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إٔب سيٌد العا ىٓب كقطب رحى ا٠تلود

...إٔب الغريب الشريد كالطريد ُب صحراء

الوجود...إٔب سيف اهلل الذم ال ٮتبو كالعلم الذم ال يصبو ...إٔب ناموس العصر كحرب
الدهر كسائس العباد كالببلد ...إٔب ا١تستًت عن أعُت الظا١تُت ،كا١تغىيَّب ُب دكلة
كل
كل
ى
كل مؤم ون مكركب ...يا آهات ٌ
مستضعف ...يا دمعة ٌ
اٞتبارين ...يا أمل ٌ
ً
أنت
ممتتر...يا ملجأ ا٢تاربُت من الطغاة ...يا حصن جمودؾ ا١تًتبصُت بأعد ائك ...ى
كهفي حُت تعييٍت ا١تذاهب كٮتذلٍت األقارب ...يا سيٌدم كمددم ...يا حياٌب كعمرم
...كا١تلتح ؼ بض ياء اهلل
يا صاحب الزماف ...يا ىمن يتوقد من نور القدس
لشخصك الكرٙب
بك ،كهديٌةن
ى
لك هذا اٞتهد ا١تتواضع تذكَتان للعباد ى
األعظم ...أق ٌدـ ى
لكن هدييت ػ سيٌدم ػ على قدرم ال على
كمت تستحق أعظم ممها،
كإ ٍف ى
ٌ
ت بذخائرها المفيسة هي حقَتة ُب جمبك الطاهر
قدرؾ  ...ا٢تدايا مهما ىس ىمت ك ى
ارتؽ ٍ
األقدس ...أقوؿ سيٌدم  :ليس الكتاب ا١تتواضع هديةن مٍت إليك حسب ،بل ركحي ػ

لذاتك ا لشريفة
أنت تعلىم مدل تقديرم ى
كهي أٝتى ما عمدم ػ أق ٌدمها بُت يديك ،ك ى
ممك يا رحيم يا
العزيزة اليت ال يضاهيها شيء على اإلطبلؽ ،لذا أرجو زيادة التلطف ى
و
الرٛتة كيا ىمن ٌأمه سيٌدة المساء
شفيق بل يا أ ضل ر يق كقريب ،كهل ٘تمع يا صاحب ٌ
اطمة ػ ديتها بمفسي ػ عبدان يذكب شوقان إليكم كيتمٌت ا١توت من أجلكم ،أنتم زادم

عمدؾ كهو
كحياٌب كعودم كنشرم ...أيها الطاهر يا بقيٌة اهلل...أرجو أ ٍف تقبىلٍت خادمان ى
ارؾ ،ككيفما
بك كجو ى
علي بذلك كي أكوف بقر ى
غاية سؤٕب كممتهى رجائي ،تم ٌفس َّ
شئت سوؼ أكوف بإذنك...
ى
٤تمد
ى
عبدؾ ٌ
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تىطئة ومتهًد:
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الصبلة على س ادة رسله القادة
رب ا٠تبلئق أٚتعُت ك ٌ
كاٟتمد هلل ٌ
٤تمد كآله الطاهرين كاللعمة السرمديٌة
الغر ا١تيامُت رسوؿ اهلل ٌ
ٌ
األبديٌة على أعدائهم كمبغضيهم كممكرم ضائلهم كظبلماهتم إٔب
السبلـ كاإلكراـ بقيٌة اهلل ُب
أخص بالتحيٌة ك َّ
قياـ يوـ ال ٌدين ،ك ٌ
ا١تهدم ركحي
األرضُت سيٌدم صاحب العصر كقيٌم الزماف اإلماـ
ٌ
لًتاب نعليه الفداء كالوقاء ،إنه خَت مسؤك ؿ كأ ضل مرغوب،
كنسأله سبحانه أ ٍف ٬تعلما من أنصاره كأعوانه كخ ٌدامه كا١تمهدين له
غفور رحيم.
٣تيب ه
إنه ٝتيع ال ٌدعاء ه

وبعد...
ممذ زمن بعيد ىخطىىر ُب ذهٍت أ ٍف أشرح زيارة السرداب الشريفة
يٍت كبُت أممييت ،كبقيت الفكرة تراكد٘ب حىت
لكن ٙتٌة موانع حالت ب
ٍ
أجبت
علي بعض طبليب بشرحها ٢تم كلو بشكل ٣تمل،
أّبٌ َّ
ي
شرعت عليهم بشرح قراهتا مفككان ّٓمبلهتا على ٨تو
سؤلهـ ،
ي
ير ع اإلّٔاـ عن أكثرها ،جاءت ػ كهلل اٟتمد ػ على نسق بدي وع
و
ستحق التفصيل ُب
كاؼ ُب بياف دالالهتا كمعانيها ،كإ ٍف كانت ت ٌ
تستلزـ اإلسهاب ُب
كل مفردة يها
كثَت من مفرداهتا إذ إ ٌف ٌ
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شرحها كهذا يتوقف على سعة الوقت كعدـ الشواغل ك٫تا غَت
متو رين ٕب ،مضا ان إٔب أ ٌف ٫تٌي الوحيد هو تشويق العلماء
كا١تتعلٌمُت للخوض ُب ْتوث ا٠تبل ة ا١تهدكيٌة كالتقرب من
لسبلـ كالتحيٌة.
صاحبها عليه آآلؼ ا َّ
ا١تهدم
اٟتجة
كللسرداب ٌ
قصة مرتبطة ٓتفاء موالنا اإلماـ ٌ
ٌ
 حيمما ٌر من جبلكزة المظاـ العباسي ١تا كبسوا دار كالده
ٌ
اإلماـ اٟتسن العسكرم ُ ب سامراء ٤تاكلُت القبض عليه
لكمه خرج ممه كهم يمظركف إليه كٓب يستطيعوا إيقا ه أك حىت

الركاية ذلك(ٔ) ،كهكذا تظا رت
اإلعًتاض عليق حسبما تصف ٌ
لكن القدرة اإل٢تيٌة كانت األقول ممعت
أيدم األعادم على قتله ٌ
اٟتجة ا١تمتظر
من تمفيذ ٥تططات أكلئك آّرمُت ليبقى اإلماـ ٌ
 ذخَتة اهلل تعأب إلنقاذ مستقبل البشريٌة من الظلم كاٞتور إٔب
القسط كالعدؿ.
العامة على الشيعة ُب مسألة
السرداب هو أ حد إشكاالت ٌ
ك ٌ
خفاء اإلماـ
ا١تهدم  مستهزئُت بما ،أصبح السرداب سببان
ٌ
للحمبلت الضخمة ا١ترَّكىزة على مذهبما ،كٓب يكتفوا بتصوير غياب
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السرداب حىت أضا وا على ذلك إضا ات
اإلماـ
ٌ
ا١تهدم ُ ب ٌ
مستهجمة٨ ،تن الشيعة ممها بيراء ،من ذؿ ؾ  :أنه 
غريبة
ى
دخل السرداب كبقي يه ٤تبوسان طيلة غيبته ٦تا يقتضي القوؿ أ ٌف
السرداب ،من هما نظم بعضهم من ذلك
مبدأ غيبته هي ١تٌا دخل ٌ
شعران:
غيبتموه ّتهلكم ما آنػا
ما آف ؿلسرداب أ ٍف يلد الٌذم
ثلثتم العمػقاء كالغيبلنػا
على عقولكم العفاء إنػكم
كل ىمن نظر
كما هذه اٞتملة الشمعاء إالٌ هواءن ُب شبك عمد ٌ
 ،كليست
ا١تهدم
ُب أدلتما كبراهيمما على كجود اإلماـ
ٌ
ا ًتاءاهتم عليما نتيج ة اٞتهل ا١تطلق بركاياتما كالبعد عن مصادرنا
تصور بعض احملققُت ،بل اإل ًتاء عليما له خلفيٌة
ككتبما حسب ٌ
أخرل كهي اٟتقد الد ُت على الشيعة ،مضا ان إٔب أ ٌف اإلعتقاد
ا١تهدم  يستلزـ اإلعتقاد بوجود اإلماـ اٟتسن
بوجود اإلماـ
ٌ
العسكرم  كآبائه الطاهرين كهذا بدكره يمسف نظريٌة
ا١تخالفُت القائلة بأ ٌف الميب ارٖتل من الدنيا كٓب ً
يوص ألحد من
األئمة يستلزـ اإلعتقاد بأهنم ا٠تلفاء بعد
بعده ،أل ٌف اإلقرار بوجود ٌ
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رسوؿ اهلل لكثرة ما صدر على أيديهم من ا١تعجزات كالكرامات ٦تا
يطبع ُب المفس اٞتزـ بكوهنم ا٠تلفاء اٟتقيقيُت هلل تعأب كلرسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم.
ا١تهدم  ليس ٤تبوسان ُب السرداب كليس ٙتٌة ىمن
اإلماـ
ٌ
يعتقد من الشيعة ّٔذا على كجه األرض ،بل هو  حسب
كيمصب
الركايات كالسَتة العمليٌة له ٭تضر اٟتج كيكلٌم الماس ٌ
ٌ
السفراء كيقبض األمواؿ من مواليه كيعطيها ١تستحقيها كيكتب
كيعُت ذاؾ ،كيواكب األحداث عن كثب،
التوقيعات ،كيرشد هذا ٌ
كيقف بوجه اإل٨تراؼ كالتزكير ،كلديه رص كبَتة للعيش كما
يعيش غَته من الماس.
ا١تهدم  إٔب كقت
كالسرداب ليس ا١تخبأ الربا٘ب لئلماـ
ٌ
٣ترد مكاف اٗتذه اإلماـ العسكرم  ليقي
الظهور ،بل هو ٌ
ا١تهدم
حر ا٢تجَت كللتفرغ للعبادة يه ،كٓب ييتخذ ٥تبأن لئلماـ
ٌ
عياله ٌ
 ،أل ٌف القادر على حفت ا٠تضر  من أعُت الظا١تُت
حيث أخفاه طيلة السمُت ا١تتمادية قادر أيضان على حفت ىمن هو
األمة ببل حاجة إٔب سرداب ٭تبس نفسه يه،
أ ضل ممه باتفاؽ ٌ
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الركاية اليت ذكرت السرداب ال ٬تد يها ما هتكمه
كل ىمن يقرأ ٌ
بل ٌ
عليما أكلئك ا١تتطفلوف اٟتاقدكف ،من أين عر وا بقاءه ُ ب
هم طعامه كشرابه؟!!
السرداب حملوا َّ
ٌ
مضا ان إٔب أ ٌف رية إبن حجر ا٢تيثمي بأ ٌف الشيعة يقفوف
ٓتيو٢تم على ذلك السرداب كصياحهم (*) بأ ٍف ٮترج إليهمُ ،ب غاية
الضعف كاٞتهل كالتعصب ،إذ إ ٌف ما يفعله الزائركف على باب
العامة عمد ا١تسلمُت حيث يقفوف
السرداب ال ٮترج عن اٟتالة ٌ
على األماكن ا١تقدسة ال سيٌما الكعبة حيمما يريدكف زيارة أنبياء
اهلل يتوجهوف إليها كيزكركف أكلئك العظاـ مع أ ٌف أكثرهم مد وف ُب
لكن الكعبة مركز التوجه الركحي عمد
ببلد الشاـ كالعراؽ ،ك ٌ
ا١تسلم ،من هما يتوجه بالزيارة ميممان كجهه شطر ا١تسجد اٟتراـ

قننل ّيك بقةً ترضاىا
 د رى تتقّ ووجه ف اللساا ّ
ِّل
وا
نل
نل ووجه طر السلسد اللرام وويي ا ننت ّ
وونىكت طره وإ ّن الّذ ي أوتنا الكناب ليعقَسنن أ و اللق ي

)*(
الزماف بتلك الزيارة
يقصد بذلك زيارة الس رداب حيث يستحب أ ٍف يقف الزائر على الباب كيزكر إماـ ٌ
الشريفة.
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ربجت و ا اهلل بغا ل عسا عسقنن ( البقرة ،)ُْْ/و ي ويي
نل ووجه طر السلسد اللرام وإ و لقلق ي
خروت ّ
َ
عت ا تعسقنن ( البقرة ،)ُْٗ/كهكذا إ ٌف
ربّه و ا اهلل بغا ٍل ّ
ا١تهدم  مستحبٌة سواء ُب السرداب أك غَته من
زيارة اإلماـ
ٌ
األماكن ،لو كاف الزائر ُب السمد أك ا٢تمد يستحب له أ ٍف يزكره
ا١تهدم  قد ال يكوف
متوجهان إٔب شطر الكعبة مع أ ٌف اإلماـ
ٌ
عمد الكعبة بل قد يكوف ُب مكاف آخر من العا ىٓب ،بل نػز يدؾ أ ٌف
زيارته كغَته من األكلياء كاألنبياء كا١ترسلُت هي من شعائر اهلل
تعأب اليت يستحب تعظيمها كالتوجه إليها ،كما أ ٌف الكعبة من
شعائر اهلل تعأب ،إ ٌف الصفا كا١تركة أيضان من شعائر اهلل تعأب،

وال ُْ َن وعقناىا لكت ي عائر اهلل لكت يجا خير اذ روا
است اهلل عقيجا صنآ َّ
ف إذا ووبت وننبجا كقنا نجا وأطعسنا
والسعنر ذله س ّخر اىا لكت لعقّكت تشكرون
التا ع
َّ
وج البيت
(اٟتج )ّٔ/إ ّن الصفا والسروة ي عائر اهلل سي ّ



تطنع خيراً إ ّن
أو اعنسر ال وناح عقيو أ ْن طّّنف بجسا وَي ّ
اهلل ا ر عقيت ( البقرة ،)ُٖٓ/وَي عظّت عائر اهلل إ جا
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ي تتنى التقنب ( اٟتج ،)ِّ/إذا كاف تعظيمما للصفا كا١تركة

عز كجل بسبب أ ٌف هاجر سعت بقدميها ٕتاه
إمتثاالن ألمر اهلل ٌ
كليدها إٝتاعيل عظم اهلل ذلك ا١تكاف لت كرٯتها كلتكوف قدكة
للعا١تُت ،إ ٌف تعظيم ا١تكاف الٌذم يمتسب إٔب اإلماـ اٟتسن
ا١تهدم  أكٔب من تعظيم
اؿعسكرم  ككليده اإلماـ
ٌ
أهم من حياة
ا١تهدم
الصفا كا١تركة ،أل ٌف حياة اإلماـ
ٌ
ٌ 
كل األنبياء ،أل ٌف ق ػ ركحي داه ػ هو ا١تمتقم هلل
إٝتاعيل كإبراهيم ك ٌ

تعأب هو البقيٌة هلل تعأب بتيّة اهلل خير لكت إ ْن ننت ؤ نيي 
مبارؾ كمقدَّس ٖت ٌفه
حل يه اإلماـ
ٌ
ا١تهدم  هو ى
كل مكاف ٌ
ا١تبلئكة كتق ٌدس هلل يه  ،هو أكٔب بأ ٍف يطأه ا١تؤمموف زائرين إماـ
زماهنم يطلبوف ممه كاؾ رقأّم كقضاء حوائجهم ،كهل ٙتٌة مكاف
٤تمد
آخر أر ع من األمكمة اليت كطأهتا أقداـ آؿ البيت؟ ال ٌ
كرب ٌ
كآؿق ا١تيامُت ،إ ٌف بيوهتم قًبلة للمص لُت كالزائرين ٘تامان كما كانت
بيوت موسى كهاركف قاؿ تعأب  :وأووينا إلى نسى وأخيو أ ْن
ِ
الصالة
ت ّواا لتن كسا بسصر بينتاً واوعقنا بينتكت بقةً وأ يسنا ّ
شر السؤ نيي( يونس.)ٖٕ/
وب ّ
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كمن
كبيوهتم عليهم َّ
السبلـ هي بيوت اهلل اليت ييذكر يها اٝته ى
سعى ُب خرابه ا أكلئك هم الظا١توف   :ف ٍ
بينت أ َِذ َن اهلل أ ْن

بالغدو واألصال
تُرَع وُذ ر يجا اسسو لبّح لو يجا
ّ
(المور .)ّٔ/إذا ما كاف أهل البيت هم بيوت اهلل تعأب اليت



عامة ا١تسلمُت ،إ سا ر د اهلل
ييذكر يها اٝته ببل ريب عمد ٌ
الروس أىل البيت و طجرك م تطجيراً  لً ىم ال
ليُذى عنكت ّ
يقف الزائر على أبوأّا يلتمس ممها الربكة الحتفا ها بأنفاسهم
الشريفة ،آؿ البيت هم آؿ اهلل ،آؿ الكعبة ،آؿ األرض ،آؿ
كل شيء ،لً ىم ال يزكرهم ا١تؤمن مقبّْبلن
السماء ،آؿ العرش ،آؿ ٌ
أرض أ نت
[طجرت ٌ

عتباهتم ا١تقدَّسة اليت طهرت ْتلو٢تم عليها
فجا ُ ِننت ] كليس جربائيل أ ضل ممهم عمدما كطأ بأقدامه أرض

مصر حيث أخذ ممها السامرم قبضة من أثره ليصمع عجبلن له
خوار ،كليست األرض اليت كطأها ا٠تضر  صارت خضراء
السرداب الٌذم جلس يه اإلماـ العسكرم ككلده اإلماـ
أ ضل من ٌ
 مؤب اإلمامُت
ا١تهدم ركحي ٢تما الفداء؟ أل ٌف ا٠تضر
ٌ
العسكرم كا١تهدم ،كا١تؤب ليس أ ضل من السيٌد ،ىمن كاف من
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ربه كقاب قوسُت أك أدٗب ال يتق ٌدـ عليه ا٠تضر  كال أحد من
رسل اهلل تعأب ،إذا ثبتت الفضيلة لؤلدٗب تثبت لؤلعلى كاألشرؼ
لكن هذا الكبلـ ال يماسب ا١تخالًًفُت أل ٌف اإلماـ
بطر ويق أكٔبٌ ،
علي  ،كلو كاف ا٠تضر حفيد
آب ٌ
هدم هو حفيد أمَت ا١تؤممُت ٌ
علي ا١ترتضى  لمبذكه كراء ظهورهم تثاقبلن ممه ألنه ابن
اإلماـ ٌ
علي ْ تسب الغرض كالبدف من شعائر اهلل ،كآؿ البيت بمظر
ٌ
ريب ما هذه الشمشمة البغيضة
اٟتاقدين ليسوا من شعائره ،سبحاف ٌ
ص ىد ىؽ ما ركم عن موالنا اإلماـ
٤تمد صلوات ريب عليه ـ  .ى
آلؿ ٌ
الصادؽ  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :ما
باؿ أقو واـ من أميت إذا ذكر عمدهم إبراهيم كآؿ إبراهيم استبشرت
امشأزت قلؤّم
كرت كأهل بييت
ٍ
قلؤّم كته لٌلت كجوههم ،كإذا ذي ي
باٟتق نبيان لو أ ٌف رجبلن لقى اهلل
ككلحت كجوههم ،كالٌذم بعثٍت ٌ
بعمل سبعُت نبيان ٍب ٓب يلقه بوالية أكٕب األمر مما أهل البيت ما
قىبً ىل اهلل ممه حر ان كال عدالن(ٕ).

