ قتل عبد الرمحن .بكرالرمحن بن أيب بكر وأخته عائشة بنت أيب 

وقد يكون معاوية قد استخدم الوسيلتني معا أي سمه ودفنه  ، بالسم وقيل بدفنه حيا

 .وغطى فتحة ذلك البئر عن األنظار ،  وقتل معاوية عائشة بحفر بئر هلا.فدفنوه حيا

ت علنا مع مروان وكانت عائشة قد ثارت عىل قتل معاوية ألخيها عبد الرمحن وختاصم

 58بن احلكم وايل معاوية عىل املدينة فأحلقها معاوية بأخوهيا عبد الرمحن وحممد يف سنة 

لكنهم أضعفوها بقتلهم  ، هجرية وكانت العداوة بينها وبني بني أمية قد بلغت ذروهتا

 . )2(أليب بكر وابنيه حممد وعبد الرمحن وطلحة 

وقتل  ، )قائد القادسية( سعد بن أيب وقاص أحرق عمر قرص) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد يكون قتل معاوية ملحمد بن . بواسطة ابن مسلمة)زعيم اخلزرج(سعد بن أيب عبادة 

واالنتقام منه لعدم  ، مسلمة نابعا من حماولة معاوية دفن األرسار اخلطرية املوجودة عنده

ة احلكم يف سنة إحدى وأربعني  إذ توىل معاوي)عليه السالم(مشاركته له يف حروبه مع عيل 

                                                        

 2/164 ، املصدر السابق) 1(

 2/154 ، املصدر السابق) 2(
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 ومن هذه األرسار مقتل أعمدة الصحابة .وقتله يف سنة ثالث وأربعني هجرية ، هجرية

 . )1(يف ذلك الزمن 

عبد اهللا بن عامر كان واليا عىل البرصة ملعاوية وقبل موته بقليل ) : معارص(نجاح الطائي 

 .!وية لتنصيب يزيد خليفة له تم طالقه من هند بنت معاوية ثم مات يف أيام سعي معا

 سنة ومات 58سعيد بن العاص حيث ولد سعيد يف عام اهلجرة فكان عمره يوم وفاته 

وكان معاوية قد قال ! فجأة يف أيام سعي معاوية للقضاء عىل منافيس يزيد من القرشيني 

وذللت  ، ووطأت لك األشياء ،  يا بني إين قد كفيتك الرحلة والرجال" : ليزيد قبل موته

 لست أخاف عليه من قريش " : وقال ، "وأخضعت لك أعناق العرب  ، لك األعزاء

 .)2(سوى ثالثة احلسني وابن عمر وابن الزبري

قتل عبد الرمحن بن أيب بكر بعد أن رد رشوة معاوية له ليبايع ) : معارص(نجاح الطائي 

كلام مات هرقل  ، أهرقلية  ،أبيع ديني بدنياي : قائال ، ومقدارها مائة ألف درهم ، يزيد

ام { : فقال مروان هذا الذي أنزل اهللا تعاىل فيه ، جاء هرقل ُ َ والذي قال لوالديه أف لك َّ َ َ ٍَّّ ُ ِ ِ ِ ِْ َ ََ

صىل اهللا ولكن رسول اهللا  ، كذبت واهللا ما هو به :  فقالت عائشة.}] 17 : األحقاف[

 الرمحن فجأة قبل وصوله  فامت عبد. لعن أبا مروان ومروان يف صلبهعليه وآله وسلم

فبينام نصب أبو بكر اثنني من  ،  ومل حيفظ معاوية أليب بكر معروفه.مكة وقبل بيعة يزيد

قتل هو اثنني من أبنائه يف مرص  ،  يف الشام والطائف)يزيد وعتبة(أخوته والة 

  .)3(!واحلجاز

                                                        

 2/153 ، املصدر السابق) 1(

 2/150 ، املصدر السابق) 2(

 111 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/151 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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إن أمري  :  ليزيدان معاوية قد سأل أهل الشام ملا أراد البيعة) : معارص(نجاح الطائي 

 املؤمنني قد كربت سنه ودنا أجله وقد أراد أن يويل األمر رجال من بعده فامذا ترون ؟ قالوا

عليك بعبد الرمحن بن خالد فسكت معاوية وأضمرها يف نفسه ثم إن عبد الرمحن : 

 فأتاه ، اشتكى فدعا معاوية ابن أثال الطبيب وكان من عظامء الروم فقال ائت عبد الرمحن

  .)1(فسقاه رشبة انحرف منها عبدالرمحن ومات

قتل معاوية سعد بن أيب وقاص بالسم قبل بيعته ليزيد باخلالفة ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(أنا أحق هبذا املنصب منك  : خاصة وأن سعدا كان قد قال ملعاوية

ومعاوية قتل الكثري من الصحابة يف الشام يف زمن حكم يزيد ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(واألمويون معروفون بقتل أعدائهم بالسم كحلفائهم اليهود  ، )واليا وملكا(

 ، من املؤكد اشرتاك أفراد بني أمية يف قيادة عملية قتل أيب بكر) : معارص(نجاح الطائي 

وعبد الرمحن بن أيب  ، ويتبعه ابن عوف ، ليكون أبو بكر أول ضحية يموت بسم بني أمية

وسعد بن أيب  ، وعبد الرمحن بن خالد بن الوليد ، ن بن عيل عليه السالمواحلس ، بكر

وعمر بن عبد العزيز  ، وعبد اهللا بن عمر ، ومالك األشرت ومعاوية الثاين ، وقاص

لوضع األمويني (هللا جنود من عسل  : وعرشات غريهم حتت ظل نظرية معاوية القائلة

 . )4( )السم يف العسل

                                                        
 2/152 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/152 ، املصدر السابق) 2(

 2/146 ، املصدر السابق) 3(

 43 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/143 ،  الطائيلنجاح ، نظريات اخلليفتني) 4(
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قتل معاوية األموي عبد الرمحن بن أيب بكر يف ظروف غامضة  : )معارص(نجاح الطائي 

 . )1(ولكن دالئل قتله لعبد الرمحن كانت واضحة ، أيضا للهروب من تبعه إراقة دمه

وزير معاوية وعدو عيل بن أيب طالب (ساهم عمرو بن العاص ) : معارص(نجاح الطائي 

 لكسب ود معاوية ويشفي غليل - تقضيل أبوبكر وعمر - يف هذا النهج )عليه السالم(

 فقال ابن صىل اهللا عليه وآله وسلمأي الناس أحب إىل النبي  :  يف األمر فقد سألوه)قلبه

 .عمر فعد رجاال :  قلت ثم من ؟ قال.أبوها : من الرجال ؟ قال : عائشة قلت : العاص

واهلدايا ويتمثل يف أن معاوية كان يعطي األموال  ، والسبب يف ذلك واضح لكل ذي لب

  .)2(لكل من يضع مناقب يف أيب بكر وعمر وعثامن ويذم عليا عليه السالم

كتب  : األول : كتب معاوية إىل مجيع عامله يف مجيع اآلفاق كتبا) : معارص(نجاح الطائي 

 وكتب إىل مجيع عامله أن .إىل مجيع عامله أن ال جييزوا ألحد من شيعة عيل وأهل بيته شهادة

 كان من شيعة عثامن وحمبيه وأهل واليته والذين يروون فضائل عثامن انظروا إىل من

فأدنوا جمالسهم وقربوهم واكرموهم واكتبوا إيل بكل ما يروي كل رجل منهم  ، ومناقبه

ملا كان يبعثه  ، حتى أكثروا يف فضائل عثامن ومناقبه ، ففعلوا ذلك ، مع اسمه واسم أبيه

إن احلديث يف  :  وكتب معاوية إىل عامله.القطائعمعاوية إليهم من الصالت واهلبات و

فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة  ، عثامن قد كثر وفشا يف كل مرص وناحية

وال ترتكوا خربا يرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب إال وأتوين  ، واخللفاء األولني

 وكتب إىل عامله إىل مجيع .عينيفإن هذا أحب إيل وأقر ل ، بمناقض له يف فضائل الصحابة

 فاحموه من الديوان ، انظروا إىل من أقيمت عليه البينة أنه ممن حيب عليا وأهل بيته : البلدان

                                                        

 2/143 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/93 ، املصدر السابق) 2(
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من اهتمتموه بمواالة هؤالء القوم  : وشفع ذلك بنسخه أخرى ، وأسقطوا عطاءه ورزقه، 

 . )1( يعني عليا وأهل بيته فنكلوا به واهدموا داره-

صىل اهللا عليه وآله كان عمر قد أغلق باب األحاديث النبوية ) : معارص(ئي نجاح الطا

ولكنه فتح باب الكذب عىل  ، سار معاوية عىل ذلك املنع ،  ومنع ذكرها وتدوينهاوسلم

فشاعت تلك األحاديث وانترشت وكثرت !  وآله وصحبه صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

 بني ترصفات عمر ومعاوية جتاه أيب هريرة واضحا  ويمكن مالحظة الفرق.الكذابة

أحر بك أن  :  فعمر منعه من قول األحاديث النبوية وقال له.الراوية الكثري األحاديث

 بينام شجعه معاوية وأكرمه لطرح املزيد من األحاديث الكاذبة .تكون كاذبا عىل رسول اهللا

 . )2(؟

 : وجدها معاوية واحلزب القريشمن األحاديث الكاذبة التي أ) : معارص(نجاح الطائي 

إن اهللا جعل احلق عىل لسان  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  : عن أيب هريرة قال

  .)3(عمر وقلبه

 ما ال يصدقه - أي العطاء -أما معاوية فأحدث يف هذا الشأن ) : معارص(نجاح الطائي 

واشرتى  ، ن أحب من أفراد حزبهومل ، إذ أعطى األموال الطائلة لبني أمية ، املسلمون

 وبذل معاوية خزائن عظمى من .وأرسف وأترف يف أموال املسلمني ، ضامئر الناس

                                                        
لنجاح  ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟ ، 2/87 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/101 ، للجزائري ، األنوار النعامنسة ، ًأنظر أيضا ، 91 ، الطائي

 2/84 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 2/78 ، املصدر السابق) 3(
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واختلق سرية مرضية له فساير رجال السلطة معاوية يف  ، األموال ملن زور األحاديث

  .)1(فانحرف الدين وطمست الرشيعة وضاع احلق وبزغ الباطل ، فتاواه

وقد ساوم معاوية أبا موسى األشعري كام ساوم رجال السقيفة ) : رصمعا(نجاح الطائي 

  أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني عىل ما أريد" : إذ جاء يف رسالته لألشعري ، أباه

وأقسم باهللا لئن بايعتني عىل الذي بايعني الستعملن أحد ابنيك عىل الكوفة واآلخر عىل ، 

وقد كتبت إليك بخطي فاكتب  ، وال تقىض دونك حاجة  ،وال يغلق دونك باب ، البرصة

فلام ويل معاوية أتيته فام أغلق دوين بابا وال كانت يل حاجة إال  :  ثم قال.إيل بخط يدك

 . )2(قضيت

هناك نصوص تثبت أقدام الزبري وطلحة عىل حماربة اإلمام عيل ) : معارص(نجاح الطائي 

يتهام سدة اخلالفة ليكون الزبري أوال وطلحة عليه السالم مقابل عهود من معاوية بتول

  .)3(ثانيا

قال معاوية إن مهة حممد كانت عالية مل يرض إال أن يقرن اسمه ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا  وقصد معاوية من كالمه أن الشهادة بنبوته من تزوير حممد .باسم رب العاملني

  : معاوية بعد توليه السلطة وقال يزيد بن . والعياذ باهللاعليه وآله وسلم

  . خرب جاء وال وحي نزل*لك فال لعبت هاشم بامل

                                                        

 2/48 ، املصدر السابق) 1(

 1/352 ، املصدر السابق) 2(

 1/352 ، املصدر السابق) 3(
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وهو تكرار ملا قاله جده أبو !  ال هدف له إال امللك صىل اهللا عليه وآله وسلمأي إن النبي 

وقال الوليد بن .  الذي اجتلدنا عليه أمسى يف أيدي غلامننا اليوم)امللك(إن األمر  : سفيان

  : مللكيزيد بن عبد ا

  بال وحي أتاه وال كتاب*تلعب باخلالفة هاشمي 

  وقل هللا يمنعني رشايب*فقل هللا يمنعني طعامي 

صىل اهللا عليه إذ قتلوا سبطي النبي  ، وفعل أفراد قيادة احلزب األموي ما يثبت كفرهم

صىل اهللا عليه وآله وأرسوا بنات الرسول  ، احلسن واحلسني عليهام السالم ، وآله وسلم

حقدا عىل  ، وقتلوا وسبوا األنصار وأبناءهم يف املدينة ، وأحرقوا الكعبة الرشيفة ، وسلم

 :  إن أعامهلم اخلبيثة ضد القرآن تبني مصداق اآلية الرشيفة.صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

َوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس والشجرة َْ َ ُّ ََ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ََّ َ َ َِّ ً َّ َّ ِْ ِِ ِ امللعونة يف القرآن َ ْ ُ َ ْ َِْ َ  : اإلرساء[ُ

60[)1(.  

واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب ) : معارص(نجاح الطائي 

وهم احلكم بن أيب العاص ومروان وعبد اهللا بن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب  ، عثامن

  .)2(عن فعل شئمعيط وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغريهم ال يتورعون 

 ، محل معاوية السالح ضد اإلمام عيل عليه السالم بعد بيعته) : معارص(نجاح الطائي 

ولعن اإلمام  ، ثم قتل اإلمام احلسن عليه السالم ، فحاربه يف صفني مناديا باخلالفة لنفسه

 .عليا عليه السالم وحارب أهل البيت عليهم السالم حربا مادية ومعنوية ال هوادة فيها

                                                        

 1/347 ، املصدر السابق) 1(

 1/343 ، املصدر السابق) 2(
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أنا حرب  :  لعيل واحلسن واحلسني وفاطمةصىل اهللا عليه وآله وسلمبينام قال رسول اهللا 

  .)1(.ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم

ولكن معاوية وبأوامره بتحريف السرية وإجياد مناقب كاذبة ) : معارص(نجاح الطائي 

يف السرية لكبار الصحابة وحمو أهل البيت عليهم السالم حاول أن يمحو كل حقيقة 

 ثم جاء النارشون يف العرص .وأن يقيض عىل رصاحة العرب البدوية ، النبوية الرشيفة

 فلقد الحظنا فرقا واضحا بني .احلديث فسار الكثري منهم عىل خطى معاوية بن أيب سفيان

الطبعات من زيادة ونقصان وحتريف وكأن هؤالء يريدون أن يكتبوا السرية مثلام هتوى 

 .)2(نفوسهم

 .اندفع الصحابة يف األمصار اإلسالمية وانترش احلديث النبوي) : معارص(جاح الطائي ن

فحاول معاوية حمارصة تلك األحداث بوضع أحاديث كثرية معارضة لألحاديث 

 فظهرت .الصحيحة إلجياد فتنة يف عامل احلديث وتفسري القرآن إىل جنب فتنته السياسية

 .)3(يف صفوف املسلمنيعرشات اآلالف من األحاديث املزيفة 

تبع معاوية املنهج اجلاهيل يف طمس احلديث النبوي وسار أكثر ) : معارص(نجاح الطائي 

عندما أمر القصاص بوضع احلديث ملدح أيب بكر وعمر وعثامن ورسقة فضائل اإلمام عيل 

 .)4(عليه السالم لصاحلهم ومنع ذكر فضائل أمري املؤمنني عليه السالم

                                                        
 1/339 ، املصدر السابق) 1(

 1/255 ، سابقاملصدر ال) 2(

 1/244 ، املصدر السابق) 3(

 88 ، لنجاح الطائي ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟) 4(
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لقد أخزى معاوية التاريخ بكذبه ودجله وافرتائه وعندما يقرأ ) : عارصم(نجاح الطائي 

ًاملسلم أوامر معاوية بتحريف احلديث النبوي يزداد حقدا عىل النواصب املدعني لإلسالم 

 .)1( ويصمم عىل ترك مذهب النواصب وحزهبم ومرشوعهم اجلاهيل.ًكذبا

عليه السالم عىل منابر املسلمني أمر معاوية بسب اإلمام عيل ) : معارص(نجاح الطائي 

ً فتبعا ألمر معاوية أخذ املغرية .فبقيت هذه القضية املخزية لرجال السقيفة أربعني عاما

 .)2(بسب اإلمام عيل عىل منابر الكوفة والبرصة

ًبعد فتح مكة سكن طلقاء مكة املنافقون يف املدينة استعدادا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(ومن هؤالء معاويةوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا إلغتصاب خالفة رسول 

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(معاوية

محل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد ) : معارص(نجاح الطائي 

ودهم عمر بن اخلطاب وفيهم معاوية بن أيب إلحراقها يقوسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)5(سفيان

                                                        

 89 ، املصدر السابق) 1(

 93 ، املصدر السابق) 2(

 207 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 3(

 220 ، املصدر السابق) 4(

 209 ، املصدر السابق) 5(
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سعد بن وقاص اغتالته احلكومة يف عهد أيب بكر واشرتك معاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(فيه

ًبقي معاوية مالزما ألخيه من الزنا زياد بن أبيه ومالزما ألخيه ) : معارص(نجاح الطائي  ً

ام كانت هند أم معاوية تالعب السود من الرجال  وبين.االخر من املنكر عمرو بن العاص

وتلد اللقطاء مثل معاوية وأخوته كان أبوسفيان يطرق أبواب اجلواري الباغيات يف 

ًاألبطح خارج مكة ثم يطالب الحقا بأوالدهن الذكور مثل عمرو وزياد وطلحة مثلام 

 .)2(فعل جده عبدشمس مع أمية

وكانت حتب السود  ، عاوية متارس الزنا عن هوايةكانت هند ام م) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(ولو ولدت أسود قتلته ، من الرجال

جبهة  ومع أن معاوية بن أيب سفيان وأبوه وأخوته هم الذين قادوا) : معارص(ّحيي عبود 

أحيط  ومل يسلموا إال بعد أن ،  عاما21الرشك وقاوموا رسول اهللا وحاربوه طوال مدة 

 للتلفظ بالشهادتني إال أنه وبعد أن وطد له اخللفاء الثالثة استوىل هبم فاضطروا مكرهني

                                                        

 154 ، املصدر السابق) 1(

 95 ، املصدر السابق) 2(

هنج احلق وكشف  ، ً راجع أيضا97 ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ة ن لنجاح الطائي) 3(

إلبراهيم بن  ، الغارات ، 1/19 ، جلعفر كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، 307 ، للعالمة احليل ، الصدق

 بحار األنوار ، 78 ، لوالد البهائي العاميل ، خيار إىل أصول األخباروصول األ ، 2/938 ، حممد الثقفي

إلزام  ، 1/383 ، أليب الفضل حافظيان البابيل ، رسائل يف دراية احلديث ، 33/198 ، للمجليس، 

 1/403 ، حلسن احلسيني اللواساين ، نور األفهام يف علم الكالم ، 166 ، ملفلح بن راشد ، النواصب

 )احلاشية(
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عىل منصب اخلالفة بالقوة والقهر وأسس دولة خاصة بآل أيب سفيان وهم أعداء هللا 

 وأنه صحايب وأنه ، ورسوله األلداء وحجة معاوية ومربرات خالفته أنه القوي الغالب

 .)1(النبي ي إحدى زوجاتوأن أخته ه ، وأنه من عشرية النبي ، مسلم

يف رجاله ذكر أصحاب ) الطويس(مسلك الشيخ ) : معارص(جواد القيومي اإلصفهاين 

 ، اماميا كان أو عاميا ، مؤمنا كان أو منافقا ، النبي واألئمة عليهم السالم ومن روي عنهم

يه صىل اهللا علوهلذا عد اخللفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي 

وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد اهللا وبعض اخلوارج من أصحاب عيل عليه  ، وآله وسلم

 .)2(واملنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السالم ، السالم

إن يزيد كافر إبن زنديق كافر صحايب إبن زنديق منافق ) : معارص(حممد عيل الطباطبائي 

 . )3(ري املؤمنني عيل بن أيب طالب سالم اهللا عليهًإنا نقول ذلك تبعا إلمامنا أم ، صحايب

 ، وسلمصىل اهللا عليه وآله معاوية أقسم عىل أن يدفن ذكر النبي ) : معارص(جعفر العاميل 

الذي قطع الصالة  ،  ومن أمثال عبد اهللا بن الزبري.ومع معاوية سائر األمويني وأعواهنم

الن له أهيل سوء إذا ذكر شمخت  ، مدة طويلةوسلم صىل اهللا عليه وآله عىل النبي 

 . )4(آنافهم

                                                        
 190 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، تأهب للظهور املهدي عىل األبواب) 1(

 9 ، للطويس ، يف حتقيقة لكتاب رجال الطويس) 2(

 )احلاشية (2/285 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 3(

 2/312 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم ) 4(
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سواء  ، فشلت حماوالت معاوية لتطويق موقف أيب ذر يف الشام) : معارص(جعفر مرتىض 

فأمره أن حيمله إليه عىل  ، فكتب معاوية إىل عثامن بأرسه ، عن طريق الرتغيب أو الرتهيب

صل أبو ذر إىل املدينة إال بعد أن ومل ي ،  ففعل معاوية...وأن يعتقوا به السري ، قتب يابس

  .)1(تسلخ حلم فخذيه

مقام أيب األعور لدى معاوية وخدماته لعرش الشام وضديته ) : معارص(جعفر مرتىض 

مع عيل عليه السالم قد جعل الكثري ممن يسريون يف هذا االجتاه يتهمون لصياغة الفضائل 

 وقد تعودنا من هذا النوع من الناس ...ألهنا ستكون يف هناية االمر فضائل ملعاوية نفسه

حماوالت من هذا القبيل هتدف إىل تقليل عدد الصحابة مع عيل عليه السالم وزيادهتم مع 

 .)2(خصومه

متكن معاوية وشيعته من تأصيل هذه النظرية بثوهبا ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

 تعارضها طائفة أخرىفستتبناها طائفة منهم وس ، الفضفاض هذا وإشاعتها بني املسلمني

وينشب اجلدل أظافره يف أفكار الطائفتني ويتعصب كل فريق لرأيه وخيتلفان وتدون آراء ، 

 .كل طائفة ويتبناها الالحقون بحكم التقليد وبحكم الدفاع عن احلق أو وجهات النظر

ن والذي ، إنام قصدوا تأييد الصحابة ، فالذين يؤيدون النظرية مل يقصدوا تأييد معاوية

يعارضون النظرية مل يقصدوا معاداة الصحابة إنام قصدوا كشف األحابيل واألالعيب 

 لكن عمليا كل فريق وقف وجها لوجه ضد الفريق .السياسية اخلافية عىل الفريق اآلخر

                                                        

 1/109 ، جلعفر مرتىض ، دراسات يف التاريخ) 1(

 9/47 ، جلعفر مرتىض ، الصحيح من سرية النبي األعظم) 2(
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وهو مستعد ليكون  ، اآلخر وشغلوا عن معاوية بينام معاوية هانئ يتفرج عىل املتصارعني

 .)1(حكام بينهم

حجة معاوية لقد مترد معاوية عىل االمام الرشعي طالبا ) : معارص(ني يعقوب أمحد حس

ادخل يف الطاعة وحاكم القوم إيل أحكم  : قال له االمام ، من االمام معاقبة قتلة عثامن

 ولكن معاوية أيب أن يدخل يف الطاعة واختذ من قتل عثامن جرسا يعرب منه إىل .بالعدل

 )2(لكا عىل املسلمني ودانت له الرقاب رغبة ورهبة ونجح معاوية وتوج م.امللك

نظرية عدالة كل الصحابة حتمل الطابع األموي ومع أن ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

فيفرتض أن يكون آل حممد بوصفهم صحابة  ، كل الصحابة وفق هذه النظرية عدول

اوية زعيم الفئة  إال أن مع.عدول وأن يكف األمويني عن االنتقاص منهم واإلساءة إليهم

الباغية وقف من اإلمام عيل موقف أيب سفيان من النبي وجاء يزيد فوقف من احلسني 

 وقد كان أول عمل ملعاوية بعد أن استوىل عىل .موقف جده من النبي وموقف أبيه من عيل

ومل  ، احلكم أن كتب إىل عامله يف مجيع اآلفاق بأن يلعنوا عليا يف صلواهتم وعىل منابرهم

ف األمر عند ذلك بل كانت جمالس الوعاظ يف الشام ختتم بشتم عيل وأن ال جييزوا يق

الحد من شيعته وأهل بيته شهادة وأن يمحوا من الديوان كل من يظهر حبه لعيل وأوالده 

 . )3(وأن يسقطوا عطاءهم ورزقهم 

                                                        

 109 ، ألمحد حسني يعقوب ، نظرية عدالة الصحابة) 1(

 66 ، املصدر السابق) 2(

 112 ، املصدر السابق) 3(
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وألقى واستعمل معاوية برس بن أرطأة وبعثه إىل املدينة ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

 وباختصار حصل معاوية عىل البيعة بالتقتيل والتدمري .الرعب يف قلوب الصحابة وأذهلم

واستغل أموال  ، وشتمه أنصار رسول اهللا وأصحابه ، والتحريق والتفريق بني الناس

املسلمني التي مجعها خالل عرشين عاما بواليته عىل الشام لتوطيد سلطانه بعد أن أخرج 

رزق (ورتب معاوية عطاء اسمه عطاء البيعة  ، ن مصارفها الرشعيةأموال املسلمني ع

 جتاهل اهلدف املعلن للخروج عىل الرشعية . يعطى للجند عند تعيني خليفة جديد)البيعة

وخرجت عائشة أم املؤمنني  ، لقد عىص معاوية اخلليفة الرشعي مطالبا بمعاقبة قتلة عثامن

 استوىل معاوية بالقوة عىل أمر املسلمني واغتصب وعندما ، للمطالبة بمعاقبة قتلة عثامن

  .)1(مل يعاقب قتلة عثامن ومل خترج عليه أم املؤمنني ومل تطالبه بمعاقبة قتلة عثامن ، رئاستهم

وقد وجد  ، معاوية طليق وابن طليق ومن املؤلفة قلوهبم) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

والقائم بأعامل خليفة النبي بل  ، ا عليهانفسه رئيسا لدولة اإلسالم أو إن شئت فقل ملك

وبكل املوازين العقلية ! وال يصدق !  هذا غري معقول .هو رسميا اخلليفة لرسول اهللا

فأبوه هو رأس األحزاب ومرجعية الرشك يف كل معاركه  ، والرشعية اإلهلية والوضعية

 فنون املقاومة  وقاوم أبو سفيان وبنوه ومن شايعهم اإلسالم ونبيه بكل.ضد اإلسالم

ثم ها هو معاوية ابنه يتقدم عىل كل السابقني له والذين قام جمد  ، حتى أحيط هبم فأسلموا

وأفضل وسيلة لتربيره هو  ،  ال بد من مربر يربر هذا االنقالب.اإلسالم عىل أكتافهم

وبام أن معاوية وشيعته هم صحابة باملعنيني اللغوي  ، القول بعدالة كل الصحابة

وأنه لن يدخل أحد  ، وكلهم يف اجلنة ، وبام أن الصحابة كلهم عدول ، طالحيواالص

فام الذي يمنع من أن  ، وأن ال فرق بينهم الهنم كلهم عدول وكلهم صحابة ، منهم النار

                                                        
 105 ، املصدر السابق) 1(
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 وما الذي يمنع شيعته وهم صحابة أيضا .يكون معاوية هو اخلليفة وهو ويل أمر املسلمني

ي من أن يكون بطانة ملعاوية طاملا أهنم كلهم عدول وكلهم باملعنيني اللغوي واالصطالح

من أهل اجلنة وال يدخل أحد منهم النار ؟ فنظرية عدالة الصحابة بثوهبا الفضفاض هي 

واجلبة الفضفاضة التي ألبست لنظرية عدالة الصحابة تدل  ، املربر األمثل مللك معاوية

 .)1(اءعىل أن معاوية منظر حقيقي يف فن الوقيعة والده

مقارعة خصوم معاوية وشيعته نظرية عدالة كل الصحابة ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

 املساواة بينه - عىل األقل -تؤمن فوز معاوية يف أي مقارعة بينه وبني خصومه أو تؤمن 

 فلو قال آل حممد إهنم هم الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم .وبني هؤالء اخلصوم

نحن أصحاب حممد العدول ال  : معاوية وشيعته إىل الرد الفوري عليهمالنربى  ، تطهريا

 ولو قال .جيوز علينا الكذب وال جيوز علينا اخلطأ ألننا يف اجلنة وال يدخل أحد منا النار

ونحن الصحابة أيضا قال النبي  : لرد معاوية وشيعته ، من عادانا فقد عادى اهللا : آل حممد

 الخ وخيتلط احلق بالباطل والعايص باملطيع .."قد آذاين  من آذى صحابيا ف" : فينا

 .)2(واملحسن باملسئ

قاد  ، ابن أيب سفيان ، فهو الطليق ابن الطليق ، أما معاوية) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

األحزاب ومن حارب النبي يف كل املواقع ومن حاول أن يقتل النبي ومن قاد ضده موجة 

ومل  ، وهو ابن هند التي رتبت عملية الغدر بحمزة ، بتهالعداء وجيش اجليوش ملحار

                                                        

 107 ، املصدر السابق) 1(

 109 ، املصدر السابق) 2(
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وقاتل هو وأبوه اإلسالم بكل فنون  ، تكتف بقتله إنام شقت بطنه وشوهت بجثامنه الطاهر

 )1(القتال حتى دخل النبي مكة فاحتا وأحيط به وبأبيه ومل جيدا مفرا من إعالن إسالمهام

 إذا ثار أهل " : يب سفيان ابنه يزيدأوىص معاوية بن أ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

وكان مع مسلمة قائمة بأسامء الطاهرين من  ، "املدينة فأرسل إليهم مسلمة بن عقبة 

 ويدخل عقبة عاصمة النبي ويفعل األفاعيل التي .الصحابة ليقتلهم واحدا واحدا واحدا

 ، عدم بغري رمحةمروان دليل اجليش يؤرش وعقبة وجيشه املظفر ينفذ وي ، تضج منها السامء

  : وتم تنفيذ أبشع جمزرة وكان من نتيجة هذه الوصية أن

 . أبيد من حرض من البدريني بالكامل- 1

 . أبيد من قريش ومن األنصار سبعامئة رجل- 2

 . يف وقعة احلرة  ه63 كان ذلك سنة . أبيد من املوايل والعرب عرشة آالف- 3

 وحتول قوله إىل قاعدة دستورية وكان "ن غلب  نحن مع م" : هنالك قال عبد اهللا بن عمر

 .)2(معتزال عندما اشتد الرصاع بني عيل ومعاوية

معاوية بن أيب سفيان الطليق بن الطليق واللعني بن اللعني ومن ) : معارص(حممد التيجاين 

كان يتالعب بأحكام اهللا ورسوله وال يقيم هلا وزنا ويقتل الصلحاء واألبرياء يف سبيل 

عىل مرأى وسلم صىل اهللا عليه وآله  إىل أهدافه اخلسيسة ويسب رسول اهللا الوصول

أصبح هذا الرجل يسمى كاتب الوحي ويقولون بأن اهللا إئتمن  ، ومسمع من املسلمني

                                                        

 77 ، املصدر السابق) 1(

 48 ، ألمحد حسني يعقوب ، عدالة الصحابة) 2(
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عىل وحيه جربئيل وحممدا ومعاوية وأصبح يوصف بأنه رجل احلكمة والسياسة 

 .)1(والتدبري

 ) : معارص( جواد جعفر اخللييل

     أبو يزيد من اخلري* خال املؤمنني ويقول

  األحكام واتبع األثر*قد سار كالشيخني يف 

  هبم توىل واشتهر*فهموا أويل األمر الذي 

  بقول منكره وقر*وأرى بسمعي أن يسيخ 

  :  به الروافض من نكر*حاشا أقول كام يقول 

  دماء من زكى وبر*هذا ابن هند يستحل 

  هوى وكام نظر كام*ويقر فيها املنكرات 

  عىل الويص وكم مكر*كم أجج احلرب العوان 

  سفك الدماء وكم هدر*ويزيد مثل أبيه كم 

  للمسلمني وللبرش*وخالفة قطب الرحى 

  هلو الصغار مع األكر*يعثو معاوية هبا 

  من مترد وانقرب*ويقرها ليزيد أشقى 

  يا لبئس املنحدر*هذا أبوه وجده ذا 

                                                        
 89 ، ملحمد التيجاين ، فاسألوا أهل الذكر) 1(
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 عاهلم رش برش ف*هذي ساللتهم وتلك 

  سب أتقاها االبر*هذا يسن عىل املنابر 

  به بآيات الدهر*موىل املوايل من أشاد 

  رجس خبيث حمتقر*ويزيد ويل يزيد من 

  وبمكة كم ذا وتر*يف نينوى يف يثرب 

  تابعت فيها من نكر*أرأيت إن أنكرت أو 

  سبيل من فيها أقر*أو قلت حقا واتبعت 

 اإلله ومل يذر مل يبق *سيحل يوم فيه 

  صاغرين ملن قدر*ويعيدهم للحرش يوما 

  مظاملا ال تغتفر*وترى هبا للظاملني 

  جهال وخاطر واعتذر*فهو الغفور ملن جنى 

  وبنى عليها وانقرب*ال من أرص تعمدا 

  أرسفت فيها وطر*فرتى املذلة يف وجوه 

  واستهانت بالعرب*وجنت فام راعت حقوقا 

 وشوهت كل الصور *وضعت ودست ما تشاء 

  املطاف هلم سقر*فاحلرش موعدها وخامتة 

  والعذاب املستعر*فلها احلقارة واملذلة 
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  الفاسقني ومن كفر*هذا جزاء الظاملني 

  والوصاية واحتقر*هذا ملن نكر الوالية 

  منافقا وهبا أمر*وأشاد أحكام الفساد 

 .)1( غرباء يعلوها قرت*فهناك تلمح أوجها 

الذي وصفه النبي ! معاوية القاتل الدموي الطليق بن الطليق ؟ ) : معارص( عيل الكوراين

 .)2(بأنه إمام ضالل يدعو املسلمني إىل جهنم وسلم صىل اهللا عليه وآله 

أن معاوية بن هند ملا عزم عىل  : روت املصادر التأرخيية املختلفة) : معارص(عالء آل جعفر 

أرسل إىل عمرو بن العاص طالبا منه  ، سالماخلروج عىل عيل ابن أيب طالب عليه ال

فتذكرا أمر اخلروج عىل  ، فشد إليه الرحال حتى قدم عليه يف الشام ، القدوم إليه من مرص

ولكنا نقاتله عىل ما يف  : فرتادا يف القول حتى قال معاوية له ، عيل عليه السالم وقتاله

إن أحق الناس أال يذكر عثامن ال أنا ،  وا سوأتاه :  فقال عمرو.ونلزمه قتل عثامن ، أيدينا

أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام حتى  : ومل وحيك ؟ فقال : فقال معاوية! وال أنت 

 : فقال معاوية! وأما أنا فرتكته عيانا وهربت إىل فلسطني  ، استغاث بيزيد بن أسد البجيل

 ديني حتى آخذ من دنياك ال أعطيك ، ال لعمر اهللا :  قال.مد يدك فبايعني ، دعني من هذا

 وهكذا اتفق الفريقان حيث تم ملعاوية ما أراد .لك مرص طعمة : فقال معاوية بن هند! 

مل يلبث أن خلفه من وراءه ليقف  ، من رشاء دين ابن العاص قبال ثمن زهيد ومتاع قليل

ت عىل حتى قيل أنه تذكر ذلك عىل فراش املو ، أمام حمكمة السامء مثقال بذنوبه ومعاصيه

                                                        

 11 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية) 1(

 3/127 ، لعيل الكوراين العاميل ، واهر التاريخ)2(
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أصلحت ملعاوية  ، يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثالثني سنة : ما ترويه كتب التأريخ فقال

عمي عيل رشدي حتى حرضين  ، أثرت دنياي وتركت آخريت ، دنياه وأفسدت ديني

 .)1(أجيل

 واهللا وحدها موبقة عظيمة كفيلة - تولية معاوية ليزيد -وتلك ) : معارص(عالء آل جعفر 

حيث ملك رقاب األمة رجال جتمعت فيه كل  ، وية يف أسفل درك اجلحيمبإيراد معا

 ، بل وكان من أوضح الناس عداء هللا ولرسوله ، صفات الرذيلة واالنحطاط بشكل جيل

حتى فعل ما فعل ابان حكمه القصري من  ، وبغضا الهل بيت النبوة عليهم السالم

كان أعظمها قتل ابن بنت  ، رضنيالفجائع والنكبات ما ترتعش من هوهلا الساموات واأل

االمام السبط  ، وسيد شباب أهل اجلنة ، ورحيانته ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

بل وسبي  ، احلسني بن عيل بن أيب طالب عليهام السالم مع إخوانه وأهل بيته وأصحابه

 فام فعل ...بالوتتصدع له اجل ، عياله والطواف هبم يف البلدان بشكل تتفطر له القلوب

والرزية املهولة  ،  بل وبمن تتعلق هذه اجلناية العظيمة...معاوية هبذه األمة وما جنى عليها

صىل ؟ ثم هل ينجو معاوية من واقعة احلرة التي فجع فيها ولده اللعني مدينة رسول اهللا 

ا ال حتتمله وغري ذلك مم ، واستباح فيها األموال والدماء واالعراض ، اهللا عليه وآله وسلم

بل ووضع سيفه يف رقاب املسلمني حتى قتل يومئذ من  ، القلوب وال تصدقه العقول

املهاجرين واألنصار وغريهم من املسلمني أكثر من عرشة آالف رجل كام تذكر ذلك 

 ، حتى لقد قيل بأنه مل يبق يف املدينة بدري بعدها ، الكثري من املراجع واملصادر املختلفة

بل وروي أيضا بأن جنده وأزالمه افتضوا  ، ..ل من النساء أيضا والصبيانناهيك عمن قت

وأمروا املسلمني بالبيعة  ، يف هذه الواقعة ألف عذراء من بنات املهاجرين واألنصار

                                                        
 ) احلاشية (197 ، آلل كاشف الغطاء ، الشيعة وأصوهلايف تعليقه عىل كتاب أصل ) 1(
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هذه  ،  نعم.!إن شاء اسرتق وإن شاء أعتق  ، ألمريهم اللعني يزيد عىل أهنم عبيد وخول

 ، والتي ال تصدر إال عن كافر ،  ال عد هلا وال حرصوغريها من املوبقات العظيمة التي

 ، ما ذا فعل معاوية هبذه األمة :  وأخريا أقول.لعني املرتع ، نتن الطوية ، خبيث الرسيرة

وانى له التنصل من تبعات هذه االفعال الثقال التي حلقت بأفعاله هو والتي ال تقل عنها 

 .)1(فسادا وال انحرافا

 بدعوى أن ابا سفيان زنى بسمية - أي زياد -نعم أحلقه ) : معارص(عالء آل جعفر 

وذلك بشهادة أيب  ، فحملت بزياد ، وكانت من ذوات الرايات وهي عىل فراش عبيد

فهنيئا لألمة اإلسالمية بكذا زعامء ال يزال البعض  ، املتاجر باخلمور والقيادة ، مريم

 ، وضيعوا حدوده ، حرفوا الدينبعد أن  ، يكنون هلم االحرتام والتقدير والتقديس

 .)2(وما تركوا شيئا منكرا إال وفعلوه ، وسفكوا دماء أهله ، وأباحوا حرماته

فمن علامء املذهب من مل جيوز اللعن عىل يزيد مع  : فان قيل) : معارص(عيل امليالين 

 حتاميا عن أن يرتقى إىل األعىل :  قلنا.علمهم بأنه يستحق ما يربو عىل ذلك ويزيد

هذا توجيه ملا ذهب إليه  :  وإال فمن خيفى عليه اجلواز واالستحقاق ؟ أقول..فاألعىل

 لكن مقتىض مذهب أهل السنة القائلني بإمامة من تغلب باجلور والقهر ، بعض النواصب

 ثم إن األعىل .. هو املنع من لعن يزيد..وبعدم جواز عزل احلاكم وإن ظلم أو فسق، 

وان كان له دخل يف  ، ن كان مستحقا للعن فهو ملعون مثل يزيدفاألعىل كائنا من كان إ

                                                        

 ) احلاشية (198 ، املصدر السابق) 1(

 )احلاشية (198 ، املصدر السابق) 2(
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فهو رشيك يف مجيع  ، متكن يزيد من رقاب املسلمني وتسلطه عىل أهل بيت سيد املرسلني

 .)1( وإن احلق يقال عىل كل حال.. فيستحق ما يستحقه..ما فعله نغل معاوية اللعني

حني بلغه نعي أمري املؤمنني عيل عليه إفتتح معاوية سلطته ) : معارص(جواد الشهرستاين 

ثم أمر بني أمية برواية  ، وذلك يف وقت الضحى فقام فصىل ست ركعات ، السالم

 وال أبو بكر صىل اهللا عليه وآله وسلم وهذه الصالة مل يصلها النبي .األحاديث يف فضلها

أوصاين  : لفقا ،  ولكن حمدث الدولة أبو هريرة مل يلبث أن وضع حديثا فيها.وال عمر

 ، وصالة الضحى ، صوم ثالثة أيام يف كل شهر : خلييل بثالث ال أدعهن حتى أموت

 وكان أول عمل قام به بعد احتالله كريس اخلالفة أمره بسب أمري املؤمنني .ونوم عىل وتر

فقد روي إن معاوية بن أيب سفيان ملا وىل املغرية من  ، عيل عليه السالم عىل منابر املسلمني

فأنا تاركها  ، أردت إيصاءك بأشياء كثرية :  دعاه وقال له41ة الكوفة يف مجادى سنة شعب

ولست تاركا إيصاءك  ، ويسعد سلطاين ويصلح به رعيتي ، اعتامدا عىل برصك بام يرضيني

والرتحم عىل عثامن واالستغفار  ،  عن شتم عيل وذمه)إي ال تتجنب(! ال تتحم  ، بخصلة

وبإطراء شيعة عثامن  ، وترك اإلستامع منهم ، ب عيل واإلقصاء هلموالعيب عىل أصحا ، له

  .)2(واإلدناء هلم واالستامع منهم

صىل اهللا خرج معاوية من الكفر إىل النفاق يف زمن الرسول ) : معارص(املقرم عبدالرزاق 

  .)3(وبعده رجع إىل كفره األصيلوسلم عليه وآله 

                                                        

 278 ، لعيل امليالين ، االمامة يف أهم الكتب الكالمية) 1(

 1/36 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 2(

 36 ، للمقرم ، مقتل احلسني) 3(
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هر املوقف العدائي الهل البيت أوامر معاوية إىل لقد كان من مظا) : معارص(الطباطبائي 

والنيل منه امام املأل من أعىل املنابر حتى  عامله يف األمصار بسب االمام عيل عليه السالم

 .)1(زمان عمر بن عبد العزيز 

 من الصحابة وخاصة ..قامت األكثرية السنية بتربير سفك الدماء) : معارص(الطباطبائي 

وسلم صىل اهللا عليه وآله  بمقتىض أحاديث رسول اهللا ...هؤالءمعاوية بالقول ان 

صىل اهللا  ان هذا املنطق مستحيل ان يصدر من النبي ...معذورون الن الصحايب جمتهد

 .)2(عليه وآله وسلم 

 ... يعد أكثر العصور ظالما..عهد حكم معاوية الذي دام عقدين) : معارص(الطباطبائي 

 مل يستهدف معاوية استئصال أهل البيت والقضاء ...همعىل أهل بيت الرسالة وشيعت

 ...)أي معاوية(عليهم فحسب بل سعى إىل ان يمحو ذكرهم من دينا الناس من أساليبه 

 ودفعهم لوضع األحاديث يف متجيد ... جمموعة من أصحاب رسول اهللا...انه استقطب

املؤمنني عيل بن أيب طالب  بسب أمري ...الصحابة وذم أهل البيت وبأمره أيضا قام اخلطباء

 .)3(ولعنه حتى أضحى هذا السلوك بمثابة الفريضة الدينية عليه السالم

ِإن معاداة معاوية الهل بيت النبوة وبخاصة لالمام أمري ) : معارص(جعفر السبحاين  َ ّ

ّاملومنني عيل عليه السالم مما ال يمكن النقاش فيه فقد أراد هذا الطاغية من خالل تطميع . َ

ّأن يلوث صفحات التاريخ الالمعة وخيفي وسلم صىل اهللا عليه وآله عض صحابة النبي ب

                                                        

 225 ، للطباطبائي ، أسيسيةمقاالت ت) 1(

 226 ، املصدر السابق) 2(

 197 ، املصدر السابق) 3(
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ًولكنه مل حيرز يف هذا السبيل نجاحا ، َحقائقه بوضع االكاذيب سمرة بن «فقد عمد  .ّ

ّثم انضم بعد وفاته ص إىل وسلم صىل اهللا عليه وآله الذي أدرك عهد رسول اهللاّ » جندب ّ

 ، َعمد إىل حتريف احلقائق لغاية أموال أخذها من اجلهاز االموي ، بالط معاوية بالشام

ّفقد طلب منه معاوية بإرصار أن يرقى املنرب ويكذب نزول هذه آية . احلاقد عىل أهل البيت

ّويقول للناس أهنا نزلت يف حق قاتل عيل  ، يف شأن عيل عليه السالم ّ أي عبد الرمحن بن (ّ

وهذا االختالق الفضيع الذي  ، َ هذه اال ُكذوبة الكربىويأخذ يف مقابل ، )ملجم املرادي

هبذا املقدار ولكن معاوية زاد له يف » سمرة«فلم يقبل . مائة ألف درهم ، أهلك به دينه

 ، فقام بتحريف احلقائق الثابتة ، فقبل الرجل بذلك ، املبلغ حتى بلغ أربعامئة ألف درهم

ًمسودا َّ)1(. 

صىل اهللا عليه وآله  يف النبي - أي معاوية -عقيدته  ) :معارص(عبداللطيف البغدادي 

فهل هيون عليه بعد ذلك أن يبقي  ، وسريته اجلائرة مع بني هاشم عامة ، نفسهوسلم 

 .)2(الصالة عليه وعىل آله سرية متبعة

نوعية اجلرائم التي ارتكبها أبو بكر وعمر تفوق يف بشاعتها تلك ) : معارص(يارس احلبيب 

ّفلئن كان معاوية قد سم اإلمام . وذلك بلحاظ من وقع عليه اجلرم ،  معاويةالتي ارتكبها

صىل اهللا عليه وآله ّاحلسن املجتبى عليه السالم وقتله؛ فإن أبا بكر وعمر قد سام رسول اهللا 

فإن هؤالء الثالثة عىل ما  ،  قلنا يف حمارضاتنا أنه أبو بكر وعمر وعائشة وقد.وقتالهوسلم 

 ، ص الرشيفة هم أكثر اخلالئق كفرا ونفاقا وإجراما وحتريفا لدين اهللا تعاىليبدو من النصو

                                                        

 10/231 ، جلعفر السبحاين ، مفاهيم القرآن ، 1/594 ، جلعفر السبحاين ، سيد املرسلني) 1(

 185 ، لعبداللطيف البغدادي ، الصالة عىل حممد وآله يف امليزان) 2(
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ثم يأيت بعدهم عثامن وحفصة وأبو عبيدة وسامل وطلحة والزبري وسعد ومعاوية ويزيد 

 .)1(ومن إليهم عليهم مجيعا لعائن اهللا

 الثاين ومن هم املقصودون يف زيارة عاشوراء باالول : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

أبو بكر بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب وعثامن بن  : هم :  فأجابالرابع؟ والثالثو

 .)2(عفان ومعاوية بن أيب سفيان لعنهم اهللا 

 

 

 

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=193 

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=491 



1381 

 
 

  .)1(الفاسق ابن الفاسق : أن عمر قال عن خالد بن الوليد : الصادق عليه السالم

فلام رجع أبو بكر إىل  ، وقع اخلالف بني أيب بكر وعيل وتشاجرا :  السالمالصادق عليه

منزله بعث إىل عمر فقال وحيك يا بن اخلطاب اما رأيت عليا وما فعل بنا واهللا لئن قعد 

ماله إال خالد بن  : مقعدا آخر ليفسدن هذا االمر علينا وال نتهنأ بشئ ما دام حيا قال عمر

ال له أبو بكر نريد أن نحملك عىل أمر عظيم قال امحلني عىل ما شئت الوليد فبعثوا إليه فق

قال فرص بجنبه فإذا أنا سلمت فارضب عنقه  ، قال فهو قتل عيل ، ولو عىل قتل عيل

فبعثت أسامء بنت عميس وهي أم حممد بن أيب بكر خادمتها فقالت اذهبي إىل فاطمة 

ِّإن املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين (: فاقرئيها السالم فإذا دخلت من الباب فقويل  ِ ِْ َ َُ ُْ َ ُ ْ َ َ َ َْ ََّ ُ ِ َِ ِ ْ َ

َلك من الناصحني  ِ ِِ َّ َ َ  فإن فهمتها وإال فأعيدهيا مرة أخرى فجاءت )]20 : القصص[َ

َّإن (ثم قرأت هذه اآلية  ، يا بنت رسول اهللا كيف أنتم : فدخلت وقالت ان مواليت تقول ِ

ِاملأل يأمترون بك ل َِ ِ َ َ َ َُْ ْ َ َيقتلوكَ ُ ُْ  اآلية فلام أرادت ان خترج قرأهتا فقال هلا أمري املؤمنني اقرأي )َ

 ، موالتك منى السالم وقويل هلا ان اهللا عز وجل حيول بينهم وبني ما يريدون إن شاء اهللا

فوقف خالد بن الوليد بجنبه فلام أراد ان يسلم مل يسلم وقال يا خالد ال تفعل ما أمرتك 

ة اهللا وبركاته فقال أمري املؤمنني عليه السالم ما هذا االمر الذي أمرك السالم عليكم ورمح

 أو كنت فقال ،  أمرين بعد التسليمقال أمرين برضب عنقك وإنام : به ثم هناك قبل ان يسلم

 فاخذ عليه السالمفقام أمري املؤمنني  : قال ، فاعال ؟ فقال إي واهللا لو مل ينهنى لفعلت

                                                        
 30/249 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(
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يا بن صهاك واهللا لوال عهد من  : رضب به احلائط وقال لعمربمجامع ثوب خالد ثم 

  .)1(وكتاب من اهللا سبق لعلمت أينا أضعف جندا وأقل عددا رسول اهللا
إن عمر استقبل يف خالفته خالد بن الوليد يوما يف ) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

إن  : قال يا أمري املؤمننيفقال له يا خالد أنت الذي قتل مالكا ؟  ، بعض حيطان املدينة

كنت قتلت مالك بن نويرة هلنات كانت بيني وبينه فقد قتلت لكم سعد بن عباده هلنات 

أنت سيف اهللا وسيف  : فأعجب عمر قوله وضمه إىل صدره وقال له ، كانت بينكم وبينه

 .)2(رسوله

 النبي -خالف وإذا كان خالد قد ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 .)3(وخانه يف أمره فكيف به وبغريه بعده ؟ ،  يف حياته-وسلم صىل اهللا عليه وآله 

                                                        

 452 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد ، 1/191 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 بحار األنوار ، 3/152 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 1/125 ، للطربيس ، االحتجاج ، )احلاشية(

 ، تفسري القمي ، 25/119 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 132 ، 29/126 ، للمجليس، 

ملحمد  ، قاموس الرجال ، 4/188 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/158 ، لعيل بن إبراهيم القمي

أليب احلسن  ، جممع النورين ، 795 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء ، 12/186 ، تقي التسرتي

 ، 136 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 351 ، 5/349 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 119 ، املرندي

 58/95 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا

 ، بيت األحزان ، 30/494 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/7 ، أليب القاسم الكويف ، االستغاثة) 2(

 105 ، القميلعباس 

 276 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 323 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق) 3(
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خالد سيف الشيطان املشلول ولكن حيث  : قال العلوي) :  هـ505 : ت(مقاتل بن عطية 

أنه كان عدوا لعيل ابن أيب طالب وكان مع عمر يف حرق باب دار فاطمة الزهراء سامه 

  .)1(ف اهللابعض السنة بسي

 وسموا خالد بن الوليد سيف اهللا) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 ، عنادا ألمري املؤمنني عليه السالم الذي هو أحق هبذا االسم حيث قتل بسيفه الكفار، 

وهو كان السبب يف قتل  ،  وخالد مل يزل عدوا لرسول اهللا مكذبا له.وثبتت ألوليائه

ويف قتل محزة  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله ويف كرس رباعية النبي  ، ني يف يوم أحداملسلم

إىل بني خزيمة ليأخذ منهم وسلم صىل اهللا عليه وآله وملا تظاهر باإلسالم بعثه النبي  ، عمه

صىل اهللا عليه وآله فقام النبي  ، وقتل املسلمني ، فخانه وخالفه عىل أمره ، الصدقات

 ، رافعا يديه إىل السامء حتى شوهد بياض إبطيه ،  خطيبا باإلنكار عليهيف أصحابهوسلم 

أمري املؤمنني عليه السالم  ثم أنفذ إليهم ، اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد : وهو يقول

 وملا قبض النبي وأنفذه أبو بكر لقتال .ففعل ، وأمره أن يسرتيض القوم ، لتاليف فارطته

وقتل مالك بن نويرة  ، م ألفا ومائتي نفس مع تظاهرهم باإلسالمقتل منه ، أهل الياممة

ألهنم مل حيملوا الزكاة  ،  وسموا بني حنيفة أهل الردة.وعرس بامرأته ، صربا وهو مسلم

واستحل دماءهم وأمواهلم ونساءهم حتى أنكر  ، ألهنم مل يعتقدوا إمامته ، إىل أيب بكر

ومل يسموا من استحل دماء املسلمني وحماربة أمري   ،فسموا مانع الزكاة مرتدا ، عمر عليه

 .)2(املؤمنني عليه السالم مرتدا

                                                        

ملقاتل  ، املناظرات بني فقهاء السنة وفقهاء الشيعة ، 3/125 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة) 1(

 186 ، ملحمد التيجاين ، اهتديتثم  ، 69 ، للحاج حسني الشاكري ، املؤمترات الثالثة ، 53 ، بن عطية

 79 ، للحيل ، منهاج الكرامة) 2(
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وأما خالد بن الوليد عليه من اهللا تعاىل لعنات ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

فإن هذا اجللف اجلاين والعلج  ، تتواىل وتتوارد وترتادف إىل يوم العرض عىل اهللا تعاىل

 يف عداوة أمري املؤمنني عليه السالم لومة الئم وال يضيق من سكره حنقه الغسوم ال تأخذه

 وهذا اللعني الفاجر هو الذي تظاهر .عىل أهل البيت عليه السالم آنا من آناء الدهر

فلام علم  ، وسلمصىل اهللا عليه وآله بعداوة أمري املؤمنني عليه السالم يف أيام حياة النبي 

وقال خالد اللعني شيئا  ، بذلك غضب عليه غضبا شديداوسلم ه صىل اهللا عليه وآلالنبي 

وال  ،  ال حيبه إال مؤمن" : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  فقال ، عن عيل عليه السالم

فهو منافق لقول  ،  وتعرض بقوله عليه السالم ذلك بخالد اللعني."يبغضه إال منافق 

إن أبا بكر وعمر اتفقا مع خالد عىل أن يغدر  : ال إىل أن ق.صىل اهللا عليه وآله وسلم النبي 

 .فرصفهم اهللا تعاىل عن ذلك ، بأمري املؤمنني عليه السالم وهو مشغول بالصالة فيقتله

ال ينكره أحد من أرباب السري ونقلة  ، وحال خالد اللعني غني عن الرشح والبيان

  .)1(األخبار واآلثار

ًن نويرة كان مؤمنا ومل يرتد بل املرتد من حكم مالك ب) :  هـ1242 : ت(عبداهللا شرب 

 . )2(بإرتداده 

قتل (حيق عىل الباحث أن يمعن النظرة يف القضية ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

ما ارتكبه خالد بن الوليد من الطامات  :  األوىل. مه من ناحيتني)مالك بن نويرة وقومه

 كل معتنق باإلسالم وتضاد نداء القرآن الكريم واجلرائم الكبرية التي تنزه عنها ساحة

ُوالسنة الرشيفة ويتربأ منها وممن اقرتفها من آمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر أحيسب  َ ْ َ َ

                                                        

 2/229 ، للمحقق للكركي ، رسائل الكركي) 1(

 1/234 ، لعبداهللا شرب ، حق اليقني) 2(
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ًاإلنسان أن يرتك سدى  ُ َ ََ ْ ُ َ ُ ٌ؟ أحيسب أن لن يقدر عليه أحد ] 36 : القيامة[ِْ َ ْ َ َُ َ َِ َِ ْ ََّ ََ َ بأي  ؟] 5 : البلد[ْ

ساغ للرجل سفك تلكم الدماء الزكية من الذين آمنوا باهللا ورسله كتاب أم بأية سنة 

بأنا  : واتبعوا سبيل احلق وصدقوا باحلسنى وأذنوا وأقاموا وصلوا وقد علت عقريهتم

مسلمون فام بال السالح معكم ؟ ما عذر الرجل يف قتل مثل مالك الذي عارش النبي 

 .)1(األعظم وأحسن صحبته

إقرأ صحيفة حياة خالد السوداء وسل عنه بني ) :  هـ1392 :ت (عبداحلسني األميني 

ثم  ، حتى تعرفه بعجره وبجره ، وسل عنه عمر اخلليفة ، جذيمة ومالك بن نويرة وامرأته

 .)2(احكم بام جتد الرجل أهال له

بعد انتصار املسلمني عىل اجلبهة القرشية بالصلح وعىل اجلبهة ) : معارص(نجاح الطائي 

رب وتوسعت الدولة اإلسالمية رغب املتزلفون إىل املصالح الدنيوية يف اليهودية باحل

 .)3(ًاغتنام الفرصة فدخلوا يف اإلسالم زيفا مثل خالد بن الوليد

صىل اهللا عليه بعد أن أيقن بانتصار النبي  ، أسلم خالد متأخرا) : معارص(نجاح الطائي 

 ثم ارتكب مذبحتني ضد .وشاهد تفوق اجليش اإلسالمي عدة وعددا ، وآله وسلم

ومرة يوم  ،  بعد فتح مكةصىل اهللا عليه وآله وسلممرة حني أرسله الرسول  ، املسلمني

فأنكر  ،  وقد ادعى خالد بن الوليد أن مالك بن نويرة ارتد بكالم بلغه عنه.أرسله أبو بكر

 اهللا بن أنا عىل اإلسالم ما غريت وال بدلت وشهد له أبو قتادة وعبد :  وقال.مالك ذلك

                                                        

 7/161 ، لألميني ، الغدير) 1(

 11/109 ، املصدر السابق) 2(

 173 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 3(
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وقبض خالد امرأته أم  ،  فقدمه خالد وأمر رضار بن األزور األسدي فرضب عنقه.عمر

 . )1(متمم فتزوجها 

جلامل ! قتل خالد مالك بن نويرة املسلم وأفراد قبيلته املسلمني ) : معارص(نجاح الطائي 

يته فلم فثار عليه عمر وبعض جنود رس ، زوجته وعشق خالد هلا وزنا هبا يف نفس اليوم

 وكرر خالد .فكانت أول مذبحة للمسلمني مع زنا متر دون عقاب! يقتله أبو بكر هبم 

 .)2(فعله مرة أخرى

كان منهج القتل املخالف للقرآن هو منهج ذي الثدية اخلارجي ) : معارص(نجاح الطائي 

كل  لقد قتل خالد بن الوليد بذلك الربامج .وخالد بن الوليد وهو منهج العرص اجلاهيل

واعظم من ذلك راح يقتل كل قبيلة من أجل أرس . اعداء قبيلته يف اجلاهلية من املسلمني

 .)3(أمراة مجيلة فيها فقد قتل مئات من قبيلة مالك بن نويرة

سعد بن وقاص اغتالته احلكومة يف عهد أيب بكر واشرتك خالد ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(بن الوليد فيه

قضية خالد مع مالك بن نويرة من مجلة مطاعن أيب بكر العظيمة : ) معارص(عيل امليالين 

 سواء كان عمر موافقا أليب ..التي ال جيد الباحث عنها جوابا بعد االملام بمجمل الواقعة

وإنام يستشهد بإنكار عمر عليه للداللة عىل  ، بكر يف موقفه أو كان خمالفا له ومنكرا عليه

                                                        
 2/273 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/304 ، املصدر السابق) 2(

 119 ، لنجاح الطائي ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟) 3(

 154 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 4(
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 غري اجلائز رشعا وعقال أن يتجاوز اإلنسان هذه القضية  وإن من..فظاعة ما كان وشناعته

 ،  املشتملة عىل قتل املسلمني صربا وسبي النساء املسلامت واستباحة الفروج واألموال-

 .)1(ثم تعطيل احلدود اإلهلية 

خالد بن وسلم صىل اهللا عليه وآله هل عاقب النبي  : وقد سئل) : معارص(يارس احلبيب 

صىل اهللا قد ذكرنا يف حمارضاتنا وأجوبتنا أنه  :  مع بني جذيمه؟ فأجابالوليد بعد فعلته

اللهم إين ” : وسلم مل يعاقبه واكتفى بإعالن الرباءة منه ومن أفعاله بقولهعليه وآله وسلم

اللهم إين أبرأ إليك مما صنع  ، اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد ، أبرأ إليك مما صنع خالد

وذلك ال ألن خالدا عليه اللعنة مل يكن . ه أرباب السري والتواريخ عىل ما روا“خالد

مستحقا للعقاب وإنام تقديام لألهم عىل املهم وهو احلفاظ عىل متاسك املجتمع اإلسالمي 

فيكون ذلك سببا يف  ، إن حممدا يقتل أصحابه : ّيف بدء نشوئه وتكونه ولئال يقول الناس

صىل اهللا وهلذا فإنه . ّلردة والكفر واجلاهلية من جديدحتطيم املعنويات ودفع الناس إىل ا

!  تغاىض حتى عن جريمة أكرب هي حماولة اغتياله بالنفر بناقته عىل العقبةعليه وآله وسلم

فتغاىض عن أيب بكر وعمر وعثامن وأيب موسى األشعري وغريهم من الذين شاركوا يف 

صىل اهللا تغايض وملاذا ال يقتلهم أجاب وملا سأله املسلمون عن سبب ذلك ال ، هذه املؤامرة

ال ألن هلم حرمة أو . “ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه.. ال” : عليه وآله وسلم

ّوإنام لئال يظهر أمام سائر العرب أن التصدعات واالنشقاقات  ، كرامة عند اهللا ورسوله

 .)2(قد بدأت تظهر بني أتباع هذا النبي

 

                                                        

 76 ، للميالين ، اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية) 1(

)2( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=362 



1388 


 

أبو هريرة وسلم صىل اهللا عليه وآله أكذب الناس عىل رسول اهللا  : عيل عليه السالم

  .)1(الدويس

 ، وأنس بن مالك ، ثالثة كانوا يكذبون عىل رسول اهللا أبو هريرة : الصادق عليه السالم

  .)2(يعني عائشة  :  قال املجليس وغريه.وامرأة

أن معاوية وضع قوما من  : قال أبو جعفر اإلسكايف) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

الصحابة وقوما من التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل عليه السالم تقتيض الطعن فيه 

منهم أبو  ، فاختلقوا ما أرضاه ، والرباءة منه وجعل هلم عىل ذلك جعال يرغب يف مثله

  .)3(هريرة

                                                        

 ، 33/215 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 170) الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 1(

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 1/97 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 34/287

رشح إحقاق  ، 95 ، هلاشم معروف احلسني ، دراسات يف احلديث واملحدثني ، 10/525 ، الشاهرودي

 الشيعة هم أهل السنة ، 221ملروان خليفات  ، وركبت السفينة ، )احلاشية (1/196 ، للمرعيش ، احلق

 90ملحمد التيجاين ، 

 ، بحار األنوار ، 541 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 190 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

لعيل  ، ستدرك سفينة البحارم ، 108/31 ، 31/640 ، 242 ، 22/102 ، 2/217 ، للمجليس

 ، 1/702 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 9/81 ، النامزي الشاهرودي

 11/79 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث

 سبق خترجيه) 3(
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 اجلامعة جاء إىل - قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام ملا) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

مسجد الكوفة فلام رأى كثرة من استقبله من الناس جثا عىل ركبتيه ثم رضب صلعته 

يا أهل العراق أتزعمون أين أكذب عىل اهللا وعىل رسوله وأحرق نفيس  : وقال ، مرارا

 ، إن لكل نبي حرما : يقولوسلم ه صىل اهللا عليه وآلبالنار ؟ واهللا لقد سمعت رسول اهللا 

فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة  ، وإن حرمي باملدينة ما بني عري إىل ثور

 فلام بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه .والناس أمجعني وأشهد باهللا أن عليا أحدث فيها

 .)1(وواله إمارة املدينة

                                                        
 2/659 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات ، 4/67 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 1(

 1/45 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، )احلاشية (194 ، البن شعبة احلراين ، حتف العقول ، )شيةاحلا(

مستدرك  ، 514 ، لرشف الدين ، النص واإلجتهاد ، 1/96 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى، 

 ، ىض العسكريملرت ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 10/529 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 93 ، هلاشم معروف احلسني ، دراسات يف احلديث واملحدثني ، 1/375

قاموس  ، 43 ، لرشف الدين ، أبو هريرة ، 139 ، لعبد اهلادي الفضيل ، أصول احلديث ، 8/487

جواهر  ، 1/180 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 11/555 ، ملحمد تقي التسرتي ، الرجال

 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(حياة اإلمام احلسني  ، 3/96 ، لعيل الكوراين العاميل ، التاريخ

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/157

 نظريات اخلليفتني ، 499 ، شاكرلعبد الصمد  ، نظرة عابرة إىل الصحاح الستة ، 11/350 ، الريشهري

 209 ، لصائب عبد احلميد ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 2/85 ، لنجاح الطائي، 
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فإن عمر شهد عليه بأنه عدو اهللا ) :  هـ726 : ت(احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

وأوجب عليه عرشة آالف دينار ألزمه هبا بعد  ، وحكم عليه باخليانة ، وعدو املسلمني

 .)1(ومثل هذا ال يسكن إىل روايته ، واليته البحرين

صىل اهللا  سب أبو هريرة فقال له النبي) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

فلم يعلم أحد أنه  ، فسأل النبي أن يستغفر له ، إن فيك لشعبة من الكفر : آله وسلمعليه و

 .)2(وكان بعد ذلك يلعن عليا ، وحلف ال يسب مسلام ، استغفر له

 أبو أمري املؤمنني عيل عليه السالمومن أعداء ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

  .)3(هريرة املشهور باألكاذيب يف الدين

 .)4(أبو هريرة الدويس علم الوضاعني) :  هـ1104 : ت(حلر العاميل ا

ّتأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ّالوثقى التي هي متابعة أهل بيت النبوة الذين شهد اهللاّ هلم بالتطهري ّنص عليهم و ، ّ

ال يأخذون شطر دينهم عن امرأة و ، م سفينة النجاةّبأهنوسلم صىل اهللا عليه وآله الرسول 

شطره اآلخر عن أيب هريرة و ، الدين مبغضة ألمري املؤمنني عليه السالم وناقصة العقل

ّالدويس الكذاب املدين رضبه ببياض ال  وّأنس بن مالك الذي فضحه اهللاّ بكتامن احلقو ، ّ

 املعروفني عند الفريقني بخبث املولدزياد و ، عمرو بن العاصو ، معاوية وّتغطيه العاممة
                                                        

 3/163 ، للعالمة احليل ، تذكرة الفقهاء) 1(

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/249 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(

 303 ، الشريازي

 2/230 ، للمحقق للكركي ،  الكركيرسائل) 3(

 1/40 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 4(
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أرضاب  و..ّاألمني بأن بغضه آية النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله ّبغض من أخرب النبي و

ّلكن التعصب أسدل أغطية الغي ، هؤالء ّ ْمن و ، الضالل عىل أبصارهم إىل يوم النشور وّ َ

ٍمل جيعل اهللاَُّ له نورا فام له من نور ُ ُْ ُ ُ َِ َ َ ً َ َِ ْ َ ْ
)1(.  

