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ّاننا مل ندرج الروايات التي مل ترصح يف أسانيدها بذكر اإلمام احلـسني : ًأوال

عليه السالم وذلك بسبب التزامنا خلطة عمل الكتاب وبشكل فنـي مل نرغـب مـن 

عن صـحة نـسبة الروايـة يتساءلونتساؤالت الكثري الذين ـ ربام ـ خالله يف إثارة

ًلإلمام احلسني عليه السالم حينام مل يرد اسمه الرشيف، بل تركنا كام ًهائال من هذه ّ

الروايات ونحن جازمون من صدورها عـن اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم، ولـو 

اولتنـا هلـذا االختـصار حممـع أن .. ري ضعف ما هو يف أيـديناُأدرجت لكان التفس

واملطاردة والتهمـيش التـي تزعمهـا بنـو أميـة وبنـو اإللغاءواضحة ألنظمة إدانة

.العباس ومن سار عىل هنجهم

ًمل يكن العمل مرشوعا متكامال، بل هو بوابة للولـوج : ًثانيا ٍعـامل رحـب إىل ً

.من التفسري احلسيني

اه مـن ملا عان» بالتفسري الشهيد«أطلقنا عىل تفسري احلسني عليه السالم : ًثالثا

..ًتغييب اال أنه يبقى تفسريا يعيش بحيوية سيد الشهداء

.ّيرجى قراءة املقدمة قبل البدء يف خضم التفسري: ًرابعا





 
َأنه مسرية دائبة تستحث اخلطـى لتبلـغ الكلـامت عىل عتباتك سيد الشهداء ُّ ٌ ٌ

...شأوها

...ففي جلج التغييب خيتفي احلديث...الغتهوتستنفر كل طاقاهتا وما هي بب

وبني التغييـب واحلقيقـة تـسطع نفحاتـك ...ومن مكامن النور تنبع اآلثار

القدسية

...ألنك سيد الشهداء.. لتلد تفسريك الشهيد

وبيـنهام راجيـا ...كام رجوت االعتذار يف البـدء... فأرجوا القبول يف اخلتام

...والدعاء.. الشفاعة
 





 
، عليهام الـسالمهذه بعض اآليات القرآنية التي فرسها اإلمام احلسني بن عيل 

أننا ال ندعي أن ا ّموذج منها إىل العمل املتكامل، إالوهي يف احلقيقة أقرب إىل األن

لتفسري هذا قد وقف عىل مجيـع مـا رواه اإلمـام احلـسني ومـا فـرسه مـن اآليـات 

وسـيجد ًوقات العمل تقف حـائال دون كامليـة هـذا املـرشوع، القرآنية، بل أن مع

وأمهـه أن حالـة اجلهد غري املتكامـل يف البحـث التـايل، ًالقارئ الكريم تربيرا هلذا

وأصـحابه ورواة حديثـه عليـه الـسالماإلمـام احلـسني اعاشـهّالتقية واحلذر التي

ًيلة جـدائضيمن فرص الوصول إىل احلديث احلسينتجعل ارتكـز لـدى حتـى ،ً

ن كنا غري راضني هبذه إنا وّأقل األئمة رواية وإعليه السالمالكثري أن اإلمام احلسني

ن ذلـك يـشري إة هذا الـرأي فـمن جهة أخرى لو تنزلنا وقلنا بصحالقناعة إال أننا

ًفـضال ،يب الفكـريوحماولة التغيعليه السالمبوضوح إىل مظلومية اإلمام احلسني 

بعها مـن ان الفرتة األموية وما تاّاحلسني إبالذي عاناه اإلمامديساجلعن التغييب

.ر عىل الرواية احلسينية من التداول والتحديثٍتعسف عبايس مقيت فرض احلظ
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علـيهم ّإذ مل ننقـل روايـات األئمـة ؛كام أننا التزمنا باألصول الفنيـة للعمـل

عـن : ًبـل ذكـرت مـثالعليـه الـسالمالتي مل يرد يف أسانيدها اإلمام احلسني السالم

عـن «، وبالتأكيـد أن صىل اهللا عليه وآله وسـلماإلمام الرضا عن آبائه قال رسول اهللا 

ونألنه من ضمن وسائط السند الذين يروعليه السالميشمل اإلمام احلسني » آبائه

ي فقـد راعينـا الروايـات التـ،علـيهام الـسالماملـؤمنني عن النبي أو عن اإلمام أمري

ليتسنى لنـا االقتـصار عـىل مـوارد ،عليه السالمذكرت يف أسانيدها اإلمام احلسني 

.ّالرواية املرصح هبا ذكره الرشيف ولنكون قد أنجزنا ما وعدنا القارئ إنجازه

 
ٍواجلدير بالذكر أن هذا التفسري عنون بالتفسري األثري التطبيقي، والعنـوان حـاك  ُ

وكـون هـذه اآلثـار واألحاديـث ،ة هذا التفسري، فاعتامده عىل األثر احلـسينيعن حقيق

ًلذا فقد ارتأينا إثبات هـذا العنـوان تعريفـا، عـىل أننـا نـشعر بعـدم ،هي تطبيقية للواقع

ّإال أن أمهيته تبقى كون هذا التفسري هـو التفـسري ،استيفائنا هلذا املرشوع بشكله املتكامل

ة احلـسينية التـي عانـت مـن التغييـبسهم يف رفـد الثقافـُوسيـ،ّاألول يف هذا املجـال

.واإللغاء، راجني من اهللا التسديد ومن اإلمام احلسني القبول واالعتذار


 






 
رباك الفكر اإلسالمي األصـيل، حتـاول الـدوائر الـسلفية يف حماولة منها إل

ًإثارة حرب إعالمية أكثر من كوهنا حربا فكرية، وتـسعى لعرقلـة بنـاء الشخـصية 

وذلـك مـن خـالل بـث ،المية املعطـاءاإلسالمية السوية، بل تركيبة العقلية اإلس

ّالتي متوه ألتباعها عىل أهنا شبهات فكرية واقعية، وكم قلنا يف » ثاراهتا اإلعالميةإ«

ال حوثنـا إىل أن شـبهات هـؤالء مـا هـي إأكثر من مناسبة وأرشنا يف العديد مـن ب

موروث ورثه املهتمون بإثارة النزاعات الفكرية وصياغة تلك الـشبهات القديمـة 

ج هبا اآلخر، وبالفعـل ًيظن البعض أهنا فعال شبهات حير،املوروثة بقوالب جديدة

ياهتم ٍخلق ضـجة جديـدة ألقوهـا يف منتـد» ًالميااملشاغبون إع«فقد حاول أولئك 

ُتـسم بقلـة مـا روتـه تعزوا إىل اآلخرين بأن هناك ظاهرة يف احلديث الـشيعي ووأ

، ويـوعزون علـيهام الـسالمن احلسن واحلسني اواإلمامعليها السالمالسيدة الزهراء 

:ذلك إىل احتاملني
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ًأهنم كانوا ال يروون فعال، وال يملكـون رصـيدا روائيـا كبـاقي :أوهلام ً ً

.الصحابة الذين نروي عنهم وتعج برواياهتم صحاحنا وموسوعاتنا احلديثية

ًا روائيا واسعا إال أن الـشيعة اإلماميـة مل أننا لو فرضنا أن هناك تراث:يهاموثان ً ً

لكـايف وغـريه، إذ مل نـراه يف االـذي ال احلكام هو، ذه املرويات وتغافلوهاهيتموا هب

.ًالكايف إال القليل جدا من مروياهتمِيرو

:رؤيتنا يف ذلك

ولنا من أجـل تقـديم رؤيـة واضـحة حـول هـذه املـزاعم واإلجابـة عنهـا 

:تمقدماب

 

إننا لو سلمنا مع هؤالء، عىل أساس االحتامل األول ـ قلة مرويـات الـسيدة 

ـ فان ذلك مورد إدانـة لألنظمـة احلاكمـة آنـذاك، عليهم السالمنني الزهراء واحلس

علـيهم م اهتيـوأحسب أن تثبيت هذه الشبهة هي حالة مـن حـاالت إبـراز مظلوم

مـن أولئـك املتـسلطني عـىل عليهم الـسالمناه أهل البيت اعوالتأكيد عىل ماالسالم

.القرار السيايس اإلسالمي آنذاك

ال تـرى صىل اهللا عليه وآله وسلممع وجود النبي سالمعليها الفالسيدة الزهراء 

ومراعـاة صىل اهللا عليه وآله وسـلمرضورة الرواية بام يضمن احلفاظ عىل مقام النبي 

راويـة يف عـرض روايـة عليها الـسالمفال يمكن أن تكون السيدة الزهراء ،قدسيته
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، إذ مل جتـد يف لـسالمعلـيهم ا، وهو ديـدن أهـل البيـت صىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

صـىل اهللا عليـه وآلـه رواها يف حياة النبي عليه السالمالعهد النبوي رواية لإلمام عيل 

ًفـضال ،فانه ال يتعدى عـن مـورد الـرضورة،ويف حرضته بل هناك لو وجدوسلم

صـىل اهللا عليـه وآلـه عن أن املسلمني جيعلون مرجعهم يف األحكام والترشيع النبـي 

ة بعد ذلك لتصدي أحد مـن املـسلمني لروايـة احلـديث إال عـىل فال حاج،وسلم

.أساس موارد االستثناء

.عليهام السالمًوهذا األمر ينطبق متاما عىل سرية اإلمامني احلسنني 

اية احلديث ورن عرص ما بعد النبوة سيشهد إ:ولعلنا نستطيع القول بعد ذلك

إذ الفـرتة التـي ؛مل يـتمـ ف الفاطمي بكل تفاصيله ودقائقـه إال أن ذلـك ـ ولألسـ

ّرص ال يـسمح هلـا أن حتـدث وتتـصدى ِمن القعليها السالمعاشتها السيدة الزهراء،  ُ

تفقهتـه هـي صـلوات اهللا أو مـاصىل اهللا عليه وآلـه وسـلملرواية ما سمعته عن النبي 

ًعليها لتبثه رواية وأحكاما ، فاألحداث املؤسفة التـي أودت بحيـاة الـسيدة الزهـراء ً

تواملـؤامراتلك الفرتة احلالكة مـن الدسـائس ًدة عىل إدانةكانت شاهليها السالمع

حيث مل متهلهـا هـذه ةالتي كانت ضحيتها السيدة الزهراء وهي يف عمر الثامنة عرش

.األمةاخرسهتفا ادخرته من علوم لكي تروي م،املدة القصرية

ان الفـرتة احلرجـة ، فـعليه الـسالموالكالم جيري يف مرويات اإلمام احلسن 

حتـى أودت بـه حماولـة ،التي عاشها اإلمام وهو يف خـضم رصاعـه مـع معاويـة
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وبذلك تفقد األمة أحد أبـرز ،االغتيال والتصفية التي اتبعها معاوية مع معارضيه

.رواهتا للحديث ومفرسي أحكامها من أهل البيت

يف فـرتة مـا المعليه السوإذا كان االغتيال والتصفية قد طالت اإلمام احلسن 

» الـسيايساالغتيـال «يعـاين مـن عليه السالممن حكم معاوية، فان اإلمام احلسني 

تبعها معاوية بن أيب سفيان طيلة حكمه، إذ عمد إىل تراث والتصفية الفكرية التي ا

أهل البيت فدامهه مدامهة مل تبق إال عىل القليل القليل وكان نصيب اإلمام احلسني 

ًكرب من هذا التغييب واإللغاء ـ وسيأيت الكالم فيه الحقا ـ إذن فـان األعليه السالم

كانت فرتة فتـك عليهم السالمالفرتة السياسية التي عاشها حديث الزهراء، وابنيها 

لزهـراء ال يعنـي أن حـديث اب عىل هـذا الـرتاث الثالثـي، وهـذا وإلغاء وتشطي

عليـه الـسالممـام عـيل وحده، بل كـان تـراث اإلًواحلسن واحلسني كان مستهدفا 

ًأي عرضة للعبث األموي املتسلط والعبايس اجلائر، وهكـذا أكثـر تـراث ،كذلك

َّتعـرض للتجهيـل واملـصادرة ومـن ثـمحيثعليهم الـسالمأهل البيت  لإللغـاء، َ

.والشطب

 

وأصـحاهبم علـيهم الـسالمن حالة التقية التـي كـان يعيـشها أهـل البيـت إ

علـيهم ًال عن جتنبهم رش هذا احلديث وعىل مستوى واسع، فضيقاف نهمت يف إأس

ًبـأي حـديث مـن شـأنه أن جيعـل سـبيال لألنظمـة الـسياسية اإلدالءعن الـسالم
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علـيهم الـسالمطاردهتم وتصفيتهم ومجيع قواعدهم كذلك، وبالفعل التزم األئمة مل

.منهج التقية يف احلديث وروايته

 

أهـل اي مارسـهتـ، فان مقتـىض التقيـة الـعة عن املقدمة الثانيةوهي متفرـ 

يف التعاطي مع احلديث ال يعني إلغـاء دورهـم يف الروايـة وال عليهم السالمالبيت 

يعني تعطيلهم عن رواية احلديث بل أخذ منحى احلديث عندهم ـ وعىل ما يبدو ـ 

ن بثـه يف أي وقـت منحى التحفظ واحلذر وااللتزام بموارد احليطة والتـوجس مـ

ون يف روايـاهتم مـوارد الثقـة لـدى يتوخـعلـيهم الـسالمخص، بل كانوا وألي ش

،فهم بعد أن يتأكدوا من سـالمة هـذا الـراوي يف دينـه،الراوي أو حامل احلديث

،ه وأمانتهئديث بام يف ذلك وعيه وتفقهه وأدالتحمل احلهمسؤوليتوحتى يف مدى 

ه يف وبثــ،يعتهممــا لينقلــه إىل غــريه مــن شــًايثفــاهنم ال يــرتددون يف حتميلــه حــد

لة الـسلطان َءُالوقـوع يف مـساعليهم السالمبهم أوساطهم بالشكل الذي جينبه وجين

هذا تبقى األحاديث موكولة إىل هذا الـراوي ىومطاردة رواة حديثهم، ومعن،هلم

قـة أو ذاك ومدى إمكانية توصيل املفردة املعرفيـة مـن خـالل مروياتـه دون مالح

.النظام له

إذا عرفنا ذلك، عرفنا مدى إمكانيـة احلفـاظ عـىل هـذه املرويـات، فـاألمر 

ال فالكثري مـن الروايـات إي وعدم مطاردته من قبل النظام، ويتعلق بسالمة الراو
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ُاختفت باختفاء رواهتا، وال أدل عىل ذلك من حماولة سليم بن قيس اهلـاليل حيـنام 

وان كلفه ذلـك ،فاظ عىل ما لديه من مروياتطورد من قبل األمويني وحاول احل

حتى أودعه عند من يثـق بـه لـسالمة ،باالنتقال من الكوفة إىل أقايص بالد فارس

.إيصاله إىل الرواة واملحدثني

يف مرويـاهتم عليهم السالمإذن فموارد التقية التي كان يستعملها أهل البيت 

مة الرواية من الوصول إىل محلتها عىل سالُهمردوبالتأكيد فان ذلك سيكون ،كثرية

ومتلقيها دون مطاردة األنظمة آنذاك، وهذا األمـر يـشمل حتـى مـن عـاش مـن 

ام كاإلمامني البـاقر كيف فرتة من حياهتم بمنأى عن مطاردة احلعليهم السالمّاألئمة 

ّ، فام بالك بالسيدة الزهراء التي كانـت متثـل املعارضـة بـل عليهام السالموالصادق 

.!واجهة للنظام وبكل حتدياهتا ومواقفها؟امل

الذي أجلأته الظروف السياسية غري العادلة عليه السالموما بالك باإلمام احلسن 

.!مقابل حفظ البقية الباقية من شيعته وشيعة أبيه؟،إىل اهلدنة والتنازل عن األمر

م ّالـذي عـرى بثورتـه زيـف النظـاعليه الـسالمبل ما بالك باإلمام احلسني 

عروش احلكم املبني عىل القهـر والغلبـة والتـسلط؟ أي أن اإلمـام َّوهد،األموي

مل يتعرض إىل التصفية اجلسدية هـو وأهـل بيتـه فحـسب، بـل عليه السالماحلسني 

تباعـه يف مطـاردة اتعرض إىل التصفية والتغييب الفكري الذي حـاول األمويـون 

.القليل النادرحديثه وطمس معامل مروياته، وما وصل إلينا إال
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ّكـان أقـل األئمـة عليه السالمجه إىل أن اإلمام احلسني ولعل بعض اآلراء تت

اوتعسفات معاويـة وهتديداتـه ممـا حـدملا كان يعيشه من اضطهاد بني أمية ،ًرواية

وهذا الرأي ال يمكن أن يستقيم ... أن يقلل من رواياتهعليه السالمباإلمام احلسني 

مة اإلمام تبليغية وروايات الصمت والسكوت  ـ التي أشـارت إذا ما عرفنا أن مه

ًإىل أن بعض األئمة صمتوا ـ ال يعني سكوهتم مطلقا عن تبليغ رساال هتم بقدر مـا ّ

حكام وتبليغهـا، واإلمـام منحى التقية واحلذر يف بث األوكان الصامت منهم ينح

فلـذلك ،ونظامـهاويةقي تربصات معتّكباقي األئمة فقد كان يعليه السالماحلسني 

ًا ال يثري انتباه النظام، لكن ـ كام ذكرنا ـ أن الرواية تبقى يف ذمـة كان يبث مروياته بث

الراوي وذمة الظرف الذي يعيشه، بني احلذر واخلوف واملطاردة، ليبـث حـديثهم 

، وبني السكوت واالحتفاظ باحلـديث لينـدثر كـام عليهم السالمله عنهم ّالذي حتم

.هاندثر روات

وال ننسى ما بذله معاوية من جهـد اسـتثنائي مـن أجـل إيقـاف املـد الروائـي 

تـه لـرواة أ، وباملقابل أعلن عن مكافًةوهتديد من روى له منقبعليه السالملفضائل عيل 

فاختفت بني خوف أصحابه وبني حتريف أعدائه الكثـري مـن ،فضائل أعدائه ومناوئيه

ًل كام هائال لعله ال حيىص من األحاديثّاملرويات التي كان من املمكن أن تشك ً.

أهـل إىل أن حمدثيوليس ذلك عىل سبيل املبالغة والتنظري، بل يتعدى األمر 

رووا مـا ال يمكـن إنكـاره يف هـذا املجـال، و،السنة قـد اعرتفـوا بحقيقـة األمـر
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ّفاملحدث أمحد بن حممد املكي اخلوارزمي من أعالم القرن الـسادس ومـن حمـدثي  ّّ

ًالذي احتـل اسـمه صـيتا واسـعا وذكـرا حـسنا يف مجيـع ،ء احلنفية وأجلتهمعلام ً ً ً

قـال : األوساط، روى بسنده عن جرير عن ليث عن جماهد عـن ابـن عبـاس قـال

لو أن الغيـاض أقـالم، والبحـر مـداد، واجلـن : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ّحساب، واإلنس كتاب ما أحصوا فضائل عيل بن أيب طالب ، ثم روى عليه الـسالمّ

يف قـال رجـل البـن عبـاس: عن أبيه عن جده قـالعبد اهللابسنده عن عيسى بن 

.ًهنا إىل ثالثني ألفا أقربإأو ال تقول : فضائل عيل بن أيب طالب

عـن ىويدلك ذلك أيضا ما يـرو] لخوارزميوالكالم ل[قال ريض اهللا عنه 

اب احلـديث يف علـم احلـديث اإلمام احلافظ أمحد بن حنبل، وهو كام عرف أصح

انه، والقـارئ الـذي يكبـو ّبإقريع أقرانه، وإمام زمانه، واملقتدى به يف هذا الفن يف 

فيـه مقبولـة، وعـىل كاهـل التـصديق ) رض(فرسان احلفاظ يف ميدانـه، وروايتـه 

ن اإلمام أمحد بن حنبـل ومـن احتـذى عـىل مثالـه، ونـسج عـىل أحممولة، ملا علم 

بله، وانضوى إىل حفله مالوا إىل تفضيل الـشيخني ريض اهللا منواله، وحطب يف ح

أي يف عـيل [عنهام وأرضامها وأظلنا يوم القيامة بظل رضامها، فجاءت روايته فيـه 

.كعمود الصباح ال يمكن سرته بالراح وهو ما] بن أيب طالبا

مـا جـاء : ثم يردف كالمه هذا ليستشهد بام رواه أمحد بن حنبل حيث يقـول

بـن يلمن الفضائل ما جاء لعصىل اهللا عليه وآله وسلمأصحاب رسول اهللا ألحد من 
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ــب  ــسالمأيب طال ــه ال ــديث ب)١(علي ــضهم، وروى احل ــه بع ــابن عين ــربك ــد ال يفعب

.االستيعاب وابن حجر يف الصواعق املحرقة وغريها من مدونات احلديث

ومل يكن احلافظ النـسائي مـن أعـالم القـرن الثالـث اهلجـري قـد اكتفـى 

عىل نـرش فـضائل » ًميدانيا«بل عمل ،عليه السالمبالكتابة عن فضائل اإلمام عيل 

عيل بن أيب طالب بعد أن رآها قد انطمست، فصعد املنرب يف دمـشق بعـد عودتـه 

وألقى خطبه ومروياته ،عليه الـسالمفوجد الناس منكفئني عن فضائله ،من مرص

أمـا يـرىض : الوفـضائله فقـعىل أهل دمشق، إال أن الناس سألوه عـن معاويـة 

ال أعـرف لـه : برأس حتى يفضل؟ ويف رواية أخرى قـالًمعاوية أن خيرج رأسا

حتـى موا عليه يرضبون بأرجلهم يف خـصييهإال ال أشبع اهللا بطنه، فهج«فضيلة 

ي هبـا حتـى مـات بقـا وفحمل إليه،محلوين إىل مكةا: أخرجوه من املسجد فقال

.)٢(»بسبب ذلك الدوس

يف سـبيل نـرش للهجـرة ٦٥٨الكنجي الـشافعي الـذي قتـل عـام واحلافظ 

ايـة الطالـب يف مناقـب عـيل بـن أيب كف«ًفألف كتابـا باسـم ،أمري املؤمننيفضائل 

فنـرشمها يف دمـشق » ًطالب، وكتابا آخر باسم البيـان يف أخبـار صـاحب الزمـان

فـضائل ّفقتل يف جامعه بال مربر وال مسوغ سوى أنه قـام بواجبـه يف نـرش،الشام

.هـ١٤١٧املناقب للخوارزمي، حتقيق مالك املحمودي مؤسسة النرش اإلسالمي قم ) ١(

عن خصائص النسائي طبع النجف كام أفاده املحقـق الـشيخ جعفـر الـسبحاين يف مقدمتـه عـىل ) ٢(

.املناقب للخوارزمي
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ملا جلست يوم اخلميس لست بقني من مجادي اآلخـرة «قال يف أول كتابه . الويص

باملشهد الرشيف باحلصباء من مدينة املوصل ودار احلـديث املهاجريـة، ٦٤٧سنة 

حرض املجلس صدور البلد مـن النقبـاء واملدرسـني والفقهـاء وأربـاب احلـديث 

،مناقـب أهـل البيـتفذكرت بعد الدرس أحاديث وختمت املجلـس بفـضل يف

فطعن بعض احلارضين لعدم معرفته بعلم النقل يف حديث زيد بن أرقـم يف غـدير 

طوبى ملـن أحبـك وصـدق : صىل اهللا عليه وآله وسلمويف حديث عامر يف قوله ،خم

فيك، فدعتني احلمية ملحبتهم عىل إمالء كتاب يشتمل عىل بعـض مـا روينـاه مـن 

أمـري ّصحيحة من كتب األئمة واحلفاظ يف مناقب مشاخينا يف البلدان من أحاديث 

.)١(عيل كرم اهللا وجههاملؤمنني

إذ كـان مـصريهم القتـل ،هذا هو حال رواة فضائل اإلمام عيل وأهـل بيتـه

ابوري بـسبب كتابـه شـواهد نال هتمة التسفيه كاحلاكم النيـسوالفتك بل بعضهم

وأهل بيته، فام بالك بـالرواة التنزيل، هذا حال رواة أهل السنة الذين رووا يف عيل

!!بـل فـام حـسبك أن يكـون مـصريهم؟،املنتسبني إليهم من شيعتهم ومقـربيهم

ا زال يتذكرها كل من تعرض إىل حياتـه ومغامراتـه موكلمة معاوية بن أيب سفيان 

يف مالحقة الرواية والرواة، بل متادى إىل أكثر من ذلك حيث دعا إىل وضع أخبـار 

.ّهم ورغبهم عىل ذلكأوكافعليه السالمعيل الطعن يف اإلمام

.نفس املصدر) ١(
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ًإن معاوية وضع قوما من الـصحابة وقومـا :قال الشيخ أبو جعفر اإلسكايف ً

الطعن فيـه والـرباءة قتيضتعليه السالممن التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل 

ًمنه، وجعل هلم عىل ذلك جعال يرغب يف مثله، فـاختلقوا مـا ارتـضاه مـنهم أبـو

.ة، ومن التابعني عروة بن الزبريببن العاص، واملغرية بن شعوهريرة وعمر

وقد روي أن معاويـة بـذل لـسمرة بـن : كالمهيفوقال أبو جعفر اإلسكايف

:جندب مائة ألف درهم حتى يروي هذه اآلية أهنا نزلت يف عيل بن أيب طالب

> G   F   E   D   C   B   A   @    ?  K   J   I    H
   L O   N   M  W   V   U   T    S   R   Q   P

Z  Y  X[_  ^  ]   \<٢٠٥ـ ٢٠٤: البقرة.

: وأن اآلية الثانية نزلت يف ابن ملجم وهو قوله تعاىل

>vutsrqpw<٢٠٧:البقرة.

لم يقبل فلم يقبل فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثالثامئة ألف ف

.)١(ل وروى ذلكفبذل له أربعامئة ألف فقب

هي حماوالت معاوية يف طمس معامل احلديث والفـضائل، فـام حـسبك هذه

ٍالـذي دخـل يف مواجهـة عنيفـة مـع األمـويني عليه السالمبحديث اإلمام احلسني 

.وعمل عىل  كشف خمططاهتم التي يستهدفون هبا اإلسالم واملسلمني؟

.٢٤٤: تاريخ احلديث النبوي بني سلطة النص ونص السلطة للمؤلف) ١(
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ّوبمعنى آخر فقد تعرض حديث اإلمـام احلـسني وروايتـه كـام تعـرض لـه 

مطاردة وإلغاء، وهكذا يبقى احلـديث احلـسيني إىلعليه السالممام عيل حديث اإل

ّمطاردا بني تعرض رواته إىل التنكيل وبني إخفاء هذه األ حاديث مـن قبـل رواهتـا ً

عليه السالمومن أجل ذلك جتد أن أحاديث اإلمام احلسني .النظامًخوفا من بطش

م نفـسه يـأيت يف أحاديـث اإلمـام ّأحاديث األئمة اآلخرين، والكـالبقليلة مقارنة 

إىل إذا مـا قيـست؛عليـه الـسالممام عيل ، بل وحتى أحاديث اإلعليه السالماحلسن 

ًفـضال عـن الفـرتة الـسابقة نجـد ،فرتة حكمه التـي كانـت لـه حريـة التحـديث

.ًاألحاديث التي بني أيدينا قليلة جدا

ٍواجهــة عــسكرية ّوبمعنــى آخــر أن األئمــة الــذين دخلــوا مــع بنــي أميــة يف م

:حورصت أحاديثهم إىل احلد الذي كادت أن تنتهي وتضمحل، بل وبمعنى أوضح

أحـاديثهمّن األئمة الذين عارصوا عهد معاويـة بـن أيب سـفيان واجهـتأ

مصري املطاردة واإلخفاء ملا عمله معاوية من التنكيل بـالرواة ومطـاردهتم بـشكل 

.أجربهم عىل عدم التحديث وإظهار الرواية

ّوهذا ال يعني أن تسلم أحاديث األئمة الباقني مـن اإللغـاء واملطـاردة، بـل 

ًهي كانت كذلك واختفى منها الكثري تبعا ملطـاردة رواهتـا وتقتـيلهم، إال أن آليـة 

التنكيل واملطاردة التي استخدمها معاوية كانت أكرب وأكثر مما استخدمه اآلخرون 

م، وهبذا وقفنا عىل بعض أسباب قلة الرواية من املالحقة واملتابعة للرواة ومروياهت
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ٍ، وهو بالتأكيد دليل إدانة لتلك األنظمـة ـ األمويـة عليه السالملدى اإلمام احلسني  ُ

ّوالعباسية ـ ومن تابعهـا أكثـر ممـا هـي شـبهة أرادهـا الـبعض أن حتمـل الـشيعة 

التـشكيك ونقلهـا، أو عليه السالمعدم االعتناء بأحاديث اإلمام احلسني ةمسؤولي

يف إظهار اجلانب الفكري لإلمام احلسني وتغليب جانب احلزن والفجيعة من قبـل 

شيعته، بل كانت شيعة أهل البيـت سـباقة يف احلفـاظ عـىل مـا بقـي مـن تـراثهم 

.عليه السالموأحاديثهم ومنها أحاديث اإلمام احلسني 

تقـدم ولغرض إثبـات مـا :ٌالتفسري الروائي لإلمام احلسني شاهد عىل ذلك

ًليكون تفسريا ،عليه السالمفإننا حاولنا الوقوف عىل بعض مرويات اإلمام احلسني 

وهـي سـابقة فريـدة » عليه السالمتفسري اإلمام احلسني «ًمستقال بنفسه أطلقنا عليه 

من إنعاش الرافـد الثقـايف والفكـري عليه السالمعىل ما بذله اإلمام احلسني ناتوقف

مهجته من أجـل إبقائـه، كـام أهنـا عليه السالمم احلسني ااإلسالمي الذي بذل اإلم

الرتاث احلـسيني، توقفنا عىل مدى اجلهد الذي بذله األمويون من أجل إخفاء هذا 

ًتزامن احلرب العسكرية واحلرب الفكرية معا مـن أجـل إجهـاض ّإذ البد من أن ت

ى عمـدوا إىل ًجسديا حتـفهم مل يكتفوا بتصفيته،اإلصالحيةحركة اإلمام احلسني

، تراثه ليبعدوه عن أعني األمة التي وعـت وعرفـت الفـرق بـني الكفـر واإليـامن

.نال، التي متيز هبا الفريقوالنفاق واإلسالم، واخلسة والنب

فاق أعدائهنّفاألمة فرقت بني إيامن احلسني وأصحابه وبني كفر قاتليه، وبني 

.هرين من أصحاب احلسني وأتباعهوإسالم نارصيه، وبني خسة أولئك ونبل هؤالء الطا







 
ـ عليـه وربام يتساءل البعض عن إمكانية تفسري القرآن مـن اإلمـام احلـسني 

ليحفظه يف مستودعه ،ًبشكله الكامل وإيداعه بعيدا عن مطاردات النظامالسالم ـ 

الـسلطة دون أن يتعرض ملساس،كولده اإلمام زين العابدين عليه السالم،األمني

َومالحقاهتا لفكر أهل البيت عليهم السالم وطروحاهتم اإلهليـة، ومل
بقـي تفـسري ِ

اإلمام احلسني عليه السالم حتت الطلب بمقدار مـا يتطلبـه سـؤال الـراوي أو مـا 

!.ٍتفرضه املناسبة عندئذ؟

الوقوف عىل حقيقة األمر فاننـا نـذعن للـسياقات التارخييـة التـي ولغرض

،ًعليه السالم قد جاء للناس بـالقرآن جمموعـا بعـد تفريقـهًام عليأوردت أن اإلما

أن عـيل بـن «: فلام عرضه عىل القوم أبوا قبوله وردوه كام يف تاريخ اليعقويب بقولـه

ُملا قبض رسول اهللا وأتى بـه حيملـه عـىل مجـل، ) أي القرآن(ـ أيب طالب كان مجعه

.)١(»..أجزاءّهذا القرآن قد مجعته وكان قد جزأه سبعة: فقال

.، مؤسسة األعلمي ـ بريوت٢٢، ص٢ج: تاريخ اليعقويب) ١(
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ٍذه األجـزاء تفـسريها، فـالقرآن هـادوالبد أن يكون اإلمام قد محل مـع هـ

ومن كان هذا شأنه فالبد أن يكون من الوضوح وعـدم االلتبـاس بـام ال ،ومهدي

ّيمكن أن تتعامى ألفاظه ومعانيه عىل أحد وإال كان القـرآن فـيام إذا عميـت آياتـه 

ًدون بيان وتوضيح ـ مضلال مفرقا ل ألمـة ـ ال سـمح اهللا وبـدل أن يكـون كتـاب ً

الختالف مفاهيمه والتباس تفسريه، أال تـرى ًهداية سيكون سببا للفرقة والتناحر 

أن أكثر الفرقة بني املسلمني هو الختالف املشارب يف الفهم، واضطراب املذاهب 

يف التفسري؟ وكم كانت للخوارج من حروب، وكم كان للمرجئة من فـتن، وكـم 

خرين ممن تذوقوا القرآن عىل أساس مشتهياهتم من هرج ومـرج يف اآلراء كان لآل

والفرق، وإذا كان األمر كذلك فالبد أن يكون للتفسري مصدره الواحـد، وللفهـم 

.وقوله تعاىل يشهد عىل ذلك،ذوقه النبوي الذي يتلقاه من لدن حكيم خيرب

>(  '  &  %     $   #  "  !<)١(.

ة بنبيه األكرم الذي أنزل الذكر ومعـه تفـسريه وبيانـه بـام وهذه العناية اإلهلي

حظيت به األمة من رشف الرعاية اإلهلية واهلداية التفسريية بام ال يبقى ألحد شك 

وال ريب يف فهم املقصود وتفسري املراد، وهكذا فالقرآن الـذي مجعـه اإلمـام عـيل 

قر يف مفاهيمها لكن أنـى لئال ختتلف األمة وتتقه،عليه السالم ال خيلو من تفسريه

بـني ًفكـان عاقبـة أمرهـا خـرساُهَهلا ذلك وقد رفضته ومل تقبله، وأبعدته ومل ترض

.٣٣: سورة الفرقان، اآلية) ١(
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ًوتــذوقات أودت بوحــدهتا حتــى صــار األمــر شــيعا، مــشتهيات أطاحــت هبــا،  ٍ

ًوالعاقبة خرسانا، ومعنى هذا أن القـرآن بتفـسريه وتوضـيحه ورثـه اإلمـام أمـري 

لنبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم فهـو األحـق باخلالفـة، املؤمنني عليه السالم من ا

إىل أبنائه املعصومني احلسن واحلسني والتـسعة مـن واألوىل بالوراثة وينتقل األمر 

األئمـة علـيهم ذرية احلسني عليهم السالم، فالتفسري هبـذا البيـان موجـود لـدى 

عند وارثهـم ًالسالم يتوارثونه واحدا عن واحد حتى استقر عند خامتهم واستودع 

اإلمام املهدي عليه الـسالم، وال يعنـي هـذا أن األئمـة علـيهم الـسالم مل يبـذلوا 

:وسعهم يف تفسري كتاب اهللا وبيان آياته اال أن ذلك موكول إىل عاملني

مقتضيات احلال ورضورة العرص والزمان يف احلاجة إىل بيان بعـض : أحدمها

يف التفـسري ويـسعى يف البيـان م يبتدئيم فتجد اإلمام عليه السالآيات القرآن الكر

ّوالتوضيح وهذا ال يتعارض مع التفسري املنـزل مـن لـدن احلكـيم اخلبـري واإلمـام 

.لذلكاملقتىضلتفسري متى ما اقتضت الرضورة ودعابدوره يكشف عن ذلك ا

له مـن تفـسري القـرآن أًأن يكون اإلمام جميبا للسائل عن كل ما يـس:واآلخر

السائل ـ ولـيس لإلمـام أن جييـب عـن كـل مـا يـسأله الـسائل وكل بحسبه ـ أي

.ملقتضيات يعلمها هو عليه السالم

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â<)١(.

.٣٩: سورة ص، اآلية) ١(
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فاإلمام يفرس القرآن عىل أساس طلب املستفهم ودواعي املستعلم وإال فيمـسك 

ىل هـذا التمهيـد يرشـدنا إ. عن اجلواب فيام إذا وجـد عليـه الـسالم رضورة اإلمـساك

اإلجابة عن سبب عدم سعي اإلمام احلسني عليه السالم وغريه مـن األئمـة الطـاهرين 

إىل وضع تفسري يتداوله الناس، وقد قدمنا إىل أن التفسري الذي جاء به اإلمام عـيل عليـه 

.ُالسالم بعيد وفاة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ومل يقبله أهل السقيفة

عن أيب عبد اهللا الصادق عليه الـسالم يف روايـة فقد روى الكليني يف الكايف 

أخرجه ـ أي املصحف ـ إىل الناس حني فرغ منه وكتبه فقـال : إىل أن قال... طويلة

هذا كتاب اهللا عز وجل كام أنزله اهللا عىل حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم وقـد : هلم

ال حاجـة لنـا ف جامع فيه القرآنهو ذا عندنا مصح: ، فقالوا»مجعته بني اللوحني

ّأما واهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنام كان عـيل أن أخـربكم حيـث : فيه فقال ً

.)١(»هأومجعته لتقر

فلام رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل ... «ويف رواية سليم بن قيس 

عىل القرآن يؤلفه وجيمعه مل خيرج من بيته حتى مجعه وكـان يف املـصحف والـشظاظ 

فلام مجعه كله وكتبه بيده عىل تنزيله وتأويله والناسـخ واملنـسوخ ... اليبار والرقاعوا

إين ملـشغول وقـد : بعث إليه أبو بكر أن أخرج فبايع، فبعث إليه عـيل عليـه الـسالم

ًا أن ال أرتدي رداء نت يمييآل .ال للصالة حتى أؤلف القرآن وأمجعهإً

.٦٣٣، ص٢ج: الكايف) ١(
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تمه، ثم خـرج إىل النـاس وهـم ًفسكتوا عنه أياما فجمعه يف ثوب واحد وخ

جمتمعون مع أيب بكر يف مسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم فنـادى عـيل 

يا أهيا الناس، إين مل أزل منذ قبض رسول اهللا صـىل اهللا «: عليه السالم بأعىل صوته

ًمشغوال بغسله ثم بالقرآن حتى مجعته كله يف هذا الثوب الواحـد عليه وآله وسلم 

ل اهللا تعاىل عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم آيـة اال وقـد مجعتهـا ّفلم ينز

وعلمنـي نيها رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمأوليست منه آية اال وقد أقر

.»تأويلها

.»ًلئال تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلني«: ثم قال هلم عيل عليه السالم

القيامـة إين مل أدعكـم إىل تقولـوا يـوم لـئال«: ثم قال هلم عيل عليه الـسالم

.نرصيت ومل أذكركم حقي، ومل أدعكم إىل كتاب اهللا من فاحتته إىل خامتته

.)١(!ما أغنانا بام معنا من القرآن عام تدعونا إليه: فقال عمر

فإذا عرفنا رعاية النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم للقـرآن الكـريم ومـن بعـده 

م ومل يرتكوه تتقاذفه أهواء املفـرسين وآراء املنتحلـني علمنـا مـا اإلمام عيل عليه السال

لألئمة ـ وهم ورثة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ مـن دور للحفـاظ عـىل الوحـدة 

التفسريية للقرآن والقيمة املعرفية آلياته، وهبذا فان اإلشكال ينحـل عـن سـبب عـدم 

.يم ومنهم اإلمام احلسني عليه السالمعناية األئمة عليهم السالم بتفسري القرآن الكر

.، حتقيق الشيخ حممد باقر األنصاري٥٨٢، ص٢ج: كتاب سليم بن قيس) ١(
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ن التفسري الذي بني أيدينا أطلعنـا عـىل حقـائق هامـة تـتجىل فيهـا حقيقـة إ

من وبني معاوية بن أيب سفيان من جهة سنني الرصاع بني اإلمام عيل واإلمامني احل

:قاط التاليةنوجزه بالنأخرى ٍجهة

تفوق بكثري عليه السالمّي فرسها اإلمام زين العابدين ن اآليات التإ:ًأوال

، حيث مل يعـارص اإلمـام عليهم السالمةّما هو موجود من روايات األئمة الثالث

ة الثالثـ عهـد ةّـزين العابدين عهد معاوية بن أيب سفيان يف حـني عـارص األئم

هتم، ًفانحرست رواياهتم تبعا ملطـاردات معاويـة ألحـاديثهم ومرويـا،معاوية

ن اإلمام زين العابـدين يـأيت تفـسريه يف كميـة الروايـات بعـد إوبعبارة أخرى 

لذين حصال عىل بحبوحـة مـن لاعليهام السالمتفسري اإلمامني الباقر والصادق 

ي العباس، بالرغم من نحرية احلركة يف الفرتة االنتقالية بني عهدي بني أمية وب

حلسني صاحب املواجهة العسكرية بـني أن اإلمام زين العابدين هو ابن اإلمام ا

األمويني إال أن اإلمام زين العابدين استغل فرتة انتقال الـسلطة مـن األمـويني 

األرستـني حتـررت مـن خالهلـا نيويف ظروف سياسية تنافسية بـنيوانيإىل املر

روايات اإلمام زين العابدين من املالحقة واملراقبة، وهذا أمر جـدير بـاالهتامم 

يف ةّذهبنا إليه من حاالت كم أفواه الرواة وخنق الرواية لألئمة الثالثـيعزز ما 

.عهد معاوية بن أيب سفيان
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أو أكثـر عليـه الـسالمإننا نوعز قلة الروايات التفسريية لإلمام احلسني :ًثانيا

، ًاواقعيـًاتطبيقيـًاتفـسريعليه السالممروياته كذلك إىل كون تفسري اإلمام احلسني 

تطبيق الروايات التفسريية عىل بني أمية وعىل آل عيل، فـام أسلوباإلمام تباع اأي 

ُتنطبـق عـىل فكان من الروايات التي تشري إىل فريق اجلنة وأهل اخلري ومحلة القرآن 

آل البيت وشيعتهم، وما كـان  مـن فريـق الـسعري وأهـل النفـاق فهـم بنـو أميـة 

لروايـات اإلمـام احلـسني وشيعتهم، أي فرض هذا التقابل الـواقعي املوضـوعي

عليـه لذا فانك ستجد تفـسري اإلمـام احلـسني .حالة من التعرية ملدعيات األمويني

أن اخلارجي الذي يعيشه املسلمون، ويمكـنقع للواقد تعرض يف تطبيقاته السالم

.»التفسري األثري التطبيقي«نطلق عىل هذا التفسري بـ

من احلـاالت ًايف تفسريه القرآين كثريمعليه الـساليعالج اإلمام احلسني :ًثالثا

االجتامعية، إال أن تركيزه عىل اجلانب السيايس سيكون أكرب حيث تتعـرض أكثـر 

ق األمـة بالـرصاعات معاجلـة الواقـع الـسيايس الـذي أغـرايات التفسري إىلوور

ٍهلا متاهات كثرية حتـى عاشـت األمـة اإلسـالمية آنـذاك يف تيـه َبّالعقيمة، وسب

.من مسلامت الثقافة والوعي اإلسالمينيًاأربك كثريٍّفكري

ًتفـسريا واقعيـا ـ سياسـياعليـه الـسالمملا كان تفسري اإلمام احلـسني :ًرابعا ً ً،

فالبد أن يتعرض هذا التفسري إىل اإللغاء والتجهيـل والتهمـيش خـشية أن يمـس 

ُصميم السياسة األموية التي شكلت عبئا خطريا ال يطاق ً ً ّ.
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إىل ُحـاز يف أكثـر رواياتـه نيعليـه الـسالمن تفسري اإلمـام احلـسني إ:ًاخامس

، وعـىل مـا علـيهام الـسالمأمري املؤمننياإلمام وروايات ،احلديث النبوي الرشيف

يف مروياتـه عـن عليه السالميبدو أن هذا األسلوب الذي استخدمه اإلمام احلسني 

ات امتداد النبي له وأنه األحق يف حاول من خالله إثبصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي 

وريثـه فهـو أنـه منـه وسـبطه ـ ًفـضال عـنهذا املوروث النبوي من غـريه ألنـه ـ 

.الرشعي والناطق باسمه والقائم بأمره

هي حماولة أخرى إلظهـار عليه السالمأمري املؤمننيكام أن رواياته عن اإلمام 

ُقدر مـا يـذكر اإلمـام ها، فبءيل التي حاول معاوية طمسها وإلغاشخصية اإلمام ع

ُبالوقيعة والشتيمة من عىل منابر دمشق، فانه يـذكر عـىل أنـه الـويص أمري املؤمنني

صىل اهللا عليه وآله وسلموالوريث والقيم لرسالة السامء وعىل منابر مدينة رسول اهللا 

ابـل يف الرواية عنـه، أي أن هـذا التقعليه الـسالممن خالل ما يبذله اإلمام احلسني 

بني الفريقني والتسابق بني الطعـن وذكـر الفـضائل أوجـد لـدى املـسلمني حالـة 

وأنـه ال يمكـن ،عليه السالمليتهم حيال شخصية اإلمام عيل واستشعار بعظم مسؤ

ٌوإلغـاء جلهـوده صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمٌجتاهله فذلك جتاهـل لشخـصية النبـي 

.املباركة

عليـه يف إلغـاء تراثيـات اإلمـام احلـسني إن إدانتنا للنظـام األمـوي:ًسادسا

ن النظـام العبـايس شـاركإبل ،وحدهليةوال يعني حتميله املسؤ،وهتميشهاالسالم
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ملطاردة لرموز الـشيعة بالقسط األكرب يف ضياع الكثري من هذه الروايات، فسياسة ا

مبشكل واسع وكبري يف هذا العهد الذي رأى خطورة وجود قرب اإلمـاورواهتم نام

ويـستزيدون مـن فيوضـات تـضحياته ًشاخصا وزائريـه يطوفـون حولـه احلسني

ًته، مما أشعر العباسيني أن قرب اإلمام يـشكل هتديـدا خطـريا توجـوعطاءا وا منـه سً

ًفام حال تراثه ومروياتـه فهـي بـاألوىل أن تكـون عرضـة للتـصفية ،اليشء الكثري ِ

.واملطاردة واإللغاء

،عـىل مظلوميـة اإلمـام احلـسنيعليهم السالميت تركيز أئمة أهل الب:ًسابعا

كيـل الـذي وقـع والقتل والتن،وتصوير مشاهد الفاجعة بشكلها الدامي والعنيف

من التمييز لقـضية احلـسني، ًني وأهل بيته الطاهرين أحدث حالةعىل اإلمام احلس

العامـة وعالقـة إحـداث تنبيـه للذهنيـة أرادواعلـيهم الـسالمن أهـل البيـت وكأ

ًنـا وظلومية والفاجعة باإلمام احلسني، وبمعنى آخر أن يكون اسـم احلـسني مقرامل

خرهـا مـن مفـردات آالتنكيـل إىل ،الـسبي،عاشوراء الطف، التـضحية، الـدماءب

ٌفاملحافظة عىل تراجيديا املشاهد املفجعة وعالقتها باإلمـام احلـسني أمـر ،الفاجعة

ًيتهم بل وأحقيتهم كذلك، فضال عـن ّمهم ينطلق من خالله األئمة إىل بيان مظلوم

هـو مـورد عليـه الـسالمذلك فان مشاهد الفاجعة املتكررة يف سرية اإلمام احلسني 

ووجدوا أن يف قضية اإلمـام ،مثلها األمويون والعباسيونإدانة ألنظمة اجلور التي 

.وحيويتهلبقاء خطهم الرسايل األصيلًااحلسني استمرار
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النقطة السابقة ال يعني إلغاء املـوروث احلـسيني عـن أن ما ذكرناه يف:ًثامنا

ن فاجعة اإلمام هي العنوان األكرب واألهم يف منطلقـات إمرويات أهل البيت، بل 

أهل البيت الفكريـة والتثقيفيـة لألمـة، وتبقـى روايـات اإلمـام احلـسني بعـضها 

عفـر ًخصوصا ما رواه اإلمـامني موسـى بـن جّحمفوظة من خالل ما يرويه األئمة 

.عليهام السالموعيل الرضا 

ًيف ذكر اإلمام احلسني كان هتديـدا عليهم السالمّن ما ورد عن األئمة إ:ًتاسعا

ولذا فإننا نعتقد أن ما روي عن اإلمام احلـسني وعـىل ،تستشعر األنظمة بخطورته

وصـودرت بـشكل ال ُإال أن هـذه املرويـات ألغيـت،يشء الكثـريّلسان األئمة ال

.لهيمكن جتاه

ابعتنا ملرويات التفـسري احلـسيني نجـد أن اإلمـام من خالل مت:ًعارشا

ة لفاجعة الطفأكثر إشارةعليه السالمالرضا  ، علـيهم الـسالمّـمن بقيـة األئم

قد استغل الظرف السيايس عليه السالمولعل ذلك نوعزه إىل أن اإلمام الرضا 

ان إ،عليه السالماحلسني املنفرج ليبث من مرويات اإلمام قامتـه يف ّـوذلـك إب

.خراسان

ّونحن وان مل نذكر أسانيد الروايات بشكلها الكامل الـذي يتـصل باألئمـة 

ّفان مرويات اإلمام الرضا تظهر تعدادا كبريا بالنسبة لروايات األئمـة عليهم السالم ً ً

.عليه السالماإلمام احلسنيفاجعةاملعصومني عن
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ّالتي وقفنا عليها يف التفسري كان األئمـة ًن كثريا من الروايات إ:حادي عرش

.ال يوصلون سندها باإلمام احلسنيعليهم السالم

، أو أمري املـؤمننياإلمام زين العابدين عن اإلمام : ًفمثال جتد يف السند هكذا

ن يف إ، وبالتأكيـد، صىل اهللا عليه وآله وسـلمقال اإلمام زين العابدين قال رسول اهللا 

إذ مل يـدرك اإلمـام زيـن ،اإلمـام احلـسنيــ عـىل مـا يبـدو طريق هذه األسـانيد

إال أهنا حماولـة صىل اهللا عليه وآله وسلمأو جده رسول اهللا ًاالعابدين جده اإلمام علي

ُيظهر فيها رواية أبيه اإلمام احلـسني بأسـلوب غـري ،ذكية من اإلمام زين العابدين

ان كـان خطـوة مـن خطـوات فذكر اسم اإلمـام احلـسني يف أكثـر األحيـ،مبارش

مواجهـة مـنمعـه ًتـواٍفهم يتوجسون من اسم خرجوا ،ويالتحدي للنظام األم

شـعر مـن خـالل وهزمتهم بـشكل بـائس ،ية أدانتهم بكل تفاصيلهاٍعسكرية دام

، بـل وهـزيمتهم أمـام هـذا االسـم الـذي واهنيـارهم وخـرساهنمبإدانتهمذلك 

ابدين استخدم هذا األسلوب الرائع مـن ٍيشعرهم بتهديد حقيقي، فاإلمام زين الع

عنه الرواية لتكـون رسـالة إدانـة دائمـة لبنـي أميـة قىعدم ذكر اسم أبيه الذي تل

.وأتباعهم

حيث وقفنا عىل الكثري مـن املرويـات التـي عليهم السالمّوهكذا بقية األئمة 

ة دون رواها اإلمام احلسن العسكري حتى اإلمام الباقر وبصيغها السندية املختلفـ

:ًمثالعليه السالمذكر اإلمام احلسني 
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اإلمام الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عـن أبيـه جعفـر الـصادق عـن أبيـه 

صـىل اهللا ، أو عن رسـول اهللا أمري املؤمننيّحممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن 

نجزم فتجد أكثر هذه األسانيد خالية من ذكر اإلمام احلسني مع أننا عليه وآله وسلم

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمأن بني اإلمام زين العابدين وبـني اإلمـام عـيل أو النبـي 

واسطة غري رصحية وهـي اإلمـام احلـسني، وهـي أعـىل مـستويات اإلدانـة التـي 

يـة أو الـسياسية، ويف الوقـت استخدمها أهل البيت لألنظمة احلاكمة سواء األمو

ًقـي اسـمه مطـاردا وعـىل طـول اخلـط ظهر مظلومية اإلمام احلسني الذي بُنفسه ت

.السيايس احلاكم

ّدرج الروايـات التـي مل تـرصح يف أسـانيدها بـذكر إننـا مل نـ:ثاين عرش
الكتـاب وبـشكل فنـي مل لخطـة عمـباإلمام احلسني وذلك بسبب التزامنـا 

نرغب من خالله يف إثـارة تـساؤالت الكثـري الـذين ـ ربـام ـ يتـساءلون عـن 

، بـل حينام مل يرد اسمه الرشيفعليه السالممام احلسني صحة نسبة الرواية لإل

ًتركنا كام هائال من هذه الروايـات ونحـن جـازم صدورها عـن اإلمـام بـن وً

.عليه السالماحلسني 

ذا هلـولو أدرجت لكان التفسري ضعف مـا هـو يف أيـدينا، مـع أن حماولتنـا 

لتـي تزعمهـا بنـو االختصار إدانة واضحة ألنظمة اإللغاء واملطاردة والتهمـيش ا

.أمية وبنو العباس ومن سار عىل هنجهم
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من اجلدير بالذكر أن أئمة أهل البيـت علـيهم الـسالم صـنفوا :ثالث عرش

:رواهتم إىل أصناف تعاطوا عىل أساس هذا التصنيف يف مروياهتم

مع اإلمام عليه السالم عىل أنه معـصوم لـه ٍيتعاطأن املتلقي للرواية : األول

أنـه احلكـم والقـول الفـصل فيـه وبكـل تـسليم، الترشيع عىل أساس األحقية يف 

ٍوهكذا جتد أن الرواية التي يروهيا راو معتقـد بإمامـة اإلمـام وعـصمته تـأيت عـىل 

.لسان اإلمام عىل أنه احلكم الذي البد من التسليم به

ٍمع اإلمام عليـه الـسالم عـىل أنـه راو ٍيتعاطالصنف أن املتلقي يف هذا : الثاين

ن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فيلجأ اإلمام عليـه الـسالم عـىل أن يـروي ع

عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم دون أن ينسب احلكـم إىل نفـسه الـرشيفة، 

ٍوهذه احلالة نابعة من كون الراوي غري معتقد بعصمة اإلمام وحيثيته الترشيعية فهـو 

كونه أقرب النـاس إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه يعتقد بعدالته من جهة وٍوامام رأ

ًوآله وسلم فام يرويه عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم يكـون صـحيحا ال 

ه نابع عن أعلمية اإلمام فيام يرويه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ذاشك فيه فاخت

الم هـي عـىل وسلم ولذا نجد أن بعض الروايات التي رواها أهل البيت عليهم الس

ًأساس الرواية عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ولـيس كونـه حكـام صـادرا عنـه  ً

ان عليه السالم، ليكون أبلغ يف القبـول لـدى الـراوي، وأقـرب للتلقـي فـيام إذا كـ

.من الرواة عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمًالراوي ال يرى اإلمام إال راويا
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لسالم يروي روايته عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه أن اإلمام عليه ا: الثالث

ًوآله وسلم فيام إذا كان املتلقي يرتبط بالنظام احلاكم كأن يكـون عينـا عـىل اإلمـام 

ٍعليه السالم واإلمام البد يف هذه احلالة أن يتعاطى مع هذا الـراوي بحـذر شـديد 

اهللا عليـه وآلـه فال ينسب الرواية أو احلكم لنفسه الرشيفة بل ينسبها للنبـي صـىل

ًوسلم رواية عنه لئال يعد اإلمام مرشعا يف نظر النظام مما سـيجلب لإلمـام الكثـري  ُ

لة واملالحقة التي البد لإلمام أن يدفعها بطريقته احلكيمة هـذه ءاملساومن متاعب 

.الرواية

ال يدعـه اإلمـام عليـه الـسالم دون مراعاتـه، ًمهامًأن هناك مقتضيا: الرابع

وايته عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يـسعى مـن خالهلـا إىل إثبـات وهو أن ر

االرتباط بالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وكون اإلمام له القيمومـة عـىل الـرتاث 

النبوي وحده دون غريه فهو حينام يروي عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم يـشري 

قي من خالل ذلك القـرب النـسبي إىل هذه القضية املهمة ويستشعر الراوي واملتل

والرتاثي لإلمام عليه السالم من جده رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم، وهـو 

بذلك فقد أثبت فرضية الوصاية والوراثة للنبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم وهـذا 

من أهم حكمة الرواية عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ فيام نعتقد ـ اسـتعملها 

ة عليهم السالم بشكل وضع معه خترصات األنظمـة املدعيـة لقرهبـا بـالنبي األئم

.ووراثتها له
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هذه سرية أئمة أهـل البيـت علـيهم الـسالم يف الروايـة عرفنـا ّأن إذا عرفنا 

السبب الذي جاءت به روايات تفسري اإلمام احلسني عليه الـسالم والتـي يروهيـا 

د جاإلمام عـيل عليـه الـسالم، كـام سـيعن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أو عن 

.يات التفسرياذلك القارئ يف بعض رو

جزناها وهـي إجابـات كافيـة لتـساؤالت أثارهـا هذه بعض النقاط التي أو

ُوأهنا تعد األقل إذا مـا ،البعض حول إمكانية الوقوف عىل أحاديث اإلمام احلسني

عـدم «ةمـسؤوليل الشيعة ّ، كام أن البعض محعليهم السالمّقورنت بروايات األئمة 

بالرواية عن اإلمام احلسني وحجتهم أن الكـايف وأمثالـه مل يـذكروا عـن » االهتامم

.ًإال روايات نادرة جداعليه السالماإلمام احلسني 

 
أن آلية الشيخ الكليني يف الكايف وغريه ال تعني إلغاء روايات اإلمام احلسني 

بقدر ما هي قضية فنية تعتمد عىل صحة الـسند أو ضـعفه، ،ه عن موسوعتهوإبعاد

بـل هـي حالـة إخـضاع ،عىل أن هذه التضعيفات السندية ال تعني إلغـاء الروايـة

ًالروايات إىل قانون التوثيق السندي بـالرغم مـن صـحة الروايـة واقعـا إال أن يف 

د مـن الـضعف والطعـن اعي سالمة السن، والشيخ الكليني يرًاعض رجاهلا توقفب

ًوليس ذلك طرحا للروايـة وردا هلـا، عـىل أننـا نجـد أن كثـريا مـن املوسـوعات  ً ًّ

ًإما غضا عن بعض أسـانيدها ،عليه السالماحلديثية أوردت روايات اإلمام احلسني 
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َأو تصحيحا ملا ظن أهنا سقيمة ال تـستقيم، وهبـذا نجـد الكثـري مـن املوسـوعات  ُ ً

ال كـام ،روايات اإلمام احلـسني وأوردهتـا يف مواردهـاوكتب احلديث قد اعتربت

تشيع بعض الدوائر السلفية إىل أن الـشيعة مل يعتنـوا بروايـات اإلمـام احلـسني يف 

.ِتقوالهتم، أو توعز بعضها إىل أن اإلمام احلسني مل يرو من الروايات إال القليل

مـام احلـسني وهبذا فقد وقفنا عىل جممل التحديات التي تواجـه روايـات اإل

مـن التجاذبـات الـسياسية واملـضايقات التـي ريوأوعزناهـا إىل كثـ،عليه الـسالم

اختلقها النظام آنذاك وورثتها األنظمة التالية بعدها، مؤكدين أن هذه الروايـات مل 

.لو ال ظروف السياسة القاهرةعليهم السالمّتكن أقل من روايات األئمة 

 
ن إتلك الدوائر السلفية يف إثارة شبهاهتا حيال احلديث احلسيني، فـتصمدمل

حداثها يف أوساط األمـة باتـت خائبـة ال إلة التشكيك والزعزعة التي حتاول حماو

ًذا من حمنته التي عـانى منهـا الوسـط رئ منفجتد مع وضعها الفكري السلفي املته

الـشابة الواعيـة التـي تـرى ًالثقايف خصوصا يف املجتمـع الـسلفي مـن الطبقـات 

رضورة إحداث التغيري يف بنيتها الثقافية والفكرية، فعىل املحافل السلفية اليـوم أن 

ُتنشغل يف حماوالت اإلصالح والتغيري التي باتـت ملحـة مـن أجـل اإلبقـاء عـىل 

ــشكيك  ــبهات الت ــارة ش ــشغل يف إث ــا، ال أن تن ــاول ادعاءه ــي حت ــصداقيتها الت م

ّهي أوضح من أن تبنيٍوالتساؤالت حول أمور .ُوتناقشُ
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لقد حاولت الدوائر السلفية أن تثري شبهة مفادها أن الشيعة انشغلوا باجلانـب 

املأساوي لقضية احلسني عليه السالم دون االهتامم باجلانب الفكري والثقايف، وهي 

طـف متزامنـة مـع شبهة واضحة البطالن، فان استمداد اجلانب املأساوي لفاجعة ال

نفوس شيعة أهـل البيـت، فهـم يف مدى العطاء الفكري الذي أحدثته هذه الفاجعة 

ٍبقدر هذا اإلحساس املأساوي بمصاب اإلمام الشهيد فاهنم ينطلقـون مـن منهجيـة 

ٍفكرية أحدثتها لدهيم هذه الثورة املعطاء، فاملعادلة القائمة لدهيم هو استلهام الفكـر 

.مأساة عاشوراء احلسني عليه  السالموالثقافة مما تفيده 

ن شيعة أهل البيت كـام حيملـون يف عـواطفهم ووجـداهنم ذكـرى فاجعـة ذا

.ًالطف املؤملة، فاهنم جيعلون هذه الواقعة منطلقا لبناء شخصيتهم الفكرية والثقافية

 
هرة التـي من أهم خصائص القرآن الكريم هي ظاهرة اإلعجاز، تلك الظـا

أتوا بعرش سور أو وجل بلغاء العرب وجهابذة خطبائهم عىل أن يحتدى هبا اهللا عز

:سور مفرتيات مثلهبسورة مثله بل ب

>#    "    !$ '   &   %  ,   +    *   )   (
     2  1  0  /  .  -3<)١(.