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………20.…………...

ا١تهدم  هو كغَته من األماكن
إ ٌف السرداب عمد اإلماـ
ٌ
اليت ال ٖتجبه عن دعوته إٔب اهلل ،هو مصوف ْتفت اهلل ،بل
ٮتاؼ دركان كال ٮتشى.
ا١تهدم  من السرداب ليكمل ما كلٌفه
لقد خرج اإلماـ
ٌ
اهلل به من ال ٌدعوة إليه كحفت ا١تؤممُت بوجوده ا١تقدَّس  .إ ٌف دخوله
إٔب السرداب راران من جبلكزة المظاـ كاف هزءان ّٔم كسخريةن
ٔتقامهم كبطشهم ،حيث ٖت ٌداهم بدخوله السرداب ،كخرج ممه
مسه بسوء ،كهذه
كهم يركنه كلكمهم انصر وا عنق ال يقدركف على ٌ
ا١تهمة الكربل اليت ٌوضه اهلل تعأب ٢تا استدعت حفظه من كيد
ٌ
األعداء ،كمن خبلؿ ا١تقارنة بُت خركجه من السرداب كخركج
ج ٌده رسوؿ اهلل

من داره كعلى بابه حارساف يًتبصاف به

شران ،نرل مدل الًتابط بيمهم ا كالسمخيٌة بُت ا١توقفُت
كمن نصر اهلل نصره اهلل،
حيث إ ٌف ىمن كاف هلل تعأب كاف اهلل له ،ى
لكن ج ٌده خرج كهم ال يركنه٤ ،تتجبان عمهم ببضع آيات يتلوها،
ٌ
خرج كهم يركنه
عجل اهلل تعأب ىر ىجه الشريف قد
ٌأما هو ٌ
كلكمهم انصر وا عمه صرؼ اهلل قلؤّم ،كما ذلك إالٌ للتدليل على
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مدل سخريته كاستهزا ئه بقدرهتم اليت يظموف أهنم بواس طتها
بكل من يعًتض ممهجهم كطريقتهم،
سيملكوف العآب كيفتكوف ٌ
كجل إٔب
يتوصل البارم ٌ
إ ٌف ا٢تدؼ إذا كاف عظيمان ال ب ٌد أ ٍف ٌ
عز ٌ
بشىت الطرؽ اإلعجازيٌة كالعر يٌة  ،كال ٯتكن للظركؼ اآلنية
حفظه ٌ
كالقدرة على
القوة
أ ٍف تؤثر على ا٢تدؼ مهما امتلكت من ٌ
التحرؾ.
ٌ
ا١تهدم  أ ٍف ٭تجب شخصه عمهم
إ ٌف بإمكاف اإلماـ
ٌ
ساعة كبس دار أبيه ،لكمه نػزؿ إٔب السرداب كهم يركف نػزكله
اٟتجة ُب إثبات
كخركجه متحديان السلطات الغامشة ليقيم عليها ٌ
قصة السرداب ٯتلي عليما ا١تبلحظات التالية:
حقه ،كالتدبر ُب ٌ

اٟتجة با١تعجزة أماـ جبلكزة المظاـ
السالوظة األولى  :إقامة ٌ
كالسلطة ا١تتمثلة با٠تليفة العباسي ،حيث إهنم تيقموا دخوؿ اإلماـ
إٔب السرداب ،لكمهم شلوا ُب القبض عليه ٦ ،تا يقتضي القوؿ
و
ػيب ال ٤تالة  ،إذ كيف ٮترج من نفس الباب الٌذم
بوجود شيء غي ٍّيب
دخله كٓب يقدركا على اإل مساؾ به  مع أهنم جاءكا من أجل
ذلك؟!!
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السالوظة الثا ية  :إ ٌف كبس الدار بواسطة عشرات اٞتمد من
أجل ورد كاحد يعطيما انطباعان سيئان عن تلك السلطة اليت ال تعرؼ
بكل رد يش ٌكل عليه ا ضرران حىت لو كاف
سول البطش كالفتك ٌ
السلطة برسالة
الشخص نبيان أك كصيان٦ ،تا يعٍت عدـ اعتقاد
٤تمد كآله الطاهرين.
السماء ا١تتمثلة برسوله ٌ

ا١تهدم  للسؿطة
السالوظة الثالثة  :إ ٌف ٖت ٌدم اإلماـ
ٌ
السرداب كٗتطيطه إلرعأّم ٓب يكن
بالكيفيٌة اليت حصلت ُب ٌ
أم رد معارض للسلطة آنذاؾ أ ٍف يفعله سول اإلماـ 
بوسع ٌ
السلطة ١تا كانت عاجزة عن اإلـ ساؾ به كحصره ُب السرداب،
ٌ
ككذا ١تا عجزت عن اهتاـ سفرائه بشيء يكوف ٦تسكان له ا عليهم،
ٌ
القوة
ٌ
دؿ ذلك العجز على إ بلس السلطة ػ مهما امتلكت من ٌ
ا١تهدم  أك ٖتي َّد من
ٖترؾ اإلماـ
ٌ
كاإلقتدار آنذاؾ ػ أ ٍف ٘تمع من ٌ
نشاطه أك نشاط سفرائه.
السالوظة الرابعة  :أراد اإل ماـ ٓ تركجه كهم يركنه كال
يقدركف على اإلمساؾ به أ ٍف يثبت ٢تم مدل شلهم كأهنم أعجز
من أ ٍف يد عوا ردان عن حقه ،كيف إذا قامت ٚتاعة أك ٌأمة
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تطالب ْتقها٦ ،تا يعٍت أ ٌف أنفاس الباطل قصَتة كأيامه إٔب زكاؿ،
بشرط أ ٍف يكوف أتباع اٟتق على بصَتة ٔتا يعتقدكف ك٥تلصُت يما
يدا عوف.
السالوظة الخا لة  :إ ٌف هؤالء اٞتبلكزة ٓب يبادركا للقبض
ا١تهدم  بل كقفوا على باب السرداب ٭تا ظوف
على اإلماـ
ٌ
ا١تهدم
عليه كيتجمبوف عن اقتحامه ،إهنم ٮتا وف مواجهة اإلماـ
ٌ
 ك٭تتاجوف إٔب مدد أكرب كعدد أكثر ،هم ممتظركف لوصوؿ
ا١تدد من بغداد إٔب سامراء.
كباٞتلمة؛ إ ٌف الساخرين من السرداب لكونه مزاران للشيعة
يلتمسوف ممه الربكة كاستجابة الدعاء متوسلُت بإماـ زماهنم ،ال
يغَتكف من اٟتقيقة شيئان ،لما أسوة بالميب نوح  الٌذم سخر
ٌ
ممه قومه ،زيارة السرداب للتوسل أمر مشركع عقبلن كنقبلن كٚتيع
و
بشكل
يقركف بذلك سول إبن تيميٌة كإبن حجر ا٢تيثمي
ا١تسلمُت ٌ
خاص كأكثر اٟتمابلة هؤالء ال يؤمموف بالتوسل سواء كاف بقرب نيب
أك بسرداب كصي ،لذا يته ٌكم إبن تيميٌة على الشيعة بزيارهتم
السرداب ،كنسي يك ٌل العقائد
موطأ أقداـ أئمتهم عليهم َّ
السبلـ ُب ٌ
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يعتقد ّٔا ذاؾ اٟتمبلي هو كأمثاله ٦تن يهزءكف
ا١تهًتئة اليت ي
كا١تراقد
كيسخركف من عقيدة اإلمامية ال سيٌما زيارة القبور
ا١تق ٌدسة.
يغَت ُب اٟتقيق ة شيئان ،كهو ُب نفس الوقت
اإلستهزاء ال ٌ
عبلمة و
ضعف أماـ ا٠تصم ،كما قيمة هؤالء الشواذ حىت نقيم
الستهزائهم كزنان؟ ! إهنم حثالة آّتمع  ،كصراعما معه ـ ال يمتهي
سول ٓتركج ا١تخلّْص  الٌذم يسخركف ممه ليفرم أكداجهم
٥ترجه
عجل ىػىر ىجه ّْ
ٌ
اللهم ٌ
كسه ٍل ى
ك٭تز رقأّم المتمة بسيفه البتٌارٌ ،
كاجعلما من أكليائه كأنصاره آمُت.
ا٠تاصة باإلماـ
أهم الزيارات ٌ
السرداب من ٌ
وبالسسقة؛ إ ٌف زياة ٌ
ً
ت ّٔا الطائفة احملقة كٓب
القائم  بعد زيارة آؿ ياسُت ،كقد ىعملى ٍ
ٮتالف أحد ُب ذلك مطلقان ،كتغٍت داللتها عن سمدها ،كال عربة
بالسمد ما دامت الطائفة ٣تمعة على صحتها ،يكوف اإلٚتاع ُب
القوة؛ أل ٌف البحث ُب
ٌقوة السمد الصحيح ،بل من أعلى مراتب ٌ
٤تمد
الراكم ٢تا هو ٌ
السمد إ٪تا يكوف إلثبات الدالؿة ،كمع هذا إ ٌف ٌ
اٟتجة ُ ب الغيبة الصغرل كهو
بن عثماف السفَت الثا٘ب لئلماـ ٌ
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الراكم
ُب الوثوؽ كالعدالة ما صار من الضركيات عمد الشيعة ،ك ٌ
عمه هو إبن طاككس مع بػي ٍعد ا١تسا ة بيمهما ،كيرجع السبب ُب
ذلك أ ٌف ش ٌدة التقيٌة اليت كانت سائدة بُت آبكالُت استدعت إخفاء
الوسائط ا١تتصلة بالسفَت الثا٘ب ،مضا ان إٔب أ ٌف الزيارة الشريفة
الراكم كا١تركم عمه ػ بل تتميز
كالركاية متعلقة بُت اثمُت ػ ٌ
ليست ٌ
الركاية من جهة ابتداء اإلماـ بصدكرها بواسطة السفَت لًتبية
عن ٌ
األ راد كتكميل نفوسهم من خبلؿ ربطهم الفكرم كآب عموم بزيارة
اإلماـ القائم  ،كهذا المحو من الًتبية ليس ْتاجة إٔب طرؽ
أبيت إالٌ ا١تماقشة ُب
صحة الزيارة ،كإ ٍف ى
رجاليٌة نثبت من خبل ٢تا ٌ
السمد إ ٌف عمل الطائفة ّٔا يصحح العمل ّٔا ،مضا ان إٔب كجود
صحة مفرداهتا ك قراهتا،
قرائن من الكتاب كالسمة الشريفة تثبت ٌ
العًربة و
حيمئذ بالقرائن اللفظيٌة كاللبيٌة ا١تتوا رة ُب الزيارة الشريفة ،لذا
الصحة كا١تتانة ،كقد ركاها أيضان الشيخ ا١تفيد كالشيخ
هي ُب غاية ٌ
األكؿ كمؤلف ا١تزار الكبَت كالكفعمي ُب ا١تصباح
الطوسي كالشهيد ٌ
كالبلد األمُت ،كالغركم ُب كتاب العتيق كالسيد إبن طاككس
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كالشيخ عباس القمي ،كيستحب للمؤمن زيارة إماـ زمانه ّٔا سواء
كل يوـ ليج ٌدد عهدان مع اإلماـ القائم .
ُب السرداب أك غَته ٌ
كمن البعيد ج ٌدان أ ٍف يركم هؤالء األماجد األتقياء هذه الزيارة
دكف أ ٍف يكوف ٢تا أصل يعتمدكف عليه ،ال سيٌما كأهنم من أهل
أئمة آؿ البيت
ا١تعوؿ ُب نشر ما ثبت عن ٌ
الركاية ،كعليهم ٌ
الدراية ك ٌ
ممفي باألصل.
عليهم َّ
السبلـ ،أم احتماؿ عكسي ُب حقهم ّّ
تول كاف
باإلضا ة إٔب ذلك إ ٌف آّمع عليه بُت األصحاب ن
حسمىة
أك ركايةن ٦تا ٬تب العمل به لقوؿ اإلماـ الصادؽ ُ ب ى
عمر بن حمظلة  " :آّمع عليه عمد أصحابك يؤخذ به ،إ ٌف
آّمع عليه ال ريب يه".
صحة صدكره
إٚتاع الطائفة على أم ور يعترب قريمةن قطعيٌة على ٌ
تعمد الماقلُت للزيارة بالكذب على
عن ا١تعصوـ  ،كاحتماؿ ُّ
ا١تعصوـ  مد وع بعدالتهم أك كثاقتهم ،كما إ ٌف احتماؿ
غفلتهم ٔتعٌت أهنم نسبوا الزيارة إٔب اإلماـ  غفلةن ممهم،
استقر عليها بماء العقبلء،
مد وع أيضان بأصالة عدـ الغفلة اليت ٌ
كأيضان إ ٌف احتماؿ كوهنم ػ أم هؤالء احملدثُت ػ صمٌفوا هذه الزيارة
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مد وع بأصالة العدـ ،بل يبقى إالٌ أ ٍف تكوف الزيارة من إنشاء
ا١تعصوـ للقريمة الدالة على ذلك كهي عدـ تصريح أح د ممهم بأ ٌف
الزيارة من إنشاء غَت ا١تعصوـ  ،تدبٌر.
ويف اخلتاو:
إ ٌف زيارة السرداب اشتهرت بُت الشيعة ،حىت استغمت
باشتهارها عن ذكر إثباهتا كبياف سمدها ،كانت متلقاة عمد ٚتيع
الشيعة بالقبوؿ من غَت معارض ٢تا كال ر ٌاد ٢تا مع ما اشتملت
عليه قراهتا من ا١تعا ٘ب اٞتليلة كاألسرار اللطيفة ْتيث يشهد العقل
بصحة كركدها عن
السليم كالسليقة ا١تستقيمة كالوجداف الصحيح ٌ
و
كل صواب نوران.
كل حق حقيقة كعلى ٌ
ا١تعصوـ إ ٌف على ٌ
كل ذلك إ ٌف استحباب العمل ّٔا ال يشًتط يه
ٌ
كبالغض عن ٌ
ٌقوة السمد ،ما دامت داخلة ُب باب الزيارات كالتوسبلت بل هي
كعلو ممػزلتهم عمد اهلل تعأب،
ملحقة بباب اإلعًتاؼ بفضائلهم ٌ
كل هذا ال بأس بالركوف إليه لكونه داخبلن ُب قاعدة التسامح ُب
ك ٌ
يتوجه العبد السالك إٔب اهلل عرب اٟتجج
أدلٌة السمن ،ما الضَت أ ٍف ٌ
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السرداب كآؿ
الطاهرين :وابنغنا إليو النسيقة  من خبلؿ زيارة ٌ

تقرب إٔب
ياسُت كأمثا٢تما ،ما داـ هذا العمل من الوسائل اليت ٌ
ا١تعصوـ كتغرس ُب نفس الزائر عوامل ا٠تَت كاإلرتباط بصاحب
ليقرب إٔب
الزماف  ،كهل ٙتة عمل آخر أ ضل من الزيارة ٌ
ا١تهدم ؟ كهل ٙتٌة طريق ركحي غَت زيارهتم ٯتكن من
اإلماـ
ٌ
خبلله أ ٍف يتصل الزائر بإماـ زمانه ؟ كبل..كبل.
يمبغي للسالكُت العار ُت أ ٍف يعرجوا إٔب حرٙب الوالية من
خبلؿ الزيارة الشريفة كنظَت اهتا بتأمل مفرداهتا كالتفاعل معها،
ا١تهدم
مستغرقان ٔتعانيها ،متوجهان بفكره كمشاعره إٔب القائم
ٌ

 ،أل ٌف مماجاته طريق ١ترضاة الرب كٖتصيل بركاته

 ا أ جا

الرسنل ت ّد نا بيي دي سنا ت
الّذ ي آ َننا إذا اوينت ّ
غفنر
خير لكت وأطجر إ ْن لت تسدوا إ ّن اهلل ٌ
صد ة ذله ٌ
الرسوؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
رويت( آّادلة ،)ُِ/كمماجاة ٌ
سارية ا١تفعوؿ حىت بعد ك اته لكونه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم حيان
ييرزؽ عمد اهلل تعأب ،كما ٬توز التوسل كا١تماجاة معه صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم ٬توز أيضان بمفس ا١تماط مع عًتته الطاهرة ال سيٌما
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موالنا اإلماـ القائم  لكونه حيٌان يرانا كيسمعما ،األ ٍىكىٔب
التوسل إليه كا١تماجاة معه ُب ا١تكاف الٌذم ترعرع يه كال يزاؿ يزكره
ٌ
تردده إليه ألجل قضاء
أل ٌف أبويه مد وناف هماؾ ،مضا ان إٔب أ ٌف ٌ
حوائج ا١تستغيثُت ّتمابه األقدس.
املهديني.
"
قاؿ  " :السالو علًكَ يا خلًفة اهلل وخلًفة آبائه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

السرداب
من ا١تستحبات أ ٍف يقف ا١تؤمن ٌ
الزائر على باب ٌ
عليك يا خليفة اهلل كخليفةى آبآئه ا١تهديٌُت،
كيقوؿَّ [ :
السبلـ ى
كصي األكصياء ا١تاضُت].
َّ
السبلـ عليك يا ٌ
كالبحث ُب هذه الفقرة يًتٌكز على ثبلثة أمور:
السبلـ لغةن كاصطبلحان.
األ ر ّ
األول :مفهوـ ٌ
األ ر الثا ف :مفهوـ ا٠تبل ة.
األ ر الثالي :الفرؽ بُت ا٠تبل ة كالوصاية.

