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مقدمة اللجنة العلمية

، ×جهداً في تمتين العالقة الرابطة بينه وبين اإلمام علي| النبيلُألم ي

الـسماء   فقد تعدت هذه الرابطة مستوياتها الشخصية بل تسامت الى عالقٍة حددتها          

وصاغها الغيب المختوم بختم الرسالة، والمنبعـث مـن بـين حنايـا األفـق الـسرمدي             

الوصـي،  : الذي اعترته أسرار مكنونةٌ ال يمكن الوقوف عليهـا لبيـان مقامـات علـي         

إلى غير ذلك من مقامـات الـسمو الغيبـي الـذي تترجمـه      .. الخليفة، الهادي، المبلّغ    

و مرتبته، وكان لحـديث سـد األبـواب ثـورةٌ       إلظهار شأنه وعل  | أحاديث النبي 

سـيؤهلهم لبلـوغ مقامـات    | في دواخل الصحابة الـذين ظنـوا أن قـربهم للنبـي       

الوصاية ممـا أحـدث ضـجةً فـي أوسـاط الـصحابة وهـم يتـساءلون مـا الـذي دعـا                    

أن | أن يستبعد الجميع ويبقي علياً إلى جانبه، فكان إلعـالن النبـي    | النبي

التنازع القبلي، وال يتنازل الى المفهوم النسبي، بل هو شأن يرقى        األمر ال يدنى الى     

الى المقامات الغيبية والكماالت اللدنية وهذا وحي اهللا يأمره بسد األبواب إال باب       

ولم تزل تساؤالت الصحابة الذين طمعـوا بـالحظوة مـن القـرب إلـى النبـي             .. علي  

ما سجل النبي لعلي مكرمة، فهـم  والتوسل بالنسِب تارةً وبالرفقة أخرى تتصاعد كل    
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أن | علـى تنفيـذه ولـيس لـه     | ال يعون ما للغيب من تخطيط يحث النبي      

يبدي رغبته في شيء على أسـاس التهالـك الـدنيوي الـذي اختـاره الـصحابة حينـاً                  

..ونظّروا له أحياناً أخرى

وهكذا يبقى حديث سد االبواب مـن أعظـم الجهـود النبويـة التـي رسـخت           

ال ينطُق عن الهـوى  «المأمور بأمر اهللا إذ | لغيبية بين السماء وبين النبي    العالقة ا 

وتحتل دراسة الـشيخ ماجـد العطيـة مكانـاً آخـر مـن بـين              » إن هو إال وحي يوحى    

ــى اخــتالف ألــوانهم          ــذاهب اإلســالمية عل ــا محــدثو الم ــات التــي تبناه الدراس

المؤلـف فـي دراسـته    لعلي هذه المنقبة العظمى،  وقد أضافاوتوجهاتهم ليحفظو 

لوناً آخر من التحقيق وتوجهاً جديداً من التدقيق أزاح الشبهات وأثبت بما ال يقبل      

..الشك هذه المنقبة العظمى

 
 



٧

بسم اهللا الرحمن الرحيم

اِّـقدمة

صطفى أجمعـين محمـد المـ   خيـر خلـق اهللا     والصالة والسالم علـى     الحمد هللا   

.أهل بيته الطاهرينعلى و،األمين

كلّت سواعد العلماء   و،رت األوراق بالمداد  وحب قرطاسكتب ال مهما  ،وبعد

فضائل أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي     ذكر ب ،وخرت أنامل األقالم والفقهاء    ،النجباء

:وهو القائل،تعد وال تحصىالتي العليه السالمطالب 

ما أنزل اهللا فـي كتابـه   ،أكثر من أن تحصى أو تعد يا معاشر الناس إن مناقبي    

اكتفـي بهـا عـن جميـع     صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   من ذلك وما قال في رسول اهللا   

.)١(مناقبي وفضلي

،وكيــف تنــال الــصفات قــدر قــوم أثنــى علــيهم القــرآن ومــدحهم الــرحمن

بهـم تقبـل   ،ادفهم خيرته من العباد وصفوته من الحاضـر والبـ         ،لهم سيد األنام  وفضّ

.وتحصل السعادة والكمال،األعمال وتصلح األحوال

المتـواتر الـوارد عـن    )األبواب إال باب علـي سد(وما هذا الحديث الشريف  

.٢٩٥:كتاب سليم بن قيس-١
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سـاطعة ونجمة ،لؤلؤة في بحر فضائل عليإال صلى اهللا عليه وآله وسلم   رسول اهللا   

.في سماء مناقبه

إال منقبـة مـن المناقـب       ولـم نحـسبه      ،حديث طالما غـاب عـن بـصر العيـون         

وعجائـب  ،اً جمـة أسـرار في طياتـه  ولكنه يحمل ،وزيادة منزلة لعلي بن أبي طالب   

.الواليةوتمهد طريق ،تكشف عن أبواب اإلمامة،مهمة

سـائلين المـولى أن   ،ضـحنا مـا تعلـق بـه مـن آياتـه           أوو ،كشفنا بعض أسراره  

وآخر دعوانا أن الحمد هللا ،بمجيإنه نعم المولى ونعم ال   ،يحبونا بألطافه وتوفيقاته  

العالمينرب.

 



الفصل األول 

مقدمات احلديث 
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،األبواب من األحاديث المهمة جداً والخطيرة بنفس الوقتسديعد حديث   

مـن مرحلـة اإلعـالن      صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ألنه انتقل فيهـا الرسـول األكـرم         

حلة التطبيق والتنفيذ وهي مرحلة حساسة جداً وال سيما في الوسـط            والتبليغ إلى مر  

.أبواب الصحابة والمقربين من القيـادة الرسـالية   سدخاصة عملية   بو ،العربي آنذاك 

،وتزداد المسألة خطورة عندما يشعرون بتمييـز غيـرهم عـنهم وهـو بـين ظهـرانيهم            

صلى اهللا عليه وآله وسـلم ووجود من هم أكبر سناً منه، ولذلك استخدم رسول اهللا   

بألفاظ ومعان ال تكاد تخفى     -التقريب التربوي مع مجتمع قريش البدوي        أسلوب

،محاوالً توجيـه عقـولهم نحـو رؤيـة سـماوية صـحيحة             -على ابن الجزيرة العربية     

وقـد ورد التأكيـد   ،اإلسـالمية لألمةيمكن من خاللها رسم صورة مستقبلية مشرقة      

سجلها لنا التـاريخ  ،في عدة موارد ومواطن) باب اهللا(الوصي  والتكرار على حقيقة    

.ولوالها لمسخ البشر وما صار اإلنسان إنساناً،اإلسالمي مشكوراً
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ورد عن أئمة المسلمين على اختالف المذاهب واألهواء روايات يقطع مـن          

كان يقدم المقـدمات ويعـد العـدة    صلى اهللا عليه وآله وسلم   خاللها بأن رسول اهللا     

،ممن وعى القول وفهـم المطلـب       ،بل حتى من غير الرسول     ،األبواب سدلحديث  

علـى الـرغم مـن تقـدم الكثيـر مـن        ،وسنذكر هنا مـا ورد فيمـا يخـص هـذا البـاب            

.الروايات الصحيحة في األبواب السابقة

.)ينابيع المودة(روى القندوزي في . ١

أي -عنـه  -ألربعـون   الحـديث ا   :للسيد علي الهمداني   )السبعين(عن كتاب   

علي بن أبي طالـب  :صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا :قال–عن ابن عباس  

.ومن خرج منه كان كافراً،من دخل فيه كان مؤمناً،باب الدين

.رواه صاحب الفردوسو

فـي كـالم لهـا فـي فـضل      ،أم الخير بنت حريش بن سراقة البارقيوورد عن 

عن ابن عم رسـول     -يرحمكم اهللا    -فإلى أين تريدون     :لسالمعليه ا أمير المؤمنين   

.وجعله باب دينه،من نبعتهعوتفر،لق من طينتهخُ؟اهللا وصهره وأبي سبطيه

تحـت  ،ه القرطبـي فـي كتـاب الجمانـة    وقد أورد كالمها بتمامه ابن عبـد ربـ      

.)١(وفود أم الخير بنت حريش على معاوية:عنوان

فمن ،يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها:ه وآله وسلمصلى اهللا علي قال  . ٢

فمـن  ،وأنا باب اهللا  ،يا علي أنت بابي الذي اوتى منه       ،أتى المدينة من الباب وصل    

.سواي لم يصلىومن أت،أتاني من سواك لم يصل

.٤٠٠ص ١٠ج :نفحات األزهار-١
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؟ما يعني بهذا:فقال القوم بعضهم لبعض

.)١(ى آخر اآليةإل}لَّيس الِْبر{فأنزل اهللا به قرآناً:قال

.القندوزي البلخي. ٣

عـن  ،عن آبائه ،عن أبيه  ،عن علي الرضا  ،وعن ياسر الخادم   :رواه حيث قال  

:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.)٢(يا علي أنت حجة اهللا وأنت باب اهللا

:نهج البالغة. ٤

:ضمن خطبة لهعليه السالمقال أمير المؤمنين 

فمـن أتاهـا     ،ال تؤتى البيوت إال مـن أبوابهـا        ،لخزنة واألبواب نحن الشعار وا  

من غير أبوابها سي سارقاًم.

صلى قال رسول اهللا ،أي خزنة العلم وأبوابه:قال عبد الحميد بن أبي الحديد

. )٣(ومن أراد الحكمة فليأت الباب،أنا مدينة العلم وعلي بابها:اهللا عليه وآله وسلم

:ابن المغازلي. ٥

عـن أبـي   ،عـن محمـد بـن عثمـان الواسـطي     ،عن أحمد بـن مظفـر الـشافعي    

عـن  ،عن سـفيان الثـوري    ،عن عبد الرزاق   ،عن عبد اهللا بن يزيد     ،الحسن الصيرفي 

أخذ النبي :عن جابر بن عبد اهللا قال،عن عبد الرحمن بن تيهان،عبد اهللا بن عثمان

.٢٠٤ص ٤٠ج :بحار األنوار-١

.٤٠٢ص ١٠ج :نفحات األزهار-٢

.١٦٤ص ٩ج :شرح نهج البالغة-٣
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وقاتـل  ،هـذا أميـر البـررة   :الوقـ عليه الـسالم بعضد علي  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

أنـا مدينـة   :بهـا صـوته فقـال   ثـم مـد  ،مخذول من خذله،منصور من نصره   ،الكفرة

.)١(فمن أراد العلم فليأت الباب ،العلم وعلي بابها

قال صاحب الصراط المـستقيم بعـد نقـل هـذا الحـديث وحـديث آخـر فـي          

،والجعـابي بخمـسة  ،ربعةوابن شاهين بأ،ورواه الخطيب ويحيى بثالثة طرق   :معناه

ــستة وأخــرج صــاحب المــصابيح ،وأحمــد بثمانيــة،والثقفــي بــسبعة،وابــن بطــة ب

.)٢(صحيح االسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم :وقال،وصاحب المستدرك

:أمالي الصدوق. ٦

حـدثنا فـرات بـن      :قـال ،حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي       

حـدثنا أبـو الحـسن      :قـال ،حدثنا محمـد بـن ظهيـر      :قال،إبراهيم بن فرات الكوفي   

حدثنا محمد بن يعقوب    :قال،محمد بن الحسين ابن أخي يونس البغدادي ببغداد       

عـن أبيـه    ،عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر         ،حدثنا علي بن موسى الرضا    :قال،النهشلي

عـن أبيـه   ،عـن أبيـه علـي بـن الحـسين         ،عن أبيه محمد بـن علـي      ،جعفر بن محمد  

،صلى اهللا عليه وآله وسلم عن النبي   ،عن أبيه علي بن أبي طالب     ،سين بن علي  الح

:جالله أنه قالعن اهللا جلّ،عن إسرافيل،عن ميكائيل،عن جبرئيل

خلقـت الخلـق بقـدرتي فـاخترت مـنهم مـن شـئت مـن          ،نـا أال  إله  إنا اهللا ال    أ

إلـى   بعثتـه رسـوالً   ف،وصـفياً  وخلـيالً  حبيبـاً  واخترت من جمـيعهم محمـداً     ،أنبيائي

.٤٨٠ح ٨٠ص :مناقب ابن المغازلي-١

.٧٩ص :كتاب األربعين للقمي،٢١ص ٢ج :الصراط المستقيم-٢
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عنه من بعده إلـى     ومؤدياً،ووزيراً ووصياً فجعلته له أخاً  ،واصطفيت له علياً  ،خلقي

وجعلته العلم ،ويسير فيهم بحكمي،ليبين لهم كتابي،وخليفتي على عبادي،خلقي

.)١(مناًآوبيتي الذي من دخله كان ،وبابي الذي أوتى منه،الهادي من الضاللة

:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا قال رسول . ٧

وموضع ،وأمير المؤمنين  ،ومأمل المسلمين  ،يا أم سلمة هذا علي سيد مبجل      

وعلى األخيار  ،وهو الوصي على أهل بيتي     ،و بابي الذي يؤوى إليه     ،سري وعلمي 

.)٢(وهو أخي في الدنيا واآلخرة ،من أمتي

.١٣٤ص :أمالي الصدوق-١

.٤٤ص :المحاسن-٢
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بألفــاظ صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمالمبــارك عــن رســول اهللا ورد الحــديث

األبـواب إال  سـد مختلفة ومواقف وأزمنة متباينة يذكر فيها الرسول الكـريم قـضية     

ويحاول في كل مرة إلفات العقول إلى كنـه الـسر المكنـون          عليه السالم باب علي   

لرقـي الـديني    ويـصلون إلـى درجـات ا       ،لعلهم يحيطون به علماً وينجون به تمسكاً      

.والحضاري تيقناً

وعلى اختالف فرقهم وجماعاتهم -وال يكاد مصدر من المصادر اإلسالمية 

ورد بطـرق  فقـد  ،أن يخلو من حالوة هذا الحديث المبـارك -المتقدمة والمتأخرة  

:منهم،حتى وصلت حد التواتر وذكره كثير من األعالم،وتوثيقات مختلفة

.)١(طرقثمانيةمنالشافعيالفقيهث رواهإن هذا الحدي:قال ابن جبر

بهــذهثبــتقـد :األبــوابســدفـي األثــوابشــدكتـاب فــيالــسيوطيقـال 

بـاب فـتح مـن منعصلى اهللا عليه وآله وسلم    أنهالمتواترةبلالصحيحةاألحاديث

.)٢(لعليإال...ألحدذلكفييأذنولم،مسجدالإلىشارع

.٤٣٧ص :نهج اإليمان-١

.٥٩ص :شد األثواب-٢
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وبقيـت  ،األبـواب سدن حـديثاً فـي األمـر بـ      فهذه أكثر من عشري    :وقال أيضاً 

.)١(أحاديث أخر تركتها كراهة األطالة 

.طريقاًأربعينحواليفقطالسيوطيلهروىوقد:المظفرالشيخالحجةقال

:وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراد أحاديث الباب

وكـل طريـق منهـا صـالح لالحتجـاج           ،وهذه األحاديث يقوي بعـضها بعـضاً      

.)٢(ن مجموعها عفضالً

وهـذا الحـديث مـن هـذا         :بعد الكالم على حـديث ابـن عمـر        أيضاً  وقال  

كل طريـق منهـا علـى انفرادهـا ال           ،وله طرق متعددة   ،الباب هو حديث مشهور   

ا يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل ومجموعها مم  ،تقصر عن رتبة الحسن   

.الحديث

وا كـل بـاب فـي     سـد يث  إن حـد   :ثم حكى عن البـزار أنـه قـال فـي مـسنده            

على أن روايـات أهـل الكوفـة      ...المسجد إال باب علي جاء من رواية أهل الكوفة        

.)٣(جاءت من وجوه بأسانيد حسان 

فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث :أيضاًوقال  

.)٤(صحيح داللة قوية 

.٥٨ص :شد األثواب-١

.١٥ص ٨ج :فتح الباري-٢

.٢٠ص :القول المسدد-٣

.٢٣ص :القول المسدد-٤
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هـذا الحـديث   ر حيث عـد واإلدريسي في النظم المتناثر في الحديث المتوات     

.ن رواهجماعة من الصحابة مموعد،من األحاديث المتواترة

طريقـاً وثالثـين ثمـان عـن األبـواب سـد حديثاألمينيالعالمةأخرجوقد

صـحابياً عـشر أربعـة عـن ،الـسنة أهـل وجوامـع مسانيدمنوغيرهاًحديثيومصدراً

.نصاًوعشرينةوثالث

أكثـر فـي الحـديث هـذا في إحقاق الحق    المرعشيالتستريلعالمةاخرجو

.فقطةالسنّأهلكتبمنمصدراًستينمن

عليـه الـسالم   علـي بـاب إالاألبواب سدإن حديث   :وقال الشيخ الماحوزي  

.)١(متواترمستفيض

مـن رجـالً ثالثـين مـن نحـو رواه)األبـواب سـد (حـديث :الجـويني ويقول

.الصحابة

عبـد وولـده ،الخطـاب بـن عمـر ،عليه السالم علي:الصحابةمنرواهنومم

بنجابر،الخدريسعيدأبو،عباسبناهللاعبد،عازببنالبراء،أرقمبنزيد،اهللا

بنأنس،وقاصأبيبنسعد،عائشة،اهللاعبدبنجابر،األشجعيحازمأبو،سمرة

أسـيد بنةفحذي،صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولمولىرافعأبو،بريدة،مالك

.المؤمنينأمسلمةأم،الغفاريذرأبو،مسعودابن،الغفاري

وكيـسان ،العرنـي وحبـة ،الحمـراء أبواهللاعبدبنالمطلبعبد:أيضاًورواه

.البراد

.٤٤٤ص :كتاب األربعين-١
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:وقال علي بن يونس العاملي

أبـي بـن وسـعد  ،ثابتبنعدي:ثمانيةطرقمنالشافعيالمغازليابنرواه

وحذيفة،عمرمولىونافع،بسندينعباسوابن،عازببنوالبراء،بسندينوقاص

.)١(أسيدبنا

األبـواب إال بـاب علـي متـواتر     سدوخبر :وقال الشيخ محمد آل عبد الجبار 

.)٢(عندهم

.)٣(وذكر الحديث النووي وقواه

:وقد عرف الراغب األصفهاني الباب بقوله

ألمكنـة كبـاب المدينـة    وأصـل ذلـك مـداخل ا   الـشيء  الباب يقـال لمـدخل    

:والدار والبيت وجمعه أبواب قال تعالى

.}واستَبَقا الْباب وَقدت قَمِيصه مِن دبٍر وأَْلفَيا سيدها لَدى الْباِب{

:وقال تعالى

.}الَ َتدخلُوْا مِن باٍب واحٍِد وادخلُوْا ِمن َأبوابٍ متََفرقٍَة{

أي به يتوصل   ،وهذا العلم باب إلى علم كذا     ،باب كذا :العلم ومنه يقال في  

.أي به يتوصل،بابهايأنا مدينة العلم وعل:صلى اهللا عليه وآله وسلمإليه وقال 

.٢٣٢ص ١ج :ستقيمالصراط الم-١

.٧٧ص :الشهب الثواقب-٢

.٣٤١ص ١ج :البحر الرائق-٣
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:قال الشاعر

.)١(أتيت المروءة من بابها

:وسنذكر لك عزيزي القارئ الكريم ما ورد من صور للحديث

،ل الـسمعاني ئوفضا،مسند أبي يعلىعن :عن ابن شهر آشوب في مناقبه  . ١

عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون قال ابـن  ،وحلية األولياء عن أبي نعيم بطريقين  

وا أبـواب المـسجد كلهـا إال        سـد :صلى اهللا عليه وآله وسـلم     قال رسول اهللا    :عباس

.باب علي

.)٢(بوا هذه األبواب إال باب علي قبل أن ينزل العذاسد:ن ابن عباسع. ٢

اهللارسولأن:عباسابنإلىيرفعه،الوهابعبدبنمحمدبنأحمدعن. ٣

.)٣(عليبابإالاألبوابتسدف،كلهااألبوابسدبأمرصلى اهللا عليه وآله وسلم

بـن محمـد أخيـه عـن عليبنزيدإلىالخطيبأسندهفيمابغدادتاريخ. ٤

صـلى اهللا عليـه     اهللارسـول سمعتيقولاهللاعبدبنجابرسمعانهالسالمعليهعلي

.)٤(عليبابإلىبيدهوأومىعليبابإالكلهااألبوابواسد:يقولوآله وسلم 

عـن  ،شعبةحدثنا :قالمسكينحدثنا :قالالنفيليمحمدبناهللاعن عبد . ٥

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  النبيأن :عباسابنعن ،ميمونبنعمروعن ،بلجأبي

.٦٤ص :مفردات غريب القرآن للراغب-١

.٣٧ص ٢ج :مناقب آل أبي طالب-٢

.٢٨٠ح ١٨٠:، العمدة٢٥٩ص :مناقب ابن المغازلي-٣

.٣٦٦٩ح ٢١٤ص ٧ج :تاريخ بغداد-٤
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.)١(عليبابإالتسدفباألبوابرأم

دخلحتىعنديمنصلى اهللا عليه وآله وسلمالنبيخرج:سلمةأمعن. ٦

أو،الرجـال مـن جنـب كـل علـى المسجدهذامحر،الناسأيهايا:فقال،المسجد

بينـت أال،اهللارسـول بنـت وفاطمـة وعليـاً وأزواجـه النبـي إال،اءالنـس مـن حائض

.)٢(واتضلأناألسماء

:في مريم قالقوله ضمن عليه السالمفعن أبي جعفر 

فلمـا  ،فأصابت القرعة زكريا وكفلها فلـم تخـرج مـن المـسجد حتـى بلغـت            

.)٣(بلغت ما تبلغ النساء خرجت 

كتابـه فـي الهمـداني العطـار العـالء وأبـو  ،األربعـين فـي صالحأبوروى. ٧

الالمـسجد هـذا إنأال:صـوته أعلىبـ قـال الـسالم عليـه أنه :سلمةأمعنباإلسناد

بينـت أال،وعلـي محمـد بنـت وفاطمةوأزواجهللنبيإاللحائضواللجنبيحل

.)٤(مرتين-تضلواأنلكم

والبجنـب المـسجد هـذا يحـل الأال:صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       وقوله.٨

األسماءملكبينتقدأال،والحسينوالحسنوفاطمةوعلياهللالرسولإاللحائض

.)٥(تضلواالأن

.٩٦٢ح ٤٦٦ص :مناقب الكوفي-١

.٤٠٧ص ٩ج :موسوعة اإلمام علي-٢

.٤ح ١٠٥ص ٣ج :الكافي-٣

.٣٠ص ٣٩ج :بحار األنوار-٤

.٦٥ص ٧ج :السنن الكبرى-٥
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النبـي أصـحاب قـدم لمـا :قالالغفاريأسيدبنحذيفةعن،مردويهابن. ٩

.المـسجد فـي يبيتونوكانوا،بيوتلهميكنلمالمدينةصلى اهللا عليه وآله وسلم    

إنثـم .فتحتلمـوا ،المـسجد فـي تبيتواال:صلى اهللا عليه وآله وسلم   النبيلهمفقال

صـلى اهللا   النبـي إنثـم .المسجدإلىأبوابهاوجعلوا،المسجدحولبيوتاًبنواالقوم

يأمركاهللارسولإن:فقالبكرأبافنادى،جبلبنمعاذإليهمبعثعليه وآله وسلم

.منهولتخرج،المسجدفيالذيبابكسدتأن

.وطاعةسمعاً:فقال

متـردد وعلي،لرسولهوهللاوطاعةسمعاً:وقال،بابهسدفحمزةإلىأرسلثم

قـد صلى اهللا عليه وآله وسلم النبيوكان،يخرجفيمنأويقيمفيمنأهويدريال

اسـكن :صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النبيلهفقال.أبياتهبينبيتاًالمسجدفيلهبنى

.مطهراًطاهرا

،محمـد يـا :فقـال ،لعلـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        النبـي قولحمزةفبلغ

! المطلبعبدبنيمنغلماناًوتمسكتناأخرج

إالإيـاه أعطـاه مـا واهللا،أحدمندونكمجعلتمالياألمركانلو:لهفقال

.)١(ورسولهاهللامنخيرلعلىوإنك،اهللا

المـسجد إلـى صلى اهللا عليه وآله وسلم   النبيخرج :قالتسلمةأمعن.١٠

إاللحــائضواللجنــبيحــلالدالمــسجهــذاإنأال:ثالثــاًصــوتهبــأعلىفنـادى 

.محمدبنتوفاطمةوعليوأزواجهاهللالرسول

.٤٥٨ص ٢ج :جامع أحاديث الشيعة-١
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عبـد حـدثنا :قـال اهللاعبـد بـن محمـد حـدثنا :قالسعيدبنعثمانعن. ١١

،سـماك عـن ،اهللاعبدأبيناصحعن،هاشمبنعليحدثنا:قالصالحبنالرحمن

أبـواب سدبـ لـه وسـلم   صـلى اهللا عليـه وآ     اهللارسـول أمـر :قـال سـمرة بنجابرعن

.ذلكمنبشيء أمرتما:قال:نفسيأخرجماليدع:العباسلهفقالالمسجد

.)١(جنبوهومروربماعليبابإالكلهاهاسدف

لعلـي  قـال صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      النبينأ:الخدريسعيدأبيعن  . ١٢

.)٢(وغيركغيريباًجنالمسجدهذايطرقنأحدأليحلال:-عليه السالم-

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     اهللارسولقال :قالالخدريسعيدأبيعن. ١٣

:لعلي

غيـري المـسجد هـذه فـي يجنـب أناألمـة هـذه مـن ألحـد يحلالعلييا

.)٣(وغيرك

مـسجدي جنـب غيـري وغيـره وغيـر        لخدن يـ  أوال يحـل     :وفي رواية . ١٤

.و الشاموأشار بيده نح.فمن شاء فهنا،ذريته

:مر ختنه فنزلألقد ضل وغوى في :فقال المنافقون

.)٤(}ما ضَلَّ صاحِبكُم وما غَوى{

.٩٥٥ح ٤٥٩:مناقب الكوفي-١

.١٣ص ٧ج :فتح الباري-٢

.١٧٥ح ١٤٤ص :مناقب ابن مردويه-٣

.٤٠ص ٢ج :ابن شهر اشوبمناقب-٤
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وبنـى المدينـة إلـى هـاجر المصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولكان. ١٥

عليه لعليوبنى،أزواجهسكنهاأالمسجدجانبفيحجراًلنفسهبنى،فيهامسجده

المـسجد بجانـب أصـحابه وبنى،عائشةسكنهاأالتيالحجرةنببجاحجرةالسالم

صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      النبيمرأف،المسجدإلىأبوابهاوكانت،سكنوهاحجراً

