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  : وقضاء الشيخني..ء علياقض

روى مجع من العامة، عن مصعب بن سالم التميمي، ومن طرق 
ً ثور قتل محارا: أنه قالوغريه، » عليه السالم«اخلاصة بسندهم عن الصادق 

 وهو يف أناس من ، فرفع ذلك إليه،»صىل اهللا عليه وآله«عىل عهد النبي 
 :»صىل اهللا عليه وآله« فقال النبي ، وعثامن، وعمر،كر أبو ب: منهم،أصحابه
 . إقض بينهام،يا أبا بكر
 .ء ما عليها يش، هبيمة قتلت هبيمة، يا رسول اهللا:فقال

 .قض بينهاما : لعمر»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 . كقول أيب بكر صاحبهفقال

 يا : وقال له»عليه السالم« إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«فالتفت النبي 
 .قض بينهاما ،عيل

 إن كان الثور دخل عىل احلامر فقتله يف مسرتاحه ، وكرامةً حبا:فقال
 وإن كان احلامر دخل عىل الثور يف ،ضمن أصحاب الثور دية احلامر

 .مسرتاحه فال ضامن عىل صاحب الثور
 احلمد هللا : يده إىل السامء وقال»صىل اهللا عليه وآله«فرفع رسول اهللا 
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 .)١( عىل العباد بمن يقيض قضاء النبينيَّلذي منا
 :ونقول

 :يف هذه الرواية إشارات عديدة، نجملها يف ما ييل
 اكتفى بقضاء أيب بكر وعمر، ومل يطلب »صىل اهللا عليه وآله« نهإ  ـ١

 فإذا ، األساس يف اخلالف عىل أمري املؤمننيا مهام ربام ألهن،ذلك من عثامن
 . فيه، مل تصل النوبة إىل اآلخرينا وسقط اعتبارمهظهر حاهلام يف القضاء،

، ً انتدب أبا بكر للقضاء أوال قد»صىل اهللا عليه وآله« نهأ:  يالحظ ـ٢
 .اص منهمنله  لم يعدف ،قصود يف هذا األمرهو املوسامه باسمه، ليظهر أنه 

 . فكان األمر كذلك،ثم نص عىل عمر

                                     
 وراجع الفصول املهمة ٧٦ة ص وينابيع املود١٣األربعني أليب الفوارس ص )١(

، وكذا يف مناقب آل أيب ٢ من الباب ٧٥ الفصل ١٨٥ وإرشاد املفيد ص٣٤ص
 ٨جرشح إحقاق احلق  و٢٤٦ ص٤٠ وبحار األنوار ج٢٥٤ ص٢طالب ج

هتذيب  و٨١صخصائص األئمة  و٣٥٢ ص٧جالكايف :  وراجع٤٨ص
 ٣جيل عوايل الآلو ١٦٧صشاذان ل الفضائل  و٢٢٩ ص١٠جاألحكام 

عجائب أحكام أمري املؤمنني و ٣٥٤ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة و ٦٢٦ص
 ١جينابيع املودة و ٢٥٥ ص٥جغاية املرام و ٤٦صلسيد حمسن األمني ل

ط دار  ( و٢٥٦ ص٢٩ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة و ٢٢٨ص
الروضة يف  و٣٢١ ص١٨جمستدرك الوسائل  و١٩١ ص١٩ج) اإلسالمية

 . ٢٠٨صن شاذالفضائل أمري املؤمنني 
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اقضوا يف : بأن يقول ومل يطلب من احلارضين أن يقضوا يف القضية،
 نكل واحد منهم فيديل بدلوه، إذ قد ال يتقدم هذاهذه القضية، فيتقدم 

 ..تعرض للمزالقالالرجالن لذلك، ليصونا بذلك أنفسهام عن 
 يعلق عىل قضاء أيب بكر وال  مل»صىل اهللا عليه وآله«أنه : الحظي  ـ٣

ء أيب بكر، أو أ قضاَّب أو خطَّذ لو صوإ،  بنفي أو إثبات قضاء عمرعىل
ما  يفرضه عليه ، الختذ الذي يأيت بعد هذا أو ذاك منحى آخر،قضاء عمر

» صىل اهللا عليه وآله «وألجل ذلك أبقى .»صىل اهللا عليه وآله«  النبييقوله
 .حتاملاألمر يف دائرة االهبام واإل

 فبنى ، والغريب يف األمر ذلك التعليل الذي انقدح يف ذهن أيب بكر ـ٤
 »..هبيمة قتلت هبيمة، ما عليها من يشء«: ، حيث قال يف املوردهعليه حكم

 .ثم وافقه عمر عىل ذلك
 بالقتل، أو بالسجن، ن املطلوب هو جمازاة البهيمة القاتلةأ: وكأهنام ظنا

مع أن الكالم إنام هو يف تغريم صاحب ثمن البهيمة املقتولة أو بتغريمها 
 .لصاحبهاالبهيمة القاتلة ثمن البهيمة املقتولة 

بل كان بني صاحب الثور .. والنزاع مل يكن بني الثور وأقارب احلامر
 .وصاحب احلامر، الذي يطالبه بثمن محاره، أو هتيئة مثله له

صىل اهللا « وكان عىل عمر وأيب بكر أن يفهام مرجع الضمري يف قوله
 !!. وأنه يرجع إىل الرجلني، ال إىل الثور واحلامر،اقض بينهام: »عليه وآله
 واألغرب من هذا وذاك هو هذه العفوية التي ساقها أبو بكر  ـ٥

وعمر للتدليل عىل بداهة حكم املسألة، ووضوحه الذي ال يقاوم، والذي 
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 .يغني املتخاصمني عن الرتافع، بل وعن التنازع
ً وعلينا أن نتأمل كثريا، ونتوقف طويال عند قول رسول اهللا  ـ٦ صىل «ً

 وإن كان قد أعرض عن احلديث عن قضاء عمر وأيب ، فإنه»اهللا عليه وآله
بصورة اهتز هلا الطاحمون » عليه السالم«ولكنه ذكر قضاء عيل ، بكر

عليه «حيث إنه جعل قضاءه .. والطامعون واملناوئون له من األعامق
واألحق ، هو وارثهم» عليه السالم«ليدلل عىل أنه ، قضاء النبيني» السالم

 .وحتقيق أهدافهم، مواصلة هنجهموالقادر عىل ، بمقامهم
من » عليه السالم«جعل نفس وجود عيل » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٧

 ..منن اهللا تعاىل عىل العباد التي ال بد أن حيمد عليها
بام » عليه السالم«وهذا يشري إىل أن عىل العباد أن يتعاملوا مع عيل 

 ..يتوافق مع هذا العطاء اإلهلي هلم
، له أعظم األثر عىل العباد» عليه السالم«ن وجود عيل  أ:وهو يعني

 .فكيف وملاذا يقاس بغريه. وليس كوجود أي كان من الناس
 !وأين معاوية من عيل؟    !فأين الثريا من الثرى؟

قد جسد للناس عدم » صىل اهللا عليه وآله« ونعود إىل التذكري بأنه  ـ٨
طمحون إليها، وأن للمقامات التي ي» عليه السالم«أهلية غري عيل 

فقد ، وجودهم بالنسبة للعباد ال خيتلف عن وجود غريهم من سائر الناس
 .بل قد يكون بالغ الرضر هلم، وقد ال يكون، ًيكون نافعا هلم

بصورة عملية يف فعل عيل » عليه السالم«ًوجسد هلم أيضا أهلية عيل 
 .والثناء عليه، حلمد اهللا» صىل اهللا عليه وآله«ويف رفع يديه ، »عليه السالم«
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، »عليه السالم« بالكلمة القوية التي أطلقها يف حق عيل :ًوجسده أيضا
، واإلرتفاع هبذا القضاء إىل مستوى قضاء النبيني. لتضمنها تصويب قضائه

من املنن اإلهلية التي ال بد أن » عليه السالم«ثم اعتبار نفس وجود عيل 
 .حيمد عىل عليها

  :القرعة لكل أمر مشكل
عليه « قىض أمري املؤمنني : قال»عليهام السالم« عن أحدمها ،حريزن ع
 أحدمها : فبقي صبيان، باليمن يف قوم اهندمت عليهم دار هلم»السالم
، فجعل املال  فخرج السهم عىل أحدمها،، فأسهم بينهام واآلخر حر،مملوك

 .)١(له وأعتق اآلخر
 :ونقول

نت قد حلت مشكلة وهي هنا وإن كا، إن القرعة لكل أمر مشكل
لكن موضوع الرقية والعبودية ال . املال، فصار ألحدمها دون اآلخر

وقد ، ُألن اإلنسان يمكن أن يعطى املال وأن يؤخذ منه، يستخرج بالقرعة
لكن ليس ألحد احلق يف أن . وقد حيتفظ به لنفسه، يعطيه اإلنسان لغريه

                                     
 عن الكايف، ١٦٣ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )١(

هتذيب  و١٣٧ ص٧جالكايف و. وهتذيب األحكام، وعن اإلرشاد للمفيد
آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٦٣ و ٣٦٢ ص٩ وج٢٣٩ ص٦جاألحكام 

 ٥٩٢ ص١٧ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٥٩ ص٢٧ وج٣١١ ص٢٦ج) البيت
 .٨٥ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و١٧٩ ص١٨وج
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من حق أحد أن يستعبد كام أنه ليس ،ًوجيعل نفسه مملوكا، يتنازل عن حريته
 .ًمن جعله اهللا حرا، ال بواسطة القرعة، وال بغريها

ًوإعطاء املال ملن خرجت القرعة باسمه ال جيعله حرا، وال الطفل 
ًولكن احتامل أن يكون الطرف اآلخر عبدا يبقى قائام. ًاآلخر عبدا وقد . ً

 .  عبديقوى يف ذهن العوام، بل يف ذهن الذي أخذ املال أن الشخص اآلخر
إىل » عليه السالم«وقد حصل التخلص من هذا املحذور كان بمبادرته 

 .إعتاق الطفل اآلخر إلزالة أي احتامل يف حقه
  :حدث يف اجلاهلية وقضاء يف اإلسالم

 قىض عيل :، قال»عليه السالم«عن سليامن بن خالد، عن أيب عبد اهللا 
 وذلك يف اجلاهلية ،حد يف ثالثة وقعوا عىل امرأة يف طهر وا»عليه السالم«

،  لهقرع) ئل ـللذي ( فجعل الولد ملن ، فأقرع بينهم،قبل أن يظهر اإلسالم
 .وجعل عليه ثلثي الدية لآلخرين

 .هذ حتى بدت نواج»صىل اهللا عليه وآله«فضحك رسول اهللا 
 ).١(»عليه السالم« إال ما قىض عيل ًما أعلم فيها شيئا: وقال :قال

                                     
 عن الشيخ، وعن ١٦٢ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )١(

وعن مناقب آل أيب طالب عن أيب داود، وابن . املفيد، والكليني مع اختالف
ماجة يف سننهام، وابن بطة، وابن حنبل يف فضائله، وابن مردويه بطرق كثرية عن 

= ٤٩٩ ص١٠جرياض املسائل  و٢٥ ص٢٥جاحلدائق النارضة و. زيد بن أرقم
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 :ونقول
ويبدو أن الثالثة .. ويكون له، قد عينت من يأخذ الولد إن القرعة ـ ١

 .قد واقعوا جارية كان يملك كل منهم ثلثها
َّوضمنه ، الولد وأسقط عنه حصته وهي الثلث» عليه السالم«فأعطاه 

فإن لكل واحد منهام ثلثها ، الثلثني لرفيقيه املشاركني له يف ملكية اجلارية

                                     
 ٧جنيل األوطار  و٢٦٢ ص٢٩ججواهر الكالم  و٦٤٩صعوائد األيام و= 
 ٢٥٦ ص٥جغاية املرام و ٢٦٦ ص١٠جلبيهقي لالسنن الكربى  و٧٨ص

 ٦جسنن النسائي و ٥٠٦ ص١جسنن أيب داود و ٧٨٦ ص٢جسنن ابن ماجة و
السنن الكربى  و١٣٥ ص٣وج ٢٠٧ ص٢جلحاكم لاملستدرك و ١٨٢ص

السنن الكربى و ٣٨٦ ص٧جبن أيب شيبة الاملصنف و ٢٦٧ ص١٠جلبيهقي ل
املعجم الكبري و ٣٨٢ ص٤جرشح معاين اآلثار  و٤٩٦و  ٣٧٩ ص٣جلنسائي ل
ط مؤسسة (كنز العامل و ٤٩ ص٤جنصب الراية و ١٧٣ ص٥جلطرباين ل

البداية و ٨٩ ص٢جالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية و ٨٤١ ص٥ج )الرسالة
 ٤جبن كثري الالسرية النبوية و ١٢٤ ص٥ج )ط دار إحياء الرتاث(والنهاية 

 ٣جختريج األحاديث واآلثار و ٢٢٧ ص١جينابيع املودة  و٢٠٩و  ٢٠٨ص
 ٣٦٨ ص٣ج لطويسلستبصار اإلو ٤٧٥ ص٧جمعرفة السنن واآلثار و ١٥ص

 ٢١ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٦٩ ص٨جهتذيب األحكام و
 ٢١ججامع أحاديث الشيعة  و٥٦٦ ص١٤ج) اإلسالميةط دار  ( و١٧١ص
 .٩٠ ص٢٥ وج١١٦ص
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 .ًأيضا
، ألهنم إنام فعلوا ذلك،  أسقط احلد عنهمقد» عليه السالم« لعله  ـ٢

.. ثم ولدته بعد إسالمهم، ومحلت بالولد يف أيام جاهليتهم وكفرهم
واإلسالم جيب ما قبله، فال يقام احلد بعد اإلسالم عىل من زنى قبل 

 .اإلسالم
حتى بدت نواجذه، » صىل اهللا عليه وآله« لقد ضحك رسول اهللا  ـ٣

ًإعجابا وفرحا بقضاء عيل   ..املصيب للواقع» عليه السالم«ً
  :الواقصةالقارصة والقامصة و

، فجاءت ً ولعباًعىل عاتقها عبثاأخرى محلت جارية   أن جارية:روي
 ، فوقعت الراكبة، فقفزت لقرصتها،أخرى فقرصت احلاملةثالثة، جارية 

 .فاندقت عنقها وهلكت
، بثلثها ، وعىل القامصة عىل القارصة بثلث الدية»عليه السالم«فقىض 

 . القامصةًة عبثاصوأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواق
 فأمضاه وشهد له ،»صىل اهللا عليه وآله«وبلغ اخلرب بذلك إىل النبي 

 .)١(بالصواب به

                                     
 واإلرشاد للمفيد ٣٧ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) ١(

ط ( ووسائل الشيعة ١١٧ واملقنعة ص١٩٦ ص١ج) دار املفيدط ( و ١٠٥ص
 = ١٧٩ ص١٩ج) الميةاإلسط دار ( و ٢٤١ و٢٤٠ ص٢٩ج) آل البيتمؤسسة 
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 :قال التسرتي
 أمري املؤمنني  قىض:األصبغ قالوأما ما رواه الصدوق والشيخ عن 

 فقمصت ، فنخستها جارية أخرى، يف جارية ركبت جارية»عليه السالم«
تها نصفني بني الناخسة ديفقىض ب،  فرصعت الراكبة فامتت،املركوبة

فمن روايات حممد بن أمحد بن حييى عن أيب عبد اهللا، عن . .)١(واملنخوسة
حممد بن عبد اهللا بن مهران، وقد استثنى ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح 

 .شيخ والنجايشوقررهم عىل ذلك ال. روايته عنهام
 أبو مجيلة، وهو املفضل بن صالح، وحكم النجايش :ًويف طريقه أيضا

 .بضعفه، ورصح ابن الغضائري بوضعه احلديث
ورواية املفيد وإن كانت مرسلة إال أن إرسال مثله معترب، وقد ذكره يف 

                                     
 ٤٠بحار األنوار ج و١٩٦ ص٦جامع املدارك ج و٧٥ ص٤٣ججواهر الكالم و= 
عجائب أحكام أمري املؤمنني  و٣٦٠ ص٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٢٤٥ص

 .٤٠صلسيد حمسن األمني ل
ط ( ووسائل الشيعة ٣٧ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )١(

 ١٧٩ ص١٩ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٤٠ ص٢٩ج) آل البيتمؤسسة 
ط ( و ١٢٥ ص٤ ومن ال حيرضه الفقيه ج٢٤١ ص١٠وهتذيب األحكام ج

بن الالرسائر  و٧٦٣صلطويس لالنهاية  و١٧٠ ص٤ج) مركز النرش اإلسالمي
 ١٨جمستدرك الوسائل   و٣٣٧ ص٩جخمتلف الشيعة  و٣٧٣ ص٣جإدريس 
 .٣١٧ و ٣١٦ص
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 .اإلرشاد واملقنعة
 خرب التنصيف من روايات اخلاصة، واألصل يف التثليث :فإن قيل

، يف غريب احلديثعن أيب عبيدة لعامة، بدليل أن صاحب املناقب رواه ا
يف » عليه السالم«قىض : هكذابصار، عن األصبغ وابن مهدي يف نزهة األ

، وهن ثالث جوار كن يلعبن، فركبت القارصة والقامصة والواقصة
  فوقعت الراكبة،، فقمصت املركوبةإحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة

حصة الراكبة ملا أعانت عىل ، وأسقط ًها، فقىض بالدية أثالثافوقصت عنق
 .، فاستصوبه»صىل اهللا عليه وآله«، فبلغ ذلك النبي نفسها
 عىل تسليم استناد املفيد إىل تلك الرواية، يكون هي أوىل بموافقته :قلنا

لإلعتبار الصحيح، مع ضعف سند األول بمن تقدم، وبسعد بن طريف 
 .)١(عند األكثر
 :حظةمال

 . أخذه ولوى عليه بإصبعه فآمله:قرص حلمه
 .فرتن أي وثبت و:قمصت الدابة
 .  كرسها ودقها:وقص عنقه

 .سم املفعولامعنى ) اسم فاعل يالتي ه (:واملراد بالواقصة هنا

                                     
 .٣٨ص» عليه السالم«ن أيب طالب قضاء أمري املؤمنني عيل ب )١(
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  : ميتحن أصحابه’الرسول 
َوأسبغ ﴿ :النبيعند ن أيب بن كعب قرأ أ: جابر وابن عباس :وروي َ َْ َ
َعليكم نع َِ ْ ُْ ًمه ظاهرة وباطنةَ َ ِ َِ َ ًُ َ لقوم » صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي  .)١(﴾ََ

قولوا :  وعبد الرمحن، وعثامن، وعمر،عبيدةأبو  و، أبو بكر: وفيهم،عنده
 . وبالكم هبا، ما أول نعمة غرسكم اهللا هبا:اآلن

يا : واألزواج، فلام أمسكوا قال والذرية ، املعاش والرياشيففخاضوا 
 . قل،أبا احلسن

ن أحسن أ و،ً مذكوراًن اهللا خلقني ومل أك شيئاإ :»عليه السالم«فقال 
 ،يف أحسن صورةـ  فله احلمد  ـن أنشأينأ و،ً ال مواتاًيب فجعلني حيا
ن جعل يل أ و،ًبله ساهياأال  ً واعياًن جعلني متفكراأ و،وأعدل تركيب

 ولن ،داين لدينهن هأ و،ً منرياً رساجاَّ وجعل يف،شواعر أدرك هبا ما ابتغيت
ن جعلني أ و، يف حياة ال انقطاع هلاًداان جعل يل مرأ و،يضلني عن سبيله

رضه وما فيهام وما بينهام من أن سخر يل سامئه وأ و،ً ال مملوكاً مالكاًملكا
 .ً عىل حالئلنا ال إناثاً قواماًن جعلنا ذكراناأ و،خلقه

 .  صدقت:كلمة يقول يف كل »صىل اهللا عليه وآله«وكان رسول اهللا 
 !؟فام بعد هذا :ثم قال

َوإن تعدوا نعمة اهللاِ ال حتصوها﴿: »عليه السالم«فقال عيل  ُ ْ ُ َْ ُْ َ َ َ ِ ُّ َ ِ﴾)٢(. 
                                     

 .لقامن من سورة ٢٠ اآلية )١(

 .لقامن من سورة ٢٠ اآلية )٢(
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 ليهنئك ، ليهنئك احلكمة:وقال» صىل اهللا عليه وآله«فتبسم رسول اهللا 
متي ما اختلفت فيه من  واملبني أل، أنت وارث علمي،العلم يا أبا احلسن

 .)١(بعدي، اخلرب
 :ونقول

 :اإلشارة هنا إىل ما ييلبأس ب ال
  :قولوا اآلن

ً اوقتَّدد هلم حني سأل القوم الذين عنده، ح» صىل اهللا عليه وآله«إنه 
 .»قولوا اآلن«: ، فقال هلمًا خاصًا، وزمنًا لإلجابةمعين

كام أنه . فلم يعطهم مهلة، يمكنهم فيها البحث عن إجابة لدى غريهم
» اآلن«ألن حرص زمان اإلجابة بأن تكون .. مكنتهمألزمهم بالبقاء يف أ

 .. إما غري ذي جدوى، وإما غري مسموح به،جيعل اإلنتقال إىل مكان آخر
  :وارث علمي، واملبني ألميت

صىل اهللا عليه « أن علم النبي :وقد أنتج هذا اإلمتحان إعالن حقيقة
ف يسعى ، وأن غريه ممن سوًأيضا» عليه السالم« موجود عند عيل »وآله

فاقد هلذا العلم، الذي حيتاج إليه من خيلفه » عليه السالم«الستالب مقامه 

                                     
مناقب آل أيب  و٩٩ و٩٨ص» عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )١(

عجائب أحكام أمري  و٤١٥ ص١جأعيان الشيعة  و١٧٨ و ١٧٧ ص٢جطالب 
 .١٧٣صاملؤمنني 
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ال .. ، ويف كل حنيحني اإلختالف لألمة، يف املرجعية» صىل اهللا عليه وآله«
 ..سيام حني هتجم عليها اللوابس

عليه «حرص املرجعية لألمة كلها بعيل » صىل اهللا عليه وآله«ثم إنه 
 .وارد اإلختالفيف كل م. »السالم

خالف حصل يف األمة هو مقام اخلالفة بعده وأعظم مورد اختالف و
» عليه السالم« وهم ليس فقط مل يرجعوا إىل عيل ..»صىل اهللا عليه وآله«

 .. التخيل عنهفيه، بل قهروه عىل
  !:م؟ملاذا ميتحنه

ًكان عاملا بحال أصحابه، وبام » صىل اهللا عليه وآله«ال شك يف أنه 
 من العلم، وال حيتاج إىل أن يمتحنهم هبذا السؤال الذي وجهه عندهم

، لعدم إليهم، ويكلفهم اخلوض يف أمور مل يكن هلم أن خيوضوا فيها
 .أهليتهم لذلك

هم، ا  أن يعرفو:أراد بامتحاهنم هذا» صىل اهللا عليه وآله«ولكنه 
 :يعرف الناس عنهم األمور التاليةو

صىل اهللا «بمحرض رسول اهللا  فيه إن الذين خاضوا فيام خاضوا  ـ١
بل كان . ًإنام اقتحموا أمورا مل يكن ينبغي هلم أن يقتحموها، »عليه وآله

التورع عن القول بغري علم، فإن الظن ب عليهم اإلقرار بعدم املعرفة، وجي
 وقد ..ال سيام وأن السؤال هو عن معنى آية قرآنية.. ًال يغني من احلق شيئا

 ..عن تفسري القرآن بالرأي»  اهللا عليه وآلهصىل«هنى رسول اهللا 
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، ويف مورد رصح فمن ال يتورع أن يقول بغري علم بحرضة الرسول
 ال بد أن يكون ..بالنهي عن القول فيه بغري علم» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

عن الدنيا أكثر جرأة عىل هذا األمر، ولن » صىل اهللا عليه وآله«بعد رحيله 
عن اقتحام جراثيم جهنم، إال ) إيامين أو وجداين(منعه مانع يو ،يردعه رادع

 الدنيوية تقيض عليه بالرتيث أو تهإن رأى أن أموره ستختل، وأن مصلح
 ..اإلنسحاب
رشع  إن هذا اإلمتحان قد هدف إىل كشف حال رواد التمرد عىل  ـ٢

ل اتلعوا أعناقهم إىل أخطر وأجاهللا، ونقض التدبري اإلهلي والنبوي، حني 
عني ألنفسهم األهلية َّ، مد»صىل اهللا عليه وآله«وأعظم مقام بعد رسول اهللا 

 .له، ويعدون العدة لإلستيالء عليه
، ًومل يكن صاحب احلق قادرا عىل مواجهتهم بأكثر من احلجة والدليل

ً يف التعدي عن هذا األسلوب تفريطا بأمن الناس، وقد يفسح املجال ألن
 .لردةالختالل األمور، وحصول ا

، فلعل الكثريين منهم ال يملكون احلجة التي تفي سائر الناسأما 
ولو ـ أو أهنم خيشون من مواجهتهم .. طاحمنيبدفع ادعاءات أولئك ال

  جيري،ولعل بعضهم يغض الطرف عام. عىل مصاحلهم أو أمنهمـ باحلجة 
 .. وأوجدوهًألنه يرى نفسه منتفعا من هذا اجلو الذي أثاروه

  :العلمكمة وئك احلنهلي
، ًباحلكمة أوال» عليه السالم«ًيا عل» صىل اهللا عليه وآله«وقد هنأ النبي 

ال يناهلا إهلية،  وهي هبة ، وتعليمفيقاحلكمة حتتاج إىل توو. ًثم بالعلم ثانيا
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 وليست جمرد تقديرات .استحقاقعن جدارة وإال األوحدي من الناس 
 .نوإدراكات عقلية، كام ربام يتومهه املتومهو

َويعلمهم الكتاب واحلكمة﴿: ولذلك يقول تعاىل ْ َِّ ُ ُ ُْ ِ ِْ َ َ َ ََ ُ﴾)١(.  
َولقد آتينا لقامن احلكمة﴿ :ويقول ْ ُ َ ََ ْْ ِ ْ َ َ َ َ َْ َ﴾)٢(.  
ْيؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خري﴿ :وقال َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ََ ِ ُِ َ َ ََ ْ َ ِْ ِْ ْْ ْْ َ  ًاُْ
ِكثري  .مة كثرية املرصحة بتوقيفية احلكاتواآلي .)٣(﴾ًاَ

 عطاء التهنئة باحلكمة، ألهنا حمض» صىل اهللا عليه وآله«وقدم النبي 
 ..إهلي

ً فقد ينال البرش شيئا منه مهام كان ضئيال بوسائلهم التي ،أما العلم ً
 .. العقل والفطرة، وغري ذلك: مثل،منحهم اهللا إياها مما اقتضته خلقتهم
ابة عىل السؤال هنا مرهونة  إىل أن اإلج:ولعل التهنئة باحلكمة هنا يشري

وهذا ما مل يكن يملكه سوى أمري .. باحلكمة بالدرجة األوىل، ثم بالعلم
 .. كام أظهرته هذه الواقعة وسواها.»عليه السالم«املؤمنني 

 
 

                                     
 .جلمعةا من سورة ٢ اآلية )١(

 .لقامن من سورة ١٢ اآلية )٢(

 .البقرة من سورة ٢٦٩ اآلية )٣(
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  : لثثا الالفصل
 

  .. واإلمامة×بذل علي 
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  :ويؤثرون على أنفسهم
 بن يعقوب: تفسري أيب يوسف :»رمحه اهللا« قال ابن شهرآشوب  ـ١
 عن ابن عباس وأيب ، وجماهد بأسانيدهم، وعيل بن حرب الطائي،سفيان
 عن أيب ـ واللفظ له ـ، وروى مجاعة عن عاصم بن كليب عن أبيه هريرة
،  فشكا إليه اجلوع»صىل اهللا عليه وآله« أنه جاء رجل إىل رسول اهللا :هريرة

 .ما عندنا إال املاء:  فقلن، إىل أزواجه» عليه وآلهصىل اهللا«فبعث رسول اهللا 
 !؟من هلذا الرجل الليلة :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

أنا يا رسول اهللا، فأتى فاطمة  :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 
 !؟ما عندك يا بنت رسول اهللا: وسأهلا

 . لكنا نؤثر ضيفنا به، ما عندنا إال قوت الصبية:فقالت
 نومي ،»صىل اهللا عليه وآله«يا بنت حممد : »عليه السالم« عيل فقال

 . وجعال يمضغان بألسنتهام. املصباحيالصبية واطفئ
 فوجد اجلفنة مملوءة من فضل ،فلام فرغ من األكل أتت فاطمة برساج

 .»صىل اهللا عليه وآله«، فلام أصبح صىل مع النبي اهللا
 صالته نظر إىل أمري املؤمنني  من»صىل اهللا عليه وآله«فلام سلم النبي 

 لقد عجب ،يا أمري املؤمنني:  وقال،ً وبكى بكاء شديدا.»عليه السالم«
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ْويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم ﴿: من فعلكم البارحة، اقرأالرب  ْ ُ ُِ ِ َ َ َْ ْ َ َ ََ َِ َِ ُِ ْ
ٌخصاصة َ َ ِومن يوق شح نفسه﴿ . أي جماعة﴾َ ِ ْ َُ َّ ْ ََ ُ  ، وفاطمة،ً عليا: يعني.﴾َ
َفأولئك هم املفلحون﴿ »عليهم السالم« واحلسني ،واحلسن ُ ُِ ِْ َُ ُ َ َ ُ﴾)٢(»)١(. 

 :قال احلمريي
 رياـم مستجـكـتـيـد أتـع قــايـج    ب ــريـي غـنإي ـبـنـل للـــائـق

 ب عندي ذكوراـريـغـن للـكـال ي    ب ـريـ غ:طفى وقالـصـفبكى امل
 وراـأجـم  قـلـف فانطـيـضـأنا لل     :يلـع ال ـب قـريـمن يضيف الغ

 رياـســ يًاــئــيــت أراه شـابـفأج     يءـش زاد ـن الـل مـة العم هـابن
 ثرياـل كـيـلـقــل الــعـد جيـاهللا ق    ن إـه فـعيـنـاص  :الــر قـف بـك
 وراــوفــه مــامــعــيل طـــخأـف    اح كي ال يراين ـبـفي املصـم أطـث

 رياــشــام مــعــطــ الىــراه إلـي    ف ـيـجاهد يلمظ األصابع والض
 رياـبـاخل ف ـيـطـلـم الـتـيـوأرض    ة اهللا ــكـالئـم مـكـت منـبـجـع
 )٣(رياـ كبً ذاك فضال: قال،أنفسهم    ىل ــرون عــؤثـ ي:الـــم قـــوهل

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(
ط ( ومناقب آل أيب طالب ٥٩ ص٣٦ وج٣٤ وص ٢٨ ص٤١بحار األنوار ج) ٢(

 وعن كنز جامع الفوائد، ١١٦ واألمايل للطويس ص٨٧ ص٢ج) دار األضواء
 .٢٦٠ص ٩ وجممع البيان ج٢٤٦ ص٢وشواهد التنزيل ج

) ط املكتبة احليدرية( و٨٨  و٨٧ ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ٣(
 .٣٤٨  و٣٤٧ ص١ج 
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 وابن شريويه ، ابن شاهني املروي: منهم،روت اخلاصة والعامة  ـ٢
 فسأل فاطمة ،ً أصبح ساغباًن علياأ : عن اخلدري وأيب هريرة،الديلمي

 ً.طعاما
 وعىل ، آثرت به عىل نفيس، ما كانت إال ما أطعمتك منذ يومني:فقالت

 . واحلسني،احلسن
 !ء؟ فأتيتكم بيش، أال أعلمتني:فقال
ن أكلفك ما ال تقدر أنى ألستحي من إهلي إ ، يا أبا احلسني:فقالت

 .عليه
 .ًه شيئا فخرج يشرتي ب،ًفخرج واستقرض من النبي دينارا

 . ما شاء اهللاًفاستقبله املقداد قائال
 ، فخرج النبي، فنام، فوضع رأسه، ثم دخل املسجد،فناوله عيل الدينار

 !ما صنعت؟:  فحركه وقال،فإذا هو به
 هل ، يا أبا احلسن: قال، فقام وصىل معه فام قىض النبي صالته،فأخربه
 ! فنميل معك؟، نفطر عليهءعندك يش

ن يتعشى تلك أ وكان اهللا أوحى إليه . حياء منهًوابافأطرق ال جييب ج
 .الليلة عند عيل

 وخلفها جفنة تفور ، وهي يف مصالها،فانطلقا حتى دخال عىل فاطمة
 . فوضعتها بني أيدهيام، فأخرجت فاطمة اجلفنة،ًدخانا

 !؟ أنى لك هذا:»عليه السالم«فسأل عيل 
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  .يشاء بغري حسابن اهللا يرزق من إ ، هو من فضل اهللا ورزقه:قالت
 هذا بدل ،يا عيل:  ثم قال، فوضع النبي كفه املبارك بني كتفي عيل:قال
احلمد هللا الذي مل يمتني حتى رأيت يف :  وقالً ثم استعرب النبي باكيا.دينارك

 .ابنتي ما رأى زكريا ملريم
َويؤثرون عىل ﴿ :نزل اهللا فيهمأنه أ :»عليه السالم«ويف رواية الصادق  َ ََ ُْ ُِ

ْنفسهمَأ ِ ِ ُ ْ﴾)١(. 
 :قال احلمريي

 رويـا يـول منه ومـه يف القـتصدق  ور الذي ـن حادث األعـوحدثنا ع
 ويـ يطاـوأهيل ومايل طاوي احلش  داؤه ـي فـسـفـول اهللا نــــبأن رس

 وـهـون يف سـكريمته والناس اله  جلوع أصاب املصطفى فاغتدى إىل 
  أطرقوا من شدة اجلوع كالنضووقد   اـلهـعـيل وبـ عيـا وابنـهـادفـفص
 طق باهلزوـنـال يـام قـك فيـيم ـول  اويل ـم قومي تنـطـا فـ ي:اـال هلـفق
 وـطـت إىل ما قال ترسع باخلـفقام   م ـــرتحـــم ه ــنإى ــة ربــديـه
  عىل جزوًزواـم جـة باللحـرمـمك  ها اهللا صىل بجفنة ـيـلـاءت عـجـف
 حويأ  هلم نفيس الفداء وما ْخَ بْخَبَف    عهموا وظلوا يطعمون مجيـمـسـف
 وىــه هيـاين بـتأل ـربيـن اهللا جـم   ة ـديـام هـعـطـ ذاك ال:اـال هلـقـف
 وـفـه اهللا بالصـ خصيـري وصـوغ   غري مرسل ًاعامـه طـنـك مـيم ـول

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(
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 »صىل اهللا عليه وآله« أعطى النبي ًن جعفراأ :ويف رواية حذيفة ـ ٣
ألدفعن هذه القطيفة إىل رجل :  فقال النبي، والقطيفة،ةالفرع من العالي
 . وحيبه اهللا ورسوله،حيب اهللا ورسوله

 فباع ،ً، ففصل عىل القطيفة سلكا»عليه السالم« ًوأعطاها عليا
 . ففرقه يف فقراء املهاجرين كلها، فكان ألف مثقال،بالذهب

 فسأله ،د واملقدا، وأبو ذر، وسلامن، وعامر،فلقيه النبي ومعه حذيفة
 .النبي الغداء

 . نعم:فقال حياء منه
 .)١( فوجدوا اجلفنة،فدخلوا عليه

حممد بن العباس، عن حممد بن أمحد بن ثابت، عن القاسم بن عن  ـ ٤
، عن إسامعيل، عن حممد بن سنان، عن سامعة بن مهران، عن جابر بن يزيد

 : قال»عليه السالم«أيب جعفر 
بامل وحلل وأصحابه حوله  » وآلهصىل اهللا عليه«يت رسول اهللا أ

، فلام فرغ منه جاء هم حتى مل تبق منه حلة وال دينار، فقسمه عليجلوس
صىل اهللا عليه « فلام رآه رسول اهللا .ً وكان غائبا،ل من فقراء املهاجرينرج
 !؟ ويؤثره عىل نفسه، يعطي هذا نصيبهأيكم:  قال»وآله

                                     
ط املكتبة (  و١٩١  و١٩٠ ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ١(

 ٣٦ وراجع ج٣١  و٣٠ ص٤١ وبحار األنوار ج٣٥٠ ص ١ج ) احليدرية
 .، وتأويل اآليات الظاهرةمع الفوائد عن كنز جا٦٠ص
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 . نصيبي: فقال،»عليه السالم«فسمعه عيل 
 وأعطاه الرجل، ثم »صىل اهللا عليه وآله« فأخذه رسول اهللا ،عطاه إياهفأ

 أنت .اء بنفسك عن املالَّ سخ، للخريً إن اهللا جعلك سباقا،يا عيل: قال
 ، والظلمة هم الذين حيسدونك. واملال يعسوب الظلمة،يعسوب املؤمنني

 .)١( ويمنعونك حقك بعدي،ويبغون عليك
يبدو ، ون بأعىل أرايض املدينةامك: والعالية. املال الطائل:  الفرع:قالوا

 .)٢(الذهبكانت مطرزة بأسالك  القطيفة أن
 :ونقول
ً إن الفقر ليس عيبا، إال حني يكون سببه الكسل، واإلتكال عىل  ـ١

جهد اآلخرين، أو غري ذلك من أسباب تشري إىل خلل يف املزايا الروحية 
إال » عليه السالم«وال عيل » يه وآلهصىل اهللا عل«ومل يكن النبي .. واإلنسانية

 ..القمة يف الفضل والكامل، واألخالق الفاضلة، واملزايا النبيلة
واألسباب التي اقتضت نزول اآلية املباركة مرة أو أكثر تبني أن هذا 
الفقر قد كشف لنا عن أفضل املزايا، وأعظم الفضائل يف هؤالء الذين نأوا 

ومل هيتموا هلا إال باملقدار الذي فرضه اهللا بأنفسهم عن الدنيا وزخارفها، 
 ..تعاىل عليهم
حني أراد مساعدة ذلك اجلائع مل » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ٢

                                     
 . عن كنز جامع الفوائد٦٠ ص٣٦بحار األنوار ج) ١(
 .٣٢  و٣١ ص٤١بحار األنوار ج) ٢(
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يبادر إىل دق أبواب األغنياء، وطلب املساعدة منهم، بل بدأ بنفسه، 
 ..وببيوته
ل مل يذهب بنفسه إىل تلك البيوت لسؤا» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٣

فلم .. أزواجه عن يشء من الطعام، بل أرسل إليهن من يسأهلن عن ذلك
يعد هناك أية فرصة لتوهم أي نوع من أنواع حب اإلستئثار بيشء، مهام 

ًكان الدافع إىل ذلك معقوال ومقبوال، وكافيا لتربير املنع ً ً.. 
خالية إال » صىل اهللا عليه وآله« وبعد أن ظهر أن بيوت رسول اهللا  ـ٤

ًيف أمره للناس شخصا » صىل اهللا عليه وآله«املاء، مل خياطب النبي من 
ًمثال أن يتوىل سد حاجته، بل » عليه السالم«بخصوصه، فلم يطلب من عيل 

 !من هلذا الرجل الليلة؟: أطلق اخلطاب لكل من حرض، وقال
عليه «ًأراد أن ينيل عليا » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ولعل سبب ذلك

اب املبادرة واإلختيار، وثواب البذل والعطاء، واإليثار، ولكي ثو» السالم
ًقد ريض بام فرض عليه حياء، أو اتباعا » عليه السالم«ال يتوهم أحد أنه 

وال يعلم إن كان وراءها حرص واندفاع، أو ليس وارءها يشء من . وطاعة
 .ذلك
حت هي التي اقرت» عليها السالم«أن فاطمة الزهراء :  والالفت هنا ـ٥

إيثار ذلك اجلائع بقوت ولدهيا، مع أن األم تكون عادة أحرص عىل طعام 
 .أبنائها وتوفريه هلم

» عليهام السالم« ربام يسأل سائل عن أنه كيف جاز للزهراء وعيل  ـ٦
أو . ًأن جييعا ولدهيام، ويترصفا بحقهام ترصفا يعرضهام لألذى أو الرضر
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 !يوقعهام يف تعب ومشقة؟
 :ويمكن أن جياب

كانا منسجمني مع ترصف أبوهيام، » عليهام السالم« بأن احلسنني ً:أوال
 . ًوال يرضيان باإلحتفاظ بالطعام لنفسيهام، وإبقاء ذلك الرجل جائعا

وصغر سنهام ال يعني أهنام يريان أنفسهام يف منأى عن التكاليف اإلهلية، 
. بة لنا نحنفإن التكليف الذي هو منوط بالسن، إنام لوحظ السن فيه بالنس

ًأما األنبياء وأوصيائهم، فلعل األمر ليس منوطا بالسن، بل بالقدرة والعلم 
 بأقىص الدرجات، كام يدل »عليهم السالم «وهذا متحقق فيهم. واإلدراك

َقال إين عبد اهللاِ آتاين ﴿: حني والدته» عليه السالم«عليه قول عيسى  ِ َ َُ ْ َ ِّ ِ َ َ
ّالكتاب وجعلني نبي ِ َ ِ َِ َْ َ َ َ َوجعلني مبارك ًاَ َُ َ َ َِ ِ أين ما كنت وأوصاين بالصالة ًاَ َ َّ َ ْ َ َِ ِ َ َُ ْ ُ َ ْ
ّوالزكاة ما دمت حي ْ ََ ُ َُ َِّ ، كام تدل عليه أجوبتهم عىل أدق املسائل يف حال )١(﴾ًاَ

 ..صغرهم، باإلضافة إىل شواهد أخرى
عيل :  إن اآلية املباركة نزلت يف األربعة:وألجل ذلك تقول الرواية

 ..، فراجع»عليهم السالم«ني وفاطمة واحلسن
 إننا وإن مل نعرف الوجه يف هذا الترصف، فال نشك يف صحة :ًثانيا

، وتكفينا »عليهم السالم«ومرشوعية، فإننا إنام نأخذ الترشيع منهم 
 ..عصمتهم الثابتة بنص القرآن لإلجابة عىل عىل أي سؤال، وإزالة أية شبهة

ُويؤثر﴿: شأن نزول قوله تعاىل إن تعدد الوقائع املروية يف بيان  ـ٧ ُِ ْ َون َ
                                     

 .مريممن سورة  ٣١ و ٣٠ تاناآلي) ١(
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ْعىل أنفسهم ِ َِ ُ ْ َ ًال يوجب خلال يف الروايات، » عليه السالم« يف عيل )١(﴾َ
وهذا .. إلمكان صحة مجيعها، وتكرر نزول اآلية يف هذه الواقعة وتلك

 ..معروف ومألوف
فال عجب إذا كانت آية اإليثار قد نزلت يف قضية الرجل اجلائع، 

ثم نزلت .. »عليهام السالم«احلسن واحلسني : ه بطعام اإلمامنيوإيثارهم إيا
صىل اهللا «باحللة التي كساه إياها الرسول » عليه السالم«يف مناسبة إيثار عيل 

 .. أهل بيتهيه وعريذلك الذي جاءه يشكو عر» عليه وآله
 .املقداد بالدنيار الذي استقرضه» عليه السالم«ثم نزلت يف إيثاره 

دوام واإلستمرار، التعبري يف اآلية بالفعل املضارع الدال عىل الوهذا يفرس 
 .»عليهم السالم«وأن هو خلقهم 

 :إهنام جعال يمضغان بألسنتهام نقول:  وعن قول الراوي ـ٨
 !اإلحياء لذلك الضيف بأهنام يأكالن ما يأكل؟» عليهام السالم«هل أرادا 

 !  هلذا األمر؟ًوهل كان هو مهتام !وملاذا يريدان إفهامه ذلك؟
يريد أن يفهمه ذلك، فام شأن الزهراء » عليه السالم«وإذا كان عيل 

وهل جتلس مع رجل غريب لتأكل معه، ! يف هذا األمر؟» عليها السالم«
 !وتسمعه صوت مضغها للطعام؟

وإن كان املقصود هو اإلحياء للصبية بذلك، فهو ال معنى له، ألن ذلك 
 !!يزيد يف رغبتهام بالطعام

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(
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جعال يفعالن ذلك » عليهام السالم«ً بأن عليا وفاطمة :األنسب القولف
من دون أن يكون اهلدف إسامع الضيف، بل كان ذلك هو ما اقتضته شدة 

 .حاجتهام إىل الطعام
ـ باتا » عليهام السالم« إن الصبية ـ واملقصود هو احلسنان :أو يقال

 ..عاميمضغان بألسنتهام، استجابة لدواعي احلاجة إىل الط
هل كان ذلك ! ولكن أين كانت زينب وأم كلثوم عن هذه احلادثة؟

 !قبل والدهتام؟
! ؟»عليهام السالم«أم أن اإليثار كان بخصوص طعام احلسن واحلسني 

ألهنام اللذان يمكنهام املبادرة اإلختيارية إىل أمر من هذا القبيل، خلصوصية 
  .)٦(ًفيهام أرشنا إليها فيام قدمناه آنفا برقم 

ً وقد أظهر اهللا سبحانه الكرامة هلام حني وجدا اجلفنة مملوءة طعاما،  ـ٩
 ..ًليعلم الناس أن التجارة مع اهللا رابحة دائام

ًللمقداد دل أن عليا » عليه السالم« عطاهأ الذي روحديث الدنيا  ـ١٠
ًأصبح ساغبا، ويبدو أنه كان قد مىض عليه يومان بال » عليه السالم«

آثرت بالطعام عىل نفسها وعىل » عليها السالم«الزهراء وأن .. طعام
 ..»عليهام السالم«احلسنني 

ًكان أيضا يطوي بعض » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ومن املعلوم
مع أن الكثريين من .. أيامه بال طعام، وكان يشد احلجر عىل بطنه من اجلوع

نهم يبذل نفسه يف سبيله الناس كانوا عىل استعداد لبذل أمواهلم له، وكثري م
 ..ومن أجله
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أقرب الناس إليه، » عليهم السالم«وكان عيل والزهراء واحلسنان 
ًوأحبهم إليه، ولكنهم مجيعا يعرضون عن هذه الدنيا، ويسوون أنفسهم 

ولعل باحلجاز أو الياممة، من ال عهد له «: عىل قاعدة.. بأضعف الناس فيها
مامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن أال وإن إ«: ، وعىل قاعدة»بالشبع

عيشه بقرصيه، أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بورع 
 .)١(»واجتهاد، وعفة وسداد

أهنا : »عليه السالم«لعيل » عليها السالم« وقد ذكرت الزهراء ـ ١١
احلسن « :آثرت بالطعام غريها عىل نفسها، وعىل ولدهيا، مرصحة باسمهام

، فهام اللذان يمكن الترصف بحصتهام، خلصوصيتهام يف »واحلسني
التكليف، واإلدراك وسائر الكامالت، بمالحظة ما هلام من مقام يف اإلمامة 

 .لألمة
وربام كان هذا الترصف بطلب منهام، كام أرشنا إليه حني احلديث عن 

 .سورة هل أتى

                                     
 ١٥٤صخمترص بصائر الدرجات  و٧٠ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 ٢جاخلرائج واجلرائح  و٣٠٠ ص١٦ج و٥٤ ص١٢جمستدرك الوسائل و
 ٦٧ وج٣٤٠ و ٣١٨ ص٤٠ وج٤٧٤ ص٣٣جبحار األنوار  و٥٤٢ص
هنج السعادة  و٢٧٢ ص٢٣ وج٣٤ ص١٤ججامع أحاديث الشيعة  و٣٢٠ص
بن الجواهر املطالب  و٢٠٥ ص١٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢ ص٤ج

 .٤٣٩ ص١جينابيع املودة  و١٣٩ ص٢جالدمشقي 
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 أن بأهنا تستحي من اهللا: »عليها السالم« وقد رصحت الزهراء ـ ١٢
أملح » عليه السالم«ًمع أن عليا .. ما اليقدر عليه» عليه السالم«ًتكلف عليا 

أال أعلمتني، فأتيتكم « :ًإىل أنه كان قادرا عىل أن يأتيهم بيشء، حيث قال هلا
 !؟»بيشء

! ؟»صلوات اهللا عليه«ما مل يعلمه عيل » عليها السالم«فهل علمت 
حتى لو » عليه السالم«أنه : أخربتهبمعنى أهنا حتدثت عن علمها بالواقع، ف

 ..سعى للحصول عىل يشء فإنه لن حيصل عليه
فكلمها وفق األحوال الظاهرة، واملتوقعة، » عليه السالم«أما عيل 

 ..بحسب العادة عند سائر الناس، بغض النظر عام ينكشف له بعلم اإلمامة
وبذلك تكون هذه الرواية قد تضمنت إشارة إىل أن لدى الزهراء 

. معرفة أرقى من املعرفة الظاهرية املتوفرة لدى سائر الناس» عليها السالم«
وذلك لبيان عظمتها، وتأكيد متيزها عن سائر النساء هبذا املقام الذي ال 

، وزوجها »صىل اهللا عليه وآله«وعىل رأسهم أبوها .. يناله إال صفوة اخللق
 .»عليه السالم«

من النبي » استقرض«قد » المعليه الس«أنه :  وقد لفت نظرناـ ١٣
مع أن األمور كانت جتري بينهام عىل أساس . ًدينارا» صىل اهللا عليه وآله«

ًأن ثمة قيودا وحدودا مل نعهدها: واإلستقراض معناه.. أهنام عائلة واحدة ً !!
 !فكيف نفرس ذلك؟

 :ونجيب
كان قد ادخر هذا الدينار » صىل اهللا عليه وآله« لعل النبي ً:أوال
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ومل يكن يمكنه التفريط به، مع حاجة من جتب نفقته . فاق عىل أزواجهلإلن
 ..عليه

ثواب » صىل اهللا عليه وآله«هو أن ينال النبي :  لعل املقصود:ًثانيا
» عليه السالم«وأن ينال عيل . )١(القرض بثامنية عرش، والصدقة بعرشة

 بد أن يكد ، حيث ال)٢(ثواب الكاد عىل عياله، فإنه كاملجاهد يف سبيل اهللا
 ..يف حتصيل الدينار لريده إىل صاحبه

الدينار كله للمقداد، وكان » عليه السالم« وقد أعطى عيل ـ ١٤
فيكون قد نال ثواب الصدقة من جهة، وحل . بإمكانه أن يتقاسمه معه

 .مشكلة العيال من جهة أخرى

                                     
ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و١٣٨ ص١٠٠جبحار األنوار  و٣٤ ص٤جالكايف  )١(

مستدرك الوسائل  و٢٠٩ ص٦ج) اإلسالميةط دار (و  ٣٠٠ ص٩ج) آل البيت
 و ٢٨٦ ص١٨ وج١٢٢ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦٤ ص١٢ج

لشيخ لألف حديث يف املؤمن  و٥٠١ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٢٨٩
تفسري نور  و٣٥٠ و ١٥٩ ص٢جتفسري القمي  و١٠٧صهادي النجفي 

 .٢٣٩ ص٥ وج١٩٠ ص٤جالثقلني 
ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٤٤٥صحتف العقول :  وراجع٨٨ ص٥جالكايف  )٢(

بحار األنوار  و٤٢ ص١٢ج) اإلسالميةط دار ( و ٦٧ ص١٧ج) آل البيت
موسوعة أحاديث أهل  و١٢ ص١٧ججامع أحاديث الشيعة  و٣٣٩ ص٧٥ج

 .٣٨١ ص٧جلنجفي لالبيت 
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 :أراد» عليه السالم«ولكنه 
 ..حتى مع اخلصاصة الظاهرة أن ينال ثواب اإليثار عىل النفس ً:أوال
أنه :  إذا نظرنا إىل جمموع الروايات ومجعنا بينها، فقد نستفيد:ًثانيا

أراد أن يعطى املقداد ما يغينه عن العودة إىل معاناة شدائد » عليه السالم«
 ً. أيضا»رمحه اهللا«احلاجة يف اجلهات املختلفة، وربام كان منها كسوة عياله 

ملقداد وعياله كانت غري قابلة للتجزئة، فقد بل لعله رأى أن حاجة ا
والكسوة قد تكون أكثر . كانوا بحاجة إىل الكسوة أكثر من أي يشء آخر

فأعطاه احللة ليكتيس هو هبا، ثم . أمهية وحساسية حتى من معاناة اجلوع
 .أعطاه الدينار ليكسو به عياله

» عليه السالم«ًقد سأل عليا » صىل اهللا عليه وآله« ورغم أن النبي ـ ١٥
طلب منه بعد انقضاء صالته » صىل اهللا عليه وآله«فإنه . عام صنع، فأخربه

» صىل اهللا عليه وآله«أن يتعشى عنده، ألن اهللا تعاىل قد أوحى إىل نبيه 
، كام أظهرها »عليهام السالم«بذلك، ليظهر الكرامة اإلهلية للزهراء وعيل 

 .من قبل» عليها السالم«ملريم 
قد نام » عليه السالم«ً أن عليا : فرق جوهري بينهام، وهوولكن هناك

 .بعد تصدقه بالدينار، فكان نومه كيقظته عبادة يستحق معها الكرامة
، فإن استحقاقها إلظهار هذه الكرامة هلا »عليها السالم«أما مريم 

مرهون باشتغاهلا بالعبادة بالفعل، فأناهلا اهللا تعاىل تلك الكرامة نتيجة 
 .لذلك
 .»عليه السالم«ذ مل يكن نومها مثل نوم عيل إ
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» عليه السالم«كانت حياهتا كحياة عيل » عليها السالم«كام أن فاطمة 
.. كلها عبادة، وكان نومها ويقظتها وشغلها وفراغها عىل حد سواء يف ذلك

 .فهي تستحق الكرامة يف كل حال، وعىل كل حال
  :× يف ضيافة علي ’النيب 

 أتى »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي : يرفعه،ن احلسنيعبد اهللا بن عيل ب
 يقربه ً فلم جيد عيل شيئا،»عليه السالم«مع مجاعة من أصحابه إىل عيل 
، فتناوله ض، فإذا هو بدينار عىل األرًإليهم، فخرج ليحصل هلم شيئا

، وأتى به ً واشرتى به طعاما، فقومه عىل نفسه،ً فلم جيد له طالبا،ف بهَّوعر
 .مإليه

 فأتى به النبي ، فلم جيده،، وجعل ينشد صاحبهعوضه] به[وأصاب 
 . وأخربه»صىل اهللا عليه وآله«

، وليس هللا ملا اطلع عىل نيتك وما أردته أعطاكه اء إنه يش، يا عيل:فقال
 .)١( ودعا له بخري، للناسءهو يش

 :ونقول
سامع ال نرى حاجة إىل التعليق عىل هذه احلادثة، غري أننا نعيد عىل م

 :»عليه السالم«القارئ الكريم ما رصحت به الرواية من أنه 
                                     

 ٢ج) ط دار األضواء( عن مناقب آل أيب طالب ٣٠ ص٤١جاألنوار بحار ) ١(
 ٢جرشح األخبار  و٣٩٤ ص١ج) املكتبة احليدريةط ( و ٩٠  و٨٩ص
 .١٨٣ص
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 . قوم الدينار عىل نفسه قبل أن يترصف فيه ـ١
 :َّعرف الدينار مرتني» عليه السالم« إنه  ـ٢

 . قبل الترصف فيه:إحدامها
 .ً بعد أن أصاب عوضه، وأصبح قادرا عىل الوفاء به لصاحبه:والثانية
قد تضمن » عليه السالم«لعيل » اهللا عليه وآلهصىل « إن قول النبي  ـ٣

 .أن للنوايا احلسنة آثارها عىل صعيد استدعاء اهلبات واملنح اإلهلية
» عليه السالم«أسقط عن عيل » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ٤

مسؤولية البحث عن صاحب الدينار حني أخربه أنه عطاء إهلي، وليس له 
 .صاحب بعينه يف الناس

  :علي وصدقات غريه ×ت صدقا
 »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا أن :تفسري اإلمام العسكريجاء يف 

من ماله ابتغاء أيكم اليوم أنفق :  وقد غص جملسه بأهله، فقالًيوماأصبح 
 . فسكتوا!؟وجه اهللا

 خرجت ومعي دينار أريد أشرتي به ، أنا:»عليه السالم«فقال عيل 
 .يف وجهه أثر اجلوع، فناولته الدينار وتبينت ،سود فرأيت املقداد بن أ،ًدقيقا

 .وجبت :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
ً ، جهزت رجالد أنفقت اليوم أكثر مما أنفق عيل ق: فقال،ثم قام آخر

 فسكت رسول .، فأعطيتهام ألف درهم وال نفقة هلامًوامرأة يريدان طريقا
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 



  ٤١                         ..                                                   واإلمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومل تقل هلذا وهو  ،»وجبت«:  مالك قلت لعيل،ا رسول اهللا ي:فقالوا
 !؟أكثر صدقة

 هيدي خادمه إليه ً أما رأيتم ملكا:»صىل اهللا عليه وآله «فقال رسول اهللا
 وحيمل إليه من عند . ويرفع حمل صاحبها،ة فيحسن موقعهاهدية خفيف
 !؟ فريدها ويستخف بباعثها،دية عظيمةخادم آخر ه
 .بىل :قالوا
 خلة فقري مؤمن، ً سادا، هللاً منقاداً دفع دينارا، فكذلك صاحبكم عيل:قال

ألخي رسول اهللا، يريد به العلو عىل  وصاحبكم اآلخر أعطى ما أعطى معاندة
 . عليهً وصريه وباال، فأحبط اهللا عمله،»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 

يزدد  مل ً أو لؤلؤاًأما لو تصدق هبذه النية من الثرى إىل العرش ذهبا
ً ، وفيه ولوجاًلسخط اهللا تعاىل إال قربا، وًبذلك من رمحة اهللا إال بعدا

 .)١( احلديث.ًاقتحاماو
 :ونقول

 :يالحظ هنا ما ييل
ًاستخدم أسلوبا » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  يستوقفنا هنا:أوال ً

وأنه ال .. ، وفضله»عليه السالم«ًاستدراجيا أراد أن يظهر به إخالص عيل 
ًيظهر الزهد والعبادة بالدنيا تصنعا، كام سيأيت بيانه يف خالفة عمر بن 

                                     
ط مدرسة ( والتفسري املنسوب لإلمام العسكري ١٨ ص٤١ بحار األنوار ج)١(

 .٦٣١صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٨٣ص) اإلمام املهدي
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 .اخلطاب، حيث زعموا أن عمر قد اهتمه بذلك
ًيريد أن يعطي للناس درسا يف » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًثانيا

اإلخالص، ولكن ال بأسلوب الوعظ الكالمي، بل بتقديم األمثولة 
َّواقعية وحية، تشد األنظار إليه، وحتنو العملية، وجتسيد املعنى بصورة 

 ..القلوب عليه، فإنه أوقع يف النفس، وأرىض للوجدان
 : إن البعض توهم أمرين:ًثالثا
أن امليزان يف الفضل، ويف قبول األعامل هو الكثرات :  توهم:أحدمها
» عليه السالم«ًمنح عليا » صىل اهللا عليه وآله«وتوهم أن النبي . واألحجام

ًلقبول ألجل ذلك، فقد كانت صدقته دينارا يف وقت حاجة وعوز، وسام ا
 ..يقل التصدق فيها بالذهب

» عليه السالم«إنام تكلم مع عيل » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  توهم:الثاين
بمقتىض املجاملة، أو عىل الطريقة القانونية، التي تالحظ األحوال يف 

 . عىل هذا األساسمظاهرها وجتلياهتا اخلارجية، وتصدر احلكم
 :ونقول

 :لقد غاب عن ذهن هذا البعض أمران آخران مها
له طريق إىل الباطن، ويستطيع » صىل اهللا عليه وآله« أنه :األول

 .باسترشافه إليه، واطالعه عليه أن يعرف املخلص يف عمله من غريه
، »عليه السالم«لو مل يطلع عىل إخالص عيل » صىل اهللا عليه وآله«وأنه 

، ألنه ال ينطق عن اهلوى، »وجبت«: ه قد ابتغى وجه اهللا بالفعل، مل يقل لهوأن
 .إن هو إال وحي يوحى، وال يمكن أن خيطئ الوحي يف كشفه للحقائق
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عن الذي ابتغى وجه اهللا يف » صىل اهللا عليه وآله«وقد كان سؤاله 
 صدقته، وهذا أمر باطني ال يقف عليه إال عالم الغيوب، ومن أعطاه اهللا

 ..تعاىل معرفة ذلك بوسائل هييؤها له
وليس الكم واملقدار، وذلك . هو الكيف:  إن املعيار يف األعامل:الثاين

أنفقت اليوم أكثر مما «: الرجل إنام أراد أن يتباهى بالكم واحلجم، حني قال
 ..»أنفق عيل

واألريب اللبيب ال بد أن يسأل عن سبب هذه املقايسة بني مقدار ما 
، وسيشتم رائحة اعتامد »عليه السالم« الرجل، وما أنفقه عيل أنفقه ذلك

 .األحجام واملقادير يف مقاييس هذا الرجل، ومعايري الرد والقبول عنده
قد بني » صىل اهللا عليه وآله« إن اعرتاض اجلامعة عىل رسول اهللا :ًرابعا

أهنم كانوا عىل شاكلة ذلك الرجل يف فهمهم لألمور وتعاطيهم معها، 
 ..نوا بحاجة إىل التوضيح والتصحيح، كصاحبهمفكا

قد بني الفرق بني الرجلني، فعيل » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًخامسا
 :دعاه إىل األعطاء أمران» عليه السالم«

 . رضا اهللا:أحدمها
 شعوره اإلنساين، وإحساسه بآالم اآلخرين، وحبه للتخفيف :واآلخر

 ..عنهم
ًء ملن يراه سلطانا يرض وينفع، ويعطي أما الرجل اآلخر، فأعطى إرضا

، وكان يريد بذلك منافسة »صىل اهللا عليه وآله«ويمنع، وهو رسول اهللا 
 .فأحبط اهللا عمله إىل آخر ما قال.. واإلستعالء عليه» عليه السالم«عيل
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 إن هذه احلادثة رغم أمهيتها وحساسيتها مل تستطع أن تفصح :ًسادسا
، ولعله »عليه السالم«أراد منافسة عيل لنا عن اسم ذلك الشخص الذي 

من ذلك الفريق الذي جرت عادهتم بالذب عنه، والتسرت عليه يف أمثال 
 !!هذه احلاالت، وما أكثرها

  :يبيع درعه ليطعم املقداد
أنا منذ ثالثة أيام ما طعمت : أن املقداد قال له :ويف حديث ابن عباس

 .ًشيئا
وباع درعه بخمس مائة، ودفع إليه  »عليه السالم«فخرج أمري املؤمنني 
 ً.بعضها، وانرصف متحريا

 ً.اشرت مني هذه الناقة مؤجال :فناداه أعرايب
 .عرايب، ومىض األفاشرتاها بامئة
 .ًابامئة ومخسني درمه بعني هذه : وقال،فاستقبله آخر

  .فباع
 .عرايب وهو عىل البابمضيا يف طلب األإ ، يا حسن ويا حسني:وصاح

عرايب  األ، يا عيل: وهو يتبسم ويقول»صىل اهللا عليه وآله«فرآه النبي 
 . واملشرتي ميكائيل،صاحب الناقة جربئيل

، ثم لتي دفعتها إىل املقداد واخلمسني باخلمس ا، املائة عن الناقة،يا عيل
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رج﴿ :تال َ َومن يتق اهللاَ جيعل له خم َ َْ َ ُْ َ ْ َْ َ ِ  .)٢(اآلية )١(﴾ًاَّ
 :ونقول
ذا هو واقعة أخرى غري ما تقدم من إعطائه  إن حديث املقداد ه ـ١

 .احللة حني احتاج إىل الكسوة، وإعطائه الدينار حني احتاج إليه
 . إن هلذه احلادثة رمزية خاصة، من حيث إهنا إيثار ـ٢

ثم من حيث نوع ما آثره به، وهي درعه التي يفرتض أن حتميه من 
. يه، وتزهق روحهسيوف ونصول وسهام أعدائه، التي يراد هلا أن تفتك ف

 .جاد له بنفسه» عليه السالم«فكأنه 
 .»واجلود بالنفس أقىص غاية اجلود«
» عليه السالم« إن هذا اإلخالص واإليثار استحق أن جيد  ـ٣

ًالتعويض عام أنفقه ماديا ومعنويا إىل احلد الذي تولت املالئكة فيه التجارة  ً
 .له، ومعه
ألن ما . يأت يف سياق املكافأة إن ما فعله جربئيل وميكائيل مل  ـ٤

. بل جاء يف سياق إجياد املخرج من احلرية. يستحقه من ذلك ال يقدر بثمن
 .وهذا ينبئ عن أن املكافأة احلقيقية ال جمال لتصورها يف أمهيتها وعظمتها

                                     
 . سورة الطالق من٢اآلية ) ١(
 ٢ج) ط دار األضواء( عن مناقب آل أيب طالب ٣١ ص٤١جبحار األنوار ) ٢(

 .٣٥٠ ص١ج) املكتبة احليدريةط ( و ٩٢  و٩١ص
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  :رجال ال تلهيهم جتارة
 :قال ابن شهرآشوب

ن ابن  ع،كتاب أيب بكر الشريازي بإسناده عن مقاتل، عن جماهد
َرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع ع﴿: عباس يف قوله ٌ َ َ َْ َ َْ ٌَ َ ِ ِ ِ ْ ُ ٌ ِن ذكر اهللاِِ ْ ِ : إىل قوله ﴾ْ

ٍبغري حساب﴿ َ ِْ ِ َ ِ﴾)١(. 
 . هو واهللا أمري املؤمنني:قال

 ً أعطى عليا»صىل اهللا عليه وآله« وذلك أن النبي :ثم قال بعد كالم
واهللا ألتصدقن : خذهتا وقلتفأ:  ثالثامئة دينار أهديت إليه، قال عيلًيوما

الليلة من هذه الدنانري صدقة يقبلها اهللا مني، فلام صليت العشاء اآلخرة مع 
 وخرجت من املسجد، ، أخذت مائة دينار»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 . فأعطيتها الدنانري،فاستقبلتني امرأة
 امرأة  تصدق عيل الليلة بامئة دينار عىل:فأصبح الناس بالغد يقولون

 .فاجرة
 فلام صليت الليلة القابلة صالة العتمة أخذت ،ً شديداًفاغتممت غام

واهللا ألتصدقن الليلة بصدقة : مائة دينار وخرجت من املسجد وقلت
 . فتصدقت عليه بالدنانري،ًيتقبلها ريب مني، فلقيت رجال
 تصدق عيل البارحة بامئة دينار عىل رجل :فأصبح أهل املدينة يقولون

 .رقسا
                                     

 . من سورة النور٣٨  و٣٧اآليتان ) ١(
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 واهللا ألتصدقن الليلة صدقة يتقبلها اهللا : وقلتً شديداًفاغتممت غام
 ثم ،»صىل اهللا عليه وآله«مني، فصليت العشاء اآلخرة مع رسول اهللا 

 . فأعطيته إياها،ًخرجت من املسجد ومعي مائة دينار، فلقيت رجال
 تصدق عيل البارحة بامئة دينار عىل :فلام أصبحت قال أهل املدينة

 . غنيرجل
 .  فخربته»صىل اهللا عليه وآله«، فأتيت رسول اهللا ً شديداًفاغتممت غام

إن اهللا عز وجل قد قبل :  هذا جربئيل يقول لك، يا عيل:فقال يل
 . وزكى عملك،صدقاتك

إن املائة دينار التي تصدقت هبا أول ليلة وقعت يف يدي امرأة فاسدة، 
ن الفساد، وجعلت تلك فرجعت إىل منزهلا وتابت إىل اهللا عز وجل م
 .الدنانري رأس ماهلا، وهي يف طلب بعل تتزوج به
 فرجع إىل منزله وتاب إىل ،وإن الصدقة الثانية وقعت يف يدي سارق

 .اهللا من رسقته، وجعل الدنانري رأس ماله يتجر هبا
وإن الصدقة الثالثة وقعت يف يدي رجل غني مل يزك ماله منذ سنني، 

 :  وقال،نفسه ووبخ ،فرجع إىل منزله
 عليك يا نفس، هذا عيل بن أيب طالب تصدق عيل بامئة دينار وال ًشحا

 !؟مال له، وأنا فقد أوجب اهللا عىل مايل الزكاة ألعوام كثرية مل أزكه
، فأنزل اهللا ًفحسب ماله وزكاه، وأخرج زكاة ماله كذا وكذا دينارا
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ٌرجال ال تلهيهم جتارة﴿ :فيك َ َْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ٌ َ  .)٢(اآلية )١(﴾ِ
 :ونقول

 :يف هذه الرواية أمور حيسن الوقوف عندها، والتأمل فيها، وهي التالية
  !:ثالث مئة دينار ملاذا؟

قد يسأل سائل عن املربر إلعطاء هذه املبالغ الطائلة لرجل واحد، 
مع علمنا بانتشار الفقر، وشيوع . وكان باإلمكان تفريقها عىل مئات الفقراء

 .احلاجة بني الناس
 :ونجيب

مل يعطها ملن يدخرها، ويقفل عليها يف خزائنه، » صىل اهللا عليه وآله«نه إ
بل هو يعطيها ملن ينفقها وفق ما يريض اهللا تعاىل ويرضيه عىل أتم وجه، 

 .)٣(!َّأم إيل تشوفت؟! أيب تعرضت؟.. غري غريي: ويقول للدنيا 
                                     

 . من سورة النور٣٧اآلية ) ١(
 ٢ج) ط دار األضواء( ومناقب آل أيب طالب ٢٩  و٢٨ ص٤١جبحار األنوار ) ٢(

 ٧جمستدرك الوسائل  و٣٤٨ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ٨٩  و٨٨ص
 .٣٢٧ ص٨ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٧ص

روضة  و٧١خصائص األئمة ص و١٦ ص٤ ج)برشح عبده(هنج البالغة ) ٣(
كنز  و٥٢ ص٢جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٤٤١صالواعظني 

مناقب آل  و٨٦بويه صنتجب الدين بن بامل ًاألربعون حديثا و٢٧٠صالفوائد 
 = لواسطيلعيون احلكم واملواعظ و ٣٧٠ ص١ ج)املكتبة احليدرية(أيب طالب 
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 ،، وبيت من ترب بيت من تبن:لو كان له بيتان «:ومن يقول فيه أعداؤه
 .)١(»ألنفق تربه قبل تبنه

ً إن اإلعطاء ال جيب أن يكون دائام لسد اخللة، ودفع احلاجة، بل :ًثانيا
ٍقد يكون سببه نرش الدين، أو التألف عىل اإلسالم، أو إفهام اآلخرين معان 

 .حيسن هبم أن يعرفوها ويفهموها، وأن يتلمسوها
 :من أجل ذلك نقول

 دينار لرجل واحد يف الليلة األوىل، حني أعطى مئة» عليه السالم«إنه 

                                     
رشح مئة كلمة ألمري  و٣٢الروضة يف فضائل أمري املؤمنني ص و٥٥٧ص= 

العقد النضيد  و١٠٠صذخائر العقبى  و٢٢٦بن ميثم البحراين صالاملؤمنني 
عدة الداعي  و٤٦٧يس صعيل الطربلمشكاة األنوار  و١٠٢صوالدر الفريد 

مدينة املعاجز  و٢١٤  و٢١٢ ص٢جحلية األبرار  و١٩٥بن فهد احليل صال
 ٤٠ وج٢٨٤ ص٣٤  و٢٥٧  و٢٥١ ص٣٣بحار األنوار ج و٧٩ ص٢ج
 ٨٤ وج٢٣ ص٧٥ وج١٢٨ ص٧٠ وج١٢١ ص٤١ وج٣٤٥  و٣٢٨ص
 ١١١ ص١جشجرة طوبى  و٢٢١لشريواين صلمناقب أهل البيت  و١٥٦ص

 ٣٣٣ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و١١٤ص ٧ وج٣١٩ ص٢الغدير جو
 .٧٦٥  و٦٠٩لهمداين صلاإلمام عيل بن أيب طالب و

رشح إحقاق  و٤١٤ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٩٩ ص٢جرشح األخبار ) ١(
كشف الغمة  و٢٥٤ ص٣٣جبحار األنوار  و٥٣٩ ص٣١ج) امللحقات(احلق 
 .٤٧٥كشف اليقني ص و٤٨ ص٢ج
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ًومثلها يف الليلة الثانية والثالثة، لعله قد توخى أمورا أخرى غري احلاجة، 
 ..تستحق أن تبذل يف سبيلها هذه املقادير من األموال

  !:هل هذا تدخل إهلي؟
 إن اهللا تعاىل قد يتدخل لتغيري مسار األحداث، حني ال يكون :قد يقال

ً بالضوابط التي رضيها اهللا تعاىل أساسا للتعامل مع عباده، ًهذا التدخل خمال
 ..وفيام بينهم

ونستطيع أن نلمح هذا التدخل يف هذه الواقعة بالذات، حيث رأينا أنه 
املعرفة بامهية السائلني يف الليايل » عليه السالم«تعاىل قد حجب عن عيل 

 غري أهلها، لكي تنتج الثالث، لتقع الصدقة األوىل والثانية والثالثة يف يد
عنها هذه التوبة، ومراجعة احلسابات، التي انتهت بإنقاذ هؤالء مما هم فيه 

 ..من انحراف
ولكننا حني نتأمل يف نص الرواية، ال نجد فيها ما يدل عىل عدم 

.. بواقع حال من تصدق عليهم يف الليايل الثالث» عليه السالم«معرفة عيل 
عليه «إن الناس يقولون كذا وكذا، ويقول : بل غاية ما ذكرته هو قوله

ًفاغتممت غام شديدا«: »السالم ً«.. 
 ..بام جرى» صىل اهللا عليه وآله«ثم خرب رسول اهللا 

 .. يا عيل، هذا جرئيل الخ:فقال
عىل علم بام جيري، وكان » عليه السالم«فام الذي يمنع من أن يكون 
م بانكشاف واقع هؤالء ولكنه كان يغت.. ًقاصدا هلدايتهم عن هذا الطريق
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 ..األشخاص الذين تصدق عليهم للناس
  :الدينار املرهون عند اجلزار

صىل اهللا « عن فاطمة بنت رسول اهللا ،عن أسامء بنت عميسبسنده 
أين :  فقال،ًأتاها يوما» صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :»عليه وآله

  .ً وحسيناً يعني حسنا!؟ابناي
 . يذوقه ذائقءوليس يف بيتنا يشأصبحنا : قلت :قالت
 .ء وليس عندك يش، فإين أختوف أن يبكيا عليك، أذهب هبام:فقال عيل

صىل اهللا عليه « فوجه إليه رسول اهللا ،فذهب هبام إىل فالن اليهودي
صىل اهللا  « فقال، فوجدمها يلعبان يف مرشبة بني أيدهيام فضل من متر،»وآله

 .ني قبل أن يشتد احلر عليهام أال تقلب اب،يا عيل: »عليه وآله
 فلو جلست يا رسول اهللا ء،أصبحنا وليس يف بيتنا يش: فقال عيل :قال

 . أمجع لفاطمة متراتتىح
 وعيل ينزع لليهودي كل دلو »صىل اهللا عليه وآله«فجلس رسول اهللا 