ويف ختام هذه الفظائع أخذ البيعة ملعاوية من ) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

واسرتاح إىل برس بن أرطاة  ، أهل احلجاز واليمن عامة فعندها باح أبو هريرة بام يف صدره

 فواله .ونصحا يف أخذ البيعة له من الناس ، بمكنون رسه فوجد برس منه اخالصا ملعاوية

 أنرصف عنها وامر أهلها بطاعته ومل يزل بعدها يصىل هبم ويرى لنفسه عىل املدينة حني

الوالية عليهم حتى جاءهم جارية بن قدامة السعدي من قبل أمري املؤمنني يف الفي فارس 

 .فقال جارية لو وجدت أبا سنور لقتلته ، فهرب من وجهه ، وأبو هريرة يصيل يف الناس

اد أمري املؤمنني يف الكوفة فأخذ البيعة من أهل  استشه- وهو يف احلجاز -وبلغ جارية 

املدينة لالمام السبط أيب حممد احلسن الزكي املجتبى عليه السالم ثم عاد إىل الكوفة فرجع 

 .)2(أبو هريرة يصيل بالناس واستفحل بعدها امره حيث انتهى االمر إىل معاوية

ة والرحال بن عنفوه يشرتك فيها أبو هرير) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

صىل اهللا فقال  ، وذلك اهنم خرجوا ذات يوم من جملسه الرشيف ، والفرات ابن حيان

وان معه لقفا  ، لرضس أحدكم يف النار أعظم من أحد :  مشريا إليهمعليه وآله وسلم

 فكان أبو هريرة والفرات يقوالن بعدها فام أمنا بعد هذا حتى ارتد الرحال وقتل  غادر اه

كأهنام كانا حياوالن تأويل احلديث فيجعالن املراد منه ) :  هـقلت( .مسيلمة الكذابمع 

                                                        

 30/403 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 34 ، املوسوي ، لرشف الدين ، أبو هريرة) 2(
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 صىل اهللا عليه وآله وسلمواحدا منهم بعينه وهو الرحال بقرينة التحاقه بعد النبي 

 .)1( وهذا تضليل عن احلقيقة املتبادرة من احلديث عند اطالقه.بمسيلمة وقتله مرتدا

أبو هريرة وسمرة بن جندب الفزاري  يشرتك) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

آخركم موتا   فقال هلم ذات يومصىل اهللا عليه وآله وسلموأبو حمذورة اجلمحي إذ أنذرهم 

 وهذا أسلوب حكيم من أساليبه يف اقصاء املنافقني عن الترصف يف شؤون .يف النار

 كان عاملا بسوء بواطن هؤالء الثالثة  ملاصىل اهللا عليه وآله وسلمفإنه  ، االسالم واملسلمني

أراد ان يرشب يف قلوب أمته الريب فيهم والنفرة منهم اشفاقا عليها ان تركن إىل واحد 

 .)2(منهم يف شئ مما يناط بعدول املؤمنني وثقاهتم

حديث  : من تعليقاته عىل أيب هريرة ورواياته) :  هـ1377 : ت(رشف الدين املوسوي 

 من ساعته ... عىل ما تقتضيه صاغة اخلاصة...صاغه أبو هريرة مفرتى )عمر حمدث(

 التي فتحت الباب للقول )أبو هريرة( أحاديثه ... ضد الويص وآل النبي...البغي األموي

 فكان هذا ...وأشادوا بذكره ،  نوه بنو أمية فيه باسم أيب هريرة...بعدم عصمة األنبياء

 إىل ساسة األمة وسوقتها )أبو هريرة(ف به  مما تزل)ال نورث ما تركنا صدقة(احلديث 

دخلت  : حديث أيب هريرة( وهذا ...هذا احلديث من منسوجات أيب هريرة...)بني أمية(

غفر المرأة ( أن هذا احلديث والذي قبله ... من رواياته اخليالية)...امرأة النار يف هرة

إن أسلوب هذا ...أيب هريرة إنام مها من خميلة )... فنزع له من املاء...مؤمنة مرت بكلب

 هو أسلوب )حديث الرجل الذي حرضه املوت فأوىص بينه بحرقه وذر رماده(احلديث 

 )..اللهم اللهم اغفر يل ذنبي : فقال ، أذنب عبد ذنب(هذا احلديث ...حكاية خيالية

                                                        

 212 ، املصدر السابق) 1(

 215 ، املصدر السابق) 2(
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 نسجته )فغر له بذلك ، حديث الرجل الذي أوىص بينه بحرق جثته خمافة من اهللا(كسابقه 

كم أليب هريرة من هذه ... كحكاية العجائز والقصاصني... يدا أيب هريرة)ا احلديثهذ(

أيب (من سخافات هذا الرجل ...القصص اخليالية حيدث هبا الطغاة هتوينا جلرائمهم

 فام صنعته يداه أيب هريرة مدال عىل )حديث مزود أيب هريرة(هذا احلديث ... )هريرة

أيب ( وهذا من أساليبه املدهشة يف تزلفه ...تدي برهم وجي...السواد من أحزاب بني أمية

 إن أبا هريرة كان يتلون فيه )حديث املزود(ومما يدلك عىل وضعه ... إىل بني أمية)هر

تلون احلرباء وأليب هريرة كيس وسع هذا املزود وغريه كان عيبة علمه يتناول منه ما يشاء 

 وعجائب أيب هريرة يضيق ...أيب هريرةال هذا من كيس  :  فيقول...ربام سئل مما حيدث

 وربام سمع ... عن الوقائع التي مل حيرضها)أبو هريرة( كثريا ما حيدث ...عنها إمالؤنا

 شيئا من كعب األحبار أو غريه فراقه التحدث به ما يضطر املؤمن إىل اتقاء )أبو هريرة(

بأحاديث (ه  العجب من أصحاب الصحاح يشحنون ب...)أبو هريرة(حدث هذا الرجل 

 مسانيدهم وال يلتفتون إىل لوازمه الباطلة وال يأهبون بام يكتنفه من دالئل )أيب هريرة

يريد أن يقنع املنكرين  ،  أن أبا هريرة كلام زاد مثالة زاده اهللا رعاله...الوضع واالختالف

لن لم وسصىل اهللا عليه وآله لو صح ما زعمه أبو هريرة قول النبي ...عليه كثروا أحاديثه

يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقىض مقالتي هذه ثم جتمعه إىل صدره فينسى من مقالته شيئا 

 لو صح ما زعمه أبو هريرة لعظم ندم ... وما الذي ثبطهم عنه... لتسابقوا إليه)أبدا

لو كان االمر كام قصة أبو ... وتالوموا عىل تركهم ذلك... عىل ما ضيعوه...الصحابة

 ...يومئذ إىل بسط أثواهبموسلم صىل اهللا عليه وآله ه ممن دعاهم النبي هريرة حلدث به غري

إنه قد تناقض كالم  :  اخلامس...فلام مل نجده إال يف حديث أيب هريرة عطفناه عىل واهياته

 ...قال يوما ألصحابهوسلم صىل اهللا عليه وآله إن النبي  :  فتارة حدث هبا...أيب هريرة
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 : صىل اهللا عليه وآله وسلم إين أسمع منك حديثا أنساه قال قلت يا رسول اهللا : وتارة

أن هذه احلكاية تشبه قصص املخرفني وحاشا هللا أن متتزج بمعجزات ...ابسط رداءك

حديث ( عىل مستنكري حديثه جتده متعارضا متساقطا )أبو هريرة(احتجاجه ...الرسول

ب ما حيدثنا أبو هريرة عن  ما أغر... يف نفسه تنمو عن االسامع لسخافته)أيب هريرة

 لو ... يربطون بسارية املسجد فرتاهم الناس... هلم رضاطا... يرسقون الطعام...شياطينه

صىل اهللا عليه وآله استجابة اهللا تعاىل دعاء النبي (صح ما قاله أبو هريرة يف هذا احلديث 

 صح ما زعمه لو... لكان من أعالم النبوة وآيات اإلسالم)فأسلمت أم أيب هريرةوسلم 

 ... ألحبه أهل بيت النبوة...له وألمهوسلم صىل اهللا عليه وآله أبو هريرة من دعاء النبي 

كانت املحبة .. .أكذب : أال إن أكذب الناس أو قال : حتى قال أمري املؤمنني عليه السالم

هم  حببه إليهم حديثه إذ وجدوا في... وآل أيب العاص)أيب هريرة(متبادلة يف آخر أمره 

 واهتامهم إياه مما )أيب هريرة(إن إنكار األجالء عليه  ...ضالتهم املنشودة لدعايتهم الكاذبة

 إذ قرروا القول بعدالة )بعد الصحابة( وإنام تورع اجلمهور ممن جاء بعدهم ...ال ريب فيه

  ما...ملخالفة الواقع ، جرأة أيب هريرة عىل التحديث بمثل هذا احلديث...الصحابة أمجعني

 بعد موت .. وإنام اجرتأ عىل التحدث به...كان ليحدث به عىل عهد الشيوخ والعلامء

 وكانت السلطة األموية ... وكثر مسلمو الفتوحات الذين ال إملام هلم...أكثر الصحابة

 من ... جهدها فتسنى هلم أن حيدثوا)أيب هريرة وسائر الكذابة(بذلت يف تأييدهم 

 حيدث يف جمالسهم )أبا هريرة( ما عهدناه ...ال جيوز رشعاوبام  ، الواهيات واملنكرات

عيل وعمر (وكانوا  ... وما كان ليجرأ عىل احلديث بحضورهم)...عيل وعمر وعثامن(

 فإذا هو ...استعبد بنو أمية أبا هريرة بربهم... ويكذبونه)أبا هريرة( يزدلونه )...وعثامن

اقتضت سياسة األمويني يف نكاية ... يفتئت األحاديث يف فضائلهم...لسان دعايتهم
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 حتى ...)وإن عمر حمدث ، حديث تأمري أيب بكر(اهلاشميني تثبيت هذين احلديثني 

ا للهم  : حديث( الصحاح وقد عمل مروان وبنوه يف تعداد أسانيده )احلديثني(أخرجتهام 

يب  ملروان وبنيه يف رفع مستوى أ... حتى أخرجه أصحاب الصحاح...)..إنام حممد برش

 أن مروان )أعامل مروان لرفع مستوى أيب هريرة( منها ... اعامل كان هلا أثرها...هريرة

 ثم أمهله ... وكاتب مروان يكتب... دعا أبا هريرة فجعل يسأله عن أشياء...كان يزعم

فأجابه أبو هريرة تلك األجوبة  ،  مروان حوال كامال فسأله تلك املسائل كلها)أباهريرة(

 إن مروان ملا )أعامل مروان لرفع مستوى أيب هريرة( ومنها ...ينقص ومل يزدبألفاظها مل 

 ليمنعهم من دفن االمام احلسن عليه السالم عند ...أراد أن جيلب عىل بني هاشم بخيله

 متوهيا عىل عامة ... أن يعارضه...أوعز إىل أيب هريرةوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 يف )أبو هريرة( واسرتسل ...)أيب هريرة(وان الغضب من  أظهر مر...وسواد الناس

يزعم ... فانتهت اخلصومة بينهام لبخوع مروان ملنزلة أيب هريرة يف اإلسالم...خصائصه

أفىض إليه بأحاديث ملن يميط حجاهبا وسلم صىل اهللا عليه وآله  أن النبي )أبو هريرة(

وال خليفته  ، ويل عهدهوسلم ليه وآله صىل اهللا عأبا هريرة مل يكن من رسول اهللا ...ألحد

تلك ( هبا )وسلمصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا ( وهال أنىض ...من بعده ليؤثره بأرساره

 ومن هو أبو هريرة ؟ ... فإهنم أوىل بام يدعيه أبو هريرة... إىل اخللفاء من بعده)األرسار

صىل اهللا عليه وآله ول اهللا  عن رس)أبو هريرة(روى ...ليختص هبذه احلبوة دون السابقني

 صحاح اجلمهور وسائر مسانيدهم )أبو هريرة( روت عنه ...فأكثر حتى أفرطوسلم 

 قد استفاضت يف فروع )يف روايات أيب هريرة( هذه الكثرة ...فأكثرت حتى أفرطت

 فقهاء اجلمهور ومتكلموهم يف كثري من )روايات أيب هريرة( احتج هبا ...الدين وأصوله

 ...)احتجاجهم بروايات أيب هريرة( يف ذلك )فقهاء اجلمهور(هللا ال عجب منهم أحكام ا
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 كيف سنى )يف روايات الصحابة( ال يعد هلا املجموع )يف روايات أيب هريرة(هذه الكثرية 

الذوق الفني واملقياس العلمي ...ألمي أن يعي عن رسول اهللا ما مل يعه السابقون األولون

 السنة أرفع من أن حتتضن أعشابا شائكة ...)أبو هريرة(ه هذا املفرط ال يقران كثريا مما روا

 السنة )بكثرة أحاديثه( شوه أبو هريرة هبا ...وخز هبا أبو هريرة ضامئر األذواق الفنية

 الواجب تطهري ...وأمتهوسلم صىل اهللا عليه وآله  إىل النبي )أبو هريرة( وسئ ...املنزهة

أبو ( حيتمله العقل من مسانيد حديث هذا املكثار الصحاح واملسانيد من كل ما ال

وابن  ، ومعاوية ، واملغرية ، وسمرة بن جندب ،  اجلمهور يعفون أبا هريرة...)هريرة

 )أبو هريرة (  ..صىل اهللا عليه وآله وسلم العاص ومروان وأمثاهلم تقديسا لرسول اهللا 

 احفظ الصحابة ) النمرةبحديث بسط( به )أبو هريرة( ويكون ...بذلك من النسيان

حديث بسط ( ... عىل مستنكري حديثه)أيب هريرة(وأعلمهم بالسنة هذه حجته 

 )حديث بسط النمرة الذي سيدل به أبو هريرة عىل صحة حديثه( سخرة ...)النمرة

 وبرهانا قاطعا عىل فانسبوه )أيب هريرة( عليه )أيب هريرة(سخره اهللا هبا حجة خلصومه 

 التي كان يكيلها جزافا وحيدث هبا متنا فرقتنا كرة كثرية )أبو هريرة(ديثه شوارد أحا...إليه

 ... أيب هريرة أنه كان حيدث بام مل يره ومل يسمعه ويدعي مع ذلك الرؤية والسامع...للغاية

 )أليب هريرة( وله ... خارج عىل العقل... اخلارج عىل قواعد العلم)أيب هريرة(حديثه 

  حدث عن رسول اهللا)باهلرة الصغرية( هبا )أبو هريرة(ن غراف لعل م...أحاديث خيالية

ذكروا أنه ... يف حرب وال يف سلم)أبا هريرة(وال يذكر ...ان امرأة دخلت النار يف هرة: 

 أنه كان يف البعث الذي بعثه )أبو هريرة(زعم ... فر من الزحف يوم مؤتة)أبو هريرة(

 أنه نادى )زعم أبو هريرة(... برباءة إىل مكةمع عيلوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

البعث مع عىل برباءة ( يف ذلك )أليب هريرة( له ...يوم احلج األكرب حتى صحل صوته



1397 

 حتى استنقد منه لبيت املال عرشة )أبا هريرة( بعزله )عمر(مل يكتف .. .)والفداء يوم احلج

سائر بني أمية عىل عهد  أخلص أبو هريرة آلل أيب العاص و...آالف زعم أنه رسقها

أليب ( كان له ... إىل آل أيب معيط)أبو هريرة(تزلف ... بمروان)أبو هريرة(اتصل ...عثامن

 )إخالصه آلل أيب العاص واتصاله بمروان وتزلفه إىل آل أيب معيط( بسبب ذلك )هريرة

ل إخالص أيب هريرة آل( هبذا ...)يوم الدار(حورص عثامن فكان أبو هريرة معه ...شأن

أليب (سنحت له ... نال نضارة بعد الذبول)أيب العاص ووجوده مع عثامن يف يوم الدار

 فرصة االنضواء إىل الدار فأسدى هبا إىل آل أيب )حمارصة عثامن( يف تلك الفتنة )هريرة

 وأشاروا ...)عند بني أمية(العاص وغريهم من األمويني يدا كان هلا أثرها عندهم 

 ما استسلم إىل احلصار وال دخل الدار )أبو هريرة( كونه )األمويني( مل خيف عىل ...بذكره

 كان أبو ... أيدي أوليائه عن القتال وأمرهم بالسكينة)عثامن(إال بعد أن كف اخلليفة 

وهذا أشجعه أنى كون يف  ، هريرة عىل علم بأن الثائرين ال يطلبون إال عثامن ومروان

 فربحت صفقته )حصار عثامن( هذه الفرصة )أبو هريرة( اختلس الرجل ..املحصورين

بنو (مل يألوا ...)أيب هريرة( بنو أمية وأولياؤهم عىل السامع منه )واقعة الدار(أكب بعدها 

 ينزل فيه )أبو هريرة( كان ) واالحتجاج به)أيب هريرة( جهدا يف نرش حديثه )أمية

 ،  الكلم عن مواضعه)ةأبو هرير( حرف ...)بني أمية( عىل ما يرغبون )باحلديث النبوي(

ستكون  : من قولهوسلم صىل اهللا عليه وآله كام فعل يف الصحيح الثابت عن رسول اهللا 

وقد أشار إىل عيل عليكم باألمري وسلم صىل اهللا عليه وآله  قال ...بعدي فتنة واختالف

 صىل اهللا فروى هلم أن النبي ...وأصحابه لكن أبا هريرة آثر التزلف إىل آل أيب العاص

 )آل أيب العاص وآل أيب سفيان(حفظوا ...أشار يف هذا احلديث إىل عثامنوسلم عليه وآله 

 خفت صوت أيب هريرة عىل عهد ...)...حتريف احلديث( هذا الصنع )أليب هريرة(له 
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 محي ...وحني... أعامال ترىض معاوية)أبو هريرة(وعمل ...أمري املؤمنني عليه السالم

 يف أول تلك )أبو هريرة(أيب هريرة من اهلول ما هزم فؤاده وكان ورد عىل  ، وطيس احلرب

 ثبط ... بأن العاقبة ستكون لعيل)أبو هريرة( ال يشك )احلرب بني عيل ومعاوية(الفتنة 

سمعت ) :  هـيف الفتنة( يومئذ )أبو هريرة( كان مما قاله ...الناس عن نرصة أمري املؤمنني

 ...القاعد فيها خري من القائم ، ستكون فتنة : يقولم وسلصىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

 )قابعا يف روايا اخلمول يثبط الناس عن نرصة أمري املؤمنني( كذلك )أبو هريرة(ومل يزل 

القطائع التي ( ويف ختام هذه الفظائع ... واستفحل أمر معاوية...حتى خرجت اخلوارج

 باح أبو هريرة )أخذ البيعة ملعاوية(ندها  فع... أخذ البيعة من أهل احلجاز)قام هبا معاوية

 فوجد برس منه ... إىل برس بن أرطاة بمكنون رسه)أبو هريرة( واسرتاح ...بام يف صدره

 )املدينة( وأمر أهلها ... املدينة)برس أبا هريرة( فواله ... إخالصا ملعاوية)أيب هريرة(

بأهل (يصيل هبم  ،  املدينة)هتوليت( بعدها )أبو هريرة( ومل يزل ...)أيب هريرة(بطاعة 

 جارية بن قدامة السعدي من قبل أمري املؤمنني يف )ألهل املدينة( حتى جاءهم ...)املدينة

جارية الذي ( من وجه )أبو هريرة( فهرب ...ألفي فارس وأبو هريرة يصيل يف الناس

 وجدت أبا سنور  لو)وايل أمري املؤمنني عىل املدينة( فقال جارية ...)أرسله وأمري املؤمنني

بعد استشهاد ( واستفحل بعدها ... فرجع أبو هريرة يصيل بالناس... لقتلته)أبا هريرة(

 وأنزل ...أيام معاوية إىل جناب مريع( نزل أبو هريرة ...)أيب هريرة(أمري املؤمنني أمره 

نزل أبو هريرة أيام معاوية إىل جناب ( لذلك ... منزل صدق)معاوية( منه )أبو هريرة(

 وقد كثر وضع احلديث يف تلك الدولة )معاوية( نزل الكثري من احلديث عىل غائبه )مريع

الدولة ( سياستها )وضع احلديث( حسبام اقتضته مصلحتها وأوجبته )الدولة األموية(

الكذابة عىل ( كان أبو هريرة يف الرعيل األول من هؤالء ... يف نكابة اهلاشميني)األموية
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تتمثل لك نعمهم ... الناس يف الفضائل أحاديث منكرة)بو هريرةأ( فحدث .)رسول اهللا

أيب ( حالته ...)السابقة واحلالية( إذ أنعمت النظر يف حالية )أيب هريرة( عليه )بني أمية(

بني ( عىل عهد )أيب هريرة( وحاله ... كان ذليال مهينا...)بني أمية( قبل دولتهم )هريرة

 وجعلوا ... اخلز والساج)بنو أمية كسوا أبا هريرة( فكسوه ... حيث أخذوا بضبعيه)أمية

 )بنو أمية ألبسوا أبا هريرة( وألبسوه ... يزر إزراره بالديباج)بنو أمية جعلوا أبا هريرة(

 وناطوا ... وطوقوا بربهم... القرص يف العقيق)أيب هريرة( وبنوا له ...الكتاب املشيق

بنو أمية ( وولوه ... ونوهوا باسمه...ذكره )بنو أمية( وأذاعوا ...نعمهم قالئد يف عنقه

أيب ( أيام واليته )بنو أمية( وأنكحوه ... عىل املدينة الطيبة مدينة النبي)ولوا أبا هريرة

بتوليته املدينة ( ليحلم )أبو هريرة( وما كان ... برسة بنت غزوان)املدينة( عليها )هريرة

 يفتئت ... فإذا هو لسان دعايتهم...استعبد بنو أمية أبا هريرة بربهم.. .)ونكاح برسة

 ...... أحاديث يف فضائل اخلليفتني)أبو هريرة( تارة يلفق ...األحاديث يف فضائلهم

 بأن )أبو هريرة( حيدث ...أبا هريرة نزوع للغرائب...ولعل هذا من خوارق أيب هريرة

ذرع هبام إىل  لكنه ت... وما أغنى أبا بكر وعمر عن هذه الفضيلة...بقرة وذئبا يتكلامن

 وهو يعلم إن مكذبه يمنى بسخط الرأي ...إشباع شهوة األغراب والتخريف يف نفسه

الذوق الفني ... عن لوط ما يستلزم ضعف ثقته باهللا تعاىل)أبو هريرة(روى ...العام

شوه أبو هريرة هبا ...)أبو هريرة(واملقياس العلمي ال يقران كثريا مما رواه هذا املفرط 

 .)1( السنة املنزهة)يثهبكثرة أحاد(

وقد أرشنا يف بعض  ، هذا أبو هريرة الكذاب) : معارص(حممد موسوي الشريازي 

وأثبتنا بأن عمر بن اخلطاب رضبه  ، املجالس السابقة إىل تارخيه األسود من كتبكم

                                                        
 الكتاب كله  ، لعبداحلسني رشف الدين املوسوي ، أبوهريرة) 1(
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ألنه كان يكذب كثريا عىل رسول اهللا يف نقله األحاديث املجعولة  ، بالسياط حتى أدماه

صىل اهللا عليه  أما كان أبو هريرة من أصحاب رسول اهللا . اهللا عليه وآله وسلم صىلعنه 

؟ وكذلك سمرة بن جندب الكذاب الفاسق وغريه من الذين كانوا يفرتون وسلم وآله 

وهم !! وينقلون عنه أحاديث ما كان فاه هبا أبدا وسلم صىل اهللا عليه وآله عىل النبي 

صىل اهللا  فهل من املعقول أن يسمح النبي . وآله وسلم صىل اهللا عليهيعدون من أصحابه 

  .)1(!ألمته أن يتبعوا الكاذبني ويأخذوا دينهم عنهم ؟وسلم عليه وآله 

 يتصدق عليه " الصفة "أبو هريرة الدويس كان من أصحاب ) : معارص(فارس حسون 

 .أربع  :وقيل ، ثالث سننيوسلم صىل اهللا عليه وآله وقد صحب النبي  ، املسلمون

وما أن رأى الناس كثرة حديثه حتى  ، ووضع عىل لسانه أحاديث كثرية مما مل يروها غريه

 واحلق أن أبا هريرة كان كثري الوضع :  وقال يف موضع آخر.واهتموه بالوضع ، ضجوا منه

فكان حيدث كام عرفت بكل ما خيتلج يف  ، ولكنه لسوء حظه مل يكن ليحسن الوضع، 

 أبو هريرة حسن تنظيم األحاديث وتزويرها كام أويت من االقتدار عىل ولو أويت ، ذاكرته

 شاء أبو .وشاء اهللا شيئا آخر ، ولكن شاء أبو هريرة شيئا ، االختالق لضل به خلق كثري

وسلم صىل اهللا عليه وآله هريرة أن يضع السم بالدسم وأن يدس يف أحاديث رسول اهللا 

 . )2(ويعرفهم كذبه ، يطلع الناس عىل رسيرتهوشاء اهللا أن  ، ما يصيب بذلك غرضه

                                                        

 647 ، للشريازي ، ليايل بشاور) 1(

 184 ، 182 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير) 2(
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أبو هريرة العامي الذي عرف بالكذب ) : معارص(عبد الرحيم الرباين الشريازي 

والتدليس وكم له من روايات قصد هبا إرضاء معاوية وأرضابه والتقرب هبا إليهم كي 

  .)1(ويه فال يركن إىل ما كان ير.ينال من دنياهم وإن كان فيها سخط الرب ومنعمه

الشيعة ترى من الكيد لإلسالم أن يأخذوا  إن) : معارص(عبد الواحد األنصاري 

 أمثال أيب هريرة ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب تفسريهم للقرآن عن

 .)2(واإلفرتاء

ن كعب من استغالل فرصة وجوده يف املدينة املنورة ) : معارص(نجاح الطائي  َّ َّلقد متك

ما  :  ومدح كعب األحبار أبا هريرة فقال...من التالميذ منهم أبوهريرة عةّفربى جممو

َرأيت أحدا مل يقرأ التوراة أعلم بام فيها من أيب هريرة َ ً  وهذا اعرتاف واضح من كعب .ُ

صىل اهللا عليه  وقد سعى أبو هريرة وغريه اللصاق أحاديث كعب بالنبي ...بكذب تلميذه

  .)3(ريةيف عملية تدليس خطوسلم وآله 

املحور األول هتيئة  : ّوقد عمل كعب الداهية يف عدة حماور) : معارص(نجاح الطائي 

املحور  ، نقل اليهود إىل فلسطني : املحور الثاين ، اخلالفة ملعاوية وتفضيل الشام عىل غريها

طمس تراث املسلمني  : املحور الرابع ، تفضيل بيت املقدس والصخرة عىل غريها الثالث

 ومل يبايع كعب االحبار عليا عليه السالم يف خالفته والتحق بمعاوية . تراث اليهودونرش

 وقد اطلق ... وهذا هو املوقف اليهودى من عىل عليه السالم.يف الشام ومات يف محص

                                                        
 13/316 ، للمجليس ، عبد الرحيم الرباين الشريازي حمقق البحار راجع قوله هذا يف بحار األنوار) 1(

 )احلاشية

  65 ، ريلعبدالواحد األنصا ، عىل خطوط حمب الدين اخلطيب أضواء) 2(

 2/353 ، نظريات اخلليفتني ، 107 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 3(
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 ، كعب العنان لنفسه كي يثبت ما شاء من اخلرافات واالرسائيليات التي تشوه هباء الدين

  .)1(أبو هريرة :  الكبار امثاليعاونه يف ذلك تالميذه

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم ًأصبحت أحاديث كعب أقواال للنبي ) : معارص(نجاح الطائي 

وصبت تلك املواضيع يف كتبنا عن طريق تالميذ كعب األحبار وهم أبوهريرة وعبداهللا بن 

هود  فأضحت روايات هؤالء متجد الي.عمر وعبداهللا بن عمرو بن العاص وأتراهبم

 .)2(وتبكي عىل مذابحهم الومهية وتتغافل عن اعامهلم الدموية وسريهم املنحرفة 

 نجح كعب يف تربية بعض الطالب املؤمنني بنهجه مثل أبو هريرة) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(صىل اهللا عليه وآله وسلمالساعني إىل نرش تراثه اليهودي باسم تراث رسول اهللا ، 

وقد كان  ، وضع كعب أحاديث كثرية يف مدح عمر ومعاوية) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد اكتسب تلميذه .فائقة يف جعل األحاديث وترتيبها الرضاء من يريد يملك قدرة

  .)4(هريرة هذه القابلية منه أبو

وهذه األرقام اخلطرية والكاذبة التي سجلت يف التاريخ ) : معارص(نجاح الطائي 

وتفضح الرواة  ، بني التغلغل اخلطري لليهود يف كتبنا ورواياتنااإلسالمي لصالح اليهود ت

املحسوبني عىل اخلط اليهودي من تالميذ كعب األحبار مثل أيب هريرة وعبداهللا بن عمرو 

 .)5(بن العاص
                                                        

 2/351 ، نظريات اخلليفتني ، 102 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 225 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 2/398 ،  الطائيلنجاح ، نظريات اخلليفتني ، 167 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 3(

 2/376 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 151 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 4(

 225 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 5(
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والعجيب أن أبا هريرة وعبداهللا بن عمرو بن العاص كانا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(يتسابقان يف ذكر احلديث الكاذب

حاول األحبار وتالميذهم من أمثال أيب هريرة وعبداهللا بن عمر ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(ًوعبداهللا بن عمرو بن العاص إجياد الفضائل لليهود ووصفهم باملظلومية دئام

بعد انتصار املسلمني عىل اجلبهة القرشية بالصلح وعىل اجلبهة ) : معارص(نجاح الطائي 

وتوسعت الدولة اإلسالمية رغب املتزلفون إىل املصالح الدنيوية يف اليهودية باحلرب 

 .)3(ًاغتنام الفرصة فدخلوا يف اإلسالم زيفا أيب هريرة 

ًكان أبوهريرة تلميذ كعب األحبار يضع األحاديث طلبا ملال ) : معارص(نجاح الطائي 

ك أن تزوج عثامن أم إن اهللا يأمر : أتاين جربئيل فقال يل :  ومن هذه األحاديث.األمويني

وال توجد  ، واحلقيقة أن أم كلثوم كنية رقية املقتولة بيد عثامن. كلثوم عىل مثل صداق رقية

صىل اهللا  وكيف يزوج رسول اهللا .بإسم أم كلثوموسلم صىل اهللا عليه وآله بنت للنبي 

 .)4(عثامن من ام كلثوم وقد قتل رقيةوسلم عليه وآله 

من األحاديث املختلقة بيد اليهود وعن طريق تلميذهم أيب و) : معارص(نجاح الطائي 

 .)5(هريرة حديث رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة

                                                        

 219 ، املصدر السابق) 1(

 71 ، املصدر السابق) 2(

 173 ، املصدر السابق) 3(

 232 ، املصدر السابق) 4(

 234 ، املصدر السابق) 5(
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ًوهاجم أبوهريرة املعلمني كرها منه للعلم قائال حديثا كاذبا) : معارص(نجاح الطائي  ً ًً ، 

 .)1(درمههم حرام وثوهبم سحت وكالمهم رياء : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال 

 ومعاوية وأنس )ومنهم عبد اهللا بن عمر(إن أبا هريرة والعبادلة ) : معارص(طائي نجاح ال

 . )2(وغريهم قد رووا عن كعب األحبار اليهودي الذي أظهر اإلسالم خداعا 

صىل لقد سعى أبو هريرة وغريه إللصاق أحاديث كعب بالنبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(ة  يف عملية تدليس خطرياهللا عليه وآله وسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلماهتمه عمر بالكذب عىل رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

 وقد قال له .ورضبه بدرته ورصح أبو هريرة برفضه الذهاب إىل البحرين ثانية واليا لعمر

 ثم أرسله عمر واليا .وأحر بك أن تكون كاذبا عىل رسول ، أكثرت من احلديث : عمر

 إذ .إذ مات عمر وواليه عىل عامن أبو هريرة! طالعه عىل كذبه ورسقته عىل عامن بعد ا

كيف حيصل هذا وعند عمر يقني قاطع برسقة أيب هريرة ألموال املسلمني وكذبه عىل 

 وال أدري كيف تربى الناس يف البحرين وواليهم متهم .صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

 وصفه عمر بالفاجر وتذمر منه أهايل )ريةاملغ(وواليهم السابق  ، بالكذب والرسقة

الذي مل يكن يرشب  ، وويل عمر الثالث عىل البحرين كان قدامة بن مضعون ، البحرين

وبينام أرسل عمر هؤالء املتجاهرين بالفسق إىل  ، !اخلمر ويسكر فقط بل حيلل رشهبا 

تقون من أمثال والية البحرين وأرسل أمثاهلم إىل الواليات األخرى كان املؤمنون امل

                                                        

 238 ، املصدر السابق) 1(

 63 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/322 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 63 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/321 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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املقداد وعامر وابن مسعود وقيس بن سعد بن عبادة واألحنف بن قيس وسهل بن حنيف 

 . )1(واحلباب بن املنذر وجابر األنصاري عاطلني عن العمل 

أصبح أبو هريرة مع معاوية بن هند يف حربه ضد عيل بن أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2(رطاة واليا ملعاوية عىل املدينة فعينه السفاح ابن أ ، طالب عليه السالم

لقد كان سعد واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذان الواليان مع باقي والة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب  ، الشام

  بن أيب ربيعة املخزوميوعبد اهللا ، واملغرية بن شعبة ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)3(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

اهتم عمر وعيل عليه السالم واملسلمون أبا هريرة بالكذب ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)4(والرسقة وعينه عمر واليا عىل البحرين ثم عامن

ذي اهتمه من الوالة الذين اهتمهم اخلليفة عمر أبو هريرة ال) : معارص(نجاح الطائي 

 . )5(بالرسقة 

من فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية وأحاطوا به أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(هريرة

                                                        

 2/271 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/272 ، املصدر السابق) 2(

 2/254 ، املصدر السابق) 3(

 2/234 ، املصدر السابق) 4(

 2/231 ، املصدر السابق) 5(
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 .)2(ًهل إذا قلت أبوهريرة كذاب مثال فكل أمة حممد كذابون؟) : معارص(عباس حممد 

أهوائه أبوهريرة ذلك الوضاع الذي مل يتورع استجابة مليوله و) : معارص(فاضل امليالين 

 .)3(ًالسياسية من ان يكذب عىل الرسول يف أكثر من اثني عرش ألف حديثا

! إن أبا هريرة كان صنيعة من صنائعه ؟  : أقل ما يقال عن كعب) : معارص(نجاح الطائي 

فتكون عني كعب األحبار اليمنى  ، وأنه واحد من الذين أسسوا األرضية خلالفة معاوية

وعينه اليرسى متوجهة صوب حتريف تراثهم ودينهم ؟  ، متوجهة لقبض سلطة املسلمني

ففي زمن الفتنة يف أيام عثامن نادى كعب ! وقلبه مشغول بسبل السيطرة عىل فلسطني ! 

 . )4(باخلالفة ملعاوية بعد عثامن 

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا  : طبقا للنظرية اإلهلية) : معارص(نجاح الطائي  ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ :  الكهف[َ

 . )5(امتنع اإلمام عيل عليه السالم عن تولية الفسقة من أمثال أيب هريرة] 51

املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 

 وبذلك تكون نظرية .عون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبةأيب سفيان وقدامة بن مض

مع ! اخلليفة عمر هي نفسها نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف 

                                                                                                                                        

 2/218 ، املصدر السابق) 1(

 650 ، لعباس حممد ، االصحابة يف امليزان) 2(

 72 ، لفاضل احلسيني امليالين ، فاطمة الزهراء ام أبيها) 3(

 2/217 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 4(

 2/204 ، املصدر السابق) 5(
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 وقد نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع .الغفلة عن املؤمن القوي

 .)1( بكر فأبرزوه يف زمن عثامنوالته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبوموسى األشعري والوليد بن 

أي أن والة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف  ، عقبة

 فلام عزل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا ...مناصبهم التي منحها هلم عمر

 فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرار .هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

 وفعال استمر ابن العاص .والوايل املؤمن يعتربها خدمة إسالمية ومسؤولية دينية ، حكمه

 ،  هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن العاص إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطةواملغرية وأبو

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )2(وارتكبوا املعايص  ، ورسقوا أموال اهللا واملسلمني ، احلديث الكاذب

 ، فرقا بني املسلمني السابقني واملتأخرينمل يكن يرى عمر ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(!فعني الوليد وأيب هريرة واملغرية  ، واملؤمنني والفاسقني

 ، معاوية ، املغرية : ال أدري ملاذا قبل عمر هبؤالء حييطون به وهم) : معارص(نجاح الطائي 

فرس يف معرفة وهو املت ، عبد اهللا بن أيب ربيعة ، متيم ، أبو هريرة ، كعب ، ابن العاص

                                                        

 2/202 ، املصدر السابق) 1(

 2/198 ، املصدر السابق) 2(

 2/194 ، املصدر السابق) 3(
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قل يل من  :  وقد قيل.!وخلفيتهم الفاسدة وحارضهم املر شاهد عىل ذلك ! الرجال ؟ 

 . )1(صديقك أقل لك من أنت 

صىل اهللا عليه وآله ومن األحاديث الكاذبة لتشويه سمعة النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا  رسول اهللا أن :  واإلسالم ما ذكره أبو هريرة تلميذ كعب األحبار إذ جاءوسلم

فإن يف  ، فليغمسه كله ثم ليطرحه ، إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم :  قالعليه وآله وسلم

 .)2(أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر داء

واضحا بني ترصفات عمر ومعاوية جتاه  يمكن مالحظة الفرق) : معارص(نجاح الطائي 

أحر  : من قول األحاديث النبوية وقال له فعمر منعه .أيب هريرة الراوية الكثري األحاديث

 بينام شجعه معاوية وأكرمه لطرح املزيد من األحاديث .بك أن تكون كاذبا عىل رسول اهللا

 . )3(الكاذبة ؟

 : من األحاديث الكاذبة التي أوجدها معاوية واحلزب القريش) : معارص(نجاح الطائي 

إن اهللا جعل احلق عىل لسان  : ه وآله وسلمصىل اهللا عليقال رسول اهللا  : عن أيب هريرة قال

  .)4(عمر وقلبه

 . )5(نرص أبو هريرة األمويني باحلديث الكاذب) : معارص(نجاح الطائي 

                                                        

 2/168 ، املصدر السابق) 1(

 2/107 ، املصدر السابق) 2(

 2/84 ، املصدر السابق) 3(

 2/78 ، املصدر السابق) 4(

 1/342 ، املصدر السابق) 5(
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وأصبحت عادة هذه اجلامعات االبتعاد عن حديث عيل عليه ) : معارص(نجاح الطائي 

 . هريرةوتصدق ترهات أيب ،  وتضعف سند هنج البالغة.السالم واألخذ بحديث كعب

 بينام .وأبو هريرة هو التلميذ األول لكعب األحبار وله قريب من ستة آالف حديث

 يف .نالحظ وجود أحاديث صحيحة قليلة يف كتب الصحاح الستة برواية عيل عليه السالم

 وأغلب تلك .حني تقولوا عليه أحاديث كثرية تصب يف صالح أعدائه ومنافسيه

حاح عىل لسان عيل عليه السالم جاءت ملدح رجال األحاديث التي قد وضعت يف الص

 بينام نجد أحاديث كعب وتالميذه .احلزب القريش وبالتايل فهي أحاديث عليه وليست له

 . )1(! ! تصب يف أهدافهم وصاحلهم 

 .)2(أبوهريرة الوضاع) : معارص(نجاح الطائي 

يف العقبة أيب وسلم ه وآله صىل اهللا عليمن مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(هريرة 

إفتتح معاوية سلطته حني بلغه نعي أمري املؤمنني عيل عليه ) : معارص(جواد الشهرستاين 

ثم أمر بني أمية برواية  ، وذلك يف وقت الضحى فقام فصىل ست ركعات ، السالم

 وال أبو بكر لمصىل اهللا عليه وآله وس وهذه الصالة مل يصلها النبي .األحاديث يف فضلها

أوصاين  : فقال ،  ولكن حمدث الدولة أبو هريرة مل يلبث أن وضع حديثا فيها.وال عمر

                                                        

 1/343 ، املصدر السابق) 1(

 182 ، لنجاح الطائي ، كتب البرشية؟من وراء املحرقة الكربى ل) 2(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 3(
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 ، وصالة الضحى ، صوم ثالثة أيام يف كل شهر : خلييل بثالث ال أدعهن حتى أموت

  .)1(ونوم عىل وتر 

 .)2(أبوهريرة املدلس الوضاع) : معارص(حممد الباقر البهبودي 

صىل اهللا ويكذب عن رسول اهللا  ، أبوهريرة خيتلق األحاديث) : معارص(مرتىض الرضوي 

  .)3(عليه وآله وسلم 

أن أبا هريرة من أقرب املقربني إىل معاوية وأن مدة صحبة ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

 واخلالصة أن أي حديث يرويه أي .أيب هريرة للنبي ال تتجاوز السنة وبضعة أشهر

وهو جزء من الدين عند أهل  ، لغوي واالصطالحي حمرتم ومصانصحايب باملعنيني ال

الن الصحابة كلهم عدول وكلهم يف اجلنة وال جيوز عليهم  ، السنة طاملا ثبت أنه صحايب

 وحتى يكون الراوية أهل للثقة جيب أن ال يكون متهام بالتشيع لعيل عليه .تعمد الكذب

 .)4(س بثقة من حيث املبدأفإذا ثبت ذلك فهو لي ، السالم أو ألهل البيت

أبو هريرة صحايب مغمور مل يكن له دور يف عهد اخللفاء ) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

صىل اهللا عليه ومل تتجاوز صحبته للنبي  ، وكان خيدم الناس مقابل قوت بطنه ، الراشدين

ول إىل لكن نتيجة لقربه من البالط األموي وحظوته فيه حت ، سنة وبضعة أشهروسلم وآله 

وحتولت أقواله عىل كثرهتا إىل احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال  ، مرجعية هائلة

                                                        
 1/36 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة) 1(

 )احلاشية (23/132 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 280 ، ملرتىض الرضوي ، مع رجال الفكر يف القاهرة) 3(

 111 ، ألمحد حسني يعقوب  ،نظرية عدالة الصحابة) 4(
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 ، وروى من األحاديث ما ينوف عىل سبعامئة ضعف ما رواه كبار الصحابة ، من خلفه

 .)1(ملاذا ؟ الن الدولة تبنته ورشحته ليكون مندوهبا يف مرجعية تستقطب كل املرجعيات

 .)2(أبو هريرة يمهد املناخ للوضع) : معارص( يعقوب أمحد حسني

 .)3(نحن نميل إىل الرأي السلبي يف وثاقة أيب هريرة) : معارص(جعفر مرتىض 

وكيف يعتمد عىل نقله  ، أبوهريرة داعية بني أمية) : معارص(احلسني احلسيني الطباطبائي 

مال املسلمني عرشة آالف وقد رسق من بيت وسلم صىل اهللا عليه وآله احلديث عن النبي 

وكان أبو هريرة مقربا عند عثامن  .حني واله عمر عىل البحرين فرضبه بالدرة حتى أدماه

صىل اهللا عليه وبني أمية ألنه كان يضع األحاديث واملخرفات املكذوبة عىل رسول اهللا 

 .)4(وفق إرادهتم وسياستهموسلم وآله 

ط هبا الشكوك حلصول تلك الكثرة أحاديث أيب هريرة حتو) : معارص(أسد حيدر 

 .)5(اهلائلة

األحبار وأيب  أهل السنة شوهوا كتبهم بأخبار كعب) : معارص(حممد عيل الطباطبائي 

هريرة وأمثاهلام ومن أقاصيص الوضاعني والدساسني بحث ال تعد وى حتىص ولو رمنا 

 .)1(حرصها ألعيى القلم واعقب السقم

                                                        

 123 ، املصدر السابق) 1(

 201 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية لتوحيد املة اإلسالمية) 2(

 5/84 ، جلعفر مرتىض ، خلفيات كتاب مأساة الزهراء) 3(

 )احلاشية (1/27 ، لعيل بن أمحد الكويف ، يف تعليقه عىل كتاب االستغاثة) 4(

 605 ، ألسد حيدر  ،اإلمام الصادق) 5(



1412 

 


 

فأما أسامة  ، إىل وايل املدينة ال تعطني سعدا وال بن عمر من الفئ شيئا : عيل عليه السالم

 وهذه إشارة إىل حلفه أن ال يقاتل من .بن زيد فإين قد عذرته يف اليمني التي كانت عليه

َيا أهيا الذين آمنوا إذا رض(يشهد الشهادتني حني قتل مسلام ونزلت  ََ َ ْ َِّ ُ َ َُّ َِ ْبتم يف سبيل اهللاِّ فتبينوا َ َُ َّ َ َْ ُِ ِ َ ِْ

 .)2( ولذا ختلف عن أمري املؤمنني عليه السالم يف حروبه.])94 : النساء[

 .)3(ًإن سعدا وعبد اهللا بن عمر مل ينرصا احلق ومل خيذال الباطل : عيل عليه السالم

                                                                                                                                        

 )احلاشية (2/74 ، لنعمة اهللا اجلزائري ، األنوار النعامنية) 1(

التحرير  ، 48 ، البن داوود احليل ، رجال ابن داود ، 1/197 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

مستدرك  ، 1/353 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 74 ، حلسن صاحب املعامل ، الطاوويس

مستدرك  ، 19/524 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 16/79 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

لعىل خان  ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/136 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

  ،أعيان الشيعة ، 11/286 ، 9/56 ، 3/184 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 445 ، املدنى

أهل البيت يف  ، 1/307 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 7/227 ، 3/249 ، ملحسن األمني

 166 ، للخواجوئي ، جامع الشتات ، 552 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة

 ، 32/228 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/63 ، )عليه السالم(خطب اإلمام عيل  ، هنج البالغة) 3(

 ، هنج السعادة ، 438 ، ألويس كريم حممد ، املعجم املوضوعي لنهج البالغة،  34/311 ، 244

رشح هنج  ، )احلاشية (52 ، أليب جعفر اإلسكايف ، املعيار واملوازنة ، )احلاشية (1/299 ، للمحمودي

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 19/147 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 1/25 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/267
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يا عيل بن  : فقال ، وقد وقف به عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب : زين العابدين عليه السالم

بلغني أنك تدعي أن يونس بن منى عرض عليه والية أبيك عيل بن أيب طالب  ، احلسني

يا  :  فقال له عيل بن احلسني عليهام السالم.فحبس يف بطن احلوت ، عليه السالم فلم يقبله

ال أتريد أن يصح لك ذلك ؟ ق :  فقال.إين ال أقبله : وما أنكرت من ذلك ؟ قال ، عبد اهللا

يا حممد بن  :  وقال يل.جئنا بعصابتني : فقال ،  ثم دعا غالمه.اجلس :  ثم قال له.نعم : له

فشددنا أعيننا  ، واشدد عينك باألخرى ، شد عني عبد اهللا بإحدى العصابتني ، ثابت

فوجدنا أنفسنا عىل بساط ونحن عىل  ،  فحللناها.حلوا أعينكم : ثم قال ، فتكلم بكالم

 ، فتكلم بكالم فاستجابت له حيتان البحر إذ ظهرت بينهن حوتة عظيمة .ساحل البحر

 مل حبس يونس يف بطنك ؟ فقالت له :  فقال هلا.اسمي نون : ما اسمك ؟ فقالت : فقال هلا

فحبس يف بطني فلام أفر هبا وأذعن  ، مرض عليه والية أبيك عيل بن أيب طالب فأنكرها: 

يا  :  فقال له.يتكم أهل البيت خيلد يف نار اجلحيم وكذلك من أنكر وال.فقذفته ، أمرت

  فشددناها فتكلم بكالم.شدوا أعينكم :  فقال.نعم : أسمعت وشهدت ؟ فقال ، عبد اهللا

 ،  فودعه عبد اهللا وانرصف.فإذا نحن عىل البساط يف جملسه ،  فحللناها.حلوها : ثم قال، 

فرتى عبد اهللا بن عمر يؤمن بام  ، هيا سيدي لقد رأيت يف يومي عجبا وآمنت ب : فقلت له

 ، فاتبعه وماشيه ، قم :  فقال.نعم : أحتب أن تعرف ذلك ؟ فقلت : آمنت به ؟ فقال يل

إنك لو عرفت سحر  : فتبعته يف الطريق ومشيت معه فقال يل :  قال.واسمع ما يقول لك

  .)1(ا عن كابرهؤالء قوم يتوارثون السحر كابر ، بني عبد املطلب ملا كان هذا يف نفسك

                                                        

ملحمد بن جرير  ، نوادر املعجزات ، 211 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، دالئل االمامة) 1(

بحار  ، 4/299 ، 3/216 ، 2/34 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 118 ، )الشيعي( الطربي 

 62/219 ، للمجليس ، األنوار
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  .)1(ًمنكوبا :  ويف لفظ.ًابن عمر مات منكوثا : الباقر عليه السالم

دخل احلارث بن حوط ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ما أرى  ، يا أمري املؤمنني : الليثي عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم فقال

إنك إن نظرت حتتك ومل  ، يا حارث : ئشة احتجوا إال عىل حق ؟ فقالطلحة والزبري وعا

ولكن اعرف احلق  ، إن احلق والباطل ال يعرفان بالناس ، تنظر فوقك جزت عن احلق

فهال أكون كعبد اهللا بن عمر وسعد  :  قال.والباطل باجتناب من اجتنبه ، باتباع من اتبعه

إن عبد اهللا بن عمر وسعد أخذال احلق ومل  : المبن مالك ؟ فقال أمري املؤمنني عليه الس

 .)2(!متى كانا إمامني يف اخلري فيتبعان ؟  ، ينرصا الباطل

أمري املؤمنني عيل عليه السالم عبيد ومن أعداء ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

  .)3(وكذا عبد اهللا بن عمر وإن سرت عداوته ببعض السرت ، اهللا بن عمر

ملا دخل احلجاج مكة وصلب ابن الزبري راح عبد اهللا بن ) :  هـ1359 : ت(مي عباس الق

 من صىل اهللا عليه وآله وسلمعمر إليه وقال مد يدك ألبايعك لعبد امللك قال رسول اهللا 

مات ومل يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فاخرج احلجاج رجله وقال خذ رجيل فان 

                                                        

معجم رجال  ، 1/186 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 1/195 ، للطويس ، رفة الرجالاختيار مع) 1(

 3/249 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 18/272 ، 11/286 ، 3/183 ، للخوئي ، احلديث

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/354 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 134 ، للطويس ، األمايل) 2(

البن  ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/299 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 32/228 ، 22/105

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، )احلاشية (1/429 ، الصباغ

 2/24 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 5/143 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 2/227 ، قق الكركيللمح ، رسائل الكركي) 3(
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ئ مني ؟ قال احلجاج يا أمحق بني عدي ما بايعت مع يدي مشغولة فقال ابن عمر أتستهز

عيل وتقول اليوم من مات ومل يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية أو ما كان عيل امام 

 بل جئت خمافة تلك صىل اهللا عليه وآله وسلمزمانك ؟ واهللا ما جئت إيل لقول النبي 

  .)1(الشجرة التي صلب عليها ابن الزبري

نعم ال يرىض ابن عمر أن يكون عيل أمري املؤمنني ) :  هـ1392: ت (ي عبداحلسني األمين

 حتى بعد عثامن وليد بيت صىل اهللا عليه وآله وسلمأفضل من أحد من أصحاب حممد 

وال يروقه أن حيكم باملفاضلة بينه عليه السالم  ، قتيل الصحابة العدول وخمذوهلم ، أمية

يسمع آيات اهللا تتىل عليه ثم يرص مستكربا كأن  ، نيوبني ابن هند وإن كان عاليا من املرسف

وال بينه وبني  ، األبرت ابن األبرت(وال بينه وبني ابن النابغة  ، كأن يف أذنيه وقرا ، مل يسمعها

وال بينه وبني أبناء أمية أثامر الشجرة امللعونة يف القرآن من  ، مغرية بن شعبة أزنى ثقيف

وال بينه وبني سلسلة  ، اسق مستهرت إىل فاحش متفحشوزغ طريد إىل لعني مثله إىل ف

 .)2(اخلامرين رجال اخلمور والفجور يف اجلاهلية أو اإلسالم

 ، ولد يف العام الثالث من اهلجرة : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب) : معارص(فارس حسون 

وهو ،  ووضع عىل لسانه كثريا ، وروى عنه كثرياوسلم صىل اهللا عليه وآله صحب النبي 

   .)3(وممن تدور عليه قطب رحاها ، " الصحاح "كأيب هريرة من رجال 

                                                        

 )احلاشية (74 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 1/363 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب) 1(

ملركز املصطفى  ، العقائد اإلسالمية ، 340 ، ملحمد رضا املدريس اليزدي ، التشيع من رئي التسنن، 

 1/342 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(

 10/19  ،لألميني ، الغدير) 2(

 326 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير) 3(
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ن كعب من استغالل فرصة وجوده يف املدينة املنورة ) : معارص(نجاح الطائي  َّ َّلقد متك

  .)1(من التالميذ منهم عبداهللا بن عمر ّفربى جمموعة

حدا فضلهم به عىل املسلمني بلغ اعتقاد عبد اهللا بن عمر باليهود ) : معارص(نجاح الطائي 

اذ سأله رجل عن مسألة وعند ابن عمر شخص من اليهود اسمه يوسف فقال ابن عمر 

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  : سل يوسف فان اهللا يقول َ َ ِّ َ ْ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ  االية .]7 : األنبياء[َ

للقرآن واملفرسين له فحرفها الرشيفة نزلت يف حق اهل البيت عليهم السالم الثقل الثاين 

  .)2(ابن عمر لصالح اليهود فجعلهم مفرسين للقرآن

املحور األول هتيئة  : ّوقد عمل كعب الداهية يف عدة حماور) : معارص(نجاح الطائي 

املحور  ، نقل اليهود إىل فلسطني : املحور الثاين ، اخلالفة ملعاوية وتفضيل الشام عىل غريها

طمس تراث املسلمني  : املحور الرابع ، املقدس والصخرة عىل غريهاتفضيل بيت  الثالث

 ومل يبايع كعب االحبار عليا عليه السالم يف خالفته والتحق بمعاوية .ونرش تراث اليهود

 وقد اطلق ... وهذا هو املوقف اليهودى من عىل عليه السالم.يف الشام ومات يف محص

 ، رافات واالرسائيليات التي تشوه هباء الدينكعب العنان لنفسه كي يثبت ما شاء من اخل

  .)3(عبد اهللا بن عمر : يعاونه يف ذلك تالميذه الكبار امثال

                                                        

 107 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 109 ، املصدر السابق) 2(

 102 ، املصدر السابق) 3(
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نجح كعب يف تربية بعض الطالب املؤمنني بنهجه مثل عبد اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

ه صىل اهللا عليه وآلالساعني إىل نرش تراثه اليهودي باسم تراث رسول اهللا  ، بن عمر

  .)1(وسلم

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم ًأصبحت أحاديث كعب أقواال للنبي ) : معارص(نجاح الطائي 

وصبت تلك املواضيع يف كتبنا عن طريق تالميذ كعب األحبار وهم أبوهريرة وعبداهللا بن 

 فأضحت روايات هؤالء متجد اليهود .عمر وعبداهللا بن عمرو بن العاص وأتراهبم

 .)2(هم الومهية وتتغافل عن اعامهلم الدموية وسريهم املنحرفة وتبكي عىل مذابح

حاول األحبار وتالميذهم من أمثال أيب هريرة وعبداهللا بن عمر ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(ًوعبداهللا بن عمرو بن العاص إجياد الفضائل لليهود ووصفهم باملظلومية دئام

 ومعاوية وأنس )ومنهم عبد اهللا بن عمر(لة إن أبا هريرة والعباد) : معارص(نجاح الطائي 

 . )4(وغريهم قد رووا عن كعب األحبار اليهودي الذي أظهر اإلسالم خداعا 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمذكر البخاري يف سننه حديث النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 بن عمر ذكر الحقا قول عبد اهللا ،  وبعد أن ثبت ذلك.بحرمة استقبال واستدبار القبلة

 إذ جاء عن عبد اهللا بن عمر تلميذ كعب!  للقبلة صىل اهللا عليه وآله وسلمباستدبار النبي 

صىل اهللا عليه وآله فرأيت رسول اهللا  ، لبعض حاجتي ، إرتقيت فوق ظهر بيت حفصة: 

                                                        
 2/398 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 167 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 225 ، لنجاح الطائي ، وديةٍليال هي) 2(

 71 ، املصدر السابق) 3(

 63 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/322 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 4(
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 ويف حديث آخر عن عبد اهللا بن عمر .مستدبر القبلة مستقبل الشام ،  يقيض حاجتهوسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلمظهرت ذات يوم عىل ظهر بيتنا فرأيت رسول اهللا لقد  : قال

الصفحة حديثا نبويا قال   وذكر البخاري يف نفس.قاعدا عىل لبنتني مستقبل بيت املقدس

إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يوهلا  : صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

 صىل اهللا عليه وآله وسلميف العسل إذ ثبت خمالفة النبي  وهكذا دس البخاري السم .ظهره

 . )1(هذا إن كان كتاب البخاري للبخاري نفسه ! للرشيعة التي جاء هبا 

 

                                                        
 املصادر السابقة) 1(



1419 


 

وقد أرسل إليه عبيد اهللا أن يل إليك حاجة فالقني فلقيه احلسن عليه  : احلسن عليه السالم

إن أباك قد وتر قريشا أوال وآخرا وقد شنئه الناس فهل لك يف  : ال له عبيد اهللالسالم فق

يا ابن اخلطاب واهللا لكأين أنظر  :  ثم قال.كال واهللا : خلعه وأن تتوىل أنت هذا االمر فقال

إليك مقتوال يف يومك أو يف غدك أما إن الشيطان قد زين لك وخدعك حتى أخرجك 

 .أهل الشام موقفك وسيرصعك اهللا ويبطحك لوجهك قتيالخملقا باخللوق تري نساء 

 ويف رواية أرسل عبيد اهللا بن .فواهللا ما كان إال بياض النهار حتى قتل عبيد اهللا : قال نرص

فألقني إذا  ، عمر بن اخلطاب إىل احلسني بن عيل عليهام السالم يف صفني أن يل إليك حاجة

 ، وظن أنه يريد حربه ،  السالم حتى واقفهشئت حتى أخربك ؛ فخرج إليه احلسني عليه

  فقال.ولكن اسمع مني فإهنا نصيحة لك ، إين مل أدعك إىل احلرب : فقال له ابن عمر

 وقد بغضه الناس ، إعلم أن أباك قد وتر قريشا :  فقال.قل ما تشاء : احلسني عليه السالم

عليه حتى نوليك هذا األمر فهل لك أن ختلعه وختالف  ، وذكروا أنه هو الذي قتل عثامن، 

 إخسأ ، ال أكفر باهللا وبرسوله وبويص رسول اهللا! كال واهللا  : احلسني عليه السالم ؟ فقال

فلقد زين لك الشيطان سوء عملك فخدعك حتى أخرجك ! ويلك من شيطان مارد ، 

مل يزل هو وأبوه حربيني  ،  املارق من الدينمن دينك باتباع القاسطني ونرصة هذا

فأنت ! ما أسلام ولكنهام استسلام خوفا وطمعا ! فواهللا  ، وين هللا ولرسوله وللمؤمننيوعد

 ، ثم خترج إىل احلرب متخلفا لرتاءي بذلك نساء أهل الشام ، اليوم تقاتل عن غري متذمم

ثم  ، فضحك عبيد اهللا بن عمر :  قال.أرتع قليال فإين أرجو أن يقتلك اهللا عز وجل رسيعا
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فلم أطمع يف  ، وقلت له كذا وكذا ، إين أردت خديعة احلسني : ة فقالرجع إىل معاوي

  .)1(إن احلسني بن عيل ال خيدع وهو ابن أبيه : فقال معاوية ، خديعته

                                                        

للجنة  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 32/480 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، 5/233 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 182 ، )ه السالمعلي(احلديث يف معهد باقر العلوم 

كتاب  ، 297 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني ، 566 ، 1/493 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 3/39 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، الفتوح

 2/564 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 19/419 ، للمرعيش ،  إحقاق احلقرشح ، 205 ، 2/158
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ن كعب من استغالل فرصة وجوده يف املدينة املن) : معارص(نجاح الطائي  َّ َّورة لقد متك

 وبدأ كعب يف السعي لرفع .من التالميذ منهم عبداهللا بن عمرو بن العاص ّفربى جمموعة

 فقال كعب عن عبد اهللا .ًمكانة تالميذه ساعيا اىل مساعدهتم يف نرش أحاديثه بني املسلمني

َّوملا  ،  ودعا الناس للسؤال من عبد اهللا بن عمرو.َأنت أفقه العرب : بن عمرو بن العاص

ُصدق الرجل عامل واهللا : قال كعب عنه م األخريأجاهب َ َ َ)1(.  