وفـتح ،غيـره طريقلهليسالمسجدإلىبابهفبقي،عليبابإالاألبوابهذهسدب

دفـن التـي عائـشة سكنهاتالتيالحجرةوكانتالمسجدجهةغيرمنأبواباًالباقون

مـن الـشرقي الجانـب فـي كالهمـا عليوبيتصلى اهللا عليه وآله وسلم     النبيفيها

.)١(البيوتهذهفيهدخلتالمسجدفيأميةبنوزادتافلم،المسجد

أبوحدثنا:قالالجعابيالبراءبنأسلمبنمحمدبنعمربنمحمدعن. ١٦

سيديحدثني:قالالتميميالرازيالعباسنبمحمدبناهللاعبدبنالحسنمحمد

حـدثني :قـال جعفـر بـن موسىأبيحدثني:قالعليه السالم الرضاموسىبنعلي

بـن علـي أبـي حـدثني :قـال علـي بنمحمدحدثني أبي   : جعفر بن محمد قال    أبي

عليه طالبأبيبنعليأبيحدثني:قالعليبنالحسينأبيحدثني:قالالحسين

هـذا فـي يجنـب حـد أليحـل ال:صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       النبيقال:لقاالسالم

.)٢(منيفإنهمأهليمنكانومن،والحسينوالحسنوفاطمةيوعلناأالإالمسجد

صلى اهللا عليه وآله وسـلم    اهللارسولليناإانتهى:قالمسعودبناهللاعبدعن. ١٧

؟الجماعةهذهما:فقال،ضحىالصلينابعدماجماعةالمسجدفيونحنليلةذات

.٣٥٣ص ١ج :أعيان الشيعة-١

.٥٣٨ح ٤١٣ص :أمالي الصدوق-٢
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.يناممناومنّ،الصالةيريدمنامنّ،نتحدثقعدنااهللارسوليا:قالوا

الـصالة أرادومـن ،منازلكمإلىانصرفوا،فيهينامالهذامسجديإن:فقال

صـالة علـى تضعفالسرصالةنإف،فلينميستطعلمومن،راشداًمنزلهفيفليصل

.العالنية

.معنافقامعليه السالمطالبأبيبنعليوفيناوتفرقنامنافق:قال

،لـي يحـل مـا مـسجدي فيلكيحلفإنهأنتاأم:وقالعليبيدفأخذ:قال

.علييحرمماعليكويحرم

مـن إليـك أقـرب وأنـا عمكأنااهللارسوليا:المطلبعبدبنحمزةلهفقال

!علي

.)١(عزّ وجلّاهللاعنهوإنمامنيهوماواهللانهإعمياصدقت:قال

منـدة ابـن الحـافظ أخـرج  ،األبـواب سـد حـديث يروونخلفاءةخمس. ١٨

أميــرحــدثني:قــال،المــأمونمــسانيدفــيالعبــاسمناقــبكتــابفــياألصــفهاني

،المنـصور المؤمنينأميرحدثني،المهديالمؤمنينأميرحدثني،الرشيدالمؤمنين

صلى النبيقال:قال-األمةحبر-العباسبناهللاعبدنع،-السفاح-أبيحدثني

.وارثيأنت،عليه السالملعلياهللا عليه وآله وسلم

-مسجدهيطهرأنتعالىاهللالأسموسىإن:صلى اهللا عليه وآله وسلم    وقال

ــسكنهال ــاوهــارونموســىإالي ــارونوابن يطهــرأنتعــالىاهللالتأســوإنــي-ه

فاسـترجع ،بابـك سدأن:بكرأبيإلىأرسلثم.بعدكمنكولذريتلكمسجدي

.١٦١ح ٢٠٦ص ١ج :فرائد السمطين-١



٢٩......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

؟بغيريهذافعل:وقال،راجعونإليهوإناهللاإنا:وقالبكرأبو

.ال:فقيل

.بابهسدف،وطاعةسمعاً:فقال

-فاسـترجع ،بابـك سـد :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      فقالعمرإلىأرسلثم

؟بغيريهذافعل:وقال-عمر

.بكربأبي:فقيل

صـلى اهللا عليـه     أرسـل ثـم .بابهسدف،حسنةأسوةبكرأبيفيإن:عمرفقال

.بابهسدفآخررجلإلىوآله وسلم

صـعد -بابـه سدبعليه السالم علياًيأمرلمبأنه-ذلكفيالناسخاضولما

أنـا الو،أبـوابكم دتسـد أنـا مـا :فقـال المنبر صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسول

. )١(عليبابوفتحأبوابكمسداهللاولكن،عليبابفتحت

جـويبر  :كان مـن اليمامـة يقـال لـه         رجالً نإ :عليه السالم قال أبو جعفر    . ١٩

سـالمه  إسـالم فأسـلم وحـسن    إللمنتجعـاً صلى اهللا عليه وآله وسـلم    تى رسول اهللا    أ

فضمه رسـول اهللا  ،ح السودانوكان من قبا  ،عارياً محتاجاً ذميماً صيراًقوكان رجالً 

مـن   عليه طعامه صـاعاً    يوكان يجر ،لحال غربته وعريته  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

،ن يلـزم المـسجد ويرقـد فيـه بالليـل     أمـره  أو،تمر بالـصاع األول وكـساء بـشملتين      

       سـالم مـن أهـل الحاجـة       إلن يدخل في ا   فمكث بذلك ما شاء حتى كثر الغرماء مم

ن أصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ه فأوحى اهللا إلـى نبيـ   ،المسجدبالمدينة وضاق بهم    

.١٧٦ص :اإلمام علي في آراء الخلفاء-١



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٣٠

أبـواب كـل مـن    سدومر بـ ،خرج من المسجد من يرقد فيه بالليل     أطهر مسجدك و  

وال ،فيـه جنـب  وال يمـر ،ال باب علـي ومـسكن فاطمـة    إكان له في مسجدك باب      

.ربيرقد فيه غُ

ال باب إأبوابهم سدبعند ذلكصلى اهللا عليه وآله وسلممر رسول اهللا  أف:قال

.)١(على حالهعليها السالممسكن فاطمة وأقرعليه السالمعلي 

حدثنا محمد بن أبي عبد اهللا الكوفي :محمد بن أحمد الشيباني قالعن. ٢٠

حدثنا عبد اهللا بن أحمد عن سـليمان  :حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال      :قال

عـن سـعيد بـن    ،عـن سـعد بـن طريـف    ،عن عمرو بن ثابـت  ،بن حفص المروزي  ا

األبـواب  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رسـول اهللا     سدا  لم :عن ابن عباس قال    ،جبير

      يـا رسـول اهللا ِلـ     :أصحابه من ذلك فقالوا    الشارعة إلى المسجد إال باب علي ضجم

؟دت أبوابنا وتركت باب هذا الغالمسد

نـا  أفإنمـا    ،بكم وتـرك بـاب علـي      أبوا سدإن اهللا تبارك وتعالى أمرني ب     :فقال

. )٢(يمن رببع لما يوحى إليمتّ

حدثنا جعفر بن محمد بن      :المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي قال       عن.٢١

حـدثنا عيـسى بـن مهـران     :مسعود عن أبيه قال حدثنا نصر بن أحمد البغدادي قـال   

ن عبيد اهللا بـن  عن محمد ب  ،أخبرنا عبد الرحمن بن األسود     :حدثنا محول قال   :قال

صلى اهللا عليه اهللارسولإن:عن أبي رافع قال،عن أبيهما،عن أبيه وعمه،أبي رافع

.٣٤٠ص ٥ج :الكافي-١

.١ح ٢٠١ص ١ج :علل الشرائع-٢



٣١......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

أمـر موسـى وهـارون    عزّ وجلّن اهللا إ،يا أيها الناس:خطب الناس فقالوآله وسلم 

ن ال يبيت في مسجدهما جنـب وال يقـرب          أوأمرهما  ،ا بمصر بيوتاً  من يبنيا لقومه  أ

فـال يحـل   ،ي بمنزلـة هـارون مـن موسـى    منّـ ن علياًأو،هارون وذريتهفيه النساء إال   

فمن ساءه ،ن يقرب النساء في مسجدي وال يبيت فيه جنب إال علي وذريته  أحد  أل

. )١(وضرب بيده نحو الشام ،ذلك فهاهنا

حدثنا جعفر بـن  :المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رحمه اهللا قال    عن. ٢٢

حـدثنا محمـد   :حدثنا نصر بن أحمد البغدادي قال:بيه قالعن أ ،محمد بن مسعود  

حدثنا إسماعيل بن أبان عن سالم بن أبي عمرة عن معروف :بن عبيد بن عتبة قال   ا

صـلى اهللا  إن النبـي  :عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال     ،عن أبي الطفيل   ،بن خربوذ ا

في ن أسكن علياًأسهم ال يجدون في أنفن رجاالًإ:فقالخطيباًمأ عليه وآله وسلم  

ن اهللا إ،واهللا ما أخرجتهم وأسـكنته بـل اهللا أخـرجهم وأسـكنه     ،المسجد وأخرجهم 

:أوحى إلى موسى وأخيهعزّ وجلّ

}ةالواْ الصأَقِيملَةً وقِب وتَكُميلُواْ بعاجوتًا ويب را بِمِصمِكُما لِقَوءوأَن تَب{.

جده وال يــنكح فيـه وال يدخلــه جنــب إال  ن ال يـسكن مــس أثـم أمــر موســى  

وان عليا مني بمنزلة هارون من موسـى وهـو أخـي دون أهلـي وال               ،هارون وذريته 

وأشار بيده نحو ،إال علي وذريته فمن ساءه فهاهنا   ،حد أن ينكح فيه النساء    أليحل  

.)٢(الشام

.٢ح ٢٠١ص ١ج :علل الشرائع-١

.٨٧:، سورة يونس٣ح ٢٠١ص ١ج :لشرائععلل ا-٢



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٣٢

عليه صلى اهللا ا قدم أصحاب النبي لم:عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال    . ٢٣

فقال لهـم النبـي   ،المدينة لم يكن لهم بيوت فكانوا يبيتون في المسجد      وآله وسلم 

.ال تبيتوا في المسجد فتحتلموا:صلى اهللا عليه وآله وسلم

ن النبـي   أو ،حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد      ثم إن القوم بنوا بيوتاً    

إن رسـول  :دى أبا بكر فقـال ث إليهم معاذ بن جبل فنا    عبصلى اهللا عليه وآله وسلم    

.بابكسداهللا يأمرك أن تخرج من المسجد وت

.بابه وخرج من المسجدسدف،وطاعةسمعاً:فقال

يـأمرك أن  صلى اهللا عليه وآله وسـلم   إن رسول اهللا     :ثم أرسل إلى عمر فقال    

.بابك الذي في المسجد وتخرج منهسدت

)١(أرغب إلى اهللا تعـالى فـي خوخـة    يوطاعة هللا ولرسوله غير أن   سمعاً :فقال

.في المسجد

،وطاعةسمعاً:ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية فقال،فأبلغه معاذ ما قاله عمر

.بابه وخرج من المسجدسدف

.وطاعة هللا ولرسولهسمعاً:بابه فقالسدثم أرسل إلى حمزة ف

أو فـيمن  م  يأهـو فـيمن يقـ      يال يـدر  ،علـى ذلـك متـردد      عليه السالم وعلي  

؟يخرج

،بـين أبياتـه  قد بنى له في المسجد بيتـاً صلى اهللا عليه وآله وسلم  وكان النبي   

.مطهراًأسكن طاهراً:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال له النبي 

.١:٤٢٠:الصحاح.كوة في الجدار تؤدي إلى الضوء:والخوخة-١



٣٣......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

يـا محمـد   :فقـال ،لعلـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    فبلغ حمـزة قـول النبـي       

!عبد المطلب يتخرجنا وتمسك غلمان بن

واهللا مـا أعطـاه   ،ما جعلت دونكم من أحدمر إلي أللو كان ا   :بي اهللا فقال له ن  

.أبشر،نك لعلى خير من اهللا ورسولهإو،إياه إال اهللا

ونفـس ذلـك   ،فقتل يـوم أحـد شـهيداً     صلى اهللا عليه وآله وسلم    فبشره النبي   

ن فـضله علـيهم وعلـى    فوجـدوا فـي أنفـسهم وتبـي        ،عليـه الـسالم   رجال على علـي     

صـلى  فبلـغ ذلـك النبـي      ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم     أصحاب رسول اهللا    غيرهم من   

يجدون في أنفسهم فـي أن أسـكن     ن رجاالً إ:فقال فقام خطيباً  اهللا عليه وآله وسلم   

أوحــى إلــى عــزّ وجـلّ ن اهللا إ،هواهللا مــا أخــرجتهم وال أسـكنت ،فــي المـسجد عليـاً 

:موسى وأخيه

}ا بِمِصمِكُما لِقَوءوأَن تَبةالواْ الصأَقِيملَةً وقِب وتَكُميلُواْ بعاجوتًا ويب ر{.

وأمــر موســى أن ال يــسكن مــسجده وال يــنكح فيــه وال يدخلــه إال هــارون   

وال يحــل ،وهــو أخــي دون أهلــي،بمنزلــة هــارون مــن موســىن عليــاًأو،وذريتــه

وأومـى بيـده   ،افمن ساءه فهـا هنـ  ،مسجدي ألحد ينكح فيه النساء إال علي وذريته   

. )١(نحو الشام 

صـلى  النبـي أصـحاب قدملما:قالالغفاريأسيدبنحذيفةعنيرو. ٢٤

فـي يبيتـون فكـانوا فيهـا يـسكنون بيـوت لهميكنلمالمدينة اهللا عليه وآله وسلم   

.المسجد

..٣٣٩ص ١ج :كشف الغمة-١
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.فتحتلمواالمسجدفيتبيتواال:النبيلهمفقال

النبـي وإن،المسجدإلىأبوابهاوجعلوادالمسجحولبيوتاًبنواالقومإنثم

إن:لـه فقـال بكـر أبـا فنـادى ،جبـل بـن معاذإليهمبعث صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.فيهالذيبابكسدوتالمسجدمنتخرجأنيأمركاهللارسول

فقـال عمـر إلـى أرسلثم.المسجدمنوخرجبابهسدف،وطاعةسمعاً:فقال

.منهتخرجالمسجدفيالذيبابكسدتأنيأمركاهللارسولإن:له

.ولرسولههللاوطاعةسمعاً:فقال

مـن وخـرج بابـه سدف،وطاعةسمعاً:فقال،رقيةوعندهعثمانإلىأرسلثم

علىوعلي.ولرسولههللاوطاعةسمعاً:وقال،بابهسدفحمزةإلىأرسلثم.المسجد

صـلى اهللا عليـه     النبـي وكـان ،خـرج ينممـ أويقيمنممأهويدريالمترددذلك

طـاهراً أسـكن :النبـي لـه فقـال ،أبياتـه بـين المـسجد فـي بيتـا لهبنىقد وآله وسلم 

.مطهراً

بنـي غلمـان وتـسكن تخرجنـا اهللارسوليا:فقاللعليالنبيقولحمزةفبلغ

.المطلبعبد

مـا واهللا،أحـد مـن دونكـم مـن جعلـت مـا إلياألمركانلو:اهللانبيلهفقال

.أبشر،ورسولهاهللامنخيرلعلىوإنك،اهللاإالإياهأعطاه

.شهيداًبأحدفقتل،صلى اهللا عليه وآله وسلمالنبيفبشره

وعلىعليهمفضلهوتبين،أنفسهمفيفوجدوا،عليعلىرجالذلكونفس



٣٥......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

خطيبـا فقـام ،النبـي ذلكفبلغ،صلى اهللا عليه وآله وسلم    النبيأصحابمنغيرهم

مـا واهللا،المـسجد فـي عليـاً اهللاأسـكن أنفيأنفسهمفييجدونرجاالإن:لوقا

:وأخيهموسىإلىأوحىوتعالىسبحانهاهللاإن،أسكنتهوالأخرجتهم

ـــوْا        { أَقِيمـَلـــةً وقِب ــوتَُكم يـُلـــواْ بعاجوتًـــا ويب رـــا بِِمـــص مِكُما ِلقَوءـــو َأن تَب

ةال١(}الص(.

هــارونإاليدخلــهوالفيــهيــنكحوالمــسجدهيــسكنالأنموســىوأمــر

يحـل وال،أهلـي دونأخـي وهـو ،موسىمنهارونبمنزلةمنيعلياًنأو،وذريته

نحوبيدهوأومأ،هناافهساءهفمن،وذريتهعليإالالنساءفيهينكحألحدمسجدي

. )٢(الشام

:لهاشمي قـال ان حدثنا خضر بن أبا   :محمد بن سليمان الكوفي قال     عن. ٢٥

حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي عوانة عـن أبـي بلـج عـن عمـرو بـن        

أبـواب  سدلتـ :صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا     :عن ابن عباس قال    :ميمون

.)٣(المسجد كلها إال باب علي

حدثنا :حدثنا أحمد بن عبدان البرذعي قال:محمد بن سليمان قالعن . ٢٦

صـلى اهللا عليـه وآلـه    رسـول اهللا  سـد :عـن أنـس قـال    ،ارة بن المغلس عن كثير    جب

دت سـد يـا رسـول اهللا   :األبواب الشارعة إلى المـسجد إال بـاب علـي فقـالوا           وسلم

.٨٧:سورة يونس-١

.٦١ح ٦٣ص :، الطرائف٢٥٥–٢٥٣ص :مناقب ابن المغازلي-٢

.٩٥١ح ٤٥٧ص ٢ج :مناقب األمير للكوفي-٣
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. )١(دتها وال أنا فتحتهسدواهللا ما أنا :األبواب إال باب علي فقال

؟أخبارناببعضكمأنبئأال:ألصحابهعليه السالمقال اإلمام الحسن . ٢٧

.المؤمنينأميربنيابلى:قالوا

وأشرعبالمدينةمسجدهبنىالمصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولإن:قال

وآلـه محمدإبانةعزّ وجلّ اهللاأراد)أبوابهم(واألنصارالمهاجرونوأشرع،بابهفيه

عـن األبوابواسدبأنالىتعاهللاعنعليه السالم جبرئيلفنزل،بالفضيلةاألفضلين

صلى اهللا  اهللارسولإليهبعثمنفأول.العذاببكمينزلأنقبلاهللارسولمسجد

.المطلبعبدبنالعباساألبوابسدبيأمرهعليه وآله وسلم

.جبلبنمعاذالرسولوكان،ولرسولههللاوطاعةسمعاً:فقال

أقعـدت وقـد ،بابهـا علـى دةقاعـ فرآهـا عليهـا الـسالم   بفاطمةالعباسمرثم

لبـوة كأنهـا إليهـا انظروا؟قاعدةبالكما:لهافقال،عليهما السالم والحسينالحسن

.هعمابنويدخل،هعميخرجاهللارسولأنتظنجرواهايديهابين

؟قاعدةبالكما:لهافقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولبهمفمر

.األبوابسدبصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولأمرأنتظر:قالت

أنـتم إنمـا ،رسولهمنهمواستثنى،األبوابسدبأمرهمتعالىاهللاإن:لهافقال

.اهللارسولنفس

إذااهللارسـول يـا إليـك النظـر أحـب إنـي :فقالجاءالخطاببنعمرإنثم

.٩٥٢ح ٤٥٧ص ٢ج :مير للكوفيمناقب األ-١
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؟منهاإليكأنظرفرجةفيليفاذن،مصالكإلىمررت

.ذلكعزّ وجلّاهللاىأبقد:هللا عليه وآله وسلمصلى افقال

.وجهيعليهأضعمافمقدار:قال

.ذلكاهللاأبىقد:قال

.عينيإحدىعليهأضعمافمقدار:قال

نفـسي والـذي ،لـك آذنلمإبرةطرفقدر:ولو قلت ،ذلكاهللاأبىقد:قال

.رجكموأخأدخلهماهللاولكن،أدخلتهموالأخرجتكمأنامابيده

أناآلخـر واليومباهللايؤمنحدألينبغيال:صلى اهللا عليه وآله وسلم    قالثم

ــت ــييبي ــذاف ــسجده ــاًالم ــدإالجنب ــيمحم ــةوعل ــسنوفاطم ــسينوالح والح

.أوالدهممنالطيبون،آلهممنوالمنتجبون

فاغتـاظوا المنـافقون اوأم،مواوسلّرضوافقدالمؤمنونافأم:عليه السالم قال

يزالالمحمداًترونأال:بينهمفيمايقولونبعضإلىبعضهمومشى،وأنفوالذلك

لنـأبين حياتـه فـي لهأنفذنالئنواهللا؟صفرامنهاليخرجناعمهابنبالفضائليخص

! وفاتهبعدعليه

أخـرى ويـسكن ،تـارة ويغـضب ،مقالتهمإلىيصغيبياُبناهللاعبدوجعل

انقلـب المتألـه كاشـف مـن نإفـ ،ومكاشفتهفإياكم،ألهلمتمحمداًإن:لهمويقول

لينتهـز الغـصة علىتجرعمناللبيبالفطنوإن،عيشهعليهوينغص،حسيراًخاسئاً

. الفرصة
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،أرقـم بـن زيـد :لـه يقـال المـؤمنين منرجلعليهمطلعإذكذلكهمفبينا

واهللا؟تكيـدون نـه وديتطعنـون رسولهوعلى،تكذبونأباهللاهللاأعداءيا:لهمفقال

.بكماهللارسولألخبرن

لـه ولـنحلفن ،كلنكـذبنّ بنـا أخبرتهلئنواهللا:والجماعةبياُبناهللاعبدفقال

أوقتلـك يوجـب بمـا عندهعليكيشهدمنعليكلنقيمنواهللاثم،يصدقناإذاًفإنه

.كحدأوقطعك

مـا إليـه فأسرله وسلمصلى اهللا عليه وآ   اهللارسولزيدفأتى:السالمعليهقال

} تُِطـِع الْكَـاِفِرين    وال{:عـزّ وجـلّ   اهللافـأنزل ،وأصـحابه بـي اُبـن اهللاعبدمنكان

لــكوالمــواالة،بــاهللايمــانإلامــنإليــهدعــوتهمفيمــامحمــديــالــكالمجــاهرين

ــك ــاداةوألوليائ ــدائكوالمع ــاِفِقين{.ألع ــذين}والْمنَ ــكال ــييطيعون ــاهرف ،الظ

وفـي فيـك ئيالسالقولمنمنهميكونبما}ودع أَذَاهم {الباطنفيويخالفونك

.حجتكوإقامةأمركإتمامفي)١(}وتَوكَّلْ علَى اللَِّه{ذويك

غرضنأللهالعاقبةنأل،الدنيافيغلبوإنبالحجةالظاهرهوالمؤمننإف

وذلـك ،الجنـة فـي بداألنعيمإلىالوصولهوإنماالدنيافيكدحهمفيالمؤمنين

.وشيعتهموألصحابكوآللكلكحاصل

وأمر،عنهمبلغهماإلىيلتفتلم صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولإنثم

:أصبحتإذافقلمكرهمينالكوالهمشريصيبكالأنأردتإن:لهفقالزيداّ

شـياطين همفـإن ،همشـر مـن يعيذكاهللانإف<الرجيمالشيطانمنباهللاأعوذ>

.٤٨:سورة األحزاب-١
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.غروراًالقولزخرفبعضإلىبعضهميوحي

ــكأنأردتوإذا ــديؤمن ــكبع ــنذل ــرقم ــرقالغ ــسرقوالح ــلوال إذافق

:أصبحت

يـسوق الاهللاشـاء مـا اهللابـسم ،اهللاإالالـسوء يـصرف الاهللاشـاء مااهللابسم

الاهللاشـاء مـا اهللابسم،اهللافمننعمةمنيكونمااهللاشاءمااهللابسم،اهللاإالالخير

وآلـه محمدعلىاهللاوصلىاهللاشاءمااهللابسم،العظيمالعليباهللاإالقوةوالحول

.الطيبين

.يمسيحتىوالسرقوالغرقالحرقمنأمن،أصبحإذاثالثاًقالهامننإف

وإن،يصبححتىوالسرقوالغرقالحرقمنأمن،أمسىإذاثالثاًقالهاومن

هـذه عـن تفرقـا تفرقـا فـإذا ،موسـم كـل فييلتقيانالسالمعليهماياسوإلالخضر

.الكلمات

.قائمهمخروجيومأوليائيمنأعدائييمتازوبه،شيعتيشعارذلكوإن

:عليه السالمالباقرقال

بـ العباسأمرالمجـاء بابـه تـرك فـي عليـه الـسالم   لعلـي وأذن،األبـواب سد

بـال مـا اهللارسـول يا:فقالوا لى اهللا عليه وآله وسلم    صمحمدآلمنوغيرهالعباس

؟ويخرجيدخلعلي

تعـالى لـه فـسلموا اهللاإلـى ذلـك :صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      اهللارسولفقال

.)١(بذلكعزّ وجلّاهللاعنجاءنيجبرئيلهذا،حكمه

.٢٨ص ٣٩ج :، بحار األنوار٣٨ص ٢ج:اقب ابن شهر اشوبنم-١
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ة بين انظروا إليها كأنها لبوء   :عليها السالم وروي أن العباس قال لفاطمة      .٢٨

وجاءه حمزة يبكي ! ها تظن أن رسول اهللا يخرج عمه ويدخل ابن عمه      ايديها جرو 

.ه األحمر فقال له كما قال للعباسءويجر عبا

.المسجدإلىمنهااطلعةخوخليدع:فقال عمر

.اصبعةبقدروال،ال:فقال

.إليهاأنظركوةليدع:بكرأبوفقال

.إبرةرأسوال،ال:فقال

.)١(فأبى،ذلكمثلمانعثفسأل

حـوالي بنـوا المدينـة إلـى المهاجرونقدمالمنهأ:الرواياتبعض يوف. ٢٩

فأرسـل ،المـسجد فـي بعـضهم ونـام المـسجد فيشارعةأبوابفيهابيوتاًمسجده

.عليبابإالأبوابكمواسدتأنيأمركمالنبينأ:فنادىجبلبنمعاذالنبي

.عليهوأثنىاهللافحمداهللارسولقامف:قال،رجلإالفأطاعوه

بـن أحمـد عـن ،البيهقـي أبيعن،الخوارزميالعاصميالحسنأبووحدث

،عـون عـن ،جعفـر بنمحمدعن،أبيهعن،حنبلبنأحمدبناهللاعبدعن،جعفر

:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنبيقالأنه:أرقمبنزيدعن،ميمونبناهللاعبدعن