السبلـ:
األول :مفهوـ َّ
أ ّا األ ر ّ
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السبلـ مصدر كهو التحيٌة أك اإلستسبلـ لئلنقياد كالطٌاعة،
ٌ
السبلمة" من اآل ات كالعاهات ا١تاديٌة كا١تعمويٌة،
السبلـ " ٌ
كمن ٌ
السبلمة من اآل ات ٢تا مصاديق متع ٌددة تمطبق على ا١تفهوـ العاـ
ك ٌ
للسبلمة ،كانطباؽ ا١تفهوـ العاـ على ا١تصاديق إ٪تا هو على ٨تو
ٌ
اٟتقيقة ال آّاز؛ من هذه ا١توارد كا١تصاديق ا١تمطبقة على ا١تفهوـ
ما يلي:
بالسبلمة ٔتعٌت أ ٍف يكوف القوؿ أك
(ٔ) ـ مورد إتصاؼ القوؿ ٌ
بالسبلمة كعدـ اإلعتداء على ا١تسلَّم
َّ
السبلـ أك التحيٌة مقركنان ٌ
الروسان الّذ ي سشنن عقى
عليه كهو قوله تعأب  :وعبا ُ ّ

األرض ىن اً وإذا خاطبجت الساىقنن النا سال اً
(الفرقاف.)ّٔ/
كأهل التقى كالورع أهنم
الرٛتاف
من صفات عباد ٌ



متواضعكف سشنن عقى األرض ىن اً  كإذا خاطبهم اٞتاهلوف
السآب الٌذم يقولونه عمد
ٔتقاـ الوالية قالوا سال اً القوؿ ٌ
تعد و
كإٍب كظل وم ،كمث له قوله
٥تاطبة اٞتاهلُت هو ما ليس يه ٍّيب

تعأب :و لسعنن يجا لغناً وو تأأيساً  ،إوّ يالً سالم اً
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سال اً( الواقعةِٓ/ػِٔ) ،السابقوف إٔب اهلل تعأب ػ كهم أهل
ا١تقربوف على يس يرور موضونة ،متكئُت عليها
البيت
ػ أكلئك َّ
متقابلُت ،يطوؼ عليهم كلدا هف ٥تىلَّدكف بأكو و
اب كأباريق ك و
كأس

سابقوف إليه،
السبلـ ،كأهل البيت
من معُت ،اهلل هو َّ
السبلـ إٔب ساداهتم
كاألتقياء من سيعتهم يلقوف التحيٌة ك َّ
السبلـ ،من هما كرد قوله تعأب :
السابقُت كالواصلُت إٔب اهلل َّ

فسالم له ي أصلاب اليسيي ( الواقعة.)ُٗ/

السبلـ ا١تمطبقة على ا١تفهوـ إتصاؼ
(ٕ) ـ من مصاديق ٌ

السبلـ كقوله تعأب
الدار اآلخرة أك اٞتمٌة بدار َّ

 :لجت ار

السبلـ ،أل ٌف
يك داعيان إٔب دار َّ
َّ
السوم  كممه قوله ُب ال ٌدعاء" :لبٌ ى
كل آ ة ،لسبلمة الدار كخلوها من
س ٌكاف اٞتمٌة سا١توف من ٌ
كجل اليت هي
الركحيٌة كاٞتسديٌة ،خصوصان داره ٌ
اآل ات ٌ
عز ٌ
السبلـ.
أخص من اٞتمٌة ،كداره هي دار آؿ ياسُت عليهم َّ
ٌ
بالسبلمة كقوله تعأب :
(ٖ) ـ كمن ا١تصاديق إتصاؼ الطريق ٌ

 ا أىل الكناب د واا ت رسنلنا بيّي لكت ثيراً سا ننت
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نر
تخفنن ي الكناب و عفنا عي ثير د واا ت ي اهلل ٌ
اللالم
بع رضنا و ُسبُ َل َّ
ناب بيي  .جدي بو اهلل َي ّ
و ٌ
ات َ
و خروجت ي الظقسات إلى الننر بإذ و و جد جت إلى صرا ٍط

بسبيل
لنتيت( ا١تائدة )ُٔ-ُٓ/من اتبع رضوانه ا١تتمثل ي
السبلـ ال ٤تالة أ ٌف اهلل تعأب
أئمة آؿ البيت عليهم َّ
َّ
السبلـ كهي ٌ
ا٠تاصة ،ككأنه يقوؿ ٢تم ُب اآلية :
احملمديٌة ٌ
سيهديه إٔب األلطاؼ ٌ
٤تمدان حبييب حىت تعر وا يسبيل رضوا٘ب كهم
"إنكم ال تعر وف ٌ
عًتته الطاهرة ".
السبلـ للوصوؿ إليه تعأب" :اللهمٌ
ٌ
أئمة آؿ البيت هم طييرؽ ٌ
ضللت عن ديٍت".
حجتك
حجتك إنك إ ٍف ٓب ّْ
ّْ
ي
تعر ٍت ٌ
عر ٍت ٌ
السبلـ
السبلـ ،كممه
كهكذا ُب ٚتيع موارد إستعماؿ َّ
ٌ :
عليكم عمد الوركد على أحد  ،أم انتم ُب سبلمة مما ٓب تصل
السبلمة تبلزـ اٟتفت ُب
إليكم آ ة مما تكجب ى
السبلمة ،ك ٌ
نقص ٌ
السبلـ عليكم أم اٟتا ت
بعض ا١توارد ،لذا قيل  :إ ٌف معٌت ٌ
عليكم .كحيث إ ٌف أًبٌ مصداؽ اٟتا ت هو اهلل تعأب ييقاؿ  :اهلل
السبلـ عليكم.
اٟتا ت عليكم ُب معٌت ٌ
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السبلـ ُب التحيٌة ُب أغلب األحياف ،لذا يجعً ىل
كيستعمل ٌ
مصداقان ُب آيات عديدة كقوله تعأب  :تلينجت يجا سالم 
(إبراهيم ،)ِّ/وإذا ُويينت بنليّ ٍة ليّنا بأولي نجا أو

ر ُّدوىا إ ّن اهلل ان عقى ّل فا وليباً
بالسبلـ.
كي ّْسىرت التحيٌة ُب األخبار َّ

( المساء،)ٖٔ/

(ٗ) ـ كمن مصاديق ق اإلنقياد كاإلستسبلـ كالتسلي ـ (ٖ)،
مت نفسي ٔتا ٢تا للمسلٌم
يكوف معٌت " َّ
أم سلٌ ي
السبلـ عليكم " ٍ
عليه.

للسبلـ على صاحب األمر يه
وعقيو؛ ا١تعٌت اٟتقيقي ٌ
معمياف جليبلف:
السبلمة عليك من ٚتيع اآل ات.
ّ
األولٌ :

صرت كالعبد الٌذم ال
الثا ف :التسليم كاإلنقياد ى
إليك ح مث ي
يقدر على شيء ٔتحضر سيٌده هو ىؾّّؿ عليه.
وبعبارة أخرى:

الزائر إلماـ زمانه  عليه أ ٍف يسلٌم نفسه كماله كمطلىق
إ ٌف ٌ
ما يتعلَّق به من بدك كجوده إٔب ممتهى عمره إٔب اإلماـ 
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الزائر عن اإلماـ
ْتيث ال يرغب بشيء ٦تا يتعلٌق بعآب كجود هذا ٌ
 ككقفها عليه
 بل كطٌن نفسه بإ مائها ُب إرادته
صلوات اهلل عليه ،يكوف هذا إقراران ممه بالرقيٌة ٢تم ُب الطاعة بل
كا١تملوكيٌة من أعلى مراتب الرقيٌة إٔب أدناها ،أل ٌف اإلماـ  هو
الٌذم يستأهل أل ٍف يسًتؽ غَته لواليته عليه دكف العكس ،كذلك
١تا أعطاهم اهلل من الوالية كا١تلك كسياسة ا٠تلق.
يؤدم
كمعٌت ا لتسليم أيضان على إماـ الزماف  هو أ ٍف ٌ
الزائر األمانة اليت عرضها اهلل تعأب عليه ،كقىبًلىها من أمر الوالية
السبلـ ،كيعمل على طبقها إ ّا عرضنا األ ا ة عقى
٢تم عليهم َّ

أبيي أ ْن لسقنجا وا فتي نجا
اللساوات واألرض والسبال َ
ّ
ووسقجا اإل لان إ و ان قن اً وجنوً( األحزاب،)ِٕ /
و
"
:
ائر
الز
قوؿ
يكوف
ال
كحيمئذ
ي
السبلـ عليكم " دعاءن بل إخباران
ٌ
ٌ
السبلـ على أهل
بتسليمه ٢تم بمحو ما ذ كرنا ،هذا إذا أيريد من َّ
السبلـ من نفس الزائر ليصل سبلمه إٔب أركاحهم
البيت
َّ
كأجسامهم الطاهرة صلوات اهلل عليهم.
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السبلـ ممه تعأب عليهم ّٔذا ا١تعٌت ،معماه
ك ٌأما إذا أيريد ممه َّ
أ ٌف التسليم الكلٌي ممه تعأب إٔب خلقه إ٪تا هو عليكم ال على
غَتكم ،ألنه تعأب خلقهم ُب عآب األنوار حسبما جاء ُب الزيارة
أمر ٚتيع العوآب ،
اٞتامعة (( خلقكم اهلل أنواران )) كسلٌم إليهم ى
الرب ١تربوبه،
ك ٌوض ٢تم ٍأمىر دينق بعدما ٌأدّٔم بأحسن تأديب ٌ
ا١ترسلُت كا١تبلئكة كعباد اهلل
كلذا أخذ اهلل تعأب ميثاؽ األنبياء ك ى
يب كعًتته الطاٌهرة.
بالوالية للمٌ ٌ
اهلل تعأب أككل أمور ٦تلكته كسياسة رعيته إليهم عليهم
ئي ككلٌ ٍّيبي كما جاء ُب قوله تعأب  :ىناله
َّ
كل جز ٍّيب
السبلـ ُب ٌ

النو ة هلل الل ّق  إ سا وليّكت اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا 
َ
الوٕب هو المصَت إذ ال كالية لظآب ،قاؿ تعأب  :واوعل لنا ي
ك ٌ

لد ه وليّاً واوعل لنا ي لد ه صيراً ( المساء )ٕٓ/و فى
باهلل ولياً و فى باهلل صيراً( المساء )ْٓ /و ا لكت ي ون

ي وو صير أم اتخذوا ي و و أولياا اهلل ىن
اهلل ي ول ٍّ
النلف.
ّ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………36.…………...

كلذا كانت طاعتهم طاعة هلل كمعصيتهم معصية له ،كحبٌهم
حبٌان له ،كليس هذا إالٌ ١تكانتهم عمده كأهنم ا١ت ىف َّوض إليهم أمر
التشريع كالتكوين با١تعٌت الصحيح للتفويض الٌذم تقوؿ به
الشيعة اإلماميٌة.

اللالم عقيكت " بسعنى اإلخبار
ّل ىذا بنااً عقى أ ّن " َّ
بنلقيسو لجت باإل تيا واإلسنلالم ،وإ ّا بنااً عقى أ ّن

عقيه ا خقيفة اهلل " بسعنى ال ّدعاا جف
اللالم عقيكت أو َ
" ّ
اللال ة النف ىف عنى است اهلل تعالى عقيه ا خقيفة
أ ّن ّ
اهلل ،أي أسأل اهلل تعالى أن سنلكت ا

للال ة بالسعنى
ّ

كل آ ة يما انعم به عليكم من العلوـ كاإلسم
الكا ل من ٌ
كل رجس ،كالعصمة ُب ٚتيع أعمالكم
األكرب كالطهارة من ٌ
كأسراركم كأقوالكم كأحوالكم كالزلفى ،ك٭تفظكم من كل ما
يكره.

السبلمة حيث إهنا ممه تعأب حقيقةن ،للزائر
وواصقو :إ ٌف ٌ
السبلمة ٢تم ٔتعٌت
أ ٍف يسلٌم عليه ـ أم يطلب ممه تعأب تلك ٌ
زيادة األلطاؼ ٢تم كأ ٍف يتذكر العهد الٌذم عليه ٢تم ،كيطلب
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العزة ُب دكلة مهديٌهم عليه
تعجيل كعد اهلل تعأب ٢تم بالمصر ك ٌ
السبلـ.
كعليهم َّ

السبلـ على اإلماـ  معماه :أ ٌف الزائر
وبالسسقة :إ ٌف ٌ
على عهده الٌذم أخذ ق اهلل تعأب ميثاقىه عليه كأنه و
باؽ على
كعما
سبلمته بدكف آ ة من نقض العهد أك ر ع اليد عن الدينٌ ،
يلزمه من الصرب كا١تصابرة كالتقول ،بل هو و
باؽ على ما عي ًه ىد
كمتحمل للمشاؽ ُب امر ال ٌدين كيمتظر
عليه من هذه األمور،
ه
ال ىفىرج ،كبذلك يطلب ممه تعأب تعجيل الوعد من ق بإ٧تازه تلك
ا١تواعيد.

أ ّا األ ر الثا ف :مفهوـ ا٠تبل ة:
معٌت ا٠تبل ة هو اإلمامة أك األمارة أك الميابة عن الغَت.
كا٠تليفة هو الٌذم يي ٍستى ٍخلىف ٦تن قبله ،كاٞتمع خبلئف
ف
كخلى ى
كخلفاء ،كاستخلف بلنان من بلف  :جعله مكانه  .ى
بل هف بلنان إذا كاف خليفته ،يقاؿ  :ىخلىفه ُب قومه خبل ةن قاؿ
موسى  ألخيه هاركف  :اخقفنف ف ن ف 
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(ٗ)
جئت بعده  .كخلٌفت بلنان أخلٌفه ٗتليفان
ك ىخلى ٍفتيه أيضان :إذا ي
كاستخلفته أنا جعلتيه خليفيت،كاستخلفه:جعله خليفة.
كقد كردت كلمة "خليفة" بصيغة ا١تفرد ُب موردين ُب
القرآف الكرٙب ك٫تا كاآلٌب:

األولُ :ب قوله تعأب :وإذ ال ربّه لقسالئكة إ ف
ّ
واعل ف األرض خقيفة النا أتسعل يجا ي ِ
فل ُد يجا
َ ُ
ٌ
ُ
ِّلس له ال إ ف
لفه ال ّد اا و لي لبّح
َ
و ُ
بلسدك و تد ُ
اعقَ ُت ا و تعقسنن( ..البقرة)َّ/

الثا فُ :ب قوله تعأب  :ا او إ ّا وعقناك خقيفةً ف
األرض اوكت بيي الناس بالل ّق( ص.)ِٖ/
كما إ ٌف هذه الكلمة قد استي ً
عملىت بصيغة اٞتمع ُب موارد
متع ٌددة ممها قوله تعأب:

وىن الّذي وعقكت خالئف األرض( األنعاـ.)ُٔٓ/
أت وعقنا ت خالئف ف األرض ي بعدىت
ّ
ُْ).
ووعقناىت خالئف( ..يونس.)ّٕ/

( يونس/
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واذ روا إذ وعقكت خقفاا ي بعد نم نح



(األعراؼ.)ٔٗ/

واذ روا إذ وعقكت خقفاا ي بعد عا ( األعراؼ.)ْٕ /

أ ّي سي السضطر إذا عاه و كشف اللنا و سعقكت
خقفاا األرض( الممل.)ِٔ/
٤تل الغابرين
ا١تورد الثا٘ب من اآليات يفيد كوف ا١تستى ٍخلىف ٌ
ُب اّب ياة الدنيويٌة كالقياـ مقامهم ُب البماء ا٢تمدسي للحياة
اإلجتماعيٌة كالعمرانيٌة كما شابه ذلك كهو ما تؤٌكده القرائن
حق ال غبار
ا١تفسرين كهو ّّ
اٟتا ٌة باآليات حسب دعول بعض ّْ
عليه؛ إذ ال ٯتكن أ ٍف يكوف المٌاس كلٌهم خلفاء عن اهلل تعأب
با١تعٌت الٌذم أراده اهلل تع أب من حيث كوف ا٠تليفة رجبلن
كل المٌاس ّٔذا ا١تستول من الكماؿ
مسدَّدان ،إذ ليس ُّ
معصومان ى
كالتسديد ،بل ب ٌد أ ٍف تيصرؼ معا٘ب هذه اآليات إٔب كوف
ا١تستىخلىفُت هم من يموبوف عن غَتهم ُب إدارة شؤكف حياهتم
ا٠تاصة كال ييراد من هذه اآليات ا٠تبل ة اإل٢تيٌة اليت هي نيابة
ٌ
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ا١ترسلُت ،ا٠تليفة ىمن يموب عن
عن اهلل مباشرنة كعن األنبياء ك ى
الرسالة كهو معٌت كونه مدبٌران من قًبىل غَته.
غَته ُب شؤكف ٌ

وبعبارة أخرى  :ا٠تليفة (بصيغة ا١تفرد ) ككذا ا٠تبل ة  :هي
القياـ مقاـ ا٠تالف كاٞتاعل أم أ ٌف ا١تراد ممها هو "ا٠تبل ة
ألمرين:
اإل٢تيٌة" ،كذلك ى

األول :إ ٌف إطبلؽ لفت "خليفة" من غَت إضا ة كإشارة
ّ
إٔب ا١تخلوؽ ٦تا يؤٌكد أ ٌف اإلنساف خليفة ١تن جعله كذلك،
كهذا نظَت ما لو قاؿ رئيس الدكلة مثبلن  :إ٘ب جاعل ُب الدكلة
خليفة إذ يكوف ا١تفهوـ العرُب له كوف هذا خليفة لرئيس
الدكلة نفسه.

الثا ف :إ ٌف اٟتوار الٌذم جرل بُت ا١تبلئكة كبُت اهلل تعأب إذ

تساءلوا عن معٌت جعل خليفة يفسد ُب األرض كيسفك الدماء،
أجأّم اهلل تعأب بأنه يعلىم ما ال يعلىموف ،كاإلمتحاف الٌذم ًبٌ
كل هذا ليكشف لما
ككشف عن صبلحيٌة اإلنساف لتعلٌم األٝتاءٌ ،
بوضوح عن أ ٌف ا٠تبل ة آبىرَّكز عليها قنا ليست إالٌ ا٠تبل ة اإل٢تيٌة.
بجة و ع:
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واعل ف األرض
د ُتال  :إ ٌف ا١تراد من قوله تعأب :إ ف
ٌ
خقيفة ..هو ىمن ٮتلف غَته ُب اٟتياة الدنيويٌة كليس ا١تراد ممها
ا٠تبل ة اإل٢تيٌة.
ولكنو د نع:

عرؼ ذلك ا ١تخلوؽ ػ كهو موالنا آدـ
(ٔ) ـ إ ٌف اهلل تعأب ٌ
 ػ للمبلئكة قبل أ ٍف ٮتلقه بأنه "ا٠تليفة" لو كاف ا١تقصود هو
ىمن ٮتلف غَته ُب اٟتياة الدنيويٌة ٓب يكن يصلح أ ٍف يعرؼ بذلك .
مضا ان إٔب أ ٌف قوله تعأب :إ ف اعقَ ُت ا و ْتعقَ ُسنن  كقوله
كل ذلك قرائن كاضحة على
تعأب :ا آ م أ بئجت بأسسائجت ُّ 
أ ٌف ا١تراد به هو آدـ ا٠تليفة عن اهلل تعأب باألٝتاء اإل٢تيٌة.