.١٣: هود) ١(
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وهكذا كان التحدي اإلعجازي أساس التنزيل، وجرت عىل ذلـك دعوتـه 

د معـني ز القرآين ال يمكن أن يتوقف عند حعجاعىل أن اإلآله وسلمصىل اهللا عليه و

ٍمن حادثة أو آية ما، بل  ن استمرارية التحدي اإلعجازي إىل يـوم الـدين ودعـوة إٍ

كـذلك، ويمكـن أن نـوجز آليـات التحــدي ًا زالـت قائمـةمـاإلتيـان مـن مثلـه 

:اإلعجازي بالنقاط التالية

 

ي الدائم، بـل املعطـاء، وأقـصد هذا األسلوب مقومات اإلبداع الفنإذ حيمل

ُاملعطاء، أنه ملهم للجاملية البالغية التي تلهـم كـل مـن تـابع مفاصـله اإلبداعيـة، ب ٌ

ّفضال عن كون مجاليته حتمـل معهـا اسـتمرارية اإلبـداع، إذ كلـام تقـدم بأهـل فـن  ً

.للحوق هبذا اإلبداع اجلاميلالفصاحة والبالغة فاهنم جيدون أنفسهم عاجزين عن ا

 

ُمل يكن القرآن كتاب مواعظ قصصية، بقدر ما هو خيتزل احلدث ثـم يقدمـه 

ن حـضور احلـدث يف اآليـة القرآنيـة الواحـدة مـن أهـم إيف حينه، وبمعنى آخـر 

ثالثي الزمان بام حتمل أبعاد الزمـان مـن معنـى القرآينخصائصها، أي أن احلدث

يـة الدائمـة ضيه، وحارضه، ومستقبله، أي تبقى الـصورة القرآنيـة متتلـك احليوامل

ارض ضم البعد الزماين، فهي حركة تاريخ كام هي تصوير حواحلركة الدؤوبة يف خ

.املستقبل بدقائقه اآلتيةًبكل تفاصيله فضال عن استرشاف
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وهـذا احلـدث مـدخور يف ،ونقصد به أن القرآن يتوفر عىل عنـرص احلـدث

ٍاآلية الواحدة، بحيث إذا وقفنا عىل حدث معني يف اآلية فال يعنـي انتهـاء احلـدث 

،نه صور دائبـة احلركـةُحداث تنبع ملالًاه هذه اآلية، بل أن هناك خزينالذي حتمل

ّتقدم يف ك .ٍل عرص دون أن تتوقف اآلية الواحدة عىل حدث واحدُ

 

تعني أسباب النزول االقتصار عـىل حادثـة النـزول وحـدها، بـل سـبب ال 

النزول هو مقتىض حضور اآلية وترشيفها للمكلفني، أي إيذان العمل هبذه اآليـة، 

يف حني تبقى أسباب النزول حـارضة يف كـل حلظـة مـن حلظـات حيـاة املكلـف، 

ة الواحـدة ٌوتطبيق أسباب النزول عىل حركة اإلنسان وتطلعاتـه مـدخورة يف اآليـ

.كلام تقادم الزمان

 
ّوإذا كانت هذه بعض خصائص اإلعجـاز القـرآين، فالبـد أن تـستند هـذه 

ىل األنموذج ـ القاعدة التي تنطلق من خالهلا اإلبـداعات اإلعجازيـة إاخلصائص 

ًىل فراغ أو يكون عـائام مـا مل يكـن هنـاك شـخوصإأي أن هذا اإلعجاز ال يستند 

ون له القابليـة عـىل الـشهادة ستكإعجازي يتمثل فيه األنموذج، وهذا األنموذج

بـلخـرا يشهد لآلوبني القرآن، فأحدمهبادلة أي تبادل الشهادة بني أهل البيتاملت
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ّاملقدمـة » النخبـة اإلهليـة«ّ، والبد أن يكون هذا األنموذج هـم كذلكوعىل اآلخر

احلـق يف ٍدىل القرآن الكريم، إذ ال يكون ألحللناس ليكون هلم احلق يف ا لشهادة ع

فر عـىل مقومـات هـذه اوأهليـة الـشهادة تتـو،لك مقوماهتاتمه الشهادة ما مل يهذ

صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمالنخبة املصطفاة، وهم أهل البيت الذين أشار إليهم النبي 

وإمكانية الـشهود ة املصطفاة القابلية عىل الشهادة موارد كثرية تؤكد أن هلذه الثليف

أشار صىل اهللا عليه وآله وسلمُالقرآين الذي ينطلق من خالله، ففي العديد من خطبه 

بيـنهام، وأي وهو التالزم بني القرآن وبني عرتته وعدم االنفكـاك ،إىل معنى واحد

ٌنام هو خلل يف التكليف حيال القـرآن الكـريم، فالفـصل إ،تفكيك يفتعله البعض

ٌالقرآن هو تعطيل للقرآن بكل مفاصله، بل هو إلغاء لدور القـرآن بني العرتة وبني  ٌ

صـىل ٌوإيقاف حليويته حتى ال يبقى سوى كتاب وعظ وإرشاد، يف حني أكد النبـي 

:أن هناك مالزمة رضورية ال تنفصم عراها بـني اجلـانبني فقـالاهللا عليه وآله وسلم

ب اهللا وعـرتيت أهـل بيتـي، ن متسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاإإين تارك فيكم ما «

.)١(»ّولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام

 
لقـرآن والعـرتة بـل ٌوالنبي دقيق يف عبارته، إذ مل جيعل التثنية يف اإلشارة إىل ا

ومقتـىض اإلثنينيـة الـواردة يف» ما ان متسكتم به«: حيث قالدراأشار بضمري االف

.٤٤: إحياء امليت يف فضائل أهل البيت عليهم السالم للسيوطي) ١(
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ضمهام صىل اهللا عليه وآله وسلمحديثه أن يأيت بضمري التثنية للقرآن وللعرتة، إال أنه 

» قــارتلـن يف«إىل بعـض بـضمري اإلفـراد ثـم التفـت بعـد ذلـك إىل التثنيـة فقـال 

حداث التـي جعلـت الـبعض يفـصل حيث نظر إىل اآليت من األ» فيهامختلفوين«و

قرآن بمفـرده والعـرتة بمفردهـا منفـصلة عنـه إذ نظر إىل ال؛بينهام يف تعاطيه معهام

أراد أن يشري إىل هذا التفكيك الذي ارتكبـه الـبعض صىل اهللا عليه وآله وسلموكأنه 

ًمن بعده، فقد قدم القرآن والعرتة لألمة شيئا واحدا ال ينفكان إال أنه  ً صىل اهللا عليـه ّ

أراد البعض تفـريقهام، مابعد» لن يفرتقا«القادمة يف قوله يقرأ األحداث وآله وسلم

ٍعندما يؤول األمر إىل أن تأيت األحداث فينظر إىل القرآن بمنظـار » ختلفوين فيهام«و ُ

.غري منظار العرتة، وهي إشارة دقيقة تضمنه كالمه صلوات اهللا عليه وعىل آله

 
ألهـل رآن فان آياتـه هلـا قابليـة التـصديقولغرض الوقوف عىل شهادة الق

ن القـرآن حيمـل يف ثنايـاه مـسرية الـدعوة إوبمعنـى آخـر فـ: عليهم السالمبيت ال

.عليهم السالمل شخوصها أهل البيت ّمثُياإلسالمية والتي 

ّلقد حتدث القرآن عـن سـري األنبيـاء وكفـاحهم مـن أجـل التوحيـد ونبـذ 

آن العبودية لغري اهللا تعاىل، فاحلركة اجلهادية ـ اإلصـالحية التـي استعرضـها القـر

الكريم من خالل عرضه لقصص األنبياء كانت شهادة تصديق ألهـل البيـت، أي 

واقعهـا عـىل حيـاة أهـل البيـت، أن النامذج القرآنية املذكورة يف اآليات تنطبق يف 
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ــ ــوهتمفمالح ــادهم ودع ــاء وجه ــدعوة ،م األنبي ــاريض ال ــه مع ــوف بوج والوق

ّله جتسد يف أئمـة أهـل البيـت وما عاناه األنبياء من أعدائهم ك،التوحيدية هللا تعاىل

، وأعتقد أن اآليات التي تتحدث عن األنبياء ودعوهتم هي من أجـل عليهم السالم

ولنـا أن نـستعرض هـذه الـنامذج ،اجلهاديـةمتتني موقف أهل البيـت ومـسريهتم

:القرآنية

 

: قوله تعاىل

>  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v
£  ¢<)١(.

وهنا حديث عن الطاعـة لـويل اهللا والتمـرد عليـه، فمـن جـانبهم أذعنـت 

هناك حركة التمـردقابلاملالئكة آلدم فسجدت له مطيعة مذعنة ألمر رهبا، ويف امل

ومل يتعاط مـع آدم عـىل أنـه ويل اهللا مفـرتض ،عىل األمر اإلهلي الذي يمثله إبليس

عىل أمر اهللا بالرغم مـن معرفتـه أن دم للتمردآالطاعة، فقد دفعه حسده ومنافسته 

ّذلك أمر إهلي البد من طاعته و .تباعهاٌ

هذه احلادثة ترسم احلدث اإلسالمي املتمثل يف أهل البيت الذين عانوا مـن 

التمرد والعصيان من أولئك املنافسني وأصـحاب األهـواء، يف حـني وجـد أهـل 

.٣٤: البقرة) ١(
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ٍع من اعتقاد جازم بأن واليـة ؤالء األتباهلبام ،البيت من أتباعهم الطاعة واخلضوع

أهل البيت امتداد لوالية اهللا تعاىل كام أيقن بذلك املالئكة يف آدم فأطاعوه وامتثلوا 

.أمر اهللا فيه

 

: قوله تعاىل

>  r   q   p    o  n  m    l  k  j  i  h
  ¡    �   ~   }   |    {   z    y   x     w    v   u   t   s

   £  ¢°  ¯  ®  ¬          «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤±  ²
µ  ´  ³<)١(.

قومـه، وشـدة الرصاع الفكري الـذي عانـاه نـوح مـعُواآلية تنقل أحداث

وصـوروا الـدعوة إىل اهللا ،اجلدال والعناد الذي اتسم به هؤالء بعد دعوة نوح هلم

k  j  i  <عقـيم صوروه بأنه جدالاهللا واإلصالح الذي حيمل مهومه نبي 

m    l< ومل يقولوا دعوتنـا، فجعلـوا الـدعوة إىل اهللا وإىل قـيم اإلصـالح

s  r   q   p    o  n  <جدال، ثم مل يكتفوا بتسفيه دعوتـه بـل حتـدوه وقـالوا 

t<تحدهيم أن يـأتيهم ام سمعوه من دعوة نوح حتى طلبوا بفهم مل يقتنعوا ب

.ما كان يعدهم من العذاب والنذر

.٣٤ـ٣٢: هود) ١(
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يف دعوهتم عليهم السالمّصورة حتكي الرصاع الذي عاناه أئمة أهل البيت وال

هم بام قدمه أهـل البيـت وومل يذعن خمالف،دواُذبوا وأوذوا ورشُاإلصالحية فقد ك

من دعوات اإلصالح، فحينام نقف عىل أخبار سرية أهـل البيـت وحتـدي اآلخـر 

اء اهللا يف دعوهتم اإلصالحية، ّهلم، يصدق القرآن ذلك بام مر به نوح وغريه من أنبي

ٌوهكذا فالقرآن مصدق ألهل البيت يف كل مسريهتم اإلصالحية والداعيـة إىل اهللا  ّ

.تعاىل

 

: كام يف قوله تعاىل

>A  @  ?  >  =  <   ;  :   9B    F  E    D  C
K  J  I  H  G<)١(.

9   <: ّبـن حممـد يف قولـه تعـاىلابوري بسنده عن جعفـرسالنيروى احلاكم 
A  @  ?  >  =  <   ;  :<ويف لفــظ . نحــن املحــسودون: قــال

ًويـروي احلـاكم بـسنده أيـضا عـن ،نحن واهللا هم، نحن واهللا املحـسودون: آخر

نظر خزيمة إىل عيل بن أيب طالب فقال لـه : حدثني أيب قال: العباس بن هشام قال

د عىل فضل اهللا بموضعي مـن رسـول اهللا ومـا حسُأما ترى كيف أعليه السالمعيل 

:فقال خزيمة.. رزقنيه اهللا العلم

.٥٤: النساء) ١(
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  ّالقرآن الكريم يقدم نموذج العطاء املتمثل يف إبراهيم نبي اهللا، فقد ف تـاه اهللا آُ

ّوآله احلكمة والنبوة، فـام الـضري أن يمـن اهللا عـىل حممـد وآل حممـد صـلوات اهللا 

ّ، وهبذا فقد أثبـت القـرآن مـثال ملحمـد وآل حممـد !من الكتاب واحلكمة؟عليهم ّ ً

.وهو إبراهيم وآل إبراهيم

 

: ًقوله تعاىل حكاية عن موسى

>  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »
Ê<)٢(.

صـىل اهللا عليـه أخذ النبـي : روى احلاكم بسنده يرفعه إىل حذيفة بن أسيد قال

أبرش، ان موسى دعا ربه أن جيعل لـه أبرش و: بيد عيل بن أيب طالب فقالوآله وسلم

ًوزيرا من أهله هارون، وإين أدعو ريب أن جيعل يل وزيرا من أهيل علي أخي اشـدد ًاً

.)٣(به ظهري وأرشكه يف أمري

.وما بعدها١٨٣: ١حاكم النيسابوري شواهد التنزيل لل) ١(

.٣٢ـ ٢٩: طه) ٢(

.٤٧٨: ١شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ٣(
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ًئة وثالثـني مـوردا اتكرر يف القرآن الكريم ذكر نبي اهللا موسى يف أكثر من م

أكثـر كـانعليه الـسالمذكره حتى أنكلها تشري إىل مسريته اإلصالحية وإمامته، و

ٌاألنبياء ولعل ذلـك راجـع إىل مهمتـه، وهـي اإلمامـة والقيـادة، فحركـة من بقية

موسى اإلصالحية تتمثل بإمامته وقيادته لألمة وتركيز القرآن الكـريم عـىل قـصة 

موسى هو تركيز عىل موضوعة اإلمامة واملحاوالت التي أطلقهـا معارضـوه هـي 

إرسائيـل عـن ويص وختذيل بنـي ،ذات املحاوالت التي كانت ضد النبي وإمامته

.عليه السالمالنبي الذي ما فتئ يويص بعيل ةياموسى يتمثل يف معاناة وص

ًل حركة موسى وخالفة هارون مقطعا مهام من مقاطع اإلمامـة التـي ّإذن متث ً

كانت من أخطر قضايا األمة اإلسـالمية التـي حـرص القـرآن عـىل بياهنـا وعـدم 

صـىل اهللا عليـه معني بخالفة رسـول اهللا ح املجال ألولئك الطاساخلوض فيها بام يف

ُتعد من أهم املعليه السالم، فآيات القرآن وذكرها ملوسى وآله وسلم تابعـات الفنيـة ُ

التي ارتكبت يف حق هارون وكان عيل بن أيب طالـب ةاإلرسائيليحلركة التمردات 

.يمثل مقطع اإلمامة املتمرد عليها كام يف إمامة هارون لقومه

 

: قوله تعاىل

>     Ñ   Ð   Ï   Î  Ú   Ù   Ø      ×   Ö   Õ       Ô   Ó     Ò
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كام طلب عيـسى مـن ،واآلية توجه اخلطاب إىل املسلمني ليكونوا أنصار اهللا

يكونوا أنصار اهللا، ونرصة عيسى هـي نـرصة هللا تعـاىل إال أن بنـي بني إرسائيل أن

فكان النـرص والعاقبـة ،منت طائفة وكفرت أخرىآفإرسائيل انقلبوا عىل أعقاهبم 

صـىل اهللا ألولئك املؤمنني باهللا وبرسوله، وهو عني الرصاع الذي حدث بعد النبـي 

طـائفتني يف عـىلسلمني كـانوا، إذ مل يذكر لنا تـاريخ الـسرية أن املـعليه وآله وسلم

مر وبـسط النفـوذ عـىل اوالت للتآحمي ـ وان كانت هناك نوبشكل ظاهر علحياته

صىل القرار اإلسالمي من البعض، إال أن تلك املحاوالت منهزمة مع وجود النبي 

ة خلـف َأّكشف عن نواياهم املخبالاخلالف والبعضإنام أظهرـاهللا عليه وآله وسلم

فتمردوا عىل ما أراده رسوهلم منهم من أن يكونـوا أنـصار اهللا ،الفةم باخلمطامعه

صىل اهللا عليه بنرصهتم لنبيه، ونرصة نبيه ال تعني نرصة اجلهاد أو اخلوض يف حروبه 

ن إّإين خملـف فـيكم مـا «:فيهـا، بل نرصته ملبادئـه ووصـيته التـي قـال وآله وسلم

فآمنـت طائفـة » رتيت أهـل بيتـيم به لن تضلوا بعدي أبـدا، كتـاب اهللا وعـمتسكت

.ومتردت أخرى بتأويالهتا الباطلة

ء اهللا الـذين لقـواده القرآن الكريم يف مسرية أنبياّهذا هو الرصاع الذي جس

ٌه أهل البيت، وهبذا فالقرآن مصدق وشهيداقمن قومهم ما ال ّ.

.١٤: الصف) ١(
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قرآنيـة هبذه املقدمة استطعنا أن نقـف عـىل مـضمون الكثـري مـن اآليـات ال

، علـيهم الـسالم، وكذلك مع أهل بيتـه وبعدهاحلاكية عن رصاعات األمة مع نبيها

ًلذا فان الدراسات القرآنية ـ خـصوصا القديمـة منهـا ـ وقفـت عـىل الكثـري مـن 

أمـري املـؤمننيانويمثـل اإلمامـعلـيهم الـسالماآليات النازلة يف حق أهل البيـت 

.من هذه اآلياتالعدد األكرب عليهام السالمواحلسني 

فقد أورد العالمة املحقق الشيخ آغا بزرك الطهراين بعض ما وقف عليه من 

:الكتب التي أحصت ما نزل من القرآن يف أهل البيت نورد بعضها

ّعده ابن شهر : عليهم السالمّما نزل من القرآن يف أعداء آل حممد كتاب ً:أوال

.آشوب من الكتب املجهولة املؤلف

أليب إسـحاق : عليـه الـسالمأمـري املـؤمننيب ما نزل من القرآن يف كتا:ًثانيا

...ذكره النجايشللهجرة ٢٨٣د الثقفي املتوىفّإبراهيم بن حممد بن سعي

أليب نعـيم أمحـد : عليه الـسالمأمري املؤمننيكتاب ما نزل من القرآن يف :ًثالثا

للهجـرة ٤٣٠توىف صفهاين املبن عبد بن إسحاق بن موسى بن مهران احلافظ األا

وينقـل عنـه ابـن بطريـق يف أول كتابـه ،»معامل العلـامء«ذكره ابن شهر آشوب يف 

.»املستدرك املختار«

أليب أمحـد : عليـه الـسالمأمـري املـؤمننيكتاب ما نزل مـن القـرآن يف :ًرابعا
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.ذكره النجايشللهجرة ٣٣٢املتوىف... عبدالعزيز اجللودي

أليب الفـرج : عليـه الـسالمأمري املـؤمننيقرآن يف كتاب ما نزل من ال:ًخامسا

.للهجرة٣٥٦املتوىفاين الزيدي صاحب اآلغاين هصفعيل بن احلسني اال

ّأليب بكر حممد : عليه السالمأمري املؤمننيكتاب ما نزل من القرآن يف :ًسادسا

هجـرة لل٣٢٥املتـوىفبن إسامعيل الكاتب عبد اهللاّبن أمحد بن حممد بن أيب الثلج 

.قاله النجايش

أليب جعفـر : عليـه الـسالمأمـري املـؤمننيكتاب ما نزل من القرآن يف :ًسابعا

.ّحممد بن أرومة القمي، ذكره النجايش

ّاملرزباين، حممـد عبد اهللاأليب : أمري املؤمننيكتاب ما نزل من القرآن يف :ًثامنا

.البيانبن عمران بن موسى اخلراساين البغدادي، أول من وضع علما

أليب موسـى : عليـه الـسالمأمري املـؤمننيكتاب ما نزل من القرآن يف :ًتاسعا

عليه الـسالمّهارون بن عمر بن عبدالعزيز بن حممد املجاشعي من أصحاب الرضا 

.ذكره الكيش

ّملحمـد بـن العبـاس : عليهم الـسالمما نزل من القرآن يف أهل البيت :ًعارشا

.با بن اجلحام املعارص للشيخ الكلينيبن عيل بن مروان املعروف ا

أليب أمحد عبدالعزيز عليهم السالمما نزل من القرآن يف اخلمسة :حادي عرش

.للهجرة٣٣٢ذي احلجة ١٨املتوىفبن حييى بن أمحد اجللودي 
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عبـد اهللاأليب : عليـه الـسالمما نزل يف القـرآن يف صـاحب الزمـان :ثاين عرش

.)١(للهجرة٤٠١املتوىف ... عبيداهللا بن احلسن بن عياشّاجلوهري أمحد بن حممد بن 

يف تفسري اآليات النازلة يف فضائل أهـل البيـت : آيات الفضائل:عرشثالث

.للهجرة١٣١٣للمريزا عيل املتوىف عليهم السالم

علـيهم الـسالمهـل البيـت اآليات النازلة يف ذم اجلـائرين عـىل أ:رابع عرش

.للموىل حيدر عيل الشريواين

وهي مخسامئة آيـة يف : اآليات النازلة يف فضائل العرتة الطاهرة:خامس عرش

عبد اهللان مجعها مع تفسريها وبياهنا الشيخ تقي الدين ئل أمناء الرمحالقرآن يف فضا

.للهجرة٨١١اجللبي املتوىف 

الـرشيفي يّأليب القاسم بن حممـد نبـي احلـسين: آيات الوالية:سادس عرش

.الذهبي

اآليات البينات أو بيان اآليات بالزبر والبينات للموىل املعـارص :عرشسابع 

يوسف بن أمحد بن يوسف اجليالين النجفي، استخرج فيه بـالزبر والبينـة أسـامي 

وبعض خصوصياهتم من ستني آية من آيات عليهم السالماملعصومني األربعة عرش 

.)٢(القرآن وطبع يف رشت

.دار األضواء، بريوت الطبعة الثانية٣٠ـ ٢٨: ١٩الذريعة إىل تصانيف الشيعة آلغا بزرك الطهراين ) ١(

.وما بعدها٤٧: ١الذريعة آلغا بزرك الطهراين ) ٢(
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ابوري مـن أعـالم تنزيـل للحـاكم النيـسكتاب شواهد الونضيف إىل ذلك

وهـو عليه السالمذكر فيه ما نزل من اآليات يف اإلمام عيل ة،لهجرلالقرن اخلامس 

.ثنيّمن علامء أهل السنة املحد

، علـيهم الـسالمهذه نبذة موجزة عام كتب يف اآليات النازلة يف أهـل البيـت 

ًني مـثال مقطعـا خطـريا مـن واإلمام احلسأمري املؤمننيومن الواضح أن اإلمامني  ً ًّ

وما واجهـه أنبيـاء اهللا تعـاىل مـن ،الرصاع احلقيقي الذي أشار إليه القرآن الكريم

أقوامهم، لذا فان القرآن قد تعهد يف كشف املالبسات التارخييـة التـي حـصلت يف 

.ًوشاهدا عىل كثري من احلقائق،ًوكان حارضا لذلك الرصاع،فرتة إمامتيهام

،»حليف القرآن«بأنه عليه السالمنا أن نطلق عىل اإلمام احلسني من هنا أمكن

عليـه احلـسني عهـدإذ املتتبع يقف عىل العديد من اآليات التي شهدت لفرتة قبـل 

لة الـرصاع احلـسيني وهذه القبلية والبعدية والتعارص ملرحويف أثنائه وبعده السالم

ُخر تعد من أهبر معجزات القرآن امع املعسكر اآل لكريم التي يمكـن للباحـث أن ُ

فهـو منـذر وبـشري ،يثبت احلقيقة اإلعجازية للقـرآن بمواكبـة الـرصاع احلـسيني

وعواقـب هـذا الـرصاع الـذي ،للقادم من األحداث التي خاضها اإلمام احلسني

ُمعسكري الكفر واإليامن الذي مثل طرفه اإلمام احلسني بنيأسسه اإلمام احلسني  ّ

له املعسكر األموي الذي كان بواقعه أطروحة املعارضـة ّخر مثبإيامنه الرسايل واآل

.األبدية لرسالة السامء وقيمها اإلهلية
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عليـه ولعلنا نستـشهد بـبعض اآليـات النازلـة واملؤولـة يف اإلمـام احلـسني 

.لتكون عند ذاك شاهدة عىل بحوثنا السالفة،السالم

حليـف «بأنـه عليـه الـسالمتنا أن نشري إىل أن تسميتنا لإلمام احلسني ووال يف

ًتفوق آياته عـددا عـىل اآليـات عليه السالمأمري املؤمننييف حني أن اإلمام » القرآن

ـ نعتقد عىل ما أننا ـ ، فان ذلك مرجعه إىل عليه السالمالنازلة يف حق اإلمام احلسني 

فهـو معليـه الـسالأمري املـؤمننيلها اإلمام ّأن كل اآليات النازلة يف أهل البيت يمث

وقد أشـار إىل ذلـك ،ٌمتوفر عىل مجيع موضوعاهتا وكأن القرآن نزل فيهعليه السالم

إال >"  #  $  %<مـا يف القـرآن آيـة : ابن عبـاس يف قولـه

ّوعيل أمريها ورشيفها، وما من أصحاب حممد رجل إال وقـد عاتبـه اهللا ومـا ذكـر 

، فـال حاجـة عليـه الـسالمعـيل إذن فالقرآن بفضائله ومناقبه كلـه ل)١(خريبًعليا إال 

يتـصدر حالـة عليـه الـسالميف حني يبقى اإلمام احلـسني ،ماٍلتخصيصه بمصطلح

ًفـضال عـن مالزمـة »حليـف القـرآن«الثناء والذكر من قبل القرآن الكريم فهـو 

القرآن له يف حياته وبعد شهادته، وتالوة رأسه الرشيف للقـرآن قـضية ال خيتلـف 

.عليها اثنان

عليـه الـسالمإثبات هذا التشاهد بني القرآن وبني اإلمـام احلـسني ومن أجل

:نورد بعض ما نزل فيه صلوات اهللا عليه

.٣: ١شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري )١(
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.)١(>j  i   h  gk  <: وقوله: ّيف تفسري عيل بن إبراهيم

َّنزلت يف عبد الرمحن بـن أيب بكـر : قال>¡        ¢  £<: إىل قوله تعاىل

ّحدثنا العباس بن حممد قال حلسن بن سهل بإسناده رفعـه إىل جـابر بـن حدثني ا: ّ

ّثـم أتبـع اهللا جـل ذكـره مـدح احلـسني بـن عـيل : ، قالعبد اهللايزيد عن جابر بن  ّ ّ

فـذكرت هـذا : بن أيب بكر، قال جابر بن يزيدَّعبد الرمحنصلوات اهللا عليهام بذم 

و سبقت يا جابر واهللا ل: عليه السالمفقال أبو جعفر عليه السالماحلديث أليب جعفر 

ّالدعوة من احلسني وأصلح يل ذريتي لكانت ذريته كلهـم أئمـة طـاهرين، ولكـن  ّ ّّ ّ

ّسبقت الدعوة وأصلح يل يف ذريتي فمنهم األئمـة واحـد فواحـد، فثبـت اهللا هبـم  ّّ

.ّحجته

: ًثانيا

>  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö
   í   ì          ë   ê    é    è   ç   æ   å   ä    ã  !

$   #   "% (   '   &*    )+  -   ,
/  .0  <  ;  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1

  G   F   E   D   C   B   A   @    ?   >   =
J    I   HK  U    T   S   R   Q   P   O     N   M    L

.١٧: األحقاف اآلية) ١(
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Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  <: وجـلّوقولـه عـز: ّيف تفسري عـيل بـن إبـراهيم
Ü<ولـه، وقأمـري املـؤمننيّاستقاموا عىل والية عـيل : قال :>  "  !

>#<: ، وقولـهصىل اهللا عليه وآله وسلمقال اإلحسان رسول اهللا >#  $
ّاحلسن واحلسني صلوات اهللا عليهام، ثم عطف عىل احلـسني صـلوات اهللا ّإنام عنى

صـىل ّوذلك أن اهللا أخرب رسـول اهللا >&  '  )       (   *<: عليه فقال

ه، وأن اإلمامـة تكـون يف ولـده إىل يـوم وبرشه باحلسني قبل محلاهللا عليه وآله وسلم

ّالقيامة، ثم أخربه بام يصيبه من القتل واملصيبة يف نفـسه وولـده، ثـم عوضـه بـأن  ّ

ّجعل اإلمامة يف عقبه، وأعلمه أنه يقتل ثـم يـرده إىل الـدنيا وينـرصه حتـى يقتـل  ّّ

º  ¹  ¸  ¶  µ  «      ¼  <: أعــداءه، ويملكــه األرض وهــو قولــه

Á  À  ¿  ¾  ½<]وقولـه]. ٥اآليـة : سورة القصص :

.١٩ـ١٣: األحقاف اآلية) ١(
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>W  V  U      T  S     R  Q  P       O  N  M  L<

أن أهـل بيتـه صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفبرش اهللا نبيه ]. ١٠٥اآلية : سورة األنبياء[

صىل اهللا عليه يملكون األرض ويرجعون إليها ويقتلون أعداءهم، فأخرب رسول اهللا 

ّوقتله، فحملتـه كرهـا، ثـم عليه السالمبخرب احلسني السالمعليها فاطمة وآله وسلم ً

ًفهل رأيتم أحدا يبرش بولـد ذكـر فتحملـه كرهـا؟ أي : عليه السالمعبد اهللاقال أبو  ً

ملا علمت من ذلك، وكـان >(   *<أهنا اغتمت وكرهت ملا أخربها بقتله 

يف بطـن لـسالمعليـه اطهر واحد، وكان احلسني عليهم السالمبني احلسن واحلسني 

ًأمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعرشون شهرا وهو قولـه ّ ّ:>  .  -  ,
/<)١(.

: بن املثنـى اهلاشـمي، قـالّعبد الرمحنبإسناده إىل : يف كتاب علل الرشائعو

عليه الـسالمجعلت فداك من أين جاء لولد احلسني : عليه السالمعبد اهللاقلت أليب 

ال أراكـم : ومها جيريان يف رشع واحـد؟ فقـالالمعليه السالفضل عىل ولد احلسن 

وما ولـد صىل اهللا عليه وآله وسلمّنزل عىل حممد عليه السالمتأخذون به، إن جربائيل 

ُيا حممد يولد لك غالم تقتلـه أمتـك مـن بعـدك، فقـال: احلسني بعد، فقال له يـا : ّ

ًجربائيل ال حاجة يل فيه فخاطبه ثالثـا، ثـم دعـا عليـا  ّإن : فقـال لـهسالمعليـه الـًّ

ُأنه يولد لك غالم تقتله أمتك من بعـدك، فقـالعز وجلجربائيل خيربين عن اهللا  ّ :

.٢٩٧: ٢تفسري القمي ) ١(
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ّثالثا، ثم قالعليه السالمًال حاجة يل فيه يا رسول اهللا، فخاطب عليا  ّإنه يكون فيه : ً

فقـال إن اهللا عليهـا الـسالمويف ولده اإلمامة والوراثة واخلزانة، فأرسل إىل فاطمـة 

ليس يل حاجة فيـه : عليها السالمّبرشك بغالم تقتله أمتي من بعدي، فقالت فاطمة ي

ّيا أبه، فخاطبها ثالثا، ثم أرسل إليها البد أن تكون فيه اإلمامة والوراثة واخلزانـة،  ّ ً

فحملـت عليه السالمفعلقت ومحلت باحلسني عز وجلرضيت عن اهللا : فقالت له

ّستة أشهر، ثم وضعت ومل يعش مو عليـه ّلود قط لستة أشهر غري احلسني بـن عـيل ّ

صىل اهللا عليه ّفكفلته أم سلمة، وكان رسول اهللا عليه السالموعيسى ابن مريم السالم

فيمـصه عليه السالمّيأتيه يف كل يوم فيضع لسانه الرشيف يف فم احلسني وآله وسلم

، عليه وآلـه وسـلمصىل اهللاحلمه من حلم رسول اهللا عز وجلّحتى يروى، فأنبت اهللا 

ًوال مـن غريهـا لبنـا قـط، فلـام أنـزل اهللا تبـارك عليها السالمومل يرضع من فاطمة 

1  2   3  4   5   6  7  8  9  0,  -  .  /<: وتعاىل فيه
  G  F  E  D  C  B  A  @  ? > = <  ;  :

J   I  H<ّأصلح يل ذريتي كانوا كلهم أئمة لكن خص هكذا: ، فلو قال ّ ّ)١(.

ّحممد بن حييى عن أمحد بن حممد عن الوشاء واحلـسني بـن حممـد عـن وعن  ّ ّ

عليـه عبـد اهللاّمعىل بن حممد عن الوشاء عن أمحد بن عائذ عن أيب خدجيـة عـن أيب 

جـاء جربائيـل إىل عليـه الـسالمباحلـسني عليها السالمّملا محلت فاطمة : قالالسالم

.٣ح / ١٥٦ب / ٢٠٦: علل الرشائع) ١(



...............................................................................................................................التفسير المغيب

ّله أمتك من بعدك، فلـام محلـت فاطمـة ًإن فاطمة ستلد غالما تقت: رسول اهللا فقال

عبـد ّكرهت محله، وحني وضعته كرهت وضعه، ثم قـال أبـو عليه السالمباحلسني 

ّمل تر يف الدنيا أم تلد غالما تكرهه، ولكنها تكرهـه ملـا علمـت أنـه : عليه السالماهللا ً ّ

&  '  )       %!  "  #  $<وفيه نزلت هذه اآليـة : سيقتل، قال
*   )+ ,/  .  -<)٢() ١(.

: قوله تعاىلو

>7  6  5   4       3  2   1  0  /  .  -<)٣(.

: وقوله تعاىل

>  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P
  g  f   e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [

k   j   i   hl  s   r   q   p   o   n   m
{     z  y  x  w  v   u  t<)٤(.

من أصحابنا عن سهل بن زياد عن حممـد بـن احلـسن يف روضة الكايف عدة

عبـد بن القاسم البطل عـن أيب عبد اهللاعن عبد الرمحنبن عبد اهللابن شمون عن ا

.١٥: األحقاف، اآلية) ١(

.٣ح / ٤٦٤/ ١: أصول الكايف) ٢(

٤٠: احلج) ٣(

.٦ـ٤: اآلية،اإلرساء) ٤(
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ــه الــسالماهللا ــه تعــاىلعلي W  V  U  T  S  R    Q  P  <: يف قول
Y    X<عليـه الـسالمقتل عيل بن أيب طالـب وطعـن احلـسن : قال>  Z

فـإذا جـاء نـرص دم >^  _  `  a<عليـه الـسالمقتـل احلـسني: قال>]

قوم يبعـثهم >k  j  i  h  g  f   e  d  c   b<احلسني 

ّاهللا قبل خروج القائم فال يدعون وترا آلل حممد  ّإال قتلـوه صىل اهللا عليه وآله وسـلمً

>o  n  m< عليه الـسالمخروج القائم>u  t  s  r  q<

عني من أصحابه عليهم البيض املذهب لكل بيـضة يف سبعليه السالمخروج احلسني 

وجهان املؤدون إىل الناس أن هذا احلسني قد خرج ال يشك املؤمنون فيه وإنـه لـيس 

بدجال وال شيطان، واحلجة القائم بني أظهرهم، فـإذا اسـتقرت املعرفـة يف قلـوب 

نـه جـاء احلجـة املـوت فيكـون الـذي يغـسله ويكفعليه السالماملؤمنني أنه احلسني 

.)١(ّ، وال ييل الويص إال الويصعليه السالموحينطه ويلحده يف حفرته احلسني بن عيل 

وزاد إبـراهيم يف : ويف تفسري العيايش بعد ان نقل هذا احلديث إىل آخره قال

.حتى يقع حاجباه عىل عينيهعليه السالمثم يملكهم احلسني : حديثه

b   <:كان يقـرأ: قاله السالمعلييف تفسري العيايش عن محران عن أيب جعفر و
h  g  f   e  d  c<٢(وهو القائم وأصحابه أويل بأس شديد: ثم قال(.

.٢٥٠ح / ١٧٥/ ٨: كايفروضة ال) ١(

.٢٨١/ ٢: تفسري العيايش) ٢(
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: قوله تعاىلو

><    ;=   G   F   E   D   C   B    A   @      ?   >
N  M  L  K  J  I  H<)١(.

عليـه الـسالمقتـل احلـسني >;   ><يف تفسري عيل بن إبراهيم يف قولـه 

> C B  A @    ? > MLKJIH  G F E DN<
ًأي ألحد من آل حممد فال تتخذوا من غريهم وليا ّ)٢(.

ّوقال أيضا حدثنا احلسني بن عامر عن حممد بن عيسى بن عبيد عن صفوان  ً

سـمعته : قـالعليـه الـسالمبن حييى عن حكيم احلناط عن رضيس، عن أيب جعفر 

قال احلسن >+'  )  (  *   &!  "  #  $  %<يقول 

.عليهام السالمني واحلس

ّحدثنا احلسني بن أمحد املالكي عن حممد بن عيسى، عن يونس، : ًوقال أيضا

يف قـول اهللا ـ عليـه الـسالمبن عجالن عن أيب جعفر عبد اهللاعن املثنى احلناط عن 

قـال >'  )  (  *   +&!  "  #  $  %<ـ عز وجـل

.)٣(وأصحابهعليه السالمهي يف القائم 

.١٨، ١٧: اجلن اآلية) ١(

.٨ج ٢٦نور الثقلني  ) ٢(

.٩/ ج ١٠٣ـ ١٠٢/ تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ) ٣(
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ّحممد بن يعقوب عن حممد بن حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى عن عيل بن  ّ ّ

سافر عـن بـرش بـن مـاحلكم أو غريه عن سيف بن عمرية عن رجل عن جابر عن 

:قالعليهام السالمغالب األسدي عن احلسني بن عيل 

ًته قائام يكتب له بكـل حـرف مائـةصاليفعز وجلمن قرأ آية من كتاب اهللا 

ها يف غري صالة كتب اهللا له بكل حرف عرش حـسنات، وان اسـتمع َحسنة، فإذا قرأ

ًالقرآن كتب اهللا له بكل حرف حسنة، وان ختم القـرآن لـيال صـلت عليـه املالئكـة 

ابـة احلفظة حتى يميس، وكانت له دعوة جمًحتى يصبح، وان ختمه هنارا صلت عليه 

: قال.؟أيقرمن ملالقرآن فأله مما بني السامء إىل األرض، قلت هذا ملن قرًوكان خريا

.)١(يا أخا بني أسد ان اهللا جواد ماجد كريم، إذا قرأ ما معه أعطاه اهللا ذلك

حدثنا احلسني بن احلسن بـن : ّالصدوق حدثنا حممد بن احلسن رمحه اهللا قال

ّحييـى احللبـي عـن حممـد بـن أبان عن احلسني بن سعيد عن النرض بن سويد عـن 

احلسني بن عيل [مروان عن سعد بن طريف عن أيب جعفر الباقر عن أبيه عن جده 

عـرش آيـات يف من قـرأ: صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : قال] عليهم السالم

ئـةاومن قـرأ م،آية يكتب من الذاكرينمخسنيليلة مل يكتب من الغافلني ومن قرأ

انتـشارات عطـارد قـم . ١٥٢: ٣مسند اإلمام احلسني عليه السالم للشيخ عزيز اهللا العطـاردي ) ١(

.ش. هـ١٣٧٦
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ومـن قـرأ ثالثامئـة ،تي آية كتب من ا خلاشعنيائومن قرأ م،القانتنيآية يكتب من

ومن قرأ ألف آيـة ،ومن قرأ مخسامئة آية كتب من املجتهدين،زينآية كتب من الفائ

ًبعة وعرشون قرياطا كتب له قنطار، والقنطار مخسون ألف مثقال ذهب واملثقال أر

.)١(واألرضء امسوأكربها ما بني ال،دُحُأصغرها مثل جبل أ

قـال رسـول اهللا : قالعليهام السالمروى اهليثمي بإسناده عن احلسني بن عيل 

.)٢(محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة يوم القيامة: صىل اهللا عليه وآله وسلم

: قـالعليهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده 

.)٣(نه ال يسأل عن الرسالةأن إال ن صاحب القرآن يسأل عام يسأل عنه النبيوإ

رآن تعلمـوا القـ«:صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمالسند قـال رسـول اهللا وبنفس

نـه إنه سيأيت قوم من بعدي يقرؤوف،تستأكلوهم بهوه الناس والِّوتفقهوا به وعمل

.)٤(»عز وجلاهللا خالق هلم عندويتفقهون به، يسألون الناس ال

من قـرأ القـرآن وحفـظ : نه قالأن عيل عن عيلالسند عن احلسني بوبنفس

ّأويت فقد عظم ما حقر اهللا وحقر ماًأن أحدا أويت مثل مانظف ّ .)٥(ّعظم اهللا تعاىلّ

.لسابقاصدر امل) ١(

.لسابقااملصدر ) ٢(

.٣٨٧: مسند زيد بن عيل) ٣(

.لسابقااملصدر ) ٤(

.لسابقااملصدر ) ٥(





 اإلمام الحس تفس

عليه السالم







 
حـدثنا : الصدوق، حدثنا أمحد بن حممد بن عبدالرمحن املقري احلـاكم قـال

حدثنا أبوبكر حممـد بـن احلـسن : حممد بن جعفر املقري اجلرجاين، قالأبو عمر و

حدثنا أبـو زيـد عبـاس : حدثنا حممد بن عاصم الطريفي قال: املوصيل ببغداد قال

أخـربين أيب يزيـد بـن : قـالبن يزيد بن احلسني بن عيل الكحال موىل زيد بن عـيل 

عن أبيـه حممـد بـن حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد،: احلسن قال

، علـيهم الـسالمعيل، عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عيل بن أيب طالب 

أمري املؤمنني عـيل بـن أيب وعنده صىل اهللا عليه وآله وسلمجاء هيودي إىل النبي : قال

صـىل اهللا ما الفائدة يف حروف اهلجاء، فقال رسـول اهللا : فقال لهعليه السالمطالب 

ّأجبه، وقال اللهم وفقه وسدده، فقال عيل بـن أيب : عليه السالملعيل له وسلمعليه وآ ّ

.ّما من حرف اال وهو أسم من أسامء اهللا عز وجل: عليه السالمطالب 

ّأما األلف فاهللا ال إله إال هو احلي القيوم وأما الباء فالباقي بعد فنـاء : ثم قال ّ ّ

ّخلقه، وأما التاء فالتواب يقبـل التوبـة  ّعـن عبـاده، وأمـا الثـاء فالثابـت الكـائن ّ

>E   D  C  B  A  @  ?  >  =ــة ــيم >ـ اآلي ــا اجل وأم

ّفجل ثناؤه وتقدست أسامؤه، وأما احلاء فحق حليم، وأما اخلاء فخبري بام يعمل  ّّ ّ ّ

ّالعباد، وأما الدال فديان يوم الدين، وأما الذال فذو اجلـالل واإلكـرام، وأمـا  ّّ
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ّأما الـسني فالـسميع البـصري، . وأما الزاي فزين املعبودينبعبادهفرءوفالراء 

وأما الشني فالشاكر لعباده املؤمنني، وأما الـصاد فـصادق يف وعـده ووعيـده، 

املطهـر، وأمـا الظـاء فالظـاهر وأما الضاد فالضار النافع، وأما الطاء فالطـاهر

ستغيثني مـن مجيـع ّاملظهر آلياته، وأما العني فعامل بعباده، وأما الغني فغياث املـ

خلقه، وأما الفاء ففالق احلب والنوى، وأما القاف فقادر عىل مجيع خلقه، وأما 

.الالم فلطيف بعباده

من نور عرشه، وأما الـواو ّأما امليم فاملك امللك، وأما النون فنور السموات

ّه إال فواحد أحد صمد مل يلد ومل يولد، وأما اهلاء فهاد خللقه، وأما الالم ألف ال إلـ

اهللا وحده ال رشيك له، وأما الياء فيد اهللا باسطة عىل خلقه، فقال رسول اهللا صـىل 

هذا هو القول الـذي ريض اهللا عـز وجـل لنفـسه مـن مجيـع :اهللا عليه وآله وسلم

.)١(»خلقه، فأسلم اليهودي

 

المعلـيهم الـسعن عـيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

ًمن قرأ فاحتة الكتاب فقال احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا ط:قال ًبا مباركـا فيـه، يً ً

.)٢(ًرصف اهللا عنه سبعني نوعا من البالء أهوهنا اهلم

.٢٣٤ص: التوحيد للصدوق) ١(

.٣٨٩: مسند زيد بن عيل) ٢(
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»º]
: قوله تعاىل

>}   |  {     z<.

صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : قال: السالمامعليهعن احلسني بن عيل 

يل أنت املظلوم من بعدي، فويل ملن ظلمك واعتدى عليك وطوبى ملن تبعـك يا ع

معك، لومل خيرت عليك، يا عيل أنت املقاتل بعدي، فويل ملن قاتلك وطوبى ملن قات

يا عيل أنت الذي تنطق بكالمي وتتكلم بلساين بعدي فويل ملن رد عليك وطـوبى 

وأنت إمامهـا وخليفتـي عليهـا ّملن قبل كالمك، يا عيل أنت سيد هذه األمة بعدي 

من فارقك فارقني يوم القيامة، ومن كان معك كان معي يوم القيامة يـا عـيل أنـت 

أول من آمن يب وصدقني وأنت أول من أعانني عىل أمري وجاهـد معـي عـدوي 

وأنت أول من صىل معي والناس يومئذ يف غفلة اجلهالـة، يـا عـيل أنـت أول مـن 

عـز وجـلل من جيـوز الـرصاط معـي، وأن ريب تنشق عنه األرض معي وأنت أو

ّأقسم بعزته أنه ال جيوز عقبة الرصاط إال من معه براءة بواليتك ووالية األئمة من 

ك وأنـت ءك وتـذود عنـه أعـداءمنه أوليايولدك وأنت أول من يرد حويض تسق

صاحبي إذا قمت املقام املحمود تشفع ملحبينا فتشفع فيهم، وأنت أول من يـدخل 

وبيدك لوائي وهو لواء احلمد وهـو سـبعون شـقة ، الـشقة منـه أوسـع مـن اجلنة
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لها يف دارك وأغـصاهنا صـالشمس والقمر، وأنت صاحب شجرة طوبى يف اجلنة أ

يـا عليـه الـسالم: قال إبراهيم بن أيب حممود فقلت للرضا.يف دور شيعتك وحمبيك

ـ وفـضلكم عليـه الـسالمـأمري املـؤمننيلفضائيفًن عندنا أخبارا إل اهللا ابن رسو

.أهل البيت وهي رواية خمالفيكم وال نعرف مثلها عندكم، أفندين هبا؟

أن عليـه الـسالمِيا ابن أيب حممود، لقد أخربين أيب عن أبيه، عـن جـده : فقال

من أصغى إىل ناطق فقـد عبـده، فـان كـان : قالصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

وان كـان النـاطق عـن عـز وجـلهعبد اهللا جل عالفقدعز وجلالناطق عن اهللا 

.إبليس فقد عبد إبليس

ًبن أيب حممود ان خمالفينا وضـعوا أخبـارا مـن ايا عليه السالم: ثم قال الرضا

فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام، أحدها الغلو، ثانيها التقصري من أمرنا وثالثهـا 

.الترصيح بمثالب أعدائنا

بيتنـا وإذا شيعتنا ونسبوهم إىل القـول بربواروّلو فينا كففإذا سمع الناس الغ

سمعوا التقصري اعتقدوه فينا وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونـا بأسـامئنا 

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  <عــز وجــلوقــد قــال اهللا 
ًمينا وشامال فييا ابن أيب حممود إذا أخذ الناس )١(>§     ¨ ّقتنا، فإنـه مـن لزم طرياً

ن أدنى ما خيرج به الرجل مـن اإليـامن أن يقـول إلزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه، 

.١٨: األنعام) ١(
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مـا حفـظإبـن أيب حممـود اممن خالفـه، يـا أبذلك ويربِللحصاة هذه نواة ثم يدين

.)١(حدثتك به، فقد مجعت لك خري الدنيا واآلخرة

جـاء : ، قـاللـسالمعلـيهم اأبيه، عن جده عن احلسن بن عيل العسكري عن 

عـز يا بن رسـول اهللا أخـربين عـن قـول اهللا : ، فقال لهعليه السالمرجل إىل الرضا 

لقد حدثني أيب، عن جـدي : ما تفسريه؟ فقال>&  '  )  (<: وجل

ًن رجـال أعلـيهم الـسالمـ احلسني بن عيل ـعن الباقر، عن زين العابدين، عن أبيه 

&  '  <: عـز وجـلأخربين عن قول اهللا : فقالمعليه السالأمري املؤمننيجاء إىل 

.ما تفسريه؟>)  (

ًن عرف عباده بعض نعمه عليهم مجـال، إذ ال يقـدرون أاحلمد هللا هو : فقال

: قولـوا: عىل معرفة مجيعها بالتفصيل ألهنا أكثر من أن حتىص أو تعرف، فقـال هلـم

مـن كـل خملـوق مـن احلمد هللا عىل ما أنعم به علينا رب العاملني وهـم اجلامعـات

اجلامدات واحليوانات وأما احليوانات فهـو يقلبهـا يف قدرتـه ويغـذوها مـن رزقـه 

وحيوطها بكنفه ويدبر كال منها بمصلحته، وأما اجلـامدات فهـو يمـسكها بقدرتـه 

ويمسك املتهافـت منهـا أن يتالصـق ويمـسك )٢(ويمسك املتصل منها أن يتهافت

ه ويمـسك األرض ان تنخـسف إال بـأمره انـه السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنـ

.٢٧٢ـ ٢٧١:  عليه السالمعيون أخبار الرضا ) ١(

.التساقط: التهافت) ٢(
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رب العـاملني مـالكهم وخـالقهم وسـائق : عليه السالمرحيم، وقال لرءوفبعباده 

أرزاقهم إليهم من حيث يعلمون ومن حيث ال يعلمون، فالرزق مقسوم وهو يأيت 

ابن آدم عىل أي سرية سارها من الدنيا، ليس تقوى متـق بزايـده وال فجـور فـاجر 

ينه وبينه سرت وهو طالبه، فلو أن أحـدكم يفـر ورزقـه لطلبـه رزقـه كـام بناقصه وب

يطلبه املوت، فقال اهللا جل جالله، قولوا احلمد هللا عىل ما أنعم به علينا، وذكرنا به 

ّمن خري يف كتب األولني قبل أن نكون ففي هذا إجياب عىل حممـد وآل حممـد  صـىل ّ

صـىل ه بام فضلهم وذلك ان رسـول اهللا وعىل شيعتهم أن يشكرواهللا عليه وآله وسلم

عليـه الـسالمموسـى بـن عمـران عـز وجـلملـا بعـث اهللا : قالاهللا عليه وآله وسلم

بني إرسائيل وأعطاه التـوراة واأللـواح رأى ىّواصطفاه نجيا وفلق له البحر ونج

.ًيا رب لقد أكرمتني بكرامة مل تكرم هبا أحدا قبيل: ، فقالعز وجلمكانه من ربه 

ًيا موسى أما علمت أن حممدا عندي أفضل مـن مجيـع : ال اهللا جل جاللهفق ّ

صىل اهللا عليـه ّيا رب فان كان حممد : عليه السالممالئكتي ومجيع خلقي، قال موسى 

أكرم عندك من مجيع خلقك فهل يف آل األنبياء أكـرم مـن آيل؟ قـال اهللا وآله وسلم

عـىل مجيـع آل النبيـني كفـضل ّيا موسى أما علمت أن فضل آل حممد: جل جالله

.ّحممد عىل مجيع املرسلني

ّيا رب فان كان آل حممد كذلك فهـل يف أمـم األنبيـاء أفـضل : فقال موسى

عندك من أمتي ظللت عليهم الغامم وأنزلت عليهم املـن والـسلوى وفلقـت هلـم 
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ّالبحر، فقال اهللا جل جالله يا موسى أما علمـت أن فـضل أمـة حممـد عـىل مجيـع 

.كفضله عىل مجيع خلقياألمم

: إليهعز وجليا رب ليتني كنت أراهم فأوحى اهللا : عليه السالمفقال موسى 

نك لن تـراهم، ولـيس هـذا أوان ظهـورهم، ولكـن سـوف تـراهم يف إيا موسى 

ّاجلنات جنات عدن والفـردوس بحـرضة حممـد يف نعيمهـا يتقلبـون ويف خرياهتـا 

هلي، قال اهللا جـل جاللـه، إنعم : فقالُأفتحب ان أسمعك كالمهم؟ )١(يتبحبحون

قم بني يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بني يدي امللك اجلليـل، ففعـل ذلـك 

ّيـا أمـة حممـد، فأجـابوه كلهـم، وهـم يف عز وجلفنادى ربنا : عليه السالمموسى 

لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيـك لـك لبيـك ان : أصالب آبائهم وأرحام أمهاهتم

: نعمة وامللك لك ال رشيك لك، قالاحلمد وال

يـا : عـز وجـلتلك اإلجابة شعار احلاج، ثم نادى ربنا عز وجلفجعل اهللا 

ّأمة حممد ان قضائي عليكم، ان رمحتي سبقت غضبي، وعفوي قبـل عقـايب، فقـد 

استجبت لكم من قبل ان تدعوين، وأعطيتكم من قبل أن تسألوين من لقيني منكم 

ًاهللا وحده ال رشيك له وأن حممدا عبـده ورسـوله، صـادق يف بشهادة أن ال إله إال  ّ

أقواله حمق يف أفعاله، وأن عيل بن أيب طالب أخوه ووصيه من بعده ووليـه ويلتـزم 

ه املـصطفني الطـاهرين املطهـرين املنبئـني ءّطاعته كام يلتزم طاعة حممد، وان أوليا

.عن املصدر/ باحا وتبحبح تبحبحا إذا متكن يف املقام واحللول وبحةبحبح الرجل بحبح) ١(
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ن كانـت إدخلته جنتـي وه أؤودالئل حجج اهللا من بعدمها أوليابعجائب آيات اهللا 

.ذنوبه مثل زبد البحر

ًنبينا حممدا عز وجلفلام بعث اهللا : عليه السالمقال  صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّ

عـز أمتك هبذه الكرامة ثم قـال )١(>H  G  F          E          D  C<ّقال يا حممد 

ني عىل ما اختصني به احلمد هللا رب العامل: قل: صىل اهللا عليه وآله وسلمّملحمد وجل

احلمد هللا رب العاملني عىل ما اختصنا به : قولوا انتم: من هذه الفضيلة، وقال ألمته

.من هذه الفضائل

عـن . احلسني بن عيل عن احلسن بـن عـيلعن وعن عيل بن احلسني بن عيل 

أخـربين عـنأمـري املـؤمننييا : ًأن رجال قام إليه فقال) عليهم السالم(أمري املؤمنني

>}   |  {     z< أعظـم » اهللا«ـ إن قولـك عليـه الـسالمما معناه فقـال ـ

األسامء ـ من أسامء اهللا تعاىل ـ وهو األسمى الذي ال ينبغي به غري اهللا ومل يتسم بـه 

ـ هو الذي يتأله عليه السالمفقال ـ » اهللا«: فقال الرجل فام تفسري قوله تعاىل. خملوق

ّكل خملوق، عند انقطاع الرجاء من مجيع من هـو دونـه إليه عند احلوائج والشدائد

ِوتقطع األسباب من كل من سواه وذلك أن كل مرتئس من هذه الدنيا أو مـتعظم  ّ

فيها وإن عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج مـن دونـه إليـه فـإهنم سـيحتاجون 

در عليها هذا املتعاظم وكذلك هذا املتعاظم حيتاج حـوائج ال يقـ(حوائج ال يقدر 

.٤٦: سورة القصص اآلية) ١(
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ُعليها فينقطع إىل اهللا عند رضورته وفاقته، حتى إذا كفـى مهـه عـاد إىل رشكـه أمـا 

x  w  v    u  t  s  r   q  p   o  <:يقولعز وجلتسمع اهللا 
  ©  ¨  §     ¦  ¥   ¤  £  ¢      ¡  � ~ }    |    {  z   y

«  ª<٤١ـ ٤٠: األنعام.

يف إىل رمحتي إين قـد ألـزمتكم احلاجـة إيلهيا الفقراءأ: ِفقال اهللا تعاىل لعباده

كل حال وذلة العبودية يف كل وقت فإيل فافزعوا يف كل أمر تأخذون بـه وترجـون 

كم مل يقدر غريي عىل مـنعكم وإن أردت بلوغ غايته فإين إن أردت أن أعطيامه ويق

] فأنا أحق من سئل وأوىل من ترضع إليـه[أن أمنعكم مل يقدر غريي عىل إعطائكم 

أي أسـتعني >z     }  |   {<فقولوا عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغري 

املجيـب إذا ] و[إذا اسـتغيث ثعىل هذا األمر باهللا الذي ال حتق العبادة لغريه ألغي

ينـايف أدياننـا ودنيانـا >{<الذي يوصم ببسط الرزق علينـا >|<دعي 

ًوآخرتنا خفف اهللا علينا الدين، وجعلـه سـهال خفيفـا وهـ و يرمحنـا بتمييزنـا مـن ً

: مـن أحزنـه أمـر تعاطـاه فقـالصىل اهللا عليه وآله وسلمأعدائه ثم قال رسول اهللا ـ 

>}   |  {     z< ويقبل بقلبه إليه، مل ينفك مـن عز وجلوهو خملص هللا

إما بلوغ حاجته الدنيا به وأما ما يعد له عنده، ويدخر لديه وما عنـد : إحدى اثنتني

.)١(للمؤمننياهللا خري وأبقى 

.٨ـ ٧تفسري العسكري ـ عليه السالم  ـ ) ١(
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: قوله تعاىل

>  $  #  "       !  -  ,  +   *  )  (  '  &   %

 8  7 6 5 4 3 2  1 0   / .9<.

.٥ـ ١: الفاحتة اآلية

: عليهم الـسالم: عن احلسني بن عيل، عن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

بـني عبـدي قسمت فاحتة الكتـاب بينـي و: عز وجلقال اهللا : قال رسول اهللا: قال

>!       "  #  $<: فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قـال العبـد

اسمي وحق عيل أن أمتم لـه أمـوره وأبـارك لـه يف ببدأ عبدي : قال اهللا جل جالله

محـدين عبـدي : قال اهللا جل جاللـه>&  '  )  (<: أحواله فإذا قال

تي دفعت عنه فبطويل أشـهدكم إين وعلم ان النعم التي له من عندي وان الباليا ال

أضيف له إىل نعم الدنيا نعم اآلخرة وأدفع عنه باليا اآلخرة كام دفعـت عنـه باليـا 

ين الـرمحن أقال اهللا جـل جاللـه شـهد يل عبـدي >+  ,<: الدنيا فإذا قال

الرحيم أشهدكم ألوفرن من رمحتي حظه وألجزلن من عطائي نـصيبه، فـإذا قـال 

ين أنـا مالـك يـوم أأشـهدكم كـام اعـرتف : جل جاللهقال اهللا>. /   0<

2 <: عـن سـيئاته فـإذا قـالّجتـاوزنسهلن يوم احلساب حـسابه، وألالدين، أل

ًه عىل عبادته ثوابـا ّنثيبُياي يعبد أشهدكم ألإصدق عبدي عز وجلقال اهللا >3

: عز وجـلقال اهللا >4 5<: يغبطه كل من خالفه يف عبادته يل، فإذا قال
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عان عبدي والتجأ إيل، أشهدكم ألعيننـه عـىل أمـره وألغيثنـه مـن شـدائده يب است

إىل آخـر الـسورة قـال >7  8 9<: وآلخذن بيده يوم نوائبه فإذا قـال

ّأملهذا لعبدي، ولعبدي ما سأل فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما : عز وجل: اهللا

أخربنـا أمري املؤمننييا : عليه السالم: وقيل ألمري املؤمنني: قال: وآمنته مما منه وجل

صـىل كان رسـول اهللا : أهي من فاحتة الكتاب؟ فقال نعم>!       "  #  $<عن 

ويقـول فاحتـة الكتـاب هـي الـسبع، : يقرأها ويعدها آيـة منهـااهللا عليه وآله وسلم

.)١(املثاين

أمـري ، قـال علـيهم الـسالمعن احلسني بن عيل، عن أخيـه احلـسن بـن عـيل 

ـــؤمنني !     "#$% &')( *   <إن: الـــسالمعليـــه : امل

876543210/.-,+9<

ّيـا حممـد : قال يلعز وجلأن اهللا : يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا 

ّمتنان عيل بفاحتة الكتـاب فافرد اال>®  ¯  °  ±  ²  ³   ´<
وجعلها بإزاء القرآن العظيم وان فاحتة الكتاب أرشف ما يف كنوز العـرش وأن اهللا

ًخص حممدا عز وجل ًورشفه هبا ومل يرشك معه فيهـا أحـدا صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

>z     }  |   {<فانه أعطـاه منهـا : عليه السالممن أنبيائه ما خال سليامن 

z  y  x  w  v  u       t          s    r  q     <: قالـتحـنيعـن بلقـيس ىحيك

.٢٧٠ـ ٢٩٩ص : عيون أخبار الرضا) ١(
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ًملواالة حممد وآله الطيبني منقادا ألمرهـا ًأال فمن قرأها معتقدا >}  |   { ّ

ةبكل حرف منها حـسنة، كـل واحـدعز وجلًمؤمنا بظاهرها، وباطنها أعطاه اهللا 

منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أمواهلـا وخرياهتـا، ومـن اسـتمع إىل 

قارئ يقرؤها كان له بقدر ما للقارئ، فليستكثر أحدكم مـن هـذا اخلـري املعـرض 

.)١(لوبكم يف احلرسةقفتبقى أوانه ّكم، فإنه غنيمة ال يذهبن ل

: قوله تعاىل

>°  ¯  ®  ¬<.

.٢: الفاحتة اآلية

يـا ابـن رسـول : فقالعليه السالمجاء رجل إىل الرضا : )٢(روي يف الكايف أنه

.ما تفسريه؟)٣(>¬  ®  ¯  °<عز وجلاهللا أخربين عن قول اهللا 

أبيـه عـن ِّيب، عن جدي، عن الباقر، عن زين العابدين، لقد حدثني أ«: فقال

َأن رجال جاء إىل ام السالمهعلي ً ُ أخربين عـن قـول اهللا : فقالعليه السالمأمري املؤمننيّ

.ما تفسريه؟>¬  ®  ¯  °<عز وجل

.٢٧١ـ ٢٧٠ص: عيون أخبار الرضا) ١(

.حديث٨٤١: ٤، مسائل الشيعة ٣حديث ٦١١: ٢: الكايف) ٢(

.٢اآلية : احتةالف) ٣(
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ُهو أن عرف عباده بعض نعمه مجال إذ ال يقـدرون عـىل >¬  ®<: فقال َّ

¬  <هنا أكثر من أن حتىص أو تعرف فقال هلم قولوا معرفة مجيعها بالتفصيل، أل
وهـم اجلامعـات مـن كـل خملـوق مـن >¯  °<نعم به علينـا أعىل ما >®

اجلامدات واحليوانات، فأما احليوانات فهو يقلبهـا يف قدرتـه ويغـذوها مـن رزقـه 

ّوحيفظها بكنفه، ويدبر كال منها بمصلحته وأما اجلـامدات فهـو يمـسكها بقدرتـه،  ً

، ويمسك املتهافـت منهـا أن يتالحـق، ويمـسك )١(ك املتصل منها أن يتهافتيمس

بـأمره إنـه ّالسامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه، ويمسك األرض أن تنخـسف إال

.ف رحيمءوبعباده لر

مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم من >¯  °<عليه السالمقال 

مقسوم وهو يأيت ابـن آدم عـىل حيث هم يعلمون ومن حيث ال يعلمون، والرزق

ٍلدنيا ليس تقوى متق بزائده، وال فجور فاجر بناقصه، وبيننـا اِّأي سرية سارها من  ّ ّ

ُّوبينه سرت وهو طالبه ولو أن أحدكم يفر من رزقه لطلبـه رزقـه كـام يطلبـه املـوت  ّ ُ

عىل ما أنعم به علينا وذكرنا بـه مـن خـري يف >¬  ®<قولوا : ّفقال جل جالله

.ّاألولني قبل أن تكونكتب

ّففي هذا إجياب عىل حممد وآل حممد وعىل شيعتهم أن يـشكره بـام فـضلهم،  ّ ّ

موسـى بـن عز وجلملا بعث اهللا : قالصىل اهللا عليه وآله وسلمّوذلك أن رسول اهللا 

.هفت: املنجد: التساقط: التهافت) ١(
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واصطفاه نجيا وفلق له البحر، ونجـى بنـي إرسائيـل وأعطـاه عليه السالمعمران  

مل يكرم هبـا ةِّيا رب لقد أكرمتني بكرام: فقالّى مكانه من ربه التوراة واأللواح رأ

ًما علمت أن حممـدا أفـضل عنـدي أيا موسى : ُّمن قبيل، فقال اهللا جل جاللهٌأحد ّّ

.من مجيع مالئكتي ومجيع خلقي؟

ّيا رب إن كان حممد أكرم عندك من مجيـع خلقـك، فهـل يف آل : قال موسى ِّ

ّيا موسى أما علمت أن فـضل آل حممـد : َّاهللا جل جاللهاألنبياء أكرم من آيل؟ قال  َّ

.ّعىل مجيع آل النبيني كفضل حممد عىل مجيع املرسلني؟

ّيا رب فإن كان آل حممد كذلك فهـل يف أمـم األنبيـاء أفـضل : فقال موسى ِّ

َّم الغامم، وأنزلت عليهم املن والسلوى، وفلقت هلـم هعندك من أمتي، ظللت علي

.البحر؟

ّفـضل أمـة حممـد عـىل مجيـع ّيا موسى أما علمـت أن: َّجل جاللهفقال اهللا ّ

.كفضيل عىل مجيع خلقي؟األمم

إليه يـا موسـى عز وجلى اهللا حيا رب ليتني كنت أراهم، فأو: فقال موسى

هم، ولكـن سـوف تـراهم يف اجلنـان، جنـة روان ظهوأإنك لن تراهم وليس هذا 

، )١(قلبـون، ويف خرياهتـا يتبحبحـونّوالفردوس، بحرضة حممد يف نعيمهـا يتنعد

.فتحب أن أسمعك كالمهم؟أ

.إذا متكن يف املقام واحللول» يتبحبحون«) ١(
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قم بني يـدي، وأشـدد مئـزرك قيـام : َّقال اهللا جل جالله، نعم يا إهلي:فقال

عز ّفنادى ربنا عليه السالمالعبد الذليل، بني يدي امللك اجلليل، ففعل ذلك موسى 

ّيا أمة حممد فأجابوه كلهم يف أوجل َّاللهـم كلبيـ: أمهاهتمصالب آبائهم وأرحام ّ
َّال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمـة لـك وامللـك ال رشيـك لـك ، لبيكلبيك

.ّتلك اإلجابة شعار احلجعز وجلفجعل اهللا : قال] لبيك[

ّيا أمة حممـد إن : عز وجلّثم نادى ربنا  ضائي علـيكم أن رمحتـي سـبقت قـّ

دعوين، وأعطيتكم من غضبي وعفوي قبل عقايب، فقد استجبت لكم من قبل أن ت

ّال رشيك لـه، وأن هّبشهادة أن ال إله إال اهللا وحدقبل أن تسألوين، من لقيني منكم

َّحممدا عبده ورسوله، صادق يف أقواله، حمق يف أفعاله، وأن عيل بن أيب طالب  ّ ًٌ عليـه ّ

َّأخوه ووصيه من بعده ووليه يلتزم طاعته كام يلتزم طاعة حممد فإن أوليـاءالسالم هّ

ِاملصطفني املطهـرين املبـانني بعجائـب آيـات اهللا، ودالئـل حجـج اهللا مـن بعـده 

ّأولياءه، أدخله جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبـد البحـر عـز فلـام بعـث اهللا : قـال.ُ

ًنبينا حممدا وجل G  F          E          D  C  <ّقال يـا حممـد صىل اهللا عليه وآله وسـلمّ
H<قـل صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّملحمـد عز وجلقال ِأمتك هبذه الكلمة ثم

ِاحلمد هللا رب العاملني عىل ما أخصصتني به من هذه الفضيلة وقـال ألم قولـوا : تـهِّ

ِاحلمد هللا رب العاملني عىل ما أخصصتنا به من هذه الفضائل: أنتم ِّ«)١(.

قـم الطبعـة / ، معهد حتقيقـات بـاقر العلـوم ٥٥٢موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم ) ١(

.هـ١٤١٦الثالثة 
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: قوله تعاىل

>9 8  7<.

قـال رسـول ام السالمهعلييل احلاكم النيسابوري بسنده عن احلسني بن ععن 

من أراد أن جيوز عىل الرصاط كالريح  العاصف ويلـج : صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

اجلنة بغري حساب فليتول وليي ووصيي وصاحبي وخليفتي عىل أهيل عيل بـن أيب 

ّنه باب اهللا الذي إعزة ريب وجالله يلج النار فليرتك واليته فو طالب، ومن أراد أن 

نـه الـذي يـسأل اهللا عـن واليتـه يـوم إنه الـرصاط املـستقيم وإتى إال منه، وال يؤ

.)١(القيامة

: قوله تعاىلو

>}   |  {     z<.

.١: سورة الفاحتة اآلية

ّحدثنا حممد بن القاسم املفرس املعروف بأيب احلسن اجلرجاين ريض اهللا عنـه 

ّحدثنا يوسف بن حممد بن زياد وعيل بن حممد بـن: قال سـيار، عـن أبـوهيام، عـن ّ

ّاحلسن بن عيل عن أبيه عيل بن حممد، عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيـه الرضـا عـيل  ّ

ّبن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممـد بـن ا ّ

.١،٧٦:شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري) ١(
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عيل، عن أبيه عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل، عن أخيه احلـسن بـن عـيل 

: عليه السالمأمري املؤمننيقال : ال، قعليهم السالم

وهي سبع آيات متامهـا ،آية من فاحتة الكتاب>z     }  |   {<إن

>}   |  {     z< ن اهللا إ: يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا

فـافرد )١(>®  ¯  °  ±  ²  ³   ´<ّيا حممـد : قال يلعز وجل

ا بإزاء القرآن العظيم وان فاحتة الكتاب أرشف ّاالمتنان عيل بفاحتة الكتاب وجعله

ًخص حممدا عز وجلما يف كنوز العرش وان اهللا  ورشفه هبا صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

أعطـاه منهـا هنـإ، فعليـه الـسالمًومل يرشك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خال سليامن 

>}   |  {     z< :حيكي عن بلقيس حني قالت :

>  q    rs       t  u  v  w  x  y     z  {   |}<)أال )٢

ًفمن قرأها معتقدا ملـواالة حممـد وآلـه الطيبـني منقـادا ألمرمهـ ًا مؤمنـا بظاهرمهـا ًّ

بكل حرف منها حسنة، كل واحدة منها أفضل له من عز وجلوباطنهام أعطاه اهللا 

ا، ومن استمع إىل قارئ يقرؤها كان لـه الدنيا وما فيها من أصناف أمواهلا وخرياهت

بقدر ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا اخلـري املعـرض لكـم، فإنـه غنيمـة ال 

.يذهبن أوانه فتبقى قلوبكم يف احلرسة

.٨٧ية اآل: سورة احلجر) ١(

.٣٠و٢٩اآلية : لمسورة الن) ٢(
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ّحدثنا حممد بن القاسم املفـرس االسـرتآبادي : يف عيون األخبارو ريض اهللا (ّ

ّبن حممد بـن سـيار عـن أبـوهيام، ّحدثنا يوسف بن حممد بن زياد، وعيل : قال) عنه

ّعن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفـر بـن حممـد بـن عـيل بـن  ّ

ّاحلسني بن عيل بن أيب طالب، عن أبيه عيل بن حممد، عن أبيه حممد بـن عـيل، عـن  ّ

أمـري املـؤمننيأبيه عيل بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن آبائه عـن 

قسمت : عز وجلقال اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : القعليهم السالم

ولعبدي مـا سـأل، إذا : فاحتة الكتاب بيني وبني عبدي فنصفها يل ونصفها لعبدي

بـدأ عبـدي باسـمي : ّقال اهللا جـل جاللـه>z     }  |   {<: قال العبد

ُوحـق عـيل أن أمتــم لـه أمــوره وأبـارك لـه يف أحوالــه فـإذا قــال ُ ّ:>  ¯  ®  ¬
محدين عبدي وعلم أن النعم التي لـه مـن عنـدي، وأن : ّقال جل جالله>°

ُأشـهدكم أين أضـيف لـه إىل نعـم الـدنيا نعـم .)١(الباليا التي دفعت عنه فبتطـويل ّ

|   <: اآلخرة، وأدفع عنه باليا اآلخرة كام دفعـت عنـه باليـا الـدنيا وإذا قـال
ُأين الرمحن الرحيم، أشهدكم ألوفرن شهد يل عبدي: ّقال اهللا جل جالله>{ ُ َّ ّ

قـال >.  /    0<: ُمن رمحتي حظه، وألجزلن من عطائي نصيبه، فـإذا قـال

ّأشهدكم كام أعرتف أين أنـا امللـك يـوم الـدين ألسـهلن يـوم احلـساب : اهللا تعاىل ُ

: عـز وجـلقـال اهللا >2  3<: حسابه، وألجتاوزن عن سيئاته، فإذا قال العبـد

.وهو بمعنى العطاء والفضل) فبطويل(االمتنان، ويف بعض النسخ : التطول) ١(
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ً، إياي يعبد أشهدكم ألثيبنه عىل عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفـه يف صدق عبدي ُ ُ

َّيب اسـتعان، وإيل التجـأ، : قـال اهللا تعـاىل>4  5<: فإذا قـال: عبادته يل

ّأشهدكم ألعيننه عىل أمره، وألغيثنه يف شدائده وآلخـذن بيـده يـوم نوائبـه، فـإذا  ُّ ُ

هـذا لعبـدي: جاللـهّإىل آخر السورة قـال اهللا جـل>7   8  9<: قال

.)١(ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمل، وآمنته مما وجل منه

»º^
: قوله تعاىل

> l   k   j   i   h   g n   mq   p   or  t   s

y   x    w   v    uz¢   ¡   �   ~   }   |   {£

ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤«    ²    ±   °   ¯   ®   ¬

¼   »     º   ¹   ¸   ¶   µ   ´  ¿   ¾   ½

 Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÇ<.

.٧٥، ٧٤: سورة البقرة اآلية

l  k  j  i  h  g   <: يف قوله تعاىلعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

q  p  o     n  m<ــه يقــول: قــال يبــست قلــوبكم معــارش اليهــود : إن

.٥٩ح / ٢٨ب / ٣٠٠: ١: عيون األخبار) ١(
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والكم كاحلجارة اليابسة، ال ترشح برطوبته، أي أنكم ال حـق اهللا تـؤدون، وال أمـ

ًتتصدقون، وال باملعروف تتكرمون، وال للضيف تقرون وال مكروبا تغيثـون، وال  ّ ّ

بيشء من اإلنسانية تعارشون وتواصلون، أو أشد قـسوة أهبـم عـىل الـسامعني ومل 

ًأكلت خبـزا أو حلـام، وهـو ال يريـد بـه أين ال أدري مـا : ّيبني هلم كام يقول القائل ً

لسامع حتى ال يعلم ماذا أكـل، وإن كـان يعلـم أن أكلت بل يريد به أن يبهم عىل ا

أي قلـوبكم يف القـساوة >y  x   w  v   u  t  s<قد أكل أهيـام، 

يءويف احلجارة مـا يتفجـر منـه األهنـار فتجـ: منها خري يا هيودييءبحيث ال جي

{  ~  �  ¡  <أي مــن احلجــارة >¤   ¥<بــاخلري والنبــات لبنــي آدم، 

¤   ¥  <منها الكثري من اخلـري وال القليـل يءم ال جيدون األهنار وقلوبك>¢

أي من احلجارة إن أقسم عليها باسم اهللا هتبط، وليس يف قلـوبكم يشء >¦  §

ّزعمت يا حممد أن احلجارة ألـني مـن قلوبنـا وهـذه اجلبـال بحـرضتنا : منه فقالوا

ر فاستشهدها عىل تصديقك فإن نطقت بتصديقك فأنت املحق، فخرجوا إىل أوعـ

سألك يا جبـل أ«: صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا ، استشهده: فقالوا)١(جبل

ّبجاه حممد وآله الطيبني الذين بذكر أسامئهم خفف اهللا العرش عىل كواهـل ثامنيـة 

ّ، فتحرك اجلبـل وفـاض املـاء، فنـادى، »من املالئكة بعد أن مل يقدروا عىل حتريكه

، وأن قلـوب هـؤالء اليهـود كـام عليـه وآلـه وسـلمصـىل اهللاأشهد أنك رسـول اهللا 

.املكان األصلب ضد األسهل عن املصدر: األوعر) ١(
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أعلينا تلبس أجلست أصـحابك خلـف : وصفت أقسى من احلجارة، فقال اليهود

ًهذا اجلبل ينطقون بمثل هذا، فإن كنت صادقا فتنح من موضعك إىل ذي القـرار، 

ومر هذا اجلبل يسري إليك، ومره أن ينقطع نصفني ترتفع السفىل وتنخفض العليا، 

ّخذه وقربه فـسيعيد عليـك «: هجر تدحرج، فتدحرج، ثم قال ملخاطبإىل حفأشار

، فأخذه الرجل فأدنـاه مـن أذنـه فنطـق »ما سمعت، فإن هذا خري من ذلك اجلبل

صـىل اهللا فائتني بام اقرتحت، فتباعد رسـول اهللا : احلجر بمثل ما نطق به اجلبل، قال

ّبل بحق حممـد وآلـه الطيبـني ملـا أهيا اجل«: إىل فضاء واسع ثم نادىعليه وآله وسلم

، فتزلـزل اجلبـل وسـار مثـل »اقتلعت من مكانك بإذن اهللا، وجئـت إىل حـرضيت

.أنا سامع لك ومطيع أمرك: فنادى)١(الفرس اهلمالج

ّهؤالء اقرتحوا عيل ان آمرك أن تنقطع مـن أصـلك فتـصري نـصفني «: فقال
سفله وانخفـض أعـاله، ، فانقطع نصفني وارتفع أ»فينحط أعالك ويرتفع أسفلك

ترون دون معجـزات موسـى الـذيأهذا الذي: ه أصله ثم نادى اجلبلفصار فرع

له العجائـب فنـادى ىهذا رجل تتأت: ون؟ فقال رجل منهمتزعمون أنكم به تؤمن

اجلبل، يا عدو اهللا أبطلتم بام تقولون نبوة موسى حيث كان وقـوف اجلبـل فـوقهم 

.)٢(العجائب فلزمتهم احلجة ومل يسلمواهو رجل تتأتى له: كالظلل، فيقال

.حسنة السري يف رسعة وبخرتة عن املصدر: دابة مهالج) ١(

.فصل يف أعالم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم/ ٥١٩: ئج واجلرائجاخلرا) ٢(
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: قوله تعاىل

>  ³  ²  ±´<.
.٣٥: البقرة اآلية

صـىل اهللا عليـه وآلـه عن رسـول اهللا عليهام السالمعن احلسني بن عيل عن عيل 

قال إنام كان لبث آدم وحوا يف اجلنة حتى خرجا منها سبع ساعات مـن أيـام وسلم

ذلك قـال فحـاج امطهام اهللا إىل األرض من يومههبأالدنيا حتى أكال من الشجرة ف

ّآدم ربه فقال يا رب أرأيتك قبل أن ختلقني كنت قد هذا الـذنب وكـل مـا ّرت عيلّ

ّن تقـدره عـيل غلبـت عـيل أرصت وأنا صائر إليه، أو هذا يشء فعلته أنا من قبـل  ّ
ك يـا آدم أنـا خلقتـ: شقويت فكان ذلك مني وفعيل ال منك وال من فعلك؟ قال له

علت فيـك مـن قـويت قويـت ين أسكنك وزوجتك اجلنة وبنعمتي ما جأوعلمتك 

معصيتي ومل تغب عن عيني ومل خيل علمي من فعلك وال مما أنـت بجوارحك عىل

رتني ّفحـني خلقتنـي وصـو: ّفاعله قال آدم يا رب احلجـة لـك عـيل يـا رب قـال

ّونفخت يف من روحي وسـجدت لـك مالئكتـي ونوهـت باسـمك يف سـموايت ّ ،

ّمني عليك ابتليتـك اّنتك جنتي، ومل أفعل ذلك إال برضوابتدائك بكرامتي وأسك

ًبذلك من غري أن يكون عملت يل عمال تستوجب به عندي مـا فعلـت بـك، قـال 

قبـل ريا آدم أنا اهللا الكريم خلقت اخلي: ُّمنك والرش مني، قال اهللاريّيا رب اخل: آدم

ّالرش، وخلقـت رمحتـي قبـل غـضبي، وقـدم ّت بكرامتـي قبـل هـواين، وقـدمت ّ
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ٌّشيطان عدو لك باحتجاجي قبل عذايب، يا آدم أمل أهنك عن الشجرة وأخربك أن ال

ّولزوجتك؟ وأحذر ّا إىل اجلنـة، وأعلمكـام أنكـام أن أكلـتام مـن ريكام قبـل أن تـصُ

الشجرة لكنتام ظاملني ال نفسكام عاصني يل، يا آدم ال جياورين يف جنتي ظامل عـاص 

ّبىل يا رب احلجة : فقال: يب قال ّال تغفـر لنـا إنا ويلك علينا، ظلمنـا أنفـسنا وعـصّ

ّفلام أقرا لـرهبام بـذنبهام، وأن احلجـة مـن اهللا هلـا، : وترمحنا نكن من اخلارسين قال

.ّنه هو التواب الرحيمإّتداركتهام رمحة الرمحن الرحيم، فتاب عليهام رهبام 

األرض فـإذا أصـلحتام أصـلحتكام، هبط أنت وزوجك إىلايا آدم : قال اهللا

ن خفـتام إَّن تعرضتام لرضـاي تـسارعت إىل رضـاكام، وإّن عملتام يل قويتكام، وإو

ّربنا فأعنا عىل صـالح أنفـسنا : مني آمنتكام من سخطي، قال فبكيا عند ذلك وقاال

ّإذا عملـتام سـوءا فتوبـا إيل منـه أتـب : وعىل العمل بام يرضيك عنا، قـال اهللا هلـام ً

: ّفأهبطنا برمحتك إىل أحب البقاع إليك، قـال: ليكام وأنا اهللا التواب الرحيم، قالع

فأوحى اهللا إىل جربائيل أن أهبطهام إىل البلـدة املباركـة مكـة فهـبط هبـام جربائيـل 

ّفألقى آدم عىل الصفا وألقى حوا عىل املروة قال فلام القيا ما عىل أرجلهـام ورفعـا : ّ

هتف فا بأصواهتام بالبكاء إىل اهللا وخضعا بأعناقهام، قال سهام إىل السامء وضجورؤ

ربنـا أبكتنـا خطيئتنـا وهـي : فقـاال: اهللا هبام ما يبكيكام بعد رضـاي عـنكام؟ قـال

لـك ربنـا وبـدت لنـا مالئكتـكّربنا وقد خفـي عنـا تقـديسأخرجتنا من جوار

شة شـديدة نا ذنبنا إىل حرث الدنيا ومطعمها ومرشهبا ودخلتنا وحعوراتنا وأخطر
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نـا اهللا ألتفريقك بيننا، قال فرمحهام الرمحن الرحيم عنـد ذلـك وأوىص إىل جربيـل 

ّقد رمحت آدم وحوا ملا شـكيا إيلّالرمحن الرحيم وأين فـاهبط علـيهام بخيمـة مـن ّ

ّخيام اجلنة وعزمها عني بفـراق اجلنـة، وامجـع بيـنهام يف اخليمـة فـاين قـد رمحـتهام 

ام وانصب هلام اخليمة عىل الرتعة التي بني جبال مكـة، لبكائهام ووحشتهام ووحدهت

قال والرتعة مكان البيت وقواعدها التي رفعتها املالئكة قبل ذلك فهبط جربائيـل 

وأنـزل جربائيـل : قال. عىل آدم باخليمة عىل مقدار أركان البيت وقواعده، فنصبها

وكان عمود اخليمة : الة قّآدم من الصفا وأنزل حوا من املروة ومجع بينهام يف اخليم

ه جبال مكة وما حوهلـا، قـال وكلـام امتـد ؤقوت أمحر فأضاء نوره وضوقضيب يا

ًضوء العمود فجعله اهللا حرما فهو مواضع احلرم اليوم كل ناحية مـن حيـث بلـغ 

ًضوء العمود فجعله اهللا حرما حلرمة اخليمة والعمود ألهنن من اجلنة قال ولذلك : ُ

ومدت أطنـاب : حلرم مضاعفة والسيئات فيه مضاعفة قالجعل اهللا احلسنات يف ا

وكانـت أوتارهـا مـن : اخليمة حوهلام فمنتهى أوتادها ما حول املسجد احلرام قـال

فأوحى اهللا إىل جربائيل أهبط عىل : ن اجلنة وأطناهبا من ظفائر األرجوان قالوصغ

ويطوفـون ّاخليمة سبعني ألف ملك حيرسوهنا من مردة اجلن ويؤنسون آدم وحـوا 

ًحول اخليمة تعظيام للبيت واخليمة، قال فهبطت املالئكة فكـانوا بحـرضة اخليمـة 

حيرسوهنا من مردة الشياطني والعتاة ويطوفون حول أركـان البيـت واخليمـة كـل 

يوم وليلة كام كانوا يطوفون يف السامء حول البيـت املعمـور، قـال وأركـان البيـت 
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ثـم ان اهللا أوحـى إىل : قال. ر الذي يف السامءاحلرام يف األرض حيال البيت املعمو

ّهبط إىل آدم وحوا فنحهام عن مواضع قواعد بيتي ألين أريد اجربائيل بعد ذلك أن  ّ

رفع أركان بيتي ملالئكتي وخللقي مـن أان أهبط يف ظالل من مالئكتي إىل أريض ف

عن ترعـة وهنامهاّولد آدم قال فهبط جربائيل عىل آدم وحوا فأخرجهام من اخليمة 

ى اخليمة عن موضع الرتعة قال ووضع آدم عىل الصفا ووضـع ّحالبيت احلرام ون

ّحوا عىل املروة ورفع اخليمة إىل السامء فقال آدم وحوا يا جربائيل أبـسخط مـن اهللا ّ

ًمل يكن ذلك سخطا من : ًتقديرا من اهللا علينا فقال هلاماحولتنا وفرقت بيننا أم برض

ال يسأل عام يفعل، يـا آدم ان الـسبعني ألـف ملـك عز وجلاهللا عليكام ولكن اهللا

الذين أنزهلم اهللا إىل األرض ليؤنسوك ويطوفون حول أركان البيت واخليمة سألوا 

ًاهللا أن يبني هلم مكان اخليمة بيتا عىل موضع الرتعة املباركة حيال البيـت املحمـود 

ّاهللا إيلياملعمـور، فـأوحالسامء حول البيـتفيطوفون حوله كام كانوا يطوفون يف

افـذ أمـره ّك وحوا وأرفع اخليمة إىل السامء، فقال آدم رضينا بتقدير اهللا ونّيحأن أن

ّفـداخل آدم لفـراق حـوا وحـشة : وحوا عىل املروة قـالافينا فكان آدم عىل الصف

ا وكـان ليسلم عليهوًوة شوقا إىل حوارشديدة وحزن قال فهبط من الصفا يريد امل

وة من فوق الـصفا، فلـام انتهـى إىل رًاملروة واديا وكان آدم يرى املوالصفافيام بني

وة خمافـة انرًموضع الوادي غابت عنه املروة فسعى يف الوادي حـذرا ملـا مل يـر املـ

وة فمـشى رالوادي وارتفع عنـه نظـر إىل املـزيكون قد ضل عن طريقه فلام ان جا
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ّحرا ثم اقبال بـوجههام نحـو موضـع حتى انتهى إىل املروة فصعد عليها فسلم عىل

الرتعة ينظران هل رفع قواعد البيت ويسأالن اهللا أن يردمها إىل مكاهنام حتى هـبط 

اهللا ثم اوأقبل بوجهه نحو موضع الرتعة فدعمن املروة فرجع إىل الصفا فقام عليه 

األوىل ثـم ّأنه اشتاق إىل حوا فهبط من الصفا يريد املروة ففعل مثل ما فعله يف املرة 

رجع إىل الصفا ففعل عليه مثل ما فعل يف املرة األوىل ثم انـه هـبط مـن الـصفا إىل 

اهللا افا فقام عليه ودعـني ثم رجع إىل الصيفعل مثل ما فعل يف املرتني األولاملروة ف

فكان ذهاب آدم من الـصفا إىل املـروة ثـالث : ّأن جيمع بينه وبني زوجته حوا قال

فلـام ان دعيـا اهللا وبكيـا إليـه أشـواطرات، فـذلك سـتة مرات ورجوعه ثالث م

وسأاله ان جيمع بينهام استجاب اهللا هلام من سـاعتهام مـن يـومهام ذلـك مـع زوال 

ًاهللا مقبال بوجهه نحو الرتعـة قف يدعوالشمس، فاتاه جربائيل وهو عىل الصفا وا

الصفا إىل املـروة ّنزل يا آدم من الصفا فاحلق بحوا فنزل آدم منافقال له جربائيل، 

ّففعل مثل ما فعل يف الثالث املرات حتى انتهى إىل املروة فصعد عليها وأخرب حوا 

ًبام أخربه جربائيل ففرحا بذلك فرحا شـديدا ومحـد اهللا وشـكراه فلـذلك جـرت اً

]Z  Y  X  W  V   U<السنة بالسعي بني الصفا واملروة ولـذلك قـال اهللا 
  b  a    `  _  ^  ]  \  e  d  cf<.

بارك سقال ثم أن جربائيل أتامها فـأنزهلام مـن املـروة وأخربمهـا ان اجلبـار تـ

حجر مـن وصفاوتعاىل قد هبط إىل األرض فرفع قواعد البيت احلرام بحجر من ال
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املروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل السالم وهو ظهر الكوفة فـأوحى اهللا 

.إىل جربائيل ان ابنه وأمته

اقتلع جربائيل األحجار األربعـة بـأمر اهللا مـن مواضـعهن بجناحيـه ف:قال

ُفوضعها حيث أمره اهللا يف أركان البيت عىل قواعده التـي قـدرها اجلبـار ونـصب 

جعل لـه اأعالمها ثم أوحى اهللا إىل جربائيل ان ابنه وأمتمه بحجارة من أيب قبيس و

.بابني باب رشقي وباب غريب

ُمنه طافت املالئكة حوله فلام نظر آدم وحـوا غأن فرفأمته جربائيل فلام : قال

قا فطافـا بالبيـت سـبعة أشـواط ثـم خرجـا لإىل املالئكة يطوفون حول البيت انط

.)١(ام فيههبالذي هبط اميطلبان ما يأكالن وذلك من يومه

: قوله تعاىل

>  Û   Ú Þ  Ý  Üà   ßá  æ   å   ä   ã   â
é  è  ç<.

.٤١: يونس

ًعمرو بن سعيد كتابا فيه أبيات أمره أن يقرأ ما فيـه عـىل أهـل كتب يزيد إىل

.املوسم وكتب مثله إىل أهل املدينة ومن تلك األبيات

.٣٨ـ ٣٥: ١تفسري كنز الدقائق ) ١(
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فلـام نظـر إليهـا الـسالمعليهام عيل بن ووجه أهل املدينة األبيات إىل احلسني 

.علم اهنا من يزيد فكتب إليهم يف اجلواب

}    |   {      z :> Û   Úà   ß   Þ   Ý   Üá
  ã  âé  è  ç  æ  å  ä<)١(.

: قوله تعاىل

>  É         È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾
Ì  Ë  ÊÍÑ  Ð  Ï     Î<.

.٢٩: البقرة اآلية

:قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

¾   ¿  Â  Á  À  <عز وجـليف قول اهللا عليه السالمأمري املؤمننيقال 
ÊÉ      ÈÇÆÅÄÃ ËÌÍ   Î Ð ÏÑ<.

.١٢١: ، أدب احلسني ومحاسته٢١٩: ١مقتل اخلوارزمي ) ١(
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لتعتربوا ولتتوصـلوا بـه : >¾   ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À<: قال

.إىل رضوانه وتتوقوا به من عذاب نريانه

>É        È  Ç  Æ< :أخذ يف خلقها وإتقاهنا.

>Ì  Ë  ÊÍÑ  Ð  Ï     Î< : ولعلمـــه بكـــل يشء علـــم

.)١(املصالح فخلق لكم كلام يف األرض ملصاحلكم يا بني آدم

:قوله تعاىل

>)  (  '  &  %<.

.٣٠: البقرة اآلية

ّعيل بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممـد عن 

:ّعن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عيل

: قالعليه السالمعن عيل 

دينـة إذ يف بعـض طرقـات املصىل اهللا عليه وآله وسـلمبينام أنا أميش مع النبي 

صـىل اهللا عليـه لقينا شيخ طويل كث اللحية بعيد ما بني املنكبني، فسلم عـىل النبـي 

السالم عليك يا رابع اخللفـاء ورمحـة اهللا :ّورحب به ثم التفت إيل فقالوآله وسلم

.١٥: ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
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صـىل اهللا عليـه وآلـه وبركاته، أليس كذلك هو يا رسـول اهللا؟ فقـال لـه رسـول اهللا 

.بىل: وسلم

يا رسول اهللا ما هذا الذي قال يل هذا الشيخ وتصديقك له؟ثم مىض فقلت

%  &  '  <قـال يف كتابـه عز وجـلن اهللا إأنت كذلك واحلمد هللا، : قال
ــه الــسالمواخلليفــة املجعــول فيهــا آدم )١(>)  ( Ê  É     <: وقــالعلي

Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë<فهو الثاين.

w  v  <عليهام الـسالمال هلارون حكاية عن موسى حني قعز وجلوقال 
  xy<)يف قومـه عليه السالم، إذ استخلفه موسى عليهام السالمفهو هارون )٢

.فهو الثالث

ــال  ــلوق ــز وج )٣(>;  >  =  <   ?  @  C  B  A<ع

فكنت أنت املبلغ عن اهللا وعـن رسـوله وأنـت وصـيي ووزيـري وقـايض دينـي 

ن موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي، فأنـت واملؤدي عني وأنت مني بمنزلة هارون م

.ال: قلتأو ال تدري من هو؟.رابع اخللفاء كام سلم عليك الشيخ

.)٤(فاعلمعليه السالمذاك أخوك اخلرض : قال

٢٦: سورة ص، اآلية) ١(

.١٤٢: سورة أعراف، اآلية) ٢(

.٣: سورة التوبة، اآلية) ٣(

.١٢: ٢: عيون أخبار الرضا) ٤(
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: قوله تعاىل

>  I   H    G   F   E   D   C   B   A   @
N    M  L  K  J<.

.٣١: البقرة اآلية

عـن أبيـه عـن ] عليه السالمعيل احلسني بن[قال عيل بن ا حلسني حدثني أيب 

ّيـا عبـاد اهللا إن آدم ملـا رأى النـور : قـال] قـال[صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ًساطعا من صلبه إذ كان اهللا قد نقـل أشـباحنا مـن ذروة العـرش إىل ظهـره، رأى 

ِالنور، ومل يتبني األشباح فقال يا رب ما هذه األنـوار؟ قـال اهللا  أنـوار : عـز وجـلّ

أشباح نقلتهم من أرشف بقاع عريش إىل ظهرك ولذلك أمرت املالئكـة بالـسجود 

: عز وجليا رب لو بينتها يل؟ فقال اهللا : لك إذ كنت دعاء لتلك األشباح فقال آدم

انظر يا آدم إىل ذروة العرش فنظر آدم ووقع نور أشباحنا مـن ظهـر آدم عـىل ذروة 

يف ظهره كام ينطبـع وجـه اإلنـسان يف العرش فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي

يـا آدم : يا رب ما هذه األشـباح قـال اهللا تعـاىل: املرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال

ّهذا حممـد وأنـا املحمـود احلميـد يف أفعـايل، : ِهذه أشباح أفضل خالئقي وبريايت

سـمي اّسمي وهذا عيل وأنا العيل العظيم شققت له اسـام مـن اشققت له اسام من 

ِهذه فاطمة وأنا فاطر الساموات واألرض، فاطم أعدائي عن رمحتـي يـوم فـصل و

ّقضائي وفاطم أوليائي عام يعدهم ويسيئهم فشققت هلا اسـام مـن اسـمي وهـذان 



..........................................................................................................................gs¼

املجمل شققت اسميهام من اسمي هؤالء خيـار ] و[احلسن واحلسني وأنا املحسن 

ّم اثبـت، فتوسـل إيلوهبم أعاقب وهبوهبم أعطي،خليقتي وكرام بريتي هبم آخذ

ًشفعاءك فإين آليت عىل نفـيس قـسام حقـا ّيا آدم وإذا دهتك داهية فاجعل إيل. هبم ً

ًال أرد هبم سائال، فلذلك حني زلت منه اخلطيئة دعـا اهللا وال أخيب هبم آمال ] أن[

.)١(هبم فتاب عليه وغفر لهعز وجل

: قوله تعاىل

> ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v
£  ¢<.

.٣٤: البقرة اآلية

علـيهم الـسالمعن احلسني بـن عـيل :هئابموسى بن جعفر عن أبيه عن آعن 

هذا :يف كالم طويلعليه الـسالمًان هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال لعيل :قال

ًآدم أسجد اهللا له مالئكته فهل فعل بمحمد شيئا من هذا؟ ّ.

ن إكذلك ولئن أسجد اهللا آلدم مالئكته فـلقد كان :عليه الـسالمفقال له عيل 

ولكـن عـز وجـلّسجودهم مل يكن سجود طاعة، اهنـم عبـدوا آدم مـن دون اهللا 

.ًاعرتافا آلدم بالفضيلة، ورمحة من اهللا له

.١١٤ـ ١١٢:  تفسري العسكري) ١(
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عز وجـلأعطي ما هو أفضل من هذا، ان اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمّوحممد 

د املؤمنون بالصالة عليه، فهذه زيادة ّصىل عليه يف جربوته واملالئكة بأمجعها، وتعب

.)١(يا هيودي

: قوله تعاىل

>  (  '  &  %  $  # " !  *  )
,  +-3  2  1   0  /  .<.

.٤٩: البقرة اآلية

عيل بن أيب طالـب ـ أمري املؤمننين أبيه سيد الوصيني ععن احلسني بن عيل 

عليه ملا حرضت يوسف «وآله وسلمصىل اهللا عليه قال رسول اهللا : ـ قالم السالمهعلي

الوفاة مجع شيعته وأهل بيته فحمد اهللا وأثنى عليه ثم حـدثهم بـشدة تنـاهلم السالم

تقتل فيها الرجال، وتشق فيها بطون احلباىل، وتذبح األطفال، حتى يظهر اهللا احلق 

يف القائم من ولد الوي بن يعقوب، وهو رجل أسمر طوال، ووصـفه ونعتـه هلـم 

فتمسكوا بذلك ووقعت الغيبة والشدة ببني إرسائيـل وهـم ينتظـرون قيـام بنعته، 

اشـتدترأوا عالمـات ظهـوره والقائم أربعامئة سنة، حتى إذا بـرشوا بوالدتـه ـ 

علـيهم باحلجـارة واخلـشب، وطلـب الفقيـه الـذي كــان ومحـلالبلـوى علـيهم 

.٣٤: ١، تفسري نور الثقلني ٢١٠: االحتجاج) ١(
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يح إىل حـديثك كنا مع الشدة نـسرت: يسرتحيون إىل أحاديثه، فاسترت فراسلوه فقالوا

دثهم حـديث القـائم ونعتـه وقـرب حيـفخرج هبم إىل بعض الصحارى، وجلس 

وكـان عليه السالمٌاألمر، وكانت ليلة قمراء فبينام هم كذلك إذ طلع عليهم موسى 

يف ذلك الوقت حديث السن وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهـة، فعـدل عـن 

ن خز فلـام رآه الفقيـه عرفـه بالنعـت لسايطهموكبه وأقبل إليهم وحتته بغلة، وعلي

يـك ناحلمد هللا الذي مل يمتني حتـى أرا: فقام إليه وانكب عىل قدميه فقبلهام ثم قال

، عز وجلًفلام رأى الشيعة ذلك علموا أنه صاحبهم فانكبوا عىل األرض شكرا هللا 

أرجو أن يعجل اهللا فرجكم، ثم غاب بعد ذلك وخـرج إىل : فلم يزدهم إال أن قال

ّينة مدين، فأقام عند شعيب النبي ما أقام، فكانت الغيبة الثانية أشد علـيهم مـن مد

ً، وكانت نيفا ومخسني سنة واشتدت البلوى عليهم واسترت الفقيه فبعثوا إليه األوىل

رب لنا عىل استتارك عنا فخرج إىل بعض الـصحارى واسـتدعاهم وطيـب صإنه ال 

يه أنه مفرج عـنهم بعـد أربعـني سـنة أوحى إلعز وجلنفوسهم وأعلمهم أن اهللا 

إليه قل هلم قد جعلتها ثالثني سـنة عز وجلاحلمد هللا فأوحى اهللا : فقالوا بأمجعهم

َكل نعمة فمن اهللا فـأوحى اهللا إليـه قـل هلـم قـد جعلتهـا : لقوهلم احلمد هللا فقالوا

ًالتها عـرشقد جع: عرشين سنة، فقالوا ال يأيت باخلري إال اهللا فأوحى اهللا إليه قل هلم

السوء إال اهللا، فأوحى اهللا إليه قل هلم ال تربحوا فقد أدنت فال يرص: سنة، فقالوا

ًراكبا محارا فأراد الفقيـه عليه السالملكم يف فرجكم، فبيناهم كذلك إذ طلع موسى  ً

ـ حتـى وقـف عليـه الـسالميه وجاء موسـى ـ فأن يعرف الشيعة ما يستبرصون به 
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ابن من قـال ابـن : ل له الفقيه، ما اسمك؟ قال موسى قالم فسلم عليهم فقاهعلي

بامذا جئـت؟ قـال : اهب بن الوي بن يعقوب، قالقعمران قال ابن من؟ قال ابن 

فقام إليه فقبل يده ثـم جلـس بيـنهم فطيـب عز وجلجئت بالرسالة من عند اهللا 

ققهم فكـان بـني ذلـك الوقـت وبـني فـرجهم بغـرفـرنفوسهم وأمرهم أمره ثم 

.)١(ن أربعني سنةفرعو

: قوله تعاىل

>º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³»  ¾  ½     ¼
À   ¿ÁÇ  Æ       Å  Ä  Ã  Â<.

.٥٧: البقرة اآلية

عـن احلـسني بـن عـيل ، عليهم السالمموسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 

فـان موسـى بـن:بقولـهعليه الـسالميف سؤال اليهودي ألمري املؤمنني عليه السالم

. عمران قد أعطي املن والسلوى فهل فعل بمحمد نظري هذا؟

أعطي صىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد :عليه السالمقال له عيل 

أحل له الغنائم وألمته، ومل حتل ألحد غـريه عز وجلما هو أفضل من هذا، ان اهللا 

.قبله، فهذا أفضل من املن والسلوى

.١٠٠ـ ٩٩ص: تفسري نور الثقلني) ١(
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.قد ظلل عليه الغامم؟ليه السالمعفان :قال له اليهودي

لقد كان كـذلك وقـد فعـل ذلـك ملوسـى يف التيـه، : عليه السالمقال له عيل 

ًوأعطي حممدا  صـىل ّأفضل من هذا، أن الغاممة كانت ملحمد صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

ض يف حرضه وأسفاره، فهذا أفـضل بتظله من يوم ولد إىل يوم قاهللا عليه وآله وسلم

.)١(عليه السالمطي موسى مما أع

: قوله تعاىل

>R  Q  P  O  N   M   L  KS  T
X   W   V      UY^   ]   \   [   Z_  b   a    `

i  h  g  f  e  d  c<.

.٦٠: البقرة اآلية

موسـى بـن جعفـر عـن روى)اهللاهمحـر(و يف كتاب االحتجاج، للطربيس 

: قالالمالسمعليهأبيه، عن آبائه عن احلسني بن عيل ـ 

يف عليـه الـسالممري املؤمننيًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال أل

ُقد أعطي احلجر فانبجست منه اثنتا عرشة عليه الـسالمفإن موسى : إثناء كالم

.ًعينا

.١٠٤: ١، تفسري نور الثقلني ٢١٩: االحتجاج) ١(
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ملـا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّلقد كان كذلك، وحممد : عليه السالمقال له عيل 

وذلـك أن . ة، قد أعطي مـا هـو أفـضل مـن ذلـكنزل احلديبية وحارصه أهل مك

أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصاهبم ذلك حتى التفت حوافر اخليل فذكروا ذلك له 

فدعا بركوة يامنية ثم نصب يده املباركة فيها فتفجرت من بـني أصـابعه عليه السالم

واء ومألنا كل مزادة وسقاء ولقـد كنـا معـه رصدرت اخليل وعيون املاء فصدرنا 

ًسهام من كنانته فناولـه صىل اهللا عليه وآله وسلمّاحلديبية وإذا ثم قليب جافة فأخرج ب

اذهب هبذا السهم إىل تلك القليب اجلافة، فاغرسه فيهـا : الرباء بن عازب فقال له

ًعينا من حتت السهم، ولقد كان يوم امليـضاة ةفانفجرت منه اثنتا عرش. ففعل ذلك

هـا فيه، كحجر موسى حيث دعا بامليضاة فنصب يده عربة وعالمة للمنكرين لنبوت

ففاضت باملاء وارتفعت حتـى توضـأ منـه ثامنيـة آالف رجـل ورشبـوا حـاجتهم 

.)١(وسقوا دواهبم ومحلوا ما أرادوا

:قوله تعاىل

>   C    B   A   @   ?   >   =   <   ;    :
H  G  F  E  D<.