بأمرتنيإف،بعداأمفاني،قائلكمفيهفقال،يعلبابغيراألبوابهذهسد

.فاتبعتهيءبشأمرتولكن،فتحتهوالشيئاًدتسدماواهللا

.٤٧٨ص ١ج :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى-١
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.)١(الفضائلفيأحمدذكره

عـن عبـد اهللا بـن    ،حدثنا فطـر ،حدثنا حجاج،حدثني أبي،عن عبد اهللا  . ٣٠

فلقينـا الجمـل زمنالمدينةإلىاخرجن:قالالكنانيالرقيمبناهللاعبدعن،شريك

بـاب وتـرك المسجدفيالشارعةاألبوابسدباهللارسولأمر:يقولمالكبنسعد

.)٢(علي

الحـسين اهللاعبـد أبوأخبرنا:قال،الوهابعبدبنمحمدبنأحمدعن. ٣١

:قـال ،مبـشر بـن اهللاعبدبنعليحدثنا:قال،العدلالعلويالحسينبنمحمدبنا

ميمـون عـن خليفـة بنهوذةحدثنا:قال،دنوقابنالرحمانعبدبنإبراهيمدثناح

صـلى اهللا   اهللارسـول أصـحاب مـن لنفركان:قالعازببنالبراءعن،اهللاعبدابن

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اهللارسـول نأو،المـسجد فـي شارعةأبوابعليه وآله وسلم  

.عليبابغيراألبوابهذهواسد:قالوسلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول فقـام :قـال ناسذلكفيفتكلم:قال

بـاب غيـر األبـواب هـذه سدبـ أمـرت فإني،بعدأما:قالثم،عليهوأثنىاهللافحمد

،يءبـش أمرتولكني،فتحتوالشيئاًدتسدماواهللاوإنيقائلكمفيهفقال،علي

.)٣(فاتبعته

بـن الحسينأخبرنا:قالمحمدبنأحمدأخبرنا:لقا،المقدموباالسناد. ٣٢

.٣٦ص ٢ج :مناقب ابن شهر اشوب-١

.١٧٥ص ١ج:مسند أحمد-٢

.٥٣٧ح ٤١٣ص :أمالي الصدوق-٣
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الـسواق سالمبنالحسينحدثنا:قال،محمودبنمحمدحدثنا:قال،العدلمحمد

شـريك بـن اهللاعبـد عن،خليفةبنقطرحدثنا:قال،موسىبناهللاعبدحدثنا:قال

سدبـ رأمـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        النبـي أن:سـعد عـن ،الرقيمبناهللاعبدعن

:فقال،العباسفاتاه،يعلبابوتركتسدف،األبواب

؟يعلبابوتركتأبوابنادتسد،اهللارسوليا

. )١(دتهاسدناأوالفتحتهاناأما:فقال

محمـد بـن الحـسين أخبرنـا :قال،الوهابعبدبنمحمدبنأحمدعن. ٣٣

حـدثنا :قـال الرماديناحدثالبلديالسكينبنعيسىبنأحمدحدثنا:قال،العدل

بـن عمـرو حـدثنا :قـال ،بلـج أبـو أخبرنـا ،عوانـة أبـو حـدثنا :قال،حمادبنيحيى

غيـر المسجدأبوابسدصلى اهللا عليه وآله وسلم النبيأن:عباسابنعن،ميمون

.)٢(عليباب

أخبرنـي محمـد بـن    :قال،حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري   . ٣٤

حـدثنا عبـد اهللا بـن    :قـال  ،حدثنا محمد بن عمـر     :قال ،ن الباغندي بن سليما محمد

عن ،عن أبي إسحاق،عن زيد بن أبي أنيسة  ،حدثنا عبيد اهللا بن عمرو     :قال ،جعفر

وا األبـواب إلـى   سـد :قـال صلى اهللا عليه وآله وسـلم أن النبي :عن ابن عمر  ،العالء

.)٣(المسجد إال باب علي 

.٢٥٧:ب ابن المغازليمناق-١

.٢٥٨:مناقب ابن المغازلي-٢

.٥٤١ح ٤١٤:أمالي الصدوق-٣
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:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    قـال رسـول اهللا     :قال عليه السالم عن علي   . ٣٥

١(وا األبواب الشارعة في المسجد إال باب عليسد( .

المنبـه حـدثنا :قالاهللاعبدبنمحمدحدثنا:قالسعيدبنعثمانحدثنا. ٣٦

عيسىعن،ميمونأبوحدثنا:قالموسىبناهللاعبيدحدثنا:قالالتيمياهللاعبدبنا

مـن سمعتاألبوابعنحدثني:فقلتالحسينبنعليعلىدخلت:قالالمالئي

؟شيئاًفيهاأبيك

صـلى اهللا   اهللارسولأخذ:قالأنهعليعنعليبنالحسينأبيحدثني:قال

.بابكسدأنبكرأبيإلىأرسلثميديعليه وآله وسلم

؟قبليبأحدبهذافعلهل:قالثمفاسترجع

.ال:قال

.هسدف،طاعةواًسمع:قال

؟قبليبأحدفعلهل:فقالبابكسدعمرإلىأرسلثم

.بكربأبينعم:قيل

.بابهسدف،أسوةبكربأبيليإن:فقال

إلـى ارجـع :قـال ثـم شـديداً غـضباً فغضب،بابكسد:العباسإلىأرسلثم

؟أبيهصنوالرجلعمأليس:فقلصلى اهللا عليه وآله وسلمالنبي

.بابكسدولكن،بلى:قال

.٥٣٩ح ٤١٤:أمالي الصدوق-١
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يرسـل منتنتظربابهاعلىفجلستخرجتاألبوابسدفاطمةسمعتفلما

جالـسة فاطمـة فـرأى ،علـي بـاب سديـ هـل ينتظـر العباسفخرج،البابسدبإليها

وأخرجـت سـد األمثـل ذراعيهاوبسطتخرجتقد:فقالمعهاوالحسينوالحسن

صـلى اهللا   النبيسمعفلما،عليبابوفتحاألبوابسدفيالناسوخاض.جرويها

بالـذي أنـا مـا ؟فيـه تخوضـون الـذي مـا :فقـال المنبـر صـعد ذلكعليه وآله وسلم  

اهللاولكنعليبابوفتحتأبوابكمدتسد١(عليبابوفتحأبوابكمسد(.

محمدحدثنا:قالاهللاعبدبنمحمدحدثنا:قالسعيدبنعثمانحدثنا. ٣٧

:قـال جـابر عـن ،عتيـق أبيعنعثمانبنحرامعنمعشرأبودثناح:قالبكاربنا

أنأنهكـم ألـم :فقـال المسجدمنناساصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولأخرج

ارجـع :فقـال :قـال معهمعليوخرجالناسفخرج:قال! ؟هذامسجديفيترقدوا

مـن عـصا كيـد وفـي حوضيمنتذودهمبككأني،ليأحلّمافيهلكاهللاأحلّ

.)٢(عوسج

بنمحمدحدثنا:قالاهللاعبدبنمحمدحدثنا:قالسعيدبنعثمانعن . ٣٨

عـن مـسلم بـن اهللاعبـد عنالحسنحدثني:قاليحيىبنسهلحدثني:قالبكار

سدبـ صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    النبيأمرلما:قالعليعنجوينبنحبةعنأبيه

يبكـي تـذرفان عينـاه حمـراء قطيفـة يجـر حمـزة خـرج المسجدفيالتياألبواب

؟عمكابنوأسكنتكعمأخرجتاهللارسوليا:ويقول

.٩٥٦ح ٤٦٠:مناقب الكوفي-١

.عصا من شجر الشوك له ثمر مدور:، وعصا العوسج٩٥٧ح ٤٦٢ص :مناقب الكوفي-٢



٤٥......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

.)١(أسكنهاهللاولكنأسكنتهأناوماأخرجتكأناما:قال

بـن أحمدبناهللاعبدحدثنا:قال،المقدمباالسناد،حنبلابنمسندمن. ٣٩

ميمونعن،عوفحدثنا:قالعفرجبنمحمدحدثنا:قال،أبيحدثني:قال،حنبل

صلى اهللا عليه اهللارسولأصحابمنلنفركان:قال،أرقمبنزيدعن،اهللاعبدبنا

.يعلبابالإاألبوابهذهواسد:يوماًفقال،المسجدفيشارعةأبواب،وآله وسلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         اهللارسولفقام:قال،أناسذلكفيفتكلم:قال

يعلبابالإاألبوابهذهسدبأمرتينإف،بعدامأ:قالثم،عليهوأثنى،اهللافحمد

،يءبـش أمـرت ولكنـي ،فتحتـه والشـيئاً دتسـد مـا واهللاينـ إو،قـائلكم فيهوقال

.)٢(فاتبعته

:قالإجازةمحمدبنأحمدأخبرنا:قالالمغازليابن الفقيهمناقبومن. ٤٠

محمـد حـدثنا :قال،الهيثمبنعيسىبنأحمدحدثنا:قال،شوذببنعمرأخبرنا

علـي حدثنا:قال،ميمونبنمحمدبنإبراهيمحدثنا:قال،شيبةأبيبنعثمانبنا

صـلى  اهللارسولخرج:قالثابتبنيعدعن،حصينبنالحرثعن،عابسبنا

عليه موسىهنبيإلىأوحىوجلّعزّاهللانإ:فقال،المسجدإلىاهللا عليه وآله وسلم

نإو،هـارون وابنـا ،وهارونموسىالإيسكنهال،طاهراًمسجداًليابننأ:السالم

. )٣(يعلوابنايوعلناأالإيسكنهال،طاهراًمسجداًابننأ:يإلأوحىاهللا

،مناولـة األحاديـث هـذه أحمدبنعليناولني:قالسليمانبنمحمد. ٤١

.٩٥٨ح ٤٦٣ص :مناقب الكوفي-١

.٢٧٠ح ١٧٥ص :، العمدة٣٦٩ص ٤ج :مسند أحمد-٢

.٢٥٢:مناقب ابن المغازلي-٣



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٤٦

:قـال حمـاد عـن ،أبيـه عـن ،هارونبنموسىعن،الرحمنعبدبناهللاعبدحدثنا

،عثمـان بنحرامعن،جعفربناهللاعبدحدثنا:قالالعتكيداودبنسليمانحدثنا

وفينـا المـسجد فـي نيامـاً اكنّـ :قالأبيهماعن،جابرابنيالرحمنعبدومحمدعن

أتنامون:الفقصلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللارسولعلينافخرج،طالبأبيبنعلي

.مسجديفيينامالإنه؟مسجديفي

إنـه ،كهيئـتهم ليسأنت،عليياأنتإال:قالمعناعليوخرجفخرجنا:قال

.)١(لييحلماالمسجدفيلكيحل

لهاشـمي اأبـان بـن خـضر حـدثنا :قالالكوفيسليمانبنمحمدحدثنا. ٤٢

عمروعن،بلجأبيعن،انةعوأبيعن،الحمانيالحميدعبدبنيحيىحدثنا:قال

سدلتـ :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول قـال :قالعباسابنعن:ميمونبنا

.)٢(عليبابإالكلهاالمسجدأبواب

أميـر يـا :فقـالوا سألوهقوماأن:عليهاهللاصلواتطالبأبيبنعليعن. ٤٣

.مناقبكبأفضلأخبرنا،المؤمنين

.صنعفيهلييكنلمما،مناقبيأفضل:فقال

.المؤمنينأميرياذلكوما:قالوا

ببنـاء أمـر المدينـة قـدم المـ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        اهللارسـول إن:قال

عليـه  جبريـل فجاءه،المسجدإلىباباًنقبإالأصحابهمنرجلبقيفما،المسجد

.٩٦٠ح ٤٦٥:مناقب الكوفي-١

.٩٥١ح ٤٥٨:مناقب الكوفي-٢



٤٧......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

صلى اهللارسوليهمإلفبعث،بابيويدعأبوابهمواسديأنيأمرهمأنفأمرهالسالم

سـمعاً :فقـال ،بابـه سديـ أنفـأمره بكـر أبافأتى،جبلبنمعاذاهللا عليه وآله وسلم   

.بابهسدف،وطاعة

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول فـأتى ،بابـه سديأنفأمرهعمرإلىبعثثم

اهللارسـول عليـه فـأبى ،بعينـي إليـك أنظرمابقدرليدع،اهللارسوليا:فقالوسلم

.بابهسدفصلى اهللا عليه وآله وسلم

،والعبـاس وحمـزة وسـعد الـرحمن وعبـد وعثمانوالزبيرطلحةإلىبعثهثم

.وأطاعوافسمعواأبوابهمسدبفأمرهم

.يعلبابويدعأبوابناسدبيأمرنا:والعباسحمزةفقال

سدفيلتمقمابلغنيقد:فقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولذلكفبلغ

أنموسـى إلـى أوحـى اهللانأو،فعلـه اهللاولكـن ،ذلـك فعلـت أناماواهللا،األبواب

-غيـرهم فيـه يجـامع الييعنـ -وابناهوهارونهوإالفيهيجنبالطهراًبيتاًيتخذ

والحـسن يوعلـ أنـا إالفيـه ينكحال،طهراًالبيتهذاأتخذأنيإلأوحىاهللانأو

.)١(بهأمرنياهللابل،يعلبابفتحتوالأبوابكمسدبأمرتأناماواهللا،والحسين

:قـال  )في خطبـة طويلـة    (عليه السالم عن الرضا   ،عن الريان بن الصلت   . ٤٤

ال إن هـذا المــسجد ال يحـل لجنــب   إ:صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم  قـال رســول اهللا  

.)٢(لمحمد وآله

.٤٢ح ١٦ص١ج :دعائم اإلسالم-١

.٤٥٨ص٢ج :جامع أحاديث الشيعة-٢



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٤٨

:لعبـاس الـرازي التميمـي قـال    أبو محمد الحسن بن عبد اهللا بن محمد بـن ا    . ٤٥

:حدثني أبي موسى بن جعفر قال:قالعليه السالمحدثني سيدي علي بن موسى الرضا 

حدثني أبي علي بن :محمد بن علي قال حدثني أبي : جعفر بن محمد قال    حدثني أبي 

عليـه  حدثني أبي علي بـن أبـي طالـب          :حدثني أبي الحسين بن علي قال     :الحسين قال 

حد يجنب في هذا المسجد   ألال يحل   :صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال النبي   :قال السالم

.)١(يومن كان من أهلي فإنهم من،وفاطمة والحسن والحسينينا وعلأال إ

صـلى اهللا   قـال رسـول اهللا      :أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قـال       . ٤٦

. وغيركحد يجنب في هذا المسجد غيري أليا علي ال يحل :عليه وآله وسلم

.)٢(حديث حسن غريب :الترمذيوقال 

:صلى اهللا عليه وآله وسـلم     اهللارسولقال:قالمسندهفييعلىأبيعن. ٤٧

.)٣(فتحهاهللاولكنفتحتهماأنا

أنبـأ أبـو الحـسن    ،نصر عمر بن عبد العزيـز بـن عمـر بـن قتـادة      يأبعن  . ٤٨

ثنا يحيى بن حمزة التمار     حد،ثنا مطين حد ،محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج     

سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية عـن جـسرة عـن أم سـلمة       :قال

مـسجدي إنأال:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       قال رسـول اهللا   :رضي اهللا عنها قالت   

وأهـل محمـد علـى إالالرجـال مـن جنـب وكلالنساءمنحائضكلعلىحرام

.٣٤٠ص١ج :جامع أحاديث الشيعة-١

.٤٥٨ص٢ج :، البحر الرائق٣٨١١ح ٣٠٣ص ٥ج :صحيح الترمذي-٢

.٧٠٣ح ٦٢ص ٢ج :مسند أبي يعلى-٣



٤٩......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

.)١(ينوالحسوالحسنوفاطمةعلي:بيته

حـدثنا :قـال البرذعـي عبـدان بـن أحمـد حدثنا:قالسليمانبنمحمد.٤٩

صـلى اهللا عليـه وآلـه       اهللارسـول سـد :قـال أنـس عـن ،كثيرعنالمغلسبنجبارة

دتسـد اهللارسـول يـا :فقـالوا علـي بـاب إالالمـسجد إلىالشارعةاألبواب وسلم

؟عليبابإالاألبواب

.)٢(فتحتهأناوالدتهاسدأناماواهللا:فقال

عن رجل من ،ويحيى من طريقه،أسند ابن زبالة:قال الحافظ السمهودي. ٥٠

بينما الناس جلـوس فـي مـسجد    :قالصلى اهللا عليه وآله وسلم   أصحاب رسول اهللا    

.وا أبوابكمسد،يا أيها الناس:إذ خرج مناد فنادى،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

،يا أيهـا النـاس  :ثم خرج الثانية فقال ! ولم يقم أحد   ،لذلكفتحسحس الناس   

وا أبوابكمسد.

أيهـا النـاس   :فخـرج الثالثـة وقـال     ! ؟مـا أراد بهـذا     :وقال الناس ! فلم يقم أحد  

وا أبوابكم قبل أن ينزل العذابسد.

فخرج الناس مبادرين وخرج حمزة بن عبد المطلب يجر كساءه حين نادى            

وا أبوابكمسد.

أبو بكـر وعمـر وعثمـان وغيـرهم       ،ولكل رجل منهم باب إلى المسجد      :قال

فقـال رسـول    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      وجاء علي حتى قام على رأس رسول اهللا         

.٦٥ص ٧ج :السنن الكبرى-١

.٩٥٢ح ٤٥٨ص :مناقب الكوفي-٢



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٥٠

.سدولم يأمره بال.إرجع إلى رحلك،ما يعمك:اهللا

؟أبوابنا وترك باب علي وهو أحدثناسد:فقالوا

.تركه لقرابته:فقال بعضهم

.هحمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعم:قالواو

.تركه من أجل ابنته:وقال بعضهم

فحمد اهللا -بعد ثالثة -فخرج إليهم صلى اهللا عليه وآله وسلم فبلغ ذلك رسول اهللا     

أمـا  :ثم قال-عرف في وجهه  -حمرأوكان إذا غضب     ،وأثنى عليه محمرا وجهه   

هـارون إاليسكنهالطاهراًمسجداًتخذاأن :موسىإلىأوحىاهللافإن،ذلكمبعد

إاليسكنهالطاهرامسجداأتخذأنيإلأوحىاهللاوأن،وشبيراًشبراًهارونوأبناء

وما،مسجدابهاواتخذتالمدينةقدمتوقد،وحسينحسنعليوأبناءوعليأنا

،أمـرت مـا إالأصـنع وما،علمتماإاللمأعوما،أمرتحتىإليهالتحولأردت

.علينانزلااهللارسوليا:يقولوناألنصارفلقيني،ناقتيعلىفخرجت

دتسدأناماواهللا.بركتحيثنزلتحتى،مأمورةفإنها،الناقةخلوا:فقلت

.)١(أسكنهاهللاولكن،علياأسكنتأناوما،فتحتهاأناومااألبواب

:سـب عليـاً  ا  قـال سـعد لمـروان لمـ        :احتجـاج سـعد   أخرج الشاشي فـي     . ٥١

ا ال ينبغي أحـد منّـ  صلى اهللا عليه وآله وسلمأخبرك بأربع سبق لعلي من رسول اهللا        

فجعـل  ،فينا أبـو بكـر وعمـر    ،دخل علينا رسول اهللا المسجد ونحن رقود       ،ينتحلهن

.ال ترقدوا في المسجد ارقدوا في بيوتكم:ويقولرجالًنا رجالًظيوق

.٤٧٨ص ١ج :وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى-١



٥١......................................................................................صور احلديث: الفصل الثاني

فإنه يحـل لـك فيـه مـا يحـل      ،أنت فنمايا علي أم:حتى انتهى إلى علي فقال    

.)١(لي

العالمة الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن حمويه الحمـويني              عن. ٥٢

القاسـم  يأخبرني المشايخ اإلمام العالمة تاج الدين أبو المفاخر محمد بـن أبـ      :قال

ــ ــة مــن واشــر كرمــان سدمحمــود ال وقاضــي القــضاة خطيــب ،يدي الزوزفــي كتاب

مس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمـد بـن    المسلمين ش 

وتـاج الـدين   ،ةائقدامة المقدسي كتابة إلي من دمشق في سنة أربع وسبعين وسـتم    

علي بن الخب بن عبد اهللا الخازن مشافهة ببغداد بروايتهم مـن اإلمـام مجـد الـدين       

:وري إجـازة قـال  أبي سعد عبد اهللا بن عمر بـن أحمـد بـن منـصور الـصفار النيـساب       

أنـا  ،أخبرنـا الحـافظ أبـو نعـيم    :أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد إجازة قال     

:ثنا يحيى بن خادم العسكري قال:قال،ثنا عبد اهللا بن أبي داود:عمر بن أحمد قال

ثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبـد         :ثنا بشر بن مهران قال    

:لاهللا بن مسعود قا

ذات ليلة ونحن في المـسجد  صلى اهللا عليه وآله وسلم إنتهى إلينا رسول اهللا     

؟ما هذه الجماعة:جماعة من الصحابة بعدما صليت العشاء فقال

.ا من ينامومنّ،ا من يريد الصالةمنّ،يا رسول اهللا قعدنا نتحدث:قالوا

د الصالة فليصل ومن أرا،انصرفوا إلى منازلكم،إن مسجدي ال ينام فيه:فقال

.فإن صالة السر يضعف على صالة العالنية،ومن لم يستطع فلينم،في منزله راشداً

.٨٢ح ١٤٦ص ١ج :مسند الشاشي-١



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٥٢

.وفينا علي بن أبي طالب فقام معنا،فقمنا فتفرقنا:قال

ا أنت يا علي فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل أم:فأخذ بيد علي وقال:قال

.ويحرم عليك ما يحرم علي،لي

؟يا رسول اهللا أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي:بد المطلبفقال له حمزة بن ع

.)١(وجلّإنما هو عن اهللا عزّ،إنه واهللا ما هو عني،صدقت يا عم:قال

صـلى  اهللارسـول أمرالم:قال)رض(العرنيحبةعن   ،الحمراءأبيعن. ٥٣

.عليهمشقالمسجدفيالتياألبوابسداهللا عليه وآله وسلم

حمـراء قطيفـة تحـت وهـو المطلـب عبـد بـن حمـزة إلىألنظركأني:حبةقال

! عمكابنوأسكنتوالعباسوعمربكروأباعمكأخرجت:ويقول،تذرفانوعيناه

للـصالة افـدع ،علـيهم شـق قدأنهصلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولفعلم

كانخطبةسلمصلى اهللا عليه وآله و    اهللارسولمنيسمعفلمالمنبرفصعد،جامعة

:قالفرغافلم،وتوحيداًتمجيداًمنهاأبلغ

.)٢(وأسكنتهأخرجتكمأناوالفتحتهاأناوالدتهاسدأناماواهللالناسأيهايا

كنا ننام في المسجد ومعنا علي فدخل علينا رسول اهللا :جابر بن عبد اهللا. ٥٤

أما أنت فنم يا علي فقد اذن  :قالفقمنا لنخرج ف   ،فقال قوموا فال تناموا في المسجد     

.)٣(لك

.عيم وفرائد السمطين، عن فضائل الصحابة ألبي ن٥٨٢ص ٥ج :شرح إحقاق الحق-١

.٣٤٧ص ١٦ج :، شرح إحقاق الحق١٢٢ص ٦ج :الدر المنثور-٢

.٤٠ص ٢ج :مناقب ابن شهر اشوب-٣



لثالفصل الثا

القرآنيف حديث سد األبواب 





٥٥

فــي تعلــيم األمــة صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلممــن مبــادئ الرســول الكــريم 

بــدأ بــذكر األســس البــسيطة قبــل أن يعلمهــم ،اإلســالمية أصــول الــدين وأســراره

سـتقبال هـذه المعلومـات    م تكـن حاضـرة ال  وذلك ألن عقولهم ل    ،ويعطيهم النتائج 

الحـضور  ةفالبد مـن مراعـا  ،وألن العلم درجات والعقول أوعية   ،المهمة والخطيرة 

،سنى لهم ادراك ما يرمي إليه الرسول وفهم اشـاراته المـستقبلية والحاضـرة        تحتى ي 

وهذه من األمـور  صلى اهللا عليه وآله وسلم  وكان هذا كله على عاتق النبي األكرم        

ولـذلك نـرى أنـه ال     ،لتربوية المهمة التي أسسها اإلسالم ونجح في تثبيتها وبقائهـا         ا

األبـواب إال والرسـول المعلـم ينتهـز الفرصـة            سـد يخلو موقف فيه ذكـر لحـديث        

يصدر األمر أي قبل أن ،وهذه كلها من مقدمات األمور،لألمةما يشير إليه  ويذكر  

يعـد والقرآن الكريم وآياتـه الـشريفة   ،األبوابسدحديث بإعالنلرسول اإللهي ل 

عليهم فأخذ الرسول وأهل بيته  ،من الموارد المهمة والموثوقة عند األمة اإلسالمية      

بالتذكير والكشف عن كنه أمير المؤمنين ومعرفـة بعـض أسـراره عـن هـذا               السالم

.الطريق



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٥٦

فـي تفـسير كثيـر مـن اآليـات القرآنيـة            ودالئلـه   ورد الحديث الـشريف     فقد  

:منها،عند الفريقين،لمباركةا

ًالأو

: قوله تعالى 

.٤٣: سورة النساء } والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{

سـألت  :عن جميل قال،عن ابن أبي عمير،عن أبيه  ،عن علي بن إبراهيم   . ١

؟عن الجنب يجلس في المساجدعليه السالمأبا عبد اهللا 

صـلى اهللا   ومسجد الرسول    ،إال المسجد الحرام  ولكن يمر فيها كلها      ،ال :قال

.)١(عليه وآله وسلم

عليـه  قـال أبـو جعفـر     :عـن أبـي حمـزة قـال        ،وعن محمد بن يحيى رفعه    . ٢

أو مـسجد الرسـول   ،مـسجد الحـرام   الفي المـسجد أو      إذا كان الرجل نائماً    :السالم

ال إر فـي المـسجد   وال يمـ ،فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم   صلى اهللا عليه وآله وسلم    

،وكذلك الحائض إذا أصـابها الحـيض كـذلك   ،ثم يغتسل ،حتى يخرج منه   متيمماً

.)٢(وال بأس أن يمرا في سائر المساجد وال يجلسان فيها

عـن النـضر بـن    ،عـن يعقـوب بـن يزيـد    ،عن محمد بن أحمد بن يحيـى    . ٣

إذا :ه الـسالم عليـ قـال أبـو جعفـر    :عن أبي حمزة قال ،عن عبد اهللا بن سنان     ،سويد

صلى اهللا عليه وآله وسـلم  أو مسجد الرسول     ،في المسجد الحرام   كان الرجل نائماً  