 فحمل ، ثم أقبل، فجعله يف حجزته، من مترء حتى اجتمع له يش،بتمرة
 .)١( ومحل عيل اآلخر، أحدمها» عليه وآلهصىل اهللا«رسول اهللا 

                                     
 ٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٥صاليب لدولالذرية الطاهرة النبوية ) ١(

 و ٤٩لطربي صلذخائر العقبى :  وراجع١٤٩ عن أرجح املطالب ص٦١٦ص
= خ ـتاري و٤٢٢ ص٢٢جاملعجم الكبري  و٣١٦ ص١٠د جـع الزوائـمـجم و١٠٤
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 أن عيل بن أيب :العالمة حمب الدين الطربي عن سهل بن سعدروى 
ما : ل فقا. دخل عىل فاطمة وحسن وحسني يبكيان»عليه السالم«طالب 
 ؟يبكيهام
 . اجلوع:قالت

 ، فأخربها، فجاء إىل فاطمة، يف السوقً فوجد دينارا،فخرج عيل
 ً. فخذ لنا به دقيقا،ن اليهودياذهب إىل فال: تفقال

 .ً فاشرتى به دقيقا،فجاء إىل اليهودي
صىل اهللا « أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول اهللا :فقال اليهودي

 .»عليه وآله
 . نعم:قال
 .نارك وخذ الدقيق فخذ دي:قال

 .فخرج عيل حتى جاء فاطمة فأخربها
 .ً فخذ لنا بدرهم حلام، اذهب إىل فالن اجلزار:فقالت
 . فجاء به، فرهن الدينار بدرهم يف حلم،فذهب

                                     
 ١٨٨صبن عساكر الترمجة اإلمام احلسني  و١٧١ ص١٤جمدينة دمشق = 
 ٢ينابيع املودة ج و٤٨ ص١١جشاد سبل اهلدى والر و٢٧٢ ص٢جكشف الغمة و
رشح إحقاق احلق  و٢٤ترمجة اإلمام احلسني من طبقات ابن سعد ص و١٣٨ص

 .٢٥٠ ص٢٦ وج٢٠٦ ص١٩ وج٧٤٠ ص١٠ وج٦١٦ ص٨ ج)امللحقات(
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 ،»صىل اهللا عليه وآله« وأرسلت إىل أبيها . وطبخت، وخبزت،فعجنت
 : أكلنا وأكلتً فإن رأيته حالال، أذكر لك،يا رسول اهللا:  وقالت،فجاءهم

 .من شأنه كذا وكذا
هنم  فبينام هم بمكا، فأكلوا، كلوا باسم اهللا:»صىل اهللا عليه وآله «فقال

 .سالم الديناروإذا بغالم ينشد اهللا واإل
 اذهب إىل اجلزار ، يا عيل:ًعليا» صىل اهللا عليه وآله«فأمر رسول اهللا 

 ،رسل إيل بالدينار ا: يقول لك»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :فقل له
 .ودرمهك عيل

 .)١( فدفعه إليه،فأرسل به
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
مل يأخذ ولديه إىل اليهودي ليستعطفه هبام، » السالمعليه «ً إن عليا  ـ١

بل ذهب ليعمل، وحيصل عىل حاجته من املال .. وحيصل منه عىل املال
 .بكديده، وبعرق جبينه

عليها «قد أخذ ولديه معه ليخفف عن فاطمة » عليه السالم« إنه  ـ٢
وال شك يف أهنا .. حتى ال يبكيا عليها، حني يعضهام اجلوع.. »السالم

أن خيفف عنها، » عليه السالم«سوف تتأثر لبكائهام هذا، فإذا كان يمكنه 

                                     
رشح إحقاق احلق  و١٠٥ص) ط مكتبة القديس بمرص(ر العقبى ئذخا )١(

 .٢٤٧ ص٣٢ وج١٦٦ ص١جمدينة املعاجز  و٦١٥ ص٨ ج)امللحقات(
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وهذا درس ظاهر الداللة يف تعاون الزوجني يف مواجهة مصاعب .. فلم ال
يضاف إليه درس آخر عن أخالق األنبياء واألوصياء يف التعامل .. احلياة

 يعض فال هتزمه شدائدها، بل يصرب عىل أمل اجلوع حتى حني.. مع الدنيا
فيحفظ توازنه، . »عليهام السالم«أطفاله الصغار، الذين هم كاحلسنني 

ويستقيم عىل طريق التعفف، والزهد حتى لو كان يستطيع بأدنى إشارة منه 
 ..وفوق ما يريد.. إىل أي كان من الناس أن حيصل عىل ما يريد

، وإن كانا معصومني وكاملني، »عليهام السالم« إن احلسنني  ـ٣
زنني وعاقلني يف الصغر والكرب، ولكن ال بد أن يتعامال مع األمور ومتوا

معاملة تشبه حاهلام، أي أن املطلوب الذي تفرضه مصالح العباد، هو أن 
التي منها أن يعرب عن حاجته للطعام حني .. تظهر عليهام حاالت الطفولة

 ..وعحيتاج إليه، ثم أن تكون وسيلة تعبريه هي البكاء حني يشتد عليه اجل
أن الرسول قد وجدمها يلعبان يف مرشبة، فريد :  ذكرت الرواية ـ٤

 !كيف يكون هذا واإلمام املعصوم ال يلعب؟: سؤال يقول
أن املراد باللعب هو ممارسة حركات ذات معان :  بأن الظاهر:وجياب

جليلة وعالية ال يفهمها الناس العاديون إال عىل أهنا لعب، ألن الناس ال 
يكون األطفال الذين يف سنهام يتداولون فيام بينهم بأمثال هذه حيتملون أن 
 .املعاين الراقية
ً أن طفال حبا حتى أصبح عىل امليزاب، فلم يمكنهم الوصول :وسيأيت

إليه، فاستنجدوا بسيد الوصيني، فجاء بطفل خياطبه، فكلمه بكالم غري 
وإذ به .. هبام قاال» عليه السالم«ثم أخرب عيل . مفهوم، فخرج من موضعه
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حيمل معان ال يظن احد أن من كان يف هذا السن يدركها، أو حيسن التعبري 
 .عنها
ً إن العمل لليهودي ليس ممنوعا عنه رشعا، وال هو ما يعاب به  ـ٥ ً

الناس، بل العمل رشف للعامل، والعمل باألجرة ما هو إال تبادل للمنافع، 
 ..ول للسلع معهمفهو ال خيتلف عن البيع والرشاء الذي هو تدا

 كانت شوكة اليهود قد كرست يف املدينة، بعد ظهور خياناهتم، ـ ٦
واحلروب معهم التي انتهت بإجالئهم، وبقتل من قاتل أهل اإلسالم 

 ..منهم
هو رأس أهل اإلسالم، وكان » صىل اهللا عليه وآله«وكان رسول اهللا 

وها هم .. ناس عليهأعز ال» عليها السالم«، وابنته فاطمة »عليه السالم«عيل
يقاسون األالم واملصاعب واملتاعب بسبب اجلوع، وأعداؤهم وخمالفوهم 
يف الدين، الذين عاملوهم باخليانة والغدر، يملكون البساتني واألموال، 

، وسائر »عليه السالم«وكذلك عيل» صىل اهللا عليه وآله«ولكن النبي
مل يكونوا أوفياء هلم حتى املسلمني ال حياولون ابتزاز هؤالء اليهود، الذين 

 .بل هم ال يأخذون منهم ولو مترة واحدة ، أو ما يعادهلا. قبضة من متر
ً بل إنك جتد أعظم الناس أثرا بعد نبي اإلسالم، وأخاه وابن عمه،  ـ٧

ني ـوصهره، الذي حصد رؤوس الرشك والكفر، وأفنى مجوع اليهود واملرشك
ع له كل دلو بتمرة وال يستفيد حتى ده ـ يعمل عند هيودي كأجري، فينزــ جت

من هيبته يف احلصول ولو عىل مترة واحدة، إضافة عىل ما يستحقه بعمله، إال 
 .إذا أدى يف مقابلها ما يوازهيا
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 : وعن قصة الدينار نقول ـ٨
إهنا، وإن كانت تشري إىل العديد من األمور، ولكننا نكتفي منها بذكر 

 : ما ييل
مل تكن » عليها السالم«أن فاطمة : الروايةإن ظاهر :  قد يقال:ألف

صىل اهللا «تعرف احلكم الرشعي يف هذا املورد، حيث ذكرت لرسول اهللا 
ًأهنا سوف حتكي له القصة، فإن رأى الطعام حالال أكل وأكلوا » عليه وآله

 .معه
تكليفها الرشعي، يف هذا » عليها السالم«فهل يمكن أن جتهل فاطمة 

 !املورد؟
شاكة يف احلكم الرشعي، فلامذا ترصفت باملال، فطبخت، وإذا كانت 

 !وعجنت، وخبزت؟
 :ونجيب
أرادت أن يعرف الناس احلكم الرشعي عىل » عليها السالم« إهنا ً:أوال

ولذلك طبخت وعجنت . أما هي فكانت عىل بينة من أمرها. لسان أبيها
عل ولو كانت شاكة يف ذلك لسألت عنه قبل أن تف. وخبزت دون أن تسأل

 .أي يشء، حتى ال يضيع تعبها سدى، لو كان اجلواب باملنع
ً لعل هدفها باإلضافة إىل ما ذكرناه أنفا هو دفع ظنون الناس :ًثانيا

يترصفان باملال بدون » عليهام السالم«وأوهامهم، يف أن يكون عيل وفاطمة 
وال يباليان بالشبهة، وكان األجدر . وجيمعان املال من أي سبيل. احتياط

 !هبام اإلحتفاظ بالدينار لصاحبه، فلامذا ترسعا يف الترصف فيه؟
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بأمر الدينار مل » صىل اهللا عليه وآله« أهنم لو أخربوا النبي:ثم يدعون
يأكل معهم، الحتامل أن يكون صاحب الدينار ال يرىض بالترصف 

 ..بديناره
مل يبحث عن صاحب الدينار، » عليه السالم«ًأن عليا :  قد يتوهم:ب

 .. ترصف فيه بمجرد وجدانه لهبل
كان يعرف » عليه السالم«ًولكن هذا التوهم ال مربر له، فإن عليا 

ًاحلكم الرشعي، وهو لزوم تعريف اللقطة، وقد عرف دينارا آخرا، يف مرة  ً
 ..أخرى

وليس يف الرواية ما يدل عىل عدم مراعاته هلذا احلكم، غاية األمر أهنا 
 .مل تذكر ذلك

أو لعل هذه .. ًسقطه اختصارا، أو مل ير حاجة إىل ذكرهفلعل الراوي أ
 ..ولعل.. ولعل.. اخلصوصية غابت عن ذهن بعض الرواة

مل يترصف بالدينار، بل وضعه » عليه السالم«ًإن عليا :  بل قد يقال:ج
ًعند اجلزار وثيقة للدين، وحتفظا عىل الدرهم، الذي كان له يف ذمة عيل 

 . بالدرهم ارجع إليه الدينار، فإذا جاءه» عليه السالم«
ولذلك بادر ذلك اجلزار إىل إرسال الدينار، بعد أن ضمن له رسول 

 ..درمهه» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وملاذا يأخذ ! ؟»عليه السالم« كيف ال يثق ذلك اجلزار بعيل :فإن قيل

 !منه الدينار وثيقة لدرهم؟
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 :ونجيب
، إذ مل ترصح »عليه السالم«يل بأن ذلك ال يدل عىل عدم ثقة اجلزار بع

هو الذي عرض » عليه السالم«ًالرواية لنا بتفاصيل ما جرى، فلعل عليا 
ولعله خيش من أن حيدث . عليه اإلحتفاظ بالدينار إىل أ ن يأتيه بالدرهم

ويقع الذين هم بعده يف اإلرتباك، .. حدث يف احلروب» عليه السالم«لعيل 
 . حتصيل درمههمويصعب أو يطول عليهم الوقت يف

  :قبول الصدقات وتزكية العمل
وقبل » عليه السالم« أنه تعاىل قد زكى عمل عيل :ثم ذكرت الرواية

ويف هذا إملاح ملا ذكرناه، من أن املال الطاهر إذا خلصت النية يف . صدقاته
ُإنفاقه، فإن اهللا تعاىل يتدخل ليزيل عنه التلوثات التي قد يلحقها به اإلغيار،  ِْ ُ

 : عىل قاعدة. اع شيطانية خمتلفةلدو
ِوما أرسلنا م﴿ َ ْ َ ْ ََ ُن قبلك من رسول وال نبي إال إذا متنى ألقى الشيطان َ َ ْ ٍّ ُ ََّ ََ ْ ََ َّ َ َ ََ ِ َِّ َِ َ ْ ْ ٍْ ِ ِ

ُيف أمنيته فينسخ اهللاُ ما يلقي الشيطان ثم حيكم اهللا َّ ْ ُ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ َ َّ ُ ْ َ ُ ٌ آياته واهللا عليم ِ َِ ِ َِ َ َ
ٌحكيم ِ َ﴾)١( . 

أن الشيطان يسعى إلفساد تدبري األنبياء والرسل، وإحباط أي 
مسعاهم إىل أهدافهم النبيلة الكربى، ولكن اهللا يتدخل إلبطال كيد 
الشيطان، وإزالة الشبهات التي يلقيها، لتسطع أنوار آياته وبراهينه 

 ..ودالئله
                                     

 . من سورة احلج٥٢اآلية ) ١(
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  :×سورة الليل نزلت يف علي 
 كان رجل مؤمن عىل : قال»عليهام السالم«عن عيل بن احلسني  ـ ١

، فكان ةَيْبِ، وله جار له ص حديقةه، يف دار»صىل اهللا عليه وآله«عهد النبي 
فيخرج  ،، فيأيت املورسه يأكلونهَتَيْبِون صُّدَشنَْيَ ف،يتساقط الرطب من النخلة

 .الرطب من جوف أفواه الصبية
 .»صىل اهللا عليه وآله«وشكا الرجل ذلك إىل النبي 

 .بعني حديقتك هذه بحديقة يف اجلنة : فقال،الرجلفأقبل وحده إىل 
 ! بآجلً ال أبيعك عاجال:فقال له املورس

 . ورجع نحو املسجد،»صىل اهللا عليه وآله«فبكى النبي 
 يا ]:له[ فقال ،»عليه السالم«فلقيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 !؟ ما يبكيك ال أبكى اهللا عينيك،رسول اهللا
 . الضعيف واحلديقةأخربه خرب الرجلف

أي استخرج ( حتى استخرجه »عليه السالم«فأقبل أمري املؤمنني 
 .بعني دارك:  وقال له،من منزله) الرجل املورس
 .بحائطك احليس :قال املورس

 حتول إىل : فقال له،إىل الضعيف) أي استدار(فصفق عىل يده ودار 
 .رب العاملني لك فقد ملكها اهللا ،دارك

صىل اهللا « ونزل جربئيل عىل النبي ،»عليه السالم«ؤمنني وأقبل أمري امل
ِوالليل﴿ : اقرأ،يا حممد:  فقال له،»عليه وآله ْ َّ َ إذا يغشىَ ْ َ َ َ والنهار إذا جتىل وما ِ َ ََّ َ َ َ ِ ِ َ َّ
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َخلق الذكر واألنثى َْ ُ ْ َ َ َ َّ َ  .. إىل آخر السورة.)١(﴾َ
  بأيب أنت: وقبل بني عينيه، ثم قال»صىل اهللا عليه وآله«فقام النبي 

 .)٢( كاملة قد أنزل اهللا فيك هذه السورة،)وأمي(
 مع أمري ًكنت جالسا: عن موسى بن عيسى األنصاري قال  ـ٢

صىل اهللا « بعد أن صلينا مع النبي »عليه السالم«املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 قد ،يا أبا احلسن:  فقال له،، فجاء رجل إليه العرص هبفوات»عليه وآله

 .فيها إىل صاحبها أريد أن متيض معي ،حاجة يلقصدتك يف 
 .ل ق:فقال له
سقط من ، وإنه هييج الريح فيإين ساكن يف دار لرجل فيها نخلة :قال

، وأنا آكل منه  ويصعد الطري فيلقي منه. ورطب ومتر،ثمرها بلح وبرس
، فاسأله  أو نرميها بحجر، أن نبخسها بقصبويأكلون منه الصبيان من غري

 . يف حلأن جيعلني
 . اهنض بنا:قال

، فسلم عليه أمري املؤمنني عيل بن أيب فنهضت معه، فجئنا إىل الرجل
 .»عليه السالم«طالب 

 !؟فيام جئت يا أبا احلسن:  وفرح به ورس، وقال،فرحب
 . جئتك يف حاجة:قال

                                     
 .آيات سورة الليل) ١(
 .٢٢١ ص١٨ججامع أحاديث الشيعة  و٥٦٥ وتفسري فرات ص٣٧ ص٤١بحار األنوار ج) ٢(
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 !؟تقىض إن شاء اهللا، فام هي :قال
، فيها نخلةلرجل ساكن يف دار لك يف موضع كذا، ذكر أن  هذا ا:قال

 ، ويصعد الطري، ورطب ومتر، فيسقط منها بلح وبرس،فإنه هييج الريح
 .يف حل فاجعله . أو قصبة يبخسها،فيلقي مثل ذلك من غري حجر يرميها به

 .فتأبى عن ذلك
 . ويتأبى، وأقبل عليه يف املسألة،ًوسأله ثانيا
 أن »وآلهصىل اهللا عليه « واهللا أنا أضمن لك عن رسول اهللا :إىل أن قال

 .دلك هبذا النبي حديقة يف اجلنةيب
 .ملساءا ورهقنا ،فأبى عليه

 !؟تبيعنيها بحديقتي فالنة :»عليه السالم«فقال له عيل 
 . نعم:فقال له
 أنك قد بعتها ،ألنصاري فاشهد يل عليك اهللا وموسى بن عيسى ا:قال

 !؟ الدارخهبذ)أي احلديقة (
 قد بعتك أين] ألنصاري عىلا[ نعم أشهد اهللا وموسى بن عيسى :قال

، أليس قد بعتني هذه  هبذه الدار، وثمرها، ونخلها،بشجرها ،هذه احلديقة
 .هبذه احلديقة ومل يتوهم أنه يفعلالدار بام فيها 
 نعم أشهد اهللا وموسى بن عيسى عىل أين قد بعتك هذه الدار :فقال

 .هبذه احلديقة
الدار بارك  فخذ ، قم:ه فقال ل، إىل الرجل»عليه السالم«فالتفت عيل 
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 .اهللا لك، وأنت يف حل منها
صىل اهللا « فقاموا مبادرين حتى صلوا مع النبي ،وسمعوا أذان بالل

 . املغرب والعشاء اآلخرة، ثم انرصفوا إىل منازهلم»عليه وآله
، فهو يعقب حتى هبط عليه صبحوا صىل النبي هبم الغداة وعقبفلام أ

 .من عند اهللابالوحي  »عليه السالم«جربئيل 
 !؟ًمن فعل منكم يف ليلته هذه فعال : فقال،فأدار وجهه إىل أصحابه

 .فقد أنزل اهللا بياهنا، فمنكم أحد خيربين أو أخربه
بل أخربنا يا  :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .رسول اهللا
إن أمري : ال يل وق، فأقراين عن اهللا السالم، هبط جربئيل، نعم:قال

 . فعل البارحة فعلة»عليه السالم«املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 !؟ما هي :فقلت حلبيبي جربئيل

 .اقرأ يا رسول اهللا :فقال
 !؟وما أقرأ :فقلت
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم﴿: اقرأ :فقال ِِ َّ َّ ِْ َ ْ َوالليل إذا يغشى، ِ ْ َ َْ ِ ِ َّ َوالنهار إذا ، َ ِ ِ َ َّ َ
َّجتىل َ َوما خلق ال، َ َ َ َ َذكرَ َ َواألنثى َّ ْ ُ ْ َّإن سعيكم لشتى ،َ َ َُ ْ َ َْ َّ  إىل آخر السورة .﴾ِ
َولسوف يرىض﴿ ْ َ ََ ْ ََ﴾)١(. 

                                     
 .آيات سورة الليل) ١(
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 ، وصدقت بالدار عىل ساكنها، ألست صدقت باجلنة،أنت يا عيل
 !؟وبذلت احلديقة
 . نعم يا رسول اهللا:قال
 .. وهذا لك، فهذه سورة نزلت فيك:قال

 فقبل بني عينيه وضمه إليه، ،»عليه السالم«فوثب إىل أمري املؤمنني 
 .)١(..، صىل اهللا عليهام وآهلام وأنا أخوك،أنت أخي: وقال له
 :ونقول

 :وقد تضمنت الرواية األوىل
 قسوة ذلك الرجل املورس، التي بلغت به حد أنه كان يستخرج  ـ١

.. الرطب املتساقط من جوف أفواه الصبية، مع أن النخلة يف دار سكناهم
أهنم كانوا جرياهنا، ورطبها يتساقط يف دارهم، دون أن : وىلويف الرواية األ

األمر الذي يدل عىل خلو قلبه من أية مشاعر إنسانية حية، بل .. حيركوها
هو قد حتول إىل سبع ضار، ال جمال للسكوت عن فتكاته بمشاعر الناس، 
حتى األطفال الذين يعيشون الرباءة والطهر بكل ما هلذه الكلمة من 

 ..معنى
يف الرواية األوىل يبادر » صىل اهللا عليه وآله« لقد رأينا رسول اهللا  ـ٢

ًبنفسه إىل معاجلة األمر، فال يستنيب أحدا، ربام ألنه أراد أن حيفظ لذلك 
 .الرجل ماء وجهه أمام الناس

                                     
 .٥٦٧ و ٥٦٦ صتفسري فراتو ٣٩ ـ ٣٧ ص٤١بحار األنوار ج) ١(



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن يوظف مقامه وموقعه، وما له من قداسة يف :ًولعله أراد أيضا
 ..لرجل بالذات يف الدنيا واآلخرةالنفوس، لصالح هناية مربحة لذلك ا

كام أنه يكون بذلك قد بذل أقىص ما يمكن أن يبذل من جاه ومقام يف 
سبيل معاجلة هذه القضية، فال جمال لتوهم أي قصور أو تقصري يف املعاجلة، 

 ..ًاستنادا الفرتاضات توهم أهنا ربام تكون هي األوىل باالعتامد
قد بلغ مع ذلك الرجل أقىص مدى » صىل اهللا عليه وآله« ثم إنه  ـ٣

يمكن بلوغه لسد أبواب الذرائع، فيام قدمه له من عروض املقايضة، حيث 
 .عرض عليه بيع حديقته تلك بحديقة باجلنة

ثم كانت املفجأة األكرب واألخطر حني رفض ذلك الرجل املورس  ـ ٤
عىل ًبأنه ال يبيع عاجال بآجل، فدل : ًطلب سيد رسل اهللا، ورصح له أيضا

 .أن تلك القسوة تستند إىل عزوف شديد عن اآلخرة، وتفضيل الدنيا عليها
ُفأصبح بذلك عىل عتبة اخلروج عن الدين،حيث إنه ال حيتاج بعد إىل 

 ..بأنه ال يرى لآلخرة قيمة يف مقابل الدنيا: أكثر من تفسري كالمه هذا
 ..»صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك بكى رسول اهللا 

ًية الثانية، فتضمنت أمورا عديدة، نشري إضافة إىل ما قدمناه وأما الروا
 :إىل األمور التالية

صىل اهللا «يضمن لذلك الرجل عن رسول اهللا » عليه السالم« إنه  ـ١
أن يعطيه حديقة يف اجلنة، ملجرد أن يرىض بإحالل ذلك » عليه وآله

 ..الرجل
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 :فيالحظ ما ييل
صىل «حال األمر عىل رسول اهللا  إنه مل يضمن هو مبارشة، بل أ:ألف

 ..، ألنه ال يتقدم رسول اهللا يف أمر من األمور»اهللا عليه وآله
ألنه يعرف » صىل اهللا عليه وآله« إنه يضمن ذلك عن رسول اهللا :ب

 .يف اإلعطاء واملنع» صىل اهللا عليه وآله«املعايري التي ينطلق منها 
لرجل لتمرات تسقطها  إن هذا العطاء العظيم ملجرد أن حيل ذلك ا:ج

يدل عىل مدى خطورة التعدي عىل مال . الريح، أو العصافري من نخلة
 .الناس

لتلك الدار، كان بحيث إن » عليه السالم«كام أن الثمن الذي بذله عيل 
 .ًمشرتهيا مل يتوهم أن عليا سيبذله له بالفعل

باسم » معليه السال«ًكان يذكر عليا » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ٢
 .أمري املؤمنني
 ويف هذه املناسبة بالذات، ويف أجواء هذا الترصف العلوين رأى  ـ٣
رضورة أن ينبه الناس إىل مدى التوافق فيام بينه » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

وبني عيل، فرأى األخوة متجسدة فيه بجميع معانيها، ويريد من الناس أن 
أنت أخي، وأنا : ًناسبة بالذات أيضاولذلك قال له يف هذه امل. يروا ذلك
 .أخوك

  :!؟سورة الليل يف من نزلت
َوالليل إذا يغشى﴿ أن سورة :وتقدم ْ َ َْ ِ ِ َّ » عليه السالم« قد نزلت يف عيل ﴾َ
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هبذه املناسبة، التي تضمنت التصديق باآلخرة يف مقابل من كذب هبا، 
ابل من يف مق» عليه السالم«وتضمنت اإلعطاء وظهور التقوى لدى عيل 

َبخل واستغنى﴿ َْ ْ َ ََ َوكذب باحلسنى ِ ْ ُ ِ َ ََّ  .، والعطاء اإلهلي يف اآلخرة﴾َ
َفأما من أعطى واتقى﴿: وقد ادعى بعضهم نزول قوله تعاىل َّ َ ْ َْ َ َ َّ َ َوصدق  َ َّ َ َ

َباحلسنى ْ ُ َفسنيرسه لليرسى ِ ُْ ُ ِّ َ َْ ِ ُ ُ ً يف أيب بكر حني اشرتى بالال وأعتقه وعامر :﴾َ
 .)١(بن فهرية وأعتقهام
 :ونقول

 :إن ذلك ال يصح، وذلك ملا ييل
أما بالل، وعامر بن فهرية، فإنام «: ملا ذكره اإلسكايف، الذي قال: ًأوال

، روى ذلك الواقدي، وابن »صىل اهللا عليه وآله«أعتقهام رسول اهللا 
 .)٢(»إسحاق

                                     
 ٦نثور جوالدر امل ٢٧٣ ص١٣للمعتزيل ج البالغة رشح هنج و٣٥العثامنية ص) ١(

عمدة  و٢٩٩ ص١ عن عدد من املصادر، والسرية احللبية ج٣٦٠ ـ ٣٥٨ص
تفسري ابن أيب حاتم  و٣٧٦ ص١٠جتفسري جممع البيان  و٣٠٦ ص٨جالقاري 

 ٤جتفسري البغوي  و١٢٠٨ ص٢جتفسري الواحدي  و٣٤٤٠ ص١٠ج
 .١٤٨ ص٣٠جتفسري اآللويس  و٤٩٥ص

 البالغة رشح هنج و٣١٧ص) مرص ـدار الكتاب العريب ط (العثامنية : راجع) ٢(
 عن ٢٣٨ ص٢ وج١٩٦ ص٥ وقاموس الرجال ج٢٧٣ ص١٣للمعتزيل ج

 .اإلسكايف، وعن الواقدي، وابن إسحاق
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 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«ًبالال من موايل النبي وغريه شوب آ ابن شهرَّوعد
متاعي من محلت : قال، عن عبد اهللا بن عيل روى ابن بابويه :ًثانيا

يف بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل، ، فبينا أنا البرصة إىل مرص فقدمتها
 . أسود: أحدمها:، عليه طمرانشديد األدمة، أبيض الرأس واللحية

 ؟من هذا:  أبيض، فقلت:واآلخر
، فأخذت »ه وآلهصىل اهللا علي« هذا بالل موىل رسول اهللا :فقالوا

 .)٢(.. الخألواحي فأتيته فسلمت عليه
ملا برز بالل من عسكر أنه :  ذكر الواقدي يف كتاب فتوح الشام:ًثالثا

ا َّنإ ف،ا عليهم إن القوم قد هنَّ: وقال،ليه القس أنكرهإاملسلمني ونظر 
  .لينا بعبيدهم لصغر قدرنا عندهمإ فبعثوا ،دعوناهم نخاطبهم

                                     
رجال الطويس  و٥٨صرجال ابن داود  و١٧١ ص١ جآل أيب طالبمناقب ) ١(

 ١جألردبييل لجامع الرواة  و٣٠٢ ص١جلتفريش لنقد الرجال و ٢٧ص
سامء  و١٢٩ ص٢جطرائف املقال و ١٥١صربايس لكلإكليل املنهج  و١٣١ص

 و ٣٢٦ ص٣٠ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٨١ ص٢جاملقال 
العقد :   وراجع٣٧٥ ص٢جأعيان الشيعة  و١٤٨ ص٢٠ج) اإلسالميةط دار (

  . ١٤٩صالنضيد والدر الفريد 
جامع أحاديث و ٣١٣صروضة الواعظني  و٢٩٢ ص١جمن ال حيرضه الفقيه  )٢(

منتهى املطلب و ٣٨٠صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و٦٣٤ ص٤جيعة الش
 .٣٢٩ ص٧جاحلدائق النارضة  و٢٥٣ ص١ج) ق. ط( و ٣٧٢ ص٤ج) ج.ط(
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 منكم حتى ًن امللك يريد أمرياإ : أبلغ موالك وقل له،عبد أهيا ال:ثم قال
 .خياطبه بام يريد
 »صىل اهللا عليه وآله« أهيا القس أنا بالل موىل رسول اهللا :فقال بالل

 . )١(..الخ..  ولست بعاجز عن جواب صاحبك،ومؤذنه
إهنم يروون روايات متناقضة يف هذا املجال، حتى ال تكاد تلتقي  ً:رابعا

 . مع أخرى، ويكفي أن نذكر اختالفها يف الثمن الذي أعطاه أبو بكررواية 
 .ًإنه أعطى ثمنه غالما له أجلد منه: فرواية تقول
  .ًإنه أعطى غالما وزوجته، وابنته، ومائتي دينار: وأخرى
  .اشرتاه بسبع أواق: وثالثة
  .بتسع: ورابعة
  .بخمس: وخامسة
  .برطل من ذهب: وسادسة
الف آ، الذي كان صاحب عرشة سرتاه بعبده قسطاإنه اش: وسابعة

  .دينار، وجوار، وغلامن، ومواش
بربدة، وعرش أواق من فضة، إىل غري ذلك من وجوه االختالف : وثامنة
  .)٢(والتناقض

                                     
 .٢٠ ص٢جلواقدي لفتوح الشام  )١(
= ١ج: ، وقاموس الرجال٢٩٩ و ٢٩٨ ص١ج: السرية احللبية: راجع ما تقدم يف) ٢(
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ًما أنزل اهللا فينا شيئا من القرآن غري أن :  عن عائشة أهنا قالت:ًاخامس
 ).ة باإلفكيعني اآليات املرتبط. ()١(اهللا أنزل عذري

 .)٢ً(ولكننا ذكرنا أن آيات اإلفك مل تنزل فيها أيضا
 الصحيح من سرية النبي :وهناك كالم أوسع من هذا أوردناه يف كتابنا

، يتعلق بموضوع رشاء أيب بكر لبالل وغريه »صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
 .من املوايل، فراجع
:   قوله تعاىلأن نزول اآليات، وهي:  ذكرت بعض الروايات:ًاسادس

                                     
: لسرية النبوبة البن هشام، وا٣٥٣ ص١ج: ، وسري أعالم النبالء٢١٦ص= 
  .، وغري ذلك كثري١٤٨ ص١ج: ، وحلية األولياء٣٤٠ ص١ج

 ٦ج) ط دار الفكر(و  ١٢١ ص٣ج) ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري : راجع) ١(
الدر  و٢١ ص٥ وفتح القدير ج١٧١ ص٤وتفسري القرآن العظيم ج ٤٢ص

 ٤٤٣ ص٨جفتح الباري و ١٧٠ ص١٩جعمدة القاري  و٤١ ص٦املنثور ج
) دار الكتب العلميةط ( و ١٩٢ص )دار إحياء العلومط (اب النقول لبو
: وراجع. ٩٦ ص٨ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و١٧٥ص

كتاب األربعني  و١٣٧ و ٨٩ ص٣جالرصاط املستقيم  و٢٤٧ ص٨الغدير ج
مناقب أهل البيت  و٥٤٠ ص٣١جبحار األنوار  و٥٠٦صلشريازي ل
 . ٤٦٢صلشريواين ل

الصحيح يف سرية النبي : حديث اإلفك تاريخ ودراسة، وكتابنا: كتابناراجع ) ٢(
  .١٣ج» صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
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َوأما من بخل واستغنى﴿ َْ ْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َوكذب باحلسنى َ ْ ُ ِ َ ََّ َفسنيرسه للعرسى َ ُْ ِّ َ َُ ُْ ِ ُ  يف سمرة )١(﴾َ
بن جندب يف قضية النخلة التي كانت يف بيت بعض الصحابة، وقد أبى 
سمرة إال أن يديم الدخول إليها من غري استئذان، ومل يبعها بمثلها يف 

 ..اجلنة
ال رضر : وقال.. بقلعها وإلقائها إليه» صىل اهللا عليه وآله «فأمر النبي

 .وال رضار يف اإلسالم
عليه « أن تكون اآليات كلها يف سورة الليل، قد نزلت يف عيل :ونرجح

ولعل سمرة مل يتعظ هبا، فاستشهد .. ، ويف ذلك الغني املورس»السالم
يف بعض جونبها، الرسول له بآيات سورة الليل إذا يغشى النطباقها عليه 

ولكن انطباقها عىل ما جرى ألمري املؤمنني بصورة أتم، . وبعض آياهتا
  .فالحظ وقارن.. وأوىف وأبني وأظهر

 
 
 
 
 
 

                                     
  . من الليل١٠ ـ ٨ اآليات )١(
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  :رابع الالفصل
 

  ..’  الرسولالميف ك ×علي 
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  :حبق علي اغفر للمذنبني
صىل اهللا عليه «سول اهللا  دخلت عىل ر:عن عبد اهللا بن مسعود قال

 .).ظ. ًعيانا (ً أرين احلق أنظر إليه بيانا، يا رسول اهللا: فسلمت وقلت،»وآله
 !فانظر ماذا ترى؟،  لج املخدع، يا ابن مسعود:فقال
ً  وساجداً راكعا»عليه السالم« فإذا عيل بن أيب طالب ، فدخلت:قال

حممد إال ما اللهم بحق نبيك :  ويقول،وهو خيشع يف ركوعه وسجوده
 .غفرت للمذنبني من شيعتي

ً  بذلك، فوجدته راكعا»صىل اهللا عليه وآله«خرب رسول اهللا فخرجت أل
 اللهم بحق عيل وليك إال : وهو خيشع يف ركوعه وسجوده ويقول.ًوساجدا

 .ما غفرت للمذنبني من أمتي
 يا ابن : وقال، يف صالته»صىل اهللا عليه وآله«فأخذين اهللع، فأوجز 

 ! بعد إيامن؟ً أكفرا،ودمسع
 غري أين نظرت إىل عيل وهو يسأل اهللا ، ال وعيشك يا رسول اهللا:فقلت

تعاىل بجاهك، ونظرت إليك وأنت تسأل اهللا تعاىل بجاهه، فال أعلم أيكام 
 !أوجه عند اهللا تعاىل من اآلخر؟

 واحلسن واحلسني ً إن اهللا تعاىل خلقني وخلق عليا،ابن مسعود يا :فقال
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 وخلق منه الساموات ،ر قدسه، فلام أراد أن ينشئ خلقه فتق نوريمن نو
 .واألرض، وأنا واهللا أجل من الساموات واألرض

 وخلق منه العرش والكريس، وعيل واهللا أجل من ،وفتق نور عيل
 .العرش والكريس

 وخلق منه احلور العني واملالئكة، واحلسن واهللا ،وفتق نور احلسن
 .الئكةأجل من احلور العني وامل
 وخلق منه اللوح والقلم، واحلسني واهللا أجل من ،وفتق نور احلسني

 .اللوح والقلم
 .فعند ذلك أظلمت املشارق واملغارب

 بحق األشباح التي خلقتها إال ، إهلنا وسيدنا:فضجت املالئكة ونادت
 .ما فرجت عنا هذه الظلمة

ل النور ، فاحتمً فخلق منها روحا،فعند ذلك تكلم اهللا بكلمة أخرى
 فأقامها أمام العرش، فأزهرت املشارق ،الروح، فخلق منه الزهراء فاطمة

 .واملغارب، فألجل ذلك سميت الزهراء
 أدخال : إذا كان يوم القيامة يقول اهللا عز وجل يل ولعيل،يا ابن مسعود

 . وألقيا يف النار من أبغضتام،اجلنة من أحببتام
ِألق﴿: والدليل عىل ذلك قوله تعاىل ْ ٍيا يف جهنم كل كفار عنيدَ ِ َ ٍَ َّ َ َُّ َ ََّ َ ِ﴾)١(. 

                                     
 . من سورة ق٢٤اآلية ) ١(
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 ! من الكفار العنيد؟، يا رسول اهللا:فقلت
 .)١( والعنيد من عاند عيل بن أيب طالب، الكفار من كفر بنبويت:قال
 :ونقول
وأن .  دلت هذه الرواية عىل جواز التوسل باألنبياء واألوصياءً:أوال

 .ذلك ليس من الرشك يف يشء
مستجاب الدعوة، وكذلك » صىل اهللا عليه وآله«لنبي إن ا :ًثانيا

» عليهام الصالة والسالم«الويص، وال حيتاجان إىل التوسل بأحد، ولكنهام 
يتعامالن مع نفسيهام كام يتعامل سائر الناس مع أنفسهم، فال يأخذان معنى 

ومن فوائد ذلك جتسيد معنى األسوة والقدوة .. العصمة يف تعاملهام هذا
ملية؛ إذ لو فهم الناس أهنام يتعامالن عىل أساس حقيقة النبوة بصورة ع

 ..واإلمامة، ليشعر الناس بالعجز عن التأيس هبام، واملجارات هلام
 :تعريف ابن مسعود بأمور:  املطلوب هنا:ًثالثا
من » عليه السالم« أن يرى بأم عينيه وبصورة عملية مقام عيل :أحدها

 .»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
                                     

 عن جامع الفوائد، وعن ٤٤ و ٤٣ ص٤٠ وج٧٤  و٧٣ ص٣٦جبحار األنوار ) ١(
شاذان لالفضائل  و٦١٢ ـ ٦١٠ ص٢جتأويل اآليات الفضائل لشاذان، و

الدر  و٤١٩ ـ ٤١٧ و ٢٢١ ـ ٢١٩ ص٣جمدينة املعاجز  و١٢٩ و ١٢٨ص
 ٤جغاية املرام  و١٠٨ و ١٠٧صاللمعة البيضاء  و٧٦٦ و ٧٦٥صالنظيم 
 .٢٥٠ ص٥ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٦ ص٧ وج١٦٣ص
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بأمته، واهتامم » صىل اهللا عليه وآله« تعريفه بمدى اهتامم النبي :الثاين
 .بشيعته» عليه السالم«عيل 

ٌّ أن هذا اهلم هم حقيقي، حيمله كل منهام إىل خلواته، ويناجي :الثالث َّ
 ..به ربه، ويبذل اجلهد يف العبادة والتبتل إىل اهللا من أجله

للمطيعني ال تعني سعيه » ه وآلهصىل اهللا علي« أن حمبة النبي :الرابع
لعذاب وشقاء العاصني، بل هو يسعى إلنقاذهم من البالء، وختليصهم من 

 .العذاب والعناء والشقاء
أكفر بعد : حني قال البن مسعود» صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًرابعا
قد أعطاه جرعة تفيده يف التحمل والتامسك والثبات، وتؤهله ! إيامن؟

من حقائق » صىل اهللا عليه وآله«عظم، مما تضمنته أقواله لتلقي ما هو أ
ودقائق، حول هذه املوجودات النورانية السامية املقام، ليقيم بذلك احلجة 
ًعىل ابن مسعود، ولتكون له ذخرا ومالذا يف األيام الصعبة، حني هتجم  ً
عليه وعىل غريه اللوابس، وتعصف رياح الشبهات، وتلقي ظلم األضاليل 

 .. اطيل والرتهات بكالكلهاواألب
وليهلك من هلك عن بينة، وحييا .. فلعله يستعني هبا عىل إنقاذ غريه

 .من حيي عن بينة، وما ربك بظالم للعبيد
  :علي فرعها والنيب شجرة،
 »صىل اهللا عليه وآله« كان رسول اهللا : عن جابر،عن أيب الزبري

، »عليه السالم«وإىل عيل َّ، فأومأ إيل جتاهه» عليه السالم« وعيل ات،بعرف
 .يا عيل ادن مني : فقالفأتيناه،
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يا  ـ يعني كفك يف كفي ـ مخسك يف مخيس أطرح :فدنا عيل منه، فقال
 واحلسن واحلسني ، وأنت فرعها، أنا أصلها، أنا وأنت من شجرة،عيل

  .اجلنةتعاىل ا أدخله اهللا  أغصاهنمن تعلق بغصن منف ،أغصاهنا
 وصلوا حتى يكونوا ،اموا حتى يكونوا كاحلنايا لو أن أمتي صيا عيل،

  .)١(يف النارتعاىل  ثم أبغضوك ألكبهم اهللا ،كاألوتار
 : ونقول 

 : الحظ ما ييل
قد أومأ إىل جابر، » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي :  وتقول الرواية ـ١

دون » عليه السالم«ًمعا، ولكنه وجه اخلطاب لعيل » عليه السالم«وإىل عيل 
ًأن يتخذ جابرا كشاهد عىل ما : »صىل اهللا عليه وآله«فهل أراد .. اهسو

وقد أشار إليه معه ليفهم أنه هو اآلخر يتحمل مسؤولية جتاه ما ! جيري؟
 !!»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«سيقوله 

                                     
الة  وعن الرس١٦ ح٥١ ص١فرائد السمطني جو ٢٨٩ ص٣الفصول املئة ج) ١(

 ١٨٠ ص٧ج) امللحقات(القوامية يف فضائل الصحابة، وراجع إحقاق احلق 
 ٢١ وج١٨٤ ص١٧ وج١٢٥ و ١٢٤ ص١٦وج ١٥٨ ص٩ وج٨٣و
 ٦٤ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و ٨٤ ص٣١ وج١٣٥ ص٢٣ وج٤٤٢ص

العقد النضيد والدر الفريد  و٢٤٢ ص١جمناقب اإلمام أمري املؤمنني الكويف و
غاية  و٢٧٠ ص١جينابيع املودة  و٢٢٦ ص٢٧جبحار األنوار  و٥٢صلقمي ل

 . ٣٣٤صلتنكابني لسفينة النجاة  و٦٣ و ٦٢ ص٣جاملرام 
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أومأ إليه، » صىل اهللا عليه وآله«ًإن جابرا توهم أن النبي :  قد يقال ـ٢
 ..فقط» عليه السالم« أومأ لعيل وهو إنام

 :ونجيب
ً أن جابرا كان يف ناحية أخرى يف ذلك :بأنه يستشم من الرواية

بأن : ، حيث رصح جابر»عليه السالم«املجلس، ومل يكن إىل جانب عيل 
: ًعليا كان جتاه النبي، وسكت عن نفسه، ولو كان جابر يف نفس اإلجتاه لقال

 ..هجتاه» عليه السالم«وأنا وعيل 
صىل «أنه :  إذا ترجح أهنام كانا يف موضعني خمتلفني، فذلك يعني ـ٣

، واألخرى جلابر »عليه السالم«أومأ إيامءتني، إحدامها لعيل » اهللا عليه وآله
 ..»رمحه اهللا«

صىل اهللا عليه «مخسه يف مخس النبي » عليه السالم« إن وضع عيل  ـ٤
يشري إىل التالحم، وإىل متام » آلهصىل اهللا عليه و«بأمر من رسول اهللا » وآله

وعىل استيعاب هذا التطابق وهذا التالحم كام .. اإلنسجام والتطابق بينهام
 ً.تستوعب الكف بخمس أصابعها الكف األخرى بخمس أصابعها أيضا

هذا التوافق والتطابق ـ بالقول ـ » صىل اهللا عليه وآله« ثم أعلن  ـ٥
أنا وأنت : » عليه السالم«لعيل » عليه وآلهصىل اهللا «ليؤكد هذا الفعل، فقال 
 .يا عيل من شجرة واحدة

ً وحيث إن ذلك ال يمنع من أن يكون غريمها أيضا من شجرة، كام  ـ٦
مع (» صىل اهللا عليه وآله«ال يمنع من أن يكون أشخاص آخرون من النبي 

ت، فقد شفع ذلك بقوله النايف هلذه اإلحتامال) أو بدونه» عليه السالم«عيل 
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أصلها، » صىل اهللا عليه وآله«حني فصل حقيقة هذه الشجرة بأن النبي 
ًوعليا فرعها، واحلسنني غصناها، فلم يبق يف الشجرة مكان متكن املشاركة 

 ..فيه ألي كان من الناس
أن هلؤالء األطهار حقيقة منسجمة، ومتوافقة :  بينت هذه الرواية ـ٧

مر األهم لإلنسان، الوصول للجنة يف آثارها، وأحواهلا وأطوارها، ويف األ
 . بالتعلق بأي غصن من أغصاهنا

وإذا كانت األغصان منطلقة من الفرع، والفرع منطلق من األصل، 
 .فذلك يعني أنه حيمل حقيقته، وخصائصه يف عمق ذاته وكنهه

عليه «بأن األعامل ال تقبل من مبغيض عيل :  ثم رصحت الرواية ـ٨
 ..ثرهتا، وشدة معاناة اإلنسان هلا يف حياته الدينا، مهام بلغت يف ك»السالم

ًوهذا املضمون مؤيد بمضامني كثرية جدا أو متواترة تؤكد عىل أن 
حتى لو صام هناره، » عليه السالم«األعامل ال تقبل بدون والية والية عيل 

بل قد ذكرنا يف بعض فصول هذا الكتاب أن .. وقام ليله، وحج دهره
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴿:  قوله تعاىلالفقرة األخرية، يف َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ

َوإن مل تفعل فام بلغت رسالته واهللاُ يعصمك من  ْ َ ُ َ َ َِ َِ ُ َ ََ َ ََ َّ ِْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِالناسِ َإن اهللاَ ال هيدي القوم  َّ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َّ ِ
َالكافرين ِ ِ َ  .ً، تدل عىل ذلك أيضا)١(﴾ْ
 قد كان يف عرفات، فمن املتوقع أن يكون  وحيث إن هذا احلدث ـ٩

 ..كثري من الناس قد شهدوه، وسمعوا ورأوا ما جرى

                                     
 . من سورة املائدة٦٧اآلية ) ١(



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستثري  »عليه السالم« وعيل  أن اإليامءة النبوية جلابر:ومعنى هذا
.. األسئلة عن سبب عدم خماطبة جابر بيشء من الكالم رغم اإلشارة إليه

أمل فيه، ويف مراميه ويكون نفس هذا اللغز من أسباب تذكر احلدث، والت
 .ومغازيه

  :’تكذيب سلمان حبضرة النيب 
 أيكم يصوم : ألصحابهً يوما»صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا 

 !؟الدهر
 . أنا يا رسول اهللا:فقال سلامن

 !؟ فأيكم حييى الليل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 . أنا يا رسول اهللا:فقال سلامن

 .القرآن يف كل يوم فأيكم خيتم :قال
 . أنا يا رسول اهللا:فقال سلامن

 إن سلامن رجل من ، يا رسول اهللا: فقال،فغضب بعض أصحابه
 . يريد أن يفتخر علينا معارش قريش،الفرس
 ! ؟ أيكم يصوم الدهر:قلت
 . وهو أكثر أيامه يأكل، أنا:فقال
  ؟ أيكم حييى الليل:وقلت
 . وهو أكثر ليلة ينام، أنا:فقال
  !؟ أيكم خيتم القرآن يف كل يوم:وقلت
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 . وهو أكثر هناره صامت، أنا:فقال
 أنى لك بمثل لقامن ، مه يا فالن:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 . سله فإنه ينبئك!؟احلكيم
 !؟ أليس زعمت أنك تصوم الدهر، يا أبا عبد اهللا:فقال الرجل لسلامن

 . نعم:قال
 . رأيتك يف أكثر هنارك تأكل:فقال
ْمن ﴿:  وقال اهللا، إين أصوم الثالثة يف الشهر، ليس حيث تذهب:فقال َ

َِجاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا َِ ْ َْ ََ ُ َ ُ ََ َ َ ِ  فذلك ، وأصل شعبان بشهر رمضان،)١(﴾َ
 .صوم الدهر
 !؟ أليس زعمت أنك حتيي الليل:فقال
 . نعم:فقال
 . أنت أكثر ليلك نائم:فقال
صىل اهللا عليه «سول اهللا  ولكني سمعت ر، ليس حيث تذهب:فقال

 . وأنا أبيت عىل طهر، الليل كلها فكأنام حي،رمن نام عىل طه:  يقول»وآله
 !؟يف كل يوم  أليس زعمت أنك ختتم القرآن:فقال
 . نعم:قال
 . فإنك أيامك صامت:قال

                                     
 . من سورة األنعام١٦٠اآلية ) ١(
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صىل اهللا « ولكني سمعت حبيبي رسول اهللا ، ليس حيث تذهب:فقال
ْقل ﴿ مثلك يف أمتي مثل ، يا أبا احلسن:لب يقول لعيل بن أيب طا»عليه وآله ُ
ٌهو اهللاُ أحد َ َ  ومن قرأها مرتني ، فقد قرأ ثلث القرآن،فمن قرأها مرة، )١(﴾َُ

 ومن أحبك بلسانه ، فقد ختم القرآنً ومن قرأها ثالثا،فقد قرأ ثلثي القرآن
 ،يامن ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا اإل،يامنفقد كمل له ثلث اإل

 والذي بعثني .يامنومن أحبك بلسانه وقلبه ونرصك بيده فقد استكمل اإل
 لو أحبك أهل األرض كمحبة أهل السامء لك ملا عذب أحد ،باحلق يا عيل

 .بالنار
 .قرأ قل هو اهللا أحد يف كل يوم ثالث مراتأوأنا 

 .)٢ً(فقام وكأنه ألقم حجرا

 

                                     
 .حيد من سورة التو١ة اآلي) ١(
معاين  و٤٩صلصدوق لفضائل األشهر الثالثة و ٨٥صلصدوق لاألمايل  )٢(

 ٤ ص٣مناقب آل أيب طالب ج و٢٨٠صضة الواعظني رو و٢٣٤األخبار ص
 ٨٩ وج١٨١ ص٧٣ وج٢٥٧ ص٣٩ وج٣١٧ ص٢٢بحار األنوار جو
 ٢٨٠ ص٣ والفصول املئة ج١٤٤ ص٦جغاية املرام  و٩٣ ص٩٤ وج٣٤٥ص

لنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٣٩٧ ص٩ججامع أحاديث الشيعة و
ل سلامن نفس الرمحن يف فضائ و٢١٢صالدرجات الرفيعة  و٣٧٩ ص٨ج
 .٣٦٩ص
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 :ونقول
يعرف سلامن، أكثر مما يعرفه » صىل اهللا عليه وآله« لقد كان النبي  ـ١

ًويعرف أنه يفطر ويصوم، وينام الليل، وكان يراه صامتا يف . سائر أصحابه
ولكنه ليس فقط مل يعرتض عىل سلامن، بل وقف يف موقع . كثري من أيامه

املدافع عنه، بل هو قد جتاوز الدفاع إىل الثناء العظيم عليه، وجعله مثل 
 .لقامن احلكيم
سله : لذلك املتهجم عىل سلامن» ىل اهللا عليه وآلهص« إن قوله  ـ٢

 .ينبئك، يشري إىل ثقته بأن سلامن يملك اجلواب الكايف والشايف
يضع األمور » رمحه اهللا« إن تشبيه سلامن بلقامن احلكيم يشري إىل أنه  ـ٣

 ..يف مواضعها بدقة متناهية، وليس يف ترصفاته وأقواله زلل وال خطل
 بمثل فالن، تشري ـ بعد استثناء عيل وفاطمة  إن كلمة أنى لك ـ٤

، الذين ال يقاس هبم أحد ـ إىل أنه ال نظري »عليهم السالم«واحلسنني 
 .لسلامن يف دقة مواقفه، وصوابية أقواله، وموافقتها للحكمة

ً إن ذلك الذي هتجم عىل سلامن كان من املهاجرين، وكان قرشيا  ـ٥ َّ
 ..فيام يظهر
نطق أهل العصبية اجلاهلية الذي ال يقره اإلسالم،  إنه قد تكلم بم ـ٦

ًوال يرضاه أهل العقل والدين، فقد اعترب سلامن فارسيا يريد أن يفتخر عىل 
 .قريش
 إن جواب سلامن يدل عىل مدى علمه وفقاهته، ودقته يف فهم كالم  ـ٧

 ..، وهو يفهم ويعمل بام يفهم»صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
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يف األمة بقل هو اهللا أحد قد جاء » عليه السالم«  لعل تشبيه عيل ـ٨
، ويقوم به، وقد »عليه السالم«ليظهر أن اإليامن كله يتمحور حول عيل 

 .أوضح ذلك كالم الرسول الذي نقله سلامن أيام إيضاح
مل يبادر إىل توضيح مراد سلامن، بل ترك » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٩

قد أحسن » صىل اهللا عليه وآله«هم متوهم أنه األمر إليه، ربام لكي ال يتو
 ..الظن بسلامن، وأنه يبعد أن يكون سلامن قد نحى هذا املنحى الدقيق

أراد أن يفسح » صىل اهللا عليه وآله«فلعل النبي !  ومن يدري؟ ـ١٠
، هبذه »عليه السالم«املجال أمام سلامن ليظهر هذه الكرامة العظيمة لعيل 

 .ة ومؤثرةالصورة التي جاءت مثري
  :يكونرسول اهللا خيرب عليا مبا 

 :»صىل اهللا عليه وآله«ال رسول اهللا  ق:قال» عليه السالم«عن عيل 
 وأكلوا .كيف أنت إذا زهد الناس يف اآلخرة ورغبوا يف الدنيا! يا عيل

 ؟ ً ومال اهللا دوالً واختذوا دين اهللا دخالً مجاً وأحبوا املال حبا،ًالرتاث أكال ملا
، وأختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة وأصرب أتركهم وما اختاروا :قلت

 !وبلواها حتى أحلق بك إن شاء اهللاعىل مصائب الدنيا 
 .)١(، اللهم افعل ذلك به صدقت:قال

                                     
ذخائر  و٢٨٠ ص١١ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٢١٧ينابيع املودة ص) ١(

=  جواهر و٥٥٥صتفسري فرات  و٤٦٣ ص٢٩بحار األنوار ج و١٠١صالعقبى 
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 :ونقول
عليه «يوجه كالمه إىل أمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ١
، ويأباها الوجدان ليعلن موقفه من أحداث ال يقرها الرشع» السالم

يريد أن يعلمه بوقوعها، لتكون » صىل اهللا عليه وآله«والضمري احلي، كان 
ًعنوانا مشريا إىل أن تغري األحوال وحتوهلا باجتاه ال يرضاه اهللا تبارك  ً

 ..وتعاىل
» عليه السالم«أن معرفة موقف عيل :  إن هذا اإلخبار معناه ـ٢

 ..ًهم جدا، يربر أمهية السؤال عنهوطريقة تعامله مع هذا الواقع أمر م
عليه «ًإىل أن هذا األمر يعني عليا : ً إن هذا السؤال يشري أيضا ـ٣
 .أكثر من أي شخص آخر» السالم
ًسيكون غائبا بحسب » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  وهو يعني ـ٤
 ..الظاهر

 ..ًإذ لو كان حارضا لكان موقفه هو الذي حيدد مسار األحداث
إن ما سوف يستجد سيكون له جتذر يف أعامق النفوس، ثم ينطلق   ـ٥

ًمنها له ليتجسد حركة وسلوكا وموقفا عىل صعيد الواقع اخلارجي العام ً.. 
أنه سوف ال يتعامل بانفعال : »عليه السالم« قد أوضح جواب عيل  ـ٦

حيث أخرب أنه سوف ال هيتم ملا يصدر عنهم من .. وإنام بحكمة وروية
                                     

رشح إحقاق احلق  و٢٧٢ ص١بن الدمشقي جالاملطالب يف مناقب اإلمام عيل = 
 .٢١١صنفي فتح الدين احللفلك النجاة  و٢٣٢ ص٣٢ وج١٣٦ ص١٨ج
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مهام .. ل هو يلتزم بام يريض اهللا ورسوله، وحيقق الفوز باآلخرةأفعال، ب
كلفه ذلك من مصائب وباليا، وحمن ورزايا يف الدنيا، نتيجة لطغيان 

 .األهواء، والنزوات، ويقظة أحقاد وعصبيات
عليه «بصدق عيل » صىل اهللا عليه وآله« وقد رصح رسول اهللا  ـ٧
ب من اهللا تعاىل أن يشمله برعايته، ، ووفائه يف تعهداته، ولكنه طل»السالم

 .ويمده بالطافه، ملا يعلم من شدة األمر، وعظيم البالء واإلبتالء فيه
  :×آية حب أهل البيت حب علي 

 ذات يوم ونحن »صىل اهللا عليه وآله« قال رسول اهللا :عن أيب بردة قال
بد يوم القيامة حتى يسأل عن  ال تزول قدما ع،والذي نفيس بيده: حوله
ماله مما كسبه  وعن !؟ وعن جسده فيام أباله!؟عن عمره فيام أفناه: أربع

 !؟ وعن حبنا أهل البيت!؟وفيام أنفقه
 !؟ وما آية حبكم من بعدك، يا رسول اهللا:فقال عمر
 وهو إىل ـ »عليه السالم« فوضع يده عىل رأس عيل بن أيب طالب :قال

 .)١(آية حبنا من بعدي حب هذا: فقال ـجنبه 

                                     
 ٢٩٩ ص٣٩ وراجع ج٧٩ ص٣٦بحار األنوار ج و١٢٥الفصول املهمة ص) ١(

و  ٧٦صلخوارزمي  لاملناقب  و٤٩صبن عمرو النقاش الفوائد العراقيني و
 ٢٣٥ ص٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١٠٣ ص١جكشف الغمة  و٧٧
 = ٣٩٣ ص٢٤ وج٣٤٢ ص٢١ وج١٣٥ ص٢٠ج و٤٧٨ و ٣٥٦ ص١٨وج
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 :حظ هناويال
 ال ندري ملاذا اختار عمر بن اخلطاب السؤال عن عالمة حب ً:أوال

، ومل يسأل عن يشء له ارتباط باألمور الثالثة »عليهم السالم«أهل البيت 
هل أراد أن يعرف عالمة حب أهل البيت، ليكتشف !! التي سبقتها

األشخاص الذين حيملون هذا احلب، فيتعامل معهم وفق ما يرتأيه 
 !ه عليه سياساته يف األحوال املختلفة؟وتفرض

أم أنه أراد أن يعرف نفسه إن كان حيمل، أو ال حيمل هذا احلب هلم 
 !؟»عليهم السالم«

وهل جيب أن تكون هلذا احلب عالمة يعرف الناس من خالهلا املحب 
 !واملبغض؟
 حبذا لو سأل عمر عن األمور التي ينبغي إفناء العمر فيها، أو :ًثانيا

مور التي ينبغي إبالء اجلسد فيها، أو عن املواضع التي يصح كسب عن األ
وعن األمور التي تزيد هذا !!.. املال فيها، واملواضع التي جيب إنفاقه فيها

احلب قوة لدى صاحبه، أو عن موجبات احلصول عىل هذا احلب لدى من 
 !!ًال يملك شيئا منه، أو نحو ذلك

» عليهم السالم« جعل امليزان هو حبهم »صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًثالثا

                                     
كتاب األربعني  و٤ ص٢ج) املكتبة احليدريةط (الب مناقب آل أيب طو= 

 ١جبن الصباغ الالفصول املهمة  و٢٢٧صكشف اليقني  و٢٤٤صلامحوزي ل
 . ٩٣ ص٣جغاية املرام  و٣٣٧ و ٣٣٦ ص١جينابيع املودة  و٥٨٤ص
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من بعده، فإهنا هي الفرتة التي يمتحن فيها الناس، وترشئب فيها األعناق 
لنيل املقامات واملناصب مهام غلت القيم التي سيبذلوهنا يف هذا السبيل، 

 .ومهام بلغ الظلم الذي سيامرسونه 
  :أبو ذر وحديث الرحى

 بعثني رسول اهللا :أيب ذر قالعن روى حمب الدين الطربي، بسنده 
 فعدت ، فلم جيبني، فناديته، فأتيته.ً أدعو عليا»صىل اهللا عليه وآله«

 . فهو يف البيت،عد إليه وادعه: فقال ،]رسول اهللا[وأخربت 
 ، فشارفت الباب، فسمعت صوت الرحى تطحن، فعدت وناديته:قال

 فقلت ،ًنرشحا فخرج إيل م،فناديته! !!وليس معها أحدفإذا الرحى تطحن 
 . يدعوك»صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا : له

 .فجاء
 يا : فقال، وينظر إيل»صىل اهللا عليه وآله«ثم مل أزل أنظر إىل رسول اهللا 

 !؟ ما شأنك،أبا ذر
 رأيت رحى يف بيت عيل ، عجب من العجائب، يا رسول اهللا:فقلت

 !!!عها أحد يديرهاتطحن وليس م
 وقد وكلوا بمعونة ، هللا مالئكة سياحني يف األرض إن، يا أبا ذر:فقال
 .)١(آل حممد

                                     
= بن الب ـجواهر املطال و٢٠٢ ص٣الرياض النرضة جو ٩٨صذخائر العقبى  )١(
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 :ونقول
 :يالحظ يف الرواية األمور التالية

يف املرة حني ناداه  »رمحه اهللا«  ذرن عدم جواب أمري املؤمنني أليبإ ـ ١
 أو لغري ذلك من أسباب، ارتفعت ،قد يكون ألجل انشغاله بالصالةاألوىل 

 .لثانيةحني عاد إليه يف املرة ا
 ما معنى أن يشارف أبو ذر لريى الرحى، وهي تطحن، أال يعد  ـ٢

 !من التطلع يف الدور املنهي عنه؟ أو !ذلك من حماولة النظر إىل العورات؟
 :ونجيب
ً  قد يكون أبو ذر عىل علم بخلو الدار من النساء، وعىل علم أيضاً:أوال
وا يف وضع طبيعي، ال  أو غريه، ممن حيتمل أن يكونوا هناك كانًبأن عليا

 .يزعجهم اطالع الناس عليه
رشاف  ال حيظر عىل الناس اإلكان لعل هذه الرحى كانت يف م:ًثانيا

 . أو الوصول اليه،عليه
بداء احتامل أن تكون ثمة رغبة يف اطالع أيب ذر عىل إن مك قد ي ـ٣

وهو الذي أعلم . ليخرب الناس بام رأى. تلك الرحى، وهي تعمل بنفسها

                                     
رشح و ٤٦٥ و ٣٨٠و  ١٨٧ ص٢جاملودة ينابيع و ٢٦٤ ص١جالدمشقي = 

 ١٩وج ٤٨٤و  ٢١١  و١٩٧ ص١٨ج و٧٠٦ ص٨ج )امللحقات(إحقاق احلق 
مناقب أهل البيت  و٤٢٥  و٢٠٨ ص٣١وج ٢٨٥ و ٢٨٤ ص٢٤وج ١٥١ص

 . ١٤٥ ص٤جالغدير  عن الصواعق املحرقة، و٢٠٦صلشريواين ل
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سول االعظم الناس، بأنه ما أقلت الغرباء، وال أظلت اخلرضاء من ذي الر
 .جة أصدق منههل

  أن حديث الرحى ليس جمرد كرامة»صىل اهللا عليه وآله«  بنيلقد  ـ٤
هو  بل . قد يتوهم زواهلا بزوال أو باختالل موجبات استحقاقها،عابرة

ولئك املالئكة بمعونة آل هلي ألهلية ثابتة وباقية ببقاء هذا التوكيل اإلإكرامة 
 . ويف أي زمان احتاجوا فيه إىل املعونة،حممد يف أي مكان يف األرض

هذه   يشري إىل بقاء واستمرار موجباتفاحلديث عن توكيل املالئكة
 .»صىل اهللا عليه وآله« الكرامة آلل حممد

أن خيرب الناس بأمر هؤالء » صىل اهللا عليه وآله« كان يمكن للنبي  ـ٥
 أن اقرتان اخلرب باحلدث، :واحلقيقة هي.. ئكة، من دون انتظار ما جرىاملال

 وتأمل أيب ذر للحصول عىل تفسري ما رأى سيكون ،ثم االنتظار التعجبي
 ،أكثر دقة يف فهم املرادجيعله حفظه، وله  ما يراد ه يف حفظًأشد تأثريا

اهللا عليه صىل  «املعنى التطبيقي والعميل للكلمة التي يريد النبيإدراك و
 . أن يطلقها»وآله

  !:رابع اخللفاء كيف؟ وملاذا؟
صىل اهللا عليه « بينام انا أميش مع النبي :قال »عليه السالم«عيل  عن

 بعيد ما ، كث اللحية،لا إذ لقينا شيخ طو، يف بعض طرقات املدينة»وآله
 ثم التفت . ورحب به،»صىل اهللا عليه وآله« فسلم عىل النبي ،بني املنكبني

 أليس كذلك : السالم عليك يا رابع اخللفاء ورمحة اهللا وبركاته: فقال،يلإ
 !؟هو يا رسول اهللا
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 . بىل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له رسول اهللا 
 ، ما هذا الذي قال يل هذا الشيخ، يا رسول اهللا: فقلت،ثم مىض
 !؟وتصديقك له
ِّإين ﴿ :ن اهللا عز وجل قال يف كتابهإ ، أنت كذلك واحلمد هللا:قال ِ

ًجاعل يف األرض خليفة ٌَ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ  .»عليه السالم« واخلليفة املجعول فيها آدم ،)١(﴾َ
ِيا داوود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس ﴿: وقال َِّ َ ََ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ َُ ََّ ََ ْ ِ ً ِْ َ ِ

ِّباحلق َ  . فهو الثاين،)٢(﴾ِ
: »معليهام السال«وقال عز وجل حكاية عن موسى حني قال هلارون 

ْاخلفني يف قومي وأصلح﴿ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُِ ْ عليه «فهو هارون إذ استخلفه موسى ، )٣(﴾ْ
 . فهو الثالث، يف قومه»السالم

ِّوأذان من اهللاِ ورسوله إىل الناس يوم احلج ﴿ :عز وجلاهللا وقال  ْ َ َ ََ َ َ ُ َِ َّ َ ِ ِ ِ ِ ٌ َ َ
ِاألكرب َ ْ َ  ، وأنت وصيي،فكنت أنت املبلغ عن اهللا وعن رسوله ،)٤(﴾ْ
 وأنت منى بمنزلة هارون من ، واملؤدى عني، وقايض ديني،يووزير

 أوال ، فأنت رابع اخللفاء كام سلم عليك الشيخ،موسى إال أنه ال نبي بعدي
 !؟تدري من هو

                                     
 . من سورة البقرة٣٠اآلية ) ١(
 . من سورة ص٢٦اآلية ) ٢(
 . من سورة األعراف١٤٢ية اآل) ٣(
 . من سورة التوبة٣اآلية ) ٤(
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 . ال:قلت
 .)١( فاعلم،»عليه السالم« ذاك أخوك اخلرض :قال
 :ونقول

 :نذكر منها، إن هذه الرواية تشري إىل العديد من األمور
وإن كان قد حتدث عن األنبياء واخللفاء » عليه السالم«اخلرض  إن  ـ١

وأشار .  ولكنه فيام يبدو قد استخدم التورية، فأشار إىل ما يأيت.من السابقني
ًإىل ما سبق يف آن واحد، ليدل عىل أنه يعلم أن عليا سيكون احلليفة الرابع يف 

 .الالحق، كام هو عيل يف السابق
. رابعهم» عليه السالم«داود وهارون، وعيل ولكن شتان بني أن آدم و

 .فإهنم أنبياء جعل اهللا اخلالفة هللا كام جعلها له
صىل اهللا عليه «وبني أيب بكر وعمر وعثامن، فإهنم قد تغلبوا 

أخذوا ما ليس هلم بحق رغم كل هذه التأكيدات من اهللا ورسوله عىل »وآله
 .ى هلذا األمرأن يتصد» عليه السالم«أنه ال حيق ألحد سوى عيل 

بأن األمور سوف جتري :  قد أريد به تعريف الناسملاح إن هذا اإل ـ٢
                                     

 ١ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٣ رقم احلديث ٩ ص٢عيون أخبار الرضا ج) ١(
مسند  و٤١٩ ص٢جمدينة املعاجز و ٤١٧ ص٣٦بحار األنوار ج و١٢ص

ينابيع  و٤٨ ص١جتفسري نور الثقلني  و١٢٧ ص١جعطاردي للاإلمام الرضا 
وعن العوامل  ٨٢ ص٤ وج٧٨ ص٢جغاية املرام  و٤٠٣ و ٤٠٢ ص٣جاملودة 
 . ٣٠٩ص
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وأن ثمة من يسعى لنقض تدبري ، عىل خالف ما يريض اهللا تبارك وتعاىل
 .بعد وفاته» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
أن : ليفيد،  إن اخلرض قد استشهد برسول اهللا عىل صحة ما خيرب به ـ٣
فإنه يدل عىل أن خالفة ، حني يؤكد هذا اخلرب»  اهللا عليه وآلهصىل«النبي 

أمر إهلي، كخالفة آدم وداود وهارون، وليس ألحد أن » عليه السالم«عيل 
» صىل اهللا عليه وآله« يستمر خيتار أو أن يرد عىل اهللا، وألجل ذلك ال بد أن

يأخذ البيعة له أن و، بعده» عليه السالم«يف التأكيد عىل إمامة أمري املؤمنني 
ريض الناس أم غضبوا، فإن األمر هللا يضعه حيث . من الناس يف غدير خم

ًوليس غافال عام ، ال يفعل املتناقضات» صىل اهللا عليه وآله«والنبي .. يشاء
أهنم : وأن يعرفهم. أن يقيم احلجة عىل الناسب مكلفولكنه ، يدبر يف اخلفاء

وأهنم إن زعموا رضا اهللا . »ليه السالمع«إن مل يرضوا بعيل خيالفون أمر اهللا 
 .وأنفسهم، فإنام خيدعون بذلك الناس، سوى ذلكورسوله ب
صىل اهللا عليه «بدوره مل يسأل رسول اهللا » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٤

لكي . الذي قاله الشيخ لهعن بل سأل ! عن ذلك الشيخ من هو؟» وآله
ألنه . كيد عىل قوله مرة أخرىبالتأ» صىل اهللا عليه وآله«يرصح رسول اهللا 

الصادق األمني ـ وهو ـ » صىل اهللا عليه وآله«له رسول اهللا وقييعلم أن ما 
وأن .  هو املطلوب من الناس أن يسمعوه وأن يعوهيف جواب ذلك الشيخ 

 ..يعرفوه حتى ال يتالعب به املتالعبون وأصحاب الطموحات
من » عليه السالم«به لعيل قد أكد يف جوا» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٥

رابع » عليه السالم«ًأن عليا خالل استشهاده بأربع آيات قرآنية عىل 
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اخللفاء، وأنه كأولئك األنبياء، واغتصاب هذا األمر منه ال ينقص من 
أن سعي أولئك الناس يف إبطال مقامه، وال يبطل خالفته وال يسقطها، و

بل قد يستفاد منه اإلشارة .. همن لن يؤيت ثامره التي» عليه السالم«خالفته 
 يف ونًأن عليا سيصل إىل ذلك األمر الذي جيهدولو بنحو من اخلفاء إىل 

 . بعد أن يتوىل األمر ثالثة منهم،طمسه
» عليه السالم«اخلالفة قبل عيل أن تويل ثالثة منهم :  ومن الواضح ـ٦
وال ، األمرإىل هذا » عليه السالم«جيعل الناس يتيقنون بعدم وصوله سوف 

الذي يقوم معه بنو أبيه خيضمون مال اهللا خضم ،سيام حني يتوىل ثالثهم
، »عليه السالم «ه إمخال ذكراهلادفة إىلسياساهتم معهم و، اإلبل نبتة الربيع

قني من الناس باستحالة يزيد من ي س، فإن ذلكواحليلولة بينه وبني اخلالفة
 .إىل هذا األمر» عليه السالم«وصوله 
أن اآليات األربع عن آدم وداود وهارون، وعن إبالغ : يالحظ  ـ٧

 احلديث عن خصوص يوم احلج األكرب، قد تضمنت» عليه السالم«عيل 
 واهليمنة عىل قرارهم، ومل تتحدث عن خصوص .اخلالفة الفعلية يف الناس

 ..معنى اإلمامة، بصورة جتريدية، وفكرية، وإيامنية بحتة
 وأنت :»عليه السالم«لعيل »  اهللا عليه وآلهصىل«كام أن قول رسول اهللا 

قد أشار إىل هذه اخلالفة العملية التي تترصف يف .. وصيي ووزيري إلخ
 .ً بصورة فعلية أيضا وتدير وتدبر األمور،الشؤون
بأن الذي تكلم » عليه السالم«ًأخرب عليا » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٨

 قد ، وليس من إنسان عادي،يبذلك هو اخلرض، فالكالم قد صدر من نب
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وذلك ..  وال يتكلم األنبياء إال بوحي من اهللا.خيطئ أو يقرص يف بيان مراميه
بأن يأيت إىل » عليه السالم«أن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أمر اخلرض : يعني

وعىل الناس أن يأخذوا ذلك . ويقول ذلك» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ًتعاىل مل يفعل ذلك عبثا، وال كان ذلك جمرد مداعبة فإن اهللا .. بجدية تامة
 .»عليه السالم«من اخلرض 
أنه اخلرض، » عليه السالم«مل يقل لعيل » صىل اهللا عليه وآله« ثم إنه  ـ٩
 أن أخوة عيل لألنبياء مل تكن لدواع :، وهذا معناهإنه أخوك اخلرض: بل قال

 .»عليه السالم «ًايهبا علاهللا تعاىل شخصية، وإنام هي أهلية اختص 
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  :امسالفصل اخل
 

  ..يف سورة هل أتى× علي 
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  :سورة هل أتى
حدثنا :  قال، حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق:ابن بابويه قالروى 

:  قال، زكرياحدثنا حممد بن:  قال،أبو أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودي
 ، عن جماهد، عن ليث،حدثنا القاسم بن هبرام:  قال،حدثنا شعيب بن واقد

 .عن ابن عباس
 حدثنا أبو أمحد عبد العزيز بن : قال،وحدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق

 عن ،حدثنا سلمة بن خالد:  قال،حدثنا احلسن بن مهران:  قال،حييى اجللودي
:  يف قول اهللا عز وجل»عليهام السالم«  عن أبيه،الصادق جعفر بن حممد