.٦٣: البقرة اآلية

.٢٣ص٢ج: تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب) ١(
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عليـه قال اإلمـام العـسكري اآلية>:   ;  ><عز وجليف قوله 

وعهودكم أن >><أي واذكروا إذ أخذنا >:   ;<: قال اهللا هلمالسالم

مـا يف الفرقــان الــذي أعطيتــه موسـى مــع مــن الكتــاب وتعملـوا بــام يف التــوراة 

ّاملخصوص بذكر حممد وعيل والطيبني مـن آهلـام بـأهنم سـادة اخللـق والقوامـون  ّ
تقـروا بـه وأن تـؤدوه إىل أخالئكـم فـأمروهم أن باحلق، و إذ أخذنا ميثـاقكم أن

ّن بمحمد نبي اهللا وليسلمن له ّىل آخر مقدرايت يف الدنيا ليؤمنيؤدوه إىل  أخالئكم إ ّ
ّما يأمرهم يف عيل ويل اهللا عن اهللا وما خيربهم به من أحوال خلفائه بعـده القـوامني  ّ

.بحق اهللا، فأبيتم قبول ذلك واستكربمتوه

ائيل أن يقطـع مـن جبـل فلـسطني بل، أمرنا جرباجل>=  <  ?<

ًفرسخا يف فرسخ، فقطعها وجاء هبا فرفعهـا فـوق أسالفكمعىل قدر معسكر ةقطع

إما أن تأخذوا بام أمرتم به فيه، وإمـا أن القـي علـيكم هـذا : رؤوسهم، فقال موسى

.ًئعا خمتاراّاجلبل، فاجلئوا إىل قبوله كارهني إال من عصمة اهللا من العناد فإنه قبله طا

َ، كثري مـنهم عفـر خديـه ال إلرادة اخلـضوع هللا ثم ملا قبلوا سجدوا وعفروا

ولكن إىل اجلبل هل يقع أم ال وآخرون سجدوا خمتارين طائعني فقـال رسـول اهللا 

عفـرون يف أمحد اهللا معارش شيعتنا عىل توفيقه إياكم فـإنكم تصىل اهللا عليه وآله وسلم

عـز وجـلقـال اهللا . إرسائيل ولكن كام عفـره خيـارهموُسجودكم ال كام عفره بن

>C   B  A  @< ألوامر والنواهي عن هذا األمر اجلليل من ذكر اِمن هذه

ّحممد وعيل وآهلام الطيبني  ّ>F  E  D< فيام آتيناكم، اذكروا جزيل ثوابنـا عـىل
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لتتقـوا املخالفـة املوجبـة>H  G<قيامكم به وشديد عقابنا عىل آبائكم لـه 

.للعذاب فتستحقوا بذلك جزيل الثواب

عـن >N  M   L<يعني تـوىل إمالقكـم >K  J<عز وجلقال اهللا 

يعنـي عـىل >T  S  R  Q  P<القيام به والوفاء بام عوهدوا عليه 

ملحـو اخلطيئـة ما مهالة إيـاهم للتوبـة وأنظـارهمأسالفكم لو ال فضل اهللا عليهم 

قد خرستم اآلخرة والـدنيا ألن اآلخـرة املغبونني )١(>W   V   U<باإلنابة 

] الخرتامها[فسدت عليكم بكفركم، والدنيا كان ال حيصل لكم نعيمها الخرتامنا 

.لكم، وتبقى عليكم حرسات نفوسكم وأمانيكم التي قد اقتطعتم دوهنا

ولكنا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم لإلنابة، أي فعلنا ذلـك بأسـالفكم فتـاب 

رج من صلبه من قدر أن خيـرج منـه الذريـة الطيبـة التـي من تاب منهم فسعد وخ

.تطيب يف الدنيا باهللا تعاىل معيشتها وترشف يف اآلخرة بطاعة اهللا مرتبتها

ٍأما إهنم لو كانوا دعوا اهللا بمحمد وآله «: عليهام السالموقال احلسني بن عيل   ّ ََّ َ ُ
ِالطيبني بصدق من نيـاهتم وصـمة اعتقـادهم مـن قلـوهبم أن  َّ يعـصمهم حتـى ال ِ

يعاندوه بعد مـشاهدة تلـك املعجـزات البـاهرات، لفعـل ذلـك بجـوده وكرمـه 

.)٢(ولكنهم قرصوا فآثروا اهلوينا ومضوا مع اهلوى يف طلب لذاهتم

.٦٤، ٦٣: البقرة اآلية) ١(

.٥٥٥: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(
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: قوله تعاىل

>Z   Y   X   W   V    U[  b   a     `   _   ̂   ]   \
   e  d  cf<.

.١٥٨: البقرة

علـيهم الـسالمعن عـيل ] سني بن عيلاحل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

ــاىل ــه اهللا تع \  Z  Y  X  W  V   U[  a    `  _  ^  ]<: يف قول
f   e  d  c  b<.

كان عليها أصنام فتحرج املسلمون من الطـواف بيـنهام ألجـل : عليه السالمقال 

.)١(لئال يكون عليهم حرج يف الطواف من أجل األصنامعز وجلاألصنام، فأنزل اهللا 

: قوله تعاىل

>  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3
@  ?   ><.

.١٨٣: البقرة

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلميف أجوبـة النبـي عليهام السالمعن احلسني بن عيل 

ًفأخربين عن الثامن ألي يشء افـرتض اهللا صـوما : ألسئلة اليهودي، قال اليهودي

.٢٢٦: مسند زيد بن عيل) ١(
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صـىل فقال النبـي ، م أكثر من ذلك؟ض عىل سائر األمًثني يوما وافرتعىل أمتك ثال

ان آدم صلوات اهللا عليه ملا أن أكل من الـشجرة بقـي يف جوفـه : اهللا عليه وآله وسلم

ًمقدار ثالثني يوما، فافرتض عىل ذريته ثالثني يوما اجلوع والعطـش ومـا يأكلونـه  ً

عليـه ثالثـني بالليل فهو تفضل من اهللا عىل خلقه، وكذلك كان آلدم صلوات اهللا

6       7  8  9    :       ;  <م تــال هــذه اآليــة ثــًيومــا كــام عــىل أمتــي 
@  ?   >  =  <<.

ّصدقت يا حممد، فام جزاء من صامها؟: قال

ًمـا مـن مـؤمن يـصوم يومـا مـن شـهر : صىل اهللا عليه وآله وسـلمفقال النبي 

ًرمضان حاسبا حمتسبا إال أوجب اهللا تعاىل له سبع خصال ً:

.أول خصلة يذوب احلرام من جسده

.يتقرب إىل رمحة اهللا: والثاين

ّيكفر خطيئته، أال تعلم أن الكفارات يف الصوم يكفر؟: والثالث

.ّهيون عليه سكرات املوت: والرابع

.آمنه اهللا من اجلوع والعطش يوم القيامة: اخلامس

.الرباءة من النار: السادس

.)١(اجلنةله من طيبات اإلأطعمه : والسابع

.٣٨: االختصاص للشيخ املفيد) ١(
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: قوله تعاىل

>#   "  !<.

.١٩٧: البقرة

أيام : قال: عليهم السالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

النحر ثالثة أيام، يوم العارش من ذي احلجة ويومان بعده يف أهيا ذبحـت أجـزاك، وأشـهر 

، وعـرش شـوال، وذو القعـدة>!  "   #<عز وجلاحلج وهي قول اهللا 

من ذي احلجة، واأليام املعلومات أيام العرش، واملعدودات هي أيـام التـرشيف فمـن 

.)١(ّر بعد يوم النحر بيومني فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليهحجل يف يومني فنعت

:قوله تعاىل

>e   d  c  b  a  `<.

.١٩٩: البقرة اآلية

ًم، عن أبيـه مجيعـا عـن ابـن روي الكليني بإسناده عن سهل وعيل بن إبراهي

ّسمعت عـيل بـن : بن غالب عن أبيه عن سعيد بن املسيب قالعبد اهللاحمبوب عن 
فقـال أخـربين عليه الـسالمأمري املؤمننيًإن رجال جاء «: )٢(يقولعليهام السالماحلسني 

عليـه أمـري املـؤمننيًإن كنت عاملا عن الناس، وعن أشباه الناس وعن السناس، فقـال 

.٢٤٣: مسند زيد بن عيل) ١(

.٥٥٧: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(
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أما قولك أخربين عن النـاس «عليه السالميا حسني أجب الرجل، فقال احلسني المالس

`  c  b  a  <فنحن الناس ولذلك قال اهللا تبارك وتعاىل ذكـره يف كتابـه
e   d< الـذي أفـاض بالنـاس وأمـا صىل اهللا عليه وآله وسلمفرسول اهللا

صـىل لك قـاب إبـراهيم قولك أشباه الناس منهم شيعتنا وهم موالينا وهم مناد لذ

وأما قولك السناس، فهم السواد إال عظـم )١(>K  J  I  H<اهللا عليه وآله وسلم

.)٣)(٢(>.  /  0  1-(   *  +     ,<وأشار بيده إىل مجاعة الناس ثم قال

: قوله تعاىل

>  ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §
µ  ´  ³<.

.٨٣: البقرة اآلية

ًمن كفل لنا يتيام قطعته عنا حمنتنا باسـتتارنا عليهام الـسالمن عيل قال احلسني ب

يا أهيـا «: عز وجلفواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال اهللا 

العبد الكريم املوايس إين أوىل بالكرم اجعلوا له يا مالئكتي من اجلنـان بعـدد كـل 

.)٤(هبا من سائر النعمّحرف علمه ألف ألف قرص وضموا إليها ما يليق

.٣٦: إبراهيم اآلية) ١(

.٤٤: الفرقان اآلية) ٢(

.٢٠١: ١ن ، تفسري الربها٢٤٤: ٨الكايف ) ٣(

.٣١٠: تفسري العسكري) ٤(
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: تفسري قوله تعاىل

>  v   u   t    s   r   q   p   o   n   m
x  w<.

.٩٨: البقرة اآلية

روى املجليس عن التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري قـال احلـسني بـن 

ن اهللا تعاىل ذم اليهود يف بغضهم جلربائيـل الـذي إ: عليهام السالمعيل بن أيب طالب 

ًهللا فيهم بام يكرهـون، وذمهـم أيـضا وذم النواصـب يف بغـضهم كان ينفذ قضاء ا

عـىل عليه الـسالمجلربائيل وميكائيل ومالئكة اهللا النازلني لتأييد عيل بن أيب طالب 

مـن اليهـود » ًمن كـان عـدوا جلربائيـل«الكافرين حتى أذهلم بسيفه الصارم فقال 

خت نرص حتـى بلـغ به ّلرقعه من حتت نرص أن يقتله دانيال من غري ذنب كان جنا

كتاب اهللا يف اليهود أجله، وحل هبم مـا جـرى يف سـابق علمـه الناصـبني ألن اهللا 

ًمؤيدا وله عىل أعدائه نارصا، ومن كان عـدوا عليه السالمتعاىل بعث جربائيل لعيل  ً ً

ًمؤيدا وله عىل أعدائه نارصا، ومن كـان عـدوا جلربائيـل عليه السالمجلربائيل لعيل  ً ً

ًحممدا وعليا ظاهرتهمل ً عـز ومعاونته هلام وانفـاذه لقـضاء ربـه الصالة والسالمعليهام ّ

» ّنزلـه«يعنـي جربائيـل » فانـه«يف إهالك أعدائه عىل يد من يشاء من عبـاده وجل

h  <:أمر اهللا وهـو كقولـهب» اهللابإذن«ّيا حممد » بكلعىل ق«ّيعني نزل هذا القرآن 
     i     j  k  l  m  n  o  p  q  r  s     tu<)١(>  e

.١٩٥ـ١٩٣: الشعراء اآلية) ١(
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h  g  f< ًنزل هذا القرآن جربائيل عىل قلبك يا حممد مصدقا موافقا ملا بـني ً ّ ّ

وغـريهم مـن ثشـيتبإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكيديه من التوراة وا

.األنبياء

بني، وهـؤالء ينعامه عىل حممد وعيل وآهلام الطإل>p  o  n  m<ثم قال 

ًنحـن نـبغض اهللا الـذي أكـرم حممـدا وعليـا بـام «: غ من جهلهم أن قالواالذين بل ً ّ

ًيدعيان وجربائيل، ومن كان عدوا جلربائيل ألنه جعله ظهريا ملحمد وعـيل  علـيهام ً

يعنـي » ومالئكتـه«ًعىل أعداء اهللا وظهريا لسائر األنبياء واملرسـلني كـذلك السالم

ة دين اهللا وتأييد أولياء اهللا، وذلـك قـول ًومن كان عدوا ملالئكة اهللا املبعوثني لنرص

وهـو قولـه عليه السالمُبرئت من جربائيل النارص لعيل : بعض النصاب واملعاندين

ِومن كان عدوا لرسل اهللا موسى وعيسى وسائر األنبياء الذين دعـوا إىل » ورسله« ً

وجربائيـل «ثـم قـال علـيهام الـسالموإمامة عـيل صىل اهللا عليه وآله وسـلمّنبوة حممد 

ًومن كان عدوا جلربائيل وميكائيل وذلك كقول من قال مـن النواصـب » وميكال

جربائيـل عـن يمينـه عليـه الـسالميف عـيل صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمكام قال النبي 

وميكائيل عن يساره وإرسافيل من خلفه، وملك املوت أمامه، واهللا تعاىل من فوق 

فأنـا ابـرأ مـن اهللا ومـن : قال بعض النواصـبًعرشه ناظرا بالرضوان إليه نارصه 

صـىل اهللا ّما قاله حممد عليه السالمجربائيل وميكائيل واملالئكة الذين حاهلم مع عيل 

ًمن كان عدوا هلؤالء تعـصبا عـىل عـيل بـن أيب طالـب : فقالعليه وآله وسلم عليـه ً
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فاعل هبم ما يفعل العدو بالعدو مـن إحـالل >x  w  v  u<الـسالم

وكان سبب نزول هاتني اآليتني مـا كـان مـن اليهـود . قامت وتشديد العقوباتالن

اب مـن ّأعداء اهللا من قول يسء يف جربائيل وميكائيل، وما كان من أعداء اهللا النص

.قول أسوأ منه يف اهللا ويف جربائيل وميكائيل وسائر مالئكة اهللا

ملا كـان ال ه وآله وسلمصىل اهللا علياب فهو أن رسول اهللا ّوأما ما كان من النص

الذي فهبا والرشعز وجلُالفضائل التي خصه اهللا عليه الـسالميزال يقول يف عيل 

ُأهله اهللا تعاىل له، وكان يف كل ذلك يقول أخربين به جربائيل عـن اهللا، ويقـول يف : ّ

جربائيل عن يمينه، وميكائيـل عـن يـساره، ويفتخـر جربائيـل عـىل : بعض ذلك

الذي هو أفـضل مـن اليـسار كـام يفتخـر عليه السالمعن يمني عيل ميكائيل يف أنه

ُنديم ملك عظيم يف الدنيا جيلسه امللك عن يمينه عىل النديم اآلخـر الـذي جيلـسه 

رسافيل الذي خلفه يف اخلدمـة، وملـك املـوت الـذي إعىل يساره، ويفتخران عىل 

اشـية امللـك عـىل أمامه باخلدمة وأن اليمني والشامل أرشف من ذلك، كافتخار ح

.زيادة قرب حملهم من ملكهم

املالئكة ّنإ«: يف بعض أحاديثهصىل اهللا عليه وآله وسلموكان يقول رسول اهللا 

َأرشفها عند اهللا أشدها لعيل بن أيب طالب حبا، وأن قسم املالئكة فيام بينها والذي : ً

ّرشف عليا عىل مجيع الورى بعد حممد املصطفى ً .)١(إىل آخر الرواية» ّ

.١٢حديث ١٠٨ـ ١٠٣: ٣٩: بحار األنوار) ١(
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: قوله تعاىل

>~  }   |  {  z�¥  ¤  £  ¢  ¡<.

.٢٣٣: البقرة

يف قول : عليهم السالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

.>¡  ¢  £  ¤  ¥�z  }  |   {  ~<اهللا جل اسمه

الرضاع سنتان فام كان مـن رضـاع يف احلـولني حـرم، ومـا كـان بعـد : قال

فاحلمـل سـتة >,  -  .  /<: ال حيـرم، قـال اهللا تعـاىلاحلولني فـ

.)١(أشهر، والرضاع حوالن كامالن

: قوله تعاىل

>Ï  Î  Í  ÌÐÕ  Ô  Ó  Ò    Ñ<.

.٢٣٧: البقرة اآلية

:انه قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

ّعضيفقال سيأيت عىل الناس زمان عضوض عليه السالمأمري املؤمننيخطبنا 

Ï  Î  Í  ÌÐ    Ñ<ؤمن عىل ما يف يده ومل يؤمن بـذلك، قـال اهللا تعـاىل امل
Õ  Ô  Ó  Ò<. وسيأيت زمان يقدم فيه األرشار وينسى فيه األخيار ويبـايع

.٣١٦: مسند زيد بن عيل) ١(



........................................................................................................................gs¼

عـن بيـع املـضطر وعـن بيـع صىل اهللا عليه وآله وسـلماملضطر، وقد هنى رسول اهللا 

.)١(ينكم واحفظوين يف أهيلالغرر، فاتقوا اهللا يا أهيا الناس وأصلحوا ذات ب

: قوله تعاىل

>M   L   K      J   I   H   GN    T   S    R   Q   P   O

X    W  V   UY_  ^  ]  \  [  Z`  b  a

e  d     c<.

.٢٨٤: البقرة اآلية

ـ علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن عيل ـ 

ـ فـإن عليـه الـسالمم وأحبـارهم قـال ألمـري املـؤمنني ًقال إن هيوديا من هيود الشا

ِسليامن قد سخرت له الرياح فسادت يف بالده غدوها شهر ورواحها شهر؟ فقـال 

ُـ أعطـي مـا صىل اهللا عليه وآله وسـلمّـ لقد كان كذلك وحممد ـ عليه السالمله عيل ـ 

قـىص مـسرية ي به من املـسجد احلـرام إىل املـسجد األُهو أفضل من هذا، إنه أرس

شهر وعرج به يف ملكوت الساموات مسرية مخسني ألف عام يف أقل من ثلث ليلـة 

نتهى إىل ساق العرش، فدنا بالعلم فتدىل، فديل له من اجلنة رفـرف أخـرض، احتى 

بفؤاده ومل يرهـا بعينـه، فكـان قـاب عز وجلّربه ةوغيش النور برصه فرأى عظم

.٣٦٥: ٢تفسري كنز الدقائق ) ١(
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ِعبده ما أوحى، فكان فيام أوحى إليـه اآليـة قوسني بينها وبينه أو أدنى فأوحى إىل

M  L  K     J  I  H  GN   R  Q  P  O<التي يف سـورة البقـرة قولـه تعـاىل 

X    W  V   U    T  SY_  ^  ]  \  [  Z`  a

e  d     c  b<]وكانت اآلية قد عرضـت عـىل ] ٢٨٤اآلية : سورة البقرة

ًسـمه حممـدا وعرضـت اـ إىل أن بعث اهللا تبارك معليه السالاألنبياء من لدن آدم ـ  ّ

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمعىل األمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها رسـول اهللا 

...)١(وهذا احلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة. وعرضها عىل أمته فقبلوها

: قوله تعاىل

>¬  «  ª  ©   ¨  §®´  ³  ²  ±  °  ¯µ  ¶

  ¸½   ¼   »     º   ¹¾    Ä   Ã    Â    Á   À   ¿

É  È  Ç  Æ    ÅÊÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ  Ô

 ×  Ö ÕØÙ ÚÛ Þ Ý Üß<.

.٢٨٦: البقرة اآلية

عليـه يف االحتجاج روي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عـن احلـسني 

يف حـديث طويـل ] لسالمعليه اأمري املؤمننيما رواه عن [عليه السالمبن عيل االسالم

.١٦٩ـ ١٦٨: ٧تفسري نور الثقلني ) ١(
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لم، فتدىل له من عبالافدنصىل اهللا عليه وآله وسلميقول فيه وقد ذكر مناقب رسول اهللا 

ـ ومل يرها بعينه، عز وجلّوغيش النور برصه فرأى عظمة ربه ـ . اجلنة رفرف أخرض

وكـان يف . إىل عبده ما أوحـى] اهللا[فأوحى . فكان كقاب قوسني بينها وبينه أو أدنى

L  K     J  I  H  G  <:أوىص إليـه اآليـة التـي يف سـورة البقـرة، قولـه تعـاىلما 

MNX    W  V   U    T  S   R  Q  P  OY  \  [  Z

_  ^  ]`e  d     c  b  a<)وكانــت اآليــة قــد عرضــت عــىل )١

ًوتعاىل ـ حممـدا وعرضـتإىل أن بعث اهللا ـ تبارك عليه السالماألنبياء من لدن آدم   ّ
صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفأبوا أن يقبلوا من ثقلها وقبلهـا رسـول اهللا . معىل األم

علم أهنم ال . وعرضها عىل أمته فقبلوها فلام رأى اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ منهم القبول

h  g  <فقـال . ليفهمه. يطيقوهنا فلام سار إىل ساق العرش كرر عليه الكالم

m  l   k   j  i<)وعن أمته فقال : ًجميبا عنهاهللا عليه وآله وسلمصىلفأجاب )٢

>no{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p<)٣(

صىل اهللا عليه وآلـه فقال النبي . ن فعلوا ذلكأفقال جل ذكره هلم اجلنة واملغفرة عىل 

املرجـع يف : انك ربنا وإليـك املـصري، يعنـيفغفر. بناإذا فعلت ذلك ر] أما[وسلم

عـز ثـم قـال ـ . قال فأجابه اهللا جل ثناؤه وقد فعلت ذلك بك وبأمتـك؟.اآلخرة

.٢٨٤: سورة البقرة، اآلية) ١(

.٢٨٥: سورة البقرة، اآلية) ٢(

.٢٨٥: سورة البقرة، اآلية) ٣(
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م فـأبوا عظم ما فيها وقد عرضتها عىل األمــ أما إذا قبلت اآلية بتشديدها ووجل

§  ¨   ©  <عـن أمتـك وقـال . أن أرفعهـاَّعيلٌّحقفك تأن يقبلوها وقبلتها أم

¬  «  ª®±  °  ¯< من رش>²  ³  ´<من خري.

أمـا إذا فعلـت ذلـك يب : ملـا سـمع ذلـكصىل اهللا عليه وآله وسلمالنبي فقال 

قـال اهللا ـ >¶  ¸  º  ¹    «  ¼  ½<قال . وبأمتي، فزدين، فقال سل

ّاخلطأ لكرامتـك عـيل وكانـت األمـم إذابالنسيان أمتكخذ آإذـ لست عز وجل
ت ذلك عـن وقد رفع. السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب

باخلطأ وعوقبوا عليه وقـد رفعـت ا وأخذأخطئوانت األمة السالفة إذا وكا. أمتك

إذا ] اللهـم[صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفقال النبـي . َّذلك عن أمتك لكرامتك عيل

¿  Ã   Â   Á  À  <قـال . سل: فقال اهللا تعاىل له. فزدين. ني ذلكتأعطي

É  È  Ç  Æ    Å    Ä< ،الشدائد التي كانت عىل من كـان يعني باإلرص

أمتـك اآلصـار التـي سمه ـ قد رفعت عـن افأجابه اهللا إىل ذلك فقال تبارك . قبلنا

كنت ال أقبل صالهتم إال يف بقـاع مـن األرض معلومـة : السالفةكانت عىل األمم

ًمتك كلها مسجدا وطهوراُوإن بعدت وقد جعلت األرض أل. اخرتهتا هلم ِفهـذه . ً

الـسالفة إذا ممـُقبلك فرفعتها عن أمتك وكانت األكانت عىل األمم اآلصار التي 

ًمتـك طهـورا، ُوقد جعلت املاء أل. أصاهبم أذى من نجاسة قرضوه من أجسادهم

وكانـت األمـم الـسالفة . ِفهذه من اآلصار التي كانت عليهم فرفعتها عـن أمتـك
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ًأرسلت إليه نـارا، حتمل قرابينها عىل أعناقها إىل بيت املقدس فمن قبلت ذلك منه 

ًومن مل أقبل ذلك، رجع مثبورا وقد جعلت قربـان أمتـك . ًفرجع مرسورا. فأكلته

ًأضعفت لـه أضـعافا مـضاعفة . فمن قبلت ذلك منه. يف بطون فقرائها ومساكينها

وقد رفعت ذلك عن أمتك وهي مـن . ومن مل أقبل منه، رفعت عنه عقوبات الدنيا

لك وكانت األمم السالفة صالهتا مفروضة عليها اآلصار التي كانت عىل األمم قب

يف ظلم الليل وأنصاف النهار وهي من الشدائد التي كانـت علـيهم فرفعتهـا عـن 

وفرضت عليهم صـالهتم يف أطـراف الليـل والنهـار يف أوقـات نـشاطهم . أمتك

وهـي إحـدى . وكانت األمم السالفة قد فرضت عليهم مخسني صـالة يف أوقـات

وكانت األمـم الـسالفة حـسنتهم . ت هلم أجر مخسني صالةومخسون ركعة وجعل

. وسيئتهم بسيئة وهي من اآلصار التي كانـت علـيهم فرفعتهـا مـن أمتـكةبحسن

والسيئة بواحدة وكانت األمـم الـسالفة إذا نـوى أحـدهم . وجعلت احلسنة بعرش

َّلـه حـسنة وإن أمتـك إذا هـمتمل تكتب له وإن عملها كتبـ. بحسنة ثم مل يعملها

ًعملها كتبت لـه عـرشا وهـي مـن ْنإلها كتبت له حسنة ومأحدهم بحسنة ومل يع

أحدهم َّاآلصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وكانت األمم السالفة إذا هم

بسيئة فلم يعلمها مل تكتب عليه وأن عملها كتبـت عليـه سـيئة وإن أمتـك إذا هـم 

من اآلصـار التـي كانـت علـيهم ِأحدهم بسيئة ثم مل يعملها كتبت له حسنة وهذه

فرفعت ذلك عن أمتك وكانت األمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوهبم عىل أبـواهبم 
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وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرمت عليهم بعد التوبـة أحـب الطعـام إلـيهم، 

وجعلـت علـيهم . وقد رفعت ذلك عن أمتك وجعلت ذنوهبم فيام بينـي وبيـنهم

بال عقوبة وال أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب الطعـام ًستورا كثيفة وقبلت توبتهم 

وكانت األمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد، مائة سـنة وثامنـني . إليهم

ثم ال أقبل توبته دون أن أعاقبهم يف الـدنيا بعقوبـة وهـي مـن . مخسني سنةو سنة أ

عرشين اآلصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وإن الرجل من أمتك ليذنب

عني، فأغفر ذلـك ة، أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفسنة أو ثالثني أو أربعني سنة

قال سل قـال . ينزدفُإذا أعطيتني ذلك كله صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي . كله

>  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÒ< متـكُسمه ـ قد فعلـت ذلـك بأاقال ـ تبارك .

ًأال أكلـف خلقـا : م وذلك حكمي يف مجيع األمموقد رفعت عنهم عظم باليا األم

Ø  ×   Ö  Õ  ÔÙ  Ú<صـىل اهللا عليـه وآلـه وســلمقـال . فـوق طـاقتهم

Û< صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمقد فعلت بتائبي أمتك ثم قال عز وجلقال اهللا

>ß  Þ  Ý  Ü< ُسـمه ـ إن أمتـك يف األرض اقال اهللا ـ جـل

وال . ِيـستخدمون.ود هم القادرون هـم القـاهرونكالشامة البيضاء يف الثور األس

َّيستخدمون لكرامتك عيل ُوحق عيل أن أظهر دينك عىل األديـان، حتـى ال يبقـى . ُ َّ
.)١(ّيف رشق األرض وغرهبا دين إال دينك أو يؤدون إىل أهل دينك اجلزية

.٤٧٨:  تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب) ١(
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»º_
: قوله تعاىل

>L   K    J   I   HM    S   R   Q   P   O   N
X  W  V  U   TZ  Y[  a  `  _   ^  ]  \

c  b<.

.١٩: آل عمران

احلـسني بـن عـيل [ّعن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني عن أبيه عن جده 

: قال] عليهم السالم

مناسكه من حجـة الـوداع ركـب صىل اهللا عليه وآله وسـلمملا قىض رسول اهللا 

ام إليـه أبـو ذر الغفـاري ًال يدخل اجلنة إال من كان مسلام، فق: راحلته وأنشأ يقول

: رمحه اهللا فقال

.وما اإلسالم؟: يا رسول اهللا

سالم عريان ولباسه التقوى، وزينته احليـاء، اإل: صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

ومالكه الورع، وكـام لـه الـدين، وثمرتـه العمـل، ولكـل يشء أسـاس وأسـاس 

.)١(اإلسالم حبنا أهل البيت

.١٣٠: ، تفسري جابر بن يزيد اجلعفي٥٢: حتف العقول) ١(
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: قوله تعاىل

>  #  "  !)  (  '  &  %  $<.

.٣٠: آل عمران

ّبن حممد عن أبيـه حممـد عبد اهللاّاحلسكاين، أخربنا احلسن بن حممد عن أبيه  ّ

بن حـسن عـن أمـه فاطمـة بنـت احلـسني عـن أبيهـا عبد اهللاعن أبيه عبد اهللابن ا

: قالعليهم السالماحلسني بن عيل 

ا هللا فمـن نـرصنقهورون، ونحن عرتة رسـول اون، ونحن املفنحن املستضع

!  <نا نجتمـع ؤاهللا خـذل، ونحـن وأعـدالوفرسول اهللا نرص، ومن خذلنا فرس
)  (  '  &  %  $  #  "<)١(.

: قوله تعاىل

> ba   `   _   ^   ]   \  g   f   e   d   c
k  j  i  hlo  n   m<.

.٣٤، ٣٣: آل عمران اآلية

عليـه لقتال، خرج احلـسني يف اعليه الـسالمملا استأذن عيل األكرب أباه احلسني 

ورفـع احلـسني : خيطو وراءه خطوات وقد اغرورقت عيناه بالـدموع قـالواالسالم

.١٥٤: ٣، مسند اإلمام احلسني عليه السالم ٤٣٤: شواهد التنزيل) ١(
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هؤالء القوم فقد بـرز إلـيهم اللهم اشهد عىل: نحو السامء وقالسبابتهعليه السالم

ًأشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إىل نبيك نظرنـا إىل ٌغالم ً ًُ

ًاللهم امنعهم بركات األرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم متزيقا، واجعلهـم وجهه،  ً ّ

ًطرائق قددا، وال ترض الوالة عنهم أبدا، فإهنم دعونا لينـرصونا ثـم عـدوا علينـا  ً

.يقاتلوننا

مالـك؟ قطـع اهللا رمحـك وال بـارك اهللا يف : ثم صاح احلسني بعمر بن سعد

ك كام قطعـت رمحـي ومل حتفـظ ّأمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي عىل فراش

صـوته عليـه الـسالمثم رفـع احلـسني صىل اهللا عليه وآله وسلمقرابتي من رسول اهللا 

\  [  ^  _  `  h  g  f  e  d  c        b  a  <وتــــــال 
k  j  ilo  n   m...<١(إىل آخر اخلرب(.

معليـه الـسالية قالت سمعت احلسني بن عـيل بالعيايش عن حبابة الوالروى 

مـا أحـد عـىل : ًما أعلم أحدا عىل ملة إبراهيم إال نحن وشيعتنا، قال صالح: يقول

. ًما أعلم أحدا عىل ملة إبراهيم: ملة إبراهيم، قال جابر

روتـه ياللفظ الـذبيان الظاهر أن صالح رواها هبذا اللفظ، وجابر رواها بـ

.)٢(ية، وهو األظهرحبابة الوالب

.٤٤ـ ٤٢: ٤٥بحار األنوار ) ١(

.١٨٥: ١تفسري العيايش ) ٢(
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ّقـال حممـد بـن : قـالعليـه الـسالمعبد اهللاوروى الصدوق بإسناده عن أيب 

يا حسني بن فاطمة أية حرمة لـك : عليه السالماألشعث بن قيس الكندي للحسني 

\  [  ^  <هـذه اآليـة عليـه الـسالممن رسول اهللا ليست لغريك؟ فتال احلسني 
 j  i  h  g  f  e  d  c        b  a  `  _k< ـــة اآلي

عليـه بن األشعث بن قيس الكنـدي فرفـع احلـسني ّثم قال من الرجل فقيل حممد

ًاللهم أر حممد بن األشعث ذال يف هذا اليـوم ال تعـزه : رأسه إىل السامء فقالالسالم ّ

ًبعد هذا اليوم أبدا، فعرض له عارض فخرج من العـسكر يتـربز فـسلط اهللا عليـه 

. )١(إىل آخر الرواية... ه فامت بادي العورةدغًعقربا فل

: ىلقوله تعا

>     Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â    Á   À
   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë  "   !

  /    .   -   ,   +   *   )    (   '   &   %    $   #
1   028   7   6   5    4   39      @   ?  >  =  <  ;    :

G  F  E  D  C   B  A<.

.٤٨ـ ٤٥: آل عمران اآلية

.٧٨: ٣، تفسري كنز الدقائق ١٣٩: قأمايل الصدو) ١(
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ًإن هيوديا من هيود الشام وأحبـارهم : ه قالأنعليه السالمعن احلسني بن عيل 

يف أثناء كالم طويل فإن هذا عيسى ابـن مـريم تزعمـون أنـه عليه السالمقال لعيل  

صىل اهللا عليه وآله ّلقد كان كذلك وحممد عليه السالمًتكلم يف املهد صبيا، قال له عيل 

ًسقط من بطن أمه رافعا يده اليرسى عـىل األرض، ورافعـا يـوسلم ده اليمنـى إىل ً

السامء حيرك شفتيه بالتوحيد، وبدا من فيه نور رأى أهل مكة قـصور بـرصى مـن 

الشام وما يليها والقصور احلمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البـيض مـن 

حتى صىل اهللا عليه وآله وسلماصطفى وما يليها، ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي 

: إىل أن قـال... حدث يف األرض حـدث: ني وقالوافزعت اجلن واألنس والشياط

فإن عيسى يزعمون أنه خلق من الطـني كهيئـة الطـري فـنفخ فيـه : قال له اليهودي

صـىل ّلقد كان كذلك وحممـد عليه السالمفقال له عيل عز وجلًفكان طريا بإذن اهللا 

سمعنا ًقد فعل ما هو شـبيه هلـذا إذ أخـذ يـوم حنـني حجـرا  فـاهللا عليه وآله وسـلم

ًللحجر تسبيحا وتقديسا ثم قال للحجر ق، فانفلق ثـالث فلـق يـسمع لكـل انفل: ً

ًمنها تسبيحا ال يسمع لألخرى ولقد بعث إىل شـجرة يـوم البطحـاء فأجابتـه ةفلق

انـشقي فانـشقت نـصفني، : ولكل غصن منها تسبيح وهتليل وتقديس، ثم قال هلا

.دي يل بالنبوة فشهدتأشه:ثم قال هلا. التزقي فالتزقت: ثم قال هلا

واألبـرص بـإذن هن عيسى يزعمون أنه قد أبرأ األكمفإ: ثم قال له اليهودي

صىل اهللا عليه وآلـه ّلقد كان كذلك وحممد عليه السالمفقال له عيل عز وجلاهللا تعاىل 
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إذ عليـه الـسالمُأعطي ما هو أفضل أبرأ ذا العاهة من عاهته بينام هو جـالس وسـلم

يا رسول اهللا إنه قد صار يف البالد كهيئة الفرخ : ن أصحابه فقالواسأل عن رجل م

قـد «: فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البالء فقال لـهعليه السالمال ريش عليه، فأتاه  

نعـم كنـت أقـول يـا رب أيـام عقوبـة أنـت : قال،؟»كنت تدعو يف صحتك دعاء

.بي هبا يف اآلخرة فعجلها يل يف الدنياقمعا

®  ¯  °   <أال قلـت اللهـمصـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمالنبـي فقال له 
¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±<)فقاهلا فكـأنام نـشط مـن عقـال )١

أجـذم يتقطـع مـن اجلـذام، ةوخرج معنا ولقد أتاه رجل من جهينـًوقام صحيحا 

ًفأخذ قدحا من ماء فتفل فيه ثـم قـال امـسح بـه صىل اهللا عليه وآله وسلمإليه افشك

] مـن[عل فربئ حتى مل يوجد فيه يشء، ولقد أتى أعرايب أبـرص فتفـل جسدك فف

ًفام قام من عنده إال صحيحا، ولئن زعمـت أن عيـسى ـ ] عليه[فيه  ـ عليـه الـسالمِ

ًأبرأ ذا العاهات من عاهاهتم، فان حممدا  بينام هـو يف بعـض صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

بني قد أرشف عىل حياض املوت كلام يا رسول اهللا ا: أصحابه إذا هو بامرأة فقالت

وقمنا معـه، فلـام صىل اهللا عليه وآله وسلمآتيته بطعام وقع عليه التثاؤب، فقام النبي 

ُفجانبـه صىل اهللا عليه وآله وسلمجانب يا عدو اهللا ويل اهللا فأنا رسول «: أتيناه قال له

رأ العميـان ًالشيطان فقام صحيحا وهو معنا يف عسكرنا ولئن زعمت أن عيسى أبـ

.٢٠١سورة البقرة اآلية ) ١(
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قد فعل ما هو أكثر من ذلك، إن قتادة بـن ربعـي صىل اهللا عليه وآله وسلمًفإن حممدا 

ًكان رجال صحيحا فلام أن كان يوم أحد أصابته طعنـ يف عينيـه، فبـدرت حدقتـه ةً

يـا رسـول اهللا إن : فقـالصىل اهللا عليه وآلـه وسـلمِفأخذها بيده ثم أتى هبا إىل النبي 

ِمن يده ثم وضعها صىل اهللا عليه وآله وسلمني، فأخذها رسول اهللا امرأيت اآلن تبغض

ئها عىل العـني األخـرى ولقـد ومكاهنا، فلم تكن تعرف بفضل حسنها وفضل ض

صـىل اهللا عليـه وآلـه بن عتيك وبانت يده يوم حنني، فجـاء إىل النبـي عبد اهللاجرح 

ّأصـاب حممـد بـن ًليال فمسح عىل يده، فلم يكن تعرف من األخرى، ولقد وسلم

صـىل اهللا مسلمة يوم كعب بن االرشف مثل ذلك يف عينيه ويده فمسحه رسول اهللا 

بـن أنـيس مثـل ذلـك يف عينيـه عبـد اهللافلم يستبينا، ولقد أصاب عليه وآله وسلم

قـال صىل اهللا عليه وآله وسلمفمسها فام عرفت من األخرى، فهذه كلها داللة لنبوته 

.زعمون أنه أحيا املوتى بإذن اهللا؟فإن عيسى ت: له اليهودي

سـبحت صىل اهللا عليه وآله وسـلمّلقد كان كذلك وحممد :عليه السالمفقال له 

ِيف يده تسع حصيات يسمع نغامهتا يف مجودها وال روح فيها لتامم حجة نبوته، لقـد 

كلمه املوتى من بعد موهتم واستغاثوه فام خافوا تبعته، ولقد صـىل بأصـحابه ذات 

ما ها هنا من بني النجار أحد وصاحبهم حمتبس عىل بـاب اجلنـة بثالثـة : فقاليوم 

ًدراهم لفالن اليهودي وكان شهيدا، ولئن زعمت أن عيسى كلم املوتى فلقد كـان 

صـىل اهللا عليـه وآلـه ما هو أعجب من هذا، إن النبـي صىل اهللا عليه وآله وسـلمّملحمد 
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بـسم، فنطـق ةإليه بشاة مسلوخة مطليلها بعثواملا نزل بالطائف وحارص أهوسلم

سمومة، فلو كلمته البهيمة وهي الزراع منها، فقالت يا رسول اهللا ال تأكلني فإين م

لكانت من أعظم حجج اهللا عز ذكره عىل املنكرين لنبوته فكيـف وقـد كلمتـه ةحي

.من بعد ذبح وسلخ وشوي

ُرة فتجيبه، وتكلمه يدعو بالشجصىل اهللا عليه وآله وسـلمولقد كان رسول اهللا 

البهيمة وتكلمه السباع وتشهد له بالنبوة وحتذرهم عصيانه فهذا أكثـر ممـا أعطـي 

قومه بام يأكلون وما يـدخرون َبأنأإن عيسى تزعمون أنه : عيسى، قال له اليهودي

.يف بيوهتم؟

فعـل صىل اهللا عليه وآله وسـلمّلقد كان كذلك وحممد : عليه السالمقال له عيل 

صـىل اهللا عليـه ّأكرب من هذا، إن عيسى أنبأ قومه بام كان وراء احلـائط وحممـد ما هو 

شهد منهم قومه عن مؤتة وهو عنها غائب ووصف حرهبم ومن استَأنبأوآله وسلم

صـىل اهللا كان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن يشء فيقول روبينه وبينهم مسرية شهو

.قل يا رسول اهللاتقول أو أقول؟ فيقول بل عليه وآله وسلم

صـىل اهللا عليـه جئتني يف كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته، ولقد كـان : فيقول

، منهـا مـا ًخيرب أهل مكة بأسوارهم بمكة حتى ال يرتك من أمواهلم شيئاوآله وسـلم

وبني عمري بن وهب، فقال جئت يف فكاك ابني فقـال لـه ةكان بني صفوان بن أمي

واهللا : عتم يف احلطيم وذكرتم قتىل بـدر، وقلـتمكذبت بل قلت لصفوان وقد اجتم
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ّع حممد بنا، وهـل حيـاة بعـد أهـل القليـب صناملوت أهون علينا من البقاء مع ما 

ّفقلت أنت لو ال عيايل ودين عيل ألرحتك من حممد فقال صـفوان عـيل أن اقـيض  ّّ

: جعل بناتك مع بنايت يصيبهن ما يصيبهن من خري أو رش فقلـت أنـتأدينك وأن 

فاكتمها عيل وجهزين حتى اذهب فأقتله فجئت لتقتلني فقال صـدقت يـا رسـول 

.)١(اهللا فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا وأشباه هذا مما ال حيىص

: قوله تعاىل

>À   ¿   Å  Ä  Ã   Â  Á  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ
  Ö   Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì

  Ø   ×Ù<.

.٧٧: آل عمران

يف رشح اآليات الباهرة ويف كتاب مصباح األنوار للشيخ الطويس رمحـه اهللا 

قال رسـول : قالعليهام السالمبسنده إىل احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن أيب طالب 

حرم اهللا اجلنة عىل ظـامل أهـل بيتـي وقـاتلهم وشـانئهم صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

.)٢(>Ì  Ë  Ê  É     È  Ç<: ةثم تال هذه اآلي. واملعني عليهم

.١٠٢، ص٢ج: تفسري كنزل الدقائق وبحر الغرائب. ٤٠٧:  إىل٤٠٥:  تفسري نور الثقلني) ١(

.١٣٩: ٣تفسري كنز الدقائق ) ٢(
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: قوله تعاىل

> A  @  ?  J  I  H  G  F   E  D  C  B
 M L K N      W  V   U  T  S R Q P O

 Y   Xb   a    `     _   ^   ]   \   [   Zc
i  h  g  f    e  d<.

.٨٠ـ ٧٩: آل عمران اآلية

ضـة لعـنهم اهللا عـن الغـالة واملفوعليـه الـسالميف سؤال املأمون لإلمـام الرضـا 

ًيا أباحلسن بلغني أن قوما يغلـون فـيكم ويتجـاوزون :حديث طويل وفيه فقال املأمون

ّموسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيـه يبحدثني أ: فقال الرضا.فيكم احلد؟
ّحممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن احلسني بن عيل عـن أبيـه عـيل بـن أيب طالـب 

ال ترفعوين فوق حقـي، فـإن اهللا «صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا :عليهم ا لسالم

ًتعاىل اختذين عبدا قبـل أن يتخـذين نبيـا، قـال اهللا تعـاىل ً:>  D  C  B       A      @  ?
     R  Q  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  F     E

  Z            Y  X      W  V              U  T  S    _  ^  ]  \  [
b  a   `ci  h  g  f    e  d< ــيل ــال ع ــسالموق ــه ال علي

اثنان وال ذنب يل حمب مفرط ومبغض مفرط، وإنا لنربأ إىل اهللا تعاىل ممـن َّهيلك يف

.)١(من النصارىعليه السالميغلو نبينا فرفعنا فوق حدنا كرباءة عيسى ابن مريم 

.٤٢٧ـ ٤٢٦: تفسري نور الثقلني) ١(
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: قوله تعاىل

> * ) ( ' & % $ # " !  ,  +

5  4  3  2  1   0  /  .  -<.

.٨٤: آل عمران

: علـيهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[عن زيد بن عيل عن أبيه عن جده 

"  #  $  %  &  '  )  (  <إنــه كــان يقنــت يف الفجــر هبــذه اآليــة 

  2  1   0  /  .  -  ,  +       *

.)١(اآلية>3  4  5

: قوله تعاىل

>!"#$%&'()*+,-./
0<.

.٩٢: آل عمران اآلية

ه يف لـأنـه كـان يتـصدق بالـسكر فقيـل : )٢(عليهام السالمعن احلسني بن عيل 

.>!  "  #   $  %  &  '<:إين أحبه وقد قال اهللا تعاىل: فقال.ذلك

.١١٠: مسند زيد بن عيل) ١(

.١:٤٣٣تفسري نور الثقلني ) ٢(
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: قوله تعاىل

>  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¥<.
.٩٧: آل عمران

يف : علـيهم الـسالمعـن عـيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده

عليـه ، قـال >|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥<: عز وجـلقول اهللا 

وملا نزلت هذه اآلية قـام رجـل : عليه السالمالسبيل، الزاد والراحلة، وقال : السالم

يا رسول اهللا احلج واجب علينا يف كل سـنة : فقالصىل اهللا عليه وآله وسـلمإىل النبي 

.أو مرة واحدة يف الدهر؟

بل مـرة واحـدة ولـو قلـت يف كـل سـنة : صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال النبي 

.لوجب

يا رسول اهللا فالعمرة واجبة مثل احلج؟: قال

.)١(ًال، ولكن ان اعتمرت خريا لك: قال

: قوله تعاىل

>Ä  Ã      Â  Á      À  ¿Å  Ç  ÆÈ<.
.١١٥: آل عمران اآلية

.٢٢٣: مسند زيد بن عيل) ١(
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عيل عـن عـيل بـن أيب طالـب بن سى بن جعفر عن آبائه عن احلسني موعن 

ًمكفرا ال يشكر معروفـه، صىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا : قالعليهم السالم

ًولقد كان معروفه عىل القريش والعريب والعجمي ومـن كـان أعظـم معروفـا مـن 

نحـن أهـل البيـت عـىل هـذا اخللـق وكـذلك صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمرسول اهللا 

.)١(ُمكفرون ال يشكر معروفنا، وخيار املؤمنني مكفرون ال يشكر معروفهم

: قوله تعاىل

>  /  .   5   4   3   2   1   0
7  68;  :  9<.

.١٣٤: آل عمران اآلية

جنايـة توجـب العقـاب عليـه، فـأمر بـه أن عليه السالمجنى غالم للحسني 

.خلوا عنه: قال>3  4<)٢(يرضب، فقال يا موالي

.ُقد عفوت عنك: قال>5   6  7<يا موالي : فقال

ٌأنت حـر لوجـه اهللا، ولـك : قال>9  :  ;<يا موالي : قال

.)٣(ضعف ما كنت أعطيك

.٢٠٥: ٣تفسري كنز الدقائق ) ١(

.٢٠٧: ٢كشف الغمة لألربيل ) ٢(

.١٢٣: كلمة اإلمام احلسني) ٣(
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: قوله تعاىل

> c  b  a      `  _  ^  ]  \              [  Z  Yd<.

١٥٤: آل عمران اآلية

مـن ًامـن املدينـة لقـي أفواجـيهام السالمعلاحلسني بن عيل عبد اهللاملا سار أبو 

ّاملالئكة املسومني واملردفني يف أيدهيم احلراب عىل نجب من نجـب اجلنـة، فـسلموا  ّ

ّأمر جدك عز وجليا حجة اهللا عىل خلقه بعد جده وأبيه وأخيه، ان اهللا : عليه وقالوا

:رك بنـا، فقـال هلـمّأمبنا يف مواطن كثرية، وان اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.املوعد حفريت وبقعتي التي استشهد فيها وهي كربالء فإذا وردهتا فأتوين

مـن عـدو ىع، فهل ختشين اهللا أمرنا أن نسمع لك ونطإيا حجة اهللا : فقالوا

كون معك؟نيلقاك ف

ّال سبيل هلم عيل وال يلقوين بكرهية أو أصل إىل بقعتـي وأتتـه أفـواج : فقال
يا موالنا نحن شيعتك وأنصارك فمرنا بـام تـشاء، فلـو : ن فقالوا لهمن مؤمني اجل

.قتل كل عدو لك وأنت بمكانك لكفيناكبأمرتنا 

أو ما قـرأتم كتـاب اهللا املنـزل عـىل جـدي : ًهم احلسني خريا وقال هلمافجز

Z  Y  ]     \  [  ^  _  `   <يف قولـه صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمرسول اهللا 
d  c  b  a...< ١(عليه السالمإىل آخر حديثه(.

.٢٤٣: عليه السالمكلمة اإلمام احلسني ) ١(
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حديث طويـل وفيـه قـال عليهم السالمأمري املؤمننيعن احلسني بن عيل عن 

وكانت األمم السالفة حتمـل : ُملا أرسي بهصىل اهللا عليه وآله وسلملنبيه عز وجلاهللا 

ًقرابينها عىل أعناقها إىل بيت املقدس، فمن قبلت ذلك منه أرسلت إليه نارا فأكلتـه 

ًفرجع مرسورا، ومن مل أقبل ذلك منه رجع مثبورا، وقد جعلـت قربـان أمتـك يف  ً

ًائها ومساكينها فمن قبلت ذلك منـه أضـعفت ذلـك أضـعافا مـضاعفة بطون فقر

ومن مل أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا وقد رفعت ذلك عن أمتك وهـي 

.)١(ار التي كانت عىل األمم قبلكصمن اآل

: قوله تعاىل

>  E  D  C  B  AF<.
.١٠٣: آل عمران اآلية

جاء رجل يف هيئـة : قال: هم السالمعلياحلسني بن عيل عن أبيه عن جده عن 

يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي ما معنى : فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمأعرايب إىل النبي 

>F  E  D  C  B  A<.

.أنا نبي اهللا وعيل بن أيب طالب حبله:صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال له النبي 

.)٢(تصمت بحبلهآمنت باهللا وبرسوله واع: فخرج األعرايب وهو يقول

.٤٩٦، ٤٩٤: تفسري نور الثقلني) ١(

.٩٠: ات الكويفتفسري فر) ٢(
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»º`
: قوله تعاىل

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Ô   Ó  Ò
  Ø       ×  Ö  ÕÙ<.

.٥٩: النساء اآلية

الناس قـد رمـوا أبـصارهم إىل ّنإلقد قيل ملعاوية : عن موسى بن عقبة أنه قال

لـسانه ًفلو قد أمرته يـصعد املنـرب فيخطـب فـان فيـه حـرصا ويف عليه السالماحلسني 

قد ظننا ذلك باحلسن فلم يـزل حتـى عظـم يف أعـني النـاس : كاللة، فقال هلم معاوية

لو صـعدت املنـرب عبد اهللايا أبا : عليه السالموفضحنا، فلم يزالوا به حتى قال للحسني 

عىل املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه وصىل عـىل النبـي عليه السالمفخطبت فصعد احلسني 

عليـه من هذا الذي خيطب؟ فقـال احلـسني : ًفسمع رجال يقولوسلمصىل اهللا عليه وآله 

األقربـون، صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمالبون، وعرتة رسول اهللا غنحن حزب اهللا الالسالم

ين ثـاصىل اهللا عليه وآله وسـلموأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلني الذين جعلنا رسول اهللا 

يل كل يشء، ال يأتيه الباطل من بـني يديـه، وال فيه تفصكتاب اهللا تبارك وتعاىل، الذي

.)١(تبع حقائقهنّمن خلفه، واملعول علينا يف تفسريه وال يبطئنا تأويله، بل 

.١٥٠: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم٢٣، ٢٢: ٢االحتجاج ) ١(
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عـز نـة قـال اهللا وفأطيعونا فان طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة اهللا ورسوله مقر

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Õ  Ô   Ó  Ò<وجــــل
  Ø       ×  ÖÙ< وقــــــال> d  l  k  j   i  h  g     f  e

wvutsrqonmy x<)١(.

: قوله تعاىل

>  T   S    R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I
W  V  UX  ]  \  [  Z   Y

`  _  ^a  c   bd<.

.٧٠ـ ٦٩: النساء اآلية

صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمن رسول ا هللا إ: قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

يا عـيل مـن : وكان فيام أوىص به أن قال لهعليه السالموىص إىل عيل بن أيب طالب أ

ًحفظ من أمتي أربعني حديثا يطلب بذلك وجه اهللا تعاىل والدار اآلخرة حرشه اهللا 

.والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقانييوم القيامة مع النبي

.)٢(؟ا هذه األحاديثيا رسول اهللا م: عليه السالمفقال عيل 

.٨٣: النساء اآلية) ١(

.١٠٤: ٢تفسري نور الثقلني ) ٢(
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أن تؤمن باهللا وحده ال رشيك له، وتعبده وال تعبـد غـريه إىل أن قـال : فقال

ًفهـذه أربعـون حـديثا مـن اسـتقام عليهـا ... عد تعدادها صلوات اهللا عليه وآلـهب

عني من أمتي دخل اجلنة برمحة اهللا وكان من أفضل النـاس وأحـبهم إىل أوحفظها 

لوصــيني وحــرشه اهللا تعــاىل يــوم القيامــة مــع النبيــني اهللا تعــاىل بعــد النبيــني وا

.)١(والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

علـيهم الـسالمعن احلسن واحلسني ابني عـيل عـن أبـيهام )٢(ويف أمايل الشيخ

يا رسول اهللا ما : فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمجاء رجل من األنصار إىل النبي : قال

ك، وإين ألدخل منزيل فأذكرك فأترك صنيعتي وأقبل حتى أنظر إليك أستطيع فراق

َحبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت اجلنة فرفعت يف أعىل عليني فكيف  ُ ً ّ

صـىل اهللا عليـه وآلـه ا النبـي فدع>...L  K  J  I<يل بك يا نبي اهللا فنزل 

.ّرشه بذلكالرجل فقرأها عليه وبوسلم

قـال : قـالعلـيهام الـسالمعيل عن أبيه عـيل بـن أيب طالـب وعن احلسني بن 

.>R  Q  P  O  N  M<يف هذه اآلية صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.ّحممد>T  S<: قال

.٥٤٣: اخلصال) ١(

عنـه البيـان يف الواقعـة بـني احلـديث والقـرآن ١٢٨: احلديث ١٦البحار ٦٢١: أمايل الطويس) ٢(

.١٠٢: ٣للسيد الطباطبائي 
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>U<عيل بن أيب طالب.

>V<محزة.

>W<احلسن واحلسني.

>  Z   Y[<)٢(صىل اهللا عليه وآله وسلمّالقائم من آل حممد : قال)١(.

: قوله تعاىل

>  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d
op x  w     v  u  t  s   r  qy<.

.٨٣: النساء اآلية

:يف خطبة له طويلة إىل أن قال يف بعضهاعليه السالماإلمام احلسني 

هللا ورسوله مقرونة قال اهللا افأطيعونا فان طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة، 

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÑ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò<وعــز وجــل
Ù<وقــــــــــال :>  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d

 x  w     v  u  t  s   r  q  o  ny<)٣(.