.١٩٣٢ح ٢٠٥ص ٢ج :وسائل الشيعة-١

.١٤ح ٧٣ص ٣ج :الكافي-٢



٥٧...................................................................حديث سد األبواب يف القرآن: الفصل الثالث

وال بأس أن يمر في ،وال يمر في المسجد إال متيمماً،حتلم فأصابته جنابة فليتيمماف

.)١(من المساجدشيء وال يجلس في،سائر المساجد

عـن  ،عن سهل بن زيـاد  ومحمد بن الحسن جميعاً    ،وعن علي بن محمد   . ٤

للجنـب أن  :قـال عليـه الـسالم   عن أبي عبد اهللا      ،عن جميل بن دراج    ،ابن أبي نصر  

يمشي في المساجد كلهـا وال يجلـس فيهـا إال المـسجد الحـرام ومـسجد الرسـول                  

.)٢(صلى اهللا عليه وآله وسلم

عن عبـد الرحمـان   ،عن موسى بن القاسم،محمد بن الحسن بإسناده  عن  . ٥

:قـال عليـه الـسالم  عـن أبـي عبـد اهللا    ،عن محمد بن حمـران  ،ابن أبي نجران  يعني  

؟سألته عن الجنب يجلس في المسجد

.)٣(إال المسجد الحرام ومسجد المدينة،ولكن يمر فيه،ال:قال

علـيهم  عن آبائه ،عن الصادق،عن الحسين بن زيد    ،عن شعيب بن واقد   . ٦

أن صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   هى رسول اهللا    ن :قال -في حديث المناهي     -السالم

.)٤(يقعد الرجل في المسجد وهو جنب

إن اهللا كـره لـي سـت خـصال     :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وقال رسـول اهللا    . ٧

.)٥(منها إتيان المساجد جنباًوعد،وكرهتهن لألوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي

.١٨ح ٤٠٧ص ١ج :تهذيب األحكام-١

.٣ح ٥٠ص ٣ج :الكافي-٢

.١٤ح ١٥ص ٦ج:ألحكاماتهذيب -٣

.٧٠٧ضمن ح ٥١٢ص :أمالي الصدوق-٤

.١٩ح ٣٢٧:الخصال-٥



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٥٨

عـن  ،عن يعقـوب بـن يزيـد   ،بد اهللا عن سعد بن ع    ،عن أبيه  )العلل(وفي  . ٨

عليـه  عـن أبـي جعفـر        ،ومحمد بـن مـسلم     ،عن زرارة  ،عن حريز  ،حماد بن عيسى  

؟الحائض والجنب يدخالن المسجد أم ال:قلنا له:قاالالسالم

ــال ــازين :ق ــارك ،الحــائض والجنــب ال يــدخالن المــسجد إال مجت إن اهللا تب

:وتعالى يقول

.)١(}رِي سبِيٍل حتَّى تَغْتَسِلُوْاوالَ جنبا إِالَّ عابِ{
عليـه  عـن أبـي جعفـر    )مجمع البيان(الفضل بن الحسن الطبرسي في      عن. ٩

ال تقربـوا مواضـع   :أن معنـاه   }والَ جنُبـا ِإالَّ عـاِبِري سـِبيٍل       {:في قوله تعالى   السالم

.)٢(الصالة من المساجد وأنتم جنب إال مجتازين

:بسنده في قوله تعالىفي تفسير الطبري.١٠

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{

من األنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابـة  إن رجاالً :قال

.)٣(في المسجد فأنزل اهللا هذه اآليةوالماء عندهم فيريدون الماء وال يجدون ممراً

د بن يعقوب ثنا محمد بـن       عبد اهللا الحافظ ثنا أبو العباس محم       يأبعن  . ١١

الرازي ثنا زيد بن أسلم عن عطاء يإسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا أبو جعفر يعن     

:بن يسار عن ابن عباس في قولها

.١ح ٢٨٨ص ١ج :علل الشرائع-١

.٩٣ص ٣ج :مجمع البيان-٢

.١٦٦ص ٢ج :، الدر المنثور١٣٩ص ٥ج :تفسير الطبري-٣



٥٩...................................................................حديث سد األبواب يف القرآن: الفصل الثالث

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل حتَّى تَغْتَسِلُوْا{

.)١(ال أن يكون طريقك فيه وال تجلسإال تدخل المسجد وأنت جنب :قال

روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابـن أبـي حـاتم بـسنده إلـى ابـن            . ١٢

:عباس في قوله تعالى

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيلٍْ {

.ال تدخلوا المسجد وأنتم جنب إال عابري سبيل:قال

.)٢(وال تجلستمر به مراً:قال

أبـو العبـاس محمـد بـن     حـدثنا  :أخبرنا محمد بن عبـد اهللا الحـافظ قـال    . ١٣

حـدثنا  :حدثنا يحيى بن أبـي بكيـر قـال    :حدثنا محمد بن إسحاق قال    :يعقوب قال 

:حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله:أبو جعفر قال

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل حتَّى تَغْتَسِلُوْا{

.)٣(أن يكون طريقك فيه وال تجلسال تدخل المسجد وأنت جنب إال :قال

:تعالىقوله ي في سوقال الشيخ الطو. ١٤

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{

وال  :فكأنـه قـال    ،وقد بينا نحن أن المراد بذلك النهي عـن دخـول المـساجد            

.٤٤٣ص ٢ج :السنن الكبرى-١

.٥١٣ص ١ج :تفسير ابن كثير-٢

.١٢٨٧ح ٢٥٧ص ٢ج :لسنن واآلثار للبيهقيمعرفة ا-٣



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٦٠

بِيلٍ {تقربوا المساجد للصالة وأنتم سكارى       ابِرِي سـا إِالَّ عبنالَ جمـن لـم   ن أل}و

،أو أصابه االحتالم في المسجد جاز لـه أن يجتـاز فيـه   ،يكن له طريق غير المسجد    

.)١(وال يلبث فيه 

بطالن الصالة في حال الجنابة الذي أشير :وقال الشيخ مكارم الشيرازي.١٥

ِإالَّ عـاِبِري  {:ثـم اسـتثنى سـبحانه مـن هـذا الحكـم بقولـه           }والَ جنُبـا  {إليه بعبارة   

شـريطة أن  (أي إذا فقـدتم المـاء فـي الـسفر جـاز لكـم أن تقيمـوا الـصالة              }سِبيٍل

.)تتيمموا كما يجئ في ذيل اآلية

هـو أن  ،آخر جـاء لهـذه اآليـة فـي الروايـات واألخبـار             غير أن هناك تفسيراً   

أي ال تـدخلوا    -أي المـسجد     -المقصود من الصالة في اآليـة هـو محـل الـصالة             

إال عـابري  {:ثـم اسـتثنى العبـور فـي المـسجد بقولـه          ،المساجد وأنتم علـى جنابـة     

وإن لـم يجـز لكـم       ،يعني يجوز لكم العبور في المسجد وأنتم على جنابـة         }سبيل

ويستفاد من بعض الروايات أن جماعة من المسلمين وصـحابة  .المكث واللبث فيه 

،سجدكانوا قد بنوا بيوتهم حول المسجد النبوي بحيث تفتح أبوابها في المـ            ،النبي

.فسمح لهم بأن يعبروا من المسجد وهم على جنابة دون أن يتوقفوا فيه

فـي  )الـصالة (ولكن البد أن ننتبه إلى أن هذا التفسير يستلزم أن تكون لفظة        

،واآلخـر محـل الـصالة   ،أحـدهما الـصالة نفـسها   :اآلية الحاضرة قد أتـت بمعنيـين     

قتـراب إلـى    ع والنهـي عـن اال     أحدهما المن  :لوجود بيان حكمين مختلفين في اآلية     

واآلخر االجتناب عن دخـول المـساجد فـي حالـة الجنابـة      ،الصالة في حالة السكر  

.٢٠٨ص ٣ج :التبيان للشيخ الطوسي-١



٦١...................................................................حديث سد األبواب يف القرآن: الفصل الثالث

طبعا ال مانع وال ضير في استعمال لفظة واحدة في معنيـين أو أكثـر كمـا قلنـا فـي           (

نعـم يمكـن أن    ،وهـو ال يجـوز بـدون قرينـة         ،ولكنه خالف الظـاهر    ،علم األصول 

.)١()رة قرينة على ذلكتكون الروايات المذكو

قال اهللا تبـارك  :قال الشافعي:خبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال       . ١٦

:وتعالى

الَ َتقْربوْا الصالة وأَنتُم سكَارى حتَّى َتعَلموْا ما َتقُولُون والَ جنبا إِالَّ {

.}عابِرِي سبِيٍل حتَّى تَغْتَسِلُوْا

والَ {:وجـلّ فقال بعض أهل العلـم بـالقرآن فـي قـول اهللا عـزّ        :ال الشافعي ق

.ال تقربوا موضع الصالة}جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل

ألنه ال يكون في الصالة عبور سبيل إنما عبـور  ،وما أشبه ما قال بما قال  :قال

وال مـاراً فال بأس أن يمـر الجنـب فـي المـسجد     ،السبيل في موضعها وهو المسجد    

.)٢(}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{:وجلّيقيم فيه لقول اهللا عزّ

عن الحـسن  ،عن قتادة،عن سعيد،ثنا ابن أبي عدي:قال،ابن بشار  عن. ١٧

.}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{:في قوله

. )٣(الجنب يمر في المسجد وال يقعد فيه :قال

.٢٤٧–٢٤٥ص ٣ج :تفسير األمثل-١

.٨٣ص ١ج :أحكام القرآن للشافعي-٢

.١٣٨ص ٥ج :جامع البيان للطبري-٣



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٦٢

ثني يزيـد بـن أبـي    :قال،ثني الليث:قال،ثنا أبو صالح :قال ،المثنىعن. ١٨

أن رجاال مـن األنـصار كانـت    }والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيلٍ {:عن قول اهللا   ،حبيب

فيريـدون المـاء وال يجـدون        ،أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابـة وال مـاء عنـدهم          

.)١(}والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل{:تعالىفأنزل اهللا تبارك و،ممرا إال في المسجد

الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد   ىرو. ١٩

يا علـي ال يحـل ألحـد يجنـب     :لعليصلى اهللا عليه وآله وسلم   قال رسول اهللا    :قال

.في هذا المسجد غيري وغيرك

ال :قـال ؟ى هـذا الحـديث  مـا معنـ  :دقلت لضرار بن صر   :قال علي بن المنذر   

.غيري وغيركيحل ألحد يستطرقه جنباً

ألن االسـتطراق يجـوز لكـل جنـب قـال       ،ومع ذلـك ففـي الحـديث إشـكال        

اللهم إال أن يدعي أنـه ال يجـوز االسـتطراق    }والَ جنبا إِالَّ عابِرِي سبِيٍل  {:تعالى

ل ألحد يجنـب فـي   ال يح:ولهذا قال ،في المسجد النبوي ألحد من الناس سواهما      

.)٢(فاهللا تعالى أعلم ،هذا المسجد غيري وغيرك

ًاينثا

: قوله تعالى 

ــا ولَكِــن الْبِــر مــنِ اتَّقَــى    { ورِهمِــن ظُه ــوتيْا الْبــْأتُو ــر بِــأَن تَ ولَــيس الْبِ

.١٣٩ص ٥ج :جامع البيان للطبري-١

.١٨٢-١٨١ص ١٠ج :امتاع االسماع للمقريزي-٢



٦٣...................................................................حديث سد األبواب يف القرآن: الفصل الثالث

.١٨٩: سورة البقرة } وأْتُواْ الْبيوت مِن أَبوابِها

األصـفهاني عـن البـاقر وأميـر المـؤمنين عليهمـا         :بمناقب ابن شهرآشـو   .١

:السالم في قوله تعالى

}وتياْ الْبتَأْتُو بِأَن الْبِر ساآلية}لَي.

نحـن بـاب اهللا وبيوتـه التـي     ،نحن البيوت التي أمـر اهللا أن تـؤتى مـن أبوابهـا     

ل ومن خالفنا وفضّ  ،فقد أتى البيوت من أبوابها    ،بواليتنا فمن تابعنا وأقر   ،يؤتى منه 

.فقد أتى البيوت من ظهورها،علينا غيرنا

ولكنـه  ،فكانوا يأتونه من بابه،وذلك بأن اهللا لو شاء عرف الناس نفسه وحده 

فمـن عـدل عـن واليتنـا وفـضل      ،جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه التي تؤتى منها   

.)١(}عنِ الصراطِ لَناكِبون{علينا غيرنا فإنهم 

فقـام  ،عند أمير المـؤمنين كنت جالساً:قال،باسناده،األصبغ بن نباتة عن. ٢

يا أمير المؤمنين أخبرنـي عـن قـول اهللا عـزّ     :فقال ،عليه السالم ابن الكواء إلى علي     

:وجلّ

ى وأْتـُ         { واْ لَيس الْبِر بِأَن تَْأتُوْا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقـَ

.}الْبيوت مِن أَبوابِها
فمـن  ،ويحك نحن باب اهللا الذي يـؤتى منـه  ،يا بن الكواء  :عليه السالم فقال  

 فقـد  ،ل علينا غيرناومن خالفنا وفضّ،بواليتنا فقد أتى البيوت من أبوابها      بايعنا وأقر

.٧١ح ٨٦ص ١ج :، تأويل اآليات٣١٤ص ١ج :مناقب ابن شهر آشوب-١
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.)١(أتى البيوت من ظهورها 

عليـه  سـعد عـن أبـي جعفـر     محمد بن مسعود العياشـي فـي تفـسيره عـن          . ٣

:سألته عن هذه اآلية:قالالسالم

ى وأْتُـوْا          { لَيس الْبِر بِأَن تَْأتُوْا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقـَ

.}الْبيوت مِن أَبوابِها
والـدعاة إلـى   ،أبـواب اهللا وسـبيله  صلى اهللا عليه وآله وسلم   آل محمد   :فقال

.)٢(دالء عليها إلى يوم القيمة ألوا،والقادة إليها،الجنة

،عن عبـد اهللا بـن القاسـم       ،عن موسى بن سعدان   ،محمد بن الحسين   عن. ٤

قوله عـزّ :عليه السالمقلت ألبي جعفر :عن سعد اإلسكاف قال،عن بعض أصحابه 

:وجلّ

}اهبِسِيم كُال ِرفُونعاٌل يافِ رِجرلَى اَألععو؟)٣(}م

وأعـراف  ،ال من عـرفهم وعرفـوه  إنها أعراف ال يدخل الجنة   إيا سعد   :فقال

ــار   ــدخل الن ــرهم وأنكــروه  إال ي ــرف اهللا  ،ال مــن أنك ال بــسبيل إوأعــراف ال يع

ومـن ذهـب مـذهب النـاس ذهـب          ،فال سواء ما اعتصمت بـه المعتـصمة       ،معرفتهم

صـافية  تى عينـاً أمد تى آل محأومن ،الناس إلى عين كدرة يفرغ بعضها في بعض 

هـم شخـصه   ارألن اهللا لـو شـاء   أذلـك و  ،بعلم اهللا ليس لهـا نفـاد وال انقطـاع          يتجر

.٦٨٧ح٣٤٣ص٢ج: ، شرح األخبار٣٣٧ص١حتجاج جاال-١

.٢١٠ح ٨٦ص ١ج :تفسير العياشي-٢

.٤٦:سورة األعراف-٣
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،وآل محمـد األبـواب التـي تـؤتى منـه     لكن جعـل اهللا محمـداً  ،حتى يأتوه من بابه  

:وذلك قوله

}       م الْبِر لَكِنا وورِهمِن ظُه وتيْا الْبتَْأتُو بِأَن الْبِر سأُْتـوْا   لَيِن اتََّقـى و

.)١(}الْبيوت مِن أَبوابِها

والبيـوت  }وأْتُـوْا الْبيـوت مِـن أَبوابِهـا      {:عليه الـسالم  وقال أمير المؤمنين    .٥

فكـل عمـل مـن    ،وأبوابهـا أوصـياؤهم  ،هي بيوت العلم الذي استودعه عند األنبياء  

م وحـدودهم وشـرائعهم   أعمال الخير يجري علـى غيـر أيـدي األصـفياء وعهـوده       

.)٢(يمانإلوإن شملهم صفة ا،وأهله بمحل كفر،وسننهم مردود غير مقبول

نزلت في :قالعليه السالمعن أبي عبد اهللا ،  }وأْتُوْا الْبيوت مِن أَبوابِهـا    {.٦

نـا مدينـة   أ:صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    لقول رسـول اهللا  عليه السالم أمير المؤمنين   

.)٣(ال من بابها إوال تدخلوا المدينة ،لي بابهاالعلم وع

حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن جوريـــه :قـــال،عــن أبـــي المفـــضل . ٧

:قـال ،حـدثنا علـي بـن منـصور الترجمـاني     :قـال ،الجنديسابوري مـن أصـل كتابـه      

،حدثنا شريك بن عبد اهللا النخعي القاضي     :قال ،أخبرني الحسن بن عنبسة النهشلي    

أنه ذكر عنده علي بـن أبـي طالـب    ،عن عمرو بن ميمون األودي،قعن أبي إسحا 

.١١ح ٥١٩:بصائر الدرجات-١

.٣٦٩ص١ج :االحتجاج-٢

.٦٨ص ١ج :تفسير القمي-٣
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ولقد سمعت عدة مـن  ،أولئك هم وقود النار،إن قوما ينالون منه   :فقال عليه السالم 

وكعب بن عجرة يقول كل ،حذيفة بن اليمان:منهمعليهم السالمأصحاب محمد   

:رجل منهم

... .هو صاحب بـاب خيبـر  و،ت األبواب التي في المسجد كلها غير بابه     سدو

فمـن أراد  ،وعلي بابها ،أنا مدينة العلم   :صلى اهللا عليه وآله وسلم    ومن قال له النبي     

:كما أمر اهللا فقال،العلم فليأت المدينة من بابها

.)١(}وأْتُواْ الْبيوت مِن أَبوابِها{

حـدثني أحمـد بـن   :حدثني علي بن محمد الزهـري قـال    :فرات قال عن. ٨

عـن  -بن علي بن سـالم األنـصاري   ايعني -عن الحسن    ،الفضل بن عمرو القرشي   

فـي قـول اهللا    عليـه الـسالم   عـن أبـي عبـد اهللا         ،أبيه وعاصم والحسين بن أبي العالء     

:تعالى

ــرِبِ    { ـشرِقِ والْمْغ ــلَ الْمـ قِب كُمـوه جـلُّــوْا وأَن تُو ــر :وقولــه}لَّــيس الْبِ

ى وأْتُـوْا       لَيس الْبِر بِ  { أَن تَْأتُوْا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقـَ

.}الْبيوت مِن أَبوابِها

،فلمـا تقـشعت الـسماء وخرجـت الـشمس     ،مطـراً جـوداً  مطـر بالمدينـة     :قال

،فـي أنـاس مـن المهـاجرين واألنـصار       صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      خرج رسول اهللا    

فقـال رسـول اهللا   عليـه الـسالم  إذ أقبل علي بـن أبـي طالـب     ،ا حوله فجلس وجلسو 

.١١٧٢ح ٥٥٨ص :أمالي الطوسي-١
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،قي القلب نقـي الكفـين  تهذا علي قد أتاكم     :لمن حوله  صلى اهللا عليه وآله وسلم    

تـزول الجبـال وال يـزول عـن       ،ويقول صـواباً   كماالًيمشي  هذا علي بن أبي طالب      

.دينه

:أجلسه بين يديه فقـال    سلمصلى اهللا عليه وآله و    فلما دنا من رسول اهللا       :قال

.)١(يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابها فمن أتى المدينة من الباب وصل 

يا علي أنـت بـابي الـذي أوتـى       :صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال رسول اهللا    . ٩

.منه وأنا باب اهللا فمن أتاني من سواك لم يصل ومن أتى اهللا من سواي لم يصل

؟ به علينا قرآناأنزل اسألوا ،ما يعني بهذا:هم لبعضفقال القوم بعض

.)٢(إلى آخر اآلية}ليس البر{:فأنزل اهللا به قرآنا:قال

ى وأْتُـوْا            {. ١٠ لَيس الْبِر بِأَن تَْأتُوْا الْبيوت مِن ظُهورِهـا ولَكِـن الْبِـر مـنِ اتَّقـَ

بيـت  أفضل البيوت :صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا رسول قال ، }الْبيوت مِـن أَبوابِهـا   

.)٣(علي وبابه أفضل األبواب الذي من دخله كان آمنا

إلـى علـي   صلى اهللا عليه وآله وسلم    نظر رسول اهللا     :عن أبي هريرة قال   . ١١

ان آمناً وهو حجة اهللا علـى  هذا باب الهدى الذي من دخله ك      :بن أبي طالب وقال   ا

.)٤(عباده

.٢٩ح ٦٣ص :تفسير فرات-١

.٦٤ص : تفسير فرات-٢

.٣٦٥ص : أساس التأويل للنعمان المغربي-٣

.٢٨٦ح ٦١٨ص :المسترشد-٤
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:ضمن حديث طويلعليه السالمأمير المؤمنين عن . ١٢

والبيـوت فـي هـذا الموضـع     }وأْتُـوْا الْبيـوت مِـن أَبوابِهـا       {:ت عظمته وقال جلّ 

ثم }ِفي بيوٍت أَِذن اللَّه َأن ُترفَع ويذَْكر فِيها اسمه{:الالتي عظم اهللا بناءها بقوله 

ـالٌ ّال {:ة أنها بيوت مبنية فقال تعـالى      ن معناها لكيال يظن أهل الجاهلي     بيرِج  تُلْهِـيهِم

قال رسول ،فمن طلب العلم في هذه الجهة أدركه}بيع عن ذِْكـرِ اللَّـهِ  ِتجارة وال 

وفي موضع آخر أنا مدينة الحكمة     -أنا مدينة العلم     :صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا  

.)١(ن بابهامن أراد الحكمة فليأتها موعلي بابها ف-

:وجلّقال اهللا عزّ:قال القاضي النعمان المغربي. ١٣

.}وأْتُواْ الْبيوت مِن أَبوابِها{

ثـل المدينـة التـي هـي     لـه م ثَبـأن م صلى اهللا عليه وآله وسـلم   أخبر رسول اهللا    

مثله مثل بابها الذي هـو بـاب       عليه السالم وبأن علياً  ،جامعة البيوت ذوات األبواب   

له وال يؤخذ عنه علمـه  ن نصبه باباًكذلك ال يؤتي كل إمام إال من قبل م     ،األبواب

فلـو كـانوا   ،وفي هذا كالم طويل دونه سر ليس هـذا موضـع كـشفه            ،إال من جهته  

كما أمرهم من قبله واقتـصروا فـي   صلى اهللا عليه وآله وسلمأخذوا علم رسول اهللا    

.)٢(ذلك عليه لم يختلفوا 

:عالمة المجلسيقال ال.١٤

.٢٩ح ٨١ص ٦٦ج :بحار األنوار-١

.٨٩ص ١ج :شرح األخبار-٢
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المراد بالباب باب علمه الذي يدل سبحانه على ذلك    )وبابه الذي يدل عليه   (

أو يـدل بـذلك البـاب عليـه سـبحانه فـإن         }وأْتُوْا الْبيوت مِن أَبوابِها   {:الباب بقوله 

إِنَّمـا  {:العلم هو الدليل على اهللا وعلى الخشية منه واالنقيـاد لـه كمـا قـال سـبحانه                 

:صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   وفيه إشارة إلى قوله   )١(}شى اللَّه مِن عِبادِِه اْلعلَماء    يْخ

.)٢(بابها يأنا مدينة العلم وعل

،أنا مدينة العلـم وعلـي بابهـا   :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال  :وقال أيضاً . ١٥

.والبيوت إنما تؤتى من أبوابها

،وأسـرار الـشريعة والتقـرب إلـى اهللا     أن مـن طلـب العلـم والحكمـة          :ومراده

ن مـن أتـاه مـن غيـر        إف،وليتق اهللا ،وليأت البيوت من أبوابها   ،فليرجع إلى األوصياء  

٣(ي سارقاًبابها سم(.

علـى أن  ويدل أيضاً،هو البابعليه السالمحيث كان :قال ابن جبر  . ١٦

صـلى اهللا  اهللا من هذه العلوم والحكمة التي احتوى عليهـا رسـول           من أخذ شيئاً  

،كالسارق والمتسوركان عاصياًعليه السالممن غير جهة علي عليه وآله وسلم

ألن السارق والمتسور إذا دخال من غير الباب المأمور بها ووصال إلـى بغيتهمـا               

.)٤(كانا عاصيين

.٢٨:سورة فاطر-١

.٢٢٢ص ٤ج :ازندرانيشرح اصول الكافي للم-٢

.١٧٥ص ٥ج :شرح اصول الكافي للمازندراني-٣

.٣٤٣ص :نهج اإليمان-٤
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:وقال الشيخ التيجاني. ١٧

.}وأْتُواْ الْبيوت مِن أَبوابِها{

فلم يـتمكن مـن الـدخول ولـم          ي سارقاً من غير أبوابها سم    ومن أتى البيوت  

.)١(وسيعاقبه اهللا على عصيانه صلى اهللا عليه وآله وسلميعرف سنة النبي 

:لئوهللا در القا

 
 

  
 

ًالثثا

: قوله تعالى 

}هِم بلَيا عنتَّى إِذَا فَتَحِديدٍحَذاٍب شا ذَا عاب{

.٧٧: سورة المؤمنون 

نقله عنـه الحـسن بـن سـليمان بـن          وما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد اهللا         . ١

عن محمـد بـن الحـسين    -في باب الكرات وما جاء فيها      -خالد القمي في رسالته     

عـن المنخـل بـن    ،عـن عمـار بـن مـروان    ،عن محمـد بـن سـنان     ،بن أبي الخطاب  ا

عليـه  هو أمير المـؤمنين    :قال عليه السالم عن أبي جعفر     ،عن جابر بن يزيد    ،لجمي

.)٢(في الرجعة السالم

.١٤٥ص :الشيعة هم أهل السنة-١

ــدرجات - ٢ ــصائر ال ــصر ب ــة ١٨–١٧: مخت ــن الهجع ــاظ م ــاجز ٣٢٨: ، االيق ــة المع ٣ج: ، مدين

.٩٧ص
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ًارابع

: قوله تعالى 

.٥٨: سورة البقرة }وادخلُواْ الْباب سجداً وقُولُوْا حِطٌَّة{

فسرت هذه اآلية الكريمة على أن البـاب هـو أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي                   

:هذه اآليةوالتفسير لشرح الوإليك ه السالمعليطالب 

مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب :صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا   قال  . ١

حطة في بني إسرائيل الذي من دخله غفرت ذنوبه واستحق الرحمـة والزيـادة مـن             

:وجلّكما قال عزّ،خالقه

ــوْا حِطَّــٌة { ــاب ســجداً وقُوُل ُلــوْا الْبخادو  ِزيدــن سو ــاُكمطَايخ َلُكــم نَّْغِفــر

سِنِنيح١(}اْلم(.