ِيوفون بالنذر﴿ ْ َّ ِ َ ُ  ومها »عليهام السالم«مرض احلسن واحلسني «:  قال،)١(﴾ُ
 فقال ، ومعه رجالن»صىل اهللا عليه وآله« فعادمها رسول اهللا ،صبيان صغريان

 . إن عافامها اهللا هللاً لو نذرت يف ابنيك نذرا،يا أبا احلسن: أحدمها
 وكذلك قالت فاطمة ، هللا عز وجلًثالثة أيام شكرا أصوم :فقال

 .»عليها السالم«
 . وكذلك قالت جاريتهم فضة، نصوم ثالثة أيامً ونحن أيضا:وقال الصبيان

                                     
 . من سورة اإلنسان٧اآلية ) ١(
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 . فأصبحوا صائمني وليس عندهم طعام،فألبسهام اهللا العافية
 ، شمعون:يقال له،  إىل جار له من اليهود»عليه السالم«فانطلق عيل 

هل لك أن تعطيني جزة من صوف تغزهلا لك ابنة :  فقال،فيعالج الصو
 .حممد بثالثة أصوع من شعري

 .نعم :قال
، »عليها السالم« وأخرب فاطمة ، فجاء بالصوف والشعري،فأعطاه

 من ً ثم أخذت صاعا. ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف.فقبلت وأطاعت
م  لكل واحد منه، وخبزت منه مخسة أقراص،الشعري فطحنته وعجنته

 .قرص
 ثم ، املغرب»صىل اهللا عليه وآله« مع النبي »عليه السالم«وصىل عيل 

عليه « فأول لقمة كرسها عيل ، وجلسوا مخستهم، فوضع اخلوان،أتى منزله
السالم عليكم يا أهل بيت :  فقال، إذا مسكني قد وقف بالباب»السالم
مكم اهللا  أنا مسكني من مساكني املسلمني أطعموين مما تأكلون أطع،حممد

 .عىل موائد اجلنة
 :فوضع اللقمة من يده ثم قال

 نيـمعـأج اس ـري النـت خـنـا بـي  ني ــقـد واليــجـمـم ذات الـاطـف
 نــيــنـه حـــاب لــبـاء إىل الـج  ني ـكــســس املـائـن البـريـا تـأم
 زينـع حـائـا جـنـيـو إلــكــشـي   ني ــكــتــسـو إىل اهللا ويــكـشـي
 يندـًدا يـغر ــيــل اخلـعـفـن يـم   ني ــه رهــبـــسـكـرء بــمال ـك
 نــيـنـضـىل الـــا اهللا عــهـرمحـ    ني ــــة رهــنــده يف جـــوعــم
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 نـيـجـار إىل ســنـه الــوي بـهـت    ن ـحزي خل يقف ـب البـاحـوص
 ننيـسـر والـدهـه الـيـث فـكـمـي    ني ــم والغسلــيـمـه احلــرابـش

 :تقول» عليها السالم«فأقبلت فاطمة 
 ةــراعـض ؤم وال ـن لـي مــا بــم    ة ـعم وطاع ا بن ـع يـمـرك سـأم
 ةـاعـن جمـت مـعـبـو إذا أشـأرج    ة ــرباعـوبال ب ـــلـت بالـذيـغ
 ةـاعـفـي شـة فـنــجـل الــوأدخ    ة ــامعـواجل ار ـيـق األخـحلأن ذإ

 ً، وباتوا جياعا،وان فدفعته إىل املسكنيوعمدت إىل ما كان عىل اخل
 .يذوقوا إال املاء القراح مل ًوأصبحوا صياما

 من ً ثم أخذت صاعا،ثم عمدت إىل الثلث الثاين من الصوف فغزلته
 . وخبزت منه مخسة أقراص لكل واحد قرص، فطحنته وعجنته،الشعري

 ثم »لهصىل اهللا عليه وآ« املغرب مع النبي »عليه السالم«وصىل عيل 
 فأول لقمة ، فلام وضع اخلوان بني يديه وجلسوا مخستهم،أتى إىل منزله
 ، إذا يتيم من يتامى املسلمني قد وقف بالباب»عليه السالم«كرسها عيل 

 ، أنا يتيم من يتامى املسلمني،السالم عليكم يا أهل بيت حممد: فقال
 .أطعموين مما تأكلون أطعمكم اهللا عىل موائد اجلنة

 : ثم قال، اللقمة من يده»عليه السالم«يل فوضع ع
 مــيــزنـالـس بــيـي لـبـت نـنـب   م ــريــالك د ـيـت السـنـم بـفاط
 مـرحي و ـهـوم فـيـم الـرحـن يـم    م ــيــتـيـذا الـا اهللا بــنـائـد جـق
 مــيـئـلـى الـلـا اهللا عــهــرمــح    م ـيــعـنـة الــنـي جـده فـوعـم



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ١٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـيـحـى اجلـار إلـنـه الـوي بـهـت    م ــل يقف ذميـبخب الـاحـوص
 مـــيـمـحـد والـــديـصـه الــرابــش
 :تقول» عليها السالم«فأقبلت فاطمة 

 يــالــيــى عــلــر اهللا عـــوأوث    ايل ــــأب ه وال ـيـطـوف أعـسـف
 تالـالق ل يف ـتـقـا يــمـرهـغـأص    ايل ـأشب م ـ وهًاـاعـيـوا جـسـأم
 الــوب ع ــل مــويـه الـيـلـاتـقـل     الــيـتـباغ ل ـتـقـالء يـربـكـب
 الــبـاألك ىل ـه زادت عـــولـبـك     الــفار إىل ســنـ الهــبوي ـهـت

 مل يذوقوا إال ً وباتوا جياعا، فأعطته مجيع ما عىل اخلوان،ثم عمدت
 ً. فأصبحوا صياما،املاء القراح

 ، فغزلت الثلث الباقي من الصوف»عليها السالم«وعمدت فاطمة 
 لكل واحد ، وخبزت منه مخسة أقراص،وطحنت الصاع الباقي وعجنته

صىل اهللا عليه « املغرب مع النبي »عليه السالم« وصىل عيل ،منهم قرص
، فأول لقمة  فجلسوا مخستهم، فقرب إليه اخلوان، ثم أتى منزله»وآله

 ، املرشكني قد وقف بالباب إذا أسري من أرساء»عليه السالم«كرسها عيل 
 !! تأرسوننا وتشدوننا وال تطعموننا، السالم عليكم يا أهل بيت حممد:فقال

 : ثم قال، اللقمة من يده»عليه السالم«فوضع عيل 
 ودـــســد مــيـــي سـبـت نـنـب    د ـمـي أحـبـنـت الــنـم يا بـفاط
 دــيـقـه مـلـغي ـــ فًالــــبـكـم    د ـس هيتـري ليـك األسـائـد جـق
 دـده يف غـوم جيـيـم الـعـطـن يـم    د تقدد ـوع قـا اجلـنـيـو إلـكـيش
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 دـصـوف حيـزارع سـزرع الـا يـم    د ـوحـد املـواحـيل الـعـد الـنـع
 دــكـنٍن أو ـري مـن غـمي ـمـعـفأط

 :وهي تقول »عليها السالم«فأقبلت فاطمة 
 ذراعـــع الـي مـفـرت كــ دبدـق    اع ـــري صـان غـا كـق ممـبـم يـل
 اعــيــام ضــهـرتكـــا رب ال تـي    اع ـــيـج ا ــمـالي واهللا هــبـش
 اعـالب ل ـويـني طـذراعــل الـبـع    اع ــنـطـاص ري ذوـام للخــوهـأب
 اعــصـب ا ــهـجـسـاء نـــبـإال ع    اع ـــنـن قـي مــىل رأسـا عـوم

 وأصبحوا ،ً وباتوا جياعا،فأعطوه ،وعمدوا إىل ما كان عىل اخلوان
 .ءمفطرين وليس عندهم يش
 باحلسن واحلسني »عليه السالم« وأقبل عيل :قال شعيب يف حديثه

 ومها يرتعشان »صىل اهللا عليه وآله« نحو رسول اهللا »عليهام السالم«
: قال »صىل اهللا عليه وآله« فلام برص هبم رسول اهللا ،كالفراخ من شدة اجلوع

عليها « انطلق إىل ابنتي فاطمة . أشد ما يسؤين ما أرى بكم،سنيا أبا احل
 .»السالم

 ،فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا قد لصق بطنها بظهرها من شدة اجلوع
: ضمها إليه وقال »صىل اهللا عليه وآله« فلام رآها رسول اهللا ،وغارت عيناها

 !!» باهللا أنتم منذ ثالث فيام أرى،وا غوثاه«
 خذ ما هيأ لك يف أهل ،يا حممد« : فقال،»عليه السالم«يل فهبط جربائ

 .»بيتك
 !؟وما آخذ يا جربائيل :فقال



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْهل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئ﴿: قال َ ََ ْ ْ َ َ َُ ْْ َ ِ َّ َِ ٌِ ِ ِ ْ َ ُ مذكورًاَْ ْ  ً﴾اَ
ُإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور﴿: حتى بلغ ْ ُ َُ ْ ُ َ ْْ َ َ ََ َ ََّ ًَ َ َ َ  .)١(﴾ًاِ
 »صىل اهللا عليه وآله« فوثب النبي :قال احلسن بن مهران يف حديثهو

 فجمعهم ثم انكب ، فرأى ما هبم،»عليها السالم«حتى دخل منزل فاطمة 
 .» وأنا غافل عنكم،أنتم منذ ثالث فيام أرى«:  وقال،عليهم يبكي

َإن األبرار يرشبون من كأس ك﴿: فهبط جربائيل هبذه اآليات ٍَ ْ ْ ُ ِْ َ ََّ ْ َ َ َ َ ْ َان ِ
ُمزاجها كافور َ َ ُ َ ْعين ًاِ ِ يرشب هبا عباد اهللاِ يفجروهنا تفجريًاَ ْ ََ َ ُ ُ َ ََ ِّ ُ َ ُِ ِ َ   .)٢(﴾ًاْ
 تفجر إىل دور األنبياء »صىل اهللا عليه وآله« هي عني يف دار النبي :قال
 .واملؤمنني
ِيوفون بالنذر﴿ ْ َّ ِ َ ُ ُ﴾)٣(. 
 .)٤( وجاريتهام فضة، واحلسني، واحلسن، وفاطمة،ً عليا:يعني

                                     
 . من سورة اإلنسان٢٢ ـ ١اآليات ) ١(
 . من سورة اإلنسان٦  و٥اآليتان ) ٢(
 . من سورة اإلنسان٧اآلية ) ٣(
ط مؤسسة إسامعيليان ـ الطبعة ( و١٨٢ ـ ١٧٩ ص٨ج) تفسري(الربهان : راجع) ٤(

لصدوق لاألمايل  و١٠٠ ص٤غاية املرام ج و٤١٣ ـ ٤١٢ ص٤ج) الثالثة
شجرة  و٢٣٧ ص٣٥جبحار األنوار  و١٦٠صروضة الواعظني  و٣٢٩ص

شواهد التنزيل  و٤٧٤  و٤٧١ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٢٦٣ ص٢جطوبى 
= اء ـبنو ١٧٤صهنج اإليامن  و١٠١ ص١٠جري الثعلبي ـتفسو ٣٩٨ ص٢ج
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 :ونقول
وقد .. إن هذا احلديث قد روي بطرق كثرية يصعب حرصها ومجعها

اخرتنا منها النص اآلنف الذكر، وإن كنا نرى يف بعض أبيات الشعر 
لكن سائر . ًومن ناحية العربية أيضا. ًاملذكور خلال من ناحية الوزن

 .النصوص خالية من الشعر املذكور
 يف تفسري سورة هل أتى، ال بد ً فإن لنا كتابا يف جزئنيوعىل كل حال،

. ًفلعله يكون مفيدا يف هذا املوضوع.. لنا من إحالة القارئ الكريم عليه
ًوال نذكر هنا إال ملحات يسرية جدا، قد . ونحن هنا نعتمد عىل هذه اإلحالة

 :ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فالحظ ما ييل من عناوين
  :تشكيكات واهية

بقى الصائمون ثالثة أيام بال طعام، مع أنه قد بقي  ملاذا ي:قد يقال
عندهم يف اليوم األول صاعان من شعري، كان يمكنهام طحن صاع منه 

فإن الوقت إىل طلوع الفجر يسع . وخبزه، بعد تصدقهام باألقراص مبارشة
 !.ذلك؟

 :ويمكن أن جياب
 إن الترصيح باأليام الثالثة قد ورد يف بعض الروايات دون ً:أوال

فلام تم إنضاجه، أتى مسكني، «: بعضها اآلخر، إذ إن بعضها يقول
                                     

خصائص الوحي  و٣٤٨صبن البطريق ال العمدةو ٢٣٥صالفاطمية  املقالة= 
 .١٧٩ص املبني
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فلام تم إنضاجه أتى يتيم، . ثم عمل الثلث الثاين. .فأخرجوا إليه الطعام
 ، أتى أسريثم عمل الثلث الثالث، فلام تم إنضاجه. فسأل فأطعموه

 .)١(»..الخ
 اوجعل أهنم :، وفيه»عليه السالم«ورواه القمي عن اإلمام الصادق 

ه وفأعطها ووضعوها بني أيدهيم جاء مسكني، ، فلام أنضجوعصيدةالشعري 
ه و، فأعط، ثم جاء أسريالثاينه الثلث و، فأعطثلثها، فلم يلبث أن جاء يتيم

 .)٢(، وما ذاقوهاالثلث الباقي
، فجلسوا ليأكلوا: ـ قال ـكانت عندهم ثالثة أرغفة  :ويف نص آخر

 . مسكنيأطعموين فإين:  فقال،فأتاهم سائل

                                     
 و ٢٠٩ ص١٠ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٤٠٥  و٤٠٤ ص١٠جممع البيان ج) ١(

تفسري نور  و١٠٣صذخائر العقبى :  وراجع٣٩٨ ص٢وتفسري القمي ج ٢١٠
 ٢جشواهد التنزيل  و٢٩٦صأسباب نزول اآليات  و٤٧٠ ص٥جالثقلني 
جواهر  و١٧٤صالب السؤول مط و٤٢٨ ص٤جتفسري البغوي  و٤٠٥ص

 ١٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٠ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 
 .٤٥ ص٣٠ وج١٦٠ و ١٥٥ و ١٥٣ ص٢٠ وج٤٥١ص

) ط مطبعة النجف( و ٣٩٠ ص٢تفسري القمي جو ١٧٧ ص٨تفسري الربهان ج) ٢(
 ٢٤٣ ص٣٥جبحار األنوار  و٢٦٩ ص٧جمستدرك الوسائل  و٣٩٨ ص٢ج
 ٢١٠ ص١٠جتفسري جممع البيان  و٣٧٥ ص٨جيعة جامع أحاديث الشو
 .١٠٠ ص٤جغاية املرام  و٤٧٠ ص٥جتفسري نور الثقلني و
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، فأعطته أطعموا اليتيم :فقام عيل فأعطاه رغيفه، ثم جاء سائل فقال
 .فاطمة الرغيف

.  فأعطته الرغيف، أطعموا األسري، فقامت اخلادمة: فقال،ثم جاء سائل
 .)١(وباتوا ليلتهم طاوين، فشكر اهللا هلم، فأنزل فيهم هذه اآليات

 ال يعني أنه )٢(الصوفإن اقرتاض الشعري مقابل غزل :  قد يقال:ًثانيا
ًتسلمها كلها من مقرضه، إذ لعل املطلوب هو أن يأخذ كل يوم صاعا، 

 ..مقابل ما ينجزه من الغزل
قد جاء » عليه السالم« أن الرواية ترصح بأنه :ويرد هذا اإلحتامل

 .باألصوع الثالثة ووضعها يف ناحية البيت
يكن ليترصف هبذا مل » عليه السالم«ً إن عليا :فلعل األصوب أن يقال

: ًالشعري إال باملقدار الذي أنجز غزال يف مقابله، ويشري إىل ذلك قول رواية األمايل

                                     
 ٤٤٦ ص١٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢املناقب البن املغازيل ص) ١(

 .٤١٠صهامش  ٢جشواهد التنزيل و
 واألمايل للصدوق ١٧٩ ص٨ وتفسري الربهان ج٤٠٤ ص١٠جممع البيان ج) ٢(

مناقب  و١٦٠صروضة الواعظني  و٣٢٩ص) ط مؤسسة البعثة( و ٢١٢ص
 ٢٣٧ ص٣٥جبحار األنوار  و١٤٧ ص٣ج )ط املكتبة احليدرية(آل أيب طالب 

تفسري  و٣٧٥ ص١٧ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦٣ ص٢جشجرة طوبى و
رشح إحقاق احلق  و١٠١ ص٤جغاية املرام  و٤٧٤ و ٤٧١ ص٥جنور الثقلني 

 .٣٣٩ ص١٨ وج١١٨ ص٩ج )امللحقات(
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 .. الخ من الشعري، فطحنتهًثم عمدت فغزلت ثلث الصوف، ثم أخذت صاعا«
، ثم أخذت ىل الثلث الثاين من الصوف فغزلتهثم عمدت إ :إىل أن قال

 .. من الشعري فطحنته وعجنتهًصاعا
فغزلت الثلث الباقي من  ،»عليها السالم«وعمدت فاطمة  : أن قالإىل
 .)١(»..، وطحنت الصاع الباقيالصوف

فلعل التملك أو الترصف يف الشعري مرشوط بتسليم أو بإنجاز مقدار 
 .معني من الغزل
اإلنارة، واحلطب، :  لعل األسباب مل تكن مهيأة للطحن يف الليل، مثلً:ثالثا

ولعل احلركة يف تلك الليايل ال ! جتهيز الطعام، ومن وسائل؟وسائر ما حيتاجه 
وتثري فضوهلم، وتدفعهم للوقوف . تروق لكثري من الناس الساكنني يف جوارهم

أن يوقفوهم عليه، من منطلق اإلباء » عليهم السالم«عىل ما ال حيب أهل البيت 
 ..أو لغري ذلك من أسباب.. والعزة، والشعور بالكرامة

  !:هذا اجلوع؟هل حيتمل 
 كيف يمكن إلنسان أن يبقى ثالثة أيام بلياليها بال طعام، :وقالوا

                                     
 والربهان ٣٣٣ ـ ٣٢٩ص) ط مؤسسة البعثة( فام بعدها و ٢١٢األمايل للصدوق ص) ١(

مناقب  و١٦٢ـ  ١٦٠صروضة الواعظني :  وراجع١٨١ و ١٨٠ و ١٧٩ ص٨ج
 ١٤٧ ص٣جمناقب آل أيب طالب  و١٨٢ـ  ١٧٨ ص١جلكويف لاإلمام أمري املؤمنني 

 .٤٧١ ص٥جتفسري نور الثقلني  و٢٣٧ ص٣٥بحار األنوار ج و١٤٩ـ 
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ًوال سيام إذا كان طفال قد ال يتجاوز عمره عد أصابع ! ويفطر عىل املاء؟
 ..اليد الواحدة
وشاهدنا عىل ذلك ..  بأن وقوع ذلك أدل دليل عىل إمكانه:وأجيب

، وال يتناولون غري املاء، ًكثرة الذين يرضبون عن الطعام أياما كثرية
 .)١(ًاحتجاجا عىل سياسات بعينها

ولكن هذا اجلواب، إنام يقبل يف حق الكبار، أما األطفال الصغار، فال 
إال يف حالة الفوز باللطف واملدد اإلهلي، حيث .. يقبل ذلك بالنسبة إليهم

 ..استحقاقهم يف أعىل وجل الصور
  :والرافضة يكذبون.. اآلية عامة

ً  ويطعمون الطعام عىل حبه مسكينابنزول آية  إن القول:ابن حزموقال 
 .من أكاذيب الرافضة» عليه السالم«عيل  يف ً وأسرياًويتيام

 وظاهرها لكل من فعل ،اآلية عىل عمومهاهذا ال يصح، ألن بل 
 .)٢(ذلك

 :وجوابه واضح
  إن عموم معنى اآلية ال ينايف نزوهلا يف مورد خاص، بل هذا هوً:أوال

ًشأن كثري من اآليات، فإن مفهومها يكون عاما وشامال، ولكنها تنزل يف  ً

                                     
 .٢٢٢ ص٢الفصول املئة ج) ١(
 .٤٨صنظرة يف كتاب الفصل يف امللل ، و عن ابن حزم١٠٦ ص٣الغدير ج) ٢(
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 ..مورد بعينه، لتدل عىل أنه املصداق األكمل، واألتم، واألظهر
 إن نسبة هذا القول للرافضة ال معنى له، ألن احلديث مروي عند :ًثانيا

قد أفرد العامة واخلاصة، كام أوضحته املصادر التي أرشنا إليها فيام سبق، و
ًالعاصمي كتابا هلذه السورة يف جملدين، باسم زين الفتى يف تفسري سورة 

 .وليس العاصمي من الرافضة. هل أتى
  !: هل جتوز الصدقة بهذا املقدار؟

أنكر هذه الرواية كثري  :ذكر املحقق التسرتي يف إحقاق احلق أهنم قالوا
نسان يف  أن يبالغ اإل هل جيوز: وتكلموا يف أنه،من املحدثني وأهل التفسري

  !؟حتى يرشف عىل اهلالكع نفسه وأهله ِّ وجيو!؟الصدقة إىل هذا احلد
َويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴿: وقد قال اهللا تعاىل َ َْ ْ ُ ُ ُِ َ ِ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ، والعفو ما )١(﴾َ

 . من نفقة العيالًكان فاضال
ً وا خري الصدقة ما يكون صن:»صىل اهللا عليه وآله«وقال رسول اهللا 

 .)٢ً(عفوا) ًصفوا: لعل الصحيح(
 :وأجاب املحقق التسرتي بام ييل

 إن أهل التفسري واملحدثني مل ينكروا احلادثة، وإنام هناك طائفة ً:أوال
 اآلية عىل عمومها، ربام بقصد إخفاء هذه ، بل أبقوامنهم مل يذكروها

                                     
 . من سورة التوبة١٩اآلية ) ١(
 .١٧٠ ص٣ج) لحقاتامل(إحقاق احلق ) ٢(



  ١١١                                                                  ..يف سورة هل أتى ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، أو لغري ذلك من أسباب»عليهم السالم«الفضيلة لعيل وأهل بيته 
: وفرس أخرى. بالفاضل من املال عن احلاجة:  فرس العفو تارة:ًثانيا

َّلن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما ﴿: ، ويؤيده قوله تعاىل)١(بأفضل املال وأطيبه ِ ُِ ْ ُ َْ ُ َّ َ ََ َّْ ِ
َحتبون ُّ ِ ُ﴾)٢(. 
مل ينفق قوت عياله، بل أنفق هو قوته، » عليه السالم«ً إن عليا :ًثالثا

 .)٣(ًفاق قوهتم أيضاوهم بادروا إىل إن
» عليه السالم«ً، من أن عليا بن املغازيل ما تقدم عن ا:ويدل عىل ذلك

» عليها السالم«أعطى املسكني رغيفه، فلام جاء اليتيم أعطته فاطمة 
 .)٤(رغيفها، فلام جاء األسري قامت اخلادمة فأعطته الرغيف

 أنفسهم، أن اهللا قد مدح املؤثرين عىل:  ونضيف إىل ما تقدم:ًرابعا
ُويؤثرون عىل أنف﴿: فقال عز وجل ْ َ َ َ ََ ُْ ٌسهم ولو كان هبم خصاصةُِ ََ َ ْ ََ ْ ِْ ِ َ َ ِ فلامذا . )٥(﴾ِ

وقد ورد يف هذه ! ال يعدون هذا من اإليثار املمدوح واملحبوب هللا تعاىل؟
 إين أحب ،يا فاطمة: ملا جاءهم األسري قال» عليه السالم«ًأن عليا : الرواية

                                     
 .٢٥٦ ص١ وتفسري القرآن العظيم ج١٧٦ ص٣ج) لحقاتامل(إحقاق احلق ) ١(
 . من سورة آل عمران٩٢اآلية ) ٢(
 .١٧٧ ص٣ج) مللحقاتا(إحقاق احلق ) ٣(
 ٤٤٦ ص١٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٢املناقب البن املغازيل ص )٤(

 .٤١٠صهامش  ٢جشواهد التنزيل و
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ٥(
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 .)١( !!آثرت هذا األسري عىل نفسك وأشبالكأن يراك اهللا وقد 
يمكن ال لكن يف هذه الرواية التي أرشنا إليها فقرات تضمنت ما 

 وربام يكون اإليثار إىل هذا احلد .فال بأس بمالحظتها ملن أراد. القبول به
 .ًجائز هلم دون سواهم، أو أنه كان جائزا للناس كلهم، ثم نسخ

وأسريا ويتيما مسكينا:  
 سورة هل أتى التي نزلت يف هذه املناسبة دقائق وأرسار عظيمة، ويف

تفسري سورة هل «: ربام نكون قد وفقنا للتنبه إىل نزر يسري منها يف كتابنا
ونختار منه ما حاولنا فيه تسليط . ولعل من املناسب ذكر فقرات منه. »أتى

الضوء عىل التسلسل العفوي بني بعض عنارص هذا احلدث من خالل 
 :ية، يف خصوص املسكني واليتيم واألسري، فقلنا ما ييلاآل
  :!؟ـ تنوين التنكري ملاذا ١

ِمسكين﴿:  أنه تعاىل أورد هذه الكلامت:إن أول ما يواجهنا هنا ً ويتيامًاِْ ِ َ َ 
ِوأسري َ  .. ، منونة بتنوين التنكري، ومل يوردها حمالة باأللف والالم﴾ًاَ

املسكني، واليتيم، «: ا قال هو أنه إذ:وربام يكون السبب يف ذلك
إرادة خصوص املعهودين لدهيم، واملعروفني :  فقد يوهم ذلك»واألسري

ًعندهم، فيكون إطعامهم هلم ناشئا عن عدة دواع متامزجة، ومتعاضدة يف 

                                     
هنج  و٧٥٠ ص٢ وتأويل اآليات الظاهرة ج١٨٣ ص٨ج) تفسري(الربهان ) ١(

 .١٠٤ ص٤غاية املرام ج و٣٢ ص١جالسعادة 



  ١١٣                                                                  ..يف سورة هل أتى ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن املعرفة بالشخص قد تدعو إلجابة .. التأثري، ويف االندفاع إىل اإلطعام
ً أو من قومه، أو من بلده، أو مرتبطا بذي ًطلبه، وكذا لو كان ذا قرابة مثال،

 .. ًقرابة، أو بصديق، أو جارا، أو ما إىل ذلك
أما تنوين التنكري فهو رصيح يف أهنم يطعمون أي مسكني، وأي يتيم، 

 . وأي أسري كان، ممن ال لون له، وال طعم، وال رائحة
 وعىل أن وذلك يدل عىل أن اليتم واملسكنة واألسريية هي املحرك اإلنساين،

.. وليس ثمة أية شائبة يف هذا اخللوص، وذلك اإلخالص. الغاية هي وجه اهللا
 . فليس يف نفوسهم أية آثار ملؤثرات دنيوية أرضية غري إهلية، أو غري إنسانية

فالدافع إنساين مرتبط باملشاعر، واهلدف إهلي، وقد تناغم هذا اهلدف 
 ..مع ذلك الداعي، فكان هذا اإليثار العظيم

  : ـ توافق الرتتيب البياين مع الواقع اخلارجي ٢
 عن أن الواقعة التارخيية، قد حدثت وفق :وقد حدثتنا الروايات

 ..ًوال، ثم اليتيم، ثم األسريالرتتيب الذي أورده القرآن، فقد جاء املسكني أ
لكي ال يبقى أي جمال .. وذلك هو التوفيق والتسديد اإلهلي الظاهر

ًو افرتايض، قد ال يكون منسجام مع حركة الواقع للتفكري يف أن ما ه
 ..جتاه املعاكس كام سنبينهًاخلارجي، خصوصا حينام تتوافر الدواعي يف اإل

.. ٍ بأن احلديث هنا جار يف ما هو مثايل:ًكام ال يبقى أيضا جمال للقول
 .وقد ال يتوافق املثايل مع مقتضيات الواقع ورشوطه

 :بل نقول
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ًالرتتيب يف اآلية مطابقا ملا حصل بالفعل، فإن نفس إنه حتى لو مل يكن 
أن يأيت سياقها القرآين عىل هذا النحو، ستكون له أهدافه وأغراضه 

عليهم «ٍالتكريمية، أو البيانية ملعان يريد اهللا لنا أن نتلمسها ونعرفها فيهم 
 وقد تكون هذه املعاين الغيبية التي يكشفها اهللا لنا، رمحة بنا،.. »السالم

 .. ًوامتنانا منه تعاىل علينا
وحيث يأيت البيان عىل سبيل اإلخبار عن طبيعة وسجية وديدن هؤالء 
الصفوة، فإنه ال بد أن يزيد ارتباطنا هبم، وتعريفنا بحقيقتهم، ليكونوا لنا 

فكيف، وقد تطابق الواقع اخلارجي، مع .. األسوة والقدوة واملثل األعىل
ليكون ذلك أدعى .. ني، ثم اليتيم، ثم األسريالسجية والطبيعة، فجاء املسك
 .. يف اإلقناع، وأوثق يف الداللة

  :ـ حالتان تصاعديتان تتعاكسان ٣
وحني نريد أن نبحث املوضوع بعمق، فسنجد أن هناك حالة تصاعدية 

 .. يف جهة السائلني، تقابلها حالة تصاعدية يف ناحية الباذلني
سائلني من األعىل إىل الوسط، ثم إىل نتقال كان يف ناحية البمعنى أن اإل

 . األدنى
 .. وانتهى باألعىل.. نتقال يف ناحية الباذلني كان من األدنىولكن اإل

وهذا هو رس عظمة هذا احلدث، وهو أقوى تعبري عن حقيقة هؤالء 
ّالصفوة األطهار، حيث إنه يؤسس بصورة حية لفهم رس كل هذه الكرامة 

 .. الترشيف العظيم الذي حباهم سبحانه بهالتي اختصهم اهللا هبا، وهذا
 :وتوضيح ذلك يكون عىل النحو التايل



  ١١٥                                                                  ..يف سورة هل أتى ×علي : الفصل اخلامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : والباذلون يف اليوم األول.. ـ املسكني ٤
أن الذي  :إننا إذا أردنا أن نوضح ذلك، برسم صورة تطبيقية، فسنجد

، فمن هو »مسكني«أتى للصائمني يف وقت إفطارهم، يف اليوم األول، هو 
 ! هي حالته؟هذا املسكني، وما

 درجة أنه أسكنه، إىل. إن املسكني هو إنسان بلغ به الفقر أقىص مداه
 ً.وجعله عاجزا

 أنه »عليه السالم« عن اإلمام الصادق »رمحه اهللا«وقد روى أبو بصري 
 .)١(»الفقري الذي ال يسأل، واملسكني أجهد منه، والبائس أجهد منهام«: قال

 يكثر سكونه، ألنه كلام أراد أن أي.. ، تفيد التكثري»مسكني«وصيغة 
 ..حصول عىل يشء أحس بعجزه، فيسكنيتحرك لل

 أنه قد جرب حظه يف احلياة أكثر من مرة، وبذل أكثر من :ومعنى ذلك
 .خروج من املأزق، فلم يفلححماولة لل

                                     
وتفسري نور  ١٠٤ ص٤جهتذيب األحكام  و٧٠و  ٥٧ ص٩٣بحار األنوار ج) ١(

 ١٤٤ ص٦ج) اإلسالميةط دار (وسائل الشيعة  و٤٩١ ص٣الثقلني ج
 ١٢٠ ص٣وج ٧١ ص٢جيل عوايل الآلو ١٠٣ ص٧جمستدرك الوسائل و
دعائم و ٢٢٩ ص٢ج تفسري نور الثقلنيو ١٧٤ ص٨ججامع أحاديث الشيعة و

 ٥٦٥ ص٢جاملعترب و ٥٠٢ ص٣جالكايف : راجعو ٢٦٠ ص١جاإلسالم 
 . ١٩٩ ص٣جخمتلف الشيعة و
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كام ..  أن اإلنسان إذا بلغ هذا احلد، فإن أمله يتضاءل ويذوي:وواضح
 .ه، ومن قوة شخصيتهًأنه يفقد شيئا من عنفوان

ًإذن، فحالة هذا الشخص تثري العطف الشديد، وتوجد اندفاعا قويا  ً
 .. ملساعدته، ممن يرى ذله، وعجزه، وحاجته، وانكساره

 اآلية الرشيفة، م تتحدث عنهنويف املقابل كان الباذلون للطعام، الذي
ًقد صاموا يوما كامال، واحتاجوا إىل الطعام بصورة حقيقية وفعلي ة، ً

وضعفت أجسادهم، وال سيام أجساد األطفال الذين يف مجلتهم، وكانوا 
 .. ًصائمني أيضا

 كسائر األطفال، بل هم خرية اهللا سبحانه من يسواوهؤالء األطفال ل
 .. خلقه، وصفوته من عباده

 :وقد كان من الطبيعي أن يتنازع أولئك الباذلني عامالن
وحالة .. ني الصعبة للغاية يدفعهم للبذل، وهو حالة املسك:أحدمها

 ..حاجتهم الذاتية للطعام
 ألجل طفلني مها الغاية يف ،حتفاظ به احلاجة العاطفية لإل:وثانيهام

ًوال شك يف أن أحدا عىل وجه .. الكامل، والنبل، والفضل، والصفاء
 .األرض، ال يملك مواصفاهتام، وميزاهتام

 وفيها يشء من ستجابة للعامل األول تبقى موجودة،فإمكانية اإل
فإذا استجابوا له، فإهنم ـ وال شك ـ يكونون قد قاموا بعمل عظيم، .. القوة

نسجام ًولكنه ليس مستحيال، بسبب قوة التحريك للعطاء، من خالل اإل
 . العاطفي واإلنساين، مع حالة املسكني
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ً فقد كان باإلمكان أن يعطوا املسكني بعضا من :ومن جهة أخرى
ولكنهم مل يفعلوا ذلك، .. املشاركة، والتسوية بالنفسطعامهم عىل سبيل 

. بل اندفعوا باإليثار إىل أقىص مداه، فأعطوه مجيع ما أعدوه إلفطارهم
ألهنم أرادوا له أن جيد الفرصة ملراجعة حساباته، واستئناف حتركاته يف 

 ..سبيل عمل خيرجه مما هو فيه
ني، يف ساعة حرجة  أن هذا العطاء كان بالنسبة للباذل:أضف إىل ذلك

وبالذات يف ساعة اإلفطار، حيث تلح النفس باملطالبة بالطعام، . ًجدا
حتفاظ به، إذ لو طلب منهم بذل الطعام، قبل حلول ساعة وتدعو لإل

اإلفطار، فإن التخيل عن الطعام يكون أيرس، لعدم وجود هذا اإلحلاح عىل 
ل بإمكانية احلصول حتفاظ به، بفعل قوة احلاجز، مع اإلفساح يف األماإل

 ..عىل البديل فيام تبقى من الوقت
ولكن الطلب قد جاء يف الساعة احلرجة والصعبة، وحيث يشتد تعلق 
النفس بالطعام، فكيف إذا مازج ذلك عامل احلضور واملشاهدة والعيش 
باألجواء، حتى لتكاد األيدي متتد إليه، فإن التعلق به سيكون ـ بال شك ـ 

 .. ه أصعبأقوى، والتخيل عن
ًولكن حالة املسكني وضعفه، وشدة حاجته، فيها أيضا يشء من قوة 

 ..الدعوة للبذل، ودرجة من التأثري املعاكس يف أحوال كهذه
  : ـ اليتيم والباذلون يف اليوم الثاين ٥

. ًحيث مل يذق الصائمون طعاما طيلة يومني كاملني ..ويف اليوم الثاين
أن احلاجة إىل : ًقد أصبح واضحا. لة السابقةبل اكتفوا برشب املاء يف اللي
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حتفاظ به قد ازدادت، واحلرص عليه قد الطعام قد اشتدت، ودواعي اإل
» عليهام السالم«تنامى وعظم، ال سيام مع وجود صبيني معهم، مها احلسنان 

صىل اهللا عليه «ومها سيدا شباب أهل اجلنة، ورحيانتا رسول اهللا .. بالذات
 . »وآله

ًت اإلفطار قد حرض أيضا، وطبيعي أن يزداد التطلع للطعام، وكان وق
فكيف إذا وضع .. والبحث عنه، وبعد حضوره يزيد التعلق بام حرض منه

 . أمامهم، وتكاد األيدي تتحرك باجتاهه، ومتتد إليه
. ، وليتمه تأثريه عىل النفوس»يتيم«وإذا بسائل جديد، هو يف هذه املرة 

ندفاع ملساعدة ته يكون يف العادة أضعف من اإلندفاع إىل مساعدولكن اإل
إذ إن يتمه ال يدل عىل . املسكني، ألن احتامالت احلاجة فيه أقل وأضعف

 ..حاجته املادية
فإن نفس احلالة الظاهرة للمسكني هي حالة حاجة وفقر، وعجز عن 
َّإجياد ما يتبلغ به، وهي فورية، وحادة، وهي بنفس ظهورها فيه متثل دعوة 

 .. عدته بلسان احلال، وهي شاهد صدقه يف ما يدعيه، بلسان املقالملسا
أما اليتيم، فإن هناك شفقة عليه، ألجل يتمه، وحاجته للعاطفة 
والطمأنينة، ال ألجل حاجة ظاهرة له، تستبطن دعوة بلسان احلال 

 ..إذ لعله كاذب يف دعواه الفقر.. ملساعدته
رب عنه ال يصل يف حدته إىل ًوحتى لو كان صادقا، فإن الفقر الذي خي

 .. كام كان احلال بالنسبة إىل املسكني. درجة ظهور ذلك يف حالته
بل هو ال يزال يف مقتبل العمر، والفرص أمامه، ومل يامرس بعد 
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ولعل مشكلته ناشئة من فقد . إمكاناته، وقدراته، بل هو مل يكتشفها بعد
جاح أمامه متوفرة، ففرص الن.. التوجه الصحيح له، بعد أن فقد كافله

 . وأمله كبري، وطموحه عارم
وحترك العاطفة ألجل فقر اليتيم، ليس بدرجة حتركها ألجل ذل 

ويتمه، ال حيرك اإلنسان ليتخىل له عن طعامه، حتى يف .. ومسكنة املسكني
فكيف بعد طي يومني من الصيام املتواصل، واشتداد . احلاالت العادية
 !..احلاجة للطعام؟
أراد أن يتخىل ذلك الصائم له عن يشء، فإنه سيقنع نفسه وحتى لو 

ًفضال عن أن يعطيه إياه ساعة .. بأنه ال حاجة ألن يتخىل له عن مجيع ما هيأه
 . ُاإلفطار، وبعد أن وضع أمامه، وبعد ميض يومني عىل الصيام

ًوإذا أعطاه شيئا، فإنام يعطيه طعام نفسه، وال يعطيه طعام غريه 
 هي »عليها السالم«فكيف إذا كانت السيدة الزهراء . .كزوجته، وولده

الزوجة، وكان الولدان الوحيدان له طفلني صغريين، ثم كانا مها احلسنان 
بالذات، يف ميزاهتام، ويف موقعهام من الدين، ومن اإلسالم » عليهام السالم«

ومها . كله، وليس هلام عىل وجه األرض مثيل، ال من األيتام، وال من غريهم
 ..اللذان تتجىل فيهام ميزات اإلمامة وخصائصها، بأجىل وأهبى مظاهرها

وأبوامها كانا أعرف من كل أحد هبام، وبقيمة مزايامها، وبكرامتهام عىل 
ّاهللا سبحانه، فهل يمكن أن خياطرا بحياهتام، ملجرد احتامل حاجة يدعيها  ٍ

 واقعية ـ  وهي حاجة ـ حتى لو كانت!؟ًيتيم، ليس هو مثل احلسنني قطعا
 ..فليس ثمة ما يدل عىل أهنا تبلغ درجة اإلحراج والعرس
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فقد ازدادت املثبطات، وتوافرت املوانع عن اإلعطاء، سواء فيام .. إذن
ًعتبارات التي تزداد قوة وتنوعا، يف ناحية الباذلني، أم فيام يرتبط يرتبط باإل

بضعف املشجعات يف جانب السائلني، حيث تضاءلت وانحرست 
 . فت تلك اخلصوصيات التي تثري وحتركوضع

ً فإن العطاء والبذل، قد بلغ أيضا أقىص مداه، ولكن وبرغم ذلك كله،
ً يف اليوم الثاين أيضا مجيع ما يملكون، وآثروا »عليهم السالم«حيث أعطوا 

وبذلك فقد أصبح هذا . اليتيم به عىل أنفسهم مع شدة احلاجة واخلصاصة
أمهية، إذا لوحظت مجيع اخلصوصيات التي اإلطعام أعظم قيمة، وأشد 

 .. أرشنا إليها
  : يف اليوم الثالث: والباذلون.. ـ األسري ٦

ويطوي الصائمون ليلتهم، وال يقدرون عىل يشء إال عىل رشب املاء، 
ًويصومون يوما ثالثا هو األشد، واألقسى، واألمض، وقد أصبحت  ً

رية اهللا، وحججه عىل األخطار اجلسام تتهدد صفوة اخللق، وصبية هم خ
 .. عباده، بصورة أعظم وأقوى

ًوحيني وقت اإلفطار، وهو ما جيعل النفوس أيضا هتفوا وتتطلع إىل 
 ثم يوضع الطعام !؟الطعام، فكيف إذا كان ذلك بعد ثالثة أيام من الطوى

 .. أمامهم، وال حيول بينهم وبينه يشء
ًوقد بلغت خطورة املوقف حدا قاسيا، يدعوهم ليس  فقط إىل عدم ً
 .. حتفاظ بهبذل الطعام، وإنام إىل بذل كل اجلهد والتضحية يف سبيل اإل

غري أن حالة هذا السائل كانت أخف .. وإذا بسائل جديد يطرق الباب
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ً فقط ال تثري شعورا قويا بالرغبة يف مساعدته، تاحلاالت وأهوهنا، فإهنا ليس ً
 .. السائل، أكرب وأظهربل ربام تكون املثبطات واملوانع عن إعطاء هذا

وال نريد أن نتحدث عن احلاالت، وال عن اخلصوصيات التي كانت 
يف جانب الباذلني، فقد ظهر جانب منها يف البيانات السابقة، بل نريد فقط 

َأن نلمح إىل ما كان منها يف ناحية السائل ِ ْ  :فنقول.. ُ
إنه عدا عن مجيع ما الحظناه من خصوصيات يف جانب اليتيم 

فإن األسري رجل مكتمل قوي البنية، قادر عىل مواجهة .. ملسكنيوا
 .. حتمل الصعاب، ومكابدة املشاقاآلخرين، حتى بالقتال، وله قدرة عىل

عليهام « يف هذا اجلانب امرأة، واحلسنان »عليها السالم«والزهراء 
 ..ً أيضا مل يكونا قد بلغا سن األقوياء، فيام يعرفه الناس من ذلك»السالم
مشكلة األسري تبقى حمصورة يف مدة أرسه، املانع له من بعض و

وسينتهي األمر به إىل . وهي مشكلة هلا أمد، وهلا خمرج.. رضوب السعي
اخلروج من هذه احلالة، والعودة إىل أهله، وأمالكه، وإىل الذين لدهيم أكثر 

بخالف املسكني الذي ليس لديه ما ينعش به، .. من دافع ملد يد العون له
ًوبخالف اليتيم الذي لن جيد مثل كفيله الذي فقده كفيال، وحاميا، وراعيا،  ً ً

 ..ًوحبيبا
َّثم إنه ليس يف األسري أية جهة أخرى ـ سوى ما يدعيه من احلاجة ـ 

 ..تدعو إىل العطف عليه، كام كان احلال بالنسبة ليتم اليتيم
 أسري، بل هناك ما يدعو إىل النفور منه، وإىل حرمانه، فإنه جمرد

وربام ال يكون قد .. واألسري يف واقع األمر حمارب لإلسالم وللمسلمني
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بل ربام ال يكون قد ختىل عن .. ختىل عن عدائه هلم، وال ذهب حقده عليهم
 .كفره، أو رشكه، أو انحرافه

، وإذا كان قد أرس يف ساحة احلرب، فلعله قد قتل بعض األحبة
 ..واألصفياء، أو شارك يف قتلهم

 اليتيم الذي جاءهم باألمس قد فقد كافله، وحاميه يف احلرب ولعل
التي شارك فيها هذا األسري نفسه، أو شارك هو يف قتله، أو يف األجواء التي 

 ..متكن القتلة من القيام بجريمتهم
أن هناية هذا األسري ستكون هي الرجوع إىل  :أضف إىل مجيع ذلك

 .. واملسلمني من جديدقومه، ولعله يعود معهم إىل حرب اإلسالم 
ً قد يكون معذرا مقبوال أمام الوجدان، وتربيرا وكل هذا الذي ذكرناه، ًً ّ

 .. ًمعقوال لرد طلبه عند العرف والعقالء
َّثم إنه مل يظهر من حال هذا األسري ما ييش بصدقه فيام يدعيه من 

ًوحتى لو كان صادقا، فإن حاجته ليست بمستوى حاجة من .. احلاجة
ثة أيام بدون طعام، فكيف إذا كان هذا الطاوي هو طفالن طوى ثال
ثم كانا مها احلسن واحلسني، ومعهام الزهراء، وعيل أمري املؤمنني . صغريان

 . »عليهم السالم«
ً أن يعطوه بعضا من ذلك »عليهم السالم«ثم إنه قد كان يمكنهم 

عليهام «الطعام، وحيتفظوا ألنفسهم بالباقي، أو حيتفظوا بطعام احلسنني 
 ..  عىل األقل»السالم

تضاف .. حتفاظ بالطعامفكل هذه العوامل التي ذكرناها تدعو إىل اإل
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إليها العوامل املضادة واملانعة من العطاء، ومن بينها ما هو قوي، ومتناغم 
مع العواطف واملشاعر اإلنسانية، ومع كثري من النقاط التي سجلناها من 

 .. ابتداء احلديث إىل هنا
 فقد جاءت املفاجأة وأعطى هؤالء الصفوة ذلك ..د هذا كلهوبع

مع أنه قد كان . َّاألسري كل ما لدهيم، وعرضوا أنفسهم لألخطار اجلسام
ًيكفيه بعض ما أعطوه، غري أهنم أرادوا له أن جيد لنفسه قوتا يف أطول زمن 

 .. يمكنهم أن يمدوه بالقوت فيه
ل تلكم اخلصوصيات، هو والبذل يف مثل هذه احلاالت، وبمالحظة ك

منتهى الكامل اإلنساين، واإليامين، والروحي، وهو احلد الذي ال يصل إليه 
 رغم »صىل اهللا عليه وآله«إال إذا كان ذلك البرش هو الرسول األعظم . برش

لكن احلقيقة هي .. ٍأن عطاءهم يف ظاهر األمر، كان بضعة أقراص من شعري
كل وجودهم، وكل الطهر، واإليامن أن يف هذه األقراص، كل حياهتم، و

 ..واإلخالص
  : !؟هل هم مسلمون.. ـ السائلون ٧

 أن املسكني، واليتيم، واألسري، كانوا من :وقد حياول البعض أن يدعي
 . املسلمني
 : ونقول

إنه ال مربر هلذا التخصيص، وال دليل يثبته، بل إن األمور التي ركزت 
فياض، ونبيل، ال يفرق بني مسلم اآليات عليها ترجع إىل شعور إنساين 

ّوغريه، فإن لكل كبد حرى أجر، ومن خالل هذا الشعور اإلنساين يتحرك 
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جتاه الصحيح، يرفده بالدفقات الروحية وباملشاعر اإلنسانية اإلنسان يف اإل
 ..حتى يبلغ به إىل اهلدف األقىص، وهو أن يصبح عمله كله هللا سبحانه

ايات قد أشارت إىل أن األسري الذي ًهذا كله فضال عن أن بعض الرو
قد أرسه املسلمون أنفسهم، ومل نجد يف .. سأل هؤالء الصفوة فأعطوه

 مع »صىل اهللا عليه وآله«تاريخ اإلسالم أن أحد املسلمني قد أرسه الرسول 
 ..ستجداءاملرشكني حتى احتاج إىل زيارة بيوت الناس لإل

  :  ـ الرتتيب هنا عكسه يف آيات أخرى٨
.. ً فإن هذه اآلية قد ذكرت املسكني أوال، ثم اليتيم، ثم األسري..وبعد

رتبهم .. ولكننا نجد أنه تعاىل حني يعدد أصناف املستحقني للزكاة واخلمس
فام هو .. ًبطريقة خمتلفة، فهو يقدم الفقراء، أو اليتامى مثال عىل املساكني

 ! السبب يا ترى؟
تلك اآليات املباركة حيتاج  بأن النظر يف :وقد يمكن اجلواب عن هذا

أو الزكاة، أو .. إىل إثبات أن هذا الصنف مستحق هلذا القسط من اخلمس
. وليس ثمة أي اختالف يف ناحية املقدار فيام بني مجيع األصناف. الصدقات

وقد جيء بالعناوين ملجرد أن تكون مشرية إىل موضوعاهتا، ليتعلق احلكم 
 . هبا

ًإذ إن لنفس هذه العناوين دورا يف إفهام  ولكن األمر هنا ليس كذلك،
اخلصوصيات املطلوبة يف املعنى الذي هو بصدد بيانه والتأكيد عليه، وهو 

 ..ذلك املعنى اإلنساين اإلهلي العظيم، الذي أملحنا إىل بعض جوانبه
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  :!؟ـ اإلكرام أم اإلطعام ٩
رى وقد ركزت هذه اآليات عىل إطعام اليتيم، ولكنه تعاىل يف آيات أخ

 ..قد حتدث عن إكرامه
ولكنه . َّثم إنه تعاىل حني حتدث عن إطعامه أخره بالذكر عن املسكني

َكال بل ال ﴿: حني حتدث عن إكرامه قدمه بالذكر عىل املسكني، فقال َ َ َ
َتكرمون اليتيم وال  َ َ َ ُِ ْ َ ِ ْ ِحتاضون عىل طعام املسكنيُ ِ ِْ ْ ِ َُّ ََ َ َ َ َ﴾)١( . 
ِفذلك الذي ﴿: وقال تعاىل َِّ َ َ ِيدع اليتيم وال حيض عىل طعام املسكنيَ ِ ِ ِْ َ َ َْ َِ َ َ َ َُّ َ ُّْ ُ َ ُ﴾)٢(. 

ًوهذا يعترب عدوانا عىل من يفرتض .. ُّ وعدم التقبل..ُّفالدع هو الدفع
 .. يف اإلنسان املتوازن أن يبادر إىل الرتحيب به وإكرامه

ألن احلالة .. وعدم احلض عىل طعام املسكني يأيت يف املرتبة التالية
رة يف املسكني هي حاجته ملا يزيل حالة السكون الناشئة عن شدة الظاه

 ..حاجته
أما اليتيم فإنه بحاجة إىل املعاجلة الروحية، وإىل أن خيرج من دائرة 
الصدمة، واخلوف من املستقبل، وأن يشعر بأنه ليس وحده يف هذه احلياة، 

 .. بل اجلميع معه، وإىل جانبه
وهبا .. مة احلالة النفسية، هي األهمًفال بد من ذكره أوال، ألن سال

                                     
 . من سورة الفجر١٨اآلية ) ١(
 . من سورة املاعون٢اآلية ) ٢(
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ٌّفكيف إذا كان هناك دع له، وممارسة درجة .. يكون قوام وسالمة شخصيته
 . من العدوان عليه

فإن األولوية إنام .. أما حني تكون القضية جمرد قضية احلاجة إىل املال
 واملسكني هو احلالة األصعب بالنسبة لليتيم،.. تكون ملن تشتد حاجته للامل

 .. واألسري
  : وهدف السورة.. ـ قصة اإلطعام ١٠

هذه السورة تتحدث عن النشأة اإلنسانية، ومسريهتا إىل غاياهتا يف ظل 
اهلداية اإلهلية، لتتجىل من ثم أنوار أرشف املخلوقات، من سامء الكرامة 

 ..واملجد، لتيضء هذه احلياة بأنواع اهلدايات إىل رصاط اهللا العزيز احلميد
 اهللا سبحانه ذلك، تارة بطريقة البيان ملنازل كرامتهم، وتارة وقد ذكر

أخرى بأسلوب التجسيد احلي، الذي تتجىل فيه كامالهتم، وإنسانيتهم، 
ًموقفا وسلوكا، وطريقة حياة ً .. 

فجاءت قصة إطعامهم اليتيم واملسكني واألسري، لتجسد أمام عني 
ويتامزج لديه املحسوس لكي حيس هبا، ويتلمسها، . اإلنسان تلك املضامني

باملعقول، ليكون ذلك أوقع يف النفس، وأشد يف اإلقناع، وأرسخ يف 
 .)١(اليقني

                                     
  .٢٢٦ ـ ٢١٤تفسري سورة هل أتى ) ١(
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  :سسادالفصل ال
 

  .. وحديث الكساء..آية التطهري
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  :حديث الكساء
ويذكر هنا حديث الكساء، ونزول آية التطهري، وقد حصل ذلك قبل 

ًقبل أربعني صباحا، أو قبل ستة، أو سبعة، أو ثامنية، أو تسعة، أو شهر، أو 
صىل «ًعرشة أشهر، أو سبعة عرش، أو تسعة عرش شهرا من وفاة الرسول 

يمر يف كل يوم ببيت عيل » صىل اهللا عليه وآله«حيث بقي .. »اهللا عليه وآله
 :، ويقول»عليهام السالم«وفاطمة 

َإنام﴿الصالة يا أهل البيت،  َّ ِ يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ِ ِ ِْ ِّ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ُْ ِ
ِويطهركم تطهري ْ ََ ْ َ ُُ ِّ  .)١(﴾ًاَ
وأن املراد .  أهنم املقصودون باآلية الرشيفة دون سواهم:وذلك ليؤكد

 .أهل بيت النبوة، ال بيت السكنى: هو
يها ولينترش ذلك يف الناس، وال سيام يف تلك الفرتة التي تكثر الوفود ف

 . إىل املدينة، ليعلنوا إسالمهم، ثم يعودون إىل بالدهم
 أهل :فراجع يف تفصيل الكالم حول هذه القضية، وداللة اآلية، كتابنا

 .البيت يف آية التطهري

                                     
 . من سورة األحزاب٣٣اآلية ) ١(
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 :وملخص ما جرى
ًمجع عليا، وفاطمة، واحلسن، واحلسني » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي 

فدكي، يف حجرة أم سلمة ويف معه حتت كساء خيربي » عليهم السالم«
 :يومها، وقال

اللهم هؤالء أهل بيتي، وهؤالء أهيل وعرتيت، فأذهب عنهم الرجس، 
 ً.وطهرهم تطهريا

 ! أدخل معهم يا رسول اهللا؟:فقالت أم سلمة
 يرمحك اهللا، أنت عىل خري، :»صىل اهللا عليه وآله«قال هلا رسول اهللا 

 .ة يل وهلموإىل خري، وما أرضاين عنك، ولكنها خاص
بعد ذلك بقية عمره، حتى » صىل اهللا عليه وآله«ثم مكث رسول اهللا 

الصالة يرمحكم : قبضه اهللا إليه، يأتينا يف كل يوم عند طلوع الفجر، فيقول
ِإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهري﴿اهللا،  َْ ََ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُُ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّْ ِ َ  )١(﴾ًاِ

 .)٢(احلديث

                                     
 . من سورة األحزاب٣٣اآلية ) ١(
ًث الكثرية جدا عىل اختالف  وراجع هذه األحادي١٣٨ ص١٠بحار األنوار ج) ٢(

 ٥ والدر املنثور ج٧  و٥ ص٢٢جامع البيان ج: ألفاظها يف املصادر التالية
 عنه، وعن ابن املنذر، وابن أيب حاتم، والطرباين، وابن مردويه، ١٩٩  و١٩٨ص

واخلطيب، والرتمذي، واحلاكم، وصححاه، والبيهقي يف سننه، وابن أيب شيبة، 
=  ٣٧٢ وجوامع اجلامع ص٢٨٠  و٢٧٩ ص٤دير جوأمحد، ومسلم، وفتح الق
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 ـ ٤٥٧ ص٢ وتأويل اآليات الظاهرة ج١٣٧ ص٣والتسهيل لعلوم التنزيل ج= 

 ٣٠٧ ـ ٣٠١ واملناقب البن املغازيل ص١٣٠ ـ ١٢٢ والطرائف ص٤٥٩
 والعمدة البن ٢٧٤ ومسند الطياليس ص٩٢ ـ ١١ ص٢وشواهد التنزيل ج

 ١٤٦  و١١٩  و١٢١ ص٩ وج٩١ ص٧ وجممع الزوائد ج٤٦ ـ ٣١بطريق ص
 ٣ وج٢٠  و١٢  و٩ ص٢ وج٤٩ ص٤ وأسد الغابة ج١٧٢  و١٦٩ـ ١٦٧ و
 وآية التطهري يف أحاديث ٥٨٩  و٥٢١  و١٧٤  و٦٦ ص٥ وج٤١٣ص

 ٩ وجممع البيان ج٢٠٣وأسباب النزول ص. الفريقني، املجلد األول كله
 ٤٥ وج٢٢٣ ـ ٢٠٦ ص٣٥ وبحار األنوار ج٣٥٧  و٣٥٦ ص٨ وج١٣٨ص
 واجلامع ألحكام ١٧٥ ـ ١٧٣ وهنج احلق ص٣٦  و٣٥ ص٣٧وج ١٩٩ص

  و٢٠٤ وسعد السعود ص١٣٠ ص٧ وصحيح مسلم ج١٨٢ ص١٤القرآن ج
 وكشف اليقني يف فضائل أمري ٨٧  و٢٥ ـ ٢١ وذخائر العقبى ص١٠٧  و١٠٦

 ١٠٧ ص٤ ومسند أمحد ج١٧٠ واإليضاح البن شاذان ص٤٠٥املؤمنني ص
 وتفسري ٣٣١ ص١ وج٣٠٤ و ٢٩٨  و٢٩٢ ص٦ وج٢٨٥  و٢٥٩ ص٣وج

  و٣٧١  و٢٤٢  و٥٤ وكفاية الطالب ص٤٨٦ ـ ٤٨٣ ص٣القرآن العظيم ج
) بتحقيق املحمودي( وترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ دمشق ٣٧٧
 واجلامع الصحيح ١٣٥  و٦٥ ص١ واملعجم الصغري ج١٨٣  و١٨٤ ص١ج
  و٤٩ ص وخصائص اإلمام عيل للنسائي٣٥٢  و٣٥١  و٦٩٩  و٦٦٣ ص٥ج
 ١٤٧  و١٤٦  و١٧٢ ص٣ وج٤١٦ ص٢ واملستدرك عىل الصحيحني ج٦٣

=  ٢، وتفسري القمي ج)هـامشـمطبوع هب(بي ـذهـه للـ وتلخصي١٣٣ و١٥٨و
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  و٢٦١ ص٨ والتفسري احلديث ج٣٠٩ ـ ٣٠٧ ص٨والتبيان ج ١٩٣ص= 

 ٣٢٥ ـ ٣٠٩ ص٣ج) تفسري( والربهان ١٣ ص٧ وخمترص تاريخ دمشق ج٢٦٢
نزهة : وراجع ٤٥٠ ص١ ووفاء الوفاء ج٣٤٠ ـ ٣٣٢وتفسري فرات ص

 ١ وحبيب السري ج٨٣ ومنتخب ذيل املذيل للطربي ص٢٢٢ ص٢املجالس ج
 ١٠ وسري أعالم النبالء ج٤٨ ص٢ والشفاء لعياض ج١١ ص٢ وج٤٠٧ص
 ٥٠ ص١ والغدير ج٢٥٤  و٣٨٥  و٣١٥  و٢٧٠ ص٣ وج٣٤٧  و٣٤٦ص
 ـ ٥١٣ ص٣ج و٦٩ ـ ١ ص٩ج) امللحقات( وإحقاق احلق ١٩٦ ص٣وج
 عن ٣٨٣ ـ ٣٥٩ ص١٨ وج١٠٥ ـ ٤٠ ص١٤ وج٥٧٣ ـ ٥٠٢ ص٢ وج٥٣١

 ١٠٠ وراجع ص٥٣  و٥٢  و١٠٥ًمصادر كثرية جدا، وسليم بن قيس ص 
 ونوادر ٦٤٦ ص١٣ وكنز العامل ج١٠٨  و١٠٤ ـ ١٠٢ونزل األبرار ص

 وقال يف مجلة ١٨٨ ـ ١٨٤ ص١ والرصاط املستقيم ج٢٦٥  و٦٩األصول ص
وقد وقفه املستنرص . وهلا فيهم صاحب كتاب اآليات املنتزعةأسند نز«: ما قال

وفيه سامع . وهو بخط ابن البواب. بمدرسته، ورشط أن ال خيرج من خزانته
ومرقاة الوصول » وخطه ال يمكن أحد أن يزوره عليه. لعيل بن هالل الكاتب

 وهتذيب ١٠٨ ص١ وج٢٥٣ ص٢ وذكر أخبار أصبهان ج١٠٧ ـ ١٠٥ص
 وهنج احلق ١٥٣  و١٥٢ ص٣ والرياض النرضة ج٢٩٧ ص٢التهذيب ج

 ٤ ومصابيح السنة ج٥٦٣  و٥٠٢ ص٢ج) مطبوع ضمن إحقاق احلق(
 وتذكرة ٢٠٠  و١٩٩ ص٢ واإلتقان ج٣٦٩ ص١ والكشاف ج١٨٣ص

=  والفصول املهمة ١٥٣٨ ص٣ وأحكام القرآن البن عريب ج٢٣٣اخلواص ص
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رمجة اإلمام  وت٣٧٨ ص٤ وج٥٠٩ ص٢ واإلصابة ج٨  و٧البن الصباغ ص= 

 والصواعق املحرقة ٧٠ ـ ٦٣ص) بتحقيق املحموي(احلسن البن عساكر 
 وتفسري نور ٥٢ ص٢ ومتشابه القرآن وخمتلفه ج١٣٧  و١٤٣ ـ ١٤١ص

) مطبوع هبامش نور األبصار( وإسعاف الراغبني ٢٧٧ ـ ٢٧٠ ص٤الثقلني ج
 وفضائل اخلمسة من الصحاح ١١٢ ـ ١١٠ ونور األبصار ص١٠٧  و١٠٦ص
 ٤٦ ص٤ج) مطبوع هبامش اإلصابة( واإلستيعاب ٢٤٣ ـ ٢٢٤ ص١تة جالس
 ـ ٢٢  و١٩  و١٠ ص٢ وج٣٦٨  و٣١٦ ص١ وفرائد السمطني ج٣٧ ص٣وج
  و٢٦٠  و٢٣٠  و٢٢٩  و٢٢٨  و١٠٨  و١٦٧  و١٠٧ وينابيع املودة ص٢٣
 ومقتل احلسني ٣١٣ ص٤ والعقد الفريد ج١٩٣  و٢٩٤  و١٧٤ و ٨  و١٥

 ٢ قسم١التاريخ الكبري للبخاري ج:  وراجع٦٢ ـ ٦١ ص٢للخوارزمي ج
 ٢٦ ـ ٢٥ وكتاب الكنى للبخاري ص١٩٧ وراجع ص١١٠  و٧٠ ـ ٦٩ص

 ٤ وهتذيب تاريخ دمشق ج٢٣٩  و٢٣٨  و١٣٣ونظم درر السمطني ص 
 ٤٦٦ ص٣ ولباب التأويل ج٤٤٦ ص١ والنهاية يف اللغة ج٢٠٩ ـ ٢٠٧ص

 وأنساب األرشاف ٢١٧، ٢٠٣ص» مطبوع مع الفصول املهمة«والكلمة الغراء 
) عليه السالم( وترمجة اإلمام احلسني ١٠٦  و١٠٤ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(

 ٢ واملعترص من املخترص ج٧٦ ـ ٦٠ص) بتحقيق املحمودي(من تاريخ دمشق 
 واملحاسن ١٢٢ ص٢املواهب اللدنية ج: ً وراجع أيضا٢٦٧  و٢٢٦ص

 ٢وصول ج وتيسري ال٨٥  و٨٤ ونفحات الآلهوت ص٤٨١ ص١واملساوئ ج
= د ـوع هبامش مسنـمطب( ومنتخب كنز العامل ٢٨٧ ص١ والكايف ج١٦١ص
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هبذه القضية، وبنزول اآلية فيها يف يوم » عليه السالم«وقد احتج عيل 
الشورى، ثم استدل هبا يف مسجد املدينة يف خالفة عثامن عىل مجاعة من 

 ..املهاجرين واألنصار، كام سيأيت
 ً.هبذه اآلية عىل أيب بكر أيضا» عليه السالم«بل واحتج 

يف حديث » عليه السالم« فقد روى محاد بن عثامن، عن أيب عبد اهللا
 !يا أبا بكر تقرأ الكتاب؟: أليب بكر» عليه السالم«قال أمري املؤمنني : قال

 . نعم:قال
َإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس ﴿:  فأخربين عن قول اهللا تعاىل:قال ْ َ َِّ ُ ُ ُُ َّْ ُِ ِْ ِ َ ِ

ِأهل البيت ويطهركم تطهري َْ ََ ْ َ ُ ُْ ِّ َ َ ِْ ْ  !أم يف غرينا؟! نا؟في!  يف من نزلت؟)١(﴾ًاَ

                                     
 ٢٥٧ ص١٦ج) ط اهلند( عن ابن أيب شيبة، وكنز العامل ٩٦ ص٥ج) أمحد= 

 ٤٤ص) عهد اخللفاء الراشدين( وتاريخ اإلسالم للذهبي ١٨واإلحتاف ص
 ٩ وج٢٧٨ ص١٠ وتاريخ بغداد ج٢٣٠ ص٥وأحكام القرآن للجصاص ج

 ٢ والسرية النبوية لدحالن ج٢٢٤  و٢٣ واملناقب للخوارزمي ص٢٧ ـ ٢٦ص
 ـ ١٤٩ ص٢ والسنن الكربى ج٣٣٩ ـ ٣٣٢ ص١ ومشكل اآلثار ج٣٠٠ص
 ومنهاج ٢٠٥  و٣٥ ص٨ وج٣٢١ ص٥ والبداية والنهاية ج٦٣ ص٧ وج١٥٢

 وعن ميزان ٢٩٣ ص٤ وعن ذخائر املواريث ج٢٠ ص٤ وج٤ ص٣السنة ج
 .١٧ ص٢اإلعتدال ج

 . من سورة األحزاب٣٣اآلية ) ١(
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 .)١( بل فيكم:قال أبو بكر
: وراجع يف تفصيل الكالم حول هذه القضية، ويف داللة اآلية كتابنا

 ..أهل البيت يف آية التطهري
  : حملات ضرورية

غري أن ذلك ال يمنع من تسجيل بعض اللمحات التي ترتبط هبذه 
ًاحلادثة اهلامة جدا هنا أيضا، وبيان مفاد اآلية التي  نزلت هبذه املناسبة، ً

أهل البيت يف آية التطهري، وذلك : ُّوسوف نستلها، أو نلخصها من كتابنا
 :عىل النحو التايل
  : أهل البيت

 :قد يراد بالبيت
: وتكون األلف والالم عهدية، فأهل البيت هم.  بيت السكنى ـ١

ولعله هو املقصود بقول املالئكة لزوجة إبراهيم . الناس الساكنون فيه
 : »عليه السالم«

ُقالوا أتعجبني من أمر اهللاِ رمحة اهللاِ وبركاته عليكم أهل البيت إنه ﴿ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّْ ُِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْْ َ َ ُ ُ ََ َ َُ ََ ْ ِ َِ

                                     
تفسري نور  و٢٧٤و  ١٥٦ ص٢جتفسري القمي  و٣١٢ ص٣ج) تفسري(الربهان ) ١(

 ١٢٩ ص٢٩جبحار األنوار  و١٩٩ ص٣جغاية املرام و ١٨٧ ص٤جالثقلني 
 . ١١٧ ص٢٥ججامع أحاديث الشيعة  و١٢٢ ص١جلطربيس لحتجاج إلوا
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ٌمحيد جميد ٌِ َ ِ َ﴾)١(. 
ًوزوجة إبراهيم من مجلة أهل البيت هنا، ألهنا وقعت يف اآلية موردا 

 .وهذا اخلطاب هو القرينة عىل ذلك. للخطاب املبارش
ليس هذا املعنى هو املقصود يف آية التطهري، إذ قد كان لعيل وفاطمة و

ًأيضا بيت مستقل عن » عليهام السالم«، ومعهام احلسنان »عليهام السالم«
 .والدليل عىل ذلك حديث سد األبواب. »صىل اهللا عليه وآله«بيت النبي 
البيت األموي، : العشرية واألقارب، كقولك:  وقد يراد بالبيت ـ٢

وهذا ما نفاه زيد بن أرقم عن األزواج، فقد .. والبيت العلوي أو اهلاشمي
 !أليس نساؤه من أهل بيته؟: قيل له
لكن أهل بيته من حرم الصدقة !  نساؤه من أهل بيته؟:فقال

لسن من أهل بيته، » صىل اهللا عليه وآله«أن نساء النبي : فإنه قرر. )٢(..بعده

                                     
 . من سورة هود٧٣اآلية ) ١(
 وتفسري القرآن ١٣٠ ص٧ وصحيح مسلم ج١٩٩ ص٥الدر املنثور ج: راجع) ٢(

 ٦٤١ ص١٣ وكنز العامل ج٢٨٠ ص٤ وفتح القدير ج٤٨٦ ص٣العظيم ج
 والربهان يف ٢٦١ ص٨ والتفسري احلديث ج١٢٢ ص٢واملواهب اللدنية ج
  و٢٢٧ وراجع ص٢٢٦ والصواعق املحرقة ص٣٢٤ ص٣تفسري القرآن ج

 ١ء واللغات ج وهتذيب األسام١٤٨ ص٢ والسنن الكربى للبيهقي ج٢٢٨
 وإسعاف ١١٠ ونور األبصار ص١٠٤ وكتاب سليم بن قيس ص٣٤٧ص

=  والسرية النبوية لدحالن ٢٢ واإلحتاف بحب األرشاف ص١٠٨الراغبني ص
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قد حرموا » صىل اهللا عليه وآله«يت النبي ألهنن مل حيرمن الصدقة، وأهل ب
 .منها

إستفهام إنكاري، حذفت !  نساؤه من أهل بيته؟:وذلك، ألن قول زيد
لكن أهل : تعقيبه بعبارة: والقرينة عىل ذلك. منه أداة اإلستفهام للتخفيف

ًإذ لو مل يكن إستدراكا ألجل التصحيح .. بيته من حرموا الصدقة بعده
 ..نساؤه من أهل بيته وكذا من حرموا الصدقة بعده: لكان ينبغي أن يقول

من :  ما روي، من أن احلصني سأل زيد بن أرقم:وأرصح من ذلك
 !نساؤوه؟! أهل بيته؟
 ال، وأيم اهللا، إن املرأة لتكون مع الرجل العرص من الدهر، ثم :قال

 .يطلقها، فرتجع إىل أبيها وقومها
 .)١(صدقة بعده أصله، وعصبته الذين حرموا ال:أهل بيته

                                     
 ٥٣ وكفاية الطالب ص٢٢٩ ص٣٥بحار األنوار ج:  وراجع٣٠٠ ص٢ج= 

 .عن مسلم، وأيب داود، وابن ماجة!) نساؤه من أهل بيته؟: وليس فيه عبارة(
 وعن ٤٥ ص١ وعن كنز العامل ج٣٣٦ ص٤مسند أمحد ج: ويف هامشه عن
 وعن املستدرك عىل ١٢ ص٢ وعن أسد الغابة ج٣٦٨ ص٤مشكل اآلثار ج
 .١٠٩ ص٣الصحيحني ج

 وتيسري الوصول ١٨٥ ص١ والرصاط املستقيم ج١٢٣ ص٧صحيح مسلم ج) ١(
يم  وتفسري القرآن العظ٣٢٤ ص٣ والربهان يف تفسري القرآن ج١٦١ ص٢ج
=  ٢٣ وج٢٣٠ ص٣٥وار جـار األنـ وبح١٢٢ف صـرائـ والط٤٨٦ ص٤ج
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ُ وقد يراد به معنى آخر، يصطلح عليه من يقبل منه ذلك، لغرض  ـ٣ َْ ُ
وأهل هذا . بيت النبوة: بعينه، وهذا هوما حصل هنا، فإن املراد بالبيت

من هلم موقعية، ودور أساس يف حتقيق أهداف النبوة، ونرشها : البيت
 .وحفظها

ي أن نذكر هنا قول وألجل ذلك نجد هذا التعبري قد شاع وذاع، ويكف
َّإنا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، : »عليه السالم«اإلمام احلسني 
 .)١(وخمتلف املالئكة
  : أهل الرجل

مل » صىل اهللا عليه وآله«قد دلت روايات حديث الكساء عىل أن النبي و
                                     

 عن ٢٦١ ص٨ والتفسري احلديث ج٣٥ والعمدة البن البطريق ص١١٧ص= 
 ٢ وخالصة عبقات األنوار ج٣٠٩  و٣٠٨ ص٣التاج اجلامع لألصول ج

 ٢٣١ ـ ٢٢٧ عن دراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيب ص٦٤ص
 عن اجلمع بني الصحيحني، والصواعق ٣٢٣ ص٩ج) امللحقات(وإحقاق احلق 
 .١٠٣ ص١٠ً ونقل أيضا عن جامع األصول ج١٤٨املحرقة ص

مثري األحزان و ١٧٤العوامل، اإلمام احلسني ص و٣٢٥ ص٤٤جبحار األنوار ) ١(
اللهوف يف قتىل الطفوف  و٢٥لواعج األشجان ص و١٤صبن نام احليل ال
 ٢٥٥  و٢٠٩ ص٢ وج١٢٠ ص١جلقريش لحياة اإلمام احلسني  و١٧ص

رشح إحقاق احلق  و١٨٢صلسيد رشف الدين لاملجالس الفاخرة و
 .٦٧٤و  ٦١٥ ص٣٣ ج)امللحقات(
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يرض بدخول كل من أم سلمة وال عائشة، وال زينب بن جحش يف مجلة 
:  من دخول أي منهم حتت الكساء، بل قال ألم سلمةأهل البيت، ومنعهن

 .إنك من أهيل، وإنك عىل خري
أي أنه أخربها .  إنك من أهيل، وهؤالء أهل بيتي، أو نحو ذلك:أو قال

 .)أي بام هو نبي ورسول(أهنا من أهله، أما من هم حتت الكساء، فهم أهل بيته 
ًبيت أيضا، يف ال بام هم من سكان البيت، ألن األزواج كن يسكن ال

مل يكونوا كذلك، بل كان » عليهم السالم«ًحني أن عليا وفاطمة واحلسنني 
 ..هلم بيت سكنى خاص هبم

وال بام أهنم عصبته وعشريته، فإن العباس كان عم الرسول، وأبناء 
، وكذلك عقيل رضوان اهللا »صىل اهللا عليه وآله«العباس كانوا أبناء عمه 

 .. هذا األمرتعاىل عليه، ومل يدخلهم يف
  :أهل البيت يف اللغة

بل يف كتب اللغة ما يدل عىل أن إطالق كلمة األهل عىل الزوجة ليس 
إنك : ألم سلمة» صىل اهللا عليه وآله«أن قوله : مما يعني. عىل نحو احلقيقة

 ً.من أهيل قد جاء عىل سبيل املجاز، والتوسع يف اإلطالق أيضا
زوجته، ويدخل فيه : للرجلاألهل : ومن املجاز «:قال الزبيدي

 .)١(»األوالد

                                     
 .٢١٧ ص١تاج العروس ج) ١(
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عىل الزوجة إنام » األهل«:  أن داللة كلمة:ويفهم من كالم ابن منظور
 .)١(تكون مع القرينة، ال بدوهنا

، فدل عىل أن إرادة )٢(»وعرب بأهل الرجل عن امرأته «:وقال الراغب
 .الزوجة من هذه الكلمة من باب اإلطالق واإلستعامل

  : زابآيات سورة األح
وحيث إن آية التطهري قد وردت كجزء من آية ترتبط بنساء النبي 

رغم ، فقد وقعت الشبهة يف شموهلا للنساء وعدمه، »صىل اهللا عليه وآله«
 عىل بيان اختصاصها بفاطمة وبعلها »صىل اهللا عليه وآله«إرصار النبي 

راد ، فاقتىض األمر بيان امل»صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني«وبنيها 
 :باآلية، وسبب ورود هذه الفقرة يف هذا املوضع من اآلية فنقول

 أهل البيت يف آية التطهري بعني :إننا نذكر هنا بعض ما أوردنا يف كتابنا
 :لفظه، فنقول
َيا أهيا النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن احلياة الدنيا ﴿: قال تعاىل َ ُّ َْ ُّ ُ ُ ْ ْ ََّ َُْ َ ْْ َّ َِ ِِ َ ِ َ ْ ُ َ ُّ َ

َوزينته َ َ ِ ًا فتعالني أمتعكن وأرسحكن رساحا مجيالَ ُ ُِ َ ً ََ َِّ َ َ َّْ ْ َ َّ ْ َُ ُِّ ََ َ وإن كنتن تردن اهللاَ َ ْْ َّ َِ ُ ُ ْ ُ ِ
َّورسوله والدار اآلخرة فإن اهللاَ أعد ََّ َ ُ ََ َّ ِ ََ َ َ َ ُ َِ ًللمحسنات منكن أجرا عظيام َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ًْ َْ ُ ْ َ ُ. 

ُيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة م َ َ ِّ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َّ ْْ َّْ ِبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني ِ ْ ُ َِّ ْ ُ َ َ َِ ٍَ ْ ََ ْ َ َ
ًوكان ذلك عىل اهللاِ يسريا َِ َِ َ ََ َ َ َ. 

                                     
 .١٧٠ ص٦ الغدير ج : وراجع٣٨ ص١١لسان العرب ج: راجع) ١(
 . ٦٦ ص٧٠جبحار األنوار  و٢٩للراغب صغريب القرآن فردات م: راجع) ٢(
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ِومن يقنت منكن هللاِ ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني  ْ َّ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ ََ َ ِ ْ ُ ًُ ْ ِْ ِ ِ ِ
ًوأعتدنا هلا رزقا كريام ِ َ ً ْ ْ َِ ََ َ ْ ََ. 

َيا نساء النبي لستن كأح ََّ َ ُ َّْ ِّ َ ََ ِ ِد من النساء إن اتقيتن فال ختضعن بالقول ِ ْ َ ْ َّ ََ ْ َِ َ ْ ََ َ ُ َّ ِّْ َِ ِ ِ ِ ٍ
ًفيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا َ ْ ُ ْ َ َُّ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ًَ ٌ ِ ِِ ِ ْ َ. 

َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ََ َ ُْ َّ ُ َْ َ ََْ َُّ ََّ َ ِ َ
َالزكاة  َ ِوأطعن اهللاَ ورسوله إنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت َّ ِ ِ ِْ ِّ ُ ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ََ َُ َّْ ُْ ِ َ ِ

ًويطهركم تطهريا ِ ْ ََ ْ َ ُُ ِّ َ. 
ًواذكرن ما يتىل يف بيوتكن من آيات اهللاِ واحلكمة إن اهللاَ كان لطيفا  َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ُِ َ َ ُ ُ َ ْْ ُْ َ ْ َّ ُ َِ ْ ْ

ًخبريا ِ َ﴾. 
 : قولتأن وتستمر اآليات إىل 

َوإذ تقول للذي أنعم اهللاُ عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ﴿ ْْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ ْ ِ
َزوجك َ ْ َ﴾)١(. 

ومعه، » صىل اهللا عليه وآله«ثم تستمر اآليات يف احلديث عن النبي 
 .فلرتاجع» صىل اهللا عليه وآله«ومع املؤمنني يف ما خيص شأن النبي 

 :ونقول
 :اهر الرصيح املستفاد من هذه اآليات هو أن اهللا سبحانهإن الظ :ألف
ِّبأن خيري نساءه بني اهللا » صىل اهللا عليه وآله« قد أمر نبيه األكرم  ـ١

 .ورسوله، وبني احلياة الدنيا وزينتها
 :وأمره بأن يقول هلن  ـ٢

                                     
 . من سورة األحزاب٣٧ ـ ٢٨اآليات ) ١(
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ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴿ ِ ٍ َِ ْ ِّ َ َِّ ُ ََّ َ ََّ َ َ ِ﴾. 
 : ًا بأن يقول هلن وأمره أيض ـ٣
ِفال ختضعن بالقول﴿ ْ َ َْ ْ ِ َ ْ ََ َ﴾. 
ًوقلن قوال معروفا﴿ َ ْ ُُ َْ ْ َ ًَ﴾. 
َّوقرن يف بيوتكن﴿ ُ َُ ِ ُ ِْ َ َ﴾. 
َوال تربجن تربج اجلاهلية األوىل﴿ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ ْ َ َُّ ََّ َ﴾. 
َوأقمن الصالة وآتني الزكاة﴿ َ ََّ َ ِ َِ َّ َ ََ ْ َ﴾. 
ُوأطعن اهللاَ ورسوله﴿ َ َ ْ ََ ُ َ ِ َ﴾. 
ما طلبه اهللا منه، ويبلغ » صىل اهللا عليه وآله«ذ النبي  وبعد أن ينف ـ٤

هذه األوامر للنساء، يواصل اهللا سبحانه خطابه ملقام النبوة، وبيت الرسالة، 
بأن هذه األوامر والنواهي التي أمره أن يبلغها هلن، إنام جاءت : ليخربه

ألجل احلفاظ عىل قدسية بيت النبوة، ومهبط الوحي والتنزيل، وخمتلف 
 .املالئكة

ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴿ :وعىل هذا األساس يكون ِ ٍ َِ ْ ِّ َ َِّ ُ ََّ َ ََّ َ َ ِ..﴾. 
ْيا أهيا النبي قل ﴿: بقوله» صىل اهللا عليه وآله«ًاستمرارا ألمر اهللا تعاىل لنبيه  ُ ُّ َِ َّ َ ُّ َ

َألزواجك ِ َ ْ ًفهو مقول القول أيضا، عالوة عىل ما سبق من ختيريهن بني  ،﴾َ
 .نيا واآلخرةالد

:  ولو رصفنا النظر عن ذلك، ألجل اإلرصار عىل أن قوله تعاىل:ب
ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴿ ِ ٍ َِ ْ ِّ َ َِّ ُ ََّ َ ََّ َ َ  إنام هو خطاب منه تعاىل للنساء .﴾..ِ

إنه ال يرض فيام نرمي إليه؛ ألنه قد جاء عىل سبيل : ًمبارشة؛ فإننا نقول أيضا



  ١٤٣                         ..                                      آية التطهري وحديث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :كون النتيجة هيااللتفات إليهن، وت
 أنه تعاىل، قد أمر نبيه بأن خيري نساءه بني اهللا ورسوله، وبني احلياة  ـ١

 .الدنيا وزينتها
 ثم التفت اهللا سبحانه إليهن وخاطبهن مبارشة، بعنوان أهنن  ـ٢

فأمرهن وزجرهن، وقرر . منسوبات إىل النبي، ال بعنوان كوهنن جمرد نساء
أن يضاعف هلا العذاب ضعفني، وملن تطيع : ملن تأيت منهن بفاحشة مبينة

أهنن لسن كأحد من : ًوقرر أيضا. اهللا ورسوله، أن تؤتى أجرها مرتني
 .النساء، إن التزمن جانب التقوى والورع

 ثم عاد سبحانه وتعاىل إىل خطاب مقام النبوة وبيت الرسالة من  ـ٣
ره ًجديد، موضحا أن سبب هذا االلتفات إىل الزوجات وعلة ما أصد

إليهن من أوامر وزواجر هو إذهاب الرجس عن هذا البيت، وتطهريه، فإن 
احلفاظ عىل قدسية بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، وخمتلف 

 .املالئكة رضورة البد منها، حلفظ الرسالة نفسها
فاخلطاب للنبي ـ كام ظهر من خالل اآليات الرشيفة ـ إنام هو من 

 . وحي وقداسة إهلية، ال بام هو شخصحيث إنه نبي، وصاحب 
 أن حفظ بيت النبوة والرسالة، ما هو إال حفظ للرسالة :ومن الواضح

 .نفسها
فالكالم مع النساء إذن، قد جاء عىل طريق االلتفات إليهن، 

ُمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعني ﴿: كااللتفات الذي يف قوله تعاىل ِ ِ َِ ُ ِّْ َّ َّ َ ََ ََ َِ َِ ُ ْ ِْ ِ
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َدنا الرصاط املستقيمْاه ِْ َِ ُْ َ َ ِّ َ﴾)١(. 
 أن احلديث قد كان عن اهللا تعاىل بصورة احلديث عن الغائب :فيالحظ

الرمحان ـ الرحيم ـ مالك، ثم التفت وخاطب اهللا تعاىل مبارشة من موقع 
ُإياك نعبد﴿: احلضور بني يديه تعاىل فقال ُ ْ َ َ َّ ِ﴾. 
  !:اإلرادة مباذا تعلقت؟
 أن اإلرادة اإلهلية :»رضوان اهللا عليهم«امء األبرار ويظهر من كالم العل
ُإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم﴿: املعرب عنها بقوله تعاىل ُ ُُ َّْ َُ َ ِ ِْ ِ َ ًقد تعلقت أوال  ﴾..ِ

 .)٢(وبالذات بإذهاب الرجس، وبالتطهري
 :ولكننا نقول
ً هو أهنا قد تعلقت أوال وبالذات بأمر آخر، وهو نفس :إن الظاهر

 .»صىل اهللا عليه وآله«الزواجر التي توجهت إىل زوجات النبي األوامر و
 :بيان ذلك

َإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس﴿: أنه تعاىل قال ْ َ َِّ ُ ُ ُُ َّْ ُِ ِْ ِ َ ِ﴾. 
 . إنام يريد اهللا أن يذهب، أو إذهاب الرجس عنكم:ومل يقل

 يريد أن يذهب الرجس عنكم، لكانت اإلرادة متعلقة :ولو أنه قال

                                     
 . من سورة الفاحتة٥ ـ ٣اآليات ) ١(
ستأيت املصادر لذلك إن شاء اهللا تعاىل، حيث احلديث حول انحصار آية التطهري ) ٢(

 .بأهل الكساء
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أن الرجس موجود فيهم، ويريد اهللا إزالته : اإلذهاب؛ وذلك معناهبنفس 
 .»صلوات اهللا عليهم«وحاشاهم . عنهم

 هو أن الرجس ليس فيهم، بل هو يف غريهم، ويريد اهللا :بل الصحيح
ًإزالته عن الغري حفاظا وإكراما ل فهام إ و»عليهم السالم» «أهل البيت«ـ ً

 . ال يرض بعصمة وطهارة أهل البيت املخالفات من النساءالناس ان صدور
 :بيان ذلك
تفيد حرص املقصود، والغاية من األمر والنهي لنساء » إنام «:أن كلمة

 .وتطهريهم» أهل البيت«يف حفظ » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
هي الم كي، وهي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها » ليذهب«والالم يف 

؛ فمدخول الالم، وهو »ألكرمكجئت «: يكون علة ملا قبلها، كقولك
 .اإلكرام، علة ملا قبلها وهو املجيء

فام ذكره البعض من أن متعلق اإلرادة هو نفس إذهاب الرجس، ليس 
 .عىل ما يرام ال من حيث الرتكيب وال من حيث املعنى حسبام أوضحناه

 .بل متعلق اإلرادة يشء آخر، ويكون اإلذهاب علة لتعلق اإلرادة به
 الذي تعلقت به اإلرادة هنا هو نفس التكاليف، وذلك اليشء

؛ فإن »صىل اهللا عليه وآله«واألوامر والنواهي الصادرة لزوجات الرسول 
 .اهللا سبحانه قد أراد منهن ذلك ألجل إذهاب الرجس

علة إلرادة اهللا سبحانه » أهل البيت« إذهاب الرجس عن :وبتعبري آخر
ـ باإلرادة الترشيعية ـ أن يفعلن » صىل اهللا عليه وآله«من زوجات النبي 
 .كذا، أو يرتكن كذا
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، بل فيها داللة عىل »أهل البيت«فال داللة يف اآلية عىل أن النساء من 
: العكس إذ لو كانت النساء داخالت يف مدلول اآلية لكان املناسب أن يقول

إنام يريد اهللا أن يذهب عنكم الرجس، ألن نساءه قد صدر منهن أشياء هي من 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«لرجس ومنها حرب اجلمل بقيادة بعض نسائه ا

لرييد » صىل اهللا عليه وآله« أن ال رجس عىل الرسول :أضف إىل ذلك
 .اهللا إزالته عنه

ًويتضح ذلك، بمالحظة النظائر التي استعملت فيها الم كي، بدال من 
 .يف القرآن الكريم، وغريه» أن«كلمة 

َما يريد اهللاُ ليجعل ﴿:  ذيل آية الوضوء والتيمم قوله تعاىل يف:فالحظ َ ْ َ ُ َِ ُ ِ
ٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ْعليكم من حرج ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ ُْ َُ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ َ ِ﴾)١(. 

ًأي أن أمره تعاىل لكم بالتيمم بدال عن الوضوء، إنام هو ألجل أن 
 .يطهركم

 .هم باإلرادة الترشيعيةفالتطهري هلم علة إلرادة هذا األمر من
 :ويف مورد آخر، بعد أن ذكر اهللا تعاىل بعض الترشيعات واألحكام قال

ْيريد اهللاُ ليبني لكم وهيديكم سنن الذين من قبلكم﴿ ُ ْ َ ْ ِّ ُ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َّ ََ ُْ َ َ ِ﴾)٢(. 
ُبل يريد اإلنسان ليفجر أمامه﴿: وقال تعاىل يف موضع آخر ُ ََ َ َ َ َ َُ ْ ِ ُ ْ ِ ُ ِ ْ﴾)٣(. 

                                     
 .من سورة املائدة٦اآلية ) ١(
 . من سورة النساء٢٦اآلية ) ٢(
 . من سورة القيامة٥اآلية ) ٣(
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َفال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إنام ﴿: رد آخر يقول تعاىلويف مو َّ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ َْ ََ َُُ َ ِ ُ َ
َيريد اهللاُ ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا َ َ ْ ُ َ ُ ُْ ُّ ُِ َِْ ِ ِ ِّ َ ِ﴾)١(. 
 أننا نجد آيتني قد تعرضتا ألمر واحد، ولكن :ًومما يزيد األمر وضوحا

 .ي تقدر بعدها أن، الت»بالم كي«واألخرى » بأن«إحدامها قد جاءت 
فبعد أن ذكر اهللا سبحانه قول اليهود والنصارى يف عزير، واملسيح، 

َاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللاِ واملسيح ابن مريم وما ﴿: قال َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ِْ َِْ ِ ً َ َ ُ َ َّ
ُأمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو س َ َُ ُ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ ً ًِ ِ َِ ُ َبحانه عام يرشكونُ ُ ِ ْ ُ َّ َ ُ َ ْيريدون أن  َْ ََ ُ ِ ُ

َيطفئوا نور اهللاِ بأفواههم ويأبى اهللاُ إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ُْ َ َّ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ َِ ُ ُْ ََ ْ َ ُ َ َ َِ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ُ ْ﴾)٢(. 
َومن أظلم ممن افرتى عىل اهللاِ الكذب وهو ﴿: وقال تعاىل يف مورد آخر ُ َ َ َ ْ َِ َِ ْ َ ََ َ ْ ِ َّ ُ َْ َ

َيدعى  ْ َإىل اإلسالم واهللاُ ال هيدي القوم الظاملني يريدون ليطفئوا نور اهللاِ ُ ُ ُ َ ُْ َُ ُِ ِ ِِ ِْ ََّ ِ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ
َبأفواههم واهللاُ متم نوره ولو كره الكافرون ُ ُّ ُ ِْ ِ ِ َِ ُْ ََ ْ َ َ َِ َ ِ ِ ْ َ ِ﴾)٣(. 

) أي يف سورة التوبة(والسبب يف اختالف التعبري أهنم يف املورد األول 
، »أن«ارشة يف إطفاء نور اهللا، فاستعمل اهللا كلمة قد تعلقت إرادهتم مب

 .يريدون أن يطفئوا: وقال
أما يف هذا املورد األخري فقد تعلقت إرادهتم باالفرتاء عىل اهللا، ألجل 
ًأن يطفئوا، فاإلطفاء كان داعيا هلم، وعلة وسببا لتعلق إرادهتم باالفرتاء  ً

                                     
 . من سورة التوبة٥٥اآلية ) ١(
 .٣٢  و٣١سورة التوبة اآلية) ٢(
 . من سورة الصف٨  و٧اآليتان ) ٣(
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 .»ايريدون ليطفئو«: فقال» الالم«والكذب، فاستعمل 
: ًثم رأيت أن الراغب األصفهاين قد أشار إىل ذلك أيضا، فقال

 . يريدون أن يطفئوا نور اهللا، يريدون ليطفئوا نور اهللا«
، يقصدون »يريدون أن يطفئوا«:  أن يف قوله:والفرق بني املوضعني

 . إطفاء نور اهللا
 )١(»ًيقصدون أمرا يتوصلون به إىل إطفاء نور اهللا» ليطفئوا «:ويف قوله

كاالنفاق يف وجوه اخلري مع أن املقصود هو اإلضالل أو التسلط عىل الناس 
 .ًواألمر يف آية التطهري كذلك أيضا كام أوضحناه .بغري حق

  :األولوية القطعية ومفهوم املوافقة
أن األولوية القطعية هي من  :من األمور التي ال جيهلها أحد

كام جرى عليها أهل اللسان الظهورات اللفظية التي جرى عليها القرآن، 
 .يف حماوراهتم، وبيان مراداهتم

ًواألولوية القطعية، ومفهوم املوافقة هذا موجود هنا أيضا، ويدل عىل 
 .بشكل قاطع وهنائي» عليهم السالم» «أهل البيت«عصمة 

  :التوضيح باملثال
 :وتوضيح ذلك باملثال عىل النحو التايل
هتتم باحلفاظ عىل مقامه، وترسيخ ّإنه إذا كان ثمة رجل يعز عليك، و

                                     
 .٢٥٥ ص١٩جتفسري امليزان  و٣٠٥مفردات غريب القرآن للراغب األصفهاين ص) ١(
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ًوتأكيد احرتامه، فإنك ستنزعج كثريا إذا رأيت ولده أو غريه ممن ينتسب 
إليه يرتكب بعض املخالفات التي تيسء إىل سمعة أبيه، وتدفع بالناس إىل 
توجيه النقد إىل ذلك األب، ولسوف تردع ذلك الولد عن فعله ذاك؛ هبدف 

 .عتهاحلفاظ عىل كرامة األب، وسم
ًأما الولد نفسه، فقد ال يكون واقعا يف دائرة اهتامماتك أصال، بحيث  ً
ًلو مل يكن ابنا لذلك الرجل ملا تعرضت له، وملا وجدت الدافع القوي يف 

 .نفسك ألمره وال لنهيه
فإن الرجس ليس يف أهل واحلال يف اآليات الرشيفة من هذا القبيل، 

صىل اهللا «أمر وينهى نساء النبي األكرم فاهللا إنام يالبيت، بل هو يف غريهم، 
ً، ألن خمالفاهتن سوف تنعكس سلبا عىل أهل بيت الرسالة »عليه وآله

هم األهم وال يريد اهللا سبحانه أن يناهلم أدنى » أهل البيت«ـ ف. أنفسهم
ولو من طرف خفي، كام ولو عىل سبيل النسبة املجازية، ٍرجس أو هنات، 

ممن ينسبون إىل ذلك البيت نسبة جمازية، كام ًلو كان ذلك الرجس صادرا 
صىل اهللا عليه «تقدم عن أهل اللغة عن زيد بن أرقم، وأوضحه الرسول 

 .يف حديث الكساء» وآله
، وهو يقع يف سياق شموهلم »أهل البيت«ـ وهذا هو غاية االهتامم ب

 .بالعنايات واأللطاف اإلهلية، والتوفيقات الربانية
أهل « أن الداللة عىل االهتامم اإلهلي بطهر :ومعنى ذلك كام قلنا

ً، وعدم حلوق أي رجس هبم أوال وبالذات، لسوف تكون أشد »البيت
 .وأعظم وأهم، وآكد وأتم
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ثم إنه إذا كان اهللا تعاىل يريد أن يذهب حتى الرجس الذي ينسب إىل 
، ولو بالعرض واملجاز، فإنه يريد إذهاب ما »عليهم السالم» «أهل البيت«

ًأوال وبالذات بطريق أوىل؛ فنستفيد، بمفهوم » عليهم السالم«ق هبم يلح
ًأن اهللا سبحانه قد طهرهم ونزههم فعال عن : املوافقة واألولوية القطعية

الرجس، السيام وأن املقام مقام تعظيم لبيت النبوة، وهو يدخل يف نطاق 
 كان منه خطة إهلية، تعمل عىل إبعاد الرجس بكل حاالته وجماالته، حتى ما

 .ًليس هلم فيه أي اختيار، بأن كان صادرا عن أشخاص آخرين كالزوجات
َفإذا كان اهللا سبحانه يبادر للمنع من حصول هذا، حتى ليقرر 
للزوجات ضعفي العذاب، والثواب لو بدرت منهن أية بادرة، فإن ذلك 

أنفسهم رجس » أهل البيت«يكشف عن تصميم إهلي أكيد عىل أن ال يلحق 
ً، ال أوال وبالذات وال ثانيا وبالعرضًأصال ً. 

ومما يشري إىل أن األمهية إنام هي ألهل بيت النبوة ال للزوجات ـ بل 
ّهن كغريهن من بني اإلنسان، ما أملحت إليه اآليات التي سبقت اآليات 
التي هي مورد البحث والتي حتدثت عن أن اهللا تعاىل قد أمر نبيه بأن خيري 

، »صىل اهللا عليه وآله« الدنيا وزينتها، فيمتعهن النبي زوجاته بني احلياة
ًويرسحهن رساحا مجيال وبني اهللا ورسوله، والدار اآلخرة، فإن اهللا ـ .. ً

ًواحلالة هذه ـ قد أعد للمحسنات منهن أجرا عظيام ً . 
فهذا التخيري يشري إىل أنه ليس للزوجات أمهية مميزة، وترجيح خاص 

 .واملطلوب يف اآلية التخلص منه. ن، بل هن عبء عىل غريههلن
ًويف اآلية أيضا إشارة إىل أن اللوايت خيرتن اهللا ورسوله قد كن عىل 
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 .حمسنات وغري حمسنات: قسمني
صىل اهللا «أن النبي :  أن السورة نفسها قد ذكرت بعد ذلك:أضف إىل ذلك

 .يشاءكان باخليار بني أن يرجي من يشاء منهن، وأن يؤوي إليه من » عليه وآله
 إىل أن األمهية الباعثة عىل تسجيل املوقف :فكل ذلك يشري بوضوح

صىل اهللا عليه «، وأهل بيت النبي »صىل اهللا عليه وآله«هنا إنام هي للنبي 
ّإنا أهل بيت : »عليه السالم«بام هو نبي وقد قال اإلمام احلسني » وآله

 .النبوة، ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة
 حاالت وشؤون جيب مراعاهتا وهناك تكاليف وبيت النبوة له

ًخصوصا من قبل الزوجات وليس . ومسؤوليات جتاهه جيب االلتزام هبا
 ..بمعنى العشرية» أهل البيت«بمعنى السكن وال » أهل البيت«املراد 

ْيا أهيا النبي قل ﴿: وقد أكد ذلك حني اختار أن خياطبه بالقول ُ ُّ َِ َّ َ ُّ َ
َألزواجك ِ َ ْ ِّيا نساء النبي﴿:  بالقول وخياطبهن.﴾َ َ َِ َّ يا نساء :  ومل يقل.﴾ِ

أيتها النساء، أو يا حممد، حتى ال يفهم : ومل يقل. الرسول، أو نحو ذلك
إن اهلدف هو : أو يقال. األمر عىل أنه حديث معه كشخص من الناس

 .احلفاظ عىل ثقة الناس به وانقيادهم له كرسول، من خالل سلوك زوجاته
 أن األمر والزجر للزوجات ال خلصوصية وامتياز  عىل:كل ذلك يدل

ًذايت هلن، إذ قد ظهر من اآليات أنه يعاملهن معاملة عادية جدا ً. 
، بام هو نبي، وهي التي »صىل اهللا عليه وآله«بل اخلصوصية هي للنبي 

توجب احلفاظ عليه، وألجل ذلك قرر سبحانه أن يكون العذاب والثواب 
بام هو نبي ـ ضعفني يف صورة املخالفة واملوافقة، لزوجاته ـ أي هذا النبي 
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حتى إهنن إذا خرجن عن صفة الزوجية للنبي بام هو نبي، فإهنن كام دلت 
 .ُعليه آية التخيري يصبحن كسائر النساء األخريات

وألجل ما ذكرناه بالذات كان التهديد اإلهلي للتني تظاهرتا عىل النبي 
ًم رضب هلن مثال بامرأيت نوح ولوط، وما بالطالق، ث» صىل اهللا عليه وآله«

 .كان هلام من املصري الذي انتهتا إليه
 أن القرآن قد حتدث يف موارد متعددة عن :ًونالحظ أخريا.. هذا

ُزوجات الرسول بطريقة تظهر أهنن لسن يف منأى عن ارتكاب الذنب، 
 .فلتالحظ آيات سورة األحزاب، والطالق، والتحريم

 صدور خمالفات كبرية من بعضهن، ومل يمنع وقد حكى سبحانه عن
من صدور املزيد من ذلك يف املستقبل، كام قد حصل ذلك بالفعل ممن 
ًخضن منهن حروبا قتلت فيها األلوف من النفوس املسلمة والربيئة، دونام 

 .سبب معقول، أو مقبول
فقد حتدث اهللا تعاىل عنهم يف هذه اآلية، وعىل لسان » أهل البيت«أما 

ًه يف عرشات املواقع واملواضع بطريقة مباينة متاما، حلديثه عن الزوجات، نبي
» صىل اهللا عليه وآله«فأوضح أن اهللا سبحانه قد عصمهم وطهرهم، كام أنه 

ًقد جعلهم بأمر اهللا عدال للقرآن، وسفينة للنجاة، والعروة الوثقى، إىل غري  ْ ِ
ة، والتي تفوق حد ذلك مما يظهر بمالحظة النصوص املشهورة واملتواتر

 .ّاحلرص والعد
 أنه تعاىل يريد بأوامره للزوجات أن يتوسل إىل :وبذلك كله ظهر

، وقد جاء التعبري باإلذهاب ال باإلزالة »أهل البيت«إذهاب الرجس عن 
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هو يتوجه إليهم عن يف غريهم وربام ليشري إىل أن الرجس ليس فيهم وإنام 
 إليهم تهنسبهيئ ل» كالزوجات « يف غريهمذلك الغري، الن حلولهطريق 

 ..ًبالعرض واملجاز خصوصا وأن النبي املعصوم بالقطع واليقني من مجلتهم
  :اإلرادة تشريعية
 :أن اإلرادة عىل نحوين: ومن املعلوم
.  وهي التي تتعلق بفعل املريد نفسه، أي بتكوين اليشء وإجياده:تكوينية

 .والشجر والشمس والقمركاإلرادة اإلهلية التي تعلقت بإجياد الزرع 
 . وهي التي تتعلق بفعل الغري، عىل أن يصدر العمل منه باختياره:وترشيعية

مل . ًأن اإلرادة امللحوظة يف اآليات أوال وبالذات :وقد اتضح مما تقدم
تتعلق بإزالة الرجس مبارشة لكي تكون إرادة تكوينية، بل هي إرادة 

صىل « زوجات الرسول األكرم ترشيعية تعلقت بأوامر وزواجر موجهة إىل
 .»اهللا عليه وآله

وهي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى ـ سيأيت احلديث عنها إن شاء اهللا ـ 
. ، وتطهريهم إىل درجة العصمة»أهل البيت«تعلقت بإذهاب الرجس عن 

ّواإلرادة األوىل قد دلت عليها اآلية رصاحة، أما اإلرادة الثانية فقد دل  ُ
 .وافقة، واألولوية القطعيةعليها بمفهوم امل

  :اإلرادة التشريعية أوىل وأدل
ًوالشك يف أن اإلرادة الترشيعية أشد وآكد، وأكثر رسوخا وجدية من  ً

» عليهم السالم» «أهل البيت«إرادة التكوين، يف داللتها عىل عظيم فضل 
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وذلك ألن اهللا سبحانه وهو يف مقام جالله وعزته هيتم بأن ال يلحق بيت 
ة ـ ال العشرية وال بيت السكنى ـ وهم اخلمسة أصحاب الكساء أدنى النبو

يشء يوجب حزازة وإساءة إليهم ولو من طرف خفي ولو باالنتساب 
ًاملجازي إليهم، بل هو يضع أحكاما إلزامية يلزم هبا أناسا آخرين ليسوا  ً

فيأمر . منهم بل هلم هبم علقة عرضية بسبب مصاهرة توجب االختالط هبم
 األغيار وينهاهم ثم يعاقبهم عىل خمالفة أوامره وزواجره فذلك أولئك

 . يكشف عن درجة االهتامم بأولئك الناس الذين يريد احلفاظ عليهم
أما لو كانت اإلرادة تكوينية وقد تعلقت بإذهاب الرجس عنهم فإهنا 
ال تدل عىل عظيم فضلهم عنده، إذ لو فرضنا أن إرادة التكوين قد تعلقت 

 . بعينه فإن ذلك ال يدل عىل عظمة ذلك املخلوقبخلق يشء
وإرادة خلق الذباب ال تدل عىل عظمة الذباب، بل تدل عىل احلاجة 

كام أن حاجتنا إىل سائق سيارة ال تدل عىل عظمة ذلك السائق وال عىل . إليه
قداسته نعم قد يكون لذلك السائق قداسته ألسباب أخرى غري جمرد كونه 

 . ًسائقا
ّ فإنه حينام يرشع األمر والنهي ألناس آخرين ويبني ا كذلك،واألمر هن

أنه يضاعف العقاب عىل املخالفة من أجل احلفاظ عىل غريهم فإن العظمة 
 .لذلك الغري تصبح ظاهرة وال حاجة إىل االستدالل عليها بأكثر من ذلك

 لو كانت اإلرادة يف اآلية تكوينية تتعلق بإزالة الرجس :بل قد يقال
إن ذلك قد يكون عىل العجز والضعف أدل، لداللتها عىل احلاجة عنهم ف

إىل التدخل اإلهلي للمساعدة، وهذا التدخل كام يمكن أن يكون للتكريم، 



  ١٥٥                         ..                                      آية التطهري وحديث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذلك يمكن أن يكون لظهور احلاجة والضعف
  :اخلرب الصادق والشهادة اإلهلية

أهل «ً أن اآلية تتضمن إخبارا عن أن اهللا سبحانه يرعى :واحلاصل
 . ً، ويريد تطهريهم من كل رجس، حتى ما كان منه ثانيا وبالعرض»يتالب

 أهنم قد حصلوا عىل الطهارة التامة بالفعل، فاستحقوا :وذلك يعني
منه هذه العناية التامة وهذا التكريم العظيم فاختصاصهم هبذه العناية 

ًاإلهلية يتضمن إخبارا صادقا، وشهادة إهلية   بأهنم حاصلون عىل مزية)١(ً
الطهر، ونفي الرجس، دون كل من عداهم، إىل درجة العصمة التي رصح 

» آية التطهري«ًـ مستشهدا هبذه اآلية » صىل اهللا عليه وآله«هبا الرسول األكرم 
 .)٢(»فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب«: بالذات حيث قال

وطهرهتم  «:»عليه السالم«ويف دعاء عرفة يقول اإلمام زين العابدين 
 .)٣(»ً الرجس والدنس تطهريا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلةمن

                                     
يف » عليه السالم«وقد نص عىل أهنا تضمنت شهادة إهلية بالطهارة أمري املؤمنني ) ١(

حتجاج  واإل١٩١ ص١ع جعلل الرشاي: خطابه أليب بكر يف أمر فدك، فراجع
 إضافة إىل مصادر ١٥٧  و١٥٦ ص٢ وتفسري القمي ج١٢٣ ص١للطربيس ج

 .أخرى تقدمت
 .ستأيت مصادر هذه احلديث يف أواخر هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل) ٢(
 .٤٧راجع الصحيفة السجادية الدعاء رقم) ٣(
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  :اإللتفات واإلعرتاض: طريقان آخران
 أن اآليات ختاطب النساء مبارشة، ال بواسطة رسول اهللا :ولو سلمنا

، فهناك طريقان آخران لبيان اختصاص آية التطهري »صىل اهللا عليه وآله«
 :باخلمسة أصحاب الكساء، ومها

 : ـ االلتفات١

فإن اإللتفات هو من األساليب البيانية، التي جرى عليها الناس يف 
 .حماوراهتم

ًوهو يعطي الكالم مجاال، ورونقا، وإرشاقا ً ًوله أيضا فوائد جليلة ألنه . ً
يشد السامع، ويثري انتباهه، وجيعله يتطلع ملعرفة هذا اجلديد، وإىل سامع 

 .املزيد
 من املوارد، حتى يف فاحتة ٍوقد استخدم القرآن هذا األسلوب يف كثري

الكتاب، كام تقدم، وكام يكون اإللتفات من الغيبة للخطاب كام ورد يف 
سورة الفاحتة، أو عكسه كذلك قد يكون من شخص آلخر كام يف قوله 

ِيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك﴿: تعاىل ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َُ ََ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ َ﴾)١(. 
 اإلشارة إىل أن تأديب  هو:وحكمة هذا االلتفات يف آية التطهري

، »أهل البيت«الزوجات إنام هو من توابع إذهاب الرجس والدنس عن 

                                     
 . من سورة يوسف٢٩اآلية ) ١(
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 .)١(ًوإكراما هلم حتى ال يلحقهم بسببهن وصمة أو عيب
  : ـ االعرتاض٢

َإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس أهل ﴿: ولنا أن نعترب قوله تعاىل ْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ُ ُُ َّْ ُِ ِْ ِ َ ِ
ِالبيت ْ َ ضية، إذا صححنا ورود االعرتاض يف آخر الكالم، أو  مجلة اعرتا﴾..ْ

ًاعتربنا اآليات سابقا والحقا كلها ذات وحدة واحدة، جاءت اجلملة  ً ً
االعرتاضية فيام بينها؛ لإلشارة إىل حيثيات ودوافع احلكم الوارد يف 

 .الفقرات السابقة والالحقة
ًوهذا االعرتاض ليس فقط قد جاء معقوال ومقبوال، بل هو ر اجح ً

ًومطلوب، بل رضوري أيضا؛ حلكمة ونكتة، وهي بيان هذا األمر اهلام 
، ثم هو »أهل البيت«واخلطري، أعني أن اإلرادة اإلهلية قد تعلقت بتطهري 

لبيان الفرق الشاسع بني أهل بيته احلقيقيني، وبني الزوجات اللوايت ال 
 .ةيصح توهم أهنن يف مستوى أهل بيت النبوة يف العصمة والطهار

: عرتاضية كثرية يف القرآن، وقد قال تعاىلوبعد هذا فإن اجلمل اإل
ُفلام رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف ﴿ َُّ ُ ٌ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ ُ ََ ََّّ ِ ِ َ َ ُ َ ٍَ َ َّ َ

ِأعرض عن هذا واستغفري لذنبك ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ﴾)٢(. 

                                     
الصوارم املهرقة  و٧٢ ص٢ئل الصدق ج ودال٨٥نفحات الالهوت ص: راجع) ١(

 .٥٦٩ ص٢ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٧صلتسرتي ل
 . من سورة يوسف٢٩  و٢٨اآليتان ) ٢(
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ٌوإنه لقسم﴿: وقال تعاىل َ َ َ ُ ََّ ٌ لو تعلمون عظيمِ ُِ َ ْ َْ َ ََ﴾)١(. 
َّوإذ قال لقامن البنه وهو يعظه يا بني ال ترشك باهللاِ إن ﴿: وقال تعاىل ُِ ِِ ْ ِْ ْ ْ ُ َُ ََ َّ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ َ

ًالرشك لظلم عظيم ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا َ ْ َ ِّْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َُّ ْ َ ْ ٌ ٌُ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ْ..﴾. 
ِيا بني إ﴿: إىل أن قال َّ ََ ٍهنا إن تك مثقال حبة من خردلُ َ ْ َّ َ َّْ ََ َِ ٍ َِ َ ْ ُ ْ ِ﴾)٢(. 

 .وأمثال ذلك يف القرآن ليس بعزيز
  :خمالفة السياق ألجل القرينة

أن السياق القرآين يؤيد كون اخلطاب للنساء، فإن رفع اليد  :ولنفرتض
عن الظهور السياقي، الذي هو أضعف الظهورات، ألجل وجود قرينة بل 

 . جية عىل خالفه، ليس فيه أي حمذورقرائن داخلية وخار
ويكفي من القرائن اخلارجية عىل ذلك روايات حديث الكساء 

أهل : أما القرائن يف اآليات نفسها، فقد ذكرنا بعضها يف كتابنا. املتواترة
 .فراجع. البيت يف آية التطهري

                                     
 . من سورة الواقعة٧٦اآلية ) ١(
 . من سورة لقامن١٦ ـ ١٣اآليات ) ٢(

 ١٩٤ ـ ١٩٣ ص٢تفسري القمي ج: ولرياجع حول اإللتزام باإلستطراد واإلعرتاض
 وهنج احلق ٢١٤ ـ ٢١٣ص) مطبوع مع الفصول املهمة( الغراء والكلمة

 .١٧٤ص) هامش(
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  : وقع اإلرادة التكوينيةم
 نطاق األلطاف  ال يعني أن اإلرادة التكوينية يف كلهولكن ذلك

. والتأييد والتسديد، حمظورة احلضور يف دالالت اآلية املباركة وإشاداهتا
 يف نطاق الداللة املبارشة ًيا قوًوراا ظه هلفإهنا، وإن مل توفق للقاء هبا نشاهد

مقام ح يف اإلشارات غري املبارشة، فإن املقام ووضبننا نجدها حارضة إال أ
تأكيد التام عىل الطهارة الواقعية، وحرصها رشيف والتعظيم والتكريم، وال
تأكيد وبالترصيح باإلرادة اإلهلية، ب و،»إنام«بأهل البيت باإلستفاد من كلمة 

 تعميم اهلادف إىلباملفعول املطلق، املنون بتنوين التعظيم، أو التنكري ذلك 
غري ب و»ليذهب«م يف كلمة من الالًأيضا وباإلستفادة . ورد موردمالطهارة 

 .كذل
  :اإلرادة التكوينية ال تنايف اإلختيار

وكل ما تقدم من إشارات إىل اإلرادة التكوينية حيتم علينا املزيد من 
التوضيح هلا، لكي ال يتوهم أحد أهنا تؤدي إىل اإلعتقاد باجلرب اإلهلي الذي 

 .ال جمال للقبول به
 :قولونستطيع أن نزيد يف توضيح املراد من اإلرادة التكوينية هنا، فن

 الصفوة هذهإن اهللا تعاىل حني أفاض الوجود عىل املخلوقات، كانت 
احلصول عىل أقىص ما يمكن احلصول عليه من ملكات، وميزات إىل تسعى 

ىل أعىل مقامات القرب والزلفى من اهللا إوأحوال، متكنها من الوصول 
قت ستحما ا ،، فأفاض سبحانه عليهاذلك غري ًومل ترد شيئا. سبحانه وتعاىل

 ..تبارك وتعاىلهللا احلصول عليه بسعيها، وبتحقيق عبوديتها التامة 
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 ،األلطاف العطايا وهذه وظفوا بل احلد، هذاعند هبم ومل يقف األمر 
 واإلمدادات الغيبية يف احلصول ، والتوفيقات، وامللكات والسجايا،والنعم

ان هلم املزيد فك..  بفواضلهًعتداداا منهم هللا، وً وعرفاناًعىل املزيد، شكرا
ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴿ ..: عىل قاعدة ْ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ ََّ َ ً َ َ ََ ْلئن ﴿ و،)١(﴾ِ ِ َ

ْشكرتم ألزيدنكم ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ َّوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللاَ  ﴿ و،)٢(﴾َ ِ َ ُ َ َ َ ََ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ َُ ِْ ِ ِ
َملع املحسنني ِ ِ ْ َُْ ََ﴾)٣(. 

 اإلرادة التكوينية إلعطاء النعم، واملزايا ذهه أن :ومن الواضح
ختاروه هم، وهم ال خيتارون إال ما اوامللكات والسجايا واأللطاف تابعة ملا 

 ..هو خري وصالح وفالح ونجاح
.. تكوينية ال ترشيعية  إن اإلرادة يف آية التطهري: هو مراد من قالوهذا
بصورة جربية، يهم ، ومفروضة عل أن العصمة خملوقة فيهم: بهوال يريد

 ..يفقدون معها االختيار والقدرة عىل املخالفة واملوافقة
ن فطرهتم السليمة وإدراكهم العميق ملساوئ أ :بل املراد فيام يبدو

إقدام العاقل  وحسن الطاعة جيعل املخالفة بالنسبة إليهم بمثابة ،املخالفة
 .رشب السم، من العارف به وبآثارهاملتوازن عىل 

من دون مربر، طاعة بمثابة التخيل عن أعظم النعم وامللذات وجيعل ال

                                     
 . من سورة حممد١٧اآلية ) ١(
 . من سورة إبراهيم٧اآلية ) ٢(
 . من سورة العنكبوت٦٩اآلية ) ٣(
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 وأصفاهم ،ً فكيف بأعقل البرش وأعدهلم مزاجا،ا ال يصدر عن عاقلذوه
 !؟ً، وأطهرهم روحاًنفسا

  :خالصة وبيان
إن هناك إرادة ترشيعية يف اآلية، وقد تعلقت باألوامر والزواجر 

 وهو ما تعلقت به ،» وآلهصىل اهللا عليه«املوجهة إىل زوجات رسول اهللا 
ُإنام يريد اهللاُ﴿: كلمة ِ ُ َ َّ ِ﴾. 

وهي منبثقة عن إرادة تكوينية تعلقت بإبعاد الرجس عنهم، والتطهري 
 املستند إىل ،ونستفيد هذه الثانية بالداللة عليها بمفهوم املوافقة. هلم

: اإلشعار هبا من خالل نسبة إذهاب الرجس والتطهري يف قوله تعاىل
ِليذه﴿ ِْ ُب عنكمُ ُ ْ َ ْويطهركم﴿ و ﴾َ َ ُُ ِّ َ ألن الفاعل لكال . إىل اهللا سبحانه ﴾َ

ُإنام يريد ﴿ :الفعلني املذكورين إنام هو ضمري عائد للفظ اجلاللة املتقدم يف ِ ُ َ َّ ِ
 .باإلضافة إىل إشارات أخرى دلتنا عليها. .﴾اهللاُ

ولكن هذه اإلرادة التكوينية له تعاىل، إنام تعلقت بإبعاد الرجس 
حيث إنه  ؛»أهل البيت«ومل تتعلق بنفس الفعل الصادر عن . التطهريوب

ًيريد اهللا أن جيعلكم تفعلون هذا وجتتنبون ذاك مثال؛ لتكون : تعاىل مل يقل
 .إرادهتم مقهورة إلرادته سبحانه تعاىل التكوينية

بل تعلقت بإبعاد الرجس عنهم، بتوجيه األوامر والنواهي لغريهم 
بل قد . قاء إرادهتم حرة طليقة، من دون أدنى تعرض هلاًإكراما هلم، مع إب

  .رصف النظر عنها بالكلية
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  :بعساالفصل ال
 

  ..×وأدعية علي .. االسم األكرب
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  :  باإلسم األكربأعرايب يدعو
دخل مكة يف » معليه السال« إن أمري املؤمنني :عن خالد بن ربعي قال

ًبعض حوائجه، فوجد أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة، وهو يقول يا صاحب : ً
ولكل ضيف من ضيفه قرى، . البيت، البيت بيتك، والضيف ضيفك

 .فاجعل قراي منك الليلة املغفرة
أما تسمعون كالم  «:ألصحابه» عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

 !؟»األعرايب
 . نعم:قالوا
 .هللا أكرم من أن يرد ضيفه ا:فقال

ً  يا عزيزا: بذلك الركن وهو يقولًفلام كانت الليلة الثانية وجده متعلقا
 أعزين بعز عزك يف عز ال يعلم أحد كيف ، فال أعز منك يف عزك،يف عزك

 أعطني ما ال ،هو، أتوجه وأتوسل إليك، بحق حممد وآل حممد عليك
 .أحد غريكال يرصفه  يعطيني أحد غريك، وارصف عني ما

هذا واهللا االسم :  ألصحابه»عليه السالم« فقال أمري املؤمنني :قال
 سأله ،»صىل اهللا عليه وآله«األكرب بالرسيانية، أخربين به حبيبي رسول اهللا 

 .اجلنة فأعطاه، وسأله رصف النار وقد رصفها عنه
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 وهو ، فلام كانت الليلة الثالثة وجده وهو متعلق بذلك الركن:قال
 بال كيفية كان، ارزق ، وال خيلو منه مكان، يا من ال حيويه مكان:يقول

 .عرايب أربعة آالف درهماأل
يا أعرايب سألت :  فقال،»عليه السالم« فتقدم إليه أمري املؤمنني :قال

ربك القرى فقراك، وسألته اجلنة فأعطاك، وسألته أن يرصف عنك النار 
 !ة آالف درهم؟وقد رصفها عنك، ويف هذه الليلة تسأله أربع

 ! من أنت؟:عرايبقال األ
 . أنا عيل بن أيب طالب:قال
 . وبك أنزلت حاجتي، أنت واهللا بغيتي:عرايبقال األ
 . سل يا أعرايب:قال
 أريد ألف درهم للصداق، وألف درهم أقيض به ديني، وألف :قال

 .، وألف درهم أتعيش منهًدرهم أشرتي به دارا
رجت من مكة فاسأل عن داري بمدينة  أنصفت يا أعرايب، فإذا خ:قال
 .الرسول

عليه « وخرج يف طلب أمري املؤمنني ،ًعرايب بمكة أسبوعافأقام األ
 !من يدلني عىل دار أمري املؤمنني عيل؟:  إىل مدينة الرسول، ونادى»السالم

 ، أنا أدلك عىل دار أمري املؤمنني:فقال احلسني بن عيل من بني الصبيان
 .ن عيلوأنا ابنه احلسني ب
 ! من أبوك؟:عرايبفقال األ
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 . أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:قال
 ! من أمك؟:قال
 . فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني:قال
 ! من جدك؟:قال
 . رسول اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب:قال
 ! من جدتك؟:قال
 . خدجية بنت خويلد:قال
 . من أخوك:قال
 .عيل أبو حممد احلسن بن :قال
إن :  لقد أخذت الدنيا بطرفيها، امش إىل أمري املؤمنني وقل له:قال

 .عرايب صاحب الضامن بمكة عىل الباباأل
 أعرايب ،يا أبة:  فقال،»عليه السالم« فدخل احلسني بن عيل :قال
 . يزعم أنه صاحب الضامن بمكة،بالباب
 !عرايب؟ يأكله األء عندك يش،يا فاطمة:  فقال:قال
 .هم ال الل:قالت
ادعوا يل أبا :  وقال، وخرج»عليه السالم« فتلبس أمري املؤمنني :قال

 .عبد اهللا سلامن الفاريس
 أعرض احلديقة ،يا با عبد اهللا:  فقال، فدخل إليه سلامن الفاريس:قال

 . يل عىل التجار»صىل اهللا عليه وآله«التي غرسها رسول اهللا 
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 فباعها باثني عرش  فدخل سلامن إىل السوق وعرض احلديقة،:قال
عرايب، فأعطاه أربعة آالف درهم  وأحرض األ، وأحرض املال.ألف درهم

 . نفقهًوأربعني درمها
ال املدينة فاجتمعوا، ومىض رجل من األنصار إىل َّووقع اخلرب إىل سؤ

 .آجرك اهللا يف ممشاك:  فأخربها بذلك، فقالت»عليها السالم«فاطمة 
هم مصبوبة بني يديه حتى اجتمع  والدرا»عليه السالم«فجلس عيل 

 حتى مل يبق ،ً رجالً وجعل يعطي رجال،إليه أصحابه، فقبض قبضة قبضة
 .معه درهم واحد

 بعت احلائط ، يا ابن عم:»عليه السالم«فلام أتى املنزل قالت له فاطمة 
 !الذي غرسه لك والدي؟

 ً. وآجالً بخري منه عاجال، نعم:قال
 ! فأين الثمن؟:قالت
 .ته إىل أعني استحييت أن أذهلا بذل املسألة قبل أن تسألني دفع:قال

 وال أشك إال وأنك مثلنا يف ، وابناي جائعان، أنا جائعة:قالت فاطمة
 !اجلوع، مل يكن لنا منه درهم؟

يا : »عليه السالم«، فقال عيل »عليه السالم«وأخذت بطرف ثوب عيل 
 . خليني،فاطمة

 .ينك أيب أو حيكم بيني وب، ال واهللا:فقالت
 ،»صىل اهللا عليه وآله« عىل رسول اهللا »عليه السالم«فهبط جربئيل 
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 وقل ، مني السالمًاقرأ عليا:  ويقول، السالم يقرؤك السالم،يا حممد: فقال
 .ليس لك أن ترضيب عىل يديه: لفاطمة

 منزل عيل وجد فاطمة مالزمة »صىل اهللا عليه وآله«فلام أتى رسول اهللا 
 !لك مالزمة لعيل؟ يا بنية ما:  فقال هلا،»معليه السال«لعيل 

 باع احلائط الذي غرسته له باثني عرش ألف درهم، مل ، يا أبة:قالت
 ً. نشرتي به طعاماًحيبس لنا منه درمها

 من ًاقرأ عليا:  ويقول، إن جربئيل يقرؤين من ريب السالم، يا بنية:فقال
 . عىل يديهليس لك أن ترضيب: ربه السالم، وأمرين أن أقول لك

 .ً وال أعود أبدا، فإين أستغفر اهللا:»عليها السالم«قالت فاطمة 
 يف ناحية »صىل اهللا عليه وآله« فخرج أيب :»عليها السالم«قالت فاطمة 

وزوجي يف ناحية، فام لبث أن أتى أيب ومعه سبعة دراهم سود هجرية، 
 ! أين ابن عمي؟،يا فاطمة: فقال

 . خرج:فقلت له
 هاك هذه الدراهم، فإذا جاء ابن :»صىل اهللا عليه وآله« فقال رسول اهللا

 ً.عمي فقويل له يبتاع لكم هبا طعاما
 رجع ابن : فقال،»عليه السالم« حتى جاء عيل ًفام لبثت إال يسريا

 ! فإين أجد رائحة طيبة؟،عمي
 ً. تبتاع به لنا طعاماً وقد دفع إيل شيئا، نعم:قالت

 هجرية، ً، فدفعت إليه سبعة دراهم سودا هاتيه:»عليه السالم«قال عيل 
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يا : ، وهذا من رزق اهللا عز وجل، ثم قالً طيباً واحلمد هللا كثريا،بسم اهللا: فقال
 ِّمن يقرض امليل: حسن قم معي، فأتيا السوق فإذا مها برجل واقف وهو يقول

 !الويف؟
 ! يا بني نعطيه؟:قال
 . إي واهللا يا أبة:قال

 . الدراهم»عليه السالم«فأعطاه عيل 
 ! أعطيته الدراهم كلها؟، يا أبتاه:فقال احلسن

 . نعم يا بني، إن الذي يعطي القليل قادر عىل أن يعطي الكثري:قال
، فلقيه أعرايب ومعه ً فمىض عيل بباب رجل يستقرض منه شيئا:قال

 .يا عيل اشرت مني هذه الناقة:  فقال،ناقة
 . ليس معي ثمنها:قال
 .ىل القبض فإين أنظرك به إ:قال
 ! بكم يا أعرايب؟:قال
 . بامئة درهم:قال

 . خذها يا حسن:قال عيل
 ، املثال واحد، فلقيه أعرايب آخر،»عليه السالم«فأخذها، فمىض عيل 

 !يا عيل تبيع الناقة؟: والثياب خمتلفة، فقال
 ! وما تصنع هبا؟:قال عيل
 . أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك:قال
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 .فهي لك بال ثمن إن قبلتها :قال
 ! وبالثمن أشرتهيا، فبكم اشرتيتها؟، معي ثمنها:قال
 . بامئة درهم:قال
 . فلك سبعون ومائة درهم:عرايبقال األ

 . وسلم الناقة، خذ السبعني واملائة:»عليه السالم«قال عيل 
 ً. لنا نبتاع هبا شيئا(!!) والسبعني، الذي باعنا الناقة،واملائة لألعرايب

 . الدراهم وسلم الناقة»عليه السالم«فأخذ احلسن 
عرايب الذي ابتعت منه  فمضيت أطلب األ:»عليه السالم«قال عيل 

 .الناقة ألعطيه ثمنها
 يف مكان مل أره فيه قبل ً جالسا»صىل اهللا عليه وآله«فرأيت رسول اهللا 

 َّ إيل»صىل اهللا عليه وآله«ذلك وال بعده، عىل قارعة الطريق، فلام نظر النبي 
 .هذ حتى بدت نواجًبسم ضاحكات

 . وبرشك بيومك، أضحك اهللا سنك:»عليه السالم«قال عيل 
عرايب الذي  إنك تطلب األ، يا أبا احلسن:»صىل اهللا عليه وآله «فقال

 !؟باعك الناقة لتوفيه الثمن
 . إي واهللا فداك أيب وأمي:فقلت
ا منك  والذي اشرتاه، الذي باعك الناقة جربئيل، يا أبا احلسن:فقال

ميكائيل، والناقة من نوق اجلنة، والدراهم من عند رب العاملني عز وجل، 
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 .)١(ً وال ختف إقتارا،فأنفقها يف خري
 :ونقول

ًتضمنت هذه الرواية أمورا عديدة حتتاج إىل بيان، نذكر بعضها فيام ييل 
 :من عناوين

  : ’هذا يف عهد الرسول 
ديدة، عىل أن هذا قد تضمنت الرواية املتقدمة ترصحيات ودالالت ع

ويف حياة فاطمة .. »صىل اهللا عليه وآله«جرى يف أواخر عهد رسول اهللا 
ًقادرا » عليه السالم«وحيث كان اإلمام احلسن . »عليها السالم«الزهراء 

الذي ولد يف السنة الرابعة » عليه السالم«وكذلك احلسني . عىل الترصف
 .»عليه السالم«أبيه أمري املؤمنني للهجرة، فإنه هو الذي أوصل األعرايب إىل 

  : سم األكرباال
إن ما دعا به األعرايب هو : قال» عليه السالم«ً أن عليا :ذكرت الرواية

 :هبذا من جهات» عليه السالم«وقد أهبم علينا مراده .. االسم األكرب
أم هو تعبري عن !  هل املراد باالسم األكرب هو االسم األعظم؟:إحداها

                                     
ط مؤسسة ( و ٧٧ واألمايل للصدوق املجلس ٤٧  ـ٤٤ ص٤١جبحار األنوار  )١(

 ٢جحلية األبرار  و١٢٦ـ  ١٢٤صروضة الواعظني  و٥٥٧ ـ ٥٥٣ص) البعثة
 ٢جشجرة طوبى  و١١٩ ـ ١١٣ ص١جمدينة املعاجز  و٢٧٧ ـ ٢٧٣ص
 .٢٧٠ ـ ٢٦٧ص
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 !ه؟معنى آخر غري
أم !  هل أراد باالسم األكرب خصوص ما دعا به يف الليلة الثانية؟:الثانية

 !هو باإلضافة إىل ما دعا به يف الليلة األوىل؟
وإن كنا نستظهر أن املقصود هو ما دعا به يف الليلة . كالمها حمتمل

 .الثانية
 هل االسم األكرب بالرسيانية خيتلف عن الذي بالعربية، أو :الثالثة

! وإذا كان خيتلف عنه، فلامذا اختلف؟! ريها من اللغات أم هو نفسه؟بغ
 !وبامذا؟

ً هل املراد باالسم األكرب أو األعظم اسام خاصا تضمنه بعض :الرابعة ً
 !العبارات بعينه، وشخص؟

أو املراد أهنا حتكي عن بعض وجوه معناه، ولو بعبارات ختتلف 
جلكابة عن املراد من لغة ألخرى وتتفاوت يف الوضوح واخلفاء يف التعبري وا

والشاهد عىل هذا املعنى األخري أن الدعاء قد تضمن ! ومن مورد ألخر؟
 ..ًاالسم األكرب هنا، وتضمن توسال إىل اهللا سبحانه بحق حممد وآل حممد

فهل !  ال ندري من أين عرف ذلك األعرايب االسم األكرب؟:اخلامسة
 !ن دون معرفة تفصيلية له به؟هو قد جرى عىل لسانه بصورة عفوية، وم

ًأم أن األعرايب مل يكن رجال عاديا، بل هو رجل من أهل اهللا تبارك  ً
ليكون السبب تعريف » عليه السالم«أرسله اهللا تعاىل إىل عيل . وتعاىل

ويف حصول . الناس باالسم األكرب، وبأمهية الدعاء يف حتقيق أعظم النتائج
 !ما حصل؟
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  : آل حممد عليك وحبق حممد
أتوجه إليك، وأتوسل  «:وقد قال األعرايب وهو يدعو باالسم األكرب
 .»..إليك، بحق حممد وآل حممد عليك، أعطني إلخ
 ليس ألحد حق عىل اهللا تعاىل، ال :ًفقد يثري البعض إشكاال هنا، فيقول

حممد وال غريه، بل اهللا تعاىل له حق عىل مجيع البرش بام فيهم األنبياء 
، وأهل بيته الطاهرون »صىل اهللا عليه وآله«هم حممد واألوصياء، ومن

 ..»عليهم السالم«
 :ونقول

 أن املراد :ًيبدو أن ثمة اشتباها يف املراد من احلق، فتخيل هذا املعرتض
به ما يشبه حق الوالد عىل الولد، واخلالق عىل املخلوق، وليس للنبي وأهل 

 ..بيته صفة اخلالقية وال الوالدية
بل املراد احلق الذي يكون للمخلوق عىل . س هو املرادمع أن هذا لي

أن يعلمه : ًفإن من حق الولد عىل والده مثال.. خالقه، وللولد عىل والده
وأن يربيه تربية صاحلة، وأن . القرآن، وأن يسميه باالسم احلسن، وأن يكنيه

 ..وأن.. وأن.. يعوله
من حقوق عليه، وحق املخلوق عىل خالقه هو ما قرره اهللا سبحانه له 

كل بحسبه فال يظلمه، وال حيمله وما ال يطيق، وأن هييئ له أسباب اهلداية 
والرشاد، وأن يقبل توبته، وأن يستجيب دعاءه اجلامع لرشائط اإلستجابة، 

 .وغري ذلك
ًأما إذا كان هذا العبد نبيا، أو وصيا، باذال نفسه يف ذات اهللا، فإن ما  ً ً
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اىل به له، وما أخذ عىل نفسه أن يستجيب له فيه وعده اهللا به، وما تكفل تع
ال بد أن يتناسب مع واقع ذلك النبي، ومنزلته عنده تعاىل، وقربه منه، 
ًولذلك يكرمه اهللا تعاىل بأن يشفعه يف اخلالئق، ويقيض حاجاهتم إكراما له، 

 ..إلخ.. و.. و.. ويشفي مرضاهم من أجله
لنار ففي ذلك رسور عدوك، إهلي إن أدخلتني ا «:ويف دعاء أيب محزة

وأنا واهللا أعلم أن رسور نبيك . وإن أدخلتني اجلنة ففي ذلك رسور نبيك
 .»أحب إليك من رسور عدوك
 أنه لو كان ألحدهم عدة بنني، وكان فيهم :وكمثال عىل ذلك نذكر

الصالح والطالح، واملطيع والعايص، فإنه يرى أن عليه أن يستجيب 
ده بأضعاف ما يرى أن عليه أن يستجيب فيه للصالح املطيع املريض عن

 .للولد العاق والعايص
 . ويتفاوت أوالده عنده يف هذا بتفاوت مراتب طاعتهم وصالحهم

بحقهم عليك، وبحقك العظيم  «:ًولذلك جاء يف الدعاء أيضا قوله
 .»عليهم

لئن طالبتني بذنويب ألطالبنك بعفوك، ولئن  «:ويف دعاء أيب محزة
 .» ألطالبنك بكرمكطالبتني بلؤمي

  : استجاب اهللا لألعرايب:  يقول×علي 
أن : أخرب األعرايب» عليه السالم«ً أن عليا :وقد ذكرت الرواية املتقدمة

 ..اهللا تعاىل غفر ذنوبه، وأعطاه اجلنة، ورصف عنه النار
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صىل اهللا «كان يف تلك األيام يف ظل رسول اهللا » عليه السالم«مع أنه 
قد اطلع إما من رسول اهللا » عليه السالم«لك عىل أنه ، فدل ذ»عليه وآله

ٍيف مكة آنئذ، أو إن كان » صىل اهللا عليه وآله«، إن كان »صىل اهللا عليه وآله«
ًأو أن له طرقا . قد أخربه هبذه الواقعة قبل حدوثها» صىل اهللا عليه وآله«

عىل أخرى للمعرفة هبذه األمور، وليس يف الرواية ما يمكن أن نستدل به 
 ..أي من هذين األمرين
  : موعدنا املدينة

 بأن يلبي مطالبه يف املدينة، :ذلك األعرايب» عليه السالم«وقد وعد عيل 
ألنه مل يكن لديه يف مكة ما يمكنه أن يترصف فيه ببيع وال بغريه، ليقيض 

 ..حاجة ذلك األعرايب
منها يف أما يف املدينة فكانت له حديقة يمكنه أن يبيعها ليستفيد من ث

 ..هذا السبيل، وهكذا كان
  :  بني الصبيان×احلسني بن علي 

أجاب األعرايب من بني » عليه السالم« إن احلسني : الروايةتقول
 ..»عليه السالم«أنا أدلك عىل دار أمري املؤمنني : الصبيان بقوله

كان يلعب مع » عليه السالم« أن احلسني :فقد يوهم هذا التعبري
 . ال يتالءم مع مقام اإلمامة الذي يدعيه له الشيعةوهذا .. الصبيان

 :ونجيب
إن حضوره بني الصبيان، ال يعني أنه جيارهيم يف لعبهم، ويفعل 
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فقد حترض األم أو املعلمة أو املعلم، أو حتى طفل آخر بني . كفعلهم
الصبيان لرياقب عملهم، أو ليوجه حركتهم يف اإلجتاه الرتبوي أو التعليمي 

ن كانوا هم يامرسون حركاهتم تلك، من دون هدف هلم فيها الصحيح، وإ
 .سوى اللعب

فهي لعب بنظرهم، ومن حيث هدفهم منها، وهي توجيه، وصالح 
وهي منشأ للفكرة .. وتعليم بنظر معلمهم، وما يتوخاه من توجيههم إليها

 .للناظر املراقب هلا.. والعربة
  :! من أمك؟!من أبوك؟

قد أخرب األعرايب بأنه ابن أمري » ليه السالمع«ورغم أن اإلمام احلسني 
! من أبوك؟: ، ولكن األعرايب عاد ليسأله مرة أخرى»عليه السالم«املؤمنني 
 !من أمك؟: ثم سأله

أنا ابنه، ليس : »عليه السالم« أن قول اإلمام احلسني :ولعل سبب ذلك
 التوسع ًرصحيا فيام يريد األعرايب أن يتوصل إليه، فإنه قد يكون عىل سبيل

حيث يراد منه االبن املبارش تارة، واالبن الذي هو من مجلة . يف اإلطالق
 .وربام يطلق عىل االبن بالرتبية والرعاية، وما إىل ذلك. الذرية أخرى

فكرر السؤال . فأراد األعرايب أن يتوثق من املراد، وأنه ابنه املبارش
يه خصوصيات عليه، وشفعه بأسئلة أخرى تزيد من تأكيده، وتضيف إل

أخرى له غرض بالتعرف عليها، والتأكد منها، كام أوضحته كلمة األعرايب 
 .»لقد أخذت الدنيا بطرفيها«: ًأخريا

عن أمه، فربام كان » عليه السالم«أما سؤال األعرايب لإلمام احلسني 
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اهلدف منه هو التأكد من اتصاله بالرسول عن طريق األم، وليزيل ـ من ثم ـ 
من أم أخرى غري فاطمة » عليه السالم«كون قد ولد لعيل احتامل أن ي

 .»عليها السالم«
  :! احلدود؟÷هل تعدت الزهراء 
قد أخذت بطرف » عليها السالم« أن الزهراء :وذكرت الرواية املتقدمة

ليحكم » صىل اهللا عليه وآله«ثوب أمري املؤمنني، لكي ترفع األمر إىل أبيها 
 ..بينهام

 :ونقول
لعل منازعتها صلوات اهللا عليها إنام  «:»رمحه اهللا« املجليس قال العالمة

عىل الناس، أو لظهور » صلوات اهللا عليه«ًكانت ظاهرا لظهور فضله 
 .)١(»احلكمة فيام صدر عنه، أو لوجه من الوجوه ال نعرفه

مل تنازعه عىل احلقيقة، بل هي منازعة ظاهرية » عليها السالم«أي أهنا 
، أو أرادت تعريف الناس »عليه السالم«ل عيل أرادت هبا إظهار فض

 ..باحلكمة التي توخاها مما أقدم عليه
 أننا نعلم أن من تتصدق عىل املسكني واليتيم، :ونضيف إىل ذلك

ًواألسري بطعام أبنائها الصائمني، وترىض بأن ال يذوقوا شيئا طيلة ثالثة 
دراهم عىل الفقراء، حني يتصدق بال» عليه السالم«ًأيام ال يمكن تلوم عليا 

ال يزيد عن أقراص .. فإن الدرهم الذي طالبته باإلحتفاظ به إلطعامها
                                     

 .٤٧ ص٤١جبحار األنوار  )١(
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ًالشعري التي تصدقت هبا يف قصة نزول سورة هل أتى، وال يزيد أيضا يف 
أمهيته عىل الطعام الذي حرمت منه ولدهيا، وأطعمته للضيف، وباتت هي 

 .. يمضغان بألسنتهام» عليه السالم«وعيل 
ًدمها، وجاءها يتيم أو مسكني أو أسري، » عليه السالم«بقى هلا عيل فلو أ

 !وحتتفظ هي بدرمهها، لتأكل هي وتشبع؟. هل تردمها خاليي الوفاض
يف الفداء والتضحية واإليثار ال » عليها السالم«إن تاريخ الزهراء 

 .يسمح لنا بأن نتصور حصول يشء من ذلك عىل اإلطالق
 :لذلك نقول
 .، ورفع مقامه»رمحه اهللا«ن تأييد كالم العالمة املجليس ال بد لنا م

  :  الويفليَّمن يقرض امل
حني أعطى الدراهم السبع لذلك » عليه السالم«ً أن عليا :وقد الحظنا

، ليظهر أن »عليه السالم«إنام أعطاها بموافقة ولده اإلمام احلسن . الرجل
قرار اجلوع عىل أبنائه ال يفرض » عليه السالم«ولده عىل مثل هنجه، وأنه 

 ..من عند نفسه، بل تلك هي رغبتهم، وهبا لذهتم وسعادهتم
بذلك أهنام يؤثران » عليهام السالم«وقد أظهر اإلمام احلسن وعيل 

ًصاحب احلاجة، ولو كان مليا عىل أنفسهام، ملجرد قضاء حاجته والتوسعة 
 ..عليه، حتى لو كانا مها يف أشد اخلصاصة

  : ثياب خمتلفةال واملثال واحد
مل يالحظ التشابه » عليه السالم« أن يكون عيل :وال جمال لقبول ادعاء
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والرجل اآلخر الذي .. الظاهر فيام بني صاحب الناقة، الذي باعه إياها
 ..ًاشرتاها منه، حيث كان املثال واحدا، والثياب خمتلفة

ني هذا التوافق واإلختالف ب» عليه السالم«َّ كيف فرس :والسؤال هو
 !الرجلني؟

أم أنه أجرى األمور وفق سياقها الطبيعي عىل اعتبار أن اخللق قد 
 !يتشاهبون إىل هذا احلد، كام هو احلال يف التوأمني؟

َّأو أنه عرف رس القضية، ولكنه تغافل عنه، حتى يكون رسول اهللا 
 !هو الذي يفصح عنه، فإن املصلحة تكمن يف هذا؟» صىل اهللا عليه وآله«

  :عرايب غرضه من الشراءيسأل األ
سأل األعرايب عن غرضه من رشاء الناقة، » عليه السالم« أنه :وتقدم

عليه «وال يسأل البائع املشرتي عادة عن سبب رشائه للسلعة منه، فهل أراد 
أن يطمئن إىل أن الناقة سوف ال تكون يف خدمة أغراض غري » السالم

 أنه عرف أن املشرتي من أو! مرشوعة، بل سيستفاد منها يف طاعة اهللا؟
فسأله عن ذلك، ألنه رأى املالئكة غري معنيني . املالئكة، وليس من البرش

وربام يكون السبب يف هذا .. باإلستفادة من الوسائل املادية يف حياهتم
 .ًالسؤال شيئا آخر، واهللا هو العامل بحقيقة احلال

  :×أدعية علي 
 :عروة بن الزبري، قالعن 

 ،»صىل اهللا عليه وآله«جملس يف مسجد رسول اهللا  يف ًكنا جلوسا
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يا قوم، أال : رنا أعامل أهل بدر وبيعة الرضوان، فقال أبو الدرداءفتذاك
 !؟ يف العبادةً، وأشدهم اجتهاداً ورعا، وأكثرهمًأخربكم بأقل القوم ماال

 !؟من :قالوا
 .»عليه السالم« عيل بن أيب طالب :قال
 .ة أهل املجلس إال معرض عنه بوجههع إن كان يف مجا، فواهللا:قال

، لقد تكلمت بكلمة يا عويمر :ثم انتدب له رجل من األنصار، فقال له
 .ما وافقك عليها أحد منذ أتيت هبا

يا قوم، إين قائل ما رأيت، وليقل كل قوم منكم ما  :فقال أبو الدرداء
د النجار، وقبشوحيطات : »عليه السالم«، شهدت عيل بن أيب طالب رأوا

، فافتقدته النخل، واسترت بمغيالت اعتزل عن مواليه، واختفى ممن يليه
 ، ونغمة شجي،وت حزين، فإذا أنا بصحلق بمنزله: وبعد عيل مكانه، فقلت

 :وهو يقول
أو حلمت عني، . (متكقبنقابلتها مت عن ملإهلي، كم من موبقة ح

 إن م من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك، إهلي وك،)فقابلتها بنعمتك
طال يف عصيانك عمري، وعظم يف الصحف ذنبي، فام أنا مؤمل غري 

 .، وال أنا براج غري رضوانكغفرانك
عليه «، فإذا هو عيل بن أيب طالب  واقتفيت األثر،فشغلني الصوت

 فركع ركعات يف جوف الليل ،احلركة، وأمخلت بعينه، فاسترتت له »السالم
البث والشكوى، فكان مما ناجى به اهللا  و،اء والبك،، ثم فزع إىل الدعاءالغابر

 :أن قال
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 ،، ثم أذكر العظيم من أخذكإهلي، أفكر يف عفوك، فتهون عيل خطيئتي
 .فتعظم عيل بليتي
 وأنت حمصيها، ،صحف سيئة أنا ناسيها إن أنا قرأت يف ال، آه:ثم قال

يرمحه ، يلته، وال تنفعه قبتهفيا له من مأخوذ ال تنجيه عشري، خذوه: فتقول
 . إذا أذن فيه بالنداءاملأل

، آه  من نار تنضج األكباد والكىل، آه من نار نزاعة للشوى، آه:ثم قال
 .لظىمن غمرة من ملهبات 

 وال حركة، ً، فلم أسمع له حسايف البكاء) ظ. أمعن( ثم أنعم :قال
 .، أوقظه لصالة الفجرغلب عليه النوم لطول السهر: فقلت

 ،، فحركته فلم يتحركذا هو كاخلشبة امللقاة فإ، فأتيته:قال أبو الدرداء
، مات واهللا عيل بن أيب إنا هللا وإنا إليه راجعون: فلم ينزو، فقلتوزويته 
 .طالب
 . أنعاه إليهمً فأتيت منزله مبادرا:قال

ه ومن ، ما كان من شأنيا أبا الدرداء :»عليه السالم«فقالت فاطمة 
 !؟قصته

 الغشية التي تأخذه ـ يا أبا الدرداء ـ هي واهللا :فأخربهتا اخلرب، فقالت
 . خشية اهللامن

: وأنا أبكي، فقالَّونظر إيل . ثم أتوه بامء فنضحوه عىل وجهه، فأفاق
 !؟مم بكاؤك، يا أبا الدرداء

 .مما أراه تنزله بنفسك :فقلت
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يف لو رأيتني ودعي يب إىل احلساب، وأيقن ، فكيا أبا الدرداء :فقال
 فوقفت ، وزبانية فظاظ،احتوشتني مالئكة غالظ، وأهل اجلرائم بالعذاب

، أهل الدنيا) كذا(دي امللك اجلبار، قد أسلمني األحباء، ورمحني بني ي
 . بني يدي من ال ختفى عليه خافيةلكنت أشد رمحة يل
 فواهللا ما رأيت ذلك ألحد من أصحاب رسول اهللا :فقال أبو الدرداء

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«
 :ونقول
 :ر نحب لفت النظر إليهاهنا أمو

  : أبو الدرداء من حزب معاوية: ولاأل
وهذا .  بأن أبا الدرداء هو الذي حدث هبذا احلديث:رصحت الرواية

، بل »عليه السالم«يؤكد لنا صحته، فإن أبا الدرداء مل يكن من حمبي عيل 
 ًكان ليس فقط متعاطفا مع بني أمية، وإنام هو ـ كأيب هريرة ـ من املتحمسني

 .هلم
وكان يثني عليه، . )٢( أن معاوية واله قضاء دمشق:ويكفي أن نذكر

                                     
 ١٣٧لصدوق صلاألمايل و ١٩٤ ص٨٤وج ١٢ و ١١ ص٤١بحار األنوار ج )١(

مدينة املعاجز و ١١١ ص٢٤٢الدر النظيم صو ١١٢صروضة الواعظني و
 ١٢٤ ص٢مناقب آل أيب طالب : وراجع ٢٥٨رة صمنازل اآلخو ٧٩ ص٢ج
 .١٩ ص٧جغاية املرام و

=  ٤ج) دار الكتب العلميةط (و  ٤٦٠ ص٣اإلصابة يف متييز الصحابة ج: راجع )٢(
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 .)١(»إال أبا الدرداء أحد احلكامء«: ويقول
إن أبا الدرداء  «:ويقول عنه مرة أخرى ـ حسب رواية ولده يزيد عنه ـ

 .)٢(»من الفقهاء، العلامء الذين يشفون من كل داء
 .)٣(فنييف حرب ص» عليه السالم«ًوقد اعتزل عليا 

                                     
امش هب(ستيعاب  واإل١٨٦ ص٥ وج١٦٠ ص٤وأسد الغابة ج ٦٢١ص= 

 ١٢٢٩ ص٣ج )ط دار اجليل(  و٦٠ ص٤ وج١٨  و١٧ ص٣ ج)اإلصابة
األعالم  و١٥٧ ص٨جهتذيب التهذيب  و٢٨٥ ص٣جان بن حبالالثقات و
سري أعالم النبالء و١٦٧ ص١جلبالذري لفتوح البلدان  و٩٨ ص٥جلزركيل ل
 .١٣ ص٢٤جالوايف بالوفيات  و١١٥ ص٣ج

 والطبقات ٤٨٣ ص٥ج) دار الكتب العلميةط ( و ٣١٦ ص٣ اإلصابة ج)١(
 ٣٥٨ص ٢ج) ط دار صادر( و ١١٥ ص٢ ق٢ج) ط ليدن(الكربى البن سعد 

هتذيب  و١٩٢ ص٢٤جهتذيب الكامل  و١٦٩ ص٥٠جتاريخ مدينة دمشق و
 .٣٩٤ ص٨جالتهذيب 

 ٧جلبخاري لالتاريخ الكبري  و٦٠ ص٤ج) مطبوع هبامش اإلصابة( اإلستيعاب )٢(
 .١٣١ و ١٢٠ ص٤٧جتاريخ مدينة دمشق  و٣١٧ ص٤تاريخ بغداد ج و٧٧ص

دار إحياء الرتاث ط (ية البداية والنهاو ١٧٠صلدينوري لاألخبار الطوال  )٣(
صفني  و١٨ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٨٨ ص٧ج )العريب

 ٣جمستدرك سفينة البحار  و٤٥١ ص٣٢جبحار األنوار و ١٩٠صلمنقري ل
 .٤٨٢ ص١ج أعيان الشيعة و٦٦ ص١جالكنى واأللقاب  و٢٦٨ص
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  : ×إنكار فضائل علي  :ينالثا
وقد بينت الرواية املتقدمة مدى إرصار أولئك املجتمعني عىل إنكار 

فقد أعرض مجيع من كان يف ذلك املجلس . »عليه السالم«فضائل عيل 
ليعلن له موقف تلك : حتى انتدب رجل أنصاري أليب الدرداء.. بوجهه

 ..يدعيهاجلامعة، وكأنه يطالبه بالشاهد عىل ما 
» عليه السالم«فإذا كان هذا حال السلف الذين شاهدوا فضائل عيل 

فيه، ومواقفه » صىل اهللا عليه وآله«بأم أعينهم، وسمعوا أقوال رسول اهللا 
ورأوا آيات القرآن تنزل فيه، ثم هم يرصون عىل جتاهلها .. منه، ووعوها

كتمت عنه احلقائق، وإنكارها إىل هذا احلد، فام بالك بمن مل يسمع ومل ير، و
ًهل تراه سيحبه، وسينقل شيئا . وريب عىل البغض والشنآن لعيل، وأهل بيته

 !فضائله؟
وأال يثري العجب الذي ال ينقيض من وصول هذا الكم اهلائل من 

إلينا، بواسطة نفس هؤالء الشانئني له، واملنحرفني » عليه السالم«فضائله 
 !؟»عليه السالم «أليس هذا من صنع اهللا تعاىل له! عنه؟
  :×ذنوب علي : ثالثال

التي يذكر » عليه السالم«تضمنت هذه الرواية اإلشارة إىل أدعية عيل 
بأهنا تقطع الرجاء، وتنزل النقم، : ذنوب التي يصفها يف دعاء كميلالفيها 

مع .. ثم يطلب من اهللا تعاىل أن يغفرها له.. وهتتك العصم، وحتبس الدعاء
فكيف . ته وعصمته منها بنص آية التطهري، وبغريهاأن املفروض هو طهار
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 !نفرس ذلك؟
 : ونجيب
ّإن اهللا سبحانه حني رشع أحكامه، قد رشعها عىل البرش كلهم، : ًأوال

عىل النبي والويص املعصوم، وعىل اإلنسان العادي غري املعصوم، وعىل 
ر، العامل واجلاهل، وعىل الكبري الطاعن يف السن والشاب يف مقتبل العم
 .وعىل املرأة والرجل، وعىل العريب واألعجمي، وعىل العادل والفاسق

.. فيجب عىل اجلميع الصالة والزكاة واحلج، والصدق واألمانة، و
وقد رتبت عىل كثري من الترشيعات مثوبات، وعىل خمالفتها .. الخ

حتى لو مل . ًيناهلا اجلميع، وتنال اجلميع بدون استثناء أيضا.. عقوبات
ا معاين ألفاظها، ومل يدركوا عمق مراميها، كام لو كانوا ال يعرفون لغة يفهمو

 .العرب، أو كانوا أميني مل يستضيئوا بنور العلم
 هو كذا »عليها السالم «ّفالثواب املرسوم ملن سبح تسبيحة الزهراء

 .لكل من قام هبذا العمل استحق هذه احلسنات.. حسنة
 ترتتب عىل جمرد قراءهتا، حتى لو مل ًكام أن هلذه العبادات آثارا خاصة

ًيفهم قارؤها معاين كلامهتا، فمن قرأ آخر سورة الكهف مثال، وأضمر 
اإلستيقاظ لصالة الصبح يف الساعة الفالنية، فإن اإلستيقاظ سيتحقق، كام 

 .ًأن من كتب نصا بعينه يشفي من احلالة الكذائية، فإن الشفاء يتحقق
: »عليه السالم «رتتبة عىل الصالة يف قولهكام أن املعراجية للمؤمن امل

الصالة قربان : »عليه السالم«أو القربانية يف قوله . الصالة معراج املؤمن
 سوف تتحقق بالصالة حتى لو مل يفهم املصيل معاين كلامهتا. كل تقي
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، ومرامي حركاهتا فإن نفس هذا االتصال باهللا سبحانه بطريقة ًتفصيال
كل صالة أو زيارة، أو تسبيح وغري ذلك مما رشعه معينة وحمدودة عىل ش

 حيقق هذه ، مع توفر اإلخالص وقصد القربة والفهم اإلمجايلاهللا سبحانه
نقياد والتعبد هللا اآلثار، ويقود إليها، إذا كان مع نية القربة وظهور اإل

ًسبحانه وفق تلك الكيفيات املرسومة من قبله تعاىل، وذلك حيقق غرضا 
ًحيائيا تلقينيا يريد اهللا سبحانه له أن يتحققًتربويا، وإ ً. 