املحور األول هتيئة  : ّوقد عمل كعب الداهية يف عدة حماور) : معارص(نجاح الطائي 

املحور  ، نقل اليهود إىل فلسطني : املحور الثاين ، اخلالفة ملعاوية وتفضيل الشام عىل غريها

طمس تراث املسلمني  : املحور الرابع ، ريهاتفضيل بيت املقدس والصخرة عىل غ الثالث

 ومل يبايع كعب االحبار عليا عليه السالم يف خالفته والتحق بمعاوية .ونرش تراث اليهود

 وقد اطلق ... وهذا هو املوقف اليهودى من عىل عليه السالم.يف الشام ومات يف محص

 ،  التي تشوه هباء الدينكعب العنان لنفسه كي يثبت ما شاء من اخلرافات واالرسائيليات

  .)2(عبد اهللا بن عمرو بن العاص : يعاونه يف ذلك تالميذه الكبار امثال

                                                        

 107 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 102 ، املصدر السابق) 2(
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نجح كعب يف تربية بعض الطالب املؤمنني بنهجه مثل عبد اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا الساعني إىل نرش تراثه اليهودي باسم تراث رسول اهللا  ، بن عمرو بن العاص

  .)1(ه وسلم عليه وآل

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم ًأصبحت أحاديث كعب أقواال للنبي ) : معارص(نجاح الطائي 

وصبت تلك املواضيع يف كتبنا عن طريق تالميذ كعب األحبار وهم أبوهريرة وعبداهللا بن 

 فأضحت روايات هؤالء متجد اليهود .عمر وعبداهللا بن عمرو بن العاص وأتراهبم

 .)2(حهم الومهية وتتغافل عن اعامهلم الدموية وسريهم املنحرفة وتبكي عىل مذاب

وهذه األرقام اخلطرية والكاذبة التي سجلت يف التاريخ ) : معارص(نجاح الطائي 

وتفضح الرواة  ، اإلسالمي لصالح اليهود تبني التغلغل اخلطري لليهود يف كتبنا ورواياتنا

 األحبار مثل أيب هريرة وعبداهللا بن عمرو املحسوبني عىل اخلط اليهودي من تالميذ كعب

 .)3(بن العاص

والعجيب أن أبا هريرة وعبداهللا بن عمرو بن العاص كانا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(يتسابقان يف ذكر احلديث الكاذب

                                                        
 2/398 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 167 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(

 225 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 225 ، املصدر السابق) 3(

 219 ، املصدر السابق) 4(
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ألجل فتح باب اإلرسائليات يف الدين وتكثري اخلرافات فيه قال ) : معارص(نجاح الطائي 

حدثوا عن بني  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا  :  بن العاصعبداهللا بن عمرو

 .)1(إرسائيل وال حرج

حاول األحبار وتالميذهم من أمثال أيب هريرة وعبداهللا بن عمر ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(ًوعبداهللا بن عمرو بن العاص إجياد الفضائل لليهود ووصفهم باملظلومية دئام

 

                                                        

 219 ، املصدر السابق) 1(

 71 ، املصدر السابق) 2(



1424 


 

ما منعكام أن تقوما فتشهدا فقد  : والرباء بن عازب ، ألنس بن مالك : عيل عليه السالم

 فعمي الرباء بن .اللهم ان كانا كتامها معاندة فابتلهام : سمعتام كام سمع القوم ؟ ثم قال

 بن أيب فحلف أنس بن مالك أن ال يكتم منقبة لعيل ، وبرص قدما أنس بن مالك ، عازب

هو يف  : وأما الرباء بن عازب فكان يسأل عن منزله ؟ فيقال ، طالب وال فضال أبدا

  .)1(كيف يرشد من أصابته الدعوة : فيقول ، موضع كذا وكذا

                                                        
 ، 22/91 ، 41/213 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/246 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

 ، 1/190 ، ينيلألم ، الغدير ، 9/25 ، 7/200 ، 3/262 ، حلامد النقوي ، خالصة عبقات األنوار

 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 7/342 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت 

 ، معجم رجال احلديث ، 453 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 1/265

عليه (يل بن أيب طالب موسوعة اإلمام ع ، 3/551 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 4/185 ، للخوئي

املناشدة واالحتجاج بحديث  ، 2/332 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) السالم

 ، 215 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 62 ، 61 ، لألميني ، الغدير

 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 9/21 ، 7/198 ، 3/244 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار ، 311

2/419 ، 421 ، 489 
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اللهم وال  : صىل اهللا عليه وآله وسلمأنه سئل أنس عن قول رسول اهللا  : عيل عليه السالم

إن  : عيل عليه السالم فقال له! كربت سني ونسيت   :وعاد من عاداه ؟ فقال ، من وااله

  .)1(كنت كاذبا فرضبك اهللا ببيضاء ال توارهيا العاممة

 يا انس الست تشهد يل بفضيلة البساط ويوم اجلب؟ فقال أنس : ألنس : عيل عليه السالم

 صىليا انس ان كنت كتمته مداهنة بعد وصية رسول اهللا  : قد نسبت لكربي فعندها قال: 

 .لك فرماك ببياض يف وجهك ولظى يف جوفك وعمي يف عينيكوسلم اهللا عليه وآله 

فام قمت من مقامي حتى برصت وعميت وانا اآلن ال أقدر عىل الصيام يف  : فقال أنس

 . )2(شهر رمضان وال غريه الن الزاد ال يبقى يف جويف ومل يزل عىل ذلك حتى مات بالبرصة
                                                        

 للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (164 ، ملحمد بن أمحد القمي ، مائة منقبة ، أنظر هذه القصة يف) 1(

 ، 1/192 ، لألميني ، الغدير ، )احلاشية (268 ، لرشف الدين ، املراجعات ، 34/287 ، 32/96، 

أليب بكر أمحد بن  ، )عليه السالم(وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب 

يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، )احلاشية (176 ، موسى ابن مردويه األصفهاين

 لألميني ، املناشدة واالحتجاج بحديث الغدير ، 2/330 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخ

ملحمد حياة  ، املسانيد ، 8/742 ، 6/338 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، )احلاشية (68 ، 64، 

 2/43 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 2/60 ، األنصاري

لشاذان بن جربئيل  ، الفضائل ، 206 ، لشاذان بن جربئيل القمي ، الروضة يف فضائل أمري املؤمنني) 2(

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 189 ، 1/184 ، هلاشم البحراين ، املعاجزمدينة  ، 166 ، القمي

لقطب الدين  ، اخلرائج واجلرائح ، 2/457 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 41/220 ، 144 ، 39/138

جلعفر  ، األنوار العلوية ، 2/162 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 1/211 ، الراوندي

حلسن احلسيني  ، نور األفهام يف علم الكالم ، 6/228 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام  ،142 ، النقدي

 للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 4/126 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق، ) احلاشية (1/600 ، اللواساين

 ،2/421 
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 ، وأنس بن مالك ، كانوا يكذبون عىل رسول اهللا أبو هريرةثالثة  : الصادق عليه السالم

  .)1(يعني عائشة :  قال املجليس وغريه.وامرأة

ال  : صىل اهللا عليه وآله وسلمقول النبي ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

صىل   وإنام اشرتط رسول اهللا. مؤيدا بروح القدس ما نرصتنا بلسانك- يا حسان -تزال 

ولو علم سالمته يف  ، لعلمه بعاقبة أمره يف اخلالف ،  يف الدعاء لهاهللا عليه وآله وسلم

 )2(مستقبل األحوال لدعا له عىل اإلطالق

 : قال ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

أهيا  : ثم قال ، فحمد اهللا وأثنى عليه ، خطبنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم

 وسلمصىل اهللا عليه وآله إن قدام منربكم هذا أربعة رهط من أصحاب رسول اهللا  ، الناس

 ، واألشعث ابن قيس الكندي ، والرباء بن عازب األنصاري ، أنس بن مالك : منهم، 

إن كنت  ،  أنسيا : فقال ، ثم أقبل بوجهه عىل أنس بن مالك ، وخالد بن يزيد البجيل

ثم  ، من كنت مواله فهذا عيل مواله : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله سمعت رسول اهللا 

 قال جابر .فال أماتك اهللا حتى يبتليك بربص ال تغطيه العاممة ، مل تشهد يل اليوم بالوالية

                                                        

 ، ألنواربحار ا ، 541 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 190 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 108/31 ، 31/640 ، 242 ، 22/102 ، 2/217 ، للمجليس

 ، 1/702 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 9/81 ، النامزي الشاهرودي

 11/79 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث

مستدركات علم رجال  ، 21/388 ، مجليسلل ، بحار األنوار ، 1/177 ، للمفيد ، اإلرشاد) 2(

الكنى  ، 1/420 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/329 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 2/241 ، لعباس القمي ، واأللقاب
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ام واهللا رأيت أنس بن مالك وقد ابتيل بربص يغطيه بالعاممة ف : بن عبد اهللا األنصاري

 .)1(تسرته

صىل اهللا عليه كنت خادما لرسول اهللا  : عن أنس قال) :  هـ508 : ت(الفتال النيسابوري 

اللهم ايتني بأحب خلقك إليك وايل يأكل  : فقال ، فأهدى إليه طاير مشويوسلم وآله 

وسلم صىل اهللا عليه وآله معي من هذا الطري فجاء عيل عليه السالم فقلت له رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله وأحببت أن يكون رجال من قومي فرفع رسول اهللا  ، شغولعنك م

يف املرة الثالثة صوته فقال وما يشغل   فرفع عيل عليه السالم- ثالث مرات -وسلم 

يا أنس من هذا ؟ قلت  : عنى فسمعه رسول اهللا فقالوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا 

يا عيل انى قد دعوت اهللا عز وجل  : فلام دخل فقال له ، هائذن ل : عيل ابن أيب طالب فقال

فقال عيل عليه  ، ثالث مرات ان يأتيني بأحب خلقه إليه وايل ان يأكل معي من هذا الطاير

ان رسول  : ويقول ، يا رسول اهللا انى قد جئت ثالث مرات كل ذلك يردين أنس السالم

يا أنس ما محلك عىل هذا ؟  : رسول اهللاعنك مشغول فقال وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

فرفع عىل  : قال ، يا رسول اهللا سمعت الدعوة فأحببت أن يكون رجال من قومي : فقلت

                                                        
 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 219 ، للصدوق ، اخلصال ، 184 ، للصدوق ، األمايل) 1(

 ، 31/447 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/316 ، هلاشم البحراين ، ملعاجزمدينة ا ، 2/113

 ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 4/186 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 41/206

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/74 ، ملحمد حممديان

كشف املهم يف طريق خرب غدير  ، 1/307 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/335 ، د الريشهريملحم، 

 2/420 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 161 ، 33 ، هلاشم البحراين ، خم
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ثم كشف العصابة عن  ، اللهم ارم انسا بوضح ال تسرته من الناس : يده إىل السامء فقال

 .)1(هذه دعوة عيل هذه دعوة عيل هذ دعوة عيل : فقال ، رأسه

ومن املنحرفني عن أمري املؤمنني عليه السالم ) :  هـ940: ت ( احلسني الكركي عيل بن

  .)2(منكر شهادته يوم الغدير ، أنس بن مالك

كانوا منحرفني عن الذين من الصحابة والتابعني ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

 عيل عليه السالم يف أنس بن مالك ناشد ، وكامتني ملناقبه حبا للدنيا ، عيل عليه السالم

 من كنت مواله فعيل " : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أيكم سمع رسول اهللا  ، الرحبة

يا أنس  : فقال له عيل ،  وأنس بن مالك مل يقم. فقام اثنا عرش رجال فشهدوا هبا."مواله 

فدعا ! كربت سني ونسيت ! يا أمري املؤمنني  : فقال! ما يمنعك أن تشهد فلقد حرضهتا 

  .)3(عليه بربص ال تغطيه العاممة فابتيل أنس به

ّتأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ّالوثقى التي هي متابعة أهل بيت النبوة الذين شهد اهللاّ هلم بالتطهري ّنص عليهم و ، ّ

ال يأخذون شطر دينهم عن امرأة و ، جاةّبأهنم سفينة النوسلم صىل اهللا عليه وآله الرسول 

                                                        

 ، 2/116 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 130 ، للفتال النيسابوري ، روضة الواعظني) 1(

هنج  ، 4/151 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 57/301 ، 38/353 ، للمجليس ، اربحار األنو

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 337 ، البن جرب ، اإليامن

 ، امليالينلعيل  ، نفحات األزهار ، 5/87 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/331 ، ملحمد الريشهري، 

 2/425 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 14/175

 2/230 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(

 34/288 ، 10/432 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(
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شطره اآلخر عن أيب هريرة و ، الدين مبغضة ألمري املؤمنني عليه السالم وناقصة العقل

ّالدويس الكذاب املدين رضبه ببياض ال  وّأنس بن مالك الذي فضحه اهللاّ بكتامن احلقو ، ّ

 ند الفريقني بخبث املولدزياد املعروفني عو ، عمرو بن العاصو ، معاوية وّتغطيه العاممة

أرضاب  و..ّاألمني بأن بغضه آية النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله ّبغض من أخرب النبي و

ّلكن التعصب أسدل أغطية الغي ، هؤالء ّ ْمن و ، الضالل عىل أبصارهم إىل يوم النشور وّ َ

ٍمل جيعل اهللاَُّ له نورا فام له من نور ُ ُْ ُ ُ َِ َ َ ً َ َِ ْ َ ْ
)1(.  

استشهدين عيل عليه السالم وهو عىل  : قال أنس) :  هـ1111: ت (املجليس حممد باقر 

صىل إن كنت كتمتها مداهنة من بعد وصية رسول اهللا  :  فقال.فداهنت يف الشهادة ، املنرب

 فلم أبرح من مكاين .وأظمأ جوفك ، وأعمى عينيك ، فأبرصك اهللا ، اهللا عليه وآله وسلم

 يستطيع الصوم يف شهر رمضان وال يف غريه من شدة  وكان أنس ال.حتى عميت وبرصت

هذا  : الظامء وكان يطعم يف شهر رمضان كل يوم مسكينني حتى فارق الدنيا وهو يقول

 .)2(من دعوة عيل

صىل رأيت النبي  : يف تعليقة عىل رواية أنس بن مالك قال) : معارص(حممد باقر األبطحي 

يا أنس ما محلك عىل أن ال تؤدي ما سمعت مني يف  : يف املنام فقال يلوسلم اهللا عليه وآله 

ولوال استغفار عيل عليه السالم  ، عيل بن أيب طالب عليه السالم حتى أدركتك العقوبة

هذا كذب وافرتاء عىل أمري املؤمنني عليه السالم إذ  :  قال.لك ما شممت رائحة اجلنة أبدا

كام وسلم صىل اهللا عليه وآله  النبي كيف يستغفر لرجل عد من الثالثة الذين كذبوا عىل

                                                        

 30/403 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، شهر آشوبالبن  ، مناقب آل أيب طالب ، 1/211 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 2(

 144 ، 39/138 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/184 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/162
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صىل اهللا عليه وآله روى ذلك عن الصادق عليه السالم؟ وكيف يشم رائحة اجلنة وقد قال 

من كذب عىل متعمدا فليتبوء معقده من النار ؟ أضف إىل ذلك أنه كتم أحاديث  : وسلم

  .)1(يف فضائل عيل عليه السالم منها حديث الغدير

نحن ال نطهر ساحة أنس بن مالك فهو من رجال نادي اخلمر ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(ومن أعوان األمويني ، الشهري

 ومعاوية وأنس )ومنهم عبد اهللا بن عمر(إن أبا هريرة والعبادلة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(وغريهم قد رووا عن كعب األحبار اليهودي الذي أظهر اإلسالم خداعا 

أنس بن مالك من املحسوبني عىل أنصار أيب بكر لذلك عزله ) : معارص(نجاح الطائي 

مثلام عزل رشحبيل بن حسنة وعني عمرو ! عمر عن البحرين وعني أبا هريرة بدال عنه 

 وقد بقي أنس بن مالك حمبا أليب بكر فذكر له فضائل كثرية حفظها .بن العاص بدال عنه

 األحاديث املوضوعة إمامة أيب بكر ومن تلك ، الناس يف زمن اخللفاء وزمن األمويني

 وال أدري كم حصل من فكر فاسد جراء والية أنس بن مالك .للصالة يف يوم االثنني

بينام بقي املؤمنون دون عمل يف ! وأيب هريرة واملغرية وقدامة بن مضعون عىل البحرين 

فوصفوه ،  ودافع األمويون عنه ،  وقد دافع أنس بن مالك عن أهداف األمويني.املدينة

 صىل اهللا عليه وآله وسلم بينام كان خادم الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلمبخادم الرسول 

وسبب حب األمويني له إكثاره من احلديث ! وهو غري أنس بن مالك هذا  ، ومواله أنس

                                                        

 )احلاشية (164 ، ملحمد بن أمحد القمي ، مائة منقبة) 1(

 291 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 63 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/322 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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وعمره ثامن أو تسع ( ادعى أنس بن مالك اشرتاكه يف معركة بدر .فيام حيبوه وخيططون له

 وبينام كان أنس بن مالك حمبا ألفراد احلزب القريش كان .نام كذبه أهل املغازي بي)سنني

مبغضا لعيل بن أيب طالب عليه السالم ففي الكوفة مل يشهد للناس بسامعه حديث الغدير 

 فدعا عليه "اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه  ،  من كنت مواله فهذا عيل مواله"

إن كنت كاذبا فرضبك اهللا بيضاء ال توارهيا العاممة فأصابته دعوته  : عيل عليه السالم قائال

 . )1(بربص يف وجهه 

أنس بن مالك كان منحرفا عن إمام املتقني عيل بن أيب طالب ) : معارص(نجاح الطائي 

وكان انحرافه إىل درجة أن امتنع من الشهادة مع باقي الصحابة يف مسجد  ، عليه السالم

من كنت مواله فهذا عيل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمث رسول اهللا الكوفة بسامعه حدي

 وكان أنس بن مالك مع أيب بكر وعمر يف . فدعا عليه اإلمام عيل عليه السالم.مواله

 ومن .وطرده عمر ، أحداث السقيفة وما بعدها لذلك عينه أبو بكر واليا عىل البحرين

ملسلمني واملسلمون بكذبه غري صالح الطبيعي أن يكون هذا الرجل الذي اعرتف ويل ا

  .)2(احلديث وخصوصا يف قضية سياسية ختص إمامة املسلمني

الشيعة ترى من الكيد لإلسالم أن يأخذوا  إن) : معارص(عبد الواحد األنصاري 

 أمثال أنس بن مالك ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب تفسريهم للقرآن عن

 .)3(واإلفرتاء

                                                        

 2/190 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/100 ، املصدر السابق) 2(

  65 ، لعبدالواحد األنصاري ، عىل خطوط حمب الدين اخلطيب أضواء) 3(
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 لعن أبا سفيان يف سبعة صىل اهللا عليه وآله وسلمإن رسول هللا  : احلسن عليه السالم

 .)1(مواطن

مل يزل هو وأبوه حربيني وعدوين هللا  ، هذا املارق من الدين : احلسني عليه السالم

  .)2(طمعاما أسلام ولكنهام استسلام خوفا و! فواهللا  ، ولرسوله وللمؤمنني

                                                        

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/408 ، للطربيس ، االحتجاج ، 397 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

 البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 10/168 ، مينيلأل ، الغدير ، 44/77 ، 31/520 ، 21/222

 ، 1/574 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، )احلاشية (98 ، لرشف الدين ، أبو هريرة ، 6/290، 

عليه (موسوعة كلامت اإلمام احلسن  ، 246 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(صحيفة احلسن 

 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 155 ، )عليه السالم(قر العلوم للجنة احلديث يف معهد با ، )السالم

 2/199 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 11/213 ، )احلاشية (1/48

عليه (الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن  ، 9/133 ، 8/194 ، للعاميل ، االنتصار ، )احلاشية(

 ، 400 ، جلواد جعفر اخللييل ، تتمة الترتية ، رشح القصيدة الرائية ، 75 ، يملصطفى املوسو ، )السالم

 57 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 83 ، ألمحد حسني يعقوب ، املواجهة مع رسول اهللا

 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني ) 2(

 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 3/39 ، ألمحد بن أعثم الكويف ، الفتوح ، 182

 19/419 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 205 ، 2/158
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صىل  فقال رسول اهللا - ومعاوية يتبعه -أقبل أبو سفيان ) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

 قال ابن الرباء .اللهم العن التابع واملتبوع اللهم عليك باألقيعس : اهللا عليه وآله وسلم

 .)1(معاوية : من األقيعس قال : ألبيه

عمرو بن العاص وأيب سفيان ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

  .)2(وظهر شكهم يف الدين وارتياهبم ، وفالن وفالن ممن قد اشتهر نفاقهم

دخل أبو سفيان  : عن ابن عباس ريض اهللا عنه قال) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

 شئ يا رسول اهللا أريد ان أسألك عن : فقال ،  يوماصىل اهللا عليه وآله وسلمعىل النبي 

 : قال ، افعل : ان شئت أخربتك قبل ان تسألني ؟ قال : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

إين أعيش ثالثا وستني  : نعم يا رسول اهللا فقال : عن مبلغ عمري فقال : أردت ان تسأل

 .بلسانك دون قلبك : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال  ، اشهد انك صادق : فقال ، سنه

ولقد كنا يف حمفل فيه أبو سفيان وقد كف  : قال ، واهللا ما كان اال منافقاابن عباس  : قال

صىل اهللا اشهد ان حممدا رسول اهللا  : فلام قال ، برصه وفينا عيل عليه السالم فاذن املؤذن

                                                        

بحار  ، 527 ، 2/146 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 345 ، للصدوق ، معاين األخبار) 1(

 ، مستدرك سفينة البحار ، 10/139 ، 3/252 ، لألميني ، الغدير ، 33/164 ، للمجليس ، األنوار

 وقعة صفني ، 10/107 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 8/556 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 مؤمتر علامء بغداد ، 23 ، ألمحد حسني يعقوب ، الثورة واملأساة ، كربالء ، 218 ، البن مزاحم املنقري، 

 8/174 ، للعاميل ، االنتصار ، 142األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، )احلاشية (108 ، قاتل بن عطيةمل، 

 ، أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟ ، )احلاشية (42/382 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 195، 

 57 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 120 ، ألمحد حسني يعقوب

 16/283 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/119 ، للرشيف املرتىض ، شايف يف االمامةال) 2(
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هللا در  : ال فقال : هاهنا من حيتشم ؟ قال واحد من القوم : قال أبو سفيانوسلم عليه وآله 

أسخن اهللا عينيك يا أبا  : عيل عليه السالم روا أين وضع اسمه فقالأخي بنى هاشم انظ

أسخن  :  فقال أبو سفيان"رفعنا لك ذكرك  و" : اهللا فعل ذلك بقوله عز من قائل ، سفيان

 .)1(ليس هاهنا من حيتشم : اهللا عني من قال يل

قرب محزة ورضبه  وقد مر ب-قال أبو سفيان يف أيام عثامن ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

إن األمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس يف يد غلامننا اليوم ! يا أبا عامرة  : -برجله 

 .)2(يتلعبون به

 : وجدنا يف كتب أصحابنا : عمل يوم الثالث من صفر) :  هـ664: ت (عيل إبن طاووس 

قل و ، ية احلمد مرةويف الثان ، يستحب أن يصىل فيه ركعتان يف األوىل احلمد مرة وإنا فتحنا

                                                        
جواهر  ، 31/523 ، 22/504 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 293 ، للراوندي ، قصص األنبياء) 1(

 84 ، اح الطائيلنج ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي  ، 2/44 ، لعيل الكوراين العاميل ، التاريخ

 ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(وضوء النبي  ، 16/136 ، البن أيب احلديد ،  رشح هنج البالغة- • )2(

 ، 10/83 ، لألميني ، الغدير ، 33/89 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/208 ، لعيل الشهرستاين

 ، ملرتىض العسكري ، ستنيمعامل املدر ، 1/293 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة

صىل (الصحيح من سرية النبي األعظم  ، 11/352 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال ، 3/318

يف ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 6/255 ، جلعفر مرتىض ، )اهللا عليه وآله وسلم

 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني،  6/36 ، 3/160 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخ

ألمحد حسني  ، املواجهة مع رسول اهللا ، 41 ، إلدريس احلسيني املغريب ، اخلالفة املغتصبة ، 1/347

 ملروان خليفات ، قراءة يف مسار األموي ، 57 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 82 ، يعقوب

 1/355 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 39، 



1435 

فإذا سلم صىل عىل النبي مائة مرة ولعن آل أيب سفيان مائة مرة واستغفر  ، هو اهللا أحد مرة

 . )1(اهللا مائة مرة وسأل حاجته 

ومن رؤوس املنافقني أبو سفيان بن حرب ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

  .)2(تهموولده يزيد وذري ، وابنه معاوية ، األموي لعنه اهللا

 من رؤساء .والد معاوية : صخر بن حرب أبو سفيان) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

 93 - 88 حلق بالنار سنة إحدى أو ثنتني أو أربع وثالثني وله . خبيث ملعون.املنافقني

 . )3(سنة 

معاوية وأبو سفيان معروفان عند اليهود بالكفر وهلام عالقة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )4(هبم وطيدة 

ومن الذين عملوا مع عمر وأيب بكر كان متيم الداري داهية ) : معارص(نجاح الطائي 

 وهكذا أصبح احلكم اإلسالمي مرصودا من ممثل .املتظاهر باإلسالم ، النصارى

النصارى متيم وممثل اليهود كعب ومن ممثيل قريش واألعراب املتظاهرين باإلسالم كأيب 

 . )5(سفيان 

                                                        

 95/347 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/98 ، البن طاووس ، إقبال األعامل) 1(

 2/227 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(

 4/255 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث) 3(

 15 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/293 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 4(

 2/217 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 5(
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إن أبا سفيان املتخصص يف االغتياالت والذي أرسل رجال لقتل ) : معارص(ئي نجاح الطا

 . )1( كان يعيش يف املدينة إىل جنب عثامن وعمر صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

املدعي لإلسالم زورا بعد تويل عثامن (فلقد داس أبو سفيان ) : معارص(نجاح الطائي 

أمسى  ، با عامرة إن األمر الذي اجتلدنا عليه بالسيفيا أ :  قرب محزة برجله وقال)اخلالفة

 ،  وقد قال أبو سفيان هذا الكالم املظهر لكفره وإحلاده.يف أيدي غلامننا اليوم يتالعبون به

بعد أربعة عرش عاما عىل فتح مكة وإظهار أهلها اإلسالم ؟ وقتل معاوية الكثري من 

ن عدي واإلمام احلسن عليه السالم الصحابة وأبنائهم يف سبيل أهدافه ومنهم حجر ب

وعبد الرمحن ابن خالد بن الوليد وعبد الرمحن  ، ومالك األشرت وحممد بن أيب بكر وعامر

 .)2(بن أيب بكر وسعد بن أيب وقاص وحممد بن مسلمة

واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب ) : معارص(نجاح الطائي 

أيب العاص ومروان وعبد اهللا بن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب وهم احلكم بن  ، عثامن

  .)3(معيط وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغريهم ال يتورعون عن فعل شئ

ترى الوهابية اليوم يسمون أكرب سوق يف مكة بإسم أيب سفيان ) : معارص(نجاح الطائي 

م يف حماربة اإلسالم ًذلك الرجل الذي قاد حروب الكفر ضد اإلسالم كافرا ثم ساه

 .)4( وكفر رصاحة قبل موته.ًمنافقا يظهر اإلسالم ويبطن الكفر

                                                        
 44 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/144 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 1/347 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 1/343 ، املصدر السابق) 3(

 112 ، لنجاح الطائي ، من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟) 4(
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ًبعد فتح مكة سكن طلقاء مكة املنافقون يف املدينة استعدادا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(ومن هؤالء أبوسفيان وسلم صىل اهللا عليه وآله إلغتصاب خالفة رسول اهللا 

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله لة املهامجني للرسول من مج) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(أبوسفيان

بينام كانت هند أم معاوية تالعب السود من الرجال وتلد ) : معارص(نجاح الطائي 

اللقطاء مثل معاوية وأخوته كان أبوسفيان يطرق أبواب اجلواري الباغيات يف األبطح 

ور مثل عمرو وزياد وطلحة مثلام فعل جده ًخارج مكة ثم يطالب الحقا بأوالدهن الذك

 .)3(عبدشمس مع أمية

جزاء أيب طالب من  : يف تعليقة عىل قول آل كاشف الغطاء) : معارص(عالء آل جعفر 

أما أبو سفيان الذي ما قامت راية حرب عىل النبي ! املسلمني أن حيكموا بأنه مات كافرا 

ر االسالم كرها وما زال يعلن بكفره والذي أظه ، أال وهو سائقها وقائدها وناعقها

تلقفوها يا بني أمية  : وهو الذي يقول ملا صارت اخلالفة إىل بني أمية ، وعدائه لالسالم

هذا بحكم املسلمني  ، نعم! فوالذي حيلف به أبو سفيان ما من جنة وال نار  ، تلقف الكرة

وما هو  ،  أيب سفيان فمن هو...!وأبو طالب حامية االسالم مات كافرا  ، مات مسلام

مرددا إرهاصات  ، بل وهل هو خاف عىل أحد ليأيت من يأيت يف آخر الزمان ، تأرخيه

وهو ما نقرأه بني  ، وخترصات األمويني السقيمة لتجميل وجه شيخهم الكالح البغيض

                                                        

 207 ، لنجاح الطائي ، يل عىل امللوك الثالث؟ملاذا مل يصل ع) 1(

 220 ، املصدر السابق) 2(

 95 ، املصدر السابق) 3(
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وإال فهل خفي عىل أحد أن  ، اآلونة واألخرى يف كراسات وقصاصات صفراء متغضنة

وقائد  ، صىل اهللا عليه وآله وسلممن أكثر املؤلبني عىل رسول اهللا هذا الرجل كان 

والذي أنفق جل أمواله يف حماربة اهللا ورسوله  ، واملتعبد بالالت والعزى ، األحزاب

متحينا للفرص  ، مبطنا للكفر ، مرسا للعداوة ، والذي ما نطق بالشهادتني إال مكرها

 قد روت عنه الكثري من املصادر التارخيية املختلفةحتى ل ، كيدا باإلسالم وأهله ، السانحة

 ، وتشكك فيه ، وكتب الرتاجم والسري العديد من االخبار التي تطعن يف صحة إسالمه، 

فأدرها  ، قد صارت إليك بعد تيم عدي : ومن ذلك قوله لعثامن حني صارت اخلالفة اليه

 .)1(!ال أدري ما جنة وال نار و ، فإنام هو امللك ، واجعل أوتادها بني أمية ، كالكرة

ملا رأى األمويون فشلهم املتواصل يف مقاومة النبي واإلسالم ) : معارص(نوري جعفر 

 فأسلم يف الظاهر قائدهم أبو ... فتقمص قادهتم اإلسالم...جلأوا إىل اتباع أسلوب جديد

 .)2(سفيان يوم فتح مكة

 

                                                        

 1/145 ، آلل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصوهلا) 1(

 23 ، لنوري جعفر ، األمويني ومبادئ اإلسالم) 2(
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أال إن أئمة الكفر يف االسالم مخسه طلحة والزبري ومعاوية وعمرو بن  : ليه السالمعيل ع

  .)1(العاص وأبو موسى األشعري

يف النوم فشكوت إليه ما لقيت وسلم صىل اهللا عليه وآله رأيت النبي  : عيل عليه السالم

 منكسني انظر فإذا عمرو بن العاص ومعاوية معلقني : من أمته من األود واللدد فقال

  .)2(تشدخ رؤوسهام بالصخر

أنه قنت يف الصبح فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى وأبا  : عيل عليه السالم

 ويف حديث آخر أنه عليه السالم صىل بالناس املغرب فقنت يف .األعور وأصحاهبم

 .يلعن معاوية وعمرو العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلم والركعة الثانية

وأيضا كان عيل عليه السالم بعد احلكومة إذا صىل الغداة واملغرب وفرغ من الصالة 

                                                        
رشح  ، 32/335 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/331 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 قاموس الرجال ، 33/188 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 218 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 2(

بحار  ، 217 ، 33/166 ، للمجليس ، بحار األنوار ، ًأنظر أيضا ، 10/108 ، ملحمد تقي التسرتي، 

 غاية املرام ، 4/109 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (34/334 ، للمجليس ، األنوار

 6/31 ، هلاشم البحراين، 
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عبد الرمحن بن  واللهم العن معاوية وعمرا وأبا موسى وحبيب بن سلمة : وسلم قال

  .)1(خالد والضحاك بن قيس والوليد بن عقبة 

يصدقونه وقد بلغ العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو و : عيل عليه السالم

وقد  ، صىل اهللا عليه وآله وسلممن حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب عىل رسول اهللا 

وذلك أنه هجا رسول اهللا  ، لعنه سبعني لعنة ولعن صاحبه الذي يدعو إليه يف غري موطن

  :صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ،  بقصيدة سبعني بيتاصىل اهللا عليه وآله وسلم

فالعنه أنت ومالئكتك بكل بيت لعنة ترتى عىل عقبه  ، اللهم إين ال أقول الشعر وال أحله

إن  :  قام فقالصىل اهللا عليه وآله وسلم ثم ملا مات إبراهيم بن رسول اهللا .إىل يوم القيامة

َّن ِإ( : وإين ألشنأ الناس له وأقوهلم فيه سوء فأنزل اهللا فيه ، حممدا قد صار أبرت ال عقب له

ُشانئك هو األبرت  َ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ  ما لقيت من هذه .يعني أبرت من اإليامن ومن كل خري ، ])3 : الكوثر[َ

 لكأين بالقراء الضعفة املجتهدين قد رووا حديثه وصدقوه فيه .األمة من كذابيها ومنافقيها

ت خري هذه األمة أبو بكر وعمر ؟ ولو شئ :  إنا نقول.واحتجوا علينا أهل البيت بكذبه

 واهللا ما أراد بقوله يف عائشة وأبيها إال رضا معاوية ولقد اسرتضاه .لسميت الثالث

فال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة  ،  وأما حديثه الذي يزعم أنه سمعه مني.بسخط اهللا

                                                        
 ، 33/185 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (63 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 1(

ام عيل بن أيب طالب اإلم ، 9/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 303 ، 197

مستدرك  ، 1/162 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(

 للطويس ، األمايل ، 1/57 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك ، 4/410 ، للنوري الطربيس ، الوسائل

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، 9/266 ، ديلعيل النامزي الشاهرو ، مستدرك سفينة البحار ، 725، 

 97 ، البن عقدة الكويف ، )السالم
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 اللهم العن عمرا والعن .ليعلم أنه كذب عيل يقينا وأن اهللا مل يسمعه مني رسا وال جهرا

ن سبيلك وكذهبام عىل كتابك ونبيك واستخفافهام بنبيك وكذهبام عليه معاوية بصدمها ع

 .)1(وعيل

وقد تعرض عمرو بن العاص له عليه السالم يوما من أيام صفني وظن  : عيل عليه السالم

فلام كاد أن خيالطه أذرى  ،  فحمل عليه عيل عليه السالم.أنه يطمع منه يف غرة فيصيبه

ر برجله فبدت عورته فرصف عليه السالم وجهه عنه نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغ

 فقال أهل . معفرا بالرتاب هاربا عىل رجليه معتصام بصفوفه)أي ابن العاص(وقام 

إنه  :  قال.ال : أتدرون من هو ؟ قالوا :  فقال.أفلت الرجل ، يا أمري املؤمنني : العراق

عمرو إىل صفه قال له  فلام رجع .عمرو بن العاص تلقاين بعورته فرصفت وجهي عنه

حني خرج عمرو بن العاص إىل حرب عيل عليه  : ويف رواية. امحد اهللا وعورتك : معاوية

خذها يا بن النابغة  : السالم فحمل عليه أمري املؤمنني عليه السالم وطعنه ورصعه وقال

يا بن النابغة أنت طليق  : فسقط عمرو عن فرسه وابدى عورته فقال له عليه السالم

. ما هذه الفضيحة التي فضحت هبا نفسيك ؟ : وعزله معاوية وقال ، رتك أيام عمركعو

فوىل عمرو هاربا فطعنه أمري املؤمنني فوقعت يف ذيل درعه فاستلقى عىل قفاه  : ويف أخرى

 *احلمد هللا الذي عافاك  :  فقال معاوية.فصفح عنه استحياء وتكرما ، وابدى عورته

  .)2(وامحد استك الذي 

                                                        
 )مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  ، 278 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 187األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، 33/224 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/25 ، للمريجهاين، 

أعيان  ، 585 ، 32/512 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 407 ، البن مزاحم املنقري ، عة صفنيوق) 2(

 )احلاشية (1/461 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 1/502 ، ملحسن األمني ، الشيعة
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لعمرو بن العاص من عبد اهللا عيل أمري املؤمنني إىل األبرت ابن األبرت  :  عليه السالمعيل

 .سالم عىل من اتبع اهلدى ، عمرو بن العاص شانئ حممد وآل حممد يف اجلاهلية واإلسالم

أما بعد فإنك تركت مروتك المرئ فاسق مهتوك سرته يشني الكريم بمجلسه ويسفه 

لبك لقلبه تبعا كام وافق شن طبقة فسلبك دينك وأمانتك ودنياك فصار ق ، احلليم بخلطته

وآخرتك وكان علم اهللا بالغا فيك فرصت كالذئب يتبع الرضغام إذا ما الليل دجا أو 

الصبح أنى يلتمس فاضل سؤره وحوايا فريسته ولكن ال نجاة من القدر ولو باحلق 

 يمكن اهللا منك ومن ابن  فإن.أخذت ألدركت ما رجوت وقد رشد من كان احلق قائده

صىل اهللا عليه وآله آكلة األكباد أحلقكام بمن قتله اهللا من ظلمة قريش عىل عهد رسول اهللا 

 وإن تعجزا أو تبقيا بعدي فاهللا حسبكام وكفى بانتقامه انتقاما وبعقابه عقابا وسلم

 .)1(والسالم

                                                                                                                                        

 ،  الريشهريملحمد ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ، 

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 2/333 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 6/152

 ، لألميني ، الغدير ، )احلاشية (339 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس ، 2/360

 8/60 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 2/161

 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/117 ، للمريجهاين ، )تدرك هنج البالغةمس(مصباح البالغة ) 1(

لعباس  ، الكنى واأللقاب ، 6/59 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 33/225

 1/435 ، القمي
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ن العاص فإن أمرك مشرتك وأما أنت يا ب : أنه قال لعمرو بن العاص : احلسن عليه السالم

وضعتك أمك جمهوال من عهر وسفاح فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك 

  .)1( وأخبثهم منصبا"جزارها أألمهم حسبا 

صىل اهللا عليه وآله إنك هجوت رسول اهللا  : لعمرو بن العاص : احلسن عليه السالم

اللهم إين ال  : ليه وآله وسلمصىل اهللا عفقال رسول اهللا  ، بسبعني بيتا من الشعروسلم 

فعليك إذن من اهللا ماال  ،  اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة.أقول الشعر وال ينبغي يل

  .)2(حيىص من اللعن
                                                        

أضواء عىل  ، 2/122 ، لألميني ، الغدير ، )احلاشية (84 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 1(

 ، 6/291 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (103 ، ملحمد صادق النجمي ، الصحيحني

احلجة عىل  ، )احلاشية (2/220 ، البن الدمشقي ، )عليه السالم(جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل 

 ، 2/244 ، كوراينلعيل ال ، جواهر التاريخ ، 230 ، لفخار بن معد ، الذاهب إىل تكفري أيب طالب

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب 

 ، 188 ، جلعفر البيايت ، األخالق احلسينية ، 26/542 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 5/317

 ، نظريات اخلليفتني ، 76 ، ويملصطفى املوس ، )عليه السالم(الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن 

 2/246 ، لنجاح الطائي

للفضل بن شاذان  ، اإليضاح ، )احلاشية (278حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 2(

 ، لألميني ، الغدير ، 633 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، )احلاشية (84األزدي 

البن  ، رشح هنج البالغة ، )احلاشية (103 ، ملحمد صادق النجمي ، أضواء عىل الصحيحني ، 2/135

ملحسن  ، أعيان الشيعة ، )احلاشية (98املوسوي  ، لرشف الدين ، أبو هريرة ، 6/291 ، أيب احلديد

 2/220 ، البن الدمشقي ، )عليه السالم(جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  ، 1/575 ، األمني

موسوعة اإلمام عيل بن  ، 229 ، لفخار بن معد ، ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالباحلج ، )احلاشية(

 ، جامع السعادات ، 5/318 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(أيب طالب 
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َحتى إذا رأوا ما يوعدون يعني املوت والقيامة( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َُ ََّ ُ ْ ََ ََ ِ : 

َفسيعلمون من أضعف نا ُ َ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ًرصا وأقل عددا َ ُّ َ ًَ َ َ َ يعني فالن وفالن وفالن . )]24 : اجلن[ِ

 . )1(ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش

أن أبا معقل املزين  : يف رواية احلارث بن املغرية النرصي أنه قال له : الصادق عليه السالم

قنت يف الركعة الثانية حدثني عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه صىل بالناس املغرب ف

ولعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلمي ؟ قال عليه 

 .)2(السالم الشيخ صدق فالعنهم 

                                                                                                                                        
األخالق  ، 26/542 ، 11/214 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/280 ، ملحمد مهدي النراقي

ملصطفى  ، )عليه السالم(الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن  ، 189 ، جلعفر البيايت ، يةاحلسين

ألمحد حسني  ، املواجهة مع رسول اهللا ، 2/204 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 76 ، املوسوي

 17 ، ألمحد حسني يعقوب ، خالصة املواجهة ، 101 ، يعقوب

للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 2/390 ، ن إبراهيم القميلعيل ب ، تفسري القمي) 1(

 للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 36/90 ، 33/162 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/122 ، املازندراين

 4/393 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 5/441، 

 ، 88 ، لعدة حمدثني ، ل الستة عرشاألصو ، 1/252 ، ألمحد بن حممد بن سلمة ، رشح معاين اآلثار) 2(

 ، 33/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/43 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 5/314 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 82/210

 8/370 ، ليوسف البحراين ، لنارضةاحلدائق ا ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين
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لقد كاد عمرو بن العاص عمنا جعفرا بأرض احلبشة عند النجايش  : الصادق عليه السالم

وما زال  : - إىل أن قال -عنه بلطفه فردها اهللا تعاىل  ، وعند كثري من رعيته بأنواع الكيد

 .)1(ابن اجلزار عدوا لنا أهل البيت

أنا أحدثكم بحديث قد  : رمحة اهللا عليه : قال أبو ذر) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

صىل اهللا عليه وآله ألستم تشهدون أن رسول اهللا  : سمعتموه أو من سمعه منكم قال

عرش ستة من األولني وستة من اآلخرين ثم سمى رش األولني واآلخرين اثنا  : قالوسلم 

واألبرت وهو عمرو بن  :  وذكر منهم.. :  وأما الستة من اآلخرين...الستة من األولني

  .)2(العاص

تبا  ، بعت دينك بمرص : قال عامر بن يارس البن العاص) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

دو اهللا ابن عدو اهللا بالتعلل بدم ما قصدك وقصد ع ، وطاملا بغيت اإلسالم عوجا ، لك

 . )3(عثامن إال الدنيا 

                                                        

األعالم  ، 6/312 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/123 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة) 1(

 7/51 ، للحاج حسني الشاكري ، من الصحابة والتابعني

 ، حتجاجاال ، 458 ، للصدوق ، اخلصال ، 161حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 2(

 ، 30/207 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 444 ، 364 ، البن طاووس ، اليقني ، 1/112 ، للطربيس

 ، تفسري نور الثقلني ، 5/386 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 37/342 ، 405

ألنوار ا ، 11/306 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 5/684 ، 4/159 ، 3/391 ، للحويزي

 ، رشح العينية احلمريية ، 2/347 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 171 ، جلعفر النقدي ، العلوية

 525 ، للفاضل اهلندي

 ، الغدير ، 32/490 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 320 ، لنرص بن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 3(

الدرجات الرفيعة يف طبقات  ، 2/430 ، جيلألمحدي امليان ، مواقف الشيعة ، 2/145 ، لألميني
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أشهد  : قال عامر بن يارس عندما قال عمرو بن العاص) :  هـ212 : ت(نرص بن مزاحم 

اسكت فقد تركتها يف حياة حممد ومن بعده يا  : قال له عامر بن يارس ، أن ال إله إال اهللا

 .)1(عمرو بعت دينك تبا لك 

فلام سمع به معاوية نصب  ، معاويةخرج عقيل إىل ) :  هـ283 : ت (إبراهيم الثقفي

 فقال له معاوية ، فقبضها ، فأمر له بامئة ألف درهم ، فورد عليه ، كراسيه وأجلس جلساءه

مررت بعسكر أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه  : قال ، أخربين عن العسكرين: 

 وهنار كنهار النبي إال أن رسول اهللا ليه وآله وسلمصىل اهللا عالسالم فإذا ليل كليل النبي 

ومررت بعسكرك فاستقبلني قوم من املنافقني  ،  ليس يف القومصىل اهللا عليه وآله وسلم

من هذا الذي عن  :  ثم قال. ليلة العقبة-وسلم صىل اهللا عليه وآله  -ممن نفر برسول اهللا 

هذا الذي اختصم فيه ستة نفر  : قال،  هذا عمرو بن العاص :  قال-يمينك يا معاوية ؟ 

أما واهللا  : قال ، الضحاك بن قيس الفهري :  قال-فمن اآلخر ؟  ، 6فغلب عليه جزارها 

 ، أبو موسى األشعري :  قال-فمن هذا اآلخر ؟  ، لقد كان أبوه جيد األخذ لعسب التيس

يا أبا يزيد ما تقول  : الق ، فلام رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه ، هذا ابن املراقة : قال

  قال-ومن محامة ؟  :  قال-أتعرف محامة ؟  : قال ، لتقولن : قال ، دع عنك :  قال-يف ؟ 

أخربين من  : فدعاه فقال : قال ، فأرسل معاوية إىل النسابة ، ومىض عقيل ، أخربتك: 

                                                                                                                                        

لنجاح  ، نظريات اخلليفتني ، 1/496 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 269 ، لعىل خان املدنى ، الشيعة

 2/244 ، الطائي

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 2/144 ، لألميني ، الغدير ، 337 ، البن مزاحم املنقري ، وقعة صفني) 1(

 ، نظريات اخلليفتني ، 1/303 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 164 ، 2/53 ، امليانجي

 2/247 ، لنجاح الطائي
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 وكانت بغية محامة جدتك : قال ، فأعطاه ، أعطني األمان عىل نفيس وأهيل : قال ، محامة

  .)1(هلا راية تؤتى ، يف اجلاهلية

ال أعطيك ديني حتى آخذ من  : قال عمرو بن العاص ملعاوية) :  هـ284 : ت(اليعقويب 

  .)2(لك مرص طعمة : قال معاوية ، دنياك

عىل وسلم صىل اهللا عليه وآله دخل رسول اهللا ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

وكان الرجل يف  ، يا با األبرت : حلكم ابن أيب العاص فقال عمرووا ، عمرو بن العاص

 ، أي أبغضه ، إين الشنؤ حممدا : ثم قال عمرو ، اجلاهلية إذا مل يكن له ولد يسمى أبرت

 أي مبغضك عمرو بن " إن شانئك "وسلم صىل اهللا عليه وآله فأنزل اهللا عىل رسوله 

  .)3(نسب يعني ال دين له وال " هو األبرت "العاص 

                                                        

 ، بحار األنوار ، 938 ، 936 ، )احلاشية (2/513 ، 1/64 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 1(

رشح هنج  ، 241 ، 1/236 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 42/113 ، 33/200 ، للمجليس

 ، 160 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/125 ، البن أيب احلديد ، البالغة

 ، 87 ، 66 ، لألمحدي امليانجي ، عقيل ابن أيب طالب ، 1/163 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب

 1/185 ، جلعفر مرتىض ، يخدراسات يف التار ، 1/31 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني

موسوعة  ، )احلاشية (2/78 ، للمحمودي ، هنج السعادة ، 2/186 ، لليعقويب ، تاريخ اليعقويب) 2(

 ، 6/47 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

لنجاح  ، نظريات اخلليفتني ، )شيةاحلا (197 ، لكاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصوهلا ، 8/384

 244 ، لصائب عبد احلميد ، منهج يف اإلنتامء املذهبي ، 2/243 ، 1/352 ، الطائي

لعيل النامزي  ، مستدرك سفينة البحار ، 33/164 ، 17/210 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

للفيض  ، لتفسري األصفىا ، 2/445 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 5/386 ، الشاهرودي

 ، تفسري نور الثقلني ، 7/568 ، 5/384 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1484 ، الكاشاين
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ملا مر وسلم صىل اهللا عليه وآله قال رسول اهللا ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي 

بعمرو بن العاص وعقبة بن أيب معيط ومها يف حائط يرشبان ويغنيان هبذا البيت يف محزة 

 . وراء احلرب عنه أن جير فيقربا*كم من حواري تلوح عظامه  : بن عبد املطلب حني قتل

اللهم العنهام واركسهام يف الفتنة ركسا ودعهام إىل  : صىل اهللا عليه وآله وسلمنبي  الفقال

  .)1(النار دعا

ويف هذا اليوم بعينه وهو أول يوم من ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 إحدى وأربعني من اهلجرة أهلك اهللا تعاىل أحد فراعنة هذه األمة عمرو )41(شوال سنة 

 .)2(وتضاعفت به املسار للمؤمنني ، وأراح منه أهل اإلسالم ،  العاصبن

عمرو بن العاص وأيب سفيان ) :  هـ436: ت (عيل بن احلسني املعروف بالرشيف املرتىض 

  .)3(وظهر شكهم يف الدين وارتياهبم ، وفالن وفالن ممن قد اشتهر نفاقهم

إما أن  ، إتق اهللا يا عثامن : عثامن فقالقام عمرو إىل ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فلام أن نشب الناس يف أمر عثامن تنحى عن املدينة وخلف ثالثة  ، تعدل وإما أن تعتزل

                                                                                                                                        

 تأويل اآليات ، 54 ، للسيد مري حممدي زرندي ، بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه ، 5/685 ، للحويزي

 4/515 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/859 ، لرشف الدين احلسيني، 

حتقيق حممد باقر  ، كتاب سليم بن قيس ، 2/332 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، 22/99 ، 20/76 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (278 ، األنصاري

تشييد  ، 6/50 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 5/138 ، للحويزي

 264 ، للميالين ، املراجعات

 7/32 ، للمفيد ، مسار الشيعة) 2(

 16/283 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 4/119 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 3(
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 ، إين إذا نكأت قرحة أدميتها : فقال ، فجاء اثنان بحرص عثامن ، غلمة له ليأتوه باخلرب

 .)1(وحلق بالشام ، وا عثامناه  :فقال ، وجاء الثالث بقتل عثامن ووالية عيل عليه السالم

أن عثامن عزل عمرو بن العاص عن مرص واستعمل ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فجعل يأيت عليا عليه السالم  ، فقدم عمرو املدينة ، عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب رسح

فلام  ، اث عثامنويأيت الزبري ويأيت طلحة ويتلقى الركبان خيربهم بأحد ، فيؤلبه عىل عثامن

 ، فلم يزل هبا حتى جاءه خرب قتله ، حرص عثامن احلصار األول خرج إىل أرض فلسطني

حتى أين  ، إين كنت ال حرض عليه ، إين إذا أحل قرحة نكاهتا ، أنا أبو عبد اهللا : فقال

فلام بلغه بيعة الناس عليا عليه السالم كره ذلك وتربص  ، ألحرض عليه الراعي يف غنمه

 .)2(ثم حلق بمعاوية ، ى قتل طلحة والزبريحت

جتسسوا عىل رسول  : عن عامر) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

األول  :  ويف نسخة-ليلة العقبة الثالثة وصاحبا البرصة وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

  .)3(وأبو موسى ، وأبو مسعود ،  وعمرو بن العاص-والثاين والثالث وطلحة والزبري

لوددت انك قتلت  : قال عمرو بن العاص لعائشة) :  هـ548: ت (أمحد بن عيل الطربيس 

ونجعلك  ، كنت متوتني بأجلك وتدخلني اجلنة : يوم اجلمل فقالت ومل ال أبا لك ؟ قال

 .)1(أكرب التشنيع عىل عيل بن أيب طالب 

                                                        
 31/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 283 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 بقةاملصادر السا) 2(

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 596 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 3(

1/605 
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وصىل بالناس وسلم  اهللا عليه وآله صىلخرج النبي ) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

ًوقرأ والعاديات ضبحا  ، الفجر ْْ َ َ ََ ِ  هذه سورة " : وقال ، يف الركعة األوىل] 1 : العاديات[ِ

 وجعل حسده لعيل ."أنزهلا اهللا عيل يف هذا الوقت خيربين فيها بإغارة عيل عىل العدو 

نود  : حسدا له فقال َ ٌإن اإلنسان لربه لك ُِّ َ َ ْ َِّ َِ َ ِ وهو عمرو  ، احلسود :  والكنود.]6 : العاديات[ِ

 . )2(بن العاص ههنا

يا ابن عيل ما بال  : قال عمرو بن العاص للحسني) :  هـ588 : ت(إبن شهرآشوب 

 وأم الصقر *بغاث الطري أكثرها فراخا  : أوالدنا أكثر من أوالدكم ؟ فقال عليه السالم

 : نا أرسع منه يف شواربكم ؟ فقال عليه السالمما بال الشيب إىل شوارب : مقالة نزور فقال

 ، ان نساءكم نساء نجرة فإذا دنا أحدكم من امرأته نكهت يف وجهه فيشاب منه شاربه

والبلد الطيب خيرج نباته باذن ( : ما بال حلاؤكم أوفر من حلائنا ؟ فقال عليه السالم : فقال

حقي عليك إال سكت فإنه ابن عيل ب : فقال معاوية ، )ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا

 وكانت النعل هلا حارضه *إن عادت العقرب عدنا هلا  : فقال عليه السالم ، بن أيب طالب

  .)3( أن هلا ال دنيا وال آخره*قد علم العقرب واستيقنت 
                                                                                                                                        

 ، مستدرك سفينة البحار ، 32/267 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/241 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، جواهر التاريخ ، 6/322  ،البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 7/519 ، لعيل النامزي الشاهرودي

 151 ، لنوري جعفر ، األمويني ومبادئ اإلسالم ، 313 ، 1/273 ، لعيل الكوراين العاميل

 ، 77 ، 21/73 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/168 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 2(

تفسري  ، 7/539 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/439 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي

 5/657 ، للحويزي ، نور الثقلني

 العوامل ، 44/209 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 3/223 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 85 ، لعبد اهللا البحراين ، )عليه السالم(اإلمام احلسني ، 
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ٍومن الناس من يعبد اهللاََّ عىل حرف( : قوله تعاىل) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب  ِْ ََ ُ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ْ فإن َّ َِ

َأصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه خرس الدنيا واآلخرة ذلك هو  َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ٌ ْ َّ َْ ْ ُّ ْ َْ َ َْ ٌَ َِ َ َ َ َ َِ ِ َ

ُاخلرسان املبني  ِ ُْ ُ َْ ْ  .)1(أنه كان أبا موسى وعمرو، ) ]11 : احلج[ُ

العاص أمه لرجل من عنزة كانت النابغة أم عمرو بن ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

فسبيت فاشرتاها عبد اهللا بن جذعان التيمي بمكة فكانت بغيا ثم أعتقها فوقع عليها أبو 

هلب بن عبداملطلب وأمية بن خلف اجلمحي وهشام بن املغرية املخزومي وأبو سفيان بن 

حرب والعاص بن وائل السهمي يف طهر واحد فولدت عمرا فادعاه كلهم فحكمت أمه 

 .هو من العاص بن وائل وذلك الن العاص بن وائل كان ينفق عليها كثريا : فقالتفيه 

  .)2(وكان أشبه بأيب سفيان : قالوا

                                                                                                                                        

 ، )عليه السالم(من أخالق اإلمام احلسني  ، 668 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم ، 

 189األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، 82 ، لعبد العظيم املهتدي البحراين

 62 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 2/363 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 1(

 33/311 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

 ، 33/229 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/513 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، الغارات) 2(

انظر  ، 53 ، ملحمد جواد مغنية ، الشيعة واحلاكمون ، 6/283 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة

مناقب أهل  ، )احلاشية (340 ، حتقيق حممد باقر األنصاري،  كتاب سليم بن قيس ، ًأيضا روايات اخرى

معجم رجال  ، 2/122 ، لألميني ، الغدير ، 466 ، للموىل حيدر الشريواين ، )عليهم السالم(البيت 

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 14/120 ، للخوئي ، احلديث

 ، نظريات اخلليفتني ، 186األخالق احلسينيةعفر البيايت  ، 5/313 ، ريملحمد الريشه ، والتاريخ

 ، تظلم الزهراء ، 94 ، لنجاتح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 2/245 ، لنجاح الطائي

 97 ، للقزويني
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أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعني ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

جعل هلم عىل عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل عليه السالم تقتيض الطعن فيه والرباءة منه و

  .)1(منهم عمرو بن العاص ، فاختلقوا ما أرضاه ، ذلك جعال يرغب يف مثله

صىل اهللا عليه وآله أن عمرو بن العاص هجا رسول اهللا ) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 ، فينشدونه ويصيحون برسول اهللا إذا مر هبم ، كان يعلمه صبيان مكة ،  هجاء كثرياوسلم

 وهو يصىل صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا  ، بذلك اهلجاءرافعني أصواهتم 

 .)2(فالعنه بعدد ما هجاين ، ولست بشاعر ، اللهم إن عمرو بن العاص هجاين : باحلجر

يا أبا موسى  : قال إبن العاص لألشعري يف قصة التحكيم) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 ، إين ألظنه قد خدعك ، وحيك : ابن عباس فقال فتقدم أبو موسى ليتكلم فدعاه .فتكلم

فإن  ، إن كنتام قد اتفقتام عىل أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك األمر قبلك ثم تكلم أنت بعده

فإذا قمت به يف  ، وال آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيام بينك وبينه ، عمرا رجل غدار

 فتقدم فحمد .هيا عنك إنا اتفقناإ :  فقال- وكان أبو موسى رجال مغفال .الناس خالفك

فلم نر شيئا هو  ، إنا قد نظرنا يف أمر هذه األمة ، يا أهيا الناس : اهللا وأثنى عليه ثم قال

 وقد أمجع رأيي ورأي صاحبي عمرو .أصلح ألمرها وأمل لشعثها من أال تتباين أمورها

                                                        
 سبق خترجيه) 1(

 84 ، بن شاذان األزديللفضل  ، اإليضاح ، 6/282 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 2(

 ، ملحمد صادق النجمي ، أضواء عىل الصحيحني ، 33/229 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية(

موسوعة  ، )احلاشية (228 ، لفخار بن معد ، احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب ، )احلاشية (103

 ، 5/309 ، ملحمد الريشهري ، لتاريخيف الكتاب والسنة وا) عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

 2/198 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن
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فيولون  ، سلمنيأن نستقبل هذا األمر فيكون شورى بني املو ، عىل خلع عيل ومعاوية

فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم هلا  ،  وإين قد خلعت عليا ومعاوية.أمورهم من أحبوا

إن هذا  :  وقام عمرو بن العاص مقامه فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال. ثم تنحى فقعد.أهال

وأثبت صاحبي معاوية  ، وأنا أخلع صاحبه كام خلعه ، قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه

ما  :  فقال له أبو موسى.وأحق الناس بمقامه ، خلالفة فإنه ويل عثامن والطالب بدمهيف ا

ْإن حتمل عليه يلهث أو ( وإنام مثلك مثل الكلب .قد غدرت وفجرت ، لك ال وفقك اهللا َ َ َْ ْ ْ َ ِْ َِ ْ َ ِ

َترتكه يلهث  َ ُْ ْ ُ ْ إنام مثلك مثل  : فقال له عمرو :  قال. إىل آخر اآلية)]176 : األعراف[َ

َاحلامر حيمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللاَِّ واهللاَُّ ال هيدي القوم الظاملني ( ْ َِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َّ َّ َ ْ ُ َ ً َ ُ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ ِ َ ِ

ومحل عىل رشيح ابن  ،  ومحل رشيح بن هانئ عىل عمرو فقنعه بالسوط.)]5 : اجلمعة[

ما  : فكان رشيح يقول بعد ذلك ، موقام الناس فحجزوا بينه ، لعمرو فرضبه بالسوط

 والتمس أصحاب عىل أبا .ندمت عىل شئ ندامتي أن ال رضبته بالسيف بدل السوط

حذرته  ، قبح اهللا أبا موسى : فكان ابن عباس يقول ، موسى فركب ناقته فلحق بمكة

قد حذرين ابن عباس غدرة الفاسق ولكن  : وكان أبو موسى يقول وأمرته بالرأي فام عقل

 .)1(وظننت أنه لن يؤثر شيئا عىل نصيحة األمة ، طمأننت إليها

دخلت عىل معاوية يف خالفته ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

 قالت ، مرحبا بك يا خالة : قال ، فلام رآها معاوية ، وهي يومئذ عجوز كبرية ، بالشام

                                                        
رشح  ، 2/348 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 33/301 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

البن  ، وقعة صفني ، 1/516 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/255 ، البن أيب احلديد ، هنج البالغة

الكنى  ، )احلاشية (1/511 ، البن الصباغ ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 545 ، ريمزاحم املنق

 252 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 1/162 ، لعباس القمي ، واأللقاب
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وتسميت  ، أسأت البن عمك الصحبةو ، كيف أنت يا ابن أخي ؟ لقد كفرت النعمة: 

بعد أن كفرتم  ، وال من أبيك ، بال بالء كان منك ، وأخذت غري حقك ، بغري اسمك

وأرضع منكم  ، فأتعس اهللا منكم اجلدود ، صىل اهللا عليه وآله وسلمبام جاء به حممد 

 املنصور ونبينا هو ، وكانت كلمة اهللا هي العليا ، حتى رد اهللا احلق إىل أهله ، اخلدود

فكنا أهل البيت أعظم الناس يف هذا الدين  ، ولو كره املرشكون ، عىل كل من ناوأه

مغفورا  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمحتى قبض اهللا نبيه  ، وقدرا ، وعن أهله غناء ، بالء

 وبنو أمية ، فوثب علينا بعده تيم وعدي ، رشيفا عند اهللا مرضيا ، مرفوعة منزلته ، ذنبه

فرصنا فيكم بحمد اهللا أهل البيت  ، وتقصد بقصدهم ، هتدى هبداهم ،  منهمفأنت، 

وصار سيدنا  ، ويستحيون نساءهم ، يذبحون أبناءهم ، بمنزلة قوم موسى وآل فرعون

َ ابن " : حيث يقول ،  بمنزلة هارون من موسىصىل اهللا عليه وآله وسلمفيكم بعد نبينا  ْ

ُأم إن القوم استضعف َ ْ ََّ ْْ َ ْ َ َِّ ِوين وكادوا يقتلونني ُ َ ُُ ْ َْ ُ ََ فلم جيمع بعد رسول  ، "] 150 : األعراف[ِ

 .وغايتكم النار ، وغايتنا اجلنة ، ومل يسهل وعث ،  شملصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

وغيض من  ، أقرصي من قولك ، أيتها العجوز الضالة : هلا عمرو بن العاص فقال

إربع  ، يا ابن النابغة : قالت ، رو بن العاصأنا عم : من أنت ؟ قال : طرفك ؟ قالت

وال صحيح  ، ما أنت من قريش يف لباب حسبها ، واهن بشأن نفسك ، عىل ظلعك

ولطاملا رأيت أمك أيام  ، كلهم يزعم أنك ابنه ، ولقد ادعاك مخسة من قريش ، نسبها

 عبيدنا وتسافح ، هائج ، وتتزن الدراهم من كل عبد عاهر ، منى بمكة تكسب اخلطيئة

 . )1(وهم بك أشبه منك بفرع سهم  ، فأنت هبم أليق

                                                        

مستدرك  ، 33/252 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 312 ، للعالمة احليل ، هنج احلق وكشف الصدق) 1(

 266 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق ، 4/260 ، عيل النامزي الشاهروديل ، سفينة البحار
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ومن رؤوس املنافقني عمرو بن العاص القريش ) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

 وهو الذي ظاهر معاوية عىل حرب أمري املؤمنني عليه السالم ثامنية عرش شهرا ، اهلاشمي

  .)1(وهو مشاهري أوالد الزنا ، وتظاهر بعداوته، 

أوالد الزنا نجب ألن الرجل يزين بشهوته ونشاطه ) :  هـ1019 : ت(نور اهللا التسرتي 

فيخرج الولد كامال وما يكون من احلالل فمن تصنع الرجل إىل املرأة وهلذا كان عمرو بن 

فيا عجباه من حياء  :  وعلق القزويني.العاص ومعاوية بن أيب سفيان من دهاة الناس

 حياء العواهر حيث جعلوا أوالد السفاح أنجب من أوالد النكاح هؤالء فإنه أقبح من

وفضلوهم عىل من أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا وجعلوا بعضهم واسطة بني 

 .)2(اهللا وخلقه سفريا واختذوهم عىل الدين ظهريا وعىل ماهلم ومآهلم حاكام وأمريا

لنابغة لشهرهتا بالفجور سميت أم عمرو ا) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

  .)3( لعنه اهللا..وتظاهرها به

ّتأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة ) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس  ّ

ّالوثقى التي هي متابعة أهل بيت النبوة الذين شهد اهللاّ هلم بالتطهري ّنص عليهم و ، ّ

ال يأخذون شطر دينهم عن امرأة و ، نجاةّبأهنم سفينة الوسلم صىل اهللا عليه وآله الرسول 

شطره اآلخر عن أيب هريرة و ، الدين مبغضة ألمري املؤمنني عليه السالم وناقصة العقل

ّالدويس الكذاب املدين رضبه ببياض ال  وّأنس بن مالك الذي فضحه اهللاّ بكتامن احلقو ، ّ

                                                        
 2/227 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 1(

 ، ظلم الزهراء ، 33/199 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264 ، لنور اهللا التسرتي ، إحقاق احلق) 2(

 94 ، للقزويني

 )احلاشية (2/513 ، إلبراهيم بن حممد الثقفي ، اراتالغ ، 33/222 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(



1456 

 عند الفريقني بخبث املولدزياد املعروفني و ، عمرو بن العاصو ، معاوية وّتغطيه العاممة

أرضاب  و..ّاألمني بأن بغضه آية النفاقوسلم صىل اهللا عليه وآله ّبغض من أخرب النبي و

ّلكن التعصب أسدل أغطية الغي ، هؤالء ّ ْمن و ، الضالل عىل أبصارهم إىل يوم النشور وّ َ

ٍمل جيعل اهللاَُّ له نورا فام َه من نور ُ ُْ ُ ُ َِ َ ً َ َِ ْ َ ْ
)1(.  