عليه الـسالم سمعت أبا الحسن الرضا     :العياشي عن سليمان الجعفري قال    . ٢

عليـه  قـال أبـو جعفـر    :فقـال }وقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِـر لَكُـم خطَايـاكُم   {:في قول اهللا 

.)٢(نحن باب حطتكم:السالم

قـال حـدثني   ،حدثني عمي:قال،حدثني أبي :قال ،مد بن سعد  مح وعن. ٣

أنه أحـد أبـواب بيـت    }وادخلُواْ الْباب سـجدًا {: عن ابن عباس قوله ،أبي عن أبيه  

.١٥:كتاب الغيبة للنعماني-١

.٤٧ح ٤٥ص ١ج :تفسير العياشي-٢
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. )١(وهو يدعى باب حطة،المقدس

نا ورقاء عـن ابـن أبـي    :نا آدم قال:نا إبراهيم قال:عبد الرحمن قال   عنو. ٤

.}وقُولُواْ حِطٌَّة{:لهنجيح عن مجاهد في قو

.)٢(باب حطة باب إيلياء:قال

.يعني باب إيلياء سجداً}وادخلُوْا الْباب سجدًا{:وقال مقاتل. ٥

. )٣(معناه بيت اهللا:وقيل،إن إيليا اسم مدينة بيت المقدس:أقول

بيت واستشهد في ،والذي ولد في بيت اهللا،وبيت المقدس هو أيضاً بيت اهللا 

البد أن ترجع هذه األسماء المباركة لشخصه الكريم وهو علي بن أبي طالـب              ،اهللا

.عليه السالم

:قال}وادخلُوْا الْباب سجدًا{:وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله   . ٦

.)٤(نه باب من أبواب بيت المقدسأا نتحدث كنّ

هو باب الحطة :فإنه قيل،لوها الباب الذي أمروا أن يدخ    مأ :وقال الطبري . ٧

.من بيت المقدس

ثنـا  :قـال ،ثنـا أبـو عاصـم   :قـال ،حدثني محمد بـن عمـرو البـاهلي        :وقال. ٨

.٤٢٧ص ١ج :جامع البيان للطبري-١

.٧٦ص ١ج :تفسير مجاهد-٢

.٥١ص ١ج :تفسير مقاتل بن سليمان-٣

.٧١ص ١ج :الدر المنثور للسيوطي-٤
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باب الحطة :قال}وادخلُواْ الْباب سـجدًا {:عن مجاهد،عن ابن أبي نجيح ،عيسى

. من باب إيلياء من بيت المقدس

ثنـا  :قـال ،ثنـا عمـرو بـن حمـاد       :قال ،حدثني موسى بن هارون   :وقال. ٩

فباب من أبواب بيت ، ا البابأم}وادخلُواْ الْباب سجداً{:يسدعن ال،أسباط

.)١(المقدس

لهـذه  مـن بـين سـبعة أبـواب كانـت      سـبحانه  وهذا الباب قد اختـاره اهللا    .١٠

.)٢(لقريةا

:البرسي عن قوله تعالىالحافظ وقال . ١١

}لُوْا الْبخادواكُمطَايخ َلكُم قُولُوْا حِطَّةٌ نَّْغفِرداً وجس اب{.

،وتمـسكوا بحـبهم تـأمنوا العـذاب      ،ومعناه قفوا عند علي وعترته فهم الباب      

.)٣(موالكم يغفر لكم خطاياكمواعلموا أن علياً،واتبعوا سبيله فهو أم الكتاب

:تفسير اإلمام العسكري. ١٢

هـؤالء بنـو إسـرائيل نـصب لهـم بـاب حطـة               :السالم عليهقال أمير المؤمنين    

،وأنتم يا معشر أمة محمد نصب لكـم بـاب حطـة أهـل بيـت محمـد عليـه الـسالم                   

،ليغفـر لكـم بـذلك خطايـاكم وذنـوبكم     ،ولـزوم طـريقتهم    ،وأمرتم باتباع هـداهم   

.٤٢٧ص ١ج :جامع البيان-١

.٧٦ص ١ج :تفسير البغوي-٢

.١٦٣:مشارق أنوار اليقين-٣
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ن ذلـك كـان   أل،وباب حطتكم أفضل من بـاب حطـتهم  ،وليزداد المحسنون منكم  

كما قال رسـول     ،ناطقون الصادقون المؤمنون الهادون الفاضلون    بأخاشيب ونحن ال  

وأهـل بيتـي   ،إن النجوم في السماء أمـان مـن الغـرق          :صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا  

ال يهلكـون مـا دام مـنهم مـن يتبعـون هديـه             ،متي من الضاللة فـي أديـانهم      ألأمان  

:لقد قاصلى اهللا عليه وآله وسلمأما إن رسول اهللا ،هوسنتّ

ة عدن التي وعدني وأن يسكن جنّ  ،ويموت مماتي  ،حياتي امن أراد أن يحي   

فليتـول علـي بـن أبـي         ،كـن فكـان    :وقـال اهللا  ،غرسه بيـده   وأن يمسك قضيباً  ،يرب

،وليتول ذريته الفاضـلين المطيعـين هللا مـن بعـده    ،وليعاد عدوه ،وليوال وليه  ،طالب

،فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي  ،ورزقوا فهمي وعلمي   ،لقوا من طينتي  فإنهم خُ 

. )١(ال أنالهم اهللا شفاعتي،القاطعين فيهم صلتي

مدينة جليلة قديمة :كتاب نزهة المشتاقومدينة بيت المقدس كما في      . ١٣

وهـي  ،وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب ،البناء أزلية وكانت تسمى إيلياء    

وفـي طرفهـا الغربـي بـاب     ،مـشرق وطولهـا مـن المغـرب إلـى ال    ،فـي ذاتهـا طويلـة   

.عليه السالموهذا الباب عليه قبة داود ،المحراب

وفي طرفها الشرقي باب يسمى باب الرحمة وهو مغلق ال يفتح إال مـن عيـد           

ومن جهـة الـشمال     ،ولها من جهة الجنوب باب يسمى باب صهيون       ،الزيتون لمثله 

المحـراب وهـو البـاب    وإذا دخل الداخل من باب ،باب يسمى باب عمود الغراب    

الغربي كما قلناه يسير نحو المشرق في زقاق شارع إلى الكنيسة العظمى المعروفـة             

.٣٢٦ح ٥٤٦ص :تفسير اإلمام العسكري-١
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بكنيسة القيامة ويسميها المسلمون قمامة وهي الكنيسة المحجوج إليها مـن جميـع              

فيـدخل مـن بـاب فـي غربهـا فيجـد            ،بالد الروم التي في مشارق األرض ومغاربهـا       

ة التي تشتمل علـى جميـع الكنيـسة وهـي مـن عجائـب        الداخل نفسه في وسط القب    

،حد النزول إليها مـن هـذه الجهـة       ألوال يمكن   ،والكنيسة أسفل ذلك الباب   ،الدنيا

ولها باب في جهة الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على ثالثين درجـة ويـسمى     

لمقدسة وعند نزول الداخل إلى الكنيسة تلقاه المقبرة ا       ،هذا الباب باب شنت مرية    

ولها بابان وعليها قبة معقـودة قـد أتقـن بنيانهـا وحـصن تـشييدها وأبـدع                 ،المعظمة

والبـاب  ،حيـث بـاب شـنت مريـة       ،وهذان البابان أحـدهما يقابـل الـشمال       ،تنميقها

وعلـى هـذا البـاب قنبـاز    ،اآلخر يقابله مـن جهـة الجنـوب ويـسمى بـاب الـصلوبية         

.)١(الكنيسة 

،ئيل كان عالمة الخضوع أمام األوامـر اإللهيـة       باب حطة في بني إسرا    و. ١٤

.ولذلك كان الوجب عليهم أن يدخلوا منها في حالة السجود ليعرف خضوعهم

ألن الخلق بالتواضـع والخـضوع   ،بباب حطة  عليهم السالم فتشبيه أهل البيت    

صـلى اهللا عليـه وآلـه    فقد ورد أن رسول اهللا ،أمامهم يخضعون تجاه األوامر اإللهية 

مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة فـي بنـي إسـرائيل الـذي مـن دخلـه         :قال موسل

:واستحق الزيادة من خالقه كما قال اهللا عز وجل،غفرت ذنوبه

}   ِزيدــن سو ــاُكمطَايخ َلُكــم ــوْا حِطَّــةٌ نَّْغِفــر ــاب ســجداً وقُوُل ُلــوْا الْبخادو

سِنِنيحاْلم{.

.٣٥٨ص ١ج :نزهة المشتاق لإلدريسي-١
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معنى
وردت عن النبي األكرم وقد < علي> ديمة جداً وتعني من الكلمات القوهي 

اونـذكر منهـ  ،مفـي كلمـاته  عليه الـسالم أمير المؤمنين وصلى اهللا عليه وآله وسلم  

:ردالمواهذه 

،وعـشرين ليلـة  خيبر بضعاًصلى اهللا عليه وآله وسلمحاصر رسول اهللا  عندما  

،مـد أعجـزه عـن الحـرب    لحقـه ر عليه الـسالم وكانت الراية يومئذ ألمير المؤمنين    

ا كان ذات  فلم ،وكان المسلمون يناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها        

وخـرج مرحـب برجلـه يتعـرض        ،يوم فتحوا الباب وقد كانوا خندقوا على أنفسهم       

.خذ الراية:فقال له،أبا بكرصلى اهللا عليه وآله وسلمفدعا رسول اهللا ،للحرب

وعاد يؤنب القـوم  ،جرين واجتهدوا ولم يغن شيئاًفأخذها في جمع من المها 

ثـم  ،فسار بهـا غيـر بعيـد   ،ا كان من الغد تعرض لها عمرفلم،الذين اتبعوه ويؤنبونه 

.رجع يجبن أصحابه ويجبنونه

،ليـست هـذه الرايـة لمـن حملهـا     :صلى اهللا عليه وآله وسـلم    فقال رسول اهللا    

.جيئوني بعلي بن أبي طالب

.رمدإنه أ:فقيل له

يأخـذها   ،ويحبـه اهللا ورسـوله     ،يحب اهللا ورسـوله    تروني رجالً ،أرونيه :فقال

.ليس بفرار،بحقها

.يقودونه إليهعليه السالمفجاؤوا بعلي 

؟ما تشتكي يا علي:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال له النبي 
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.وصداع برأسي،ما أبصر معهرمداً:قال

.خذيوضع رأسك على ف،اجلس:فقال له

وتفـل   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      ودعا له النبي    عليه السالم ففعل ذلك علي    

وسـكن مـا كـان يجـده مـن         ،في يده ومسحها على عينيـه ورأسـه فانفتحـت عينـاه           

،وأعطاه الراية وكانـت رايـة بيـضاء   ،والبرداللهم قه الحر   :وقال في دعائه   ،الصداع

والرعب مثبوت فـي  ،والنصر أمامك،كفجبرئيل مع،خذ الراية وامض بها:وقال له 

:ن الذي يـدمر علـيهم اسـمه   أواعلم يا علي أنهم يجدون في كتابهم ،صدور القوم 

. )١(فإنهم يخذلون إن شاء اهللا تعالى،أنا علي:فإذا لقيتهم فقل،إيليا

،وأنـشأت جبالهـا   ،أنا دحوت أرضـها   :قوله عليه السالم وورد عن علي    . ١٥

وأنـشأت  ،وأطعمت ثمارهـا  ،وغرست أشجارها ،قت أنهارها وشق،وفجرت عيونها 

،واطلعـت قمرهـا   ،وأضـحيت شمـسها   ،ونـورت برقهـا   ،وأسمعت رعـدها  ،سحابها

،وسـكنت أطوادهـا   ،وأنـا البحـر القمقـام الزاخـر       ،ونصبت نجومها ،وأنزلت قطرها 

،وقلـب اهللا  ،وأنا جنب اهللا وكلمتـه    ،وأشرقت شمسها ،وأنشأت جواري الفلك فيها   

،اغفر لكم خطايـاكم وأزيـد المحـسنين   ادخلوا الباب سجداً ،ابه الذي يؤتى منه   وب

والظـاهر  ،خـر آلوأنا األول وا  ،يرتاب المبطلون  وفي،وبي وعلى يدي تقوم الساعة    

.)٢(عليمشيء وأنا بكل،والباطن

كما ورد عن )اغفر لكم خطاياكمادخلوا الباب سجداً(ومعنى محل الشاهد 

.١٧٤ص ١ج :مدينة المعاجز-١

.٢٠٦ص ٢ج :مناقب ابن شهر اشوب-٢
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:عليه السالماإلمام الباقر 

.)١(أنا باب اهللا من توجه بي إلى اهللا غفر له

روي أنه وفد وفد من بالد الروم إلى المدينة على عهد أبي بكر وفيهم             . ١٦

ومعـه  صلى اهللا عليه وآله وسلمفأتى مسجد رسول اهللا     ،راهب من رهبان النصارى   

المهـاجرين  وعنـده جماعـة مـن        وكـان أبـو بكـر حاضـراً       ،وفـضة  بختي موقر ذهباً  

أيكـم  :ثـم قـال  ،ح وجوههموتصفّ،ب بهمورح،فدخل عليهم وحياهم  ،واألنصار

؟خليفة رسول اهللا وأمين دينكم

؟أيها الشيخ ما اسمك:فأومي إلى أبي بكر فأقبل إليه بوجهه ثم قال

.عتيق:قال

؟ثم ماذا:قال

.صديق:قال

؟ثم ماذا:قال

.غيرهال أعرف لنفسي اسماً:قال

.لست بصاحبي:قالف

؟وما حاجتك:فقال له

ألسأل أمـين هـذه   ،وفضةأنا من بالد الروم جئت منها ببختي موقر ذهباً      :قال

وهـذا المـال بيـنكم    ،وبما أمرني أطعـت ،إن أجابني عنها أسلمت  ،ن مسألة عاألمة  

.٢٠ضمن ح ٣٤٩ص ٣٩ج : بحار األنوار-١
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.وإن عجز عنها رجعت إلى الوراء بما معي ولم أسلم،فرقت

.ا بدا لكسل عم:فقال له أبو بكر

ــؤمني مــن ســطوتك وســطوة   :فقــال الراهــب ــم ت ــتح الكــالم مــا ل واهللا ال أف

.أصحابك

.قل ما شئت،وليس عليك بأس،أنت آمن:فقال أبو بكر

؟وال يعلمه اهللا،وال من عند اهللا،ليس هللا:يءأخبرني عن ش:فقال الراهب

:لـبعض أصـحابه  ا كان بعـد هنيئـة قـال    فلم ،فارتعش أبو بكر ولم يحر جواباً     

.ائتني بأبي حفص عمر

.أيها الراهب سله:فجاء به فجلس عنده ثم قال

ثم أتى ،م يحر جواباًلف،فأقبل بوجهه إلى عمر وقال له مثل ما قال ألبي بكر         

فلم يحـر  ،فجرا بين الراهب وعثمان مثل ما جرى بينه وبين أبي بكر وعمر         ،بعثمان

.جواباً

فقـال أبـو   .ثم نهـض ليخـرج  .فجاج إلسالمذوو ،أشياخ كرام  :فقال الراهب 

.يا عدو اهللا لوال العهد لخضبت األرض بدمك:بكر

وهـو  عليه السالمفقام سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أتى علي بن أبي طالب          

. وقص عليه القصة،عليهما السالمجالس في صحن داره مع الحسن والحسين 

حتى أتى عليهما السالمالحسين وحسن وخرج ومعه العليه السالمفقام علي 

وقـاموا إليـه   ،وحمـدوا اهللا ،كبـروا اهللا عليـه الـسالم  فلما رأى القـوم عليـاً      ،المسجد
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أيهـا الراهـب سـله فإنـه      :وجلس فقـال أبـو بكـر       عليه السالم فدخل علي    ،أجمعهم

.صاحبك وبغيتك

؟كيا فتى ما اسم:ثم قالعليه السالمفأقبل الراهب بوجهه إلى علي 

)علـي (وعنـد والـدي      )إيليـا (وعنـد النـصارى     ،)إليا(اسمي عند اليهود     :قال

.)حيدرة(وعند أمي 

؟كمما محلك من نبي:قال

.أخي وصهري وابن عمي لحاً:قال

وال مـن  ،لـيس هللا شيء أخبرني عن،عيسىبي وربحاصأنت  :قال الراهب 

. )١(وال يعلمه اهللا ،عند اهللا

،أنـا إيليـاء االنجيـل     :ضـمن خطبـة لـه      عليه الـسالم  مؤمنين  وقال أمير ال  . ١٧

.)٢(...أنا

١٨ .}   ابخُلُواْ الْبادداً - باب القرية - وـجل اهللا تعـالى علـى البـاب مثـال     مثّـ )س

ويجـددوا علـى أنفـسهم    ،لـذلك المثـال    وأمرهم أن يسجدوا هللا تعظيمـاّ      ،محمد وعلي 

وقُولُـواْ  {والميثـاق المـأخوذين علـيهم لهمـا       ويذكروا العهـد   ،بيعتهما وذكر مواالتهما  

واعتقادنا لواليتهمـا حطـة   ،لمثال محمد وعليإن سجودنا هللا تعظيماً    :أي قولوا  }ِحطَّةٌ

.)٣(}خَطَاياكُم{بهذا الفعل }غِْفر لَكُمأ{:قال اهللا تعالى،لذنوبنا ومحو لسيئاتنا

.، أخذنا منها محل الشاهد٣٠٨–٣٠٧ص ١ج :االحتجاج-١

.٢٠٧ص ٣ج :ينابيع المودة-٢

.٦٢ص ١ج :ات للحسينيتأويل اآلي-٣
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ونس بـن عبـد     عـن يـ    ،عـن محمـد بـن عيـسى        ،الحسين بن أحمـد    عن. ١٩

:عـن األصـبغ بـن نباتـة قـال     ،عن الفضل بن الزبير،عن سماعة بن مهران   ،الرحمان

؟دابة األرضتزعمون أن علياً،يا معاشر الشيعة:قال لي معاوية

.نحن نقوله واليهود يقولون،نعم:فقلت

ويحــك تجــدون دابــة األرض :فقــال لــه،فأرســل إلــى رأس الجــالوت:قــال

؟عندكم مكتوبة

.نعم:فقال

؟ما هي:فقال

.رجل:فقال

؟أتدري ما اسمه:فقال

.اسمه إيليا،نعم:قال

. )١(ما أقرب إيليا من علي ،ويحك يا اصبغ:فقال،فالتفت إلي:قال

:وفي المناقب عن واثلة بن األسفع عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قـال        . ٢٠

صلى اهللا عليه وآله وسـلم    اهللا  دل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول         ندخل ج 

ا ليس هللافقال يا محمد أخبر عم،عو،ا ليس عند اهللاوعما ال يعلمه اهللام.

ا ليس عنـد    مأو،ا ليس هللا فليس هللا شريك     مأ:صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال  

اهللا عزيـز ابـن اهللا و  :ا ما ال يعلمه اهللا فذلك قولكموأم،اهللا فليس عند اهللا ظلم للعباد  

.بل يعلم أنه مخلوقه وعبده،له ولدهال يعلم أن

.٥٧٧ح ٩٥ص ٣ج :مدينة المعاجز-١
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.وصدقاًنك رسول اهللا حقاًأو،اهللاالإله إشهد أن ال أ:فقال

يا جنـدل أسـلم   :إني رأيت البارحة موسى بن عمران في المنام فقال:ثم قال 

.على يد محمد خاتم األنبياء واستمسك بأوصيائه من بعده

.ت وهداني بكأسلم.لحمداأسلم وله :فقلت

.ن بعدك التمسك بهمماخبرني يا رسول اهللا عن أوصيائك :ثم قال

.أوصيائي اثنا عشر:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال 

.هكذا وجدناهم في التوراة:قال جندل

.هم لييا رسول اهللا سم:وقال

ثـم  ،أولهم سيد األوصياء وأبـو األئمـة علـي    :صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال  

فإذا ولد علي بن ،نك جهل الجاهلينفاستمسك بهم وال يغر ،اه الحسن والحسين  ابن

.الحسين يقضي اهللا عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه

فهذا اسم ،إيليا وشبر وشبير:وجدنا في التوراة في كتب األنبياء     :فقال جندل 

؟همؤفمن بعد الحسين وما أسما،علي والحسن والحسين

مـام ابنـه علـي      إلفإذا انقضت مـدة الحـسين فا      :صلى اهللا عليه وآله وسلم    قال  

،فبعده ابنـه جعفـر يلقـب بالـصادق        ،فبعده ابنه يلقب بالباقر   ،زين العابدين بويلقب  

فبعـده ابنـه محمـد    ،يدعى بالرضايفبعده ابنه عل،بالكاظمىفبعده ابنه موسى يدع  

ــالجواد ــدعى ب ــدعى بالهــ  ،ي ــي ي ــه عل ــده ابن ــدعى  ،اديفبع ــه الحــسن ي وبعــده ابن

،ويغيب ثم يخـرج   ،بالمهدي والقائم والحجة   ىوبعده ابنه محمد يدع   ،بالعسكري
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طــوبى ،وجــوراًكمــا ملئــت ظلمــاًوعــدالًاهللا بــه األرض قــسطاًألفــإذا خــرج يمــ

.)١(طوبى للمتقين على محبتهم ،للصابرين في غيبته

رواهـا القنـدوزي حيـث       ،سالمما جاء في خطبة ألمير المؤمنين عليه الـ        . ٢١

قـال أميـر المـؤمنين علـي      :في المناقب عن أبي بصير عن جعفر الـصادق قـال           :قال

،همن عرفني وعرف حقي فقد عـرف ربـ  ،وأنا باب حطة:سالم اهللا عليه في خطبته 

نكــر هــذا إال راد علــى اهللا ال ي،ه فــي أرضــه وحجتــه علــى خلقــه ألنــي وصــي نبيــ

.)٢(ورسوله

:عليه السالمله ةبخطومن . ٢٢

من عرفنـي  ،أنا باب حطة   ،أنا يد اهللا المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة       

٣(ه وعرف حقي فقد عرف رب(.

:في شرحهالعزيزي قال . ٢٣

ومن خرج  من دخل منه كان مؤمناً     ،أي طريق حط الخطايا    ،علي باب حطة  

.منه كان كافراً

.والزجر عن مخالفتهيحتمل أن المراد الحث على اتباعه

:وقال المناوي

نه تعالى كما جعل لبني إسـرائيل دخـولهم البـاب متواضـعين خاشـعين               إأي  

.٥٨:كفاية األثر-١

.١٨:عن ينابيع المودة ، معاني األخبار للصدوق٤٠٢ص ١٠ج :نفحات األزهار-٢

.٢ح ١٦٤ص :لشيخ الصدوقاالتوحيد -٣
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.وهذا نهاية المدح.للغفرانجعل االهتداء بهدي علي سبباً،للغفرانسبباً

:وقال العلقمي

:أشار إلى قوله تعالى

}اكُمطَايخ لَكُم قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرو{.

.وارتفعت على معنى مسألتنا أو أمرنا،ا ذنوبناأي قولوا حط عنّ

فعلي رضي اهللا عنه ومن اقتدى به واهتدى بهديه وتبعه فـي أحوالـه وأقوالـه              

.)١(كامل اإليمان كان مؤمناً

:رواية الديلمي

حيـث   )فـردوس األخبـار   (فقد رواه عن ابن عباس في كتاب         ،وأما الديلمي 

ومن خرج منـه كـان     ،علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً        :اسابن عب قال  :قال

.)٢(كافراً

:رواية السيوطي

ومـن   علي باب حطة مـن دخـل منـه كـان مؤمنـاً             :وأما السيوطي فرواه بقوله   

. )٣(كافراًكان خرج منه

:رواية المتقي

.٣٩٨ص ١٠ج :نفحات األزهار-١

.٣٩٦ص ١٠ج :نفحات األزهار-٢

.٣٩٧ص ١٠ج :نفحات األزهار-٣
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علـي بـن أبـي    :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    عنه فقد رواه بقوله     ،وأما المتقي 

.)١(ومن خرج منه كان كافراًلب باب حطة من دخل منه كان مؤمناًطا

علم أنه قد ورد أسماء النبي واألئمة االثني عشر صلوات اهللا عليهم           اثم  . ٢٤

)محمد المـصطفى (ميذ ميذ   :وقد نقل عنها بهذه العبارة    ،في التوراة بلسان العبرانية   

مـشفور   )الحـسين الـشهيد   (ييـل   اير )الحسن المجتبى (قيذور   )علي المرتضى (إيليا  

موسـى  (ذومـرا    )جعفـر الـصادق   (مـشموط    )محمد البـاقر  (مسهور   )زين العابدين (

)علي التقـي (نسطور  )محمد التقي (تيمورا   :)علي بن موسى الرضا   (هذاذ   )الكاظم

.)٢(صاحب الزمان)محمد بن الحسن(قديمونيا )الحسن العسكري(نوقش 

ن اآلثـار الـسوفيتية فـي منطقـة وادي قـاف          قد عثرت لجنة التنقيب عـ     و. ٢٥

عليـه  والتـي يؤكـدون علـى أنهـا سـفينة نبـي اهللا نـوح        –على قطع من هذه السفينة  

وعلى قطعة خشبية مكتوب عليها باللغة السامانية كلمات ترجمهـا العـالم            -السالم

،إلى االنكليزية  )أستاذ األلسن القديمة في جامعة مانجستر     (البريطاني ايف ماكس    

يا الهي ويا معيني برحمتك وكرمك ساعدني وألجل هذه       :ليك ترجمتها بالعربية  إو

ســة محمــد وإيليــا شــبر شــبير فاطمــة الــذين هــم جمــيعهم عظمــاء   النفــوس المقد

وال يخفــى أن هــذه .ســاعدني ألجــل أســمائهم،العــالم قــائم ألجلهــم،ومكرمــون

.)٣(اللوحة موجودة في متحف اآلثار القديمة في موسكو 

.وأن إيليا وشبر وشبير يعني بالعربية علي والحسن والحسين

.٣٩٧ص ١٠ج :نفحات األزهار-١

.١٤٧هامش ص ٢ج :هامش عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق-٢

.٤٠٦هامش ص ٢ج :هامش شرح األخبار للقاضي المغربي-٣
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اشارة

جداً وقُوُلـوْا حِطَّـٌة     {:قوله تعالى  سـ ـابُلـواْ الْبخادفـي  يتأوتكملـة اآليـة تـ   }و

:أبداًلهم سياق متصل حاكية عمل بني إسرائيل والخطأ الكبير الذي ال يغتفر 

َغير الَّذِي قِيلَ لَهم َفأَنزلْنا علَى الَّـذِين ظَلَمـوْا      فَبدلَ الَّذِين ظَلَموْا قَوًال   {

قُونفْسا كَانُوْا ياء بِممالس نزًا م١(}رِج(.