السالم عليك :  يقول»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وألجل ذلك نجد
 :أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته، ويقول يف األذان واإلقامة

وال يصح منه األذان .. ويقول ذلك غريه ..ًأشهد أن حممدا رسول اهللا
 وال عىل آثارها ،ثواهبام، وال عىل ثواب الصالةوال اإلقامة، وال حيصل عىل 

 .تيان بكل ما هو مرسوم فيهابدون اإل
 ومن احلور العني برمحتك :والرجل واملرأة يقرآن يف دعاء واحد

أن تقصد املرأة مضمون هذه الفقرة بالذات : وال يعني ذلك.. ّفزوجنا
 . بل هي تقصد اإلتيان باملرسوم واملقرر،وبصورة تفصيلية

 والويل »صىل اهللا عليه وآله «هل يعقل أن تكون صالة النبي: ذا سألتوإ
 ! كصالة أي إنسان عادي آخر من حيث ثواهبا، وتأثرياهتا؟»عليه السالم«

إن التفاوت إنام يكون فيام ينضم لذلك املرسوم من : فإن اجلواب هو
 أو ما يصاحبه من تعب وجهد، فالثواب إنام هوواإلقبال حاالت اإلخالص 

التي أنتجتها اخلشوع والرهبة واخلضوع  »كاخلشية«بإزاء خصوصية إضافية 
عوامل أخرى كمعرفة اهللا سبحانه، وكامل العقل، والسيطرة عىل الشهوات 
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أو أي جهد آخر إضايف قد بذل ..  وعىل احلواس الظاهرة والباطنةوامليول
 ..عامل أمحزهاأن أفضل األ: ووعد اهللا عليه باملثوبة املناسبة له عىل اعتبار

أن إتيان املعصوم بالعبادات املرسومة، ومنها األدعية : فاتضح مما تقدم
ًال يستلزم أن يكون قد أصبح موضعا لكل ما فيها من دالالت، فال يكون 

 .ًاستغفاره دليال عىل وقوع الذنب منه
إن أجهزة جسم اإلنسان : يقول بعض املهتمني بقضايا العلم: ًثانيا

لو أردنا نحن أن نوجدها بوسائلنا البرشية الحتجنا ربام إىل تقوم بوظائف 
 هذا عىل الرغم من أنه إنام :رصف الكرة األرضية بأرسها باألجهزة

يتحدث عن وظائف اجلسد وخالياه التي اكتشفت، مع أنه مل يتم اكتشاف 
 .ًالكثري الكثري منها حتى اآلن فضال عن سائر جهات وجود هذا اإلنسان

نه يفيض الوجود والطاقة واحليوية عىل كل أجهزة هذا اجلسد فاهللا سبحا
 وهذه الفيوضات وطبيعة املهام التي تنتج عنها، وكل ،وخالياه حلظة فلحظة

هذا التنوع وهذه التفاصيل املحرية تشري إىل عظمة مبدعها يف علمه ويف 
 ..و.. و.. إحاطته، ويف حكمته، ويف تدبريه، ويف غناه، ويف قدرته و

 كان النبي والويل املعصومان يدركان هذه النعم التي لوال اهللا فإذا
 .سبحانه الحتجنا إلنجازها إىل أجهزة تغلف األرض بكثرهتا

بعمق أنه املحل األعظم لتلك النعم ويعرف عظمتها : ًويعرف أيضا
وتنوعها يف خمتلف جهات وجوده وجيد وحيس بآثارها يف جسده، ويف 

ّرة يف الكون مسخرة ألجله، وألجل البرش روحه ونفسه، وكيف أن كل ذ
ّكلهم حسبام رصح به القرآن الكريم، ويعرف الكثري من أرسار ملكوت اهللا 
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 ..سبحانه
أن النبي والويل حيس أكثر من كل أحد بقيمة وعظمة  :وخالصته

 .واتساع النعم التي يفيضها اهللا عليه
ًومقرصا لعدم ًفال غرو إذن إذا كان يرى نفسه ـ مهام فعل ـ مذنبا، 

ويبكي من أجل .. بل هو يبكي.. قيامه بواجب الشكر لذلك املنعم العظيم
 ما يبكيك وقد ،يا رسول اهللا :وحني يقال.. ذلك، وال يكف عن بذل اجلهد

 !غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر؟
ً أفال أكون عبدا شكورا:نجده يقول ً. 

تقديم هدية لسلطان أو إن من يريد : ونوضح ذلك باملثال، فنقول
ملك، فإنه قد ال جيد فيام يقدمه ما يناسب جالل السلطان وأهبة امللك، 

ّفريى نفسه مقرصا فيام قدمه إليه ًمتاما كام كان لسان .. ًبل ومذنبا يف حقه.. ً
ّالقربة التي أهدت لسليامن جرادة كانت يف فيها، وذلك ألن اهلدايا عىل 

 .مقدار مهدهيا
املعصوم مع اهللا ختتلف عن حالنا، فهو يعرف اهللا حق أن حال وواضح 

ًمعرفته، وألجل ذلك فإن عبادته له ليست خوفا من ناره وال طمعا يف  ً
كام .. ًجنته، بل ألنه يراه أهال للعبادة، فهو يعبده عبادة العارفني، والعاملني

،  أن موقعه جيب أن يكون موقع العبودية التامة، واخلالصة:ًأنه يعرف أيضا
ألنه واقف عىل حقيقة ذاته يف ضعفه، ويف واقع قدراته، وحقيقة قصوره 

ويرى نفسه .. وحاجته إليه يف كل آن، كام هو واضح ال حيتاج إىل مزيد بيان
وقد جير عليه ذلك فقدان لطف اهللا به، وهتك .. ًمذنبا يف هذا التقصري
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 ..الخ.. عاءالعصم التي يكون هبا قوته وثباته، ثم قطع الرجاء، وحبس الد
 :وبتقريب آخر نقول: ًثالثا

ًإن نسيج األدعية واألذكار حني يراد له أن يكون دعاء أو ذكرا مرسوما  ً ً
للبرش كلهم بجميع فئاهتم، وخمتلف طبقاهتم ويالئم مجيع حاالهتم، 
وتوجهاهتم، فإنه يكون ـ بام له من املعنى ـ بحيث يتسع لتطبيقات عامة 

 .ملعنى العامومتنوعة، وجيمعها نظام ا
ويساعد عىل اتساع نطاق تلك التطبيقات، ويزيد يف تنوعها مدى 
املعرفة بمقام األلوهية، ومعرفة أياديه ونعمه وأرسار خلقه وخليقته تبارك 

ثم معرفة اإلنسان بنفسه، وبموقعه، .. من جهة.. وتعاىل وما إىل ذلك
 .من جهة أخرى.. و.. وحاالته

ًـ نبيا كان أو إماما ـ يف موقع  صوم نفسهفبمالحظة هذا وذاك جيد املع ً
 .التقصري، ويستشعر من ثم املزيد من الذل واخلشية، واخلشوع له تعاىل

فالقاتل والسارق والكذاب حني يستغفر اهللا ويتوب إليه، فإنام يستغفر 
ويتوب من هذه الذنوب التي يشعر بلزوم التخلص من تبعاهتا، ويرى أهنا 

وتنزل عليه البالء، وهتتك العصم التي تعصمه، هي التي حتبس الدعاء 
 .ويعتصم هبا، وتوجب حلول النقم به

نه أأما من ارتكب بعض الذنوب الصغائر، كالنظر إىل األجنبية، أو 
وما إىل .. سلب نملة جلب شعرية، أو مل هيتم بمؤمن بحسب ما يليق بشأنه

 ..ذلك
 أهنا هي التي ًفإنه يستغفر ويتوب من مثل هذه الذنوب أيضا، ويرى



  ١٩١                                                        ..×وأدعية علي .. اإلسم األكرب: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتبس دعاءه، وهتتك العصم التي تعصمه ويعتصم هبا، وحتل النقم به من 
 .أجلها

ًوهناك نوع آخر من الناس مل يقرتف ذنبا صغريا وال كبريا، فإنه حني  ً ً
ّيقرص يف اخلشوع والتذلل أمام اهللا سبحانه، وال جيد يف نفسه التوجه الكايف 

ًهب ذهنه يمينا وشامالإىل اهللا يف دعائه وابتهاله، بل يذ فإنه جيد نفسه يف .. ً
وهذه ذنوب كبرية . ّموقع املذنب مع ربه، والعاق لسيده، واملستهرت بمواله

وهي قد توجب عنده هتك .. ستغفار منهابنظره، ال بد له من التوبة واإل
العصم التي اعتصم هبا، وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، وما 

 .إىل ذلك
 يبلغ يف معرفته باهللا سبحانه مقامات سامية، كام هو احلال أما حني

، أو بالنسبة لرسول رب العاملني، فإنه »عليه السالم «بالنسبة ألمري املؤمنني
أنه يليق بمقام العزة : ال جيد يف يشء مما يقوم به من عبادة ودعاء وابتهال

 .اإلهلية
قتصار عىل مثل لتفات إىل أصل املأكل واملرشب واإلبل هو يعد اإل

ًهذه الطاعات تقصريا خطريا حيتاج إىل اخلروج عنه إىل ما هو أسمى  ً
وأسنى، وأوفق بجالل وعظمة اهللا سبحانه، وبنعمه وبفضله وإحسانه 

 ..وكرمه
ّـ بنظره ـ ال بد أن ينتهي إىل احلرمان من النعم اجلىل،  وهذا التقصري

لتقبلها، وكذلك احلال ّالتي يرتصدها، حينام ال يصل إىل درجات تؤهله 
بالنسبة إىل نفوذ دعائه وحجبه عن أن يستنزل العطايا اإلهلية الكربى، أو 
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كام أن النبي والويص .. يرتفع به إىل مقامات سامية يطمع هبا، ويطمح إليها
ًقد جيد نفسه غري متمكن من العصم التي يريد هلا أن تكون منطلقا قويا  ً

 . وأجليدفع به إىل ما هو أعىل وأسمى،
ّأن عملهم هو من القلة والقصور بحيث : إهنم يرون: وبعبارة أخرى

يوجب حجب الدعاء، ووقوعهم بالبالء، ومن حيث أنه غري قادر عىل 
النهوض هبم بصورة أرسع وأتم ليفتح هلم تلك اآلفاق التي يطمحون 
الرتيادها، ما دام أن شوقهم إىل لقاء اهللا يدعوهم إىل الطموح إىل طي تلك 

 .املنازل بأرسع مما يمكن تصوره
ًفام يستغفر منه األنبياء واألوصياء، وما يعتربونه ذنبا وجرما إنام هو .. ً

وكل مرتبة تالية .. يف دائرة مراتب القرب والرضا وجتليات األلطاف اإلهلية
ًتكون كامال بالنسبة ملا سبقها، ويف هذه الدائرة بالذات يكون تغيري النعم، 

بحسب ما يتناسب مع الغايات التي .. وهتك العصم الخونزول النقم، 
 .»عليه السالم«ّهي حمط نظرهم 
ًستغفار والتوبة تطبيقا إن كل فئة من هؤالء إنام تقصد اإل: واخلالصة

للمعنى الذي يناسب حاهلا، وموقعها وفهمها ووعيها، وطموحاهتا 
أهنم وخصوصيات شخصيتها، وحياهتا وفكرها وواقعها الذي تعيشه، أي 

يقرؤون األدعية ويفهموهنا، ويقصدون من تطبيقات معانيها ما يناسب 
ولكنها عىل كل حال .. حال كل منهم، وينسجم مع معارفهم، وطموحاهتم

 .أدعية مرسومة عىل البرش كلهم، وللبرش كلهم
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  :لفت نظر
 : فإننا نلفت القارئ الكريم إىل األمور التالية..ًوأخريا
 أو »صىل اهللا عليه وآله« أن يكون دعاء النبي إن إنكار البعض: ًأوال

ً تعليميا، ليس يف حمله، إذ ال ريب يف أن ثمة أدعية قد »عليه السالم«اإلمام 
جاءت عىل سبيل التعليم للناس، وباألخص بعض األدعية التي تعالج 
حاالت معينة كاألدعية التي لبعض األمراض أو لدفع الوسوسة أو لبعض 

أو تريد بيان الترشيع اإلهلي للدعاء يف مورد معني ..  ذلكاحلاجات، وما إىل
ً موردا »عليه السالم« أو اإلمام »صىل اهللا عليه وآله«وقد ال يكون النبي 

 ..لذلك الترشيع لسبب أو آلخر
 إن اإلمام إنام يدعو اهللا من حيث هو إنسان، ال حيل :قوله: ًثانيا

ًكب ذنبا، وال اقرتف جريمة، فلامذا املشكلة، فإنه إذا كان هذا اإلنسان مل يرت
فإن اإلنسانية من حيث هي !  وملاذا يبكي وخيشع؟!يطلب املغفرة اإلهلية؟
 ً.ال تالزم كونه عاصيا

 وأين هو اجلرب !وإن كان قد أذنب وأجرم بالفعل، فأين هي العصمة؟
اإلهلي ـ املزعوم من قبل هذا البعض ـ يف عصمة األنبياء واألئمة صلوات 

 !.وسالمه عليهم أمجعني؟اهللا 
 أن الذنوب املشار إليها يف األدعية مل يرتكبها :إن من الواضح: ًثالثا

، فكيف إذا كان هذا الداعي هو املعصوم كام اعرتف به هذا ًالداعي مجيعا
ًوذلك يشري إىل صحة ما ذكرناه يف الوجوه التي أرشنا إليها آنفا  ..البعض

 .ًوخصوصا األخرية منها 
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ًإن املراد باملغفرة يف بعض نصوص األدعية خصوصا بالنسبة اىل  :ًرابعا
 ..املعصوم، هو مرحلة دفع املعصية عنه، ال رفع آثارها بعد وقوعها

ًكام أن الطلب والدعاء يف موارد كثرية قد يكون واردا عىل طريقة 
الفرض والتقدير، بمعنى أنه يعلن أن لطف اهللا سبحانه هو احلافظ، 

ًن املعصوم يفرض ذلك واقعا منه ال حمالة لو مل يكن اهللا ولك.. والعاصم
 ..»عليه السالم«يكفي بلطف منه، فهو عىل حد قول أمري املؤمنني 

لست بفوق أن أخطئ وال آمن ذلك من فعيل، إال أن يكفي اهللا من «
 .)١(»نفيس ما هو أملك به مني

ِّكتيب (وقد رشحنا هذه الكلمة يف بحث مستقل َ لست « :، بعنوان)ُ
 .. فلرياجعه من أراد»بفوق أن أخطئ

 
 
 
 
 

                                     
 ٧٤ وج١٥٤ ص٤١ وج٢٥٣ ص٢٧ وبحار األنوار ج٢٩٣ص ٨جالكايف ) ١(

تفسري  و٢٤٥ص) ط دار التعارف بريوت( وهنج البالغة ٣٥٩ و ٣٥٨ص
 .١٨ ص٢٢جاآللويس 
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  :حديث الطري يف النصوص
 :ًنذكر هنا عددا من نصوص حديث الطري، وهي التالية

 »عليهم السالم«، عن آبائه ، عن عيل جعفر بن حممد الصادق عن  ـ١
 يف املسجد بعد أن صىل »صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا كنت أنا ورسو: قال

اد أن يتجه إىل موضع أعلمني ، وكان إذا أر ثم هنض وهنضت معه.الفجر
، ألنه ال يتقار أ يف املوضع رصت إليه ألعرف خربه، فكان إذا أبطبذلك

 .أنا متجه إىل بيت عائشة: فقال يل ،قلبي عىل فراقه ساعة
، فلم أزل مع احلسن »عليها السالم«فمىض ومضيت إىل بيت فاطمة 

 ،، ثم إين هنضت ورصت إىل باب عائشة وهي وأنا مرسوران هبام،واحلسني
 !؟من هذا:  فقالت يل عائشة،فطرقت الباب
 .أنا عيل :فقلت هلا
 .راقد »صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :فقالت

 فرجعت وطرقت !؟النبي راقد وعائشة يف الدار :فانرصفت ثم قلت
 .بابال

 !من هذا؟ :فقالت يل عائشة
 .أنا عيل :فقلت
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 .إن النبي عىل حاجة :فقالت
صدري ما ال أستطيع ، ووجدت يف  من دقي البابًفانثنيت مستحييا

 .ًعليه صربا
 ً. عنيفاً فدققت الباب دقا،ًفرجعت مرسعا
 ؟من هذا :فقالت يل عائشة

يا : قول هلاي »صىل اهللا عليه وآله« أنا عيل، فسمعت رسول اهللا :فقلت
 .الباب] له[ افتحي ،عائشة

 . فدخلت،ففتحت
 أو حتدثني بإبطائك ،بام أنا فيه ، أحدثكاقعد يا أبا احلسن :فقال يل

 !؟عني
 .فإن حديثك أحسن، ]حدثني[ ، يا رسول اهللا:فقلت
 ، فلام دخلت بيت كنت يف أمر كتمته من أمل اجلوع، يا أبا احلسن:فقال

دت يدي وسألت اهللا  تأيت به مدءعندها يشعائشة وأطلت القعود ليس 
ـ   ومعه هذا الطري»عليه السالم«، فهبط عيل حبيبي جربئيل القريب املجيب

إن اهللا عز وجل أوحى إيل أن آخذ : فقال ـ هووضع أصبعه عىل طائر بني يدي
 .يا حممد، فأتيتك به  وهو أطيب طعام يف اجلنة،ذا الطريه

:  فقلت،، فرفعت يدي إىل السامءيل، وعرج جربئًفحمدت اهللا كثريا
 .حيبني يأكل معي هذا الطائر حيبك وًاللهم يرس عبدا
 اللهم : يطرق الباب، فرفعت يدي ثم قلتً فلم أر أحداًفمكثت مليا
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، فسمعت  يأكل معي هذا الطائر، وحتبه وأحبه، حيبك وحيبنيًيرس عبدا
، فلم فدخلت، ًأدخيل عليا: طرقك للباب وارتفاع صوتك، فقلت لعائشة

 وحيبك اهللا وأحبك، ، هللا حتى بلغت إيل إذ كنت حتب اهللا وحتبنيًأزل حامدا
 .فكل يا عيل

 .يا عيل حدثني :فلام أكلت أنا والنبي الطائر قال يل
مة واحلسن واحلسني  مل أزل منذ فارقتك أنا وفاط، يا رسول اهللا:فقلت

 فقالت يل  فطرقت الباب،، فجئت،، ثم هنضت أريدكًمرسورين مجيعا
 !؟من هذا: عائشة

 . أنا عيل:فقلت هلا
 .راقد» صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :فقالت

 النبي :فانرصف، فلام رصت إىل الطريق الذي سلكته رجعت، فقلت
 .ال يكون هذاراقد وعائشة يف الدار 

 !؟ من هذا: فقالت يل، فطرقت الباب،فجئت
 . أنا عيل:فقلت هلا
 . عىل حاجة» اهللا عليه وآلهصىل« إن النبي :فقالت

ىل املوضع الذي رجعت منه أول ، فلام انتهيت إًفانرصفت مستحييا
صىل اهللا «النبي :  وقلت،ً، وجدت يف قلبي ما ال أستطيع عليه صربامرة

 .حاجة وعائشة يف الدار عىل »عليه وآله
معتك يا رسول اهللا ، فس فدققت الباب الدق الذي سمعته،فرجعت
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 .ًادخيل عليا: اوأنت تقول هل
مر هكذا يا  أبيت إال أن يكون األ:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 !؟ ما محلك عىل هذا،محرياء
 ! اشتهيت أن يكون أيب يأكل من الطري، يا رسول اهللا:فقالت
 وقد وقفت عىل ما يف .ما هو بأول ضغن بينك وبني عيل :فقال هلا

 !نك لتقاتلينه إ.قلبك لعيل
 !؟ وتكون النساء يقاتلن الرجال،رسول اهللا يا :فقالت
، ويصحبك ويدعوك إىل هذا نفر ً إنك لتقاتلني عليا، يا عائشة:فقال هلا
 . فيحملونك عليه،من أصحايب

 .ه أمر تتحدث به األولون واآلخرونوليكونن يف قتالك ل
غي إىل  ثم تبتلني قبل أن تبل، أنك تركبني الشيطان:وعالمة ذلك
، فتسألني صد بك إليه، فتنبح عليك كالب احلوأباملوضع الذي يق

،  ما هي كالب احلوأبً فيشهد عندك قسامة أربعني رجال،الرجوع
 ، أبعد بالد عىل األرض إىل السامء هو،فتصريين إىل بلد أهله أنصارك

 .وأقرهبا إىل املاء
 .ما تريدين] إىل[ غري بالغة ،ولرتجعني وأنت صاغرة

ن يثق به من أصحابه، إنه لك خري منك لذي يردك مع مويكون هذا ا
 وكل من فرق عيل ،، ولينذرنك ما يكون الفراق بيني وبينك يف اآلخرةله

 .وبينه بعد وفايت ففراقه جائزبيني 
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 ! ليتني مت قبل أن يكون ما تعدين، يا رسول اهللا:فقالت
 حتى ، ليكونن ما قلت، والذي نفيس بيده،هيهات هيهات :فقال هلا

 .كأين أراه
 ً، حتى آمر بالال فقد وجبت صالة الظهر، قم يا عيل:ثم قال يل

 ومل نزل يف ، وصليت معه، وصىل، وأقام الصالة،، فأذن باللذانباأل
 .)١(املسجد
يا أبا :  فقال،دخلت عىل حممد بن احلجاج: عن أنس بن مالك قال  ـ٢
بينه فيه  ليس بينك وً حديثا»صىل اهللا عليه وآله« حدثنا عن رسول اهللا ،محزة
 .أحد

 ً.ر بعضه بعضاجي فإن احلديث شجون ، حتدثوا:فقلت
فقال له حممد  ،»عليه السالم« عن عيل بن أيب طالب ًفذكر أنس حديثا

 ! دعنا من أيب تراب!؟عن أيب تراب حتدثنا: بن احلجاج
 ، إذ قلت هذا، أما واهللا!؟تقول هذا لعيل : وقال،فغضب أنس

 :»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا فألحدثنك بحديث فيه سمعته من 
 ،، وفضلت فضلة فأكل منها، يعاقيب»صىل اهللا عليه وآله«أهديت له 

: »صىل اهللا عليه وآله«، فقال رسول اهللا  من خبز، فلام أصبح أتيته بهءويش
 . يأكل معي من هذا الطائر،لقك إليكائتني بأحب خاللهم 

                                     
 ١ واإلحتجاج ج٢٧٨ ـ ٢٧٧ ص٣٢ وج٣٥٠ ـ ٣٤٨ ص٣٨ بحار األنوار ج)١(

  .٣٩٢ ـ ٣٨٨ ص١جمدينة املعاجز  و٢٩٤ ـ ٢٩٢ص



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فإذا أنا نصار فرضب الباب، فرجوت أن يكون من األ،فجاء رجل
 !؟ فرجعتأليس إنام جئت الساعة: فقلت ،»عليه السالم«بعيل 

لقك  اللهم ائتني بأحب خ:»صىل اهللا عليه وآله«ثم قال رسول اهللا 
 .إليك يأكل معي من هذا الطائر

 فسمعه رسول ،»عليه السالم« فإذا به عيل ، فرضب الباب،فجاء رجل
 .)١( اللهم وإيل،لهم وإيلال: فقال ،»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
، عن أيب عيل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن  ـ٣

هذه :  فسألته عنها، فقال، بعصابةًرأيت أنس بن مالك معصوبا: هدبة، قال
 .»عليه السالم«دعوة عيل بن أيب طالب 

 !؟ وكيف كان ذاك:فقلت له
، فأهدي إليه طائر »ه وآلهصىل اهللا علي« لرسول اهللا ً كنت خادما:فقال

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإيل، يأكل معي من هذا : مشوي، فقال
 .الطائر

، رسول اهللا عنك مشغول :، فقلت له»عليه السالم«فجاء عيل 
 »صىل اهللا عليه وآله«، فرفع رسول اهللا  من قوميًوأحببت أن يكون رجال

                                     
هنج  و٢٤٤صبن البطريق الالعمدة  و٣٥٧ ـ ٣٥٦ ص٣٨ بحار األنوار ج)١(

 ٥ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٠ ص٥ج غاية املرام و٣٣٢صاإليامن 
ط (بن املغازيل  عن مناقب أمري املؤمنني ال١٩٧ ص١٦ وج٣٥٧ و ٣٥٢ص

 .١٥٧ص )طهران 
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إليك وإيل، يأكل معي من هذا اللهم ائتني بأحب خلقك : يديه الثانية، فقال
 .الطائر

، رسول اهللا عنك مشغول :، فقلت له»عليه السالم«فجاء عيل 
 »صىل اهللا عليه وآله«، فرفع رسول اهللا  من قوميًوأحببت أن يكون رجال

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإيل، يأكل معي من هذا : يديه الثالثة، فقال
 .الطائر

، رسول اهللا عنك مشغول :فقلت له، »عليه السالم«فجاء عيل 
 . من قوميًوأحببت أن يكون رجال

  !؟وما يشغل رسول اهللا عني : فقال، صوته»عليه السالم«فرفع عيل 
  !؟يا أنس، من هذا : فقال،»صىل اهللا عليه وآله«فسمعه رسول اهللا 

 .عيل بن أيب طالب :فقلت
 .ائذن له :قال

 اهللا عز وجل ثالث مرات أن ، إين قد دعوتيا عيل :فلام دخل قال له
يأتيني بأحب خلقه إليه وإيل يأكل معي من هذا الطائر ، ولو مل جتئني يف 

 .ة لدعوت اهللا باسمك أن يأتيني بكالثالث
يا رسول اهللا، إين قد جئت ثالث مرات، كل  :»عليه السالم«فقال عيل 

 .رسول اهللا عنك مشغول: ذلك يردين أنس ويقول
  !؟يا أنس ما محلك عىل هذا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال يل رسول اهللا 

 . من قوميً فأحببت أن يكون رجال، يا رسول اهللا، سمعت الدعوة:فقلت



  ٨ج × الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                         ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إين  : فكتمته، فقلت»عليه السالم«فلام كان يوم الدار استشهدين عيل 
 بوضح  ًاللهم ارم أنسا:  فقال،يده إىل السامء» عليه السالم«، فرفع عيل نسيته

هذه دعوة عيل، :  فقال،، ثم كشف العصابة عن رأسهه من الناسال يسرت
 .)١(، هذه دعوة عيلهذه دعوة عيل
 صنعت امرأة من األنصار :عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال ـ ٤

 ، وذبحت له دجاجة، أربعة أرغفة»صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
 فبعث رسول اهللا ،»هصىل اهللا عليه وآل« فقدمته بني يدي النبي ،فطبختها

صىل اهللا « ثم رفع رسول اهللا . فأتياه، إىل أيب بكر وعمر»صىل اهللا عليه وآله«
 لك ً حمباً رابعاً اللهم سق إلينا رجال: ثم قال، يديه إىل السامء»عليه وآله
 . وبارك لنا فيه، فيرشكنا يف طعامنا، حتبه اللهم أنت ورسولك،ولرسولك

 . اللهم اجعله عيل بن أيب طالب:» عليه وآلهصىل اهللا«ثم قال رسول اهللا 
 .ن طلع عيل بن أيب طالبأ ما كان بأوشك ، فواهللا:قال

 احلمد هللا الذي رسى بكم : وقال»صىل اهللا عليه وآله«فكرب رسول اهللا 
 هل ، انظروا:»صىل اهللا عليه وآله« ثم قال رسول اهللا . ومجعه وأياكم،ًمجيعا

 .ًترون بالباب أحدا
صىل اهللا عليه « فأمر بنا رسول اهللا ، وكنت أنا وابن مسعود:برقال جا

                                     
روضة :  وراجع٧٥٣ص) هـ١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (لصدوق لاألمايل  )١(

 ٣٨جبحار األنوار  و١١٥ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و١٣٠صالواعظني 
  .٣٠١ ص٥٧ وج٣٥٢ص
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 »صىل اهللا عليه وآله« ثم دعا رسول اهللا . فجلسنا معه، فأدخلنا عليه،»وآله
 ودعا ، ثم غرف عليها من تلك الدجاجة، فكرسها بيده،بتلك األرغفة

  .)١( وبقيت فضلة ألهل البيتً حتى متألنا شبعاً فأكلنا مجيعا،بالربكة
عليه «قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ويف نص آخر ـ ٥
 !ما أبطأك؟: »السالم
 . ويردين أنس، هذه ثالثة:قال

 !؟ ما محلك عىل ما صنعت، يا أنس:»صىل اهللا عليه وآله«قال النبي 
 ! من األنصارً رجوت أن يكون رجال:قال

 األنصار أفضل  أويف!؟ أويف األنصار خري من عيل، يا أنس:فقال يل
 .)٢(!؟من عيل

 :ونقول
                                     

تاريخ  و١٠٥ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق )١(
 ٢٠٤ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤٥ ص٤٢جمدينة دمشق 

) ط دار الفكر(خمترص تاريخ دمشق  وعن ٢٥٤ ص٣٠ وج٢١٥ ص١٦وج
 .٧٧صلخوارزمي لاملناقب و ٣٦١ ص١٧ج

) ط اخليام ـ قم( و ١٨رائف ص  عن ابن املغازيل، والط٣٥٦ ص٣٨بحار األنوار ج) ٢(
 عن الترب الذاب، ومناقب اإلمام ٢٣٢ ص٢١ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٧٣ص

 ٢ ونزهة املجالس ج٢٩٧ ص٢ وحياة احليوان ج١٦٦عيل البن املغازيل ص
 .٤٤٩لامحوزي صلكتاب األربعني  و١٩٣ ص١الرصاط املستقيم ج و٢١٢ص
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 :ا احلديث وقفات عديدة، نذكرمنها ما ييليف هذ
  :رواة حديث الطري

إن رواة حديث الطري كثريون ونحن نذكر أقوال بعض أهل العلم، 
 :الذين أشاروا إىل هذا األمر، فنقول

 الرتمذي يف :روى حديث الطري مجاعة منهم:  قال ابن شهرآشوب ـ١
 والبالذري يف تارخيه، واخلركويش يف ،و نعيم يف حلية األولياء وأب،جامعه

رشف املصطفى، والسمعاين يف فضائل الصحابة، والطربي يف الوالية، 
وابن البيع يف الصحيح، وأبو يعىل يف املسند، وأمحد يف الفضائل، والنطنزي 

 .ختصاصيف اإل
 ، وسعيد، وحممد بن حييى األزدي،وقد رواه حممد بن إسحاق

 وإسحاق بن ، ومالك، وأبو بكر البيهقي، والسدي، وابن شاهني،واملازين
 وداود بن ، ومسعر بن كدام، وعبد امللك بن عمري،عبد اهللا بن أيب طلحة

 وابن ، أنس: بأسانيدهم عن، وأبو حاتم الرازي،عيل بن عبد اهللا بن عباس
 .وأم أيمن ،عباس

 بكر يف تاريخ ب وأبو، واخلطياه ابن بطة يف اإلبانة من طريقنيورو
 .بغداد من سبعة طرق

 .أمحد بن حممد بن سعيد كتاب الطريوقد صنف 
 . قد صح عندي حديث الطري:وقال القايض أمحد

 إن طريقة أيب عبد اهللا اجلبائي يف تصحيح :وقال أبو عبد اهللا البرصي
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 . فلم ينكر،يراده يوم الشورى إل،خبار يقتيض القول بصحة هذا اخلرباأل
 عىل فضله يف »عليه السالم« قد استدل به أمري املؤمنني :الشيخقال 

، ام كان فيهم إال من عرفه وأقر به، فشورى بمحرض من أهلهاالقصة 
 ً.العلم بذلك كالعلم بالشورى نفسها، فصار متواتراو

 .من دفع هذا اخلرب وليس يف األمة عىل اختالفها
 ،ب احلريب العشاري عن أيب طال،وحدثني أبو العزيز كادش العكربي

دثني نرص بن أيب ح: قال »ما قرب سنده«عن ابن شاهني الواعظ يف كتابه 
قال نعيم بن سامل : حممد بن عيسى اجلوهري، قال: القاسم الفرائيض، قال

 .خلرب، اقال أنس بن مالك: بن قنرب، قال
، وقد رواه مخسة  بن إبراهيم يف كتاب قرب اإلسنادوقد أخرجه عيل

صىل اهللا « وعرشة عن رسول اهللا ، من الصحابة عن أنسًجالوثالثون ر
،  أن اهللا تعاىل والنبي حيبانه، وما صح ذلك لغريه: فقد صح،»عليه وآله
 .)١(، ومن عزى خرب الطائر إليه قرص اإلمامة عليهقتداء بهفيجب اإل

صىل اهللا «ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده عن سفينة موىل رسول اهللا 
 .)٢(»عليه وآله

                                     
 وبحار األنوار ١١٥و  ١١٤ ص٢ج )ط املكتبة احليدرية(مناقب آل أيب طالب  )١(

 .٣٥٢ و ٣٥١ ص٣٨ج
 ٧٣ص) ط اخليام ـ قم( و ١٨ والطرائف ص٣٥٥ ص٣٨ بحار األنوار ج)٢(

 .٤٤٨صلامحوزي لكتاب األربعني و
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يوم الشورى، وأقروا له به، وإقرارهم به » عليه السالم«واحتج به عيل 
 ..بمثابة رواية له

ورواه الشافعي ابن املغازيل  «:»رضوان اهللا تعاىل عليه«وقال املجليس 
ًيف كتابه من نحو أكثر من ثالثني طريقا، فمنها ما يدل عىل أن ذلك قد وقع 

 .)١(»طائر آخريف » صىل اهللا عليه وآله«من النبي 
 يوسف بن إبراهيم :روى هذا احلديث عن أنس بن مالك :قال أسلم

وإسحاق بن ،  وإسامعيل السدي،إسامعيل بن سليامن األزرق و،الواسطي
 . وسعيد بن زربى، وياممة بن عبد اهللا بن أنس،عبد اهللا بن أيب طلحة
 وقد روى ، إنام حدث به عن أنس.سعيد بن زربى :قال ابن سمعان

 ومسلم ، وعبد امللك بن عمري، سعيد بن املسيب: منهم،اعة عن أنسمج
 وإسامعيل ، وابن أيب الرجاء الكويف، وسليامن بن احلجاج الطائفي،املالئي

 .  وغريهم ، ونعيم بن سامل،بن عبد اهللا بن جعفر
ريبة املضامني من مسند روى ابن بطريق هذا اخلرب بعبارات ق :أقول
، ومن سنن أيب ًابن املغازيل بأربعة وعرشين سندا ، ومن مناقبأمحد بسند

 .داود بسندين
عند اعرتاض ،  يف كتاب الفصول» روحهقدس اهللا«وقال الشيخ املفيد 

 ألنه إنام رواه أنس بن مالك ، بأن هذا اخلرب من أخبار اآلحاد:السائل
ه  ردً، ومل يروا أن أحدا األمة بأمجعها قد تلقته بالقبول بأن:فأجاب، هوحد

                                     
 .٣٥٥ ص٣٨ بحار األنوار ج)١(
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مجاع عليه هو احلجة يف  فصار اإل، وال أنكر صحته عند روايته،عىل أنس
 .صوابه

احتج به يف  »عليه السالم«مع أن التواتر قد ورد بأن أمري املؤمنني 
صىل « هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، أنشدكم اهللا:مناقبه يوم الدار، فقال

 ،ل معي من هذا الطائراللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأك: »اهللا عليه وآله
 !؟أحد غرييفجاء 

 .اللهم ال :قالوا
 .اللهم اشهد :قال

 ليحتج »عليه السالم«، ومل يكن أمري املؤمنني فاعرتف اجلميع بصحته
 والتوصل بفضائله إىل أعىل الرتب ، ال سيام وهو يف مقام املنازعة،بباطل

وإحاطة علمه بأن  ،»صىل اهللا عليه وآله«التي هي اإلمامة واخلالفة للرسول 
صىل اهللا «، مع قول النبي مر دونهاحلارضين معه يف الشورى يريدون األ

 .)١( عيل مع احلق واحلق مع عيل يدور حيثام دار:»عليه وآله
  :ما ذكره صاحب العبقات

ر السيد حامد حسني املوسوي اهلندي يف كتابه بحوذكر العالمة املت
ن أسامء رواة حديث الطري، بلغوا  طائفة م: اجلزء الرابع،عقبات األنوار

                                     
 ٣٥٧ ص٣٨ وج٤٣٢ و ٤٣١ ص١٠وبحار األنوار ج ٩٧صالفصول املختارة  )١(

 .٣٥٨و 
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أبو حنيفة، وأمحد بن حنبل، وعباد بن يعقوب : ًشخصا منهم) ٩١(
ًكتابا من مؤلفات أهل السنة نقلت هذا ) ٢٥٠(وعد . الرواحبي، وغريهم

 .احلديث
أخرج احلافظ ابن مردويه هذا احلديث بمئة  «:وقال اخلوارزمي

 .)١(»ًوعرشين إسنادا
 وأما حديث الطري فله :ة احلاكم النيسابوريوقال الذهبي يف ترمج

ًطرق كثرية جدا، قد أفردهتا بمصنف، وجمموعها يوجب أن يكون احلديث 
 .)٢(له أصل

  :املؤلفات يف طرق حديث الطري
وذكر صاحب عقبات األنوار ثامنية كتب ألفت يف طرق حديث الطري، 

 : وهي
 املفرس،  طرق حديث الطري وألفاظه، ملحمد بن جرير الطربي ـ١

 .هـ ٣١٠وصاحب التاريخ، واملتويف سنة 

                                     
 ٥ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٦ ص١زمي ج مقتل احلسني للخوار)١(

  .٣٢٩ص
.  الطبقة الثانية١٦٥ ص٤ والطبقات الشافعية ج١٠٤٢ ص٣ تذكرة احلفاظ ج)٢(

حتفة األحوذي  و١٥٦ ص١جالغدير  و١٧٩ ص٧جخالصة عبقات األنوار و
 .١٣صلمغريب لفتح امللك العىل  و١٥٤ ص١٠ج



  ٢١١                         ..                                                                      حديث الطري: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب حديث الطري، ألمحد بن حممد بن سعيد، املعروف بإبن عقدة  ـ٢
 .هـ ٣٣٣املتوىف سنة 
 كتاب طرق حديث الطائر، أليب عبيد اهللا بن أمحد األنباري املتوىف  ـ٣

 .هـ ٣٥٦سنة 
لنيشابوري،  كتاب مجع طرق حديث الطري، أليب عبد اهللا احلاكم ا ـ٤

صاحب املستدرك عىل الصحيحني، املتوىف سنة » ابن البيع«املعروف بـ 
 .هـ ٤٠٧
 كتاب طرق حديث الطري، ألمحد بن موسى بن مردويه ـ ٥

 .٤١٠األصفهاين، املتوىف سنة 
 كتاب الطري أليب نعيم، أمحد بن عبد اهللا األصفهاين، املتوىف سنة  ـ٦
٤٣٠. 
يب طاهر حممد بن أمحد بن عيل،  كتاب طرق حديث الطري، أل ـ٧

 .هـ ٤٤١املعروف بابن محدان، املتوىف سنة 
 كتاب طرق حديث الطري لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي  ـ٨

 .)١(.هـ ٧٤٨املتوىف سنة 
  :بني احلاكم والذهيب

 أن احلاكم النيشابوري روى حديث الطري يف مستدركه، وصححه :تقدم

                                     
 ).املقدمة (٤ عبقات األنوار ج)١(
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 عن أنس مجاعة من أصحابه، زيادة عيل رواه: وقال. عىل رشط الشيخني
 .ثم صحت الرواية عن عيل، وأيب سعيد اخلدري وسفينة. ًثالثني نفسا

 :وبعدما تقدم نقول
 أن احلاكم رواه :ذكر العالمة احلجة الشيخ حممد حسن املظفر ما مؤداه

عن إبراهيم بن ثابت البرصي القصار، عن ثابت البناين، عن : من طريقني
 .بأن إبراهيم بن ثابت ساقط:  الذهبيفتعقبه. أنس

فعدم . ًأنه ال يعرف حاله جيدا:  أنه ذكر يف ميزان اإلعتدال:ويرد عليه
ًمعرفة الذهبي بحال الراوي جيدا ال يعني سقوط ذلك الراوي عند من 

كام أن عدم معرفة الذهبي، ال يعني أن ال يعرفه غريه، وقد . ًعرفه جيدا
 .. رشط الشيخنيعرفه احلاكم وصحح حديثه عىل

 بأن يف سنده حممد بن أمحد بن :كام أن الذهبي تعقب احلديث األول
 . عياض، عن أبيه
 . ابن عياض ال أعرفه:فقال

ولكنه قال يف ميزان اإلعتدال، يف ترمجة حممد بن أمحد بن عياض، بعد 
 :ما ذكر روايته حلديث الطري بالسند الذي ذكره احلاكم

الكل : ط البخاري ومسلم، ثم قال الذهبي هذا عىل رش:قال احلاكم«
 ..»ثم ظهر يل أنه صدوق. ًيعني حممدا، فأنا أهتمه به. ثقات إال هذا
 .»فأما أبوه فال أعرفه «:إىل أن  قال
 إن عدم معرفة الذهبي له ال ترض بعد ما عرفه احلاكم، :ونعود فنكرر
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 .)١(وصحح حديثه عىل رشط الشيخني
ًسه قد ألف يف حديث الطري كتابا، وقال وكيفام كان، فإن الذهبي نف

فام معنى أن يتهم به .. ًإهنا توجب أن له أصال: عن طرق احلديث الكثرية
 !هذا وذاك؟

كام أنه هو نفسه قد روى حديث الطري يف ترمجة جعفر بن سليامن 
الضبعي بسند صحيح، ألنه روا، عن قطن بن نسري، عن جعفر بن سليامن 

عن عبد اهللا بن املثنى بن عبد اهللا بن أنس )  مسلمومها من رجال(الضبعي، 
 ..عن أنس) وهو من رجال البخاري(

واملصادر التي ..  فإن طرق حديث الطري كثرية وغزيرةوعىل كل حال،
 .)٢(أوردته أكثر وأغزر

                                     
 .٢٨١ ص٢الصدق ج دالئل )١(
 إننا نحيل هنا عىل بعض املصادر التي ذكرت حديث الطري، ونرتك سائرها ملن )٢(

 :د التتبع واإلستقصاء، فنقولاأر
 ـ ٣١٨ ص٥ج) قسم امللحقات(ًسنحاول أن نذكر شطرا مما ذكره يف إحقاق احلق 

 :فالحظ.  وغري ذلك٢٤٢ ـ ٢٢٢ ص٢١ وج٢١٩ ـ ١٦٩ ص١٦ وج٣٦٨
 ٢٩ واخلصائص للنسائي ص٣٠٠ ص٥ج)  الصاوي بمرصط(صحيح الرتمذي 

 وترمجة اإلمام عيل بن أيب ١٧٧ إىل ص١٥٦ واملناقب البن املغازيل من ص١٠ح
واملعجم . ١٣٤ ـ ١٠٥ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(طالب من تاريخ دمشق 

=  وعن ٥٦٠ وفضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ص٩٥ ص٧الكبري للطرباين ج
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هان، وعن الرسالة القوامية، ومناقب الصحابة طبقات املحدثني بأصب= 

للسمعاين، واجلمع بني الصحاح للعبدري األندليس، ورشح األرجوزة لآليب، 
ًومفتاح النجا، وجتهيز اجليش واألربعون حديثا لعطاء اهللا الشريازي، ومناقب 

 .العرشة
 )ط مركز النرش اإلسالمي( واملناقب للخوارزمي ٢٠٢مصابيح السنة ص: وراجع

ط (وجامع األصول . ٢١٤ ـ ٢٠٩ ص١ وفرائد السمطني ج١١٥ و ١٠٨ص
 وتذكرة اخلواص ٣٠ ص٤ وأسد الغابة ج٤٧١ ص٩ج) السنة املحمدية بمرص

 وكفاية ٢٢١ ص٤ج) ط القاهرة( وعن رشح هنج البالغة للمعتزيل ٤٤ص
 وتاريخ اإلسالم للذهبي ٦٢ و ٦١ وذخائر العقبى ص١٥٦ ـ ١٤٤الطالب ص

 و ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٠٥ ص٧ والبداية والنهاية ج٦٣٣ص) شدوناخللفاء الرا(
 ورشح ديوان أمري املؤمنني ٥٦٤ص) ط دهلي ـ اهلند( ومشكاة املصابيح ٣٥٣

 ١ وذخائر املواريث ج٢٤ وكنوز احلقائق ص١٩٠ص) خمطوط(للميبدي 
 عن الرتمذي، وأيب داود، واجلزيل ٢٠٣ و ٥٦ وينابيع املودة ص١٨ص

) ١٣٣٠ط التقدم العلمية بالقاهرة سنة ( واألقامر وسعد الشموس. والبغوي
 ١٣١ و ١٣٠ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٥٢ وتاريخ آل حممد ص٢٠٩ص

 ٩ وجممع الزوائد ج١٣١ و ١٣٠ ص٣مطبوع هبامشه ج(وتلخيصه للذهبي 
 واملواقف لألحيجي ٤٦ ص١ومقتل احلسني للخوارزمي ج) ١٢٦ و ١٢٥ص

 ٣٧٦ ص١١وتاريخ بغداد ج ٦١٥ ص٢ج) ط األستانة مع رشح اجلرجاين(
=  وتــاريـخ  ٨ واإلحتــاف ص٣٦٩ ص٩ وج٣٨٢ ص٨ وج١٧١ ص٣وج
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 ٣٨٠ ص٣ وج٣٢١ و ٣٢٩ ص١ وميزان اإلعتدال ج١٣٤جرجان ص= 

 ٣٤٠ ص٢ج) ط القاهرة( وحياة احليوان ١٣٩ و ١٣٤والعثامنية للجاحظ ص
 ٣٣٩ ص٦ وحلية األولياء ج٢٠٥ ـ ٢٣٢ ص١وذكر أخبار إصبهان ج

 وموضح أوهام ٥٣ ص٥ج) مطبوع هبامش مسند أمحد( العامل ومنتخب كنز
 ورشح ٢١٢ ص٢ ونزهة املجالس ج٣٠٤ و ٣٩٨ ص٢اجلمع والتفريق ج

 ونظم درر ٣٧ ص١ وج١٩٩ ص٥ ولسان امليزان ج٢١٩ ص٢املقاصد ج
 ومناقب ٥٠١ و ٥٠٢ص) ط الهور( وأرجح املطالب ١٠٠السمطني ص

 ٤ج) ط نول كشور(ت  وأشعة اللمعا١٧سيدنا عيل، للحيدرآبادي ص
 والنكت الظراف ١٧٦ص) ط إسالمبول( ورشح وصايا أيب حنيفة ٦٧٧ص

ط بلدة مريية ( ومجع الفوائد ٩٤ص) مطبوع مع حتفة األرشاف(عىل األطراف 
) ط حيدر آباد ـ الدكن(  وكنز العامل ٣٦٩ والرصف ص٢١١ ص٢ج) يف اهلند

 وحتفة ١١٤ص) ط كلشن فيض ـ لكنهو( ووسيلة النجاة ١٤٧ ص١٥ج
) ط بشاور( وقرة العينني ٩٤ص) ط بمبئ(األرشاف بمعرفة األطراف 

 وإحتاف ٣٣٢ص) ط بوالق( وتقريب املرام للسنندجي ١٦٦ و ١١٩ص
 ١١ج) ط ملتان( ومرقاة املفاتيح ١٢٠ ص٧ج) ط امليمنية بمرص(السادة املتقني 

 وتفريح اآلل واألحباب يف مناقب ٨٧ص) ط الهور( ومودة القربى ٣٤٣ص
 ٤٦ص) ط كانبور( واإلدراك للواسطي ٣٠٨ص) ط اهلند(آلل واألصحاب ا

 ومرآة املؤمنني ٢١١ ص١ج) ط مصطفى احللبي بالقاهرة(والربيقة املحمودية 
 = ٦ج) ط بريوت( والكامـل البن عـدي ٢٢٤ واملعيار واملـوازنـة ص٣٤ص
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  :ال قيمة هلملجات ابن تيمية
إنه مل يرو حديث :  عىل أنه ال قيمة لقول ابن تيمية:وذلك كله يدلنا

 .ري أحد من أصحاب الصحاح، وال صححه أئمة احلديثالط
 أنه رواه الرتمذي، والنسائي، وصححه احلاكم، ورواه الذهبي :واحلال

 .بسند ال شبهة يف صحته عندهم
 إن احلديث عند أهل املعرفة والعلم من :كام ال قيمة لقول ابن تيمية

 ..املكذوبات واملوضوعات
به، واحلكم عليه بالوضع، كام أن فإن كثرة طرق احلديث متنع من تكذي

 ..ًاحلاكم قد صححه عىل رشط الشيخني، والذهبي حكم بأن له أصال
وليس يف أهل العلم واملعرفة من حكم بكذب ووضع هذا احلديث، 

                                     
ط ( واجلوهرة ٢٧٣٨ ص٧ وج٧٧٣ و ٧٩٣ ص٢ وج٢٤٤٩ و ٢٣٠٩ص= 

 .١٤٥ و ١٤٤ ص١٧ج) خمطوط(ن خمترص تاريخ دمشق  وع٦٣ص) دمشق
 ٣ حديث٩٤ واألمايل للصدوق املجلس٣٥٨ ـ ٣٤٨ ص٣٨بحار األنوار ج: وراجع

 وتذكرة ١٨ فام بعدها، والطرائف ص٦٠ والفصول املختارة ص٣٨٩ص
 فام ٢٨٠ ص٢ ودالئل الصدق ج٤ وعبقات األنوار ج١٠٤٢ ص٣احلفاظ ج

ط دار ( وتاريخ دمشق الكبري ٢٢٨ و ٢٢٧ ص١بعدها، والعلل املتناهية ج
 واألمايل للطويس ١٩٦ ـ ١٨٥ ص٤٥ج) هـ١٤٢١إحياء الرتاث العريب سنة

 وبشارة ١١٣ واليقني ص١٠٥ ـ ١٠٤ ص١ وعن اإلحتجاج ج١٥٩ص
 .٢٠٤ ـ ٢٠٢املصطفى ص
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إال إن كان ابن تيمية نفسه، ومن هم عىل شاكلته ممن يتعصب عىل عيل 
 .)١(، وجيهد إلبطال فضائله، وردها»عليه السالم«

   !:حدث واحد أم أحداث؟
وربام جيعل .. هناك اختالفات بني عدد من نصوص حديث الطري

البعض هذا اإلختالف منشأ للقول بتعدد الوقائع التي تشاهبت يف بعض 
نفسه أراد » صىل اهللا عليه وآله«وال مانع من ذلك، إذا كان النبي . عنارصها

قف كلام حرضت أن يكرر تأكيده عىل مضمون بعينه، فيعيد نفس املو
 .املناسبة التي تصلح له

أو اختالف  فتعدد الوقائع، واختالفها يف بعض اخلصوصيات اجلانبية،
إىل » صىل اهللا عليه وآله«بعض األشخاص فيها، ال يرض فيام يرمي النبي 

 .التأكيد عليه، ونرشه يف الناس
 :ولذلك نالحظ

عليه «ًا إن عائشة هي التي منعت علي:  أن هناك رواية تقول ـ١
 .من الدخول» السالم

 .ً إن أنسا هو الذي منعه من ذلك:وأخرى تقول
 .)٢ً( أنه مل يمنع أصال:وثمة رواية يظهر منها

                                     
 .٢٨٣ ص٢ دالئل الصدق ج)١(
= ريخ تا و١٠٥ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(ترمجة اإلمام عيل من تاريـخ دمشق )٢(
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أما الروايات الساكتة عن ذكر رده، فلعلها أرادت اختصار ما جرى، 
 .أو أهنا سعت حلفظ ماء وجه أنس

 »يه السالمعل«اإلحتجاج، التي تنص عىل منع عائشة لعيل  رواية  ـ٢
 .)١(إن جربئيل هو الذي جاء بالطري من اجلنة: تقول

 .)٢( إن امرأة من األنصار جاءت هبا:وأخرى تقول
 .)٣( جاءت هبا أم سليم:وثالثة تقول

                                     
 ٢٠٤ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤٥ ص٤٢جمدينة دمشق = 
) ط دار الفكر(خمترص تاريخ دمشق  وعن ٢٥٤ ص٣٠ وج٢١٥ ص١٦وج
 .٧٧صلخوارزمي لاملناقب و ٣٦١ ص١٧ج

مدينة  و٣٤٨ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٩٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإل:  راجع)١(
 .٣٨٨ ص١جاملعاجز 

بتحقيق ( وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ٢١٤ ص١ فرائد السمطني ج)٢(
 واملطالب العالية ٢٥٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٣ ص٢ج) املحمودي

 وعن مسند أمحد، وعن مناقب العرشة ٤٤ وتذكرة اخلواص ص٦٢ ص٤ج
بن طاووس الالطرائف  و٢٤٢صبن البطريق الالعمدة  و١٠للنقشبندي ص

 ٤٤٨صلامحوزي لألربعني كتاب ا و٣٥٥ ص٣٨جبحار األنوار  و٧١ص
 ٢١ وج٣٦٠ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٣١صهنج اإليامن و
 .٢٤٢ و ٢٣٩ص

 = ١٦٦ ص١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٣٣٩ ص٦ حلية األولياء ج)٣(
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 .ولعل هذه الرواية ال تنايف سابقتها
 .)١( أيمنم جاءت هبا أ:ورابعة تقول

 .)٢(! هل اهلدية كانت دجاجة طبختها امرأة من األنصار؟ ـ٣
 .)٣(!أم كانت من احلبارى؟

                                     
 ٢٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٠٦ ص٣٧جتاريخ مدينة دمشق و= 
 .١٨٣ و ١٨١ص

بتحقيق ( وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ١٣١ ص٣ املستدرك للحاكم ج)١(
ط ( وموضح أوهام اجلمع والتفريق ١٣١ و ١١٤ ص٢ج) املحمودي
 ومناقب اإلمام عيل ٣٥١ ص٧ والبداية والنهاية ج٣٠٤ ص٢ج) حيدرآباد

 ٢٠٦ ص٢جاملعجم األوسط  و٤٤٣صأمايل املحاميل  و١٧٠البن املغازيل ص
 .١٧١ ص١٦ وج٣٦١ و ٣٣٤ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

تاريخ  و١٠٥ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق )٢(
 ٢٠٤ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤٥ ص٤٢جمدينة دمشق 

) ط دار الفكر(خمترص تاريخ دمشق  وعن ٢٥٤ ص٣٠ وج٢١٥ ص١٦وج
 .٧٧صلخوارزمي لاملناقب و ٣٦١ ص١٧ج

دار إحياء الرتاث ط ( و ٣٥٣ ص٧بداية والنهاية ج وال٣٧٦ ص١ تاريخ بغداد ج)٣(
) بتحقيق املحمودي( وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ٣٩٠ ص٧ج) العريب
رشح إحقاق احلق  و٢٤٥ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٠٧ ص٢ج
 = ٢٤٢ ص٣٠ وج١٧٣ ص١٦ وج٣٥٩ ص٥ج و٣٤٤ ص٥ج )امللحقات(
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 .)١(!؟، أم نحاماتأم كانت نحامة مشوية
 .)٢(!؟ حجالتأم، أم حجل مشوي

 .)٣(!أم قطاتان؟

                                     
ط دار (ريخ دمشق خمترص تا وعن ٦٢ص) ط الغري(كفاية الطالب عن = 

 .٦٢ ص١٧ج) الفكر
 وترمجة اإلمام ١٥٥ وكفاية الطالب ص١٥٦ مناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص )١(

تاريخ مدينة دمشق  و١١٩ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(عيل من تاريخ دمشق 
غاية  و٣١٠صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٥١ و ٢٥٠ ص٤٢ج

 ٣٠ و٢٠٤ ص١٦ج )امللحقات( رشح إحقاق احلق و٦٩ ص٥جاملرام 
 .٢٤٤ص

 والبداية ١١٢ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق )٢(
اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٣٧ ص١جرشح األخبار  و٣٥٠ ص٧والنهاية ج

 ٣٣٩ ص٦وحلية األولياء ج ١٠٠صنظم درر السمطني  و٣١٠صلهمداين ل
 ٣٧جتاريخ مدينة دمشق  و١٦٦ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و
الفصول  و١٨٣ و ١٨١ ص٢٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٠٦ص

 .٢٠٧ ص١جبن الصباغ الاملهمة 
اإلمام عيل بن  و٣٣٣ص هنج اإليامن و١٦١ مناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص)٣(

 ٣٣٧ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق   و٣١٠صلهمداين لأيب طالب 
  .٧١ ص٥جة املرام غاي و٢٠١ ص١٦وج
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 .)١(!أم يعاقيب؟
 !.ً هل كانت طريا كام يف أكثر الروايات؟ ـ٤

 .)٢(!أو كانت طريين؟
  ال منافاة بينهام، إذ لعل املراد بالطري اسم اجلنس، الصادق:وقد يقال

 ..عىل القليل والكثري
 !؟))٣(أو أطيار(  أم كانت طوائر

                                     
غاية  و٢٤٤صبن البطريق الالعمدة  و١٥٨ مناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص)١(

 ١٦ وج٣٥٦ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٠ ص٥جاملرام 
 .١٩٧ص

بتحقيق ( وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ٢١٤ ص١ فرائد السمطني ج)٢(
 ٤٤ وتذكرة اخلواص ص٦٢ ص٤ واملطالب العالية ج١٣٣ ص٢ج) املحمودي

رشح إحقاق احلق  و١٠وعن مسند أمحد، وعن مناقب العرشة للنقشبندي ص
العمدة  و٢٤٢ و ٢٣٩ ص٢١ وج١٧١ ص١٦ج و٣٦٠ ص٥ج )امللحقات(
 ٣٨جبحار األنوار  و٧١صبن طاووس الالطرائف  و٢٤٢صبن البطريق ال
 ٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٤٤٨صلامحوزي لكتاب األربعني  و٣٥٥ص
  .٣٣١صهنج اإليامن و ٢٥٨ص

) بتحقيق املحمودي( وترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ١٥١ كفاية الطالب ص)٣(
 ومناقب اإلمام عيل البن ٢٥٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٣ ص٢ج

=  ١٠٨ ص١جيل عوايل الآل  و٣١٧ ص١٤جتاريخ بغداد  و١٦٨املغـازيل ص
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كام ! مرتني، ثم دخل يف الثالثة؟» عليه السالم«ً وهل ردوا عليا  ـ٥
 .ورد يف العديد من الروايات

 .)١(!أم ردوه ثالث مرات، ودخل يف الرابعة؟
هذا باإلضافة إىل اختالفات أخرى ال حاجة إىل التعرض هلا، وقد 

 ..شطر منها يف سياق حديثنا هذاظهر، وسيظهر 
 : وال بأس بمالحظة النص التايل
  :حديث الطري عن جابر

ًوروي هذا احلديث عن جابر بطريقة خمتلفة متاما عام هو مروي عن 

                                     
حلية  وعن ٥١ ص٩جسري أعالم النبالء و ١٢٦ ص٩ججممع الزوائد و= 

 ١٥٩صالعهود املحمدية  و٤٤٥صأمايل املحاميل  و٢٤٣ ص١٠األولياء ج
 ٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٢ ص٧جبن عدي الالكامل و
 و ٢٤٥ ص٣٠ وج٢٠١ و ١٨١ و ١٧١ ص١٦ وج٣٦١ و ٣٣٧ و ٣٢٢ص
لهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و ٢٤٥صبن البطريق الالعمدة  و٢٥٢
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٥٤ ص٤٢جريخ مدينة دمشق تا  و٣١٠ص
 .٧١ ص٥جغاية املرام  و٦٣٣ص

رشح إحقاق  و٢٥١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٠٩ ص١ فرائد السمطني ج)١(
) ط دار الفكر(خمترص تاريخ دمشق  وعن ٢٤٣ ص٣٠ج )امللحقات(احلق 
 .٦٢ ص١٧ج



  ٢٢٣                         ..                                                                      حديث الطري: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعث إىل أيب بكر وعمر، فجاءا، » صىل اهللا عليه وآله«أنه : غريه، حيث ذكر
ثم . له، وحيبه اهللا ورسولهًثم دعا اهللا أن يسوق إليهم رابعا، حيب اهللا ورسو

 ً.دعا أن جيعله عليا
 . وليس يف الرواية أهنم ردوه مرة بعد أخرى. »عليه السالم«فجاء عيل 

 .)١ً(ثم ذكرت الرواية إرشاك ابن مسعود وجابر أيضا
» صىل اهللا عليه وآله«فإذا صحت هذه الرواية، فهل لنا أن نحتمل أنه 

، ألنه كان يعلم بام »عليه السالم«يف عيل أراد أن يسمع أبا بكر وعمر مقالته 
: يطمحان إليه، ويدبران له، كام كانت ترصفاهتام تيش به، فأراد أن يبني هلام

، ألنه أحب اخللق إىل اهللا »عليه السالم«أن اإلمامة واخلالفة حق لعيل 
 ..فال حيق هلام منازعته يف هذا احلق. تعاىل

  :× علي أفضل اخللق
أفضل اخللق بعد رسول » عليه السالم«ً أن عليا  عىل:وقد دل احلديث

أحب اخللق إىل اهللا » عليه السالم«إنه : ، ألنه يقول»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ولقيام اإلمجاع عىل أنه .. وقد استثنيا الرسول، ألنه هو القائل لذلك.. تعاىل

                                     
تاريخ  و١٠٥ ص٢ج) وديبتحقيق املحم( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق )١(

 ٢٠٤ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤٥ ص٤٢جمدينة دمشق 
) ط دار الفكر(خمترص تاريخ دمشق  وعن ٢٥٤ ص٣٠ وج٢١٥ ص١٦وج
 .٧٧صلخوارزمي لاملناقب و ٣٦١ ص١٧ج
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 .ليس أحب إىل اهللا منه
  :×املراد حبب اهللا لعلي 

له ليس هو هذا اإلنفعال النفساين الذي يسميه البرش واملراد بحب اهللا 
 .ًحبا، ألنه تعاىل منزه عن اإلنفعاالت والتغريات

 هو كثرة الثواب، والتوفيقات، واهلدايات املرتتبة عىل كثرة :بل املراد به
 ..، وعىل اتصافه بالصفات احلسنة»عليه السالم«طاعات عيل 

 أو عمل حسن لدى عيل فال بد من وجود فضيلة، أو خصلة كريمة،
 ..يوجب ثواب اهللا تعاىل، وإكرامه له» عليه السالم«

ُقل إن كنتم حتبون اهللاَ فاتبعوين حيببكم ﴿: وألجل ذلك قال تعاىل ُْ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ُِ َّ ُ َْ َ ِْ ُ ِ ْ ُ
،  فإن اتباع الرسول طاعة، وعمل حسن، يوجب املزيد من ثواب )١(﴾اهللاُ

 .ىل متابعتهم للرسولولذلك ترتب حب اهللا هلم ع. اهللا تعاىل
 أنه ال يمكن أن يثيب اهللا العايص، واملقرص، أكثر من :ومن الواضح

املطيع املكثر من األعامل الصاحلة، حلكم العقل بقبح تفضيل الناقص عىل 
واملتقدم يف الكامالت . الكامل، والعايص عىل املطيع، واجلاهل عىل العامل

 .املتفوق فيها عىل فاقدها أو القارص فيها
 :ولعلك تقول

كان يف ذلك الوقت أحب اخللق إىل اهللا، ثم صار » عليه السالم«لعله 

                                     
 . من سورة آل عمران٣١ اآلية )١(
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 .غريه أحب إىل اهللا منه
 :ونجيب

كان هو » عليه السالم«بأن جعل اإلمامة واخلالفة يدل عىل أنه 
إذ ال جيوز جعل اخلالفة لغري .. األفضل يف مجيع األحوال وسائر األزمنة

 :قرة التاليةاألفضل كام سنوضحه يف الف
  :اخلالفة لألفضل

هو األفضل كان هو األحق باخلالفة، ولذلك » عليه السالم«وإذا كان 
ًبأمر من اهللا تعاىل خليفة، ووصيا » صىل اهللا عليه وآله«نصبه رسول اهللا 

ًوإماما للناس من بعده، وأخذ له البيعة من الناس يوم الغدير، ونص عليه 
 .»صىل اهللا عليه وآله«ه، وإىل حني وفاته يف مقامات كثرية قبل ذلك وبعد

ويقبح من احلكيم، وال جيوز عند العقل القويم تقديم غري األفضل 
فكيف جيوز تقديم من مل تثبت له فضيلة إال من طريق حمبيه .. عىل األفضل

بل قد ثبتت له هفوات عديدة عىل لسان ! ومؤيديه املستفيدين من سلطانه؟
 .عام رواه غريهمًنفس هؤالء الناس، فضال 

  :تقدمي املفضول على الفاضل
 :ولعلك تقول

ًإن املعتزلة البغداديني ال يرون بأسا بتقديم املفضول عىل الفاضل 
احلمد هللا الذي قدم «: وقال املعتزيل يف رشحه لنهج البالغة. حلكمة يراها
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 .)١(»املفضول عىل الفاضل حلكمة اقتضاها التكليف
 :ونجيب

 إن ذلك ينقض ما قلناه، بل :ن من اهللا تعاىل، ليقالبأن التقديم مل يك
وإنام فعلوا ذلك بأهوائهم، . الناس هم الذين قدموا من يصفونه باملفضول

وقد خالفوا هبذا الذي فعلوه أمر اهللا تعاىل، . وما ظنوه منافع شخصية هلم
 ..الذي جعل الفاضل خليفة عليهم دون سواه

هو الذي قدم أبا بكر، وال سبيل الدعاء  إن اهللا :فال معنى لقول املعتزيل
فإن امللتزمني بخالفة أيب .. وجود حكمة اقتضاها التكليف دعت إىل ذلك

 .بكر ال يدعون اخلالفة له بالنص، بل يدعوهنا له باإلنتخاب يف السقيفة
بل الذي حصل هو . مع العلم بأنه حتى اإلنتخاب يف السقيفة مل حيصل

ثارة اإلنقسامات واخلالفات، وبالرضب عىل التغلب بواسطة التهديد، وإ
الوتر العشائري، والعصبيات واملنافسات القبلية كام أوضحناه يف هذا 

 ..الكتاب حني الكالم حول أحداث السقيفة
  : يف كالم عائشة×شك علي 

يتعامل مع موضوع األمن الشخيص » عليه السالم«لقد كان عيل 
دقة وحكمة، فال جمال للتعامل بكل » صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

بمنطق غض النظر والتغايض، إلمكان أن تتسلل بعض السلبيات من 
أنه يبادر إىل التدقيق يف معاين : خالل هذا التغايض بالذات، ولذلك نالحظ

                                     
 .. رشج هنج البالغة للمعتزيل، اجلزء األول، خطبة الكتاب)١(
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كالم عائشة ويف مراميه، ويسعى الختاذ جانب احليطة واحلذر، ويتساءل 
ه بميزان احلكمة، فلم يره عن مغزى كالم عائشة، ويزن» عليه السالم«

ًمقبوال وال معقوال وفق ما يعرفه من النبي  إذ ال . »صىل اهللا عليه وآله«ً
 ..راقد» صىل اهللا عليه وآله«يستقيم أن تكون عائشة يف الدار والنبي 

إىل تناقض كالم عائشة يف املرة الثانية، حيث » عليه السالم«ثم أشار 
وهذا ال يستقيم، إذ كيف . عىل حاجة» ه وآلهصىل اهللا علي«إن النبي : قالت له