ان عامرا قال لعمرو بن العاص يا عمرو لقد بعت دينك ) :  هـ1350 : ت(يل حممد بن عق

بمرص فقال ال ولكن اطلب بدم عثامن فال انا أشهد عىل علمي فيك انك ال تطلب بشئ 

 وانك ان مل )وأنا اشهد ان أبا اليقظان صادق ولعنة اهللا عىل الكاذب(من فعلك وجه اهللا 

طي الناس عىل قدر نياهتم ما نيتك لقد قاتلت صاحب تقتل اليوم متت غدا فأنظر إذا أع

 وما . وهذه الرابعةصىل اهللا عليه وآله وسلم ثالثا مع رسول اهللا )يعني عليا(هذه الراية 

لزم عمرو من كالم عامر فهو ملعاوية الزم النه رش منه وهو الرايش له بوعده تولية مرص 

 فقوم هذا حاهلم وهذا كالم عامر وأمثاله فيهم واملستعني به يف احليل عىل اهللا وعىل املؤمنني

يقال عنهم اهنم جمتهدون ال واهللا ثم ال واهللا ليسوا بطالبي حق بل مل يزل أمرهم عىل ما 

كانوا عليه يف اجلاهلية من حمادهتم هللا ورسوله ال حيبهم من خامر االيامن قلبه وال يناضل 

 ورسوله واملؤمنني وال تكن للخائنني عنهم من أخلص هللا تعاىل إسالمه ألهنم خانوا اهللا

 .)2(خصيام

عمرو بن العاص ومعاوية بن خديج حممد بن أيب  قتل) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

منعوه املاء حتى اشتد عطشه ثم  : بكر الصديق بعد فتحهم مرص ملعاوية وكيف قتلوه

ر الفرح والرسور وبلغ عليا أدخلوه يف جيفة محار وأحرقوه بالنار وملا بلغ معاوية قتله أظه

                                                        

 30/403 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 55 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية) 2(
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عليه السالم قتله ورسور معاوية فقال جزعنا عليه عىل قدر رسورهم ال بل يزيد أضعافا 

وقال اال ان مرص قد فتحها الفجرة أولوا اجلور والظلمة الذين يصدون عن سبيل اهللا 

وبغوا اإلسالم عوجا وملا بلغ ذلك عائشة رىض اهللا عنها جزعت عليه جزعا شديدا 

قنتت دبر الصالة تدعو عىل معاوية وعمرو ومل تأكل من ذلك الوقت شواء حتى توفيت و

جازاهم اهللا بام يستحقون وما ربك بغافل عام يعملون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب 

 .)1(ينقلبون

انتهت مهزلة حتكيم احلكمني التي دبرها عمرو بن ) :  هـ1371 : ت(حمسن األمني 

ارة مرص ثم ان معاوية بعد ما واله مرص عزله عنها ووالها عبد العاص ورشى دينه بام

  : عمرو العزيز بن مروان بن احلكم فكتب اليه

  وعن طرق احلق ال تعدل...معاوية احلال ال جتهل

  كخلع النعال من االرجل...خلعت اخلالفة من حيدر

  كلبس اخلواتم يف األنمل...والبستها لك يا ابن اللئام

  تعاف اخلروج من املنزل...مثل النساءولوالي كنت ك

  ورب العباد ومل تكمل...ومل تك واهللا من اهلها

  واين احلسام من املنجل...فاين احلىص من نجوم السامء

  واين معاوية من عيل...واين الثريا واين الثرى

  ومل تعطني زبة اخلردل...واعطيت مرصا لعبد العزيز

                                                        
 88 ، املصدر السابق) 1(
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يكن جمتهدا اال يف حتصيل حطام الدنيا وانام تبني له ان مرص ما تبني له خطا اجتهاده النه مل 

  .)1(التي باع هبا دينه قد ذهبت منه اهنا ال تعمى االبصار ولكن

إن آخر بذرة بذرها ابن النابغة خلالفة معاوية ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

م وكان موالنا أمري حتكيم كتاب اهللا واستقضائه يف الواقعة بعد ما نبذوه وراء ظهوره

ومنذ نشوب  ، املؤمنني عليه السالم يدعوهم منذ أول ظهور اخلالف بينه وبني ابن هند

لوال أن  ، احلرب الطاحنة إىل التحكيم الصحيح الذي ال يعد وحمكامت القرآن ونصوصه

ما غري  ، وعىل إمام احلق خيانة وظلام ، ابن النابغة وصاحبه يسريان عىل األمة غدرا ومكرا

 ، ومظاهر العدوان ، يتظاهران به من حتكيم الكتاب فوقع هناك ما وقع من لوائح الفتنة

ال وفقك اهللا  : بني قول أيب موسى البن العايص ، بني دهاء ابن العايص ومحارية األشعري

وبني  ، انام مثلك كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ، غدرت وفجرت

وأودي  ، وإنك مثلك مثل احلامر حيمل أسفارا فوئد احلق :  موسىالعايص أليب قول ابن

  .)2(بني شيطان وغبي ، باحلقيقة

إن أمثال هذه الفظايع والفجايع ملقربة من مغازي ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

 ومن مرضات ابن آكلة األكباد الذين مل يبالوا بإراقة الدماء الزاكية ، ابن العايص وأذنابه

وال سيام من لدن مبارشهتم احلرب يف صفني إىل أن اصطلوا نار  ، منذ بلغوا أشدهم

 .)3(احلطمة فلم يفتأوا والغني يف دماء األخيار األبرار دون شهواهتم املخزية

                                                        

 1/517 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة) 1(

 10/336 ، لألميني ، الغدير) 2(

 11/68 ، املصدر السابق) 3(
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 من الذين عادوا النبي - أي عمرو بن العاص -أنه ) :  هـ1400 : ت(حممد جواد مغنية 

  .)1(وآذوه وكادوا له وكذبوه

اشرتك  ، مل يشك أحد من املؤرخني يف أنه ولد سفاح) : معارص(بد الواحد األنصاري ع

 ، العاص بن وائل، وأمية بن خلف  ، أبو سفيان : يف إخراجه من أعامق أمه ستة نفر

وادعاه كلهم فحكموا أمه فحكمت فيه  ، وهشام بن املغرية وأبو هلب وخلف اجلمحي

 وقد ورث هذا .وهيهات أن ينجب ابن الزنا ، ًثرياللعاص بن وائل فكان ينفق عليها ك

املجرم من آبائه الستة أخس الصفات وأرذل السامت ؛ فقد ورث من أيب سفيان الغدر 

ومن العاص هللا ولرسوله ومن شابه أباه فام  ، ومن أيب هلب الكفر واإلحلاد ، والتهتك

  .)2(ظلم

من السفلة الذين كانوا ينتقصون كان أمثال عمر وبن العاص ) : معارص(مرتىض الرضوي 

ولذا  ، اإلمام احلسن عليه السالم لتقوية مركزيتهم ومكانتهم لدى السلطة األموية اجلائرة

ويذكره بنسبه الدخيل  ، كتب إليه اإلمام هذا الكتاب يؤنبه ويوبخه بفعلته تلك النكراء

  .)3(وذمائم أفعاله وأخالقه

 ، ّ دور بعض أعداء اإلمام عيل ـ كعمرو بن العاصوقفنا عىل) : معارص(عيل الشهرستاين 

 - أي زواج عمر من أم كلثوم -واملغرية بن شعبة ـ يف تطبيق وتطبيع هذا الزواج املفرتض 

                                                        
 53 ، ملحمد جواد مغنية ، االشيعة واحلاكمون) 1(

 81 ، لعبدالواحد األنصاري ، أضواء عىل خطوط حمب الدين) 2(

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقه عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 3(

 105 ، ملصطفى املوسوي
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ُوأن عائشة استعانت هبام لدفع عمر عن الزواج بأم كلثوم بنت أيب بكر ّوأهنام أرادا  ، ّ

 .)1(ًبسعيهم خدمة عمر واإلزراء بعيل معا

بعد انتصار املسلمني عىل اجلبهة القرشية بالصلح وعىل اجلبهة ) : معارص(طائي نجاح ال

اليهودية باحلرب وتوسعت الدولة اإلسالمية رغب املتزلفون إىل املصالح الدنيوية يف 

 .)2(ًاغتنام الفرصة فدخلوا يف اإلسالم زيفا مثل عمرو بن العاص 

واملغرية ومعاوية وعبد اهللا بن أيب كعب إىل جنب ابن العاص ) : معارص(نجاح الطائي 

وخربوا البالد إذ وضعوا  ، ونرشوا الفساد ، ربيعة قد حرفوا الرشيعة وأشاعوا الفتن

 . )3(األسس لتحطيم اإلسالم سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وتراثيا 

لقد كان سعد واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذان الواليان مع باقي والة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب  ، لشاما

 وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي ، واملغرية بن شعبة ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)4(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

صىل اهللا ولعنه النبي  ، رهابن العاص الذي اتفقت اآلراء عىل كف) : معارص(نجاح الطائي 

وقد قال ابن ! كيف يتوىل والية مرص طيلة حكم عمر بن اخلطاب ؟  ، عليه وآله وسلم

 . )5(إنام أردنا هذه الدنيا  : العاص
                                                        

 156 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم) 1(

 173 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 19 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/297 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(

 2/254 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 4(

 2/248 ، املصدر السابق) 5(
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كان عمرو بن العاص من دهاة العرب ال يقل مكرا عن كعب ) : معارص(نجاح الطائي 

ويف السقيفة التحق ! ن العاص خيدم الكفر وبينام كان كعب خيدم اليهودية كان اب ، األحبار

وعندما شاهد إشكاال يف عالقة األنصار  ،  بركب أيب بكر)املرتقب للفرص(ابن العاص 

 فأصبحت .تقدم مرسعا للنيل من األنصار ما استطاع إىل ذلك سبيال ، مع احلكومة

واليا عليها ففتح مرص وأصبح  ، فأرسله أبو بكر قائدا جليش ، عالقته مع الدولة جيدة

 وملا .إن ابن العاص هو الذي لقب عمر بأمري املؤمنني وليس املغرية :  وقيل.بأمر عمر

 . )1(لعن اهللا زمانا رصت فيه عامال لعمر  : ضعفت العالقة بينهام حينا قال ابن العاص

حكموا  ، هناك عدة والة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق) : معارص(نجاح الطائي 

وهم معاوية وابن العاص واألشعري وابن أيب ربيعة  ، طيلة فرتة حياة عمر ، مهمةبلدانا 

فلام حدثت احلرب بني اإلمام  ،  وقد استمر املغرية يف انحيازه إىل جانب الباطل.واملغرية

 . )2(عيل عليه السالم ومعاوية جاء املغرية فصىل بالناس ودعا ملعاوية 

صىل اهللا تعاىل ابن العاص وسامه باألبرت ولعنه رسوله فسق اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

بينام عينه عمر واليا  ،  ووصفه عمر بالعايص ووصمه املسلمون باإلحلادعليه وآله وسلم

  .)3(عىل مرص

قتل سعد بأمر عمر وبقي قيس بعيدا عن السلطة التي تنعم فيها ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )4( )واملغريةمعاوية وابن العاص (الدهاة الفسقة 
                                                        

 2/240 ، املصدر السابق) 1(

 2/237 ، املصدر السابق) 2(

 2/234 ، املصدر السابق) 3(

 2/220 ، املصدر السابق) 4(
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من فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية وأحاطوا به عمرو بن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(العاص

ومن الذين عملوا مع عمر وأيب بكر كان متيم الداري داهية ) : معارص(نجاح الطائي 

 وهكذا أصبح احلكم اإلسالمي مرصودا من ممثل .املتظاهر باإلسالم ، النصارى

 متيم وممثل اليهود كعب ومن ممثيل قريش واألعراب املتظاهرين باإلسالم كابن النصارى

 . )2(العاص

هاجم ابن العاص األنصار بعد السقيفة المتناعهم عن مبايعة ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(أيب بكر

ال يعني ابتعاد أيب بكر وعمر عن تعيني أرحامهام يف السلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

فات والهتام املنصبني يف البلدان بل كان أرحامهام أقل مكرا وخبثا ودهاء من حسن ص

  .)4(أعضاء احلزب القريش العاملني يف جهاز الدولة من أمثال ابن العاص

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا  : طبقا للنظرية اإلهلية) : معارص(نجاح الطائي  ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ  : الكهف[َ

 . )5( عليه السالم عن تولية الفسقة من أمثال ابن العاصامتنع اإلمام عيل] 51

                                                        

 2/218 ، املصدر السابق) 1(

 2/217 ، املصدر السابق) 2(

 2/213 ، املصدر السابق) 3(

 2/211 ، املصدر السابق) 4(

 2/204 ، املصدر السابق) 5(
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املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 

 وبذلك تكون نظرية .لوليد بن عقبةأيب سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص وا

مع ! اخلليفة عمر هي نفسها نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف 

 وقد نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع .الغفلة عن املؤمن القوي

 .)1(ثامنوالته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب بكر فأبرزوه يف زمن ع

 ، معاوية ، املغرية : ال أدري ملاذا قبل عمر هبؤالء حييطون به وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وهو املتفرس يف معرفة  ، عبد اهللا بن أيب ربيعة ، متيم ، أبو هريرة ، كعب ، ابن العاص

قل يل من  :  وقد قيل.!وخلفيتهم الفاسدة وحارضهم املر شاهد عىل ذلك ! الرجال ؟ 

 . )2(قك أقل لك من أنت صدي

وزير معاوية وعدو عيل بن أيب طالب (ساهم عمرو بن العاص ) : معارص(نجاح الطائي 

 لكسب ود معاوية ويشفي غليل - تقضيل أبوبكر وعمر -عليه السالم يف هذا النهج 

 فقال ابن صىل اهللا عليه وآله وسلمأي الناس أحب إىل النبي  :  يف األمر فقد سألوه)قلبه

 .عمر فعد رجاال :  قلت ثم من ؟ قال.أبوها : من الرجال ؟ قال : عائشة قلت : عاصال

ويتمثل يف أن معاوية كان يعطي األموال واهلدايا  ، والسبب يف ذلك واضح لكل ذي لب

  .)3(لكل من يضع مناقب يف أيب بكر وعمر وعثامن ويذم عليا عليه السالم

                                                        

 2/202 ، املصدر السابق) 1(

 2/168 ، املصدر السابق) 2(

 2/93 ، املصدر السابق) 3(
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بالرغم  ، ًعاص حماربا لإلمام عيل عليه السالموقف عمرو بن ال) : معارص(نجاح الطائي 

 فوقف إىل جنب معاوية لكونه أحد أعمدة .من خلعه من والية مرص بأمر عثامن األموي

 .)1(احلزب القريش

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(إبن العاص

ل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد مح) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(إلحراقها يقودهم عمر بن اخلطاب وفيهم عمرو بن العاص وسلم صىل اهللا عليه وآله 

من الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة عمرو بن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(العاص

 للحبشة رغب عامرة يف الزنا مع إمرأة إبن العاص يف سفرهتام) : معارص(نجاح الطائي 

 .)5(ًفأبى أوال ثم ريض لكنه حقد عىل عامرة وخطط لقتله فقتله

 .)6(ًبقي معاوية مالزما ألخيه من املنكر عمرو بن العاص) : معارص(نجاح الطائي 

                                                        
 1/339 ، املصدر السابق) 1(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(

 209 ، املصدر السابق) 3(

 206 ، املصدر السابق) 4(

 143 ، املصدر السابق) 5(

 95 ، املصدر السابق) 6(
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يف رجاله ذكر أصحاب ) الطويس(مسلك الشيخ ) : معارص(جواد القيومي اإلصفهاين 

 ، اماميا كان أو عاميا ، مؤمنا كان أو منافقا ،  واألئمة عليهم السالم ومن روي عنهمالنبي

صىل اهللا عليه وهلذا عد اخللفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي 

وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد اهللا وبعض اخلوارج من أصحاب عيل عليه  ، وآله وسلم

 .)1(وانيقي من أصحاب الصادق عليه السالمواملنصور الد ، السالم

 

                                                        
 9 ، للطويس ، يف حتقيقة لكتاب رجال الطويس) 1(
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وإنام  ، فلم تكن بخليق أن تقع يف هذا وشبهه ، وأما أنت يا مغرية : احلسن عليه السالم

 : فقالت النخلة ، فإين طائرة عنك ، استمسكي : مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة

واهللا ما نشعر بعداوتك إيانا وال !  عيل فأعلم بك طائرة عني وهل علمت بك واقعة

ولقد درأ  ، وال يشق علينا كالمنا وإن حد اهللا يف الزنا لثابت عليك ، اغتممنا إذ علمنا هبا

هل ينظر  : صىل اهللا عليه وآله وسلم ولقد سألت رسول اهللا .عمر عنك حقا اهللا سائله عنه

 لعلمه " ال بأس بذلك يا مغرية ما مل ينو الزنا " : جها ؟ فقالالرجل إىل املرأة يريد أن يتزو

  .)1(!بأنك زان 

ولنبيه  ، ولكتابه نابذ ، فإنك هللا عدو! أما أنت يا مغرية بن شعبة  : احلسن عليه السالم

 ، وشهد عليك العدول الربرة األتقياء ، مكذب وأنت الزاين وقد وجب عليك الرجم

والصدق باألغاليط وذلك ملا أعد اهللا لك من  ، األباطيلودفع احلق ب ، فأخر رمجك

 أنت رضبت فاطمة .ولعذاب اآلخرة أخزى ، واخلزي يف احلياة الدنيا ، العذاب األليم

حتى أدميتها وألقت ما يف بطنها استذالال منك وسلم صىل اهللا عليه وآله بنت رسول اهللا 

                                                        
 10/197 ، ملحمد تقي التسرتي ، اموس الرجالق ، 6/294 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 1(

 ، 26/544 ، 11/216 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 1/575 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة، 

 ، نظريات اخلليفتني ، 78 ، ملصطفى املوسوي ، )عليه السالم(الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن 

 2/237 ، لنجاح الطائي
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وقد قال رسول  ،  المره وانتهاكا حلرمتهوخمالفة منكوسلم صىل اهللا عليه وآله لرسول اهللا 

  .)1(أنت سيدة نساء أهل اجلنة واهللا مصريك إىل النار : صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 : قال ، قلت ال : - الراوي -أتدري ما مثل املغرية بن شعبة ؟ قال  : الباقر عليه السالم

َآتيناه آياتنا فانسلخ منها : ( مثله مثل بلعم الذي أويت االسم األعظم قال الذي قال اهللا َ ُ ْْ َ َِ َِ َ ََ َ

ان من الغاوين  َ َفأتبعه الشيطان فك َ ْ ُ َ َِ َ ْ َ َ ُ َ َِ َّ ْ  .)2()]175 : األعراف[َ

 : متثل إبليس يف أربع صور) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

أهيا  : فقال ، ة ابن شعبةيف صورة املغريوسلم صىل اهللا عليه وآله تصور يوم قبض النبي 

فال تردوها يف بني هاشم  ، الناس ال جتعلوها كرسوانية وال قيرصانية وسعوها تتسع

  .)3(فينتظر هبا احلباىل

أن معاوية وضع قوما من  : قال أبو جعفر اإلسكايف) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

عليه السالم تقتيض الطعن فيه الصحابة وقوما من التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل 

                                                        
اللمعة  ، 44/83 ، 43/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/414 ، للطربيس ، االحتجاج) 1(

 ، 270 ، مجع جواد القيومي ، )عليه السالم(صحيفة احلسن  ، 871 ، للتربيزي األنصاري ، البيضاء

اهلجوم عىل بيت  ، 116 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 81 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين

 ، 1/165 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 300 ، لعبد الزهراء مهدي ، )ها السالمعلي(فاطمة 

 7/470 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث

 املغرية بن شعبة ورد يف ذمه روايات كثرية :  قال املحقق2/102 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني) 2(

 ، 28/205 ، )احلاشية (19/270 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 177 ، للطويس ، األمايل) 3(

ملحمد تقي  ، قاموس الرجال ، 9/108 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 109/189 ، 60/233

 63 ، لعباس القمي ، بيت األحزان ، 84 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 10/196 ، التسرتي
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منهم املغرية  ، فاختلقوا ما أرضاه ، والرباءة منه وجعل هلم عىل ذلك جعال يرغب يف مثله

  .)1(بن شعبة

واملغرية بن  ، ومنهم الوليد بن عقبة بن أيب معيط) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

 ، د نطقت به كتب السري واألخباروفحش عداوهتام ألمري املؤمنني عليه السالم ق ، شعبة

  .)2(واشتهر فبلغ يف الوضوح إىل مرتبة وجود النهار

املغرية بن شعبة هذا هو ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

  .)3(أحد رؤساء املنافقني من أصحاب العقبة والسقيفة لعنهم اهللا

 صىل اهللا عليه وآله وسلماية العامة عن النبي وأما رو) :  هـ1120 : ت(عىل خان املدنى 

 ملا صنع يف حقه وأنه يف ضحضاح - أبوطالب -أنه قال إن اهللا قد وعدين بتخفيف عذابه 

من نار فهو خرب يرونه كلهم عن رجل واحد وهو املغرية بن شعبة وبغضه لبني هاشم 

ف فبطل التمسك وعىل اخلصوص لعىل عليه السالم مشهور معلوم وقصته وخربه غري خا

 .)4(به

                                                        

 سبق خترجيه) 1(

 2/228 ، للمحقق الكركي ، لكركيرسائل ا) 2(

 2/16 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف) 3(

 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 55 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة) 4(

8/122 
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كان املغرية صاحب دنيا يبيع دينه بالنزر القليل منها ) :  هـ1350 : ت(حممد بن عقيل 

صىل اهللا يريض به معاوية حتى أنه قال يوما يف جملس معاوية إن عليا مل ينكحه رسول اهللا 

 .)1( حبا له ولكن أراد أن يكافئ بذلك إحسان أيب طالبعليه وآله وسلم

صىل اهللا عليه وآله إن النبي  : وأما قول من قال) :  هـ1383 : ت (عي األنطاكيحممد مر

 فغري مسلم فيه )ما أنا وأصحايب عليه( :  ملا سئل عن الفرقة الناجية أيتها هي ؟ فقالوسلم

 ، ألنه فيهم ممن ظهر منهم أفعال غري مرضية ، إذ أن الصحابة ليسوا كلهم ممن يتمسك هبم

ومعاوية الطليق ابن  ، امللعون ابن امللعون ، احلكم الطريد ابن الطريدمروان بن  : مثل

وكثري  ، وكاملجرم املغرية بن شعبة ، وعمرو بن العاص املشهور يف املكر واخلداع ، الطليق

 .)2(غريهم

 .)3(صحايب خبيث ملعون : املغرية بن شعبة) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

 ، ّنا عىل دور بعض أعداء اإلمام عيل ـ كعمرو بن العاصوقف) : معارص(عيل الشهرستاين 

 - أي زواج عمر من أم كلثوم -واملغرية بن شعبة ـ يف تطبيق وتطبيع هذا الزواج املفرتض 

ُوأن عائشة استعانت هبام لدفع عمر عن الزواج بأم كلثوم بنت أيب بكر ّوأهنام أرادا  ، ّ

 .)4(ًبسعيهم خدمة عمر واإلزراء بعيل معا

                                                        
 100 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية) 1(

 404 ، األنطاكيملحمد مرعي  ، ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت) 2(

 7/470 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث) 3(

 156 ، لعيل الشهرستاين ، زواج أم كلثوم) 4(
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وحاله  ، املغرية بن شعبه من ثبتت له صحبة ولكنه انحرف) : معارص(سن عبداهللا ح

 .)1(أوضح من أن يوضح

كعب إىل جنب ابن العاص واملغرية ومعاوية وعبد اهللا بن أيب ) : معارص(نجاح الطائي 

وخربوا البالد إذ وضعوا  ، ونرشوا الفساد ، ربيعة قد حرفوا الرشيعة وأشاعوا الفتن

 . )2(تحطيم اإلسالم سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وتراثيا األسس ل

لقد كان سعد واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

وهذان الواليان مع باقي والة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب  ، الشام

 وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي ،  بن شعبةواملغرية ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)3(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

حكموا  ، هناك عدة والة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق) : معارص(نجاح الطائي 

وهم معاوية وابن العاص واألشعري وابن أيب ربيعة  ، طيلة فرتة حياة عمر ، بلدانا مهمة

فلام حدثت احلرب بني اإلمام  ، ر املغرية يف انحيازه إىل جانب الباطل وقد استم.واملغرية

 . )4(عيل عليه السالم ومعاوية جاء املغرية فصىل بالناس ودعا ملعاوية 

صىل اهللا منذ اليوم األول لوفاة الرسول  ، حاول املغرية بن شعبة) : معارص(نجاح الطائي 

 واملغرية هو الذي .ل عىل منصب رسمي أن يتدخل يف السياسة للحصوعليه وآله وسلم

                                                        
 42 ، حلسن عبداهللا ، صحبة الرسول يف ميزان املعقول واملنقول) 1(

 19 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/297 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 2/254 ، لنجاح الطائي ، فتنينظريات اخللي) 3(

 2/237 ، املصدر السابق) 4(
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الرأي  : نصح أبا بكر وعمر بكسب العباس إىل جانبهام وذلك بمشاركته يف السلطة قائال

 ليقطعوا بذلك ناحية عيل بن أيب .أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده يف هذه اإلمرة نصيبا

 رفض هذا املطلب ولكن العباس ،  وواضح من هذا أن هدف املغرية كان دنيويا.طالب

 وبذلك يكون املغرية ممن شيد بناء أيب بكر .ورد أبا بكر وعمر وابن اجلراح وابن شعبة

 ورغم اعرتاف عمر بفسقه إال أنه كان جيله كثريا بحيث نصبه عىل أكرب .وعمر يف السلطة

والية يف ذلك الزمان أال وهي الكوفة الشاملة ملناطق واسعة من العراق وإيران 

أنت أمرينا  : فلقد قال املغرية لعمر ،  وكان املغرية يكسب قلب عمر بدهائه.انوأذربيج

 وهذا يذكرنا بدهاء كعب يف كسب قلب عمر يوم .ونحن املؤمنون فأنت أمري املؤمنني

إنام كان  :  وقال.إنه رجل يلبس احلق بالباطل : وقال عيل عليه السالم فيه ، سامه بالفاروق

 وكانت عالقة عمر مع .رها بنفر من قومه فتك هبم فهربإسالمه لفجرة وغدرة غد

وحفظ له عمر مشاركته يف أحداث  ، فقد أرس إليه رأيه يف أيب بكر ، املغرية جيدة جدا

 ، فأنقذه من رجم حمقق يف قضية أم مجيل يف البرصة ، وما بعدها من خطوب ، السقيفة

إن حد  :  عليه السالم للمغرية قال احلسن بن عيل.وواله عىل البحرين والبرصة والكوفة

ولقد سألت رسول اهللا  ، ولقد درأ عمر عنك حقا اهللا سائله عنه ، اهللا يف الزنا ثابت عليك

صىل اهللا عليه فقال  ،  هل ينظر الرجل إىل املرأة يريد أن يتزوجهاصىل اهللا عليه وآله وسلم

 وبعد ما قال رسول .بأنك زان لعلمه .ال بأس بذلك يا مغرية ما مل ينو الزنا : وآله وسلم

 الولد للفراش وللعاهر احلجر نصح املغرية زيادا بنقل أصله صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 . )1(!إىل أصل معاوية 

                                                        
 2/235 ، املصدر السابق) 1(
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من الوالة الذين اهتمهم اخلليفة عمر كان املغرية بن شعبة اهتمه ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1(بالفسق 

عد بأمر عمر وبقي قيس بعيدا عن السلطة التي تنعم فيها قتل س) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2( )معاوية وابن العاص واملغرية(الدهاة الفسقة 

من فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية وأحاطوا به املغرية بن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(شعبة

اري داهية ومن الذين عملوا مع عمر وأيب بكر كان متيم الد) : معارص(نجاح الطائي 

 وهكذا أصبح احلكم اإلسالمي مرصودا من ممثل .املتظاهر باإلسالم ، النصارى

النصارى متيم وممثل اليهود كعب ومن ممثيل قريش واألعراب املتظاهرين باإلسالم 

 . )4(كاملغرية 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمرضب املغرية بيده فاطمة بنت حممد ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)5(إحراق دارهاوشارك يف 

 أي -مل يدخل يف اإلسالم  : قال اإلمام عيل عليه السالم عنه) : معارص(نجاح الطائي 

 إذن .فقتلهم وسلب أمواهلم ، بعد أن غدر بجامعة من قومه ،  إال للجوء إليه-املغرية 

                                                        

 2/231 ، املصدر السابق) 1(

 2/220 ، املصدر السابق) 2(

 2/218 ، املصدر السابق) 3(

 2/217 ، املصدر السابق) 4(

 2/213 ، املصدر السابق) 5(
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صىل  وبعد موت النبي .دخوله يف اإلسالم مل يكن عن عقيدة دينية بل ملصلحة شخصية

 برز دوره مع رجال السقيفة مشاركا هلم يف ختطيط وتنفيذ عملية عليه وآله وسلماهللا 

 ومن خالل وجوده يف السقيفة ويف مجلة املشاركني يف .السقيفة وما أعقبها من خطوب

احلملة عىل بيت فاطمة عليها السالم برز دوره أكثر يف الرجال الساعني للحصول عىل 

مشاركته عمر وآخرين يف وفد أيب بكر إلقناع العباس فنالحظ  ، مركز سيايس يف الدولة

 وأصل الفكرة من بنات ...بن عبد املطلب بمبايعة أيب بكر مقابل مشاركته يف السلطة

 ،  وقد احرتمت الدولة جهود املغرية يف حث الناس عىل بيعة أيب بكر.أفكار املغرية

دهاء املغرية وابن العاص  ولقد شخص أبو بكر وعمر مكر و.فأرسلته واليا عىل البحرين

فسامها يف ختطيط وتنفيذ بيعة أيب بكر وبيعة عمر وبيعة عثامن وبيعة  ، فاعتمدا عليهام

 . )1(معاوية وإثر وفاة ابن العاص خطط املغرية لبيعة يزيد 

ال يعني ابتعاد أيب بكر وعمر عن تعيني أرحامهام يف السلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

املنصبني يف البلدان بل كان أرحامهام أقل مكرا وخبثا ودهاء من حسن صفات والهتام 

  .)2(أعضاء احلزب القريش العاملني يف جهاز الدولة من أمثال املغرية 

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا  : طبقا للنظرية اإلهلية) : معارص(نجاح الطائي  ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ  : الكهف[َ

 . )3( عن تولية الفسقة من أمثال املغريةامتنع اإلمام عيل عليه السالم] 51

                                                        

 2/212 ، املصدر السابق) 1(

 2/211 ، املصدر السابق) 2(

 2/204 ، املصدر السابق) 3(
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املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 

وبذلك تكون نظرية  .أيب سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة

مع ! اخلليفة عمر هي نفسها نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف 

 وقد نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع .الغفلة عن املؤمن القوي

 .)1(والته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب بكر فأبرزوه يف زمن عثامن

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(لطائي نجاح ا

واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبوموسى األشعري والوليد بن 

أي أن والة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف  ، عقبة

زل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا  فلام ع...مناصبهم التي منحها هلم عمر

 فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرار .هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

 وفعال استمر ابن العاص .والوايل املؤمن يعتربها خدمة إسالمية ومسؤولية دينية ، حكمه

 ، إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطةواملغرية وأبو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن العاص 

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )2(وارتكبوا املعايص ، ورسقوا أموال اهللا واملسلمني ، احلديث الكاذب

 ، مل يكن يرى عمر فرقا بني املسلمني السابقني واملتأخرين) : معارص(نجاح الطائي 

  .)3(!فعني الوليد وأيب هريرة واملغرية  ، واملؤمنني والفاسقني

                                                        

 2/202 ، املصدر السابق) 1(

 2/198 ، املصدر السابق) 2(

 2/194 ، املصدر السابق) 3(
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مل يول عمر البلدان املهمة لفرتات طويلة إال للمنحرفني عن بني ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد تربى هؤالء الناس عىل بغض أهل ...واملتأخرين يف إسالمهم كابن العاص ، هاشم

 . )1(البيت عليهم السالم

أوال إتقانه عدة  : وافق عمر عىل جمئ أيب لؤلؤة إىل املدينة ألمرين) : معارص( نجاح الطائي

 فيمكن أن يقال! واملغرية مقرب من عمر وال يرد طلبه  ، وثانيا طلب املغرية ذلك ، صنائع

واملغرية أوقع عمر يف  ، )يف قضية زناه بأم مجيل(إن عمر أنقذ املغرية من موت حمقق : 

 .)2(! ؟ ) أيب لؤلؤةيف قضية(موت حمقق 

مستخدما كافة  ، كان املغرية عارفا بالسبل املوصلة إىل الزعامء) : معارص(نجاح الطائي 

 فاملغرية هو الذي شارك يف كل أحداث السقيفة .الطرق حتت عنوان الغاية تربر الوسيلة

 وهو الذي اقرتح جذب العباس إىل جنب الدولة إلضعاف عيل عليه السالم ، وما بعدها

 وهو الذي عرض خدماته عىل اإلمام عيل عليه .وهو الذي لقب عمر بأمري املؤمنني، 

فكان داهية من دهاة !  وعرض خدماته عىل معاوية فأفلح يف ذلك ؟ .السالم فلم هيتم به

 ولكن فعل أيب لؤلؤة قد بني لعمر أن الرجال من أمثال املغرية قد يسببون له .ذلك العرص

 . )3(وفعال حصل هذا  ، يتهامشاكل عظيمة يكون ضح

إن املغرية كان حالة مشؤومة تسبب يف سخط الناس عليه يف ) : معارص(نجاح الطائي 

 ، فدخل يف اإلسالم الجئا ،  وكان قد فر من قومه لغدره هبم.البحرين والبرصة والكوفة

                                                        

 2/196 ، املصدر السابق) 1(

 2/177 ، املصدر السابق) 2(

 2/179 ، املصدر السابق) 3(
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وال ! ثم تسبب يف بداية إسالمه بقتل مسلم وختم سريته باقرتاحه خالفة يزيد للمسلمني 

أبو  ، كعب ، ابن العاص ، معاوية ، املغرية : أدري ملاذا قبل عمر هبؤالء حييطون به وهم

وخلفيتهم ! وهو املتفرس يف معرفة الرجال ؟  ، عبد اهللا بن أيب ربيعة ، متيم ، هريرة

قل يل من صديقك أقل لك من  :  وقد قيل.!الفاسدة وحارضهم املر شاهد عىل ذلك 

 . )1(أنت 

وقف املغرية بن شعبة بكل دهائه مساندا لبيعة احلزب القريش يف ) : معارص(الطائي نجاح 

يف مواجهته مع أهل البيت عليهم  ، ثم وقف نفس املوقف مع احلزب األموي ، السقيفة

 .)2( بالرغم من إبعاد عثامن له عن وظائف الدولة.السالم

ه السالم عىل منابر املسلمني أمر معاوية بسب اإلمام عيل علي) : معارص(نجاح الطائي 

ً فتبعا ألمر معاوية أخذ املغرية .فبقيت هذه القضية املخزية لرجال السقيفة أربعني عاما

 .)3(بسب اإلمام عيل عىل منابر الكوفة والبرصة

يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(املغرية

محل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد ) : معارص(ائي نجاح الط

  .)5(إلحراقها يقودهم عمر بن اخلطاب وفيهم املغرية بن شعبةوسلم صىل اهللا عليه وآله 
                                                        

 2/168 ، املصدر السابق) 1(

 1/340 ، املصدر السابق) 2(

 93 ، لنجاح الطائي ، رقة الكربى لكتب البرشية؟من وراء املح) 3(

 220 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 4(

 209 ، املصدر السابق) 5(
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أيكون املغرية بن شعبة الذي كان يلعن عليا عىل منرب الكوفة ) : معارص(أسد حيدر 

 أم سمرة بن جندب الذي أراق دماء ...حمال للتقدير ؟ويدعو الناس إىل الرباءة منه 

وقد وضع  ،  وكان ممن حيث الناس عىل اخلروج حلرب احلسني عليه السالم...املسلمني

 .)1(أحاديث فيام يؤيد معاوية

 

                                                        
 3/149 ، ألسد حيدر ، اإلمام الصادق) 1(
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 ، مية تنسبني إىل العجز عن املقالأما واهللا لوال أن بني أ : إلبن الزبري : احلسن عليه السالم

ولكن سأبني لك ذلك لتعلم أين لست بالعي وال الكليل  ، لكففت عنك هتاونا بك

ومل تك جلدك يف اجلاهلية مكرمة أن ال تزوجه عمتي  ، وعيل تفتخر ، إياي تعري ، اللسان

 من يف فكيف تفاخر ، ورشف بمكاهنا ، صفية بنت عبد املطلب فبذخ هبا عىل مجيع العرب

 لنا الرشف الثاقب ، نحن أكرم أهل األرض زندا ، القالدة واسطتها ويف األرشاف سادهتا

ثم تزعم أين سلمت األمر ملعاوية فكيف يكون ؟ وحيك كذلك وأنا  ، والكرم الغالب، 

 مل أفعل وحيك جبنا وال فرقا ، أشجع العرب ولدتني فاطمة سيدة النساء وخرية األمهات

 ،  مثلك وهو يطلب تريه ويداجيني املودة فلم أثق بنرصته ألنكم بيت غدرولكنه بايعني، 

ثم نكث بيعته  ، وأهل إحن ووتر فكيف ال تكون كام أقول وقد بايع أمري املؤمنني أبوك

 ليضل وسلمصىل اهللا عليه وآله ونكص عىل عقبيه واختدع حشية من حشايا رسول اهللا 

ى بريق األسنة قتل بمضيعة ال نارص له وأتى بك فلام دلف نخو األعنة ورأ ، هبا الناس

وأقعيت  ، واعتالك األشرت بريقك ، وقد وطئتك الكامة بأظالفها واخليل بسنابكها ، أسريا

وبنا تفتخر  ، عىل عقبيك كالكلب إذا احتوشته الليوث فنحن وحيك نور البالد وأمالكها

 النساء ثم تفتخر عىل بني األنبياء مل نصول وأنت ختتدع ، وإلينا تلقى مقاليد األزمة ، األمة

تزل األقاويل منا مقبولة وعليك وعىل أبيك مردودة تدخل الناس يف دين جد طائعني 

ثم بايعوا أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه فسار إىل أبيك وطلحة حني نكثا  ، وكارهني

وأتى  ، ام البيعةفقتال عند نكثهوسلم صىل اهللا عليه وآله البيعة وخدعا عرس رسول اهللا 

فعفى عنك فأنت عتاقة أيب وأنا  ، فنا شدته الرحم أن يقتلك ، بك أسريا تبصبص بذنبك
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 وقال مرتىض الرضوي يف تعليقة عىل هذه .فذق وبال أمرك ، سيدك وأيب سيد أبيك

هكذا تفجرت ينابيع البالغة عن لسان اإلمام السبط الزكي احلسن بن عيل عليهام  : اخلطبة

فكانت كلمته الذهبية أمىض من حد احلسام املرشيف املسلط عىل رأس ابن الزبري السالم 

 فقد ذكر اإلمام احلسن عليه السالم ابن الزبري .وأبيه ومعاوية عليهم لعائن اهللا ومالئكته

بتاريخ أسالفه وأجداده وما جنته أيدهيم من سوء وما اقرتفته من فحشاء ومنكرات بقيت 

 أفمثل هؤالء .لدهر تكشف سوآهتم لألجيال البرشية املتعاقبةصحائف مسودة يف وجه ا

 أولئك الذين قال اهللا ..يفاخر السادة البهاليل األنجاب املطهرين من كل دنس ودرن

 وقد .إنام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا : تعاىل يف حقهم

وقف عىل احلقيقة فأراد التخلص من و ، تلعثم ابن الزبري عندما اصطدم بالواقع املر

 - وما كان حظ معاوية ... فأسند فعلته النكراء إىل حتريض معاوية له يف ذلك...اجلريمة

 يف كشف سوءته وسفالة منبته وحمتده يف منطق اإلمام الزكي -بأقل من ابن الزبري 

 ، شميصلوات اهللا عليه وقد أذعن هو اآلخر بكل فضيلة ومنقبة لألصل العلوي اهلا

 رغم - واستسلم للواقع ...وختاذل أمام اإلمام احلسن عليه السالم ختاذل الوحش املروع

 ليخفي واقع أمره ... ولكنه صوب خطابه نحو ابن الزبري بالتعريض واالزدراء...-أنفه 

  .)1(وسوء مصيبته

ابن عن  أن علامء أهل البيت عليهم السالم ذكروا) :  هـ352: ت (أبو القاسم الكويف 

عىل   أنه ملا دخل مكة وعبد اهللا بن الزبري عىل املنرب خيطب فوقع نظرهريض اهللا عنهعباس 

عائشة  ابن عباس وكان قد أرض فقال معارش الناس قد أتاكم أعمى أعمى اهللا قلبه يسب

                                                        

صطفى مل ، )عليه السالم(أنظر اخلطبة والتعليق يف كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 1(

 5/600 ، للتسرتي ، إحقاق احلق ، أنظر أيضا، ) احلاشية (81 ، 80 ، املوسوي
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املحض  أم املؤمنني ويلعن حواري رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وحيل املتعة وهي الزنى

عكرمة فقال  م يف أذن عبد اهللا بن العباس وكان متوكئا عىل يد غالم له يقال لهفوقع الكال

 ...اما قولك حيل املتعة وهي الزنى املحض  : له أدنني منه فأدناه حتى وقف بإزائه وقال

عن بردى عوسجة ومىض عبد اهللا بن  انك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل أمك

أخربين عن بردى عوسجة وألح  لزبري مهروال إىل أمه فقالالعباس ونزل عبد اهللا بن ا

اهللا عليه وآله وقد أهدى له رجل  عليها مغضبا فقالت له ان أباك كان مع رسول اهللا صىل

اهللا عليه وآله العزوبة فأعطاه بردا  يقال له عوسجة بردين فشكا أبوك إىل رسول اهللا صىل

 وإذا به قد أتاين بربدتني فمتعني هبام منهام فجاءين فمتعني به ومىض فمكث عن برهة

 . )1(فعلقت بك وانك من متعة

إين ألكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعني سنة  : قال ابن الزبري) :  هـ354 : ت(املسعودي 

 .)2(عبد اهللا بن الزبري

كان عبد اهللا بن الزبري قد أغري ببني هاشم يتبعهم ) :  هـ356 : ت(أبو الفرج األصفهاين 

 مكروه ويغري هبم وخيطب هبم عىل املنابر ويرصح ويعرض بذكرهم فربام عارضه بكل

بن عباس وغريه منهم ثم بدا له فحبس ابن احلنفية يف سجن عادم ثم مجعه وسائر من كان 

                                                        
 ، ( احلاشية(29 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، )احلاشية(1/37 ، أليب القاسم الكويف ، االستغاثة) 1(

 21/4 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 14/450 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل

 ، لألصبهاين ، القول الرصاح يف البخاري وصحيحه اجلامع ، 3/80 ، للمسعودي ، وج الذهبمر) 2(

 ، رجال تركوا بصامت عىل قسامت التاريخ ، 1/191 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 193

سن حل ، نقض رسالة احلبل الوثيق ، 43/93 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 152 ، للطيف القزويني

 8 ، آل املجدد الشريازي
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بحرضته من بني هاشم فجعلهم يف حمبس له ومأله حطبا وأرضم فيه النار وقد كان بلغه 

يعة ابن احلنفية قد وافوا لنرصته وحماربة ابن الزبري فكان ان أبا عبد اهللا اجلديل وسائر ش

ذلك سبب إيقاعه به وبلغ أبا عبد اهللا اخلرب فواىف ساعة أرضمت النار عليهم فأطفأها 

 .)1(واستنقذهم واخرج ابن احلنفية من جوار ابن الزبري من يومئذ

وهو الذي زين  ،  احلربعبد اهللا هو الذي محل الزبري عىل) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

ويلعن يسب عيل بن  ، يبغض بني هاشم ، وكان سبابا فاحشا ، لعائشة مسريها إىل البرصة

 .)2(أيب طالب عليه السالم

إن عليا عليه السالم كان أحلم ) :  هـ726: ت (احلسن بن يوسف امللقب باملطهر احليل 

ل أحدا بإسائته فعفى عن مروان بن مل يقاتوسلم صىل اهللا عليه وآله الناس بعد رسول اهللا 

 وعفى عن عبد اهللا بن الزبري ملا عليه السالماحلكم يوم اجلمل وكان شديد العداوة له 

 .)3( وأكرم عائشة...استأرسه يوم اجلمل وكان يشتمه عليه السالم ظاهرا

 يف ذكر أعداء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

ويف احلقيقة هو عدو اهللا  ، الرجس النجس اخلبيث اللعني عبد اهللا :  منهم..عليه السالم

                                                        

 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة ، 9/16 ، أليب الفرج اإلصفهاين ، األغاين) 1(

 )احلاشية (221 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 1/260

يف ) المعليه الس(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 4/79 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 2(

 املنتخب من الصحاح الستة ، 325 ، 11/304 ، 5/97 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة والتاريخ

نقض رسالة احلبل  ، 43/94 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، )احلاشية (72 ، ملحمد حياة األنصاري، 

 9 ، حلسن آل املجدد الشريازي ، الوثيق

 387 ، للحيل ، رشح التجريد) 3(
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وال يستحي من ذلك وال يسرته وال يداحى  ، وعدو رسوله وعدو أهل بيته عليهم السالم

ومل يزل جمدا يف ذلك إىل أن قتل يف أيام بني مروان فلعنة اهللا عىل القاتل  ، فيه وال يداهن به

  .)1(ولواملقت

 جاءت من -ّ قتل نبوخذنرص لليهود -وأصل هذه الرواية ) : معارص(نجاح الطائي 

عبداهللا بن الزبري وهو أحد املستمعني لكعب األحبار اليهودي الواعظ يف املسجد النبوي 

 .)2(زمن عمر وعثامن

 ، وسلمصىل اهللا عليه وآله معاوية أقسم عىل أن يدفن ذكر النبي ) : معارص(جعفر العاميل 

الذي قطع الصالة  ،  ومن أمثال عبد اهللا بن الزبري.ومع معاوية سائر األمويني وأعواهنم

الن له أهيل سوء إذا ذكر شمخت  ، مدة طويلةوسلم صىل اهللا عليه وآله عىل النبي 

 . )3(آنافهم

بن الزبري هو عبد اهللا وكان أعدى عدو أهل البيت عبداهللا ) : معارص(عيل أكرب غفاري 

 : قد سار سببا لعدول الزبري عن ناحية أمري املؤمنني عليه السالم حيث قال عليه السالمو

 .ال زال الزبري معنا حتى أدرك فرخه

عبد اهللا بن الزبري الذي استوىل عىل احلجاز يف مكة ) : معارص(عبداللطيف البغدادي 

ري املؤمنني خاصة وبني  والذي نشأ عىل بغض عيل أم.وبعده ، واملدينة أيام يزيد بن معاوية

ما زال الزبري رجال منا أهل البيت حتى نشأ ابنه  : هاشم عامة والذي يقول فيه عيل

                                                        

 2/229 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 1(

 17 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 2(

 2/312 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم ) 3(
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 وهذا هو الذي قد بلغ من بغضه لبني هاشم إنه مكث أيام خالفته .املشؤوم عبد اهللا

 ، ويف نص أربعني يوماوسلم صىل اهللا عليه وآله أربعني مجعة ال يصيل فيها عىل النبي 

إن له أهيل  : وقال ، ال يمنعني ذكره إال أن تشمخ رجال بآنافها : يقول معتذرا عن ذلكو

صىل اهللا عليه  وقطع عبد اهللا بن الزبري ذكر رسول اهللا .سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره

ولكن له  ، إين ال أرغب عن ذكره : فقال ، فاستعظم الناس ذلك ، مجعا كثريةوسلم وآله 

 .)1(فأنا أحب أن أكبتهم ، رته أتلعوا أعناقهمأهيل سوء إذا ذك

والذي يبدو أن شخصية عبد اهللا بن الزبري ذات طابع حاد ) : معارص(لطيف القزويني 

 .)2(يسعى لتحقيق أهدافه بكل ثمن

 ، كان عبد اهللا بن الزبري يتغالب مع يزيد عىل امللك) : معارص(أمحد حسني يعقوب 

وطلب من بنى هاشم مبايعته  ، مى نفسه بأمري املؤمننيوس ، واستوىل عىل بعض األقاليم

فوضعهم عبد اهللا بن الزبري يف مغارة ومألها باحلطب  ، فرتدد اهلاشميون ، بامارة املؤمنني

وامتنع عبد اهللا بن الزبري ! لوال وصول نجدة من العراق  ، وهم ان حيرقهم مجيعا احياء

وعندما سألته ! ر ان يصىل عىل آل النبي حتى ال يضط ، عن الصالة عىل النبي يف خطبه

 .)3()فأحببت ان أكبتهم ، ان له اهل سوء إذا ذكرته ارشأبت أعناقهم : بطانته عن ذلك قال

 .)4(عبد اهللا بن الزبري اشتهر بعدائه ألهل البيت عليهم السالم) : معارص(عيل امليالين 

                                                        

 185 ، لعبداللطيف البغدادي ، الصالة عىل حممد وآله يف امليزان) 1(

 152 ، للطيف القزويني ، لتاريخرجال تركوا بصامت عىل قسامت ا) 2(

 403 ، ألمحد حسني يعقوب ، اخلطط السياسية) 3(

 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 46 ، لعيل امليالين ، بنت أيب جهل ، رسالة ىف حديث خطبة عىل) 4(

23/48 
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قد نشأ عىل كره بني هاشم حتى عبد اهللا بن الزبري هذا كان و) : معارص(مرتىض العسكري 

عيل عليه   قال.استطاع أن يغري رأي أبيه الزبري عىل عيل عليه السالم وهو ابن خال أبيه

  .)1(ما زال الزبري رجال منا أهل البيت حتى نشأ ابنه املشؤوم عبد اهللا : السالم

 ، هاشمفابن الزبري هذا الذي يتقد غيضا وحنقا عىل بني ) : معارص(مرتىض العسكري 

استطاع أن يسوق أم املؤمنني  ، والذي استطاع أن يغري رأي أبيه عىل عيل وهو ابن خاله

 .)2(التي كان بينها وبني عيل ما بينهام إىل هذه احلرب

 ملا سمعت نباح كالب احلوأب وتذكرت - عائشة -إهنا ) : معارص(مرتىض العسكري 

إنه  : الزبري فزعم أنه كذب من قالحديث الرسول وأرادت أن ترجع أتاها عبد اهللا بن 

 .)3( إذن فعبد اهللا بن الزبري كان وراء هذه احلرب.ومل يزل هبا حتى مضت ، احلوأب

 حممد بن احلنفية وعبد اهللا بن عباس يف - إبن الزبري -مجع ) : معارص(مرتىض العسكري 

 ، باحلسن بن احلسني بن عيل بن أيب طال : سبعة عرش رجال من بني هاشم منهم

فجعل يف فم  ، وحرصهم يف شعب بمكة يعرف بشعب عارم وأراد أن حيرقهم بالنار

فجدوا السري حتى انتهوا إىل مكة فباغتوا  ، الشعب حطبا كثريا فأرسل املختار أربعة آالف

 .)4(ابن الزبري وأنقذوا بني هاشم

                                                        

البن  ، ألئمةالفصول املهمة يف معرفة ا ، 1/259 ، ملرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة) 1(

 )احلاشية (1/421 ، الصباغ

 1/261 ، ملرتىض مرتىض العسكري ، أحاديث أم املؤمنني عائشة) 2(

 1/261 ، املصدر السابق) 3(

 1/260 ، املصدر السابق) 4(
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 .)1(عبد اهللا بن الزبري كان مثريا للفتنة) : معارص(حممد الريشهري 

كان عبد اهللا بن الزبري يبغض عليا عليه السالم وينتقصه ) : معارص(محدي امليانجي األ

 .)2(وينال من عرضه

 

                                                        

 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ) 1(

5/93 

 1/191 ، لألمحدي امليانجي ، ف الشيعةمواق) 2(
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أال إن أئمة الكفر يف االسالم مخسه طلحة والزبري ومعاوية وعمرو بن  : عيل عليه السالم

  .)1(العاص وأبو موسى األشعري

 وذكر من ..إن يف التابوت األسفل ستة من األولني وستة من اآلخرين : ه السالمعيل علي

  .)2(الستة اآلخرين أبو موسى األشعري

أنه قنت يف الصبح فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى وأبا  : عيل عليه السالم

  ويف حديث آخر أنه عليه السالم صىل بالناس املغرب فقنت يف.األعور وأصحاهبم

 .لعن معاوية وعمرو العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلمي والركعة الثانية

وأيضا كان عيل عليه السالم بعد احلكومة إذا صىل الغداة واملغرب وفرغ من الصالة 

عبد الرمحن بن  واللهم العن معاوية وعمرا وأبا موسى وحبيب بن سلمة : وسلم قال

  .)3( بن عقبةخالد والضحاك بن قيس والوليد

                                                        

رشح  ، 32/335 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/331 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 )احلاشية (31/326 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 ، معجم رجال احلديث ، 30/409 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 485 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

 11/306 ، للخوئي

 ، 33/185 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (63 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 3(

عليه (اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 9/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 303

مستدرك  ، 1/162 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )السالم

 للطويس ، األمايل ، 1/57 ، للنوري الطربيس ، خامتة املستدرك ، 4/410 ، للنوري الطربيس ، الوسائل
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 فقال ، رضينا نحن بأيب موسى األشعري : عندما قال األشعث بن قيس : عيل عليه السالم

قد فارقني وخذل الناس مني وفعل كذا وكذا  ، وحيكم هو ليس بثقة : عيل عليه السالم

 . )1(ثم إنه هرب شهورا حتى أمنته  ، وذكر أشياء فعلها أبو موسى

 - أي أبوموسى األشعري -ا كان عندي بمؤمتن وال ناصح واهللا م : عيل عليه السالم

. ولقد أردت عزله فأتاين األشرت فسألني أن أقره وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررته

ولقد كان الذين تقدموين استولوا عىل  ، ما كان عندي مؤمتنا وال ناصحا : ويف رواية

فسألني األشرت فيه أن أقره  ،  عزلهولقد أردت ، مودته وولوه وسلطوه باالمر عىل الناس

 .)2(وعملت عىل رصفه من بعد  ، فأقررته عىل كره مني له

أن أبا معقل املزين  : يف رواية احلارث بن املغرية النرصي أنه قال له : الصادق عليه السالم

حدثني عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه صىل بالناس املغرب فقنت يف الركعة الثانية 

                                                                                                                                        

عليه (فضائل أمري املؤمنني  ، 9/266 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 725، 

 97 ، البن عقدة الكويف ، )السالم

مروج  ، 2/107 ، لسعيد أيوب ، معامل الفتن ، 2/257 ، الطائيلنجاح  ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/391 ، للمسعودي ، الذهب

الدر  ، 14/10 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 101 ، 32/86 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

عليه (سني موسوعة كلامت اإلمام احل ، 70 ، للطويس ، األمايل ، 341/ ، إلبن حاتم العاميل ، النظيم

 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 176 ، )عليه السالم(للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، )السالم

 2/154 ، لعيل األبطحي ، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني ، 11/194
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ن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى األشعري وأبا األعور السلمي ؟ قال عليه ولع

 .)1(السالم الشيخ صدق فالعنهم 

صىل واهللا ما يف أصحاب رسول اهللا  : حذيفة بن اليامن) :  هـ260 : ت(الفضل بن شاذان 

  .)2(منافق أحد أعرف باملنافقني مني وأنا أشهد أن أبا موسى األشعري اهللا عليه وآله وسلم

 ، ومضل األمة ، أبو موسى األشعري مقيم الفتنة) :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي 

ستفرتقون  : حيث قال ، أنه إمام الفرقة املرتدةوسلم صىل اهللا عليه وآله الذي أخرب النبي 

 فرقة منها عىل احلق ال ينقص الباطل منها شيئا حيبونني وحيبون أهل بيتي ، عىل ثالث فرق

وفرقة عىل الباطل  ، مثلهم كمثل الذهبة احلمراء أوقد عليها صاحبها فلم تزدد إال خيارا، 

مثلهم مثل احلديدة أوقد عليها  ، ال ينقص احلق منها شيئا يبغضونني ويبغضون أهل بيتي

ال  : وفرقة مذبذبة بني هؤالء عىل ملة السامري يقولون ، صاحبها فلم تزدد إال رشا

 .)3(األشعريإمامهم  ، مساس

                                                        
 ، 88  ،لعدة حمدثني ، األصول الستة عرش ، 1/252 ، ألمحد بن حممد بن سلمة ، رشح معاين اآلثار) 1(

 ، 33/197 ، للمجليس ، بحار األنوار ، )احلاشية (2/43 ، البن أيب مجهور األحسائي ، عوايل اللئايل

 ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 5/314 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 82/210

 8/370 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 794 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين

 ، )احلاشية (100 28 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 61 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح) 2(

 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 76 ، لنجاح الطائي ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(إغتيال النبي 

 219 ، 218 ، 215 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 2/140

 إحقاق احلق ، 108 ، لنور اهللا التسرتي ، الصوارم املهرقة ، 152 ، أليب الفتح الكراجكي ، التعجب) 3(

 195 ، لنور اهللا التسرتي، 
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عامر بن يارس يعاقب أبا ) :  هـ460: ت (حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ الطائفة 

ويوبخه عىل تأخره عن عيل بن أيب طالب عليه السالم وقعوده عن  ، موسى األشعري

ما الذي أخرك عن أمري املؤمنني ؟ فواهللا لئن  ، يا أبا موسى : ويقول له ، الدخول يف بيعته

فإنام  ، ال تفعل ودع عتابك يل :  وأبو موسى يقول له.يه لتخرجن عن االسالمشككت ف

وسلم صىل اهللا عليه وآله سمعت رسول اهللا  ، ما أنا لك بأخ :  فقال له عامر.أنا أخوك

أفليس قد استغفر  :  فقال له أبو موسى.يلعنك ليلة العقبة وقد مهمت مع القوم بام مهمت

  .)1(اللعن ومل أسمع االستغفارقد سمعت  : يل ؟ قال عامر

جتسسوا عىل رسول  : قال عامر) :  هـ525: ت (حممد بن جرير بن رستم الطربي الشيعي 

األول  :  ويف نسخة-ليلة العقبة الثالثة وصاحبا البرصة وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

  .)2(وسىوأبو م ، وأبو مسعود ،  وعمرو بن العاص-والثاين والثالث وطلحة والزبري

ْومن الناس من يعبد اهللاََّ عىل حرف فإن  : قوله تعاىل) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب  َِ ٍ ِْ ََ ُ ْ َ َ ََ َ ُ ِ َّ

َأصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه خرس الدنيا واآلخرة ذلك هو  َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ٌ ْ َّ َْ ْ ُّ ْ َْ َ َْ ٌَ َِ َ َ َ َ َِ ِ َ

ُاخلرسان املبني ِ ُْ ُ َْ ْ  .)3(أنه كان أبا موسى وعمرو ، ]11 : احلج[ ُ

                                                        
مكاتيب  ، 33/306 ، )احلاشية (28/100 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 182 ، للطويس ، األمايل) 1(

 263 ، لعىل خان املدنى ، لدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعةا ، 1/605 ، لألمحدي امليانجي ، الرسول

 ، لألمحدي امليانجي ، مكاتيب الرسول ، 596 ، )الشيعي( ملحمد بن جرير الطربي  ، املسرتشد) 2(

1/605 

 62 ، للفضل بن شاذان األزدي ، اإليضاح ، 2/363 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب) 3(

 33/311 ، للمجليس ، واربحار األن ، )احلاشية(
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يا أبا موسى  : قال إبن العاص لألشعري يف قصة التحكيم) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

 ، إين ألظنه قد خدعك ، وحيك :  فتقدم أبو موسى ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال.فتكلم

فإن  ، مر قبلك ثم تكلم أنت بعدهإن كنتام قد اتفقتام عىل أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك األ

فإذا قمت به يف  ، وال آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيام بينك وبينه ، عمرا رجل غدار

 فتقدم فحمد .إهيا عنك إنا اتفقنا :  فقال- وكان أبو موسى رجال مغفال .الناس خالفك

فلم نر شيئا هو  ، األمةإنا قد نظرنا يف أمر هذه  ، يا أهيا الناس : اهللا وأثنى عليه ثم قال

 وقد أمجع رأيي ورأي صاحبي عمرو .أصلح ألمرها وأمل لشعثها من أال تتباين أمورها

فيولون  ، أن نستقبل هذا األمر فيكون شورى بني املسلمنيو ، عىل خلع عيل ومعاوية

فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم هلا  ،  وإين قد خلعت عليا ومعاوية.أمورهم من أحبوا

إن هذا  :  وقام عمرو بن العاص مقامه فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال. ثم تنحى فقعد.هالأ

وأثبت صاحبي معاوية  ، وأنا أخلع صاحبه كام خلعه ، قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه

ما  :  فقال له أبو موسى.وأحق الناس بمقامه ، يف اخلالفة فإنه ويل عثامن والطالب بدمه

ْإن حتمل عليه يلهث أو ( وإنام مثلك مثل الكلب .قد غدرت وفجرت ، لك ال وفقك اهللا َ َ َْ ْ ْ َ ِْ َِ ْ َ ِ

َترتكه يلهث  َ ُْ ْ ُ ْ إنام مثلك مثل  : فقال له عمرو :  قال. إىل آخر اآلية)]176 : األعراف[َ

َاحلامر حيمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللاَِّ واهللاَُّ( َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َِّ َّ َ ْ ُ َ ً َ ُ َْ ِ َ ْ ْ َْ ََ َ ال هيدي القوم الظاملني ِ ِِ َِّ َ ْ ََ َْ ْ
ومحل عىل رشيح ابن  ،  ومحل رشيح بن هانئ عىل عمرو فقنعه بالسوط.)]5 : اجلمعة[

ما  : فكان رشيح يقول بعد ذلك ، وقام الناس فحجزوا بينهم ، لعمرو فرضبه بالسوط

 أبا  والتمس أصحاب عىل.ندمت عىل شئ ندامتي أن ال رضبته بالسيف بدل السوط

حذرته  ، قبح اهللا أبا موسى : فكان ابن عباس يقول ، موسى فركب ناقته فلحق بمكة
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قد حذرين ابن عباس غدرة الفاسق ولكن  : وكان أبو موسى يقول وأمرته بالرأي فام عقل

 .)1(وظننت أنه لن يؤثر شيئا عىل نصيحة األمة ، اطمأننت إليه

 املجدين يف عداوة أمري املؤمنني عليه ومن) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

وهو عدو  ، املكنى بأيب موسى األشعري ، السالم من الصحابة عبد اهللا بن قيس األشعري

 ، صاحب الغفلة العظيمة يوم احلكمني يف حرب صفني ، اهللا ورسوله وعدو أهل البيت

ركن الدين وتضعضعت إذ بفعلته تزلزل  ، وبفعلته لعنة اهللا عليه واملالئكة والناس أمجعني

صىل اهللا  أن أهل السنة رووا يف كتبهم عن النبي -ً زاعام - إىل أن قال ...أركان املؤمنني

وكم له  ، والترصيح بنفاقه ، والقدح يف دينه ، أخبارا كثرية يف الطعن عليهوسلم عليه وآله 

  .)2(من يوم رش وفتنة يف الدين

 فرغ احلسن عليه السالم من خطبته قام عامر ملا) :  هـ1111: ت (حممد باقر املجليس 

احلمد هللا  : وخطب الناس واستنفرهم فلام سمع أبو موسى خطبتهام صعد املنرب وقال

الذي أكرمنا بمحمد فجمعنا بعد الفرقة وجعلنا إخوانا متحابني بعد العداوة وحرم علينا 

َوال تأكلوا أموا : دماءنا وأموالنا قال اهللا سبحانه َْ َ ْ ُ َُ ْ م بالباطل َ ُ م بينك ُ ِلك ِ َ ْ َْ َِ وقال ] 188 : البقرة[َ

ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم ( : تعاىل ِّ ُّ ُ ََّ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َْ ً ً ْ َْ فاتقوا اهللا عباد اهللا . )]93 : النساء[ُِ

                                                        

رشح  ، 2/348 ، ملحمد مهدي احلائري ، شجرة طوبى ، 33/301 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

البن  ، وقعة صفني ، 1/516 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/255 ، البن أيب احلديد ، هنج البالغة

الكنى  ، )احلاشية (1/511 ، بن الصباغال ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ، 545 ، مزاحم املنقري

 252 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 1/162 ، لعباس القمي ، واأللقاب

 2/230 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(
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 إىل آخر خطبته امللعونة التي تركها أوىل من .وضعوا أسلحتكم وكفوا عن قتال إخوانكم

 .)1(حبها ونفاقهذكرها وتنادى بكفر صا

إن آخر بذرة بذرها ابن النابغة خلالفة معاوية ) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

حتكيم كتاب اهللا واستقضائه يف الواقعة بعد ما نبذوه وراء ظهورهم وكان موالنا أمري 

ومنذ نشوب  ، املؤمنني عليه السالم يدعوهم منذ أول ظهور اخلالف بينه وبني ابن هند

لوال أن  ،  الطاحنة إىل التحكيم الصحيح الذي ال يعد وحمكامت القرآن ونصوصهاحلرب

غري ما  ، وعىل إمام احلق خيانة وظلام ، ابن النابغة وصاحبه يسريان عىل األمة غدرا ومكرا

 ، ومظاهر العدوان ، يتظاهران به من حتكيم الكتاب فوقع هناك ما وقع من لوائح الفتنة

ال وفقك اهللا  : بني قول أيب موسى البن العايص ،  ومحارية األشعريبني دهاء ابن العايص

وبني  ، انام مثلك كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ، غدرت وفجرت

وأودي  ، وإنك مثلك مثل احلامر حيمل أسفارا فوئد احلق : العايص أليب موسى قول ابن

  .)2(بني شيطان وغبي ، باحلقيقة

 اسمه .خبيث ملعون : أبو موسى األشعري) :  هـ1405 : ت(الشاهرودي  عيل النامزي

 .أشهد أن احلق مع عيل عليه السالم ولكن مالت الدنيا بأهلها :  قال.عبد اهللا بن قيس

يا عيل أنت مع احلق واحلق بعدي  :  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمولقد سمعت النبي 

 .كام قاله مجع من العامة ،  اهللا عليه وآله وسلمصىل يظهر منه أنه من أصحاب النبي .معك

باجلملة هو خبيث وعداوته ملوالنا أمري املؤمنني عليه السالم وكفره أشهر من كفر و

                                                        

 32/89 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 10/336 ، لألميني ، الغدير) 2(
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 وكان يلعنه أمري املؤمنني عليه السالم يف .قضاياه يف نصب احلكمني مشهورة و.إبليس

 .)1( 44  وسقط يف اهلاوية سنة.إنه جاثليق هذه األمة : قنوته وقال

من أصحاب رسول  ، أبو موسى األشعري : عبد اهللا بن قيس) : معارص(حممد اجلواهري 

ويكفيه خزيا  ، عليه السالم خبيث من أعداء أمري املؤمنني -وسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

ويف بعض الروايات انه سامري  ،  عن اخلالفة عند حتكيمهعليه السالمخلعه أمري املؤمنني 

 .)2(ألمة هذه ا

إن أبا موسى األشعري مل يكن حكام من قبل اإلمام أمري ) : معارص(مرتىض الرضوي 

املؤمنني عليه السالم وإنام رقى املنرب وفعل ما فعل عن باعث اهلوى وسخافة رأيه وضعف 

وأنه خيدع  ، عقله وكان اإلمام عيل عليه السالم عىل علم بأنه ال يليق ملنصب احلكومة

 ويف هذه اخلطبة يبني اإلمام أخطائه يف قضية احلكم وأنه خالف . ابن العاصويغر من قبل

  .)3(مقررات اإلسالم بمخالفته ألوامر اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم

بعد انتصار املسلمني عىل اجلبهة القرشية بالصلح وعىل اجلبهة ) : معارص(نجاح الطائي 

ية رغب املتزلفون إىل املصالح الدنيوية يف اليهودية باحلرب وتوسعت الدولة اإلسالم

 .)4(ًاغتنام الفرصة فدخلوا يف اإلسالم زيفا مثل أيب موسى األشعري 

                                                        

 8/459 ،  الشاهروديلعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث) 1(

  ، 344 ، 322 ، ملحمد اجلواهري ، من معجم رجال احلديث ، للمفيد ، )2(

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقة عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 3(

 86 ، ملصطفى املوسوي

 173 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 4(
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فقسمها كلها  ، كان أبو موسى قد جاء بأموال جليلة من العراق) : معارص(نجاح الطائي 

عبد ( وقد أفنى أبو موسى األشعري .عثامن يف بني أمية ومل يعرتض أبو موسى عىل ذلك

 . )1( عمره للعمل لصالح احلزب القريش)اهللا بن قيس

كان أبو موسى األشعري من املنحرفني عن اإلمام عيل عليه ) : معارص(نجاح الطائي 

 وملا جاء نبأ مقتل عثامن .السالم وقد جاء يف مبغض عيل عليه السالم من احلديث ما جاء

تعال يا أبا  : يب موسى األشعري أل)بن عتبة بن أيب وقاص(إىل أهل الكوفة قال هاشم 

 واستمر أبو موسى معاديا لعيل عليه .ال تعجل : موسى بايع خلري هذه األمة عيل فقال

ودعا إىل خلعه  ، السالم فقد ثبط الناس عن احلرب مع عيل عليه السالم يف معركة اجلمل

وقال له  ، فة وقد خلعه عيل عليه السالم عن والية الكو.عليه السالم يف قضية احلكمني

 فإنك " :  وكتب إليه عيل بن أيب طالب عليه السالم.فواهللا إنك ملن املنافقني قديام : األشرت