.٦٩: النساء) ١(

.١٩٧: ١شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ٢(

.١٥١: كلمة اإلمام احلسني عليه السالم. ٢٢: ٢االحتجاج ) ٣(
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: قوله تعاىل

>   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑØ<.

.٨٦: النساء اآلية

يـة فحيتـه فـدخلت عليـه جارعليـه الـسالمعن أنس قال كنت عند احلسني 

.ِأنت حرة لوجه اهللا:بطاقة رحيان، فقال هلا

كـذا أدبنـا اهللا قـال اهللا : حتييك بطاقة رحيان ال خطر هلا فتعتقها؟ قال: فقلت

.)١(وكان أحسن منها عتقها>Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑØ  ×   <تعاىل 

: قوله تعاىل

>I  H  G  F    E  D   C  B<.

.١٢٩: النساء

: علـيهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[بن عيل عن أبيه عن جده عن زيد 

.>I  H  G  F    E  D   C  B<: عز وجليف قول اهللا 

ّ، وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فالبد من العـدل عهذا يف احلب واجلام: قال

.)٢(يف ذلك، وال حظ للرساري يف ذلك

.كلمة اإلمام احلسني عليه السالم) ١(

.٣١٢: مسند زيد بن عيل) ٢(
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»ºa
: قوله تعاىل

>;   :  9  8  7  6<.

.٣٢: ائدة اآليةامل

أهيام أحب إليك؟ رجل يـروم قتـل : لرجلعليهام السالمقال احلسني بن عيل 

مـن ] مـؤمن[مسكني قد ضعف تنقذه، من يده؟ أو ناصب يريد إضالل مـسكني 

به منه ويفحمه ويكـرسه بحجـج اهللا ] املسكني[ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع 

من من يد هـذا الناصـب إن اهللا تعـاىل يقـول تعاىل؟ قال بل إنقاذ هذا املسكني املؤ

ومن أحياها وأرشدها من ] أي[>6  7  8  9  :   ;<

.)١(ًفكأنام أحيا الناس مجيعا من قبل أن يقتلهم بسيوف احلديد. كفر إىل إيامن

: قوله تعاىل

>   B   A   @   ?   >   =   <   ;       :   9
D   CE  M   L    K   J   I   H   G   F

Q  P  O  NRV  U  T   S<.

.٧٩ـ ٧٨: املائدة

.٣١٧: تفسري العسكري) ١(
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:يف منى قالعليه السالممن خطبة لإلمام احلسني 

ِاعتربوا أهيا الناس بام وعظ اهللا به أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار إذ يقول  ُ َ

>ª  ©  ¨     §   ¦  ¥  ¤<9  :      ;  <: وقــــال
  <  =  >  ?  @  A   B  CDE  F  G  H  I

  J   K  L  M  N  O  PQR   S  T  U
V<عاب ذلك عليهم ألهنم كانوا يرون مـن الظلمـة بـني أظهـرهم وإنام

ًاملنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلـك رغبـة فـيام كـانوا ينـالون مـنهم ورهبـة ممـا 

.)١(>l  k  jm   <حيذرون، واهللا يقول 

: قوله تعاىل

>  JQ  P   O  N  M  L  KRX  W  V  U    T  SY
]  \    [  Z^d  c  b  a  `  _<.

.٦٧: املائدة اآلية

عبد اهللابن أمحد بن أيب عبد اهللاحدثنا عيل بن أمحد بن : قال: ابن بابويةروى 

ّالربقي عن أبيه حممد بن خالد عبد اهللاحدثنا أيب عن جده أمحد بن أيب : الربقي قال

ّحدثنا حممـد بـن منـصور عـن : حدثنا سهل بن املرزبان الفاريس قال: ي قالالربق

.٢٧٤: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ١(
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ّبن جعفر عن حممد بن الفيض بن املختار عن أبيه عن أيب جعفر حممـد بـن عبد اهللا ّ

علـيهام ، عن أبيه عيل بن احلسني عـن أبيـه احلـسني بـن عـيل عليه السالمعيل الباقر 

ذات يـوم مـن األيـام وهـو وآلـه وسـلمصىل اهللا عليـه خرج رسول اهللا : قالالسالم

: وهو يميش فقال لهعليه السالمراكب وخرج عيل 

أمرين أن تركب عز وجلما أن تنرصف فان اهللا إما أن تركب وإيا أبا احلسن 

إذا ركبت ومتيش إذا مشيت، وجتلس إذا جلست، إال أن يكون حد من حـدود اهللا 

ي اهللا بكرامـة إال وأكرمـك بمثلهـا، ّالبد لك من القيام والقعود فيـه، ومـا أكرمنـ

وخصني اهللا بالنبوة والرسالة وجعلك وليي يف ذلك تقوم يف حدوده ويف أصـعب 

ّوالذي بعث حممدا باحلق نبيا ما آمن يب من أنكرك، وال أقر.أموره ً يب من جحدك، ً

وال آمن يب من كفر بك، وان فضلك من فضيل، وان فضيل لفضل اهللا، وهو قـول 

يعني )١(>i  h   g  f  e   d  c    b  aj   <جلعز واهللا 

: قـال>e<عليـه الـسالمفضل اهللا بنبوة نبيكم ورمحته والية عيل بن أيب طالب 

يعنــي مــن >i  h   gj   <يعنــي الــشيعة >f<النبــوة والواليــة 

.لغيهم من األهل واملال والولد يف دار الدنيا

وليعرف بـك معـامل الـدين، ويـصلح د ربكبواهللا يا عيل، ما خلقت إال لتع

مـن مل عـز وجـلبك داري السبيل، ولقد ضل من ضل عنك، لن هيتـدي إىل  اهللا 

.٥٨: يونس اآلية) ١(
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j  i   h   g  f  e  <عـز وجـلهيتد إليك وإىل واليتك، وهو قول ريب 
m  l  k<)يعني إىل واليتك)١ .

ولقد أمرين اهللا تبارك وتعاىل أن افرتض من حقك ما افرتضه من حقـي وان 

حقك ملفروض عىل من آمن يب، ولوالك مل يعرف حـزب اهللا، وبـك يعـرف عـدو 

K  J  <ّإيل عـز وجـلاهللا، ومن مل يلقه بواليتك مل يلقه بيشء ولقد أنزل اهللا 
Q  P   O  N  M  L<)ــيل )٢ ــا ع ــك ي ــي يف واليت W  V  U    T  S  <يعن

X<عز وجـلولو مل أبلغ ما أمرت به من واليتك حلبط عميل، ومن لقي اهللا

ًبغري واليتك فقد حبط عمله وعدا ينجز يل، وما أقول إال قول ريب تبـارك وتعـاىل 

.)٣(، أنزل فيكعز وجلوان الذي أقول ملن اهللا 

:قوله تعاىل

>®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °<.

.٨٩: املائدة

.٨٢: طه) ١(

.٦٧: املائدة) ٢(

.١٨٩: ١اهلداية القرآنية إىل الوالية اإلمامية للسيد هاشم البحراين ) ٣(
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عـن عـيل علـيهم ] سني بـن عـيلاحل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

ًويق أو دقيق أو صاعا سوأهم نصف صاع من برييغدهيم ويعش: الم قالسال

´  µ  ¶  ¸   <ًمن متر أو صـاعا مـن شـعري يغـدهيم ويعـشيهم، قولـه
اخلبز والسمن، واخلبـز والزيـت، وأفـضله اخلبـز واللحـم هأوسط: قال>¹

ًيكـسوهم ثوبـا جيـزهيم أن : قـال>º  «<: وأدناه اخلبز وامللح، وقوله تعاىل

.)١(يصلوا فيه

»ºb
: قوله تعاىل

>Q  P  O  N  MRX  W  V  U  T  S<.

.٦٢: األنعام اآلية

:)٢(قالعليه السالمعبد اهللاعن داود بن فرقد عن أيب 

للحسني َّفاستلقى عىل الرسير، وثم موىل: دخل مروان بن احلكم املدينة قال

>Q  P  O  N  MRX  W  V  U  T  S<: )٣(فقــالعليــه الــسالم

.٢١٤: مسند زيد بن عيل) ١(

.٢٢٢: كلمة اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(

.٣ح ٣٦٢: ١تفسري العيايش ) ٣(



........................................................................................................................gs¼

:فقال احلسني ملواله: قال

.دخل؟حني ماذا قال هذا 

: قال

Q  P  O  N  MR  W  V  U  T  S<عىل الرسير فقـرأ ىاستلق
X<.

: قال

نعم واهللا رددت أنا وأصـحايب إىل اجلنـة ورد  هـو : عليه السالمفقال احلسني 

.)١(وأصحابه إىل النار

: له تعاىلقو

>{    z   y   x   w   v   u   t       s   r   q   p|  }
¡   �          ~<.

.١٦١: األنعام اآلية

مـا : يقولام السالم هعن عمر بن أيب امليثم، قال سمعت احلسني بن عيل علي

.)٢(نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براءّأحد عىل ملة إبراهيم إال

.٢٢٢: مة اإلمام احلسني عليه السالم، كل٥٦٧: ٨، الربهان ٣٨٧: ١تفسري العيايش ) ١(

.٥٦٧: ٨الربهان . ٣٨٧: ١تفسري العيايش ) ٢(



»ºc...........................................................................................................................

»ºc
: قوله تعاىل

>5  4  3=  <  ;  :  9  8   7  6>  A  @  ?
H   G   F    E   D   C    BI     M     L   K     J

N<.

.٣٢: األعراف اآلية

أنه كان يشرتي الكـساء عليه السالميف خرب عمر بن عيل عن أبيه عن احلسني 

ًاخلز بخمسني دينارا فإذا صاف تصدق به، ال يرى بذلك بأسا ويقـرأ  ً>  5  4  3
9  8   7  6=  <  ;  :<)١(.

: قوله تعاىل

>  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P
l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^<.

.٣٣: األعراف اآلية

.١٣: ٨الربهان ) ١(



........................................................................................................................gs¼

بن أيب والنرض بن سويد عن احللبي عن عمرالشيخ بإسناده عن الربقي عن

: ، ما ظهرالفواحش ما ظهر منها وما بطن:بن عيل قالاملقدام عن أبيه عن احلسني 

.)١(ىالزن: ننكاح امرأة األب، وما بط

: قوله تعاىل

>°  ¯  ®  ¬  «   ª<.

.٤٩: األعراف

:قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل عن أبيه 

أين عيل بن أيب طالب؟: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السامء

.فأقوم: قال

أنت عيل؟: ال يلفيق

.أنا ابن عم النبي ووصيه ووارثه: فأقول

صدقت أدخل اجلنة فقد غفر اهللا لـك ولـشيعتك وقـد آمنـك اهللا : فيقال يل

.)٢(>¨  ©  ª   »  ¬  ®  ¯  °<وآمنهم معك من الفزع األكرب 

.١٣: ٨الربهان ) ١(

.٤٠٨: تفسري فرات الكويف) ٢(



»ºc...........................................................................................................................

: قوله تعاىل

>& % $ # " !'  ,       +      *  )  (-<.

.٥٨: اآليةاألعراف 

ّيا ابن عيل ما بال أوالدنا أكثر من عليه السالمعمرو بن العاص للحسني قال 
أوالدكم؟

:عليه السالمفقال 
 

 
  

 
إن «عليه السالموار بكم فقال الشيب إىل شواربنا أرسع منه يف شفقال ما بال

امرأته نكهت يف وجهه فيشاب منـه شـاربه ٌنساءكم نساء بخرة فإذا دنا أحدكم من 

كم أوفر من حلائنا؟ئفقال ما بال حلا

)  (  *      +       ,  '! " # $ % &<عليه السالمفقال 
-<.

. طالبأيببحقي عليك إال سكت فإنه ابن عيل بن : فقال معاوية

:عليه السالمفقال 
 

 
  

   
 

  
 

.٥٥٧: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ١(



........................................................................................................................gs¼

: قوله تعاىل

> $   #   "    !'   &   %  +   *    )   (

     .  -  ,2   1  0  /<.

.٩٦: األعراف اآلية

عليه السالمًواصفا لعرص ظهور اإلمام املهدي عليه السالمقال اإلمام احلسني 

:يف خطبة طويلة إىل أن يقول فيها

ولتنزلن الربكة من السامء إىل األرض حتى أن الشجرة لتقصف بام يريـد اهللا 

ّفيها من الثمر وليأكلن ثمرة الشتاء يف الصيف، وثمرة الـصيف يف الـشتاء وذلـك 

ــه  ــلقول ــز وج &  '  )  (   *  +  !   "  #  $    %<ع

 .  -  ,2   1  0  /<)١(.

: قوله تعاىل

> A    @   ?   >      =   <  D   C   B
L   K   J   I   H    G   F   EM   P    O   N

  Z    Y  X  W  V  U  T  S    R  Q

.٦٣، ح ٨٥٠ـ ٨٤٨/ ٢: اخلرائج واجلرائح) ١(



»ºc...........................................................................................................................

  d   c    b    a   `   _   ^   ]  \   [
l     k           j   i  h  g  f  e<.

.٧٧ـ ٧٥: األعراف اآلية

علـيهم الـسالمموسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل عن 

فـان هـذا عليه الـسالممري املؤمننيود الشام وأحبارهم قال ألًان هيوديا من هي: قال

:عليه السالمًصاحلا أخرج اهللا ناقة جعلها لقومه عربة، قال عيل 

أعطي ما هو أفضل من ذلك، صىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد 

.اطقه ومل تشهد له بالنبوةنًان ناقة صالح مل تكلم صاحلا ومل ت

بينام نحن معه يف بعض غزواته إذ هو ببعري قد اهللا عليه وآله وسلمصىلّوحممد 

ًيا رسول أن فالنا استعملني حتى كـربت : ، ثم قالعز وجلدنا ثم رقا فأنطقه اهللا 

.ويريد نحري فأنا أستعيذ بك منه

إىل صاحبه فاستوهبه منه فوهبه لـه صىل اهللا عليه وآله وسلمفأرسل رسول اهللا 

نا معه فإذا نحن بأعرايب معه ناقة يسوقها وقد استلم للقطع ملا زور وخاله، ولقد ك

: عليه من الشهود فنطقت الناقة فقالت

وان الـشهود يـشهدون عليـه بـالزور وان يءًيا رسول اهللا ان فالنا مني بـر

.)١(سارقي فالن اليهودي

.٤٧٦: ١فسري نور الثقلني ، ت٤٩٨: ٢االحتجاج ) ١(



........................................................................................................................gs¼

:قوله تعاىل

>y  x  w  v<.

.١٤٢: األعراف اآلية

ان موسى استخلف هارون يف قومه فهـو عليه السالميل ما رواه احلسني بن ع

يف سالم اخلرض عليه، وتفـسري هو رابع اخللفاء كامعليه السالمثالث اخللفاء، وعيل 

يف روايـة طويلـة، صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمًأن عليا رابع اخللفاء عن النبـي معنى

.فراجع>(%  &  '  ) <: أثبتناها يف قوله تعاىل

: تعاىلقوله

>O  N  M   L  K  J<.

.١٥٧: األعراف

صىل اهللا عليـه وآلـه يف أسئلة اليهودي للنبي :عليهام السالمعن احلسني بن عيل 

:وسلم

الـسادس عـن ثامنيـة أشـياء يف التـوراة ّيا حممد أخـربين عـن : قال اليهودي

.دوه بعد موسىبمكتوبة أمر اهللا بني إرسائيل أن يع

به؟ّن أخربتك أن تقرإأنشدك اهللا :عليه وآله وسلمصىل اهللافقال النبي 



»ºc...........................................................................................................................

.ّيا حممدىلب: فقال اليهودي

د ّأول مـا يف التـوراة مكتـوب حممـإن: صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفقال النبي 

.)١(ًقائامررسول اهللا وهي مما أساطه ثم صا

>O  N  M   L  K  J<ثــم تــال هــذه اآليــة 

>8  7  6  5  4  3  2<)٢(.

ٌأما الثاين والثالث والرابع فعيل وفاطمة وسبطيهام وهـي سـيدة نـساء و
يعنـي فاطمـة واحلـسن » ًوشـبريا وهليـونًاربايليـا وشـ«العاملني يف التـوراة 

.)٣(واحلسني

:قوله تعاىل

>  A   @    ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6
C   BDF   EGHI  Q   P   O      N   M    L   K   J

R<.

.١٧٢: األعراف

.عن املحقق) »طاب«فهي بالعربانية (مايل الشيخ املفيد أيف ) ١(

.٦: الصف اآلية) ٢(

.٣٧: االختصاص للشيخ املفيد) ٣(
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روى الشيخ الطويس رمحه اهللا بإسناده عن جابر عن أيب جعفر عن أبيـه عـن 

عليـه قـال لعـيل صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمجده 

: أنت الذي احتج اهللا بك يف ابتدائه اخللق حيث أقامهم أشباحا، فقال هلـم: السالم

أمـري وعـيل : بـىل قـال: د رسـول اهللا؟ قـالواّحممـ: بىل قـال: ألست بربكم؟ قالوا

ً؟ فأبى اخللق كلهم مجيعا إال استكبارا وعتـوا عـن واليتـك إال نفـر قليـل املؤمنني ً

.)١(وهم أقل القليل، وهم أصحاب اليمني

: قوله تعاىل

>&  %  $  #  "  !'*  )  (<.

.١٩٦: األعراف اآلية

حدثني الضحاك املرشقي، : ، قالبن عاصمعبد اهللافحدثني : قال أبو خمنف

ملا أقبلوا نحونا فنظروا إىل النار تضطرم يف احلطب والقصب الذي كنـا أهلبنـا : قال

إذ أقبـل إلينـا مـنهم رجـل يـركض عـىل . فيه النار من ورائنا لئال يأتونا من خلفنا

رى فرس كامل األداة فلم يكلمنا حتى مر عىل أبياتنا، فنظر إىل أبياتنا فإذا هـو ال يـ

، ٢عنــه تفــسري نــور الثقلــني، ج ١٤٦؛ أمــايل الطــويس، ص ٤٦٨، ص ١أصــول الكــايف، ج ) ١(

، تفسري جـابر ٢٧٢جلواهر السنية، ص ؛ ا٤، ح ٢، ص ٢٤؛ بحار األنوار، ج ٣٥٦، ح ٥٣٤ص

.٢٦٣: بن يزيد اجلعفي
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ًإال حطبا تلتهب النار فيه فرجع راجعا، فنادى بأعىل صوته يا حسني، استعجلت : ً

من هذا؟ كأنه شمر بـن ذي اجلوشـن : ل يوم القيامة فقال احلسنيبالنار يف الدنيا ق

ًوىل هبـا صـليا ، أنـت أهو هو، فقال يا ابن راعية املعـزى!فقالوا نعم أصلحك اهللا

أال أرميـه بـسهم فإنـه ! رسول اهللا، جعلت فداكسجة يا ابن فقال له مسلم بن عو

سهم، فالفاسـق مـن أعظـم اجلبـارين، فقـال لـه ] مني[قد أمكنني، وليس يسقط 

ًال ترمه، فإين أكره أن أبدأهم، وكان مع احلسني فـرس لـه يـدعى الحقـا : احلسني ُ ُ

ّمحل عليه ابنه عيل بن احلسني ثـم . ِفلام دنا منه القـوم عـاد براحلتـه فركبهـا: قال: ُ

ُنادى بأعىل صوته دعاء يسمع ج .ل الناسُ

ّم بـام حلـق لكـم عـيل، كـأهيا الناس، اسمعوا قويل، وال تعجلوين حتى أعظ
ّوحتى أعتذر إليكم مـن مقـدمي علـيكم، فـإن قبلـتم عـذري، وصـدقتم قـويل، 

وأعطيتموين النصف، كنتم بذلك أسعد، ومل يكن لكم عـيل سـبيل، وإن مل تقبلـوا 

5   6  7  8  9  :  <: تعطوا النصف من أنفسكممني العذر، ومل 
  A    @     ?  >  =  <  ;B<)٢(،)١(.

.)٤(إىل آخر خطبته)٣(>)  (  *'!  "  #  $  %  &<

.٧١: يونس اآلية) ١(

.٤١٥: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(

.١٩٦: األعراف اآلية) ٣(

.٩٦موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم صفحة ) ٤(
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»ºd
: قوله تعاىل

>  >   =   <   ;   :   9   8    7   6   5
?<.

.٢٧: األنفال

:هم السالمعليعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

5  6  7   8  9  :  ;  >  =  <: يف قوله تعـاىل
?  ><.

.)١(من اخليانة الكذب يف البيع والرشاء: قال

: قوله تعاىل

>  ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "
0  /  .  -<.

.٤١: األنفال اآلية

.٢٦٤: مسند زيد بن عيل) ١(
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: يف قولـه تعـاىلعلـيهام الـسالماحلسني بن عيل عن عـيل بـن أيب طالـب عن 

: اآلية، قال>#  $  %  &"<

ًلنا خاصة، ومل جيعل لنا يف الصدقة نصيبا، كرامة أكرم اهللا تعاىل نبيه وآله هبا، 

.)١(وأكرمنا عن أوساخ أيدي املسلمني

: قوله تعاىل

>³  ²  ±  °    ¯<.

.٤٤: األنفال اآلية

ونزولـه بعد أن بلغه قتل مسلم وهاين عليه السالمروى أبو خمنف أن احلسني 

ناشدتك اهللا إال ما رجعـت، فـو اهللا مـا تقـدم إال : بالعقبة قال له بعض من حرض

وأن هؤالء القوم الـذين بعثـوا إليـك لـو . عىل أطراف األسنة وحرارات السيوف

كان فيهم صالح لكفـوك مؤنـة احلـرب والقتـال، وطيبـوا لـك الطريـق، ولكـان 

ًالوصول إليهم رأيا سديدا، فالرأي عندنا أن ت رجع عنهم وال تقدم عليهم فقال لـه ً

¯    °  ±  ²  <فــيام تقــول عبـد اهللاصــدقت يــا : عليــه الـسالماحلـسني 
³<)٢(.

.٢٨٥: ١شواهد التنزيل) ١(

.٣٥١: ٥ري كنز الدقائق تفس) ٢(



........................................................................................................................gs¼

: قوله تعاىل

>R   Q   P   O    N   M   L   K   JS  U  T
]  \    [  Z  Y  X   W  V<.

.٤٨: األنفال اآلية

: يف خطبة له طويلةعليه السالمقال اإلمام احلسني 

اإلصغاء إىل هتوف الشيطان بكم فانه لكم عـدو مبـني فتكونـوا وأحذركم 

R  Q  P  O   N  M  L  K  JS<كأوليائه الـذين قـال هلـم 
]  \    [  Z  Y  X   W  V  U  T< فتلقــون للــسيوف

ًرضبا، وللرماح وردا، وللعمد حطام، وللسهام غرضا ًً.

بت يف إيامهنـا ل أو كـسبـس إيامهنا مل تكن آمنت مـن قثم ال يقبل من نف

.)١(ًخريا

: قوله تعاىل

>  Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  ËÒ<.

.٧٥: األنفال اآلية

.١٥١: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم٢٣: ٢االحتجاج ) ١(
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: املطلب الـشيباين ريض اهللا عنـه، قـالعبد اهللاّأخربنا حممد بن : كفاية األثر

بن إبراهيم الغفـاري عبد اهللاحدثنا : ّحدثنا حممد أبو بكر بن هارون الدينوري قال

:قالعبد اهللاحلذاء عن إسامعيل بن عبد اهللاحريز بن حدثنا : قال

ملا أنـزل اهللا تبـارك وتعـاىل هـذه اآليـة : عليهام السالمقال يل احلسني بن عيل 

>    Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  ËÒ< صـىل اهللا عليـه وآلـه سألت رسول اهللا

عن تأويلها؟وسلم

واهللا ما عني هبا غريكم وأنتم أولو األرحام، فإذا مت فأبوك عـيل أوىل : فقال

يب وبمكاين، فإذا مىض أبوك فأخوك احلسن أوىل به فإذا مـىض احلـسن فأنـت أوىل 

.به

يا رسول اهللا فمن بعدي أوىل يب؟: قلت

ّابنك عيل أوىل بك من بعدك، فإذا مىض فابنه حممد أوىل به من بعـده، : فقال

ّا مىض حممد فابنه جعفر أوىل به من بعده بمكانه، فإذا مىض جعفر فابنه موسـى فإذ

أوىل به من بعده، فإذا مىض موسى، فابنه عيل أوىل به من بعده، فإذا مىض عيل فابنه 

عـيل مـىضإذا ّحممد أوىل به من بعده فإذا مىض حممد فابنه عيل أوىل به من بعده، فـ

مىض احلسن وقعت الغيبة يف التاسـع مـن ولـدك، فابنه احلسن أوىل من بعده، فإذا

.)١(ّفهذه األئمة التسعة من صلبك

.٥٥٩: موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم) ١(
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.٧٥: األنفال

ّأمحد بن حممد بن الصقر، عن حممد بن العباس، عن حممد بن خالـد بـن عن  ّ ّ

ّبن حممد، عن أبيه، عـن عمـرو بـن عبد اهللابراهيم، عن إسامعيل بن موسى، عن إ

احلـسني بـن [ّشمر عن جابر بن يزيد، عن حممد بن عيل الباقر، عن أبيه، عن جده 

:عليه السالمقال عيل : قالعليهم السالم] عيل

عـرش خـصال مـا يـرسين صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمكانت يل من رسول اهللا 

.ن ما طلعت عليه الشمس وما غربتبإحداه

.نها لنا يا عيلّبي: ض أصحابهفقال بع

يا عـيل أنـت الـويص : يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمسمعت رسول اهللا :قال

وأنت الوزير وأنت اخلليفة يف األهل واملال، وليك وليي وعدوك عـدوي، وأنـت 

يف ا ملوقف، وأنت سيد املسلمني من بعدي، وأنت أخي وأنت أقرب اخلالئق مني 

.)١(صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة

، تفـسري جـابر بـن ٣٣٨: ٣٩، بحار األنوار ٣٥٧: ، كتاب سليم بن قيس اهلاليل٤٢٩: اخلصال) ١(

.٢٨٨: يزيد اجلعفي
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ًيف أن عليا هو املبلغ عـن اهللا وعـن رسـوله السالمامعليهعن احلسني بن عيل 

بمنزلـة دينه واملؤدي عنه وهووقايضصىل اهللا عليه وآله وسلموهو وزير رسول اهللا 

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمهارون من موسى وهو رابع اخللفاء كام يف تفسري النبـي 

السالم عليك يـا رابـع : بقولهأمري املؤمننيّحني سلم عىل عليه السالماخلرض لقول

>(%  &  '  )  <: اخللفاء، والرواية أثبتناهـا يف تفـسري قولـه تعـاىل
.فراجع

: قوله تعاىل

>  m  l  k  s  r   q  p  o  n
tux   w   vy  }   |   {   z

�  ~¡£   ¢¤¦  ¥<.

.٣٠: التوبة اآلية



........................................................................................................................gs¼

ولقـد حـدثني عليه السالمقال الصادق عليه السالم: ّعن أيب حممد العسكري

، عن احلسني بن عيل سـيد الـشهداء، نأيب عن جدي، عيل بن احلسني زين العابدي

صـىل مع يوما عنـد رسـول اهللا تجاأنه : ليهم ـعن عيل بن أيب طالب صلوات اهللا ع

أهل مخسة أديان، اليهود والنصارى والدهرية والثنوية ومرشكو اهللا عليه وآله وسلم

ّوقد جئنـاك يـا حممـد لننظـر مـا . نحن نقول عزير ابن اهللا: فقالت اليهود. العرب

ــا،  ــضل، وإن خالفتن ــك وأف ــصواب من ــنحن أســبق إىل ال ــا، ف ــإن اتبعتن ّتقــول ف

نحن نقول املسيح ابن اهللا احتد به، وقد جئناك لننظر . وقالت النصارى. صمناكخ

.وإن خالفتنـا. الـصواب منـك وأفـضلفـإذا اتبعتنـا فـنحن أسـبق إىل. ما تقول

ألقبـل قـولكم بغـري أجئتمـوينلليهود ـ صىل اهللا عليه وآله وسـلمخصمناك ثم قال 

ألنـه : قـالوا؟ابـن اهللاًابأن عزيـرال قال، فام الذي دعاكم إىل القول: احجة؟ قالو

فقـال . ّنـه ابنـهأحيا لبني إرسائيل التوراة بعد ما ذهبـت ومل يفعـل هبـا هـذا إال أل

كيف صـار عزيـر ابـن اهللا دون موسـى وهـو ف: صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ا الذي جاءهم بالتوراة ورأوا منه املعجزات ما قد علمتم؟ فان كان عزير ابن اهللا ملـ

ظهر من إكرامه من إحياء التوراة فلقد كان موسى بالنبوة أحـق وأوىل ولـئن كـان 

ِهذا املقدار من إكرامه لعزير يوجب له أنه ابنه؟ هذه كرامة ملوسى توجب له منزلة 

ألنكم إن كنتم إنام تريدون بالنبوة الداللة عىل سبيل ما تـشاهدونه . أجل من النبوة

آبـائهم هلـن فقـد كفـرتم بـاهللا ءمهـات األوالد بـوطِه من والدة األيف دنياكم هذ
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ًوشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات املحدثني ووجب عنـدكم أن يكـون حمـدثا 

لسنا نعني هذا فـإن هـذا كفـر كـام : ًخملوقا وأن يكون له خالق صفة وابتدعه قالوا

قـد ن هنـاك والدة؛ كـامّذكرت ولكنا نعني أنه ابنه، عىل معنى الكرامـة وإن مل يكـ

نـه ابنـي ال عـىل إيـا بنـي، : ِنا ملن يريد إكرامه وإبانته باملنزلة عن غـريهؤيقول علام

فقـال . ًإثبات والدته منه وألنه قد يقول أختذه ابنـا عـىل الكرامـة ال عـىل الـوالدة

نه أوجب عىل هذا الوجـه أن إفهذا ما قلته لكم، صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ِن هذه املنزلة ملوسـى أوىل وأن اهللا يفـضح كـل مبطـل بـإقراره إف. ُيكون عزير ابنه

ُويقلب عليه حجته ألن ما احتججتم به يؤديكم إىل ما هـو أكـرب ممـا ذكرتـه لكـم 

ُبينـه وبينـهبمن عظامئكم قد يقول ألجنبي ال نـسًألنكم قلتم إن عظيام  يـا بنـي : ُ

هذا العظيم يقـول ألجنبـي ًفقد جتدون ـ أيضا ـ ،ابني ال عىل طريق الوالدة. وهذا

عـىل . خر هذا سيدي، ويـا سـيديهذا شيخي، وأيب وآل: وآلخر. هذا أخي: آخر

ًفإذا جيوز عنـدكم . يف مثل هذا القولدهه يف الكرامة، زادّن من زاإو. سبيل اإلكرام

ًأن يكون موسى أخا هللا أو شيخا أو أبا أو س ً ُيدا ألنه قد زادً ّمما لعزيـر، ةيف الكرامهً

ُأن من زاد رجال يف اإلكرام فقال لهكام ً يا سـيدي ويـا شـيخي، ويـا عمـي، ويـا : ّ

. ُيف الكرامـة زاده يف مثـل هـذا القـولعىل طريـق اإلكـرام وأن مـن زاده. رئييس

ًأفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا هللا، أو شيخا، أو عـام، أو رئيـسا، أو سـيدا أو  ً ً ًً

يا شيخي أو يا سيدي، أو يـا عمـي، : من قال لهُألنه قد زاده يف اإلكرام عىل . ًأمريا
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ّيـا حممـد، أجلنـا : فبهت القـوم وحتـريوا، وقـالوا: قال] أو يا أمريي[أو يا رئييس 

عـز نـصاف، هيـدكم اهللا روا فيه بقلوب معتقدة لإلظنُأ: ه لنا فقالتنتفكر فيام قد قل

إن القـديم ـ : تمعىل النصارى، فقال وأنتم قلصىل اهللا عليه وآله وسلمثم أقبل وجل

ابنه ـ فام الذي أردمتوه هبذا القـول؟ أردتـم أن عليه السالمـ احتد باملسيح  عز وجل

لـذي هـو االقديم صار حمدثا لوجود هذا املحدث الذي هو عيـسى، أو املحـدث 

ـ أو معنـى قـولكم أنـه عز وجـلًعيسى صار قديام لوجود القديم الذي هو اهللا ـ 

ُاحتد به أنه اختصه بكر ًامة مل يكرم هبا أحد سواه؟ فإن أردتم أن القديم صار حمدثا، ُ

ًحمدثا، وإن أردتم أن املحدث صـار ريفقد أبطلتم، الن القديم حمال أن ينقلب فيص

ًقديام، فقد أحلتم، الن املحدث ـ أيضا ـ حمال أن يصري قديام وإن أردتم أنه احتد بـه  ًً

رتم بحـدوث عيـسى وبحـدوث صطفاه عىل سائر عباده، فقـد أقـرابان اختصه و

ًاملعنى الذي احتد من أجله ألنه إذا كان عيـسى حمـدثا وكـان اهللا قـد احتـد بـه بـأن  ُ

. أحدث به معنى صار به أكرم اخللق عنده، فقد صار عيسى وذلك املعنـى حمـدثني

ّيا حممد إن اهللا ملا أظهر عـىل يـد : فقالت النصارى. وهذا خالف ما بدأ ثم تقولونه ّ

فقـال هلـم . ًشياء العجيبة ما أظهر، فقد اختذه ولدا عىل جهة الكرامةعيسى من األ

فقد سمعتم ما قلته لليهود يف هـذا املعنـى الـذي صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ًفسكتوا إال رجال واحـدا مـنهم . ُذلك كلهصىل اهللا عليه وآله وسلمذكرمتوه ثم أعاد  ً ّ

.قد قلنا ذلك: إن إبراهيم خليل اهللا قال: ّيا حممد أو لستم تقولون: قال له
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ّإن عيـسى ابـن اهللا؟ فقـال : إذا قلتم ذلك، فلم منعتمونا من أن نقول: فقال

إن إبراهيم خليل اهللا، : الن قولنا] لن يثبتها[إنام : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

ًكـان خلـيال إىل ربـه الفقر والفاقة فقد : إنام معناهاةواخللةّاخللّفإنام هو مشتق من 

ًفقريا، وإليه منقطعا، وعن غريه متعففا معرضا مستغنيا ً ً ً وذلـك ملـا أريـد قذفـه يف . ً

. وقـال لـه أدرك عبـديعليه السالمالنار، فرمي به يف املنجنيق، فبعث اهللا جربائيل 

بـل : بعثنـي اهللا لنـرصتك فقـالهلواء، فقال كلفني ما بدا لك فقدُفجاءه فلقيه يف ا

ّاهللا ونعم الوكيل إين ال أسال غريه وال حاجة يل إال إليه فـسامه خليلـه؛ أي حسبي 

وهـو أنـه اخللةوإذا جعل معنى ذلك من . وحمتاجه واملنقطع إليه عمن سواههفقري

معناه، العامل به ] اخلليل[رسار مل يقف عليها غريه كان أقد ختلل معانيه ووقف عىل 

خلقه أال ترون أنـه إذا مل ينقطـع إليـه مل يكـن وبأموره وال يوجب ذلك تشبيه اهللا ب

خليله، وإذا مل يعلم بأرساره مل يكف خليلـه؟ وإن مـن يلـده الرجـل ـ وإن أهانـه 

. الن معنى الوالدة قائم به. وأقصاه ـ مل خيرج عن أن يكون ولده

] خلـييل، أن تقيـسوا أنـتم فتقولـوا بـأن: إن وجب ألنه قـال إلبـراهيم[ثم 

ُالذي معه مـن ] فان. إنه ابنه: كذلك أن تقولوا ملوسى[ًـ أيضا ـ عيسى ابنه، وجب 

ُفقولوا إن موسـى ـ أيـضا ـ ابنـه. املعجزات مل يكن بدون ما كان مع عيسى وإنـه . ً

ّإنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأمريه، كام ذكرتـه : عىل هذا املعنىاجيوز أن تقولو ّ

أذهـب إىل أيب : ن عيـسى قـالويف الكتـب املنزلـة أ: اليهود فقال بعضهم لـبعض
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. فإن كنتم بذلك الكتاب تعملونصىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا ] وأبيكم[

إن مجيع الذين خـاطبهم عيـسى كـانوا أبنـاء : فإن فيه أذهب إىل أيب وأبيكم فقولوا

اهللا، كام كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه ثم إن مـا يف هـذا الكتـاب 

ألنكم . ًهة االختصاص كان ابنا لهجعليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من يبطل 

ُإنه ابنه، ألنه اختصه بام مل خيتص به غريه، وأنـتم تعلمـون أن الـذي : إنام قلنا: قلتم ُ ُ

خص به عيسى مل خيص بـه هـؤالء القـوم الـذين قـال هلـم عيـسى أذهـب إىل أيب 

ثبت عندكم بقول عيسى ملـن وأبيكم فبطل أن يكون االختصاص بعيسى، ألنه قد

عيـسى وتأولتموهـا عـىل ةوأنتم إنام حكيتم لفظ. مل يكن له مثل اختصاص عيسى

هبـتم إليـه ذأيب وأبـيكم فقـد أراد غـري مـا ] أذهـب إىل[غري وجهها ألنه إذا قـال 

ألن اهللا عليـه الـسالمأذهب إىل آدم أو إىل نوح  : وما يدريكم لعله عنى. وختيلتموه

. بك ما أراد غري هذا. وجيمعني معهم وآدم أيب وأبيكم وكذلك نوحيرفعني إليهم

ًما رأينا كاليوم جمادال وال خماصام مثلك وسننظر يف : وقالوا. قال فسكت النصارى ً

الرد عىل الفرق وأخذت منه موضع احلاجة وتتمته، وهاحلديث طويل ...)أمورنا

عليـه ر احلديث قـال الـصادق  ويف آخ. الثالث الباقية، مىض يف أول سوره األنعام

ًفو الذي بعثه باحلق نبيا ما أتت عىل مجاعتهم إال ثالثة أيام حتى أتوا رسـول السالم

ّفأسلموا وكانوا مخسة وعـرشين رجـال مـن كـل فرقـة صىل اهللا عليه وآله وسـلماهللا  ً

.)١(ّوقالوا ما رأينا مثل حجتك، يا حممد نشهد أنك رسول اهللا: مخسة

.٤٣٤: الغرائبتفسري كنز الدقائق وعرب) ١(
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.٣٣: التوبة اآلية

حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين ريض اهللا عنه قـال حـدثنا : الصدوق

إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبدالسالم بن صالح اهلروي قال أخربنا وكيع عـن 

ن عـيل بـن أيب طالـب قال احلسني ب:ن بن سليط قالن سعد عن عبدالرمحالربيع ب

عليـه الـسالمعيل بن أيب طالب أمري املؤمننيًثنا عرش مهديا أوهلم امنا :عليهام السالم

اهللا تعـاىل بـه األرض بعـد يمن ولدي، وهو القائم بـاحلق، حييـخرهم التاسعآو

لـه غيبـة >9  :   ;  >  =  <<موهتا ويظهر به دين احلـق 

.)١(ها آخرونفييرتد فيها قوم ويثبت عىل الدين

: قوله تعاىل

>  �  ~ } |  { z yxwvu

© ¨§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¬  «  ª...<.

.٤٠: التوبة اآلية

.٨٩: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم٣٦ح ٦، ب ٦٨: ١عيون األخبار الرضا عليه السالم ) ١(
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عـن احلـسني بـن عـيل :عليهم السالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه 

ولئن كان يوسف ألقـي يف : ًأن عليا قال ليهودي يف أثناء كالم طويل:عليهام السالم

¨  ©  <نفسه خمافة عدوه يف الغار حتى قال لـصاحبه ّاجلب فلقد حبس حممد
¬  «  ª<١(ومدحه اهللا يف كتابه(.

: قوله تعاىل

>e   d    c   b   af  h   g

k  j  i<.

.٧١: التوبة اآلية

.يف من قال فيها بعد ذكره هلذه اآليةعليه السالممن خطبة لإلمام احلسني 

املنكر فريضة منه لعلمه بأهنا إذا أديـت فبدأ اهللا باألمر باملعروف والنهي عن 

وأقيمت استقامت الفرائض كلهـا هينهـا وصـعبها، وذلـك أن األمـر بـاملعروف 

ِوالنهي عن املنكر دعاء إىل اإلسالم مع رد املظامل وخمالفـة الظـامل، وقـسمة الفـيء  ٌ

إىل آخـر خطبتـه ...ِوالغنائم وأخذ الصدقات عن مواضـعها ووضـعها يف حقهـا

.)٢(الرشيفة

.١١٧: ٣تفسري نور الثقلني . ٥٠٨: ١االحتجاج ) ١(

.٥٢ص: ملعة من بالغة احلسني عليه السالم لسيد مصطفى املوسوي) ٢(
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»ºf
: قوله تعاىل

>O   N   M   L    K   J   IP  S   R   Q
W  V   U  T<.

.١٠: يونس اآلية

ّيف االختصاص للمفيد بإسناده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جـده 

صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمعن النبي عليه السالماحلسني بن عيل بن أيب طالب 

صـىل اهللا عليـه وآلـه النبـي يف حديث طويل مع هيودي سأله عن مسائل قـال 

:وسلم

ّإذا قال العبد سبحان اهللا سبح كل يشء معه ما دون العرش فيعطـي قائلهـا 

.عرش أمثاهلا

احلمد هللا، أنعم اهللا عليه بنعيم الدنيا حتـى يلقـاه بنعـيم اآلخـرة، : وإذا قال

خـال ما[وهي الكلمة التي يقوهلا أهل اجلنة إذا دخلوها، والكالم ينقطع يف الدنيا 

.)١(>$!  "  #  <: وذلك قوله تعاىل] خ/احلمد 

:احلـديث والقـرآن للـسيد الطباطبـائيعنه البيـان يف الواقعـة بـني ٣٤: االختصاص) ١(

٥،٢١٧.
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: قوله تعاىل

>à  ß  Þ  Ýáé  è  ç  æ  å  ä  ã  â<.

.٤١: يونس اآلية

ملـا : قال أبو خمنف حدثني احلارث بن كعب الوايل عن عقبة بن سمعان قال

خرج احلسني من مكة اعرتضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص عليهم حييى ابـن 

انرصف؛ أين تذهب، فـأبى علـيهم ومـىض، وتـدافع الفريقـان : فقالوا لهسعيد،

ًفاضطربوا بالسياط، ثم ان احلسني وأصحابه امتنعوا امتناعا قويا، ومىض احلـسني  ً

ّيا حسني أال تتقي اهللا، ختـرج مـن اجلامعـة، وتفـرق : عىل وجهه فنادوهعليه السالم

à  ß  Þ  Ýá  â<عـز وجـلٌبني هذه األمـة، فتـأول حـسني قـول اهللا 
é  è  ç  æ  å  ä  ã<)١(.

: قوله تعاىل

>s     r  q  p  o  n  m<.

.٤٨: يونس اآلية

أمري املؤمننيًمنا اثنا عرش مهديا أوهلم :قالعليهام الـسالمعن احلسني بن عيل 

وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم باحلق، حييـى عليه السالمعيل بن أيب طالب 

.٦٧: مقتل أيب خمنف/موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم) ١(
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9  :   ;  >  =  <تعاىل به األرض بعد موهتا ويظهر به دين احلـق اهللا
له غيبة يرتد فيها قوم ويثبت عىل الدين فيها آخرون، فيؤذن فيقال ><

اما ان الصابر يف غيبة عىل األذى والتكذيب >s     r  q  p  o  n<هلم 

.)١(لمصىل اهللا عليه وآله وسبمنزلة املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهللا 

: قوله تعاىل

>j   i  h   g  f  e   d  c    b  a<.

.٥٨: يونس اآلية

صـىل اهللا قـال رسـول اهللا عليهام الـسالمابن بابوية بسنده عن احلسني بن عيل 

ًبعث حممدا نبيا ما آمـن يب مـن أنكـرك، وال يالذ: عليه السالملعيل عليه وآله وسلم ً ّ

من كفرك بك، وان فضلك ملن فـضيل، وان فـضيل هدك، وال آمن يب ايب من جّأقر

h   g  f  e   d  c    b  a  <عز وجـللفضل اهللا وهو قول اهللا 
j   i< عليـه يعني فضل اهللا بنبوة نبيكم، ورمحته والية عيل بـن أيب طالـب

i  h   g   <يعنـي الـشيعة >f<النبـوة والواليـة : قال>e<السالم
j<٢(واملال والولد يف دار الدنيايعني خمالفيهم من األهل(.

.٨٩: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم٣٦ح ٦ـ ٦٨: ١عيون األخبار الرضا عليه السالم ) ١(

.١٩٠: ١اهلداية القرآنية للسيد هاشم البحراين ) ٢(
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: قوله تعاىل

>     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5
B  A    @<.

.٧١: يونس اآلية

حدثني الضحاك املرشقي، : بن عاصم، قالعبد اهللافحدثني : قال أبو خمنف

ملا أقبلوا نحونا فنظروا إىل النار تضطرم يف السطب والقصب الذين كنا أهلبنـا: قال

إذ أقبـل إلينـا مـنهم رجـل يـركض عـىل . فيه النار من ورائنا لئال يأتونا من خلفنا

فرس كامل اإلرادة، فلم يكلمنا حتى مر عىل أبياتنـا، فنظـر إىل أبياتنـا فـإذا هـو ال 

ًيرى إال حطبا تلتهب النار فيـه فرجـع راجعـا فنـادى بـأعىل صـوته يـا حـسني، : ً

.يامةاستعجلت النار يف الدنيا قبل يوم الق

ُمن هذا كأنه شـمر بـن ذي اجلوشـن فقـالوا نعـم، عليه السالمفقال احلسني 

ًاملعزى، أنت أوىل هبا صليا، فقال له مسلم ةيا بن راعي: أصلحك اهللا هو هو، فقال

فإنـه قـد أمكننـي، ؟يا ابن رسول اهللا، جعلت فداك أال أرميه بـسهم: بن عوسجة

ال ترمـه : اجلبارين، فقال له احلسنيسهم، فالفاسق من أعظم ] مني[وليس يسقط 

ًفاين أكره أن أبدأهم وكان مع احلسني فرس له يدعى الحقا محل عليه ابنه عيل بـن 

فلام دنا منه القوم عاد براحلته فركبها، ثم نـادى بـأعىل صـوته وعـاد : احلسني قال

.ُيسمع جل الناس
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ّكـم عـيل أهيا الناس؛ اسمعوا قويل، وال تعجلوين حتـى أعظكـم بـام حلـق ل
ّوحتى أعتـذر إلـيكم مـن مقـدمي علـيكم فـإن قبلـتم عـذري، وحـدقتم قـويل، 

سبيل وإن مل تقبلوا منـي ّوأعطيتموين النصف كنتم بذلك أسعد ومل يكن لكم عيل

.العذر ومل تعطوا النصف من أنفسكم

>     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5
B  A    @<)١(.

>&   %   $   #   "   !'  ) إىل آخر )٢(>*)  

.)٣(...خطبته

:يف كربالء قالعليه السالمومن خطبة لإلمام احلسني 

ّاهللا والذلـة وهيهـات منـا قد ركن بني اثنتني بني] ابن البغي[أال وإن البغي 

اهللا ذلك ورسوله واملؤمنون وحجـور طابـت وبطـون طهـرت ىبأ] الذلة[ةالدني

أال وإين . لكـرام عـىل طـائر اللئـامتـؤثر مـصارع ا] أن[ُوأنوف محية ونفوس أبية 

ّزاحف هبذه األرسة عىل قل عليـه ثـم متثـل [ِالعدد وكثرة العدو، وخذلـه النـارص ةِ

]:بقول الشاعرالسالم

.٧١: يونس اآلية) ١(

.١٩٦: األعراف اآلية) ٢(

.٩٦موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم صفحة ) ٣(
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ب فرس حتى تدار بكم دور الرحـا ويفلـق أال ثم ال تلبثون إال ريث ما يرك

ُبكم فلق املحـور عهـدا عهـده الن 5   6  7  8  9  :  <ي إىل أيب بـً
B  A    @     ?  >  =  <  ;<]ــونس >  =  <  ?  <] ٧١: ي

A  @BI  H  G     F  E  D   CJO  N  M  L    K<]١(]٥٦: هود(.

: قوله تعاىل

>?    >   =   <   ;   :   9   8   7@  C   B   A
O   N   M   L   K   J   I    H   G   F   E   DP

V  U  T  S       R  Q<.

.١٠٠ـ ٩٩: يونس اآلية

يف عيون األخبار، يف باب ما جاء عن الرضا من األخبار يف التوحيد عـن أيب 

M  ـ إىل قولـه ـ 7  8  9<الصلت، عبدالسالم ـ عن قـول اهللا ـ جـل ثنـاؤه ـ 
O  N< حدثني أيب موسى بن جعفر، عن أبيه، جعفر بن السالمعليه فقال الرضا

ّحممد، عن أبيه حممد بن عيل، عن أبيه عيل بن احلسني، عن أبيه احلسني بن عيل عن  ّ

.١٢٠موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم ص ) ١(
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صىل اهللا عليه وآلـه قال إن املسلمني قالوا لرسول اهللا عليهم السالمعيل بن أيب طالب 

س عـىل اإلسـالم لكثـر لو أكرهت، يا رسول اهللا، من قدرت عليه من النـا: وسلم

مـا كنـت أللقـى صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا . عددنا وقوتنا عىل عدونا

ًاهللا ـ تعاىل ـ ببدعة مل حيدث إيل فيها شيئا وما أنا مـن املتكلفـني فـأنزل اهللا ـ تبـارك  َّ

عـىل )١(>7  8  9  :  ;  >  =  <   ?<ّوتعاىل ـ عليك يـا حممـد 

ضطرار يف الـدنيا؛ كـام يؤمنـون عنـد املعاينـة ورؤيـة البـأس يف سبيل اإلجلاء واال

ًاآلخرة ولو فعلت ذلك هبم مل يستحقوا مني ثوابا وال مدحا ولكنـي أريـد مـنكم . ً

أن تؤمنوا خمتارين غري مضطرين، لتستحقوا مني الزلفى والكرامـة ودوام اخللـود 

H  I   <: وأما قوله)٢(>F  E  D  C  B  A<. يف جنة اخللد
O  N  M  L  K  J<)يامن عليها ولكن فليس ذلك عىل سبيل حتريم اإل)٣

نـت اأمـره هلـا بـاإليامن مـا ك» إذنـه«أهنا ما كانت لتؤمن إال بإذن اهللا و: عىل معنى

فقـال . التعبد عنهـا] التكليف[ّمتعبدة، وإجلاؤه إياها إىل اإليامن عند زوال ةّمكلف

.)٤(َفرج اهللا عنك] يا أبا احلسن[فرجت عني : املأمون

.٩٩: يونس اآلية) ١(

.٩٩: يونس اآلية) ٢(

.١٠٠: يونس اآلية) ٣(

إلمام احلـسني عليـه ، مسند ا٣٤١: ، التوحيد للصدوق١١٢: تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب) ٤(

.٥٤: ٣السالم 
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: قوله تعاىل

>p  o  n  m   l  k  j               i  h<.

.١٧: هود اآلية

ّشـاهد مـن اهللا، حممـد : قالعليهام السالميف جممع البيان عن احلسني بن عيل 

.صىل اهللا عليه وآله وسلم

: قوله تعاىل

>  Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ         Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï
 Ü   Þ   Ý&   %   $        #   "   !'+   *   )      (,   -

3       2  1  0  /    .4  9  8  7  6    5:<.

.٤٦ـ ٤٥: هود اآلية

علـيهم روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

: )١(قالالسالم

.١٧٧ـ ١٧٦تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب صفحة ) ١(
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عليه السالموح ًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال ألمري املؤمنني فهذا نإ

.بّذُقومه إذ كرـ وأعذعز وجلذات اهللا ـ يفصرب

صـربصىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد :عليه السالمّقال له عيل  

ّذات اهللا فأعذر قومه إذ كذب ورشد وحصب باحلصا، وعـاله أبـو هلـب بـسال يف ُ ّ ُ

أن شـق اجلبـال : ل ملك اجلبـالابيجفأوحى اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ إىل ] وشاة[ناقة 

إين أمـرت لـك بالطاعـة، : فأتاه فقال لهصىل اهللا عليه وآله وسـلمّوأنته إىل أمر حممد 

. ن أمرت أن طبقت عليهم اجلبال فأهلكتهم هباإف

إنام بعثـت رمحـة، رب أهـد أمتـي فـإهنم ال صىل اهللا عليه وآله وسلمقال 

. يعلمون

رق قومه رق عليهم رقة القرابة وأظهر غهد ًوحيك يا هيودي، إن نوحا ملا شا

. »إن ابني من أهيل«عليهم شفقة فقال 

إنـه لـيس مـن أهلـك إنـه عملـك غـري «: ُفقال اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ اسمه ـ

. ُأراد ـ جل ذكره أن يسليه بذلك. »صالح

ه ملا غلبت عليه من قومه املعاندة، شـهر عليـصىل اهللا عليه وآله وسلمّوحممد ـ 

واحلـديث . ..القرابة ومل ينظر إلـيهم بعـني رمحـةةُف النقمة ومل تدركه فيهم رقسي

.)١(طويل أخذت منه موضع احلاجة

.٧٧ـ ١٧٦: تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب) ١(
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: قوله تعاىل

>{  z  y  x  w  v      u  t<.

.١٠٣: هود اآلية

:قال)٢(>)  (<: قوله تعاىل)١(عليهام السالمعن احلسني بن عيل 

واملشهود يوم القيامة ثم تال ليه وآله وسلمصىل اهللا عالشاهد جدي رسول اهللا 

ـــة  ـــال )٣(>1-    .  /  0  <هـــذه اآلي w  v      u  t  <وت
{  z  y  x<)٥() ٤(.

: قوله تعاىل

>ª   ©     ¨   §   ¦   ¥   ¤«  ±   °   ¯   ®   ¬
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.١٣٥: ٧جممع الزوائد ) ١(

.٣الربوج اآلية ) ٢(

.٤٥: األحزاب اآلية) ٣(

.١٠٣: هود) ٤(

.٧٧ـ ١٧٦: تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب) ٥(
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.١٠٨ـ ١٠٥: هود اآلية

: قالعليهام السالماحلسني بن عيل عن 

.صف لنا املوت: عليه السالمقيل ألمري املؤمنني 

.ري سقطتمبعىل اخل: عليه السالمفقال عيل 

...هو أحد أمور ثالثة يرد عليها

.ًبنعيم أبداإما بشارة 

...ًما بشارة بعذاب أبداإو

...ما ختويف وهتويل وأمر مبهم ال يدري من أي الفريقني هوإو

...فأما ولينا املطيع ألمرنا فهو املبرش بنعيم األبد

...وأما عدونا املخالف علينا فهو املبرش بعذاب األبد

نفـسه ال وأما املبهم أمره الذي ال يدري ما حاله فهـو املـؤمن املـرسف عـىل

ًيدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه اخلري مبهام حمزنا ثم لن يسويه اهللا  بأعدائنا عز وجلً

.لكن خيرج من النار بشفاعتنا

، فان مـن عز وجلفاعملوا وأطيعوا وال تتكلموا وال تستصغروا عقوبة اهللا 
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.)١(املرسفني من ال يلحق بشفاعتنا إال بعد عذاب ثالثامئة ألف سنة

ّتاب معاين األخبار عن حممد بن عيل عن أبيه الرضا عـن أبيـه موسـى ويف ك

ّبن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيـه عـيل بـن احلـسني  ّ

.صف لنا املوتعليه السالمقيل ألمري املؤمنني : قالعليهم السالمعن أبيه احلسني 

.عىل اخلبري سقطتم:فقال

: يهاهو أحد ثالثة يرد عل

ما ختويـف وهتويـل وأمـره إما بشارة بعذاب األبد وإما بشارة بنعيم األبد وإ

.مبهم ال يدري من أي الفريقني هو

.فأما ولينا املطيع ألمرنا فهو املبرش بنعيم األبد

.وأما عدونا املخالف علينا فهو املبرش بعذاب األبد

رسف عـىل نفـسه ال وأما املبهم أمره الذي ال يدري ما حاله فهـو املـؤمن املـ

ًيدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه اخلرب مبهام حمزنا ثم لن يسويه اهللا  بأعدائنا عز وجلً

.لكن خيرجه من النار بشفاعتنا

فـان مـن عز وجلفاعملوا وأطيعوا وال تتكلموا وال تستصغروا عقوبة اهللا 

.)٢(املرسفني من ال تلحقه شفاعتنا إال بعذاب ثالثامئة ألف سنة

.٣٢٠: ٣تفسري نور الثقلني ) ١(

.٢٤٥: ٦تفسري كنز الدقائق ) ٢(
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: وله تعاىلق
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.١١٣: هود

صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمن رسول اهللا إ: قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

إىل أن ... وكان فيام أوىص بـهعليه السالمعيل بن أيب طالب أمري املؤمننيأوىص إىل 

ًمل وإن كان محيام قريباال تركن إىل ظا: قال ً)١(.