 .ًيكون راقدا، ويكون عىل حاجة خالل حلظات، وتكون عائشة يف الدار
ً أن تكفي هي النبي حاجته، ولذلك عاد مرسعا يف املرة :واملفروض

ًالثالثة، ودق الباب دقا عنيفا، ثم ظهر صدق ما فكر به، إذ مل يكن النبي  ً
 ..ًقدا، وال كان عىل حاجةرا» صىل اهللا عليه وآله«

عن نيل الوسام الذي » عليه السالم«وظهر أن عائشة أرادت إبعاد عيل 
ملن حيب اهللا ورسوله، ويرسله اهللا ليأكل معه » صىل اهللا عليه وآله«رصده 

وأهنا تريد أن يكون أبوها هو الذي يأكل من الطري، ويفوز .. من ذلك الطري
 ..بذلك الوسام

  :×لي عائشة حتقد على ع
عليه «ً بأن عائشة، قد ردت عليا :»صىل اهللا عليه وآله«وقد رصح 

وليس األمر . »عليه السالم«ً، انطالقا من ضغن يف قلبها عىل عيل »السالم
 .جمرد حب اخلري ألبيها
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حني أخرب عائشة بأن الضغن » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :والالفت
صىل اهللا عليه « يف املرتني، وبأنه »عليه السالم«هو الذي دعاها لرد عيل 

 ..مل تنكر هي ذلك» عليه السالم«يعرف بام يف قلبها عىل عيل » وآله
بتفاصيل ما جيري بدقة، ال جمال » صىل اهللا عليه وآله«ثم أخربها النبي 

معها الحتامل حصول بداء يف يشء من ذلك، فقد أخربها بحرهبا لعيل، 
وبغري ذلك مما جيري هلا، .. الب اجلوأبوبأهنا تركب الشيطان، وتنبحها ك

 وبغري ذلك. وبأهنا سرتجع صاغرة، ال تبلغ ما تريد
  :التنسيق األمين

كان إذا أراد » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتضمنت رواية اإلحتجاج
» عليه السالم«فإذا أبطأ أرسع عيل . ًأن يتجه إىل موضع أعلم عليا بذلك

 .إليه، ليعرف خربه
» عليه السالم« أن هذا من اإلحتياطات األمنية التي كان عيل :ويبدو

صىل اهللا عليه «يتوىل حراسة النبي » عليه السالم«ًمتكفال هبا، فقد كان 
، وقد اختار أسطوانة يف املسجد يصىل عندها، وهو يؤدي مهمته »وآله
عىل علم مسبق باملواضع » عليه السالم«وها هو هنا يريد أن يبقى .. هذه

 .تي يكون فيها، ثم هو يريد أن يبقى عىل علم بام جيري لهال
باستمرار، ليطمئن » صىل اهللا عليه وآله«ويف بدر كان يتفقد رسول اهللا 

 .عىل سالمته
إذا أراد أن يدخل » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ًيف بعض النصوص أيضاو

ذلك حيث إن التعليل األقرب ل. إىل احلجرة، كان شخص يدخل إليها قبله
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 .هو إرادة اإلطمئنان إىل خلو املكان من كل ما خيشى منه
صىل اهللا عليه «ًوهذا احتياط حممود، فإن املرتبصني رشا برسول اهللا 

يتعرض ملؤامرات خمتلفة من املرشكني واليهود، هو كثريون، و» وآله
واملنافقني، وحتى من بعض أصحابه املتظاهرين بمحبته، واحلريصني عىل 

وذلك بعد .. وقد نفروا به ناقته ليلة العقبة، لكي تلقيه إىل الوادي.. مالزمته
 ..عودته من غدير خم، أو من تبوك

 ال يسكن وال يثبت، وال :»عليه السالم«فال عجب إذا كان قلب عيل 
ًساعة واحدة، وذلك خوفا وقلقا » صىل اهللا عليه وآله«يستقر عىل فراقه  ً

 ..عليه، وحمبته له
حتى حني يريد أن » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ثارة هناغري أن األكثر إ

فهل كان .. بذلك» عليه السالم«ًيدخل إىل بيت إحدى نسائه كان خيرب عليا 
يقلق » عليه السالم«ال يشعر باألمن، أو كان عيل » صىل اهللا عليه وآله«ًأيضا 

 !عليه حتى يف هذه املواضع؟
  : يرد  أبا بكر وعمر’النيب 

صىل اهللا عليه « أنه أتى النبي :عض نصوص حديث الطريوورد يف ب
 :وعنده طائر، فقال» وآله

 .اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطري
 .فجاء أبو بكر، فرده
 .ثم جاء عمر، فرده
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 .)١(ثم جاء عيل، فأذن له ).ثم جاء عثامن فرده :ويف نص آخر(
 :ونقول

هو الذي » صىل اهللا عليه وآله«هللا  أن رسول ا:إن ظاهر هذه الرواية
أن املردودين مل يكونوا  :، ومعنى ذلك»عليه السالم«ردهم، وأذن لعيل 

 ..أحب خلق اهللا إىل اهللا تعاىل
 عىل أهنم يستحقون الفضيحة بني الناس، وإسقاط :بل تدل الرواية

حملهم، وإثارة الشبهة حوهلم والريب فيهم، والتساؤل عام أوجب هلم هذه 
 .قوبة املسقطة للمقامالع

وهل جاء أبو بكر بدعوة عائشة، ثم جاء عمر بدعوة حفصة، ثم جاء 
ًأم أن جميئهم مجيعا كان بمحض الصدفة، أو ! عثامن بإشارة أحد حمبيه عليه؟

 !بتدبري إهلي؟

                                     
 وترمجة اإلمام عيل من تاريخ ٥١صائص اإلمام عيل بن أيب طالب للنسائي ص خ)١(

ط ( و ٣٠٥ ص٧ والبداية والنهاية ج٢٧ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(دمشق 
 ٩ وعن أيب يعىل، وجممع الزوائد ج٣٨٨ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريب

وعن خمترص تاريخ دمشق  ١٠٧ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و١٢٥ص
قاموس  و١٠٥ ص٧جمسند أيب يعىل  و١٤٥ و ١٤٤ ص١٧ج) خمطوط(

إمتاع  و٢٥٤ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٩ ص١٢جلتسرتي لالرجال 
 ٣٢٤ و ٣١٩ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩٨ ص٧جاألسامع 

 .٢٥٣ ص٣٠ وج٢٣٥ و ٢٣٠ ص٢١وج
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 إن النص التايل يقرب احتامل أن تكون عائشة وحفصة :قد يقال
 عظيم هتفو له النفوس، وتطمح إليه أشارتا عىل أبيهام باملجيء، لنيل وسام

 :األنظار، والنص هو التايل
  :اللهم اجعله أيب
 حدثنا قطن بن بشري، حدثنا جعفر بن سليامن الضبعي، :قال أبو يعىل

 : حدثنا عبد اهللا بن مثنى، حدثنا عبد اهللا بن أنس، عن أنس بن مالك، قال
زه وضيافة حجل مشوي بخب» صىل اهللا عليه وآله«أهدي لرسول اهللا 

اللهم ائتني بأحب خلقك : »صىل اهللا عليه وآله«، فقال رسول اهللا )كذا(
 .إليك، يأكل معي من هذا الطعام

 . اللهم اجعله أيب:فقالت عائشة
 . اللهم اجعله أيب:وقالت حفصة
 .اللهم اجعله سعد بن عبادة:  وقلت:وقال أنس
عليه «ثم ذكر جميء عيل .. )١( فسمعت حركة بالباب:قال أنس

                                     
 والبداية ١١٢ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق )١(

رشح  و٣٨٧ ص٧ج) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٣٥٠ ص٧والنهاية ج
تاريخ  و٣١١صلهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٢٨ ص١جاألخبار 

 ٣٣٣ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٤٧ ص٤٢جمدينة دمشق 
 .٢٤٢ ص٣٠ وج٢٢٨ ص٢١وج
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 ..إلخ.. ، ورده إياه»السالم
  :أمنيات عائشة وحفصة

 :وعن متنيات عائشة املشار إليها نقول
هل أرادت عائشة الرب بأبيها، فتمنت له أن يكون أحب اخللق إىل 

 !وكذلك أرادت حفصة ؟! اهللا؟
أم أن املطلوب هو احلصول عىل ما ينفع أباها يف أن يرىض به الناس 

وبغض النظر عن هذا وذاك، ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«خليفة بعد رسول اهللا 
 :نالحظ ما ييل

صىل اهللا « من أن النبي :إن هذا احلديث يدل عىل عدم صحة ما يزعم
 .عائشة: سئل عن أحب الناس إليه، فقال» عليه وآله

 ! من الرجال؟:فقالوا له
 .)١( أبوها:فقال

                                     
 ٤ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٢٤١ ص٦ وج٢٠٣ ص٤محد جأمسند ) ١(

سنن ابن  و١٠٩ ص٧ ج)ط ار الفكر(صحيح مسلم  و١١٣ ص٥ وج١٩٢ص
فضائل الصحابة  و٣٦٦ و ٣٦٥ و ٣٦٤ ص٥جسنن الرتمذي  و٣٨ ص١جماجة 

 ٦لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٢ ص٤جلحاكم لاملستدرك  و٨لنسائي صل
 ١٥٣ ص١٥لنووي جلرشح مسلم  و٢٣٣ ص١٠ وج٢٩٩ ص٧ وج٣٧٠ص

  =  ٧جة ـبن أيب شيبالاملصنف  و١٣ ص١٨ وج١٨١ ص١٦جاري ـدة القـعمو
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كتاب  و٢٨٩بغية الباحث ص و١٢١ص منتخب مسند عبد بن محيد و٤٧٦ص= 

صحيح ابن  و٣٩ ص٥لنسائي جلالسنن الكربى  و٥٦٤بن أيب عاصم صالالسنة 
 ٤٤ و ٤٣ ص٢٣املعجم الكبري ج و٤٠ ص١٦ وج٣٢٦  و ٣٠٩ ص١٥حبان ج

اجلامع الصغري  و١٨٨٣ ص٤ وج٩٦٧ ص٣ج) ط دار اجليل(ستيعاب اإلو
 و ٥٠٠ و ١٣٣ ص١٢ ج)ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و٣٧ ص١جلسيوطي ل

 ١فيض القدير ج و٤٦٦  و ٢٥٣رشح مسند أيب حنيفة ص و٥٢٣ و ٥١٠
 ٢١٨ ص١٤ج واجلامع ألحكام القرآن ٢٠٧ ص٤تفسري البغوي ج و٢١٨ص

 ١١جتاريخ بغداد  و٦٧ ص٨ وج١٧٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و
 و ١٣٦ و ١٣٥ و ١٣٤ ص٣٠ وج١٩٩ ص٣تاريخ مدينة دمشق ج و٤٢٣ص
 ٢٣٥ ص٣٥هتذيب الكامل ج و٥٠٣ ص٥أسد الغابة ج و٢٢١ ص٤٤ وج١٣٧

 ٣٤٩ ص٢عتدال جميزان اإل و١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٢ ص٢سري أعالم النبالء جو
 ٣لسان امليزان ج و٣٨٦ ص١٢هتذيب التهذيب ج و١٤٩ ص٤اإلصابة جو
 ٣٤٢ ص١٦الوايف بالوفيات ج و٢٤٦ ص٤بي جلذهل تاريخ اإلسالم  و٢١٦ص

 ٨ وج٢٣٨ ص٥ وج٢٨٣ ص٣ ج)دار إحياء الرتاث العريبط ( البداية والنهاية و
السرية النبوية  و٣٨٣ ص٢عيون األثر ج و٤٠٥ ص٥إمتاع األسامع ج و١٠٠ص
سبل اهلدى  و٤٣٥ ص٤ وج٥٢١ و ٥٢٠ ص٣ وج٣٣٣ ص٢بن كثري جال

بن الاإليضاح  و٢٠٢ ص١ج الرضا عيون أخبار و٢٥٥ و ١٧٠ ص١١والرشاد ج
الصوارم  و٣٥صذخائر العقبى  و٥٥ ص٣جرشح األخبار  و٢٥٤صشاذان 

 .١٩٢ ص٤٩ وج٢٢٤ ص٣٣بحار األنوار ج  و٣٢٢املهرقة ص
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ائشة بأن ال للتمني، بل سوف تتيقن عـفإن ذلك لوصح مل يكن جم
كام أنه مل يكن لتمني حفصة . أباها هو املطلوب، وهو الفائز هبذا الوسام

 ..معنى
  :أبو بكر مل يكن معروفا بالفضل

ًثم إن هذا يدل عىل أن عائشة وحفصة وأنسا مل يكونوا يعرفون فضال  ً
ولذلك قالت عائشة . أليب بكر يميزه عن عمر، أو عن سعد بن عبادة

 .. أيباللهم اجعله: وحفصة
 . اللهم اجعله سعد بن عبادة:وقال أنس

 أن هؤالء قريبون من الرسول، ويمكنهم سؤاله :مع أن املفروض هو
فكيف انقلبت األمور بني ليلة وضحاها، وصار أبو بكر !! عن أي يشء

كام يقول حمبوه، ومن هم من . أفضل الناس وأحب الناس إىل اهللا ورسوله
 !حزبه؟

  !!:ازاتفشل السياق على اإلمتي
  :وكشاهد عىل ما سبق، ولكن يف سياق آخر، نقول

ًلقد وجدنا من عائشة وحفصة ترصفا مشاهبا يف أكثر من موقف  ً
ومقام، فقد تسابقتا إىل تقديم أبوهيام يف قضية الصالة بالناس يف مرض 

، حيث أمرت عائشة أباها، وأمرت حفصة »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .اسأباها بالصالة بالن

رغم مرضه إىل » صىل اهللا عليه وآله«فصىل أبو بكر، فبادر بالنبي 
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ويف كتاب الصحيح من سرية النبي .. كام ذكرناه يف كتابنا هذا.. عزله
 .»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 

 . ًومرة أخرى يتسابقان أيضا يف هذا املجال
 الذي  مرضه»صىل اهللا عليه وآله« ملا مرض رسول اهللا :عن ابن عباسف

 .ًادعوا يل عليا: مات فيه قال
 !؟ندعو لك أبا بكر :قالت عائشة
 !؟ ندعو لك عمر:قالت حفصة

 !؟ ندعو لك العباس:قالت أم الفضل
 . فسكت »عليه السالم« ًفلام اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليا

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله « قوموا عن رسول اهللا:فقال عمر
َّادعو إيل حبيبي، فدعوا : قال»  عليه وآلهصىل اهللا« أنه :ويف نص آخر

ًأبا بكر، ثم عمر، فأعرض عنهام، فدعوا له عليا، فلام رآه أفرج له الثوب 

                                     
 و ٢٩٣ ص١ج) ط األضواء( ومناقب آل أيب طالب ٣٥٦ ص١جمحد أمسند  )١(

 بحار عنه، و٢٠٣ ص١ج )املكتبة احليدريةط ( و ٢٩٣ ص١ج) ط أخرى(
 ٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٩١ ص١جسنن ابن ماجة  و٥٢١ ص٢٢جاألنوار 
 واجلمل للمفيد ٣٥ و ٣٣ ص١٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٣٩ص
 ومناقب أهل البيت للشريواين ١٤٩ وسفينة  النجاة للتنكابني ص٢٢٧ص
 .٨٩ ص١٢ واملعجم الكبري للطرباين ج٣٩٧ص
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 .)١(الذي كان عليه، ثم أدخله فيه، فلم يزل حيتضنه حتى قبض ويده عليه
 ،ن عائشة دعت أباهاأ :»عليهم السالم«ومن طريق أهل البيت 

 ً، ودعت أم سلمة علياها فأعرض عنه ودعت حفصة أبا،فأعرض عنه
 .)٢( ثم أغمي عليهً فناجاه طويال،»عليه السالم«

وقد ذكرنا هذه الروايات مع مصادرها يف آخر اجلزء السابع من هذا 
حتت » صىل اهللا عليه وآله«أحداث جرت يف مرض النبي : الكتاب يف فصل

                                     
 ١ج )املكتبة احليدريةط ( و ٢٩٣ ص١ج) اءط دار األضو( مناقب آل أيب طالب )١(

مناقب عيل بن أيب طالب و ٣٩٣ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق :  وراجع٢٠٣ص
 ١٤٧ ص١جرشح األخبار و ٦٨صلخوارزمي لاملناقب و ٧٠صبن مردويه ال
العقد النضيد  و١٥٤صبن طاووس الالطرائف  و٣٣٢صلطويس لاألمايل و

كشف و ١٧٥ ص١جالدمشقي بن الجواهر املطالب  و٩٢صوالدر الفريد 
 ١٢٨صلشريازي لكتاب األربعني و ١٩٤ص الدر النظيمو ١٠٠ ص١جالغمة 

خالصة  و٣١٢ و ٣٠٨ ص٣٨ وج٤٧٣ و ٤٥٥ ص٢٢جبحار األنوار و
  ٣٣٥ ص٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٨٧ ص٣جعبقات األنوار 

 و ٢١٢ ص٢٢ وج٦٧١ و ٦٧٠ ص٢١ وج٥٢٩ و ٥٢٨ و ٥٢٧ ص١٥وج
  ٧١ ص١٨جعمدة القاري :  وراجع٥٢ ص٣١وج ٦٥٢ ص٣٠ وج٢١٣

 .٣٧٣صبشارة املصطفى و

 ١ج )املكتبة احليدريةط ( و ٢٩٣ ص١ج) ط دار األضواء( مناقب آل أيب طالب )٢(
 .١٩٤صالدر النظيم  و٥٢١ ص٢٢جبحار األنوار  و٢٠٣ص
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بعض ما له وقد ذكرنا هناك . يروي ويستدل» عليه السالم«عيل : عنوان
 .ارتباط هبذه الروايات

  :حب الرجل لقومه
» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ويبقى أن نشري إىل أن الروايات تذكر

كام ذكرته بعض . »الرجل حيب قومه« :قال حني سمع جواب أنس
 .النصوص
 :ونقول
أن ثمة حماولة :  إن مراجعة النصوص واملقارنة بينها تظهر:ألف

ًأنسا بعد سامع جوابه، » صىل اهللا عليه وآله«ب به النبي للترصف فيام خاط
 .وذلك هبدف تلطيف اجلواب مهام أمكن

كان بصدد التعبري » صىل اهللا عليه وآله« أنه :بل قد يظهر من بعضها
والترصف بكالم رسول اهللا . عن الرضا، أو اإلستحسان لترصف أنس

نه يصل إىل حد اخليانة، إىل هذا احلد غري مقبول، أل» صىل اهللا عليه وآله«
 ..»صىل اهللا عليه وآله«واإلفرتاء عىل رسول اهللا 

يدين ترصف أنس، ألكثر » صىل اهللا عليه وآله« ال شك يف أن النبي :ب
أنه قد انساق وراء العصبية اجلاهلية التي ذمها اهللا : من سبب، أهوهنا

 .ورسوله واألئمة الطاهرون، وحذروا منها أشد حتذير
 من كان يف قلبه حبة خردل من :»صىل اهللا عليه وآله«اهللا فعن رسول 
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 .)١(عصبية بعثه اهللا يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية
َ من تعصب أو تعصب له، فقد خلع ربقة :»صىل اهللا عليه وآله«وعنه  ِّ ُ ُ

 .اإلسالم من عنقه
بدل » اإليامن «:قال» عليه السالم«ق دويف نص آخر عن اإلمام الصا

 .)٢(»اإلسالم«
 من تعصب عصبه اهللا بعصابة :قال» عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 

                                     
 عن الكايف، واألمايل ٢٨٩ و ٢٨٤ ص٧٠وبحار األنوار ج ٣٠٨ ص٢جالكايف  )١(

 و ٢٤١ وثواب األعامل ص٧٠٤ص) ط مؤسسة البعثة( و ٣٦١للصدوق ص
آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٧١ص) منشورات الرشيف الريضط (

مستدرك  و٢٩٦ ص١١ج) اإلسالميةط دار ( و ٣٧١ ص١٥ج) البيت
مستدرك سفينة  و٤٤٠ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٦ ص١٢جالوسائل 

 .٧١ ص٥جنور الثقلني  و٢٥٠ ص٧جالبحار 

 وثواب األعامل ٢٨٣ و ٢٩١ ص٧٠وبحار األنوار ج ٣٠٧ ص٢جكايف ال )٢(
ط  ( و٣٧٣ و ٣٧٠ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٤١ص
 ٤٣٩ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٩٨ و ٢٩٦ ص١١ج) اإلسالميةدار 

 ٤٦١صلسبزواري لمعارج اليقني  و٢٥٠ ص٧جمستدرك سفينة البحار و
 ١٩٧ و ١٩٦صلحر العاميل لاإلثنا عرشية  و٤٠١صلديلمي لأعالم الدين و
 .٧٢ ص٥جنور الثقلني و
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 .)١(من نار
ًوال شك يف أن تعصب أنس مل يكن للحق وأهله، بل كان تعصبا 

 .ًجاهليا
 . إنه أنكر اخلري عىل أهل اخلري، وغمطهم حقهمً:فأوال
 إنه أساء إليهم، واستخف هبم، وبمقامهم، بإرجاعهم ثالث أو :ًثانيا
 .أربع مرات
بل خانه، كام . »صىل اهللا عليه وآله« إنه مل ينفذ أمر رسول اهللا :ًثالثا

 .ذكره ابن أيب داود
إن الذي محله عىل رد عيل :  رصحت رواية عن أنس بأنه يقول:ًرابعا

 .)٢(»صلوات اهللا عليه«ثالث مرات هو احلسد له » عليه السالم«
ًكر عىل أنس أن يرى أن أحدا قد أن» صىل اهللا عليه وآله« إنه :ًخامسا

أن هذا الظلم الشنيع : ، وبني له»عليه السالم«من األنصار أفضل من عيل 
                                     

 وثواب األعامل ٢٩١ و ٢٨٤ ص٧٠وبحار األنوار ج ٣٠٨ ص٢جالكايف  )١(
ط دار  ( و٣٧١ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٢٤١ص

نور الثقلني  و٤٤٠ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٩٧ ص١١ج) اإلسالمية
لحر العاميل لاإلثنا عرشية  و٤٦١صلسبزواري ليقني معارج ال و٧٢ ص٥ج
 .١٩٦ص

بن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب  و١٧٤ مناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص)٢(
 .٢٤٩ ص٣٠ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٠ص
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 :، وألجل ذلك ينكر عليه، ويقول»عليه السالم«لعيل 
أويف األنصار أفضل من عيل ! يا أنس، أويف األنصار خري من عيل؟«

 .)١(»!؟»عليه السالم«
ًوهذا جيعل أنسا مصداقا للتفسري ا لوارد للعصبية املذمومة، فقد سئل ً

 :عن العصبية، فقال» عليه السالم«اإلمام عيل بن احلسني 
ً أن يرى الرجل رشار قومه خريا من :العصبية التي يأثم عليها صاحبها

 .خيار قوم آخرين
ولكن من العصبية أن يعني . وليس من العصبية أن حيب الرجل قومه

 .)٢(قومه عىل الظلم
                                     

 وحياة ١٦٦ ومناقب اإلمام عيل البن املغازيل ص٣٥٦ ص٣٨ بحار األنوار ج)١(
ط ( و ١٨ والطرائف ص٢١٢ ص٢نزهة املجالس ج و٢٩٧ ص٢احليوان ج
بحار  و٢٤٨صبن البطريق الالعمدة  وعن الترب املذاب، و٧٣ص) اخليام ـ قم

 ٧٣ ص٥جغاية املرام  و١٩٣ ص١جالرصاط املستقيم و ٣٥٦ ص٣٨جاألنوار 
 .١٩٦ ص١٦ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

ط مؤسسة (شيعة وسائل ال و٢٨٨ ص٧٠وبحار األنوار ج ٣٠٨ ص٢جالكايف  )٢(
جامع  و٢٩٧ ص١١ج) اإلسالميةط دار (و  ٣٧٣ ص١٥ج) آل البيت

نور  و٢٥١ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٤٤١ ص١٣جأحاديث الشيعة 
طبقات : وراجع ١٩٧صلحر العاميل لاإلثنا عرشية  و٧٣ ص٥جالثقلني 

  .٣٣٢ ص٥جأسد الغابة  و٢٠٧صخليفة 
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يف خطبته » عليه السالم«ملحمودة، فقد بينها أمري املؤمنني أما العصبية ا
فإن كان ال بد من العصبية، فليكن تعصبكم ملكارم «: املفصلة، بقوله

 .)١(»اخلصال، وحمامد األفعال، وحماسن األمور
إىل أن أنس بن مالك قد :  إن مالحظة نصوص احلديث تشري:ًسادسا

 .»آلهصىل اهللا عليه و«َّموه عىل رسول اهللا 
وهذا يضع عالمة ..  أنه كذب عليه ثالث مرات:بل يف بعضها

استفهام كبرية حول مدى استقامة أنس، وحول ما يدعى عدالة كل من 
، يستدلون عىل ذلك بآيات القرآن، »صىل اهللا عليه وآله«رأى رسول اهللا 

 .)٢(وقد ذكرنا أن اآليات ال تدل عىل ذلك
» صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا واحلديث الذي يكذب فيه أنس عىل رس

 :ويعرتف هو بذلك هو التايل
بطري » صىل اهللا عليه وآله« بعثتني أم سليم إىل رسول اهللا :عن أنس

يا أنس، : مشوى، ومعه أرغفة من شعري، فأتيته به، فوضعته بني يديه، فقال
 .ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطري، اللهم آتنا بخري خلقك

                                     
 ٤٧٢ ص١٤وبحار األنوار ج ١٥٠ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(

 ١٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٥١ ص٧جمستدرك سفينة البحار و
» عليه السالم«حياة اإلمام احلسني  و٣٣٨ ص٤جنور الثقلني  و١٦٦ص

 .٤١٦ ص١جلقريش ل

 .رصاع احلرية يف عرص املفيد:  راجع)٢(
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 يل مهة إال رجل من أهيل آتيه فأدعوه، فإذا أنا بعيل فخرجت فلم تكن
 !ًأما وجدت أحدا؟: ، فدخلت فقال»عليه السالم«بن أيب طالب 
 . ال:قلت
ً انظر فنظرت، فلم أجد أحدا إال عليا:قال ً. 

 هذا عيل بن :ففعلت ذلك ثالث مرات، ثم خرجت، فرجعت، فقلت
 .أيب طالب يا رسول اهللا

وإيل، اللهم وإيل، وجعل يقول ذلك بيده، وأشار اللهم .  ائذن له:فقال
 .)١(بيده اليمنى حيركها

» عليه السالم«ً بأنه إنام رد عليا :بل هو قد رصح يف رواية أخرى عنه
ًفإن هذا أشنع وأبشع أن جتد صحابيا . )٢(ًيف املرات كلها حسدا منه، فراجع

ْأم ﴿: له تعاىلًحيسد أحب اخللق إىل اهللا ورسوله، وجيعل نفسه مصداقا لقو َ
ِحيسدون الناس عىل ما آتاهم اهللاُ من فضله ِ ِْ ََ ْ ُ َ َُ َ َُ َّ َُ َ َ َحسد﴿: ، ولقوله تعاىل)٣(﴾ْ ْ من ًاَ ِ

ْعند أنفسهم ِ َِ ِ ُِ ْ ْ﴾)٤(. 
صىل اهللا «أنه يرد عىل رسول اهللا :  يف حديث آخر يعرتف أنس:ًسابعا
 .ً، وأنه كذب عىل عيل أيضا»عليه وآله

                                     
 .٣٤٦ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٣٩ ص٦ حلية األولياء ج)١(

 . تقدمت مصادر ذلك)٢(

 . من سورة النساء٥٤ اآلية )٣(
 . من سورة البقرة١٠٩ اآلية )٤(
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اللهم ائتني بأحب خلقك إليك : يديه قال ملا وضع بني :فهو يقول
 .يأكل معي من هذا الطري

فجاء . وحده» صىل اهللا عليه وآله« أريد أن يأكله رسول اهللا :قال أنس
 .فقلت رسول اهللا نائم: عيل

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي :  فرفع يده ثانية، وقال:قال
 .مرسول اهللا نائ: من هذا الطري، فجاء عيل فقلت

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل : فقال:  فرفع يده الثالثة:قال
 .معي من هذا الطري

 .أدخل. »صىل اهللا عليه وآله« كم أرد عىل رسول اهللا :قال أنس
 .)١(ً اللهم وإيل، فأكال مجيعا:فلام رآه قال
اللهم وإيل، يريد أن يعطف كلمة إيل عىل كلمة إليك، :  قوله:مالحظة

 ..ّبأحب خلقك إليك وإيل: الم هكذاليصري الك
  :دالالت أخرى يف حديث الطري

 فلام دخل مسح رسول اهللا وجهه، ثم مسح :ويف نص آخر يقول أنس
فعل ذلك ثالث . رسول اهللا بوجه عيل، ثم مسح وجه عيل فمسحه بوجهه

 .مرات
 ! ما هذا يا رسول اهللا؟:فبكى عيل، ثم قال

                                     
 .٣٤٤ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٥ كفاية الطالب ص)١(
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تسمع صويت، وتؤدي عني، وتبني وأنت !  ومل ال أفعل بك هذا؟:فقال
 .هلم ما اختلفوا فيه من بعدي

 اللهم إين سألتك أن تأتيني :»صىل اهللا عليه وآله«ثم قال رسول اهللا 
اللهم وإنه أحب . بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطري، فجئت به

 .)١(خلقك إيل
 :ونقول

 :دل هذا احلديث عىل أمور عديدة، نذكر منها
ًقد مسح وجهه أوال، ثم مسح » صىل اهللا عليه وآله«ول  أن الرس ـ١

بآثار » عليه السالم«أي أنه أراد أن يبارك عىل عيل . »عليه السالم«وحه عيل 
، وأخذ »عليه السالم«ثم مسح وجه عيل . »صىل اهللا عليه وآله«وجهه هو 

صىل «وجهه الرشيف، لينال هو » صىل اهللا عليه وآله«من آثاره ومسح هبا 
 .»عليه السالم«من بركات وجه عيل »  عليه وآلهاهللا

ًوقد كرر ذلك ثالث مرات، طلبا للمزيد من الثواب، ولتأكيد املعنى 
 ..يف األذهان بصورة هنائية

وهذا يبطل ما يزعمه بعض الناس من حرمة التربك، واعتباره من 
 .الرشك
تعاىل، ًقد بكى فرحا برضوان اهللا تبارك و» عليه السالم«ً إن عليا  ـ٢

                                     
بن مردويه المناقب عيل بن أيب طالب  و٤٦ ص١ مقتل احلسني للخوارزمي ج)١(

 .٣٢٨ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٢ و ١٤١ص
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ًومل يبك حزنا عىل يشء فاته، كام مل يأخذه الزهو والغرور، بل اعرتف هللا 
 ..بالعبودية، وأن ما به من نعمة وفضل فمن اهللا سبحانه

عن السبب الذي » صىل اهللا عليه وآله«وألجل ذلك سأل رسول اهللا 
 .ًأوجب أن يفعل به ما فعله، فإنه مل ير نفسه مستحقا ليشء من ذلك

بثالثة » عليه السالم«علل تربكه بعيل » صىل اهللا عليه وآله « إنه ـ٣
 :أمور

أي أنه يسمعه يف . أي بنحو ال يتيرس لغريه.  أنه يسمع صوته:األول
فدل ذلك عىل أن اهللا تعاىل قد حباه هبذه . وحيثام كان.. كل زمان ومكان

ق هذا األمر وألنه يستح.. املنحة التي ال يناهلا إال من اختاره اهللا ألمر عظيم
 .ألهلية واستعداد كان فيه

ًكام أنه يشري بذلك إىل أنس ليعرفه أن عليا كان مطلعا عىل األمر، غري  ً
كام أن ذلك يتضمن داللة وإشارة إىل صفة . أنه كان يعامله بالعفو والصفح

 .»عليه السالم«من صفات إمامته 
 حامل األمانة فدل ذلك عىل خالفته له، وعىل أنه.  إنه يؤدي عنه:الثاين

بعده، وال يكلف هبذه املهمة إال من كان من األولياء واألصفياء، الذين 
 .تلتمس الربكة والزيادة والسمو الروحي واملادي منه

 إنه يملك من املعارف والعلوم ما ليس لدى أحد سواه، فهو :الثالث
القادرعىل حل املشكالت، وإزالة اخلالفات بعلمه الصائب، وحرصه عىل 

ع اهللا، وعىل كل حقائق الدين، ومن كان كذلك، فإن التامس الربكة منه رش
 .يكون أوىل وآكد، ألنه عامل عامل بعلمه
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  :     ال أهمية ألكل الطري
 إن أكل الطري ليس فيه أمر عظيم هنا يناسب أن جييء :وقال ابن تيمية

جر، فإن إطعام الطعام مرشوع للرب والفا. أحب اخللق إىل اهللا ليأكل معه
وليس يف ذلك زيادة وقربة عند اهللا هلذا اآلكل، وال معونة عىل مصلحة دين 

 .)١(وال دنيا
 :وأجاب العالمة احلجة الشيخ حممد حسن املظفر بام ييل

بل هنا أمر عظيم، وهو تعريف األحب إىل اهللا للناس، بدليل وجداين، 
صىل اهللا عليه «كام عرفهم نبي اهلدى . فإنه آكد من اللفظ، وأقوى يف احلجة

بأنه يعطي الراية من : ًأن عليا حبيب اهللا يف قصة خيرب، بإخبارهم: »وآله
 .حيبه اهللا ورسوله، وحيب اهللا ورسوله، وأن الفتح عىل يده

بأن يأكل مع » صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه يكفي يف املناسبة رغبة النبي 
 .)٢(أحب اخللق إىل اهللا، وإليه

  !:ب اخللق إىل اهللا؟ أح’أال يعرف النيب 
 هذا احلديث يناقض مذهب الرافضة، ألهنم :ًوقال ابن تيمية أيضا

وإنه . كان يعرف أحب اخللق إىل اهللا» صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : يقولون
وهذا احلديث يدل عىل أنه ما كان يعرف أحب . جعله خليفة من بعده

                                     
 .٢٨٣ ص٢ دالئل الصدق ج)١(

 .٢٨٣ ص٢ دالئل الصدق ج)٢(
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 ..اخللق إىل اهللا
َّ بإنا ال نعرف وجه الداللة عىل أنه :ًيضاوأجاب العالمة احلجة املظفر أ

 .ال يعرف
 ! ائتني بعيل، يدل عىل عدم معرفته له؟:أتراه لو قال

 اللهم ائتني بأحب :وكيف ال يعرفه، وقد قال كام يف بعض األخبار
 !اخللق إليك وإيل؟

 !َّ ما حبسك عيل؟:ٍوقال لعيل يف نص آخر
 ! ما الذي أبطأ بك؟:وقال له يف بعضها

ًكان عارفا، لكنه أهبم يف الكالم ليحصل » صىل اهللا عليه وآله«بي فالن
هو األحب » عليه السالم«ًأن عليا : التعيني من اهللا سبحانه، فيعرف الناس

 .)١(إىل اهللا تعاىل بنحو اإلستدالل
  :حديث الطري ال ينايف النبوة
 سألت ابن أيب داود بالري عن حديث :قال عيل بن عبد اهللا الداهري

باطلة، » صىل اهللا عليه وآله«إن صح حديث الطري فنبوة النبي: طري، فقالال
خيانة، وحاجب النبي ال » صىل اهللا عليه وآله«ألنه حيكي عن حاجب النبي 

 .)٢(ًيكون خائنا

                                     
 .٢٨٣ ص٢ دالئل الصدق ج)١(

=  ترمجـة ١٧٩ ص٢٩ج) ط دار الفكـر( و ١٧٩ ص٢٩ تاريخ مدينـة دمشـق ج)٢(
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 :ونقول
 ال مالزمة بني خيانة حاجب النبي، وبني بطالن نبوة ذلك ً:أوال

ً منافقا وفاسقا، وقد يكون ًفقد يكون احلاجب مؤمنا، وقد يكون.. النبي ً
ًعاملا وقد يكون جاهال  ..وقد.. وقد.. ً

ًرضب اهللاُ مثال﴿:  قال تعاىل:ًثانيا ََ َ َ ٍ وامرأة لوط َ ٍ للذين كفروا امرأة نوح ِ ِ ُِ ََّ َ ََ ََ ْ َ ْ َُ َُ َ
َكانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهام ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َُ ِ َ ِ َْ ْ من اهللاِ شيئَ َ َ ً اِ

َوقيل ادخال النار مع الداخلني ِ ِ َِّ َّ َُ ْ ََ َ َ نبي، أو كفر ابن نوح فهل كفر زوجة . )١(﴾َ
 !يبطل نبوة ذلك النبي؟

  :حديث الطري وعموم األفضلية
 بأنه ال يفيد أنه أحب إليه يف :وأشكل يف املواقف ورشحها عىل احلديث
بعض، أال ترى أنه يصح أن كل يشء، لصحة تقسيم وإدخال لفظ الكل وال

أحب إليه يف كل األشياء، أو يف بعض األشياء، فال يدل : يستفرس ويقال
 .ًعىل األفضلية مطلقا

 أن اإلطالق مع عدم القرينة عىل اخلصوص يفيد العموم يف :واجلواب
مثل املقام، أال ترى أن كلمة الشهادة تدل عىل التوحيد، وبمقتىض ما ذكرناه 

                                     
عبد اهللا بن سليامن بن األشعث، املعروف بأيب بكر بن أيب داود األزدي = 

 ١٣جم النبالء سري أعال و٢٦٦ ص٤جبن عدي الالكامل السجستاين، و
 .٥١٧ و ٢٣١ص

 . من سورة التحريم١٠ اآلية )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل عليه، إلمكان اإلستفسار بأنه ال إله إال هو يف كل يشء، أو ينبغي أن ال تد
ًيف السامء، أو يف األرض، إىل غري ذلك، فال تفيد نفي الترشيك مطلقا، وهذا 
ال يقوله عارف، والعجب منهمام أن يقوال ذلك، ومها يستدالن عىل فضل 

َوسيجنبها األتقى﴿: أيب بكر بقوله تعاىل ْ ََّ ْ َ ُ َ َُ أن املراد باألتقى : زاعمني. )١(﴾َ
واحلال أنه يمكن اإلستفسار بأنه األتقى يف كل . أبو بكر، فيكون أفضل

ًيشء، أو يف بعض األشياء، مضافا إىل أنه ال يصح محل احلديث عىل إرادة 
كل من هو أحب » عليه السالم«األحب يف بعض األمور، وإال جلاء مع عيل 

صىل اهللا «بة دعاء النبي منه بزعمهم يف بعض األمور كالشيخني، الستجا
قد ردمها كام يف حديث » صىل اهللا عليه وآله«، واحلال أن النبي »عليه وآله

صىل «النسائي، ونحن نمنع أن يكون أحد أحب إىل اهللا سبحانه بعد النبي 
يف يشء من األشياء، ملا سبق يف » عليه السالم«من عيل » اهللا عليه وآله

أن اإلمام أفضل الناس يف كل يشء، : ةاملبحث الثاين من مباحث اإلمام
 .)٢(فيكون أحب إىل اهللا تعاىل يف كل يشء

 
 
 
 

                                     
 . من سورة الليل١٧ اآلية )١(
 .٢٨٣ ـ ٢٨٢ ص٢ دالئل الصدق ج)٢(
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  :تاسع الالفصل
 

   ..من أحاديث اإلمامة
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   :النداء بالوالية بعد الغدير
ان النداء ًبتسعة عرش يوما ك» صىل اهللا عليه وآله«وقبل وفاة النبي 

، عن »عليهم السالم«بالوالية، الذي رواه اإلمام الكاظم، عن أبيه عن جده 
 :قال» عليه السالم«أمري املؤمنني 

 أال :أن أخرج فأنادي يف الناس» صىل اهللا عليه وآله«أمرين رسول اهللا 
 . غري مواليه فعليه لعنة اهللا أال من تواىل. أجره فعليه لعنة اهللاًمن ظلم أجريا

 .ال ومن سب أبويه فعليه لعنة اهللاأ
 فخرجت فناديت يف الناس كام :»عليه السالم«قال عيل بن أيب طالب 

 .»صىل اهللا عليه وآله«أمرين النبي 
 !؟هل ملا ناديت به من تفسري :فقال يل عمر بن اخلطاب

 .اهللا ورسوله أعلم :فقلت
 ،»هصىل اهللا عليه وآل« فقام عمر ومجاعة من أصحاب النبي :قال

 !؟ هل ملا نادى عيل من تفسري،يا رسول اهللا: فدخلوا عليه، فقال عمر
لعنة اهللا، فعليه  أجره ًأال من ظلم أجريا:  أمرته أن ينادي، نعم:قال

 : واهللا يقول
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ْقل ال أسألكم عليه أجر﴿ ََ َِ ْ ْ َْ ُ ْ ُُ َ َ إال املودة يف القربىًاَ َّ َْ ُ ْ ِ َ َ َّ فمن ظلمنا فعليه ، )١(﴾ِ
 .لعنة اهللا
:  غري مواليه فعليه لعنة اهللا، واهللا يقولمن تواىل :رته أن يناديوأم

ِالنبي أوىل با﴿ َ ْ َ ُّ ِ ْملؤمنني من أنفسهمَّ ِ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ، فمن ومن كنت مواله فعيل مواله ،)٢(﴾ُْ
 . غري عيل فعليه لعنة اهللاتواىل

شهد اهللا أ، وأنا من سب أبويه فعليه لعنة اهللا :وأمرته أن ينادي
 . أبوا املؤمنني، فمن سب أحدنا فعليه لعنة اهللاً وعلياوأشهدكم أين

كد النبي لعيل يف الوالية أ ما ، يا أصحاب حممد:فلام خرجوا قال عمر
 . أشد من تأكيده يف يومنا هذا، وال يف غريه،يف غدير خم

صىل اهللا عليه « كان هذا احلديث قبل وفاة النبي :قال خباب بن األرت
 .)٣ً( بتسعة عرش يوما»وآله

 : ونقول
 إن هذا النداء بمضمونه، ال بد أن يثري لدى الناس أكثر من سؤال،  ـ١

فإن األمور التي نادى هبا ال جيهل الناس حرمتها، وليس يف النداء هبا إهبام 
ولكن نفس هذا الوضوح هو منشأ الغموض، . يف معناها القريب والظاهر

                                     
 .شورىمن سورة ال ٢٣ة اآلي) ١(
 .حزابمن سورة األ ٦ة اآلي) ٢(
 ٢٣٢ ص٣جغاية املرام  عن ابن طاووس، و٤٨٩ ص٢٢جبحار األنوار  )٣(

 .٩٣ ص٢جالرصاط املستقيم و
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 . النحو غري مفهومأن وضوحه جيعل النداء به عىل هذا: فإهنم يعلمون
ولو كان ثمة من حيتاج إىل تذكري وتأكيد عىل احلرمة، فيمكن القيام 
بذلك يف اجللسات، ويف خطب اجلمعة، وعند حضورهم لصالة اجلامعة 

 .وما إىل ذلك
فإذا وجد الناس للوهلة األوىل أنه رضورة للنداء، فال بد أن تثور 

 ..األسئلة لدهيم عن سبب ذلك ومغزاه
إهنم ال بد أن يتساءلوا عن اجلامع الذي برر مجع هذه الثالثة،  ثم  ـ٢

بني ظلم األجري أجره، » صىل اهللا عليه وآله«يف نداء واحد، إذ ملاذا ربط 
ثم ما الذي برر ضم هذين إىل موضوع ! وبني تويل اإلنسان غري مواليه؟

 !سب األبوين؟
به للقيام هبذا ، وانتدا»عليه السالم« كام أن تويل أمري املؤمنني  ـ٣

 ..النداء، يثري هو اآلخر التعجب والتساؤل
» عليه السالم« وألجل ذلك بادر عمر بن اخلطاب إىل سؤال عيل  ـ٤

، بل أحال »عليه السالم«عن تفسري ذلك، ولكنه مل جيد اجلواب عند عيل 
فزاد بذلك احلامس ملعرفة الدوافع واألسباب، .. علم ذلك عىل اهللا ورسوله

 ..ائرة اإلهتامات، وكثر املهتمون باستجالء احلقيقةواتسعت د
ً ومل يعد األمر مقصورا عىل عمر، بل تعداه إىل غريه، فقام معه  ـ٥

، فدخلوا عىل رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«مجاعة من أصحاب النبي 
ومل نجدهم يفعلون مثل ذلك يف .. وسألوه عن األمر» صىل اهللا عليه وآله«

ًهبة، فدل ذلك عىل أهنم رأوا أن النداء يتضمن أمرا خفيا، وأنه احلاالت املشا ً
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 .يعنيهم اإلطالع عليه
صىل اهللا عليه « وكانت املفاجأة الكربى لعمر يف تفسري رسول اهللا  ـ٦

ملضمون النداء، حيث ظهر له أنه يضارع يف خطورته وأمهيته ما جرى » وآله
 ..وأنه مكمل هلام. يف يوم عرفة، ويف يوم الغدير

، وعىل األمة أن تؤدي هلم »عليهم السالم« أهل البيت :فاملراد باألجري
ْقل ال أسألكم ﴿: أجر إبالغ الرسالة بنص القرآن الكريم» عليهم السالم« ُْ ُ ْ َُ َ َ

ْعليه أجر ََ ِ ْ َّ إالًاَ َ املودة يف القربىِ َّ َْ ُ ْ ِ َ َ﴾)١(. 
عليه « هو عيل واملراد باملوىل الذي جيب توليه، ويلعن اهللا من توىل غريه

صىل اهللا «وهو ـ كرسول اهللا . ، الذي هو أوىل باملؤمنني من أنفسهم»السالم
 ..ـ موىل كل مؤمن ومؤمنة» عليه وآله

واملراد باألب الذي ال جيوز سبه، ويلعن اهللا تعاىل من يسبه هو عيل 
 ..ًأيضا
هللا، من سب أبويه فعليه لعنة ا: أن قوله يف الفقرة الثالثة:  يبدو لنا ـ٧

أن يفتح به أبواب » صىل اهللا عليه وآله«كان هو املفتاح الذي أراد رسول اهللا 
احلرية أمام عمر وغريه من الصحابة، حيث ال بد أن يستوقفهم احلديث عن 
سب األبوين ، يف حني أن املتعارف هو احلديث عن عقوقهام يف مقابل 

 ..برمها
عىل منرب أهل اإلسالم قد سب » عليه السالم«ً أن عليا :والالفت هنا

                                     
 . من سورة الشورى٢٣ اآلية )١(
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 .حوايل ألف شهر
 وقد اعرتف عمر بن اخلطاب نفسه مبارشة هنا بأن التأكيد عىل  ـ٨

الوالية يف هذا النداء أشد مما جرى يف غدير خم وغريه من شأن هذا أن 
صىل اهللا عليه «يضاعف من مسؤوليته عام جرى حني وفاة رسول اهللا 

وكذلك التامس الناس له . لنفسه، وسوف يصعب عليه التامس العذر »وآله
 ..العذر يف ذلك
 وال ينبغي أن هنمل اإلشارة هنا إىل أنه قد ظهر أن الذي تعارف  ـ٩

، ولكن قد ظهر »األبوين«ًعليه الناس هو إرادة األب واألم معا من كلمة 
عليه « ، وعيل»صىل اهللا عليه وآله«النبي : أن املراد هبام: يف هذه الرواية

: »صىل اهللا عليه وآله«ذلك عىل القاعدة التي أطلقها رسول اهللا و.. »السالم
 .»أنا وعيل أبوا هذه األمة«

كان يامرس أرقى » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  وقد أظهر ما جرى ـ١٠
وبصورة تفرض عىل .. األساليب املؤثرة يف تركز املفهوم يف اذهان الناس

ة التي يريد إبالغهم اآلخرين احلرص بأقوى صوره عىل اقتناص الفكر
ًرغم أن تلك الفكرة قد تكون مرة بالنسبة ألولئك .. إياها قبل أن يتفوه هبا َّ ُ

ًوربام يكونون يف احلاالت العادية من أشد الناس اهتامما بخنقها، .. الناس
وبالتعتيم عليها، ومصادرهتا، أو اغتياهلا من عقول الناس، فإن مل يمكنهم 

 ..شوهيها بكل الوسائلذلك عملوا عىل مسخها، وت
  : إخراج اإلمامة عن دائرة اإلختيار

 كوكب عىل عهد رسول اهللا َّانقض: نس، قالأ، عن ثابت عن  ـ١
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انظروا إىل هذا : »صىل اهللا عليه وآله«، فقال رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«
 . يف داره، فهو اخلليفة من بعدىَّ، فمن انقضالكوكب

، فأنزل اهللا »عليه السالم« يف منزل عيل َّض، فإذا هو قد انقفنظروا
َوالنجم إذا هوى﴿: تعاىل َ ْ ََ ِ ِ َما ضل صاحبكم وما غوى َّ َ ُ ََ َُ ْ َِ َّ َوما ينطق عن اهلوى َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َ 

َإن هو إال وحي يوحى ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ﴾)٢(»)١(. 
كنت :  قال،عن ابن عباسبسنده إىل سعيد بن جبري، : ً وفيه أيضا ـ٢
 َّ، إذ انقض»صىل اهللا عليه وآله«بني هاشم عند النبي ة من تي مع فًجالسا
 هذا النجم يف َّمن انقض: »صىل اهللا عليه وآله« فقال رسول اهللا ،كوكب

 .منزله، فهو الويص من بعدى
 يف منزل عيل َّ، فإذا الكوكب قد انقض فنظروا،ة من بني هاشمتيفقام ف

قد غويت يف حب عيل ، يا رسول اهللا: قالوا. »عليه السالم«بن أيب طالب 
َوالنجم إذا هوى﴿: ، فأنزل اهللا تعاىل »عليه السالم« َ ْ ََ ِ ِ َما ضل صاحبكم وما  َّ ْ ََ ُ َُ ِ َّ َ

                                     
 .نجم من سورة ال٤ ـ ١اآليات ) ١(
 ٩٠صبن البطريق الالعمدة ، و٣١٣ رقم احلديث ٢٦٦ املناقب البن املغازيل ص)٢(

شواهد  و٤٣٥ ص٢جمدينة املعاجز :  وراجع٢٨٠ ص٣٥جبحار األنوار و
 ٢جلسان امليزان  و٤٥ ص٢جعتدال ميزان اإل و٢٧٦ و ٢٧٥ ص٢جالتنزيل 
لشيخ حممد آل عبد اجلبار لالشهب الثواقب  و٤٠٨صكشف اليقني  و٤٤٩ص
رشح إحقاق احلق  و٢٣١ ص٤ج  و٢٢٨ ص١جغاية املرام  و٦١ص

 . ٢١٠ ص١٥ و٢٩٧ ص١٤ وج٣٥٣ و ٨٦ ص٤ج )امللحقات(
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َغوى َوما ينطق عن اهلوى َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ َوهو ﴿ : إىل قوله تعاىل﴾ِْ ُ َ
َباألفق األعل ْ َ ُْ ِْ ُ ِ﴾)٢(»)١(. 
اجتمع أصحاب رسول اهللا : ري، قالعن جابر بن عبد اهللا األنصا  ـ٣

 يا رسول اهللا، : وقالوا، ليلة يف العام الذي فتح فيه مكة»صىل اهللا عليه وآله«
 من يقوم ، أوا استقام أمرهم أن يوصوا إىل ويص، أهنم إذمن شأن األنبياء

 .، ويسري يف األمة بسريته ويأمر بأمره،مقامه بعده
  أن يبني يل ريب عز، ريب بذلك قد وعدين:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 بأنه ينزل :ومن هو اخلليفة عىل األمة. وجل من خيتاره لألمة خليفة بعدي

                                     
 .نجم من سورة ال٧ ـ ١اآليات ) ١(
 ٧٨صريق بن البطالالعمدة ، و٣٥٣ رقم احلديث ٣١٠ املناقب البن املغازيل ص)٢(

:  وراجع٣٩٢ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٧٨ ص٢جشواهد التنزيل و
 ١جالرصاط املستقيم  و٥٥٦ ص١جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني 

 ٤٢صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٢صبن طاووس الالطرائف  و٢٣٢ص
 ٣٥جبحار األنوار  و٤٣٦ ص٢جمدينة املعاجز  و٤٤٤ ص٢جحلية األبرار و
 ٤٥١صتفسري فرات  و١١٩صلامحوزي لب األربعني كتا و٢٨٣ص

 ٢جتأويل اآليات  و١٩٨صهنج اإليامن  و٩٥صخصائص الوحي املبني و
 ٢جغاية املرام  و٥٧صلشيخ حممد آل عبد اجلبار لالشهب الثواقب  و٦٢٠ص
 ٤ وج٣٣٦ ص٣ج )املحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٣١ ص٤ وج١٤٥ص
 .٧٨ ص٣٠ وج١٣٦ ص١٥ وج٢٩٤ ص١٤ وج٨٥ص
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 .من السامء نجم، ليعلموا من الويص بعدي
. فلام فرغوا من صالهتم، صالة العشاء اآلخرة، يف تلك الساعة :قال
ضوء قد ب، وإذا  ينظرون ما يكون، وهي ليلة مظلمة، ال قمر فيهاوالناس

 . أضاء منه املرشق واملغرب
، حتى وقد نزل نجم من السامء إىل األرض، وجعل يدور عىل الدور

 . وله شعاع عظيم هائل »عليه السالم«وقف عىل حجرة عيل بن أيب طالب 
 .ر عىل احلجرة وصا،، وقد فزع الناسوقد أضاءت بشعاعه الدور

ول اهللا، نجم من يا رس : الناس يكربون وهيللون، وقالواجعلف :قال
 .»عليه السالم«رة دار عيل بن أيب طالب ذروة حج، قد نزل عىل السامء
 ،، والقائم بأمريالويص من بعدي ـ واهللا ـهو : فقام، وقال :قال

و واهللا خليفة اهللا يف ، فهفأطيعوه وال ختالفوه، وقدموه وال تتقدموا عليه
 .أرضه بعدي
 .»ىل اهللا عليه وآلهص« فخرج الناس من عند رسول اهللا :قال

 وقد ، ما يقول حممد يف ابن عمه إال باهلوى:فقال واحد من املنافقني
 ً.، جلعله نبياًعله نبيا حتى لو أمكن أن جيغوايةركبته ال
بك يقرؤك السالم، ، ريا حممد: وقال »عليه السالم« فنزل جربئيل :قال

 : ويقول لك إقرأ
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم﴿ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ َوالنجم إذا هوى ،ِ َ ْ ََ ِ ِ َما ضل صاحبكم وما  ،َّ ْ ََ ُ َُ ِ َّ َ
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َغوى َوما ينطق عن اهلوى ،َ َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َإن هو إال وحي يوحى ،َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ﴾)٢(»)١(. 
 :ونقول
 إن انقضاض كوكب من السامء، وسقوطه يف موضع بعينه ليس من  ـ١

ى األمور التي ختضع إلرادات الناس العاديني، بل هو حدث كوين ال ير
 ..الناس أن هلم فيه حيلة، وال إىل بلوغه وسيلة

كام ال سبيل هلم إىل حتديد موقع سقوط الكوكب، إذا مل يقع عىل مرأى 
َّمن انقض يف داره : هلم» صىل اهللا عليه وآله«فقول رسول اهللا . مبارش منهم

.. فهو اخلليفة من بعدي، ال يمكن إال أن يكون بوحي من اهللا تبارك وتعاىل
 يعقل أن جتعل اإلمامة واخلالفة، وقيادة األمة وهدايتها معلقة عىل إذ ال

الصدفة املحضة، فلعل الكوكب قد وقع يف الصحراء، أو يف إحدى 
أو وقع يف داركافر، . ساحات أو طرقات وأزقة املدينة، ومل يقع يف دار أحد

فهل  ..أو جاهل أو ما إىل ذلك. أو منافق أو جاحد، أو امرأة أو جمنون
 !مكن أن تسلم األمة ألمثال هؤالء؟ي

كان قد بني لبني هاشم، » صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا  ـ٢

                                     
 .نجم من سورة ال٤ ـ ١اآليات ) ١(
رشح إحقاق  و١٩البن حسنويه املوصيل احلنفي ص) خمطوط( در بحر املناقب )٢(

الروضة يف فضائل  و٢٣٥ ص٤جغاية املرام  و٨٦ ص٤ج )امللحقات(احلق 
 ٣جمدينة املعاجز  و٢٤٣ ص١جرشح األخبار :  وراجع١٧٢صأمري املؤمنني 

 .١٦١ص
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ولغريهم يف مناسبات كثرية من هو اإلمام واخلليفة من بعده، ومن ذلك 
 .حديث إنذار العشرية األقربني

فكانوا .. ولكن النفوس تأبى، واألهواء متنع من اإلستسالم والرضا
 .إىل اهلوى والعصبية يف ذلك» صىل اهللا عليه وآله«نبي ينسبون ال

فكأن اهللا تعاىل أراد أن خيرج هذا األمر عن دائرة اختيار رسول اهللا 
، ليفهمهم أن األمر قرار إهلي، ال حيلة للنبي، وال »صىل اهللا عليه وآله«

والكف عن إثارة اهلواجس . فام عليهم إال الرضا به، والبخوع له. لغريه فيه
 ..الباطلة بالطريقة التي ال يرضاها اهللا تبارك وتعاىل

 ما ذكرته الرواية األخرية، من أن أحد املنافقني خرج، وهو يتهم  ـ٣
بالعمل باهلوى، وبأنه قد ركبته الغواية يف » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

، ربام كان قبل انقضاض الكوكب، وبعد إخبار النبي »عليه السالم«عيل 
ثم ملا حصل ما حصل نزلت اآليات .. بانقضاضه»  اهللا عليه وآلهصىل«

 .املباركة
فإن هذا هو املسار الطبيعي للحدث، إذ ال معنى ألن يتهم ذلك املنافق 

بالعمل باهلوى والغواية، بعد ظهور هذه املعجزة » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .العظيمة، التي كان قد أخربهم هبا قبل وقوعها

  :م خري الربيةأولئك ه
 ،»صىل اهللا عليه وآله« كنا عند النبي :عن جابر بن عبد اهللا، قالوروي 

 :»صىل اهللا عليه وآله« فقال النبي ،»عليه السالم«فأقبل عيل بن أيب طالب 
 .قد أتاكم أخي
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، إن هذا والذي نفيس بيده :ثم التفت إىل الكعبة فرضهبا بيده، ثم قال
 .قيامةون يوم الوشيعته هلم الفائز
 معي، وأوفاكم بعهد اهللا، وأقومكم بأمر اهللا، ً إنه أولكم إيامنا:ثم قال

 .وأعدلكم يف الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند اهللا مزية
ُإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري ﴿ فنزلت :قال ْ ْ ََ ُُ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ َ َّ ِ
ِالربية َّ ِ َ ْ﴾)١(. 
 إذا أقبل »صىل اهللا عليه وآله«د رسول اهللا  وكان أصحاب حمم:قال

 .)٢(قد جاء خري الربية: قالوا »عليه السالم«عيل 
 :ونقول

 : نالحظ هنا ما ييل

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(
 ٢ج) حتقيق املحمودي(من تاريخ دمشق » عليه السالم« ترمجة اإلمام عيل )٢(

فضائل أمري  و٣٧١ ص٤٢ج) حتقيق الشريي (تاريخ مدينة دمشق و٤٤٢ص
 ٢٩٦  و١٩٦بشارة املصطفى صو ٢١٩بن عقدة الكويف صالاملؤمنني 

 ٢٣ ص٢ وج١٥١ ص١كشف الغمة جو ١١١لخوارزمي صلاملناقب و
لحيل لاملحترض  و٢٥١صلطويس لاألمايل  و١٩٦ ص١ينابيع املودة جو
غاية املرام  و٥ ص٣٨جبحار األنوار  و٤٠٧ ص٢جحلية األبرار  و١٦٨ص
رشح إحقاق احلق  و٥٥ ص٦ وج١٨٦  و٥ ص٥ وج٣٠٢  و٢٩٩ ص٣ج
 .٢٥٨ ص١٤ وج٢١٧ ص٤ ج)امللحقات(
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بأن هذا الذي جرى كان بجوار الكعبة، فدل :  رصحت الرواية ـ١
ذلك عىل أن هذه القضية قد حصلت إما يف عمرة القضاء، أو يف فتح مكة، 

 .أو يف حجة الوداع
عليه «يقول ألصحابه حني أقبل عيل » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢
» عليه السالم«ًمع أن احلارضين قد رأوا عليا » ..قد أتاكم أخي«: »السالم

صىل اهللا عليه «أنه : مما يعني. »صىل اهللا عليه وآله«ًمقبال، كام رآه رسول اهللا 
عليه «حديث عن عيل ذريعة لل» عليه السالم«قد اختذ من إقبال عيل » وآله

أن إبالغهم له الزم » صىل اهللا عليه وآله«ً، وإبالغهم أمرا يرى »السالم
 ..ورضوري

وهذا األمر إما للتأكيد عىل أمر سبق بيانه، أو هو تأسيس ألمر جديد، 
صىل اهللا «ًأو مها معا، وهذا هو الظاهر كام بينته املضامني التي صدرت عنه 

 ..»عليه وآله
 :قد ذكر يف هذه الرواية ما ييل»  اهللا عليه وآلهصىل« إنه  ـ٣
 ما هو بمثابة التذكري بأمر سابق، يريد للناس أن ال ينظروا إليه :ألف

عىل أنه حدث عابر، بل هو أمر له أمهيته البالغة، ويراد التأسيس والبناء 
صىل اهللا عليه «لرسول اهللا » عليه السالم«عليه، أال وهو موضوع أخوة عيل 

 .، التي جتلت يف عملية املؤاخاة يف مطلع اهلجرة وقبلها»وآله
 تقرير أمور هامة وأساسية لصيانتها عن التالعب، وإفشال :ب

ًأوهلم إيامنا، وأوفاهم بعهد » عليه السالم«حماوالت إنكارها، أال وهي كونه 
 .اهللا، وأقومهم بأمر اهللا
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 :بني أمرين» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٤
عىل مجيع الصحابة يف ذاته، وشخصيته » عليه السالم«لية عيل  أفض:أوهلام

اإلسالمية، فهو أوهلم يف اإليامن، وأوهلم يف العمل واملامرسة، فإنه أوفاهم 
 .بعهد اهللا
عليهم » عليه السالم«ًفضل عليا » صىل اهللا عليه وآله« إنه :ثانيهام

هللا، وأعدهلم يف كونه أقومهم بأمر ا: بأمور ترتبط باحلكومة والسلطة، وهي
صىل اهللا عليه «الرعية، وأقسمهم بالسوية، واألقوم بأمر اهللا، فقد أخرجهم 

ليدل بصورة واضحة عىل أنه .. عن عمومه بذكر الرعية والقسمة» وآله
 .يف أمر احلكومة والوالية» عليه السالم«يريد أن يسد أمامهم باب منافسته 

ابه إىل الصحابة بصورة قد وجه خط» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٥
. أولكم، أوفاكم، أقومكم، أعدلكم، أقسمكم، أعظمكم: مبارشة، فقال

ُّأول الناس مثال، لكي يمنع من ظهور أي تأويل، أو توهم يريد : وإنام مل يقل ً
أنه يتحدث عن سائر الناس، ومل يقصد احلارضين عنده، أو : أن يدعي
 ..أو نحو ذلك.. أو كبارهم.. الصحابة
أعظمكم عند اهللا مزية يشري إىل أن : »صىل اهللا عليه وآله«وقوله   ـ٦

هذا األمر قد ترك آثاره يف جمال أسمى وأعظم من أن يمكنهم الترصف أو 
ًاإلخالل فيه، ألنه أصبح قرارا إهليا ماضيا ً ً .. 

وقد نزلت فيه آية مباركة حتسم كل جدل، وال يناهلا خطأ وال خطل، 
ُن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري ِإ﴿: أال وهي قوله تعاىل ْ ْ ََ ُُ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ َ َّ
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ِالربية َّ ِ َ ْ﴾)١(. 
يف بيان ما يريد، » صىل اهللا عليه وآله« إن الطريقة التي اتبعها الرسول  ـ٧

صىل «أنه : جاءت فريدة ورائعة، حيث أرفق احلدث بحركة غري متوقعة، وهو
ًعبة ورضهبا بيده، ليدهلم عىل أن ثمة أمرا اقتىض التفت إىل الك» اهللا عليه وآله

ال بد أن يتلمسه املتأمل حني ينتهي .. هذا الترصف اخلارج عن املألوف
احلدث، ليكتشف مربارته، ثم يبقى يعيش يف ذهنه، ويتمكن من استحضاره 
من خالل تذكره هلذه احلركة التي تشده، فتستخرجه من أعامق الذاكرة، 

 .َّتبرصه وهو عىل درجة عالية من التألق والوضوحوحترضه أمامه، لي
ُّكالمه بعفوية وترسل، لكان عىل » صىل اهللا عليه وآله«أما لو أورد 

ًالذاكرة أن تبذل جهدا كبريا للعثور عليه بني ذلك الركام اهلائل من الصور  ً
 ..ًوربام ال توفق للعثور عليه أصال.. املتناثرة
لظاهر يف نفوس الناس، إىل حد أهنم  وقد ترك هذا احلدث أثره ا ـ٨

 .»قد جاء خري الربية«: قالوا» عليه السالم«كانوا إذا أقبل عيل 
قد أقام احلجة عليهم، وأكد » صىل اهللا عليه وآله« وبذلك يكون  ـ٩

حضورها يف عقوهلم وقلوهبم، حني ربطها هبذا احلدث، الذي أصبح يتبادر 
عمق الوجدان، ومتازج مع املشاعر، إىل أذهاهنم بصورة عفوية، فتجذره يف 

 .التي تنطلق لتعرب عن نفسها بعفوية ظاهرة
 إن رضب الكعبة بيده، ربام أريد به لفت النظر إىل أن ما يريد أن  ـ١٠

                                     
 . من سورة احلرش٩اآلية ) ١(
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 ..وتأكيد موقعها ومكانتها يف النفوس.. يقرره له مساس بالكعبة وحفظها
األعظم والثابت له كام أنه مرتبط بالتوحيد الذي متثله الكعبة، وهي الرمز 

 .عىل مدى العصور والدهور
فال بد من اإلنقياد والطاعة هللا الواحد تبارك وتعاىل، والقبول بأن 

وأن عىل الناس أن ال ينقادوا ألهوائهم، وأن ال يستجيبوا .. األمر له
 .لطموحاهتم يف أقدس األمور، وأشدها حساسية

ر ال متت إىل فإن هذه الروايات قد وردت يف مصاد..  وبعد ـ١١
ال ينسجمون : وقد دوهنا أناس ال يقولون باإلمامة، أو فقل.. الشيعة بصلة

يف مذاهبهم اإلعتقادية مع نظام اإلمامة، وما يرتتب عىل اإلعتقاد به من 
 .واجبات ومسؤوليات

وربام يمكن استفادة أمور أخرى من النص املتقدم، وقد يكون بعضها 
كرناه، غري أننا نكل أمر البحث عنها أدق وأعمق، وأوضح وأرصح مما ذ

 .وبلورهتا إىل القارئ إن شاء
  :ألف حديث يف جلسة واحدة

 قال رسول اهللا : قالت»صىل اهللا عليه وآله«عن أم سلمة زوجة النبي 
 .ادعوا يل خلييل:  يف مرضه الذي تويف فيه»صىل اهللا عليه وآله«

صىل اهللا عليه «  فلام جاء غطى رسول اهللا،فأرسلت عائشة إىل أبيها
 .ادعوا يل خلييل:  وجهه، وقال»وآله

، فلام جاء غطى رسول اهللا  حفصة إىل أبيها وبعثت،فرجع أبو بكر
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 .ادعوا يل خلييل:  وقال، وجهه»صىل اهللا عليه وآله«
 فلام جاء قام ، إىل عيل»عليها السالم«، وأرسلت فاطمة فرجع عمر

 .  بثوبه»عليه السالم« ًثم جلل عليا ،فدخل، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 يفتح كل حديث ألف ، فحدثني بألف حديث:»عليه السالم«قال عيل 

 َّ فسال عيل»صىل اهللا عليه وآله«، حتى عرقت وعرق رسول اهللا حديث
 .)١(يسال عليه عرق و،عرقه

عليه «وهذا احلديث هبذا املضمون عن بشري الدهقان، عن أيب عبد اهللا 
 .)٢( غريه كثري، وعن»السالم

 :ونقول
 إىل أنه ال جمال لإلشكال عليه بأنه كيف :أوردنا هذا احلديث، لنشري

فإن ! بألف حديث يف مثل هذه العجالة؟» صىل اهللا عليه وآله«حيدث النبي 
 .هذا مما ال يمكن حدوثه يف العادة

                                     
بصائر و ٤٦١ ص٢٢ وبحار األنوار ج٦٤٢ ص٢جلصدوق لاخلصال  )١(

 ١٤٨صينابيع املعاجز  و٢٨٥صلمفيد لختصاص اإل و٣٣٣صالدرجات 
 .٢٢٣ ص٥جغاية املرام و

اخلصال  و١٣٠ ص٤٠ وج٢٩ ص٢٦ وج٤٦١ و ٤٦٣ ص٢٢ بحار األنوار ج)٢(
الفصول املهمة  و٢٨٣صلمفيد لختصاص اإل و٦٤٥ و ٦٤٣ ص٢جلصدوق ل
 ٧ج هنج السعادة و١٤٧صينابيع املعاجز  و٥٦٢ ص١جلحر العاميل ل

 .٢٢٢ ص٥جغاية املرام  و٤٤٤ ص٤جتفسري نور الثقلني  و٤٦٥ص
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 :ونجيب
غة وبالل.. إن هذا التعليم كان بالوسائل العادية:  من الذي قالً:أوال

فلعل ثمة طريقة أو لغة أخرى يمكن اختزال . واأللفاظ املتعارفة واملألوفة
 !األلفاظ فيها إىل أقل القليل، وبنحو ال خيدش يف دالالهتا؟

 إن هذه املناجات مل تستمر ساعة أو ساعتني أو أكثر، :ومن الذي قال
» امصىل اهللا عليهام وآهل«وال سيام مع ترصيح الرواية بعرق النبي والويص 

 .حتى سال عرق كل منهام عىل اآلخر
، فلعل اهللا تعاىل قد ترصف )١( إن العلم نور يقذفه اهللا يف القلب:ًثانيا

حتى أمكن نقل هذا النور منه إليه، » صىل اهللا عليهام وآهلام«يف النبي ويف عيل 
 .فحمل عنه ألف حديث يفتح له من كل حديث ألف حديث

قال علم اإلمامة أو أرسارها بطرق غري ويف الروايات ما يشري إىل انت
 .)٢(عادية، حلظة اجتامع اإلمام السابق بالالحق، قبيل وفاة السابق

                                     
الدر املنثور  و٣١٨٠ ص١٠جتفسري ابن أيب حاتم  و٥١٠ ص٤جفيض القدير  )١(

 .٢٥٠ ص٥ج
 ٤٩ وبحار األنوار ج٧٦٢ـ  ٧٥٩صلصدوق لاألمايل :  راجع عىل سبيل املثال)٢(

ة ط مؤسس( و ٢٤٤ و ٢٤٢ ص٢ وعيون أخبار الرضا ج٣٠٣ ـ ٣٠٠ص
مناقب آل  و٢٣٢ ـ ٢٢٩صروضة الواعظني  و٢٧٤ ـ ٢٧١ ص١ج) األعلمي

 ـ ٣٢٩ و ١٦٤ ـ ١٥٨ ص٧جمدينة املعاجز  و٤٨٣ و ٤٨٢ ص٣جأيب طالب 
= واد ـة اإلمام اجلـموسوع و١٩٦ـ ١٩٣ ص١جا ـام الرضـمسند اإلم و٣٣٢
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  :×أم سلمة تشهد لعلي 
صىل اهللا عليه «، عن أم سلمة زوجة النبي بن حممد بن املنكدرعن عيل 

عليها « بعد زوجته خدجيه ً وأشدهن له حبا،انت من ألطف نسائه وك،»وآله
، وكان ال يصيل صالة إال سب اوكان هلا موىل حيضنها ورباه: ، قال»السالم

 . وشتمهًعليا
 !؟ ما محلك عىل سب عيل، يا أبة:فقالت
 .ألنه قتل عثامن ورشك يف دمه :قال

 وأنك عندي بمنزلة والدي ما ، لوال أنك موالي وربيتني:قالت له
ى أحدثك ت، ولكن اجلس ح»صىل اهللا عليه وآله«حدثتك برس رسول اهللا 
 .عن عيل وما رأيته يف حقه

ان ، وإنام كوكان يومي »صىل اهللا عليه وآله« أقبل رسول اهللا :قالت
، فدخل النبي وهو خيلل أصابعه يف أصابع يصيبني يف تسعة أيام يوم واحد

 ، أخرجي من البيت،يا أم سلمة:  يده عليه، فقالً واضعا»عليه السالم«عيل 
 .وأخليه لنا

 وال أدري ما يقوالن، حتى إذا ، وأسمع الكالم، يتناجيانفخرجت وأقبال
 ! ألج؟ يا رسول اهللا،السالم عليك:  وأقبلت فقلت، قد انتصف النهار:قلت

                                     
كشف  و٨٥ ـ ٨١ ص٢جإعالم الورى  و٢٢٤ ـ ٢١٩ ص١جلقزويني ل= 

 .١٢٣ ـ ١٢٠ ص٣جالغمة 
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 . وارجعي مكانك،ال تلجي :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 وشغله ،ذهب يومي : حتى قام عمود الظهر، فقلتًثم تناجيا طويال

 يا رسول السالم عليك: وقفت عىل الباب، فقلت فأقبلت أميش حتى ،عيل
 !؟ ألجاهللا،

 .ال تلجي :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
اآلن ، قد زالت الشمس : حتى إذا قلت، فجلست مكاين،فرجعت

، فأقبلت أميش  أطول منهً، ومل أر قط يوماخيرج إىل الصالة فيذهب يومي
 !؟ألج  يا رسول اهللا،السالم عليك: حتى وقفت فقلت

 .نعم تلجي :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
، »صىل اهللا عليه وآله«فدخلت وعيل واضع يده عىل ركبتي رسول اهللا 

صىل اهللا عليه « وفم النبي ،»صىل اهللا عليه وآله «قد أدنى فاه من أذن النبي
 !؟أفأميض وأفعل: عىل أذن عيل يتساران، وعيل يقول »وآله

 .نعم :والنبي يقول
 . وخرج، وعيل معرض وجهه حتى دخلت،لتخفد

 وأقعدين يف حجره، فأصاب مني ما »صىل اهللا عليه وآله«فأخذين النبي 
 ال ،يا أم سلمة: عتذار، ثم قاليصيب الرجل من أهله من اللطف واإل

 وأمرين أن أويص به ، فإن جربئيل أتاين من اهللا بام هو كائن بعدي،تلوميني
 وجربئيل عن يميني وعيل ، بني جربئيل وعيلًا وكنت جالس، من بعديًعليا