 . )2( "واستدرجك الغرور  ، امرؤ ضللك اهلوى

لقد كان سعد واليا لعمر عىل الكوفة وكان معاوية واليا له عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

الة عمر املشهورين كانوا كلهم ضد عيل بن أيب طالب وهذان الواليان مع باقي و ، الشام

 وعبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي ، واملغرية بن شعبة ، عليه السالم وهم عمرو بن العاص

  .)3(وأبو هريرة ، وأبو موسى األشعري، 

                                                        

 2/255 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/256 ، املصدر السابق) 2(

 2/254 ، املصدر السابق) 3(
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حكموا  ، هناك عدة والة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق) : معارص(نجاح الطائي 

وهم معاوية وابن العاص واألشعري وابن أيب ربيعة  ، طيلة فرتة حياة عمر ، بلدانا مهمة

فلام حدثت احلرب بني اإلمام  ،  وقد استمر املغرية يف انحيازه إىل جانب الباطل.واملغرية

 . )1(عيل عليه السالم ومعاوية جاء املغرية فصىل بالناس ودعا ملعاوية 

 أبا موسى األشعري صىل اهللا عليه وآله وسلم وصم رسول اهللا) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(وكذلك عيل عليه السالم واملسلمون ، بالنفاق

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبوموسى األشعري والوليد بن 

ة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف أي أن وال ، عقبة

 فلام عزل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا ...مناصبهم التي منحها هلم عمر

 فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرار .هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

 وفعال استمر ابن العاص .إسالمية ومسؤولية دينيةوالوايل املؤمن يعتربها خدمة  ، حكمه

 ، واملغرية وأبو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن العاص إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطة

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )3(ارتكبوا املعايص و ، ورسقوا أموال اهللا واملسلمني ، احلديث الكاذب

                                                        

 2/237 ، املصدر السابق) 1(

 2/234 ، املصدر السابق) 2(

 2/198 ، املصدر السابق) 3(
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مل يول عمر البلدان املهمة لفرتات طويلة إال للمنحرفني عن بني ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد تربى هؤالء الناس عىل ...واملتأخرين يف إسالمهم كأيب موسى األشعري ، هاشم

 . )1(بغض أهل البيت عليهم السالم

 األشعري كام ساوم رجال السقيفة وقد ساوم معاوية أبا موسى) : معارص(نجاح الطائي 

  أما بعد فإن عمرو بن العاص قد بايعني عىل ما أريد" : إذ جاء يف رسالته لألشعري ، أباه

وأقسم باهللا لئن بايعتني عىل الذي بايعني الستعملن أحد ابنيك عىل الكوفة واآلخر عىل ، 

 إليك بخطي فاكتب وقد كتبت ، وال تقىض دونك حاجة ، وال يغلق دونك باب ، البرصة

فلام ويل معاوية أتيته فام أغلق دوين بابا وال كانت يل حاجة إال  :  ثم قال.إيل بخط يدك

 . )2(قضيت

وقف أبو موسى األشعري معارضا خلالفة عيل عليه السالم ) : معارص(نجاح الطائي 

 ويف . مانعا أهل الكوفة من االلتحاق بجيش عيل عليه السالم يف البرصة)بعد بيعته(

معركة صفني خلع األشعري اإلمام عليا عليه السالم من اخلالفة وبايع أحد أفراد احلزب 

 . )3( ولكن مل يفلح )عبد اهللا بن عمر(القريش 

كان أبوموسى األشعري من جناح عمر يف احلزب القريش لذلك ) : معارص(نجاح الطائي 

شعري عرفت عمر وإن ًأوىص به عمر كثريا فكان وجها من وجوه عمر إن عرفت األ

أبوموسى األشعري يف دعم عمر  ويف مقابل ذلك إستمر .عرفت عمر عرفت األشعري

                                                        

 2/196 ، املصدر السابق) 1(

 1/352 ، املصدر السابق) 2(

 1/342 ، املصدر السابق) 3(
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ّومعاداة أهل البيت عليهم السالم ففي معركة اجلمل ثبط الناس عن احلرب مع  ، واوالده

 .)1(عيل بن أيب طالب عليه السالم

يف العقبة وسلم عليه وآله صىل اهللا من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(أبوموسى األشعري

 .)أي ابن زنا(ابن املراقة  : قال عقيل بن أيب طالب عن األشعري) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(ً مؤكدا كونه إبن زنا.وقال عنه معاوية أنه دعي األشعريني

ول وقد كانت سرية أيب موسى األشعري غري مرضة بالعمل والق) : معارص(نجاح الطائي 

  .)4(فقد ذكره حذيفة يف مجلة منافقي ليلة العقبة. اهتمه أعاظم الصحابة بالنفاق

رغم إشرتاك األشعري وعمر يف محلة العقبة لقتل النبي إال أن ) : معارص(نجاح الطائي 

منها إشرتاك عمر يف قضية  ، ّابن عمر فضل األشعري عىل أبيه لدالئل كثرية يعرفها القليل

ودفع عمر باب فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة . لدواء القاتل املتسبب يف موتهلد النبي با

  .)5(ًعليها متسببا يف قتلها

من أشهر أعداء أمري املؤمنني عليه السالم  : أيب موسى األشعري) : معارص(عيل امليالين 

ني فقد كان يوم اجلمل يقعد بأهل الكوفة عن اجلهاد مع االمام عيل عليه السالم ويف صف

                                                        

 221 ، لنجاح الطائي ، لوك الثالث؟ملاذا مل يصل عيل عىل امل) 1(

 220 ، املصدر السابق) 2(

 220 ، املصدر السابق) 3(

 215 ، املصدر السابق) 4(

 218 ، املصدر السابق) 5(
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خلع االمام عند اخلالفة وقد بلغ به احلال إن كان االمام عليه السالم يلعنه يف قنوته مع 

 .)1(معاوية ومجاعة من اتباعه

 


 

صىل اهللا عليه وآله كنا قعودا عند رسول اهللا  : عن أيب ذر : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صىل اهللا رينا إذ أقبل ثالثة رهط من املهاجرين البدريني فقال رسول اهللا ما معنا غوسلم 

فرقة أهل حق ال يشوبون بباطل مثلهم كمثل  : تفرتق أمتي ثالث فرق : عليه وآله وسلم

 وفرقة أهل باطل ال .الذهب كلام فتنته بالنار ازداد حسنا وثناءا إمامهم هذا ألحد الثالثة

ديد كلام فتنته بالنار ازداد خبثا ونتنا وإمامهم هذا ألحد يشوبون بحث مثلهم كمثل احل

هذا  ، وفرقة أهل ضاللة مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء إمامهم ، الثالثة

 .عيل بن أيب طالب إمام املتقني : فسألته عن أهل احلق وإمامهم فقال :  قال.ألحد الثالثة

  .)2(فلم يفعلفجهدت أن يفعل  ، وأمسك عن االثنني

                                                        
 ، 27 ، لعيل امليالين ، رسالة يف صالة أيب بكر ، 307 ، لعيل امليالين ، االمامة يف أهم الكتب الكالمية) 1(

 135 ، لطارق زين العابدين ، دعوة إىل سبيل املؤمنني ، 24/29 ،  البيتملؤسسة آل ، جملة تراثنا

كتاب  ، 475البن طاووس  ، اليقني ، 241البن طاووس  ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 2(

أنه يدل عىل اختالف األمة بعد  ، ووجه الداللة :  وقال225 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني

فبطل ما ادعوه من  ، وان أهل احلق من كان عيل عليه السالم امامه، وسلم  اهللا عليه وآلهالنبي صىل 

عليه (مناقب عيل بن أيب طالب  ، 30/205 ، للمجليس ، بحار األنوار ، االمجاع عىل امامة أئمة الضاللة
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 : وقد قال له عثامن حني خاصمه أبو ذر وطلب منه حقه من بيت املال : عيل عليه السالم

عيل عليه   قال.أي سفيه ؟ قال أبوذر«  : أال تغني عنا سفيهك هذا ؟ قال عليه السالم

عيل عليه   قال.الرتاب يف فيك : لعيل عليه السالم فقال عثامن ...ليس بسفيه : السالم

  .)1(بل الرتاب يف فيك : المالس

 ، شهدت أبا ذر مرض مرضا عىل عهد عمر يف إمارته) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

وقد أوىص  ، فدخل عليه عمر يعوده وعنده أمري املؤمنني عليه السالم وسلامن واملقداد

 فلام خرج عمر قال رجل من أهل أيب ذر من .أبو ذر إىل عيل عليه السالم وكتب وأشهد

قد أوصيت إىل أمري  : ما منعك أن تويص إىل أمري املؤمنني عمر ؟ قال : ني عمه بني غفارب

ونحن أربعون رجال من صىل اهللا عليه وآله وسلم  أمرنا رسول اهللا .املؤمنني حقا حقا

فينا هذا  ، فسلمنا عىل عيل عليه السالم بإمرة املؤمنني ، العرب وأربعون رجال من العجم

 وال أحد من العرب وال من املوايل العجم راجع ).أمري املؤمنني(ميته القائم الذي س

أحق ( : فإهنام قاال ، إال هذا وصوحيبه الذي استخلفهصىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا 

                                                                                                                                        

ويه األصفهاين أليب بكر أمحد بن موسى ابن مرد ، )عليه السالم(وما نزل من القرآن يف عيل ) السالم

 78، لعيل البهبهاين  ، مصباح اهلداية يف إثبات الوالية ، 124

لألمحدي  ، مواقف الشيعة ، 31/450 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 710 ، للطويس ، األمايل) 1(

حياة أمري املؤمنني  ، 251 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 2/20 ، امليانجي

) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 3/334 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) ليه السالمع(

 ، إليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 12/30 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ

265 
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حق  ، اللهم نعم : وقالصىل اهللا عليه وآله وسلم  ؟ فغضب رسول اهللا )من اهللا ورسوله

  .)1(بذلك فأمرتكم بهأمرين اهللا  ، من اهللا ورسوله

أنا أحدثكم بحديث قد  : رمحة اهللا عليه : أبو ذرقال ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

صىل اهللا عليه وآله ألستم تشهدون أن رسول اهللا  : سمعتموه أو من سمعه منكم قال

رش األولني واآلخرين اثنا عرش ستة من األولني وستة من اآلخرين ثم سمى  : قالوسلم 

 وفرعون وهو معاوية ، فالعجل وهو نعثل :  وأما الستة من اآلخرين...من األولنيالستة 

والسامري وهو أبو موسى عبد اهللا بن  ، وقاروهنا وهو سعد ، وهامان هذه األمة زياد، 

واألبرت وهو عمرو  ،  أي ال قتال" ال مساس " : قيس ألنه قال كام قال سامري قوم موسى

 ثم .وأنا عىل ذلك من الشاهدين : قال ، نعم :  ذلك ؟ قالواأفتشهدون عىل ، بن العاص

إن أمتي ترد عيل احلوض عىل مخس رايات أوهلا  : ألستم تشهدون أن رسول اهللا قال : قال

راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت 

 يف الثقلني من بعدي ؟ فيقولون بامذا خلفتموين : فأقول ، أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه

 ، اسلكوا ذات الشامل ، فأقول ، واضطهدنا األصغر وأخذنا حقه ، كذبنا األكرب ومزقنا

 ثم ترد عيل راية .ال يطعمون منه قطرة وفينرصفون ظامء مظمئني قد اسودت وجوههم

ن  قيل يا رسول اهللا وما املبهرجو-فرعون أمتي وهم أكثر الناس ومنهم املبهرجون 

 -ال ولكن هبرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا وهلا يرضون  : هبرجوا الطريق ؟ قال

فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه 

كذبنا األكرب  : بام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ فيقولون : فأقول ، ومن فعل فعله يتبعه

                                                        

ملحمد بن  ، ر الفريد العقد النضيد والد268 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 28/124 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 111 ، احلسن القمي
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فينرصفون ظامء  ، اسلكوا سبيل أصحابكم : فأقول ، صغر فقتلناهومزقناه وقاتلنا األ

ثم ترد عيل راية هامان أمتي فأقوم  :  قال.مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة

فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله 

كذبنا األكرب وعصيناه وخذلنا  :  فيقولونبام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ : فأقول ، يتبعه

فينرصفون ظامء مظمئني مسودة  ، اسلكوا سبيل أصحابكم : األصغر وخذلنا عنه فأقول

 ثم ترد عيل راية عبد اهللا بن قيس وهو إمام مخسني ألف .وجوههم ال يطعمون منه قطرة

 وخفقت فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه ، فأقوم فآخذ بيده ، من أمتي

 : بام خلفتموين يف الثقلني من بعدي ؟ فيقولون : أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول

اسلكوا سبيل  : كذبنا األكرب ومزقناه وعصيناه وخذلنا األصغر وخذلنا عنه فأقول

 ثم ترد عيل .فينرصفون ظامء مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة ، أصحابكم

ه فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه املخدج برايته فآخذ بيد

كذبنا األكرب  : بام خلفتموين يف الثقلني بعدي ؟ فيقولون : فأقول ، ومن فعل فعله يتبعه

اسلكوا سبيل أصحابكم فينرصفون ظامء  : فأقول ، وعصيناه وقاتلنا األصغر وقتلناه

لعل هذه التفسريات من  : جليس قال امل.مظمئني مسودة وجوههم ال يطعمون منه قطرة

الرواة تقية وإال فانطباق العجل عىل أيب بكر وفرعون عىل عمر وقارون عىل عثامن كام هو 

  .)1(املرصح به يف أخبار أخر

                                                        
 ، االحتجاج ، 458 ، للصدوق ، اخلصال ، 161حتقيق حممد باقر األنصاري  ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 ، 30/207 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 444 ، 364 ، البن طاووس ، اليقني ، 1/112 ، للطربيس

 ، تفسري نور الثقلني ، 5/386 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 37/342 ، 405

األنوار  ، 11/306 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 5/684 ، 4/159 ، 3/391 ، للحويزي
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ون دماءكم وال (قوله ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ م ال تسفك ُ َوإذ أخذنا ميثاقك َ َ َ َ ْ َْ َْ َ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ ِ

َخترجون  ُ ِ ْ م من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ُ ُ َأنفسك ْ ُ ُُ َ ُ َُ َ َْ ُْ ْ ْ َ َّ ْ ِّ ََ َ َِ  نزلت يف أيب ذر )]84 : البقرة[ِ

رمحة اهللا عليه وعثامن بن عفان وكان سبب ذلك ملا امر عثامن بنفي أيب ذر إىل الربذة دخل 

ت إليه عليه أبو ذر وكان عليال متوكئا عىل عصاه وبني يدي عثامن مأة ألف درهم قد محل

من بعض النواحي وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون ان يقسمها فيهم فقال أبو ذر 

لعثامن ما هذا املال ؟ فقال عثامن مأة ألف درهم محلت إيل من بعض النواحي أريد أضم 

 يا عثامن أيام أكثر مأة ألف درهم أو أربعة دنانري "إليها مثلها ثم أرى فيها رأي فقال أبو ذر 

 قال اما تذكر انا وأنت وقد دخلنا عىل رسول اهللا " مأة ألف درهم "قال عثامن بل  ؟ ف"

 عشيا فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السالم فلام صىل اهللا عليه وآله وسلم

أصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبرشا فقلنا له بآبائنا وأمهاتنا دخلنا إليك البارحة فرأيناك 

ا حزينا ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك فرحا مستبرشا فقال نعم كان قد بقي عندي من كئيب

فئ املسلمني أربعة دنانري مل أكن قسمتها وخفت ان يدركني املوت وهي عندي وقد 

وقال له يا أبا إسحاق ما  ، قسمتها اليوم واسرتحت منها فنظر عثامن إىل كعب األحبار

فروضة هل جيب عليه فيام بعد ذلك شيئا ؟ فقال ال ولو تقول يف رجل أدى زكاة ماله امل

اختذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ فرفع أبو ذر عصاه فرضب هبا رأس 

كعب ثم قال له يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر يف أحكام املسلمني قول اهللا أصدق 

نزون الذ"من قولك حيث قال  ْ َّ والذين يك َ َُّ ِ َِ َ ُهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاِّ فبرشهم َ َْ َِّ ََّ ُ َ َ ََ ُ َ َ ِْ ِ َ َِ ِ ِ

                                                                                                                                        

 ، رشح العينية احلمريية ، 2/347 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 171 ، جلعفر النقدي ، العلوية

يستفاد من بعض األخبار أن  : قال (280 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 525 ، اضل اهلنديللف

 4/515 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، ، ) كان بمنزلة قارون- أي عثامن -ًنعثال 
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ٍبعذاب أليم  َِ َ ٍ َ وى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هـذا *ِ ْ َ يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتك ُ َ ََ ُ ُْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ُ ََّ ِ ِ َ ُ

نز ْ م فذوقوا ما كنتم تك ُ ُما كنزتم ألنفسك ِْ َِ ُ ُْ َ ْ ْ َُ َْ ُ ُ َ ُ َ  يا أبا ذر " فقال عثامن "] 35-34 : التوبة[َون َ

 كذبت يا " فقال "انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك ولوال صحبتك لرسول اهللا لقتلتك 

 فقال ال يفتنونك يا أبا ذر وال صىل اهللا عليه وآله وسلمعثامن أخربين حبيبي رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا يقتلونك واما عقيل فقد بقي منه ما احفظه حديثا سمعته من 

 يف ويف صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال وما سمعت من رسول اهللا " فيك ويف قومك وسلم

 سمعت يقول إذا بلغ آل أيب العاص ثالثون رجال صريوا مال اهللا دوال "قومي ؟ قال 

يا معرش  " فقال عثامن "وكتاب اهللا دغال وعباده خوال والفاسقني حزبا والصاحلني حربا 

 فقالوا ال ما سمعنا هذا من "أصحاب حممد هل سمع أحد منكم هذا من رسول اهللا 

يا أبا  :  فقال عثامن ادع عليا فجاء أمري املؤمنني عليه السالم فقال له عثامن"رسول اهللا 

 فقال أمري املؤمنني مه يا عثامن ال تقل كذاب "احلسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب 

 ما أظلت اخلرضاء وال أقلت " يقول صىل اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا فاين سمعت

صىل اهللا عليه وآله  فقال أصحاب رسول اهللا "الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر 

 فبكى أبو ذر صىل اهللا عليه وآله وسلم صدق أبو ذر وقد سمعنا هذا من رسول اهللا وسلم

ه إىل هذا املال ظننتم انى اكذب عىل رسول اهللا عند ذلك فقال ويلكم كلكم قد مد عنق

 ثم نظر إليهم فقال من خريكم فقالوا من خرينا فقال انا فقالوا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 يف هذه صىل اهللا عليه وآله وسلمحبيبي رسول اهللا  أنت تقول انك خرينا قال نعم خلفت

هللا سائلكم عن ذلك وال يسألني اجلبة وهو عني راض وأنتم قد أحدثتم احداثا كثرية وا

 اال ما أخربتني عن صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال عثامن يا أبا ذر أسألك بحق رسول اهللا 

صىل اهللا عليه وآله شئ أسألك عنه فقال أبو ذر واهللا لو مل تسألني بحق حممد رسول اهللا 
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ة حرم اهللا وحرم  أيضا ألخربتك فقال اي البالد أحب إليك أن تكون فيها فقال مكوسلم

رسول اهللا ا عبد اهللا فيها حتى يأتيني املوت فقال ال وال كرامة لك قال املدينة حرم رسول 

 قال ال وال كرامة لك فسكت أبو ذر فقال عثامن اي البالد صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

عثامن رس أبغض إليك أن تكون فيها قال الربذة التي كنت فيها عىل غري دين االسالم فقال 

إليها فقال أبو ذر قد سألتني فصدقتك وانا أسألك فأصدقني قال نعم قال أخربين لو 

بعثتني يف بعث من أصحابك إىل املرشكني فأرسوين فقالوا ال نفديه اال بثلث ما متلك قال 

كنت أفديك قال فان قالوا ال نفديه اال بنصف ما متلك قال كنت أفديك قال فان قالوا ال 

صىل اهللا  بكل ما متلك قال كنت أفديك قال أبو ذر اهللا أكرب قال حبيبي رسول اهللا نفديه اال

 يا أبا ذر وكيف أنت إذا قيل لك اي البالد أحب إليك أن تكون " يوما عليه وآله وسلم

فيها فتقول مكة حرم اهللا وحرم رسوله ا عبد اهللا فيها حتى يأتيني املوت فيقال لك ال وال 

فاملدينة حرم رسول اهللا فيقال لك ال وال كرامة لك ثم يقال لك فأي كرامة لك فتقول 

البالد أبغض إليك أن تكون فيها فتقول الربذة التي كنت فيها عىل غري دين االسالم فيقال 

 فقلت يا " اي والذي نفيس بيده انه لكائن " فقلت وان هذا لكائن فقال "لك رس إليها 

 عاتقي فارضب به قدما قدما قاال ال اسمع واسكت رسول اهللا أفال أضع سيفي هذا عىل

ولو لعبد حبيش وقد انزل اهللا فيك ويف عثامن آية فقلت وما هي يا رسول اهللا فقال قوله 

 وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم ثم "تعاىل 

فريقا منكم من ديارهم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون 

تظاهرون عليهم باالثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حمرم عليكم 
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اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فام جزاء من يفعل ذلك منكم اال 

  .)1("خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عام تعملون

عن صهبان موىل األسلميني ) :  هـ436: ت ( احلسني املعروف بالرشيف املرتىض عيل بن

حتى  ، رأيت أبا ذر يوم دخل به عىل عثامن عليه عباءة مدرعا قد درع هبا عىل شارف : قال

أنا الذي نصحتك  : أنت الذي فعلت وفعلت ؟ فقال : فقال ، أنيخ به عىل باب عثامن

لكنك تريد  ، كذبت واهللا : فقال عثامن ، تغشنيونصحت صاحبك فاس ، فاستغششتني

اتبع سنة صاحبيك ال يكون ألحد  : فقال له أبو ذر ، قد أنغلت الشام علينا ، الفتنة وحتبها

واهللا ما وجدت يل  : مالك ولذاك ال أم لك ؟ فقال أبو ذر : فقال له عثامن ، عليك كالم

أشريوا عيل يف هذا  : ب عثامن وقالفغض ، عذرا إال األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 أو - فإنه قد فرق مجاعة املسلمني -أو أقتله  ، إما أن أرضبه وأحبسه : الشيخ الكذاب

أشري عليك  :  فقال- وكان حارضا -فتكلم عيل عليه السالم  ، أنفيه من أرض اإلسالم

بكم بعض الذي إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يص(  ف : بام قال مؤمن آل فرعون

بل  : فقال عيل بن أيب طالب عليه السالم ، بفيك الرتاب : فقال عثامن ،  اآلية)يعدكم

صىل اهللا عليه وآله وحيك يا عثامن تصنع هذا بأيب ذر صاحب رسول اهللا  ، بفيك الرتاب

فجعل أبو ذر  ، وتفرقوا ، وهو من عرفت زهقه وظلمه ،  أن كتب إليك فيه معاويةوسلم

                                                        

 يسللنوري الطرب ، مستدرك الوسائل ، ًأنظر أيضا ، 1/51 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، 22/426 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/264 ، هلاشم البحراين ، حلية األبرار ، 11/94 ، 7/37، 

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 13/204 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة

إثباة  ، 5/143  ،للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 1/95 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 3/435

 1/385 ، للحر العاميل ، اهلداة
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وكان عامر بن  ،  يأتونهصىل اهللا عليه وآله وسلموجعل أصحاب النبي  ،  من بيتهال خيرج

ثم أرسل عثامن إىل أيب ذر فأيت به قد أرسع  ، فمكث أياما ، يارس ريض اهللا عنهام ألزمهم له

 صىل اهللا عليه وآله وسلموحيك يا عثامن أما رأيت رسول اهللا  : فلام وقف بني يديه قال ، به

 : فقال ، إنك لتبطش يب بطش جبار ، هل رأيت هذا هدرهم ، بكر ورأيت عمرورأيت أبا 

حيث  : فإىل أين أخرج ؟ قال ، ما أبغض إيل جوارك : فقال أبو ذر ، اخرج عنا من بالدنا

 ، إنام جلبتك من الشام ملا قد أفسدهتا : أفأخرج إىل الشام أرض اجلهاد ؟ قال : قال ، شئت

تقدم عىل قوم هم  : ومل ؟ قال : قال ، ال : أفأخرج إىل العراق ؟ قال : قال! أفأردك إليها ؟ 

 : أين أخرج ؟ قال : قال ، ال : أفأخرج إىل مرص ؟ قال : قال ، أهل شبه وطعن عىل األئمة

 : فقال عثامن ، أخرج إىل نجد ، هو إذا التعرب بعد اهلجرة : قال أبو ذر ، إىل حيث شئت

امض عىل  : قال ، قد أبيت ذلك عيل : قال أبو ذر ، قىصالرشف الرشف األبعد أقىص فأ

  .)1(فلم يزل هبا حتى تويف ، فخرج أبو ذر إىل الربذة ، وجهك هذا وال تعدون الربذة

                                                        

 ، 271 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف ، 4/296 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة) 1(

 ، 608 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، كتاب األربعني ، 37 ، لنجم الدين الطبيس ، النفي والتغريب

 ، 306 ، 8/297 ، لألميني ، الغدير ، 279 ، 31/178 ، 22/417 ، للمجليس ، بحار األنوار

 ، 3/56 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 15 ، 2/8 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة

 ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 245 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ، 8/259

 ، سفينة النجاة ، 1/370 ، لباقر رشيف القريش ، )عليه السالم(ام احلسني حياة اإلم ، 4/238، 

 4/68 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني ، 252 ، للرسايب التنكابني
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أما أنا فأشهد أين  : قلت ملعاوية : عن أيب ذر قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فقال  ، إن أحدنا فرعون هذه األمة  : يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا 

 .)1(أما أنا فال : معاوية

 ، اتق اهللا يا عثامن : قال له عثامن ودخل عىلأن أبا ذر ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

صىل اهللا عليه وآله إنه قد حدثني النبي  : قال أبو ذر ، اتق اهللا وعثامن يتوعده : فجعل يقول

حابك يوم القيامة فتبطحون عىل وجوهكم فتمر عليكم البهائم أنه جياء بك وبأص : وسلم

ترفعون  :  ويف رواية.حتى يفصل بني الناس ، كلام مرت أخراها ردت أوالها ، فتطوكم

 .)2(حتى إذا كنتم مع الثريا رضب بكم عىل وجوهكم فتطأكم البهائم

 ، بتحريق املصاحفأن أبا ذر رأى أن عثامن قد أمر ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

  .)3(يا عثامن ال تكن أول من حرق كتاب اهللا فيكون دمك أول دم هيراق : فقال له

 : فقال ، جاء أبو ذر يتوكأ عىل عصاه إىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وذكر  ، اتق اهللا يا عثامن إنك تصنع كذا وكذا وتصنع كذا وكذا : فقال ، السالم عليكم

من يعذرين من هذا الذي ال يدع مساءة  : حتى إذا انرصف قال ، فسكت عثامن ، مساويه

فجاء فقام يف مقام أيب  ، فأرسل إىل عيل عليه السالم ، فسكت القوم فلم جييبوه ، إال ذكرها

يا عثامن إين  : فقال ، يا أبا احلسن ما ترى أبا ذر ال يدع يل مساءة إال ذكرها : فقال ، ذر

                                                        

جواهر  ، 31/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 266 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 2/179 ، كوراين العاميللعيل ال ، التاريخ

 ، )احلاشية (28/280 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 263 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 2/368 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 31/270

 31/270 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 263 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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أتركه كام قال اهللا تعاىل ملؤمن  ، ثالث مرات ، يا عثامن أهناك عن أبا ذر ،  ذرأهناك عن أيب

م بعض الذي يعدكم إن اهللاََّ ( : آل فرعون ُ َّوإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبك َّ ً َ َ ًِ ِ ِْ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ِ ُ ُ

ٌال هيدي من هو مرسف كذاب  َ َّْ ََ ٌ ِ ْ ُ َ َُ ِ
قال له عيل  ، بفيك الرتاب :  له عثامنقال ، )]28 : غافر[ْ

 .)1(ثم انرصف ، بل بفيك الرتاب ، عليه السالم

 .)2(أبى أن يقيم كتاب اهللاقال أبوذر أن عثامن ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فقال  ، يا كذاب : فقال ، أن أبا ذر أيت بني يدي عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 ما : عيل عليه السالم قال ، بىل واهللا إنه لكذاب : قال ، ما هو بكذاب : المعيل عليه الس

بل الرتاب يف  : عيل عليه السالم قال ، الرتاب يف فيك يا عيل : قال عثامن ، هو بكذاب

 :  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا  : عيل عليه السالم قال ، فيك يا عثامن

أما واهللا عىل  : قال ،  أقلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذرما أظلت اخلرضاء وال

أنكم  : أما واهللا لقد حدثني خلييل عليه الصالة والسالم : قال أبو ذر ، ذلك ألسرينه

 .)3(خترجوين من جزيرة العرب

أرأيتم  : كان أبو ذر جالسا عند عثامن إذ قال عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فدفع أبو ذر بعصاه يف صدر  ، ال :  قال كعب.دى زكاة ماله هل يف ماله حق غريه ؟من أ

ْليس الرب أن تولوا ( : أنت تفرس كتاب اهللا برأيك! يا ابن اليهوديني  : ثم قال ، كعب ُّ ْ ََّ َ ُْ َ َّ ِ

م قبل املرشق واملغرب ولـكن الرب من آمن باهللاِّ و ُ َوجوهك َ ْ َّ َ َ َ ُ ُِ َِ َ َّ ِْ ِْ َ َْ َْ َِ ِِ ْ ِ ْ ة والكتاب َ َ ِاليوم اآلخر واملآلئك َ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ َِ ِ

                                                        

 31/271 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264 ، أليب الصالح احللبي ، ارفتقريب املع) 1(

 املصادر السابقة) 2(

 31/272 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 264 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(
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َوالنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني  َ َِ َِ َ َْْ ْ ُ ْ َ َ ََْ َ َ َ ِّ ُ َ ِّ ََ َِ َ ِ  : ثم قال، )] ]177 : البقرة[َّ

أترون بأسا أن  : ثم قال عثامن ، !أال ترى أن عىل املصيل بعد إيتاء الزكاة حقا يف ماله ؟ 

ثم قال أناس  ، خذ من بيت مال املسلمني ماال فنفرقه فيام ينوبنا من أمرنا ثم نقضيه ؟نأ

  فقال كعب.ما تقول ؟! يا كعب  : فقال عثامن ،  وأبو ذر ساكت.ليس بذلك بأس : منهم

أنت يا بن اليهوديني  : ثم قال ، فرفع أبو ذر عصاه فوجأ هبا يف صدره ، ال بأس بذلك: 

أحلق بمكينك وغيب ! ما أكثر أذاك يل وأولعك بأصحايب ؟  :  فقال عثامن.!تعلمنا ديننا ؟ 

 .)1( عني وجهك

وأغلظ له  ، أن أبا ذر أظهر عيب عثامن وفراقه للدين) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(فسريه عثامن إىل الشام ، حتى شتمه عىل رؤوس الناس وبرأ منه

إن أبا ذر قد حرف قلوب  : كتب معاوية إىل عثامن ) : هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

فكتب عثامن إىل  ، وال يقيض بينهم إال هو ، أهل الشام وبغضك إليهم فام يستفتون غريه

ثم ابعث معه من ينجش به نجشا عنيفا  ، أن امحل أبا ذر عىل ناب صعبة وقتب : معاوية

 ليها قتب ما عىل القتب إال مسحفحمله معاوية عىل ناقة صعبة ع : قال ، حتى يقدم به عيل

وخرجت معه فام لبث الشيخ إال قليال حتى سقط ما  ، ثم بعث معه من يسريه سريا عنيفا، 

فإذا  ، فكنا إذا كان الليل أخذت مالئي فألقيتهام حتته ، ييل القتب من حلم فخذيه وقرح

                                                        

 ، 93/93 ، 31/272 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 265 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

يف الكتاب والسنة ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 8/293 ، لألميني ، ديرالغ

 ، )احلاشية (118 ، لألميني ، نظرة يف كتاب البداية والنهاية ، 12/26 ، ملحمد الريشهري ، والتاريخ

 4/54 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني

 31/273 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 265 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(



1510 

ينة وبلغنا عثامن ما حتى قدمنا املد ، كان السحر نزعتها خمافة أن يروين فيمنعوين من ذلك

فحجبه مجعة ومجعة حتى مضت عرشون ليلة أو نحوها  ، لقي أبو ذر من الوجع واجلهد

 فدخلنا عليه وهو متكي فاستوى - وهو معتمد عىل يدي -ثم أرسل إليه  ، وأفاق أبو ذر

قينا  حتية السخط إذا الت*ال أنعم اهللا بعمرو عينا  : فلام دنا أبو ذر منه قال عثامن ، قاعدا

وإين عىل العهد  ، فواهللا ما سامين اهللا عمروا وال سامين أبواي عمروا ، ؟ مل : فقال له أبو ذر

  فقال له عثامن. ما غريت وال بدلتصىل اهللا عليه وآله وسلمالذي فارقت عليه رسول اهللا 

وضغنت قلوب املسلمني  ، لقد كذبت عىل نبينا وطعنت يف ديننا وفارقت رأينا! كذبت : 

فانطلق رسوله فام لبثنا أن امتأل البيت من  ، ادع يل قريشا : ثم قال لبعض غلامنه ، ليناع

الذي كذب عىل  ، إنا أرسلنا إليكم يف هذا الشيخ الكذاب :  فقال هلم عثامن.رجال قريش

وأين قد رأيت أن أقتله أو أصلبه أو  ، وضغن قلوب املسلمني علينا ، نبينا وطعن يف ديننا

فإنه صاحب  ، ال تفعل :  وقال بعضهم.رأينا لرأيك تبع :  فقال بعضهم.األرضأنفيه من 

فبينا هم  ، فام منهم أحد أدى الذي عليه ،  وله حقصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

كذلك إذ جاء عيل بن أيب طالب عليه السالم يتوكأ عىل عىص سرتا فسلم عليه ونظر ومل 

ثم قال عيل  ، فام أدري أختلف عهد أم يظن به غري ذلك  ،فاعتمد عىل عصاهجيد مقعدا 

أرسلنا إليكم يف أمر قد فرق لنا فيه الرأي  : قال عثامن. فيام أرسلتم إلينا ؟ : عليه السالم

أما إنكم لو  ، وهللا احلمد : قال عيل عليه السالم. فامجع رأينا ورأي املسلمني فيه عىل أمر

إنا أرسلنا إليكم يف هذا الشيخ الذي قد كذب  :  عثامنفقال. استرشمتونا مل نألكم نصيحة

وقد رأينا أن  ، وضغن قلوب املسلمني علينا ، وخالف رأينا ، وطعن يف ديننا ، عىل نبينا

أفال أدلكم عىل خري من ذلكم  : قال عيل عليه السالم. نقتله أو نصلبه أو ننفيه من األرض

ُوإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك (ن وأقرب رشدا ؟ ترتكونه بمنزلة مؤمن آل فرعو َُ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ ََ َ ً
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م بعض الذي يعدكم إن اهللاََّ ال هيدي من هو مرسف كذاب  ُ ٌصادقا يصبك َ ْ َ ْ َ ْ ُ ََّ َ َّ َّ ًَ ٌُ ِ ْ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ُ ُ . )]28 : غافر[ِ

 .وسيكون به ، بل بفيك الرتاب : فقال له عيل عليه السالم!. بفيك الرتاب  : قال له عثامن

 .)1(بالناس فأخرجوافأمر 

 : فأخذ أبو ذر بحلقة الباب فقال ، كان عثامن خيطب) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

صىل اهللا سمعت رسول اهللا  ، أنا أبو ذر من عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فأنا جندب

  هلكمن ختلف عنها ، إنام مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح يف قومه :  يقولعليه وآله وسلم

إنام كان عليك أن  : عيل عليه السالم فقال له ، كذبت : قال له عثامن ، ومن ركبها نجا، 

م بعض ( : تقول كام قال العبد الصالح ُ ُوإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبك ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ً َ َ ًِ ِ ِ ُِ ُِ َِ َ

ْالذي يعدكم  ُ ُ ِ َِ عيل عليه  فقال ،  الرتاببفيك : فام أتم حتى قال عثامن ، )]28 : غافر[َّ

 .)2(بل بفيك الرتاب : السالم

ملا صد الناس عن احلج يف سنة ثالثني أظهر أبو ذر ) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

وذكر منه خصال كلها  ، فجعل كلام دخل املسجد أو خرج شتم عثامن ، بالشام عيب عثامن

فكتب إليه  ، با يذكر له ما يصنع أبو ذرفكتب معاوية بن أيب سفيان إىل عثامن كتا ، قبيحة

 ، فابعث إيل به ، فقد جاءين كتابك وفهمت ما ذكرت من أيب ذر جندب ، أما بعد : عثامن

وابعث معه دليال يسري به الليل والنهار حتى ال ينزل  ، وامحله عىل أغلظ املراكب وأوعرها

 ورد الكتاب عىل معاوية محله فلام : قال ، فيغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك ، عن مركبه

                                                        
الفوائد  ، 31/274 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 266 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

 2/191 ، لعيل الكوراين العاميل ، جواهر التاريخ ، 2/152 ، لبحر العلوم ، الرجالية

مواقف  ، 31/277 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 269 ، ح احللبيأليب الصال ، تقريب املعارف) 2(

 2/16 ، لألمحدي امليانجي ، الشيعة
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حتى قدم به  ، وأمر أن يفذ به السري ، وبعث معه دليال ، عىل شارف ليس عليه إال قتب

فلقد أتانا آت ونحن يف املسجد ضحوة مع عيل بن  : قال ، املدينة وقد سقط حلم فخذيه

 أول من فكنت ، فخرجت أغدو ، أبو ذر قد قدم املدينة : فقيل ، أيب طالب عليه السالم

فدنوت  ، فإذا شيخ نحيف آدم طوال أبيض الرأس واللحية يميش مشيا متقاربا ، سبق إليه

محلني عىل  : عمل ابن عفان : قال! يا عم ما يل أراك ال ختطو إال خطوا قريبا  : إليه فقلت

 فدخل به عىل عثامن : قال ، ثم قدم يب عليه لريى يف رأيه ، وأمر يب أن أتعب ، مركب وعر

أنا جندب وسامين رسول  : قال أبو ذر ، ال أنعام اهللا لك عينا يا جنيدب : فقال له عثامن ،

 صىل اهللا عليه وآله وسلمفاخرتت اسم رسول اهللا  ،  عبد اهللاصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

 : أنت الذي تزعم أنا نقول : فقال له عثامن ، الذي سامين به عىل االسم الذي سامين به أيب

لو كنتم ال تزعمون ذلك  :  يد اهللا مغلولة وإن اهللا فقري ونحن أغنياء ؟ فقال أبو ذرإن

 صىل اهللا عليه وآله وسلمولكني أشهد لسمعت رسول اهللا  ، ألنفقتم مال اهللا عىل عباد اهللا

 ، وعباد اهللا خوال ، جعلوا مال اهللا دوال ، إذا بلغ بنو أيب العاص ثالثني رجال : يقول

أسمعتم هذا من نبي  : فقال عثامن ملن حرضه ، ثم يريح اهللا العباد منهم ،  دخالودين اهللا

ويلك يا أبا ذر أتكذب عىل رسول اهللا  : فقال عثامن ، ما سمعناه : اهللا عليه السالم ؟ فقالوا

 : وأما تظنون أين صدقت ؟ قالوا : فقال أبو ذر ملن حرضه!  ؟ صىل اهللا عليه وآله وسلم

فلام جاء قال عثامن أليب  ، ادعوا يل عليا عليه السالم فدعي : فقال عثامن ، يواهللا ما ندر

 : لعيل عليه السالمفقال عثامن  ، فحدثه ، أقصص عليه حديثك يف بني أيب العاص : ذر

 ، ال : هل سمعت هذا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ؟ فقال عيل عليه السالم

إين سمعت  : بم عرفت صدقه ؟ فقال عيل عليه السالم : نفقال عثام ، وقد صدق أبو ذر

ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء من ذي  :  يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
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 : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال من حرض من أصحاب النبي  ، هلجة أصدق من أيب ذر

صىل اهللا عليه وآله  رسول اهللا أحدثكم أين سمعت هذا من : فقال أبو ذر ، صدق أبو ذر

صىل اهللا ما كنت أظن أين أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب حممد !  ثم تتهموين وسلم

 .)1(عليه وآله وسلم

كنت وعثامن نميش ورسول اهللا  : عن أيب ذر أنه قال) :  هـ573: ت (فضل اهللا الراوندي 

 ، ثم قام عثامن وأبو ذر جالس،  فجلسنا إليه ،  متكئ يف املسجدصىل اهللا عليه وآله وسلم

كنت أقرأ سورة  : له بأي شئ كنت تناجي عثامن ؟ قال : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

إنا هللا وإنا إليه  : قلت ، والظامل منكام يف النار ، أما إنه سيبغضك وتبغضه : قال ، من القرآن

يا أبا ذر قل احلق وإن وجدته مرا :  فأينا الظامل ؟ فقال ، الظامل مني ومنه يف النار ، راجعون

  .)2(تلقني عىل العهد

واهللا ليلقني اهللا عثامن وهو آثم  : قال أبوذر : يف خرب طويل) :  هـ656 : ت(إبن أيب احلديد 

وإنام أوردته بطوله لتعلم أن قبائح أعامل عثامن  :  قال املجليس بعد ان اورد اخلرب.يف جنبي

  .)3(تواتروطغيانه عىل أيب ذر وغريه م

                                                        

 31/278 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 269 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 1(

  ،22/434 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/490 ، لقطب الدين الراوندي ، اخلرائج واجلرائح) 2(

 1/375 ، للحر العاميل ، إثباة اهلداة

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 8/261 ، 3/58 ، البن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة) 3(

 ، 31/180 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 22/418 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 609 ، الشريازي

 ، 246 ، لعىل خان املدنى ، عة يف طبقات الشيعةالدرجات الرفي ، 318 ، 8/307 ، لألميني ، الغدير

 ، 4/298 ، للرشيف املرتىض ، الشايف يف االمامة ، 11/321 ، ملحمد تقي التسرتي ، قاموس الرجال



1514 

 


 

 ، وال نطعن فيه ، وأما بالل احلبيش فإنا ال نلعنه) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

  .)1(ونرد أمره إىل اهللا تعاىل وإىل أهل البيت عليه السالم ، وال نتعرض عليه بمدح وال ذم






صىل اهللا كنا قعودا عند رسول اهللا  : عن املقداد بن األسود : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

ما معنا غرينا إذ أقبل ثالثة رهط من املهاجرين البدريني فقال رسول اهللا عليه وآله وسلم 

فرقة أهل حق ال يشوبون بباطل  : تفرتق أمتي ثالث فرق : صىل اهللا عليه وآله وسلم

 وفرقة .لهم كمثل الذهب كلام فتنته بالنار ازداد حسنا وثناءا إمامهم هذا ألحد الثالثةمث

أهل باطل ال يشوبون بحث مثلهم كمثل احلديد كلام فتنته بالنار ازداد خبثا ونتنا وإمامهم 

وفرقة أهل ضاللة مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء  ، هذا ألحد الثالثة

                                                                                                                                        

 ، للمريزا أمحد اآلشتياين ، لوامع احلقائق يف أصول العقائد ، 254 ، للرسايب التنكابني ، سفينة النجاة

 )احلاشية (1/98

 2/231 ، للمحقق الكركي ،  الكركيرسائل) 1(
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عيل بن أيب طالب  : فسألته عن أهل احلق وإمامهم فقال :  قال. ألحد الثالثةهذا ، إمامهم

  .)1(فجهدت أن يفعل فلم يفعل ،  وأمسك عن االثنني.إمام املتقني

ملا حرض القوم الدار للشورى جاء املقداد ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

 ، فإن هللا عندي نصحا ويل بكم خريا ، ين معكمأدخلو : بن األسود الكندي رمحه اهللا فقال

أما إذا أبيتم فال  : فقال ، فأبوا عليه ذلك ، أدخلوا رأيس واسمعوا مني : فقال ، فأبوا

واهنزم يوم أحد يوم  ، ومل يبايع بيعة الرضوان ،  مل يشهد بدرا- أي عثامن -تبايعوا رجال 

 .)2(التقى اجلمعان

مل يكن املقداد بن األسود يصيل خلف عثامن وال ) : هـ 447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)3(يسميه أمري املؤمنني

                                                        

كتاب  ، 475البن طاووس  ، اليقني ، 241البن طاووس  ، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) 1(

أنه يدل عىل اختالف األمة بعد  ، ووجه الداللة :  وقال225 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني

فبطل ما ادعوه من االمجاع عىل  ، ن عيل عليه السالم امامهوان أهل احلق من كا ، النبي صىل اهللا عليه وآله

وما ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 30/205 ، للمجليس ، بحار األنوار ، امامة أئمة الضاللة

مصباح  ، 124أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين  ، )عليه السالم(نزل من القرآن يف عيل 

 78لعيل البهبهاين  ، ات الواليةاهلداية يف إثب

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/360 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 114 ، للمفيد ، األمايل) 2(

املنتخب من الصحاح  ، 2/18 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، 8/425 ، النامزي الشاهرودي

ملحمد حياة  ، ة العينني من أحاديث الفريقنيقر ، )احلاشية (112 ، ملحمد حياة األنصاري ، الستة

 111 ، األنصاري

مستدرك  ، 31/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 278 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 93 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ ، 8/424 ، لعيل النامزي ، سفينة البحار
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اجتمع عثامن بن مظعون وأبو طلحة وأبو عبيدة ومعاذ ) :  هـ588 : ت(إبن شهر آشوب 

ثم قدم بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبو دجانة يف منزل سعد بن أيب وقاص فأكلوا شيئا 

لعن اهللا  : إليهم شيئا من الفضيخ فقام عيل فخرج من بينهم فقال عثامن يف ذلك فقال عيل

اخلمر واهللا ال ارشب شيئا يذهب عقيل ويضحك يب من رآين وازوج كريمتي من ال أريد 

 يعني هؤالء )يا أهيا الذين آمنوا(وخرج من بينهم فأتى املسجد وهبط جربئيل هبذه اآلية 

تبا هلا واهللا يا رسول  : فقال عيل ،  اآلية)إنام اخلمر وامليرس(معوا يف منزل سعد الذين اجت

  .)1(اهللا لقد كان برصي فيها نافذ منذ كنت صغريا

 يف روايات أصحابنا عند تفسري قوله تعاىل) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

َأم أبرموا أمرا فإنا مربمون (:  َ ًُ ْ ُ ْ ُ َ ِْ َّ ِ َ َ  أن ستة من املهاجرين واألنصار وهم أبو )]79 : الزخرف[َْ

بكر وعمر ومعاذ بن جبل وسامل موىل حذيفة وأبو عبيدة ابن اجلراح عهدوا فيام بينهم 

 . )2( عن أهل بيتهصىل اهللا عليه وآله وسلموأبرموا عهدهم عىل أن خيرجوا سلطان حممد 

                                                        

 348 ، للرشيف الريض ، حقائق التأويل ، 2/26 ، البن شهر آشوب ، طالبمناقب آل أيب ) 1(

 ) احلاشية(

 3/19 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 2(
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 معاذ بن جبل أنه عند وفاته دعا عىل قال) :  هـ877: ت (عيل بن يونس العاميل البيايض 

ملوااليت  : فلم ذلك ؟ قال :  قيل له.ال واهللا : إنك هتذي قال :  قيل له.نفسه بالويل والثبور

  .)1( عن عيلصىل اهللا عليه وآله وسلمعتيقا وعمر عىل أن أزوي خالفة رسول اهللا 

مات معاذ بن جبل   : ختن معاذ بن جبل قال-األزدي ) :  هـ8: ق (احلسن الديلمي 

وسمعته حني  : قال ، - والناس متشاغلون بالطاعون -فشهدت يوم مات  ، بالطاعون

 : فسمعته يقول ، - وذلك يف خالفة عمر بن اخلطاب -احترض وليس يف البيت غريي 

 .أصحاب الطاعون هيذون ويقولون األعاجيب :  فقلت يف نفيس.!ويل يل ! ويل يل 

 :  قال.فلم تدعو بالويل والثبور ؟ :  قلت.رمحك اهللا ، ال : ل قا.أهتذي ؟ : فقلت له

موااليت عتيقا وعمر عىل خليفة  :  قال.من هم ؟ :  فقلت له.ملوااليت عدو اهللا عىل ويل اهللا

يا بن غنم  :  فقال.!إنك لتهجر  :  فقلت.رسول اهللا ووصيه عيل بن أيب طالب عليه السالم

 وعيل بن أيب طالب عليه صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسول ، هذان ، واهللا ما أهجر! 

 أفليس قلتم إن مات رسول اهللا .أبرش بالنار أنت وأصحابك! يا معاذ  : السالم يقوالن يل

 أو قتل زوينا اخلالفة عن عيل بن أيب طالب عليه السالم فلن صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .متى يا معاذ ؟ : قلت : قال ، عبيدة وساملفاجتمعت أنا وأبو بكر وعمر وأبو  ، تصل إليه

فلام  ، نتظاهر عىل عيل عليه السالم فال ينال اخلالفة ما حيينا : قلنا ، يف حجة الوداع : قال

أنا أكفيكم قومي األنصار فاكفوين  :  قلت هلمصىل اهللا عليه وآله وسلمقبض رسول اهللا 

 إىل هذا الذي تعاهدنا ه وآله وسلمصىل اهللا عليثم دعوت عىل عهد رسول اهللا  ، قريشا

                                                        

ملحمد طاهر القمي  ، كتاب األربعني ، 3/153 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم) 1(

 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 31/634 ، 28/122 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 574/ ، الشريازي

4/367 



1518 

 ، إنك لتهجر! يا معاذ  : فقلت ، عليه برش بن سعيد وأسيد بن حصني فبايعاين عىل ذلك

ما حدثت  :  فقال ابن غنم.فألصق خده باألرض فلام زال يدعو بالويل والثبور حتى مات

فإين فزعت مما ،  هبذا احلديث يا بن قيس بن هالل أحدا إال ابنتي امرأة معاذ ورجال آخر

 .)1(رأيت وسمعت من معاذ

يف حديث وفاة عمر بن اخلطاب قال عبد اهللا وملا دنت ) :  هـ1107 : ت(هاشم البحراين 

وفاة ايب كان يغمى عليه تارة ويفيق عليه اخرى فلام افاق قال يا بني ادركني بعيل بن ايب 

ل اهللا يقول ان يف طالب وقد جعلتها شورى وارشكت عنده غريه قال اين سمعت رسو

النار تابوتا حيرش فيها اثنى عرش رجال من اصحايب ثم التفت اىل ايب بكر وقال احذر ان 

تكون اوهلم ثم التفت اىل معاذ بن جبل وقال اياك يا معاذ ان تكون الثاين ثم التفت ايل قال 

اال أبو بكر اياك يا عمر ان تكون الثالث وقد اغمى عليه يا بني ورايت التابوت وليس فيه 

 .)2(ومعاذ بن جبل وانا الثالث ال شك فيه

ملا رضب أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب وشق بطنه جاء حممد ) : معارص(أبو احلسن املرندي 

بن ايب بكر اىل أمري املؤمنني وهو خارج املدينة وقال له البشارة واخربه بالقضية وقال يا 

ف ان جيعلها شورى فقام عيل ودخل سيدي ان يل عليك حقا اسالك ان تعيده اين اخا

                                                        
 2/89 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 345 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

معامل  ، 203 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 61/241 ، 30/127 ، للمجليس ، بحار األنوار، 

 3/328 ، البحراينهلاشم  ، الزلفى

  ، 235 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين ، 3/332 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى) 2(
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امر باخراج من حرض عنده فقال له يا عمر ما ترى قال رايت تابوتا فيه أبو بكر  وبيته

 .)1(ومعاذ بن جبل وانا الثالث 

محل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(هم عمر بن اخلطاب وفيهم معاذ بن جبلإلحراقها يقودوسلم صىل اهللا عليه وآله 

كان من الذين كتبوا  : إن معاذ بن جبل كام يقول سليم بن قيس) : معارص(جعفر مرتىض 

 ويف رجال الربقي يف حديث .الصحيفة يف إزالة اإلمامة عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم

وسل عمر سيفه يف (السالم يذكر فيه ان مجعا أنكروا عىل أيب بكر تقدمه عىل عيل عليه 

ومعاذ بن  ،  ثم مىض هو وسامل.يرضب عنق من قال مثل مقالتهم : وقال ، اجلمعة املقبلة

 كام أهنم .)وأصعدوه املنرب ، حتى أخرجوا أبا بكر ، وأبو عبيدة شاهرين سيوفهم ، جبل

ا السالم أن معاذ بن جبل قد كان يف مجلة املهامجني لبيت فاطمة الزهراء عليه : يذكرون

 .)3(وسلم صىل اهللا عليه وآله بعد وفاة الرسول األعظم 

 


 

ما منعكام أن تقوما فتشهدا فقد  : والرباء بن عازب ، ألنس بن مالك : عيل عليه السالم

 الرباء بن  فعمي.اللهم ان كانا كتامها معاندة فابتلهام : سمعتام كام سمع القوم ؟ ثم قال

                                                        

  ، 235 ، أليب احلسن املرندي ، جممع النورين) 1(

 209 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 2(

  2/289 ، جلعفر مرتىض ، خلفيات مأساة الزهراء) 3(
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فحلف أنس بن مالك أن ال يكتم منقبة لعيل بن أيب  ، وبرص قدما أنس بن مالك ، عازب

هو يف  : وأما الرباء بن عازب فكان يسأل عن منزله ؟ فيقال ، طالب وال فضال أبدا

  .)1(كيف يرشد من أصابته الدعوة : فيقول ، موضع كذا وكذا

 : قال ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري) : هـ 381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

أهيا  : ثم قال ، فحمد اهللا وأثنى عليه ، خطبنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم

 وسلمصىل اهللا عليه وآله إن قدام منربكم هذا أربعة رهط من أصحاب رسول اهللا  ، الناس

 ، واألشعث ابن قيس الكندي ، يوالرباء بن عازب األنصار ، أنس بن مالك : منهم، 

 ، وأما أنت يا براء بن عازب : الرباء وقال...ثم أقبل بوجهه عىل ، وخالد بن يزيد البجيل

من كنت مواله فهذا عيل  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله إن كنت سمعت رسول اهللا 

فال أماتك اهللا  ، يةثم مل تشهد يل اليوم بالوال ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، مواله

                                                        

خالصة  ، 41/213 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/246 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 1(

موسوعة  ، 1/190 ، لألميني ، الغدير ، 9/25 ، 7/200 ، 3/262 ، حلامد النقوي ، عبقات األنوار

 ، 1/265 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 7/342 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أحاديث أهل البيت 

 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 453 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 3/551 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 4/185

 ، حديث الغديراملناشدة واالحتجاج ب ، 2/332 ، ملحمد الريشهري ، يف الكتاب والسنة والتاريخ

 ، 311 ، 215 ، لفارس حسون كريم ، الروض النضري يف معنى حديث الغدير ، 62 ، 61 ، لألميني

 9/21 ، 7/198 ، 3/244 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار
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وأما الرباء بن عازب فإنه واله  :  قال جابر بن عبد اهللا األنصاري.إال حيث هاجرت منه

 .)1(ومنها كان هاجر ، فامت هبا ، معاوية اليمن

 


 

الدولة  كان شاعرا وقصد ًإن حسانا) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

والسلطان وقد كان منه بعد رسول اهللا انحراف شديد عن أمري املؤمنني عليه السالم وكان 

عثامنيا وحرض الناس عىل أمري املؤمنني عليه السالم وكان يدعو إىل نرصة معاوية وذلك 

  .)2(مشهور عنه يف نثره ونظمه

اهللا صىل اهللا عليه وآله فقال له رسول ) :  هـ413: ت (حممد بن النعامن امللقب باملفيد 

وإنام اشرتط ).  مؤيدا بروح القدس ما نرصتنا بلسانك- يا حسان -ال تزال ( : وسلم

ولو علم  ، لعلمه بعاقبة أمره يف اخلالف ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف الدعاء له

 تعاىل يف ومثل ذلك ما اشرتط اهللا ، سالمته يف مستقبل األحوال لدعا له عىل اإلطالق

                                                        

 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 219 ، للصدوق ، اخلصال ، 184 ، للصدوق ، األمايل) 1(

 ، 31/447 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/316 ، هلاشم البحراين ، ملعاجزمدينة ا ، 2/113

 ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 4/186 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 41/206

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 2/74 ، ملحمد حممديان

كشف املهم يف طريق خرب غدير  ، 1/307 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/335 ، د الريشهريملحم، 

 2/420 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 161 ، 33 ، هلاشم البحراين ، خم

 2/258 ، للمفيد ، الفصول املختارة) 2(



1522 

لعلمه أن منهن من يتغري بعد  ، ومل يمدحهن بغري اشرتاط ، مدح أزواج النبي عليه السالم

ِّيا نساء النبي ( : فقال عز قائال ،  الصالح الذي يستحق عليه املدح واإلكراماحلال عن َِ َّ ِ َ

َّلستن كأحد من النساء إن اتقيتن  ْ َ َ َُّ َّ َُ َِ ِ َ ِّ ِّْ ٍ َ  .)1()]32 : األحزاب[َ

فكان  ، ّعبداهللا بن سالم األظهر أن حاله كحال الزبري وحسان) : معارص(رس احلبيب يا

 .)2(حسن احلال يف بدو أمره ثم انحرف

 




  .)3(كان صهيب عبد سوء كان يبكي عىل عمر : الصادق عليه السالم

                                                        

مستدركات علم رجال ،  21/388 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/177 ، للمفيد ، اإلرشاد) 1(

الكنى  ، 1/420 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 2/329 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 2/241 ، لعباس القمي ، واأللقاب

)2( www.alqatrah.org/question/indexphp?id=467 

 ، )احلاشية (20/148 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 1/192 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 3(

 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 83 ، للعالمة احليل ، خالصة األقوال ، 22/142 ، للمجليس ، بحار األنوار

لعيل  ، طرائف املقال ، 417 ، 1/131 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 2/425 ، 1/302

 1/210 ، بن حممد ابراهيم الكلبايسأليب املعايل حممد  ، الرسائل الرجالية ، 2/139 ، الربوجردي

 ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش ، 4/271 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، )احلاشية(

 ، 194 ، للنوري الطربيس ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن ، )احلاشية (5/313 ، ملحمد عىل األبطحي
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كان يبكي عىل رم  : يعادينا ويف خرب آخر فإنه كان "لعن اهللا صهيبا  : الصادق عليه السالم

 . )1(بئس العبد صهيب كان يبكي عىل رمع :  ويف رواية-) مقلوب عمر(ع 

 اال أنه - أبناء الزنا -وصهيب الرومي أحد أوالد تلك املؤسسة ) : معارص(نجاح الطائي 

 يف  ولو بقي.وغلب لونه عىل نسبه فأصبح صهيب الرومي ، ًخرج منها نسبا مثله عمرو

 .)2(مؤسسة ابن جدعان ألصبح صهيب التيمي مثل أيب بكر وطلحة

 .)3(ًكان صهيب غالما لعبداهللا بن جدعان يف مؤسستة الفاسدة) : معارص(نجاح الطائي 

من الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة صهيب ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(الرومي

ًدعان يملك صهيبا فإدعا القصاصون زيفا ملكية أيب كان إبن ج) : معارص(نجاح الطائي  ً

وأعطى . وحامل أخالقها وتربيتها السيئة ، فكان صهيب ابن هذه املؤسسة! بكر له 

احلزب القريش فضيلة لصهيب بن سنان الرومي وأسموه غالم أيب بكر يف دعوة رسول 

صىل اهللا عليه وآله ن النبي ً وقالوا زيفا أ.ًإياه للهجرة معاوسلم صىل اهللا عليه وآله اهللا 

                                                                                                                                        

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 367 ، ملدنىلعىل خان ا ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

 2/63 ، النامزي الشاهرودي

 4/271 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 73 ، للمفيد ، االختصاص) 1(

جممع  ، )احلاشية (5/312 ، ملحمد عىل األبطحي ، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجايش، 

 2/640 ، طرحييلل ، البحري

 95 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث ؟) 2(

 211 ، املصدر السابق) 3(

 206 ، املصدر السابق) 4(
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ً بينام كان صهيب غالما .واصهيباه وال صهيب يل : قال عند جميء قريش للغاروسلم 

 . )1(لعبداهللا بن جدعان برتبية جدعانية مرة وجاهلية 

كان صهيب وسعد بن أيب وقاص وسلمة بن وقش والنعامن بن ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل اهللا وشارك بعضهم يف حماولة قتل النبي  ، يد الرسلبشري من املنافقني املعارضني لس

 .)2(وسلم عليه وآله 

ألنه من أعضاء  ، ًقدم عمر صهيبا إلمامة الصالة من بعده) : معارص(نجاح الطائي 

ًفصار صهيب أمريا وسلم صىل اهللا عليه وآله احلزب القريش املعادين ملحمد وآل حممد 

ًومل يبايع عليا عليه .. . سوء خلقه وانحرافة واستمر صهيب يف.ًمستخلفا من قبله

  .)3(السالم

 


 

أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان كانت منحرفة عن أهل البيت ) : معارص(يارس احلبيب 

 .)4(عليهم السالم

 

                                                        
 183 ، املصدر السابق) 1(

 184 ، املصدر السابق) 2(

 184 ، املصدر السابق) 3(

)4 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=191 
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عن ابن  أن علامء أهل البيت عليهم السالم ذكروا) :  هـ352: ت (سم الكويف أبو القا

عىل   أنه ملا دخل مكة وعبد اهللا بن الزبري عىل املنرب خيطب فوقع نظرهريض اهللا عنهعباس 

عائشة  ابن عباس وكان قد أرض فقال معارش الناس قد أتاكم أعمى أعمى اهللا قلبه يسب

املحض  سول اهللا صىل اهللا عليه وآله وحيل املتعة وهي الزنىأم املؤمنني ويلعن حواري ر

عكرمة فقال  فوقع الكالم يف أذن عبد اهللا بن العباس وكان متوكئا عىل يد غالم له يقال له

 ...اما قولك حيل املتعة وهي الزنى املحض  : له أدنني منه فأدناه حتى وقف بإزائه وقال

عن بردى عوسجة ومىض عبد اهللا بن  فاسأل أمكانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا 

أخربين عن بردى عوسجة وألح  العباس ونزل عبد اهللا بن الزبري مهروال إىل أمه فقال

اهللا عليه وآله وقد أهدى له رجل  عليها مغضبا فقالت له ان أباك كان مع رسول اهللا صىل

 وآله العزوبة فأعطاه بردا اهللا عليه يقال له عوسجة بردين فشكا أبوك إىل رسول اهللا صىل

منهام فجاءين فمتعني به ومىض فمكث عن برهة وإذا به قد أتاين بربدتني فمتعني هبام 

 . )1(فعلقت بك وانك من متعة

                                                        

 ، ( احلاشية(29 ، للمفيد ، خالصة اإلجياز ، )احلاشية(1/37 ، أليب القاسم الكويف  ،االستغاثة) 1(

 21/4 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، 14/450 ، للنوري الطربيس ، مستدرك الوسائل
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ّأسامء بنت أيب بكر امرأة ناصبية ملعونة ربت ابنها عبد اهللا بن ) : معارص(يارس احلبيب 

وشاركت مع أختها عائشة يف  ،  عليهمالزبري عىل عداوة أهل بيت الطهارة صلوات اهللا

 .)1(املسري إىل البرصة لقتال أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه

 


 

  .)2(ًمنكوبا :  ويف لفظ.ًحممد بن مسلمة مات منكوثا : الباقر عليه السالم

 : صاري قال يوم قتل عثامنأن حممد بن مسلمة األن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)3(ما رأيت يوما قط أقر للعيون وال أشبه بيوم بدر من هذا اليوم

أتيت حممد بن  : عن أيب سفيان موىل آل أمحد قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

نعم وأيم اهللا ما وجدت رائحة هي أشبه  : قتلتم عثامن ؟ فقال : مسلمة األنصاري فقلت

 .)4(در منهابرائحة يوم ب

                                                        

)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=537 

معجم رجال  ، 1/187 ، للتفريش ، النقد الرج ، 1/195 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

ملحمد  ، املفيد من معجم رجال احلديث ، 18/272 ، 11/286 ، 3/183 ، للخوئي ، احلديث

 578 ، اجلواهري

قاموس  ، 31/291 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 283 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 3(

 9/587 ، ملحمد تقي التسرتي ، الرجال

 31/292 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 284 ، أليب الصالح احللبي ، يب املعارفتقر) 4(
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حاولت اطراف عديدة تعظيم شخصية ابن مسلمة حقدا منهم ) : معارص(نجاح الطائي 

َ وأراد اخلوارج أن يرشكوا حممد بن مسلمة يف قتل .عىل أمري املؤمنني عيل عليه السالم ْ َ

عليهم السالم اجياد منقبة مزيفة   وحاول اعداء اهل البيت.عمرو بن عبد ود العامري

َن مسلمة تتمثل يف قتله لبطل هيود خيرب مرحب باخرى ملحمد ْ السؤال املفروض هنا  و!َ

َملاذا وقع االختيار عىل حممد بن مسلمة يف الرواية املزيفة بقتله ملرحب اليهودي؟ لقد  : هو ْ َ

ًاوال ابعاد منقبة عظيمة من مناقب أمري املؤمنني عيل بن ايب  : أراد خمتلق الرواية عدة امور

َاجياد منقبة كبرية ملحمد بن مسلمة وابعاد  : ًوثانيا .ًظلام وًالم عنه حسداطالب عليه الس ْ َ

َعىل نفس هذا النهج فقد اختلقوا ملحمد بن مسلمة اليهودي قضية  و!هتمة اليهودية عنه ْ َ

َ فأصبح حممد بن مسلمة بطل االسالم.اغتياله لكعب بن االرشف اليهودى ْ قاتل  وَ

َ مسلمة اصبح مشهوراالصحيح ان حممد بن و.الزعامء ْ  يف عمليات اغتيال املؤمنني بعد "َ