(ٕ) ـ إ ٌف كجود عبارة  اوكت بيي الناس بالل ّق  تفريعان
ا١تباركة ،يمسجم مع هذا ا١تعٌت
على جعل ا٠تبل ة لداكد ُب اآلية ى
دكف مسألة القياـ مقاـ اآلخرين.
وواصقو :أنه تعأب ٌبُت أ ٌف ق ذه ا٠تبل ة خبل ة اهلل تعأب ال
خبل ة نوع من موجودات األرض حىت ٬ترم يهم ما جرل يمن
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السابقُت،
كانوا قبلهم ،ليسػت اْبػال ة خبل ة ع ػف ا١تخلوقُت ٌ
كما هو مفاد اآليات ُب ا١تورد الثا٘ب ا١تتقدّْـ.
كإٔب هذه ا٠تبل ة اإل٢تيٌة يشَت عدد كثَت من األخبار ال ٌدالٌة
السبلـ كالية اهلل حيث إ ٌف كاليتهم عليهم
على أ ٌف كاليتهم عليهم َّ
السبلـ ٔتا ٢تا من ا١تعٌت الشامل للتكويٍت ممها كالتشريعي هي من
َّ
أخص آثار ا٠تبل ة اإل٢تيٌة.
ٌ
كالوجه ُب كوف هذه ا٠تبل ة خبل ة اهلل ال غَت هو تعليم اهلل
تعأب آدـ األٝتاء ،كمعٌت تعليم األسم اء إبداع هذا العًٍلم اإل٢تي
ا١تشار إليه بقوله  :وعقَّ َت آ َم ُ ب اإلنساف ْتيث تظهر ممه
آثاره تدر٬تان  ،لو كاف من ا١تهتىدين أمكمه أ ٍف ٮترجه ػ أم العًٍلم ػ
ي
القوة إٔب الفعل يصَت كامبلن ُب الوجود ،كعلى هذا بل
من ٌ
ٗتتص هذه ا٠تبل ة بآدـ  بل يشاركه يها بنكه من األنبياء
ٌ
السبلـ ،كلعلٌه يؤيٌد عموـ ا٠تبل ة ػ لو كاف ٢تذه
كاألكلياء عليهم َّ

إطبلؽ كعموـ ػ قوله تعأب  :إذ وعقكت خقفاا ي بعد
اآليات
ه

أت وعقنا ت خالئف األرض  و سعقكت خقفاا
نم نح ّ  
األرض أم إ ٌف ا١تقصود با٠تطاب ليس الموع بل أ راد معيَّموف
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٦تٌن يصل إ ٔب مقاـ ا٠تبل ة اإل٢تية ،كل من اتٌصف بالعً
بويب
الر
م
ل
ٍ
ٌ
ٌى
ٌ ٌ
و
حيمئذ ٭تكي بأ عاله كصفاته ً
كع ٍل ًم ًه عن
يكوف خليفة اهلل،
يستحق
ا١تستى ٍخلىف عمه كهو اهلل تعأبٌ ،أما ا١تفسد كالفاسق بل
ٌ
أ ٍف يكوف خليفة اهلل ُب نشر العدؿ كالعًٍلم كا١تعارؼ كالكماالت
ٖتملها إذا ٓب
ا١تعمويٌة كال ٌ
تاهريٌة بل إ ٌف اإلمامة ال يقدر أحد على ٌ
ٯتلك القابليٌة إلدراؾ األٝتاء من هما قاؿ اهلل آلدـ

 :اآ م

ا بئجت بأسسائجت  أ بئن ف بأسساا ىؤوا إ ْن ننت صا يي 
أجابوه عز كجل سبلا َ ِ
ت
ْت لنا إوّ ا عقَّ ْسننا إ ّ َ
هأ َ
ه و عق َ
ٌ ٌ
لسا أ بأىت بأسسائجت ال ألت أ ل لكت ا ف
العقيت اللكيت ...فّ
و ا ننت
أعقَت غي اللساوات واألرض وأعقَت ا تبدون
تكنسنن.
تتحمله لذا ال
كسر ليس ُب كسع ا١تبلئكة أ ٍف ٌ
هماؾ ه
أمر ٌ
تصلح للخبل ة اإل٢تيٌة ،كهذا ٓتبلؼ اإلنساف إنه ّٔذا اللحاظ ػ
ٖتمل األٝتاء ػ صاّب ٢تذه اْب ال ة ،ييػ ٍعلىم ممه ضممان جوابه
ٟتاظ ٌ
تعأب عن أ ٌف ا١تبلئكة ال تصلح للخبل ة اإل٢تيٌة لقصور حقيقتها
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احملدكدة عن هذآ ،تبلؼ اإلنساف الٌذم هو العآب الكبَت
كالكتاب ا١تبُت اإل٢تي اٞتامع.
ٍبٌ إ ٌف ا١تراد من تعليم آدـ األٝتاء هو كشف حقائق
٣ترد ما يتكلٌفه الوضع اللغوم من
ا١توجودات كأعياهنا له ،ال ٌ
إعطاء ا١تفهوـ ،ا١تعلوـ له و
حيمئذ هو اٟتقائق ا٠تارجيٌة كا١توجودات
العيميٌة مع أهنا مستورة ٖتت سًت الغيب ،كالعًٍلم ّٔا على ما هي
السماكم كا١تبلئكة إالٌ أهنا دلٌت
عليه كإ ٍف كاف ميسوران للمخلوؽ ٌ
على نفسها أهنا عاجزة عن إدراؾ تلك اٟتقائق ،ا١تلىك كإ ٍف كاف
ى
٣ترد من أم ور دكف أم ور ،كهذا ٓتبلؼ اإلنساف إ ٌف يه
٣تردان إالٌ أنه َّ
ٌ
أم كماؿ بالفعل كاإلحاطة
أم أمر ك ٌ
بالقوة شأنيٌة الوصوؿ إٔب ٌ
ٌ
ّٔا ،كهذه اٞتهة الكائمة ُب اإلنساف هي دخيلة ُب ا٠تبل ة اإل٢تيٌة،
كا١تلىك حيث إنٌه اقدها غَت قابل ٢تا كما ال ٮتفى.
ى
لكل
كٔتعر ة أبيما آدـ  لؤلٝتاء كصل إٔب مرتبة جامعة ٌ
ممتخبان من بُت سائر
الكماالت الوجوديٌة اإل٢تيٌة حىت صار ى
بتلك
كجل ُب األٝتاء على األرض ،كصار ى
ا١تبلئكة ليمثٌل اهلل ٌ
عز ٌ
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ممتخبان لكتاب اهلل الكبَت الٌذم هو العآب
ا١تعر ة أيضان ى
حسبما قاؿ أمَت ا١تؤممُت :

األكرب

يه ا طنى العالَت األ بر
صغير
و َ
أتزعت أ ّ َ
ه ُو ْرٌم ٌ
الصفة ليس ُب جبلتهم
كهذا ٓتبلؼ ا١تبلئكة إهنا كحدانيٌة ٌ
خل ه
كل صمف ممهم إالٌ عبلن كاحدان
ط كال تركيب ،ك٢تذا ال يفعل ُّ
كما دلٌت عليه
قائم قط
هو ر ه
اكع قط أك ساجد قط أك ه
تام
األخبار كاشار إليه قوله تعأب ُب ح ٌقهم  :و ا نا إوّ ولو ٌ
حاسة
عقنم ليس يهم تزاحم كتباغض ،هم كاٟتواس ُّ
كل ٌ

تفعل علها كال تزاحم األخرل

و عصنن اهلل ا أ رىت

كل صمف ممهم مظهر إلسم كاحد من
و فعقنن ا ُؤَ رون ٌ 
األٝتاء اإل٢تيٌة ال يتع ٌداهٓ ،تبلؼ اإلنساف إنه ٞتامعيته ٢تا كما
علمت قد اؽ ا١تبلئكة كذلك ٔتعر ته الكاملة كمظهريته الشاملة،
معٌت قوله تعأب  :أ بئجت بأسسائجت  أم أخربهم باٟتقائق
ا١تكمونة عمهم ،كا١تعارؼ ا١تستورة عليهم ،ليعر وا جامعيتك ٢تا
كيعر وا قدرة اهلل تعأب على اٞتمع بُت الصفات ا١تتبايمة كاألٝتاء
٥تلوؽ ك و
ا١تتماقضة كمظاهرها ٔتا يها من التضاد ُب و
احد كما قيل:
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وليس عقى اهلل بسلننك ٍر

أ ْن سسع العالَت ف

ٍ
واود
((
الصادؽ :
كإٔب هذا يشَت ما كرد عن موالنا اإلماـ ٌ
كجل علَّ ىم آدـ أٝتاء حججه كلٌها ٍب عرضهم كهم
إ ٌف اهلل ٌ
عز ٌ

أركاح على ا١تبلئكة قاؿ :أ بئن ف بأسساا ىؤوا إ ْن ننت
أحق با٠تبل ة ُب األرض لتسبيحكم
صا ييأم صادقُت بأنكم ٌ
هو ِ
ْت لنا إوّ ا عقّسننا
ق
ع
كتقديسكم من آدـ ،قالوا :سبلا َ
َ
ت العقيت اللكيت  قاؿ تعأب  :ا آ م أ بئجت
إّ َ
هأ َ
لما أنبأهم بأٝتائهم ػ ال حقائقهم الكاملة إذ إ ٌف
بأسسائجتٌ 
آدـ ٓب يعرؼ كمه كماهيٌة هذه ا١توجودات الشريفة ػ كقفوا على
أحق بأ ٍف يكونوا خلفاء اهلل
عظيم ممػزلتهم عمد اهلل ،علموا أهنم ٌ
ُب أرضه كحججه على بريتهٍ ،بٌ غيٌبهم عن أبصارهم كاستعبدهم ػ
أم جعلهم عبيدان ٢تم ػ بواليتهم ك٤تبتهم كقاؿ ٢تم   :ألت أ ل
اللساوات واألرض وأعقَ ُت ا تبدون و ا
لكت أ ف أعقَ ُت غي
ّ
ننت تكنسنن.)) 
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قوله  " :كاستعبدهم بواليتهم ك٤تبتهم " ييستفاد ممه
عموـ خبل ة آؿ البيت حىت إهنم خلفاء على ا١تبلئكة.
إ كال و ع:
السبلـ
قلتم إ ٌف األٝتاء هي مظاهر حقا ئق آؿ البيت عليهم َّ
السبلـ أ ٌف األٝتاء هي مظاهر األكدية
مع أنه كرد عمهم عليهم َّ
كالمبات كالشجر كاٞتباؿ من األرض ،كيف ٕتمعوف بُت هذه
األكٕب؟
األخبار ا١تتضا ًربة بالمظر ٌ

والسناب:
ال تضارب بُت األخبار ال سيٌما كأهنا مثبىتات ،آدـ 
الميب كالعًتة كغَتهمٍ ،بٌ كاف
تعلٌم ٌ
كل األٝتا ء كاليت تشمل أٝتاء ٌ
كجل على
ألٝتاء آؿ البيت ميٌزة كخصوصيٌة لذا أ ٌكد ا١تؤب ٌ
عز ٌ
آدـ أ ٍف يعلٌم ا١تبلئكة اٝتاء ٚتاعة معيَّمُت من بُت سائر ا١تميَّزين

عن بقيٌة ا١توجودات قاؿ :أ بئن ف بأسساا ىؤوا ا١تميَّزين عن
بقيٌة ا١توجودات اإلمكانيٌة.
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معربان عن ا١تستخلىف
وبالسسقة :إ ٌف ا٠تبل ة تعٍت كوف ا٠تليفة ّْ
عمه ُب ما استخلً
التصرؼ ُب األمور كاألشياء بمح وو ال
من
يه
ف
يٍ
ى
ٌ

يمقطع ،من هما إ ٌف ا٠تبل ة ا١تطلىقة تقتضي كوهنا شاملة ١تختلف
لكل ما استخلؼ عليه
الشؤكف ككا ٌة األمور من جهة ،كاستيعأّا ٌ
ا٠تليفة من جهة أخرل.
ك٢تذا كاف من البلزـ أ ٍف يكوف ا٠تليفة ا١تطلىق عالًمان بصفات
ا١تستخلف كشؤكف ما يستخلفه عليه ،كما ٬تب أ ٍف تكوف له
للتصرؼ يه.
القدرة الضركريٌة ٌ
كهكذا إ ٌف ا٠تبل ة ا١تطلىقة اإل٢تيٌة تتوقٌف على معر ة أٝتاء اهلل
يعرب عمها ،كما
اٟتسٌت كصفاتق العليا حىت ٯتكن للخليفة أ ٍف ٌ
عامة ا١تخلوقات لكي يتمكن من تدبَتها
تتوقٌف أيضان على معر ة ٌ
ً
حق اإلستخبلؼ يها.
كأداء ٌ
ا٠تبلؼة اإل٢تيٌة ت ػدكر ـ ػدار العًٍلم
ػ
وخالصة األ ر  :إ ٌف
الشهودم ػ ال الكسيب اٟتصوٕب ػ باألٝتاء كلٌها ًع ٍلمان يتلقاه

سر ا٠تبل ة اإل٢تيٌة
ا٠تليفة من اهلل تعأب بغَت كاسطة كهذا هو ٌ
كمماطها.
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كجل كليُّهم كهم
كخبل تهم تعٍت كالية اهلل ٢تم ،هو ٌ
عز ٌ

أكلياؤه ،لذا كرد (٘) عن سلماف الفارسي قاؿ  :قاؿ اإلماـ اٟتسن
 لئلماـ أمَت ا١تؤممُت  :إ ٌف سليماف بن داكد كاف يمطاعان ٓتا٘ته
كأمَت ا١تؤممُت ٔتاذا ييطاع؟
قاؿ  :أنا عُت اهلل ُب أرضه ،أنا لساف اهلل الماطق ُب خلقه
أنا نور اهلل الٌذم ال ييطفا أنا باب اهلل الٌذم ممه ييؤتى ك حجتيه
على عباده ٍبٌ قاؿ  :أٖتبٌوف أ ٍف أريكم خاًب سليماف بن داكد؟
)*(
صه
قاؿ :نعم ،أدخل يده أب جيبه أخرج خا٘تان من ذهب
ٌ
كعلي.
من ياقوتة ٛتراء عليه مكتوبٌ :
٤تمد ٌ
كال يعٍت قوله  " :أنا عُت اهلل ُب أرضه " أنه  ليس
عيمه ُب ٝتائه ،بل التخصيص باألرض لظهور آثار ا٠تبل ة يها
حيث إ ٌف الطغاة يتمردكف يها ،أك قد يكوف التخصيص باألرض
إلرادة التوقيت بالزماف ،أم زماف كجود ا١تك لفُت إلجراء أحكاـ
التكاليف عليهم ُب الدنيا ،كوهنم خلفاء اهلل ُب أرضه أم حُت
)*(
٤ترمان ُب شريعة سليماف.
قد يكوف من اؿذهب األبيض أك أنه ٓب يكن َّ
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السبلـ خلفاء على
كوهنم ُب األرض أم ُب الدنيا ،هم عليهم َّ
كل شيء ،على أهل األرض كالسماء بل على الغيب كالشهادة
ٌ
األكؿ كاآلخر كأهل الدنيا كأهل اآلخرة  .لذا
كالظاهر كالباطن ك ٌ
اٟتجة قبل ا٠تلق
كرد عن موالنا اإلماـ ٌ
الصادؽ  قاؿ " :إ ٌف ٌ
كمع ا٠تلق كبعد ا٠تلق".
ككرد عن ا١تفضل بن عمر اٞتعفي عن موالنا اإلماـ الصادؽ
 :كاف أمَت
 قاؿ ُب تعداد ضل أمَت ا١تؤممُت
كمن ٖتت الثرل.
ا١تؤممُتٌ ...
اٟتجة البالغة على ىمن وؽ األرض ى
عز كجل اثٍت
كعن موالنا اإل ماـ الصادؽ  قاؿ :إ ٌف هلل ٌ
كل عا ىٓب ممها أكرب من سبع ٝتاكات كسبع
عشر ألف عا ىٓبٌ ،
كجل عالىمان غَتهم كإ٘ب
أرضُت ،ما ييرل عا ىٓبه ممهم ،إ ٌف هلل ٌ
عز ٌ
اٟتجة عليهم.
ٌ

األ ر الثالي :الفرؽ بُت ا٠تبل ة كالوصاية.
الوصي لغةن ىمن ٌ
يتؤب شؤكف القاصر ،أك ىمن ٭تكم ٦تلكةن
ٌ
يفوض ا١تلك قاصران أك غائبان أك مريضان ،كا١توصي (بالكسر)
عمدما ٌ
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يفوض غَته للقياـ ٔتهامه بعد موته أك غيابه كما شابه
هو الٌذم ٌ
ذلك.
ً
اإليصاء ،قيل ٢تا ذلك التصا٢تا بأمر
إسم من
كالوصيٌة :ه
ا١تيت.
كا١توصى به :األمر الٌذم ًبٌ اإليصاء به.
كُب ٣تمع البحرين  :الوصيٌة على كزف عيلة من كصي يصي،
إذا كصل الشيء بغَته أل ٌف ا١توصي يوصل تصر ه بعد ا١توت ٔتا
قبله.
يدؿ على أ ٌف
أ نل :إ ٌف اتصاؿ الوصي با١توصي (بالكسر) ٌ
السبلـ األكصياء أكصلهم اهلل تعأب إٔب
أئمة آؿ البيت عليهم َّ
ٌ
التصرؼ الثابت من اهلل
نفس الميب كأكصل ا لميب ّٔم ُب ما له ٌ
تعأب من الوالية الشرعيٌة كالتكويميٌة.
معٌت الوصيٌة أ ٌف مقاـ التصرؼ الثابت أكالن للموصي انتقل
الوصي ،كّٔذا يمد ع ما قد ييقاؿ من أنه ليس
ّتميع شؤكنه إٔب
ٌ
راء
للوصي إالٌ إج
للوصي إالٌ الميابة كالوكالة ْتيث ال يكوف
ٌ
ٌ
الوصي
الوصي إالٌ عامل إجراء بل يلزـ أ ٍف يكوف
العمل ،كليس
ٌ
ٌ
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أم صفة ٯتكن
كاجدان لصفات ا١توصي بل لو كاف خاليان من ٌ
جعله كصيان بدالن عن ا١توصي.
هذا الكبلـ دكنه خرط القتاد إذ إنه قاس كصاية الماس
ذ
السبلـ ،إ
لبعضهم البعض بوصاية األنبياء لؤلكلياء عليهم َّ
الوصاية لؤلكلياء ٢تا ٘تاـ ما لؤلنبياء من ا١تمازؿ كال ٌدرجات ،مضا ان
للوصي ٚتيع
إٔب أ ٌف العرؼ يفهم من الوصاية للوصي أ ٌف
ٌ
التصر ات اليت كانت للموصي إالٌ ما استثماه ا١توصي من الوصيٌة،
كما ٯتكمما استفادة ا١تماسبة الذاتية بُت الوصي كا١توصي من
ا١تباهلىة كالتطهَت كاإلكماؿ كالببلغ
خبلؿ اآليات القرآ نيٌة كآية ى