بعد رسول اهللا أو في حال بني إسرائيل ة ته أمففما هو الخطأ الكبير الذي اقتر     

؟حياته

كون في هذه األمة كـل  ي:قولهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا  ورد عن   

.)٢(والقذة بالقذة ،حذو النعل بالنعل،ما كان في األمم السالفة

:صلى اهللا عليه وآله وسلموورد أيضاً عنه

   حتـى  ،ن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقـذة  لتسلكن سبل األمم مم

.)٣(لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا:وعن أحمد بن حنبل قال

 ة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتـاب حـذو   ليحملن شرار هذه األم

.)٤(القذة بالقذة

.٥٩:سورة البقرة-١

.٢١٨ص ١ج :عيون أخبار الرضا-٢

.٢٥ص :السنة البن أبي عاصم، كتاب١ص ١ج :دعائم اإلسالم-٣

.١٢٥ص ٤ج ::مسند أحمد بن حنبل-٤
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:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا :وعن الطبراني

.)١(والذي نفسي بيده لتركبن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل

بنـي إسـرائل   أصبح خطـأ  اهللا عليه وآله وسلمصلىبعد قول الرسول الكريم  

صـلى اهللا عليـه   ألن النبـي   ،)قيـل لهـم   (أال وهو تبديل القول الذي       ،جلياًالمرتكب  

.إال باب أبي بكر:فبدلوه وقالوا،إال باب علي:قالوآله وسلم

لبني إسرائيل ونـدموا  دونتكما ،في وجه التاريخ دونتوهذه مثلبة سوداء    

.ندمحين الينفع ال

ادعـى  ن مـ ماًكذلك فإن كثير،فكما أن بني إسرائيل لم يلتزموا بأقوال نبيهم    

فهذا خير ،صلى اهللا عليه وآله وسلم   صحبة لم يلتزموا بأوامر ونصوص رسول اهللا        ال

.مصداق من مصاديق حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة

ًاخامس

: قوله تعالى 

ــا واجعُلــواْ  وأَوحينــا إِلَــى موســى وأَخِيــ{ ــا ِبِمــصر بيوتً مُِكما ِلقَوءــو هِ َأن تَب

. ٨٧: سورة يونس }بيوتَكُم قِبلًَة

إن اهللا عـزّ وجـلّ أوحـى إلـى        :أنـه قـال    ،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       عنه  . ١

:موسى وأخيه

}وتَكُميلُواْ بعاجوًتا ويب را بِمِصمِكُما لِقَوءولًَةأَن تَبقِب{.

.٢٠٤ص ٦ج :المعجم الكبير-١
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.وكان فيه هو وأخوه هارون وأهلهما،فبنى موسى مسجداً

وابتنـى  ،ا دخل المدينة ابتنى المسجد لمصلى اهللا عليه وآله وسلم    ن النبي   أو

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ن النبي أو،وفتحوا أبوابهم إلى المسجد   ،أصحابه حوله 

.الذي يلي المسجدبابكسد:فقال له،أرسل معاذ بن جبل إلى العباس

.وطاعةسمعاً:فقال

.وطاعةسمعاً:ثم قالبشيء فتكلم،ثم أرسل إلى حمزة

.وطاعةسمعاً:فقال،وأرسل إلى أبي بكر

ولكن يترك لي كوة أنظر منهـا إلـى رسـول        :فقال ،ثم أرسل إلى عمر بذلك    

.وإذا انصرف،إذا خرج إلى الصالةصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا 

.ال وال ثقبة:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال النبي ف

.وطاعةسمعاً:فقال

وا سدأن يـ  ،لى كـل مـن كـان لـه بـاب إلـى المـسجد              إو ،وأرسل إلى عثمان  

.أبوابهم غير علي صلوات اهللا عليه

.وطاعةسمعاً:فقالوا

فـي صلى اهللا عليه وآله وسلم    أمرك رسول اهللا     :لمعاذ عليه السالم فقال علي   

؟يءش

.ال:قال

.فأخبره معاذ بقول علي.فاسأله:قال
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أقـم طـاهراً  :ارجع إليه فقـل لـه      :صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال له رسول اهللا     

.مطهراً

م وتكلموا فيههوجد قوم في أنفس،وحدها ترك علياًفلم.

ك وبنـي  أخرجـت عمـ  :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    فقال العباس لرسول اهللا     

؟وحدهوأبا بكر وعمر وتركت علياًكعم

إنمـا أنـا   وال أنـا الـذي تركـت عليـاً    ،يا عم واهللا ما أنا الـذي خـرجتهم        :فقال

وال يدخلـه  ،وإنما أمرت أن ال يجامع أحد فـي المـسجد   ،ما أمرت به فعلته    ،مأمور

ويحـرم  ،لـي له ما حلّيحلّ،ي بمنزلة هارون من موسىعلي منّ  ،إال أنا وعلي   جنباً

.م علييه ما حرعل

.وطاعةسمعاً:فقال العباس

ومـن لـم يقـل    ،من توالني تـولى عليـاً     :صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال النبي   

،الهااهللا مـن و لـى اومن كنـت مـواله فعلـي مـواله و    ،بوالء علي فقد جحد واليتي   

،وعلي ضـامن عـداتي  ،علي يبرئ ذمتي ويؤدي عني أمانتي،وعادى اهللا من عاداه  

وهـو منـي     ،تيوالذي يقاتل عـن سـنّ      ،ومحيي شريعتي  ،وعيبة علمي  ،خافر ذمتي و

ويـدعى معـي إذا   ،يكسى معي إذا كـسيت    ،وهو معي على السنام األعلى     ،وأنا منه 

وقائـد  ،وهـو إمـام المـؤمنين   ،ى معي إذا حليت   يحلّ ،ويفد معي إذا وفدت    ،دعيت

.)١(وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين،الغر المحجلين

علمـاء أهـل العـراق وخراسـان         عليـه الـسالم   ضمن مناقشة اإلمـام الرضـا       . ٢

.٥٣٣ح ٢٠٣ص ٢ج :شرح األخبار-١
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:عليه السالمقال ،بحضور المأمون بمدينة مرو

الناس مـن مـسجده مـا خـال       صلى اهللا عليه وآله وسلم    فإخراجه   :ا الرابعة وأم

تركـت عليـاً  ،يا رسـول اهللا  :فقال ،العترة حتى تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس       

! وأخرجتنا

ولكـن  ،ما أنا تركتـه وأخـرجتكم     :صلى اهللا عليه وآله وسلم    فقال رسول اهللا    

.اهللا تركه وأخرجكم

.أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى          :عليه السالم وفي هذا تبيان قوله لعلي      

؟فأين هذا من القرآن:قالت العلماء

؟عليكمأوجدكم في ذلك قرآنا أقرؤه :عليه السالمقال أبو الحسن 

.هات:قالوا

:وجلّقال قول اهللا عزّ

ــوْا   { ــا واجعلُ ــوءا لِقَومِكُمــا بِمِــصر بيوتً أَخِيــهِ أَن تَبــى ووســا إِلَــى منيحأَوو

.}بيوتَكُم قِبلًَة

عليـه الـسالم  وفيها أيضا منزلة علـي       ،ففي هذه اآلية منزلة هارون من موسى      

ومع هذا دليل ظـاهر فـي قـول رسـول اهللا     ،عليه وآله وسلمصلى اهللا  من رسول اهللا    

أال إن هذا المسجد ال يحل لجنب إال لمحمد :حين قال،صلى اهللا عليه وآله وسلم

.وآله

ال يوجـد إال عنـدكم   ،هذا الشرح وهـذا البيـان      ،يا أبا الحسن   :فقالت العلماء 
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.صلى اهللا عليه وآله وسلممعشر أهل بيت رسول اهللا 

أنـا  :يقـول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ورسول اهللا ؟ومن ينكر لنا ذلك :فقال

.)١(فمن أراد المدينة فليأتها من بابها،مدينة الحكمة وعلي بابها

حـدثنا جعفـر بـن    :المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رحمه اهللا قال      عن. ٣

حـدثنا عيـسى   :حدثنا نصر بن أحمد البغدادي قال  :عن أبيه قال  ،محمد بن مسعود  

عـن محمـد بـن     ،أخبرنا عبد الرحمن بن األسود     :حدثنا محول قال   :بن مهران قال  ا

اهللا إن رسـول  :عن أبي رافع قـال ،عن أبيهما ،عن أبيه وعمه   ،عبيد اهللا بن أبي رافع    

أمـر  وجـلّ ن اهللا عـزّ إ،يا أيهـا النـاس  :خطب الناس فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم    

ن ال يبيـت فـي مـسجدهما     أوأمرهمـا   ،ا بمصر بيوتاً  ملقومه ن يبنيا أموسى وهارون   

منـي بمنزلـة هـارون مـن         ن علياً أو ،إال هارون وذريته  ،وال يقرب فيه النساء   ،جنب

إال علـي  ،ن يقرب النساء في مسجدي وال يبيت فيه جنب    أحد  ألفال يحل   ،موسى

.)٢(وضرب بيده نحو الشام ،فمن ساءه ذلك فهاهنا،وذريته

حدثنا جعفـر بـن   :المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رحمه اهللا قال      نع. ٤

حـدثنا محمـد   :حدثنا نصر بن أحمد البغدادي قال:عن أبيه قال ،محمد بن مسعود  

عـن  ،عـن سـالم بـن أبـي عمـرة     ،حـدثنا إسـماعيل بـن أبـان    :بن عبيد بن عتبة قال ا

إن النبـي  :ري قـال عن حذيفة بن أسـيد الغفـا  ،عن أبي الطفيل   ،معروف بن خربوذ  

:فقالقام خطيباًصلى اهللا عليه وآله وسلم

.٣٥٢:، بشارة المصطفى٦١٩-٦١٨ص :أمالي الصدوق-١

.٢ح ٢٠٢-٢٠١ص ١ج :علل الشرائع-٢
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واهللا ،في المسجد وأخرجهمن أسكن علياًأال يجدون في أنفسهم  ن رجاالً إ

أوحى إلى موسى    وجلّ ن اهللا عزّ  إ،ما أخرجتهم وأسكنته بل اهللا أخرجهم وأسكنه      

:وأخيه

ــا ِبمِـــصر بيوتًـــا    { مُِكمـا ِلقَوءــو ــوْا    َأن َتبـ أَقِيمـلَـــةً وقِب ــوَتكُم يـلُـــواْ بعاجو

ةالالص{.

ن ال يـسكن مـسجده وال يـنكح فيـه وال يدخلـه جنـب إال          أثم أمـر موسـى      

وال ،وهو أخي دون أهلـي    ،مني بمنزلة هارون من موسى     ن علياً أو ،هارون وذريته 

أشـار بيـده   و،فمـن سـاءه فهاهنـا   ،إال علي وذريتـه ،حد أن ينكح فيه النساء أليحل  

.)١(نحو الشام 

:قال اهللا عز وجل:قال ابن جرير الطبري. ٥

ــوْا   { ــا واجعلُ ــوءا لِقَومِكُمــا بِمِــصر بيوتً أَخِيــهِ أَن تَبــى ووســا إِلَــى منيحأَوو

.}بيوتَكُم قِبلًَة

لـي  بنـى لنفـسه ولع  صلى اهللا عليه وآله وسـلم فكان التشابه في ذلك أن النبي     

.)٢(إال بابهفلم يدع لهم باباً،في المسجد وأخرج منه سائر الخالئق

حدثنا أحمـد  :قال،أخبرنا عمر بن شوذب   :إجازة قال  ،أحمد بن محمد  عن  . ٦

حدثنا إبراهيم بـن  :قال،حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة:قال،بن عيسى بن الهيثم   ا

.٣ح ٢٠١ص ١ج :علل الشرائع-١

.٤٤٧ص :المسترشد-٢
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بـن  يعـن عـد   ،ن الحرث بن حصين   ع ،حدثنا علي بن عابس    :قال ،محمد بن ميمون  

:فقال،إلى المسجدصلى اهللا عليه وآله وسلمخرج رسول اهللا :ثابت قال

،طاهراًن ابن لي مسجداًأ:عليه السالمه موسى أوحى إلى نبيوجلّن اهللا عزّإ

.وابنا هارون،ال موسى وهارونإال يسكنه 

وابنــا ينــا وعلــأال إكنه ال يــس،طــاهراًن ابــن مــسجداًأ:ين اهللا أوحــى إلــإو

.)١(يعل

:عن أبي رافع قال. ٧

ن اهللا إأيها الناس :خطب الناس فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم    ن رسول اهللا    إ

ــارون  أ ــر موســى وه ــن يبأم ــاً ني ــا بمــصر بيوت ــا ،ا لقومهم ــي أوأمرهم ــت ف ن ال يبي

بمنزلـة  يمنـ اًيـ ن علأو،ال هـارون وذريتـه  إ ،وال يقرب فيه النساء   ،جنبمسجدهما

وال يبيت  ،ن يقرب النساء في مسجدي    أحد  ألفال يحل   ،من موسى هارون وذريته 

.)٢(وأشار بيده نحو الشام،ه ذلك فهاهناءفمن سا،وذريتهيال علإفيه جنباً

ًاسادس

: قوله تعالى 

ــ   { ـــُة وَظـــاِهره ِمـ محــِه الر ـــه فِيـ اطِنب ـــابب ورٍ لَّـــهم ِبـــسهــن ـ يب ِلـــهِ َفـــُضرِبن قِب

ذَاب١٣: سورة احلديد }الْع.

.٢٧٤ح ١٧٧ص :، العمدة٣٠١ح ٢٥٢ص :المناقب البن المغازلي-١

.٣٩ح ١٢٧ص ٢ج :تفسيرالعياشي-٢
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محمد بن العباس عـن أحمـد بـن محمـد الهاشـمي عـن محمـد بـن                   عن  . ١

عن شريك عن األعمش عن ،عيسى العبيدي عن أبي محمد األنصاري وكان خيرا

عزّ عن قول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمسألت رسول اهللا :عطا عن ابن عباس قال  

:وجلّ

}ــِه    َفـــُضرِب ـــُة وَظـــاِهره ِمـــن قِبِلـ محــِه الر ـــه فِيـ اطِنب ـــابب ورٍ لَّـــهم ِبـــسهــن ـ يب

ذَابالْع{

.)١(أنا السور وعلي الباب :صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا 

عن ،عن إبراهيم بن إسحاق   ،عن أحمد بن هوذة   ،محمد بن العباس   عن. ٢

سـئل  :عـن ابـن جبيـر قـال       ،عن أبيـه  ،أبي المقدام عن عمرو بن    ،عبد اهللا بن حماد   

:عزّ وجلّعن قول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

}ابب ورٍ لَّهم بِسهنيب اآلية}َفضُِرب.

.)٢(وليس يؤتى السور إال من قبل الباب ،وعلي الباب،أنا السور:فقال

أن الـسور والبـاب فـي اآلخـرة         لعـل المعنـى      :قدس سـره  للعالمة المجلسي   بيان  

فمن أتى في الـدنيا المدينـة مـن البـاب يكـون فـي       ،صورة مدينة العلم وبابها في الدنيا     

ومن لم يأتهـا فـي   ،فيدخل في رحمة اهللا،اآلخرة مع من يدخل الباب إلى باطن السور   

.الدنيا من الباب ولم يؤمن بالوصي يكون في اآلخرة في ظاهر السور في عذاب اهللا

.٦٣ح ٢٧٧ص ٢٤ج : ، بحار األنوار٣٣٠ص :كنز الفوائد-١

.٦٤ح ٢٧٧ص ٢٤ج : ، بحار األنوار٣٨٢ص :كنز الفوائد-٢
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:وقال أيضاً

ومواالتـه  عليـه الـسالم  من دخل الباب بإطاعة علي       :التفسيرهذا  المراد على   

والظلمـة والعـذاب فـي    ،ومن لم يدخل فهو في الحيرة فـي الـدنيا  ،فهو في الرحمة 

ن الـسور المـضروب وبابـه همـا واليـة      أل،مـا تقـدم  التفـسير  هذا وال ينافي    ،اآلخرة

فعال في الـدنيا    ألوجميع األحوال وا   ،للناس ثالًصلوات اهللا عليهما وم    يمحمد وعل 

أو بتحـول  ،إما بخلق األمثلة الشبيهة لها بإزائهـا      ،تتجسم وتتمثل في النشأة األخرى    

وال ينافيـه صـريح مـا ورد فـي           ،واألول أوفق لحكم الحق    ،عراض هناك جواهر  ألا

.النقل

)وظـاهره (ن ونـ والمراد من الرحمـة الجنـة التـي فيهـا المؤم      :وقال الرازي . ٣

والمعنى أن ما ،أي من قبله يأتيهم العذاب}ِمن ِقبِلِه الْعذَاب{يعني وخارج السور 

والحاصـل  ،وما يلي الكافرين يأتيهم مـن قبلـه العـذاب   ،يلي المؤمنين ففيه الرحمة   

فـالمؤمنون يـدخلون    ،ولـذلك الـسور بـاب      ،وهو الـسور   اًأن بين الجنة والنار حائط    

. )١(والكافرون يبقون في العذاب والنار ،لك السورالجنة من باب ذ

أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور  }لَّه باب باِطنُه  {:وقال اآللوسي . ٤

الثـواب والنعـيم   }ِفيِه الرحمةُ{وهو الجانب الذي يلي مكان المؤمنين أعني الجنة   

ِمـن  {لمنـافقين أعنـي النـار      الجانب الـذي يلـي مكـان ا        }وظَاِهره{الذي ال يكتنه    

.)٢(}الْعذَاب{أي من جهته }ِقبِلِه

.٢٢٦ص ٢٩ج :تفسير الرازي-١

.١٧٧ص ٢٧ج :تفسير اآللوسي-٢
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:وقال ابن منظور موضحاً ما تقدم

:عزّ وجلّقال اهللا 

.}َفضُِرب بينهم بِسورٍ لَّه باب باطِنه فِيِه الرحمُة{

ه اهللا  وشـب  ،وهـو أشـرف الحيطـان      ،والسور عند العـرب حـائط المدينـة        :قال

جنـة بأشـرف حـائط عرفنـاه فـي      الحائط الذي حجز بين أهـل النـار وأهـل ال        تعالى  

.)١(الدنيا

ألكـرم  عليـه الـسالم  إذن يتضح جلياً لكل ذي لب أن أشرف باب هو علـي            

.صلى اهللا عليه وآله وسلمسور وهو رسول اهللا 

عـن  ،عن محمد بن الحـسن بـن علـي بـن مهـران       ،محمد بن العباس   عن. ٥

:عن سالم بن المستنير قال،عن األحول،الحسن بن محبوبعن ،عن جده،أبيه

:عن قوله تعالىعليه السالمسألت أبا جعفر 

.اآلية)٢(}يوم يقُولُ الْمناِفقُون واْلمنافَِقات لِلَّذِين آمنوا{

أمـا إنـه إذا   ،أما إنها نزلت فينا وفي شيعتنا وفـي المنـافقين الكفـار     :فقال :قال

من ظلمة فيـه  ضرب اهللا سوراً ،وم القيامة وحبس الخالئق في طريق المحشر      كان ي 

رنا فيـصي -يعني الظلمة   -وظاهره من قبله العذاب      -يعني النور    -باب فيه الرحمة    

وعـدونا والكفـار فـي ظـاهر     ،اهللا وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمـة والنـور         

.٣٨٦ص ٤ج :لسان العرب-١

.١٣:سورة الحديد-٢
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وعدوكم من الباب الذي فـي الـسور مـن        فيناديكم عدونا    ،السور الذي فيه الظلمة   

،وصـالتنا وصـالتكم  ؟نـا ونبـيكم واحـد   نبي ؟في الـدنيا  }أَلَم نَكُن معكُم  {:ظاهره

؟كم واحدنا وحجوحج،وصومنا وصومكم

،كمبعد نبي}بلَى ولَِكنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسكُم  {:فيناديهم الملك من عند اهللا     :قال

}وارتَبـتُم {،به الدوائر }وتَربصْتُم{،كمباع من أمركم به نبي    ثم توليتم وتركتم ات   

   كمفيما قال فيه نبي،}غَراألَ و تْكُماِنيوما اجتمعتم عليه من خالفكم على أهل  ،}م

ويعني بـالحق  -حتى جاء الحق     ،حلم اهللا عنكم في تلك الحال      }وغَركُم{،الحق

.-هر من األئمة عليهم السالم بعده بالحق ظهور علي بن أبي طالب ومن ظ

فَالْيوم ال يؤخَذُ ِمـنكُم ِفديـةٌ       {يعني الشيطان    }وغَركُم ِباللَِّه الْغَرور  {:وقوله

مأْواكُم النَّـار  {أي ال تؤخذ لكم حسنة تفدون بها أنفسكم       }وال ِمن الَِّذين كَفَروا   

.)١(} يرِهي موالكُم وِبئْس الْمِص

ويـدل علـى    ،ويتضح أيضاً أن باب السور هو الحد الفاصل بين الجنة والنـار           

فترجع باآلخرة إلى حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       ،أنه قسيم الجنة والنار   

.وهو الحق،عليه السالم

،إن عليا قسيم النـار ،معاشر الناس:صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال رسول اهللا    

،ال يدخلها عـدو لـه  ،إنه قسيم الجنة  ،وال ينجو منها عدو له     ،دخل النار ولي له   ال ي 

. )٢(وال يزحزح عنها ولي له 

.١٤٧ح ٢٢٨–٢٢٧ص ٧ج : بحار األنوار-١

.٤٩ضمن ح ٨٣ص :أمالي الصدوق-٢



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي....................................................................٩٨

:وقال السيد بدر الدين العاملي موضحاً

،فأعطي هذه أهل واليتي،أنا القاسم من جانب اهللا بين الجنة والنار:والمعنى

.وتلك خالفهم

فقـد قـال الهـروي صـاحب     .أنا قسيم النـار :المعليه السا ما ورد من قوله      وأم

،فهم علـى الهـدى  ،فريق معي:أن معناه أن الناس فريقان:عن القتيبي  الغريبين نقالً 

١(فأنا قسيم النار ،فهم على ضالل كالخوارجوفريق علي( .

.١٤٥:الحاشية على اصول الكافي للسيد بدر الدين الحسيني-١



الفصل الرابع

احلديث شواهد





١٠١

ــشر ــصوص ف شــواهد يللحــديث ال ــل ون ــرة ومتودالئ ــة ،نوعــةكثي وبأزمن

وثبـوت حـديث   عليه السالم تدل بشكل قاطع على أفضلية أمير المؤمنين        ،متفاوتة

.التي بيضت وجه التاريخ اإلسالمييضاف إلى مناقبه األخرى ،الباب في حقه

ل السمعاني ئفضا. ١

مـا قولـك فـي علـي        :نه سـأل رجـل فقـال      أ :روى جابر عن ابن عمر في خبر      

؟وعثمان

فابن ،ا علي مأو،ن يعفو عنه  أفكرهتم  ،ثمان فكأن اهللا قد عفا عنه     ا ع مأ:فقال

مـر اهللا تعـالى   أحيث تـرون  -وأشار بيده إلى بيته -عم رسول اهللا وختنه وهذا بيته       

ـ   :بياتأفبنى فيه عشرة    ،ن يبني مسجده  أه  نبيوعاشـرها وهـو    ،ه وأزواجـه  تـسعة لنبي

.)١(متوسطها لعلي وفاطمة

.٣٨ص ٢ج :مناقب ابن شهر آشوب-١
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حـدثنا :قـال ،طيفوربنعليحدثنا:قال،حنبلبنأحمدنباهللاعبدعن. ٢

الخطـاب بنعمرنأ :أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن،يعقوبحدثنا:قال،قتيبة

عطـى أأنمنيإلأحب،أوتيتهاأكونلئنثالثاًطالبأبيبنعلييوتألقد:قال

.)١(سهيلنسيهاالثالثةو،خيبريوموالراية،المسجدفياهللارسولجوار:النعمحمر

بنفطرحدثنا:قالدكينبنالفضلحدثنا:قالاألثلنيالجبلبنعمران. ٣

قـدمنا :قـال الكنـاني رقـيم بـن اهللاعبدعن،العامريشريكبناهللاعبدعن،خليفة

يعنـي بـشيء    ذكرنيصاحبكمسمعتمهل:فقالوقاصأبيبنسعدفلقيناالمدينة

صلى اهللا عليـه    اهللارسولبعث:ثالثبعدأحبهأزالالرجلذلكإن:قالثم،علياً

،بكـر أبـو ورجـع منهيأخذهاعلياًبعثثممكةأهلإلىببراءةبكرأباوآله وسلم 

.)٢(عليبابغيركلهااألبوابسدو

بعـد النـاس خيرمن:عمرالبنقلت:قالعمرابنمولىنافععنرفعهما  . ٤

؟عليه وآله وسلمصلى اهللا اهللارسول

.لكأمالوذاكأنتما:قال

ويحـرم ،لـه يحـل كـان مالهيحلكانمنبعدهخيرهم،اهللاأستغفر:قالثم

.عليهيحرمكانماعليه

؟هومن:قلت

هـذا فـي لـك :لـه وقـال ،علـي بـاب وتـرك المـسجد أبـواب سـد ،علي:قال

.٣٣٨ص ١ج :، كشف الغمة١١٢٣ح ٦٥٩ص ٢ج :صحابة البن حنبلفضائل ال-١

.٩٦١ح ٤٤٦ص :مناقب أمير المؤمنين للكوفي-٢
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وتنجزدينيتقضي،ووصييوارثيوأنت،عليمافيهوعليك،ليكانماالمسجد

.)١(ويحبنييبغضكأنهزعممنكذب،سنتيعلىوتقتلعداتي

يا بني مـن أخيـر النـاس       :فقال لي  ،سألني عمر بن الخطاب    :عن ابن عمر  . ٥

؟صلى اهللا عليه وآله وسلمبعد رسول اهللا 

.وحرم عليه ما أحل للناس،من أحل له ما حرم اهللا على الناس:قلت

،حـرم علـى علـي بــن أبـي طالـب الــصدقة     ،هللا لقـد قلـت فــصدقت  وا:فقـال 

وغلقـت   ،وأحلـه لـه    ،وحرم عليهم أن يدخلوا المسجد وهم جنب       ،وأحلت للناس 

.)٢(سدولم يغلق لعلي باب ولم ي،تسداألبواب و

:خالفتهأيامفيالخطاببنعمرقول. ٦

أحبنهامخصلةليتكوننئلخصالثالثطالبأبيبنعليأعطيلقد

.النعمحمرأعطىأنمنإلي

؟وما هي:فسئل

والرايـة يـوم   ،وسكناه المـسجد ال يحـل فيـه مـا يحـل لـه              ،تزويجه ابنته  :قال