ً ولو كان حممد بن مسلمة انصاريا حقا ملا .اغتياله لسعد بن عبادة زعيم االنصار يف الشام ً َ ْ َ

ذلك الرجل املعارض الذي مل يعلن احلرب  ، صاحب بيعة العقبة واغتال زعيم االنصار

ً لقد اصبح حممد بن مسلمة رأسا .عمر وابى بكراكتفى باالمتناع عن مبايعة  و!عىل الدولة َ ْ َ

فحمل وسلم صىل اهللا عليه وآله من رؤوس عمليات االغتيال بعد مقتل رسول اهللا 

كرس سيف الزبري واغتال سعد بن عبادة  واحلطب الحراق بيت فاطمة عليها السالم

  .)1(قاص يف الكوفة وواحرق قرص سعد بن ايب

ً حممد بن مسلمة حليفا لقبيله بني عبد االشهل من االنصار كان) : معارص(نجاح الطائي  َ ْ َ

 وقد امتنع من . لكنه يف احلقيقة من هيود املدينة من بني النضري.فاشتهر عنه بانه منهم

االنضام حلملة تبوك مما اضطر احلزب القريش لوضع رواية مزيفة تنص عىل ابقاء النبي 

                                                        
 35 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 1(
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َ وقد امتنع حممد بن مسلمة من حضور .ملدينةله خليفة عىل اوسلم صىل اهللا عليه وآله  ْ َ

 وكانت عالقة .الشرتاكه يف مراسم السقيفةوسلم صىل اهللا عليه وآله مراسم جهاز النبي 

ًحممد بن مسلمة مع خيار الصحابة غري جيدة اذ كان مبغضا ألمري املؤمنني عيل بن ايب  َ ْ َ

ايع ابا بكر وعمر وعثامن ومعاوية بينام ب ، طالب عليه السالم فلم يبايعه ومل حيارب معه

 وأرجع االمام عيل عليه السالم سبب عدائه له .مثلام فعل باقى اليود املتلبسني باالسالم

 اما عالقته مع سيدة نساء أهل .ًوكونه أخا ملرحب اخليربي يف الدين ، اىل اصله اليهودي

 الحراقها واحراق ولدهيا اجلنة فاطمة عليها السالم فقد حارهبا يوم محل احلطب اىل بيتها

واحراق امري املؤمنني عيل بن ايب  ، احلسن واحلسني عليهام السالم سيدي شباب اهل اجلنة

َ وكان حممد بن مسلمة قد .طالب عليه السالم يوم اهلجوم عىل بيت فاطمة عليها السالم ْ َ

العوام عند قام بدور خطري يف احداث السقيفة اذ جاء بانه هو الذي كرس سيف الزبري بن 

  .)1(هجوم مجاعة عمر عىل بيت فاطمة عليها السالم

َحممد بن مسلمة هو الذي اغتال سعد بن عبادة يف الشام بأمر ) : معارص(نجاح الطائي  ْ َ

ًازداد اعتامد عمر عىل حممد بن مسلمة تدرجييا فكانت منزلته عنده مثل  و.عمر بن اخلطاب َ ْ َ

فكان عمر يرسله يف  ، صىل اهللا عليه وآله وسلممنزلة حذيفة بن اليامن عند الرسول 

أما وزارة االوقاف الدينية فقد  ، املأموريات اخلطرة وكان بمثابة وزير االمن يف حكومته

  .)2(احتكرها عمر وعثامن ومعاوية العظم اساطني اليهود الذي سنذكر اسمه الحقا

 بن األرشف فاإلثنان مل يشرتك حممد بن مسلمة يف قتل كعب) : معارص(نجاح الطائي 

وقد عرف إبن مسلمة باغتيال املؤمنني يف زمن عمر بن اخلطاب مثل  ، أصلهام من اليهود

                                                        

 28 ، املصدر السابق) 1(

 31 ، املصدر السابق) 2(
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بل أراد احلزب القريش تعظيم صورته ليهوديته السابقة وبغضه ألهل  ، سعد بن عبادة

ًالبيت عليهم السالم واألنصار ورووا زيفا قتل حممد بن مسلمة ألخيه الثاين مرحب 

 .)1(دي وقد قتله اإلمام عيل عليه السالماليهو

من الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة حممد بن ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(مسلمة 

 


 

وكان منافقا ألنه كان يبغض  ، سمرة بن جندب صحايب) :  هـ1359 : ت(عباس القمي 

صىل اهللا عليه وآله وهو الذي رضب ناقة رسول اهللا  ،  وكان بخيال.معليا عليه السال

صىل اهللا عليه وآله فخرجت إىل النبي  ،  القصوى بعنزة كانت له عىل رأسها فشجهاوسلم

  .)3( فشكتهوسلم

                                                        
  من الكتاب نفسه166ًانظر أيضا  ، 84 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 1(

 206 ، لنجاح الطائي ، لوك الثالث؟ملاذا مل يصل عيل عىل امل) 2(

مستدرك  ، 3/29 ، لعباس القمي ، الكنى واأللقاب ، 1/654 ، لعباس القمي ، سفينة البحار) 3(

 5/143 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار
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صىل اهللا عليه وآله ففي الرواة من يفرتي عىل لسان النبي ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 ولعل راويا كسمرة بن جندب يفرتي أحاديث متس من كرامة أمري حاديث مل يقلهاأوسلم 

  .)1(املؤمنني

صىل اهللا عليه وآله أساء السرية بعد النبي  ، سمرة بن جندب) : معارص(حسن عبداهللا 

وهو الذي وضع بعض األحاديث يف ذم عيل  ، وكان يبيع اخلمر ويقتل األبرياءوسلم 

 .)2(ًعليه السالم طلبا لرضا معاوية

املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

وعتبة ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 

 وبذلك تكون نظرية .أيب سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة

مع ! نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف اخلليفة عمر هي نفسها 

 وقد نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع .الغفلة عن املؤمن القوي

 .)3(والته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب بكر فأبرزوه يف زمن عثامن

من الكيد لإلسالم أن يأخذوا الشيعة ترى  إن) : معارص(عبد الواحد األنصاري 

 أمثال سمرة بن جندب ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب تفسريهم للقرآن عن

 .)4(واإلفرتاء

                                                        
 71 ، للخميني ، احلكومة اإلسالمية) 1(

 42 ، هللاحلسن عبدا ، صحبة الرسول يف ميزان املعقول واملنقول) 2(

 2/202 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(

  65 ، لعبدالواحد األنصاري ، عىل خطوط حمب الدين اخلطيب أضواء) 4(



1531 

أيكون املغرية بن شعبة الذي كان يلعن عليا عىل منرب الكوفة ) : معارص(أسد حيدر 

ذي أراق دماء  أم سمرة بن جندب ال...ويدعو الناس إىل الرباءة منه حمال للتقدير ؟

وقد وضع  ،  وكان ممن حيث الناس عىل اخلروج حلرب احلسني عليه السالم...املسلمني

 .)1(أحاديث فيام يؤيد معاوية

صىل اهللا  قول رسول اهللا ...من األمور التي شاعت وذاعت) : معارص(جعفر مرتىض 

فكان سمرة  ، رآخركم موتا يف النا : يف سمرة وأيب هريرة وأيب حمذورةعليه وآله وسلم 

 أن ...بأن سمرة قد مات يف قدر مملوءة ماءا حارا ال يصح : وتأويل ذلك ، آخرهم موتا

 . )2(هو طاعته اخلارقة ملعاوية  ،  وتكرم حمبيه عليه هبذه الفضيلة...املراد هو النار األخروية

 


 

نشد عيل عليه السالم الناس يف  : قال ،  بن أرقمعن زيد) :  هـ600 : ت(إبن البطريق 

من كنت  : يقولوسلم صىل اهللا عليه وآله أنشد اهللا رجال سمع من النبي  : املسجد قال

فكنت انا ممن كتم فذهب  ، وعاد من عاداه ، اللهم وال من وااله ، مواله فعىل مواله

  .)3(برصى

                                                        
 3/149 ، ألسد حيدر ، اإلمام الصادق) 1(

 6/131 ، جلعفر مرتىض ، الصحيح من سرية النبي األعظم) 2(

 ، للمريجهاين ، )مستدرك هنج البالغة(لبالغة مصباح ا ، 110 ، 107 ، البن البطريق ، العمدة) 3(

كتاب  ، 1/97 ، للطربيس ، االحتجاج ، 1/100 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار ، 2/253
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ابة والتابعني الذين كانوا منحرفني عن من الصح) :  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

فدعا عليه عيل بالعمى فكف  ، زيد بن أرقم ، وكامتني ملناقبه حبا للدنيا ، عيل عليه السالم

  .)1(برصه

 

                                                                                                                                        

 ، 37/196 ، 28/187 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 114 ، ملحمد طاهر القمي الشريازي ، األربعني

 ، 1/169 ، لألميني ، الغدير ، 9/25 ، 7/136 ، 3/261 ، حلامد النقوي ، خالصة عبقات األنوار

ملحمد حياة  ، معجم الرجال واحلديث ، )احلاشية (188 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة

 )عليه السالم(وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 2/40 ، األنصاري

عليه (النص عىل أمري املؤمنني ، ) احلاشية (175 ،  ابن مردويه األصفهاينأليب بكر أمحد بن موسى، 

 ، 2/65 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 30 ، لعيل عاشور ، )السالم

يف الكتاب ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 1/184 ، للطربيس ، اإلحتجاج ، 166

كشف  ، 283 ، 1/279 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/333 ، ملحمد الريشهري ، سنة والتاريخوال

لعيل البهبهاين  ، مصباح اهلداية يف إثبات الوالية ، 114 ، هلاشم البحراين ، املهم يف طريق خرب غدير خم

 ، رشح إحقاق احلق، ) احلاشية (23 ، 21 ، لألميني ، املناشدة واالحتجاج بحديث الغدير ، 334

ملحمد حياة  ، العرتة والصحابة يف السنة ، 579 ، 16/567 ، 8/745 ، 6/318 ، للمرعيش

ملحمد حياة  ، املسند الصحيح ، 2/269 ، ملحمد حياة األنصاري ، املسانيد ، 74 ، 2/74 ، األنصاري

 232 ، )احلاشية (15 ، ملحمد حياة األنصاري ، املنتخب من الصحاح الستة ، 156 ، األنصاري

رسالة طرق  ، 107 ، لعبد الزهراء مهدي ، )عليها السالم(اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 275 ، )احلاشية(

نفحات ، ) احلاشية (94 ، )احلاشية (69 ، للسيد عبد العزيز الطباطبائي ، حديث من كنت مواله

 2/516 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 9/20 ، 7/136 ، 3/243 ، لعيل امليالين ، األزهار

 34/288 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(
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وحكم أهل اجلاهلية وقد قال  ، حكم اهللا عز وجل : احلكم حكامن : الباقر عليه السالم

ام لقوم يوقنون ( : ز وجلاهللا ع ْ م اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللاِّ حك ْ َأفحك َ ِّ َ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ ٍُ ً َُ َ َ ََ َِ  : املائدة[ِ

 .)1( وأشهد عىل زيد بن ثابت لقد حكم يف الفرائض بحكم اجلاهلية)]50

 الكنوز املكتنزة بربكة اخلليفة اقتنى مجاعة من) :  هـ1392: ت (عبداحلسني األميني 

وأصحاب الفتن والثورات من جراء الفوىض يف األموال ضياعا  ، رجال سياسة الوقت

                                                        
ملحمد  ، جواهر الكالم ، 426 ، أليب الصالح احللبي ، الكايف للحلبي ، 7/407 ، للكليني ، الكايف) 1(

الينابيع  ، 18 ، لنجم الدين الطبيس ، دراسات فقهية يف مسائل خالفية ، 40/16 ، حسن النجفي

 ، 23/300 ، لعيل أصغر مرواريد ، الينابيع الفقهية ، 146 ، 11/56 ، أصغر مرواريدلعيل  ، الفقهية

إعداد مركز  ، املصطلحات ، 2/160 ، للمنتظري ، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية

 ، هتذيب األحكام ، )احلاشية (4/278 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 981 ، املعجم الفقهي

للحر  ، الفصول املهمة يف أصول األئمة ، 27/23 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 6/218 ، يسللطو

للقطب  ، فقه القرآن ، 25/24 ، للربوجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، )احلاشية (1/543 ، العاميل

ملري  ، لومهبحوث يف تاريخ القرآن وع ، 2/41 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/7 ، الراوندي

 ، الفوائد املدنية والشواهد املكية ، 293 ، لعيل الكوراين العاميل ، تدوين القرآن ، 113 ، حممدي زرندي

 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 203 ، السيد نور الدين العاميل ، ملحمد أمني اإلسرتآبادي

 ، 8/348 ، للخوئي ،  رجال احلديثمعجم ، 2/137 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 1/341

 ، 7/93 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 236 ، ملحمد اجلواهري ، املفيد من معجم رجال احلديث

ألف سؤال  ، 6/336 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(الصحيح من سرية النبي األعظم 

 9/80 ، ملؤسسة آل البيت ، اثناجملة تر ، 1/312 ، لعيل الكوراين العاميل ، وإشكال
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بربكة تلك السرية األموية يف  ، وثروة طائلة ، وقصورا شاهقة ، ودورا فخمة ، عامرة

فجمعوا من مال املسلمني  ، األموال الشاذة عن الكتاب والسنة الرشيفة وسرية السلف

خلف من  ،  ومنهم زيد بن ثابت املدافع الوحيد عن عثامن....وأكلوه أكال ملا ، ماال مجا

الذهب والفضة ما كان يكرس بالفؤوس غري ما خلف من األموال والضياع بقيمة مائة 

 .)1(ألف دينار

وألجل ابعاد اصله اليهودي عن  ً كان هيوديا.زيد بن ثابت) : معارص(نجاح الطائي 

 وبينام ...ًامر زيدا بتعلم العربيةوسلم عليه وآله صىل اهللا ان رسول اهللا  : األذهان قالوا

ُكان زيد بن ثابت من أصول هيودية وهو عىل القضاء كان الوليد بن عقبة بن أيب معيط 

ًاليهودي األصل واليا عىل عرب اجلزيرة وكان كعب األحبار وزيرا مقربا من عمر بن  ً ًَّ

ي الرابع إىل أواخر أيام حياهتم وقد بقي هؤالء مع عبد اهللا بن سالم اليهود ، اخلطاب

موالني لعثامن ومعاوية ومعادين ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم متآمرين 

 وموقفه . واملؤاخذات عىل زيد بن ثابت هي ادعاؤه الزيادة ىف القرآن الكريم...عليه

بالثقلني القرآن لم وسصىل اهللا عليه وآله بينام اوىص  ، املعادي ألهل البيت عليهم السالم

ً وبينام بايع زيد أليب بكر وعمر وعثامن وقف موقفا معارضا لبيعة عيل عليه .وأهل البيت ً

  .)2(السالم فلم يبايعه يف أيام حكومته

زيد بن ثابت من أصول هيودية وقد توىل وظائف مهمة يف ) : معارص(نجاح الطائي 

لعمر بن اخلطاب وكان نائبا له عىل فقد توىل القضاء  ، حكومات أيب بكر وعمر عثامن

 وبلغ حب عمر له أن كتب له رسالة من الشام مقدما أسمه عىل اسمه .املدينة يف أسفاره

                                                        

 8/282 ، لألميني ، الغدير) 1(

 2/299 ، نظريات اخلليفتني ، 23 ، لنجاح الطائي ، هيود بثوب اإلسالم) 2(
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 إن عمر خالف األعراف السياسية يف تقديم أسم زيد .إىل زيد بن ثابت من عمر : قائال

 اهللا عليه وآله صىلبأن رسول اهللا  : عليه وألجل إبعاد أصله اليهودي عن األذهان قالوا

 إن زيد بن ثابت مل يكن من .لنكران معرفته بالعربية!  أمر زيدا بتعلم العربية وسلم

وبان كذب  ، إذ اختلفوا يف نسبه ، األنصار وليس له نسب بينهم مما يثبت أصوله اليهودية

 . )1(ما ادعوه له من أنساب 

دعاؤه الزيادة يف القرآن املؤاخذات عىل زيد بن ثابت هي ا) : معارص(نجاح الطائي 

 صىل اهللا عليه وآله وسلمبينام أوىص  ، الكريم وموقفه املعادي ألهل البيت عليهم السالم

 وبينام بايع زيد أليب بكر وعمر وعثامن وقف .بالثقلني القرآن وأهل البيت عليهم السالم

 .)2(موقفا معارضا لبيعة عيل عليه السالم 

 زمن عمر بن اخلطاب أربعة هيود يدعون اإلسالم أوهلم كان يف) : معارص(نجاح الطائي 

 . )3(كعب األحبار وثانيهم عبد اهللا بن سالم والوليد بن عقبة بن أيب معيط وزيد بن ثابت 

وملواقفه السياسية جيد أنه كان  ، املراجع حلياة زيد بن ثابت) : معارص(جعفر مرتىض 

 كان عثامنيا ومنحرفا عن أمري ...بن ثابت زيد ..منحرفا عن أمري املؤمنني عليه السالم

 كان ... كان أحد الذين مل يبايعوا عليا أمري املؤمنني عليه السالم...املؤمنني عليه السالم

ومل  ،  كان زيد عثامنيا...مع عمر حينام ذهب لإلتيان بعيل عليه السالم من بيته الجل البيعة

 عىل سب أمري املؤمنني عليه  كان حيرض الناس...يشهد مع عيل شيئا من حروبه

                                                        

 24 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/299 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 25 ، سالمهيود بثوب اإل ، 2/300 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 2(

 14 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/292 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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 كان حمل العناية ... وكان عثامن يستخلفه عىل املدينة... كان عثامن حيب زيد...السالم

 كان زيد يف زمن ... يستخلف زيدا يف كل سفر... كان كاتب عمر...التامة من قبل عمر

  .)1(معاوية عىل ديوان املدينة

 


 

 جاءت بنو عبس إىل حذيفة يستشفعون به عىل عثامن) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)2(لقد أتيتموين من عند رجل وددت أن كل سهم يف كنانتي يف بطنه : فقال حذيفة، 

كنا عند حذيفة فذكرنا  : عن حارث بن سويد قال) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

 .)3(أو أمحق يف معيشته ،  ما يعدو أن يكون فاجرا يف دينهواهللا! عثامن  : فقال ، عثامن

هل هو  : ما تقول يف قتل عثامن ؟ فقال : قيل حلذيفة) :  هـ447: ت (أبو الصالح احللبي 

اهللا مل جيعل له  : قال ، ما جعلت له خمرجا : فقالوا ، إال كافر قتل كافرأو مسلم قتل كافرا

 .)4(خمرجا

 .)5(إنه دخل حفرته وهو فاجر : قال حذيفة يف عثامن) :  هـ447 : ت(أبو الصالح احللبي 

                                                        

 6/341 ، جلعفر مرتىض ، الصحيح من سرية النبي) 1(

 31/283 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 276 ، أليب الصالح احللبي ، تقريب املعارف) 2(

 املصادر السابقة) 3(

 31/284 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 277 ،  احللبيأليب الصالح ، تقريب املعارف) 4(

 املصادر السابقة) 5(
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ام أتعدانني أن ( : قوله) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ُ ْوالذي قال لوالديه أف لك َّ َ َ ََّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٍّ ْ َ َ

ِأخرج وقد خلت القرون من  ُ ُ ْ َ َُ َْ َ ْْ َ َ َقبيل ومها يستغيثان اهللاََّ ويلك آمن إن وعد اهللاَِّ حق فيقول ما ُ ْ َُ ُ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ َ ٌّْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِ ُ

َهذا إال أساطري األولني  ِ َِّ َ ْ َّ َُ َ َ ِ ثم اتبع  ،  قال نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر)]17 : األحقاف[َ

  .)1(أيب بكراهللا جل ذكره مدح احلسني بن عيل عليهام السالم بذم عبد الرمحن بن 

قال لعبد  ، صىل اهللا عليه وآله وسلمّملا ثقل رسول اهللا  : عن عائشة) : معارص(نبيل فياض 

فلام ذهب ! ال خيتلف عليه ، ائتني بكتف ولوح حتى أكتب أليب بكر : الرمحن بن أيب بكر

 يكن أمل : لكن. "أبا بكر ، أبى اهللا واملؤمنون أن خيتلف عليك : قال ، عبد الرمحن ليقوم

ّبني كل املسلمني من يستأهل محل هذه املهمة املصريية غري عبد الرمحن الذي مل يكن عطر  ّ

 .)2(ًالسمعة اسالميا بأية حال؟ 

 ، وبسبب مواقف عمر السلبية من عبد الرمحن بن أيب بكر) : معارص(نجاح الطائي 

فقد كفر فقد وقف عبد اقتلوا نعثال  : وفتواها بقتله ، والرصاع الدامي بني عثامن وعائشة

                                                        

تفسري  ، 31/581 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/297 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 5/15 ، للحويزي ، نور الثقلني

 39 ، لنبيل فياض ، أم املؤمنني تأكل أوالدها) 2(
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 يف معركة )عليه السالم(الرمحن وأخوه حممد بن أيب بكر يف صفوف عيل بن أيب طالب 

 . )1(صفني 

 


 

كنت دخلت مع أيب الكعبة فصىل عىل الرخامة احلمراء بني العمودين  : الباقر عليه السالم

أو قتل أال وسلم صىل اهللا عليه وآله تعاقد القوم إن مات رسول اهللا يف هذا املوضع  : فقال

كان األول  : ومن كان ؟ قال : قلت : قال ، يردوا هذا االمر يف أحد من أهل بيته أبدا

  .)2(والثاين وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل ابن احلبيبة

ذاك موضع  : د فقالأنه مر بمسجد الغدير فنظر يف ميرسة املسج : الصادق عليه السالم

 ثم " من كنت مواله فعيل مواله " :  حيث قالصىل اهللا عليه وآله وسلمقدم رسول اهللا 

ذاك موضع فسطاط املنافقني وسامل موىل أيب حذيفة وأيب  : نظر إىل اجلانب اآلخر فقال

 عينا انظروا إىل عينيه تدوران كأهنام : فلام رأوه رافعا يده قال بعضهم ، عبيدة بن اجلراح

اد الذين كفروا ليزلقونك  : فنزل جربئيل عليه السالم هبذه اآلية ، جمنون َ َوإن يك َ ُ َ َ َِّ ِْ ُ َ ُ َ َُ َ ِ

                                                        
 19 ، لنجاح الطائي ، إغتيال أيب بكر ، 2/113 ، لنجاح الطائي  ،نظريات اخلليفتني) 1(

جامع أحاديث  ، 31/632 ، 28/85 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/545 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدركات علم رجال احلديث ، 12/212 ، للربوجردي ، الشيعة

 1/343 ،  الكوراين العاميللعيل ، ألف سؤال وإشكال ، 2/266
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ٌبأبصارهم ملا سمعوا الذكر ويقولون إنه ملجنون  ََ َ ُ ُ ِّ ََُّ ْ ُ َ َ ُ َ َّْ ِ َ َ ْْ ِ ِ ِ َ َ وما هو إال ذكر للعاملني *ِ ِ َِ ْ ِّ ََّ َ ٌَ َْ ِ -51 : القلم[ُ

52[)1(. 

 - نكث البيعة -قال سمى ساملا باألمني ألنه ملا ان كتبوا الكتب  : الصادق عليه السالم

  .)2(ووضعوها عىل يد سامل فصار األمني

ًأن ساملا من الذين نكثوا بيعة أمري املؤمنني عليه السالم ومن ) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

د أو قتل أن الذين كتبوا بينهم كتابا تعاهدوا عليه وتعاقدوا يف ظل الكعبة إن مات حمم

  .)3(يتظاهروا عىل فيزووا هذا االمر

 إنه قد سل ..فقد تقدم قوهلم ، أما بالنسبة لسامل موىل أيب حذيفة) : معارص(جعفر مرتىض 

وذلك إلسكات األصوات  ، وأصعده املنرب ، واستخرج أبا بكر ، سيفه وذهب مع عمر

إن اإلمام الصادق  : ت تقول كام أن بعض الروايا..التي ارتفعت باإلعرتاض عىل خالفته

                                                        

 وسائل الشيعة ، 3/263 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 2/559 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه) 1(

 تفسري نور الثقلني ، 7/271 ، 5/216 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 5/286 ، للحر العاميل، 

 ، معجم رجال احلديث ، 2/164 ، املحلسن صاحب املع ، منتقى اجلامن ، 5/399 ، للحويزي، 

هلاشم  ، كشف املهم يف طريق خرب غدير خم ، 1/313 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 9/33 ، للخوئي

 25/26 ، ملؤسسة آل البيت ، جملة تراثنا ، 170 ، البحراين

 ن بن سليامن احلىلللحس ، خمترص البصائر ، 30 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

 53/75 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 139، 

 28/126 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 269 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 3(
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اد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا سمعوا الذكر ( : إن آية : عليه السالم قال َ َوإن يك َ ْ ُْ َِّ ََّ ُ َ َ َُّ َ ْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ

ٌويقولون إنه ملجنون  ََ َ ُ ُُ ْ ُ َ ََّ  . )1(قد نزلت فيه  ]) ! !51 : القلم[ِ

 


 

كان من أفاضل  : جتد عائشة تثني عىل أسيد بقوهلا) :  هـ1392: ت (حلسني األميني عبدا

سعد بن  : ثالثة من األنصار مل يكن أحد يعتد عليهم فضال بعد رسول اهللا : الناس وقوهلا

تقوله أم املؤمنني وهي تعلم أن من األنصار بعد  ، وعباد بن برش ، وأسيد بن حضري ، معاذ

 بقية صاحلة بدريون عقمت أم الدهور أن تأيت بمثلها هللا عليه وآله وسلمصىل ارسول اهللا 

إىل  ، وقيس بن سعد ، وجابر بن عبد اهللا ، وخزيمة ذي الشهادتني ، كأيب أيوب األنصاري

وأما  ، هؤالء ال يروق أم املؤمنني ذكرهم ألهنم علويون يف والئهم :  نعم.أناس آخرين

بالغة من أم املؤمنني لنقضه عهد املصطفى يف أخيه علم أسيد فهو جدير هبذه املدحة ال

وترسعه إىل بيعة أبيها وتدعيمه خالفته فهو تيمي املبدأ واملنتهى وعباد بن برش ال  ، اهلدى

ولعائشة  ، وقد قتل حتت راية أيب بكر يوم الياممة ، تقرص خطواته يف تلك اخلالفة عن أسيد

 .)2(ثناء مجيل عليه

وعباد بن برش  ، كان أسيد بن حضري : يف حديث) :  هـ1392: ت (ي عبداحلسني األمين

فلام خرجا أضاءت عصا أحدمها  ، عند النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ليلة ظلامء حندس

                                                        

 2/289 ، جلعفر مرتىض ، خلفيات مأساة الزهراء) 1(

 11/108 ، لألميني ، الغدير) 2(
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أتصدق ان  : قال األميني .فمشيا يف ضوئها فلام افرتقت هبام الطريق أضاءت عصا اآلخر

الكرامة الباهرة يف أوليات اإلسالم عىل عهد أحدا مل يكن من علية الصحابة كانت له هذه 

ومل تشتهر  ، وختفى عىل كل الناس وينحرص علمها بأنس ومل يروها غريه ، الصادع الكريم

أتصدق أن يكون الرجالن هلذه املكانة الرابية من الفضيلة ومها ! ؟ ! عنه يف املال الديني ؟ 

ومل  ،  نبي العظمة بتلك الكرامة ولومهاومل يذكرمها ، من متأخري املسلمني أسلام باملدينة

صىل ومل يعرفهام رجال الدين تبلكم املكرمة طيلة حياة رسول اهللا  ، يعرفهام أمته ولو ركزا

واهنا انام  ،  ؟ لعلك ال يعزب عنك ملاذا استحق أسيد هذه املنقبةاهللا عليه وآله وسلم

 نصار يوم السقيفة ببيعة أيب بكراختلقت بعد رسول اهللا للرجل لتقدمه عىل املهاجرين واأل

قال ابن األثري له يف بيعة  ، وهو أول رجل من األنصار بايع يوم ذاك وشق عصا املسلمني، 

 فهو حري .كان أبو بكر الصديق يكرمه وال يقدم عليه أحدا :  وقال.أيب بكر أثر عظيم

 يكن عن بتلك البيعة أن يرشف بوسام من حمبذي ذلك االنتخاب الدستوري الذي مل

 .)1(كام استحق هبا أبو عبيدة اجلراح حفار القبور أن يقبل رجله عمر بن اخلطاب ، جدارة

ونحن ال نصدق كل ذلك عن أسيد بن حضري الذي كان حيظى ) : معارص(جعفر مرتىض 

النه كان قريب أيب بكر وكان له دور هام يف توحيد  ، بعناية خاصة من قبل بعض التيارات

وكان  .. وكان أسيد بن حضري أحد املهامجني لبيت فاطمة. يوم السقيفةأمر أيب بكر يف

بسبب  ، للسلطة اهتامم ظاهر به وسعي لتسطري الفضائل والكرامات له ومنحة األوسمة

 .)2(وبال سبب

                                                        

 11/107 ، املصدر السابق) 1(

 9/207 ، جلعفر مرتىض ، حيح من سرية النبيالص) 2(
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وكيف غاب مجيع من كان رسول اهللا بحاجة إىل استشارهتم ومل ) : معارص(جعفر مرتىض 

وال ...إال أن أسيد بن حضري حرض بصورة مفاجئة،  حيرض وال أحد منهم ولو صدفة

صىل اهللا عليه وآله يفوتنا اإلملاح إىل أن عيينة بن حصن يمد رجليه بني يدي رسول اهللا 

وال يزجره النبي وال أحد من الصحابة احلارضين وال حتى عمر بن اخلطاب وال وسلم 

إن عليا  :  واالهم من ذلك.هاأبو بكر الذين مل نسمع هلام ذكر يف هذه القضية وال يف غري

أيضا ال يعرتض ويبقى اجلميع ينتظرون قدوم أسيد ابن حضري ليقف هو فقط ذلك 

حتى إنه يتهدد عيينة بأن ينفذ جنبه هبذا الرمح لوال  ، املوقف الغيور والنبيل والشجاع

 ، سيدوال بد من تسطري الفضائل أل...صىل اهللا عليه وآله وسلم احرتامه جملس رسول اهللا 

ملا بينهام  ، ومن موطدي االمر أليب بكر والقائمني له ، هذا النه من املهامجني لبيت فاطمة

 .)1(من قرابة

هذا النه من املهامجني لبيت  ، وال بد من تسطري الفضائل السيد) : معارص(جعفر مرتىض 

  .)2(ملا بينهام من قرابة ، ومن موطدي االمر اليب بكر والقائمني له ، فاطمة

والعمل عىل  ، االهتامم الظاهر بإبراز دور أسيد بن حضري) : معارص(جعفر مرتىض 

مكافأة له عىل هجومه عىل بيت فاطمة وقيامه بدور فاعل  ، تكريس وتكديس الفضائل له

 .)3(يف تشيد خالفة قريبة أيب بكر

                                                        

 9/248 ، املصدر السابق) 1(

 9/251 ، املصدر السابق) 2(

 9/285 ، املصدر السابق) 3(
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 اسيد بن من الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب اخلالفة) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(حضري

محل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد ) : معارص(نجاح الطائي 

  .)2(إلحراقها يقودهم عمر بن اخلطاب وفيهم أسيد بن حضريصىل اهللا عليه وآله وسلم 

 


 

معروف بعدائه ألهل البيت عليهم  )صهر عمر(سعيد بن زيد ) : معارص(نجاح الطائي 

السالم إىل درجة مبايعته أليب بكر وعمر وعثامن وامتناعه من مبايعة اإلمام عيل بن أيب 

  .)3(طالب عليه السالم

سعيد بن زيد العدوي هذا هو ابن عم عمر بن اخلطاب وصهره ) : معارص(يارس احلبيب 

ّوقد اشرتك معه يف خسة النسب والتولد ، عىل أخته ومن أبرز املآخذ عليه !  من السفاحّ

ّاختالقه ملا يعرف بحديث العرشة املبرشة فإنه عىل األظهر هو الذي اختلقه مزكيا لنفسه  ، ُ

 ، ّودافعه اآلخر هو التودد إىل عثامن بن عفان ، فكان هذا دافعه ، حني أقحم اسمه فيه

سالم وبني طلحة والزبري وتستشف ذلك من املحاورة التي جرت بني أمري املؤمنني عليه ال

لقد علم املستحفظون  : قال أمري املؤمنني عليه السالم هلام. لعنهام اهللا قبيل معركة اجلمل

                                                        

 206 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 1(

 209 ، املصدر السابق) 2(

 1/350 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 3(
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 -من أصحاب عائشة ابنة أيب بكر وها هي ذه فاسألوها  :  ويف حديث آخر-من آل حممد 

ب من وقد خا ، صىل اهللا عليه وآله وسلمأن أصحاب اجلمل ملعونون عىل لسان النبي 

عرشة من  : ّتزعم أنا ملعونون وقد قال رسول اهللا! سبحان اهللا : فقال له طلحة !افرتى

هذا من حديث سعيد بن زيد بن نفيل  : فقال أمري املؤمنني عليه السالم! أصحايب يف اجلنة

ّسموا يل العرشة؟ فسموا تسعة وأمسكوا عن واحد! يف والية عثامن من  : فقال هلم ، ّ

أما أنتم فقد شهدتم يل أين من أهل اجلنة وأنا بام قلتام ! اهللا أكرب : قال! أنت : االعارش؟ قالو

 صىل اهللا عليه وآله وسلمّوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة لعهد النبي األمي ! من الكافرين

ّإيل أن يف جهنم جبا فيه ستة من األولني وستة من اآلخرين عىل رأس ذلك اجلب  ، ّ

ُ تعاىل أن يسعر جهنم عىل أهلها أمر بتلك الصخرة فرفعتصخرة؛ إذا أراد اهللا إن فيهم ! ّ

وإال أظفرين اهللا بكام وقتلكام بمن قتلتام من  ، وإال فأظفركم اهللا يب! لنفرا ممن ذكرتم

ّوأنت عامل بام ترتب عىل حديث العرشة الباطل من آثار جعلت األمة تنخدع . شيعتي

وما زالت األمة تدفع ثمن  ، صىل اهللا عليه وآله وسلم ّباملنافقني واملرتدين بعد رسول اهللا

فانظر ! تصديقها لكذبة سعيد بن زيد التي هي إحدى أسباب بقائها عىل الضالل إىل اليوم

صىل اهللا أي ذنب عظيم ارتكبه سعيد هذا ببضع كلامت وضعها زورا عىل لسان رسول اهللا 

رد خذالنه للويص الرشعي ولو غضضنا الطرف عن هذا فإن جم! عليه وآله وسلم

والرجل مل ينرص . صلوات اهللا عليه وعدم نرصته له؛ يعني انحرافه عن اإلسالم وارتداده

وال نرصه يف حروبه الثالث عىل الناكثني  ، الويص الرشعي بعد مؤامرة السقيفة

قد ومل يكن ممن يلتزم بإمامة أهل البيت صلوات اهللا عليهم مع أنه  ، والقاسطني واملارقني

ٍوهذا كاف للحكم عليه بالنفاق . عاش إىل فرتة طويلة متتد إىل سنة مخسني من اهلجرة
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ًواالرتداد؛ وإن مل حيدثنا التاريخ بمخازيه أكثر من هذا ألنه كان مغمورا ليس له دور  ّْ

 .)1(ُيذكر

 


 

َّإن ال : يف قول اهللا : الصادق عليه السالم َّ ْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ِ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُْ َ َْ َّ ُ َّ َ َّ ُ َّ ََ َُ ُ ِ

ن اهللاُّ ليغفر هلم وال ليهدهيم سبيال  ُ ًكفرا مل يك ُِ َ ْ َ ْ َُ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َّ ً ُْ َ ْ ِ نزلت يف عبد اهللا بن  : قال .]137 : النساء[ْ

 حني مل يبق فيه من االيامن "كفرا   وازدادوا" : قال ، الذي بعثه عثامن إىل مرص أيب رسح

َّإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم  : سمعته يقول : شئ وعن أيب بصري قال ُ َّ َ َّ ُ َّ َُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َّ ََّ َُ ُ َ ِ ِ

ًازدادوا كفرا  ْ ُْ ُ َ ومن زعم أن الزنا  ،  من زعم أن اخلمر حرام ثم رشهبا.]137 : النساء[ْ

 .)2( حق ومل يؤدهاومن زعم أن الزكاة ، حرام ثم زنى

                                                        
)1 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=392 

 ، 30/219 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/280 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 ، 2/655 ، للمريزا حممد املشهدي ، تفسري كنز الدقائق ، 1/563 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني

 5/120 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان
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أخذهتا يف فمها فالكتها فجعلها اهللا يف  ، بكبد محزةهند ملا جيئ إىل  : الصادق عليه السالم

  فقال.فيها مثل الداغصة فلفظتها ورمت هبا فبعث اهللا ملكا فحمله ورده إىل موضعه

 . )1(أبى اهللا أن يدخل شيئا من بدن محزة النار : الصادق عليه السالم

قيس بن سعد األنصاري من السابقني الذين رجعوا ) :  هـ260 : ت(شاذان الفضل بن 

 .)2(إىل أمري املؤمنني عليه السالم

 : قال ، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

أهيا  : الثم ق ، فحمد اهللا وأثنى عليه ، خطبنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم

 وسلمصىل اهللا عليه وآله إن قدام منربكم هذا أربعة رهط من أصحاب رسول اهللا  ، الناس

 ، واألشعث ابن قيس الكندي ، والرباء بن عازب األنصاري ، أنس بن مالك : منهم، 

فإن كنت سمعت  ، وأما أنت يا أشعث : ه السالميفقال عيل عل ، وخالد بن يزيد البجيل

اللهم  ، من كنت مواله فهذا عيل مواله : وهو يقولوسلم  اهللا عليه وآله صىلرسول اهللا 

فال أماتك اهللا حتى يذهب  ، ثم مل تشهد يل اليوم بالوالية ، وعاد من عاداه ، وال من وااله

                                                        
الصحيح من سرية  ، 185 ، جلعفر النقدي ، األنوار العلوية ، 20/55 ، للمجليس ،  األنواربحار) 1(

 6/266 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(النبي األعظم 

 ، 231 ، للعالمة احليل ، خالصة األقوال ، )احلاشية (1/29 ، للطويس ، اختيار معرفة الرجال) 2(

حلسن صاحب  ، التحرير الطاوويس ، 301 ، )احلاشية (20/145 ، عاميلللحر ال ، وسائل الشيعة

 ، 2/25 ، ملحمد عيل األردبييل ، جامع الرواة ، 4/58 ، للتفريش ، نقد الرجال ، 472 ، املعامل

 ، لعيل الربوجردي ، طرائف املقال ، 335 ، لعىل خان املدنى ، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة

معجم رجال  ، 1/29 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، ستدركات علم رجال احلديثم ، 145 ، 2/104

 ، )احلاشية (233 ، للمحقق احليل ، املسلك يف أصول الدين ، 15/96 ، 4/188 ، للخوئي ، احلديث

 9/19 ، 59 ، 5/20 ، للحاج حسني الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعني



1547 

صىل اهللا عليه وآله إن كنت سمعت رسول اهللا  ،  وأما أنت يا خالد بن يزيد.بكريمتيك

ثم مل  ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،  فهذا عيل موالهمن كنت مواله : يقولوسلم 

 :  قال جابر بن عبد اهللا األنصاري.فال أماتك اهللا إال ميتة جاهلية ، تشهد يل اليوم بالوالية

احلمد هللا الذي جعل  : وهو يقول ، ولقد رأيت األشعث بن قيس وقد ذهبت كريمتاه

ومل يدع عيل بالعذاب يف  ، عيل بالعمي يف الدنيادعاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 ، وحفر له يف منزله ، فأراد أهله أن يدفنوه ،  فأما خالد بن يزيد فإنه مات.اآلخرة فأعذب

فامت ميتة  ، فجاءت باخليل واإلبل فعقرهتا عىل باب منزله ، فسمعت بذلك كندة ، فدفن

 .)1(جاهلية

عدو  : عمرو بن حريث) :  هـ460: ت (طائفة حممد بن احلسن الطويس امللقب بشيخ ال

 .)2(ملعون ، اهللا

من أصحاب الرسول وأمري املؤمنني  : عمر وبن احلريث) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

  .)1(ملعون خبيث ،  عدو اهللا.صلوات اهللا عليهام وآهلام

                                                        
 ، البن شهر آشوب ، مناقب آل أيب طالب ، 219 ، للصدوق ، صالاخل ، 184 ، للصدوق ، األمايل) 1(

 ، 31/447 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/316 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز ، 2/113

 ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 4/186 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 41/206

 يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(وعة اإلمام عيل بن أيب طالب موس ، 2/74 ، ملحمد حممديان

كشف املهم يف طريق خرب غدير  ، 1/307 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/335 ، ملحمد الريشهري، 

 2/420 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 161 ، 33 ، هلاشم البحراين ، خم

لعيل  ، طرائف املقال ، 377 ، للعالمة احليل ، خالصة األقوال ، 76 ، للطويس ، رجال الطويس) 2(

عجائب أحكام أمري املؤمنني  ، 14/92 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 2/101 ، الربوجردي

 )احلاشية (134 ، ملحسن األمني ، )عليه السالم(
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ون استعمله خبيث ملع : عبد اهللا بن عامر بن كريز القريش) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

  .)2( بعد أيب موسى29عثامن عىل البرصة سنة 

الوزغ بن  ، صحايب خبيث ملعون : مروان بن احلكم) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

الذي رست اللعنة يف عقبه ودليلها بغضه وبغض بنيه لألئمة  ، الوزغ امللعون بن امللعون

  .)3(الطاهرين صلوات اهللا عليهم

 .)4(صحايب خبيث كاذب : مرة بن كعب السلمي) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

وعمرو  ، أبان بن سعيد وهو ابن سعيد بن العاص بن أمية) :  هـ1405 : ت(عيل النامزي 

 .)5(بن سعيد أخوه خبيث ملعون 

ٍإن جاءكم فاسق بنبأ  : أما الوليد فقد فسقه القرآن الكريم يف آية) : معارص(نجاح الطائي  َِ ََ ٌِ َ ْ ُ ِ

َفت َبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َ َِ ِ ٍَ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ ً ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ََ ِ ِ ِ َ وعارض  ، ]6 : احلجرات[ُ

وأعلن الفسق  ، الوليد أهل البيت عليهم السالم وحارهبم وساعد معاوية بن أيب سفيان

 . )6(والفجور يف الكوفة فطرده الناس 

                                                                                                                                        
 6/32 ، لعيل النامزي ، مستدركات علم رجال احلديث) 1(

 5/43 ، بقاملصدر السا) 2(

 7/395 ، املصدر السابق) 3(

 7/399 ، املصدر السابق) 4(

 1/89 ، املصدر السابق) 5(

 30 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/300 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 6(
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من عمر بن اخلطاب أربعة هيود يدعون اإلسالم أوهلم كان يف ز) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1(كعب األحبار وثانيهم عبد اهللا بن سالم والوليد بن عقبة بن أيب معيط وزيد بن ثابت 

بالرغم من إعالن عبد اهللا بن أيب ربيعة عن دخوله اإلسالم إال ) : معارص(نجاح الطائي 

 سفيان وصفوان بن أمية إىل معركة حنني أنه بقي يرتبص باإلسالم الدوائر إذ خرج مع أيب

 واملعروف عن .والناس يقتتلون ، ينظرون ملن تكون الدائرة واضطربوا خلف الباب

 أي كانت .الطلقاء يف معركة حنني بأهنم هم الذين دبروا هزيمة املسلمني يف تلك املعركة

اهر األمر أنه وصل  وظ.!أعامل عبد اهللا بن أيب ربيعة واحدة قبل وبعد إعالنه اإلسالم 

 فيكون ابن أيب ربيعة قد بدأ حياته السياسية معاديا .مكة بعد مقتل عثامن ثم مات فيها

وختمها بدعوته لقتل  ، اإلسالم يف رحلته إىل احلبشة لقتل جعفر ابن أيب طالب وصحبه

  .)2(!عيل بن أيب طالب عليه السالم وصحبه 

ذين عملوا مع معاوية وأحاطوا به عمرو بن من فسقة العرب ال) : معارص(نجاح الطائي 

العاص واملغرية بن شعبة وكعب األحبار وأيب هريرة وعتبة بن أيب سفيان وسعيد بن 

 وشارك بعض أفراد هذه املجموعة يف إجهاض ابنتي .العاص ومروان وابن أيب رسح

 .)3(وفاطمة عليه السالم  زينبصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

                                                        

 14 ، هيود بثوب اإلسالم ، 2/292 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/285 ، طائيلنجاح ال ، نظريات اخلليفتني) 2(

 2/218 ، املصدر السابق) 3(
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ال يعني ابتعاد أيب بكر وعمر عن تعيني أرحامهام يف السلطة ) : معارص(نجاح الطائي 

حسن صفات والهتام املنصبني يف البلدان بل كان أرحامهام أقل مكرا وخبثا ودهاء من 

  .)1(أعضاء احلزب القريش العاملني يف جهاز الدولة من أمثال عتبة والوليد بن عقبة

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا  : إلهليةطبقا للنظرية ا) : معارص(نجاح الطائي  ِّ ُْ َُ َ َ ُِ ِ َّ ُ َُ  : الكهف[َ

امتنع اإلمام عيل عليه السالم عن تولية الفسقة من أمثال عتبة وسعيد بن العاص ] 51

 . )2(والوليد بن عقبة وأمثاهلم 

املغرية  : نظرة رسيعة إىل الوالة يف زمن عمر تبني حاهلم وهم) : معارص(نجاح الطائي 

 ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن وعتبة

 وبذلك تكون نظرية .أيب سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة

مع ! اخلليفة عمر هي نفسها نظرية املغرية يف تفضيل الفاجر القوي عىل املؤمن الضعيف 

 نصب عمر الكثري من الفسقة والة ولكن شدة عمر مع  وقد.الغفلة عن املؤمن القوي

 .)3(والته مل يساعدهم عىل إبراز كفرهم يف زمنه وزمن أيب بكر فأبرزوه يف زمن عثامن

أصبح والة عمر ضد اإلمام عيل عليه السالم وهم عتبة ومعاوية ) : معارص(نجاح الطائي 

سى األشعري والوليد بن واملغرية وابن العاص وأبوهريرة وسعيد بن العاص وأبومو

أي أن والة عمر الذين ال يملكون رشوط الوايل الصالح يريدون اخللود يف  ، عقبة

 فلام عزل عثامن وعيل عليه السالم بعضهم ثاروا ؟ وهذا ...مناصبهم التي منحها هلم عمر

                                                        

 2/211 ، املصدر السابق) 1(

 2/204 ، املصدر السابق) 2(

 2/202 ، املصدر السابق) 3(
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ر  فالوايل الفاسق يفعل املستحيل الستمرا.هو الفرق بني الوايل الفاسق والوايل املؤمن

 وفعال استمر ابن العاص .والوايل املؤمن يعتربها خدمة إسالمية ومسؤولية دينية ، حكمه

 ، واملغرية وأبو هريرة ومعاوية وعتبة وسعيد بن العاص إىل هناية عمرهم يف جهاز السلطة

ونرشوا  ،  فقد قتلوا األبرياء.مستخدمني شتى الوسائل املتاحة واملمنوعة الستمرار ذلك

 . )1(وارتكبوا املعايص  ، ورسقوا أموال اهللا واملسلمني ، اذباحلديث الك

واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب ) : معارص(نجاح الطائي 

وهم احلكم بن أيب العاص ومروان وعبد اهللا بن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب  ، عثامن

  .)2(يتورعون عن فعل شئمعيط وأبو سفيان ومعاوية وعتبة وغريهم ال 

 ، أسلم رضار بن اخلطاب ، بعد إسالم قريش يف فتح مكة قهرا) : معارص(نجاح الطائي 

ْليس عىل الذين آمنوا وعملوا  : حمتجا بآية ، لكنه بقي حمال لرشب اخلمر إىل أن مات ُ ْ َّ َِ َِ ََ َ َ ُْ َ َ

َّالصاحلات جناح فيام طعموا إذا ما اتقوا و ٌ ُ َّْ َ َ ْ ََّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َّآمنوا وعملوا الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم َِ َ َّ َ َُ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُْ َُّ َّ ََّ ِ ِ ِ َ

َاتقوا وأحسنوا واهللاُّ حيب املحسنني  ُِ ِ ِْ ُّ َ ْ َُّْ ْ ْ َُ َ َ  وكان رضار بن اخلطاب الفهري من .]93 : املائدة[َّ

 وهو الذي قطع رأس مالك بن .القساة اجلبارين فقد اعرتف بقتله عرشة من املؤمنني

 وبعد دخوله يف .سلم بأمر خالد بن الوليد رفيقه يف معاركه األوىل ضد املسلمنينويرة امل

 .)3(!حمال هلا إىل يوم وفاته  ، اإلسالم مكرها بعد فتح مكة بقي شاربا للخمر

                                                        

 2/198 ، املصدر السابق) 1(

 1/343 ، املصدر السابق) 2(

 1/296 ، املصدر السابق) 3(
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ما زال حيد يف اخلمر إىل أن مات ومات وحيش قاتل محزة ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1(! واألقبح أنه مات يف محص يف بركة مخر 

ًبعد فتح مكة سكن طلقاء مكة املنافقون يف املدينة استعدادا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(ومن هؤالء عكرمة بن أيب جهلوسلم صىل اهللا عليه وآله إلغتصاب خالفة رسول اهللا 

ًكان هذا األعرايب صديقا ) السلمي(املنافق أبو األعور األسلمي ) : معارص(نجاح الطائي 

يب بكر وعمر وأيب سفيان ومعاوية فشارك يف السقيفة ملنارصة أيب بكر يف بيعته ًمحيام أل

 وإستمر يف منهجة األعرايب فشارك يف محلة .املخالفة لبيعة اإلمام عيل عليه السالم اإلهلية

وشارك يف منارصة بيعة عمر  ، الدولة إلحراق فاطمة وعائلتها املتسببة يف مقتلها

 . )3(وعثامن

سار األقرع بن حابس زعيم قبيلة متيم يف خطى أيب األعور ) : معارص(ئي نجاح الطا

األسلمي فقد شارك يف دعم كفار قريش يف بدر واحد واخلندق ثم نارص أبا بكر يف 

 .)4(ًإغتصابه السلطة يف السقيفة وكان األقرع بن حابس صديقا أليب بكر

شعث بن قيس بن معديكرب  األ.)صهر أيب بكر(نفاق األشعث ) : معارص(نجاح الطائي 

ًالكندي من قبيلة كندة اليمنية وهو رئيس كنده ومن طغاة العرب وكان رجال فتاكا غادرا  ً ً

 .)5(ال يعرف إال الدنيا الفانية
                                                        

 1/297 ، املصدر السابق) 1(

 207 ، لنجاح الطائي ، الث؟ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الث) 2(

 207 ، املصدر السابق) 3(

 207 ، املصدر السابق) 4(

 232 ، املصدر السابق) 5(
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يف العقبة وسلم صىل اهللا عليه وآله من مجلة املهامجني للرسول ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)1(أوس بن حدثان وأباطلحة األنصاري

محل أربعة آالف مقاتل النار واحلطب عىل بيت فاطمة بنت حممد ) : معارص(ح الطائي نجا

إلحراقها يقودهم عمر بن اخلطاب وفيهم عكرمة بن أيب جهل وسلم صىل اهللا عليه وآله 

  .)2(وعبداهللا بن أيب ربيعة وبشري بن سعد 

بشري بن   اخلالفةمن الذين ساندوا أبابكر يف براجمه إلغتصاب) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(سعد

كان سلمة بن وقش والنعامن بن بشري من املنافقني املعارضني ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(وسلمصىل اهللا عليه وآله وشارك بعضهم يف حماولة قتل النبي  ، لسيد الرسل

  : يف قول الكميت) : معارص(صالح الصالح 

 ى من مفظعات اجلرائر عليه العد...لتنظر ما القى احلسني وما جنت

  سعد وأبناء اإلماء العواهر ...من ابن زياد وابن هند وابن

ابن هند فهو يزيد بن معاوية وهند هذه جدته ألبيه بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 

عبد مناف وعتبة هذا قتله أمري املؤمنني عليه السالم ومحزة عمه رمحه اهللا يوم بدر وهلذا 

مزة وأكلت قطعة من كبده مضغتها وأرادت بلعها فلم تقدر السبب مثلت هند بح

                                                        
 220 ، املصدر السابق) 1(

 209 ، املصدر السابق) 2(

 206 ، املصدر السابق) 3(

 184 ، املصدر السابق) 4(
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فلفظتها الن اهللا تعاىل صان كبد محزة ان حيل شئ منها يف معدة حترتق بنار جهنم وكانت 

هند متهمة بمحبة السود وذكر اهنا ولدت ولدا اسود عىل شكل العبيد واهنا لفته بخرقة 

ء العواهر فالعواهر الزواين مجع عاهرة  واما قوله وأبناء اإلما.ورمته يف بعض الشوارع

والعواهر صفة اإلماء واإلماء مجع أمة وهي اململوكة أصله أموه بالتحريك وتصغريها 

 .)1(أمية

فكان  ، ّعبداهللا بن سالم األظهر أن حاله كحال الزبري وحسان) : معارص(يارس احلبيب 

ورد يف مدحه يف تفسري وهو وجه اجلمع بني ما  ، حسن احلال يف بدو أمره ثم انحرف

اإلمام العسكري صلوات اهللا عليه وبني ما ورد يف التاريخ من كونه مل يبايع أمري املؤمنني 

عىل أنه كان باإلمكان تقديم احلديث الوارد عن املعصوم عىل الرواية . عليه السالم

َّ فيعدل الرجل- وهو املسلك الصحيح -التارخيية  َ ن بعيدا عن غري أن من الواضح أنه كا ، ُ

لذا يكون  ، أجواء أهل البيت عليهم السالم يف حياته وسريته وقريبا من أجواء أعدائهم

ِّكيف زيف (وقد ذكرنا يف سلسلة حمارضات . ّاجلمع عىل النحو الذي ذكرناه أصح ُ

 ّأنه كان رأسا من رؤوس بث اإلرسائيليات ودس العقائد اليهودية يف اإلسالم) اإلسالم؟

ُن من أتباع أهل البيت عليهم السالم ملا اشتهرت عنه هذه األحاديث والعقائد ولو أنه كا، 

 .)2(الباطلة

 

 

 

                                                        

 )احلاشية (129 ، املعتزيل ، ديدالبن أيب احل ، )رشح القصائد العلويات السبع(الروضة املختارة ) 1(

)2 (www.alqatrah.org/question/indexphp?id=467 
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 . )1(وآفة هذه األمة بنو أمية  ، لكل أمة آفة : عيل عليه السالم

ْهذان خصامن اختصموا يف رهبم [يف قول اهللا عز وجل  : احلسني عليه السالم ِّ َ ُ َِ ِ َ َْ ْ َِ ِ َ ] 19 : احلج[َ

صدق  : نحن وبنو أمية اختصمنا يف اهللا عز وجل قلنا :  قال"خصامن اختصموا يف رهبم ] 

 : ويف رواية.  فنحن وإياهم اخلصامن يوم القيامة.كذب اهللا ورسوله : وقالوا ، اهللا ورسوله

  .)2(فالذين كفروا يعنى بنى أمية قطعت هلم ثياب من النار

                                                        

معجم الرجال  ، 8/251 ، لألميني ، الغدير ، 2/528 ، للقايض النعامن املغريب ، رشح األخبار) 1(

ق رشح إحقا ، 140 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 2/199 ، ملحمد حياة األنصاري ، واحلديث

ألمحد  ، خالصة املواجهة ، 2/270 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني ، 8/165 ، للمرعيش ، احلق

من وراء املحرقة الكربى  ، 67 ، 11 ، ملروان خليفات ، قراءة يف مسار األموي ، 141 ، حسني يعقوب

 113 ، لنجاح الطائي ، لكتب البرشية؟

بحار  ، 7/84 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، كايفرشح أصول ال ، 43 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

للجنة احلديث يف  ، )عليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسني  ، 31/517 ، للمجليس ، األنوار

التفسري  ، 2/80 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 675 ، )عليه السالم(معهد باقر العلوم 

تفسري نور  ، 3/368 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/801 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

قرة العينني من أحاديث  ، 4/278 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 3/477 ، للحويزي ، الثقلني

 ، جلعفر السبحاين ، )العدل واإلمامة(مفاهيم القرآن  ، 147 ، ملحمد حياة األنصاري ، الفريقني

10/321 
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ُوكذلك حقت كلمت ربك عىل الذين كفروا ( : اهللا عز وجلقول  : الباقر عليه السالم َ ََ َّ َّ ََ َ َ ََ ِّ َ َِ َِ ُ َْ َِ

ِأهنم أصحاب النار  َّ ُ َ ْ َ َْ ثم  ،  يعني بني أمية هم الذين كفروا وهم أصحاب النار)]6 : غافر[َُّ

َ الذين حيملون العرش " : قال ْ َْ َْ َ ُ َِّ ن  يعني الرسول واألوصياء من بعده عليه السالم حيملو"َِ

ُومن حوله( : علم اهللا ثم قال ْ َ ْ ََ ِيسبحون بحمد رهبم ويؤمنون به ( يعني املالئكة )َ ِ ِِ ِ َِ َُ ْ ُ َ َ ُ ِّ ُْ ِّ َ ْ َ

ُويستغفرون للذين آمنوا َ ُ َْ َ َِ ِ َِّ َ ْ َّربنا وسعت كل ( :  وهم شيعة آل حممد عليه السالم يقولون)َ ُ َ ْ َ َِّ َ َ

َيشء رمحة وعلام فاغفر للذين تا َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ًْ َّْ ً َ ْ ٍ
ْ َواتبعوا سبيلك( من والية هؤالء وبني أمية )ُبواَ َ ِ َ ُ َ  وهو أمري )ََّ

ِوقهم عذاب اجلحيم (املؤمنني عليه السالم  ْ َِ َِ َْ ََ ُ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدهتم *ِ ْ ََّ َ ََ َ ُ ْ َ َِّ ِ َِّ ٍْ ْ َّ ََ

ْومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت ال ُ ََ َْ ََ َّ ِ ْ ِّ ْ ْ َِ ِ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ُعزيز احلكيم ِ َِ ْ ُ ِ ُوقهم (] 8-7 :غافر[َ ِ ِ َ

ِالسيئات َ ِّ ُإن الذين كفروا( : ثم قال ،  والسيئات بنو أمية وغريهم وشيعتهم)َّ َ َّ ََّ َ ِ  - يعني بنو )ِ

فرو(أمية  ْ م إذ تدعون إىل اإليامن فتك ُ م أنفسك ُ ُينادون ملقت اهللاَِّ أكرب من مقتك َ ْ َ ْ َّ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ ََ ْ ُِ ِ َ ِْ ِْ ْ َ َُ َُ َِ ِ  : غافر[َن َ

م بأنه إذا دعي اهللاَُّ( :  ثم قال)]10 ُ َذلك ِ ُِ َُ َِ َّ َ ْوحده كفرتم وإن يرشك ( بوالية عيل عليه السالم )ِ َ ْ ُ َ ُ ْ َِ ْ ُْ ََ َ

ِبه ُتؤمنوا( يعني بعيل عليه السالم )ِ ِ ْ م هللاَِِّ العيل ( أي إذا ذكر إمام غريه تؤمنوا به )ُ ْ ِّفاحلك
ِ َ ْ ْ َُ ُ

بري  َ ِالك ِ   .)1()]12 : غافر[ْ

                                                        
مستدركات  ، 1/227 ، للنامزي ، مستدرك سفينة البحار ، 23/363 ، للمجليس ، نواربحار األ) 1(

 ، ُ أنظر أيضا2/529 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 6/46 ، للنامزي ، علم رجال احلديث

 ، 31/515 ، 24/210 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/255 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 2/1095 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، ، 646 ، 644

لعيل  ، مستدركات علم رجال احلديث ، 4/511 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/293 ، 4/335

 6/46 ، النامزي الشاهرودي
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  .)1(ان الشجرة امللعونة هم بنو أمية : الباقر عليه السالم

                                                        
البن شهر  ، مناقب آل أيب طالب ، 6/494 ، للطويس ، التبيان ، أنظر هذا وغريه يف الباب يف) 1(

كتاب  ، )احلاشية (5/143 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 2/109 ، آشوب

 ، 510 ، 31/53 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 362 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، سليم بن قيس

 )عليه السالم(حيفة سيد الساجدين رياض السالكني يف رشح ص ، 82/264 ، 41/322 ، 33/206

للموىل  ، )عليهم السالم(مناقب أهل البيت  ، )احلاشية (1/166 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي، 

 ، لألميني ، الغدير ، 2/238 ، ملحمد حسني املظفر ، فهارس رياض السالكني ، 376 ، حيدر الشريواين

 10/36 ، 9/266 ، 8/54 ، 1/227 ، زي الشاهروديلعيل النام ، مستدرك سفينة البحار ، 8/248

 2/131 ، لألمحدي امليانجي ، مواقف الشيعة ، )احلاشية (93 ، لعبد اهللا احلسن ، املناظرات يف اإلمامة، 

أليب بكر أمحد بن  ، )عليه السالم(وما نزل من القرآن يف عيل ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب ، 

ألمحد  ، كتاب الفتوح ، 2/620 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 164 ، صفهاينموسى ابن مردويه األ

 ، 105 ، 102 ، للمحسن إبن كرامة ، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ، 2/564 ، بن أعثم الكويف

 يف أهل البيت ، 142 ، ملحمد بن عقيل ، النصائح الكافية ، 26 ، للتربيزي األنصاري ، اللمعة البيضاء

الصحيح  ، 320 ، لفاخر موسوي ، التجيل األعظم ، 558 ، 541 ، ملحمد الريشهري ، الكتاب والسنة

لعيل  ، جواهر التاريخ ، 6/173 ، جلعفر مرتىض ، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(من سرية النبي األعظم 

 مجع جواد القيومي  ،)عليه السالم(صحيفة احلسن  ، 432 ، 187 ، 2/15 ، 1/54 ، الكوراين العاميل

ملحمد  ، يف الكتاب والسنة والتاريخ) عليه السالم(موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ، 278، 

رشح منهاج  ، 33 ، من علامء البحرين والقطيف ، وفيات األئمة ، 11/135 ، 8/229 ، الريشهري

للنوري  ، رمحن يف فضائل سلامننفس ال ، )احلاشية (1/283 ، لعيل امليالين ، الكرامة يف معرفة اإلمامة

الروائع  ، 427 ، 409 ، 199 ، 181 ، 85 ، 5/389 ، للعاميل ، االنتصار ، )احلاشية (283 ، الطربيس

عليه (حياة اإلمام املهدي  ، 38 ، ملصطفى املوسوي ، )عليه السالم(املختارة من خطب اإلمام احلسن 

 ، 252 ، جلواد جعفر اخللييل ،  اخللفاء وأتباعهمحماكامت ، 160 ، لباقر رشيف القريش ، )السالم
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فقال له بعض  ، وكان يف املسجد احلرام فذكر بني أمية ودولتهم : الباقر عليه السالم

 ، إنام نرجو أن تكون صاحبهم وأن يظهر اهللا عز وجل هذا االمر عىل يديك : أصحابه

إن اهللا  ، حبهم إن أصحاهبم أوالد الزنىما أنا بصاحبهم وال يرسين أن أكون صا : فقال

تبارك وتعاىل مل خيلق منذ خلق الساموات واألرض سنني وال أياما اقرص من سنينهم 

  .)1(وأيامهم إن اهللا عز وجل يأمر امللك الذي يف يده الفلك فيطويه طيا

َإن رش الدواب عند اهللاِّ [ : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َِّ ِّ َ َّ َ َّ َالذين كفروا فهم ال يؤمنون ِ َ َ ْ َ َُّ ِ ِْ ُ ُ َْ ُ َ

هم الذين  ، فهم أرش خلق اهللا ، نزلت يف بني أمية : قال عليه السالم ، ]]55 : األنفال[

  .)2(كفروا يف باطن القرآن فهم ال يؤمنون

َوكذلك حقت كلمت ربك عىل الذين ( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ِّ َ َِ َِّ َّ ََ َ ََ ُ َْ ََ َ ْكفروا أهنم ِ َّ ُُ َ َ َ

ِأصحاب النار  َّ ُ َ ْ َالذين حيملون العرش ( يعني بني أمية )]6 : غافر[َ ْ َْ َْ َ ُ َِّ  يعني )]7 : غافر[َِ

ُومن حوله(حيملون علم اهللا  ، واألوصياء من بعدهوسلم صىل اهللا عليه وآله رسول اهللا  ْ َ ْ ََ َ (

                                                                                                                                        

نور  ، 1/281 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 15/35 ، لعيل امليالين ، نفحات األزهار

 5/622 ، للحويزي ، الثقلني

 ، 12/485 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/341 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، )عليهم السالم(موسوعة املصطفى والعرتة  ، 46/281 ، 31/533 ، للمجليس ، ألنواربحار ا

 8/192 ، للحاج حسني الشاكري

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 185 ، أليب محزة الثاميل ، تفسري أيب محزة الثاميل) 2(

 ، 31/512 ، للمجليس ، ر األنواربحا ، 1/279 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 2/65

 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 5/387 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، الربهان ، 9/129 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 2/164 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/445

 2/90 ، هلاشم البحراين



1559 

ِيسبحون بحمد رهبم ويؤم(يعني املالئكة  ِْ ُ َ َ ُ ِّ ُْ ِّ َ ْ َِ ِ ُنون به ويستغفرون للذين آمنواَ َُ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِّ َ َْ َ  أي شيعة آل )ِ

ُربنا وسعت كل يشء رمحة وعلام فاغفر للذين تابوا(حممد  َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ً َّْ َّ َْ ً َ ْ ٍَ
ْ َ  -من والية الطواغيت الثالثة  )َُ

َواتبعوا سبيلك(من والية فالن وفالن وبني أمية  -ويف رواية  َ ِ َ ُ َ   .)1(اهللا ويلأي والية عيل ) ََّ

 ، هكذاوسلم صىل اهللا عليه وآله نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا  : الباقر عليه السالم