: قوله تعاىل

>¥  ¤  £   ¢¦©  ¨  §<.

.١١٤: هود

: علـيهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

عـز قال الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن مـا اجتنبـت الكبـائر وهـو قـول اهللا 

ما الكبائر، فسألناه: قال>§  ¨  ©¦¢   £  ¤  ¥<: وجل

فقال قتل النفس املؤمنة وأكل مال اليتيم وقذف املحصنة وشهادة الـزور وعقـوق 

.)٢(الوالدين والفرار من الزحف واليمني الغموس

.٢٥١: ٦تفسري كنز الدقائق ) ١(

.١١١: مسند زيد بن عيل) ٢(
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.٨٦ـ ٨٤: يوسف

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

فأمـا : عليـه الـسالمًان هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قـال ألمـري املـؤمنني : قال

.يعقوب قد صرب عىل فراق ولده حتى كاد حيرض من احلزن

ًكان ذلك وقد كـان حـزن يعقـوب حزنـا بعـده لقد : عليه السالمقال له عيل 

ّتالق، وحممد  ُقبض ولده إبـراهيم قـرة عينـه يف حياتـه منـه صىل اهللا عليه وآله وسلمٍ

حتـزن الـنفس «صىل اهللا عليه وآلـه وسـلموخصه باالختيار ليعظم له االدخار فقال 

كـل يف » ط الربخنا عليك يا إبراهيم ملحزونون وال نقول ما يسإوخيرج القلب و

.)١(واالستسالم له يف مجيع الفعالعز وجلذلك يؤثر الرضا عن اهللا 

.٣٦٠: ٦تفسري كنز الدقائق ) ١(
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: قوله تعاىل
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.١٠١ـ ١٠٠: يوسف اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن ا حلـسني بـن عـيل 

جاء إىل جملس فيه أصحاب رسـول اهللا [ًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم : قال

فإن هذا يوسـف عليه السالممري املؤمننيقال أل] ّعيلوفيهم صىل اهللا عليه وآله وسلم

. ًيـداحًقاسى مرارة الفرقة، وحبس يف السجن ترقبا للمعـصية وألقـي يف اجلـب و

قاسـى صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّلقد كان كذلك، وحممـد عليه السالمفقال له عيل 

ـ تعـاىل ـ وأمنـه ًمرارة الغربة وفراق األهل واألوالد واملال، مهاجرا من حـرم اهللا 

ُـ كآبتـه واستـشعاره احلـزن أراه ـ تبـارك وتعـاىل ـ رؤيـا عز وجـلفلام رأى اهللا ـ 

¡  ¢  <توازي رؤيا يوسف يف تأويلها، وأبان للعاملني صدق حتقيقها، فقال 
¦  ¥  ¤  £§  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
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ُولئن كان يوسف حبس يف السجن، فلقد حـبس رسـول)١(>´²   ³  

ُنفسه يف الشعب ثـالث سـنني وقطـع منـه أقاربـه وذووا صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ًـ كيدا مـستبينا إذ بعـث عز وجلّالرحم وأجلأوه إىل أضيق املضيق، ولقد كادهم اهللا  ً

ولـئن كـان يوسـف . رحـمةعهدهم الذي كتبوه بينهم يف قطيعلأضعف خلقه فأك

ّنفسه خمافـة عـدوه يف الغـار هللا عليه وآله وسلمصىل اّألقي يف اجلب فلقد حبس حممد   ُ

.)٢(ومدحه اهللا بذلك يف كتابه>¨  ©  ª  »  ¬<: حتى قال لصاحبه

»ºi
: قوله تعاىل

>¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |<.

.١١: الرعد

علـيهم الـسالمعن عـيل ] احلسني بن عيل[عن زيد بن عيل عن أبيه عن جده 

احلـق طريـق اجلنـة والباطـل : الناس فقال يف خطبتـهليه السالمعخطب عيل : قال

طريق النار، وعىل كل طريق داع يدعو إىل طريقته فمن أجاب داعي احلـق أداه إىل 

.اجلنة ومن أجاب داعي الباطل ساقه إىل النار

.٢٧: الفتح) ١(

.٣٦٥: ٦تفسري كنز الدقائق ) ٢(
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فيه نبأ ما قـبلكم وخـرب مـا بعـدكم، عز وجلن داعي احلق كتاب اهللا إأال و

ن الـداعي إىل الباطـل عـدوكم الـذي إومن خالفه دحر، أال وومن عمل به أجر، 

نه يراكم هو وقبيله مـن إهتام آأخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهام لباسهام لريهيام سو

حيث ال  ترونه، أال فاعصوا عدوكم وأطيعوا ربكم، ومن أحق بكم من اهللا الـذي 

|    {  ~   <: القـعـز وجـلنه إكم، أال ويخلقكم ثم رزقكم، ثم يميتكم ثم حيي
عباد اهللا فال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال >�  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦

.)١(يسمعون، أال وان مل تفعلوا فقد سلكتم سبيل من قد هلك

: قوله تعاىل

>(   '  &  %  $  #  "  !<.

.٢٩: الرعد اآلية

قـال : قـالسالمعلـيهم الـعن الرضا عن أبيه عن آبائه عن احلسني بـن عـيل 

يا عيل أنت املظلوم بعدي وأنت صاحب شجرة : صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

إىل آخــر .. طــوبى يف اجلنــة أصــلها يف دارك وأغــصاهنا يف دور شــيعتك وحمبيــك

.)٢(احلديث

.٣٨٩: مسند زيد بن عيل) ١(

.٤٥٠: ٦تفسري كنز الدقائق .  ١٢٥ح ٢٣٦: ١عيون األخبار الرضا ) ٢(
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: قوله تعاىل
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.٤٨: إبراهيم اآلية

: قـالعليهام السالمثوير بن أيب فاختة عن احلسني بن عيل عن : العيايشروى 

تبدل األرض غري األرض، يعني بأرض مل تكتسب عليها الـذنوب، بـارزة ليـست 

.)١(عليها جبال وال نبات كام دحاها أول مرة

: قوله تعاىل

>Â  Á À  ¿<.

.٤١: إبراهيم اآلية

¿  Á       À  <: تعـاىليف تفـسري قولـه علـيهام الـسالمقال احلسني بن عيل 
Â<.

.)٢(ولولدي إسامعيل وإسحاق: إنام نزلت: قال

.٣٢٣: ١٢الربهان ) ١(

.٢٠٨: ٥، كنز الدقائق ٩٣: ١٢بحار األنوار ) ٢(
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»ºk
: قوله تعاىل

>5  4  3   2  168  7<.

.٣: احلجر اآلية

: صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا : )١(قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

.)٣(واألمل)٢(ا بالشحن صالح أول هذه اآلية بالزهد واليقني، وهالك آخرهإ

: قوله تعاىل

>´   ³  ²  ±  °  ¯  ®<.

.٨٧: احلجر اآلية

قال عيل لبعض أحبار اليهود يف أثنـاء : قالعليهام الـسالمعن احلسني بن عيل 

.صىل اهللا عليه وآله وسلمكالم يعدد فيه مناقب النبي 

ًوزاد اهللا عز ذكره حممدا  الطـوال، وفاحتـة الـسبعصـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّ

.الكتاب وهي السبع املثاين والقرآن العظيم

.٧: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(

.الشح بمعنى البخل) ٢(

.٣٤: ٤، تفسري نور الثقلني ٧: ٤تفسري نور الثقلني ) ٣(
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: قوله تعاىل
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.٩٥، ٩٤: احلجر

عبـد ابن بابويه قال حدثنا أمحد بن احلسن القطان، قال حـدثنا أبـو القاسـم 

ين قـال ّحدثنا أبو العباس حممـد بـن عـيل اخلراسـا: ّبن حممد احلسيني قالالرمحن

االبـيل، عبد الرمحنحدثنا أبو سعيد سهل بن صالح العبايس عن أبيه وإبراهيم بن 

ّقال حدثنا موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب قـال 
ّحدثني جعفر بن حممد قال حدثني أيب حممـد بـن عـيل قـال حـدثني أيب عـيل بـن  ّ

عليـه الـسالمأمري املؤمنني، ان عليهم السالماحلسني قال حدثني أيب احلسني بن عيل 

قال ليهودي من هيود الشام وأحبارهم وقـد أخـربه فـيام أجابـه عنـه مـن جـواب 

فقتـل اهللا >5  6     7<وعز وجلن فقال اهللا ئوفأما املستهز: سائله

مخستهم قد قتل كل واحد منهم بغري قتلة صاحبه يف يـوم واحـد، أمـا الوليـد بـن 

يف الطريـق فأصـابته راشـه ووضـعهل لرجل من بني خزاعة قد نبمر باملغرية فانه

ّحتى أدمـاه فـامت وهـو يقـول قتلنـي رب حممـد، وأمـا لهحكشظية منه فانقطع أ
خرج يف حاجة لـه إىل موضـع فتدهـده حتتـه حجـر هنإالعاص بن وايل السهمي ف

ن عبـد ّفسقط فتقطع قطعة قطعة فامت وهو يقول قتلني رب حممد، وأما األسود ب

يغوث فانه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غالم له فاستظل بشجرة حتت كدي فأتاه 

مـا أرى : جربائيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة فقال لغالمه امنع عني هذا، فقـال

ّأحدا يصنع بك شيئا إال نفسك فقتله وهو يقول قتلني رب حممد ً ً.
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خـرب آخـر يف األسـود ثم قال ابن بابويه قال مصنف هذا الكتاب ويقـال يف 

اهللا برصه وأن يثكله ولده، فلام كـان ين النبي قد كان دعا عليه أن يعمإقول آخر، 

يف ذلك اليوم جاء حتى صار إىل كدي فأتاه جربائيل بورقـة خـرضاء فـرضب هبـا 

.بولده يوم بدر ثم ماتعز وجلثكله اهللا أوجهه فعمي وبقي حتى 

ًن بيتـه يف الـسموم فتحـول حبـشيا، وأما احلارث بن الطالطلة فانه خـرج مـ

ّقـول قتلنـي رب حممـد، فرجع إىل أهله فقال أنا احلارث فغضبوا عليه وقتلوه وهو ي

ًن احلارث فانه أكل حوتا ماحلا فأصابته غلبة العطش فلم يزل يـرشب بوأما األسود ً

ّاملاء حتى  انشق بطنه فامت وهو يقول قتلني رب حممد، وكل ذلك يف ساعة واحدة، 

ّذلك أهنم كانوا بني يدي رسول اهللا، فقـالوا يـا حممـد ننتظـر بـك إىل الظهـر فـان و

ًال قتلناك، فدخل النبي منزله فأغلق عليه بابـه مغـتام بقـوهلم، إرجعت عن قولك، و

صـدع إ: عليك السالم وهو يقولأّفأتاه جربائيل ساعته، فقال له يا حممد السالم يقر

قال يا جربائيـل .كة وأدع وأعرض عن املرشكنييعني أظهر أمرك ألهل م» بام تؤمر

نا كفيناك املستهزئني؟ قال يـا جربائيـل إعدوين؟ قال وكيف أصنع باملستهزئني وما أ

.)١(ظهر أمره عند ذلكأكانوا عندي الساعة بني يدي، فقال قد كفيتهم، ف

عليـه ويف االحتجاج عن موس بن جعفر عـن أبيـه عـن آبائـه عـن احلـسني 

.إىل آخر احلديث السابق... ًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهمإقال السالم

.٣٥٥: ١٤الربهان ) ١(
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»ºl
: قوله تعاىل

>}  |    {      z<.

.٢٣: النحل

ًكساء هلـم فـألقوا عليـه ابمساكني قد بسطوعليهام السالممر احلسني بن عيل 
z      }    |  <: فأكـل معهـم، ثـم تـىل... هلـم يـا ابـن رسـول اهللا: ًكرسا فقـالوا

... نعـم يـا ابـن رسـول اهللا: قـالوا.قد أجبتكم فأجيبوين: ثم قال>{

.)١(أخرجي ما كنت تدخرين: فقال للرباب.فقاموا معه حتى أتوا منزله

: قوله تعاىل

>Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ<.

.١٢٨: النحل اآلية

ح ّروى ان حممد بن برش اهلمداين وسفيان بن ليىل اهلمداين أتيا احلسني بعد صـل

ًليكن كل امرئ منكم حلسا من احـالس بيتـه مـا دام هـذا : فقالعليهام السالماحلسن 

ًحيا فان هيلك وأنتم أحياء رجونا ان خيري اهللا لنـا ويؤتينـا رشـدنا ] أي معاوية[الرجل 

.)٢(>Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ<وال يكلنا إىل أنفسنا و

.١١٩: ام احلسني عليه السالم، كملة اإلم١٥ح ٢٥٧: ٢تفسري العيايش ) ١(

.٨٤: ، أدب احلسني ومحاسته١٥٠: ٣أنساب األرشاف ) ٢(
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»ºm
: قوله تعاىل

>   (   '   &   %   $   #   "   !  *      )
1  0     /  .  -   ,  +26  5  4      3<.

.١: اإلرساء اآلية

بسنده عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل عليه السالمالصادق عبد اهللاأبو روى 

ملـا أرسي يب إىل الـسامء : صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمقال رسول اهللا : قالعليهم السالم

ًإىل بقعة بأرض اجلبل محراء أحسن لونـا محلني جربائيل عىل كتفه األيمن، فنظرت

ًمن ا لزعفران وأطيب رحيا من املسك، وإذا فيها شيخ عـىل رأسـه بـرنس، فقلـت 

ًجلربائيل، ما هذه البقعة احلمراء التي هي أحسن لونا من الزعفـران وأطيـب رحيـا  ً

.عليه السالمبقعة شيعتك وشيعة وصيك عيل : قال. من املسك؟

فام يريد منهم؟: قلت.إبليس: قالالربنس؟من الشيخ صاحب: فقلت

ويــدعوهم إىل الفــسق أمــري املــؤمننييريــد أن يــصدهم عــن واليــة : قــال

.والفجور

اخلـاطفِيا جربائيل اهو بنا إليهم فأهوى بنا إليهم أرسع مـن الـربق : قلت

.والبرص الالمح
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ن قم يا ملعون فشارك أعداءهم يف أمواهلم وأوالدهم ونـسائهم، فـا: فقلت

.)١(شيعتي وشيعة عيل ليس لك عليهم سلطان

عن جده احلـسني عليهم السالمّوعن حممد بن عيل اجلواد عن آبائه الطاهرين 

.دخلت أنا وفاطمة: قال: عليهام السالمبن عيل 

: قوله تعاىل

>É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À<.

.٢٦: اإلرساء اآلية

Â  Á  À  <ملـا نزلـت : قـالمعليهام الـسالاحلسني بن عيل عن عيل عن 

Ã< ٢(ًفأعطاها فدكاعليها السالمدعا رسول اهللا فاطمة(.

: قوله تعاىل

>Ì   Ë  Ê  É<.

.٣٦: اإلرساء اآلية

.١٢١: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(

.٤٤٢: ١شواهد التنزيل ) ٢(
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ّحـدثنا حممـد : ّعن أيب القاسم عيل بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق قـال

عبـد ن عبدالعظيم بن حدثنا سهل بن زياد اآلدمي ع: )١(الكويف قالعبد اهللابن أيب 

ّحدثني سيدي عيل بن حممد بن عيل الرضا عن أبيه حممد بن عـيل : احلسني قالاهللا ّ

صـىل قال رسول اهللا : قالعليهم السالمعن أبيه الرضا عن آبائه عن احلسني بن عيل 

:اهللا عليه وآله وسلم

منـي ن عثامن إن عمر مني بمنزلة البرص، وإن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإ

.بمنزلة الفؤاد

وأبو بكـر عليه السالمأمري املؤمننيُفلام كان من الغد دخلت إليه وعنده : قال

: عمر وعثامن فقلت لهو

ًسمعتك تقول يف أصحابك هؤالء قوال فام هو؟ةيا أب

.نعم: صىل اهللا عليه وآله وسلمفقال 

يي هم السمع والبـرص والفـؤاد، ويـسألون عـن وصـ: ثم أشار إليهم فقال

: ثم قال: عليهم السالمهذا، وأشار إىل عيل 

ـــلن اهللا إ ـــز وج ـــولع Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É  Ð    <: يق
Ñ<لون عـن وؤن مجيع أمتي ملوقوفون يوم القيامـة ومـسإوعزة ريب : ثم قال

.>ØÙÛ  Ú<عز وجلواليته وذلك قول اهللا 

.٢٨٠: ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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ًظاهرا واطالعهم عـىل ُلعل مراده يف تأويل يظن اآلية أهنم لشدة خلطتهم:بيان

بمنزلـة الـسمع والبـرص والفـؤاد فتكـون احلجـة عليه السالمأمري املؤمننيما أيداه يف 

.)١(عليهم أتم، ولذا خصوا بالذكر يف تلك اآلية مع عموم السؤال جلميع املكلفني

: قوله تعاىل

>   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |    {   z
¦<.

.٤٥: اإلرساء اآلية

ام هعـن احلـسني بـن عـيل علـيعلـيهم الـسالمبن جعفر عن آبائه موسىعن 

: عليـه الـسالممري املـؤمننيًأن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال أل:السالم قال

.ةحجب ثالثبحجب عن نمرود عليه السالمن إبراهيم إ

حجـب صىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد : عليه السالمفقال عيل 

z  }   |  {  ~  <: ثم قال: إىل قوله... ةراد قتله بحجب مخسعمن أ
إىل آخر قولـه ... فهذا احلجاب الرابع>�  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦

.)٢(عليه السالم

.٥٢٠: ٥كنز الدقائق ) ١(

.٤٥: ٤تفسري نور الثقلني ) ٢(
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: قوله تعاىل

>u   t  s  r  q<.

.٧١: اإلرساء اآلية

:يف تفسري هذه اآليةعليه السالمقال اإلمام احلسني 

إليه، وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوه إليهـا هـؤالء إمام دعا إىل هدى فأجابوه 

:عز وجليف اجلنة وهؤالء يف النار وهو قوله 

>u   t  s  r  q  p<)١(.

: قوله تعاىل

>u   t  s  r  q<.

.٧١: اإلرساء اآلية

سـار حتـى إذا صـار : عليـه الـسالمروى اخلوارزمي يف مقتل اإلمام احلسني 

ني أسد ـ يقال له برش بن غالب فقـال لـه احلـسني لقيه رجل من ـ ب» بذات عرق«

: مـن العـراق قـال: قـال» فمن أين أقبلت«؟ قال من بني أسد، قال »ممن الرجل«

خلفـت القلـوب معـك ! يـا ابـن رسـول اهللا: فقـال» كيف خلفت أهل العـراق«

.٧: الشورى) ١(
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صدقت يـا أخـا بنـي أسـد إن اهللا تبـارك «، فقال له احلسني ةوالسيوف مع بني أمي

أخـربين ! يا ابن رسـول اهللا: ل ما يشاء وحيكم ما يريد فقال له األسديوتعاىل يفع

.)١(>u   t  s  r  q<: عن قول اهللا تعاىل

إمـام هـدى : مها إمامان! نعم، يا أخا بني أسد« عليه الـسالمفقال له احلسني 

، فهذا ومن أجابـه إىل اهلـدى يف اجلنـة، ةدعا إىل ضاللةىل هدى وإمام ضاللدعا إ

.)٢(»ومن أجابه إىل الضاللة يف الناروهذا 

: قوله تعاىل

>  W   V    U   T   S   R   Q    P   O   N   M
X<.

.٧٩: اإلرساء اآلية

قـال : قـالعلـيهم الـسالمموسى بن جعفر عن آبائه عن احلسني بن عيل عن 

ووعـده املقـام : صىل اهللا عليه وآله وسـلموقد ذكر مناقب رسول اهللا عليه السالمعيل 

.)٣(إىل آخر احلديث: حمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده اهللا تعاىل عىل العرشامل

.٧١: اإلرساء اآلية) ١(

.٣٣٧: عنه موسوعة كلامت اإلمام احلسني عليه السالم٢٢١: ١مقتل اخلوارزمي ) ٢(

.٢٢٩: ٤تفسري نور الثقلني ) ٣(
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»ºn
: قوله تعاىل

> µ  ´¹  ¸  ¶<.

.٥١: الكهف اآلية

قـام عليـه الـسالمأليب خمنـف ان احلـسني عليـه الـسالميف مقتل احلسني جاء 

يه وسـلم عليـه بن احلر اجلعفي وهو يف فسطاطه حتى دخل علعبد اهللايتمشى إىل 

واهللا : بن احلرافقام إليه ابن احلر وأخىل له املجلس، فجلس ودعاه إىل نرصته فقال 

خمافة أن تدخلها، وال أقاتل معك، ولـو قاتلـت لكنـت ّما خرجت من الكوفة إال

إذا : أول مقتول، ولكن هذا سيفي وفريس فخذمها، فأعرض عنـه بوجهـه، فقـال

.)١(>¶  ¸  µ  ´¹    <يف مالك بخلت علينا بنفسك فال حاجة لنا

: قوله تعاىل

>   ¬  « ²  ±   °  ¯  ®µ ´   ³  ¸  ¶
º  ¹<.

.٨٢: الكهف اآلية

.٢٩٦: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(
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يـا بـن األزرق إين أخـربت أنـك : لنافع بن األزرقعليه السالمقال احلسني 

ّتكفر أيب وأخي وتكفرين؟

فلـام بـدلتم لئن قلت ذلك لقد كنتم احلكام ومعـامل اإلسـالم،: قال له نافع

.استبدلنا بكم

: فقال له احلسني

»  ¬   <يا ابن األزرق أسألك مسألة فأجبني عن قول اهللا ال إله إال هـو 
¶µ ´   ³  ²  ±   °  ¯  ®< إىل قولـــه>¶µ< مـــن

حفظ فيهام؟

.أبومها: قال

مها أم رسول اهللا وفاطمة؟افأهيام أفضل، أبو: قال

: قال

.صىل اهللا عليه وآله وسلمت رسول اهللا ال، بل رسول اهللا وفاطمة بن

فام حفظهام حتى خىل بيننا وبني الكفر؟: قال

: فنهض ثم نفض ثوبه ثم قال

.)١(إىل آخر احلديث...نبأنا اهللا عنكم معرش قريش أنتم قوم خصمون

.٣١٨: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(
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»ºo
: قوله تعاىل

>!<.

.١:مريم اآلية

عــن معنــى أنــه ســأله رجــل علــيهم الــسالمعــن اإلمــام احلــسني بــن عــيل 

.)١(»لو فرسهتا لك ملشيت عىل املاء«: فقال له>!<

ذلك، أن فيهـا االسـم األعظـم، أو مـا عليه السالموالظاهر من قوله : أقول

بمنزلـةيكون أقرب إىل االسم األعظم، بحيث لو وقف عىل أرسارها لكانـت لـه 

ىل املـاء االسم األعظم يف أثرها وتأثريها التكويني حتى يكاد عارفها أن يمـيش عـ

.وما إىل ذلك من اآلثار العظيمة، واهللا أعلم

: قوله تعاىل

>a  `   _  ^  ]  \  [  Z     Y  X   W   V<.

.٧: مريم اآلية

يذكر حييى بـن زكريـا يف كـل مـوطن مـن عليهام السالمكان احلسني بن عيل 

.٥٦١: موسوعة كلامت اإلمام ا حلسني عليه السالم) ١(
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ًنـا حالـه ّيشبه شهادته بمقتـل حييـى مقارعليه السالممواطن نزوله ورحيله، وكان 

.بحال حييى وما يؤول إليه أمره

علـيهام خرجنـا مـع احلـسني بـن عـيل :قالعليهام السالمروى عيل بن احلسني 

ومـن : زكريـا ومقتلـه، وقـالًفام نزل منزال، وال رحل منه إال ذكر حييـى بـن السالم

.)١(يلُن رأس حييى بن زكريا أهدي إىل بغي من بغايا بني إرسائأان الدنيا عىل اهللا وَه

: قوله تعاىل

>$  #  "  !%(  '  &<.

.١٢: مريم اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

فهـذا عليـه الـسالممـري املـؤمننيًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم، قال أل:قال

نه كان يبكي من غـري إم وًإنه أويت احلكمة صبيا واحللم والفه: حييى بن زكريا، قال

صـىل ّوحممـد . لقد كان كـذلكعليه السالموكان يواصل الصوم قال له عيل . ذنب

ُأعطي ما هو أفضل من هذا إن حييى بن زكريـا كـان يف عـرص ال اهللا عليه وآله وسلم

ًأويت احلكم والفهم صبيا بـني صىل اهللا عليه وآله وسلمّأوثان فيه، وال جاهلية وحممد 

فلم يرغب هلم يف صنم قـط ومل ينـشط العبـادهم . وثان وحزب الشيطانعبدة األ

.٣٥٥: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(
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َومل ير منه كذب قط ـ  ًوكـان أمينـا صـدوقا حلـيام صىل اهللا عليه وآله وسلمُ ً ] وكـان[ً

إين لـست : فيقـال لـه يف ذلـك، فيقـول. يواصل صوم األسبوع واألقل واألكثـر

ىل اهللا عليه وآله وسلمصإين أظل عند رب فيطعمني ويسقيني وكان يبكي . كأحدكم

احلـديث طويـل، ... ـ من غـري جـرمعز وجلمن اهللا ـ ًحتى يبتل مصاله، خشية

.)١(أخذت منه موضع احلاجة

: قوله تعاىل

>$  #  "  !%(  '  &<.

.١٢: مريم اآلية

عـن احلـسني بـن عـيل عليهم الـسالمموسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 

عليـه ًهيوديا من هيود الشام وأحبـارهم قـال ألمـري املـؤمنني نإ:قالعليهام الـسالم

ًنه أويت احلكم صبيا واحللم والفهـم، وانـه كـان إ: فهذا حييى بن زكريا يقالالسالم

لقد كان كـذلك : عليه السالمقال له عيل يبكي من غري ذنب وكان يواصل الصوم؟

بن زكريـا كـان يف عـرص ال ُأعطي من هذا، ان حييىصىل اهللا عليه وآله وسلمّوحممد 

ًأويت احلكم والفهم صبيا بـني صىل اهللا عليه وآله وسلمّأوثان فيه وال جاهلية، وحممد 

عبدة األوثان وحزب الشيطان، فلم يرغب هلم يف صنم قـط ومل ينـشط لعبـادهم، 

.٢٠٢: الدقائق وبحر الغرائبتفسري كنز) ١(
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ً، وكـان أمينـا صـدوقا حلـيام، وكـان صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمومل يرمنه كذب قط  ً

إين لـست «: م األسبوع واألقل واألكثـر فيقـال لـه يف ذلـك فيقـوليواصل الصو

صىل اهللا عليه وآله وسـلمإين أظل عند ريب فيطعمني ويسقيني وكان يبكي » كأحدكم

.)١(من غري جرمعز وجلحتى يبتل مصاله خشية من اهللا 

: قوله تعاىل

>Ü  Û  Ú  Ù  Ø<.

.٥٠: مريم اآلية

صـىل اهللا قـال رسـول اهللا : عيل بن أيب طالب قالاحلسني بن عيل قال حدثنا أيب

: ليلة عرج يب إىل السامء محلني جربائيل عـىل جناحـه األيمـن فقيـل يل: عليه وآله وسلم

عيل بـن أيب طالـب أخـي : ًمن استخلفته عىل أهل األرض؟ فقلت خري أهلها هلا أهال

ّوحبيبي وصهري يعني ابن عمي فقيل يل يا حممد أحتبه؟ فقلت .عم يا رب العاملنين: ّ

ًسـام اأحبه ومر أمتك بحبه، فأنا العيل األعىل اشتققت له من أسـامئي : فقال يل

أقـرأ، : ن اهللا يقـرأ عليـك الـسالم ويقـول لـكإ: ًفسميته عليا، فهبط جربائيل فقال

.)٢(>Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<: قال. وما أقرأ؟: قلت

.٣٥٧: ٤تفسري نور الثقلني ) ١(

.٤٦٢: ١شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ٢(



»ºo.............................................................................................................................

: قوله تعاىل

>K   J  I  HLN    MT  S  R  Q  P  O<.

.٥٧، ٥٦: مريم اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

هذا : يف كالم طويلعليه السالمًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال لعيل إ: قال

ًمكانا عليا قال له عيل عز وجلأعطاه اهللا عليه السالمإدريس  لقد كـان :عليه السالمً

أعطي ما هو أفضل من هذا، ان اهللا جل ثناؤه صىل اهللا عليه وآله وسلمّكذلك وحممد 

.)١(فكفى هبذا من اهللا رفعة>£  ¤  ¥<: قال

: قوله تعاىل

>  )   (    '   &   %   $   #   "   !
  3    2   1   0    /    .   -   ,   +   *

4<.
.٩٧، ٩٦: مريم اآلية

عيل بن أيب أمري املؤمننيملدينة الناس، فوقع يف ًن مروان خطب يوما باأروي 

ان مـروان : أيت احلسني بن عيل فقيـل لـهربفلام نزل عن املن: قالعليه السالمطالب 

.٢٤٦: ٨، تفسري كنز الدقائق ٢١١: االحتجاج) ١(



........................................................................................................................gs¼

فام كان يف املسجد احلسن؟ : قد وقع يف عيل قال

ًفام قال له شيئا؟: بىل، قال: قالوا

يـا ابـن : لـهًا حتـى دخـل عـىل مـروان فقـالبال، فقام احلسني مغض: قالوا

.ّالزرقاء، يا ابن آكلة القمل، أنت الواقع يف عيل

.انك صبي ال عقل لك: قال له مروان

!  <أال أخـربك بـام فيـك ويف عـيل فـان اهللا تعـاىل يقـول :فقال له احلـسني
ـــــيل >"  #  $  %  &  '   )  ( ـــــذلك لع ف

العـريب لعـيل بـن فإنام يرسناه بلسانك لتبرش به املتقني، فبرش بذلك النبي. وشيعته

.)١(أيب طالب عليه الصالة والسالم

صـىل اهللا عليـه قال رسول اهللا : قالعبد اهللاوعن احلسني بن عيل عن جابر بن 

: لعيل بن أيب طالبوآله وسلم

جعـل يل عنـدك ايا عيل قـل رب اقـذف يل املـودة يف قلـوب املـؤمنني، رب 

!  "  #  $  <ًجعــل يل عنــدك ودا، فــأنزل اهللا تعــاىلاًعهــدا، رب 
)  (   '  &  %<.

.)٢(عليهم السالمًفال تلقى مؤمنا وال مؤمنة إال ويف قلبه ود ألهل البيت 

.٧٤: عنه أدب احلسني ومحاسته٤٤البحار ) ١(

.٤٦٤: ١كم النيسابورياشواهد التنزيل للح) ٢(



»ºp................................................................................................................................

»ºp
: قوله تعاىل

>K  J  I  H  G  F  E<.

.٢، ١: طه اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

: معليه السالأمري املؤمننيقال : قال

أطـراف أصـابعه عرش سنني عىلصىل اهللا عليه وآله وسلمولقد قام رسول اهللا 

حتى تورمت قدماه وأصفر وجهه يقوم الليل أمجع حتى عوتب يف ذلـك فقـال اهللا 

ــل ــز وج ــه>K  J  I  H  G  F  E<ع ــسعد ب ــل لت ــر ... ب إىل آخ

.)١(احلديث

: قوله تعاىل

>  1   0   /       .   -    ,   +   *   )   (  4      3   2
6    57>    =  <  ;  :  9   8<.

.٣٩: طه اآلية

.٢٨٤: ٨تفسري كنز الدقائق ، ٢٢٠، ٢١٩: االحتجاج) ١(
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علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

فلقـد : عليـه الـسالمًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال ألمـري املـؤمنني إ:قال

.ّألقى اهللا عىل موسى حمبة منه

ًكان كذلك، ولقد أعطى اهللا حممدا لقد: عليه السالمقال له عيل  صـىل اهللا ّ

ّعليه حمبة منـه، فمـن عز وجلما هو أفضل منه، لقد ألقى اهللا عليه وآله وسلم

به الشهادة، فـال تـتم عز وجلهذا الذي يرشكه يف هذا االسم، إذ تم من اهللا 

ًن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسـول اهللا أالشهادة إال أن يقال أشهد  صـىل ّ

ٌينادى به عىل املنابر فال يرفع صوت بذكر اهللا اهللا عليه وآله وسلم إال عز وجـلُ

ّرفع بذكر حممد معه ُ)١(.

: قوله تعاىل

>  -    ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
2  1  0  /   .<.

.٧٧: طه اآليات

معلـيهم الـسالعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

:قال

.٢١٦، ٢١٥: ، االحتجاج٣١١: ٨تفسري كنز الدقائق ) ١(



»ºp................................................................................................................................

يف أثنـاء عليـه الـسالمًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال ألمري املؤمنني إ

ّقد رضب له طريـق يف البحـر فهـل ملحمـد عليه السالمن موسى إف:)١(كالم طويل ُ

َفعل يشء من هذا؟ ِ ُ

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّلقد كان كـذلك وحممـد : عليه السالمفقال له عيل 

.من هذاأعطي ما هو أفضل

خرجنا معه إىل خيرب فإذا نحن بواد يشخب، فقدرناه فـإذا هـو أربـع عـرشة 

يا رسـول اهللا، العـدو مـن ورائنـا والـوادي أمامنـا كـام قـال : قامة فقال أصحابه

.نا ملدركونإ: عليه السالمأصحاب موسى 

نـك جعلـت لكـل إاللهـم : ثم قـالصىل اهللا عليه وآله وسلمفنزل رسول اهللا 

فعـربت صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلملة فأرين قدرتك، وركب رسـول اهللا مرسل دال

.)٢(اخليل ال تندى حوافرها واإلبل ال تندى أخفافها، فرجعنا فكان فتحنا

: قوله تعاىل

>m  l  k  j  i   h   g  f  e<.

.٨٢: طه اآلية

.٢١٨: االحتجاج) ١(

.٣٣١:  ٨تفسري كنز الدقائق ) ٢(
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هللا قال رسـول ا: قالعليهام السالميسنده عن احلسني بن عيل هابن بابويروى 

.عليهام السالملعيل صىل اهللا عليه وآله وسلم

َواهللا يا عيل ما خلقت إال لتعبد ربك، وليعرف بك معامل الدين ويصلح بـك  ُ

ِمـن مل هيتـد عز وجلداري السبيل، ولقد ضل من ضل عنك، ولن هيتدي إىل اهللا 

k  j  i   h   g  f  e  <عز وجـلإليك وإىل واليتك وهو قول ريب 
m  l<١(ني إىل واليتكيع(.

:قالعليهام السالموروى احلاكم النيسابوري بسنده عن احلسني بن عيل 

: ن اهللا تعـاىل يقـولإ: ذات يوم فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمخرج رسول اهللا 

>m  l  k  j  i   h   g  f  e<إىل : لعيل بن أيب طالـب: ثم قال

.)٢(واليتك

: قوله تعاىل

> È    Ç    Æ   Å  Î   Í   Ì   Ë    Ê   É
Ð      Ï<.

.١٢٤: طه اآلية

.١٩٠: ١اهلداية القرآنية للسيد هاشم البحراين ) ١(

.٤٩٥ـ ٤٩٣: ١شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ٢(



»ºp................................................................................................................................

:قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل عن عيل 

ًأحبـوا عليـا : للمهـاجرين واألنـصارصىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

حلبي وأكرموه لكرامتي، واهللا ما قلت لكم هذا مـن قـبيل ولكـن اهللا تعـاىل أمـرين 

ًأبغض عليا من بعدي حرشه اهللا يـوم القيامـة أعمـى بذلك، ويا معرش العرب من 

.ليس له حجة

: قوله تعاىل

>¥   ¤     £     ¢  ¡<.

.١٣٢: طه اآلية

مودة القربى عن أنس بن مالك عن زيد بن عيل بن احلسني عن أبيه عن ويف 

: قالعليهم السالم] احلسني بن عيل[جده 

كل يوم باب فاطمة عند صالة الفجـر يأيتصىل اهللا عليه وآله وسلمكان النبي 

: فيقول

Z  Y  X      W    ]  \     [  <الصالة يا أهـل بيـت النبـوة 
وأمر أهلك بالصالة واصـطرب «تسعة أشهر بعد ما نزلت >^  _   `

.)١(»عليها

.٢٠٤: ينابيع املودة) ١(
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»ºq
: قوله تعاىل

>¶  µ    ´  ³       ²     ±  °<.

.٢٢: األنبياء اآلية

ًاحلمد هللا الذي مل يتخـذ ولـدا :يوم عرفةعليه السالمحلسني من دعاء اإلمام ا

ٌفيكون موروثا، ومل يكن له رشيك يف ملكه فيضاده فـيام ابتـدع وال ويل مـن الـذل  ُ ً

.)١(>°  ±     µ    ´  ³       ²  ¶<ُفريفده فيام صنع فسبحانه سبحانه 

: قوله تعاىل

>s  r       q  p  o   n<.

.٣٠: األنبياء

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلميف جواب النبـي عليهام الـسالمعن احلسني بن عيل 

أما فضيل عىل النبيني فام من نبي إال دعا عـىل :صىل اهللا عليه وآله وسلملليهودي قال 

ّقومه وأنا ادخرت دعويت شفاعة ألمتي يوم القيامة، وأمـا فـضل عـشرييت وأهـل 

كـام قـال ريب تبـارك اٌاملاء يبقى كل وحييـىل كل يشء، ببيتي وذريتي كفضل املاء ع

.٢٥١: لد األمنيالب) ١(



»ºq.........................................................................................................................

محبة أهل بيتي وعـشرييت بو>s  r       q  p  o   ntv  u<وتعاىل 

.)١(وذريتي يستكمل الدين

: قوله تعاىل

>¢  ¡  �           ~    }  |  {  z  y  x  w<.

.٥٢: األنبياء اآلية

عـن احلـسني بـن عـيل ، عليهم السالمموسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 

ن هذا إف: مري املؤمننيًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال ألإ: قالعليهام السالم

لقـد كـان : عليـه الـسالمقـال لـه عـيل عز وجلًإبراهيم جذ أصنام قومه غضبا هللا 

ًقد نكس عـن الكعبـة ثالثـة وسـتني صـنام، صىل اهللا عليه وآله وسلمّكذلك وحممد 

.)٢(إىل آخر احلديث... العرب، وأذل من عبدها بالسيفونفاها من جزيرة

: قوله تعاىل

>   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     #  "  !
(  '  &  %  $<.

.٥٨، ٥٧: األنبياء اآلية

مسند اإلمـام . هـ دار املفيد بريوت١٤٠١٤ـ ٢١٩٩٣االختصاص للشيخ املفيد الطبعة الثانية ) ١(

.٢٢٤: ٣احلسني عليه السالم 

.٤٧٤: ٤، تفسري نور الثقلني ٥٠٦: ١االحتجاج ) ٢(
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علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

ن هذا إف: عليه السالمألمري املؤمنني ًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قالإ:)١(قال

ًإبراهيم جذ أصنام قومه غضبا هللا  .عز وجلّ

قـد صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمّلقد كان كذلك، وحممد : عليه السالمقال له عيل 

ّنكس عن الكعبة ثالثامئة وسـتني صـنام، ونفاهـا مـن جزيـرة العـرب، وأذل مـن  ً ّ

.)٢(إىل آخر احلديث. عبدها بالسيف

: له تعاىلقو

>           ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡   �   ~
®  ¬  «   ª<.

.٦٩، ٦٨: األنبياء اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

:قال

ن إفـ: عليـه الـسالممـري املـؤمننيًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال ألإ

النـار عـز وجـللمه قومه إىل احلريق فصرب، فجعـل اهللا قد أسعليه السالمإبراهيم 

.٢١٤: االحتجاج) ١(

.٤٢٥: ٨تفسري كنز الدقائق ) ٢(



»ºq.........................................................................................................................

ّعليه بردا وسالما، فهل فعل بمحمد  ً ًشيئا من ذلك؟صىل اهللا عليه وآله وسلمً

ملـا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّلقد كان كذلك، وحممد : عليه السالمقال له عيل 

ًته اخليربية، فصري اهللا السم يف جوفه بردا وسالمّنزل بخيرب سم .ًا إىل منتهى أجلهّ

فالسم حيرق إذا استقر يف اجلوف كـام أن النـار حتـرق، فهـذا مـن قدرتـه ال 

.)١(تنكره

: قوله تعاىل

>®  ¬  «   ª     ©  ¨  §<.

.٦٩: األنبياء اآلية

صـىل ن رسول اهللا إ: ُألصحابه قبل أن يقتلعليهام السالمقال احلسني بن عيل 

نك ستساق إىل العراق وهي أرض قد التقـى هبـا إُيا بني:قال يلاهللا عليه وآله وسلم

النبيون وأوصياء النبيني، وهي أرض تدعى عمورا، وإنك تستشهد هبا ويستـشهد 

§  ¨  ©     ª   <معك مجاعة من أصـحابك ال جيـدون أمل مـس احلديـد، وتـال 
ًتكون احلرب عليك وعليهم بردا وسـالما، فابـرشوا فـو اهللا >»  ¬  ® ً

.)٢(إىل آخر احلديث... لونا، فانا نرد عىل نبينالئن قت

.٤٣٦: ٨تفسري كنز الدقائق ) ١(

.٦٣ح ٨٤٨: ٢ح، اخلرائج واجلرائ٣٤٢: كلمة اإلمام احلسني عليه السالم) ٢(
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: قوله تعاىل

>w   vx|   {   z   y}  ¡   �    ~
¤  £  ¢¥§  ¦<.

.٧٩: األنبياء اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

.ًن هيوديا من هيود الشام وأحبارهمإ: قال

فإن هذا داود، بكى عىل خطيئته حتى سارت : السالمعليه مري املؤمننيقال أل

. اجلبال معه خلوفه

:عليه السالمفقال له عيل 

. ُأعطي ما هو أفضل من هذاصىل اهللا عليه وآله وسـلمّوحممد . لقد كان كذلك

ُإنه كان إذا قام إىل الصالة، سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيز املرجـل عـىل األثـايف،  ّ

ّـ من عقابه، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه، عز وجلآمنه اهللا ـ من شدة البكاء، وقد ّ

.ًويكون إماما ملن اقتدى به

ّولئن سارت اجلبال وسبحت معه، لقد عمل ملحمد  صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمّ

أ ّرقـ: ّما هو أفضل من هذا، إذ كنا معه عىل جبل حراء، إذ حتـرك اجلبـل، فقـال لـه

ّفليس عليك إال نبي أو صد ًيق شهيد فقر اجلبل جميبا ألمره، منتهيا إىل طاعتهّ ً ّ)١(.

.٤٤٨: ٨تفسري كنز الدقائق ) ١(
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.١٧ـ ١٢: اآليةاملؤمنون 

ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكـون : يف يوم عرفةعليه الـسالمقال اإلمام احلسني 

ًشيئا مذكورا، وخلقتنـي مـن الـرتاب، وأسـكنتني األرحـام، آمنـا لريـب املنـون  ً ً

ًواختالف الدهور، فلم أزل ظاعنا من صلب إىل رحـم يف تقـادم األيـام املاضـية، 

ّوإحسانك إيل يف دولة أئمة الكفـر، الـذين والقرون اخلالية، مل خترجني لرأفتك يب
ّعيل للـذي سـبق ةك، لكنك أخرجتني رأفة منك وحتينقضوا عهدك وكذبوا رسل

يل من اهلدى الذي إليه يرستني، وفيه أنشأتني ومن قبـل ذلـك رؤفـت يل بجميـع 

صنعك وسوابغ نعمك، وابتدعت خلقي من مني يمنى، ثم أسـكنتني يف ظلـامت 

ًودم، مل تـشهدين خلقـي ومل جتعـل إيل شـيئا مـن أمـري ثـم ثالث بني حلم وجلد َّ
ًأخرجتني إىل الدنيا تاما سويا .إىل آخر دعائه الرشيف... )١(ً

.٧٨: ٥، تفسري نور الثقلني ٧٥: ٢إقبال األعامل البن طاوس ) ١(
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: قوله تعاىل
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.١٩: احلج اآلية

ّالصدوق حدثنا أبو حممد عامر بن احلسني األرس وشـني ريض اهللا عنـه قـال 

: ّحدثنا أمحد بـن حممـد الطـريي بمكـة قـال: الّحدثني عيل بن حممد بن عصمة ق

احلنفي عن حييى بـن عبد اهللاحدثنا أبو احلسن ابن أيب شجاع البجيل عن جعفر بن 

قلـت : ّهاشم عن حممد بن جابر عن صدقة بن سعيد عن النـرض بـن مالـك قـال

عـزحدثني عن قول اهللا عبد اهللايا أبا : عليهام السالمللحسني بن عيل بن أيب طالب 

عـز نحن وبنو أميـة اختـصمنا يف اهللا : قال>r  q     p  o  n<وجل

.)١(كذب اهللا فنحن وإياهم اخلصامن يوم القيامة: صدق اهللا، وقالوا: قلنا: وجل

: قوله تعاىل

> £¢¡�~}|¤<.

.٢٩: احلج

: علـيهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

ــول اهللا  ــزيف ق ــلع ــم : وج |  {  ~  �   ¡  ¢  <ث

.٨: ٣تفسري الربهان . ٤٢: ١اخلصال ) ١(
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هو طواف الزيارة يوم النحر وهو  الطواف الواجب، : قال.>£  ¤

ّفإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء، وان قرص وذبـح ومل 

يطف حل لـه الطيـب والـصيد واللبـاس ومل حيـل لـه النـساء حتـى يطـوف 

.)١(بالبيت

: قوله تعاىل
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.٣٦: احلج

: علـيهم الـسالمعن عيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

�  ¡  ~z   y  x  w  v  u  }  |  {<: يف قوله تعـاىل
¤  £  ¢<.

ت جنوهبـا أي فـإذا نحـرت فكلـوا منهـا بمعقولة عىل ثالث، فإذا وج: قال

.وأطعموا القانع واملعرت

.)٢(القانع الذي يسأل، واملعرت الذي يتعرض وال يسأل: قال

.٢٢٩: مسند زيد بن عيل) ١(

.٢٤١: مسند زيد عيل) ٢(



........................................................................................................................gs¼

: قوله تعاىل

>-  1  0  /  .7  6  5   4       3  2<.

.٤٠: احلج اآلية

حينام خرج إىل الكوفة مـع أهـل بيتـه حـني عليهام الـسالمن احلسني بن عيل إ

: طلبه يزيد حلمله عىل بيعته قال

>2  1  0  /  .  -<)١(.

: اىلقوله تع
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.٤١: احلج اآلية

يف قولـه عليـه الـسالميف املناقب البن شهر آشوب قال احلسني بن عـيل 

: تعاىل

>\  [    Z  Y  X  W  V    U  T< .

.)٢(هذه فينا أهل البيت: قال

.٨٤: ٢، تفسري عيل بن إبراهيم القمي ٤١: ٥ري نور الثقلني تفس) ١(

.١١٠: ٩، تفسري كنز الدقائق ٤٧: ٤املناقب البن شهر آشوب ) ٢(
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.١٠،١١: املؤمنون

عبـد ّابن بابويه قال حدثنا حممد بن عمر احلافظ قال حدثنا احلسن بـن روى 

التيمي قال حدثني أيب قال حدثني سـيدي عـيل بـن موسـى الرضـا عـن أبيـه اهللا

ّموسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عـن أبيـه حممـد بـن عـيل عـن أبيـه عـن  ّ

: قالعليهم السالماحلسني بن عيل 

>ª  ©  ¨  §  ¦<)َّيف نزلت)١.

: يف قوله تعاىلعليه السالموقال عيل 

>  Z  [  \  ]  ^     _  `  a  bc< َّيف

.)٢(نزلت

.١١و١٠: الواقعة) ١(

.١٠٩: ١٨الربهان ) ٢(
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.٣٨: الفرقان

قبل عليه الـسالمأتى عيل بن أيب طالب : قالعليهام السالمعن احلسني بن عيل 

: فقال؛عمر: بثالثة أيام رجل من أرشاف متيم يقال لههقتلم

أخربين عن أصحاب الرس يف أي عرص كـانوا وأيـن كانـت أمري املؤمننييا 

ًمنازهلم، ومـن كـان ملكهـم، وهـل بعـث اهللا تعـاىل إلـيهم رسـوال أم ال، وبـامذا 

.ـ ذكرهم وال أجد خربهمعز وجلين أجد يف كتاب اهللا ـ إأهلكوا؟ ف

لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحـد قبلـك وال :عليه السالمله عيل  فقال

ّحيدثك به أحد بعدي إال عني ومـا يف كتـاب اهللا تعـاىل آيـة إال وأنـا أعرفهـا وأعـرف 

تفسريها ويف أي مكان نزلت من سهل أو جبل ويف أي وقـت مـن ليـل أو هنـار، وإن 

ّهناك لعلام مجا وأشار إىل صدره ولكن طالبه  ًِ .يسري، وعن قليل تندمون لو فقدمتوينً

ون شـجرة صـنوبر يقـال ًكان من قصصهم يا أخا متيم أهنم كانوا قوما يعبد

دوشـاب : ت، كان بافث بن نوح غرسها عـىل شـفري عـني يقـال هلـاشاه درخ: هلا

.بعد الطوفانعليه السالمكانت أنبطت لنوح  
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ّوإنام سموا أصحاب الرس ألهنم رسوا نبيهم يف األ ّ رض وذلك بعد سليامن ّ

الرس من : وكانت هلم اثنتا عرشة قرية عىل شاطئ هنر يقال لهعليه السالمبن داود  

. بالد املرشق

وهبم يسمى ذلك النهر ومل يكن يومئذ يف األرض هنر أغزر منـه وال أعـذب 

: آذر، والثالثـة: آبـان والثانيـة: ال قرى أكثر وال أعمر منها تسمى أحـداهنومنه، 

آذر : فـروردين، والـسابعة: ةالـسادسوهبمن، واخلامسة اسفندار، : لرابعةدي، وا

مهر، الثانيـة : تري، واحلادية عرشة: هبشت، والثامنة آرذر والتاسعة مرداد، العارشة

.شهريور: ةعرش

كانت أعظم مدائنهم اسفندار وهي التي ينزهلا ملكهم وكان يـسمى تركـوذ 

، ــعليـه الـسالمكنعان فرعون إبراهيم ـ بن عابور بن يارش بن سار بن نمرود بن

وبرة وقد غرسوا يف كل قرية منها حبة من طلـع تلـك الـصنوبرة صنوهبا العني وال

فنبتت احلبة وصارت شجرة عظيمة، وحرموا ماء العني واألهنار وال يرشبون منها 

وال أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون هو حياة آهلتنـا فـال ينبغـي ألحـد أن 

.هم من هنر الرس الذي عليه قرارهممن حياهتا ويرشبون هم وأنعاميقص

ًوقد جعلوا يف كل شـهر مـن الـسنة يف كـل قريـة عيـدا جيتمـع إليـه أهلهـا 

فيرضبون عىل الشجرة التي هبا كلة من حرير فيها من أنواع الصور ثم يأتون بشياه 

فإذا سطع دخـان . بًوبقر فيذبحوهنا قربانا للشجرة، ويشعلون فيها النريان باحلط
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ًيف اهلواء، وحال بينهم وبني النظـر إىل الـسامء خـروا سـجدا )١(الذبائح وقتارها ّ

فيحـرك يءللشجرة يبكون ويترضعون إليها أن ترىض عنهم وكان الشيطان جي

إين قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا : أغصاهنا ويصيح من ساقها صياح الصبي

ًنفسا وقروا عينا عنـد ذلـك ويـرشبون اخلمـر ويـرضبون فريفعون رؤوسهم،ًّ

باملعــازف ويأخــذون الدســت بنــد، فيكــون عــىل ذلــك يــومهم وليلــتهم ثــم 

.ينرصفون

ًوإنام سمت العجم شهورها بآبان ماه وآذر ماه وغريها اشـتقاقا مـن أسـامء  ّ

تلك القرى لقول أهلها بعضهم لبعض هذا عيد شهر كذا، وعيد شهر كـذا حتـى 

ظمـى اجتمـع عليهـا صـغريهم وكبـريهم فـرضبوا عنـد إذا كان عيد قـريتهم الع

ّالصنوبرة والعني رسادقان من ديباج عليه أنواع الصور اثني عـرش بابـا كـل بـاب  ً

ًألهل قرية منهم ويسجدون لصنوبرة خارجا من الرسادق، ويقربون هلـا الـذبائح 

إبليس عنـد ذلـك فيحـرك الـصنوبرة يءأضعاف ما قربوا للشجرة يف قراهم فيج

ًا شديدا فيكلم من جوفها كالما جهوريا ويعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعدهتم حتريك ً ً ً

ّومنتهم الشياطني كلها، فريفعون رؤوسهم من السجود وهبم من الفرح والنـشاط 

ًما ال يفيقون وال يتكلمون من الرشب والعزف فيكونون عىل ذلك اثني عرش يوما 

.ولياليها بعد أعيادهم سائر السنة ثم ينرصفون

.القتار ـ بالضم ـ الدخان من املطبوخ) ١(
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ًإلـيهم نبيـا عز وجلوعبادهتم غريه بعث اهللا عز وجلفلام طال كفرهم باهللا 

ًمن بني إرسائيل من ولد هيود بن يعقوب، فلبث فيهم زمانا يدعوهم إىل عبـادة اهللا 

ومعرفته وربوبيته فال يتبعونه فلام رأى شدة متـادهيم يف الغـي والـضالل عز وجل

والنجاح، وحـرض عيـد قـريتهم العظمـى وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد 

: قال

يا رب إن عبادك أبوا إال تكذيبي والكفر، وغـدوا يعبـدون شـجرة ال تنفـع 

وال ترض فأيبس شجرهم أمجع وأرهم قدرتك وسلطانك فأصبح القوم وقد يـبس 

.شجرهم فهاهلم ذلك وفظع هبم وصاروا فرقتني

ول رب الـسامء سحر آهلتكم هذا الرجـل الـذي زعـم أنـه رسـ: قالتةفرق

.واألرض إليكم ليرصف وجوهكم عن آهلتكم إىل إهله

ال بل غضبت آهلتكم حني رأت هذا الرجل يعيبها ويقـع فيهـا :وفرقة قالت

ويدعوكم  إىل عبادة غريها فحجبت حسنها وهباءها لكي تغضوا عليـه فتنتـرصوا 

.منه

ألفـواه ثـم ًفأمجع رأهيم عىل قتله فاختذوا أنابيب طواال من رصاص واسعة ا

أرسلوها يف قرار العني إىل أعىل املاء واحدة فوق األخـرى مثـل الـربابخ ونزحـوا 

ًفيها من املاء ثم حفروا يف قرارها بئرا ضيقة املدخل عميقـة وأرسـلوا فيهـا نبـيهم 

اآلن أن نرجـو: األنابيب من املاء وقالواوألقموا فاها صخرة عظيمة، ثم أخرجوا
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ا ودفنـاه عـن عبادهتـت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها ويـصدّترىض عنا آهلتنا إذا رأ

حتت كبريها يتشفى منه، فيعود لنا نورها ونـرضهتا كـام كـان فبقـوا عامـة يـومهم 

: وهو يقولعليه السالميسمعون أنني نبيهم 

سيدي قد ترى ضيق مكاين وشدة كريب فارحم ضعف ركني وقله حيلتـي، 

.عليه السالمعويت حتى مات وعجل بقبض روحي وال تؤخر إجابة د

: جلربائيل) جل جالله(فقال اهللا 

ّيا جربائيل أيظن عبـادي هـؤالء الـذين غـرهم حلمـي وأمنـوا مكـري 

وعبدوا غريي وقتلوا رسويل أن يقوموا لغضبي وخيرجوا من سـلطاين؟ كيـف 

وأنا املنتقم ممن عصاين ومل خيـش عقـايب وإين حلفـت بعـزيت ألجعلـنهم عـربة 

.عاملنيًونكاال لل

فلم يرعهم وهم يف عيدهم ذاك إال بريح عاصف شديدة احلمـرة، فتحـريوا 

.فيها وذعروا منها وتضام بعضهم إىل بعض

ّثم صارت األرض من حتتهم حجر كربيت يتوقد وأظلتهم سـحابة سـوداء 

ًفألقت عليهم كالقبة مجرا يلتهب فذابت أبداهنم كـام يـذوب الرصـاص يف النـار ّ،

ّىل ذكره من غضبه ونزول نقمتـه وال حـول وال قـوة إال بـاهللا العـيل فنعوذ باهللا تعا

.)١(العظيم

.٢٠١: تفسري نور الثقلني) ١(
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.٣٣ـ ٣٠: الشعراء اآلية

قـال علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن عيل

ُفان موسى أعطي اليد فهل عليه السالمًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال لعيل 

صـىل اهللا ّلقد كـان كـذلك وحممـد عليه السالمّفعل ملحمد يشء من هذا؟ قال له عيل 

عـن يمينـه حيـثام ءًأعطي ما هو أفضل من هذا، إن نـورا كـان يـيضعليه وآله وسلم

فـإن هـذا : ه أينام جلس، وكان يراه الناس كلهم، قال له اليهـوديجلس وعن يسار

لقـد عليه الـسالمًموسى بن عمران قد أعطي العصا وكانت حتول ثعبانا؟ قال له عيل 

ًأعطي ما هو أفـضل مـن هـذا، إن رجـال صىل اهللا عليه وآله وسـلمّكان كذلك وحممد 

فاشـتغل عنـه وجلـس كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قـد اشـرتاه

يرشب، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه فقال له بعـض املـستهزئني مـن تطلـب؟ قـال 

ّفأدلـك عـىل مـن يـستخرج : يل عليـه ديـن قـال) يعني أبا جهـل(عمرو بن هشام 
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وكان أبو جهل يقـول ليـت صىل اهللا عليه وآله وسلماحلقوق؟ قال نعم فدله عىل النبي 

ُده؟ فأتى الرجل النبي ّملحمد إيل حاجة فأسخر به وأر فقـال صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمّ

وأنا أستشفع بـك إليـه فقـام ًاّيا حممد بلغني أن بينك وبني عمرو بن هشام حسن: له

ّم يا أبا جهل فأد إىل الرجـل ق: فأتى به فقال لهصىل اهللا عليه وآله وسلممعه رسول اهللا 

ُفأدى إليه حقه، فلام رجع إىل جملـسه ًحقه وإنام كني أبا جهل ذلك اليوم فقام مرسعا 

ّفعلت ذلك فرقا من حممد؟ قـال: قال له بعض أصحابه وحيكـم اعـذروين إنـه ملـا : ً

ًأقبل رأيت عن يمينه رجاال بأيدهيم حراب تـتألأل، وعـن يـساره ثعبـانني تـصطك 

بأسناهنام وتلمح النريان من أبصارمها، لو امتنعت مل آمـن أيبعجـوا بـاحلراب بطنـي 

عـز ني الثعبانان هذا أكرب مما أعطي موسى ثعبـان  بثعبـان موسـى، وزاد اهللا ويقضم

.)١(ًثعبانا وثامنية أمالك معهم احلرابصىل اهللا عليه وآله وسلمًاّحممدوجل

: قوله تعاىل

>¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �  ~<.

.١٠١ـ ١٠٠: الشعراء

: عليـه الـسالمجعفـر قـال جـابر أليب : حدثنا سهل بن أمحد الدينوري، قال

جعلت فداك يا بن رسول اهللا، حدثني بحـديث يف فـضل جـدتك فاطمـة إن أنـا 

.٢٣٩:  تفسري نور الثقلني) ١(
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حـدثني أيب، عـن : عليـه الـسالمقـال أبـو جعفـر . ّحدثت به الشيعة فرحوا بذلك

: قالصىل اهللا عليه وآله وسلمجدي، عن رسول اهللا 

ون منـربي إذا كان يوم القيامة نصب لألنبياء، والرسل منابر من نـور، فيكـ

ّيا حممد، أخطب، فاخطب بخطبة مل يـسمع : أعىل منابرهم يوم القيامة ثم يقول اهللا

. أحد من األنبياء والرسل بمثلها

ثم ينصب لألوصياء منابر من نور وينصب لوصيي عـيل بـن أيب طالـب يف 

.أوساطهم منرب من نور، فيكون منرب عيل أعىل منابرهم يوم القيامة

يا عيل، أخطب، فيخطب خطبة مل يسمع أحد من األوصياء : ثم يقول اهللا له

. بمثلها

ثم ينصب ألوالد األنبياء واملرسلني منابر من نور، فيكـون البنـي وسـبطي 

ورحيانتي أيام حيايت منربان من نور، ثم يقـال هلـام أخطبـا، فيخطبـان بخطبتـني مل 

. يسمع أحد من أوالد األنبياء واملرسلني بمثلها

ّأين فاطمة بنـت حممـد، أيـن خدجيـة بنـت : نادي وهو جربائيلثم ينادي امل

خويلد، أين مريم بنت عمران، أين آسية بنت مزاحم، أين أم كلثـوم أم حييـى بـن 

يا أهل اجلمـع ملـن الكـرم اليـوم؟ فيقـول : زكريا، فيقمن فيقول اهللا تبارك وتعاىل

: اهللا جـل جاللـهفيقول. هللا الواحد القهار:ّحممد وعيل واحلسن واحلسني وفاطمة

ّيا أهل اجلمع إين قد جعلت الكرم ملحمد وعيل واحلسن واحلسني وفاطمة، يا أهل  ّ



........................................................................................................................gs¼

ّا الرؤوس، وغـضوا األبـصار، فـإن هـذه فاطمـة تـسري إىل اجلنـة، ئوطأط: اجلمع

فيأتيها جربائيل بناقة من نوق اجلنة مدبجـة اجلنـب خطامهـا مـن اللؤلـؤ املخفـق 

فتناخ بني يدهيا فرتكبها، فيبعث إليها مائـة ألـف الرطب، عليها رحل من املرجان

ملك فيصريون عىل يمينها، ويبعث إليها مائة ألف ملك فيـصريون عـىل يـسارها، 

ها عنـد بـاب حيملوهنا عـىل أجنحـتهم حتـى يـصريوفيبعث إليها مائة ألف ملك 

يا بنـت حبيبـي مـا التفاتـك، : اجلنة، فإذا صارت عند باب اجلنة تلتفت فيقول اهللا

يـا رب أحببـت أن يعـرف قـدري يف مثـل هـذا : وقد أمرت بك إىل اجلنة؟ فتقول

كان من قلبه حب لـك وألحـد يفيا بنت حبيبي ارجعي انظري :اليوم، فيقول اهللا

. من ذريتك، خذي بيده فادخليه اجلنة

واهللا يا جابر إن ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيهـا عليه السالمقال أبو جعفر 

ّيد من احلب الرديالطري احلب اجلكام يلتقط  ّ.

فإذا صار شيعتها معها عند باب اجلنة يلقى اهللا يف قلـوهبم أن يلتفتـوا، فـإذا 

ّيا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فـيكم فاطمـة بنـت حبيبـي؟ : التفتوا يقول اهللا

يـا أحبـائي : يا رب، أحببنا أن يعرف قدرنا يف مثل هذا اليوم، فيقول اهللا: نوفيقول

ارجعوا انظروا من أحبكم حلب فاطمة، انظروا من أطعمكم حلب فاطمة، انظروا 

من سقاكم رشبة حلب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة حلب فاطمة، انظروا مـن 

. دخلوه اجلنةأسقاكم حلب فاطمة، خذوا بيده ف
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ّواهللا ال يبقى يف الناس إال شاك أو كافر أو منـافق، عليه السالمقال أبو جعفر 

~  �  ¡  ¢  £  ¤     ¥  <: فإذا صاروا بني الطبقات نادوا كـام قـال اهللا تعـاىل
عليـه الـسالمقـال أبـو جعفـر . )١(>¬  ®  ¯¨  ©  ª  »      <فيقولـون >¦

.)٢(>*  +  ,  -  .  /    0  1<هيهات هيهات، منعوا ما طلبوا، 

: قوله تعاىل

>¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �  ~<.

.١٠١: يةالشعراء اآل

:ابوري بسنده عنسروى احلاكم الني

~  �  <: نزلت هذه اآلية فينـا ويف شـيعتنا: قالعليهام السالماحلسني بن عيل 
ّوذلك ان اهللا يفضلنا ويفضل شيعتنا بأن نـشفع فـإذا >¡  ¢  £  ¤     ¥  ¦

.فام لنا من شافعني: رأى ذلك من ليس منهم قال

.)٣(ّبن حممد عن أبيه مثلهًويف سنده أيضا رفعه إىل جعفر 

.١٠٢: الشعراء)١(

، ح ٦٤، ص ٤٣وج ٥٩، ح ٤٥١، ص ٨عنه بحار األنـوار، ج ٢٩٨تفسري فرات الكويف، ص ) ٢(

.٩١١، ح ٢٧، ص ٢؛ القطرة، ج ٥٧

.٥٤١: ١شواهد التنزيل ) ٣(
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»ºw
: قوله تعاىل

>   H   G   F   E   D J   I  KLM  Q   P   O    N
R<.

.١٦: النمل اآلية

أنه قـد آتـاهم اهللا مـا آتـى آل داود مـن عليه السالمٍكالم لإلمام احلسني من 

أن يبني نامذج مـن هـذا عليه السالمُمعرفة منطق الطري، ولكي يثبت ذلك فقد أراد 

.املنطق الذي عرفوه بفضل اهللا هلم، وفيها من العرب واملواعظ ما ال ختفى

عليهام أنه قال اإلمام احلسني بن عيل عليه السالمفقد ورد عن اإلمام الصادق 

.ابن آدم عش ما شئت آخره املوت: إذا صاح النرس قال: )١(السالم

ًان يف البعد عن الناس أنسا: وإذا صاح الغراب قال ُ.

.ّاللهم العن مبغيض آل حممد: صاح القنرب قالوإذا

وإذا صاح اخلطاف قرأ احلمـد هللا رب العـاملني ويمـد الـضالني كـام يمـدها 

.عليهم السالمّوقد ورد مثل ذلك يف روايات أئمة أهل البيت .)٢(القارئ

.٢٧٤: ٥تفسري نور الثقلني ) ١(

.٣١٨: ٣املناقب البن شهر آشوب ) ٢(
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: قوله تعاىل

>  ¿   ¾   ½   ¼       »   º   ¹   ¸   ¶   µ

Á  À<.

.٥: القصص اآلية

:قالعليهام السالماحلسني بن عيل عن 

نحن املستضعفون، ونحن املقهورون، ونحن عرتة رسـول اهللا فمـن نـرصنا 

!  <فرسول اهللا نرص، ومن خذلنا فرسول اهللا خـذل، ونحـن وأعـداؤنا نجتمـع 
.)٢(اآلية)١(>"  #  $  %  &  '  )  (

: قوله تعاىل

>Ý  Ü  Û  Ú<.

.٢١: القصص اآلية

.٣٠: آل عمران) ١(

.٥٦٠: ١النيسابوري شواهد التنزيل للحاكم) ٢(
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:)١(عليه السالمقال احلسني : ر آشوب قالروى ابن شه

ــام خرجــت أطلــب  ًإين مل أخــرج بطــرا وال أرشا وال مفــسدا وال ظاملــا، إن ً ً ً

عن املنكر، أسـري بـسرية ىآمر باملعروف وأهنّالصالح يف أمة جدي حممد، أريد أن 

جدي وسرية أيب عيل بن أيب طالـب، فمـن قبلنـي بقبـول احلـق فـاهللا أوىل بـاحلق 

>Ý  Ü  Û<)٢(.

Ü  Û  Ú  <قالوا فخرج ليلة الثالث من شـعبان سـنة سـتني وهـو يقـرأ 
Ý<)٣(.

:)٤(وروى أبو خمنف يف مقتله قال

: فلام سار احلسني نحو مكة قال

>Ý  Ü  Û  ÚÞä    ã  â  á  à  ß<.

: فلام دخل مكة قال

>+     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !<)٥(.

.٦٢٠: موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم) ١(

.٤٥: هود اآلية) ٢(

.٢١: القصص اآلية) ٣(

.٢٩: مقتل أيب خمنف) ٤(

.٢٢: القصص) ٥(
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»ºz

: قوله تعاىل

> .  -2  1   0  /<.

.١٧: الروم

ليهـودي الـذي لصىل اهللا عليه وآله وسلمعن احلسني بن عيل يف جواب النبي 

:صىل اهللا عليه وآله وسلمسأله حيث قال 

فكان ما بـني عليه السالمأما صالة العشاء فهي الساعة التي تاب اهللا عىل آدم 

لدنيا ويف أيـام اآلخـرة يـوم ما أكل من الشجرة وبني ما تاب ثالثامئة سنة من أيام ا

.كألف سنة مما تعدون

:فصىل آدم صلوات اهللا عليه ثالث ركعات

ركعة خلطيئته وركعة خلطيئة حواء وركعة لتوبته، فتاب اهللا عليه وفـرض اهللا 

عىل أمتي هذه الثالث ركعات، وهي الساعة التي يستجاب فيها الـدعوة ووعـدين 

: ريب أن ال خييب من سأله حيث قال

>2  1   0  /  .  -<)١(.

.٢٧٠: ٣مسند اإلمام احلسني عليه السالم ) ١(
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»º{
: قوله تعاىل

>d   c   b   a   `    _   ^   ]   \   [   Z   Y   Xe
i   h   g   fjo   n   m   l   kp     r  q

w              v  u   t  s<.

.١٥: لقامن اآلية

عبـد بن عمرو بن العاص، فقال عبد اهللاعىل السالماعليهاحلسني بن عيل ّمر

ن ينظر إىل أحـب أهـل األرض إىل أهـل الـسامء، فلينظـر إىل هـذا من أحب أ:اهللا

عليـه املجتاز، وما كلمته منذ ليايل صفني فأتى به أبـو سـعيد اخلـدري إىل احلـسني 

: عليه السالمفقال احلسني السالم

أتعلم إين أحب أهل األرض إىل أهل السامء وتقاتلني وأيب يوم صفني، واهللا 

أطع أبـاك : قال يلصىل اهللا عليه وآله وسلموقال ان النبي ن أيب خلري مني فاستعذر،إ

ن جاهداك عىل ان ترشك يب ما ليس إو: أما سمعت قول اهللا تعاىل: فقال له احلسني

إنـام الطاعـة يف صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلملك به علم فال تطعهام، وقول رسول اهللا 

.)١(املعروف، ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

.٧٥: أدب احلسني ومحاسته. ٧٣: ٤مناقب ابن شهر أشوب ) ١(
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»º}
: قوله تعاىل

>º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²<.

.٦: األحزاب

ّحـدثنا حممـد أبـو بكـر بـن : بن املطلب الشيباين قالعبد اهللاّوعن حممد بن 

بـن عبـد اهللاحـدثنا : ّحدثنا حممد بن العباس املرصي قـال: هارون الدنيوري قال

عبد إسامعيل بن حدثنا : احلذاء قالعبد اهللاحدثنا حريز بن : إبراهيم الغفاري قال

²  <ملا نزل اهللا تبـارك وتعـاىل هـذه اآليـة عليهام السالمقال احلسني بن عيل اهللا
º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³< صـىل اهللا عليـه ُسألت رسـول اهللا

واهللا ما عنى غريكم، وأنتم أولوا األرحام، فإذا مت : )١(ن تأويلها فقالعوآله وسـلم

مىض أبوك فأخوك احلـسن أوىل بـه، فـإذا مـىض فأبوك عيل أوىل يب وبمكاين، فإذا 

احلسن فأنت أوىل به، فقلت يا رسول اهللا فمن بعدي أوىل يب؟ قال ابنك عـيل أوىل 

ّبك من بعدك، فإذا مىض فابنه حممد أوىل به من بعده، فإذا مىض حممد فابنـه جعفـر  ّ

ا مـىض أوىل به وبمكانه من بعده، فإذا مىض جعفر فابنه موسى أوىل من بعده، فـإذ

ّموسى فابنه عيل أوىل به فإذا مىض عيل فابنه حممـد أوىل بـه مـن بعـده، فـإذا مـىض 

.٣٤٣: ٣٦وار بحار األن) ١(
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ّحممد فابنه عيل أوىل به من بعده، فإذا مىض عيل فابنه احلسن أوىل به من بعده، فـإذا 

ّمىض احلسن وقعت الغيبة يف التاسع من ولدك، فهذه األئمة التـسعة مـن صـلبك 

هلم أنـاطينتي، ما لقوم يـؤذوين فـيهم، النتهم منأعطاهم اهللا علمي وفهمي ، طي

.)١(اهللا شفاعتي

: قوله تعاىل

>  H   G    F   E   D   C   B   A   @    ?   >
M  L  K  J  INS  R  Q   P  O<.

.٩: األحزاب اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

ن هـذا إفـ: عليه السالممري املؤمننيوأحبارهم قال ألًن هيوديا من هيود الشامإ: قال

ًقد انترص اهللا له من أعدائه بالريح فهل فعل ملحمد شيئا من هذادهو )٢(؟ّ

أعطي ما هو عليه السالمّلقد كان ذلك كذلك وحممد : عليه السالمقال له عيل 

ق إذ أرسـل أفضل من هذا، ان  اهللا عز ذكره انترص له من أعدائه بالريح يوم اخلنـد

ّعليهم رحيا تذرو احلصا، وجنودا مل يروها فزاد اهللا تبـارك وتعـاىل حممـد ً صـىل اهللا ًاً

.٥٤٥: ٢إثبات اهلداة ) ١(

.١٤: ٦، تفسري نور الثقلني ٥٠٢: ١االحتجاج ) ٢(
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<  ?   @  C  B  A  <: رمحـة، قـال اهللا تبـارك وتعـاىلعليه وآله وسلم
M  L  K  J  I  H  G   F  E  D<)١(.

: قوله تعاىل

>0  /  .  -  ,    +  *14  3  2<.

.٢٣: األحزاب اآلية

إىل عليـه الـسالمملا كان يوم عاشوراء ونشب القتال تسابق أصحاب احلسني 

السالم عليك يا : وقالعليه الـسالمّالقتال، فكان كل من أراد اخلروج ودع احلسني 

*  +    <عليه الـسالموعليك السالم ونحن خلفك ويقرأ :بن رسول اهللا فيجيبه
0  /  .  -  ,14  3  2<)٢(.

وكان يـأيت احلـسني الرجـل : ارزمي يف مقتله ومجيع أهل املقاتلوروى اخلو

بعد الرجل فيقول السالم عليك يا بن رسول اهللا فيجيبه احلسني وعليـك الـسالم 

ثم حيمل فيقتل حتـى >*  +    ,  -  .  /  0<ونحن خلفك ويقرأ 

.)٣(قتلوا عن آخرهم رضوان اهللا عليهم، ومل يبق مع احلسني إال أهل بيته

.٩: األحزاب اآلية) ١(

.٢٨١: كلمة اإلمام احلسني عليه السالم. ١٠٠: ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(

ــ ٤٥٨: ١أصـول الكـايف . ٥٥٧: موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم مقتل اخلوارزمي) ٣(

.١٣٤: أمايل الصدوق٩٤: ٣ـ  تفسري كنز الدقائق ٣حديث ٤٥٩
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: له تعاىلقو

>W[  Z  Y  X ^  ]  \   _
`<.

.٣٣: األحزاب اآلية

احلـسني [عن أنس بن مالك وعن زيد بن عيل بن احلسني عن أبيه عن جـده 

يـأيت كـل يـوم بـاب صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمكان النبي : قال] عليهام السالمبن عيل 

W  Y  X     <الـصالة يـا أهـل بيـت النبـوة : فاطمة عند صـالة الفجـر فيقـول
`   _  ^  ]     \  [    Z< تسعة أشهر بعد ما نزلـت

>¥   ¤     £     ¢  ¡<)٢()١(.

وروى الشيخ يف أماليه قال أخربنا مجاعة عن أيب املفـضل قـال حـدثني أبـو 

عيل أمحد بن عيل بن احلسني قال حدثني أبو احلسن مهدي بن صدقة الربقـي قـال 

ن عيل بن موسى قال حـدثني أيب موسـى بـن حدثنا أيب قال حدثنا الرضا أبو احلس

ّجعفر قال حدثني أيب جعفر بن حممد قال حدثني أيب حممد بن عيل قال حدثني أيب  ّ

بكرأبـوىملـا أتـ: قالعليهم السالمعيل بن احلسني قال حدثني أيب احلسني بن عيل 

خرج وخاطباه يف البيعة وخرجا من عندهعليه الـسالمأمري املؤمننيوعمر إىل منزل 

.١٣٢: طه) ١(

.٢٠٤: ينابيع املودة) ٢(
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حمد اهللا وأثنى عليه مما أصطنع عندهم أهـل فإىل املسجد عليه السالمأمري املؤمنني

ثـم ان ًاهـريوأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطًالبيت، إذ بعث فيهم رسوال منهم 

وفالن أتياين وطالباين بالبيعة ملن سبيله أن يبايعني، أنا ابـن عـم النبـي وأبـو ًفالنا

ال يقوهلا أحد غريي صىل اهللا عليه وآله وسلمخو رسول اهللا ابنيه والصديق األكرب وأ

إال كاذب وأسلمت وصليت وأنا وصيه وزوج ابنته سـيدة نـساء العـاملني فاطمـة 

صـىل اهللا سني سبطي رسـول اهللا احلوأبو احلسن وصىل اهللا عليه وآله وسلمّبنت حممد 

ذكم من الضاللة وأنـا نقاونحن أهل بيت الرمحة بنا هداكم اهللا وبنا عليه وآله وسلم

نزلت سورة القرآن وأنا الويص عىل األمـوات مـن أهـل بيتـه ّصاحب الروح ويف

وأنا ثقته عىل األحياء مـن أمتـه فـاتقوا اهللا يثبـت أقـدامكم صىل اهللا عليه وآله وسلم

.)١(إىل بيتهعليه السالمويتم نعمته عليكم ثم رجع 

: قوله تعاىل

>1  0  /  .    -<.

.٤٥: ألحزاب اآليةا

قـال >)  (<: يف قولـه تعـاىلعلـيهام الـسالمعن احلسني بـن عـيل 

واملشهود يوم القيامة، ثم تال هـذه صىل اهللا عليه وآله وسلمالشاهد جدي رسول اهللا 

.٣١٩: ٢١الربهان ) ١(
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ــــة  ــــال >-    .  /  0  1<اآلي x  w  v      u  t  <وت
{  z  y<)١(.

: قوله تعاىل

> l  k  j  i  h  g  f  eo  n   m<.

.٥٣: األحزاب اآلية

روي انه ملا أقبلوا باحلسن بن عيل ليـدفن مـع رسـول اهللا فخرجـت عائـشة 

كم عن بيتي، وال هيتك عىل رسول اهللا حجابـه، نّنحوا أب: مبادرة عىل بغل، فقالت

:عليه السالمفعند ذلك قال احلسني 

آلــه وســلمصــىل اهللا عليــه وًقــديام هتكــت أنــت وأبــوك حجــاب رســول اهللا 

ن إ، وأن اهللا يسألك عن ذلك يـا عائـشة هوأدخلت بيته من ال جيب رسول اهللا قرب

ًليحـدث بـه عهـدا صىل اهللا عليه وآله وسـلمأخي أمرين أن أقربه من أبيه رسول اهللا 

وأعلمي أن أخي أعلم الناس باهللا ورسوله؟ وأعلم بتأويل كتابه من أن هيتك عـىل 

ــرته، ألن اهللا ت ــول اهللا س ــولرس ــاىل يق ــارك وتع m    l  k  j  i  h   <: ب
o  n< عز وقد أدخلت أنت بيت رسول اهللا الرجال بغري أذنه، وقد قال اهللا

.>x  w  v   u  t  s  r  q  p<: وجل

.١٣٥: ٧جمموع الزوائد ) ١(



»º}........................................................................................................................

ولعمري لقد رضبت أنت ألبيك وفاروقه عند إذن رسول اهللا املعاول وقـد 

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³<عز وجـلقال اهللا 
 ´µ<)١(.

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه عىل رسول اهللا 

بقرهبام منه األذى، وما رعيا من حقه ما أمرمها به عىل لسان رسول اهللا أن اهللا حـرم 

ًعىل املؤمنني أمواتا ما حرم منهم أحياء، وباهللا يا عائشة لو كان هـذا الـذي كرهتـه 

ًيه جائزا فيام بيننا وبني اهللا، لعلمـت أنـه سـيدفن وان رغـم من دفن احلسن عند أب

.)٢(معطسك

عليـه الـسالمسمعت أبـا جعفـر : ّويف أصول الكايف عن حممد بن مسلم قال

ين إيـا أخـي : عليه السالمقال للحسني عليهام السالميقول ملا احترض احلسن بن عيل 

صـىل اهللا ىل رسـول اهللا حفظها فإذا أنا مت فهيئني ثـم وجهنـي إاأوصيك بوصية ف

ثـم ردين ا الـسالمعليهًألحدث به عهدا، ثم ارصفني إىل أمي فاطمة عليه وآله وسلم

فادفني يف البقيع، واعلم أنه سيصيبني من احلمرياء ما يعلـم النـاس مـن صـنيعها 

وعداوهتا لنا أهل البيـت فلـام قـبض صىل اهللا عليه وآله وسلموعداوهتا هللا ولرسوله 

ِوضع عىل رسيره وانطلق به إىل مصىل رسـول اهللا ه السالمعلياحلسن  صـىل اهللا عليـه ُ

.٣: احلجرات) ١(

.٦٩: عنه أدب احلسني ومحاسة٣٠٢: ٢الكايف . ١٤٣: ٤٤البحار ) ٢(
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فلـام أن عليـه الـسالمفيه عىل اجلنائز فصىل عىل احلـسن الذي كان يصىلوآله وسلم

صىل عليه محل فأدخل املسجد فلام أوقف عىل قرب رسـول اهللا بلـغ عائـشة اخلـرب، 

صـىل ليدفنوه مـع رسـول اهللا هام السالمعلياهنم قد أقبلوا باحلسن بن عيل : وقيل هلا

فخرجت مبادرة عىل بغل برسج ـ فكانـت أول امـرأة ركبـت يف اهللا عليه وآله وسلم

دفن فيـه يشء وال يـّنحوا ابنكم عن بيتي فانه ال: ًاإلسالم رسجا ـ فوقفت وقالت

:عليهام السالمهيتك عىل رسول اهللا حجابه، فقال هلا احلسني بن عيل 

صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلمت أنــت وأبــوك حجــاب رســول اهللا ًقــديام هتكــ

قربه، وان اهللا سـائلك صىل اهللا عليه وآله وسـلموأدخلت بيته من ال جيب رسول اهللا 

.عن ذلك يا عائشة

علمـي أن اًان أخي أمرين أن أقربه من أبيه رسول اهللا ليحـدث بـه عهـدا، و

به من أن هيتـك عـىل رسـول اهللا أخي أعلم الناس باهللا ورسوله، وأعلم بتأويل كتا

h  g  f  e  <سرته، ألن اهللا تبارك وتعـاىل يقـول صىل اهللا عليه وآله وسلم
o  n   m    l  k  j  i< صىل اهللا عليـه وقد أدخلت بيت رسول اهللا

t  s  r  q  p  <عـز وجـلالرجال بغـري إذنـه وقـد قـال اهللا وآله وسلم
x  w  v   u<صـىل وفاروقه عىل رسول اهللا ولعمري لقد أدخل أبوك

قرهبام منه األذى، وما رعيا من حقه ما أمرمها اهللا به عـىل لـسان باهللا عليه وآله وسلم

ًان اهللا حرم من املـؤمنني أمواتـا مـا حـرم مـنهم صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
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يه الـسالمعلًأحياء، واهللا يا عائشة لو كان هذا الذي كرهته من دفن احلسن عند أبيه 

إىل آخـر ... ًجائزا فـيام بيننـا وبـني اهللا لعلمـت أنـه سـيدفن وان رغـم معطـسك

.)١(احلديث

: قوله تعاىل

>  \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

  e   d    c   b   a   `   _   ^    ]

k  j  i  h  g  f<.

.٥٨، ٥٧: األحزاب اآلية

حـدثني أبـو خالـد : ان قالروى احلاكم النيسابوري بسنده عن عبد بن ذكو

حدثني : حدثني زيد بن عيل وهو آخذ بشعره قال: الواسطي وهو آخذ بشعره قال

حدثني احلسني بن عـيل وهـو آخـذ بـشعره : عيل بن احلسني وهو آخذ بشعره قال

حدثني رسول اهللا وهو آخذ : حدثني عيل بن أيب طالب وهو آخذ بشعره قال: قال

: بشعره فقال

ك فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا، ومـن آذى اهللا فعليـه من آذى شعرة من

.لعنة اهللا

.٧١: ٦الثقلني تفسري نور. ٣ح ٣٠٢: ١أصول الكايف ) ١(
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:نفس ما ورد من اللفظ إال أنه فيهاهلا ويف رواية 

S  R  Q   <لعنه مأل الساموات واألرض وتـال عز وجلومن آذى اهللا 

^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T<)١(.

: قوله تعاىل

>  Z   Y   X   W    V   U   T   S  \   [
a  `  _   ^  ]<.

.٦٨، ٦٧: األحزاب اآلية

يف خطبة له طويلة إىل أن قال يف تفـسري هـذه عليه السالمعن احلسني بن عيل 

فراقبوا اهللا واتقوه، واسمعوا له وأطيعـوه، واحـذروا املكـر، وال ختـادعوه، .اآلية

ركم ان وفتشوا ضامئرك وال تواربـوه، وتقربـوا إىل اهللا بتوحيـده، وطاعـة مـن أمـ

بكـم الغـي فتـضلوا عـن سـبيل اهللا نح تطيعوه ال متسكوا بعصم الكوافر، وال جيـ

مـن قائـل يف طائفـة ذكـرهم عز وجـلتباع أولئك الذين ضلوا وأضلوا قال اهللا با

ــه  ــذم يف كتاب Z  Y  X  W   V  U  T      S  ]  \  <بال
a  `  _   ^  ]<)٢(.

.١٤٧: ٢شواهد التنزيل ) ١(

.٧٦: عنه كلمة اإلمام احلسني عليه السالم. ١١٨ـ ١١٢: ٩٧بحار األنوار ) ٢(
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»º~
: قوله تعاىل

>w  v  u  t  s  r<اآلية.

.١٢: سبأ اآلية

فقلت يا سيدي أسألك عليه السالمسألت احلسني : األصبغ بن نباته قالعن 

يا أصـبغ : عن يشء أنا به موقن وأنه من رس اهللا وأنت املرسور إليه ذلك الرس فقال

أليب دون يوم مسجد قبا؟صىل اهللا عليه وآله وسلمأتريد أن ترى خماطبة رسول اهللا 

قم فإذا أنا وهو بالكوفة فنظرت فإذا املسجد مـن : ردت قالهو الذي أ: قال

ن سـليامن بـن داود إيـا أصـبغ : قبل أن يرتد إىل برصي فتبسم يف وجهي ثـم قـال

ُأعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي سـليامن، 

كتاب وبيـان نحن الذين عندنا علم ال: صدقت واهللا يا ابن رسول اهللا فقال: فقلت

ما فيه، وليس عند أحد من خلقه ما عندنا، ألنا أهل رس اهللا، ثـم تبـسم يف وجهـي 

: احلمـد هللا عـىل ذلـك، ثـم قـال يل: نحن آل اهللا وورثة رسول اهللا فقلـت: ثم قال

ٍحمتب يف املحراب بردائـه صىل اهللا عليه وآله وسلمأدخل فدخلت فإذا أنا برسول اهللا 

تالبيب األعرس فرأيت رسول قابض عىلعليه السالماملؤمنني فنظرت فإذا أنا بأمري 

بـئس اخللـف خلفتنـي : يعض عىل األنامل وهو يقـولصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

.)١(أنت وأصحابك عليكم لعنة اهللا ولعنتي

.٩٨: ٦، تفسري نور الثقلني ٢١١: ٣املناقب البن شهر آشوب ) ١(
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: قوله تعاىل

>    ½   ¼   »     º   ¹   ¸    ¶   µ    ´   ³
¾¿Ã  Â  Á    ÀÄÈ   Ç  Æ  Å<.

.١٣: يةسبأ اآل

أن علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائـه عـن احلـسني بـن عـيل 

فـإن هـذا سـليامن عليـه الـسالممـري املـؤمننيًهيوديا من هيود الشام وأحبـارهم قـال أل

عليـه الـسالملـه عـيل ما يشاء من حماريب ومتاثيل، قالسخرت له الشياطني يعملون له

ّلقد كان كذلك ولقد أعطي حمم ّأفضل مـن هـذا إن الـشياطني صىل اهللا عليه وآله وسـلمد ُ

صـىل اهللا عليـه وآلـه ّسخرت لسليامن وهي مقيمة عىل كفرها، قـد سـخرت لنبـوة حممـد 

الشياطني باإليامن، فأقبل إليه اجلن التسعة من أرشافهم من جن نـصيبني والـيمن وسلم

ن واملرزبان واملازمـات من بني عمر بن عامر من األحجة منهم شضاة ومضاة واهلملكا

!  <: ونفات وهاضب وهاصب وعمر وهم الذين يقول اهللا تبارك وتعاىل اسمه فـيهم
وهم التسعة يستمعون القـرآن، فأقبـل إليـه ] ١٨: األحقاف[>"  #   $  %  &

عتذروا بأهنم ظنوا كام ظننـتم أن لـن اببطن النخلة؛ فصىل اهللا عليه وآله وسلماجلن والنبي 

ًأحدا، ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفا منهم يبايعونه عـىل الـصوم والـصالة يبعث اهللا ً

ًنصح املسلمني واعتذروا بـأهنم قـالوا عـىل اهللا شـططا وهـذا ووالزكاة واحلج واجلهاد 

بعـد أن صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمّأفضل مما أعطي سليامن سبحان من سخرها لنبوة حممد 

.)١(فلقد شمل مبعثه من اجلن واألنس ما ال حيىصًكانت تتمرد وتزعم أن هللا ولدا

.٦: ١٠١: تفسري نور الثقلني) ١(
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.٩: يس اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

ن إفـعليـه الـسالمًان هيوديا من هيود الشام وأحبـارهم قـال ألمـري املـؤمنني : قال

.حجب عن نمرود بحجب ثالثعليه السالمبراهيم إ

حجـب عمـن أراد صىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك، وحممد : قال عيل

.قتله بحجب مخس، ثالث بثالث واثنان فضل

ًوهو يـصف حممـدا قـالعز وجلفان اهللا  ّ :>m  l  k  j  i<

r  q  s<فهذا احلجاب الثاين >p  o  n<ّفهذا احلجاب األول 
t<فهذا احلجاب الثالث ثم قال :>  ¡  �  ~  }  |   {  z

ــال >¢  £  ¤  ¥   ¦ ــم ق ــع ث ــاب الراب ــذا احلج d  c   <فه
g  f  e<)٢(فهذه اخلمس حجب)١(.

.٨: يس) ١(

.١٦٥: ٦تفسري نور الثقلني . ٣١٧: ١: االحتجاج) ٢(
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: قوله تعاىل
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.١٢: يس اآلية

دثنا حـ: ّحدثنا حممد بن احلسني بن أمحد بن الوليـد قـال: يف أمايل الصدوق

حـدثنا : ّحدثنا حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب قال: قال: احلسن بن متيل الدقاق

حدثنا ثابت بن دينار الثاميل عـن : ّحممد بن سنان عن جعفر بن سليامن النهدي قال

ملـا : قـال] علـيهام الـسالماحلسني بـن عـيل [سيد العابدين عيل بن احلسني عن أبيه 

º  ¹  «  ¼  ½      <صىل اهللا عليه وآله وسـلمنزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا
يا رسول اهللا هو التوراة؟:أبو بكر وعمر من جملسهام فقاالمقا>¾

.ال: قال

فهو اإلنجيل؟: قاال

.ال: قال

فهو القرآن؟: قاال

.ال: قال

صـىل اهللا عليـه وآلـه فقال رسـول اهللا عليه السالمعيل أمري املؤمننيفأقبل : قال

.)١(هذا، انه اإلمام املبني الذين أحىص اهللا تبارك وتعاىل فيه علم كل يشءهووسلم

.٩٤: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم١١ح ٩٤املجلس ٥٢٤أمايل الصدوق ) ١(
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:قوله تعاىل
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.٧٩، ٧٨: يس اآلية

علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

:قال

عليـه ن إبـراهيم إفـ: مري املـؤمننيًا من هيود الشام وأحبارهم قال ألن هيوديإ

. قد هبت الذي كفر بربهان عىل نبوتهالسالم

: عليه السالمقال عيل 

أتاه مكذب بالبعث بعد املوت صىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد 

: ُوهو أيب بن خلق اجلمعي معه عظم نخر ففركه ثم قال

ًفانطق اهللا حممدا بمحكم آياته وهبتـه >o  n  m  l  k<ّيا حممد ّ

: بربهان نبوته فقال

>v  u  t  s  rw{  z      y  x<.

.)١(ًفانرصف مبهوتا

.١٨٧: ٦، تفسري نور الثقلني ٢٤٥: ٢االحتجاج ) ١(
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: قوله تعاىل

>C  B   A  @<.

.٨٣: الصافات

ٍلرجـل حيـنام قـال عليه السالميف معنى الشيعة وحقيقتها قال اإلمام احلسني 

:قال،ن شيعتكمأنا م: له

ن إقـول لـك اهللا كـذبت وفجـرت يف دعـواك يًشـيئا ِعّتق اهللا وال تـدا

شيعتنا من سلمت قلوهبم من كل غش ودغل، ولكـن قـل إين مـن مـواليكم 

.وحمبيكم

عليـه ان من شيعته أي شيعة عيل، إبراهيم عليهم السالموقد فرس أهل البيت 

.والروايات كثرية يف ذلكالسالم

: ىلقوله تعا

>  +    *   )   (   '   &   %      $   #   "   !
,-1  0        /  .<.

.١٠٥ـ ١٠٣: الصافات اآلية
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علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن احلسني بن عـيل 

: قال

عليـه مـري املـؤمننيًإن هيوديا من هيود الـشام وأحبـارهم قـال أل

:السالم

.ّقد أضجع ولده وتله للجبني؟عليه السالمفإن هذا إبراهيم 

:عليه السالمفقال له عيل 

د  ّـلقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم بعد اإلضجاع الفداء، وحمم صـىل ُ

عىل محزة عمه عليه السالم، أنه وقف ةُأصيب بأفجع منه فجيعاهللا عليه وآله وسلم

ليـه أسد اهللا وأسد رسوله ونارص دينه وقد فرق بني روحه وجسده فلم يـبن ع

عه مـن قلبـه وقلـوب أهـل بيتـه، حرقه ومل يفض عليه عربة ومل ينظر إىل موضـ

صىل اهللا عليـه ِه ويستسلم ألمره يف مجيع الفعال، وقال رببصعز وجلاهللا لرييض

:وآله وسلم

حواصـل الطيـور لرتكته حتى حيرش من بطون السباع وةلو ال أن حتزن صفي

.)١(بعدي لفعلت ذلكّةولو ال أن يكون سن

.٦: ٢٢٦: تفسري نور الثقلني) ١(
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.٢٦: ص اآلية

ان املقصود باآلية هـو داود وذلـك ان النبـي : عليه السالمُما رواه احلسني بن عيل 

.عليه السالمأنت رابع اخللفاء كام سامه اخلرض عليه السالمقال لعيل صىل اهللا عليه وآله وسلم

.فراجع>%  &  '  )  (<:يف تفسري قوله تعاىلّوالرواية مفصلة

: قوله تعاىل

>'   &   %   $   #   "   !(,   +   *   )-  /   .
2  1        0<.

.٢٧: سورة ص

ّابن بابويه قال حدثنا عيل بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق ريض اهللا عنـه قـال 
هل بن زياد اآلدمـي الـراوي عـن ّحدثنا حممد بن احلسن الطائي قال حدثنا أبو سعيد س

يقـول حـدثني أيب عليـه الـسالمّعيل بن جعفر الكويف قال سمعت سيدي عيل بن حممـد 

ّحممد بن عيل عن أبيه الرضا عيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفـر بـن 
ّحممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أب سالمعليـه الـه احلسني عن أبيه يّ
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ّوحدثنا حممد بن عمر احلافظ البغدادي قال حـدثني أبـو القاسـم إسـحاق بـن جعفـر 
ّالعلوي قال حدثني أيب جعفر بن حممد بن سليامن بن حممد القـريش عـن إسـامعيل بـن  ّ
ّأيب زياد السكوين عن جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عـن جـده احلـسني 

دثنا حممد بن عمر احلافظ البغـدادي قـال حـدثني أبـو ، وحعليه السالمبن عيل عن عيل 

حدثني أيب جعفر بن حممد بن سليامن بـن حممـد : القاسم إسحاق بن جعفر العلوي قال

القريش عن إسامعيل بن أيب زياد السكوين عن جعفر بن حممد عن أبيـه حممـد بـن عـيل 

:ان الـدقاق قـالواللفظ لعيل بن حممد بـن عمـرعليهم السالمعن أبيه عن جده عن عيل 

أخربنـا عـن خروجنـا : دخل رجل من أهل العراق عيل أمري املؤمنني عليه السالم فقال

إىل أهل الشام أبقضاء من اهللا وقدر؟ فقال له أمري املؤمنني أجل يا شيخ فواهللا مـا علـوتم 

عنـائي فقال الشيخ عند اهللا أحتـسب . إال بقضاء من اهللا وقدرٍتلعة وال هبطتم بطن واد 

ًمهال يا شيخ لعلك تظن قضاء حتام وقدرا الزما لـو كـان كـذلك : قال.أمري املؤمننييا ً ً ً ً

لبطل الثواب والعقاب واألمر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيـد ومل يكـن 

ئمة من املـذنب، واملـذنب ان املحسن أوىل لالكئمة وال ملحسن حممدة، ولعىل مسيئ ال

تلك مقالة عبدة األوثان وخصامء الرمحـان، وقدريـة األمـة أوىل باإلحسان من املحسن 

ًختيريا، وهنى حتذيرا، وأعطى عىل القليل كثـريا ّوجموسها، يا شيخ ان اهللا عز وجل كلف  ً ً

ًومل يعص مغلوبا ومل يطع مكرها ومل خيلق الساموات واألرض ومـا بيـنهام بـاطال ذلـك  ً

.)١(...ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

.٤٥، ص٤ج: الربهان يف تفسري القرآن) ١(
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.٤٧: غافر اآلية

يف خطبـة طويلـة يف قولـه علـيهام الـسالماإلمام احلسني بن عيل عن 

: تعاىل

. >°  ±... إىل قوله تعاىل{  ~  �     ¡<

ترك الطاعة ان أمروا بطاعته، والرتفـع أفتدرون االستكبار ما هو؟ هو: قال

ّوا إىل متابعته، والقرآن ينطق من هذا عن كثري، ان تدبره متدبر وزجـره بعىل من ند ّ

.)١(ووعظه

: قوله تعاىل

>A    @  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7<.

.٢٧: غافر اآلية

.٧٧: السالمعنه كلمة اإلمام احلسني عليه. ١١٨ـ ١١٢: ٩٧بحار األنوار ) ١(



»º¥...............................................................................................................................

: قالعليه السالميف أحدى خطب اإلمام احلسني 

فسكم وحاسبوها هل يصلح لكم قتال مثيل وأنا ابن بنـت نبـيكم راجعوا أن

وليس عىل وجه األرض ابن بنـت نبـي غـريي؟ وعـيل أيب وجعفـر ذو اجلنـاحني 

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمعمي، ومحزة سيد الشهداء عم أيب؟ وقال يل رسـول اهللا 

ق فـو هـو احلـوفإن صدقتموين بام أقول ، »هذان سيدا شباب أهل اجلنة«:وألخي

وإال فأسـالوا أصـحاب أهلـههمقت عليـيمنذ علمت أن اهللا ًاكذبُتاهللا ما تعمد

بـن وأبا سعيد وسهلعبد اهللاعن ذلك جابر بن صىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

سعد، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، خيربونكم بذلك، وحيكم أما تتقون اهللا أمـا 

.يف هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟

: ذي اجلوشنقال عند ذلك شمر بنف

.إن كنت أدري ما يقول؟فهو يعبد اهللا عىل حر

ًواهللا يا شمر إنك لتعبد اهللا عىل سبعني حرفا وأمـا :فقال له حبيب بن مظهر

أهيـا النـاس ذروين : نحن فو اهللا إنا لندري ما يقول وإنه قد طبع عىل قلبك ثم قال

يمنعك أن تنزل عـىل حكـم بنـي عمـك؟ أرجع إىل مأمني من األرض فقالوا وما 

ـــــــال ـــــــاذ اهللا : فق =   <  ?  @    7    8  9  :  ;  >  <مع
A<)عليه السالمإىل آخر خطبته )١ .

.٩١٠، موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم صفحة ٢٧: غافر) ١(
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.٥٤، ٥٣: فصلت اآلية

: قالعليهم السالمعن موسى بن جعفر عن آبيه عن آبائه عن احلسن بن عيل 

فـإن هـذا موسـى بـن عليـه الـسالمًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال لعـيل 

عليـه قال له عـيل ،فرعون وأراه اآلية الكربىإىلـ عز وجلعمران قد أرسله اهللا ـ 

أرسـله اهللا إىل فراعنـة شـتى صىل اهللا عليه وآله وسـلمّلك وحممد لقد كان كذالسالم

، وشيبة وأيب البخرتي والنرض بـن احلـرث ةبن ربيعةوعتبمثل أيب جهل بن هشام 

الوليـد بـن : وأيب بن خلف، ومنبه ونبيه ابني احلجـاج، وإىل اخلمـسة املـستهزئني

عبـد يغـوث الزهـري املغرية املخزومي، والعامر بن وائل السهمي، واألسود بـن 

فـاق ويف واألسود بـن املطلـب واحلـارث بـن الطالطلـة، فـأراهم اآليـات يف اآل

.)١(أنفسهم حتى يتبني هلم أنه احلق

.٦: ٣٧٨ـ ٣٧٧: تفسري نور الثقلني) ١(
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: قوله تعاىل

>u   t  s  r  q  p<.

.٧: الشورى

s  r  q  <عند تفـسريه لقولـه تعـاىل عليه السالمقال اإلمام احلسني 
u   t<هـدى فأجـابوه إليـه، وإمـام دعـا إىل ضـاللة إمـام دعـا إىل: فقال

r  q  p  <: عز وجلفأجابوه إليها، هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار وهو قوله 
u   t  s<)١(.

: قوله تعاىل

>3        2  147  6     5<.

.١١: الشورى اآلية

ن أفـضل الفـرائض إ: قـال فيـهعليـه الـسالميف حديث لإلمـام احلـسني 

بها عىل اإلنسان معرفة الرب واإلقـرار لـه بالعبوديـة، وحـد املعرفـة  أن وأوج

يعرف أنه ال إله غريه، وال شبيه له وال نظري له، وأن يعـرف أنـه قـديم مثبـت، 

.٢٩٣: التفسري املنسوب لإلمام احلسن العسكري عليه السالم) ١(
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5     14  2        3<موجود غري فقيد، موصوف من غري شبيه وال مثيل
7  6<)١(.

: قوله تعاىل

>  0  /  .    -     ,   +3  2  1<.

.٢٣: الشورى اآلية

ّحممد بن العباس عن عبدالعزيز بن حييى عن حممد بن زكريا عـن حممـد بـن  ّ ّ

اجلشمي عن اهليثم بن عدي عن سعيد بن صفوان عبدامللك بن عمري عـن عبد اهللا

+   ,     -    .  /  0  <عز وجلاحلسني بن عيل صلوات اهللا عليهام يف قول اهللا 

ّان القرابة التي أمر اهللا بصلتها وعظـم حقهـا وجعـل اخلـري : قال>1  2  3 ّ

.)٢(فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب حقنا عىل كل مسلم

أخربينـي جعلـت : قلت لفاطمة بنت احلـسني: وعن عطاء بن أيب رياح قال

.فداك بحديث أحدث واحتج به عىل الناس

صـىل اهللا عليـه ان النبي ] معليهام السالاحلسني بن عيل [نعم أخربين أيب : قالت

ن يفرضوا لرسـول أًكان نازال باملدينة وان من آتاه من املهاجرين مرسوا وآله وسلم

.٣٥حديث ٧٩: التوحيد للصدوق) ١(

.٢٥١: ٢٣بحار األنوار . ١٢٤: ٤تفسري الربهان ) ٢(
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صـىل اهللا ستعني هبا عىل من آتاه فأتوا رسـول اهللا يفريضة صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

مـن نـا أتينـاك لتفـرض إقد رأينا ما ينوبك مـن النوائـب و: وقالواعليه وآله وسلم

.أموالنا فريضة تستعني هبا عىل من آتاك

:ًطويال ثم رفع رأسه فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمفأطرق النبي : قال

ًإين مل أؤمر أن آخذ منك عىل ما جئتم به شيئا، انطلقوا إين مل أؤمر بـيشء وان 

.أمرت به أعلمتكم

:فقالعليه السالمفنزل جربائيل : قال

مقالة قومك ومـا عرضـوا عليـك وقـد أنـزل اهللا ّيا حممد ان ربك قد سمع

.>+   ,     -    .  /  0  1  2  3<عليهم فريضة 

إال أن صىل اهللا عليه وآله وسلمما أراد رسول اهللا : فخرجوا وهم يقولون: قال

.تذل له األشياء وختضع له الرقاب ما دامت الساموات واألرض لنبي عبداملطلب

عليـه إىل عـيل بـن أيب طالـب اهللا عليه وآله وسـلمصىلفبعث رسول اهللا : قال

ًأهيـا النـاس مـن انـتقص أجـريا : صعد املنرب وادع الناس إليك ثم قلأأن : السالم

.أجره فليتبوأ مقعده من النار

.ومن ادعى إىل غري مواليه فليتبوأ مقعده من النار

.ومن انتفى من والديه فليتبوأ مقعده من النار

يا أبا احلسن ما هلن من تأويل؟: الرجل وقمفقا: قال
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.اهللا ورسوله أعلم: فقال

ويـل لقـريش : فأخربه فقال النبـيصىل اهللا عليه وآله وسلمثم أتى رسول اهللا 

إين أنا األجري الذي : نطلق فأخربهمايا عيل : من تأويلهن، ـ ثالث مرات ـ ثم قال

.وأنا وأنت أبو املؤمننيأثبت اهللا مودته من السامء، ثم أنا وأنت موىل املؤمنني

:فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمثم خرج رسول اهللا 

يـا أهيـا النـاس ان : قريش واملهاجرين واألنصار، فلام اجتمعوا قالرشيا مع

ًعليا أولكم إيامنا باهللا، وأقومكم بأمر اهللا، وأوفاكم بعهد اهللا، وأعلمكـم بالقـضية 

.فضلكم عند اهللا مزيةوأقسمكم بالسوية، وأرمحكم بالرعية، أ

@  A  <ن اهللا مثـل أمتـي يف الطـني وعلمنـي أسـامءهم كـام إ: ثم قال
C  B< ثم عرضهم فمر يب أصحاب الرايـات فاسـتغفرت لعـيل وشـيعته

وسألت ريب أن تستقيم أمتي عىل عيل من بعدي فأبى إال ان يضل من يشاء وهيدي 

:من يشاء، ثم ابتدأين ريب يف عيل بسبع خصال

.فانه أول من ينشق عنه األرض معي وال فخر: والهنأما أ

.ويض كام يذود الرعاة غريبة اإلبلحفانه يذود أعداءه عن : وأما الثانية

.فان من فقراء شيعة عيل ليشفع مثل ربيعة ومرض: وأما الثالثة

.فانه أول من يقرع باب اجلنة معي وال فخر: وأما الرابعة

.ج من احلور العني معي وال فخرفانه أول من يزو: وأما اخلامسة
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.فانه أول من يسكن معي يف عليني وال فخر: وأما السادسة

³  ²»  ¬  ®  ¯   °  ±<ُفانه أول مـن يـسقى : وأما السابعة
¶  µ  ´<)٢()١(.

: قوله تعاىل

>]\_^ f e d cba`g<.

.٢٥: الشورى اآلية

قـال عليهم السالمبن عيل عن آبائه عن احلسنيعليه السالمعن اإلمام الرضا 

إن لك يا : فقالواصىل اهللا عليه وآله وسلماجتمع املهاجرون واألنصار إىل رسول اهللا 

ِرسول اهللا مؤنة يف نفقتك وفيمن يأتيـك مـن الوفـود، وهـذه أموالنـا مـع دمائنـا 

ًفاحكم فيها بارا مأجورا، أعط ما شئت وأمسك مـا شـئت مـن غـري حـرج قـال ً ّ :

+   ,     -    .  /  0  1  <ّيـا حممـد : اىل إليه الروح األمني فقالفأنزل اهللا تع

يعني أن تودوا قرابتي من بعـدي فخرجـوا ] ٢٣اآلية : سورة الشورى[>2  3

نا عليـه إال ضـترك ما عرصىل اهللا عليه وآله وسـلمما محل رسول اهللا : فقال املنافقون

وكان ذلك من قـوهلم ،اه يف جملسهليحثنا عىل قرابته من بعده وإن هو إال يشء افرت

.٢٦و٢٥: املطففني) ١(

.٣٩٣: تفسري فرات الكويف) ٢(
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<  ?   @  C   B  A  =:  ;   ><هذه اآليـة عز وجلفأنزل اهللا ،ًعظيام
  D  EFG   H   I  J  KLM        N  O  P   QRS  T   UV<

إي واهللا يا: هل من حدث؟ فقالوا: فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمفبعث إليهم النبي 

ًرسول اهللا لقد قال بعضنا كالما غليظا كرهناه، فتال عليهم رسول اهللا  صىل اهللا عليـه ً

\  [    ^  _          `  <اآلية فبكوا واشتد بكـاؤهم، فـأنزل اهللا تعـاىل وآله وسـلم

g  f  e  d  c  b  a<)١(.

: قوله تعاىل

>  ×   Ö   Õ   Ô    Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï

Ø<.

.٣٠: الشورى اآلية

لو ال التقية ما عرف ولينا من عدونا، ولـو : عليهام السالمل احلسني بن عيل قا

ال معرفة حقوق اإلخوان ما عرف من السيئات يشء إال عوقب عىل مجيعها، لكـن 

Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  <: اهللا عــز وجــل يقــول

Ø  ×<)٢(.

.٨:٧تفسري نور الثقلني ) ١(

.١١٠ص: ملعة من بالغة احلسني عليه السالم لسيد مصطفى املوسوي آل اعتامد) ٢(
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»º«
: قوله تعاىل

><    ;   :=F   E   D   C    B   A   @    ?   >G  J    I    H
L  KMR   Q  P  O        NSV   U  T<.