.)٣(خيبر

:الشيخأمالي. ٧

قـدس  الطوسيالحسنبنعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبوالشيخحدثنا

.٤٤٠ص :، نهج اإليمان٣٠٩ح ٢٦١ص :مناقب ابن المغازلي-١

.٥٦٥ح ٢٩١ص :أمالي الطوسي-٢

.١٦٠ص :، مناقب أهل البيت للشيرواني١٢٥ص ٣ج :المستدرك على الصحيحين-٣
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بـن محمـد بـن الرحمنعبدحدثنا:قال،المفضلأبيعنجماعةأخبرنا:قالسره

المـ :قـال زاذانعمـر أبـي عـن ،اليقظانيأبعمارعن،أبيهعن،العزرمياهللاعبيد

النــاسوجميــعالمنبــرويــةامعصــعدويــةامععليــه الــسالمعلــيبــنالحــسنوادع

.هالًألهانفسهيرولمهالًأللخالفةرآنيعليبنالحسنإن:وقالفخطبهم

الحـسن قـام كالمهمنفرغافلم،بمرقاةمنهأسفلعليه السالم الحسنوكان

اهللارسـول فجـاء :قـال المباهلـة ذكـر ثـم أهلـه هوبماتعالىاهللافحمدعليه السالم 

النـساء ومـن ،وبـأخي بـي األبنـاء ومن،بأبياألنفسمنصلى اهللا عليه وآله وسلم    

رسولجمعناالتطهيرآيةنزلتاولم،منهونحنامنّوهو،لهونحنأهلهاوكنّ،بأمي

:قالثمخيبريعنهااهللارضيسلمةمألكساءفيصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

.تطهيراًوطهرهمالرجسعنهمفأذهب،وعترتيبيتيهلأهؤالءاللهم

يجنـب أحـد يكـن ولم،وأمييوأبيخأويغيرالكساءفيأحديكنفلم

اهللامـن تكرمـة ،يوأبعليه وآله وسلم   صلى اهللا النبيالإفيهلهويولدالمسجدفي

صلى اهللا عليه وآله    وقد رأيتم مكان منزلنا من رسول اهللا        ،لنامنهوتفضيالًلناتعالى

أمـا إنـي لـم    :فقال ،فقيل له في ذلك    ،وترك بابنا  ،هاسداألبواب ف  سدوأمر ب  ،وسلم

.)١(الحديث.بابهها وأفتح سدأمرني أن أوجلّولكن اهللا عزّ،ها وأفتح بابهسدأ

بـن هـشام عنوكيعحدثناأبيحدثنياهللاعبدحدثنا :أحمدمسندوفي. ٨

صـلى اهللا عليـه وآلـه       النبـي زمنفينقولكناعمرابنعنأسيدبنعمرعنسعد

ثـالث طالـب أبيابنأوتيولقد ،عمرثمبكرأبوثمالناسخيراهللارسول :وسلم

.١٥٦ح ٦٦ص ٢ج :، االحتجاج١١٧٣ح ٥٥٩:أمالي الطوسي-١
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صلى اهللارسولزوجه :النعمحمرمنإليحبأمنهاواحدةليتكوننئلخصال

وأعطـاه المـسجد فـي بابـه إالاألبـواب سـد ولـه وولدتابنتهاهللا عليه وآله وسلم    

.)١(خيبريومالراية

أبـو حـدثنا :قـال ،األزهـري الفـرج بـن عثمـان بـن أحمـد بنمحمدعن. ٩

:القاسـم أبـو نـا أخبر:قـال ،الحـافظ عيسىبنموسىبنالمظفربنمحمد:الحسين

بـن محمـد بـن أحمـد حـدثنا :قالحيانأبيبنحيانبنعثمانبنعمروبنعمر

حـدثنا   ،انـس أبوحدثنا:قال،محمدبنالنضرحدثنا:قال،اليمامييونسبنعمر

خارجـة حدثني:قالعليه السالم طالبأبيبنعليبنالحسنبنزيدبنالحسن

لممناقبعليه السالم لعليكانت:قال،وقاصأبيبنسعدحدثني:قال،سعدبنا

:ألحدتكن

بـاب إالاألبـواب سـد و،خيبـر يـوم الرايـة وأعطـاه   ،المسجدفييبيتكان

.)٢(علي

ابـن خـال :خبرفيميمونبنعمروقال ،أحمدومسندالبالذريتاريخ. ١٠

مـن  :اهللارسـول لـه قـال رجـل فـي وقعـوا أفأف:يقولقامثمجماعةمععباس

.موالهفعليموالهكنت

.وليهفعليوليهكنتمن:لهوقال

.الخبر،موسىمنهارونبمنزلةمنيأنت:لهوقال

.٢٦ص ٢ج :مسند أحمد-١

.٣٤٠ص ١ج :، كشف الغمة٢٥٥ص :مناقب ابن المغازلي-٢
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.الخبر،رجلإلىالرايةألدفعن:لهوقال

فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه     .عليالمسجد غير باب  أبواباوسد:وقال

.)١(.. .ليس له طريق غيره

:قالثم هبإسنادجصاصالالحديث أخرجو. ١١

كمـا االجتيـاز صلى اهللا عليه وآله وسلم    النبيبحظرالحديثهذافيفأخبر

قولو،صحيحفهوعنهاهللارضيعليخصوصيةمنذكروما،القعودعليهمحظر

قـد صلى اهللا عليه وآله وسلم    النبيألن،منهظنالمسجدفيبيتهكانألنه:الراوي

المـرور لهـم يـبح ولـم ،غيـره إلـى الـشارعة البيوتبتوجيهاألولالحديثفيأمر

عنـه اهللارضـي لعلـي فيهالخصوصيةكانتوإنما،المسجدفيبيوتهمكونألجل

وكمـا ،الـشهداء سـائر دونالجنـة فـي جناحينلهبأنجعفرخصكما،غيرهدون

كـان جبريلبأنالكلبيدحيةوخص،جنباًقتلحينالمالئكةبغسلحنظلةخص

،القمـل أذىمـن شـكا المـ الحريـر ملـبس بإباحةالزبيروخص،صورتهعلىينزل

ــت ــذلكفثب ــائرأنب ــاسس ــونالن ــنممنوع ــولم ــسجددخ ــازينالم ــرمجت وغي

.)٢(مجتازين

اهللاأذنبمـا ألهلـه واإلذنالبابذلكإبقاءإن:كلهاهذهمنالمخضفزبدة

مـن نـوع كـل عـنهم النافيـة التطهيـر آيـة نـزول علـى مبـتن ،بـه خـص امملرسوله

عليـه  المـؤمنين أميـر قالوفيهالشورىيوممناشدةحديثلذلكويشهد،الرجاسة

.٣٣١ص ١ج :، مسند أحمد٤٣ح ١٠٦ص :أنساب األشراف-١

.٢٤٨ص ٢ج :نآاحكام القر-٢
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صـلى اهللا عليـه وآلـه       النبـي سـد حتـى غيـري اهللاكتابيطهرهأحدأفيكم:السالم

والعبـاس حمزةاهعمإليهقامحتى،إليهبابيوفتحجميعاًالمهاجرينأبوابوسلم

؟عليبابوفتحتأبوابنادتسداهللالرسويا:وقاال

،أبـوابكم دتسدوالبابهفتحتأناما:صلى اهللا عليه وآله وسلم     النبيفقال

؟أبوابكمسدوبابهفتحاهللابل

أوبـاب لـه يفـتح أنحتـى اآليـة هـذه أهـل منبكرأبويكنولم.ال:فقالوا

.)١(الكريمالكتابطهرهبمنمخصوصفالفضل،خوخة

أميـر بـين الفـرق وتعـالى سـبحانه اهللابـان أفقـد :الحـسن بنيحيىقال. ١٢

،غيـره علـى موحرلهحلّفيماغيرهوبينعليه السالم طالبأبيبنعليالمؤمنين

األمـن لموضع،عصمتهوثبتتمرتبتهوجبت،لهحالالًغيرهعلىالحرامكانوإذا

.وعهوقغيرهمنسبحانهاهللايكرهمالوقوعمنه

وزوجتـه ولولديـه لـه العزيـز الكتابشواهدمنتقدمماعلىمحمولوهذا

:تعالىقولهوهو،السالمعليهم

}     كُمــر ــرجس أَهـــلَ الْبيـــتِ ويطَهـ ــْذهِب عـــنكُم الـ ـ لِي ــه ــد اللَّـ ــا يرِيـ ـ إِنَّم

.)٢(}تَطْهِريا
،الحـال ظـاهر علىيعالجمأبوابفتحفعلصلى اهللا عليه وآله وسلم    والنبي

مـا الإ،الظـاهر غيـر األمـة حـال منالنبييعلموال،صالحةكانتالحالظاهرنأل

.٢٤٨ص ٢ج :نآام القر، احك٢١٣ص ٣ج :الغدير-١

.٣٣:سور األحزاب-٢



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي..................................................................١٠٨

ولـم للجميعاألبوابففتح،والبواطنالغيوبيعلمالذي،تعالىالقديمعليهيطلعه

للقـوم تعـالى القـديم فمنـع ،الـصالحة األحواللظاهروالصاحبالقريببينيفرق

علـى أو،الحـال ظاهرعلىيكونأنامإ:قسمينمنيخلوالابهمأبوسدو،الجواز

صـلى  اهللانبـي بنـى التيوهي،صالحةكانتنهاأابينّقدالحالفظاهر،الحالباطن

علـى لهمتعالىاهللامنعيكونأنالإيبقفلم،اإلباحةفيفعلهاهللا عليه وآله وسلم   

سـبحانه فعلم،للبواطنالمتوليهولىوتعاسبحانهألنه،ظاهرهعلىالالحالباطن

الإ،علمـاً صلى اهللا عليه وآله وسلم    النبيبهيحطلمماوصالحهاحالهمنوتعالى

بعلـم يحـيط وال،تعـالى غيـره إلىالإليهالغيبعلمنأل،إليهتعالىاهللايوحبعد

قولهبدليل،رسلهمنعليهتعالىاهللارتضىمنالإ،البشرمنعليهيظهروالالغيب

:تعالى

}ظِْهــرــبِ َفــال يالَْغي ــالِم ا عــدِبــهِ َأحَلــى غَيــولٍ  إِّال* ع سَتــَضى ِمــن رــنِ ارم

.)١(}َفإِنَّه يسلُك مِن بينِ يديِه ومِن خْلفِِه رصدا

صـالحة وظـاهره ،غيـره دونالبـاطن بـصالح انفردقدالسالمعليهكانوإذا

وحـصل ،جميعـاً النـاس دونمعـا والباطنالظاهرصالحلهاتفقفقد،غيرهكظاهر

أدركهـا بحـال غيرهوبينبينهالميزةحصلتفقد،الباطندونالظاهربصالحغيره

أيـضا واإلبانـة والفـرق ،لـه خاصـة هيبل،منهغيرهيدركهاالوحالغيرهمنهو

مـن علـم كمـا غيـره باطنصالحمنتعالىعلملوألنه،وتعالىسبحانهاهللابوحي

.المسجدسكنىفيمعهلشركهباطنهصالح

.٢٧-٢٦:سور الجن-١
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امإ:قسمينمنالمسجدفيالجوازمنالقوموتعالىسبحانهمنعهيخلوالثم

اهللامنـع فقـد ،سـبب لغيـر كانفإن،موجبسببلغيرأو،موجبلسببيكونأن

المـسجد جـواز وأصـحابه صلى اهللا عليه وآله وسـلم     رسولهأقاربوتعالىسبحانه

يكـون المـا نأل،تعالىاهللاعلىيجوزالوذلك،موجبسببلغيرفيهواالستقرار

كـان ومـا ،عبثاًكان،حكمةوجهعنخرجوما،حكمةوجهعنخارجسببعن

بقبحـه جاهـل الإيفعلـه الالقبيحنأليفعلهالوتعالىسبحانهواهللا،قبيحاًكانعبثاً

،يفعلـه نأيجـوز فال،عنهومستغنالقبيحبقبحعالمتعالىوالقديم،إليهمحتاجأو

:تعالىبقولهبذلكوتمدحالعبثفعلعننفسهوتعالىسبحانهاهللاهنزّوقد

}   ــونعجــا ال تُر نإِلَي ــم ــا وأَنَّكُ ــا خلَقْنــاكُم عبثً أَنَّم تُمــسِب ــاَلى * أَفَح فََتع

قالْح لِكالْم ١(}اللَّه(.
لـه بدال،عبثاًيكونالوماعبثاًيكونال،المسجدجوازمنمنعهمنأثبتف

،غيـره منـع فـي الحكمـة وجهثبتوإذا،فيهالحكمةوجهوهو،موجبسببمن

البـاطن صـالح لـه ثبتوإذا،باطنهبصالحالميزةلهثبتت،السالمعليههوواباحته

اتباعـه ووجـب ،غيرهعلىالفضللهوجب،ذلكفيلهمشاركوالتعالىاهللاعند

الباطنفيغيرهوبينبينهالتمييزثبتوإذا،المنزلةبهذهفضلهلموضعبهواالقتداء

ألفـاظ فوجدنا،فيهوأقوالهبهالرسولأفعالمنأيضاًذلكاعتبرنا،تعالىاهللابوحي

تـدل ،موربـأ الـسالم عليـه لهشاهدةمنها،بعدفيمايأتيومامنهاتقدمماالصحاح

من،منهناأويمنيعل:صلى اهللا عليه وآله وسلم    قولهوهوعندهباطنهصالحعلى

.١١٦-١١٥:سورة المؤمنون-١



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي..................................................................١١٠

أنـت :لـه السالمعليهقولهمنتقدموبما-بعدفيمابيانهعليكوسيرد-طريقغير

فـي ياخـ أنـت :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     وبقوله،موسىمنهارونبمنزلةيمن

،مـواله يفعلـ مـواله كنتمن:لهاهللا عليه وآله وسلم    صلىوبقوله،واآلخرةالدنيا

قبـل سـنين سبعيعلوعلىيعلالمالئكةتصلّ:صلى اهللا عليه وآله وسلم    وبقوله

:تعالىقولهتفسيرفيوقوله،الناس

}     كُمــر ــرجس أَهـــلَ الْبيـــتِ ويطَهـ ــْذهِب عـــنكُم الـ ـ لِي ــه ــد اللَّـ ــا يرِيـ ـ إِنَّم

.}تَطْهِريا

اهللاوبقـول ،الـسالم علـيهم والحـسين والحـسن وفاطمـة يعلـ البيتأهلنإ

،نفـسه يعلـ نفـس ويجعـل نساءهوزوجته،ابنيه،ابنيهيجعلنأ:لهوتعالىسبحانه

:تعالىقولهوهو

}       عــد ــالَواْ َن ــِم َفُقــلْ َتع ــاءكَ ِمــن الِْعْل ــا ج ــدِ م عــهِ ِمــن ب ــك فِي آجح ــن َفم

اءَنا ونَأبكُما وأَنفُسنَأنُفسو اءُكمِنساءَنا وِنسو اءكُمن١(}أَب(.

صـلى اهللا عليـه وآلـه       النبيقولومن،وتعالىسبحانهاهللاقولمنذلكوغير

صـلى  النبيينزلهولم،بعدتعالىاهللابمشيئةسيأتياومم،ذكرهتقدمقدامموسلم

سـبحانه اهللابـوحي باطنهصالحعلموقدالإ،المنازلبهذهمنهاهللا عليه وآله وسلم 

اهللايأذنولم،ذلكمنشيء فينفسهبمقاماقامهلمامنهذلكيعلملمولو،وتعالى

وعندتعالىاهللاعندالباطنسالمةلهثبتفقد،العزيزالكتابلفظفيفيهلهتعالى

.٦١:سورة آل عمران-١
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ومـا ،النـاس مـن غيـره دونبـه انفـرد قدمافهذا،صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسوله

صـلى اهللا عليـه وآلـه       النبـي نإ:وقلنـا ،الظـاهر صالحمنفيهلهالمماثلةلغيرهصح

فـي النـاس علـى الميزةأيضاًفله،الجميعأبوابفتحمنوبغيرهبهذلكفعلوسلم

:بأشياءيعتبراألمةفيالظاهرصالحنأوهو،الظاهرصالح

.العلم:أولها

.الجهاد:والثاني

. الواليةثبوت:الثوالث

.األمةمولىكونه:والرابع

.)١(صلى اهللا عليه وآله وسلماهللالرسولخوةألاثبوت:والخامس

يا:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولقال:قالاألسلميبريدةأبيعن. ١٣

:قرأثم،هاسدعزّ وجلّاهللابل،فتحتهاأناومادتهاسدأناماالناسأيها

عـنِ  ومـا ينطِـق  * ما ضَلَّ صاحِبُكم وما َغـوى  * والنجِم ِإذَا هوى    {

.)٢(}وحي يوحىإِن هو إِّال* الْهوى 

سدبـ صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللارسولأمر:قال،األسلميبريدةعن. ١٤

فـدعا ،سـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه و       اهللارسـول أصـحاب علـى ذلكفشق،األبواب

صـلى اهللا عليـه     اهللالرسوليسمعفلم،المنبرصعداجتمعواإذاحتىجامعةبالصالة

:فقال،يومئذمثلخطبةفيوتعظيمتحميدوآله وسلم

.١٨٥-١٨١:العمدة-١

.٤٣٢ص ٢ج :، عن فضائل الصحابة لألصفهاني ، شرح نهج البالغة٤٤١:نهج اإليمان-٢
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:قرأثم،هاسدعزّ وجلّاهللابل،فتحتهاوالدتهاسدأناما:الناسأيهايا

عـنِ  ومـا ينطِـق  * وما َغـوى  ما ضَلَّ صاحِبكُم* والنجِم ِإذَا هوى    {

.}وحي يوحىإِن هو إِّال* الْهوى 

،مفتوحـاً علـي بابوتركفأبى،المسجدفيتكونكوةليدع:رجلفقال

. )١(جنبوهومنهويخرجيدخلفكان

أمـر رسـول اهللا   :أخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء وحبـة العرنـي قـاال      . ١٥

.األبواب التي في المسجد فشق عليهمسدأن توآله وسلمصلى اهللا عليه

ني ألنظر إلى حمزة بن عبـد المطلـب وهـو تحـت قطيفـة حمـراء          إ :قال حبة 

أخرجت عمك وأبا بكر وعمر والعبـاس وأسـكنت ابـن           :وعيناه تذرفان وهو يقول   

؟عمك

.ما يألو برفع ابن عمه:فقال رجل يومئذ

نه قد شق عليهم فدعا الصالة أعليه وآله وسلمصلى اهللافعلم رسول اهللا :قال

 صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       ا اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول اهللا         جامعة فلم

:ا فرغ قالفلم،وتوحيداًخطبة قط كان أبلغ منها تمجيداً

ثـم  ،وال أنا أخـرجتكم وأسـكنته     ،وال أنا فتحتها  ،دتهاسديا أيها الناس ما أنا      

:قرأ

عـنِ  ومـا ينطِـق  * ما ضَلَّ صاحِبُكم وما َغـوى  * والنجِم ِإذَا هوى    {

.٤٤١:، كتاب األربعين للماحوزي١٦٠ح ٢٠٥ص ١ج :فرائد السمطين-١
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.)١(}وحي يوحىإِن هو إِّال* الْهوى 

وقال آية اهللا العظمى الشيخ ناصر الشيرازي في تفسيره بعد ذكر الرواية  . ١٦

:المتقدمة

عليـه الـسالم  نين علـي  وهذا الحديث الذي يكشف عن علو مقام أمير المؤم       

يـدل علـى أنـه ليـست أقـوال النبـي طبـق             ،بين جميع األمة اإلسالمية بعـد الرسـول       

. )٢(يره وسيرته أيضاًرالوحي فحسب بل حتى أعماله وأفعاله وتق

.١٢٢ص ٦ج :الدر المنثور-١

.٢٠٩ص ١٧ج :األمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل-٢





الفصل اخلامس

دالئل احلديث





١١٧

،ف دالئل عديدة يمكن االستفادة منها في توجيه عدة أمـور   يللحديث الشر 

:إليها نخبة من العلماء منهمتطرق

:العاملييونسبنعلي. ١

فعلمـه بـصالح   ،بابـه وفـتح أبـوابهم سدالبواطنعلىالمطلعهواهللاكانإذا

نـوه إذ،تبـاعهم أمـن المنـع إلـى بـذلك وأرشـد ،عنهمتميزهأوجب،دونهمباطنه

.)١(صالحهموعدمبنقصهموعرض،فضلهوظهورذكرهبشرف

:قيالبيه. ٢

لـم صلى اهللا عليه وآله وسلم  النبيإن،حنطببناهللاعبدبنالمطلبوقول

أبـي بـن علـي إالجنـب وهـو فيـه يجلسوالالمسجدفييمرأنألحدأذنيكن

.)٢(المسجدفيكانبيتهألن،طالب

. ٢٣٢ص١ج:الصراط المستقيم-١

.٦٥ص٧ج:السنن الكبرى للبيهقي-٢
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إنـه   :وعليـه نقـول    ،أن بيته من بيوتات اهللا عزّ وجـلّ        :ويستفاد من كالمه هذا   

واستـشهد فـي    )ألنـه بيتـه   (ولد في بيت اهللا الحرام وعاش في بيـت اهللا           عليه السالم 

.بيت اهللا في جامع الكوفة وهو في المحراب يصلي صالة الصبح

خصوصيتهما بفتح بابيهما دليل علـى زيـادة درجاتهمـا     :ابن شهر آشوب  . ٣

دليـل علـى   ،وجـواز االسـتطراق والمقـام فـي المـسجد جنبـين      ،ورضـي اهللا عنهمـا  

.)١(هما وعصمتهماطهارت

وفيــه إشـارة لحكــم  ،األبــواب إال بـاب علــي متـواتر عنـدهم   سـد وخبـر  . ٤

.)٢(فتدبر،وشهادةولبنيه المعصومين غيباًعليه السالموخواص له 

عليه الـسالم المؤمنينأميروباب صلى اهللا عليه وآله وسلم    بابهتركوأما. ٥

تحـدث الالجنابـة أنحتـى ،رالتطهيـ آيةبنصودنسرجسكلعنفلطهارتهما

بمـسجد التنظيـر ذلكيعطيكما ،غيرهمافيتحدثماالمعنويالخبثمنفيهما

مـسجداً يبنـي أنأمـره ربـه أنأو،وذريتـه لهارونيطهرهأنربهسألالذيموسى

فإنـه  ،فحـسب األخبـاث منتطهيرهالمرادوليس،وهارونهوإاليسكنهالطاهراً

. مسجدكلحكم

عليـه  المـؤمنين أميـر أن:مـن األحاديـث فيمرماذكرناهبماخبراًيعطيكو

يـدخل وكـان  ،جنـب وهـو مـر وربمـا  ،جنـب وهـو المـسجد يـدخل كانالسالم

.)٣(جنبوهومنهويخرج

.٤١ص٢ج:مناقب ابن شهر اشوب-١

.٧٧ص :الشهب الثواقب-٢

.٢١١ص ٣ج :الغدير-٣
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:وقال ابن حجر. ٦

،غيـره بـاب لبيتـه يكـن ولـم المـسجد جهـة إلىكانعليبابأن :والمعنى

نآالقـر أحكامفيالقاضيإسماعيلأخرجهماذلكويؤيد ،هسدبيؤمرلمفلذلك

لـم صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النبيأن :حنطببناهللاعبدبنالمطلبطريقمن

كـان بيتـه ألن ،طالـب أبـي بنلعليإالجنبوهوالمسجدفييمرأنألحديأذن

.)١(المسجدفي

:وقال الشيخ الكجوري. ٧

مـن أرفعوهو-الرفيعوشأنهمالعاليلمقامهميشهد ،األبوابسدوحديث

عليــه الــسالمالبيــتهــذاأهــلطهــارةعلــىويــدل-الممكنــاتجميــعمقامــات

.)٢(المخلوقاتكافةعلىمقامهموعلووعصمتهم

:األبوابسدحديثحولبطريقابنكالم. ٨

:التاليالنحوعلىنلخصههناكالمبطريقوالبن

.غيـره وبـين ،عليه الـسالم  المؤمنينأميربينالفرقأظهرقدتعالىاهللاإن

ذلـك علـى يمتـاز أنـه :يعنـي ذلـك فـإن ،لـه حلقدغيرهعلىالحرامكانوإذ

الحـال ظاهرعلىالجميعأبوابفتحقدصلى اهللا عليه وآله وسلم والنبي،الغير

علــىاهللايطلعــهأنإال،الظــاهرهــذاإاليعلــمالوالنبــي،والخيــرالــصالحمــن

.الباطن

.١٣ص ٧ج :فتح الباري-١

.٢٨٩ص ٢ج :الخصائص الفاطمية-٢
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كانـت أنها:بينافقد،الحالظاهرعلىأبوابهمسدقدتعالىكانفإن:وعليه

مـن ،أبـوابهم سـد قـد أنهإاليبقفلم،أوالًأبوابهمفتحولذلك،الكلعندصالحة

أو،دونهـم البـاطن بـصالح انفـرد قـد ألنه ،بابهوفتحالباطنإلىيرجعشيء   أجل

فـي لهـم مـشاركته إلـى إضـافة ،البـاطني الـصالح فـي القمـة كونـه فيانفرد:فقل

.عليهم،عليهوسالمهاهللاصلواتامتازوبذلك.الظاهرصالح

العبـث وهـو ،سـبب بـال يكـون أنإما،لهوإباحتهالجوازمنمنعهمإنثم

بماعليه السالم انفرادهعلىيدلوذلك،سببلهيكونأنوإما،حكيممنيصدر

. غيرههفييشركهال

صـالح علـى وتدل،التخصصهذاتعضدصلى اهللا عليه وآله وسلم    وأقواله

بمنزلةمنيأنت:وقوله.منهوأنا،منيعلي:صلى اهللا عليه وآله وسلم    كقوله،باطنه

المالئكـة صـلت :وقولـه .واآلخـرة الـدنيا فـي أخيأنت:وقوله.موسىمنهارون

قولـه .مـواله فعلـي مـواله كنـت من:لهوقو.الناسقبلسنينسبععليوعلىعلي

:تعالى

}     كُمــر ــرجس أَهـــلَ الْبيـــتِ ويطَهـ ــْذهِب عـــنكُم الـ ـ لِي ــه ــد اللَّـ ــا يرِيـ ـ إِنَّم

.}تَطْهِريا
،غيـره علـى لهالمزاياهذهثبوتفلوال،ومزاياهومآثرهمناقبهمنذلكوغير

أذنوال،ذلـك مـن شـيء    فـي نفسهمنأقامهولما،المنازلبهذهنفسهمنأنزلهلما

.)١(إلخ،وأضرابهأمثالهعنوتمييزهبتخصيصهلهاهللا

.٣٤١ص ١ج :، وذكره عنه في كشف الغمة١٨٢:العمدة-١



١٢١..................................................................................دالئل احلديث: الفصل اخلامس

:للعالمة المجلسيبيان . ٩

وكـذا  تدل هذه األخبار على عدم جواز دخول بيوتهم علـيهم الـسالم جنبـاً           

١(كحرمتهم أحياءلما ورد أن حرمتهم أمواتاً،سةضرائحهم المقد(.