كاإلطاعة أطيعنا اهلل..؛ إهنا تعطي مقاـ ا٠تبل ة كالوصاية ٢تم
كإهنم كرسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،ككذا األحاديث

٤تمد
ال ٌدالة على ا١تماسبة الذاتية ا١تتق ٌدمة كحديث
ٌ " :أكلما ٌ
علي ،
٤تمد ككلٌما ٌ
كأكسطما ٌ
٤تمد " الوارد عن أمَت ا١تؤممُت ٌ
٤تمد كالضوء من الضوء.
كقوله  :أنا من ٌ
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كأحاديث كثَتة ُب أبواب متفرقة من أبواب عماكين كاليتهم
ألك٢تم ما ٬ترم
عليهم َّ
السبلـ ،كأهنم نور كحقيقة كاحدة ٬ترم ٌ
المبوة.
آلخرهم؛ كأهنم كمفس رسوؿ اهلل ُب ٚتيع األمور إالٌ ٌ
ٍبٌ إ ٌف الوصيٌة ػ اصطبلحان ػ تطلىق على معميُت:

الوصي الٌذم يموب عن ا١تموب عمه يما هو
أودىسا :على
ٌ
ى
٤تل الكبلـ.
شأنه كعمله كممصبه ،كهذا هو ٌ

وأا يجسا :على الوصيٌة بالمسبة إٔب مواريث األنبياء من الكتب

كساير ما به ثبوت نبوهتم ،يوصوف بمقل هذه إٔب ىمن بعدهم كإ ٍف
كاف ا١توصى إليه نبيان أك كصيٌان.
مسلَّمة من لدف آدـ إٔب ا٠تاًب
كأمر الوصيٌة ُب اٞتملة كانت ى
كما ال ٮتفى.
كهماؾ أحاديث كثَتة دلٌت على ا١تطلوب كهي على قسمُت:
اٟتجة طر ة عُت،
قسم ٌ
دؿ على أ ٌف األرض ال ٗتلو من ٌ
ه
حج ة اهلل على ا٠تلق حىت ُب زمانما،
كالزمه كجود إماـ يكوف ٌ
المبوة ممقطعة كختمت بمبيما صلٌى اهلل عليه
كحيث علمما قطعان أ ٌف ٌ
كآله كسلَّم بل ٤تالة تثبت اإلمامة إلماـ الزماف .
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دؿ على كصاية أمَت ا١تؤممُت  إٔب موالنا اإلماـ
كقسم ٌ
ه
كل ممهما
ٌ
اٟتجة ا١تمتظر  كهي كثَتة ك٨تن نذكر شطران من ٌ
تيممان كتربُّكان.

األول:
أ ّا التلت ّ
للصدكؽ بإسماده عن موالنا اإلماـ أيب
في إكماؿ الدين َّ
عز
األكؿ ام اإلماـ موسى بن جعفر قاؿ  :ما ترؾ اهلل ٌ
اٟتسن ٌ
كجل األرض بغَت و
عز
إماـ قط ممذ آدـ  يهتدل به إٔب اهلل ٌ
ٌ
كمن لزمه ٧تا حقان
كجل كهو ٌ
اٟتجة على العباد ،ىمن تركه ض ٌؿ ى
ٌ
كجل.
على اهلل ٌ
عز ٌ
كُب إكماؿ الدين أيضان بإسماده عن اباف بن تغلب قاؿ:
اٟتجة قبل ا٠تلق ،كمع ا٠تلق،
قاؿ موالنا أبو عبد اهلل ٌ :
كبعد ا٠تلق.
ٝتعت أبا
ك يه بإسماده عن أيب ٛتزة الثمإب عن أبيه قاؿ :
ي
رجل مما يعرؼ
جعفر  كهو يقوؿ :لن ٗتلو األرض إالٌ ك يها ه
اٟتق ،إذا زاد الماس يه قاؿ  :قد زادكا ،كإذا نقصوا ممه قاؿ  :قد
ٌ
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نقصوا ،كإذا جاؤكا به ص ٌدقهم ،كلو ٓب يكن ذلك كذلك ٓب
ييعرؼ اٟتق من الباطل.
ٝتعت أبا عبد اهلل
ك يه بإسماده عن ٛتزة بن ٛتراف قاؿ :
ي
اٟتجة
 يقوؿ :لو ٓب ى
يبق ُب األرض إالٌ اثماف لكاف أحد٫تا ٌ
اٟتجة.
أك كاف الثا٘ب ٌ

أ ّا التلت الثا ف:
الرٛتة بإسماده عن أيب بصَت عن موالنا
قد ركل َّ
الص يدكؽ عليه ٌ
اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ :قاؿ أيب ٞ تابر بن عبد اهلل
بك
عليك أ ٍف أخلو ى
ٮتف ى
األنصارم :إ ٌف ٕب ى
إليك حاجة مىت ٌ
أسألك عمها  ،قاؿ له جابر ُ :ب أم األكقات شئت ،خلى به
ى
اإلماـ أبو جعفر  ،قاؿ له  :يا جابر أخرب٘ب عن اللوح الٌذم
رأيته ُب يد ٌأمي اطمة بمت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
ك به أنه ُب ذلك اللوح مكتوبان ،قاؿ جابر  :أيش ًه يد اهلل
كما أخبىػىرتٍ ى
السبلـ ُب حياة رسوؿ اهلل
أ٘ب
ك اطم ة عليها َّ
دخلت على ٌأم ى
ي

صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أهمئها بوالدة اإلماـ اٟتسُت
أيت يه كتابة بيضاء
زمرد ،كر ي
أيت ُب يدها لوحان ي
ر ي
ظممت أنه من ٌ
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ً
بمت رسوؿ
قلت ٢تا  :بأيب أنت ك ٌأمي يا ى
شبيهة بمور الشمس ،ي
اهلل ما هذا اللوح؟
كجل إٔب رسوله
قالت عليها َّ
السبلـ  :قذا اللوح أهداه اهلل ٌ
عز ٌ
ابٍت
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يه اسم أيب كاسم بعلي كاسم َّ
ليسر٘ب بذلك.
كأٝتاء األكصياء من كلدم ،أعطانيه َّ
ك اطمة عليها َّ
قاؿ جابر  :أعطتميه ٌأم ى
السبلـ قرأتيهي
علي؟
كانتسختيه قاؿ له أيب  :هل ى
لك يا جابر أ ٍف تع رضه َّ
قاؿ :نعم مشى معه أيب  حىت انتهى إٔب ممػزؿ جابر
أخرج إٔب أيب صحيفة من ٍّيب
أنت ُب
رؽ ،قاؿ  :يا جابر أنظر ى
عليك ،مظر جابر ُب نسخته قرأ عليه أيب
كتابك القرأه أنا ى
ى
حرؼ حر ان ،قاؿ جابر  :إ٘ب أيش ًهد باهلل
 واهلل ما خالف ه
أ٘ب هكذا رأيتيه ُب اللوح مكتوبان:



حملمد نوره كسفَته كحجابه
هذا ه
كتاب من اهلل العزيز اٟتكيم ٌ
٤تمد
الركح األمُت من عمد ٌ
رب العا١تُت ،عظّْ ٍم يا ٌ
كدليله ،نػزؿ به ٌ
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أٝتائي ،كاشكر نعمائي ،كال ٕتحد آآلئي ،إ٘ب أنا اهلل ال إله إالٌ
ا١تتكربين ] ُّ
كمذؿ الظا١تُت  ،كديٌاف يوـ
أنا قاصم اٞتبٌارين [كمبَت ٌ
ال ٌدين ،إ٘ب أنا اهلل ال إله إالٌ أنا ىمن رجا غَت ضلي ،أك خاؼ
غَت عدٕب َّ
عذبته عذابان ال أ ّْ
يعذبه أحدان من العالىمُت ،إيام اعبد
أكملت ايٌامه كانقضت مدَّته إالٌ
إ٘ب ٓب أبعث نبيان
كعلي توىكلٌ ،
َّ
ي
ضلت كصيَّك على
لتك على األنبياء ،ك ٌ
جعلت له كصيٌان كإ٘ب ٌ
ض ى
ي
ك اٟتسن كاٟتسُت،
األكصياء ك
ك بعده كبسبطىٍي ى
أكرمتك بشبلىٍي ى
ى
كجعلت
كجعلت ىح ىسمان معدف ًع ٍلمي بعد انقضاء م ٌدة أبيه،
ي
ي
حسيمان خازف كحيي ،كأكرمتيه بالشهادة ،كختمت له بالسعادة،
جعلت كلميت
هو أ ضل من استشهد كار ع الشهداء درجةن،
ي
علي
التامة معه ،كا ٌ
ٌ
ٟتجة البالغة عمده ،بعًتته أيثيب كأيعاقبٌ ،أك٢تم ٌ
ٝتي جدّْه احملمود،
سيٌد العابدين ،كزين أكليائي ا١تاضُت ،كابمه ُّ
٤تمد الباقر لعًٍلمي كا١تعدف ٟتكميت ،سيهلك ا١ترتابوف ُب جعفر
ٌ
ألكرمن مثول جعفر،
مٍت
الر ُّاد عليه َّ
كالر َّاد َّ
عليٌ ،
حق القوؿ ٌ
ٌ
ٌ
كألسرنه ُب أكليائه كاشياعه كأنصاره كانتحبت بعد موسى تمة
َّ
كحجيت ال ٗتفى ،كأ ٌف
عمياء حمدس ،أل ٌف خيط رضي ال يمقطع ٌ
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كمن جحد كاحدان ممهم قد جحد
أكليائي ال يشقوف أبدان ،أال ى
ككيل للمفًتين
غَت آية من كتايب قد ا ًتل َّ
كمن ٌ
نعميت ،ى
علي ،ه
اٞتاحدين عمد انقضاء م ٌدة عبدم موس ل كحبييب كخَتٌب[ ،أال]
ا١تكذب بالثامن ّْ
إ ٌف ّْ
كعلي كليٌي كناصرم،
مكذب ّْ
بكل أكليائيّّ ،
المبوة كأمتحمه باإلضطبلع ،يقتله عفريت
ى
كمن أضع عليه أعباء ٌ
مستكرب ،يد ن با١تديمة اليت بماها العبد الصاّب ذك القرنُت إٔب
ٔتحم د ابمه كخليفته
مٍت َّ
شر خلقيٌ ،
حق القوؿ ٌ
ألقر َّف عيمه ٌ
جمب ٌ
سرم
من بعده ،هو كارث علمي كمعدف حكميت كموضع ٌ
جعلت اٞتمة مثواه كش ٌفعتيهي ُب سبعُت من
كحجيت على خلقي،
ي
ٌ
علي
بالسعادة البمه ٍّيب
أهل بيته كلٌهم قد استوجبوا المٌار ،كأختم ٌ
ًج ممه
كليٌي كناصرم ،كالشاهد ُب خلقي ،كأميٍت على كحيي ،أ ٍ
يخر ي
ال ٌداعي إٔب سبيلي كا٠تازف لعلمي اٟتى ىسنٍ ،بٌ أي ٍك ًمل ذلك بابمه
رٛتةن للعالىمُت ،عليه كماؿ موسى كّٔاء عيسى ،كصرب أيوب،
ستذؿ أكليائي ُب زمانه كيتهادكف كما هتادل رؤكس الًتؾ كالدَّيلم
ك٭ترقوف كيكونوف خائفُت مرعوبُت كجلُت ،تصبغ األرض
ؼ
يقتلوف ي
الرنُت ُب نسائهم أكلئك أكليائي ح ٌقان،
من دمائهم ،كيفشو الويل ك َّ
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الزالزؿ ،كأر ع
كل تمة عمياء حمدس ،كّٔم أكشغ ٌ
ّٔم أد ع ٌ
ات من رٌّٔم كرٛتة
عمهم اآلصار كاألغبلؿ ،أك ى
لئك عليهم صلو ه
كاكلئك هم ا١تهتىدكف.
الرٛتاف بن سآب قاؿ أبو بصَت  :لو ٓب تسمع ُب
قاؿ عبد ٌ

دهرؾ إالٌ هذا اٟتديث لكفاؾ ،صنه إالٌ عن أهله(.)ٙ
ى
كُب ركاية أخرل ركاها صاحب كتاب كماؿ الدين أيضان
دخلت على
بإسماده عن جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ :
ي
لوح يكاد ضوؤه يغشى
موالٌب اطمة عليها َّ
َّامها ه
السبلـ كقد ي
األبصار ،يه اثما عشر اٝتان ثبلثة ُب ظاهره كثبلثة ُب باطمه،
كثبلثة أٝتاء ُب آخره ،كثبلثة أٝتاء ُب طر ه ،عددهتا إذا هي اثما
السبلـ  :هذه
قلت  :أٝتاء ىمن هؤالء؟ قالت عليها َّ
عشر إٝتان ،ي
عمي كأحد عشر من كلدم ،آخرهم
أٝتاء األكصياء َّأك٢تم إبن ٌ
أيت يها
القائم [صلوات اهلل عليهم أٚتعُت ] ،قاؿ جابر  :ر ي
ثبلثمواضع ،كعليٌان عليٌان عليٌان عليٌان ُب أربعة
٤تمدان ُب ة
٤تمدان ٌ
٤تمدان ٌ
ٌ
مواضع(.)ٚ
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إ ارة ىا ّة ٣ :تموع ثبلثة زائد أربعة هو سبعة
ً
ريب عليهم بقو٢تم :
األسبوع ،كه ػذا مطابق ل ىما كرد عمهم صلػكات ٌ
باألئمة ا١تعصومُت
"ال تعادكا األياـ تعاديكم " ،كقد ي ّْسىرت ٌ
السبلـ كما إنه ٙتٌة تأكيد على العدد سبعة ُب بعض
عليهم َّ
 " :ال تعادكا
األخبار ،كال يبعد أ ٍف يكوف إشارة إٔب حديث
األياـ ،"..مضا ان إٔب أ ٌف حاصل العدد سبعة مضركب باثمُت هو
السبلـ ا١تمصوص عليهم
أربعة عشر عدد ا١تعصومُت عليهم َّ
ٔترات.
باألخبار اليت هي وؽ التواتر ٌ
هذا كقد أكرد آّلسي رٛته اهلل ُب ْتاره بابان طويبلن حوؿ خرب
اللوح كا٠تواتيم ،ك٨تن هما نورد بعض هذه ا١تركيات:
عدد أياـ

٤تمد بن اٟتسُت الكما٘ب عن
(ٔ) ـ عن آّلسي بإسماده إٔب ٌ
عز كجل
الصادؽ  قاؿ :إ ٌف اهلل ٌ
ج ٌده عن ا١تؤب أيب عبد اهلل ٌ
٤تمد هذا
أنػزؿ على نبيٌه كتابان قبل أ ٍف يأتيه آب كت ،قاؿ  :يا ٌ
كمن المجيب
الكتاب كصيٌتك إٔب المجيب من أهل بيتك ،قاؿ  :ى
علي بن أيب طالب  ككاف على
من أهلي يا جربئيل؟ قاؿ ٌ :
الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
الكتاب خواتيم من ذهب ،د عه ٌ
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يفك خا٘تان ممها كيعمل ٔتا يه،
علي  كأمره أ ٍف ٌ
إٔب اإلماـ ٌ
ك  خا٘تان كعمل ٔتا يهٍ ،بٌ د عه إٔب إبمه اإلماـ اٟتسن
ؼٌ
فك خا٘تان كعمل ٔتا يهٍ ،بٌ د عه إٔب اإلماـ اٟتسُت 
ٌ 
فك خا٘تان وجد يه أف أخرج و
بقوـ إٔب الشهادة ،بل شهادة ٢تم
ٌ
كجل ،فعل؛ ٍبٌ د عه إٔب اإلماـ
معك ،كأشر
ى
إالٌ ى
نفسك هلل ٌ
عز ٌ
ت كالزـ
علي بن اٟتسُت ٌ 
أصم ٍ
فك خا٘تان وجد يه  :ي
ٌ
يأتيك اليقُت ،فعل؛ ٍبٌ د عه إٔب اإلماـ
ك حىت
ى
لك كاعبد ربٌ ى
ممػز ى
ّْث الماس كا تً ًهم،
فك خا٘تان وجد يه  :حد ٍ
علي ٌ 
ٌ
٤تمد بن ٌ
و
إٕب
عليك؛ ٍبٌ د عه َّ
كال ٗتا ٌن إالٌ اهلل إنه ال سبيل ألحد ى
وجدت يه  :حدّْث ا لماس كأ تً ًهم كانشر علوـ
فككت خا٘تان
ي
ي
آباءؾ الصاٟتُت ،كال ٗتا َّن أحدان إالٌ اهلل،
أهل بيتك ،كصدّْؽ ى
كأنت ُب حروز ك و
فعلت؛ ٍب أد عيهي إٔب موسى بن جعفر،
أماف،
ي
ى
ككذلك يد عه موسى إٔب الٌذم من بعدهٍ ،بٌ كذلك أبدان إٔب قياـ
ا١تهدم .)ٛ( 
اإلماـ
ٌ