 بام هو كائن بعدي إىل يوم القيامة، ًعن شاميل، فأمرين جربئيل أن آمر عليا
 واختار لكل ،ًفاعذريني وال تلوميني، إن اهللا عز وجل اختار من كل أمة نبيا
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 وأمتي ، وأهل بيتي، وعيل وصيي يف عرتيت،، فأنا نبي هذه األمةًنبي وصيا
 .)١(عديمن ب

 :ونقول
 :نحتاج إىل التذكري هنا بالعديد من األمور، نذكر منها

لدى أم سلمة ال تعدهلا مكانة أحد » عليه السالم«ن مكانة عيل  ـ إ١
» رضوان اهللا تعاىل عليها«وإذا كانت .. »صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا 

ً تكون أشدهن حبا ، فال بد أن»صىل اهللا عليه وآله«ًأشد نساء النبي حبا له 
وال سيام بمالحظة أقوال رسول ..»صىل اهللا عليه وآله«ملن حيبه رسول اهللا 

 ..فيه، وعظيم ثناء اهللا تعاىل عليه» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 أن قداسة ومكانة عيل عندها، وموقعه يف منظومتها :وبذلك يتأكد

 عنه ويميل إىل غريه، اإلعتقادية جيعلها يف غاية التوتر، والنفور ممن ينحرف

                                     
 لخوارزميلاملناقب  و٢٤ ص)ط مطبعة اخليام( و٨صبن طاووس الالطرائف ) ١(

 بسند آخر ٧٠ وبشارة املصطفى ص٢٢٢ حديث ٥٢ وفرائد السمطني باب ٨٨ص
العقد النضيد ، و)٩ ص٣ًنقال عن هامش تاريخ مدينة دمشق ترمجة اإلمام عيل ج(

تاب األربعني ك و٢٩ ص٢جالرصاط املستقيم  و١٨٢صلقمي لوالدر الفريد 
لامحوزي لكتاب األربعني  و٣٠٩ ص٣٨بحار األنوار ج و٤٨صلشريازي ل

كشف  و١٠٥صبن مردويه األصفهاين المناقب عيل بن أيب طالب  و١١٧ص
 ٣٤ص ٦ج رامــامل ةـغايو ٢٠٠صبن جرب الامن ـهنج اإلي و٣٠١ ص١جة ـالغم

 .١٧١ ص١٥ وج٧٦ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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 !فكيف بمن يناوئه ويعاديه، أو يسبه ويشتمه؟
، ويشتمه عند كل »عليه السالم«ًفإذا كان الذي رباها يسب عليا 

ًصالة، فاملتوقع أن ترفضه، وتنفر منه، وتقف منه موقفا يف غاية السلبية، 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ألنه يمس أقدس شخصية عندها بعد رسول اهللا 

ً أهنا ليس فقط مل تفعل شيئا من ذلك، وإنام عاملته :كن املالحظ هناول
 .معاملة هي غاية، يف الرفق، واللطف به، واألدب معه، وضبط النفس

وقد ترصفت معه بطريقة فتحت هبا باب فهمه، وأيقظت وجدانه، 
وأطلقت بصريته من عقال التعصب األعمى عىل آفاق مفعمة بالصفاء والنقاء، 

وأخذت بيده إىل سبيل الرشاد والسداد، فتاب .. الواعي واهلاديوالتأمل 
 ..وأناب، وشملته ألطاف الرب الرحيم التواب، الغفور، والوهاب

وقدمت أم سلمة النموذج األمثل للمرأة العاقلة، التي تعي مسؤولياهتا، 
 .فتبادر إىل القيام هبا عىل أكمل وجه، وأمته

ا تريد بإفهامها إياه  أهنا ال تتعامل معه قد مهدت مل» رمحها اهللا« إهنا  ـ٢
بانفعاالهتا وتعصبها الذي يريد أن يفرض خياره وقراره عىل اآلخرين، بل 
تتعامل معه من موقع احلرص عليه، وابتغاء اخلري له، والعرفان باجلميل 
. والوفاء حلقه، من حيث أنه هو البادئ بالتفضل عليها بالرتبية والرعاية هلا

ع اإلحرتام واإلكبار، ال من اإلستهانة به واإلستهتار بمقامه، ثم من موق
 ..فأخربته بأهنا تنظر إليه عىل أنه بمنزلة والدها

ًاعتربته موضعا لثقتها، وأهال » رضوان اهللا تعاىل عليها« ثم إهنا  ـ٣ ً
، وميزته بذلك عن غريه، »صىل اهللا عليه وآله«إليثارها إياه برس رسول اهللا 
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ًرضا بنصحها، واطمئنانا إىل صدق نيتها وهلجتها جتاهه، وهذا يزيده  ً
 ..وابتغائها املصلحة له

قد علم بام هو كائن » عليه السالم«ًأن عليا :  إن هذه الرواية بينت ـ٤
، من الرسول نفسه، الذي كان يتلقى »صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا 

ربئيل إنام خيرب عن وج.. يف نفس اللحظة» عليه السالم«ذلك من جربئيل 
 ..اهللا سبحانه

األوامر والتوجيهات اإلهلية » صىل اهللا عليه وآله«ثم تلقى من النبي 
وكان جربئيل هو الذي يأمره بإبالغ عيل . بطريقة تعامله مع تلك احلوادث

 .. بتلك التوجيهات» عليه السالم«
عاالته، ال يتعامل مع األمور بانف» عليه السالم«ًفدل ذلك عىل أن عليا 

فال جمال . واجتهاداته الشخصية، وإنام وفق خطة إهلية مرسومة ومبينة
، وال يمكن نسبة التقصري أو »عليه السالم«للطعن يف أي موقف يتخذه 

 .اخلطأ فيه إليه بأي حال من األحوال
بام يكون » عليه السالم«أن األمر مل يقترص عىل إخبار عيل :  يالحظ ـ٥

، »عليه السالم«يف خصوص حياة عيل »  عليه وآلهصىل اهللا«بعد الرسول 
بام هو كائن بعده إىل يوم القيامة، وأعطاه » صىل اهللا عليه وآله«بل أخربه 

ًنوعا من » عليه السالم«عىل أن لعيل : فدل ذلك.. توجيهاته وأمره فيه
احلضور والتعاطي بنحو من األنحاء مع تلك األحداث املستمرة إىل يوم 

 مل ندرك نحن بصورة تفصيلية كيفية، وآفاق ومدى هذا القيامة، وإن
 .احلضور، وذلك التعامل وحدود ذلك التأثري
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  :عاشر الالفصل
 

   .. وآثار..أحقاد
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  :تذكر بالضغائن. .احلديقة
ن أ : ابن بطة من ثالثة طرقعن و،عن أنس وأيب برزة وأيب رافع  ـ١
ما : فقال عيل ، فمر بحديقة، خرج يميش إىل قبا» اهللا عليه وآلهصىل«النبي 

 !!أحسن هذه احلديقة
 . حديقتك يا عيل يف اجلنة أحسن منها:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 .حتى مر بسبع حدائق عىل ذلك
عليه «وبكى عيل ، »صىل اهللا عليه وآله« فبكى ،ثم أهوى إليه فاعتنقه

 .»السالم
 !؟ما الذي أبكاك يا رسول اهللا :»عليه السالم« ثم قال عيل
 .صدور قوم لن تبدو لك إال من بعدي أبكي لضغائن يف :قال
 !؟كيف أصنع ، يا رسول اهللا:قال
 . وشدةً فإن مل تصرب تلق جهدا، تصرب:»صىل اهللا عليه وآله «قال
  !؟نيي أختاف فيها هالك د، يا رسول اهللا:قال
 .)١(بل فيها حياة دينك :قال

                                     
) = ةـاملكتبة احليدريط ( و ١٢١ ص٢ج) ط دار األضـواء(ل أيب طالب مناقب آ )١(
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 اتق الضغائن التي لك يا عيل،: يف خرب» صىل اهللا عليه وآله«وقال   ـ٢
ُأولئك يلعنهم اهللاُ ويلعنهم ﴿،  صدر من ال يظهرها إال بعد مويتيف َ ُ َُ ُُ َُ َ َْ ْ ََ ِ ُ

َالالعنون ُ ِ مم بكاؤك، يا  :، فقيل»صىل اهللا عليه وآله« ثم بكى النبي .)١(﴾َّ
 !؟رسول اهللا
أهنم يظلمونه ويمنعونه حقه،  :»ه السالمعلي« أخربين جربئيل :قال

 .)٢(، ويظلموهنم بعدهويقاتلونه ويقتلون ولده
 :قال احلمريي ـ ٣
 عـدمـني تـعـول اهللا والـوقول رس    ق عربة ـدايـوم احلـان يف يـوقد ك

                                     
 عن مسند أيب يعىل، واعتقاد األشنهي، وجمموع أيب العالء ٣٨٦ص ١ج= 

تاريخ مدينة دمشق  و٤ ص٤١جبحار األنوار اهلمداين، وعن اإلبانة البن بطة، و
 .١١ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٢٣ ص٤٢ج

 .ن سورة البقرة م١٥٩ اآلية )١(
 ٢٨ وبحار األنوار ج٣٥١صلطويس لاألمايل و ٦٢صلخوارزمي لاملناقب  )٢(

 ٤٦٧صكشف اليقني  و٢٥ ص٢جكشف الغمة  و١٩٢ ص٣٧ وج٤٥ص
 ٧٧صالعقد النضيد والدر الفريد  و٢٨ ص٧جمستدرك سفينة البحار و
اإلمام  و٢٦٦صلشريازي لكتاب األربعني  و٨٧ ص٢جالرصاط املستقيم و

غاية املرام  و٢٧٩ ص٣جينابيع املودة  و٧٠٥صلهمداين لأيب طالب عيل بن 
 ٣١ ص٦ وج٧٧ ص٤ وج٢٠٢ و ١٩١ ص٣ وج٨٥ ص٢ وج١٢٣ ص١ج
 .٥٤ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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 عــوقـم أتـرهـوم شـن قـايـغـض     من :الـ فق؟كيـيل مم تبـفقال ع
 )١(ت اهللا يف ذاك يصنعـديـامذا هـف     تيـتد ميـد يبدوهنا بعـ وق،عليك

 :ونقول
  !!:ما أحسن هذه احلديقة

، فعرب »عليه السالم« أن حسن احلديقة لفت نظر عيل :ذكرت الرواية
ثم أعجبته الثانية، .. »صىل اهللا عليه وآله«عن إعجابه بحسنها لرسول اهللا 

جابه بام يراه إع» عليه السالم«والثالثة إىل السابعة، فكان يف كل ذلك يظهر 
 ..من حسن تلك احلدائق

صىل اهللا عليه «وموافقة النبي » عليه السالم«وهذه الشهادة من عيل 
ًله تدلنا عىل أن إنشاء احلدائق يف املدينة، قد قطع أشواطا واسعة يف » وآله

 ..ًالرقي واإلزدهار، ولعلنا ال نجد له مثيال يف أيامنا هذه
 تناسق دقيق ألمور يراد هلا أن تتخذ وذلك، ألن احلسن إنام هو نتيجة

ِّأوضاعا خمتلفة لتكون صورة خمتارة للتعبري عن معنى خيتزنه ذلك التناسق،  ً
 .ويراد اإلحياء به يف املرئيات، أو املسموعات، أو يف أي يشء آخر

أرهف » صىل اهللا عليه وآله«بعد رسول اهللا » عليه السالم«ومن غري عيل 
ًىل ذوقا، وأدق نظرا، وأوىف شعورا باحلسن ًحسا، وأصفى قرحية، وأع ً ً

                                     
 ١ج) املكتبة احليدريةط ( و١٢١ ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب  )١(

 .٤٢٥ ص٣جأعيان الشيعة  و٣٨٧ص
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 !وباجلامل، وبقيمته وبمزاياه؟
ًباحلسن يف مورد، فإن أحدا لن يساوره شك » عليه السالم«فإذا شهد 

يمثل القمة يف كل يشء، » عليه السالم«ًيف واقعية هذه الشهادة، ألن عليا 
 ..ومنه تبدأ الدقائق واحلقائق وإليه تنتهي

  :ة اجلناحلسن من نعيم
 أن احلسن إذا كان من مفردات نعيم اجلنة، سواء يف ذلك :وبدهيي

فال بد من . حسن حدائقها، أو حسن حورها، أو حسن ولداهنا املخلدين
 .أن يكون املؤمنون قادرين عىل إدراك هذا احلسن، والتمتع به

ًوسيكون إدراكهم قويا وراقيا ودقيقا، وإحساسهم مرهفا بمقدار ما  ً ً ً
 له أعامهلم، واكتسبوه بجهدهم وجهادهم، وتضحياهتم يف احلياة أهلتهم
 .الدنيا

ومن يمكن أن يدعي أنه يملك من ذلك ما يضارع أو يداين ما لدى 
 !؟»عليهام وعىل آهلام الصالة والسالم«خري األنبياء، وسيد األوصياء 

  :!؟ما الذي أبكاك يا رسول اهللا
ألمر، إىل حد أنه يبكي له، » لهصىل اهللا عليه وآ«وحني حيزن رسول اهللا 

، ألنه »صىل اهللا عليه وآله«، ال بد أن حيزن حلزنه »عليه السالم«ًفإن عليا 
 . نفسه، وحبيبه، وأخوه

رضوان اهللا «يقول عن الشيعة » عليه السالم«وإذا كان اإلمام الصادق 
رحم اهللا شيعتنا، خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا، : »تعاىل عليهم
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ال يفرح » عليه السالم«ًفهل يمكن أن نتصور عليا . )١(وحيزنون حلزننا
، ومها قد خلقا من نور واحد، ومن »صىل اهللا عليه وآله«لفرح رسول اهللا 

 .)٢(!شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى؟

                                     
 ١٠جبحار األنوار و ٦٣٥صاخلصال :  وراجع٦ و ٣ ص١جشجرة طوبى  )١(

 ٥٢٥ص» عليه السالم«، اإلمام احلسني العوامل و٢٨٧ ص٤٤ وج١١٤ص
مستدرك  و٥صلواعج األشجان  و١٥٢صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ و

 ٤جغاية املرام  و٦٦٧ ص٢جتأويل اآليات  و١١٧ ص٦جسفينة البحار 
لس الفاخرة يف مصائب العرتة املجا و١٥٦ ص٢جمكيال املكارم  و٢٦٦ص

 .١٦٢ و ٧٣صالطاهرة 
املعجم األوسط  و١٠٠ ص٩ججممع الزوائد  و٢٤١ ص٢جلحاكم لاملستدرك  )٢(

 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل و ٧٩صنظم درر السمطني  و٢٦٣ ص٤ج
 ٢جعتدال ميزان اإل و٦٤ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٦٠٨ ص١١ج
بن المناقب عيل بن أيب طالب  و٢٩٦ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٣٠٦ص

  واجلامع ألحكام القرآن٥٥٤ و ٣٧٥ ص١جشواهد التنزيل و ٢٦٥صمردويه 
جممع  و٢٧٠ ص٥جتفسري الثعلبي  و٤٤ ص٤جالدر املنثور  و٢٨٣ ص٩ج

 ٢٤٦  و٢٤٢صخصائص الوحي املبني  و١١ ص٦ وج٣١١ ص٢جالبيان 
إلمام مناقب ا و٧٨ ص١جعيون أخبار الرضا  و٢١صلصدوق لاخلصال و

إقبال  و٥٧٨ ص٢جرشح األخبار  و٤٨٠ و ٤٧٦ ص١جلكويف لأمري املؤمنني 
= بحار  و٢٢٨ ص١جالرصاط املستقيم  و٥٠٦ ص١جبن طاووس الاألعامل 
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  :’ بعد وفاة الرسولضغائن تبدو 
 :نقول» وآلهصىل اهللا عليه «وعن الضغائن التي أشار إليها رسول اهللا 

خيرب عن أمر غيبي، تلقاه من جربئيل، وحدد » صىل اهللا عليه وآله«إنه 
 .له من تفاصيله، ما تقشعر له األبدان، وتنبو عنه وتأباه النفوس

قد وترهم، » عليه السالم«وال يشء يوجب نشوء هذه الضغائن إال أنه 
 ..وأبار كيدهم، وأسقط عنفوان الباطل فيهم

 .ضائله وميزاته، وما حباه اهللا بهأو أهنم حسدوه لف
أو أهنم وجدوا فيه ما يمنعهم من بلوغ أهدافهم، وحتقيق مآرهبم، 

 ..وطموحاهتم الباطلة
 ..أو أهنم أبغضوا فيه التزامه باحلق، ومحايته له، وسحقه مناوئيه

ما يهم عليا ×:  
 أن ما هيمه ليس هو ما يتعرض له من :»عليه السالم«وقد بني عيل 

، ومنع حق، وقتال، وقتل لألوالد والذرية، وسائر أنواع األذى، بل ما ظلم

                                     
 ٣٦ وج٣٠١ و ٢٥ ص٣٥ وج٢٧٨ ص٢٢ وج٢٧٩ ص٢١جاألنوار = 
مسند اإلمام الرضا  و١٠٦ ص٩٩ وج٧٨ ص٤٠ وج٣٨ ص٣٧ وج١٨٠ص
إحقاق احلق :  وراجع٣٢٣ ص١جة كشف الغم و١٣٥ ص١جعطاردي لل
 ١٥٩ ـ ١٥٠ص ٩جو ١٨٤ ـ ١٨٠ص ٧وج ٢٦٦ ـ ٢٥٥ص ٥ج )امللحقات(

 .١٧١ص ١وكتاب فضائل اخلمسة ج
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 .)١(!؟»أختاف فيها هالك ديني«: حفظ الدين واحلق، ولذلك قال: هيمه هو
  :اللعنآية 

ُأولئك يلعنهم ﴿: »صىل اهللا عليه وآله«والذي يدعو للتأمل قول النبي َُ ُ َ ْ ََ ِ ُ
َاهللاُ ويلعنهم الالعنون ُ ُِ َّ ُ َُ َ ع أن هؤالء امللعونني يعدون أنفسهم، ، م)٢(﴾َْ

ويعدهم كثري من مجلة املسلمني، واآلية ترشد إىل مطلوبية لعن الناس هلم، 
. فدعوى مرجوحية اللعن بصورة مطلقة تصبح يف غري حملها. وحمبوبيته

 ..وهلذا البحث جمال آخر
  : الوالدةيء رد× مبغض علي

رأيت رسول اهللا : ولسمعت أبا بكر الصديق يق :عن زيد بن يثيع قال
،  وهو متكئ عىل قوس عربية،م خيمةَّخي وقد ـ قال »صىل اهللا عليه وآله«

أنا سلم : ـ» عليهم السالم« واحلسني ، واحلسن، وفاطمة،ويف اخليمة عيل
ويل ملن واالهم، ال حيبهم إال وم، هبحرب ملن حارو، ملن سامل أهل اخليمة

 . الوالدة يء رد، شقي اجلد، وال يبغضهم إالسعيد اجلد، طيب املولد
 !؟ أنت سمعت من أيب بكر هذا، يا زيد:فقال رجل

                                     
 ١٢١ ص٢ج) ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب  و٥ ص٤١جبحار األنوار  )١(

 .٣٨٦ ص١ج) املكتبة احليدريةط (و 
 . من سورة البقرة١٥٩ اآلية )٢(
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 .)١( إي ورب الكعبة:قال
 : ونقول
رديء » عليه السالم« إن الروايات املرصحة بأن مبغض عيلـ ١

وهذا .. الوالدة أو ابن زنا كثرية، رواها أهل السنة والشيعة عىل حد سواء
 .آليتوكذلك اخلرب ا. اخلرب واحد منها

 إن زيد بن يثيع يقسم عىل أنه قد سمع ذلك من أيب بكر بعد أن  ـ٢
حيث يبدو أن السائل مل .. إن كان قد سمع ذلك منه حقيقة: سأله سائل

يف » عليه السالم«ًيتعقل صدور هذا األمر من أيب بكر، الذي نازع عليا 
 ..وحصل ما حصل. اخلالفة، وجرت األمور عىل النحو املعروف

قد جعل رداءة الوالدة وطيبها مرتبطة » صىل اهللا عليه وآله«ه  إن ـ٣
عليهم «، وهم فاطمة واحلسنان »عليه السالم«بحب ثالثة آخرين غري عيل 

عليه «وهذا ال ينايف إقتصار سائر الروايات عىل ذكر عيل .. »السالم

                                     
 ًاألربعون حديثا و٣٧٣ ص٢ عن فرائد السمطني ج٢٨٨ ص٣ جالفصول املئة) ١(

جواهر  و٢٩٦لخوارزمي صلاملناقب  و١٩صنتجب الدين بن بابويه مل
 ١٨وج ١٦٥ ص٩جرشح إحقاق احلق و ١٧٤ ص١جبن الدمشقي الاملطالب 

 ٨٩ ص٣٣ وج٩٥ ص٢٧ وج٢٥٩ ص٢٦ وج٢٣٨ ص٢٥ وج٤١٥ص
النص و ٣٢٣ ص٤وج ٣٣٦ ص١جالغدير  و٥١٥ ص٣جرشح األخبار و

ط مكتبة (الرياض النرضة و ٤٨٨ص ٢سمط النجوم ج عن ٩٠صواإلجتهاد 
 .١٨٩ص ٢ج) اخلانجي بمرص
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، فإن إثبات يشء ليشء ال يعني اإلنحصار به، بل قد يشاركه غريه »السالم
 ..فيه

  : × عليا ر يشه’النيب 
 إذا أراد أن »صىل اهللا عليه وآله« كان النبي :قالبن مالك عن أنس 

 وأمر الناس أن ينخفضوا ،حلته يف موطن أو مشهد عال عىل راًيشهر عليا
 .دونه
 : فقال، يوم خيربً شهر عليا»صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا إو

وإىل  ـ وأنا يف خلقي ـدم يف خلقه  من أحب أن ينظر إىل آ،يا أهيا الناس
 وإىل عيسى ،، وإىل حييى يف زهدهإبراهيم يف خلته، وإىل موسى يف مناجاته

 إذا خطر بني الصفني كأنام يتقلع من ، فلينظر إىل عيل بن أيب طالب،يف سنه
 . أو يتحدر من دهر،صخر

 ،ة إىل ضالل ال يدعوً، فإن عليا امتحنوا أوالدكم بحبه،يا أهيا الناس
 .، فمن أحبه فهو منكم، ومن أبغضه فليس منكمىوال يبعد عن هد

ه عىل  وكان الرجل من بعد يوم خيرب حيمل ولد:قال أنس بن مالك
 وأومأ ،هه بوجهه تلقاءهِّيوج، وإذا نظر إليه  ثم يقف عىل طريق عيل،عاتقه

 !؟أي بني حتب هذا الرجل املقبل: بإصبعه
 . قبله، نعم:فإن قال الغالم

:  وقال له،به األرض) رضب: لعل الصحيح( حرف ، ال: قالوإن
 يل فيمن ال حيب عيل فال حاجة، ]كذا[ وال تلحق أبيك بأهلها ،احلق بأمك
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 .)١(»عليه السالم «بن أيب طالب
 : ونقول

 :ًنستفيد من هذا النص أمورا، نذكر منها
» لسالمعليه ا«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله« إنه قد تكرر إشهار النبي  ـ١

 ..ًحتى أصبح مألوفا للناس. يف املواطن واملشاهد 
ًكان يتخذ وضعا خاصا للقيام بعمله هذا، » صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢ ً

صار الناس يعرفون طريقته، وحاالته، فإذا رأوا تلك احلاالت عرفوا أن 
ه صىل اهللا علي«ًثمة أمرا يرتبط بعيل، وأنه يريد إشهاره وإعالنه، وهو أنه 

يعلو عىل راحلته، ويأمر الناس باإلنخفاض دونه، وهذا الذي جرى » وآله
 .يف خيرب كان أحد تلك املشاهد

عىل أمري » صىل اهللا عليه وآله« ودلت الصفات التي أطلقها  ـ٣
عىل أنه قد حوى من صفات الكامل واجلامل أمتها » عليه السالم«املؤمنني 

صفات كامله يف خلقته، » السالمعليه «وأفضلها، فقد حوى من صفات آدم 
ًأخالقه الفاضلة، وأخذ أيضا خلة » صىل اهللا عليه وآله«ومن صفات النبي 

 .عيسى) أو سنة(إبراهيم، ومناجاة موسى، وزهد حييى، وسن 
قد حاز الصفات التي امتاز هبا األنبياء، وجاراهم » عليه السالم«أي أنه 

                                     
تاريخ مدينة دمشق و ٢٢٤ ص٢ج) ط بريوت(ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب  )١(

رشح  و٦١١ ص١٥ج) ط مكتبة املرعيش( و ٢٨٨ ص٤٢ج) ط دار الفكر(
 .٣٦٤ ص٢١ وج٦١١ ص١٥ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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 مجيع األنبياء، ألن الناظر إىل كل هبا، حتى إن النظر إليه يكفي عن النظر إىل
ولكنه حني . شخص ال بد أن ينجذب إىل الصفة التي كملت فيه حتى امتاز هبا

، فإنه ينجذب إىل مجيع الصفات، ألهنا امتازت »عليه السالم«ينظر إىل عيل 
 ..كلها فيه
قد وقف هذا املوقف يف خيرب » صىل اهللا عليه وآله«أنه :  ويالحظ ـ٤

ال ينبغي أن » عليه السالم«دل عىل أن ما جرى عىل يد عيل بالذات، لي
جمرد رجل » عليه السالم«يتعامل معه بنظرة ضيقة وحمدودة، جتعل من عيل 

كله يف صفاته » عليه السالم«بل ال بد أن ينظر إىل عيل . شجاع وقوي
اخللقية، واخللقية، والنفسية، واإليامنية، ومقاماته الروحية، وفضائله، ويف 

 .جه، ويف هداه وكامالته كلهاهن
 وأقوى حتذير يمكن أن نتصوره ملن خيتار مناوأة أمري املؤمنني  ـ٥

ومعاداته هو هذا البيان الرصيح والقاطع الذي يضع من » عليه السالم«
يعاديه من أهل اهلوى والعصبية اجلاهلية أمام أصعب اخليارات، حيث 

 .ارة مولدهيطعن يف رشفه، ويضع عالمة استفهام عىل طه
ً وقد أصبح هذا البيان النبوي معيارا، يكشف الناس به اخلفايا،  ـ٦

ويظهرون به اخلبايا، ألهنم عىل يقني من صدق نبيهم، ومن أنه ال ينطق عن 
 ..اهلوى إن هو إال وحي يوحى 

 كنا نبور أوالدنا بحب عيل بن أيب :يقول» رمحه اهللا«وقد كان جابر 
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 .والروايات حول ذلك كثرية .لصامت مثله، وعن عبادة بن ا)١(طالب
إىل التظاهر » عليه السالم«وقد اضطر كثري من الناس من أعداء عيل 

إلثبات براءهتم مما يرميهم به الناس، مع أن قرائن » عليه السالم«بحب عيل 
 ..األحوال ال تؤيد هذه الرباءة

  : ×متحان األوالد حبب علي إ
 أمر أصحابه »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :الشافعيالصفوري روى 
، فإنه ال يدعو إىل نوا أوالدهم بحب عيل بن أيب طالبأن يمتحبيوم خيرب 

 .، ومن أبغضه فليس منكم، فمن أحبه فهو منكم هدىضاللة وال يبعد عن
:  فيقول، فكان الرجل بعد ذلك يقف بولده عىل طريق عيل:قال أنس

  !؟يا بني أحتب هذا
  .له قب، نعم:فإن قال

                                     
 ١جشواهد التنزيل و ٤٥ ص٥جتفسري نور الثقلني و ٤٤٦ ص١جرشح األخبار ) ١(

 ٢٦ ص٣جالغدير و١٣٧صألسرتآبادي لالرواشح الساموية : راجعو ٤٤٩ص
اإلمام عيل بن أيب :  وراجع١٧٧ ص٩جتفسري جممع البيان  و٣٢٢ ص٤وج

التفسري  و٣٧٢ ص٣جتفسري جوامع اجلامع  و١٦٠ و ١٥٨صلهمداين لطالب 
النهاية يف غريب  و٤٥٦صهنج اإليامن  و٤٨٢ ص٦ وج٣٠ ص٥جيف الصا

 ٦٥٦ ص١٤ وج٢٦٦ ص٧جرشح إحقاق احلق  و١٦١ ص١جاحلديث 
 .٣٦٧ ـ ٣٦٥ ص٢١ وج٢٥٠ ص١٧وج
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 .)١( طلق أمه وتركه معها، ال:وإن قال
 كنا نبور أوالدنا بحب عيل بن أيب طالب :عن عبادة الصامت قال

لمنا أنه ليس ، فإذا رأينا أحدهم ال حيب عيل بن أيب طالب ع»عليه السالم«
 .نه لغري رشدةأ و،منا

وهذا مشهور من قديم وإىل . ولد زنا: لغري رشدة :اجلزريثم قال 
 .)٢(إال ولد زنا ًنه ما يبغض عليا أ،اليوم

ً كنا معرش األنصار نبور أوالدنا بحبهم عليا :عن أيب سعيد اخلدري
 .، فإذا ولد فينا مولود فلم حيبه، عرفنا أنه ليس منا»عليه السالم«

 .)٣(نخترب ونمتحن:  نبور:قوله
 : ونقول

 ال ًإن هذه األحاديث قد تضمنت أمورا حتتاج إىل بسط يف البيان، ربام
 :نستطيع أن نوفره يف الوقت احلارض، غري أننا نشري إىل ما ييل

                                     
 عن الزهر ١٦١ص )خمطوط(املحاسن املجتمعة  و٢٠٨ ص٢ نزهة املجالس ج)١(

 .٣٠١ ص٣٠ وج٢٤٩ ص١٧ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق الفاتح، و
 .٣٢٢ ص٤ وج٢٦ ص٣جالغدير  و٥٧نى املطالب ص أس)٢(
لهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢٢ ص٤جالغدير  و٥٨ أسنى املطالب ص)٣(

 .٣٦٨ و ٣٦٧ ص٢١ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥٩ص
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  :املولوداختبار 
إن موضوع احلب والبغض أمر قلبي جوانحي، ال بد من اإلحساس به 

واملولود ال يكون . وإدراكه قبل التعبري عنه بالكلمة، أو باإلشارة ونحوها
 ..ًمؤهال عادة ملثل هذا اإلمتحان

لبغض حيتاج إىل حمفزات، ولنفرتض أن ذلك الطفل وإذا كان احلب وا
قد كرب حتى صار عمره عدة سنوات، فإن أجواءه قد ال تسمح له بالتعرف 

، حيث يكون له عامله اخلاص به، واهتامماته »عليه السالم«عىل حماسن عيل 
 ..»عليه السالم«املناسبة لسنه، فام معنى أن يمتحن املولود بحب عيل 

د عىل ما يظهره املولود إذا كان ال يتعقل ما يقول، وهل يمكن اإلعتام
فلعله ابتىل بمن كان يعلمه بغض عيل ! ويتابع غريه فيام يقول وفيام يفعل؟

فكيف تؤاخذ أمه عىل أمر من .. ، ويوحي إليه بام ينفره منه»عليه السالم«
 !هذا القبيل، ثم تتهم به، وتطلق، ومتزق العائلة؟

ْال يكلف اهللاُ نفس﴿:  تعاىل يقول بأن اهللا:ويمكن أن جياب َ ُ َِّ ُ َ إال ما ًاَ َّ ِ
َآتاها َ وإمكان التعبري » عليه السالم« فلو مل يؤته اهللا سبحانه حب عيل .)١(﴾َ

ِّعنه، وإهلامه الصواب والصدق فيه، مل يعرض اهللا كرامة أمه للخطر، 
 .وحياهتا لإلنتكاس
رواح عالقات  إنه تعاىل مل يوجد بني القلوب واأل:ومن الذي قال

وروابط ال تناهلا إدراكاتنا، جتعلها تتواصل، وتتحابب وتتنافر بصورة 
                                     

 . من سورة الطالق٧ اآلية )١(
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فقد . طبيعية، وحتى من دون أن يتم لقاء وتعارف مبارش بني األشخاص
أن األرواح جند جمندة، فام تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها : روي

 .)١(اختلف
 .)٢( من القلب إىل القلب سبيل:وقيل

  :يار حساساملعهذا 
 أن هذا املعيار الذي جعله اهللا، قد جاء يف غاية احلساسية :وقد لوحظ

واألمهية، بالنسبة للناس الغيورين عىل نسائهم، واملهتمني بسالمة رشفهم، 
 .وطهارة ذيلهم

                                     
علل الرشائع و ٢٠٩صلصدوق لاألمايل  و٤٩٢صروضة الواعظني :  راجع)١(

خمترص بصائر الدرجات  و٣٨٠ ص٤جمن ال حيرضه الفقيه و ٨٤ ص١ج
 ٨٤ص) خمطوط(التحفة السنية و ٣٧صاملسائل الرسوية : وراجع ٢١٤ص

بصائر :  وراجع١٢٤ ص١٣جعون املعبود  و٢٥٤ ص٨جهنج السعادة و
 ٣٩صلحسني بن سعيد لكتاب املؤمن  و٤١١ و ١٠٩صالدرجات 

 ٣١١صلمفيد لختصاص إلا و٤٨صلصدوق لعتقادات يف دين اإلمامية اإلو
 ٢جبحار األنوار  و١٩٧ ص٢جمدينة املعاجز  و٢٨٨ ص١جيل عوايل الآلو
 ٤٥ وج١٤ ص٢٥ وج٢٩٤ ص٦ وج٢٦١ و ٢٤١ ص٥ وج٢٦٥ص
 و ١٣٩ و ١٣٤ و ١٠٦ و ٨٠ و ٧٩ و ٦٤ و ٦٣ و ٣١ ص٥٨ وج٤٠٤ص
 .٢٠٦ و ٢٠٥ ص٦٥ وج١٤٤

 .٢١٤ ص٢٣جتفسري اآللويس :  راجع)٢(
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وهو بنفسه يثري احلامس ملامرسة هذا اإلختبار، ويثري اخلوف والرهبة 
والتحفظ من تبعات .  مقتضياتهويدعو للحذر من خمالفته.. ًمنه أيضا

 .الفشل يف اإلمتحان فيه
 .كام أنه معيار ملدى ثقة اإلنسان املؤمن، بربه ونبيه

  :احلادثة يف خيرب
وبام أن العنايات اإلهلية، واأللطاف الربانية، والكرامة الظاهرة لكل 
ذي عينني قد جتلت يف معركة خيرب، بنحو يوجب اليقني، وزوال أدنى شك 

هذا املعيار » صىل اهللا عليه وآله«هبا، فمن الطبيعي أن يطلق النبي أو ريب 
البالغ يف دقته وحساسيته، وآثاره عىل املشاعر، وخطورته عىل البنية العائلية 

ـ يف خصوص هذه املناسبة، » صىل اهللا عليه وآله«ـ من الطبيعي أن يطلقه 
س أبية، وبأرحيية ليمكن للناس أن يفهموه وأن يستوعبوه، وأن يتقبلوه بنفو

 ..ومحية، وهكذا كان
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  : عشرثالثلباب الا
 

  ..والوفاة.. املرض
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  : األولفصلال

 
  .. يف مرض الوفاة’ وصايا النيب
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  :×إبعثي بها إىل علي 
 سبعة »صىل اهللا عليه وآله«كان عند رسول اهللا :  قالعن سهل بن سعد

 ابعثي الذهب ،يا عائشة:  فلام كان يف مرضه قال،دنانري وضعها عند عائشة
 كل ،ً حتى قال ذلك مرارا، ما به وشغل عائشة،إىل عيل، ثم أغمي عليه

 ، ما به ويشغل عائشة،»ه وآلهصىل اهللا علي« عىل رسول اهللا ىذلك يغم
 .)١(فبعث به إىل عيل فتصدق به

 : ونقول
صىل اهللا عليه « عن امتثال أمر النبي ً ال نرى مربرا لتواين عائشة ـ١

ً عليها مرارا، إال أهنا مل تشأ أن ترسلها إىل عيل ه، وال سيام بعد أن كرر»وآله
 ..ًانت ال تطيق ذكره بخري أبدا، الذي ك»عليه السالم«

                                     
 عن ابن سعد والطرباين برجال الصحيح، ٢٥٠ ص١٢جسبل اهلدى والرشاد ) ١(

 ١٥٨صلشعراين لالعهود املحمدية و ١٢٤ ص٣ججممع الزوائد : وراجع
 ٥١٥ ص١٤جإمتاع األسامع  و٢٣٩ ص٢جبن سعد الالطبقات الكربى و
  و١٩٨ ص٦ واملعجم الكبري ج٦٢٧ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 .٤٧٢ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية 
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صىل اهللا « من موجبات األذى لرسول اهللا  أال يعترب ما فعلته عائشة ـ٢
 ..»عليه وآله
صىل اهللا عليه « ال نستطيع أن نصدق أن الناس قد تركوا النبي  ـ٣

وحده يف مرض موته، بحيث تنشغل به زوجته بمفردها، وهل يمكن » وآله
 !..، وغريهن؟، وزينب، وسائر زوجاته، واحلسناناطمةأن ترتكه ف

بل إن نفس الرواية قد رصحت بوجود أشخاص آخرين كان يمكنها 
الذي بعث النبي الشخص وهو نفس .. أن تبعث الدنانري مع واحد منهم

 ..أن استنقذها من عائشة بعد ،الدنانري معه» صىل اهللا عليه وآله«
 ابعثي الذهب إىل عيل، يدل عىل :»صىل اهللا عليه وآله«بل إن نفس قوله 

متكنها من فعل ذلك، وأن األشخاص الذين يمكن أن يطلب منهم ذلك 
 .كانوا يف متناول يدها

  :’وصية رسول اهللا 
باته، جلست إىل األصبغ بن ن :عن إبراهيم بن شيبة األنصاري، قال

 .»عليه السالم « أقرئك ما أماله عيل بن أيب طالبأال: قال
 :فأخرج إيل صحيفة، فإذا مكتوب فيها

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أهل بيته»صىل اهللا عليه وآله«هذا ما أوىص به حممد رسول اهللا «
  .أهل بيته بتقوى اهللا ولزوم طاعتهأوىص و .وأمته

 .وأوىص أمته بلزوم أهل بيته
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ن شيعتهم إ، و»صىل اهللا عليه وآله «خذون بحجزة نبيهمل بيته يأوأه
 .يوم القيامةيأخذون بحجزهم 

 .)١(» هدىباب، ولن خيرجوكم من  ضاللةبابإهنم لن يدخلوكم و
 :ونقول
أمىل وصية رسول » عليه السالم«ًأن عليا :  إن هذه الرواية ذكرت ـ١

أن هذه الوصية كانت : كرعىل األصبغ، ومل تذ» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
قد » عليه السالم«، فيحتمل أن يكون »عليه السالم«مكتوبة عند عيل 

 .أمالها عىل األصبغ من حفظه
 . ال يشرتط يف الوصية أن تكون مكتوبة، بل تكفي الوصية بالقول ـ٢
وقد .. باسم الويص» عليه السالم« ويؤكد هذه الوصية شهرة عيل  ـ٣

هذا الكتاب طائفة من األشعار املتضمنة إلطالق ذكرنا يف موضع آخر من 
وهذه النصوص بالقياس إىل سائر ما تضمن هذا .. عليه» الويص«لفظ 

 ..الوصف له، نقطة من بحر، ال جمال لإلحاطة به
ال يكتفي بمجرد نقل الوصية إىل األصبغ » عليه السالم«ً إن عليا  ـ٤
قة يمكن أن تتداوهلا بل هو يمليها عليه ليكتبها، لتكون وثي. بالقول

                                     
) ط دار األسوة( و٢٧٣صينابيع املودة و ٢٤٠نظم درر السمطني ص: راجع) ١(

كتاب  و١٦٦ ص٢جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٣٦٥ ص٢ج
 ٤٧٧ ص٩ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و ٣٧٦صلشريازي لاألربعني 

 .٥٠٤ ص١٨وج
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األيدي، وليثبت مضموهنا، كنص ثابت املضمون، يف منأى عن النسيان، 
 .وعن النقيصة والزيادة، أو النقل باملعنى

أهل بيت :  والوصية رصحت بأهنا معنية بفريقني من الناس مها ـ٥
 .ًواألمة ثانيا. ًأوال» صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 :بأمرين» لسالمعليهم ا«وقد أوىص أهل بيته 
 .. تقوى اهللا سبحانه:أوهلام
 .. لزوم الطاعة له تبارك وتعاىل:والثاين

َّولو اقترص عىل األمر بتقوى اهللا، فقد يفرس ذلك بمجرد اخلوف، الذي 
ولكنه حني ذكر لزوم الطاعة واإلستقامة عليها، فإنه . ًال يستتبع عمال

لتي أرادها حائزة لوصف يكون قد قرن الشعور القلبي باحلركة العملية، ا
الدوام واملثابرة الدؤوب، ألنه يريدهم أسوة، وقدوة لألمة، أي أن املطلوب 

 .هو الكون معهم، وعدم اإلستقالل، أو اإلستبداد بيشء دوهنم
إذ ال يكفي جمرد . وهذه هي حقيقة اختاذهم أئمة وقادة يف كل األمور

 .اخلضوع لسلطتهم، إن تسلموا زمام السلطة
حني بني أن املطلوب هو أن » صىل اهللا عليه وآله« أكد ذلك  قد ـ٦

ّيكون التعامل معهم عىل حد تعاملهم هم مع نبيهم، حيث قال عن أهل 
 .»وأهل بيته يأخذون بحجزة نبيهم«: »عليهم السالم«البيت 
 إن املراد بأهل بيته، أهل بيت النبوة، وليس املراد الساكنني معه يف  ـ٧

 .الذريةالبيت، وال مطلق 
صىل اهللا عليه «وهم ـ أعني أهل بيت النبوة ـ أناس خمصوصون، بينهم 
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عيل : حني نزلت آية التطهري، وهم الذين كانوا معه حتت الكساء» وآله
 .»عليهم السالم«وفاطمة، واحلسنان 

صلوات اهللا « بقية األئمة االثني عرش :وأضافت نصوص أخرى
 .»وسالمه عليهم

أن من كان من شيعتهم يف : لبيان»  عليه وآلهصىل اهللا« ثم انتقل  ـ٨
الدنيا سوف ينتفع هبذا التشيع يف اآلخرة، حيث سيأخذ بحجزته، ليدخل 

 .اجلنة معهم
ما دل عىل أن التشيع هلم، معناه » صىل اهللا عليه وآله« قد ذكر  ـ٩

اإللتزام بخطهم واتباعهم، والكون معهم، ألهنم ال يدخلون من يكون 
 . ضاللة، وال خيرجونه من باب هدىمعهم يف باب
إن هذه الروايات قد رواها غري الشيعة، ودونوها :  قلنا فيام سبق ـ١٠

، ًمعقوال ًيف كتبهم، فإن أراد بعض الناس أن يرفضها، فعليه أن يقدم مربرا
 ..يوضح سبب رواية علامئهم ورواهتم هلا، وعلل إيرادهم هلا يف مصادرهم

  : ’بغلة الرسول  وسيف ودرع
 أتيت األعمش سليامن :عن إبراهيم بن إسحاق األزدي ، عن أبيه قال

ائت : ، فقال»صىل اهللا عليه وآله«بن مهران أسأله عن وصية رسول اهللا 
 .حممد بن عبد اهللا فاسأله

 .»عليه السالم« فحدثني عن زيد بن عيل ، فأتيته:قال
ورأسه يف  ، الوفاة»صىل اهللا عليه وآله« ملا حرضت رسول اهللا :قال
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ص بمن فيه من املهاجرين واألنصار،  والبيت غا،»عليه السالم«حجر عيل 
 ،يا عباس: »صىل اهللا عليه وآله«، فقال رسول اهللا والعباس قاعد قدامه

 ! وتنجز موعدي؟، وتقيض ديني،أتقبل وصيتي
 .إين امرؤ كبري السن، كثري العيال، ال مال يل :فقال

 .يردها عليه كل ذلك ًفأعادها عليه ثالثا
 ، يأخذها بحقهاً سأعطيها رجال:»صىل اهللا عليه وآله «فقال رسول اهللا

يا عيل أتقبل وصيتي، وتقيض ديني، وتنجز : ثم قالال يقول مثل ما تقول 
 !؟موعدي
، ولقد رأى رأس رسول اهللا فخنقته العربة، ومل يستطع أن جييبه :قال

 .ه يف حجريءيذهب وجي »صىل اهللا عليه وآله«
 .م أعاد عليهث

 . نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا:»عليه السالم«فقال له عيل 
 . ائت بدرع رسول اهللا، يا بالل:فقال

 .فأتى هبا
 .»صىل اهللا عليه وآله« ائت براية رسول اهللا ، يا بالل:ثم قال

 .فأتى هبا
 . ائت ببغلة رسول اهللا برسجها وجلامها، يا بالل:ثم قال

 .فأتى هبا
 يف البيت من املهاجرين  قم فاقبض هذا بشهادة من، يا عيل:ثم قال
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 .واألنصار، كي ال ينازعك فيه أحد من بعدي
، ثم حتى استودع مجيع ذلك يف منزله »عليه السالم« فقام عيل :قال

 .)١(رجع
 : ونقول
أن الرشيعة السمحاء حتث عىل :  لعل إسحاق األزدي قد الحظ ـ١

ه قد أمرا بالوصية قبل حلول املنية، فال يعقل الوصية، وأن اهللا تعاىل ورسول
أول من خالفه، فسأل عنها ليعرف » صىل اهللا عليه وآله«أن يكون 

 .. مضموهنا، وما آل حاهلا يف جمال اإللتزام والتطبيق
كام أنه كان يرى أن الناس عىل اختالف مذاهبهم ومشارهبم يقرون 

م حياول التكتم عىل وإن كان بعضه.. بالوصاية » عليه السالم«لعيل 
مضموهنا بإظهار عدم العلم هبا وبه، أو يضطرب ويتناقض يف بيان ذلك 

 ..املضمون، فأحب أن يسمع ما يقوله األعمش يف ذلك
! فلامذا أحاله؟..  لقد رأينا األعمش قد أحال السائل عىل غريه  ـ٢

 !وملاذا اختار حممد بن عبد اهللا بالذات، ليكون هو املجيب؟
 : ييلونجيب بام
 بالنسبة لسبب اإلحالة فالذي يبدو لنا هو أن األعمش كان :ألف

ًحياذر من اجلهر باحلقيقة، ألهنا سوف تكلفه غاليا عند السلطان، وعند 
األخطبوط األموي، ومن يدور يف فلكه وسائر املناوئني لعيل أمرياملؤمنني 

                                     
 .٤٥٩ ص٢٢بحار األنوار جو ١٦٨ ص١جعلل الرشائع  )١(
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 .من اخلوارج وغريهم» عليه السالم«
ًه عىل الغري قدرا من الصدق والواقعية، إنه آثر أن يعطي إحالت: ب

حني اختار من يعرف أنه سيجهر باحلقيقة ولو بدرجة حمدودة، ويكون قد 
ًدلنا بذلك عىل أنه هو أيضا ـ أعني األعمش ـ يقول بنفس ما يقول حممد بن 

 ..عبد اهللا
حني مات كان » صىل اهللا عليه وآله«بأن النبي :  رصحت الرواية ـ٣

وهذا يكذب ما ينقل عن عائشة من أنه » عليه السالم«يل رأسه يف حجر ع
 .مات ورأسه بني حاقنتها وذاقنتها» صىل اهللا عليه وآله«

قد أوىص والبيت » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي :  تقول الرواية ـ٤
فدل عىل أن املنع من كتابة .. غاص بمن فيه من املهاجرين واألنصار

عن الوصية لعيل، » صىل اهللا عليه وآله«اهللا الكتاب مل يفدهم يف صد رسول 
فإن . وإن كانت وصيته غري مكتوبة.. وإمتام احلجة عىل الناس يف هذا الشأن

 .ذلك ال يقلل من قيمته، إذ ال يشرتط يف الوصية أن تكون مكتوبة
ًالوصية بأمور حمدودة جدا مثل قضاء الدين، :  إن املطلوب هو ـ٥

لوب الوصية باخلالفة واإلمامة، ألن األمر هللا وليس املط.. وإنجاز العدات
» صىل اهللا عليه وآله«تعاىل يف يضعه حيث يشاء، كام رصح به رسول اهللا 

أكثر من مرة وقد عينه اهللا ورسوله هلم، وصدر منه النص عليه يف مناسبات 
 . عديدة، ثم نصبه هلم يوم غدير خم وبايعوه

ًيف وصيته هذه أمورا يسرية، » صىل اهللا عليه وآله« وقد عرض النبي  ـ٦
وبدأ بعرض هذه األمور .. وهي قبول وصيته، وقضاء دينه، وإنجاز عداته
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 .عىل عمه العباس
ًولكن العباس رفض قبول ذلك، متذرعا بكرب السن، وكثرة العيال، 

 :ويالحظ عىل ذلك األمور التالية.. وبأنه ال مال له 
صىل اهللا عليه « رسول اهللا ً إن العباس هو أقرب الناس نسبا إىل:ألف

، ويفرتض أن يعتربه مصدر كرامته وعزته حتى بمنطق العصبية، »وآله
ًفضال عن كرامة اهللا تعاىل له بمقام النبوة، فيندفع إىل تلبية أي طلب له، 

 .وتوفري كل احلاجات، واملساعدة يف أي شأن حيتاج فيه إىل املساعدة
ألسباب عديدة، وسيزيده اعتامد ًإن العباس كان مبجال عند أقرانه : ب

عليه، وإيكال تنفيذ األمور إليه رفعة شأن، وعلو » صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 ..مقام

 إن العباس ـ فيام نعلم ـ كان من أصحاب األموال، الذين نحروا :ج
صىل اهللا عليه «اإلبل ليطعموا املرشكني يف مسريهم إىل بدر حلرب النبي 

ًن يوما تسعا ويوما عرشا من اإلبل، فأين ذهبت ، وكانوا ينحرو»وآله ً ً ً
 !أمواله، وعىل أي يشء أنفقها؟

وكيف يكون عند عثامن من األموال ما جهز به جيش العرسة إىل تبوك 
حسب زعمهم الذي أثبتنا كذبه، ويصبح العباس بني ليلة وضحاها ال مال 

ًة جدا لعلها له يقيض به دين رسول اهللا الذي قد ال يكون سوى دراهم يسري
إذ ال شك يف أن العباس مل ينفق ! ال تصل إىل عدد أصابع اليد الواحدة؟

وال يف الصدقات، وال يف غري ذلك من الطاعات .. أمواله يف سبيل اهللا
 !!واملربات



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهل من املعقول أن يفضل العباس بضعة دراهم عىل الفوز بمقام 
 ! ألكرم رسول، وأفضل اخلالئق؟»الويص«

 كرب السن هبذه األمور اليسرية التي طلبها منه رسول اهللا ما شأن: د
 ، والتي ال حتتاج ألي حركة أو جهد؟»صىل اهللا عليه وآله«

مع أن مع العباس أبناءه القادرين عىل معاونته، واملستعدين لطاعة 
 .أوامره
صىل اهللا « أمل يفهم العباس من تكرار الرسول طلبه ثالث مرات أنه ـ ٥

 !ًان حريصا عىل أن يقبل العباس منه هذه املهمة؟ك» عليه وآله
كان يريد من » صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه ال يشء يدل عىل أنه : و

العباس أن ينفق أمواله يف قضاء دين الرسول، بل لعله يريد منه أن يتوىل 
 .»صىل اهللا عليه وآله«إنجاز عداته، وقضاء دينه مما تركه هو نفسه 

» صىل اهللا عليه وآله« فهم ذلك وقد ترك النبي غري أن العباس قد
، »صىل اهللا عليه وآله«ليفهم ما يشاء، وليسمع الناس، ولريوا إرصار النبي 

ًورفض العباس فإن ذلك مطلوب له أيضا، ألنه يريد أن يفهم الناس معنى 
 ..بعينه، كام سيتضح

تعامل يف » صىل اهللا عليه وآله« وقد ظهر ذلك املعنى الذي أراده  ـ٧
فقد أشهد » عليه السالم«مع عيل » صىل اهللا عليه وآله«ويف كلامت النبي 

درعه، ورايته، » عليه السالم«احلارضين يف ذلك البيت عىل إقباض عيل 
وبغلته برسجها وبلجامها، ففهم أن الغرض من هذا اإلشهاد هو املنع من 

 ..منازعة أحد له يف ذلك
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 يطلب أن يقبل وصيته يف هذه األمور مل» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٨
ًخماطبا إياه .. »عليه السالم«الثالثة بعد رصفه النظر عن العباس إال من عيل 

باسمه، كام خاطب العباس باسمه، ليدل عىل أن هذا التحديد والتعيني 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«مقصود له 

ً حقا بيشء ولعل من ثمراته أن يبطل دعاوى العباسيني املتوقعة بن هلم
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ًمن األمر، استنادا إىل األقربية النسبية إىل رسول اهللا 

وإذا بطل اإلستناد إىل األقربية النسبية، فستبطل كل دعاوى احلق 
باإلستناد إىل اإلشرتاك إىل القرشية بطريق أوىل، حيث استدل أبو بكر 

» صىل اهللا عليه وآله«النبي بأهنم أولياء : وعمر عىل األنصار يف السقيفة
 .وعشريته، فهم أحق بسلطانه

صىل اهللا عليه «ً وال بد من التأمل مليا يف رس اختيار رسول اهللا  ـ٩
هبا، » عليه السالم«هذه األمور الثالثة دون سواها، واختصاص عيل » وآله
ل عىل بال» صىل اهللا عليه وآله«الدرع، والراية ، والبغلة ، ثم اشرتاطه : وهي

 .أن يأيت بالبغلة برسجها وجلامها
 إن الدرع رمز للحرب، :أن يقول لنا» صىل اهللا عليه وآله«فهل يريد 

للدفاع عن اإلسالم وأهله، » صىل اهللا عليه وآله«التي حيتاج إليها خليفته 
فإذا انضم إىل الراية التي رمز القيادة، وعنوان السلطان، فإن الصورة تصبح 

 ..ً تعبرياًأكثر وضوحا، وأقوى
هلا » صىل اهللا عليه وآله«أما البغلة فهي التي عرف اختيار رسول اهللا 

ًللتنقل يف املواقع املختلفة، ويف أكثر احلاالت، يف السلم، ويف احلرب أيضا، 
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ًمرصحا بأنه اختارها ألهنا تتواضع عن خيالء اخليل، وترتفع عن احلامر، 
 ..هم كلهاوشيمة األنبياء التواضع، والتوسط يف أمور

مواقعه، وصفاته وسامته، » عليه السالم«وهذا كله يشري إىل أنه لعيل 
 .وأخالقه، وحاالته

يا : مل يقل» صىل اهللا عليه وآله«أنه :  ويف نفس هذا السياق نالحظ ـ١٠
بالل إئت بدرعي، ورايتي، وبغلتي، بل أضاف الكالم يف املواضع الثالثة 

 رسول اهللا، وراية رسول اهللا، وبغلة درع: ، فقال»رسول اهللا«إىل كلمة 
 ..رسول اهللا، مع أنه لو أورد الكالم عىل النحو األول لكان أيرس وأخرص

أراد أن يؤكد هذا املفهوم يف ذهن القارئ، » صىل اهللا عليه وآله«ولكنه 
ًويرسخه ملفعا بخصوص هذا اللثام، ليظهر به اخلصوصية التي يريد  َّ

 .امللناس أن يتلقفوها بوضوح ت
بأنه يريد » صىل اهللا عليه وآله«ً ثم يزيد األمر وضوحا، بترصحيه  ـ١١

ِأن يشهد احلارضين من املهاجرين واألنصار عىل إقباضه هذه األمور  ْ ُ
ًفدل ذلك عىل أنه ليس بصدد إعطائه أمرا : »عليه السالم«الثالثة لعيل 

يرون أهنم ًعاديا، فإن الناس حني يريدون إعطاء درع أو راية ألحد، ال 
 .ًبحاجة إىل اإلشهاد، فضال عن إشهاد من حرض من املهاجرين واألنصار

بالغ بالترصيح والتوضيح حني » صىل اهللا عليه وآله« ثم إنه ـ ١٢
كي ال ينازعك فيه أحد من «: أعرب عن هدفه من هذا اإلشهاد، فقال

 أحد من منازعة» صىل اهللا عليه وآله«، إذ ملاذا يتخوف رسول اهللا »بعدي
 !يف خصوص هذه األمور؟» عليه السالم«ًعليا 
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منهم ذلك، وأمل ينازع الناس » صىل اهللا عليه وآله«وما املربر ألن يتوقع 
ًعليا يف بعض ما هو أغىل ثمنا، وأعظم أمهية وشأنا بنظر الناس من درع  ً ً

 !وراية وبغلة؟
ليها، ًأليس ألن هلذه األمور الثالثة معنى هاما يدعوهم إىل النزاع ع

أن » صىل اهللا عليه وآله«ويريد النبي ! ؟»عليه السالم«واستالهبا من عيل 
ِّيضيق ويضيع عليهم الفرص للحصول عليها؟ ِّ! 

 !وهل هلذا كله تفسري معقول غري ما قلناه يف معناه ومغزاه؟
  :× لعلي ’وصايا النيب 

نا أإذا  »صىل اهللا عليه وآله«أوصاين النبي «: قال» عليه السالم«عن عيل 
 فادرجني ، فإذا فرغت من غسيل، فغسلني بست قرب من بئر غرس،مت

 . ثم ضع فاك عىل فمي،يف أكفاين
 .»ى بام هو كائن إىل يوم القيمةأننبفأ. ففعلت :قال

 .)١(»عليه السالم «وروي نحو ذلك عن اإلمام الصادق
صىل اهللا عليه «ملا حرض رسول اهللا «:  قالةوعن عمرو بن أيب شعب

 يا :دخل رأسه معه ثم قالأ ف»عليه السالم« املوت دخل عليه عيل »وآله

                                     
 ٢٢ وج٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣ ص٤٠ وبحار األنوار ج٣٠٤لدرجات صبصائر ا) ١(

جامع أحاديث  و١٨٩ ص٢جمستدرك الوسائل  عنه، و٥١٤ و ٥١٧ص
 .٦٤٩ ص١جمستدركات علم رجال احلديث  و١٩٠ ص٣جالشيعة 
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 .)١(» واكتبي،ئلنا وس، ثم أقعدين، وكفني،نا مت فاغسلنيأ إذا ،عيل
» معليه السال«ًبه عليا » صىل اهللا عليه وآله«وكان فيام أوىص النبي 

  : قوله
ضع يا عيل رأيس يف حجرك، فقد جاء أمر اهللا تعاىل، فإذا فاضت «

 .نفيس فتناوهلا بيدك، وأمسح هبا وجهك
 .ثم وجهني إىل القبلة

 .وتول أمري
 .وصل عيل أول الناس

 .وال تفارقني حتى تواريني يف رميس
 .. رأسه، فوضعه يف حجره» عليه السالم«فأخذ عيل 

  :إىل أن تقول الرواية
َثم قبض  ِ ، ويد أمري املؤمنني حتت حنكه، ففاضت »صىل اهللا عليه وآله«ُ

 .فيها، فرفعها إىل وجهه، فمسحه هبا» صىل اهللا عليه وآله«نفسه 
ُثم وجهه، وغمضه، ومد عليه إزاره، واشتغل بالنظر يف أمره َ َّ)٢(. 

                                     
 ٥١٨ ص٢٢ وج٢١٤ و ٢١٣ ص٤٠وبحار األنوار ج ٣٠٣صبصائر الدرجات ) ١(

مكاتيب الرسول : وراجع.  والكايفعن بصائر الدرجات، وعن اخلرائج واجلرائح،
 .٧٥ ص٦مستدركات علم رجال احلديث ج و٤١٥ ص١ج

=  وبحار األنـوار ١٨٧ ص١ج) دـدار املفيط ( و ٩٨ ـ ٩٤ اإلرشاد للمفيد ص)٢(
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أن يدفن يف بيته » صىل اهللا عليه وآله«وكان مما أوىص به رسول اهللا 
 . ذي قبض فيهال

 . يامن: أحدمها.  أثوابةويكفن بثالث
 .)١(»عليه السالم«وال يدخل قربه غري عيل 

صىل اهللا عليه «ملا مرض رسول اهللا : ويف نص آخر عن ابن عباس
فداك أيب وأمي يا : ، فقال له، وعنده أصحابه قام إليه عامر بن يارس»وآله

 ! اهللا، من يغسلك منا، إذا كان ذلك منك؟رسول
ذاك عيل بن أيب طالب، ألنه ال هيم بعضو من أعضائي إال أعانته : قال
 . عىل ذلكاملالئكة

فداك أيب وأمي يا رسول اهللا، فمن يصيل عليك منا إذا كان : فقال له
                                     

) ط أخرى( و ٨٤ ـ ٨٢ عنه، وعن إعالم الورى ص٥٢١ و ٤٧٠ ص٢٢ج= 
 طالب  وعن مناقب آل أيب٢٦٧ ص١ج) آل البيتمؤسسة ط ( و ١٤٤ ـ ١٤٣
 ٤ججواهر الكالم و ٣٤٦ ص٢ ق١ج) ق.ط(مصباح الفقيه  و٢٠٣ ص١ج
 ١٩٤صالدر النظيم  و٣٥٧ص لراونديلقصص األنبياء :  وراجع١١ص

 .٣٠٤صلسيد فخار بن معد لاحلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب و
 ٤٣ و ٤٢ عن الطرائف ص٣٧٩ ص٨٧ وج٤٩٤ و ٤٩٣ ص ٢٢بحار األنوار ج) ١(

ط (الشيعة وسائل  و٣٥٠ و٢٣٤ و ٢٣١ ص٣ديث الشيعة ججامع أحا و٤٥و
مستدرك  و٧٧٩ ص٢ج) اإلسالميةط دار  ( و٨٣ ص٣ج) آل البيتمؤسسة 
 . ٢٠٦ ص٢الوسائل ج
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 !ذلك منك؟
 !مه رمحك اهللا: قال

 أيب طالب، إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي  يا ابن:ثم قال لعيل
 .فاغسلني

ثم أخرجوا عني  [،شفري قربيعىل وامحلوين حتى تضعوين : إىل أن قال
فأول من يصيل عيل اجلبار جل ] ساعة، فإن اهللا تعاىل أول من يصيل عيل

ثم ملك  [ وإرسافيل، وميكائيل،جالله من فوق عرشه، ثم جربئيل
 ال حييص عددهم إال اهللا عز وجل، ثم احلافون يف جنود من املالئكة]. املوت

دخلوا عيل زمرة زمرة، فصلوا اثم [بالعرش، ثم سكان أهل سامء فسامء، 
 ]. ً وسلموا تسليام،عيل

ً إيامء، يومون. ُّثم جل أهل بيتي ونسائي، األقربون فاألقربون
َّويسلمون تسليام، ال يؤذوين بصوت نادبة، وال مرن  . ةً

 ! فمن يدخل قربك؟: قال أبو بكر[
 . مع مالئكة ال تروهنم،األدنى فاألدنى من أهل بيتي: قال

 . قوموا نادوا عني إىل من وراءكم
 !من حدثك هذا احلديث؟: فقلت للحارث بن مرة

 ].عبد اهللا بن مسعود: قال
 بدل  ما يقرب من هذه القضية، لكنه ذكر اسم أيب بكروذكر الثعلبي

  .، وعيلعامر
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  .)١(ما وضعناه بني قوسني إنام هو من رواية الثعلبيإن ثم 
 .)٢(أوىص أن خيرجوا عنه، حتى تصيل عليه املالئكة: ص آخرويف ن

ًعليا » صىل اهللا عليه وآله« أن مما أوىص به النبي :ويذكر نص آخر
 : قوله» عليه السالم«

ً، وكربوا مخسا  واحلسني، واحلسنيا عيل، كن أنت وابنتي فاطمة«
 .وذلك بعد أن يؤذن لك يف الصالة. ًوسبعني تكبرية، وكرب مخسا وانرصف

 !ًبأيب وأمي، من يؤذن غدا؟: »عليه السالم«قال عيل 
 .يؤذنك» عليه السالم «جربئيل: قال
ًثم من جاء من أهل بيتي يصلون عيل فوجا فوجا، ثم نساؤهم، : قال ً

 .)٣( ذلكثم الناس بعد

                                     
 عنه، ٥٣١ و ٥٠٧ ص٢٢ وبحار األنوار ج٧٣٣ و ٧٣٢ األمايل للصدوق ص)١(

 عن الثعلبي، ١٧ ص١ج)  بريوتـدار األضواء ط ( و ٨ ـ ٦وكشف الغمة ص
 .٢٣١ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و٧٢ص الواعظني روضةو

 ٥٢٧ ص٤ جبن كثريالالسرية النبوية  و٣٢٩ ص ١٢ سبل اهلدى والرشاد ج )٢(
 .٢٨٥ ص٥جالبداية والنهاية و

 عن الطرائف، ٤٥ و٤٣ و ٤٢ ص٧٨ وج٤٩٤ و ٤٩٣ ص ٢٢ بحار األنوار ج)٣(
) بيتآل الط مؤسسة (الشيعة وسائل  و٣٥٠ص ٣ججامع أحاديث الشيعة و
 .٧٧٩ ص٢ج )اإلسالميةط دار  ( و٨٣ ص٣ج
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  :الوصية حني اإلحتضار
جاء يف مرض موته » صىل اهللا عليه وآله«وحني أغمي عىل رسول اهللا 

يصيحان ويبكيان حتى وقعا عىل رسول » عليهام السالم«احلسن واحلسني 
 .أن ينحيهام عنه» عليه السالم«وأراد عيل ، »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 أشمهام ، دعهام، يا عيل:ثم قال، »صىل اهللا عليه وآله«فأفاق رسول اهللا 
 . وأتزود منهام ويتزودان مني،ويشامين

 وجعل ، ووضع فاه عىل فيه، حتت ثوبه»عليه السالم «ًثم جذب عليا
 .يناجيه

 فقد جاء أمر ، ضع رأيس يا عيل يف حجرك:فلام حرضه املوت قال له
ني إىل  ثم وجه، وامسح هبا وجهك، فتناوهلا بيدك، فإذا فاضت نفيس،اهللا

 وال تفارقني حتى تواريني يف ، وصل عيل أول الناس،القبلة وتول أمري
 . واستعن باهللا عز وجل،رميس

،  وأغمي عليه،برأسه فوضعه يف حجره» عليه السالم«وأخذ عيل 
 . هتلل وجهها، القصةً فأرس إليها شيئا، إليها بالدنو منهأ فأوم،فبكت فاطمة
 ففاضت نفسه ،اليمنى حتت حنكه، ومد أمري املؤمنني يده ثم قىض

 واستقبل ،يه أزاره ومد عل،، ثم وجهه فرفعها إىل وجهه فمسحه هبا،فيها
 .)١(بالنظر يف أمره

                                     
) ط املكتبة احليدرية( و ٢٩٤ و ٢٩٣ ص١ج )ط دار األضواء(مناقب آل أيب طالب ) ١(

 .٧٣٦صلصدوق لاألمايل  و٥٢٢ و ٥٢١ ص٢٢ وبحار األنوار ج٢٠٣ ص١ج
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 :ونقول
 :إن لنا مع النصوص املتقدمة عدة وقفات هي التالية

  :’هل أغمي على النيب 
، »صىل اهللا عليه وآله«ال جمال لتأييد حديث إغامء الرسول األعظم 

أما إن أريد به معنى ال . الغيبوبة، وفقد الشعور بام حوله: معناهالذي 
يتضمن الغيبوبة، وال ينايف معرفته وشهوده لكل ما هو مكلف بالشهادة 

عدم قدرته عىل التكلم مع : كأن يكون املراد باإلغامء.. عليه فال مانع منه
قبل الناس أو نحو ذلك، مما ال ينايف كامل إدراكه لكل ما كان يدركه 

 ..عروض هذه احلالة له
أما بالنسبة لسائر ما تضمنته الرواية، فربام يكون قد مىض بعض ما يفيد يف 

 ..بيان ما يرمي إليه، وقد يمر معنا بعضه اآلخر، إن اقتىض األمر ذلك
  : بعد موته’ النيب

 اغسلني، وكفني، ثم أقعدين، :»صىل اهللا عليه وآله«تقدم قوله 
 :يدل عىل أمرين وهو.. وسائلني، واكتب
حي حتى بعد موته، وأن حياته هذه » صىل اهللا عليه وآله« إنه :أوهلام

 ..هي غري حياة الشهداء
 .. أن كالمه حجة بعد مماته، كام هو حجة يف حال حياته:الثاين

 :ويشهد حلياته بعد املوت ما ييل
ـ والنبي أعظم منهم » عليه السالم« ورد يف زيارتنا للمعصومني  ـ١
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 .)١(»أشهد أنك ترى مقامي، وتسمع كالمي، وترد سالمي« :ًا ـشأن
» صىل اهللا عليه وآله«إن األخبار قد تواترت بحياة النبي  :بل قالوا ـ ٢

 .)٢(» السالممعليه «يف قربه، وكذلك سائر األنبياء
، »وآلهصىل اهللا عليه «إن صالتنا معروضة عىل النبي  :ًقالوا أيضاو ـ ٣

 .)٣(وإن سالمنا يبلغه، وهم أحياء عند رهبم كالشهداء

شاهد » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : ويؤكد ذلك النص القرآين عىل
ًيا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا﴿: عىل أمته، قال تعاىل ً ِّ ً ِْ َِ ََّ َ َُ َ ْ ُّ ََ َ َ ََّ َِ ِ َ ُّ﴾)٤( .