: في تفسير قوله تعالىالثعلبيعن. ١٠

}فَعَأن ُتر اللَّه وٍت أَِذنيِفي ب{.

،حدثنا الحسين بن سعيد حدثني أبي،حدثنا المنذر بن محمد القابوسي:قال

قرأ :عن انس بن مالك وعن بريدة قاال     ،عن مصقع بن الحارث    ،عن أبان بن تغلب   

:هذه اآلية،صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

.}واآلصاِل{:إىل قوله}بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمهفِي{

.بيوت األنبياء:فقال؟أي بيوت هي يا رسول اهللا:فقام رجل إليه وقال

يبيـت علـ  ييا رسـول اهللا هـذا البيـت منهـا يعنـ           :فقام إليه أبو بكر فقال     :قال

.)٢(من أفاضلها،نعم:قال.؟وفاطمة

١١ .صـلى اهللا عليـه     كنت في مـسجد رسـول اهللا         :قال :ا رواه ابن عباس   ومم

:وقد قرأ القارئ،وآله وسلم

}     وـا ِباْلغُـدفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ْذكَريو فَعَأن تُر اللَّه وٍت أَِذنيفِي ب

.}واآلصاِل

.٦٣ص ٧٨ج :بحار األنوار-١

.عن تفسير الثعلبي٢٧١ص :العمدة البن البطريق-٢
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؟ما البيوت،يا رسول اهللا:فقلت

وأومأ بيده إلـى منـزل فاطمـة       ،بيوت األنبياء  :اهللا عليه وآله وسلم    صلىفقال  

.)١(عليها السالم

دخلت المدينة وكانت معي جويرية لـي فأصـبت   :روى أبو بصير قال   و. ١٢

ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى جعفـر بـن          ،منها

فمشيت معهم حتـى  ،لدخول إليهفخفت أن يسبقوني ويفوتني ا    عليه السالم محمد  

يـا أبـا   :ثم قـال نظر إليعليه السالما مثلت بين يدي أبي عبد اهللا       فلم ،دخلت الدار 

؟أما علمت أن بيوت األنبياء وأوالد األنبياء ال يدخلها الجنب،بصير

إنـي لقيــت أصـحابنا فخــشيت أن   ،يــا ابـن رســول اهللا :فاسـتحييت وقلــت لـه  

.)٢(وخرجت،لن أعود إلى مثلهاو،يفوتني الدخول معهم

إن:ملخـصه مـا اهللارحمـه المظفـر حـسن محمـد الشيخالعالمةويقول. ١٣

،المــسجدفــييجنــبأنلـه يحــلوأنــه،علــيطهـارة عــنتكــشفالقــضيةهـذه 

صـلى  اهللالرسـول ذلـك كانكماتماماً،فيهالنوملهيكرهوال،كذلكفيهويمكث

.اهللا عليه وآله وسلم

عـن وإبعاده،األدناسعنالمسجدتنزيههواألبوابسدمنالغرضدةعمفإن

،مطهـراً طـاهراً صلى اهللا عليه وآله وسـلم     كالنبي عليه السالم عليوكان.المكروهات

.منهالقريبحبيبهبكونهكبيتهاهللابيتوكان،معنوياًدنساًالجنابةفيهتؤثروال

. ٣٦:رة النورعن تفسير الثعلبي ، سو٤٢ص :الروضة البن شاذان-١

.١٨٥ص ٢ج :اإلرشاد للشيخ المفيد-٢
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،تطهيــراًوطهـرهم ،الــرجسمعـنه اهللاأذهـب ممــنيكـن لــمبكـر وأبـو 

لـيمكن ،موسـى مـن هـارون بمنزلـة منـه هـو وال،جنباًللمسجددخولهليحسن

.)١(بهإلحاقه

:إيمانيفقيهمهديالشيخ. ١٤

أبـي بـن لعلـي وسـامية عاليـة منقبـة عنكاشفالحديثهذاأنيخفىوال

صـلى اهللا   نبـي العـن للخالفـة غيـره علىوأولويتهتقدمهويثبتالسالمعليهطالب

قـرنهم الذين،وقرناءهعدالءهناشدعليه السالمعلياًأننرىكما،عليه وآله وسلم 

أحـد عليـه يـرد ولم،عليهمالحديثبهذاالسالمعليهواحتج ،الشورىفيعمربه

.)٢(ذلكفييكذبهأوالعمريةالشورىأعضاءمن

:الشيخ الماحوزي. ١٥

جنبـا المـسجد فـي عليه الـسالم  لبثهجوازلىعتدلترىكمااألخباروهذه

يدلأسيدبنحذيفةوحديث.فيهنكاحهوجوازصلى اهللا عليه وآله وسلم    كالنبي

أصـحابنا يـذكرها ولـم ،بهممختصةوهي،ذلكفيولدهمناألئمةمشاركةعلى

وبدرالشافعيالسيوطيالدينجاللوذكرهاصلى اهللا عليه وآله وسلمخواصهفي

صلى اهللا عليه   خواصهفيالمعمولتينرسالتيهمافيالمخالفينمنالدمامينينالدي

.)٣(وآله وسلم

.٣٥٦ص ٥ج :الصحيح من سيرة النبي األعظم-١

.١٧٦ص :اإلمام علي في آراء الخلفاء-٢

.٤٤٨ص :كتاب األربعين-٣





الفصل السادس

رد الشبهات





١٢٧

وردت بعض الشبهات الواهية والتي أثارها بعـض المنـافقين الـذين ذكـرهم           

بـل حتـى الـصحابة       ،فـي روايـات كثيـرة      صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       النبي الكريم   

كما ورد عن عبد اهللا بن عليه السالموالتابعين كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم علياً 

.عمر وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد اهللا األنصاري وغيرهم

وســنعرض بالتفــصيل هــذه الــشبهات والــرد عليهــا رداً علميــاً موثقــاً باألدلــة  

.ة الثابتةوالروايات الصحيحة ومن المصادر اإلسالمي

وهـذه   ،األبـواب وأنـه مـن وضـع الـشيعة          سدوهذه الشبهات تقدح بحديث     

:ليست بجديدة وال أنها أولى محاوالتهم 

عليـه  األبـواب مقـارب لمـا ورد بحـق علـي      سدورد في كتب القوم حديث    

:وذكره البخاري بقوله،وبصيغه المختلفةالسالم

في صحبته  يمن الناس عل  آن من   إ:صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا   قال  

ولكـن  ،التخـذت أبـا بكـر خلـيالً        يغيـر ربـ    خليالً ولو كنت متخذاً  ،وماله أبا بكر  
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.)١(بكريال باب أبإسدالّإاليبقين في المسجد باب ،خوة االسالم ومودتهأ

:ورواه الترمذي عن عائشة قالت

.)٢(بكر يإال باب أباألبواب سدأمر بصلى اهللا عليه وآله وسلمن النبي إ

:ثم قال الترمذي

.هذا حديث غريب من هذا الوجه.وفي الباب عن أبي سعيد

:قولنونرد عليها ف،هذه الشبهة األولى

:في شرح نهج البالغةالحديدأبيقال ابن

هذهمقابلةفيأحاديثلصاحبهاوضعت،الشيعةصنعتماالبكريةرأتفلما

اإلخـاء حـديث ةمقابلـ فـي وضـعوه فإنهم)خليالًمتخذاًكنتلو(نحواألحاديث

ونحـو بكـر أبـي إلـى البكريةفقلبتهعليه السالم لعليكانفإنه ،األبوابسدونحو

يأبى(:قالثم)اثنانعليهيختلفالكتاباًبكرألبيفيهاكتبوبياضبدواةائتوني(

فيعنهالمرويالحديثابلةمقفيوضعوهفإنهم)بكرأباإالوالمسلمونتعالىاهللا

.)٣()ابدابعدهتضلونالمالكماكتبوبياضبدواةائتوني(مرضه

عليـه الـسالم   عليبابوفتح،بكرأبيبابسدقضيةأن:اللمعانيذكروقد

.)٤(عليه السالمالمؤمنينأميرعلىعائشةحقدأسبابمنكانت

.١٩١ص ٤ج :صحيح البخاري-١

.٢٧٨ص ٥ج :سنن الترمذي-٢

.٤٩ص ١١ج :شرح نهج البالغة-٣

.١٩٥ص ٩ج :شرح نهج البالغة-٤
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:وقال السيد جعفرالعاملي

لنفـسيهما ولـده والعمـر يـسمح لـم ،وامتيـاز هنـا ضلفـ بكرألبيكانولو

فـي كامتيـازه األبـواب سـد قضيةفيوامتيازه.الوسامبهذاعليه السالم باختصاصه

امتيـازاً يكـن لمفقطليسلهاوعمربكرأبيأخذأنحيث،خيبريومالرايةقضية

.)١(معلومهوكما،عليهماوباالًكانبل،لهما

الفضائلهذهوعمر وغيرهما يعدان  عمربناهللاحة عبد بل نالحظ من صحي   

أولفييرىعمرابنأنسيماال،غيرهبهنيحظلمالمؤمنينألميرخاصةالثالث

أبـا يـشرك الذلـك مـع لكنـه  ،أبوهثمبكرأبواهللارسولبعدالناسخيرنأحديثه

.)٢(الخوخةوالالبابحديثفيعليه السالمالمؤمنينأميرمعبكر

إن من الثابت في جميع الروايات على تفاوتها أن بيـت علـي بـن أبـي            :أقول

كما صرح ،طالب كان البيت الوحيد من بيوتات الصحابة الداخل في بناء المسجد   

من طريـق  :نآفقد أخرج إسماعيل القاضي في أحكام القر،بذلك كثير من الثقات  

ي المسجد وهـو جنـب إال لعلـي بـن     أن النبي لم ياذن ألحد أن يمر ف :أبي الحمراء 

.الن بيته كان في المسجد،ابي طالب

.)٣(وذكره ابن حجر أيضاً 

ثم هناك محاولة أخرى البـن حجـر عـسى ولعلهـا تـنجح وهـي الجمـع بـين           

.٣٥٣ص ٥ج :الصحيح من سيرة النبي األعظم-١

.٢٦٥ص :تنزيه الشيعة للتبريزي-٢

.١٣ص ٧ج :تح الباريف-٣
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وروايات أبي بكر حتـى أنـه   عليه السالم روايات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        

:حيث قال،جمع له أنصاراً لذلك

علـي ياسـتثن األولىففي :مرتينوقعاألبوابسدباألمرأنالجمعومحصل

فـي مـا يحمـل بـأن إالذلكيتمالولكن ،بكرأبوياستثناألخرىوفي ،ذكرهلما

،المجـازي البـاب علـى بكـر أبـي قـصة فـي ومـا  ،الحقيقـي البـاب علـى عليقصة

األبـواب سدبـ واأمـر لماوكأنهم ،طرقهبعضفيبهصرحكماالخوخةبهوالمراد

ذلـك بعـد فـأمروا منهـا المـسجد إلـى الـدخول يـستقربون خوخاًوأحدثواوهاسد

.الحديثينبينالجمعفيبهابأسالطريقةفهذه،هاسدب

اآلثـار مـشكل فـي الطحاويجعفرأبوالمذكورينالحديثينبينجمعوبها

وصـرح  ،األخبـار عـاني مفـي الكالباذيبكروأبو ،منهالثالثالثلثأوائلفيوهو

،المـسجد داخـل إلـى وخوخـة المـسجد خـارج منبابلهكانبكرأبيبيتبأن

.)١(أعلمواهللالمسجدداخلمنإالبابلهيكنلمعليوبيت

واستمر القوم بمحاوالتهم جاهدين بكل ما أوتوا من قوة لتثبيت هـذا الـنهج           

:أتى ابن كثير ليدلو بدلوه قائالً،الخاطئ

المـرور إلـى فاطمةالحتياج ،حياتهحالفيكانعليحقفيهذافينألن

!بهارفقاًهذافجعل،أبيهابيتإلىبيتهامن

ألجـل الـصديق بـاب فـتح إلـى فـاحتيج  ،العلـة هـذه فزالـت وفاتـه بعدوأما

الـسالم عليـه موتهبعدعليهمالخليفةكانإذ ،بالناسليصليالمسجدإلىخروجه

.١٤–١٣ص ٧ج :تح الباريف-١



١٣١...................................................................................رد الشبهات : الفصل السادس

!)١(خالفتهإلىإشارةوفيه

:رد على هذا الكالمال

إلـى يفـتح باباألبوابسدقصةبعديبقلمأنه :األحاديثهذهمقتضىأن

بأنهيصرحبكرأبيخوخةوحديث،عمهوابنالعظيمالرسولبابسوىالمسجد

أميـر قـصة فـي البـاب بحمـل الجمـع مـن ذكـروه وما،شارعةأبوابهناككانت

علـى بإطالقـه بـالتجوز بكـر أبـي قـصة وفـي ،الحقيقـة علـى عليه السالم المؤمنين

.الخوخة

يـستقربون خوخـاً وأحـدثوا وهاسـد األبـواب سدبأمروالماكأنهم:وقولهم

أنيكذبـه بـل ،لهشاهدالقول.هاسدبذلكبعدفأمروامنهاالمسجدإلىالدخول

يـدخلوا الألناألبـواب سدبأمرهموقدالنبيعيننصبلهميتسنىكانماذلك

البـاب بمنزلـة هوماإحداثيمكنهمفكيف،بهممرلهميكونوال،منهاالمسجد

يـدخالن ممراًوالعباسحمزة:لعميهيتركلمولذلك،للشارعالمبغوضةالغايةفي

،المـسجد علـى بهـا يـشرف كـوة أرادلمنيتركولم،منهويخرجانوحدهمامنه

وإرادة،الغايـة وحـدة مـع الموضـوع أسـماء فبـاختال يختلفالالواحدفالحكم

.)٢(الموضوعتغيروالالمحظورتبيحالالبابمنالخوخة

وابن،كثيروابن،الجوزيابنلقوليصغىأنيمكنفال،تقدمماكلوبعد

.الرافضةوضعمننهإأو.بصحيحليساألبوابسدحديثإن:تيمية

.٣٧٩ص ٧ج :البداية والنهاية-١

.٢١٣ص ٣ج :الغدير-٢
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مـن لكثيـر حفـاظهم وتصحيح،لسنةاأهلكتبفيالحديثهذاتواترفإن

الذلـك وأن،صـحابياً ثالثـين نحـو أي،لـه الـصحابة مـن العـشرات ورواية،طرقه

.أحدعلىيخفىأنيمكن

الكتـب عـشرات فيويدخلوه،الحديثهذامثلالرافضةيضعأنجازوإذا

حـافظ بـأي وال،كتابوال،حديثبأيهذابعدالوثوقيمكنالفإنه،والمسانيد

هـذه فـي مـا إلـى إضـافة هذا،بل وال مصدر من مصادر المسلمين      ،السنّةأهلمن

.بعدهغايةالالذيوالتغفيلبالبلهبأسرهاأمةرميمنالدعوى

سـد فـي األحاديـث مـن سـتة ذكـر أنبعـد العسقالنيأن:نذكرأنويكفي

منهـا طريـق وكل،بعضاًبعضهايقوياألحاديثوهذه:قال،عليبابإالاألبواب

.مجموعهاعنفضالً،لالحتجاجصالح

أبـي بـن سـعد طريـق مـن إالالحـديث يـورد لـم الجـوزي ابـن أنذكـر ثم

بـبعض وأعلـه ،عـنهم طرقـه بعضعلىمقتصراً،عمروابن،أرقمبنوزيد،وقاص

.رواتهمنفيهتكلممن

مـن ةالمتـضافر الطـرق فهـذه :طرقـه بعـض ذكـر أنبعـد أيضاًالعسقالنيوقال

.المحدثنظرغايةوهذه،قويةداللةصحيحالحديثأنعلىتدل،الثقاتروايات

ولـو التـوهم؟ بمجـرد الصحيحةاألحاديثعلىالوضعيدعىفكيف:وقال

اهللايـأبى ولكـن ،الـبطالن الصحيحةاألحاديثمنكثيرفيالدعيالبابهذافتح

.)١(والمؤمنونذلك

.٣٢ص :أحمدالقول المسدد في مسند-١
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:)فظه اهللا ورعاهح(وقال السيد علي الميالني 

لم يكن ،أنه لم يكن لبيته باب غيره،بابه سدلو كان السبب في أنه لم يؤمر ب       

    ال صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   ا فعل رسول اهللا     وجه العتراض الناس وتضجرهم مم

سي ولكـان  ! ...وعينـاه تـذرفان بالـدموع      -فيمـا يـروون      -حيث جاء   ،ه حمزة ما عم

وأنـتم  ،بابـه سـد فلـذا لـم أ  ،لـيس لـه بـاب غيـره    :يعتذر بأنـه األجدر برسول اهللا أن     

األبواب إال بابه إلى سدال أن يسند ،لبيوتكم بابان باب من داخل وباب من خارج  

ولكان لمن سأل ! فاتبعتهبشيء ولكن أمرت،وال فتحتهدت شيئاًسدما أنا :اهللا قائال

وانظر إلى منزلته من أل عنه أحداًا علي فال تس   أم :فأجابه بقوله  -ابن عمر عن علي     

وأي منزلـة هـذه منـه    :أن يقول له-بابه أبوابنا في المسجد وأقر    سدقد   ،رسول اهللا 

! ؟ولم يكن لبيته باب غيرهصلى اهللا عليه وآله وسلم

إليـك مـن حمـر      كيف تكون هذه الخـصلة أحـب       :ولكان لقائل أن يقول له    

وقد كان من ،وإعطائه الراية في خيبر،لزهراءوتجعلها كتزويجه من بضعته ا     ،النعم

! ؟ألنه لم يكن لبيته باب غيره،بابهسدالطبيعي أن ال ي

.تركه لقرابته:ولو كان كذلك لم يبق معنى لقول بعضهم

! هحمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعم:فقالوا

! بنتهاتركه من أجل :وال لقول آخرين

بعد ...فخرج إليهم صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا  حتى بلغت أقاويلهم رسول     

عرق في وجهـه  وكان إذا غضب احمر-وجهه فحمد اهللا وأثنى عليه محمراً   ،ثالثة

ال طـاهراً فـإن اهللا أوحـى إلـى موسـى أن اتخـذ مـسجداً      ،ا بعـد ذلكـم  أم:ثم قال -



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي..................................................................١٣٤

.)١(...يسكنه إال هارون

:ابن نجيم المصريوقال الشيخ 

وا األبـواب التـي فـي    سدالجوزي في موضوعاته على حديث   نعم قضى ابن  

وقـد دفـع ذلـك    .وهو من وضع الرافضة،ال يصح،المسجد إال باب علي بأنه باطل     

أنـه  :د في الذب عـن مـسند أحمـد وأفـاد    سدشيخنا الحافظ ابن حجر في القول الم   

.)٢(تدل على أن الحديث صحيح ،افرة من روايات الثقاتضجاء من طرق مت

:قدس سرهوقال السيد محسن األمين 

ممـن هـو إنمـا  ،علـي لغيرالمنقبةهذهجعلمنالكتببعضفييروىفما

،اختلقـوا مـا ذلـك فـي فـاختلقوا  ،لغيـره باثباتهـا أو ،بمثلهـا مناقبهمعارضةيريدون

ولـم  ،وجـده كمـا فـرواه  ،ذلـك بعدجاءمنفجاء ،أميةبنيعصرفيكانوأكثره

.)٣(فيهلمايتفطن

:وقال السيد هاشم البحراني

بـن علـي المـؤمنين أميـر فـي األبوابسدحديثصحةعلىالحفاظأجمع

بدرفيأجدادهقتلأجلمنالسالمعليهلهبغضقلبهفيكانمنإال  ،طالبأبي

.)٤(وأحد

.٦٢-٦١ص :األحاديث المقلوبة للسيد علي الميالني-١

.٣٤١ص ١ج :البحر الرائق البن نجيم المصري-٢

.٣٥٣ص ١ج :أعيان الشيعة-٣

.٢٤٤ص ٦ج :غاية المرام-٤



الفصل السابع

حماوالت فاشلة





١٣٧

ود ومحــاوالت  بــدأت جهــ ،بعــد اإلعــالن الرســمي للحــديث الــشريف    

،وعلـى مختلـف العـصور     ،بذل عليها كثير من الوقت والمال والفكـر        ،ومخططات

حتـى ال   عليـه الـسالم   ومن أهداف هذا المخطط هو إخفاء فضائل أميـر المـؤمنين            

ومـن أهدافـه جعـل قواعـد اإلسـالم ركيكـة           ،يجتمع ألهل البيـت النبـوة واإلمامـة       

مناسب في الغير خالل تزعم الرجل     وئها بسهولة من  وممكن اختراقها وتثبيت مسا   

وهـو نفـس     ،ومن أهدفه اسقاط ما بناه الرسول لمستقبل اإلمة اإلسالمية         ،غيرمكانه

عجل اهللا تعالى بل حتى ظهور قائم آل محمد       ،األهداف اإلسرائيلية إلى هذا اليوم    

.فرجه الشريف

:ومن هذه المحاوالت

انظروا :األبوابسدعد أن أمر ب  بعليه السالم ن العباس قال لفاطمة     أروي  . ١

ه ويـدخل ابـن   ن رسـول اهللا يخـرج عمـ    أتظـن   ،إليها كأنها لبوة بين يديها جرواهـا      

.)١(عمه

.٣٨ص ٢ج :مناقب ابن شهر اشوب-١



عليه السالمحديث سد األبواب إال باب علي..................................................................١٣٨

،ال يخفى عليك أيها القارئ الكريم أن هذا أول الغيث من هذه المحـاوالت   

؟عليه السالمفكيف يقر للعباس أو غيره قرار بعد إعالن اسم على بن أبي طالب 

فلـم يـزل   ،علـى كونـه  يبقـ لى الرغم مما تقدم فإن هذا الباب والبيـت      ع. ٢

بتفاصـيل  فعـرف  ،إلـى أيـام عبـد الملـك بـن مـروان      هفيـ السالممعليهعلي وولده  

ن أنه يريـد    أوتظاهر  ،أمر بهدم الدار  حتى   ،القوم على ذلك واغتاض    سدفح،الخبر

ال أخرج وال أمكـن     :وكان فيها الحسن بن الحسن فقال     ،المسجدمساحة  د في   ييز

.من هدمها

وأخرج عند ذلك وهدمت الدار وزيـد فـي   ،فضرب بالسياط وتصايح الناس   

.المسجد

صـلى  ن دار فاطمة عليها السالم حول تربة النبـي     أ :وروى عيسى بن عبد اهللا    

.)١(وبينهما حوضاهللا عليه وآله وسلم

اب فاطمـة  وبـ ،وعندهم باب علي وفيـه نـزل مـا نـزل      ،ونهمسدفكيف ال يح  

.وأهل البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً،صاحبة فدك

.٣٨ص ٢ج :مناقب ابن شهر اشوب-١



نامثالفصل ال

شعريةالالنصوص والشواهد





١٤١

؟بقولهالمذهبةقصيدتهفيالحميريالسيدأشار. ١

 
 

  
   

 
  

  :الحميريالسيد قال و. ٢

 
 

  
   

 
  

  :وله أيضا. ٣

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
.٣٢٠ص١ج:الهدىبأعالمورىالإعالم-١
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:وله أيضا. ٤

 
 

  
   

 
  

  :يضاًوله أ. ٥

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  :وقال العبدي. ٦

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  :)وقيل للمفجع(وله أيضاً. ٧
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  :وقال الصاحب. ٨

 
 

  
   

 
  

  :قال خطيب خوارزمو. ٩

 
 

  
  :وقال شاعر. ١٠

 
 

  
  :وقال آخر. ١١

 
 

  
  :وقال القمي. ١٢

 
 

  
  :المناسبةهذهفيالكميتقالهماأجملوما. ١٣

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :قال الحميري. ١٤
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  :وله أيضا. ١٥

 
 

  
   

 
  

  :وقال أبو األسود. ١٦

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  :منهاللشيخ العالمة يحيى بن سالمة الحصفكي قصيدة طويلة و. ١٧

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 

.٤١-٣٨ص٢ج:مناقب ابن شهر اشوب-١

.٢٠٣ص٣٣ج:، إحقاق الحق٢٩٧ص١٠ج:أعيان الشيعة-٢



١٤٥

مصادر البحث

–
–
–
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–
–
–
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–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
 
–
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–
–
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–
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–
–



١٤٩..................................................................................................مصادر البحث

–
–
–
–
–
–





١٥١

احملتويات
٧.............................................................................................................المقدمة

٩...................................................................مقدمات الحديث   : الفصل األول
١٧....................................................................صور الحديث   : الفصل الثاني
٥٣................................................القرآن في حديث سد األبواب     : الفصل الثالث

٥٦...................................................................................................................أوالً 

٦٢.................................................................................................................ثانياً

٧٠.................................................................................................................ثالثاً 

٧١.................................................................................................................رابعاً
٧٦..................................................................................................................................معنى

٨٦.................................................................................................................................اشارة

٨٧..............................................................................................................خامساً 

٩٣...............................................................................................................سادساً 

٩٩..................................................................شواهد الحديث   : الفصل الرابع
١١٥...............................................................دالئل الحديث  : الفصل الخامس
١٢٥....................................................................رد الشبهات   : الفصل السادس
١٣٥................................................................محاوالت فاشلة   :  الفصل السابع
١٣٩...............................................النصوص والشواهد الشعرية      : الفصل الثامن
١٤٥......................................................................................مصادر البحث 





١٥٣

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

َّـ العتبة الحسينية اِّـقدسة
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  Kamiluz Ziyaraat   
  IslamInquiries About Shi‘a   
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  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam   
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