(ٕ) ـ آّلسي بإسماده إ ٔب أيب نضرة ،قاؿ ١ :تا احتيضر أبو
ٌ
علي الباقر  عمد الو اة دعا بابمه اإلماـ
جعفر ٌ
٤تمد بن ٌ
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علي  :لو
الصادؽ  ليعهد إليه عهدان ،قاؿ له أخوه زيد بن ٌ
ُب ٔتثاؿ اٟتسن كاٟتسُت لرجوت أ ٍف ال تكوف أتيت
امتثلت َّ
ممكران ،قاؿ له  :يا أبا اٟتسُت إ ٌف األمانات ليست با١تثا ؿ كال
كجل؛ ٍبٌ
العهود بالرسوـ ،كإ٪تا هي أمور سابقة عن حجج اهلل ٌ
عز ٌ
دعا ّتابر بن عبد اهلل قاؿ له  :يا جابر ح ٌدثما ٔتا عايمت من
الصحيفة ،قاؿ له جابر  :نعم يا أبا جعفر ،دخلت إٔب موالٌب
٤تمد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ألهمئها
اطمة بمت ٌ
درة،
ٔتولد اإلماـ اٟتسن  ،إذا بيدها صحيفة بيضاء من ٌ
قلت :يا سيٌدة المسواف ما هذه الصحيفة اليت أراها معك؟
قالت :يها أٝتاء األئمة من كلدم ،قلت ٢تا :ناكليٍت ألنظر يها،
ٯتسها إالٌ
الميب لكمت أ عل لكمه ؽد هنى أ ٍف ٌ
قالت :يا جابر لوال ٌ
نيب ،كلكمه مأذكف لك أ ٍف تمظر إٔب
نيب أك أهل بيت ٌ
كصي ٌ
نيب أك ٌ
ٌ
٤تمد بن
باطمها من ظاهرها ،قاؿ جابر  :قرأت إذا :أبو القاسم ٌ
علي بن أيب طالب
عبد اهلل ا١تصطفى ٌأمه آممة ،أبو اٟتسن ٌ
٤تمد
ا١ترتضى ٌأمه اطمة بمت أسد بن هاشم بن عبد مماؼ ،أبو ٌ
التقي  ،أمهما
علي ٌ
علي ٌ
الرب ،أبو عبد اهلل اٟتسُت بن ٌ
اٟتسن بن ٌ
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علي بن اٟتسُت العدؿ ٌأمه
٤تمد ،أبو ٌ
اطمة بمت ٌ
٤تمد ٌ
علي الباقر ٌأمه ٌأـ
شهربانويه بمت يزدجرد ،أبو جعفر ٌ
٤تمد بن ٌ
علي بن أيب طالب  ،أبو عبد اهلل
عبد اهلل بمت اٟتسن بن ٌ
٤تمد بن أيب
٤تمد ٌ
الصادؽ ٌأمه ٌأـ ركة بمت القاسم بن ٌ
جعفر بن ٌ
بكر ،أبو إبراهيـ موسى بن جعفر أ ُّيمه جارية إٝتها ٛتيدة ،أبو
الرضا ٌأمه جارية كاٝتها ٧تمة ،أبو جعفر
علي بن موسى ّْ
اٟتسن ٌ
علي بن
ٌ
علي الٌزكي ٌأمه جارية اٝتها خيزراف ،أبو اٟتسن ٌ
٤تمد بن ٌ
علي
٤تمد األمُت ٌأمه جارية اٝتها سوسن ،أبو ٌ
ٌ
٤تمد اٟتسن بن ٌ
٤تمد
الرقيق أمه جارية اٝتها ٝتافة ٌ
كتكٌت ٌأـ اٟتسن ،أبو القاسم ٌ
حجة اهلل القائم ٌأمه جارية اٝتها نرجس ػ صلوات
بن اٟتسن هو ٌ
اهلل عليهم أٚتعُت ػ(.)ٜ

(ٖ) ـ كُب البحار نقبلن عن إكماؿ الدين كعيوف أخبار اإلماـ
الصدكؽ بإسماده عن الثمإب عن موالنا اإلماـ
الرضا  كأمإب ٌ
ٌ
علي بن اٟتسُت عن أبيه عن ج ٌده أمَت ا١تؤميمن  قاؿ :قاؿ
ٌ
علي
األئمة من بعدم إثما عشرٌ ،أك٢تم ى
رسوؿ اهلل ٌ :
أنت يا ٌ
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كآخرهم القائم الٌذم يفتح اهلل تعأب ذكره على يديه مشارؽ

األرض كمغارّٔا(ٓٔ).
تدؿ
العامة ُب مصادرهم ٌ
كمثل هذه األحاديث كثَتة ركاها ٌ
األمة بعد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
على كصاية أهل البيت على ٌ
العامة ما يزيد على ستُت
كآله كسلَّم ،كقد بلغت ُب صحاح ٌ
حديثان ،كُب بعضها التمصيص على أٝتائهم إٔب موالنا اإلماـ
الصحيحُت عن جابر بن
اٟتجة ا١تمتظر  ،رككا ُب اٞتمع بُت
ٌ
ى
ٝترة عن الميب قاؿ  " :إنه يكوف بعدم اثما عشر خليفة" ٍبٌ تكلم
بكلمة خفيفة ٍبٌ قاؿ" :كلٌهم من قريش".
مضا ان إٔب ما يركم عمه صلٌى اهلل عليه كآله أنه قاؿ  :ىمن مات
كٓب يعرؼ إماـ زمانه مات ميتةن جاهليٌة".
األئمة إٔب
ٌ
تدؿ هذه الطائفة من األحاديث على بقاء ٌ
انقضاء التكليف ،ثبوت كصايتهم عن اهلل كرسوله أ ظهر من
األمس كأبُت من الشمس باآليات كا١تعجزات كالمصوص الكثَتة
ا٠تاصة مشحونة ببياف آية
العامة ك ٌ
من الطر ُتٍ ،بٌ إ ٌف كتب علماء ٌ
التبليغ الدالة على كصاية أمَت ا١تؤممُت ،ككذا ساير اآليات اليت
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تق ٌد ىمت اإلشارة إليها ،كأيضان حديث الثقلُت معركؼ من الطر ُت
السبلـ
األئمة عليهم َّ
بأسانيد عديدة ،كاحتجاجات أمَت ا١تؤممُت ك ٌ
على كصايتهم كثَتة مذكورة ُب الكتب ا١تصدرية ،هذا كلٌه مع أ ٌف
العقل يقضي بأ ٌف كبَتان إذا جاء بأمر خصوصان ٔتثل قرآف له بطن
بل كبطوف ٢تداية ا٠تلق ،كجاء بقوانُت كشريعة كعلوـ غزيرة ،كيف
ٯتكن أ ٍف يًتؾ ٌأمته بعده بدكف نصب ىمن يكوف ٔتمػزلته ُب التبليغ
ألمته اإل٨تراؼ من بعده؟!
كالبياف كيرضى ٌ
هذا ال ٭تكم به العقل ،بل ٭تكم ٓتبل ه ،كيف ال؟ مع أنٌا
مهمان أك اخًتع اخًتاعان ذا أ٫تيٌة
نرل أنه لو ٌ
أسس رجل تأسيسان ٌ
ا١تؤسسة أك هذا اإلخًتاع إذ ا سا ر
كآثار،كيف ٯتكن إ٫تاؿ تلك َّ
مثبلن بأ ٍف ال يمصب ٢تا ىمن يكوف عا ًر ان بأمورها ،هذا ُب سفر
الدنيا ،كيف إذا أراد السفر إٔب اآلخرة ،هل ٭تكم العقل ّتواز
إ٫تا٢تا بدكف نصب و
عارؼ مدبٌور ألمورها؟ كبلٌ ،كلعمرم إ ٌف هذا
بالرسالة اإل٢تيٌة العظمى ،كيف
بديهي ْتكم العقل ،ما ظم ى
ّّ
ُّك ٌ
كصي أك خليفة؟
٬توز أ ٍف يهمل ٌ
األمة بدكف نصب ٌ
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الرسوؿ األكرـ تقتضي التمصيص على
مضا ان إٔب أ ٌف سَتة ٌ
ا٠تليفة بعده؛ ألنه أشفق باألمة من الوالد على كلده ،ك٢تذا ٓب
يقصر ُب إرشاد أمور جزئيٌة مثل ما يتعلٌق بدخوؿ ا١تسجد
ٌ
اٟتما ـ ككيفية
كضح أحكاـ ال ٌدخوؿ
كا٠تركج ممه ،بل ٌ
إٔب ٌ
كقص الشارب كاللحية كاألظا ر كآداب
اإلغتساؿ كاإلسنتجاء ٌ
األمة حىت إرش ا٠تدش ،هل
اٞتماع إٔب غَت ذلك ٦تا ٖتتاجه ٌ
أهم
ٌ
يتصور ػ كاٟتاؿ هذه ػ أ ٍف يهمل أمر أمته يما هو من ٌ
يتؤب أمرهم بعده؟
الواجبات كأعظم ا١تهمات ،كال يمص على ىمن ٌ
كما إنه صلوات ريب عليه كآله ٓب يفارؽ ا١تديمة قط إالٌ كخلٌف
يها ىمن يموب عمه ،كال أرسل جيشان إالٌ ك ٌأمر عليه كما تقتضيه
اإلدارة كالسياسة ،كعليه كيف ٯتكن أ ٍف يًتكهم ُب غيبته الدائمة
معرضان للفنت ،كغرضان لسهاـ ا٠تبلؼ على قرب عهدهم بالكفر،
كتوقع اإلنقبلب ممهم ككجود ىمن ىمىردكا عل ل المفاؽ ،كتربٌص
الكفار ّٔم الدكائر كما نطقت به آيات الكتاب الكرٙب ،ككيف ٓب
يطالبه ا١تسلموف على كثرهتم بمصب و
إماـ ٢تم مع طوؿ مرضه
لما ٓب يقع الطلب ممهم مع ضركرة
كإعبلمه مراران ٢تم ٔتوته؟ ٌ
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حاجتهم إٔب إماـ علم انه قد أغماهم بالبياف الٌذم علمه الشاهد
دؿ على خبل ة أمي ػر ا١تؤممُت
كالغائب كهو نص الغدير حيث ٌ
علل الوصاية(ٔٔ).
ا١تطلكب ػ
علي  ،ػثبت ػ
ٌ

العامة ،الوصاية
وبالسسقة :الوصاية هي نوع من ا٠تبل ة ٌ
السبلـ خلفاء اهلل
أخص من ا٠تبل ة كأثر من آثارها ،هم عليهم َّ
ٌ
تعأب كأكصياء رسوله الكرٙب كما تيطلق كصايتهم ع ف اهلل تعأب،
ت إٔب اهلل تعأب تفيد معٌت ا٠تبل ة ببل إشكاؿ.
إذا أيضي ىف ٍ

عقيه ا خقيفة اهلل وخقيفة
يتبُت معٌت قوله َّ " :
اللالم َ
كّٔذا ٌ
ِ
األوصياا الساضيي".
وصف
آبائو السجد ِّلييَّ ،
اللالم َ
عقيه ا َّ
ا١تهدم  خليفةي اهلل تعأب ٘تامان كخبل ة أ بيما آدـ
اإلماـ
ٌ
 لكونه ٭تمل
 ،إذا كجب سجود ا١تبلئكة آلدـ
األٝتاء؛ إ ٌف السجود ١توالنا اإلماـ ا١تهدم  يكوف بطر ويق
أ ٍىكىٔبٔ ،تعٌت أ ٌف ا١تبلئكة ال ب ٌد أ ٍف تسجد له قبلةن إٔب اهلل تعأب؛
 هو كآبآؤه
حيث هو ا١تعلّْم ٢تم ،كلوال كجوده ا١تقدَّس
ً
كمن بعده من األنبياء
الطاهركف عليهم َّ
السبلـ لى ىما يخل ىق آدـ ى
بلؾ " " كلوال
ت األى ٍ ى
ا١ترسلُت؛ في اٟتديث  " :ى
لوالؾ لى ىما ىخلى ٍق ي
ك ى
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ت مشسان مضيئة كال
كعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت ما ىخلى ٍق ي
ٌ
٤تمد ٌ
قمران ممَتان كال أرضان مدحيٌة كال ٝتاءن مبميٌة."..
 هو خليفة آبآئه
ا١تهدم
شك بأ ٌف اإلماـ
كما ال ٌ
ٌ
ا١تهديُّْت؛ إذ هو الوارث ٢تم كالماشر ١تعار هم اإل٢تيٌة كيموب عمهم
الراحة يوـ ظهوره
ُب بسط العدؿ كالقسط كالطمأنيمة كالسبلمة ك ٌ
األقدس ،ككيف ال يكوف خليفة اهلل كمعه من األٝتاء اثماف
كسبعوف حر ان ،قد يركم عن جابر عن موالنا اإلماـ أيب جعفر
 أفق قاؿ :إ ٌف اسم اهلل األعظم على و
ثبلثة كسبعُت حر ان؛ كإ٪تا
كاف عمد آصف ممها حرؼ كاحد تكلٌم به خسف باألرض ما
بيمه كبُت سرير بلقيس حىت تماكؿ السرير بيده ٍبٌ عادت األرض
كما كانت أسرع من طر ة عُت ،ك٨تن عمدنا من اإلسم األعظم
كحرؼ كاح هد عمد اهلل تعأب استأثر به ُب
إثماف كسبعوف حر ان،
ه
ً
العلي العظيم"(ٕٔ).
باهلل
ال
إ
ة
قو
كال
حوؿ
كال
عمده،
الغيب
م
ل
ع
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
كُب خ ورب آخر عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ :إ ٌف
السبلـ أيعطي حر ُت كاف يعمل ّٔما،
عيسى ابن مرٙب عليهما َّ
ؼ،
كأيعطي موسى أربعة أحرؼ ،كأيعطي إبراهيم ٙتانية أحر
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كأيعطي نوح ٜتسة عشر حر ان ،كأيعطي آدـ ٜتسةن كعشرين حر ان؛
حملمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم؛
كإ ٌف اهلل تعأب ٚتع ذلك كله ٌ
٤تمد اثمُت كسبعُت
كإ ٌف اسم اهلل األعظم ثبلثة كسبعوف ،أيعطي ٌ
حر ان كح ً
حرؼ كاحد(ٖٔ).
ج
ب عمه ه
ي ى
األئمة
كما إنه ػ ركحي داه ػ له شباهة باأل نبياء ك ى
ا١ترسلُت ك ٌ
نعرضها ُب الفصلُت اآلتيىػ ٍُت.
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شباهته ــ روحٌ فداه ــ جبنعٍ
من
األىبًاء العِظاو (علًهه السَّالو)

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………71.…………...

باىة آ م بو  و ذا األ بياا:
اإلماـ  شبيه األنبياء من حيث كراثته ا١تطلقة له ـ ،كإف
كاف من اٞتائز القوؿ بأهنم كانوا يتشبهوف به لكونه أ ضل ممهم
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كما أ ادت األخبار القطعيٌة  .ككجه الشبه بيمه كبُت آدـ هو أ ٌف
كرث األرض ٚتيعها آلدـ  كجعله خليفة يها كعليها،
اهلل ٌ

اٟتجة ا١تمتظر
قاؿ :إ ّف
واعل ف األرض خقيفة  .كاإلماـ ٌ
ٌ
يورثه اهلل تعأب ٚتيع األرض أيضان ك٬تعله خليفة عليها  .قد
ٌ 
كرد عن اإلماـ أيب عبد اهلل ُ ب تفسَت قوله تعأب  :وعد

اهللُ الّذ ي آ َننا وعسقنا الصاللات ليلنخقفنّجت ف األرض 
أنه القائم ا١تمتظر  كأصحابه كيقوؿ حُت ظهوره ٔت ٌكة ماسحان
يده على كجهه  " :اٟتمد هلل الٌذم صدقما كعد ق كأكرثما األرض
ً
أجر العاملُت " .ككرد عمه 
ٌ
عم ي
نتبوأ من اٞتمٌة حيث نشاء م ى
أنه قاؿ  :كٮترج كعلى رأسه غمامة يها و
ا١تهدم
مماد يمادم هذا
ٌ
خليفة اهلل اتٌبعوه.
الميب آدـ 
كاإلماـ
ٌ
ا١تهدم ػ ركحي داه ػ كإ ٍف كاف شبيه ٌ
نيب اهلل
ُب ا٠تبل ة ٌ
لكن كجه الفرؽ بُت ا٠تبل ت ين ػ أم خبل ة ٌ
تعأب آدـ  كخبل ة صاحب العصر كالزماف  ػ كاضح من
اٟتجة كضيق خبل ة الميب آدـ
حيث مشوليٌة خبل ة موالنا اإلماـ ٌ
ا١تهدم  مطلىقة ال تقييد يها ،كخبل ة
 ،خبل ة اإلماـ
ٌ
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الميب آدـ  بشرط شيء كهو اإلعتقاد ٓتبل ة موالنا اإلماـ
ٌ
يصر آدـ  خليفة إالٌ بشرط اإلعتقاد
ٌ
اٟتجة  ،إذ ٓب ٌ
نيب أك رسوؿ صار نبيان أك رسوالن
بوالية العًتة الطاهرة ؛ إذ ما من ٍّيب
بأخذ ا١تيثاؽ عليه ُب عا ىٓب األركاح ،كقد اشار إٔب هذا ا١تعٌت
إالٌ ٍ
٤تمد بن
ما كرد ُب األخبار الصحيحة سمدان ،كممها صحيحة ٌ
علي 
الفضيل عن موالنا اإلماـ أيب اٟتسن  قاؿ :كالية ٌ
)*(
بمبوة
ال
إ
ال
ك
رس
ػ
اهلل
ث
يبع
ػ
مكتوبة ُب ٚتيع صحف األنبياء كلن
ٌ
ن
ٌ
السبلـ (ٗٔ).
علي عليهم ػا َّ
ٌ
٤تمػد ككصيٌة ٌ

ٝتعت أبا عبد اهلل 
كُب صحيحة عبد األعلى قاؿ :
ي
نيب جاء إالٌ ٔتعر ة ح ٌقما كتفضيلما على ىمن
يقوؿ :ما من ٍّيب
سوانا(٘ٔ).
كُب صحيحة بكَت بن أعُت قاؿ  :كاف أبو جعفر 
ذر ،يوـ أخذ
يقوؿ :إ ٌف اهلل أخذ ميثاؽ شيعتما بالوالية كهم ّّ
بالمبوة(.)ٔٙ
ا١تيثاؽ على ال ٌذ ٌر كاإلقرار له بالربوبيٌة ك ٌ
حملمد ٌ

)*( "لن" لعلٌها تصحيف "ٓب" كقد جاء ذلك ُب أخبا ور أخرل ُب نفس ا١تصدر .
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يظهر من ا٠ترب األخَت أ ٌف اهلل تعأب أخذ ا١تيثاؽ على ال ٌذ ٌر أم
على ا٠تلق أٚتعُت كشبه هم بال ٌذ ر لصغر األجزاء اليت تعلقت ّٔا
األركاح عمد ا١تيثاؽ ،كذلك عمد كوهنم ُب صلب موالنا آدـ 
أك بعد إخراجهم ممه ،قاؿ احمل ٌدث األسًتآبآدم  :إ ٌف األركاح
تعلٌقت ذلك اليوـ بأجساد صغَتة مثل الممل ،أخذ ممهم ا١تيثاؽ
بالوالية كغَتها(.)ٔٚ