فروا بام أنزل اهللاُّ بغيا ( ْ ًبئسام اشرتوا به أنفسهم أن يك َ ْ ُ ُ ْْ َ َ ُ َْ َْ َ ُ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َ َأن ( وقال اهللا يف عيل )]90 : البقرة[ْ

َينزل اهللاُّ من فضله عىل من َ َ ْ ِِّ ِِ َ ُ َ ِ يشاء من عبادهُ ِ ِ َِ ْ َُ َفبآؤوا بغضب عىل ( ،  يعنى عليا قال اهللا)َ َ َ ٍُ َ ِ ْ ََ

ٍغضب َ افرين(يعنى بنى أمية ) َ َ َوللك َِ ِ   .)2( يعنى بنى أمية عذاب اليم)ِْ

 ، هكذا واهللاوسلم صىل اهللا عليه وآله نزلت هذه اآلية عىل حممد  ،  :الباقر عليه السالم

َقالوا نؤمن بام أنزل علينا ( يعنى بنى أمية )يف عيلوإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم ( ْ َُ َ ْ ُ ََ ِْ ُ َ ِ ِ  : البقرة[ُ

فرون بام وراءه( يعنى يف قلوهبم بام انزل اهللا عليه )]91 ْ ُويك َ َ ََ َ ِ َ َوهو (بام انزل اهللا يف عيل ) ُ َُ

ْاحلق مصدقا ملا معهم َ ُ َُ َ ََِّ ً ِّْ   .)3( يعنى عليا)ُّ

                                                        
 ، 23/363 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/255 ،  بن إبراهيم القميلعيل ، تفسري القمي) 1(

التفسري  ، 1/227 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 644 ، 31/515 ، 24/210

هلاشم  ، الربهان ، 4/511 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/1095 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 4/93 ، البحراين

 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 36/98 ، 31/641 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 60 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 1/50

1/101 

 ،  العيايشملحمد بن مسعود ، تفسري العيايش ، 36/98 ، 31/641 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 1/102 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 1/51
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ِفلام جاءهم ما عرفوا كفروا به : ( يف قول اهللا : الباقر عليه السالم ِ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َّ ََّ َ ُ  قال )]89 : البقرة[َ

َتفسريها يف الباطن ملا جائهم ما عرفوا يف عيل كفروا به فقال اهللا فيهم فلعنة اهللاَّ عىل  َ ُ َ ََ ْ

افرين يف باطن القرآن قال أبو جعفر فيه يعنى بنى أمية هم الكافرون يف باطن  َ َالك ِ ِ ْ

 . )1(القرآن

ْإن نشأ ننزل عليهم من السامء آية فظلت : (يف قول اهللا عزوجل  : لباقر عليه السالما َ َِّّ َ َ ً َ َْ َْ َّ ِّ ِ َ ُ َّْ َ ِ

َأعناقهم هلا خاضعني  ِْ ِ َ ََ ْ ُ ُ َ  قال ختضع هلا رقاب بني أمية قال ذلك بارز عند .)]4 : الشعراء[َ

زوال الشمس عىل زوال الشمس قال وذاك عيل بن أيب طالب صلوات اهللا عليه يربز عند 

رؤس الناس ساعة حتى يربز وجهه يعرف الناس حسبه ونسبه ثم قال اما ان بني أمية 

 :  ويف رواية.ليختبني الرجل منهم إىل جنب شجرة فتقول هذا رجل من بني أمية فاقتلوه

نزلت فينا وىف بني أمية يكون لنا عليهم دولة فتذل أعناقهم لنا بعد صعوبة وهو ان بعد 

ختضع رقاهبم يعني بني أمية وهي الصيحة من السامء باسم صاحب  :  أخرى ويف.عز

 بنو أمية " : من هم ؟ قال :  قيل"سيفعل اهللا ذلك هبم  :  ويف أخرى.االمر عليه السالم

  ركود الشمس ما بني زوال الشمس إىل وقت العرص" : وما اآلية ؟ قال :  قيل"وشيعتهم 

 ، وذلك يف زمان السفياين ، يعرف بحسبه ونسبهوخروج صدر ووجه يف عني الشمس ، 

  .)2(وعندها يكون بواره وبوار قومه

                                                        

 ، 31/641 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/50 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، تفسري نور الثقلني ، )احلاشية (60 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف ، 36/98

 1/128 ، هلاشم البحراين  ،الربهان ، 1/101 ، للحويزي

املستجاد  ، 2/373 ، للمفيد ، اإلرشاد ، 206 ، للحسن بن سليامن احليل ، خمترص بصائر الدرجات) 2(

 ، 2/249 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 260 ، للعالمة احليل ، )املجموعة(من اإلرشاد 
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إذا انحرفت عن صالة مكتوبة فال تنحرف إال بانرصاف لعن بني  : الباقر عليه السالم

 .)1(أمية

َوملن انترص بعد ظلمه فأولئك م( :  عز وجليف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم ََ ِ ِ َِ َ ْ ُ ََْ ْ َ َُ َِ ِّا عليهم من ََ ِ ْ َ َ

ٍسبيل  ِ ذاك القائم عليه السالم إذا قام انترص من بني أمية ومن  : قال]) 41 : الشورى[َ

 .)2(املكذبني والنصاب

                                                                                                                                        

مستدرك سفينة  ، 53/109 ، 52/221 ، 51/48 ، 23/207 ، 9/228 ، للمجليس ، بحار األنوار

لعيل  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 1/229 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

التفسري  ، 2/118 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 301 ، 296 ، 5/293 ، الكوراين العاميل

 تفسري نور الثقلني ، 4/29 ، للفيض الكاشاين ، سري الصايفالتف ، 2/878 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 15/254 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 4/46 ، للحويزي، 

فضائل أمري املؤمنني  ، 2/80 ، ملحسن األمني ، أعيان الشيعة ، 11/343 ، لنارص مكارم الشريازي

 2/283 ، للطربيس ، إعالم الورى بأعالم اهلدى ، )احلاشية (201 ،  عقدة الكويفالبن ، )عليه السالم(

 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 332 ، 3/258 ، البن أيب الفتح اإلربيل ، كشف الغمة، 

اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل  ، 306 ، لبهاء الدين النجفي ، منتخب األنوار املضيئة ، 1/386

 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 351 ، 278 ، للحر العاميل ، جعةالر

 14/626 ، للمرعيش ، رشح إحقاق احلق ، 2/294

بحار  ، 1/306 ، للعالمة احليل ، منتهى املطلب ، 321 ، 2/109 ، للطويس ، هتذيب األحكام) 1(

 3/341 ، )احلاشية (2/324 ، للمحقق األردبييل ، فائدةجممع ال ، 83/58 ، للمجليس ، األنوار

 ، 6/462 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 8/529 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، )احلاشية(

 793 ، ألمحد الرمحاين اهلمداين ، )عليه السالم(اإلمام عيل بن أيب طالب 

 ، 51/48 ، 24/229 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 296 ، يلأليب محزة الثام ، تفسري أيب محزة الثاميل) 2(

عليه (معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 10/66 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار
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ُإن الذين كفروا( : يف قوله تعاىل : الباقر عليه السالم َ َّ ََّ َ ِ ِوصدوا عن سبيل ( يعني بني أمية )ِ ِ َ َ ُّ َ َ

 .)1(عليه السالم عن والية عيل بن أيب طالب )اهللاَِّ

ُ غلبت الروم *امل ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُّ ِ َ ِ  ،  إهنم بنو أمية)]2-1 : الروم[ُ

صىل اهللا وأهنام ال يصلحان للخالفة لقوله  ، ومن هنا يظهر نسب عثامن ومعاوية وحسبهام

  .)2( األئمة من قريش : عليه وآله وسلم

بكبوا فيها هم والغاوون ( :  تعاىليف قوله : الصادق عليه السالم ُ َفك ْ َُ َ َ ُ َْ ْ ُ ِ  :  قال)]94 : الشعراء[ِ

  .)3(هم بنو أمية

يا با حفص أال أخربك بام نزل يف بنى  : ان عليا عليه السالم لعمر : الصادق عليه السالم

ِوالشجرة امللعونة يف القرآن (فإنه نزل فيهم  : قال ، بىل : أمية ؟ قال ْ َُ َ ْ َِْ َ َُ َ  :  قال)]60 : إلرساءا[ََّ

  .)1(كذبت بنو أمية خري منك وأوصل للرحم : فغضب عمر وقال

                                                                                                                                        

هلادي  ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 5/398 ، لعيل الكوراين العاميل ، )السالم

للفيض  ، التفسري الصايف ، 399 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، ت الكويفتفسري فرا ، 1/458 ، النجفي

لرشف  ، تأويل اآليات ، 4/585 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/377 ، 4/380 ، الكاشاين

 ، 1/84 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ، 2/550 ، الدين احلسيني

 1/103 ، للمريزا حممد تقي األصفهاين  ،مكيال املكارم

  35/364 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

  ، 31/544 ، املصدر السابق) 2(

 لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/514 ، 2/26 ، للمجليس ، بحار األنوار) 3(

 ، للفيض الكاشاين ، الصايفالتفسري  ، 2/123 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي ، 8/38، 

 4/59 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/42
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 ، يوما حارسا حزيناوسلم صىل اهللا عليه وآله أصبح رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

انى رأيت الليلة صبيان بنى أمية يرقون عىل منربي  : ما لك يا رسول اهللا ؟ فقال : فقيل له

  .)2(ال ولكن بعدك : ب معي ؟ فقاليا ر : فقلت ، هذا

ِوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة للناس( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ََّ َ َ َِّ ً َّ َّ ْْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ََ ُّ  اآلية ..َ

نام فرأى أن بنى أمية وسلم صىل اهللا عليه وآله ان رسول اهللا  :  قال)]60 : اإلرساء[

 منهم رجل رأى رسول اهللا الذلة واملسكنة فاستيقظ جزوعا يصعدون املنابر فكلام صعد

ثم  ، فأتاه جربئيل هبذه اآلية ، وكان الذين رآهم اثنا عرش رجال من بنى أمية ، من ذلك

 :  قال املجليس.ان بنى أمية ال يملكون شيئا اال ملك أهل البيت ضعفيه : قال جربئيل

ّكان أقل و ، ّن بعضهم ممن كان ملكه قليالّلعل التخصيص باالثني عرش لعدم االعتناء بشأ

إذ  ، ّمروان بن حممد ألهنم كانوا أكثر من اثني عرش ورضرا عىل املسلمني كمعاوية بن يزيد

ثم مروان  ، ثم معاوية بن يزيد ، ثم يزيد بن معاوية ، ثم معاوية ، ّكان أول ملوكهم عثامن

 ، ثم سليامن بن عبد امللك ،  عبد امللكثم الوليد بن ، ثم عبد امللك بن مروان ، بن احلكم

ثم الوليد بن  ، ثم هشام بن عبد امللك ، ثم يزيد بن عبد امللك ، ثم عمر بن عبد العزيز

                                                                                                                                        
 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 2/380 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 3/180 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 31/525 ، 30/165 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/297

 ، جممع البحرين ، 3/171 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  ، 5/393، 

 4/353 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/483 ، للطرحيي

 ، 31/526 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/298 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 3/180 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني
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ثم  ، ثم إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك ، ثم يزيد بن الوليد الناقص ، يزيد بن عبد امللك

  .)1(مروان بن حممد

 وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها يف رجاهلم إن اهللا عز : الصادق عليه السالم

وكذلك فعل بشيعتهم وإن اهللا عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها يف 

  .)2(نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم

أنت الذي  : إن عمر لقى عليا صلوات اهللا عليه فقال له : يقول : الصادق عليه السالم

ُ(تقرأ هذه اآلية  ِّبأييك َ ُم املفتون ِ ْ َُْ أفال  : فقال له :  وتعرض يب وبصاحبي ؟ قال)] 6 : القلم[ُ

ُفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا ( : أخربك بآية نزلت يف بني أمية َ ْ َ ْ َِّ َ ْ ْ َّ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُِ َْ ْ ْ َِ ِ َ ِ َ

م  ُ ْأرحامك َ َْ  إال بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أبيت ، كذبت :  فقال)]22 : حممد[َ

  .)3(عداوة لبني تيم وبني عدي وبني أمية

                                                        

 31/527 ، للمجليس ، حار األنوار ، 2/298 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

 ، بحار األنوار ، )احلاشية (3/467 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 5/564 ، للكليني ، الكايف) 2(

موسوعة أحاديث  ، 6/93 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/532 ، للمجليس

 5/446 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(أهل البيت 

 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 239 ، 8/103 ، للكليني ، الكايف) 3(

لعيل بن  ، تفسري القمي ، 31/533 ، 258 ، 30/161 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 325 ، 12/31

مستدركات علم رجال  ، 393 ، 5/40 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني  ،2/308 ، إبراهيم القمي

حياة  ، 2/712 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 8/415 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، احلديث

 ، )عليه السالم(سنن اإلمام عيل  ، 3/170 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) عليه السالم(أمري املؤمنني 

 368 ، 4/353 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 111 ، )عليه السالم(ديث معهد باقر العلوم للجنة احل
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  .)1(بنو أمية وآل املهلب : للكفر جناحان : الصادق عليه السالم

ُ غلبت الروم *أمل ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُّ ِ َ ِ هم بنو  :  قال)]2-1 : الروم[ُ

َيف أ)  بنو أمية( غلبت الروم * أمل (وإنام أنزهلا اهللا  ، أمية ْدنى األرض وهم من بعد غلبهم ِ ِّ ِْ ِ َ َْ ِ ْ َ َ ُْ ِ َ َ

َسيغلبون  ُ َِ ْ َ يف بضع سنني هللاَِِّ األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون *َ ُْ ْ ُ َ ُْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُْ َ ِ ِ ِ بنرص اهللاَِّ *ِ ِْ َ

ُينرص من يشاء وهو العزيز الرحيم  َّ ُ َ ُِ ُ ِ َ َ َ َ َْ ُ َ  قال .ئم عليه السالم عند قيام القا)]5-3 : الروم[ُ

ولعله كان غلبت بنو أمية فزاد النساخ  ، غلبت الروم بنو أمية : كذا يف النسخ : املجليس

وعىل ما يف النسخ وما يف اخلرب األول من تفسري الروم ببني أمية يكون التعبري  ، لفظ الروم

  .)2(ا بطن لآليةوهذ ، عنهم بالروم إشارة إىل ما سيأيت من أن نسبهم ينتهي إىل عبد رومي

ُولقد جئتمونا فرادى كام خلقناكم أول مرة وتركتم ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم َ َ ُ ْْ ُ ََ َّ َ ْ َ َ َُ َّ َ ٍَ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ْ ِ

م رشكاء  ُ م شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيك ُ َما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معك ُ ُ ُ َُ ُُ َْ ْ َّ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َِّ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ََّّ َ ُ ِْ َ

 .)3(نزلت هذه اآلية يف معاوية وبني أمية ورشكائهم وأئمتهم :  قال)]94 : األنعام[

 ، قارون وباب يدخل منه فرعون وهامان : للنار سبعة أبواب : الصادق عليه السالم

وباب يدخل منه بنو أمية  ، وباب يدخل منه املرشكون والكفار ممن مل يؤمن باهللا طرفة عني

                                                        

لعيل  ، مستدرك سفينة البحار ، 31/511 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 35 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

 147،  ملحمد حياة األنصاري ، قرة العينني من أحاديث الفريقني ، 10/541 ، النامزي الشاهرودي

لعيل  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 31/516 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

إلزام الناصب يف إثبات  ، 1/434 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/335 ، الكوراين العاميل

 4/169 ، ويزيللح ، ًأنظر أيضا نور الثقلني ، 1/77 ، لعيل اليزدي احلائري ، احلجة الغائب

 ، 2/140 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/211 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 203 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/747 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني
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وهو باب اهلاوية  ، وهو باب سقر ، وهو باب لظى ، هم فيه أحدال يزامح ، هو هلم خاصة

هتوى هبم سبعني خريفا وكلام هوى هبم سبعني خريفا فار هبم فورة قذف هبم يف أعالها 

 ، فال يزالون هكذا أبدا خالدين خملدين ، سبعني خريفا ثم هتوي هبم كذلك سبعني خريفا

 قال . وأنه ألعظم األبواب وأشدها حراوباب يدخل منه مبغضونا وحماربونا وخاذلونا

الباب الذي ذكرت عن أبيك  : فقلت أليب عبد اهللا عليه السالم : حممد بن الفضيل الرزقي

عن جدك عليهام السالم أنه يدخل منه بنو أمية يدخله من مات منهم عىل الرشك أو من 

خل منه املرشكون وباب يد : أمل تسمعه يقول ، ال أم لك : أدرك منهم االسالم ؟ فقال

والكفار فهذا الباب يدخل فيه كل مرشك وكل كافر ال يؤمن بيوم احلساب وهذا الباب 

اآلخر يدخل منه بنو أمية ألنه هو أليب سفيان ومعاوية وآل مروان خاصة يدخلون من 

  .)1(وال حييون فيها وال يموتون ، ذلك الباب فتحطمهم النار حطام ال تسمع هلم فيها واعية

 وهي الصيحة من السامء باسم - يعني بني أمية -ختضع رقاهبم  : ادق عليه السالمالص

  .)2(صاحب االمر عجل اهللا فرجه

                                                        

رك سفينة مستد ، 31/518 ، 8/285 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 61 ، للصدوق ، اخلصال) 1(

تفسري  ، 3/114 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/433 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، البحار

 حق اليقني ، 19/217 ، للخوئي ، معجم رجال احلديث ، 4/504 ، 3/18 ، للحويزي ، نور الثقلني

 ، ارون عبدالرمحن بن عوفاملراد بق :  وقال2/732 ، للكاشاين ، علم اليقني ، 2/169 ، لعبداهللا شرب، 

 2/245 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 3/338 ، هلاشم البحراين ، معامل الزلفى

عليه (معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 51/48 ، 23/207 ، 9/228 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

التفسري  ، 2/118 ، لقميلعيل بن إبراهيم ا ، تفسري القمي ، 5/296 ، لعيل الكوراين العاميل ، )السالم

 ، تفسري امليزان ، 4/47 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/29 ، للفيض الكاشاين ، الصايف
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ُوال تستوي احلسنة وال السيئة ( : يف قول اهللا عز وجل : الصادق عليه السالم َ ُ ْ ََ ِّ َ ََّ َ َ َْ ِ َ  : فصلت[َ

 . )1(وبنو أمية السيئة  ، نحن احلسنة :  فقال)]34

َأفرأيت إن متعناهم سنني( عز وجل يف قوله تعاىل :  عليه السالمالصادق َِ ِ ْ َّ َُ َ ْ َّْ ِ َ َّ ثم جاءهم ما *ََ َُّ َ ُ

َكانوا يوعدون  ُ َُ ُ ما أغنى عنهم ما كانوا (خروج القائم  :  قال)]206-205 : الشعراء[َ

 .)2(هم بنو أمية الذين متعوا يف دنياهم :  قال)يمتعون

 فيكم - أي يف قصة موسى عليه السالم واخلرض -السفينة مثل  : الصادق عليه السالم

كون ترك احلسني عليه السالم البيعة  :  قال املجليس.وفينا ترك احلسني البيعة ملعاوية

ملعاوية لعنه اهللا شبيها بخرق السفينة ألنه عليه السالم برتك البيعة مهد لنفسه املقدسة 

 : وات اهللا عليهم وكان فيها مصالح عظيمةوهبا انكرست سفينة أهل البيت صل ، الشهادة

 :  ومنها.وخروج اخللق عن طاعتهم ، منها ظهور كفر بني أمية وجورهم عىل الناس

ظهور حقية أهل البيت عليه السالم وإمامتهم إذ لو بايعه احلسني عليه السالم أيضا لظن 

أن  :  ومنها.االمرأكثر الناس وجوب متابعة خلفاء اجلور وعدم كوهنم عليه السالم والة 

                                                                                                                                        
 ، 11/343 ، لنارص مكارم الشريازي ، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل ، 15/254 ، للطباطبائي

 )احلاشية (34 ، لبهاء الدين النجفي ، منتخب األنوار املضيئة

 ، كنز الفوائد ، 4/112 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 24/47 ، للمجليس ، بحار األنوار) 1(

 ، هلاشم البحراين ، الربهان ، 2/540 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 282 ، للكراجكي

4/112 

مستدرك  ، 24/372 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/392 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

 ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 9/314 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، سفينة البحار

إلزام الناصب يف إثبات  ، 184 ، حلسني الساعدي ، املعىل بن خنيس ، 5/304 ، لعيل الكوراين العاميل

 1/75 ، لعيل اليزدي احلائري ، احلجة الغائب
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ينرشون العلوم بني  ، بسبب ذلك صار من بعده من األئمة عليه السالم آمنني مطمئنني

ولو كان ما ذكره املؤرخون من  ، إىل غري ذلك من املصالح التي ال يعلمها غريهم ، الناس

يف األصل وال يبعد أن يكون  ، بيعته عليه السالم له أخريا حقا كان املراد ترك البيعة ابتداء

 . )1(يزيد بن معاوية فسقط الساقط امللعون هو وأبوه

إن أيب كان قاعدا يف احلجر ومعه رجل حيدثه فإذا هو بوزغ يولول  : الصادق عليه السالم

 : قال ، ال علم يل بام يقول : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : بلسانه فقال أيب للرجل

 : وقال : قال ، بشتيمة ألشتمن عليا حتى يقوم من ههناواهللا لئن ذكرتم عثامن  : فإنه يقول

إن عبد امللك بن مروان ملا  : وقال : قال ، أيب ليس يموت من بني أمية ميت إال مسخ وزغا

نزل به املوت مسخ وزغا فذهب من بني يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلام أن 

 أمرهم عىل أن يأخذوا جذعا فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع

ففعلوا ذلك وألبسوا اجلذع درع حديد ثم لفوه يف األكفان  : فيصنعوه كهيئة الرجل قال

  .)2(فلم يطلع عليه أحد من الناس إال أنا وولده

                                                        

 )احلاشية (2/333 ، ًأنظر أيضا تفسري العيايش ، 13/306 ، للمجليس  ،بحار األنوار) 1(

 ، الكايف ، 2/331 ، لألنصاري ، كتاب الطهارة ، 4/195 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة) 2(

اخلرائج  ، 551 ، 12/314 ، ملحمد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/232 ، للكليني

 ، 2/183 ، لعيل بن يونس العاميل ، الرصاط املستقيم ، 1/284 ، ين الراونديلقطب الد ، واجلرائح

 ، 27/268 ، 6/235 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 5/193 ، هلاشم البحراين ، مدينة املعاجز

 9/387 ، 1/230 ، للنامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 62/226 ، 58/53 ، 46/331

الشيعة يف أحاديث  ، 5/147 ، للنامزي الشاهرودي ، علم رجال احلديثمستدركات  ، 10/291، 

 4/495 ، للطرحيي ، جممع البحرين، ) احلاشية (327ملرتىض األبطحي  ، الفريقني
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دعا رسول اهللا عليه وآله السالم ألمري املؤمنني يف آخر صالته رافعا  : الصادق عليه السالم

اللهم هب لعىل املودة يف صدور املؤمنني واهليبة والعظمة  :  يقولهبا صوته يسمع الناس

ُإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ( : فأنزل اهللا ، يف صدور املنافقني َ ْ َ َّ َ ََ ْ ََّ ُ َ َ َُ َ ُ ُ َّ َِّ ِ ِ ُِ ِ

ًودا  ّ ُ فإنام يرسناه بلسانك لتبرش به املتقني وتن*ُ َّ ُ َ ََّ َ ُ ََ ِِّ ِ ِ ُِْ َِ َِ َْ َ َّ َِ ًذر به قوما لدا ِ ُّ ً َّ ْ ِ ِِ  بنى أمية )]97-96 : مريم[َ

 واهللا لصاع - "مقلوية" أي عمر - :  رمع- ويف رواية -فقال رجل من أصحابة املنافقني 

من متر يف شن بال أحب إىل مما سأل حممد ربه أفال سأله ملكا يعضده أو كنزا يستظهر به 

 . )1(فأنزل اهللا فيه عرش آيات من هود  ، عىل فاقته

ًإهنم يكيدون كيدا ( : يف قوله تعاىلا : الصادق عليه السالم َْ ََ ُ ِ ْ َُّ كادوا  :  قال)]15 : الطارق[ِ

وكادوا فاطمة عليها  ، وكادوا عليا عليه السالم ، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ًإهنم يكيدون كيدا (يا حممد  : وقال اهللا ، السالم َْ ََ ُ ِ ْ َُّ ْ وأكيد كي*ِ ََ ُ ِ افرين أمهلهم *ًدا َ َ ْ فمهل الك ْ َُ َ ِّْ ْ َِ َِ ِ ِ

ًرويدا  ْ َ  لوقت بعث القائم عليه السالم فينتقم يل من اجلبارين )]17-15 : الطارق[ُ

 .)2(والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس

                                                        
 ، 2/343 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/142 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

التفسري  ، 36/100 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 4/110 ، لبحراينهلاشم ا ، غاية املرام ، 3/363

وما نزل من القرآن يف ) عليه السالم(مناقب عيل بن أيب طالب  ، 2/435 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

لرشف  ، تأويل اآليات ، 260 ، أليب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين ، )عليه السالم(عيل 

 277 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 1/224،  الدين احلسيني

 53/58 ، 23/368 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/416 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

تفسري نور  ، 5/487 ، لعيل الكوراين العاميل ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 120، 

إلزام الناصب يف  ، 2/784 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 5/553 ، للحويزي ، الثقلني

عليها (اهلجوم عىل بيت فاطمة  ، 2/312 ، 1/96 ، لعيل اليزدي احلائري ، إثبات احلجة الغائب
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يف معاوية وبني أمية ورشكائهم )لقد تقطع بينكم(نزلت هذه اآلية  : الصادق عليه السالم

 .)1(وأئمتهم

ْفهل عسيتم إن توليتم : قرأ هذه اآلية هكذا : الصادق عليه السالم ْ َُ َ ُْ َ ْ ََّ ْ َِ  " وسلطتم وملكتم " َ

م  ُ ْأن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامك َ ْ َْ ُ ََ َِّ َ ْ ُْ ُ ُِ َ ِ  نزلت يف بني عمنا بني أمية )]22: حممد [ِ

َأولئك الذين لعنهم اهللاَُّ فأ( : وفيهم يقول اهللا َ َ َّ َُ ُ َ َ َْ ِ َِ ْصمهم وأعمى أبصارهمُ َ َ ْ َُّ َ ْ َ ُ ََ َ أفال يتدبرون *َْ َ َُ َّ ََ َ َ

َالقرآن أم عىل قلوب أقفاهلا  ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َْ ٍَ َ َ ْ  .)2()]24-23 : حممد[ْ

افرين أولياء من ( : قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ِالذين يتخذون الك ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ُ ََّّ

ُدون املؤمنني أيبتغو َ ْ َ َُ َ ِْ ِ ُْ ًن عندهم العزة فإن العزة هللاِِّ مجيعا ِ َّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َِ ُ قال  ،  يعني القوة)]139 : النساء[ُ

َوقد نزل (نزلت يف بني أمية حيث خالفوا نبيهم عىل أن ال يردوا االمر يف بني هاشم وقوله  ََّ َ ْ َ

فر هب َ م يف الكتاب أن إذا سمعتم آيات اهللاِّ يك ُ َعليك ُ ْ َ ِْ َ َ ْ ْ َُ َ ْ ِْ ِ ُِ َِ َ ِ ِ َّا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حتى َ ُ َ ََ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ْْ ْ ََ ِ ُ َ

                                                                                                                                        

ملحمد عيل  ، )عليها السالم(ما نزل من القرآن يف شأن فاطمة  ، 470 ، لعبد الزهراء مهدي ، )السالم

 116 ، احللو

 ، 1/335 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 1/211 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 1/747 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/141

 ، 23/387 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 589 ، 2/585 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات) 2(

لعيل الكوراين  ، )عليه السالم(معجم أحاديث اإلمام املهدي   ،24/320 ، للمجليس ، بحار األنوار

 4/369 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 5/418 ، العاميل
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م إذا مثلهم  ُ ْخيوضوا يف حديث غريه إنك ِّ ْ ُْ َُ ْ ً ِْ ِ َِّ ِ ٍ َِ ِ ُ  قال آيات اهللا هم األئمة عليه )]140 : النساء[َُ

  .)1(السالم

يف منامه بني أمية وسلم صىل اهللا عليه وآله رأى رسول اهللا  : الصادق عليه السالم

ن عىل منربه من بعده ويضلون الناس عن الرصاط القهقري فأصبح كئيبا حزينا يصعدو

يا  : يا رسول اهللا مايل أراك كئيبا حزينا قال : فهبط عليه جربئيل عليه السالم فقال : قال

جربئيل إين رأيت بني أمية يف ليلتي هذه يصعدون منربي من بعدي ويضلون الناس عن 

ي بعثك باحلق نبيا إن هذا شئ ما اطلعت عليه فعرج إىل والذ : الرصاط القهقرى فقال

َأفرأيت إن متعناهم سنني ( : السامء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه هبا قال َِ ِ ْ َّ َُ َ ْ َّْ ِ َ ََ* 

َثم جاءهم ما كانوا يوعدون  ُُ َُ ُ ََ َّ َ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون *َُّ ُ ُ َُّ َُ َّ ََ ْ ََ ْ  )]207-205 : الشعراء[َ

ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر ( : وأنزل عليه ِْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َ َ ِ وما أدراك ما ليلة القدر *ِ ْ َ ْ ُ َ َْ ْ ََ َ ََ ْ ليلة القدر خري من *َ ِّْ ٌْ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ

ٍألف شهر  ْ َ ِ ْ وسلم صىل اهللا عليه وآله  جعل اهللا عز وجل ليلة القدر لنبيه )]3-1 : القدر[َ

 .)2(خريا من ألف شهر ملك بني أمية

                                                        
التفسري  ، 31/511 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/156 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

تفسري كنز  ، 1/511 ، لفيض الكاشاينل ، التفسري الصايف ، 1/247 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 2/656 ، للمريزا حممد املشهدي ، الدقائق

للعالمة  ، تذكرة الفقهاء ، 2/157 ، للصدوق ، من ال حيرضه الفقيه ، 4/159 ، للكليني ، الكايف) 2(

 ، للطويس ، هتذيب األحكام ، 13/439 ، ليوسف البحراين ، احلدائق النارضة ، 6/235 ، احليل

 ، 689 ، للطويس ، األمايل ، 12/297 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف،  3/59

رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد  ، 94/8 ، 58/168 ، 28/77 ، للمجليس ، بحار األنوار

جامع أحاديث  ، )احلاشية (6/29 ، للسدي عيل خان املدين الشريازي ، )عليه السالم(الساجدين 

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(موسوعة أحاديث أهل البيت  ، 9/54 ، للربوجردي ، ةالشيع
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ليس عىل وجه األرض بقلة أرشف وال أنفع من الفرفخ وهو بقلة  : لصادق عليه السالما

لعن اهللا بني أمية هم سموها بقلة احلمقاء بغضا لنا وعداوة  : فاطمة عليها السالم ثم قال

 .)1(لفاطمة عليها السالم

وكان عليه  ، كان يبغض بني أمية : صىل اهللا عليه وآله وسلمإن النبي  : الرضا عليه السالم

 .)2(يف كل حي نجيب إال يف بني أمية : السالم يقول

صىل عهد إيل رسول اهللا  : سمعت عليا عليه السالم يقول) :  هـ76 : ت(سليم بن قيس 

وقد أصغت  ،  يوم تويف وقد أسندته إىل صدري وإن رأسه عند أذيناهللا عليه وآله وسلم

 صىل اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا .م لتسمعا الكال- أي عائشة وحصفة -املرأتان 

ُإإن الذين آمنوا (أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل  ، يا عيل :  ثم قال يل.اللهم سد مسامعهام:  َ َ ِ َّ َّ ِ

                                                                                                                                        

 ، تفسري نور الثقلني ، 7/520 ، 5/351 ، 4/52 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 10/98

،  1/156 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة ، 15/333 ، للطباطبائي ، تفسري امليزان ، 5/621 ، للحويزي

230 

 ، جواهر الكالم ، )احلاشية (2/446 ، للقايض ابن الرباج ، املهذب ، 6/367 ، للكليني ، الكايف) 1(

 ، للحر العاميل ، وسائل الشيعة ، 2/517 ، للربقي ، املحاسن ، 36/498 ، ملحمد حسن النجفي

 ،  الشيعةجامع أحاديث ، 109/230 ، 63/235 ، 43/90 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 25/194

 ، رمز الصحة ، 8/187 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 23/455 ، للربوجردي

 191 ، ملحمود األصفهانى

عليه (مسند اإلمام الرضا  ، 22/314 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 228 ، للصدوق ، اخلصال) 2(

 ، هلادي النجفي ، )عليهم السالم(ث أهل البيت موسوعة أحادي ، 1/77 ، لعزيز اهللا عطاردي ، )السالم

 ، للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين ، شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور ، 11/240 ، 9/65

 )احلاشية (1/361
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ِوعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية  ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َِ َ ْ ْ َْ َ ُُ َ ُ َ ُ اهللا  : قلت : أتدري من هم ؟ قال ، )]7 : البينة[َ

وموعدي وموعدهم احلوض يوم القيامة  ، فإهنم شيعتك وأنصارك :  قال.مورسوله أعل

إذا جثت األمم عىل ركبها وبدا هللا تبارك وتعاىل يف عرض خلقه ودعا الناس إىل ما ال بد 

َإن الذين ( ،  يا عيل.فتجيئون غرا حمجلني شباعا مرويني ،  فيدعوك وشيعتك.هلم منه ِ َّ َّ ِ

ِكفروا من أهل الك ِْ َِ ْ َ ْ ُ ِتاب واملرشكني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم رش الربية َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ُُّْ َ َُّ َ ُ َ َ ََ ِْ  : البينة[ِ

يبعثون يوم القيامة أشقياء جياعا عطاشى مسودة  ، فهم اليهود وبنو أمية وشيعتهم ، )]6

 .)1(وجوههم

َولو ت( : قوله تعاىل) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ َرى إذ وقفوا عىل النار فقالوا يا ََ ُ َْ ُ َ َ ْ ُ ِْ َّ َ َ ِ ِ َ

ون من املؤمنني  ُ ذب بآيات ربنا ونك َ َليتنا نرد وال نك ِْ ِ ِ ُِْ َ ِّ َ ََ َ ِّ َ َ َ ُّ َْ ُ ُ ََ ََ  قال نزلت يف بني أمية )]27 : األنعام[َِ

ُبل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ( : ثم قال َ َ ُ ْ ْْ َ َِ ْ ُ ُ ََ َّ ُ داوة أمري املؤمنني  قال من ع)]28 : األنعام[َ

اذبون (عليه السالم  َ َولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لك َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َ ُّ ْ َِ ِْ َّ ُ ُُ ُِ ْ   .)2()]28 : األنعام[َ

ٍومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة : (قوله تعاىل ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ٍ ٍ ٍَ َ ُِ َِ ََ َ ََ ََ َ َِ

َاجتثت من فوق األرض م ِْ َ ِ ْ َْ َِّ ْ ٍا هلا من قرار ُ َ َ ِ َ كذلك الكافرون ال  :  قال.)]26 : إبراهيم[َ

                                                        

 ، 22/498 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 359 ، حتقيق حممد باقر األنصاري ، كتاب سليم بن قيس) 1(

 1/249 ، ملحمد حممديان ، عن لسانه) يه السالمعل(حياة أمري املؤمنني 

التفسري  ، 31/512 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 1/196 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(

تفسري نور  ، 2/114 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف ، 1/315 ، للفيض الكاشاين ، األصفى

 1/709 ، للحويزي ، الثقلني
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وبنو أمية ال يذكرون اهللا يف جملس وال يف مسجد وال تصعد  ، تصعد أعامهلم إىل السامء

  .)1(أعامهلم إىل السامء إال قليل منهم

نتم يف مسـاكن : (قوله تعاىل ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ ِوسك ِ َ َ ْ َِ ُ ْالذين ظلموا َ َ َ َُّ َ ِ

ْأنفسهم  َُ ُ م كيف فعلنا هبم ورضبنا .يعني ممن هلكوا من بني أمية] 45 : إبراهيم[َ ُ َ وتبني لك َ َْ َ َ ْ َ ََ َ َْ ْ َِّ ِ ْ َ ََ َ

م األمثال  ُ َلك َ َْ رهم لتزول منه اجلبال *َُ ْ رهم وإن كان مك ْ رهم وعند اهللاِّ مك ْ روا مك َ ُ وقد مك ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ َِ ْ ِ ِ ُِ َ َ ْْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َُ ُ َُ ِ

ّبيان املراد ببني فالن إما بنو العباس  :  قال املجليس. قال مكر بني فالن.)]46 : إبراهيم[ ّ

ّفيكون اخلطاب للمتأخرين من بني أمية بتحذيرهم عام نزل  ، ّأو بنو أمية ، كام هو الظاهر ّ ّ

ّأو اخلطاب لبني العباس بتحذيرهم عام نزل  ، غريها وعىل السابقني منهم يف غزوة بدر ّ

ّني أمية أوالبب   .)2(أخريا وّ

ٍهذا وإن للطاغني لرش مآب (: قوله تعاىل ) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  َ َّ َ ََ َّ َّ َِ ِ ِ َ  : صـ[َ

 وهم زريق وحبرت وبنو أمية ثم ذكر من كان من بعدهم ممن غصب آل حممد حقهم )]55

له أزواج ( : فقال ْ ٌوآخر من شك َ َْ َ ِ ِِ َ ُ ْ هذا فوج مق*َ َ َُّ ٌ ْ م ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار َ ُ ِتحم معك َّ ُ ً ََ َ َْ َّ ْ ْ َ ْ َّ ٌُ ِ ِ ِ ِ َ

ِال مرحبا هبم إهنم صالوا النار(ويقولون بنو أمية  ،  وهم بنو السباع)]59-58 : صـ[ َّ ُ ً ََ َْ َّ ْ ْ َُ ِ ِ ِ( 

م أنتم قدمتموه لنا (فيقولون بنو فالن  ُ َقالوا بل أنتم ال مرحبا بك َ َ ً َ ْ ُ َُ َ َُ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َّ ُ َُ وبدأتم بظلم ]) 60 : صـ[َِ

ُفبئس القرار(آل حممد  َ َ ْ ََ ْ ِقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف ( ثم يقول بنو أمية )ِ ً ً َ َ َ َ َ ُ َْ ُ ْ َِّ َ ِ َ َ ََ َ ََّ

ِالنار  َوقالوا ما لنا ال نرى ( يعنون األولني ثم يقول أعداء آل حممد يف النار )]61 : صـ[َّ ََ َ َ ُ ََ َ

                                                        
للمويل حممد صالح  ، رشح أصول الكايف ، 1/369 ، لعيل بن إبراهيم القمي ،  القميتفسري) 1(

 ، التفسري الصايف ، 64/38 ، 31/512 ، 9/218 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 7/102 ، املازندراين

 3/86 ، للفيض الكاشاين

  ، 31/513 ، جليسللم ، بحار األنوار ، 1/372 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 2(
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ُّرجاال كنا نعد َُ ََّ ُ ً ِهم من األرشار ِ َ ْ َ ْ َ ِّ  يف الدنيا وهم شيعة أمري املؤمنني عليه السالم )]62 : صـ[ُ

ُأختذناهم سخريا أم زاغت عنهم األبصار ( ُ ْ َْ ْ ُ َّ ْ ً ْْ َ ْ ََ َ َِ ْ ِ ُ َ َ ُإن ذلك حلق ختاصم ( :  ثم قال)]63 : صـ[َّ َُ َ َ ٌّ َ َ ََّ ِ ِ

ِأهل النار  َّ ِ ْ واهللا انكم لفي اجلنة  : السالمالصادق عليه   فيام بينهم وذلك قول)]64 : صـ[َ

  .)1(  كناية عن بني العباس..بنو السباع :  قال املجليس.حتربون ويف النار تطلبون

ِوالليل [ : عن ابن عباس يف قول اهللا عز وجل) :  هـ352: ت (فرات بن إبراهيم الكويف  ْ ََّ

َإذا يغشاها  َ ْ َ َ صىل اهللا عليه وآله ول اهللا قال رس : ثم قال ابن عباس ، بنو أمية] 4 : الشمس[ِ

 : قالوا ، إين رسول اهللا إليكم! يا بني أمية  : فأتيت بني أمية فقلت ، بعثني اهللا نبيا : وسلم

فآمن بني عيل  ، إين رسول اهللا إليكم : فقلت ، ثم أتيت بني هاشم ، كذبت ما أنت برسول

 السالم جهرا وآمن يب رساومحاين أبو طالب عليه  ، بن أيب طالب عليه السالم رسا وجهرا

 ، ثم بعث اهللا جربئيل بلوائه فركزه يف بني هاشم وبعث إبليس بلوائه فركزه يف بني أمية، 

  .)2(فال يزالون أعداءنا وشيعتهم أعداء شيعتنا إىل يوم القيامة

ّأم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن () :  هـ449: ت (أبو الفتح الكراجكي  ًِ ِ َِ ِّ ُ ْ َ َ ََّ َ َْ ْنجعلهم َّ ُ َ َْ َّ

مون  ُ َكالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيك ُ َُّ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َّ ََ َُ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ُِ . )]21 : اجلاثية[َ

                                                        
 ، 30/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/242 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 1(

 ، التفسري الصايف ، 6/548 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 65/13 ، 31/641

 ، تأويل اآليات ، 4/467 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/240 ، 4/306 ، للفيض الكاشاين

  226 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار ، 2/506 ، لرشف الدين احلسيني

 79 ، 24/76 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 562 ، لفرات بن إبراهيم الكويف ، تفسري فرات الكويف) 2(

  ، 2/806 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات ، 31/642، 
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الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بنو هاشم وبنو عبد املطلب والذين اجرتحوا السيئات بنو 

 .)1(عبد شمس

 واحلاصل أن بني أمية قاطبة ملعونون مطرودون: )  هـ940: ت (عيل بن احلسني الكركي 

  وقد ذكر املفرسون أن قوله تعاىل.وبذلك وردت النصوص عن أهل البيت عليه السالم، 

َ والشجرة امللعونة ":  ْ ََْ َُ َ ََ   .)2(شجرة بني أمية :  يف القرآن املراد هبا"] 60 : اإلرساء[َّ

ثم تسافل األمر اىل أن ) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

املعلنون بالفجور واملستعلنون بلبس احلرير   الرشابون للخمور.ّتقمصها علوج نبي امية

  .)3(املتدينون بسبب املرتىض قاتلوا ذرية املصطفى ، ولعب الطنابري

ُأم حسب الذين اجرتح( : قوله تعاىل) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل  ْ َ َ ََ َْ ِ َِّ ّوا السيئات أن ً ِ َ ِّ َّ

مون  ُ َنجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيك ُ َّ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ ْ َّ ََ َُ َ َ َّ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ َ  : اجلاثية[َّ

 .)4(أشباههم وورد يف بعض األخبار الترصيح بتأويل السيئات بالثالثة وبني أمية. )]21

 .)5(روي أن بني أمية يمسخون قردة : ) هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

                                                        

 2/46 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 23/384 ، للمجليس  ،بحار األنوار) 1(

رشح  ، 4/128 ، هلاشم البحراين ، غاية املرام ، 2/576 ، لرشف الدين احلسيني ، تأويل اآليات، 

 14/440 ، للمرعيش ، إحقاق احلق

 2/227 ، للمحقق الكركي ، رسائل الكركي) 2(

 420 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء) 3(

 173 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 4(

 174 ، املصدر السابق) 5(
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 يف القرآن وردت ومع الذم "الشجر"إعلم أن لفظة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

واألئمة من الذين وسلم صىل اهللا عليه وآله فاألوىل مؤولة باعداء النبي . .واملدح وبدوهنام

 .)1(بني العباسحاولوا اطفاء نور اهللا بافواههم كالثالثة وبني أمية وطغات 

 .)2(بنو أمية هم الكافرون يف القرآن) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 . )3(بنوأمية هم القردة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

أعظم الظلمة األول والثاين وبنو أمية وقتلة احلسني ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

هنام أساس فتنة هذه األمة وأذية آل الرسول إىل يوم وأمثاهلم ورأس اجلميع األوالن فإ

 . )4(القيامة 

إن مثل بني أمية وأشباههم يف هذه األمة كمثل ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

 . )5(أصحاب السبت 

ثم دام األمر عىل ذلك يف اخللفاء املتلصصني بعده إىل ) :  هـ1341 : ت(عدنان البحراين 

إىل أمري املؤمنني عليه السالم من رب العاملني فهدم بعض قواعدهم أن انتهت النوبة 

حتى ظهرت الدولة  ، وبقي كثري مل يقدر عىل إزالته لكثرة املخالفني ، املبدعة يف الدين

فزادوا عىل  ، وأظهروا الباطل واألحوال الفظيعة ، فأججوا نريان البدع الشنيعة ، األموية

                                                        

 196 ، املصدر السابق) 1(

 288 ، املصدر السابق) 2(

 267 ، املصدر السابق) 3(

 228 ، املصدر السابق) 4(

 206 ، املصدر السابق) 5(
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ما أسس أولئك وزادوا يف الطنبور نغمة أخرى فارتبك تلك القواعد وهلم جرا فشادوا 

حتى انتهت الرياسة إىل أرجاس  ، وال برحوا مشتملني عىل هذا اللباس ، األمر عىل الناس

فرفعوا  ،  وأكثر الفقهاء من العامة يف أيامهم.أهل القيان واملزامر والكاس ، بني العباس

شد الفقهاء إليهم أشدهم عداوة آلل وأمروا الناس باألخذ بفتياهم وكان أ ، مكاهنم

وابن  ، والشايف ، كاملك وأيب حنيفة ، وأظهرهم هلم خالفا يف الفروع واألصول ، الرسول

 .)1(حنبل وممن حدا حدوهم يف تلك املذاهب السخيفة

وتعلمون أن لعن بني أمية لعنة اهللا عليهم ورفع الصوت ) :  هـ1410 : ت(اخلميني 

 ، م انقرضوا وولوا إىل جهنم هو رصخة ضد الظاملني يف العاملباستنكار ظلمهم مع أهن

  .)2(وإبقاء هلذه الرصخة املحطمة للظلم نابضة باحلياة

إن بني  ، الشجرة امللعونة ال خترج للناس إال النكد واحلنظل) : معارص(مرتىض الرضوي 

وليس هلم  ، ةوعنارص الرش والطغيان والفجور واخليان ، أمية حثالة القذارات البرشية

فهم ! ! وال سوى الكفر والرشك ونكران اجلميل مذهب  ، سوى اخلتل والغدر طريقة

وتركوا االنضواء  ، وخالفوا نص النبي الكريم ، باألمس القريب غدروا بوالده العظيم

 ...وسهام صائبا من سهام اهللا ، حتت لوائه اخلفاق فكان عليهم سيفا مصلتا من احلق األغر

ال تأخذه يف اهللا لومة الئم فسالم اهللا عليه ورمحته أبد  ، واستنرص فنرص،  حكم فعدل

  .)3(اآلبدين

                                                        
 247 ، لعدنان البحراين ، مشارق الشموس الدرية) 1(

 ١٩٨٩ من وصية اإلمام اخلميني التي نرشت بعد وفاته سنة) 2(

 ، )عليه السالم(مرتىض الرضوي يف تعليقة عىل كتاب الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ) 3(

 20 ، ملصطفى املوسوي
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جيب عىل كل الدول اإلسالمية أن تدرس يف مدارسها ) : معارص(عبداهللا الكربالئي 

وإال . وجامعاهتا التاريخ اإلسالمي الصحيح املستفاد من تراث أهل البيت عليهم السالم

 .)1( الناس باألباطيلظل بنو أمية يضللون

اهللا  بعد أن سقطت دولة آل أيب سفيان آلت اخلالفة إىل ذرية عدو) : معارص(ّحيي عبود 

يف  الذي لعنه رسول اهللا ونفاه وحرم عليه أن يسكن معه ، وعدو رسوله احلكم بن العاص

وحذر املسلمني من رشوره ومع هذا كون دولة خاصة بآل احلكم بن العاص  ، املدينة

وصار املسلمون رعايا !! وأنه أوىل بمعاوية وأنه من قريش عشرية النبي ، أنه أموي جةبح

الذين  وبايعوا خلفاءهم متاما كام بايعوا ، الدولة كام كانوا رعايا للدولة التي سبقتها هلذه

 .)2(قبلهم

حديث تأبري النخل من اخرتاع املؤسسة األموية التي شجعت ) : معارص(نجاح الطائي 

وأهل بيته وسلم صىل اهللا عليه وآله س عىل تزوير احلديث والنيل من رسول اهللا النا

  .)3(عليهم السالم

يف العهد وسلم صىل اهللا عليه وآله إشتد الكذب عىل رسول اهللا ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)4(األموي حتت ظل أموال بني أمية

                                                        
 51 ، لعبداهللا حسني الكربالئي ، الليايل الفاطمية امتداد لأليام احلسينية) 1(

 190 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، هور املهدي عىل األبوابتأهب للظ) 2(

 291 ، لنجاح الطائي ، ٍليال هيودية) 3(

 235 ، املصدر السابق) 4(
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كرب دليل عىل بطالن نظرية رشب قدامة للخمر وفعل عمر معه أ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1(عدالة الصحابة التي أوجدها األمويون 

روى الكثري من الصحابة ما نزل من القرآن يف لعن وذم بني أمية ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )2(وما ذكره الرواة من كفر معاوية ،  فيهمصىل اهللا عليه وآله وسلموما قاله الرسول 

إذ دخل أبو سفيان  ، فات أفراد بني أمية بالكفر واضحةاعرتا) : معارص(نجاح الطائي 

اللهم اجعل األمر أمر  : قال ، ال : ها هنا أحد ؟ قالوا : عىل عثامن بعد ما عمي فقال

تلقفوها تلقف  : وقال ، واجعل أوتاد األرض لبني أمية ، وامللك ملك عاصبية ، جاهلية

 . )3(نار الكرة فوالذي حيلف به أبو سفيان ما من جنة وال 

صىل اهللا بينام كان بنو أمية أبغض اخللق إىل اهللا تعاىل ورسوله ) : معارص(نجاح الطائي 

أصبحوا أقرب املقربني للخليفة يف زمن أيب بكر وعمر  ،  والصحابةعليه وآله وسلم

 . )4(!ووصف عمر معاوية باملصلح ! وعثامن 

فسيطرت عىل  ، مها باملعارضةحرصت عائلة أيب سفيان اهتام) : معارص(نجاح الطائي 

وقتلت معاوية بن يزيد بن معاوية وخليفته الوليد بن  ، السلطة عائلة مروان بن احلكم

بل إن  ،  ومل يكتف األمويون بقتل منافسيهم لوصول السلطة إليهم.عتبة بن أيب سفيان

وية من  فلقد امتنع معا.معاوية سهل عىل الثوار قتل عثامن األموي لوصول السلطة إليه

                                                        
 2/259 ، لنجاح الطائي ، نظريات اخلليفتني) 1(

 2/259 ، املصدر السابق) 2(

 2/269 ، املصدر السابق) 3(
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 وبقي جيش معاوية معسكرا يف وسط ..إرسال املدد العسكري إىل اخلليفة املحارص

  .)1(!الطريق انتظارا ملقتل عثامن 

فهم  ، هناك هتمة حتوم حول األمويني بقتل عمر بن اخلطاب) : معارص(نجاح الطائي 

إن مل يثبت   ، واملستفيد من القتل يكون باحتامل أقوى هو القاتل.املستفيدون من قتله

 ، فهو الوزير األول للخليفة ،  فبنو أمية كانوا يعلمون بخالفة عثامن لعمر.خالف ذلك

 ذلك أن سعيدا بن العاص قد .ولقد رصح عمر بخالفته له قبل جرحه من قبل أيب لؤلؤة

 فمن .جاء إىل عمر يطلب أرضا فوعده عمر ذلك بعد وصول خليفته عثامن إىل السلطة

 وكان األمويون متنفذون .قب األمويون موت عمر ويتمنوه ليخلفه عثامنالطبيعي أن يرت

فعثامن الوزير األول  ، يف الدولة والكثري من الناس حياول أن يكسب الدنيا من خالهلم

 ولقد وجدنا الحقا أن .وأبو سفيان عىل عالقة جيدة مع اخلليفة ، ومعاوية الوايل األول

فقد قتلوا حليفهم  ، ئ يف سبيل أهدافهم ورغباهتماألمويني ال يتورعون عن فعل أي ش

 ، وحممد بن حذيفة ، وأبا ذر ، ووزير عمر حممد ابن مسلمة ، وويص عثامن ابن عوف

 إذن ليس من املستبعد أن يفكروا يف قتل .وحجر بن عدي بصور خمتلفة ، ومالك األشرت

ة وطيدة مع املغرية بن  واألمويون عىل عالق.وذلك بتحريض الناس يف هذا االجتاه ، عمر

ومن  ، واالثنان منارصان حلكم بني أمية وملعاوية باخلصوص ، شعبة وكعب األحبار

بقتلهم حممد  ،  وقد يكون األمويون قد حمو كل دليل تركوه يف هذا الطريق.خواص عمر

 .صىل اهللا عليه وآله وسلممثلام كان حذيفة حافظ رس النبي  ، بن مسلمة حافظ رس عمر

 وقد يكون ابن عوف عىل علم بأرسار .ا وزير عمر الثاين عبد الرمحن بن عوفوقتلو

 وإال فإن األمويني ال خيافون منه عىل .خطرية أوجبت عىل األمويني قتله يف زمن عثامن

                                                        
 2/175 ، قاملصدر الساب) 1(
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بعد ما أبعده عثامن عن اخلالفة وأبطل وصيته  ،  فلم يكن عنده ما هيدد به الدولة.النظام

 ، ا ما يقتل أصحاب األرسار واملعرفة بعد احلادث مبارشة ويف حوادث القتل كثري.له

 وقد يكون سكوت ابن عوف عن أعامل عثامن .والبن مسلمة ، وهذا ما وقع البن عوف

وملا أبطل األمويون خالفته هاج وماج  ، أوال نابعا من رضاه بخالفه عثامن ألنه وصيه

قتلوا عمر بصورة غري مبارشة  وقد يكون األمويون قد .عليهم فقتلوه مبارشة بعد خلعه

 بأن بينوا له شدة عمر وكرهه للعجم وحبه للمغرية .عرب دفع أيب لؤلؤة إىل هذا الفعل

أو ساعدوا يف إثارة الرأي الشعبي  ،  أو أهنم هيأوا األجواء العامة.وعدم رغبته يف معاقبته

 أن يشارك  ومن الطبيعي جدا. خاصة وأن كثريا من الناس قد مل حكومة عمر.ضد عمر

واحلكم ابن أيب العاص والوليد بن عقبة وعبد اهللا  ، أبو سفيان ومروان وعثامن ومعاوية

بن أيب رسح وسعيد بن العاص وأم حبيبة بنت أيب سفيان يف أي معارضة رسية تطيح 

 ومن الطبيعي أن يفرح كعب بوصول عثامن ومعاوية ألنه هو الذي .بعمر ليأيت عثامن

 فأحد أهداف اليهود وصول بني أمية إىل السلطة لتسود .اويةنصح عمر بخالفة مع

 . )1(اليهودية والكفر عىل املنطقة 

معاوية بن يزيد بن معاوية أول خليفة مسلم يطالب بإرجاع ) : معارص(نجاح الطائي 

مما دفع األمويني إىل قتله بالسم  ، اخلالفة إىل أهل البيت عليهم السالم ويستقيل من منصبه

 . )2(ستاذه عمر املقصوص حيا ودفن أ

مع وصول احلزب األموي إىل السلطة كثرت عمليات االغتيال ) : معارص(نجاح الطائي 

 . )1( فلقد قتل عبد الرمحن بن عوف بالسم .والسطو عىل بيت املال
                                                        

 2/172 ، املصدر السابق) 1(
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مل يمكن معه سامع صوت معارض  ، بلغت السطوة األموية حدا) : معارص(نجاح الطائي 

 ويف سفرة تعبة إىل صحراء صىل اهللا عليه وآله وسلم من مدينة الرسول فأخرج مهانا ، هلا

 . )2(! وغضب عثامن عىل ابن مسعود لدفنه أبا ذر  ، الربذة فامت هناك

 . )3(حول األمويون الشام مقربة ألعداء عمر وأعدائهم) : معارص(نجاح الطائي 

 . )4(لسم كحلفائهم اليهوداألمويون معروفون بقتل أعدائهم با) : معارص(نجاح الطائي 

فنرشوا أحاديث  ، بني أمية أرادوا قلب هذه النصوص واملفاهيم) : معارص(نجاح الطائي 

 . وعيل عليه السالمصىل اهللا عليه وآله وسلممزيفة كثرية تبني أفضيلة الصحابة عىل حممد 

  وآله وسلمصىل اهللا عليهألن هؤالء وأسيادهم اليهود قد أدركوا أن سقوط منزلة النبي 

 وروى املرتزقة آالف األحاديث املزيفة عىل لسان عيل بن .ووصيه يعني سقوط اإلسالم

وإثبات أفضلية أيب بكر وعمر وعثامن  ، أيب طالب عليه السالم والصحابة يف مدح اخللفاء

  .)5(وغريه عليه

هم وقد أكثر األمويون مدح أيب بكر وعمر وعثامن حسدا من) : معارص(نجاح الطائي 

 . )6( صىل اهللا عليه وآله وسلمألهل بيت حممد 
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صىل اهللا عليه وآله سعى األمويون لتفضيل رجاهلم عىل النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 وباقي الصحابة بطرق خمتلفة لتحطيم النبوة وإعالء الرشك وتفضيل السالطني وسلم

ن أفضل من باقي الناس  ووفق النظرية األموية يكون السلطا.وأبنائهم عىل عامة الناس

  .)1(بغض النظر عن الطرق التي أوصلته إىل السلطة

املتمثلة يف  ، سعى األمويون لنرش العقائد واألفكار اجلاهلية) : معارص(نجاح الطائي 

 وملا كانت الناس تثق بالصحابة فقد .واإليامن باجلرب ، وجتسيم اهللا سبحانه ، الرشك

 وبسبب كثرة . املخلصني لتمرير أحاديثهم املزيفةاستخدم األمويون أسامء الصحابة

  .)2(الدراهم املرصوفة يف هذا املجال كثرت األحاديث املزيفة بني املسلمني

لقد أرص أبو بكر وعمر عىل اعتامدهم عىل جناح عثامن األموي ) : معارص(نجاح الطائي 

 النبوية واآليات دون اهتامم باألحاديث ، ودعم ذلك اجلناح بقوة يف املجال السيايس

وحرصهم عىل تويل السلطة  ، وواقعهم الكافر ، القرآنية املحذرة من بني أمية

وهم  ، واخلطورة تكمن يف وجود دهاة وقساة يف بني أمية إىل جنب عثامن.. .واحتكارها

احلكم بن أيب العاص ومروان وعبد اهللا بن أيب رسح والوليد بن عقبة بن أيب معيط وأبو 

  .)3(وية وعتبة وغريهم ال يتورعون عن فعل شئسفيان ومعا

واستمر هذا املنهج القريش حتى وصل حدا يف زمن بني أمية ) : معارص(نجاح الطائي 

 وبلغ اخلوف باحلسن البرصي أن .متثل يف اضطهاد كل من تسمى باسم عيل عليه السالم

                                                        

 2/89 ، املصدر السابق) 1(

 2/85 ، سابقاملصدر ال) 2(

 1/343 ، املصدر السابق) 3(



1585 

زب األموي عليا عليه  يف حني لعن احل.ويقصد به عليا عليه السالم ، قال أبو زينب : قال

 .)1(السالم عىل منابر املسلمني أربعني سنة

تغيب عثامن عن حضور معركة بدر مثلام تغيب عن حضور بيعة ) : معارص(نجاح الطائي 

صىل إن النبي  : فقالوا ،  وحاول األمويون إخفاء هذا األمر وتربيره.الرضوان يف احلديبية

! د زوجته ملرضها ونحن نعلم بأن عثامن ليس طبيبا  قد أبقى عثامن عناهللا عليه وآله وسلم

 .)2(! عثامن من النزول يف قرب رقية عند موهتا؟صىل اهللا عليه وآله وسلموقد منع النبي 

 .)3(لقد بدأ التحريف يف كتب املسلمني يف مرحلة األمويني) : معارص(نجاح الطائي 

األموية حتى عصفت هبا إىل لقد تدهورت األخالق يف الدولة ) : معارص(نجاح الطائي 

مهالك التاريخ فكان إنتشار اخلمر والقامر والفساد األخالقي وإحراق املعارضني ورشب 

والعاملة  ، اخلمر يف رؤوسهم وأرس املسلمني لبعضهم البعض وبيعهم يف سوق النخاسة

 .)4(للكفار

 -حلديث النبوي  منع ا- هنج امللوك األمويون عىل هذا املرشوع) : معارص(نجاح الطائي 

املحارب للنبي فمنعوا أحاديث الرسول الصحيحة وتفننوا يف وضع األحاديث الكاذبة 

 .)5(حتى إبتىل املسملون باملناهج اجلاهلية للدينوسلم صىل اهللا عليه وآله عىل رسول اهللا 
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ًوترى احلزب األموي حماوال وضع مثالب أهل السقيفة عىل ) : معارص(نجاح الطائي 

 فإنترش الكذب يف .اإلمام عيل وسلب فضائل النبي وعيل لصالح أهل السقيفةالنبي و

 .)1(زمن األمويني وختطى اخلطوط احلمر

احلكم األموي حرف الروايات لصالح عثامن األموي ويف غري ) : معارص(نجاح الطائي 

وقد جائتنا الكثري من األحاديث النبوية وسلم صىل اهللا عليه وآله صالح رسول اهللا 

مما يبني سعي بني  ، الكاذبة يف حق عثامن عىل يد مرتزقة احلكومة األموية وقد كذهبا العلامء

لصالح ابن عمهم عثامن وعىل رأس وسلم صىل اهللا عليه وآله أمية للنيل من خاتم األنبياء 

ً وقد فضل األمويون أيضا عثامن عىل أيب بكر .تلك األعامل قضية سورة عبس وتوىل

 .)2(ناس يف حماولة منهم يف هذا املجالوعمر وباقي ال

بينام قىض اإلسالم عىل الظلم والبغي والسطوة عىل األموال ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)3(وإزهاق األنفس جاء بنو أمية إلحياء هذا األمر وإعادة األمور إىل جمارهيا اجلاهلية

ًبلغت احلالة الدينية ضعفا خطريا عند ) : معارص(نجاح الطائي  األمويني إىل درجة إقدام ً

نائله زوجة عثامن بن عفان عىل تقبيل رجل معاوية ين حديج الفاجر لقتله حممد بن أيب 

 .)4( وتقبيل يد ورجل الرجل األجنبي حرام.بك أدركت ثاري : بكر قائله له

                                                        
 231 ، لنجاح الطائي ، ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟) 1(

 135 ، املصدر السابق) 2(

 122 ، املصدر السابق) 3(

 120 ، املصدر السابق) 4(
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ًإذا كان املسلمون مجيعا رأهيم خمالفا لعثامن فيا ترى كيف متكن ) : معارص(نجاح الطائي  ً

 .)1(ألمويون من حتريف الكثري من احلقائق الوارده يف حقها

كان القصاصون األمويون يضعون احلديث عىل لسان النبي ) : معارص(نجاح الطائي 

 .)2(للفرار من اغتصاهبم للسلطة وجرائمهم بحق املسلمني وتربير حتريفهم للدين

  اهللا عليه وآله وسلمصىلوبينا هو واقف مع رسول اهللا ) : معارص(حممد باقر اخلرسان 

يا أبا ذر أنت رجل صالح ( : صىل اهللا عليه وآله وسلميوما إذ قال له رسول اهللا 

 .مرحبا بأمر اهللا :  فقال أبو ذر.يف اهللا : يف اهللا ؟ قال :  قال أبو ذر)وسيصيبك بالء بعدي

ني نثيله ومعتلفه  ب- كام قال أمري املؤمنني عليه السالم -وملا قام ثالث القوم نافجا حضنيه 

 كان من الطبيعي ان يشتد .وقام معه بنو أبيه خيضمون مال اهللا خضم اإلبل نبتة الربيع

 .)3(والشجرة امللعونة ، والساللة اخلبيثة ، نكري أبى ذر عىل الدولة األموية

يا أمري املؤمنني أمل أنبئك أنك شهيد ؟  : كعب األحبار لعمر) : معارص(جعفر الدجييل 

 نبوءة كعب األحبار هذه .!وأين الشهادة وأنا يف جزيرة العرب ؟  :  أبو حفصفيجيبه

ولكنها شاهد من شواهد ذلك الرصاع  ، وال عبقرية يف احلدس ، ليست علام بالغيب

وفلتة ربام دانت كعبا باالنتامء إىل احلزب األموي والتجسس عىل عمر يف  ، احلزيب العنيف

وخيدعه  ، هو هبذه النبوءة يضلل اخلليفة عن املجرم املقنعو ، ثوب املخلص له املقرب إليه

هبذا اللسان الديني عن اجلد يف الكشف عن قناع املؤامرة التي يظهر أن لكعب سابق علم 

                                                        

 117 ، املصدر السابق) 1(

 46 ، املصدر السابق) 2(

 1/227 ، للطربيس ، يف تعليقه عىل كتاب اإلحتجاج) 3(
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 ويعلم الدس عن )الدعاية(وكان كعب بعد ذلك ركنا يف بالط معاوية يدير فيه  ، هبا

 .)1(طريق القصص والوضع

 الدالئل عىل أن األمويني يعتربون بيت املال هلم وحدهم ما من) : معارص(جعفر مرتىض 

ورد من أنه عندما قتل عثامن وأرسل عيل عليه السالم فأخذ ما كان يف بيت عثامن من 

  : قال الوليد بن عقبة أبياتا ،  ورده إىل بيت املال...السالح و

 .)2( وال تنهبوه ال حتل مناهبه*بني هاشم ردوا سالح ابن أختكم 

 

                                                        

 )شيةاحلا (162 ، لصدر الديت رشف الدين ، )عامر بن يارس(يف تعليقه عىل كتاب حليف خمزوم ) 1(

 1/135 ، جلعفر مرتىض ، دراسات يف التاريخ) 2(
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َيا أهيا ( : وقد بعث إليه إبن عباس من يسأله عن هذه اآلية : زين العابدين عليه السالم ُّ َ َ