:  عىل مجيع األنبياء»اهللا عليه وآلهصىل «وقال تعاىل عن شهادة النبي 
ٍفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد﴿ ٍ ِِ َُ َ َِ َّ ِّْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ ًوجئنا بك عىل هؤالء شهيدا َ َِ َ ِ َ ُ َ َ ََ ِ َ ْ  فهو .)٥(﴾ِ

                                     
 و ٥١٦ و ٣٦٤ ص١٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٥٦عدة الداعي ص: راجع) ١(

 .٢٩٥ ص٩٧ج  وبحار األنوار٣٤٥ ص١٠ ج ومستدرك الوسائل٥٢٣
 ٣٦٠ و ٣٥٦ و ٣٥٥ ص١٢ وج٤٨٦ و ٤٦٦ ص١٠جسبل اهلدى والرشاد ) ٢(

ط (السرية احللبية رة للقرطبي، وـعن إنباه األزكياء بحياة األنبياء، وعن التذك
 .٣٨٥ ص٣٥ وج٤٣٢ و ٨٤ و ٨٢ ص٢ج )دار املعرفة

عامل األبرار لألردبييل  عن األنوار يف أ٣٥٥ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
فتاوى عبد القاهر بن طاهر : وراجع. الشافعي، وعن التذكرة للقرطبي

 .٥لسيوطي صلتنوير احللك البغدادي، و
 . من سورة األحزاب٤٥ ةاآلي) ٤(
 . من سورة النساء٤١ ةاآلي) ٥(
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 مل يكن قد ولد »صىل اهللا عليه وآله« السابقني، مع أنه شهيد عىل األنبياء
ًبل كان وال يزال نورا حمدقا بالعرش.. عدب شهادته فذلك يدل عىل أن .. ً

 ..صوص من عاشوا معه يف حال حياتهعىل األمة ال تقترص عىل خ
  :الوصي واإلمام ×علي 

بأن يضع فمه » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«وقد دل أمره 
 :لقيامة عىلعىل فمه، وسامعه منه ما كان وما هو كائن إىل يوم ا

خصوصية ليست ألحد سواه، وهي ترتبط » عليه السالم«أن لعيل 
ً ليختصه هبذا العلم، ليكون دليال ، واختيار اهللا تعاىل له،بعلم اإلمامة

 .ًوشاهدا عىل اختصاصه باإلمامة نفسها
 :  ثالثةألن اإلمامة تثبت بطرق

 بالنص  اإلختيار اإلهلي لشخص معني، والداللة عليه:الطريق األول
 .الرصيح

 ثبوت أن لديه العلم اخلاص الذي يؤثر اهللا به من يشاء :الثاينالطريق 
علم » عليه السالم«من عباده، وقد دلت الرواية املتقدمة عىل أن لدى عيل 

 .ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة
ً إعطاؤه مقاما ال يكون إال لنبي أو إلمام، مثل مقام :الثالثالطريق 

أو إقداره عىل ترصفات ال يقدر عليها إال من كان له ية عىل األمة، الشاهد
أو إيكال أمور إليه ال يصح إيكاهلا إىل غري املعصوم، مقام النبوة واإلمامة، 

 .الذي هو نبي أو ويص نبي، مثل أن يتوىل غسله، والصالة عليه



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وينجز العداة، يقضي الدين×علي 
هو الذي يقيض دين » عليه السالم«ًويف الروايات الكثرية أن عليا 

 .)١(ه، ويربئ ذمتهت، وينجز عدا»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
                                     

 ٢١ جوبحار األنوار ١٣٦ص ١ج )تحقيق األنصاريب(كتاب سليم بن قيس  )١(
 ١ ص٣٨ وج٣٥٥ و ٣١١ و ١٠٩ ص٣٦وج ٥٥ ص٢٨ج و٣٨١ و٣٨٠ص

 ٩٩ وج٤٤٥ ص٧٢ وج٢١٦ و ٣٣ ص٣٩ وج٣٣٤ و ١١١ و ١٠٣ و ٧٣و 
عيون أخبار  و٤٥٠صلصدوق لاألمايل  و٨٤ ص٢اخلصال ج و١٠٦ص

مناقب  و٢١٧ و ١٣٥ و ٧٦صكفاية األثر  و٩ ص١ج» عليه السالم «الرضا
 ١جرشح األخبار  و٤٣٢ ص١جلكويف ل »عليه السالم«اإلمام أمري املؤمنني 

األمايل  و١٤٠صحمد بن أمحد القمي ملمائة منقبة  و٢١١ و ١١٧ و ١١٣ص
 ٣ وج٢٤٧ ص٢ وج٣٩٦ ص١ج آل أيب طالبمناقب  و٦٠٠ص ويسلطل

 ١٨١صبن البطريق الالعمدة و ١٩٢صلامحوزي لكتاب األربعني  و١٦ص
 ٥٠٧ ص١جبن طاووس الإقبال األعامل  و٥٧٧صبن املشهدي الاملزار و
املناقب البن  عن ٥٣صلشريازي لكتاب األربعني  و١٣٣صف الطرائو

 ٢٥٨و  ١٠١صلطربي لبشارة املصطفى  و٣٠٩ ح٢٦١املغازيل الشافعي ص
فضائل أمري  و٤٤٠و  ١٩٦صهنج اإليامن  و٣٤١ ص١جكشف الغمة و

 ٣جتفسري نور الثقلني و ٢٠٤صبن عقدة الكويف ال »عليه السالم«املؤمنني 
 »عليه السالم«مسند اإلمام الرضا  و١٠٩ ص٢جتفسري القمي  و٦٢٤ص
  .٢٥٢ ص٢٣ججامع أحاديث الشيعة  و١٢٧ و ١٢٣ ص١جعطاردي لل
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  :جتهيز جيش أسامة
جتهيزه »  عليه وآلهصىل اهللا«ومن األحداث التي جرت يف مرض النبي 

، وحثه له عىل )١( وعمر بام فيهم أبو بكر،، وجعل الصحابة فيهجليش أسامة
لعن » صىل اهللا عليه وآله« رغم أنه ،املسري، ولكن الصحابة تثاقلوا وسوفوا

 .)٢(من ختلف عن جيش أسامة

                                     
 وهتذيب ٤٧٤ ص١ وأنساب األرشاف ج٧٤ ص٢تاريخ اليعقويب ج:  راجع)١(

 وتاريخ ٦٨ ص١ وأسد الغابة ج٢١٥ ص٣ وج٣٩١ ص٢تاريخ ابن عساكر ج
 ٢بقات الكربى ج والط١٥٦ ص١ وتاريخ أيب الفداء ج١٧٢ ص٢اخلميس ج

 وسمط النجوم ٢٤٨ ص٦ وسبل اهلدى والرشاد ج٦٦ ص٤ وج١٩٠ص
 ١٥٩ ص١للمعتزيل جالبالغة  ورشح هنج ٢٢٤ ص٢العوايل للعاصمي ج

 وعن ٢٣٤ ص٣ عن السرية احللبية ج٣١٧ ص٢ والكامل ج٥٢ ص٦وج
 ومنتخب كنز ٥٧٠ ص١٠ وكنز العامل ج٣٣٩ ص٢السرية النبوية لدحالن ج

  .٤٦٧وحياة حممد ص ١٨٠ ص٤العامل ج
) هبامش الفصل البن حزم( و ٢٣ ص١ج) ط دار املعرفة(امللل والنحل :  راجع)٢(

=  عن كتاب السقيفة ألمحد٥٢ ص٦البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٢٠ ص١ج
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 :لذي يعنينا من هذا احلدث أمرانوا
 !يف ذلك اجليش؟» عليه السالم« ملاذا مل يكن عيل :األول
نذكر نحن يف هذا اجليش، فلامذا » عليه السالم« إذا مل يكن عيل :الثاين
 !؟»عليه السالم«يف سرية عيل هنا  هذا احلذف

  :ليس يف جيش أسامة ×علي 
 :، فنقوليف جيش أسامة» عليه السالم«خول عيل أما بالنسبة لعدم د

ً ا أن املسلمني كانوا يعلمون بأن عليإن ظاهر احلال يشري إىل :ألف
صىل اهللا عليه «ومل يشمله أمر النبي مل جيعل يف ذلك اجليش، » عليه السالم«

عىل ولذلك مل يعرتض أحد من الصحابة للصحابة باإللتحاق به، » وآله
 .»عليه السالم«عنه  هفُّختل

مل يشريوا إىل واملحدثني، والناقلني، واملؤرخني كام أن مجيع املسلمني 
ني يق أو تساؤل حول ذلك، بل أرسلوه إرسال املسلامت، مع ،أية شبهة

                                     
األنوار بحار  و١١٢املسرتشد للطربي ص: بن عبد العزيز اجلوهري وراجع= 
 ١ييد املطاعن ج وتش١١٣ ونفحات الالهوت ص٤٣٢و  ٤٣١ ص٣٠ج
وصول األخيار إىل أصول األخبار  و٧٧ ص٢ ومعامل املدرستني ج٤٧ص
 ١٢جقاموس الرجال  و٥٢٧ و ١٤١صلشريازي لكتاب األربعني  و٦٨ص
 ٢٥٩ ص٥جهنج السعادة و ٧٧صلجوهري لالسقيفة وفدك و ٢١ص

املراجعات و ٤٢صالنص واإلجتهاد و ٢٠٩ ص٥جمستدرك سفينة البحار و
 .٢١٨ص) األصل(ق إحقاق احل و٣٧٤ص
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 .  هو األمري عليهلكانراسخ بأنه لو جعله يف ذلك اجليش 
 عن ختلفهامألجل   وعمرا يشنعون عىل أيب بكر ما زالوكام أن الشيعة

 ..»عليه السالم«ً، ومل نجد أحدا نقض عليهم بتخلف عيل جيش أسامة
ا ً أيضا مل يشنعو والعباسينيمن األمويني» عليه السالم«وأعداء عيل 

عليه يف ذلك، وال أوردوه يف مناظراهتم، وكانوا وما زالوا يتلمسون 
 . فيام صدر منهام وعمراملهارب واألعذار أليب بكر

ًوصيا » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«إن جعل النبي  :ب
جعله إياه يف جيش بأمر من اهللا تعاىل، والبيعة له يف يوم الغدير يمنع من 

يتوقع أن ينزل به القضاء حلظة » صىل اهللا عليه وآله«، ال سيام وهو أسامة
بدنو أجله، وأنه يوشك أن » صىل اهللا عليه وآله«بعد أخرى، فقد أخربهم 

 .وال بد أن يغسله ويصيل عليه، ويدفنه وصيه من بعده. .يدعى فيجيب
ليجعله موىل للناس، وأوىل هبم من » هللا عليه وآلهصىل ا«مل يكن كام أنه 

 .ً أمريا عليه، واملترصف فيه، واآلمر والناهي لهأنفسهم، ثم جيعل أسامة
 : إىل شيعته قوله» عليه السالم«ورد يف رسالة كتبها أمري املؤمنني : ج
يعني أبا ( عىل جيش، وجعلهام زيد بن ّوقد كان نبي اهللا أمر أسامة«

 . يف جيشه)  وعمربكر
انفذوا  «:إىل أن فاضت نفسه يقول» صىل اهللا عليه وآله«وما زال النبي 

 . »جيش أسامة
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 .)١(»..فمىض جيشه إىل الشام، حتى انتهوا إىل أذرعات الخ
 حال غريه مل يف التخلف عن جيش أسامة» عليه السالم«و كانت حاله فل

 .»صىل اهللا عليه وآله«تصح منه اإلشارة إىل ختلفهام، وعصياهنام أمر رسول اهللا 
  :!؟ملاذا جيش أسامة

، وجعل الصحابة  أن بعث جيش أسامة:»رمحهم اهللا«ء ذكر العلام
كان ضمن سياسة معينه، مل يزل الكثريون حياولون جتاهلها، كلهم فيه، 

 ..ويرصون عىل عدم اإلعرتاف هبا
 مل تكن تفوت بالتأجيل  أن املهمة التي أوكلت إىل أسامة:ويؤكد ذلك

ًمريضا، وكان أيضا قد أخربهم بقرب» صىل اهللا عليه وآله«وكان   . حضور أجلهً
  :فالسؤال هنا هو

 !  عىل هذا البعث؟»صىل اهللا عليه وآله«ما معنى إرصاره 
 ! وملاذا جيعل فيه كبار صحابته؟
 !وملاذا يلعن من يتخلف عنه؟

 :واجلواب
عن » عليه السالم«أراد أن يبعد املناوئني لعيل » صىل اهللا عليه وآله«هو أنه 

                                     
 ومصباح ١٧٦ وكشف املحجة ص١٢ ـ ٧ ص٣٠ اخلطبة يف بحار األنوار ج)١(

 ٥ وهنج السعادة ج٧٤ ص٤للمريجهاين ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
 .٧٩ ص١ واإلمامة وأهل البيت ملحمد بيومي مهران ج٢٠٥ص
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 ..م أمر خالفته يف غياهبم، لكي يضعفوا عن منازعته، واخلالف عليه، ليرباملدينة
ً لإلمارة عليهم، ردا جلامح أهل اجلامح منهم، ودفعا وإنام اختار أسامة ً
 يتخذ من السن ً، وتفويتا للفرصة عىل من يريد أنألي نزاع يف املستقبل

هلم » صىل اهللا عليه وآله«سوله اهللا تعاىل ورذريعة للخالف عىل من نصبه 
ًعلام وإماما ً.. 

، »صىل اهللا عليه وآله«ن امتثال أمر رسول اهللا مولكن امتناعهم 
 حتى مىض تسويفهم عن اخلروج، وهم، وتثاقليف تأمري أسامةوطعنهم 

 مل يستطع أن حيجب عن »صىل اهللا عليه وآله« وتويف ،حوايل نصف شهر
أن يفهمها للناس » صىل اهللا عليه وآله«ملعاين والدالالت التي أراد الناس ا

 ..ولألجيال إىل يوم القيامة من إجرائه هذا
 وقد تكلمنا حول كثري مما يرتبط هبذا األمر يف كتابنا الصحيح ..هذا

 . فال بأس للرجوع إليه٣٢ج» صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 
  :رزية يوم اخلميس

صىل اهللا عليه «من األحداث التي جرت إبان مرض رسول اهللا كان ثم 
يوم «:  عىل حد تعبري ابن عباس، ما عرف برزية يوم اخلميس،»وآله

صىل «اخلميس، وما يوم اخلميس، الرزية كل الرزية، ما حال بني رسول اهللا 
 .)١(أو نحو ذلك» وبني كتابه» اهللا عليه وآله

                                     
 ١١٧نفحات الالهوت ص:  وراجع٢٤٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

=  ومسند أمحد ٦٩٩ و ٦٩٥ و ٦٩٣ ص٣ وج٦٠٨ ص١يب الرسول جومكات
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 ٧ وج١٣٨ ص٥ج) ط دار الفكر( وصحيح البخاري ٣٣٦ و ٣٢٥ ص١ج= 
 ٥ وج١٦١٢ ص٤ وج٥٤ ص١ج) ط دار ابن كثري( و ١٦١ ص٨ وج٩ص
ط ( و ٧٦ ص٥ج) ط دار الفكر( وصحيح مسلم ٢٦٨٠ ص٦ وج٢١٤٦ص

 وعمدة ٨٩ ص١١ ج ورشح مسلم للنووي٢٢٥٩ ص٣ج) دار إحياء الرتاث
 ٧٦ ص٢٥ وج٢٢٥ ص٢١ وج٦٣ و ٦٢ ص١٨ وج١٧٠ ص٢القاري ج

 ١ج) ط دار املعرفة( وامللل والنحل للشهرستاين ١٣٢ ص٨وفتح الباري ج
 ٣ والسنن الكربى للنسائي ج٤٣٩ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٢٢ص
 واجلمع بني ٥٦٢ ص١٤ وصحيح ابن حبان ج٣٦٠ ص٤ وج٤٣٣ص

 والدرر البن عبد الرب ٤٧٦ ص٣وانة ج ومسند أيب ع٩ ص٢الصحيحني ج
 والطبقات ٥١ ص٦ وج٥٥ ص٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج  و٢٧٠ص

 والعرب ٢٧١ و ٢٤٨ ص٥ والبداية والنهاية ج٢٤٤ ص٢الكربى البن سعد ج
 ١ واملنتقى من منهاج اإلعتدال للذهبي ج١٧١ ص٣وديوان املبتدأ واخلرب ج

 و ٣١٦ و ٢٥ و ١٩ ص٦تيمية ج ومنهاج السنة النبوية البن ٣٤٩ و ٣٤٧ص
 وسلوة الكئيب بوفاة احلبيب البن ١٨٤ ص٧ ودالئل النبوة للبيهقي ج٥٧٢

 لمطهر بن طاهر املقديس والبدء والتاريخ ل١٠٧ ص١نارص الدين الدمشقي ج
الشافعي  عبد امللك بن حسني بن عبد امللك  وسمط النجوم العوايل ل٥٩ ص٥ج

 ١ ججري الدين احلنبيل العليميليل مل واألنس اجل٣٥٦ ص٣ جالعاصمي املكي
 والسرية النبوية البن ٤٤٩ و ٤٤٧ و ٤٤٦ ص١٤ وإمتاع األسامع ج٢١٦ص

=  وموسوعـة اإلمـام عيل ٢٠٣ وجممع النوريـن ص٤٩٨ و ٤٥١ ص٤كثري ج
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إيتوين «: وجعه قال» صىل اهللا عليه وآله«ا اشتد برسول اهللا وذلك أنه مل
ال «أو » تضلوا بعده) أو لن(ًأكتب لكم كتابا ال ) أو بكتف ودواة(بكتاب 

ُيظلمون وال يظلمون ، فرفضها رسول ، وكان يف البيت لغط، فنكل عمر»َ
 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 ٤٠٧ و ٣٨٨ و ٣٨٧ ص٢يف الكتاب والسنة والتاريخ ج» عليها السالم«= 

 و ٢٩٤ ص١ وأعيان الشيعة ج٣٣٣ وهنج احلق ص١٠٣ومنهاج الكرامة ص
 ومعجم رجال احلديث للسيد ١٠٣ والدرجات الرفيعة ص٤٢٦ و ٤٢٤

 ١ومعجم الرجال واحلديث ملحمد حياة األنصاري ج  .٣٧ ص١٤اخلوئي ج
) الشيعي( واملسرتشد للطربي ٢٢٩ و ١١١ و ٩٧ و ٣ ص٢ وج١٢٧ص
 ٢ ١ ومناقب آل أيب طالب ج٤٣١ ـ ٣٥٥ ص١ وتشييد املطاعن ج٦٨١ص
 وسعد ٥٢١ واليقني ص٤٣٣ والطرائف ص٣٧ وأمايل املفيد ص٢٠٣ص

 ٣ والرصاط املستقيم ج٦٥ وكشف املحجة لثمرة املهجة ص٢٩٧السعود ص
 والصوارم املهرقة ٧٣ ووصول األخيار إىل كتاب األخبار ص١٠٠ و ٦ص
 و ٤٧٣ ص٢٢ وبحار األنوار ج٥٣٤ وكتاب األربعني للشريازي ص١٩٢ص
 ومناقب أهل البيت ٥٥٢ و ٥٣٦ و ٥٣٤و  ٥٣٢ و ٥٣١ ص٣٠ وج٤٧٤

 والنص ٣٥٣ واملراجعات ص٣٨٨و ٣٨٤للشريواين ص» عليهم السالم«
 ٧ ومستدرك سفينة البحار ج٢١٥ ص٣ والغدير ج١٤٩واإلجتهاد ص

 والفصول ٩٥ ص٦ وغاية املرام ج٢٨٠ص) األصل( وإحقاق احلق ٤٢٥ص
 . ١٠٥املهمة يف تأليف األمة ص
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أو إن النبي (، )ّأو مد عليه الوجع. (بي غلبه الوجعإن الن: فقال عمر
 .، حسبنا كتاب اهللا)أو وعندكم القرآن(وعندنا كتاب اهللا، ) )١(هيجر

فاختلف من يف البيت واختصموا، واختلفوا، أو كثر اللغط، بني من 
 ..القول ما قال عمر: قربوا يكتب لكم، وبني من يقول: يقول

أو عند نبي . (قوموا عني، وال ينبغي عندي: »ليه وآلهصىل اهللا ع«فقال 
 .)٢()تنازع

                                     
 ٢٧٨ ص٤يف رشح الشفاء للخفاجي ج» إن النبي هيجر«:  رصح بأن عمر قال)١(

 وال بأس بمراجعة مجيع اهلوامش يف مكاتيب ٤٦٨ ص٢٢وبحار األنوار ج
 .٧٠٢ ـ ٦٩٣ ص٣الرسول ج

 عن أيب يعىل بسند صحيح ٢٤٨ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  راجع فيام تقدم)٢(
ط (الطبقات الكربى البن سعد : عن جابر وعن ابن عباس كذلك، وراجع

 ٦٩٦ و٦٩٤ و٦٩٣ ص٣مكاتيب الرسول ج:  وراجع٣٧ ص٢ ق٢ج) ليدن
 ٩ج و١٥٦ص ٧ج و١١ص ٦ج و٣٩ص ١جالبخاري : يف هامشه عن

 ٢٨٩ص ١٣ج و١٠١ و ١٠٠ص ٨ج و١٨٥ص ١ج وفتح الباري ١٣٧ص
 ٢ الكربى البن سعد ج والطبقات٧٦ص ٢٥ج و١٧٠ص ٢جوعمدة القاري 

آل أيب ناقب م و١٢٥٩ص ٣جمسلم صحيح  و٧٩ص وابن سبأ ٣٧ص ٢ق
 ، ومسلم، والطربي، عن ابن بطة٢٣٥ص ١ج)  املقدسةط قم( طالب

وبحار  .واللفظ للبخاري ومل يسم الراوي عن ابن عباس:  قال،والبخاري
=  ،ورىـالم الـعإ عن ٥٣٥ و٥٣٣ و٥٣١ص ٣٠ وج٤٦٨ص ٢٢األنـوار ج
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 ٢٧٧ص ٣٦ج و،عن املناقب البن شهرآشوب ٤٧٢ص و،رشاد للمفيدواإل= 

 عن أبان بن أيب ، عن معمر، عن عبد الرزاق٣٩ و ٣٨صغيبة للنعامين عن ال
 ٤٣٨ص ٥ج املصنف للصنعاين و»عليه السالم« عن عيل ، عن سليم،عياش

 ٣٨٢ص ٣جاحللبية السرية  و٨٤٩ص ٢ج العرب وديوان املبتدأ واخلربو
 والشفاء للقايض ٣٣٦ و ٣٢٤ص ١ج ومسند أمحد ٨٧صرشاد للمفيد واإل

 وكشف املحجة ٢٠٤ و ١٢٥ص والدرر البن عبد الرب ٤٣١ص ٢جعياض 
 ٩٣ص ٤ج والفائق للزخمرشي ٢٥١ و ٢٢٧ص ٥ج والبداية والنهاية ٦٤ص

 ورشح اخلفاجي ٤٧ص واألدب املفرد ٢٤٣ و ٢٤١ص ٢جوالرتاتيب اإلدارية 
 عن ٤٣٢ص والطرائف ٢٧٧ص ورشح القاري هبامشه ٢٧٧ص ٤جللشفاء 

البالغة رشح هنج  و٥٩٦ص املرام  وغاية،اجلمع بني الصحيحني وغريه
 . عن اجلوهري٥١ص ٦ج و٥٥ص وكذا ، عن الشيخني٥٤ص ٢ج للمعتزيل

 ٩ج كام يف البخاري »لن تضلوا«: أضاف العالمة األمحدي يف مكاتيب الرسول
 ١ج ومسند أمحد ٣٧ص ٢ق ٢الكربى البن سعد ج والطبقات ١٣٧ص
 . والطرائف٣٣٦ و ٣٢٤ص

 ٩جوكذا » ..»صىل اهللا عليه وآله«إن النبي «: مر فقال ع١٥٦ص ٧جيف البخاري و
 .١٣٧ص
 ١ج ومسند أمحد ٤٣٨ص ٥ج وعبد الرزاق ، وابن شهرآشوب، ومسلم،والطبقات
 .»إن النبي قد اشتد به الوجع« :٤٣١ص ٢ج والشفاء ٣٢٤ص

=  ،ويف بعض طرقه«: ٢٧٨ص ٤ج ويف رشح اخلفاجي ٤٣٢ و ٤٣١صوالطرائف 



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فتنازعوا، وال القول ما قاله عمر: منهم من يقول: يف نص آخرو
 . استفهموه! ما شأنه أهجر؟: ينبغي عند النبي التنازع، فقالوا

ملا  قوموا ـ :»صىل اهللا عليه وآله«فذهبوا يعيدون عليه، فقال رسول اهللا 

                                     
 .» هيجر»اهللا عليه وآلهصىل «إن النبي : فقال عمر= 

 فقال ،ً فقام بعض من حرض يلتمس دواة وكتفا:٤٦٨ص ٢٢األنوار جويف بحار 
إن رسول : فقال رجل منهم« : عن سليم٤٩٨ص و » فإنه هيجر،ارجع«: عمر
 .ًرشاد أيضا كام يف اإل» هيجر»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 إن الوجع قد :مة معناهافقال عمر كل« :٥١ص ٦ج هنج البالغة للمعتزيلويف رشح 
  »..»صىل اهللا عليه وآله«غلب عىل رسول اهللا 

 ؟»أهجر«:  وقال بعضهم،نه هيجرإ: وقال بعضهم«: العرب وديوان املبتدأ واخلربويف 
 .ًمستفهام
 »صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :وهو سيدنا عمر: فقال بعضهم أي: وقال احللبي

 .»قد غلبه الوجع
أليس قد «: أنه قال لطلحة :»عليه السالم« عن عيل ٢٧٧ص ٣٦نوار جاألويف بحار 

 حني دعا بالكنف ليكتب فيها ما ال »صىل اهللا عليه وآله«شهدت رسول اهللا 
 ،»إن رسول اهللا هيجر«:  فقال صاحبك ما قال،تضل األمة بعده وال ختتلف

 ؟وتركها» صىل اهللا عليه وآله«فغضب رسول اهللا 
 .»إن الرجل ليهجر«: رواية ابن عمر من غري كتاب احلميدي قال عمرويف : الطرائف ويف

 ؟»ما شأنه هجر« :ويف كتاب احلميدي قالوا



  ٣٣١                     ..                                جيش أسامه والكتاب الذي مل يكتب: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثروا اللغو واإلختالف عنده ـ دعوين، فالذي أنا فيه خري مما تدعونني إليه 
 .)١(..الخ

بكتف، » صىل اهللا عليه وآله«دعا رسول اهللا :  قالوعن ابن عباس
 .ًائتوين بكتف أكتب لكم كتابا ال ختتلفون بعدي: فقال

وحيكم، : ن حرضفأخذ من عنده من الناس يف لغط، فقالت امرأة مم
 .إليكم» صىل اهللا عليه وآله«عهد رسول اهللا 

 .اسكتي، فإنه ال عقل لك: فقال بعض القوم
 .)٢(أنتم ال أحالم لكم: »صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

                                     
 ٥جالبداية والنهاية  عن البخاري ومسلم، و٢٤٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

بن شاذان األزدي ال اإليضاح ٤٩٩ ص٤جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٧١ص
فتح و ٥٣٤ و ٥٣١ ص٣٠بحار جوال ٥٢١وس صبن طاوال اليقنيو ٣٥٩ص

اإلكامل يف و ٣١ ص١٣ج للمعتزيل البالغةرشح هنج و ١٠٢ ص٨ج الباري
 الكامل يف التاريخو ٤٣٦ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ و ٢٠٢ص أسامء الرجال

إمتاع و ٦٢ ص٢ ق٢جوالعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٣٢٠ ص٢ج بن األثريال
 جممع النورينو ٢٤٧ ص١٢ج والرشادسبل اهلدى و ٤٤٧ ص١٤ج األسامع

 .٢٠٥لرسايب التنكابني صل سفينة النجاةو ٢٠٢لمرندي صل
 ٣جمكاتيب الرسول  عن الطرباين، و٢٤٨ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

املعجم الكبري  و٢١٥ ص٤ججممع الزوائد  و٥٩٨صغاية املرام  عن ٦٩٨ص
 .٣٠ ص١١ج
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الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا «:  وهو يقولفخرج ابن عباس
 .ولغطهم الختالفهم )١(»وبني كتابه
 :ونقول

» عليه السالم«ال ذكر فيه لعيل كسابقه، إن كان وإن هذا املورد، 
 الصحيح من : من كتابنا٣٢ ويف اجلزء .ولكنه يعنيه بال ريبًرصاحة أيضا، 

تفاصيل كثرية حول هذا » صىل اهللا عليه وآله«األعظم سرية النبي 
 ..املوضوع، فمن أراد التوسع فلرياجع ذلك الكتاب

 :  فنقول،»عليه السالم« بعيل له مساس مبارش هنا ملحة مما نوردا نلكن
  :ما أشبه الليلة بالبارحة

صىل «تضمن إساءات عديدة لرسول اهللا قد ما جرى يوم اخلميس إن 
 .»اهللا عليه وآله

                                     
 وقال يف ٦٩٥ ص٣رسول ج ومكاتيب ال٢٤٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(

 عن البخاري يف باب العلم ٣٦٦ص ١ج) نداهلط (تشييد املطاعن : هامشه عن
 وباب ، وكتاب اخلمس عن سعيد، عن عبيد اهللا عنه يف كتاب اجلهاد٣٦٧صو 

قوموا عني : كتاب املرىض باب قول املريض »صىل اهللا عليه وآله«مرض النبي 
 وعن مسلم بطرق كثرية عن سعيد ،معتصا عن كتاب اإل٣٦٨صعن عبيد اهللا و

 ٣٨٠صبن عباس وا وعن املشكاة عن عبيد اهللا عن ،ً عن سعيد أيضا٣٦٩صو
 باإلضافة إىل نصوص أخرى ٥٣٢ص ٣٠األنوار ج وبحار ،عن امللل والنحل

 .تقدمت
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 بتقديم كتف ودواة »صىل اهللا عليه وآله«ه  امتناعهم عن تلبية طلب:منها
 ..ًلك أيضاله، ومنعهم غريهم ممن حرض من ذ

 .. رفع أصواهتم، وضجيجهم، ولغطهم يف حمرضه:ومنها
» صىل اهللا عليه وآله« تنازعهم عنده، حتى طردهم رسول اهللا :ومنها

 ..من ذلك املجلس
بترصفاهتم غري » صىل اهللا عليه وآله« إغضاهبم لرسول اهللا :ومنها

 ..الالئقة، ومنها قوهلم لبعض النساء إهنا ال عقل هلا
حسبنا : ختاذهم القرار املخالف إلرادة الرسول، حني قالوا ا:ومنها
 .كتاب اهللا
صىل « ما هو أعظم وأدهى، وأرش وأرض، وهو اهتامهم النبي :ومنها

 ..باهلجر واهلذيان» اهللا عليه وآله
 حيث ضج الناس، وصاروا يقومون ًوهذا يشبه كثريا ما جرى يف عرفة

صىل اهللا عليه «لو أصواهتم فوق صوت رسول اهللا  وبلغ من ع،ويقعدون
ِصمت، أن »وآله َّ إىل .. »صىل اهللا عليه وآله« اآلذان عن سامع قول الرسول ُ

 ..غري ذلك مما تقدم
  :تشابه آخر بني احلدثني

 بام مل يرصح هلم يف عرفة» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :والغريب يف األمر
 .له، ولكنهم هم الذين استبقوا األمور، ومنعوه من الترصيح بهسوف يقو

وهكذا كان يف يوم اخلميس، فإهنم فعلوا كل تلك املعايص، حتى لقد 
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مل يرصح هلم بعد » صىل اهللا عليه وآله«اهتموه باهلجر واهلذيان، واحلال أن النبي 
 ..لفعلًبالذي يريد أن يكتبه يف ذلك الكتاب أيضا، وقد منعوه من ذلك با

 يف عرفات» صىل اهللا عليه وآله« أن الذين تصدوا للنبي :ًوالالفت أيضا
 !!الذي تصدى له يف يوم اخلميس بأعياهنم وأشخاصهم الفريق نفسههم 

 !!فام أشبه اليوم باألمس، والليلة بالبارحة
  :!؟ أن يكتبه’ما الذي أراد 

مل يكن يريد أن يكتب يف ذلك » صىل اهللا عليه وآله«ال شك يف أنه 
اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة : ًالكتاب أحكاما ووصايا من قبيل

 .، كام ربام يدعيه بعض الناس، ونحو ذلكالعرب
لن تضلوا بعده رصيح يف أن ما يريد كتابته :  ألن قول الرسولً:أوال

 استمرار خط النبوة وهنجها من خالل  وهذا يمثل.يرتبط بالضاللة واهلدى
 .مقام اإلمامة
 عىل املنع من كتابة أمثال هذه الوصايا  إنه ال مربر حلرص عمر:ًثانيا

صىل اهللا عليه «إىل احلد الذي يتهم فيه النبي التي تصون األمة من الضالل 
 !!باهلجر واهلذيان» وآله

يف القرآن الكريم، فال حاجة  إن كانت هذه الوصايا قد وردت :ًثالثا
حسبنا : لكتابتها يف كتاب، وإن مل تكن قد وردت فيه، فال معنى لقول عمر

 ..كتاب اهللا
ً إن احلافظ لألمة من الضالل ال بد أن يكون أمرا يمكن أن يؤثر يف ً:رابعا
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، كل قضايا اإلسالم وحقائقه، واعتقاداته، وأخالقياته، ورشائعه، وتوجيهاته
 .وتلك الوصايا املزعومة ليست كذلك

  :نصوص تدل على مضمون الكتاب
أن » صىل اهللا عليه وآله«لقد ورد الترصيح بمعلومية ما كان يريد النبي 

، ، واخلفاجيابن عباسًورصح به أيضا  نفسه، عىل لسان عمر.. يكتبه
 :ً، بل النبي نفسه أيضا، فالحظ النصوص التالية والدهلوي،والكرماين
» صىل اهللا عليه وآله«إنه :  والدهلوي، والكرماين،قال اخلفاجي ـ ١

 .)١(»عليه السالم«أراد أن يكتب والية عيل 
: »عليه السالم«عن عيل يف حديث هلام  بن عباس الوقال عمر ـ ٢

 وانتشار أمر ، من الفتنةً خوفا،مر يف مرضه، فصددته عنه لألُهَرُكْذَأراد أن ي«
ا ـال إمضاء مإ وأبى اهللا . وأمسك، فعلم رسول اهللا ما يف نفيس.سالماإل

 .)٢(»حتم

                                     
 عن ٤٢٦ ص١ وتشييد املطاعن ج٣٢٥ ص٤رشح الشفاء للخفاجي ج:  راجع)١(

فاجي، والكرماين يف رشح البخاري، وعن رشح املشكاة للدهلوي، وعن اخل
 .١٧١ ص٢ وعمدة القاري ج١٠٢ و ١٠١ ص٨ وج١٨٦ ص١فتح الباري ج

) املقصد الثاين(غاية املرام :  وراجع٧٩ ص١٢البالغة للمعتزيل جرشح هنج  )٢(
مكاتيب  و٥٥٥ ص٣٠ج  وبحار األنوار٥٩٦ ص٧٣فصل الفضائل، باب 

 .٧٠٦ ص٣جالرسول 
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هل بقي يف «: »عليه السالم« سأله عن عيل أن عمر: عن ابن عباس ـ ٣
 ! من أمر اخلالفة؟ءنفسه يش
 .نعم: قلت
 ! نص عليه؟»صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا أأيزعم : قال
 . نعم: قلت

 .صدق: عيه، فقالَّ عام يدلت أيبأس :وأزيدك
مره ذرو أ  يف»صىل اهللا عليه وآله«لقد كان من رسول اهللا : فقال عمر

  . ماًمره وقتاأ ولقد كان يربع يف .ًمن قول ال يثبت حجة، وال يقطع عذرا
 وحيطة ً إشفاقا،ن يرصح باسمه فمنعت من ذلكأولقد أراد يف مرضه 

 .سالمعىل اإل
 .)١(»ًبداأ ال ورب هذه البنية ال جتتمع عليه قريش

                                     
بغداد ألمحد بن تاريخ  عن كتاب ٢١  و٢٠ص ١٢جللمعتزيل  رشح هنج البالغة) ١(

وقاموس  ٨٢  و٨٠  و٨٤  و٨٦  و٨٥  و٧٩ ص١٢ وراجع ج،أيب طاهر
 ٤ج و٢٤٤ص ٦ وهبج الصباغة ج١٨٨ ص٧ج و٣٩٨ ص٦جالرجال 

: وراجع. ٨٠ و ٧٢ ص)اجلزء املتعلق باخللفاء (وعن ناسخ التواريخ ٣٨١ص
ونفحات  ١٥٧ ص٣٨جو ٧٥ ص٣١جو ٥٥٦ و ٢٤٤ ص٣٠ جبحار األنوار
ط ( وغاية املرام ٥ ص٣ والرصاط املستقيم ج١٢١ و ١١٨ و ٨١الالهوت ص

 ٤٥٠لشريواين صل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٥٩٥ص) حجرية
= كشف الغمة و ١٠٦الدرجات الرفيعة صو ٧٠٧ ص٣مكاتيب الرسول جو
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أراد األمر » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : وحني قال له ابن عباس ـ ٤
 :أجابه عمر. »عليه السالم«لعيل 

 فكان ،مر له األ»صىل اهللا عليه وآله«، وأراد رسول اهللا بن عباسايا 
  !؟ إذا مل يرد اهللا تعاىل ذلك،ماذا

راد اهللا غريه، فنفذ ، وأً أراد أمرا»صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا 
صىل اهللا عليه « أوكلام أراد رسول اهللا ، ومل ينفذ مراد رسوله،مراد اهللا تعاىل

 .)١(!؟ كان»وآله
قد أشار يف بياناته األخرى إىل ذلك كان » صىل اهللا عليه وآله«إنه  ـ ٥

يا أهيا الناس، إين تركت «: اليشء الذي حتفظ به األمة من الضالل، فقال
 .)٢(»كتاب اهللا، وعرتيت أهل بيتي: أخذتم لن تضلوافيكم ما إن 

                                     
موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و ٤٧٢كشف اليقني صو ٤٧ ص٢ج= 
التحفة و ٣٩١ و ٩١ ص٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«

لرسايب لسفينة النجاة و ١٤٤يحيى بن احلسني بن القاسم صلالعسجدية 
 .٢٢٦التنكابني ص

 ٥٩٦ص) املقصد الثاين( وغاية املرام ٧٩ و ٧٨ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 ٣ وج٦١٠ ص١سول جمكاتيب الر: وراجع. ٥٥٤ ص٣٠وبحار األنوار ج

 .١٤٧ بن احلسني بن القاسم صليحيىالتحفة العسجدية  و٧٠٧ص
ًحديث الثقلني للوشنوي جتد شطرا وافيا من مصادر حديث الثقلني، :  راجع)٢( ً

 .٥٠ و ٤٩واملراجعات ص
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ًولكن هذا ال يعني أن يصبح اهلدى أمرا مفروضا، وجربيا تكوينيا ً ً بل . ً
ولكن الكتابة من شأهنا .. هو مرشوط باألخذ بام يكتبه هلم، واختيارهم له

 .لو حتققت برشوطها أن حتصن الناس من الشبهات واألضاليل
  : بكر أيبستخالفالعله أراد 

من كتب » صىل اهللا عليه وآله«أن غرض النبي : َّوقد ادعت عائشة
صىل اهللا عليه «، وأنه »عليه السالم«، ال لعيل الوصية أليب بكر: كانالكتاب 

ً كتابا، فإين ادعي يل أباك وأخاك، حتى أكتب أليب بكر: قال لعائشة» وآله
 . )١(أخاف أن يقول قائل، ويتمنى متمن، ويأبى اهللا واملؤمنون إال أبا بكر

                                     
 ٤٣٣ ص١٤ وإمتاع األسامع ج٣٨٠ ص١تاريخ اإلسالم للذهبي ج:  راجع)١(

 واملعجم ٢٦كتاب الوفاة للنسائي ص و٢٥٣ ص٤والسنن الكربى للنسائي ج
:  ويف هامشه عن٧١٠ ص٣ومكاتيب الرسول ج. ٣٤٠ ص٦األوسط ج

ط (و  ١٢٨ و ١٢٧ص ١ق ٣ج و٢٤ص ٢ق ٢جالطبقات الكربى البن سعد 
 وفتح ،ستخالف باب اإل١٠٠ص ٩جوالبخاري  ١٨٠ ص٣ج) دار صادر

 ٢٤ج و١٧١ص ٢ج وعمدة القاري ١٧٧ص ١٣ج و١٨٦ص ١جالباري 
 ١٢٥ص والدرر البن عبد الرب ٥٤١صاب السنة البن أيب عاصم  وكت٢٧٨ص
 والسرية ١٨٥٧ص ٤ج ومسلم ٣٢ص ٤ج واملنتظم البن اجلوزي ٢٠٤و 

 ١٤ج و١٦٢ص ١٢ج و١٦٢ص ١١ج وكنز العامل ٣٨١ص ٣جاحللبية 
 والكامل البن عدي ١٤٦ و ١٤٤ و ١٠٦ و ٤٧ص ٦ج ومسند أمحد ١٥٢ص
=  والبداية والنهاية ١٦٩ص ٢ج ومنحة املعبود ٧٠٥ص ٢ج و ٢١٤٠ص ٦ج
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 ، وابنهلقد مهمت أو أردت أن أرسل إىل أيب بكر: بلفظ ورواه البخاري
 اهللا ويدفع ىيأب: ت ثم قل، املتمنونى أن يقول قائلون، أو يتمن،فأعهد

 .املؤمنون، أو يدفع اهللا ويأبى املؤمنون
 : يف مرضه»صىل اهللا عليه وآله«قال يل رسول اهللا  :ورواه مسلم بلفظ

 أو ، متمنى فإين أخاف أن يتمن،ً أباك وأخاك حتى أكتب كتاباادع يل أبا بكر
 .با بكر ويأبى اهللا واملؤمنون إال أ،أنا أوىل: يقول قائل

 .)١( ومل يذكر أبا بكر،ًأنه أراد أن يكتب كتابا :وقد ورد
دعا عبد الرمحن » صىل اهللا عليه وآله«ملا ثقل رسول اهللا : وعن عائشة

 . ً كتابا ال خيتلف عليهائتني بكتف حتى أكتب أليب بكر:  فقالبن أيب بكر
اجلس، أبى اهللا واملؤمنون أن خيتلف : فقال.  ليقومفذهب عبد الرمحن

                                     
 ١٨١ص ٥ج و٦٣ص ٣ج وجممع الزوائد ١٩٨ص ٦ج و٢٢٨ص ٥ج= 

 بحار األنوار :وراجع. ٤ص ٣ج والرصاط املستقيم ٢٣٥ص ١جاألماين  وبلوغ
جمموعة  و٤٣١ و ٤١١ص ١ج) ط هند( وتشييد املطاعن ٣٥١ص ٢٨ج

ن  ع١٣ص ٦ج وابن أيب احلديد ١٨صالوثائق السياسية املقدمة الثالثة 
فإهنم وضعوه يف مقابلة :  وقال٤٩ص ١١ج وأنكره و، ومسلم،البخاري

ائتوين بدواة وبياض اكتب لكم ما ال تضلوا بعده «احلديث املروي عنه يف مرضه 
 ويف تشييد » قد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهللا:أبدا فاختلفوا عنده وقال قوم منهم

 . وعن جامع األصولنكار عنه نقل اإل٤٣١ص ١جاملطاعن 
 .٢٤٧ ص١٢ سبل اهلدى والرشاد ج)١(
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 .)١(عىل أيب بكر

                                     
تاريخ  و١٢٤ص األربعني البلدانية و٢٤٧ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج:  راجع)١(

 ويف ٧١١ ص٣ ومكاتيب الرسول ج٢٧٠و  ٢٦٩ ص٣٠جمدينة دمشق 
 ٣ج و٢٤ص ٢ق ٢جالطبقات الكربى البن سعد : هامشه عن املصادر التالية

 ١٠٠ص ٩جوالبخاري  ١٨٠ ص٣ج) ار صادرط د(و  ١٢٨ و ١٢٧ص ١ق
 وعمدة القاري ١٧٧ص ١٣ج و١٨٦ص ١ج وفتح الباري ،ستخالفباب اإل

 والدرر ٥٤١ص وكتاب السنة البن أيب عاصم ٢٧٨ص ٢٤ج و١٧١ص ٢ج
 ٤ج ومسلم ٣٢ص ٤ج واملنتظم البن اجلوزي ٢٠٤ و ١٢٥صالبن عبد الرب 

 ١٢ج و١٦٢ص ١١ج وكنز العامل ٣٨١ص ٣ج والسرية احللبية ٨٥٧ص
 ١٤٦ و ١٤٤ و ١٠٦ و ٤٧ص ٦ج ومسند أمحد ١٥٢ص ١٤ج و١٦٢ص

 ١٦٩ص ٢ج ومنحة املعبود ٧٠٥ص ٢ج و٢١٤٠ص ٦جوالكامل البن عدي 
 ٥ج و٦٣ص ٣ج وجممع الزوائد ١٩٨ص ٦ج و٢٢٨ص ٥جوالبداية والنهاية 

 :وراجع. ٤ص ٣ج والرصاط املستقيم ٢٣٥ص ١ج وبلوغ األماين ١٨١ص
 ٤٣١ و ٤١١ص ١ج) نداهلط ( وتشييد املطاعن ٣٥١ص ٢٨ج بحار األنوار

 ١٣ص ٦ج وابن أيب احلديد ١٨ص املقدمة الثالثة ،الوثائق السياسيةجمموعة و
فإهنم وضعوه يف مقابلة :  وقال٤٩ص ١١وج ومسلم وأنكره ،عن البخاري

ده كتب لكم ما ال تضلوا بعأائتوين بدواة وبياض «احلديث املروي عنه يف مرضه 
 ويف » وقال قوم منهم قد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهللا، فاختلفوا عنده،ًأبدا

 .نكار عنه وعن جامع األصول نقل األ٤٣١ص ١جتشييد املطاعن 
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 : ونقول
  عمرما نقلناه عن إن ما تقدم يدل عىل خالف ذلك، وال سيام ً:أوال

 .نفسه
وإبعاد األمر ، من أشد املتحمسني لوالية أيب بكركان   عمر إن:ًثانيا

حتى لقد رضب .. ًطمعا يف وصول األمر إليه» عليه السالم«عن عيل 
 وفعل األفاعيل يف خمتلف ،وأسقط جنينها» عليها السالم« الزهراء

 .. من كتابة ذلكاإلجتاهات من أجل ذلك، فلامذا يمنع النبي
، فقد حصل املطلوب،  لو كان املقصود هو كتابة إسم أيب بكر:ًثالثا

، »صىل اهللا عليه وآله« إىل اخلالفة بالفعل بعد وفاة النبي بوصول أيب بكر
نبي من  ألجل منع ال،يبكي حتى يبل احلىصبعد ذلك  فلامذا كان ابن عباس

 ! يوم اخلميس؟كتابة ذلك الكتاب
صىل اهللا « ترصح بأن النبي  إن روايتهم حول الكتابة أليب بكر:ًرابعا
 ! ؟هو الذي عدل عن كتابة ذلك الكتاب، فلامذ يبكي ابن عباس» عليه وآله
أنه ال ينطق عن  واحلال !؟ملاذا يتقلب النبي يف ترصفاته، ويغري آراءهثم 

 !اهلوى إن هو إال وحي يوحى
 وكثري ، وبنو هاشم» السالمامعليه«، وعيل  لقد أبت الزهراء:ًخامسا

 فكيف يقول !؟ فهل مل يكن هؤالء من املؤمنني،آخرون خالفة أيب بكر
 ..خيتلف عىل أيب بكر اهللا واملؤمنون أن أبى» صىل اهللا عليه وآله«

 فإن اإلختالف ال يزال ،تحققيهذه الكلمة مل مضمون  أن :والالفت
ٍقائام منذئذ وإىل يومنا هذا ً.. 
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 صيانة األمة من اإلختالف  مل يرتتب عىل استخالف أيب بكر:ًسادسا
تن فيها، ، وظهرت الفاوالضالل إىل يوم القيامة، بل متزقت أوصاهل

 وانترشت الشبهات، وحتكم فيها ،وسفكت الدماء، وفشت الضالالت
 ، والزهراء،عىل رأسهم عيلول خيارها وأبرارها ِتُر بل قِهُفجارها، وق

 ..» السالممعليه« وبقية األئمة ،واحلسنان
  : بالناسصالة أيب بكر

: »صىل اهللا عليه وآله«جرت يف مرض رسول اهللا ومن األحداث التي 
مكانه،  أن يصيل بالناس  حاول أبو بكر،»صىل اهللا عليه وآله«أنه ملا ثقل 

فلام دخل يف الصالة، وجد رسول اهللا : فعن عائشة.. فمنعه الرسول نفسه
، العباس)  بنالفضل( اأحدمه: ًمن نفسه خفة، فخرج هيادي بني رجلني

 .لصالة الظهر، كأين أنظر إىل رجليه خيطان األرض من الوجع
فدخلت عىل ابن  «:قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، بن مسعود

َّسمت لك أ: ًيئا، غري أنه قال، فعرضت حديثها عليه، فام أنكر منه شعباس
 !؟الرجل الذي كان مع العباس

 . ال:قال
 . )١( عيل بن أيب طالب:قال

                                     
ط دار ( و ١٧٥ ص١ والبخاري ج٨٥ و ٥٩ و ٥٨ آفة أصحاب احلديث ص)١(

 ١٠٢ ص٢ج سنن النسائي و٢١ ص٢ وصحيح مسلم ج١٦٩ ص١ج) الفكر
 = ارـمعرفة السنن واآلث و١٥١ ص٨ وج٨١ ص٣جلبيهقي لى السنن الكربو
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ً، أو ال تطيب له نفسا )١( ال تقدر عىل أن تذكره بخريولكن عائشة
 .)٢(»بخري

 . ابعثوا إىل عيل فادعوه:قال» آلهصىل اهللا عليه و«، أنه عباسوعن ابن 
 . لو بعثت إىل أيب بكر:فقالت عائشة
 . لو بعثت إىل عمر:وقالت حفصة

                                     
 ١٤ج إمتاع األسامع و٥٢ ص٢جلزيلعي لنصب الراية  و٣٥٩ص ٢ج= 
 عن ١٤٢ ص٢٨ج  وبحار األنوار٥٠٥ ص٢جمسند ابن راهويه  و٤٥٥ص

سفينة  و٢٨٨ ص١جسنن الدارمي  و٣٨٣ ـ ٣٨٢ ص١١جامع األصول ج
  .١٤٩ و ١٤٨صلرسايب التنكابني لالنجاة 

فتح الباري  و١٩٢ ص٥ وعمدة القاري ج٤٣٣ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  )١(
 و ٣٢٤ ص٩جالغدير  و٢٨٧ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و١٣١ ص٢ج

  .٤١٥ ص ٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٩٢
خالصة عبقات  و١٩٢ ص٥ وعمدة القاري ج٢٢٨ و ٣٤ ص٦جمحد أمسند  )٢(

 ٣٢٥ و ٣٢٤ ص٩جالغدير  و١٣١ ص٢ج فتح الباري و٢٨٧ ص٣جاألنوار 
 ٤٣٠ ص٥جلصنعاين لاملصنف  و١٧٥ ص١صحيح البخاري ج: وراجع

 ١٧٥ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و١٢٦ص) الشيعي(لطربي لاملسرتشد و
مناقب  و٣١١ ص١جلمفيد لاإلرشاد و ٤٣٣ ص٢ج األمم وامللوكتاريخ و

 ٢٩٩ ص١٢جقاموس الرجال  و٤٧٢صلشريواين ل »عليه السالم«أهل البيت 
 . ٤٥ ص٣١ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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، انرصفوا، فإن تك يل »صىل اهللا عليه وآله«ًفاجتمعوا عنده مجيعا، فقال 
 .حاجة ابعث إليكم، فانرصفوا

 ..)١(إلخ. نعم:  آن الصالة، قيل:»اهللا عليه وآلهصىل «وقال 
 : عن ابن عباس وحسب نص ابن شهر آشوب  ـ٧

 مرضه الذي مات فيه كان يف »صىل اهللا عليه وآله«ملا مرض رسول اهللا 
 ً. ادعوا يل عليا: فقال،بيت عائشة

 .ندعو لك أبا بكر :قالت عائشة
 .ادعوه :قال

 . ندعو لك عمر،يا رسول اهللا :قالت حفصة
 .ادعوه :قال

 . ندعو لك العباس،يا رسول اهللا :قالت أم الفضل
 .ادعوه :قال

 . فسكت،ًفلام اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليا
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«قوموا عن رسول اهللا  :فقال عمر

                                     
 ١٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٤٣٩ ص٢تاريخ األمم وامللوك ج:  راجع)١(

 ومناقب أهل البيت للشريواين ١٤٩ وسفينة النجاة للتنكابني ص٣٥ و٣٣ص
 .٢٢٧صلمفيد لاجلمل  و٣٩٧ص

= د ـمحأمسند وه، ـ عن٥٢١ ص٢٢ ج وبحار األنوار٢٠٣ ص١ جآل أيب طالبمناقب ) ٢(
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، عن أيب بكر..  ادعوه:»صىل اهللا عليه وآله«والظاهر هو أن قوله 
 هو إرجاع لألمر إليهم، وجعلهم باخليار يف أن يفعلوا ما ، والعباسوعمر

ًا هلم بدعوهتم لكان قد كلمهم حني حرضوا عنده، حيبون، إذ لو كان أمر
 .. والروايات املتقدمة تصلح قرينة عىل ذلك

  : يروي ويستدل ×علي 
إن رسول :  قال»عليه السالم« عن عيل بن أيب طالب وروى البالذري

ه فيؤذنه  يأتيه يف مرض مل يمت فجأة، كان بالل»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 أن يصيل بالناس، وهو يرى مكاين، فلام قبض رسول بالصالة، فيأمر أبا بكر

 قد واله »صىل اهللا عليه وآله« رأوا أن رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)١( فولوه أمر دنياهم،أمر دينهم

» صىل اهللا عليه وآله«ملا قبض رسول اهللا :  عنه قالوروى البالذري
 يف  قد قدم أبا بكر»صىل اهللا عليه وآله« فوجدنا النبي ،نظرنا يف أمرنا

 لديننا، »صىل اهللا عليه وآله«الصالة، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول اهللا 
 عليه صىل اهللا«، ومن ذا كان يؤخره عن مقام أقامه رسول اهللا فقدمنا أبا بكر

                                     
 ١٢جلطرباين لاملعجم الكبري   و٣٩١ ص١جسنن ابن ماجة  و٣٥٦ ص١ج= 
 .٨٩ص

 ٣٢٨ ص١١جكنز العامل  عن البالذري، و٣١٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
ط دار (السرية احللبية :  وراجع٤٤٣ و ٤٤١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق و

 .١٢ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٤٩٠ ص٣ج )املعرفة
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 .)١(!؟ فيه»وآله
قال عيل بن أيب طالب :  قال عن قيس بن عبادروى احلسن البرصيو

 ً مرض ليايل وأياما»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :صلوات اهللا عليه
 . بالناس يصيل مروا أبا بكر:قوليينادى بالصالة، ف

 فإذا الصالة علم ، نظرت»صىل اهللا عليه وآله«لام قبض رسول اهللا ف
صىل اهللا عليه «سالم، وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من ريض رسول اهللا اإل

 .)٢( لديننا، فبايعنا أبا بكر»وآله
، وبايعه الناس، ع أبو بكرملا بوي:  قال عن أيب اجلحافوروى البالذري

 .أهيا الناس قد أقلتكم بيعتكم: ًقام ينادي ثالثا
صىل اهللا « قدمك رسول اهللا ،واهللا ال نقيلك وال نستقيلك: فقال عيل

 .)٣(!؟ يف الصالة، فمن ذا يؤخرك»عليه وآله

                                     
 ٢٢جبن عبد الرب الالتمهيد  عن البالذري، و٣١٦ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

الوايف  و١٥٠ص ١جالرياض النرضة  عن ٣٦ ص٨جالغدير  و١٢٩ص
 ١٨٣ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى :  وراجع١٦٦ ص١٧جبالوفيات 

 .٢٦٥ ص٣٠ جتاريخ مدينة دمشقو
 عنه، ١٤٦ ص٢٨ج  وبحار األنوار٩٧١ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٢(

صفة الصفوة  وعن ٣٦ ص٨جالغدير  و١٢٩ ص٢٢جبن عبد الرب الالتمهيد و
 .١٦٦ ص٧جالوايف بالوفيات  و٩٧ ص١ج

=  ١جرآن ـ عن البالذري، واجلامع ألحكام الق٣١٧ ص١٢سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(
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 : ونقول
صىل اهللا عليه «لبية طلب النبي  ترفضان ت وحفصة أن عائشة:تقدم

،  وعمررصان عىل دعوة أيب بكرتإليه، و» عليه السالم«دعوة عيل » وآله
 .أن يكلمهام ويرصفهام عنه» صىل اهللا عليه وآله«ويأتيان، فريفض النبي 

، وهذا يعطي اإلنطباع عن حماوالهتم إبعاد عيل، واإلستبداد باألمور
 .»صىل اهللا عليه وآله«دون رضا من النبي من 

صىل اهللا «وقد تأكد ذلك بام جرى يوم اخلميس، حيث اهتموا النبي 
ًباهلذيان، ورفضوا تقديم كتف ودواة إليه ليكتب هلم كتابا لن » عليه وآله

 ً.يضلوا بعده أبدا
صىل اهللا عليه « رغم لعن النبي كام أهنم رفضوا املسري يف جيش أسامة

 ..من ختلف عن ذلك اجليش، وتأكيده عىل جتهيزه ومسريه» وآله
قد رشع يصيل  بأن أبا بكر» صىل اهللا عليه وآله«وحني علم النبي 

 .بالناس، خرج رغم شدة وجعه، وعزله عن الصالة، وصىل هبم بنفسه

                                     
أضواء البيان  و٦٥٧ و ٦٥٤ ص٥كنز العامل ج و١٧٢ ص٧ وج٢٧٢ص =
العثامنية  و٥٧٦ ص٣بقات املحدثني بأصبهان جط و٣١ ص١لشنقيطي جل

 وبحار ٢٠١ ص١لصدوق جل »عليه السالم«عيون أخبار الرضا : وراجع ٢٣٥ص
تاريخ مدينة دمشق  و٤٠ ص٨الغدير ج و١٩٢ ص٤٩ وج٦٢١ ص٣١ جاألنوار

 )حتقيق الشريي(  و٢٢ ص١ج )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٣٤٥ ص٦٤ج
 .٢٢١صإثبات الوالية مصباح اهلداية يف  و٣٣ ص١ج
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صىل اهللا عليه «األعظم الصحيح من سرية النبي : وقد ناقشنا يف كتابنا
نفسه هو الذي أمره » صىل اهللا عليه وآله«ما ادعوه من أن النبي » وآله

صىل اهللا عليه «إنه : قوهلمن ذلك ال يمكن أن يتالءم مع إ:  وقلنا،بالصالة
 .عزله عن الصالةقد » وآله

 فال حاجة إىل تكرار ،أثبتنا هناك فساد أقاويلهم املختلفة يف ذلكو
عليه « إملاحات يسرية إىل ما له ارتباط مبارش بعيل ذكر هنا، ولكننا نذلك هنا
 :فنقول ،»السالم

الذي نسبوه إىل عيل ، عىل صحة خالفة أيب بكراإلستدالل  إن ً:أوال
فإن من يصلح إلمامة اجلامعة يف الصالة كام تقدم ال يصح، » عليه السالم«

 .يوش، وال للقضاء بني الناس إلخح إلمامة األمة، وال لقيادة اجللقد ال يص
 عند هؤالء الناس العلم والشجاعةيف إمامة الصالة  ال يشرتط :ًثانيا
إمامة األمة، بل ال املعتربة يف رشائط الوال غري ذلك من .. يف اإلمام

صىل اهللا عليه «قد رووا عن النبي ف ،التقوى والعدالةفيها حتى يشرتطون 
 .)١( بر وفاجرصلوا خلف كل: ، أنه قال»وآله

                                     
 ٨٤جامع اخلالف والوفاق ص و٦٣الباب : سنن أيب داود كتاب الصالة: راجع) ١(

مغني و ٢٦٨ ص٥لنووي جلاملجموع و ٣٣١ ص٤لرافعي جلفتح العزيز و
حتفة الفقهاء و ٤٠ ص١املبسوط الرسخيس جو ٧٥ ص٣لرشبيني جلاملحتاج 

 ١٥٦ ص١شاين ج بكر الكايبألبدائع الصنائع و ٢٢٩ ص١لسمرقندي جل
=  ١ري جـبن نجيم املصالق ـرائـالبحر الو ١٩ ص٤امرديني جـللر النقي ـاجلوهو
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» صىل اهللا عليه وآله« إذا كان الوجع قد غلب عىل رسول اهللا :ًثالثا
كام زعمه أو غلبه الوجع حتى أسقط كالمه عن اإلعتبار، حتى صار هيجر، 

صىل «، ووافقه عليه مجاعة ممن هم معه، فال قيمة ملا يصدر عن النبي عمر
 . نفسهول عمر حسب قيف هذه احلال» اهللا عليه وآله
 قد عزل عن هذه الصالة، وال  رصحت الروايات بأن أبا بكرً:رابعا

ًأقل من أن ذلك حمتمل إحتامال قويا، استنادا إىل الروايات الصحيحة فيه،  ً ً
» صىل اهللا عليه وآله«فال يصح اإلستدالل بأمر بادر هو إليه، فعزله النبي 

 .عنه
 هي إن عائشة: كان يقول» عليه السالم«ًهنم يذكرون أن عليا  إ:ًخامسا

 :قال أستاذ املعتزيلفقد التي أمرت أباها أن يصيل بالناس، 

                                     
رشح و ٤٢٩ ص١نيل األوطار جو ٣٣١ ص٤تلخيص احلبري جو ٦١٠ص= 

 ٢٠٢لشيخ املفيد صلاإلفصاح ولطربي لاملسرتشد و ٢٥٤ ص٥أصول الكايف ج
 عوايلو ٢٣٢وس صبن طاوالالطرائف و ٥٤لشيخ املفيد صلاملسائل العكربية و
لعيني لعمدة القاري و ١٩ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى و ٣٧ ص١ جيلالآل
 ٢سنن الدارقطني جو ١٤٥بن قتيبة صالتأويل خمتلف احلديث و ٤٨ ص١١ج
نصب و ٢٥٧ و ٢٥٦ ص١لذهبي جلتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق و ٤٤ص

اجلامع و ١٦٨ ص١أحاديث اهلداية ج الدراية يف ختريجو ٣٤ و ٣٣ ص٢الراية ج
لعجلوين لكشف اخلفاء و ٥٤ ص٦كنز العامل جو ٩٧ ص٢لسيوطي جلالصغري 

 .١٥٦ ص١لرسخيس جل   رشح السري الكبريو ٣٢ و ٢٩ ص٢ج
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، يف مرضه أنفذ جيش أسامة» صىل اهللا عليه وآله«فلام ثقل رسول اهللا «
عليه «فكان عيل .  واألنصار وغريه من أعالم املهاجرينوجعل فيه أبا بكر

صىل اهللا عليه «ٍحينئذ بوصوله إىل األمر ـ إن حدث برسول اهللا » السالم
ع  لو مات خللت من منازأن املدينة: وتغلب عىل ظنه. حدث ـ أوثق» وآله

ًينازعه األمر بالكلية، فيأخذه صفوا عفوا، وتتم له البيعة، فال يتهيأ فسخها  ً
 ..ٌّلو رام ضد منازعته عليها

 ـ بإرساهلا إليه، وإعالمه بأن  من جيش أسامةفكان من عود أيب بكر
ث الصالة يموت ـ ما كان، ومن حدي» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .بالناس ما عرف
ـ حسب ًأهنا أمرت بالال موىل أبيها : إىل عائشة» عليه السالم«فنسب عيل 

ليصل هبم : أن يأمره فليصل بالناس، ألن رسول اهللا ـ كام روي ـ قالزعمهم ـ 
صىل اهللا عليه «وكانت صالة الصبح؛ فخرج رسول اهللا . أحدهم، ومل يعني

، حتى قام يف خر رمق، يتهادى بني عيل والفضل بن العباسوهو يف آ» وآله
 .املحراب ـ كام ورد يف اخلرب ـ ثم دخل، فامت ارتفاع الضحى
ًأيكم يطيب نفسا : فجعل يوم صالته حجة يف رصف األمر إليه، وقال

 .أن يتقدم قدمني قدمهام رسول اهللا يف الصالة
لرصفه عنها، بل » صىل اهللا عليه وآله«اهللا ومل حيملوا خروج رسول 

فبويع عىل هذه النكتة التي اهتمها عيل .. ملحافظته عىل الصالة مهام أمكن
 .عىل أهنا ابتدأت منها» عليه السالم«

: ًيذكر هذا ألصحابه يف خلواته كثريا، ويقول» عليه السالم«وكان عيل 
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ً إال إنكارا هلذه ت يوسفإنكن لصوحيبا: »صىل اهللا عليه وآله«إنه مل يقل 
 تبادرتا إىل تعيني أبوهيام، وأنه استدركها ًاحلال، وغضبا منها، ألهنا وحفصة

ّبخروجه، ورصفه عن املحراب، فلم جيد ذلك وال أثر ِ مع قوة الداعي . ْ
مر، وتقرر حاله يف نفوس ، ويمهد له قاعدة األالذي كان يدعو إىل أيب بكر

 .. واألنصارالناس، ومن اتبعه عىل ذلك من أعيان املهاجرين
 عينت أباها للصالة، إن عائشة: أفتقول أنت: »رمحه اهللا«فقلت له 

 !مل يعينه؟» صىل اهللا عليه وآله«ورسول اهللا 
ًا فال أقول ذلك، ولكن عليا كان يقوله، وتكليفي غري أما أن: فقال

ًكان حارضا، ومل أكن حارضا. تكليفه  .)١(»الخ.. ً
 :ونقول
  فاجأ أستاذه اللمعاينأن املعتزيل : أن الفقرة األخرية أظهرت:ونالحظ

عليه «ن عيل بسؤاله، وربام يكون قد أخافه، فاضطر إىل أن يميز نفسه ع
هو الذي يعيش » عليه السالم«ًيف هذا األمر، مع إملاحه إىل أن عليا » السالم

 اينـن اللمعـًارضا، ومل يكـحان عيل ـ فقد ك،احلدث، ويعرف تفاصيله
 !!ًحارضا

حول هذا األمر، فقد قال » عليه السالم«ونحن تكفينا شهادة عيل 
عيل مع احلق واحلق مع عيل، يدور معه «: » وآلهصىل اهللا عليه«رسول اهللا 

                                     
لشريازي لكتاب األربعني  و١٩٨ ـ ١٩٦ ص٩رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 .٦١٩ص



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(أو نحو ذلك» كيفام دار
 يف مل يزل يعلن سخطه وإدانته أليب بكر »عليه السالم«ً إن عليا :ًسادسا

 فكيف يستدل .»صىل اهللا عليه وآله«خلالفة منه بعد رسول اهللا ااغتصابه 
 !  ثم ينكر عليه أخذها منه؟،لصحة خالفة أيب بكر

إن  :نقول يف الناس ليقيله الناس البيعة  بالنسبة ملناداة أيب بكر:ًسابعا
لهم هو بيعتهم له، وليس يفيه مغالطة ظاهرة، فإن املطلوب هو أن يق

 .العكس
 
 
 
 
 

                                     
 وكنوز ١٦٦ ص٣ واجلامع الصحيح للرتمذي ج١٢٤ ص٣املستدرك للحاكم ج) ١(

وجامع  ٢٣٤و  ٢٣٣ ص٧ وجممع الزوائد ج٧٠ و ٦٥احلقائق للمناوي ص
 ١٤٦ ـ ١٤١ ص١ وج٣٥ ص٢كشف الغمة ج:  وراجع٤٢٠ ص٩األصول ج
  و١١٩ ص٣ ومستدرك احلاكم ج٣٢٢ ص١٤ وتاريخ بغداد ج٣٦واجلمل ص

 ٦ج وكنز العامل ٥٦ وراجع نزل األبرار ص، وتلخيصه للذهبي هبامشه١٢٤
تاريخ  و٧٢ ص١٨ج و٢٩٧ ص٢ج للمعتزيل  البالغةرشح هنج و١٥٧ص

 .٤٤٩ ص٤٢مدينة دمشق ج



  ٣٥٣                     ..                                جيش أسامه والكتاب الذي مل يكتب: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١           
  فصيلي ـ الفهرس الت٢          
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٥٥                     ..                                جيش أسامه والكتاب الذي مل يكتب: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٢٢ ـ ٥.....................................وقضاء.. علم :الفصل الثاين

  ٧٠ ـ ٢٣........................ واإلمامة×بذل عيل  :الفصل الثالث

  ٣٦ ـ ٧١...........’ يف كالم الرسول ×عيل  :الفصل الرابع

  ١٢٦ ـ ٩٧.................يف سورة هل أتى× عيل  :الفصل اخلامس

  ١٦٢ ـ ١٢٧.............وحديث الكساء.. آية التطهري :الفصل السادس

  ١٩٤ ـ ١٦٣...........×وأدعية عيل .. االسم األكرب :الفصل السابع

  ٢٥٠ ـ ١٩٥................................حديث الطري :الفصل الثامن

  ٢٧٤ ـ ٢٥١.........................من أحاديث اإلمامة :الفصل التاسع

  ٢٩٢ ـ ٢٧٥...............................وآثار.. أحقاد :الفصل العارش

   ..والوفاة.. املرض : عشرثالثالباب ال

  ٣١٨ ـ ٢٩٥....... يف مرض الوفاة’وصايا النبي  :الفصل األول

  ٣٥٢ ـ ٣١٩..........جيش أسامة والكتاب الذي مل يكتب :الفصل الثاين

  ٣٦٦ ـ ٣٥٣..................................................:الفهارس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  ٣٥٧                     ..                                                                                                           الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   ..وقضاء.. علم :الفصل الثاين

  ٧..........................................:وقضاء الشيخني..  عيلقضاء
  ١١..............................................:القرعة لكل أمر مشكل

  ١٢................................:حدث يف اجلاهلية وقضاء يف اإلسالم

  ١٤.......................................:القارصة والقامصة والواقصة

  ١٧.................................: يمتحن أصحابه’الرسول 

  ١٨..........................................................:قولوا اآلن

  ١٨.........................................:وارث علمي، واملبني ألمتي

  ١٩.....................................................!:ملاذا يمتحنهم؟

  ٢٠..............................................:ليهنئك احلكمة والعلم

   .. واإلمامة×بذل عيل  :الفصل الثالث

  ٢٥...............................................:ويؤثرون عىل أنفسهم

  ٣٩...............................:× يف ضيافة عيل ’النبي 

  ٤٠.................................: عيل وصدقات غريه×صدقات 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٤.............................................:يبيع درعه ليطعم املقداد

  ٤٦...............................................: تلهيهم جتارةرجال ال

  ٤٨...............................................!:ثالث مئة دينار ملاذا؟

  ٥٠...............................................!:هل هذا تدخل إهلي؟

  ٥١..........................................:الدينار املرهون عند اجلزار

  ٥٨.......................................:قبول الصدقات وتزكية العمل

  ٥٩.....................................:×سورة الليل نزلت يف عيل 

  ٦٥..........................................!:سورة الليل يف من نزلت؟

   ..’م الرسول  يف كال×عيل  :الفصل الرابع

  ٧٣.............................................:بحق عيل اغفر للمذنبني

  ٧٦...........................................:عهاالنبي شجرة، وعيل فر

  ٨٠.............................:’تكذيب سلامن بحرضة النبي 

  ٨٤........................................:ًرسول اهللا خيرب عليا بام يكون

  ٨٦................................:×آية حب أهل البيت حب عيل 

  ٨٨..............................................:أبو ذر وحديث الرحى

  ٩٠.........................................!:رابع اخللفاء كيف؟ وملاذا؟

   ..يف سورة هل أتى× عيل  :الفصل اخلامس

  ٩٩.......................................................:سورة هل أتى

  ١٠٥...................................................:تشكيكات واهية



  ٣٥٩                     ..                                                                                                           الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٨............................................!:هل حيتمل هذا اجلوع؟

  ١٠٩.....................................:والرافضة يكذبون.. اآلية عامة

  ١١٠....................................!:هل جتوز الصدقة هبذا املقدار؟

ًمسكينا ويتيام وأسريا ًً:...............................................١١٢  

  ١١٢......................................:!؟ ـ تنوين التنكري ملاذا١          

  ١١٣.................: ـ توافق الرتتيب البياين مع الواقع اخلارجي٢          

  ١١٤.............................: ـ حالتان تصاعديتان تتعاكسان٣          

  ١١٥.......................:والباذلون يف اليوم األول..  ـ املسكني٤          

  ١١٧............................: ـ اليتيم والباذلون يف اليوم الثاين٥          

  ١٢٠......................:يف اليوم الثالث: والباذلون..  ـ األسري٦          

  ١٢٣...........................:!؟هل هم مسلمون..  ـ السائلون٧          

  ١٢٤........................: ـ الرتتيب هنا عكسه يف آيات أخرى٨          

  ١٢٥.....................................!:؟ ـ اإلكرام أم اإلطعام٩          

  ١٢٦.........................:وهدف السورة..  ـ قصة اإلطعام١٠          

   ..ساءوحديث الك.. آية التطهري :الفصل السادس

  ١٢٩.....................................................:حديث الكساء

  ١٣٥....................................................:ملحات رضورية

  ١٣٥.........................................................:أهل البيت

  ١٣٨........................................................:أهل الرجل



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٩.................................................:أهل البيت يف اللغة

  ١٤٠..............................................:األحزابآيات سورة 

  ١٤٤..............................................!:اإلرادة بامذا تعلقت؟

  ١٤٨...................................:األولوية القطعية ومفهوم املوافقة

  ١٤٨....................................................:التوضيح باملثال

  ١٥٣....................................................:اإلرادة ترشيعية

  ١٥٣........................................:اإلرادة الترشيعية أوىل وأدل

  ١٥٥.....................................:اخلرب الصادق والشهادة اإلهلية

  ١٥٦..............................:اإللتفات واإلعرتاض: طريقان آخران

  ١٥٦.................................................: ـ االلتفات١          

  ١٥٧...............................................: ـ االعرتاض٢          

  ١٥٨........................................:خمالفة السياق ألجل القرينة

  ١٥٩.............................................:موقع اإلرادة التكوينية

  ١٥٩..................................:اإلرادة التكوينية ال تنايف اإلختيار

  ١٦١......................................................:خالصة وبيان

  ..×وأدعية عيل .. االسم األكرب :الفصل السابع

  ١٦٥.........................................:أعرايب يدعو باإلسم األكرب

  ١٧٢....................................:’هذا يف عهد الرسول 

  ١٧٢.......................................................:االسم األكرب



  ٣٦١                     ..                                                                                                           الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٤........................................:بحق حممد وآل حممد عليك

  ١٧٥............................:استجاب اهللا لألعرايب:  يقول×عيل 

  ١٧٦......................................................:موعدنا املدينة

  ١٧٦.................................: بني الصبيان×احلسني بن عيل 

  ١٧٧.............................................!:أمك؟من ! من أبوك؟

  ١٧٨................................! احلدود؟÷هل تعدت الزهراء 

  ١٧٩...............................................:َّمن يقرض امليل الويف

  ١٧٩.........................................:املثال واحد والثياب خمتلفة

  ١٨٠...................................:يسأل األعرايب غرضه من الرشاء

  ١٨٠...................................................:×دعية عيل أ

  ١٨٣..........................:أبو الدرداء من حزب معاوية: األول          

  ١٨٥...............................:×إنكار فضائل عيل : الثاين          

  ١٨٥....................................:×ذنوب عيل : الثالث          

  ١٩٣...........................................................:لفت نظر

   ..حديث الطري :الفصل الثامن

  ١٩٧.........................................:حديث الطري يف النصوص

  ٢٠٦..................................................:رواة حديث الطري

  ٢٠٩..........................................:ما ذكره صاحب العبقات

  ٢١٠.....................................:ث الطرياملؤلفات يف طرق حدي



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١١................................................:بني احلاكم والذهبي

  ٢١٦.........................................:ال قيمة هلملجات ابن تيمية

  ٢١٧..........................................!:حدث واحد أم أحداث؟

  ٢٢٢.............................................:حديث الطري عن جابر

  ٢٢٣............................................:×عيل أفضل اخللق 

  ٢٢٤.........................................:×املراد بحب اهللا لعيل 

  ٢٢٥...................................................:اخلالفة لألفضل

  ٢٢٥........................................:تقديم املفضول عىل الفاضل

  ٢٢٦....................................: يف كالم عائشة×شك عيل 

  ٢٢٧........................................:×عائشة حتقد عىل عيل 

  ٢٢٨.....................................................:التنسيق األمني

  ٢٢٩.................................:ُّ يرد  أبا بكر وعمر’النبي 

  ٢٣١....................................................:اللهم اجعله أيب

  ٢٣٢.............................................:يات عائشة وحفصةأمن

  ٢٣٤.....................................:ًأبو بكر مل يكن معروفا بالفضل

  ٢٣٤.....................................!!:فشل السياق عىل اإلمتيازات

  ٢٣٧.................................................:حب الرجل لقومه

  ٢٤٣....................................:دالالت أخرى يف حديث الطري

  ٢٤٦................................................:ال أمهية ألكل الطري



  ٣٦٣                     ..                                                                                                           الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٦...................!: أحب اخللق إىل اهللا؟’أال يعرف النبي 

  ٢٤٧.........................................:حديث الطري ال ينايف النبوة

  ٢٤٨.....................................:حديث الطري وعموم األفضلية

   ..من أحاديث اإلمامة :الفصل التاسع

  ٢٥٣..........................................:النداء بالوالية بعد الغدير

  ٢٥٧...................................:إخراج اإلمامة عن دائرة اإلختيار

  ٢٦٢...............................................:أولئك هم خري الربية

  ٢٦٧.......................................: يف جلسة واحدةألف حديث

  ٢٧٠.........................................:×أم سلمة تشهد لعيل 

   ..وآثار.. أحقاد :الفصل العارش

  ٢٧٧..........................................:ِّتذكر بالضغائن.. احلديقة

  ٢٧٩...........................................!!:ما أحسن هذه احلديقة

  ٢٨٠...............................................:سن من نعيم اجلنةاحل

  ٢٨٠......................................!:ما الذي أبكاك يا رسول اهللا؟

  ٢٨٢..........................:’ضغائن تبدو بعد وفاة الرسول 

ًما هيم عليا  ُّ×:..................................................٢٨٢  

  ٢٨٣...........................................................:آية اللعن

  ٢٨٣...................................: رديء الوالدة×مبغض عيل 

  ٢٨٥.................................:×ً يشهر عليا ’النبي 



  ٨ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٨..................................:×إمتحان األوالد بحب عيل 

  ٢٩٠......................................................:اختبار املولود

  ٢٩١.................................................:ار حساسهذا املعي

  ٢٩٢.....................................................:احلادثة يف خيرب

   ..والوفاة.. املرض : عشرثالثالباب ال

   .. يف مرض الوفاة’وصايا النبي  :الفصل األول

  ٢٩٧............................................:×إبعثي هبا إىل عيل 

  ٢٩٨........................................:’وصية رسول اهللا 

  ٣٠١.............................:’درع وسيف وبغلة الرسول 

  ٣٠٩................................:× لعيل ’وصايا النبي 

  ٣١٤............................................:الوصية حني اإلحتضار

  ٣١٥....................................:’هل أغمي عىل النبي 

  ٣١٥..........................................: بعد موته’ النبي

  ٣١٧.........................................: الويص واإلمام×عيل 

  ٣١٨.............................: يقيض الدين، وينجز العداة×عيل 

   ..جيش أسامة والكتاب الذي مل يكتب :الفصل الثاين

  ٣٢١.................................................:جتهيز جيش أسامة

  ٣٢٢....................................: ليس يف جيش أسامة×عيل 



  ٣٦٥                     ..                                                                                                           الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٤................................................!:ملاذا جيش أسامة؟

  ٣٢٥..................................................:رزية يوم اخلميس

  ٣٣٢.............................................:ما أشبه الليلة بالبارحة

  ٣٣٣.............................................:تشابه آخر بني احلدثني

  ٣٣٤................................!: أن يكتبه؟’ما الذي أراد 

  ٣٣٥.................................:نصوص تدل عىل مضمون الكتاب

  ٣٣٨........................................: أيب بكراستخالفلعله أراد 

  ٣٤٢..............................................:صالة أيب بكر بالناس

  ٣٤٥.........................................: يروي ويستدل×عيل 

  :الفهارس

  ٣٥٥.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥٧......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 
 