إ ٌ
وول  :كيف يكو ف اهلل قد أخذ على ا٠تلق ا١تيثاؽ
كال ّ
كهم ٓب يتذ ٌكركا شيئان من ذلك اليوـ؟
والسنابٌ :إهنم ١تا غفلوا عن تذ ٌكره ُب عا ىٓب األبداف إالٌ ىمن
ٌ
كإما لوجود مانع ممه ،لذا إ ٌف
شاء اهلل؛ ٌإما لعدـ شرط التذ ٌكر َّ
تكليف و
و
ثاف ٢تم لد ع
بعث اهلل تعأب األنبياء للماس هو ٔتثابة
اٟتجة ،كيشهد لً ىما قلما ما كرد ُب حسمة بكَت بن
الغفلة كإكماؿ ٌ
أعُت قاؿ :كاف أبو جعفر  يقوؿ :إ ٌف اهلل أخذ ميثاؽ شيعتما
بالربوبيٌة
بالوالية بما كهم ّّ
ذر ،يوـ أخذ ا١تيثاؽ على ال ٌذ ٌر باإلقرار ٌ
٤تمد ٌأمته من الطُت كه ـ
بالمبوة كعرض اهلل ٌ
كجل على ٌ
ك ٌ
حملمد ٌ
عز ٌ
أظلٌة كخلقهم من الطيمة اليت خلق ممها آدـ كخلق أركاح شيعتما
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كعر هم
كعر هم رسوؿ اهلل ٌ
قبل أبداهنم بألفي عاـ كعرضهم عليه ٌ

عليٌان  ك٨تن نعر هم ُب ٟتن القوؿ(.)ٔٛ
كحسبما كرد عن موالنا اإلماـ الباقر  عن اهلل تعأب قاؿ:
السر كأخفى ،كأنا ا١تطٌلع على
"إ٘ب أنا اهلل ال إله إالٌ أنا ،عآب
ٌ
قلوب عبادم ،ال أحيف كال أظلم كال ألزـ أحدان إالٌ ما عر ته ممه

قبل أ ٍف أخلقه"(.)ٜٔ
كيشهد ٢تذا أيضان ما كرد ُب صحيحة زرارة قاؿ  :سألت أبا

كجل  :وإذ أخذ ربّه ي بنف
جعفر  عن قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
اللت بربّكت
آ م ي جنرىت ذر نجت وأ جدىت عقى أ فسجت
ُ
النا بقى  قاؿ  :ثبتت ا١تعر ة كنسوا الوقت كسيذكركنه
يومان ،كلوال ذلك ٓب يد ًر أح هد ىمن خالقه كال ىمن رازقه (ٕٓ) .بل ُب

ا١تهدم
بعض األخبار ا١تتضا رة أ ٌف اهلل تعأب أخذ ا١تيثاؽ لئلماـ
ٌ
بالمصرة ،ممها ما كرد عن ٛتراف عن موالنا أيب جعفر  قاؿ:
[إ ٌف اهلل تبارؾ كتعأب حيث خلق ا٠تلق خلق ماءن عذبان كماءن ماٟتان
أيجاجان اـتزج ا١تاءاف ،أخذ طيمان من أدٙب األرض عركه ىع ٍركان
يدبُّوف إٔب اٞتمة
شديدان قاؿ ألصحاب اليمُت كهم يها كالذر ي
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بسبلـ ،كقاؿ ألصحاب الشماؿ يدبوف إٔب المار كال أبإب ٍ .بٌ
ببكت النا بقى جد ا أ ْن تتنلنا نم التيا ة إ ّا
قاؿ :أللت ر
نّا عي ىذا غا قيي  قاؿٍ :بٌ أخذ ا١تيثاؽ على المبيُت قاؿ :
علي
ألست بربٌكم؟ ٍبٌ قاؿ  :كأ ٌف هذا ٌ
٤تمدان رسوؿ اهلل ،كأ ٌف هذا ٌ
أخ ىذ ا١تيثاؽ على أكلوا
أمَت ا١تؤممُت؟ قالوا :بلىٍ .
ثبتت ٢تم المبوة ك ى
كعلي أمَت ا١تؤممُت
(أيكٕب) العزـ أال إ٘ب ربٌكمٌ ،
ك٤تمد رسوٕبٌ ،
ا١تهدم أنتصر
كخزاف علمي ،كأ ٌف
كأكصياؤه من بعده كالة أمرم ٌ
ٌ
به لديٍت ،كأيظهر به دكليت ،كأنتقم به من أعدائي ،كأ ٍيعبى يد به طوعان
يقر ثبىتىت
ككرهان؟ قالوا :أقررنا كشهدنا يا ٌ
رب  .كٓب ٬تحد آدـ كٓب ٌ
عزـ على اإلقرار
العزٯتة ٢تؤالء ا٠تمسة ُب
ا١تهدم ،كٓب يكن آلدـ ه
ٌ
كجل  :ولتد عجد ا إلى آ م ي بل نلف
به كهو قوله ٌ
عز ٌ
ت
ولت سد لو عز اً  قاؿ :إ٪تا يعٍت ًتؾ ٍ .بٌ أمر ناران أ ّْ
يج ىج ٍ
قاؿ ألصحاب الشماؿ  :ادخلوها هابوها ،كقاؿ ألصحاب
اليمُت :ادخلوها كانت عليهم بردان كسبلـ ان ،قاؿ أصحاب
رب أقلما ،قاؿ  :قد أقلتكم اذهبوا ادخلوها
الشماؿ :يا ٌ
هابوها ،ىػثى َّم ثبتت الطاعة كا١تعصية كالوالية](ٕٔ).
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اٟتجة بن اٟتسن
وخالصة التنل  :إ ٌف خبل ة موالنا اإلماـ ٌ

؛ حيث كانت
مرسلة كمطلىقة بعكس خبل ة أبيما آدـ
ى
٤تمد دكف العكس إذ ٓب يشًتط اهلل على
مشركطة بوالية آؿ ٌ
ا١تهدم
أئمتما كالية أحد عليهم ،من هما كانت خبل ة اإلماـ
ٌ
كمن سوؼ يأٌب من بعده ،لذا كرد ُب زيارته
 على ىمن سبقه ى

اللسةُ عقى َي ضى وَي بتف".
ا١تقدَّسة" :أ جد أ ّ َ
ه ّ
كحسبما كرد ُب الزيارة اٞتامعة " :ورضيكت خقفاا ف أرضو "
إذ ٓب ير ً
تض ا٠تبل ة ا١تطلىقة ألحد غَتهم أل ٌف ارتضاءىه كوهنم
يدؿ على مشوليٌة ما عمدهم دكف غَتهم من خلفاء اهلل
خلفاء له ٌ
الصاٟتُت  ،هذا مضا ان إٔب أ ٌف اهلل
ا١ترسلُت كاألكلياء ٌ
كاألنبياء ك ى
تامةن كما
تعأب حيمما جعل آدـ  خليفة ٓب ٬تعله كلمةن ٌ
هدم  ،قارف بُت قوله تعأب  :إ ف
حصل ١توالنا اإلماـ آب ٌ

أئسة جدون
واعل ف األرض خقيفة  كبُت قوله :ووعقناىت ّ
ٌ
ِ
الصالة وإ ناا الز اة
بأ ر ا وأووينا إليجت ْع َل الخيرات وإ ام ّ

و ا نا لنا عابد ي ( األنبياء )ّٕ/كنظَتها قوله تعأب  :ووعقنا

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………78.…………...

ا بآ اتنا ن ننن 

لسا صبروا و ا ن
أئسة جدون بأ ر ا ّ
نجت ّ
السجدة .)ِْ/
( ٌ
السبلـ ال يوجد لفت
كُب نصوص مستفيضة عمهم عليهم َّ
"ممهم" في خرب حفص بن غياث عن موالنا أيب عبد اهلل 
باألئمة من عًتته
قاؿ :صرب رسوؿ اهلل ُب ٚتيع أحواله ٍبٌ ٌ
بشر ٌ

لسا ص روا
أئسة جدون بأ ر ا ّ
بالصرب قاؿ :ووعقناىت ّ
ككصفوا ٌ
و ا نا بآ اتنا ن ننن.)ٕٕ(
 قاؿ :نػزلت هذه اآلية :
كعن موالنا أيب جعفر

لسا صبروا و ا نا بآ اتنا
أئسة جدون بأ ر ا ّ
ووعقناىت ّ
خاصة كتبل اآلية (ٖٕ).
ن نننُ ب ًكلٍد اطمة عليها َّ
السبلـ ٌ
أئمة؛
ذريٌة ٌ
الص ٌديقة ٌ
كعلى رض كجود كلمة "ممهم" تعٍت أ ٌف من ٌ
أئمة اإلماـ أعظم رتبةن عمد
كحيث إ ٌف آؿ البيت عليهم َّ
السبلـ ٌ
ؼ باإلمامة
ا١ترسلُت بدليل أ ٌف إبراهيم  يشّْر ى
اهلل من األنبياء ك ى
عقه لقناس إ ا اً ؛ كأل ٌف
مرسبلن إ ف ج ا َ
بعدما كاف نبيان ى
الصرب عليه ،ؽ اؿ
اإلمامة ال يما٢تا إالٌ ىمن كطٌن نفسه على الببلء ك ٌ
تعأب :و ا ُـقَ ّتاىا إوّ الّذ ي صبروا و ا ُـقَ ّتاىا إوّ ذو ٍّ
وظ
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عظ م
ي  ( صلت ،)ّٓ/كُب آية أخرل  :و ا ُـقَ ّتاىا إوّ
الصابرون( القصص.)َٖ/
ّ

إ ْن يل لنا  :إ ٌف خرب حفص بن غياث يشَت إٔب أنه ليس ُب
اآلية لفت "ممهم" ،كهو ٮتالف السياؽ القرآ٘ب إذ إ ٌف اآلم ة ُب
أئمةن،
تعداد المػ ى
ّْعم اإل٢تيٌة على بٍت إسرائيل حيث جعل  ممهم ٌ
يصح األخذ به.
كهذا السياؽ مقدَّـ على ا٠ترب ،لذا ال ٌ

حجةن عمدنا ٨تن الشيعة اإلماميٌة؛
والسناب :ليس السياؽ ٌ
متفرقان كُب موارد متع ٌددة ،كعليه كيف
أل ٌف نزكؿ اآليات كاف ّْ
يكوف حجةن و
حيمئذ؟!
ٌ
الركوف إليه ُب بعض ا١توارد بل ٯتمع من األخذ
كعلى رض ٌ
دؿ خرب صحيح عليه ْتيث يكوف مصداقان من
ٓتبل ه إذا ٌ
مصاديق اآلية أك بطمان ـ ػف بطوهنا حسبما أشارت إٔب ذلك
السبلـ ،كقد ذكرنا كجه عدـ
األخبار ا١تتظا رة عمهم عليهم َّ
حجية السياؽ القرآ٘ب ُب كتابما أّٔى ا١تداد ُب شرح مؤ٘تر علماء
بغداد لَتاجع فيه وائد ٚتٌة.
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السبلـ هم أهل الصرب ،كليس هماؾ
وبالسسقة؛ أئمتما عليهم َّ

أشخاص اصرب من
ىمن هو أصرب ممهم ،كلو كاف ُب الوجود
ه
أئمتما ،كهذا خلف ما كرد
األئمة عليهم َّ
السبلـ لكانوا أ ضل من ٌ
ٌ
عليهم
ُب اآليات كآية التطهَت كآية الوالية كغَت٫تا من أهنم
ٌ
السبلـ أ ضل خلق اهلل تعأب على اإلطبلؽ ،كما جاء ُب خرب
َّ
ص َّرب كشيعتما أصرب ممٌا " ال ٯتكن اإلعتماد عليه
ضعيف من "أنٌما ي
كذلك لضعفه سمدان ك١تخالفته للكتاب كاألخبار الصحيحة عمدنا
ضرب هذا ا٠ترب بع رض اٞتدار ١تخالفته
كأحكاـ العقل ٌ
السليم ،يي ى
لؤلسس العقيديٌة عمدنا ٌ ،أما ٥تالفته للكتاب الكرٙب ؤل ٌف كجود
ي
ىمن هو أصرب ممهم يستلزـ أ ضليته عليهم مع أ ٌف اهلل تعأب

الروس أىل
ٌ
طهرهم بقوله تعأب  :إ سا ر د اهلل ليذى عنكت ّ
دؿ ممها
البيت و طجر ت تطجيراً  ،ك ٌأما ٥تالفته لؤلخبار لما ٌ
القمة ُب الصرب كالصدؽ
علو مقامهم عليهم َّ
السبلـ كأهنم ٌ
عٔب ٌ
كالطهارة ،عدـ صربهم بسبب كجود ىمن هو أصرب ممهم خبلؼ
الطهارة.
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ك ٌأما العقل لحكمه بعػدـ جػواز تقدٙب ا١تفضػوؿ على
الفاضل.
و ي وونه َّ
اللسة
الشبَو بيي نو ا آ م  و نو ا اإل ام ّ

:
إ ٌف موالفا آدـ  بكى على ترؾ األ ٍىكىٔب (ا٠تطيئة ) حىت
تقرح خ ٌداه من كثرة ال ٌدمع ،بكاؤه كاف على نفسهٌ ،أما موالنا
ٌ
اٟتجة  كاف كال يزاؿ بكاؤه على ج ٌده اإلماـ
اإلماـ ٌ
اٟتسُت  كشتٌاف ما بُت البكاءىين؟! قد كرد ُب زيارة الماحية:
عقيه بدل الد نع
َ

َّه صباواً و لااً وألبكيَ َّي
(( ؤل دبن َ
اً))(ٕٗ).
األكىٔب،
هذا مضا ان إٔب أ ٌف سبب بكاء آدـ  هو ترؾ ٍ
لكن
كتىػ ٍرؾ األ ٍىكىٔب بالمسبة ٍّيب
لميب كرٙب ي
عدـ كماؿ ُب بعض مقامهٌ ،
عجل اهلل تعأب رجه الشريف ٓب يػي ٍع ىهد ممه
اٟتجة ٌ
موالنا اإلماـ ٌ
كجل
كلن يػي ٍع ىهد ممه تىػ ٍرؾ األ ٍىكىٔب ،كيف؟ كقد كشف عمه ٌ
عز ٌ

طجر ت تطجيراً ،ىمن كصل إٔب مقاـ التطهَت ا١تطلىق
بقوله :و ّ
ذاؾ التطهَت؟ لو رضما صدكر تىػ ٍرؾ
ال يصدر ممه ما ٮتالف ى

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………82.…………...

اٟتجة  ػ ك رض ا١تحاؿ ليس ٤تاالن ػ؛
األ ٍىكىٔب عن موالنا اإلماـ
ٌ
ي
إ ٌف ذلك يتماَب مع إطبلؽ التطهَت الوارد ُب اآلية الشريفة ،مضا ان
كجل بتطهَتهم ا١تطلىق ،عدا عن أ ٌف
الستلزامه تكذيب ا١تؤب ٌ
عز ٌ
ترؾ األكٔب و
بكل كياف
حيمئذ ُّ
ٍ
يمم عن عدـ إحاطة اآلية الشريفة ٌ
اإلماـ  كهو خلف األدلٌة الدالٌة على اإلحاطة.

اللسة
و ي وونه ال ّ
النبف آ م  و نو ا اإل ام ّ
شبو بيي ّ
:
الميب آدـ  ىعلً ىم األٝتاء كلٌها ،كهي اليت احتاجها ُب
إ ٌف ٌ
مراحل تبليغه ،أك بتعبَت آخر أكضح ًع ٍلم ما كاف كيكوف ،كٓب يعلم
ما سيكوف إٔب انقضاء العآب ،هذا كلٌه على مسلك ىمن ٌسر
٤تمد رسوؿ اهلل صلٌى
"األٝتاء " بغَت ذكات ا١تعصومُت من عًتة ٌ
اهلل عليه كآله كسلَّمٌ ،أما على التفسَت الصحيح لؤلٝتاء إنه ييراد
ّٔا أٝتاء الميب كأهل بيته ا١تطهرين إ ٌف ٢تؤالء صلوات ريب عليهم
بكل اللغات كاللهجات،كاف يعلمها الميب آدـ
أٝتاء متع ٌددة ٌ
ً
ا١تهدم  ىعلً ىم
تأمل  .كاإلماـ
 ،ع ٍلمان حضوريان شهوديانٌ ،
ٌ
ما ىعلً ىمهي كما ٓب يعلى ىمه آدـ  ،إ ٌف موالنا آدـ  أ ٍيع ًط ىي من
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اإلسم األعظم ٜتسةن كعشرين حر ان ،كأ ً
ا١تهدم
اإلماـ
موالنا
ي
يعط
ٌ
ى
 إثمُت كسبعُت حر ان.
مضا ان إٔب أ ٌف ما علً
٤تمد
ه
م
ى
ي
الميب آدـ  كاف بربكة آؿ ٌ
ى
ٌ
السبب ُب
عليهم َّ
السبلـ ،آؿ البيت عليهم صلوات اهلل هم ٌ
ٖتصيل نبيما آدـ  للمعر ة؛ أل ٌف ا١تعلوؿ يدكر كراء العلٌة،
ً
ً
ا١تسبّْب،
لوال العلٌة لى ىما يكج ىد ا١تعلوؿ ،كلوال السبب لى ىما يكج ىد ى
لوال آؿ البيت لى ىما كاف آدـ  نبيٌان كخليفةن ُب األرض؛ إذا
عز شأنه كبُت ا١تبلئكة
السبب ا١تتصل بُت اهلل ٌ
كاف آدـ  هو ٌ

 ا آ م أ بئجت بأسسائجت  لذا كاف أ ضل ـ هنم ،ىمن هو يا
عز ذكره؟ اهلل تعأب عمدما
السبب بيمه كبُت اهلل تعأب ٌ
تيرل ٌ
سبب ُب ا٠تطاب؛
الميب آدـ  ال ب ٌد أ ٍف يكوف هماؾ ه
خاطب ٌ
عز شأنه عمدما تكلٌم مع آدـ  كاف تكلٌمه معه
إذ إ ٌف البارم ٌ
الصوت
بواسطة صوت أكجده البارم  ،كال ب ٌد أ ٍف يكوف هذا ٌ
شك أ ٌف أحبَّها إليه  هو صوت
أحب األصوات إليه  ،كال ٌ
ٌ
ً
لعل القائل آلدـ
علي ا١ترتضى  ،كما يي ٍدريما ٌ
موالنا اإلماـ ٌ

علي بن أيب
  ا آ م أ بئجت بأسسائجت  هو أمَت ا١تؤممُت ٌ
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طالب  لكونه سيٌد آدـ  كمعلّْم آدـ  ،كلوال موالنا
علي  لى ىما صار آدـ  نبيٌان؛ إذ بفضل كال ية أمَت ا١تؤممُت
ٌ
السبلـ أنبياءن كحججان.
ا١ترسلوف عليهم َّ
علي  صار ى
ٌ