م تفلحون  ُ َالذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللاَّ لعلك ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َُّ َ َ َ َ َ ْ َِ ُ َّْ َ ُ ُ َِ ِ ِ ُ  .]200 : آل عمران[ِ

وددت أن الذي أمرك هبذا واجهني  : وقال للسائل ، مفغضب عيل بن احلسني عليه السال

ومل يكن الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون ذلك ذرية  ، نزلت يف أيب وفينا : ثم قال ، به

 ،  وديعة ذرئت لنار جهنم- يعني ابن عباس -أما إن يف صلبه  : ثم قال ، من نسلنا املرابط

غ األرض بدماء فراخ من فراخ آل حممد وستصب ، سيخرجون أقواما من دين اهللا أفواجا

ويرابط الذين  ، وتطلب غري مدرك ، تنهض تلك الفراخ يف غري وقت ، عليهم السالم

  .)1(وهو خري احلاكمني ، آمنوا ويصربون ويصابرون حتى حيكم اهللا

ِفلام نسوا ما ذكروا به : (يف قول اهللا  : الباقر عليه السالم ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َِّّ ركوا والية عيل عليه ملا ت :  قال"َ

َ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون "السالم وقد أمروا هبا  َ َ ً ُْ ُِّ ْ َُ ُِ َ َْ َ ْ فقطع دابر القوم الذين ظلموا *َ َ َ َّ َ ْ ُ َُ َُ ْ َ َِ ِِ ِ

َواحلمد هللاِِّ رب العاملني  ِ َ ْ َْ ِّ ََ ْ  :  قال املجليس.نزلت يف ولد العباس :  قال)]45-44 : األنعام[َُ

                                                        

اإلمام  ، 24/219 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 206 ، ملحمد بن إبراهيم النعامين ، كتاب الغيبة) 1(

 2/399 ، لعيل األبطحي ، احلسني يف أحاديث الفريقني
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ّ استيالء ولد العباس عىل بني أميةّلعل املعنى نزلت يف يف  وّمع أنه حيتمل نزوهلا فيهام ، ّ

  .)1(أمثاهلام

ٍفلام نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل يشء : (يف قول اهللا  : الصادق عليه السالم
ْ َ َِّ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َِّ َ ْ ْ َْ ْ ُ َ ُ َِّ َ َ َِ ِ

َحتى إذا فرحوا بام أوتوا أخذناهم بغت َ ُ َّْ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ ََ َ ُ َ ِ ِ َة فإذا هم مبلسون ِ َ َ ًُ ُِّ ْ ُ اخذ بنى  :  قال)]44 : األنعام[ِ

  .)2(ويؤخذ بنى العباس جهرة  ، أمية بغتة

ولد املرداس من تقرب منهم أكفروه ومن تباعد منهم أفقروه ومن  : الصادق عليه السالم

 .حتى تنقيض دولتهم ، ناواهم قتلوه ومن حتصن منهم أنزلوه ومن هرب منهم أدركوه

ّالتعبري عن ولد العباس بولد مرداس كناية بعيدة لشدة التقية البن عباس  : املجليسيقول 

أريد  :  وقال املازندراين.ّفروعي الشرتاك االسم بني العباسني ، من الصحابة ، بن مرداس

  .)3(السفاح وهو أول خليفة من ولد العباس : باملرداس

                                                        

 ، أليب محزة الثاميل ، زة الثاميلتفسري أيب مح ، 1/360 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 1(

التفسري  ، 1/320 ، للفيض الكاشاين ، التفسري األصفى ، 31/524 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 163

 1/719 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 2/121 ، للفيض الكاشاين ، الصايف

 ، 31/524 ، للمجليس ، اربحار األنو ، 1/360 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش) 2(

 3/125 ، للحر العاميل ، إثبات اهلداة

 ، 12/485 ، للمويل حممد صالح املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 8/341 ، للكليني ، الكايف) 3(

 31/534 ، للمجليس ، بحار األنوار
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ِوإن (  :يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم رهم لتزول منه اجلبال َ ْ ُكان مك ْ َ ََ ُِ ْ ِ ُِ َ ْ ُ َُ  : إبراهيم[َ

  .)1( يعني بذلك ولد العباس)]46

بكبوا فيها هم والغاوون ( : يف قوله تعاىل : الصادق عليه السالم ُ َفك ْ َُ َ َ ُ َْ ْ ُ ِ ) :  هـ]94 : الشعراء[ِ

  .)2(والغاوون بني العباس

له أزواج (  :اىليف قوله تع) :  هـ329: ت (عيل بن إبراهيم القمي  ْ ٌوآخر من شك َ َْ َ ِ ِِ َ ُ َ هذا *َ َ

م ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار  ُ ِفوج مقتحم معك َّ ُ ً َ ْ ََ َ َ ٌ ْْ َّ ْ ْ َ ْ َّ ٌ ُُّ ِ ِ ِ ِ  قال . وهم بنو السباع)]59-58 : صـ[َ

  .)3( بنو السباع كناية عن بني العباس : املجليس

ل عليه السالم عىل رسول اهللا هبط جربئي) :  هـ381: ت (بابويه القمي امللقب بالصدوق 

فقال له رسول اهللا  : وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر قالوسلم صىل اهللا عليه وآله 

يا جربئيل ما هذا الزي قال زي ولد عمك العباس يا حممد ويل وسلم صىل اهللا عليه وآله 

                                                        

 ، 71/167 ، 47/162 ، 566 ، 31/513 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 667 ، للطويس ، األمايل) 1(

عليه (معجم أحاديث اإلمام املهدي  ، 9/410 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار

 ، 2/235 ، ملحمد بن مسعود العيايش ، تفسري العيايش ، 5/194 ، لعيل الكوراين العاميل ، )السالم

 1/65 ، لعيل اليزدي احلائري ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب

 8/38 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 31/514 ، للمجليس ، بحار األنوار) 2(

 4/59 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 4/42 ، للفيض الكاشاين ، التفسري الصايف، 

 ، 30/153 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/242 ، لعيل بن إبراهيم القمي ، تفسري القمي) 3(

 ، التفسري الصايف ، 6/548 ، لعيل النامزي الشاهرودي ، مستدرك سفينة البحار ، 65/13 ، 31/641

 ، تأويل اآليات ، 4/467 ، للحويزي ، تفسري نور الثقلني ، 6/240 ، 4/306 ، للفيض الكاشاين

 2/506 ، لرشف الدين احلسيني
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يا عم  : قالإىل العباس فوسلم صىل اهللا عليه وآله لولدك من ولد العباس فخرج النبي 

  .)1(يا رسول اهللا أفأجب نفيس ؟ قال جف القلم بام فيه : ويل لولدي من ولدك فقال

 ّثم تلقفها بنو العباس) :  هـ1091: ت (حممد بن مرتىض املعروف بالفيض الكاشاين 

السالكون مسالك اولئك األرجاس أخذوها بسيف اخلراساين كام ملك من قبلهم بصولة 

 ال سبيل هلم إىل ، ان العلم يف هذه املدة املتطاولة مكتوما وأهله مظلوماوك ، الثاين فظاظة

  .)2(إبرازه إال بتعميته والغازه

 يف القرآن وردت ومع الذم "الشجر"إعلم أن لفظة ) :  هـ1138 : ت(أبو احلسن العاميل 

ة من الذين واألئموسلم صىل اهللا عليه وآله فاألوىل مؤولة باعداء النبي . .واملدح وبدوهنام

 .)3(حاولوا اطفاء نور اهللا بافواههم كالثالثة وبني أمية وطغات بني العباس

ورفعوا شعارات آل  ، وأعدوا وسائل الغلبة ، مجع العباسيون القوة) : معارص(ّحيي عبود 

العباس  فاستولوا عىل منصب اخلالفة بالقوة والقهر وكونوا دولة خاصة بآل ، حممد

بأننا  ، النبوة وملا قال هلم أهل بيت ، ها أهنم أحفاد العباس عم النبيبحجة وبمربرات مفاد

 ، وتعرفون حقنا ، وأنتم رفعتم شعاراتنا ، أحفاد النبي نفسه وأحفاد عم النبي الشقيق

فيغضب !! العذاب وكنتم تتفرجون علينا ونحن نقتل ونسام سوء ، وأننا األوىل منكم

وكأنه ليس بني  ،  جارفا من النقم والقتل والعذابالعباسيون ويصبون عىل آل حممد فيضا

 .)4(العباسيني وبني عرتة النبي أية قرابة

                                                        
 28/48 ، للمجليس ، بحار األنوار ، 2/348 ، للصدوق ، علل الرشائع) 1(

 420 ، للفيض الكاشاين ، خمترص املحجة البيضاء) 2(

 196 ، أليب احلسن العاميل ، مرآة األنوار) 3(

 190 ، ألم نور احلسني وحيي عبود ، تأهب للظهور املهدي عىل األبواب) 4(
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 لكنا وبوسعنا أن نأيت بأضعاف ما رسدناه ، فهذا قليل من كثري مما وقفنا عليه ، وبعد      

 وملن كان .سألةففيام أوردناه كفاية لقطع الكالم يف امل ، نقترص عىل هذا رعاية ملقتىض احلال

  .َّله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

ًفنقد هذه العقيدة ليست غايتنا يف هذا الكتاب فضال عن أن هذه املسألة   ،وكام ذكرنا      

فراجعه إن  ، وقد تطرقنا إىل بعض ذلك يف كتابنا هداية املرتاب ، ونقد تناوهلا الكثري

 .شئت

الذين تدل أيضا عىل كفر سائر املخالفني  ، لتي مرتثم أعلم أن الكثري من النصوص ا      

ويقولون بخالفة الشيخني وعثامن ريض اهللا عنهم  ، ال يعتقدون بإمامة األئمة اإلثني عرش

إال أننا قد أعرضنا عن ذكر املئات منها يف تكفري مطلق  ،  وإن كنا قد ذكرنا بعضها.أمجيعن

 .ًاملخالف ومنكر اإلمامة طلبا لإلختصار

 

 أستغفرك وأتوب إليك ، أشهد أن ال إله إال أنت ، حانك اللهم وبحمدكسب

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 طبعة ، حتقيق وتعليق ومالحظات السيد حممد باقر اخلرسان ، لطربيسا: االحتجاج  )1

  .النجف األرشف ، دار النعامن للطباعة والنرش : النارش ، )م 1966 - 1386(: 

 - مؤسسة األعلمي -حممد بن حممد بن النعامن امللقب باملفيد  : االختصاص )2

 . بريوت

 :  سنة الطبع-الثانية  :  الطبعة-الشيخ الصدوق ، االعتقادات يف دين اإلمامية )3

 .  لبنان- بريوت -رش والتوزيع دار املفيد للطباعة والن :  النارش- م 1993 - 1414

سنة الطبع  ، )ع(مدرسة اإلمام املهدي  : حتقيق ، لشهيد األولا: األربعون حديثا  )4

قم  ، )ع(مؤسسة اإلمام املهدي  : النارش ، قم ، أمري : املطبعة ، )1407ذي احلجة (

  .برعاية حممد باقر املوحد األبطحي االصفهاين ، املقدسة

 ، حتقيق وتقديم السيد عادل العلوي ، حممد فاضل املسعودي :األرسار الفاطمية  )5

 : النارش ،  قم-أمري  : مطبعة ،  م2000 - 1420 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة

 رابطة - للطباعة والنرش ‘مؤسسة الزائر يف الروضة املقدسة لفاطمة املعصومة 

  .الصداقة اإلسالمية

سنة  ، الثانية : الطبعة ، ج حسني الشاكرياألعالم من الصحابة والتابعني للحا )6

  .ستارة : املطبعة ، 1418 : الطبع
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 ،  قم- مؤسسة البعثة -قسم الدراسات اإلسالمية  : حتقيق ، لصدوقا: األمايل  )7

مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة  : النارش ، 1417 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة

  .البعثة

 ، األوىل : الطبعة ، مؤسسة النرش اإلسالمي : حتقيق ، عباس القمي: األنوار البهية  )8

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم  : النارش ، 1417 : سنة الطبع

  .املرشفة

 املطبعة ، 1421 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، غالب السيالوي: األنوار الساطعة  )9

  ، علمية: 

عبد اهللا ) :  هـرشح آل كاشف الغطاء(ارة اجلامعة األنوار الالمعة يف رشح الزي )10

 -مؤسسة الوفاء  : النارش ،  م1983 - 1403 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، الشرب

  . لبنان-بريوت 

  . بريوت- مؤسسة األعلمي -نعمة اهللا اجلزائري  : األنوار النعامنية )11

 1414 : سنة الطبع ، الثانية  :الطبعة ، مؤسسة البعثة : حتقيق ، ملفيدا: اإلفصاح  )12

  . لبنان- بريوت -دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  : النارش ،  م1993 -

أيب أسد اهللا بن  : تعليق : حتقيق ، خلطيب التربيزيا: اإلكامل يف أسامء الرجال  )13

  .مؤسسة أهل البيت عليه السالم : النارش ، احلافظ حممد عبد اهللا األنصاري

حييى كاميل  : حتقيق وترمجة ، هدي فقيه إيامينم: يف آراء اخللفاء ) ع(يل اإلمام ع )14

 : النارش ، پاسدار إسالم : مطبعة ، 1420 : سنة الطبع ، األول : الطبعة ، البحراين

  .مؤسسة املعارف اإلسالمية
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 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، أمحد الرمحاين اهلمداين: اإلمام عيل بن أيب طالب  )15

  . هتران-املنري للطباعة والنرش  : النارش ، 1417

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، عيل امليالين: اإلمامة يف أهم الكتب الكالمية  )16

  .منشورات رشيف الريض : النارش ،  قم-مهر  : مطبعة ،  ش1372 - 1413

 -اث  مؤسسة آل البيت إلحياء الرت-عيل بن احلسني القمي  : اإلمامة والتبرصة )17

  .بريوت

 1415 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، حممد بيومي مهران: اإلمامة وأهل البيت  )18

  .مركز الغدير للدراسات اإلسالمية : النارش ، هنضت : مطبعة ،  م1995 -

السيد جالل الدين احلسيني  : حتقيق ، لفضل بن شاذان األزديا: اإليضاح  )19

مؤسسة انتشارات وچاپ  : النارش ،  ش1363 : سنة الطبع ، األرموي املحدث

  .دانشگاه هتران

 ، 1416 : سنة الطبع ، جعفر السبحاين: آثارها  ، حدها ، مفهومها ، البدعة )20

مكتبة التوحيد  : توزيع ، )ع(مؤسسة اإلمام الصادق  : النارش ،  قم-اعتامد  : املطبعة

  . ايران- قم -

  . بريوت- مؤسسة الوفاء - هاشم البحراين : الربهان يف تفسري القرآن )21

 1975 - 1395 : سنة الطبع ، الرابعة : الطبعة ، خلوئيا: البيان يف تفسري القرآن  )22

  . لبنان- بريوت -دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع  : النارش ، م

ويف أصل الكتاب ال يوجد  ، لرشيعتي األصفهاينا: البيان يف عقائد أهل اإليامن  )23

  .ن هوية الكتاب سوى نسبته إىل مؤلفهأي معلومات ع
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 األوىل : الطبعة ، أمحد حبيب قصري العاميل : حتقيق وتصحيح ، لطويسا: التبيان  )24

 ، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي : املطبعة ، 1409رمضان املبارك  : سنة الطبع، 

  .مكتب اإلعالم اإلسالمي : النارش

  ، فاضل اجلواهري : حتقيق ، مللشيخ حسن صاحب املعاا:التحرير الطاويس  )25

  ، األنصاري : حتقيق ، ابن طاوس: التحصني  )26

رمضان  : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، لفيض الكاشاينا: التفسري الصايف  )27

مكتبة الصدر  : النارش ،  قم املقدسة-مؤسسة اهلادي  : مطبعة ،  ش1374 - 1416

  . طهران-

 الثانية : الطبعة ، نبيل رضا علوان : حتقيق ، طويسابن محزة ال: الثاقب يف املناقب  )28

مؤسسة أنصاريان للطباعة  : النارش ،  قم-الصدر  : املطبعة ، 1412 : سنة الطبع، 

  . قم املقدسة-والنرش 

  . ايران- قم -مكتبة الداوري  :  النارش-الشيخ املفيد  : اجلمل )29

  .بريوت - دار األضواء -يوسف البحراين  : احلدائق النارضة )30

 .اإلمام اخلميني  : احلكومة اإلسالمية )31

ذي  :  سنة الطبع- الطبعة األوىل -قطب الدين الراوندي : اخلرائج واجلرائح )32

  . قم املقدسة- مؤسسة اإلمام املهدي - 1409احلجة 
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 ، سيد عيل مجال أرشف : ترمجة ، حممد باقر الكجوري: اخلصائص الفاطمية  )33

انتشارات  : النارش ، رشيعت : املطبعة ،  ش1380 : عسنة الطب ، األوىل : الطبعة

  .الرشيف الريض

 ذي 18 : سنة الطبع ، عيل أكرب الغفاري : تصحيح وتعليق ، لصدوقا: اخلصال  )34

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة  : النارش ،  ش1362 - 1403القعدة احلرام 

  .العلمية يف قم املقدسة

 :  الطبعة-أمحد حسني يعقوب : ة اإلسالميةاخلطط السياسية لتوحيد األم )35

  . لندن-دار الفجر  :  النارش-1415 :  سنة الطبع-الثانية

 :  النارش-1407مجادي اآلخرة  :  سنة الطبع-الشيخ الطويس  : اخلالف )36

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  : النارش ، ابن حاتم العاميل: الدر النظيم  )37

  .املدرسني بقم املرشفة

 :  سنة الطبع-السيد عىل خان املدنى : الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة )38

  . قم-منشورات مكتبة بصرييت  :  النارش-1397

 -األوىل :  الطبعة-أيب املعايل حممد بن حممد ابراهيم الكلبايس : الرسائل الرجالية )39

  .دار احلديث :  النارش-ش1380 - 1422 :  الطبعسنة

 -السيد مصطفى املوسوي) :  هـع(الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن  )40

  .دار املعلم للطباعة :  النارش- م1975 - 1395 :  سنة الطبع-األوىل : الطبعة
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غالم   :حتقيق ، ريداماد حممد باقر احلسيني األسرت آباديامل: الرواشح الساموية  )41

 املطبعة ، ش1380-1422 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، نعمة اهللا اجللييل ، حسني

  .دار احلديث للطباعة والنرش : النارش ، دار احلديث: 

سنة  ، األوىل : الطبعة ، فارس حسون كريم: الروض النضري يف معنى الغدير  )42

 قم -للتحقيق ) ع( املؤمنني مؤسسة أمري : النارش ، دانش : املطبعة ، 1419 : الطبع

  . إيران-

 :  حتقيق-الشيخ عيل اليزدي احلائري  : الزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب )43

  .السيد عيل عاشور

اإلرشاد للطباعة  :  النارش-األوىل :  الطبعة-الدكتور اخللييل  : السقيفة أم الفتن )44

  . لندن- بريوت -والنرش 

الدكتور الشيخ حممد هادي  : قديم ومجع وحتقيقت ، لجوهريل: السقيفة وفدك  )45

رشكة الكتبي  : املطبعة ،  م1993 - 1413 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، األميني

 بريوت -رشكة الكتبي للطباعة والنرش  : النارش ،  لبنان- بريوت -للطباعة والنرش 

  . لبنان-

مجادي الثاين  :  سنة الطبع-نية الثا :  الطبعة-الشيخ حممد رضا املظفر  : السقيفة )46

  .مؤسسة أنصاريان :  النارش- 1415

 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، حممد بيومي) :  هـع(السيدة فاطمة الزهراء  )47

السيد  : باهتامم ، سفري أصفهان : املطبعة ،  ش1376 - هـ 1418رمضان املبارك 

 حممود بن مرحوم السيد حممد مري هندي األصفهاين
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 ، 1410 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، لرشيف املرتىضا: الشايف يف اإلمامة  )48

  قم-مؤسسة إسامعيليان  : النارش ،  قم-مؤسسة إسامعيليان  : مطبعة

 املطبعة ، 1417 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، مركز الرسالة ، الشورى والنص )49

  .يران إ- قم -مركز الرسالة  : النارش ،  قم-مهر : 

 - 1399 : سنة الطبع ، الرابعة : الطبعة ، حممد جواد مغنية: الشيعة يف امليزان  )50

  . لبنان- بريوت -دار التعارف للمطبوعات  : النارش ،  م1979

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، مرتىض األبطحي: الشيعة يف أحاديث الفريقني  )51

  .املؤلف : النارش ، أمري : املطبعة ، 1416

مؤسسة أنصاريان للطباعة  : النارش ، مد التيجاينحم: الشيعة هم أهل السنة  )52

  . إيران- قم -والنرش 

سنة  ، األوىل : الطبعة ، مركز الرسالة: الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ  )53

  . إيران- قم -مركز الرسالة  : النارش ،  قم-مهر  : املطبعة ، 1419 : الطبع

  .أسد حيدر : شيعة اإلماميةالصحابة يف نظر ال )54

 ، جعفر مرتىض: وسلم صىل اهللا عليه وآله الصحيح من سرية النبي األعظم  )55

دار اهلادي للطباعة  : النارش ،  م1995 - 1415 : سنة الطبع ، الرابعة : الطبعة

 .  لبنان- بريوت -دار السرية /  لبنان - بريوت -والنرش والتوزيع 

خط حاج عبد الرحيم  ، )ع( اإلمام زين العابدين - الصحيفة السجادية الكاملة )56

مؤسسة النرش  : مطبعة ،  ش1363 - 1404 : سنة الطبع ، أفشاري زنجاين

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة : النارش ، اإلسالمي
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 حممد الباقر : تصحيح وتعليق ، عيل بن يونس العاميل: الرصاط املستقيم  )57

 : النارش ، احليدري : املطبعة ، 1384 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، البهبودي

  .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية

 السيد جالل الدين املحدث : حتقيق ، لشهيد نور اهللا التسرتيا:  الصوارم املهرقة )58

  .هنضت : املطبعة ، 1367 : سنة الطبع، 

 سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، ابن طاوس: ب الطوائف الطرائف يف معرفة مذاه )59

  . قم-اخليام  : املطبعة ، 1399: 

  .خط املؤلف : املطبعة ، حممد حياة األنصاري: العرتة والصحابة يف السنة  )60

 : إرشاف ، السيد مهدي الرجائي : حتقيق ، عيل بن يوسف احليل: العدد القوية  )61

سيد الشهداء  : املطبعة ، 1408 : سنة الطبع ، األوىل  :الطبعة ، السيد حممود املرعيش

  .مكتبة آية اهللا املرعيش العامة : النارش ، )ع(

حمرم احلرام  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، مركز املصطفى ، العقائد اإلسالمية )62

  إيران- قم -مركز املصطفى للدراسات اإلسالمية  : النارش ، مهر : املطبعة ، 1419

  .عاية املرجع الديني األعىل السيد السيستاينبر، 

 ، عيل أوسط الناطقي : حتقيق ، لقمي ملحمد بن احلسن القمي: العقد النضيد  )63

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، لطيف فرادي ، سيد هاشم شهرستاين : املساعد

 ، نرشدار احلديث للطباعة وال : النارش ، دار احلديث : املطبعة ، ش1381 - 1423

  .قم قرب ساحة الشهداء
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مدرسة اإلمام  : حتقيق ، عبد اهللا البحراين) :  هـع( اإلمام احلسني ..العوامل )64

 : املطبعة ،  ش1365 - 1407 : سنة الطبع ، األوىل املحققة : الطبعة ، )ع(املهدي 

 ،  قم املقدسة-باحلوزة العلمية ) عج(مدرسة اإلمام املهدي  : النارش ،  قم-أمري 

  .حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين : بإرشاف

  . طهران- دار الكتب اإلسالمية -عبداحلسني أمحد األميني النجفي  : الغدير )65

 - مكتبة األلفني -شيخ الطائفة  ، حممد بن جعفر الطويس : الغيبة للطويس )66

  .الكويت

 -علمي  مؤسسة األ-حممد بن إبراهيم بن جعفر النعامين  : الغيبة للنعامين )67

  .بريوت

عبد احلسني ) :  هـعليه السالم(الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق  )68

 مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة1418 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، الشبسرتي

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة : النارش، 

 - م1993 - 1414 :  سنة الطبع-الثانية : بعة الط-املفيد : الفصول املختارة )69

  . لبنان- بريوت -دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  : النارش

حممد بن حممد  : حتقيق وإرشاف ، الفصول املهمة يف أصول األئمة للحر العاميل )70

نگني  : املطبعة ،  ش1376 - 1418 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، احلسني القائيني

  .)ع(مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا  : النارش ،  قم-
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 : الطبعة ، سامي الغريري : حتقيق ، ابن الصباغ: الفصول املهمة يف معرفة األئمة  )71

 دار احلديث للطباعة والنرش : النارش ، رسور : املطبعة ، 1422 : سنة الطبع ، األوىل

  .قم قرب ساحة الشهداء، 

مكتبة الصادق  :  النارش-األوىل :  الطبعة-حر العلومالسيد ب : الفوائد الرجالية )72

  . طهران-

السيد نور الدين  ، حممد أمني اإلسرتآبادي : الفوائد املدنية والشواهد املكية )73

 :  النارش-1424منتصف شعبان املعظم  :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-العاميل

  .ملرشفةمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم ا

 ، األوىل : الطبعة ، عيل األسدي : تعريب ، حممد الريشهري: القيادة يف اإلسالم  )74

  . إيران- قم -مؤسسة دار احلديث الثقافية  : النارش ، دار احلديث : مطبعة

 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، عيل أكرب زماين نژاد : حتقيق ، ملفيدا: الكافئة  )75

 - بريوت -دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  : نارشال ، ) م1993 - 1414(

  .لبنان

 سنة - عيل أكرب الغفاري : صحيح وتعليق -حممد بن يعقوب الكليني  : الكايف )76

  . بريوت-دار األضواء  - م1985الطبع 

 21 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-التربيزي األنصاري : اللمعة البيضاء )77

  . ايران- قم -فرت نرش اهلادي د :  النارش-1418رمضان 

 النارش :  املطبعة- 1370 :  سنة الطبع-أمحد بن حممد بن خالد الربقي : املحاسن )78

  . طهران-دار الكتب اإلسالمية : 
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  . إيران- إنتشارات املكتبة احليدرية -حسن بن سليامن احليل  : املحترض )79

  .حممد حياة األنصاري : حممد حياة األنصاري: املسانيد  )80

  النارش- م 1983 - 1403 :  سنة الطبع-الثالثة  :  الطبعة-الكفعمي  : املصباح )81

  . بريوت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات : 

 : املطبعة -امللقبا بلشهيد ألول  حممد بن مكي العاميل اجلزيني : ًاألربعون حديثا )82

م  ق-) عج(مؤسسة اإلمام املهدي  : النارش - قم - 1407سنة الطبع  -أمري 

  .حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين : املقدسة بإرشاف

أبو أسد اهللا حياة بن احلافظ احلاج حممد عبد اهللا  : املنتخب من الصحاح الستة )83

  .األنصاري امللتاين الباكستاين

 -1412 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-حممد بن عقيل : النصائح الكافية )84

  . قم- والنرش دار الثقافة للطباعة : النارش

األوىل  :  الطبعة-عبد الزهراء مهدي ) :  هـع(اهلجوم عىل بيت فاطمة  )85

  .1421 :  سنة الطبع-)املحققة(

 -1413ربيع الثاين  :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-السيد ابن طاووس : اليقني )86

  .)اجلزائري(مؤسسة دار الكتاب  : النارش

 -مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش  : رش النا-السيد رشف الدين  : أبو هريرة )87

  .قم
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 ، )1423(الطبعة األوىل  ، أجوبة مسائل جيش الصحابة لعيل الكوراين العاميل )88

  .دار السرية

 ، الطبعة األوىل ، عالء آل جعفر : حتقيق ، كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصوهلا  )89

  .)ع( عيل مؤسسة اإلمام : النارش ، ستارة : مطبعة ، 1415 : سنة الطبع

ذي  : سنة الطبع ، الثالثة : الطبعة ، الدكتور عبد اهلادي الفضيل: أصول احلديث  )90

  . لبنان- بريوت -مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش  : النارش ، 1421القعدة 

سنة  ، األوىل : الطبعة ، جعفر السبحاين: أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية  )91

  . قم.)ع(سسة اإلمام الصادقمؤ : النارش ، 1421 : الطبع

مؤسسة آل البيت عليه  : حتقيق ، لديلميا: أعالم الدين يف صفات املؤمنني  )92

 .مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء الرتاث : النارش ، قم ، السالم إلحياء الرتاث

  .قم

دار  : النارش ، حتقيق وختريج حسن األمني : حتقيق ، حمسن األمني: أعيان الشيعة  )93

  . لبنان- بريوت -التعارف للمطبوعات 

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، عيل الكوراين العاميل: ألف سؤال وإشكال  )94

  .دار السرية : النارش ،  م2003 - 1424

 . م2004 -نبيل فياض  : أم املؤمنني تأكل أوالدها )95

 -ن  مكتبة العرفا-شيخ الطائفة  ، حممد بن احلسن الطويس : أمايل الطويس )96

  .الكويت
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  . دار التيار اجلديد ودار املرتىض-املفيد  ، حممد بن حممد بن النعامن : أمايل املفيد )97

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، أمان األمة من االختالف للطف اهللا الصايف )98

  . قم-العلمية  : املطبعة ، 1397

 1401 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، حممد مهدي شمس الدين: أنصار احلسني  )99

  .الدار اإلسالمية : النارش ،  م1981 -

مع التصحيح  ، الثانية :  الطبعة-حممد الريشهري : أهل البيت يف الكتاب والسنة )100

  .دار احلديث :  املطبعة- ش1375 :  سنة الطبع-واإلضافات

مؤسسة آل البيت عليه السالم  : لطربيس حتقيقا: إعالم الورى بأعالم اهلدى  )101

 -ستارة  : مطبعة ، 1417ربيع األول  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، ياء الرتاثإلح

  قم املرشفة-مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء الرتاث  : النارش ، قم

 -األوىل :  الطبعة-الشيخ نجاح الطائي : صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي  إغتيال )102

  . لندن- بريوت -لرتاث  دار اهلدى إلحياء ا-1419 : سنة الطبع

سنة  - األوىل : الطبعة -أمحد حسني يعقوب : ن سنة الرسول وماذا فعلوا هبا ؟أي )103

 -الدار اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع  : النارش - 2001 - 1421 : الطبع

 . لبنان-بريوت 

  . بريوت- مؤسسة الوفاء -حممد باقر املجليس  : بحار األنوار )104

حتقيق جواد القيومي  ، حممد بن عيل الطربي الشيعي:  بشارة املصطفى )105

 مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة ، 1420 : سنة الطبع ، الطبعة األوىل ، األصفهاين

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة : النارش، 
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ات مكتبة  منشور-حممد بن احلسن بن فروخ الصفار القمي  : بصائر الدرجات )106

  . قم-املرعيش النجفي 

مجع  ، جعفر عباس احلائري) :  هـعليه السالم(بالغة اإلمام عيل بن احلسني  )107

 ، ش1383 - 1425 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، جعفر عباس احلائري : وحتقيق

  .قم املقدسة :  ايران.دار احلديث للطباعة والنرش : النارش ، دار احلديث : املطبعة

 الطبعة األوىل ، عيل العدناين الغريفي : حتقيق ، ابن طاوس: ناء املقالة الفاطمية ب )108

مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء  : النارش ،  م1991 - 1411 : سنة الطبع، 

  . قم-الرتاث 

 ، 1412 : سنة الطبع ، اجلديدة األوىل : الطبعة ، عباس القمي: بيت األحزان  )109

  . إيران- قم -لنارش دار احلكمة ا ، أمري : املطبعة

 ، الصدر : املطبعة ، 1406 : سنة الطبع ، لطربيسا) :  هـاملجموعة(تاج املواليد  )110

اسم / طبعة حجرية  ،  قم-مكتب آية اهللا العظمى املرعيش النجفي  : النارش

  .السيد حممود املرعيش : باهتامم/ جمموعه نفيسه  : املجموعة

استدراكات السيد / حتقيق ماجد أمحد العطية  : حتقيق ، يلرباقا: تاريخ الكوفة  )111

 1424 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ،   ه1399حممد صادق آل بحر العلوم املتويف 

  .انتشارات املكتبة احليدرية : النارش ، رشيعت/  ش 1382 /  ه

أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب : تاريخ اليعقويب  )112

  . لبنان- بريوت -دار صادر  : النارش ، لعبايس املعروف باليعقويبا
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 ، )عج(مدرسة اإلمام املهدي  : حتقيق ، رشف الدين احلسيني: تأويل اآليات  )113

 -أمري  : املطبعة ،  ش1366 - 1407رمضان املبارك  : سنة الطبع ، الطبعة األوىل

 بإرشاف ،  قم املقدسة-العلمية  احلوزة -) عج(مدرسة اإلمام املهدي  : النارش ، قم

  .السيد حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين: 

 الطبعة ، عيل أكرب الغفاري : تصحيح وتعليق ، ابن شعبة احلراين: حتف العقول  )114

مؤسسة النرش اإلسالمي  : النارش ،  ش1363 - 1404 : سنة الطبع ، الثانية: 

  .التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

مؤسسة آل البيت عليه  : حتقيق ، لعالمة احليلا) :  هـ ج.ط(تذكرة الفقهاء  )115

 -مهر  : املطبعة ، 1414حمرم  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، السالم إلحياء الرتاث

  . قم-مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء الرتاث  : النارش ، قم

  .الوحيد البهبهاين : تعليقة عىل منهج املقال )116

مركز األبحاث والدراسات  : حتقيق ، لفيض الكاشاينا: تفسري األصفي  )117

مطبعة مكتب  ،  ش1376 - 1418 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، اإلسالمية

 .مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي : النارش ، اإلعالم اإلسالمي

 - مؤسسة الوفاء 1983 - الطبعة الثانية -هاشم البحراين :  تفسري الربهان )118

 .بريوت

  . قم- مدرسة اإلمام املهدي -املنسوب لإلمام العسكري  : تفسري العسكري )119

احلاج السيد هاشم الرسويل  : حتقيق ، حممد بن مسعود العيايش: تفسري العيايش  )120

  . طهران-املكتبة العلمية اإلسالمية  : النارش ، املحاليت
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السيد طيب  : تصحيح وتعليق وتقديم  ،عيل بن إبراهيم القمي: تفسري القمي  )121

مؤسسة  : النارش ، 1404صفر  : سنة الطبع ، الثالثة : الطبعة ، املوسوي اجلزائري

  . إيران- قم -دار الكتاب للطباعة والنرش 

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة  : النارش ، لطباطبائيا:  تفسري امليزان )122

  . قم املقدسة-العلمية 

 ، عبد الرزاق حممد حسني حرز الدين : أعاد مجعه وتأليفه:  زة الثاميلتفسري أيب مح )123

 - 1420 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، الشيخ حممد هادي معرفة : مراجعة وتقديم

  .دفرت نرش اهلادي : النارش ، مطبعة اهلادي ،  ش1378

 : الطبعة ، مؤسسة النرش اإلسالمي : حتقيق ، لطربيسا: تفسري جوامع اجلامع  )124

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  : النارش ، 1418 : سنة الطبع ، األوىل

  .املدرسني بقم املرشفة

 : الطبعة ، حممد الكاظم : حتقيق ، فرات بن إبراهيم الكويف:  تفسري فرات الكويف )125

مؤسسة الطبع والنرش التابعة  : النارش ،  م1990 - 1410 : سنة الطبع ، األوىل

  . طهران-زارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي لو

 ، احلاج آقا جمتبى العراقي : حتقيق ، ملريزا حممد املشهديا: تفسري كنز الدقائق  )126

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  : النارش ، 1407شوال املكرم  : سنة الطبع

  .املدرسني بقم املرشفة
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جلنة من العلامء واملحققني  : ليقحتقيق وتع ، لطربيسا: تفسري جممع البيان  )127

مؤسسة  : النارش ،  م1995 - 1415 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، األخصائيني

  .بتقديم حمسن األمني العاميل ،  لبنان- بريوت -األعلمي للمطبوعات 

 ، هاشم الرسويل املحاليت : تصحيح وتعليق ، حلويزيا: تفسري نور الثقلني  )128

 ، مؤسسة إسامعيليان : املطبعة ،  ش1370 - 1412 : سنة الطبع ، الرابعة : الطبعة

  . قم-مؤسسة إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع  : النارش

سنة  ، فارس تربيزيان احلسون : حتقيق ، أليب الصالح احللبي: تقريب املعارف  )129

  .املحقق : النارش ،  ش1375 - 1417 : الطبع

  م1993 - 1414 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، قيلحممد بن ع: تقوية اإليامن  )130

  . لبنان- بريوت -دار البيان العريب  : النارش، 

 رشف اإلسالم بن سعيد املحسن بن كرامة: تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني  )131

 -هـ 1420 : سنة الطبع ، الطبعة األوىل ، حتسني آل شبيب املوسوي : نحقيق، 

  .مركز الغدير للدراسات اإلسالمية : النارش ، حممد  :مطبعة ،  م2000

 1989 - 1409 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، لرشيف املرتىضا: تنزيه األنبياء  )132

  . لبنان- بريوت -دار األضواء  : النارش ، م

  .أبو طالب التجليل التربيزي : تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية )133

السيد حسن  : حتقيق وتعليق ، حممد بن جعفر الطويس: ام هتذيب األحك )134

 ، خورشيد : املطبعة ،  ش1364 : سنة الطبع ، الثالثة : الطبعة ، املوسوي اخلرسان

  . طهران-دار الكتب اإلسالمية  : النارش
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 - دار األضواء -شيخ الطائفة  ، حممد بن جعفر الطويس : هتذيب األحكام )135

  .بريوت

 : الطبعة ، حممد عيل األبطحي:   تنقيح كتاب رجال النجايشهتذيب املقال يف )136

 -ابن املؤلف السيد حممد  : النارش ، نگارش : املطبعة ، 1417 : سنة الطبع ، الثانية

  .قم املقدسة

  قم-نگارش  : املطبعة ، 1421 : سنة الطبع ، وحيد اخلراساين: توضيح املسائل  )137

  . قم-السالم مدرسه باقر العلوم عليه  : النارش، 

  .مكتبة املحمدي :  النارش-حممد عيل األردبييل : جامع الرواة )138

املطبعة  : املطبعة ، 1399 : سنة الطبع ، لربوجرديا: جامع أحاديث الشيعة  )139

ألف حتت إرشاف آية اهللا العظمى حاج حسني الطباطبائي  ،  قم-العلمية 

  .الربوجردي

 م2004 - 1425 : سنة الطبع ، األوىل : ةالطبع ، عيل الكوراين: جواهر التاريخ  )140

  .دار اهلدى للطباعة والنرش : النارش ،  قم-رشيعت  : املطبعة، 

 ، الثانية : الطبعة ، عباس القوچاين : حتقيق وتعليق ، جلواهريا: جواهر الكالم  )141

 -دار الكتب اإلسالمية  : النارش ، خورشيد : املطبعة ،  ش1365 : سنة الطبع

  .طهران

 النارش ، حممد رضا آل كاشف الغطاء : رشح ، لرشيف الريضا: ائق التأويل حق )142

مع دار الكتب اإلسالمية  ،  لبنان- بريوت -دار املهاجر للطباعة والنرش والتوزيع : 

  . إيران- قم -
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 ، الشيخ غالم رضا موالنا الربوجردي : حتقيق ، هاشم البحراين: حلية األبرار  )143

مؤسسة املعارف  : النارش ، هبمن : املطبعة ، 1414 :  الطبعسنة ، األوىل : الطبعة

  . إيران- قم -اإلسالمية 

 الثانية : الطبعة ، صائب عبد احلميد: حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي  )144

  . لبنان-الغدير للدراسات والنرش بريوت  : النارش، 

سنة  ، الثانية : الطبعةهاشم اهلاشمي ) :  هـس(حوار مع فضل اهللا حول الزهراء  )145

  .دار اهلدى : النارش ، قم /   ه1422 : الطبع

انتشارات  : النارش ، باقر رشيف القريش) :  هـعليه السالم(حياة اإلمام الرضا  )146

  . قم- سعيد بن جبري

 ، األوىل : الطبعة ، حممد حممديان: عن لسانه ) عليه السالم(حياة أمري املؤمنني  )147

مؤسسة النرش  : النارش ، مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة  ،1417 : سنة الطبع

  .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

مؤسسة آل البيت عليه السالم  : حتقيق، الطربيس ريزا النوريامل: خامتة املستدرك  )148

،   قم-ستارة  : املطبعة ، 1415رجب  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، إلحياء الرتاث

  . إيران- قم -مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء الرتاث  : النارش

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، جواد القيومي : حتقيق ، حليلا: خالصة األقوال  )149

مؤسسة نرش  : النارش ، مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة ، 1417عيد الغدير 

  .الفقاهة
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 ، خيام : املطبعة ، 1405 : سنة الطبع ، يحامد النقو: خالصة عقبات األنوار  )150

  . إيران- طهران - قسم الدراسات اإلسالمية -مؤسسة البعثة  : النارش

 : الطبعة ، جعفر مرتىض) :  هـعليه السالم(خلفيات كتاب مأساة الزهراء  )151

 بريوت -دار السرية  : النارش ، دار السرية : املطبعة ، 1422 : سنة الطبع ، اخلامسة

  .نان لب-

 ، 1412شوال املكرم  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، لگلپايگاينا: در املنضود  )152

  . قم املقدسة-دار القرآن الكريم  : النارش ، أمري : املطبعة

 هـ 1398 : الطبعة الثانية ، هاشم معروف: دراسات يف احلديث واملحدثني  )153

  .نان لب-دار التعارف للمطبوعات بريوت : النارش ، م1978

 -1419 مجادي الثاين 20 :  سنة الطبع-خرسو شاهي  ، حجازي : درر األخبار )154

  .دفرت مطالعات تاريخ ومعارف إسالمي : النارش

قسم الدراسات اإلسالمية  : حتقيق ، ابن جرير الطربي الشيعي: دالئل اإلمامة  )155

مركز :  النارش ، 1413 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ،  قم- مؤسسة البعثة -

  .الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة

السيد حممد صادق آل بحر  : حتقيق وتقديم ، ابن داوود احليل: رجال ابن داود  )156

 -منشورات مطبعة احليدرية  : النارش ،  م1972 - 1392 : سنة الطبع ، العلوم

  .النجف األرشف
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 ، ألصفهاينجواد القيومي ا : حتقيق ، حممد بن جعفر الطويس:  رجال الطويس )157

مؤسسة النرش  : النارش ، 1415رمضان املبارك  : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة

  .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 -1409 :  سنة الطبع-األوىل  :  الطبعة-املحقق الكركي  : رسائل الكركي )158

  . قم-مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي  : النارش

 : وإعداد ، السيد أمحد احلسيني : تقديم ، لرشيف املرتىضا:  املرتىضرسائل  )159

 : النارش ،  قم-مطبعة اخليام  : املطبعة ، 1405 : سنة الطبع ، السيد مهدي الرجائي

  . قم-دار القرآن الكريم 

سنة  ، األوىل : الطبعة ،  الفضل حافظيان البابيلوأب: رسائل يف دراية احلديث  )160

دار احلديث للطباعة  : النارش ، دار احلديث : املطبعة ، ش1383 - 1425 : الطبع

  .قم املقدسة : إيران ، والنرش

  . قم-) ع(مؤسسة اإلمام الصادق  : النارش ، جعفر السبحاين: رسائل ومقاالت  )161

 املطبعة ، 1403 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، مود األصفهانىحم: رمز الصحة  )162

  . إيران- قم -مكتبة الداوري  : النارش ، النجف األرشف -مطبعة اآلداب : 

  . إيران-لفتال النيسابوري منشورات الريض قم ا: روضة الواعظني  )163

 -لعيل خان الشريازي  : رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين )164

  .مؤسسة النرش اإلسالمي
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 : الطبعة ، ميمؤسسة النرش اإلسال : حتقيق ، عيل الطباطبائي: رياض املسائل  )165

مؤسسة النرش اإلسالمي  : النارش ، 1412ذي احلجة احلرام  : سنة الطبع ، األوىل

  .التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

سنة  ، األوىل : الطبعة ، عيل سعادت پرور: رس اإلرساء يف رشح حديث املعراج  )166

  .لتشيعمكتبة ا : النارش ، سپهر : املطبعة ،  ش1374 - 1416 : الطبع

منشورات املطبعة احليدرية ومكتبنها  ،  نرص البخاريأبو: رس السلسلة العلوية  )167

  .هـ1381 - م 1962 ، يف النجف األرشف

 ،  قم-مطبعة أمري  ، 1363 : سنة الطبع ، ابن طاووس: سعد السعود  )168

  . قم-الريض  : منشورات

 : الطبعة ، الرجائيالسيد مهدي  : حتقيق ، لرسايب التنكابنيا: سفينة النجاة  )169

  .املحقق : النارش ،  قم-أمري  : املطبعة ،  ش1377 - 1419 : سنة الطبع ، األوىل

 ، )عليه السالم(جلنة احلديث معهد باقر العلوم ) عليه السالم(سنن اإلمام عيل  )170

 ، نور السجاد : اعتامد النارش : املطبعة ، ش1380 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة

التابع ملنظمة  ، )ع(معهد باقر العلوم  ،  ساحة آستانه-قم  : نور السجاد : النارش

  .اإلعالم اإلسالمي

 سنة الطبع ، الشيخ حممد هادي الفقهي : حتقيق وإحلاق ، لطبطبائيا: سنن النبي  )171

مؤسسة النرش  : النارش ، مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة ، 1419رمضان : 

  .ملدرسني بقم املرشفةاإلسالمي التابعة جلامعة ا
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 النارش ،   ه1417 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، سامي البدري: شبهات وردود  )172

  .نرش حبيب: 

 ، 1385حمرم احلرام  : سنة الطبع ، اخلامسة : الطبعة ، حلائريا: شجرة طوبى  )173

  . النجف األرشف-منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها  : النارش

 : الطبعة ، حممد احلسيني اجلاليل : حتقيق ، القايض النعامن املغريب  :رشح األخبار )174

 : النارش ، مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة ، 1414 : سنة الطبع ، الثانية

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

  . اليمن- صنعاء -ان مكتبة غمض : النارش ، إلمام أمحد املرتىضا: رشح األزهار  )175

قدم له جعفر  ، جلنة حتقيق : حتقيق ، لفاضل اهلنديا: رشح العينية احلمريية  )176

 : النارش ،  قم-اعتامد  : املطبعة ، 1421 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، السبحاين

  . قم-مكتبة التوحيد 

 -اث العريب  دار إحياء الرت-موىل حممد صالح املازندراين  : رشح أصول الكايف )177

  .بريوت

السيد شهاب الدين املرعيش  : تعليق ، السيد املرعيش : رشح إحقاق احلق )178

منشورات مكتبة آية اهللا  : النارش ، السيد إبراهيم امليانجي : تصحيح ، النجفي

  . إيران- قم -العظمى املرعيش النجفي 

مري جالل  : تصحيح وتعليق ، ميثم البحراين: رشح مائة كلمة ألمري املؤمنني  )179

منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة  : النارش ، الدين احلسيني األرموي املحدث

  .العلمية يف قم املقدسة
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 -األوىل :  الطبعة-السيد عيل امليالين : رشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة )180

  .مؤسسة دار اهلجرة :  النارش- م 1997 - 1418 : سنة الطبع

  . بريوت- دار إحياء الرتاث العريب -إبن أيب احلديد   :رشح هنج البالغة )181

 حتقيق ، حلاج مريزا أيب الفضل الطهراينا: شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور  )182

سيد  : املطبعة ، 1409 : سنة الطبع ، الثالثة : الطبعة ، السيد عيل املوحد األبطحي: 

  .د األبطحيسيد عيل املوح : النارش ،  إيران- قم -) ع(الشهداء 

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، مجع الشيخ جواد القيومي:  صحيفة احلسني )183

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة : النارش ،  ش1374

 : حتقيق ، )عليه السالم(مؤسسة اإلمام املهدي  ، )عليه السالم(صحيفة الرضا  )184

  ،  ش1366 - 1408 : سنة الطبع،  )عج(مؤسسة اإلمام املهدي 

 ، األوىل : الطبعة ، السيد مهدي الرجائي : حتقيق ، لربوجرديا: طرائف املقال  )185

مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش  : النارش ،  قم-هبمن  : املطبعة1410 ،  :سنة الطبع

  . قم املقدسة-النجفي العامة 

مطبعة  ، 1398 : سنة الطبع ، كاظم آل نوح:  طرق حديث األئمة اإلثنا عرش )186

  .منشورات مكتبة القرآن والعرتة : النارش ، 1374 بغداد -املعارف 

 : سنة الطبع ، السادسة مصححة : الطبعة ، مرتىض العسكري: عبد اهللا بن سبأ  )187

  .نرش توحيد : النارش ،  م1992 - 1413
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سنة  ، ريمفارس حسون ك : حتقيق ، حمس األمني: عجائب أحكام أمري املؤمنني  )188

مركز الغدير للدراسات  : النارش ، حممد : املطبعة ،  م2000 - 1420 : الطبع

  .اإلسالمية

 : النارش ، الدكتور حامد حفني داود : تقديم ، حممد رضا املظفر : عقائد اإلمامية )189

  . إيران- قم-انتشارات أنصاريان 

السيد حممد  : تقديم ، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي : علل الرشائع )190

منشورات املكتبة  : النارش ،  م1966 - 1385 : سنة الطبع ، صادق بحر العلوم

  . النجف األرشف-احليدرية ومطبعتها 

 ، الثانية : الطبعة ، حممد حسن آل الطالقاين : تصحيح ، ابن عنبة: عمدة الطالب  )191

 النجف -يدرية منشورات املطبعة احل : النارش ،  م1961 -1380 : سنة الطبع

  .األرشف

 شهاب الدين النجفي املرعيش : تقديم ، ابن أيب مجهور األحسائي: عوايل اللئايل  )192

  م1983 - 1403 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، احلاج آقا جمتبى العراقي : حتقيق، 

  . قم-سيد الشهداء  : املطبعة، 

الشيخ حسني  : حتقيق ، يعيل بن حممد الليثي الواسط: عيون احلكم واملواعظ  )193

  .دار احلديث : النارش ، دار احلديث : املطبعة ، األوىل : الطبعة ، احلسيني البريجندي

 : املطبعة ، 1369 : سنة الطبع ، حسني بن عبد الوهاب: عيون املعجزات  )194

  .حممد كاظم الشيخ صادق الكتبي : النارش ،  نجف-احليدرية 
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 مؤسسة -الصدوق  ، يل بن بابويه القميحممد بن ع : عيون أخبار الرضا )195

  . بريوت-األعلمي 

  . حتقيق السيد عىل عاشور-السيد هاشم البحراين  : غاية املرام )196

 :  النارش- 1417 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-املريزا القمي : غنائم األيام )197

  .مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي

سنة  ، الثالثة : الطبعة ، حممد صادق الروحاين) : هـ عليه السالم(فقه الصادق  )198

  . قم-مؤسسة دار الكتاب  : النارش ، العلمية : املطبعة ، 1412 : الطبع

 ، الثانية : الطبعة ، السيد أمحد احلسيني : حتقيق ، لقطب الراونديا: فقه القرآن  )199

 : باهتامم ، رعيشمكتبة آية اهللا العظمى النجفي امل : النارش ، 1405 : سنة الطبع

  .السيد حممود املرعيش

 : حتقيق وتقديم ، عيل حممد فتح الدين احلنفي: فلك النجاة يف اإلمامة والصالة  )200

  م1997 - 1418 : سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، الشيخ مال أصغر عيل حممد جعفر

  .مؤسسة دار االسالم : النارش ، صدر : املطبعة، 

 : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة ، حممد حسني املظفر:  فهارس رياض السالكني )201

مؤسسة النرش اإلسالمي  : النارش ، مؤسسة النرش اإلسالمي : املطبعة ، 1419

  .التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 سنة -األوىل  :  الطبعة-السيد عيل امليالين  : يف خرب تزويج أم كلثوم من عمر )202

  . قم-ياران :   املطبعة-1418 : الطبع
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 : النارش ، 1410 : سنة الطبع ، جعفر السبحاين: يف ظل أصول اإلسالم  )203

  . قم.)ع(مؤسسة إمام الصادق 

 مكتبة األلفني - م 1983 الطبعة األوىل -حممد عيل احلسيني  : يف ظالل التشيع )204

  . الكويت-

اونية مع : النارش ، 1412 : سنة الطبع ، جعفر السبحاين: يف ظالل التوحيد  )205

  .شؤون التعليم والبحوث اإلسالمية يف احلج

  .حممد جواد مغنية : يف ظالل هنج البالغة )206

 /   ه1419 : سنة الطبع ، االوىل : الطبعة ، حممد تقي التسرتي: قاموس الرجال  )207

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة : النارش ، قم

 مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء الرتاث -القمي احلمريي  : قرب اإلسناد )208

  . قم-

  . ايران- قم -منشورات الرشيف الريض  :  النارش-اجلزائري : قصص األنبياء )209

 : باهتامم ، أمحد احلسيني : حتقيق ، ميثم البحراين: قواعد املرام يف علم الكالم  )210

مطبعة  : املطبعة ، )هـ1406(  :سنة الطبع ، الثانية : الطبعة ، السيد حممود املرعيش

  .مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي : النارش ، الصدر

 ، حتقيق السيد مهدي الرجائي ، حممد طاهر القمي الشريازي: كتاب األربعني  )211

  .قم ، أمري : مطبعة) 1418( : سنة الطبع ، األوىل : الطبعة

  . قم-هر مطبعة م :  توزيع-السيد اخلميني : كتاب الطهارة )212
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 -1415 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-الشيخ األنصاري : كتاب الطهارة )213

  . قم-مؤسسة اهلادي  : املطبعة

  .حتقيق حممد باقر األنصاري : كتاب سليم بن قيس )214

  .اإلمام اخلميني : كشف األرسار )215

الثالثة منقحة  :  الطبعة-الشيخ عيل آل حمسن : عيل آل حمسن: كشف احلقائق  )216

دار امليزان للطباعة والنرش  :  النارش- م1999 - 1419 :  سنة الطبع-يدةومز

  . لبنان- بريوت -والتوزيع 

  . بريوت- دار األضواء -عيل بن عيسى اإلربيل  : كشف الغمة )217

  .1411 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-العالمة احليل : كشف اليقني )218

 مؤسسة -الصدوق  ، ويه القميحممد بن عيل بن احلسني بن باب : كامل الدين )219

  . بريوت-األعلمي 

 - 2009 - الطبعة األويل -نجاح الطائي  : ملاذا مل يصل عيل عىل امللوك الثالث؟ )220

 . قم املقدسة-دار اهلدى إلحياء الرتاث 

 دار - م 2003 - 1423 - الطبعة األوىل -نجاح عطا الطائي  : ٍليال هيودية )221

 .دسة قم املق-اهلدى إلحياء الرتاث 

مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء  :  النارش-مؤسسة آل البيت : جملة تراثنا )222

  . قم املرشفة-الرتاث 
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منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة  :  النارش-املحقق األردبييل : جممع الفائدة )223

  .العلمية يف قم املقدسة

  . طبعة حجرية-الشيخ أبو احلسن املرندي  : جممع النورين )224

  .مشتاق املظفر :  حتقيق-احلسن بن سليامن احلىل  : ترص البصائرخم )225

 - 1370 :  سنة الطبع-احلسن بن سليامن احليل  : خمترص بصائر الدرجات )226

  . النجف األرشف-منشورات املطبعة احليدرية  :  النارش- م1950

 . ايران- قم - مؤسسة املعارف اإلسالمية -هاشم البحراين  : مدينة املعاجر )227

 طبع -احلسن العاميل النباطي الفتوين أبو:  رآة األنوار ومشكاة األرسارم )228

 .كمقدمة لتفسري الربهان هلاشم البحراين

 مؤسسة آل البيت عليه السالم إلحياء -املريزا النوري  : مستدرك الوسائل )229

  . لبنان- بريوت -الرتاث 

 النرش  مؤسسة-الشيخ عيل النامزي الشاهرودي  : مستدرك سفينة البحار )230

  . قم-اإلسالمي 

 :  الطبعة-الشيخ عيل النامزي الشاهرودي : مستدركات علم رجال احلديث )231

  . طهران-شفق  :  املطبعة-1412ربيع اآلخر  :  سنة الطبع-األوىل

 ، الثانية : الطبعة ، جلنة التحقيق : حتقيق ، ابن إدريس احليل: مستطرفات الرسائر  )232

مؤسسة النرش  : النارش ، سة النرش اإلسالميمطبعة مؤس ، 1411 : سنة الطبع

  .اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة
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 سنة -الشيخ عزيز اهللا عطاردي : املؤلف) :  هـعليه السالم(مسند اإلمام الرضا  )233

  .)ع(املؤمتر العاملي اإلمام الرضا  :  النارش-1406ربيع اآلخر  : الطبع

  .1388 :  سنة الطبع-املريجهاين) :  هـ البالغةمستدرك هنج(مصباح البالغة  )234

  . طهران-منشورات مكتبة الصدر  :  النارش-آقا رضا اهلمداين : مصباح الفقيه )235

 - 1411 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-الشيخ الطويس  : مصباح املتهجد )236

 .  لبنان- بريوت -مؤسسة فقه الشيعة  :  النارش- م 1991

 :  النارش- م 2003 - 1424 - الطبعة األوىل -م البحراين هاش : معامل الزلفى )237

 . قم-مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش 

جممع  :  النارش-1416 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-سعيد أيوب : معامل الفتن )238

  .إحياء الثقافة اإلسالمية

 - 1410 : سنة الطبع :  الطبعة-السيد مرتىض العسكري  : معامل املدرستني )239

  . لبنان- بريوت -مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع  :  النارش- م 1990

 مكتبة -الصدوق  ، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي : معاين األخبار )240

  . طهران-الصدوق 

  . قم- منشورات مدينة العلم -أبو القاسم اخلوئي  : معجم رجال اخلوئي )241

 :  سنة الطبع-األوىل  :  الطبعة- جواد العاميل السيد حممد : مفتاح الكرامة )242

  .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة :  النارش-1419

  . بريوت- مؤسسة األعلمي - الفرج االصفهاين أبو : مقاتل الطالبيني )243
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دار  :  النارش- م 1998 :  سنة الطبع-األمحدي امليانجي  : مكاتيب الرسول )244

  .ديثاحل

 . م2005 - النسخة األوىل -مكتبة أهل البيت عليهم السالم  )245

 :  سنة الطبع-األوىل  :  الطبعة-مريزا حممد تقي األصفهاين : مكيال املكارم )246

  . بريوت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات  :  النارش- 1421

  دار-الصدوق  ، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي : من ال حيرضه الفقيه )247

  . بريوت-األضواء 

 - الطبعة األوىل -نجاح الطائي  : من وراء املحرقة الكربى لكتب البرشية؟ )248

 . قم- دار اهلدى إلحياء الرتاث - 2009

 - دار األضواء -حممد بن عيل بن شهرأشوب املازندراين  : مناقب آل أيب طالب )249

  .بريوت

  . طهران- مكتبة الصدر -لطف اهللا الصايف  : منتخب األثر )250

جممع  :  النارش-األوىل :  الطبعة-العالمة احليل  : املؤلف : منتهى املطلب )251

  . مشهد- إيران -البحوث اإلسالمية 

 مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة -األمحدي امليانجي  : مواقف الشيعة )252

  .املدرسني بقم املرشفة

 دار احلديث -ي حممد ريشهر : موسوعة اإلمام عيل يف الكتاب والسنة والتاريخ )253

  .للطباعة والنرش
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 رش اهلادي -حاج حسني الشاكري ا : عليهم السالمموسوعة املصطفى والعرتة  )254

  . إيران- قم -

 دار إحياء الرتاث -هادي النجفي : عليهم السالم  موسوعة أحاديث أهل البيت )255

  . لبنان-العريب بريوت 

حلديث يف معهد باقر جلنة ا) :  هـعليه السالم(موسوعة شهادة املعصومني  )256

  .انتشارات نور السجاد :  النارش-األوىل  :  الطبعة-)عليه السالم(العلوم 

جلنة احلديث يف معهد باقر ) :  هـعليه السالم(موسوعة كلامت اإلمام احلسن  )257

  . قم-اآلثار  :  املطبعة-األوىل :  الطبعة- )عليه السالم(العلوم 

  . دار احلديث-الطبعة األوىل  -ملحمد الريشهري  : ميزان احلكمة )258

 - 1412 :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-السيد طالب اخلرسان : نشأة التشيع )259

  .انتشارات الرشيف الريض :  النارش- م1991

  .الشيخ نجاح الطائي : نظريات اخلليفتني )260

رأي السنة  -نظرية عدالة الصحابة واملرجعية السياسية يف اإلسالم رأي الشيعة  )261

مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش شارع  - أمحد حسني يعقوب : الرشعحكم 

 .1413ذي القعدة  :  إيران الطبعة- قم -شهداء 

  .إيران ،  مطبعة مهر-السيد عىل امليالين  : نفحات األزهار )262

 :  الطبعة-مريزا حسني النوري الطربيس : نفس الرمحن يف فضائل سلامن )263

  .مؤسسة اآلفاق :  النارش-األوىل
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 :  النارش-1418شوال  :  سنة الطبع-األوىل :  الطبعة-التفريش : نقد الرجال )264

  . قم-مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث 

 - دار األندلس -املنسوب ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  : هنج البالغة )265

  .بريوت

 -1421ة ذي احلج :  سنة الطبع-العالمة احليل  : هنج احلق وكشف الصدق )266

  . قم-مؤسسة الطباعة والنرش دار اهلجرة  : النارش

 -مؤسسة األعلمي للمطبوعات  :  النارش-الشيخ املحمودي  : هنج السعادة )267

  . لبنان-بريوت 

 دار إحياء الرتاث -احلر العاميل  : وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة )268

  . لبنان- بريوت -العريب 

 :  الطبعة- عيل الشهرستاين السيد : يه وآله وسلمصىل اهللا علالنبي  وضوء )269

  . قم-ستارة  :  املطبعة-األوىل

 دار اهلدى - م 2004 - الطبعة الثالثة -نجاح الطائي  : هيود بثوب اإلسالم )270

  .لندن= إلحياء الرتاث اإلسالمي 

 .وعرشات غريها مذكورة يف احلوايش                          ...... 
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 0002......................... ........................................اإلهداء
 0003..................... ............................................املقدمة

 0017............... ......................ما جاء يف أهل البيت رضي اهللا عنهم
 0090. ......................................رضي اهللا عنهمما جاء يف الصحابة 

 0371. .........................رضي اهللا عنهمالعشرة املبشرين باجلنة ما جاء يف 
 0378 ..........................ما جاء يف أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم

 0519......... ........................ما جاء يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
 0757...... ............................ما جاء يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

 0817... ......................ما جاء يف الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 1008.... ..................ما جاء يف ذي النورين عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

 1103............. ...................ما جاء يف عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما
 1112. .................ما جاء يف أم املؤمنني عائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهما

 1201 ....................ما جاء يف أم املؤمنني حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما
 1202 ..............................اح رضي اهللا عنهما جاء يف أيب عبيدة بن اجلر

 1208........ .......................ما جاء يف سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه
 1215....... .......................ما جاء يف عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه

 1224 ..................................ما جاء يف طلحة والزبري رضي اهللا عنهما
 1247 .................................ما جاء يف طلحة بن عبيداهللا رضي اهللا عنه

 1257... ................................ما جاء يف الزبري بن العوام رضي اهللا عنه
 1263................ ..............ما جاء يف عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما
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 1266....................... .......... رضي اهللا عنهماعمار بن ياسرما جاء يف 
 1277...................... .....ما جاء يف معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما

 1380 ...................................ما جاء يف خالد بن الوليد رضي اهللا عنه
 1387. .......................................اهللا عنهما جاء يف أيب هريرة رضي 

 1411. ...............................ما جاء يف عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
 1418. ...............................ما جاء يف عبيداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

 1420.............. .......ماما جاء يف عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه
 1423. ...................................ما جاء يف أنس بن مالك رضي اهللا عنه

 1431 ..............................ما جاء يف أيب سفيان بن حرب رضي اهللا عنه
 1438........ .........................ما جاء يف عمرو بن العاص رضي اهللا عنه

 1465....................... ............ا جاء يف املغرية بن شعبة رضي اهللا عنهم
 1477.................... ...........ما جاء يف عبداهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما

 1485................... ...........ما جاء يف أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه
 1499................ ..................رضي اهللا عنه أيب ذر الغفاريما جاء يف 

 1514................. ...................ما جاء يف بالل بن رباح رضي اهللا عنه
 1514............... ................. رضي اهللا عنهاملقداد بن األسودما جاء يف 

 1516.............. ......................ما جاء يف معاذ بن جبل رضي اهللا عنه
 1519............ ......................ما جاء يف الرباء بن عازب رضي اهللا عنه

 1521............ ...................... رضي اهللا عنهحسان بن ثابتما جاء يف 
 1522.......... .........................ما جاء يف صهيب الرومي رضي اهللا عنه

 1524......... ..........مارضي اهللا عنهأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان ا جاء يف م
 1525........ ......................مارضي اهللا عنهء بنت أيب بكراأمسما جاء يف 
 1526....... ........................... رضي اهللا عنهحممد بن مسلمةما جاء يف 
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 1529..... .............................اهللا عنهما جاء يف مسرة بن جندب رضي 
 1531.... ...............................ما جاء يف زيد بن األرقم رضي اهللا عنه
 1533.................. ..................ما جاء يف زيد بن ثابت رضي اهللا عنه

 1536................ .................ما جاء يف حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه
 1537................ .........ما جاء يف عبدالرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما

 1538............... ............ما جاء يف سامل موىل أبوحذيفة رضي اهللا عنهما
 1540...... ............................ما جاء يف أسيد بن حضري رضي اهللا عنه

 1543............. .......................يف سعيد بن زيد رضي اهللا عنهما جاء 
 1545............ .....................اهللا عنهمصحابة آخرين رضي ما جاء يف 

 1555.......... .............................................ما جاء يف بين أمية
 1589...... ..............................................ما جاء يف بين العباس

 1593.... ..............................................................اخلامتة
 1594.. ...................................................أهم مصادر الكتاب

 1527. ........................................................فهرس احملتويات
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