.٨: األحقاف اآلية

: قالعليهم السالمعن آبائه عن احلسني بن عيل عليه السالمعن اإلمام الرضا 

إن لك يا : فقالواصىل اهللا عليه وآله وسلماجتمع املهاجرون واألنصار إىل رسول اهللا 

ِتيـك مـن الوفـود، وهـذه أموالنـا مـع دمائنـا رسول اهللا مؤنة يف نفقتك وفيمن يأ

ًفاحكم فيها بارا مأجورا، أعط ما شئت وأمسك مـا شـئت مـن غـري حـرج قـال ً ّ :

+   ,     -    .  /  0  1  <ّيـا حممـد : فأنزل اهللا تعاىل إليه الروح األمني فقال

ّيعني أن تودوا قرابتي من بعـدي فخرجـوا ] ٢٣اآلية : سورة الشورى[>2  3

نا عليـه إال ضـترك ما عرصىل اهللا عليه وآله وسـلمما محل رسول اهللا : املنافقونفقال

ِثنا عىل قرابته من بعده وإن هو إال يشء افرتاه يف جملسه وكان ذلك مـن قـوهلم حلي

<  ?   @  C   B  A  =:  ;   ><: ِهذه اآليةعز وجلًعظيام، فأنزل اهللا 
F  E  DGL  K  J   I   HM      NR   Q  P  OSV   U  T<

إي واهللا يا :هل من حدث؟ فقالوا: فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمث إليهم النبي عفب
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ًرسول اهللا لقد قال بعضنا كالما غليظا كرهناه، فتال عليهم رسول اهللا  صىل اهللا عليـه ً

`  \  [    ^  _   <ّاآلية فبكوا واشتد بكـاؤهم، فـأنزل اهللا تعـاىل وآله وسلم

g  f  e  d  c  b  a<)١(.

: قوله تعاىل

>  +   *    )   (   '   &   %   $    #   "   !
,-3  2  1  0  /  .<.

.٢٩: األحقاف اآلية

أمري املـؤمننيعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن عيل عن 

وفيـه إن ،له وسلمصىل اهللا عليه وآحديث طويل يذكر فيه مناقب النبي عليهم السالم

صـىل اهللا عليـه ّوقد سخرت لنبوة حممد ،الشياطني سخرت وهي مقيمة عىل كفرها

رشافهـم، واحـد مـن الشياطني باإليامن فأقبل إليه من اجلن التسعة من أوآله وسلم

حجـة مـنهم شـضاة ومـضاة الإن من بني عمرو بن عامر مـن يمجن نصيبني وال

وهاضب وهضب وعمـر وهـم الـذين يقـول اهللا واهلملكان واملرزبان واملازمان و

وهـم التـسعة يـستمعون القـرآن >!  "  #   $  %  &<تبارك اسمه فيهم 

فاعتذروا بـأهنم ظنـوا ،ببطن النخلصىل اهللا عليه وآله وسلمّفأقبل إليه اجلن والنبي 

.٨: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(
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ه ًحد وسبعون ألفـا مـنهم فبـايعوواًكام ظننتم أن لن يبعث اهللا أحدا، لقد أقبل إليه 

ّعىل الصوم والصالة والزكاة واحلج واجلهاد ونـصح املـسلمني، فاعتـذروا بـأهنم 

ّقالوا عىل اهللا شططا، وهذا أفضل مما أعطي سليامن، فـسبحان مـن سـخرها لنبـوة  ً

ًبعد أن كانت تتمرد وتزعم أن له ولـدا، فلقـد شـمل صىل اهللا عليه وآله وسلمّحممد 

.)١(مبعثه من اجلن واإلنس ما ال حيىص

»º¬
: قوله تعاىل

>  "   ! $   #  )   (  '   &   %  ,   +*
  4   3   2   1   0  /   .   -  567  9    8  :

<  ;<.

.٢، ١: حممد اآلية

سمعت احلـسني : بن حزن قالعبد اهللاابوري بسنده عن سروى احلاكم الني

!  "  #  $  %  &  ' )  (  *+  <بن عيل بمكة وذكـر 
نزلــت فينــا ويف : ثــم قــال>5  6,  -  .  / 0  1  2  3  4

.)٢(بني أمية

.١٩: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(

.٢٤١: ٢شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ٢(
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»º®
: قوله تعاىل

>  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "      !

:  9  8  7   6  5  4  3  2  1<.

.٣ـ١: الفتح اآلية

علـيهم الـسالمن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل ععن موسى بن جعفر 

:قال

عليـه فـإن آدم :عليـه الـسالمالشام وأحبارهم قـال لعـيل ًإن هيوديا من هيود

ّلقد كـان كـذلك وحممـد عليه السالمِتاب اهللا عليه من خطيئته؟ قال له عيل السالم

عـز نزل فيه ما هو أكرب من هذا من غري ذنب أتى، قال اهللا ـ صىل اهللا عليه وآله وسلم

ــل ــري>'  )  (  *  +  ,  -   .  /<: ـوج ــدا غ ًإن حمم ــوم ّ ــواف ي م

صىل اهللا عليه وآله ولقد كان :عليه السالمالقيامة بوزر وال مطلوب فيها بذنب، وقال 

يا رسول اهللا أليس اهللا قد غفر لك ما تقدم : يبكي حتى يغشى عليه، فقيل لهوسلم

ًبىل أفال أكون عبدا شكورا؟: من ذنبك وما تأخر قال واحلديث طويل أخذنا منـه . ً

.)١(موضع احلاجة

.٥٩: ٧سري نور الثقلني تف) ١(
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ّوعن حنان بن جابر، عن حممد بن عيل الصرييف، عن احلسني بن األشقر عن 

كنـت : قـالعليـه الـسالمّعمرو بن أيب املقدام، عن جابر اجلعفي، عن حممد الباقر 

يـا : مية، من شيعتنا فقال لهأإذ أتاه رجل من بني عليهام الـسالمعند احلسني بن عيل 

فأين أنت من عـوذة : وجع رجيل، قالابن رسول اهللا ما قدرت أن أميش إليك من

!      "  #  $  %  &  <: يا ابن رسول اهللا ومـا ذاك؟ قـال: احلسن بن عيل؟ قال

ففعلت ما أمرين به فام أحسـست : قال>P  O  N  Mـ إىل قوله ـ '  )  (

.)١(بعد ذلك بيشء منها بعون اهللا تعاىل

:قوله تعاىل

>1  0  /  .  -  ,<.

.١٠: ةالفتح اآلي

ّونزل احلسني يف موضعه ذلك ونزل احلر حـذاءه يف : اخلوارزمي يف مقتلهىرو

رس ودعا احلسني بـدواة وبيـاض وكتـب إىل أرشاف الكوفـة اضده الذين هم ألف ف

بـن بسم اهللا الرمحن الرحيم، من احلـسني بـن عـيل إىل سـليامن«ممن يظن أنه عىل رأيه 

املـؤمنني؛ أمـا ةبن وال؛ ومجاعـعبد اهللاد؛ وبن شداةرصد؛ واملسيب بن نجبة؛ ودفاع

مـن رأى : قـد قـال يف حياتـهصىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّبعد ـ فقد علمتم أن رسول اهللا 

.١١، ح ٥٤: ٧، عنه تفسري نور الثقلني ٣٣ص: ّطب األئمة) ١(
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ًسلطانا جائرا مستحال حلرم اهللا ناكثا لعهد اهللا خمالفا لسنة رسـول اهللا يعمـل يف عبـادة  ً ً ًً

، هًحقيقا عىل اهللا أن يدخلـه مدخلـنثم مل يغري بقول وال فعل كا،اهللا باإلثم والعدوان

،وقد علمتم أن هؤالء القوم قد لزمـوا طاعـة الـشيطان، وتولـوا عـن طاعـة الـرمحن

اّواستأثروا بـالفيء، وأحلـو،حكاموعطلوا احلدود واأل،وأظهروا يف األرض الفساد

ليـه صـىل اهللا عوإين أحق هبذا األمر لقرابتي من رسـول اهللا ،ّوحرموا حالله،حرام اهللا

متم عيل رسلكم ببيعتكم أنكم ال تـسلموين أنفـسكم وقد أتتني كتبكم وقد،وآله وسلم

أسوة وإن مل تفعلوا ونقضتم عهود كـم ّفلكم يف،وأهيل وولدي مع أهليكم وأوالدكم

. فلعمري ما هي منكم بنكر لقد فعلتموها بـأيب وأخـي وابـن عمـي،ونكثتم بيعتكم

,  -  .  /  <ّتم ونـصيبكم ضـيعتماغرت بكم فحظكم أخطـأمن واملغرور 
.)١(»وسيغني اهللا عنكم والسالم>0  1

: قوله تعاىل

>  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹
ÁÂÇ   Æ    Å   Ä   ÃÈ  Ì   Ë   Ê   É

Ð  Ï  Î  ÍÑ Ó ÒÔÕ × ÖÛ     Ú  Ù  Ø<.

.١٥: الفتح اآلية

.٥١٦موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه السالم ص) ١(
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لـسالمعلـيهم اعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

:قال

:عليه السالممري املؤمننيًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال أل

صـىل اهللا ّفهل فعل بمحمـد ،ُقد أعطي املن والسلوىعليه السالمفإن موسى 

.نظري هذا؟عليه وآله وسلم

:عليه السالمقال له عيل 

ضل مـن هـذا ُأعطي ما هو أفصىل اهللا عليه وآله وسلمّلقد كان كذلك وحممد 

أحل له املغانم وألمته ومل حتل الغنائم ألحد من قبله فهـذا أفـضل عز وجلإن اهللا 

.)١(من املن والسلوى واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة

: قوله تعاىل

>¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡§  ¬  «  ª   ©  ¨
´    ³    ²   ±   °   ̄   ®µ  º   ¹   ¸   ¶

À  ¿   ¾  ½  ¼  »<.

.٢٧: آليةالفتح ا

.٦٩ـ ٦٨:  ٧: تفسري نور الثقلني) ١(
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علـيهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

هـذا عليـه الـسالممـري املـؤمننيًإن هيوديا من هيود الشام وأحبـارهم قـال أل: قال

ًيوسف قاسى مرارة الغربة وحبس من السجن ترقبا للمعـصية، وألقـي يف اجلـب 

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّلك وحممـد لقد كان كـذ:عليه السالمقال له عيل ،ًوحيدا

ّقاسى مرارة الغربة وفراق األهل واألوالد، مهاجرا من حرم اهللا تعاىل وأمنه، فلـام  ً

كآبته واستشعاره احلزن أراه تبارك وتعاىل اسمه رؤيـا تـوازي رؤيـا عز وجلرأى 

¡  ¢  £  ¤  <يوسف يف تأويلها وأبان للعاملني صدق حتديثها فقال لـه 
¦  ¥§   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

´   ³<)١(.

: قوله تعاىل

>/  .  -<.

.٢٩: الفتح اآلية

نزلـت يف عـيل >-  .  /<يف قوله عليهام السالماحلسني بن عيل عن 

.)٢(عليه السالمبن أيب طالب 

.٨٠: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(

.٢٠٣: ٣٨بحار األنوار ) ٢(
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»º¯
: قوله تعاىل

>  {   z     y   x   w   v    u   t   s   r   q   p
 ¡  �   ~      }  |  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢

  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
µ<.

.٣، ٢: احلجرات اآلية

روي انه ملا أقبلوا باحلسن بن عيل ليـدفن مـع رسـول اهللا فخرجـت عائـشة 

ّنحوا ابنكم عن بيتي، وال هيتك عىل رسول اهللا حجابـه، : مبادرة عىل بغل، فقالت

:عليه السالمفعند ذلك قال احلسني 

صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلمًقــديام هتكــت أنــت وأبــوك حجــاب رســول اهللا 

ن إن اهللا يسألك عن ذلك يـا عائـشة إوأدخلت بيته من ال حيب رسول اهللا قربه، و

ًليحـدث بـه عهـدا صىل اهللا عليه وآله وسـلمأخي أمرين أن أقربه من أبيه رسول اهللا 

أويل كتابه من أن هيتك عـىل واعلمي أن أخي أعلم الناس باهللا ورسوله؟ وأعلم بت

ــول ــاىل يق ــارك وتع ــرته، ألن اهللا تب ــول اهللا س m    l  k  j  i  h   <: رس
o  n< وقد أدخلت أنت بيت رسول اهللا الرجال بغري إذنه، وقـد قـال اهللا ،
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.>x  w  v   u  t  s  r  q  p<: عز وجل

وقـد ذن رسول اهللا املعاولُأولعمري لقد رضبت أنت ألبيك وفاروقه عند 

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³   <عز وجـلقال اهللا 
µ  ´<.

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه عىل رسول اهللا 

قرهبام منه األذى، وما رعيا من حقه ما أمرمهـا بـه عـىل لـسان رسـول اهللا، ان اهللا ب

يا عائـشة لـو كـان هـذا الـذي ًحرم عىل املؤمنني أمواتا ما حرم منهم أحياء، وباهللا

ًكرهته من دفن احلسن عند أبيه جائزا فيام بيننا وبني اهللا، لعلمـت أنـه سـيدفن وان 

.)١(رغم معطسك

: قوله تعاىل

>     :   9   8   7    6   5   4   3      2   1   0   /
?  >  =  <  ;<.

.٦: احلجرات اآلية

ا أنت يـا ّمأو: ل يقول فيهحديث طويعليه الـسالمعن األمام احلسني بن عيل 

.٦٩: ه أدب احلسني ومحاستهعن. ٣٠٢: ٢الكايف . ١٤٣: ٤٤البحار ) ١(
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وقـد جلـدك يف اخلمـر عليه الـسالمًك أن تبغض عليا ّفو اهللا ما ألومنةوليد بن عقب

ًثامنني جلدة وقتل أباك صربا بيده يوم بدر، أم كيف تـسبه فقـد سـامه اهللا مؤمنـا يف  ًّ ِ

2     3  4  5  6   7  <ًعرش آيات من القـرآن وسـامك فاسـقا، وهـو قولـه 
  :  9  8?  >  =  <  ;<)١(.

: قوله تعاىل

>_   ^   ]`  i   h   g   f   e    d   c   b   a
k  j<.

.١٤: احلجرات

ّحدثنا محزة بن حممد بن أمحد بن جعفر بن :ّحممد بن عيل بن بابويه قالروى 
بقـم يف رجـب عليهم السالمّحممد بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

حدثنا عيل بن موسى ا لرضا قـال حـدثني أيب :وثالث مائة قالسنة تسع وثالثني

ّموسى بن جعفر قال حدثني أيب جعفر بن حممد قـال حـدثني أيب حممـد بـن عـيل  ّ
الباقر قال حدثني أيب عيل بن احلسني قال حدثني أيب احلسني بن عيل قـال حـدثني 

صىل اهللا عليه وآلـه قال رسول اهللا: صلوات اهللا وسالمه عليهم قالأمري املؤمننيأيب 

.)٢(اإليامن إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل باألركانوسلم

.٢٧٦: ١االحتجاج . ٩٠، ٨٩: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(

.٢١٤: ٢٦الربهان ) ٢(
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»º°
: قوله تعاىل

>v   u      t  s    r  q<.

.٢٤: ق

من الكفـار؟ :فقلتعليهام الـسالمسمعت احلسني بن عيل : عن  الفضل قال

اجلاحـد : عنيـد؟ قـالومن الصىل اهللا عليه وآله وسلمفقال الكافر بجدي رسول اهللا 

.)١(عليه السالمحق عيل بن أيب طالب 

: قوله تعاىل

>^  ]   \  [  Z<.

.٤٠: ق

علـيهم الـسالمعن عـيل ] احلسني بن عيل[عن زيد بن عيل عن أبيه عن جده 

عـز ال تدعن صالة ركعتني بعد املغرب ال يف سفر وال يف حرض فاهنا قول اهللا : قال

ة ركعتني بعد طلوع الفجر قبـل أن تـصيل وال تدعن صال>[  ^<وجل

.)٢(>á   à<الفريضة يف سفر وال حرض فهي قوله عز اسمه وجل ذكره 

.٢٢٦: ٢٧الربهان ) ١(

.١٣٠: مسند زيد بن عيل) ٢(
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»º³
: قوله تعاىل

>J  I  H  G  F   E  D  C  B<.

.٩، ٨: النجم اآلية

الـسالممعلـيهعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل 

:قال

فإن هـذا :عليه السالملشام وأحبارهم قال ألمري املؤمنني ًإن هيوديا من هيود ا

.سليامن قد سخرت له الرياح فسارت يف بالده غدوها شهر ورواحها شهر؟

:عليه السالمفقال له عيل 

أعطي ما هو أفضل مـن هـذا صىل اهللا عليه وآله وسـلمّلقد كان كذلك وحممد 

ىص مـسرية شـهر وعـرج بـه يف ُإنه أرسي به من املسجد احلـرام إىل املـسجد األقـ

ّملكوت الساموات مسرية مخسني ألف عام يف أقل من ثلـث ليلـة حتـى انتهـى إىل 

ساق العرش، فدنا بالعلم فتدىل، فديل له من اجلنة رفـرف أخـرض، وغـيش النـور 

فكـان قـاب قوسـني بينهـا ،ِبفؤاده ومل يرها بعينهعز وجلّربه ةِبرصه فرأى عظم

ِإىل عبده ما أوحى، فكـان فـيام أوحـى إليـه أآليـة التـي يف فأوحى ،وبينه أو أدنى

ـــاىل ـــه تع ـــرة قول ـــورة البق M  L  K     J  I  H  GN   R  Q  P  O<: س
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X    W  V   U    T  SY_  ^  ]  \  [  Z`  a

e  d     c  b<]وكانت اآلية قد عرضـت عـىل ] ٢٨٤اآلية : سورة البقرة

ًسمه حممدا، وعرضت عـىل اإىل أن بعث اهللا تبارك المعليه الساألنبياء من لدن آدم  ّ

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّاألمم فأبوا أن يقبلوهـا مـن ثقلهـا، وقبلهـا رسـول اهللا 

...)١(وهذا احلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة. وعرضها عىل أمته فقبلوها

: قوله تعاىل

>h  g  f  e  d  c  b<.

.١٥، ١٤: النجم اآلية

علـيهم الـسالمن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلـسني بـن عـيل ع

فـإن : عليـه الـسالممـري املـؤمننيًإن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قـال أل: قال

.عند طور سيناءعز وجلموسى ناجاه اهللا 

ّإىل حممـد عـز وجـلولقد أوحـى اهللا ،لقد كان كذلك:عليه السالمقال عيل 

عند سدرة املنتهى، فمقامه يف الـسامء حممـود وعنـد منتهـى وآله وسلمصىل اهللا عليه 

.)٢(العرش مذكور، احلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجه

.١٦٩، ١٨٦: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(

.١٧٢: ٧: تفسري نور الثقلني) ٢(
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»º´
: قوله تعاىل

>  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
â  á  à              ß  Þ  Ý  Ü  Û<.

.٤٩ـ ٤٧: سورة القمر

علـيهم الـسالمعن عـيل ] احلسني بن عيل[ن جده زيد بن عيل عن أبيه ععن 

ُواهللا ما كذبت وال كذبت، وال ابتدعت، ما نزلت هـذه اآليـة إال يف القدريـة : قال

ــــة  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  <خاص
â  á  à              ß  Þ  Ý  Ü< ــإأال ــة ف ــوس هــذه اآلي ــال إهنــم جم ــوا ف ن مرض

.)١(ًكبرياًاّسبحان اهللا عام يقولون علو،وا فال تشهدوا جنائزهمن ماتإتعودوهم، و

: قوله تعاىل

>â  á  à              ß  Þ<.

.٤٩: القمر اآلية

Þ       ß <انه سئل عن قول اهللا عز وجـل : السالمعليهامعن احلسني بن عيل عن عيل 
â  á  à<٢(ار بقدر أعامهلمكل يشء خلقناه ألهل النإنا: يقول عز وجل: فقال(.

.٤٠٩: مسند زيد بن عيل) ١(
.٢٠٦: ٧ثقلني تفسري نور ال) ٢(
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»ºµ
: قوله تعاىل

>´  ³  ²   ±  °<.

.٦٠: الرمحن اآلية

سـمعت : قـالالـسالمامعلـيهعن احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن أيب طالب 

وفـاء شـكرالتوحيد ثمن اجلنة واحلمد هللا :يقولصىل اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.)١(خالص مالك كل طاعةكل نعمة وخشية اهللا مفتاح كل حكمة واإل

»º¶
: قوله تعاىل

>ª  ©  ¨  §  ¦<.

.١١ـ ١٠: الواقعة

عبـد ّابن بابويه قال حدثنا حممد بن عمر احلافظ قال حدثنا احلسن بـن روى 

التميمي قال حدثني أيب قال حدثني سيدي عيل بـن موسـى الرضـا عـن أبيـه اهللا

ّمـد بـن عـيل عـن أبيـه عـن ّموسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عـن أبيـه حم

.٢٧١: ٢٧الربهان ) ١(
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َّيف >¦  §  ¨  ©  ª<: قـالعلـيهم الـسالماحلسني بـن عـيل 

Z  ]  \  [  ^  <: يف قولـه تعـاىلعليـه الـسالمنزلت وقال عـيل 
  b  a  `     _c<١(ّيف نزلت(.

: قوله تعاىل

>W    V  U  T  S<.

.٢٧: الواقعة

ّأخربنا حممد بن حممد، قال أخربنـا أبـو بكـر : ّبن حممد، قـالأخربين املظفر : ّ

: ّحدثنا أمحد بن حممد بن موسى اهلاشـمي، قـال: ّحممد بن أمحد بن أيب الثلج، قال

الزراري، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عـن أيب زكريـا عبد اهللاّحدثنا حممد بن 

أن رسـول اهللا عليهم الـسالماملوصيل، عن جابر، عن أيب جعفر، عن أبيه، عن جده 

: قال لعيلاهللا عليه وآله وسلمصىل 

.ابتدائه اخللق حيث أقامهم أشباحاأنت الذي احتج اهللا بك يف 

.بىل: واألست بربكم؟ قال: فقال هلم

. بىل: ّوحممد رسويل؟ قالوا: قال

.١٠٩: ١٨الربهان ) ١(
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ًستكبارا وعتـوا مـن اًوعيل بن أيب طالب وصيي؟ فأبى اخللق مجيعا ال : قال

.)١(يل، وهم أصحاب اليمنيواليتك إال نفر قليل، وهم أقل القل

ّفيام نذكره عن حممد بن العباس بن مـروان مـن كتابـه يف : قال ابن طاووس

6  7  8  9  :  ;  >  =  <  ?   @  <: تفسري قوله جل وعز
C  B  AD EF<)حدثنا أمحـد بـن : ، ما هذا لفظهأمري املؤمننيوعيل )٢

لـرازي عـن أبيـه عـن احلـسن بـن اعبـد اهللاّحدثنا حممد بن : ّحممد بن موسى قال

: حمبوب عن أيب زكريا املوصيل املعروف بكوكب الـدم، عـن جـابر اجلعفـي قـال

ّحدثني ويص الوصيني ووارث علم النبيني وابن سيد املرسلني أبـو  جعفـر حممـد 

صـىل اهللا عليـه إن النبي : قالعليهم السالمبن عيل باقر علم النبيني عن أبيه عن جده 

أنت الذي احتج اهللا بـك يف ابتـداء اخللـق حيـث : عليه السالملعيل قالوآله وسلم

ًوحممد رسول اهللا فقالوا مجيعـا: فقال. بىل: ؟ فقالوا>C  B<: أقامهم فقال ّ :

ال، استكبارا وعتوا عن واليتك : ً؟ فقال اخللق مجيعاأمري املؤمننيوعيل : فقال. بىل

.)٣(إال نفر قليل، وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمني

، ٢عنــه تفــسري نــور الثقلــني، ج ١٤٦؛ أمــايل الطــويس، ص ٤٦٨، ص ١ج : أصــول الكــايف) ١(

.٤، ح٢، ص ٢٤؛ بحار األنوار، ج ٣٥٦، ح ٥٣٤ص

.١٧٢: األعراف) ٢(

ــني، ص ) ٣( ــوار، ج ٢٨٢اليق ــار األن ــه بح ؛ ١٢، ح ٢٧٢، ص ٢٦وج ٤١، ح ٣١٠، ص ٣٧عن

.٤٦؛ أمايل املفيد، ص ٢٧٢اجلواهر السنية، ص 
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.١٩: احلديد اآلية

اجلعفـري عـن عبـد اهللاأمحد بن حممد بن خالد الربقي عن أبيه عن محزة بن 

مجيل بن دراج عن عمرو بن مروان عن احلارث بن حصرية عن زيد بن أرقم عـن 

ما من شيعتنا إال صديق شهيد قال قلت جعلـت : قالعليهام السالماحلسني بن عيل 

أما تتلـو كتـاب اهللا يف : يكون ذلك وعامتهم يموتون عىل فرشهم؟ فقالىفداك أن

: قـــال>(      *  +)!  "  #  $  %  &  '<احلديـــد 

قط، قال لو كان لـيس إال كـام عز وجلفقلت كأين مل أقرأ هذه اآلية من كتاب اهللا 

وروى املجليس عن دعوات الراوندي قال زيـد بـن .)١(ًيالتقولون كان الشهداء قل

ما من شيعتنا إال صديق شهيد، قلت أنـى : عليهام السالمقال احلسني بن عيل : أرقم

!  "  #  <أمـا تتلـو كتـاب : يكون ذلك وهم يموتون عىل فرشهم؟ فقـال
لـو مل تكـن : عليـه الـسالمثم قـال >(      *  +)$  %  &  '

.)٢(ن قتل بالسيف ألقل اهللا الشهداءالشهادة إال مل

.٢٩٢: ٢الربهان ) ١(
.١٦٠: ٣، مسند اإلمام احلسني عليه السالم ١٧٣: ٨٢البحار ) ٢(
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.٢٠، ١٩: املجادلة اآلية

:ًيف أهل الكوفة قائالالسالمامعليهخطب اإلمام احلسني بن عيل 

ّتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول حممد ثم فنعم الرب ربنا وبئس العباد أن

سـتحوذ علـيكم الـشيطان اأنكم رجعتم إىل ذريته وعرتتـه تريـدون قـتلهم، لقـد 

ًفأنساكم ذكر اهللا العظيم فتبا لكم وملا تريدون، إنا هللا وإنـا إليـه راجعـون، هـؤالء 

.)١(ًقوم كفروا بعد إيامهنم فبعدا للقوم الظاملني

: قوله تعاىل

.اآلية>8  9  :   ;  >  =  <7  <

.٢٢: املجادلة اآلية

.٣٠١: ٧تفسري نور الثقلني ) ١(
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التاسع مـن ولـدك يـا : أمري املؤمننيقال له عليهام السالماحلسني بن عيل عن 

فقلت له يـا . حسني هو القائم باحلق، واملظهر للدين والباسط للعدل، قال احلسني

ًمـدا بـالنبوة، ي والذي بعث حما: عليه الـسالمن ذلك لكائن؟ فقال إوأمري املؤمنني

واصــطفاه عــىل الربيــة، ولكــن بعــد غيبــة وحــرية وال يثبــت فيهــا عــىل دينــه إال 

ميثـاقهم بواليتنـا عـز وجـلاملخلصون البارشون لروح اليقني، الـذين أخـذ اهللا 

.>>  =  <<وكتب يف قلوهبم اإليامن، 

يـة يف رواعليـه الـسالمالروح بمعنى القوة والتأييد كام يف قول البـاقر : أقول

.)١(أي قوة منه>>  =  <<ّحممد بن مسلم حني سأله فقال 
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: قوله تعاىل
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.٢٤، ٢٣: احلرش اآلية

.٧٢ص ١٠٩: ، التوحيد الباب األول حديث٣٠٦: ٧تفسري نور الثقلني ) ١(
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قال رسول : قالعليهم الـسالمّعيل بن أيب طالب ّعن احلسني بن عيل عن أبيه

:صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

ًسام مائة إال واحـدا مـن أحـصاها دخـل اإن هللا تبارك وتعاىل تسعة وتسعني  ً

:اجلنة وهي

ّله، الواحد، األحد، الصمد، األول، اآلخـر، الـسميع، البـصري، إلااهللا، 

ي، البـديع، البـارئ، األكـرم، الظـاهر، القدير، القاهر، العـيل، األعـىل، البـاق

ّالباطن، احلي، احلكـيم، العلـيم، احللـيم، احلفـيظ، احلـق احلـسيب، احلميـد،  ّ

ّاحلفي، الرب، الرمحن، الرحيم، الذاري، الرازق، الرقيب، الـرؤوف، الرائـي،  ّ

ّالـسبوح، الـشهيد، ،ن، العزيز، اجلبار، املتكـرب، الـسيدمالسالم، املؤمن، املهي

الصانع، الظاهر، العدل، العفو، الغفور، الغنـي، الغيـاث، الفـاطر، الصادق،

ّالفرد، الفتاح، الفالق، القديم، امللـك، القـدوس، القـوي، الغريـب، القيـوم، 

القابض، الباسط، قـايض احلاجـات، املجيـد، الـويل، املنـان، املحـيط، املبـني، 

تر، النور، الوهاب، ّاملقيت، املصور، الكريم، الكبري، الكايف، كاشف الرض، الو

ّالنارص، الواسع، الودود، اهلادي، الـويف، الوكيـل، الـوارث، الـرب، الباعـث، 

التواب، اجلليل، اجلواد، اخلبري، اخلـالق، خـري النـارصين، الـديان، الـشكور، 

.)١(العظيم، اللطيف، الشايف

.٣٣٥: ٧: تفسري نور الثقلني) ١(
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.٤: الصف

واعلموا أهيا املؤمنـون : يف خطبة له قالعليهام السالمن عيل عم احلسني عن اإلما

¨§¦¥¤£¢¡�~<قـالعز وجـلن اهللا أ
.أتدرون ما سبيل اهللا؟ ومن سبيله؟ ومن رصاط اهللا؟ ومن طريقه؟>©

لنار، وأنا سـبيله اأنا رصاط اهللا الذي من مل يسلكه بطاعة اهللا فيه هوى به إىل 

أنا قسيم النار، أنا حجته عـىل صىل اهللا عليه وآله وسلمي لالتباع بعد نبيه الذي نصبن

.)١(الفجار، أنا نور األنوار

:قوله تعاىل

>^    ]     \  [  Z  Y<.

.٨: الصف

.٧٧: عنه كلمة اإلمام احلسني عليه السالم١١٨ـ ١١٢: ٩٧بحار األنوار ) ١(
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هم أن مجع من بني هاشم رجاهلم ونساءقال اإلمام احلسني عليه السالم بعد

ىل اهللا عليه وآله وسلم وأبنـائهم ومواليهم وشيعتهم ومن أصحاب  رسول اهللا ص

ًقـام خطيبـا يف رسادقـة عـامتهم فحمـد اهللا ... والتابعني ومن األنصار املعـروفني

:وأثنى عليه ثم قال

أما بعد فان هـذا الطاغيـة قـد فعـل بنـا وبـشيعتنا مـا قـد رأيـتم وعلمـتم «

وشهدتم، واين أريد أن أسـألكم عـن يشء فـإن صـدقت فـصدقوين وإن كـذبت 

أمـصاركم وقبـائلكم فمـن إىلاسمعوا مقالتي واكتبوا قويل ثم ارجعوا : فكذبوين

آمنتم من الناس ووثقتم به فأدعوهم إىل ما تعلمـون مـن حقنـا، فـإين أختـوف أن 

.)١(>Z  Y  ]  \     [    ^<ذهب احلق ويغلب يدرس هذا األمر وي

»º¾
: قوله تعاىل

>g  f    e  d<.

.٨: املنافقون اآلية

ُّكل الكرب هللا وحده وال يكون : أنه قالعليه السالمظ اإلمام احلسني من مواع

.>g  f    e  d<: يف غريه قال اهللا تعاىل

.٤٦ص: ملعة من بالغة احلسني عليه السالم لسيد مصطفى آل اعتامد) ١(
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.٤: التحريم اآلية

ّاحلاكم النيسابوري بسنده عن عيل بن جعفر بـن حممـد عـن أبيـه عـن روى 

: قالعليهم السالمن عيل جده عن أبيه عن جده احلسني ب

: قـال>q  p<يف قـول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

.)١(ذاك عيل بن أيب طالب

»ºÃ
:قوله تعاىل

>YZ]  \  [<.

.١: القلم

علـيهم الـسالمعن عـيل ] احلسني بن عيل[زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

أول مـا خلـق اهللا القلـم ثـم خلـق : لـه وسـلمصىل اهللا عليه وآقال رسول اهللا : قال

.٣٤٥: ٢شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري ) ١(
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كـل يشء هـو ّلـتخط:ثم قال له.>]  \  [YZ<: الدواة وهو قوله تعاىل

كائن إىل يوم القيامة من خلق أو أجل أو رزق أو عمل إىل ما هـو صـائر إليـه مـن 

ًجنة أو نار، ثم خلق العقل فاستنطقه فأجابه فقال وعزيت وجاليل ما خلقت خلقـا 

ك فـيمن أحببـت، ّآخذ وبـك أعطـي، أنـا وعـزيت ألكملنـبك ّإيل منك هو أحب

ًل الناس عقال أخوفهم هللا عـز وجـل وأطـوعهم مك فيمن أبغضت، فأكّوألنقصن

.)١(ًله، وأنقص الناس عقال أخوفهم للشيطان وأطوعهم له

»ºÅ
: قوله تعاىل
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.٣، ١: املعارج

ملـا كـان يـوم : عن بن عبـاس ريض اهللا قـالعليهام السالمن احلسني بن عيل ع

ًخطيبا فأوجز يف خطبته ثم دعا عيل بـن صىل اهللا عليه وآله وسلمغدير قام رسول اهللا ال

أخـذ بيـده حتـى رئـي بيـاض أبطـيهام [فأخذ بضبعيه ثم رفع عليه السالمأيب طالب 

.اللهم نعم: م؟ قالوانصح لكأأمل أبلغكم الرسالة؟ أمل : وقال

.٤٠٩: مسند زيد بن عيل) ١(
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اللهم وال من وااله وعاد من عـاداه وانـرص : من كنت مواله فعيل مواله: فقال

ففشت يف الناس فبلغ ذلك احلارث بن الـنعامن الفهـري . خذل من خذلهامن نرصه و

إذ ذاك بمكـة حتـى صىل اهللا عليه وآله وسلمفرحل راحلته ثم استوى عليها ورسول اهللا 

فـسلم صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمح فأناخ ناقته ثم عقلها ثم جاء إىل النبي انتهى إىل األبط

ال إلـه إال (نك دعوتنـا أن نقـول إّيا حممد : فقالصىل اهللا عليه وآله وسلمفرد عليه النبي 

صـلوا : نك رسول اهللا فقلنا ويف القلب ما فيه، ثم قلـتإفقلنا ثم دعوتنا أن نقول ) اهللا

حجوا فحججنا، ثـم : فصمنا هنارنا وأتعبنا أبداننا، ثم قلتصوموا: فصلينا، ثم قلت

كل سنة ففعلنا، ثم أنـك أقمـت هقلت إذا رزق أحدكم مائتي درهم فليتصدق بخمس

من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وال من وااله وعـاد : ًابن عمك فجعلته علام وقلت

.؟اهللاخذل من خذله، أفعنك أم عن امن عاداه، وانرص من نرصه و

: فنهض وانه لغـضب وانـه ليقـول: ًبل عن اهللا ـ قال فقاهلا ثالثا ـ قال: قال

ًن كان ما قال حممد حقا فأمطر علينا حجارة من السامء تكون نقمة يف أولنـا إاللهم  ّ

ًن كان ما قال حممد كذبا فأنزل به نقمتكإية يف آخرنا، وآو ّ.

ج مـن األبطـح رمـاه اهللا ثم أثار ناقته فحل عقاهلا ثم استوى عليها فلام خـر

ًميتا فأنزل اهللا فيـه طفسقط عىل رأسه وخرج من دبره وسقتعاىل بحجر من السامء 

>³  ²  ±   °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥<)١(.

.٥٠٥: تفسري فرات الكويف) ١(
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.٢، ١: اجلن اآلية

ًعليـا ] إن[:عليهم الـسالمعن موسى بن جعفر عن آبائه عن احلسني بن عيل 

: قال لبعض اليهودعليه السالم

ن الشياطني سخرت لسليامن وهي مقيمة عىل كفرها وقـد سـخرت لنبـوة إ

قبل إليـه مـن اجلـن التـسعة مـن أالشياطني باإليامن فصىل اهللا عليه وآله وسلمّحممد 

افهم واحد من جن نصيبني والثامن من بني عمرو بن عامر من األحجة، منهم أرش

شضاة ومضاة واهلملكان  واملرزبان واملازمان ونضاة وهاصب وهاضب وعمـرو 

:وهم الذين يقول اهللا تبارك وتعاىل اسمه فيهم

>&   %   $    #   " ، وهم التسعة ٢٩: األحقاف>!  

>(  '<)١(.

.٥٢٧: ١االحتجاج ) ١(
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.٦: املزمل اآلية

أنـه روي يـصيل فـيام بـني عليهام السالمأخرج ابن املنذر عن احلسني بن عيل 

.)١(»هنام من الناشئةإ«: املغرب والعشاء، فقيل له يف ذلك فقال

»ºË
:قوله تعاىل
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.٢٢إىل ٥: سورة اإلنسان اآليات

ملا مـرض :قال،عليهم الـسالمطالب عن احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن أيب

يا أبا احلسن لـو :فقال يلصىل اهللا عليه وآله وسلماحلسن واحلسني عادمها رسول اهللا 

هللا نـذر لـئن بـرئ ّعيل: فقلت.ًنذرت عىل ولديك هللا نذرا أرجو أن ينفعهام اهللا به

لـئن بـرئ هللا نـذر ّوعيل: فقالت فاطمة.ّمن ثالثة أياموصحبيباي من مرضهام أل

هللا نذر لـئن ّوعيل:ةوقالت جاريتهم فض.ومن ثالثة أيامولداي من مرضهام ألص

.برئ من مرضهام ألصومن ثالثة أيام

،ّفألبس اهللا الغالمني العافية فأصبحوا وليس عند آل حممـد قليـل وال كثـري

وكان له ] يف السوق[إىل السوق فإذا شمعون اليهودي ّفصاموا يومهم وخرج عيل

ًيا شمعون اعطني ثالثة أصوع شعريا وجزة صوف تغزله فاطمة :فقال له،ًقاصدي

.ما أراد] شمعون[فأعطاه 



»ºË.............................................................................................................................

فأخذ الشعري وألقى الصوف فقامت فاطمة إىل صـاع مـن الـشعري فطحنتـه 

.ُوعجنته وخبزت منه مخسة أقراص

فقدمت إليـه فاطمـة ،ودخل منزله ليفطر،ّوصىل عيل مع رسول اهللا املغرب

ًري وملحا جريشا وماء أقراحا فلـام دنـوا ليـأكلوا وقـف مـسكني بالبـاب خبز شع ً ً

ّالسالم عليكم أهـل بيـت حممـد، مـسكني مـن أوالد املـسلمني، أطعمونـا : فقال

:فقال عيل. أطعمكم اهللا من موائد اجلنة
 

 
  

   
 

  
   

 

  
 

 

:فأجابته فاطمة وهي تقول
 

 
  

   
 

  
   

 

  
 

ّفدفعوا إليه أقراصهم وباتوا ليلتهم مل يذوقوا إال املاء القراح، فلـام أصـبحوا 

عمدت فاطمة إىل الصاع اآلخر فطحنته وعجنته وخبزت مخسة أقراص وصـاموا 

هاملغـرب ودخـل منزلـصىل اهللا عليه وآلـه وسـلميومهم، وصىل عيل مع رسول اهللا 

ًيشا وماء قراحاًليفطر فقدمت إليه فاطمة خبز شعري وملحا جر فلام دنـوا ليـأكلوا ،ً
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مـن أوالد يتـيم ) أنـا(أهل بيت حممد ) يا(السالم عليكم : بالباب فقالوقف يتيم 

املسلمني استشهد والدي مع رسول اهللا يوم أحد أطعمونا أطعمكم اهللا عىل موائـد 

.حفدفعوا إليه أقراصهم وباتوا يومني وليلتني مل يذوقوا إال املاء القرا،  اجلنة

فلام أن كان يف اليـوم الثالـث عمـدت فاطمـة إىل الـصاع الثالـث وطحنتـه 

غـرب وعجنته وخبزت منه مخسة أقراص وصاموا يومهم وصىل عيل مـع النبـي امل

ًيه خبز شعري وملحا جريشا وماءفاطمة إلتثم دخل إىل منزله ليفطر فقدم ً ًقراحـا ً

:فلام دنوا ليأكلوا وقف أسري بالباب فقال

فأطعموه أقراصهم ، ليكم يا أهل بيت النبوة أطعمونا أطعمكم اهللالسالم ع

.فباتوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا إال املاء القراح

فلام كان اليوم الرابع عمد عيل واحلـسن واحلـسني يرعـشان كـام يـرعش 

معهم فلم يقدروا عىل امليش من الضعف فأتوا رسول اهللا ةالفرخ وفاطمة وفض

غفر هلم إهلي هـؤالء اًهؤالء أهل بيتي يموتون جوعا فارمحهم يا رب وإهلي :فقال

.أهل بيتي فأحفظهم وال تنسهم

قد اسـتجبت : ّيا حممد إن اهللا يقرأ عليك السالم ويقول:فهبط جربائيل وقال

Ø  ×  Ö Õ   Ô  <واقـرأمك فيهم وشكرت هلـم ورضـيت عـنهءدعا

Û  Ú    Ù< إىل قوله>  Ñ        Ð  Ï  ÎÕ  Ô  Ó  Ò<)١(.

.٢٩٢: شواهد التنزيل) ١(
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»ºÍ
: قوله تعاىل

>&  %  $  #    "  !<.

.٢، ١: النبأ اآلية

عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن احلسني بـن عـيل 

:قالعليهم السالم

:لعيلصىل اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا 

وأنت النبأ العظيم يا عيل أنت حجة اهللا وأنت باب اهللا وأنت الطريق إىل اهللا

.)١(إىل آخر احلديث... وأنت الرصاط املستقيم وأنت املثل األعىل

»ºÏ
: قوله تعاىل

>  Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î        Í   Ì

Ý    Ü  Û  Ú<.

.٣٧ـ ٣٤: عبس اآلية

.٩٢: ٨، تفسري نور الثقلني ١٣ح ٣ن ٦: ٢عيون األخبار ) ١(
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: قال حدثنا أيب موسى بن جعفـر قـالعليه السالمعيل بن موسى الرضا عن 

ّجعفر بن حممد قال حدثنا أيب حممـد بـن عـيل قـال حـدثنا أيب عـيل بـن حدثنا أيب ّ

مـري يف سـؤال الـشامي أل: علـيهم الـسالماحلسني قال حدثنا أيب احلسني بـن عـيل 

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  ×  <عـن عليه السالماملؤمنني

Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø<؟

بيل، والذي يفر من أمـه موسـى، والـذي قابيل يفر من ها: عليه السالمفقال 

يفر من أبيه إبراهيم يعني األب املريب ال الوالد، والـذي يفـر مـن صـاحبته لـوط، 

.)١(والذي يفر من ابنه نوح يفر من ابنه كنعان

»ºÔ
: قوله تعاىل

>)  (<.

.٣: الربوج

الـشاهد : قـال>)  (<: يف قولـه تعـاىلHعن احلسني بـن عـيل 

-    . / <واملشهود يوم القيامة، ثم تال هذه اآليـة 2جدي رسول اهللا 
.)٢(>x w v     u t{  z  y <وتال >01 

.٢٢٢: ١: عيون أخبار الرضا عليه السالم) ١(
.١٦١: ٣، مسند اإلمام احلسني عليه السالم ١٣٥: ٧جممع الزوائد ) ٢(
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»ºÖ
: قوله تعاىل

>2      1  0  /  .  -  ,  +   *<.

.١٩، ١٨: األعىل اآلية

:عليهم السالمعن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن عيل 

ُوأعطـي سـورة بنـي : قد ذكر النبي ومناقبـهقال عيل لبعض أحبار اليهود و

.)١(عليهم السالمإرسائيل وبراءة وصحف إبراهيم وصحف موسى 

»ºØ
: قوله تعاىل

>¹   ¸  ¶  µ  ´    ³<.

.٢١: الفجر اآلية

عن عـيل بـن احلـسني عن أبيه عيل بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر عن 

صـىل اهللا عليـه قـال رسـول اهللا :لعن أبيه احلسني بن عيل عن عيل بن أيب طالب قا

إذا : قـال>µ  ´    ³  ¶  ¸   ¹<هل تدرون ما تفسري هذه اآلية وآله وسلم

.١٧٩: ٨نور الثقلني ، تفسري٥٠٩: ١االحتجاج ) ١(
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كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعني ألف زمام بيد سبعني ألف ملك، فتـرشد رشدة 

.)١(لو ال أن اهللا تعاىل حبسها ألحرقت الساموات واألرض

»ºÚ
: قوله تعاىل

>$  #  "  !*     )  (  '    &  %<.

.٣ـ ١: الشمس

ًحدثني عيل بن حممد بن عمر الزهري معنعنا عن أيب جعفـر : فرات قالعن  ّ

: يـا ابـن رسـول اهللا: عليـه الـسالمقال احلارث األعور للحـسني :قالعليه السالم

.>!  "<جعلت فداك أخربين عن قول اهللا يف كتابه 

.صىل اهللا عليه وآله وسلمول اهللا ّوحيك يا حارث ذلك حممد رس: قال

.>$  %  &<: جعلت فداك قوله! قلت: قال

ًحممدا يتلوعليه السالمعيل بن أيب طالب أمري املؤمننيذلك : قال صىل اهللا عليه ّ

صـىل ّذلك القائم من آل حممـد : قال.>)  (     *<قلت قوله : قال.وآله وسـلم

.)٢ً(وعدالًيمأل األرض قسطا اهللا عليه وآله وسلم

.١٩٧: ٨تفسري نور الثقلني ) ١(

.١٦٢: ٣، مسند اإلمام احلسني عليه السالم ٢١٢: تفسري فرات) ٢(
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: قوله تعاىل

>      -   ,    +   *      )   (   '     &   %   $   #   "   !
.<.

.٤ـ ١: الشمس

ًحدثني عيل بن حممد بـن عمـر الزهـري معنعنـا : فرات بن إبراهيم قالعن  ّ

األعور للحـسني بـن عـيل عبد اهللاقال احلارث بن : قالعليه السالمعن أيب جعفر 

: ل اهللا جعلت فداك أخربين عـن قـول اهللا يف كتابـه املبـنييا بن رسو: عليهام السالم

>"  !<.

.ّوحيك يا حارث ذلك حممد رسول اهللا: قال

:قال قلت

>&  %  $<.

ًيتلو حممدا عليه السالمعيل بن أيب طالب أمري املؤمننيذاك : قال صىل اهللا عليـه ّ

:قولهو:قلت:قالوآله وسلم

صىل اهللا عليه وآلـه ّمن آل حممد يه السالمعلذلك القائم : قال>)  (     *<

ًيمأل األرض عدال وقسطا وسلم .)١(بنو أمية: قال>,  -      .<ً

.٧٩: ٢٤بحار األنوار ) ١(
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»ºÜ
: قوله تعاىل

>s  r      q  p<.

.١١: الضحى اآلية

الربقي املكنى بأيب جعفر عن الوشاء عن عاصم بـن عبد اهللاأمحد بن أيب عن 

: ي رجل من أهل البرصة قالمحيد عن عمر وأيب نصري قال حدثن

وعنده ابن عمر يطوفان بالبيـت فـسألت عليهام السالمرأيت احلسني بن عيل 

: ابن عمر فقلت

.>s  r      q  p<قول اهللا 

علـيهام ّأمره أن حيدث بام أنعم اهللا عليه، ثم أين قلت للحـسني بـن عـيل : قال

ّدث بام أنعم اهللا عليه مـن أمره أن حي«: قال>s  r      q  p<قول اهللا السالم

.)١(»دينه

r      q  p  <سأله رجل عـن معنـى قـول اهللا : عليه السالماإلمام احلسني 

s< ٢(ّأمره أن حيدث بام أنعم اهللا به عليه يف دينه: عليه السالم، قال(.

.١٧٦: ، حتف العقول١١حديث ٣٤٤: ١املحاسن ) ١(

.١٥٤: ، كلمة اإلمام احلسني عليه السالم٢٤٦: حتف العقول) ٢(



»ºÝ..............................................................................................................................

»ºÝ
: قوله تعاىل

>¥  ¤  £<.

.٤: اآليةالرشح 

علـيهم الـسالماحلـسني بـن عـيل موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عن 

عليـه هـذا إدريـس : عليه السالمًأن هيوديا من هيود الشام وأحبارهم قال لعيل : قال

ًمكانا علياعز وجلأعطاه اهللا السالم ً.

ّلقد كان كذلك وحممد أعطي ما هو أفضل مـن هـذا : عليه السالمقال له عيل 

مـن اهللا رفعـة قـال لـه فكفـى هبـذا >£  ¤  ¥<: ن اهللا جل ثنـاؤه قـال فيـهإ

لقـد كـان : عليـه الـسالماهللا عىل موسى حمبة منه، قال لـه عـيل ألقىفقد : اليهودي

ًاهللا حممدا ىكذلك وقد أعط ما هـو أفـضل مـن هـذا، لقـد صىل اهللا عليه وآله وسلمّ

عليه حمبة منه، فمن هذا الذي يرشكه يف هذا االسم إذ متـت مـن عز وجلألقى اهللا 

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا : الـشهادة فـال تـتم الـشهادة إال أن يقـالبهعز وجلاهللا 

ًوأشهد أن حممدا رسول اهللا، ينادى عىل امل عز وجلر، فال يرفع صوت بذكر اهللا بناّ

.)١(معهصىل اهللا عليه وآله وسلمّإال رفع بذكر حممد 

.٢٣٢: ٨، تفسري نور الثقلني ٤٩٩: ١االحتجاج ) ١(
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»ºà
: قوله تعاىل

> .   -    ,       +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !
2  1  0  /<.

.٣، ١: القدر اآلية

عن أبيـه عـيل بـن ّحدثني ّقال ان أيب حممد بن عيل عليه السالمعبد اهللاعن أيب 

صىل اهللا عليه وآلـه أن رسول اهللا السالممعليهاحلسني عن أبيه احلسني بن عيل عن عيل 

منربه نزو القـردة ًه فرأى يف منامه رجاال ينزون عىل ربأخذته نعسة وهو عىل منوسلم

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمفاسـتوى رسـول اهللا ىيردون الناس عىل أعقاهبم القهقر

B   A <: ِهبـذه اآليـةعليه الـسالمًجالسا واحلزن يعرف يف وجهه، فأتاه جربائيل 
C D E F G H I K  JLM  N  O  Q  P

S  R<]عـىل يـا جربائيـل أ«قـال يعني بني أمية] ٦٠: اآلية: سورة اإلرساء

ال ولكـن تـدور رحـى اإلسـالم مـن مهـاجرك : قـال» ؟ويف زمني؟عهدي يكونون

ًفتلبث بذلك عرشا، ثم تدور رحى اإلسالم عىل رأس مخـس وثالثـني مـن مهـاجرك 

ّفتلبث بذلك مخسا ثم البد من رحى ضاللة هي قائمة عىل قطبها ثـم ملـك الفراعنـة  ً

(  *  +      !  "  #  $  %  &  '  )<ك وأنــزل اهللا تعــاىل مــن ذلــ: قــال
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يملكها بنو أمية ليس فيها ليلـة القـدر، قـال فـأطلع >/  0  1  2,   -  .     

وملكهـا ،ِأن بني أمية متلك سلطان هذه األمةصىل اهللا عليه وآله وسـلمنبيه عز وجلاهللا 

تعاىل بزوال ملكهـم، حتى يأذن اهللا،ِطول هذه املدة، فلو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها

نبيه بام يلقـى عز وجلوهم يف ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا أخرب اهللا 

.)١(ّأهل بيت حممد وأهل مودهتم وشيعتهم منهم يف أيامهم وملكهم

»ºë
: قوله تعاىل

>X  W    V<.

.١: الكوثر اآلية

خطـب احلـسني : ّروى احلاكم النيسابوري بسنده عن حممد بـن حييـى قـال

فقـال ، !كيف نزوجك عىل فقرك؟: عائذة بنت شعيب بن بكار بن عبدامللك فقال

وروى ، !تعرينـا بـالفقر وقـد نحلنـا اهللا الكـوثر؟: احلسني بن عيل بن أيب طالـب

: احلاكم عن حصني عن أيب محزة عن عيل بن احلسني عن أبيه احلسني عن جده قال

والظـاهر هنـا [أرأيت الكوثر يف اجلنة قلـت لمصىل اهللا عليه وآله وسقال رسول اهللا 

.)٢(منازيل ومنازل أهل بيتي] زائدة

.٨: ٢٥٧: تفسري نور الثقلني) ١(

.٤٨٥: ٢شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري )٢(
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»ºï
: قوله تعاىل

>'  &<.

.٢: التوحيد اآلية

، وحدثني أيب زين العابدين عن أبيه احلـسني بـن عـيل عليه السالمعن الباقر 

دده، الذي قد انتهـى سـؤ: الذي ال جوف له، والصمد: الصمد: قالعليهم السالم

الـدائم : الـذي ال ينـام، والـصمد: الذي ال يأكل وال يرشب، والصمد: والصمد

.)١(الذي مل يزل وال يزال

ّقال وهب بن وهب القريش، وحدثني الصادق جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه 

عليهام الـسالمن أهل البرصة كتبوا إىل احلسني بن عيل أ: عليهم السالمالباقر عن أبيه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد فـال ختوضـوا : فكتب إليهميسألونه عن الصمد، 

ُيف القرآن، وال جتادلوا فيه وال تتكلموا فيه بغري علم، فقد سـمعت جـدي رسـول 

من قال يف القرآن بغري علـم فليتبـوأ مقعـده مـن : يقولصىل اهللا عليه وآله وسلماهللا 

َالنار، وأن اهللا سبحانه قد فرس الصمد فقال ثم >%  &  '#  $  <: ّ

ُفرسه فقال ّ :>2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )<.

.٦١٠: ١كنز الدقائق ٥٢٥: ٤، تفسري الربهان ٣حديث ٩٠: التوحيد للصدوق) ١(



»ºï.........................................................................................................................

مل يلد، مل خيرج منه يشء كثيف كالولد وساير األشياء الكثيفة التي خترج مـن 

ِاملخلوقني، وال يشء لطيف كالنفس وال يتشعب منـه البـدوات كالـسنة والنـوم،  ِ

جاء، والرغبـة واخلطرة واهلم واحلزن والبهجة، والضحك والبكاء، واخلوف والر

َوالسامة، واجلوع والشبع، تعاىل أن خيرج منه يشء وأن يتولـد منـه يشء كثيـف أو 

.لطيف

مل يتولد من يشء ومل خيـرج مـن يشء كـام ختـرج األشـياء، : >+  ,<

الكثيفة من عنارصهـا، كالـيشء مـن الـيشء، والدابـة مـن الدابـة، والنبـات مـن 

األشجار، وال كام خترج األشـياء اللطيفـة األرض، واملاء من الينابيع، واألثامر من 

من مراكزها، كالبرص من العني، والسمع من اإلذن، والشم مـن األنـف والـذوق 

من الفم، والكالم من اللسان، واملعرفة والتميز من القلب، وكالنار من احلجر، ال 

بل هو اهللا الصمد الذي ال مـن يشء، وال يف يشء، وال عـىل يشء، مبـدع األشـياء 

ته، ويبقى ما خلق ئما خلق للفناء بمشيىلقهم ومنشئ األشياء بقدرته، يتالشوخا

للبقاء بعلمه، فذلكم الذي مل يلد ومل يولد، عامل الغيب والـشهادة الكبـري املتعـال، 

.)١(ًومل يكن له كفوا أحد

.)٢(ويف الوسائل بسنده عن وهب بن وهب القريش، احلديث

.٥حديث : ٩٠التوحيد ) ١(

.٣٥حديث ١٤٠: ١٨وسائل الشيعة ) ٢(



........................................................................................................................gs¼

>,  +   *  )<.

.٤: التوحيد اآلية

مل خيـرج منـه : >(  *<: يف قولـه تعـاىلعليه الـسالمعن اإلمام احلسني 

يشء كثيف كالولد وسائر األشياء الكثيفـة التـي ختـرج مـن املخلـوقني، وال يشء 

.لطيف كالنفس، وال يتشعب منه البدوات كالسنة والنوم

مل يتولد مـن يشء ومل خيـرج مـن يشء كـام خيـرج األشـياء : >+  ,<

وال كام خيرج األشـياء اللطيفـة مـن مراكزهـا كالبـرص مـن : رصهاالكثيفة من عنا

.العني
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