وزبدة السخض:
اٟتجة ا١تمتظر ٚ تيع العلوـ اليت
كرث اإلماـ ٌ
إ ٌف اهلل تعأب ٌ
الميب آدـ  ،كال ٯتمع كوهنا (أم هذه العلوـ اليت
كانت مع ٌ
الس الـ .
الميب آدـ  )بسببهم كبفضلهم عليهم َّ
كاف ٭تملها ٌ
كيشهد لً ىما قلما ما كرد ُب الصحيح عن موالنا أيب عبد اهلل 
أنه قاؿ  :إ ٌف العًٍل ىم الٌذم نػزؿ مع آدـ ٓ ب يػيٍرىع ،كما مات
عآب إالٌ كقد كرث ًع ٍلمه؛ إ ٌف األرض ال تبقى بغَت ً
ً
عآب(ٕ٘).
ىي
ه
ٌ
و ي وونه َّ
اللسة
النبف آ م  و نو ا اإل ام ّ
الشبَو بيي ّ
:
إ ٌف اهلل  أحِت األرض بعبادة اهلل بعد موهتا بكفر بٍت اٞتاف
اٟتجة  ٭تِت األرض بدين اهلل ،كعبادته
كطغياهنم ،كاإلماـ ٌ
كعدله ،كإقامة حدكده بعد موهتا بكفر أهلها كظلمهم كعصياهنم.
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كرد عن موالنا اإلماـ أيب جعفر ُ ب قوله تعأب   :ح ي
األرض بعد نتجا  قاؿ  :يحٚب اهلل  بالقائم بعد موهتا ،يعٍت
ٔتوهتا كفر أهلها كالكا ر ميٌت(.)ٕٙ
كُب خ ورب عن موالنا اإلماـ الكاظم

ُ ب تفسَته لقوله

تعأب   :لف األرض بعد نتجا  قاؿ  :ليس ٭تييها بالقطر،
كلكن يبعث اهلل رجاالن يحيوف العدؿ تحِت األرض إلحياء
العدؿ كإلقامة اٟت ٌد يه أنفع ُب األرض من القطر أربعُت

صباحان(.)ٕٚ
كلكن رؽ بُت إحياء آدـ  لؤلرض كإحياء اإلماـ 
٢تا ،إذ إ ٌف إحياء آدـ كاف نسبيان كليس كليٌانٌ ،أما اإلماـ إحياؤه
لؤلرض يكوف كليان ،مضا ان إٔب أ ٌف آدـ  كانت كظيفته طرد
اٞتاف الفاسقٌ ،أما اإلماـ وظيفته أصعب ـ ف حيث صعوبة
ككعورة اإلصبلح الٌذم يتبمٌاه اإلماـ  بسبب كجود الفاسقُت
اٞتن كاإلنس.
كا١تارقُت من ٌ
بف نح :
باىنو  بالنّ ّ
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من كجوه الشَّبىه بيمهما أ ٌف نوحان شيخ األنبياء عاش ٜتسائة
اٟتجة  شيخ األكصياء كاألنبياء كلد عاـ
كألفي عاـ ،كالقائم ٌ
ٜتس كٜتسُت كـ ائتُت ُب ا٠تامس عشر من شعباف ،كهو إٔب
الس ٌجاد  قاؿ  :إ ٌف
اآلف ما يزاؿ حيٌان،من هما كرد عن اإلماـ ٌ
ُب القائم  يسمٌة من آدـ كمن نوح كهي طوؿ العمر.
لعل اٟتكمة ُب طوؿ عمر نوح  هي إثبات طوؿ عمر
ك ٌ
العامة شيعةى آؿ اؿبيت عليهم
اإلماـ ٌ
اٟتجة حىت ال يػي ىع َّْت أح هد من ٌ
اٟتجة ا١تمتظر  حيٌان.
َّ
السبلـ ُب بقاء اإلماـ ٌ
و ي وونه َّ
طهر
الشبَو بينجسا أ ضاً  :إ ٌف نوحان ٌ 
رب و تذر عقى األرض ي
األرض من الكا رين قاؿ ِّ  :ل

األرض من الكا رين
يطه ير
اٟتجة ّْ 
ى
الكا ر ي ّاراً ،كاإلماـ ٌ
ْتي ىسامه حىت ال يػيٍب ًقي ممهم آثاران.
ػ
ا١تهدم
ْتق اإلماـ
كلو تصفحما مقاطع األدعية الواردة ٌ
ٌ
صحة دعوانا ا١تتق ٌدمة ،في دعاء يوـ
ركحي لمعليه الفداء ػ لرأيما ٌ
الرضا  قاؿ:
اٞتمعة الوارد عن موالنا اإلماـ ٌ
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بقوتك ،كارد ه
كقوه ٌ
"كانصره بمصرؾ ،كأيٌده ّتمدؾ الغالبٌ ،
ً
درعك
ٔتبلئكتك ،كك ًاؿ ىمن كا اله ،كعاد ىمن عاداه ،كألبسه ى
الصدع ،كارتق به
اللهم اشعب به ٌ
اٟتصيمة ،كح ٌفه با١تبلئكة ح ٌفانٌ ،
ً
ت به اٞتور ،كأظهر به العدؿ ،كزيٌن بطوؿ بقائه
الفتق ،كأىم ٍ
كاخذؿ
كقو ناص ًريه
بالرعبّْ ،
األرض ،كأيّْ ٍده بالمصر ،كانصره ٌ
غشه ،كاقتل به
خاذليه ،كدمدـ على ىمن نصب لهّْ ،
كدمر ىـ ف ٌ
جباب الكفر عي ىم ىده كدعائمه ،كاقصم به رؤكس الضبللة كشارعة
رة
السمة كمقوية الباطل ،كذلّْل به اٞتبارين كأبًر به
البدع ك٦تيتة ُّ
كبرها
الكا رين كٚتيع ا١تلحدين ُب مشارؽ األرض كمغارّٔا ّْ
آثران،
كْترهاكسهلها كجبلها حىت ال تدع ممهم ديٌاران كال تيبقي ٢تم ا
عبادؾ كأ ً
طهر ممهم ببلدؾ ك ً
ىعَّز به ا١تؤممُت
اشف ممهم ى
اللهم ّْ

كأحي به سمن ا١ترسلُت كدارس حكم المبيُت(.)ٕٛ
حجتك ُب
٤تمد ٌ
صل على ٌ
كُب دعاء زيارة آؿ ياسُتٌ " :
اللهم ٌ
أرضك كخليفتك ُب ببلدؾ ،كال ٌداعي إٔب سبيلك كالقائم
كٕب ا١تؤممُت كبوار الكا رين ك٣تلٌي الظُّلمة
بقسطك كالثائر بأمرؾٌ ،
كممَت اٟتق كالماطق باٟتكمة كالص ٌدؽ ككلمتك التامة ُب أرضك
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الوٕب الماصح سفيمة المجاة كعلم ا٢تدل كنور
ا١ترتقب ا٠تائف ك ٌ
تقمص كارتدل ك٣تلٌي العمى الٌذم ٯتؤل
أبصار الورل كخَت ىمن ٌ
األرض قسطان كعدالن كما ملئت ظلمان كجوران إنٌك على كل و
شيء
ٌ
صل على كليٌك كابن أكليائك الٌذين رضت عليما
قديرٌ ،
اللهم ٌ
كطهرهتم تطهَتان،
الرجس ٌ
طاعتهم كأكجبت ح ٌقهم كأذهبت عمهم ٌ
اللهم انصره كانتصر به لديمك كانصر به أكلياءؾ كأكلياءه كشيعته
ٌ
كطاغ كمن
باغ و
كل و
اللهم أعذه من ٌ
كأنصاره كاجعلما ممهمٌ ،
شر ٌ
شر ٚتيع خلقك كاحفظه من بُت يديه كمن خلفه كعن ٯتيمه كعن
ٌ
يوصل إليه بسوء كاحفت يه رسولك
ٝتاله كاحرسه كاممعه من أ ٍف ى
كآؿ رسولك كأظ ًهر به العدؿ كأيّْ ٍده بالمصر كانصر ناصريه كاخذؿ
خاذليه كاقصم به جبارة الكفر كاقتل به الكفار كا١تما قُت كٚتيع
ا١تلحدين حيث كانوا من مشارؽ ا ألرض كمغارّٔا ٌبرها كْترها
كامؤل به األرض عدالن كأظ ًهر به دين نبيك صلٌى اهلل عليه كآله
كاجعلٍت اللهم من أنصاره كأعوانه كأتباعه كشيعته كأر٘ب ُب آؿ
عدكهم ما ٭تذركف إله اٟتق آمُت يا ذا
٤تمد ما يأملوف كُب ٌ
ٌ
الراٛتُت".
اٞتبلؿ كاإلكراـ يا أرحم ٌ
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اٟتق اٞتديد
السبلـ على ٌ
كُب زيارة أخرل ركاها إبن طاككسٌ " :
ك ً
السبلـ على ٤تيي ا١تؤممُت كمبَت
يبيد،
ال
علمه
ذم
ل
ا
العآب
ٌ
ٌ
السبلـ على صاحب الصمصاـ ػ السيف القاطع
الكا رين ٌ ...
الصبلة عليه كرد عمهم :
الٌذم ال يمثٍت ػ ك بلٌؽ ا٢تاـ " ،كُب صفة ٌ
كٕب اٟتسن ككصيٌه
صل على ٌ
" ٌ
كصل على ٌ
٤تمد كأهل بيتهٌ ،
اللهم ٌ
ككارثه القائم بأمرؾ كالغائب ُب خلقك ك ً
إلذنك ،اللهم
ا١تمتظر
ى
أ٧تز كعده ك ً
أكؼ عهده ،ك ً
كقرب ب ٍعده ك ً
اكشف عن
صل عليه ّْ ي
ٌ
بأسه حجاب الغيبة كأظ ًهر بظهوره صحائف احملمة ،كقدّْـ أمامه
الرعب ،كثبّْت به القلب ،كأىقًم به اٟترب ،كأيّْ ٍده و
ّتمد من ا١تبلئكة
ٍ
ٍ
ٌ
ديمك أٚتعُت ،كأ٢تً ٍمه أ ٍف ال يدع
مسومُت ،كسلّْطه على أعداء ى
ٌ
رده ،كال
ممهم ركمان إالٌ ه ٌده  ،كال هامان إالٌ ق ٌده ،كال كيدان إالٌ ٌ
بلعوف إالٌ أهلكه ،كال سًتان إالٌ هتكه ،كال ىعلىمان إالٌ ن ٌكسه ،كال
سلطانان إالٌ كسبه  ،كال ر٤تان إالٌ قصفه ،كال ـ طردان إالٌ خرقه ،كال
جمدان إالٌ ٌرقه ،كال ممربان إالٌ أحرقىه ،كال سيفان إالٌ كسره ،كال صممان
رضه ،كال دمان إالٌ أراقه ،كال جوران إالٌ أباده ،كال حصمان إالٌ
إالٌ ٌ
خربه ،كال مسكمان إالٌ
هدمه ،كال بابان إالٌ ردمه ،كال قصران إالٌ ٌ
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تٌشه  ،كال سهبلن إالٌ أكطأه ،كال جببلن إالٌ صعده ،كال كمػزان إالٌ
الراٛتُت".
أخرجه ،برٛتتك يا أرحم ٌ
و ي وونه َّ
الشبَو  :أ ٌف نوحان صرب ألف سمة إالٌ ٜتسُت عامان

على قومه ،قاؿ تعأب   :قبي يجت ألف سنة إوّ خسليي
عا اً أخذىت الطن ان وه م السنن .
اٟتجة  صرب ممذ أ ٌكؿ إمامته إٔب كقتما اٟتاضر،
كاإلماـ ٌ
كصربه كحلمه أعظم من حلم نوح .
ُ ب
كمن كجوه الشَّبىه بيمهما أ ٌف ىمن ٗتلٌف عن نوح
ك
اٟتجة  ىهلى ى
كمن ٗتلٌف عن اإلماـ ٌ
ركوب السفيمة غرؽ ،ى
أيضان.
عز شأنه رجه ك ىرج أصحابه حىت رجع
كنوح ٌ 
أخر اهلل ٌ
عز شأنه رجه
اٟتجة ٌ
يؤخر اهلل ٌ
عمه أكثر القائلُت به ،ككذا اإلماـ ٌ
كىػىرج أكليائه حىت يرجع عمه أكثر القائلُت به.
كمن كجوه الشَّبه أ ٌف نوحان  يبلغ صوته شرؽ األرض
كغرّٔا حُت ندائه كصيحته ،ككاف هذا اٟت ٌد أحد معجزاته ،ك ٌأما
الركن كا١تقاـ حُت ظهوره ،ؼيصرخ
اإلماـ القائم  يقف بُت ٌ
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كمن ذخرهم اهلل
صرخة يقوؿ  :يا معاشر نقبائي كأهل ٌ
خاصيت ،ى
لمصرٌب قبل ظهورم على كجه األرض ،إيتو٘ب طايعُتًً ،تيد
صيحتيه  عليهم كهم ُب ٤تاريبهم كعلى يػ يرًش ًهمُ ،ب شرؽ
كل ىر يجل،
األرض كغرّٔا يسمعونه ُب صيحة كاحدة ُب أيذيف ٌ
يجيئوف ٨توها ،كال ٯتضي ٢تم إالٌ كلمحة بصر ،حىت يكونوا
الركن كا١تقاـ.
كلٌهم بُت يديه بُت ٌ
بالنبف صالح :
باىنو ّ 

لما رجع إليهم
قد يركم أ ٌف صاٟتان  غاب عن قومه ٌ
يظهر
أنكره كثَته ممهم ،ككذا اإلماـ ٌ
اٟتجة بن اٟتسن ؛ إنٌه ى
و
ُب صورة شاب دكف أربعُت سمة كالمٌاس بُت موقً ون ٍّيب
كجاحد،
كشاؾ
يدعوهم يمكركنه ،يقتلهم ،كا١توقموف يطلبوف ممه العبلمة
َتيهم ،يبايعونه .
بالنبف إبراىيت الخقيل :
باىة اإل ام ّ
اللسة ّ 

السبلـ عديدة:
كجوه الشَّبه بيمهما عليهما َّ
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نجا  :أ ٌف سيٌدنا إبراهيم ا٠تليل  خفي ىٛتٍليهي ككالدته،

دم  كذلك.
كاإلماـ ٌ
اٟتجة ا١ته ٌ
يشب [أم :يكرب كيممو ] ُب اليوـ كما
الميب إبراهيم ٌ 
ك ٌ
يشب غَتيه ُب
يشب غَتيه ُب اٞتمعة،
كيشب ُب اٞتمعة كما ٌ
ٌ
ٌ
السمة حسبما كرد
الشهر،
كيشب ُب ٌ
ٌ
الشهر كما ٌ
ٌ
يشب غَتيه ُب ٌ
اٟتجة قد كرد ُب خرب
ُب األخبار ،ككذا موالنا كسيٌدنا اإلماـ ٌ
لما كاف بعد أربعُت يومان
حكيمة رضي اهلل عمها أهنا قالت ٌ :
الزماف 
ي
٤تمد  إذا موالناصاحب ٌ
دخلت دار اإلماـ أيب ٌ
ٯتشي ُب ال ٌدار لم ىأر كجهان أحسن من كجهه ،كال لغةن أ صح من
عز
٤تمد  :هذا ا١تولود الكرٙب على اهلل ٌ
لغته ،قاؿ ٕب اإلماـ أبو ٌ
قلت له :يا سيٌدم له أربعوف يومان يُ ،كأنا أرل من أمره ما
كجل ،ي
ٌ
أرل؟ قاؿ  :يا عميت أما علًم ً
ت أنٌا معشر األكصياء نمشؤ
ٌ ى ىٍ
ُب اليوـ ما يمشؤ غَتنا ُب ٚتعة ،كنمشؤ ُب اٞتمعة ما يمشؤ غَتنا
السمىة.
ُب َّ
و ي وونه َّ
الشبو بينجسا:
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أ ٌف إبراهيم ا٠تليل  اعتزؿ الماس لقوله تعأب حكايةن
اٟتجة اعتزؿ
عمه:واعنزلكت و ا تدعنن ي ون اهلل كاإلماـ ٌ
الماس ال٨ترا هم عن ديمه القوٙب كعدـ أهليتهم للقا ئه كالفوز
ب
صحبته ،آهان لمفوسما اليت غرقت ُب ْتر اآلثاـ لم تعيد تأنس إالٌ
بالظُّلمة.
و ي وونه َّ
الشبو بينجسا:
أ ٌف إبراهيم ا٠تليل  كقعت له غيبتاف:

األولى :عمد كالدته  بقي ُب الغار.

الثا ية ١ :تا غاب عن قومه ُب العراؽ كذهب إٔب لسطُت،
ٌ
اٟتجة  كقعت له غيبتاف:
ككذا اإلماـ ٌ
األولى :الغيبة الصغرل.

الثا ية :الغيبة الكربل.
و ي وونه َّ
الشبو:

أ ٌف الميب إبراهيم  بٌت البيت ككضع اٟتجر األسو د ُب

مكانه ا١تعركؼ  :وإذ ر ع إبراىيت التناعد ي البيت

اللسيع العقيت  كلئلماـ
واسساعيل ربّنا تتبّل نّا إ ّ َ
هأ َ
ت ّ
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اٟتجة  مثل ذلك حيث كرد عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل
ٌ
يرده إٔب أساسه،
 قاؿ :إذا قاـ القائم هدـ ا١تسجد حىت ٌ

كحوؿ ا١تقاـ إٔب ا١توضع الٌذم ؾاف يه (.)ٕٜ
ٌ
ا١تهدم  هو الٌذم كضع اٟتجر األسود ُب مكانه
اإلماـ
ٌ
قصة لطيفة ركاها صاحب "ا٠ترائج
١تٌا ٌ
رده القرامطة ،من هما نورد ٌ
٤تمد بن قولويه قاؿ :
كاٞترائح" بإسماده إٔب أيب القاسم جعفر بن ٌ
للحج ،كهي
١تا
ي
كصلت بغداد ُب سمة تسع كثبلثُت كثبلٙتائة ٌ
ٌ
رد القرامطة يها اٟتجر إٔب مكانه من البيت ،كاف
السنة اليت ٌ
ٌ
أكرب ٫تٌي الظفر ٔتىن يمصب اٟتجر؛ ألنه مض ل ُب أثماء الكتب
اٟتجة ُب الزماف ،كما ُب زماف
ٌ
قصة أخذه كأنٌه يمصبه ُب مكانه ٌ
استقر.
اٟتجاج كضعه اإلماـ زين العابدين ُ ب مكانه
ٌ
ٌ
اعتللت علٌةن صعبةن خفت ممها على نفسي ،كٓب يتهيٌأ ٕب ما
ي
استمبت ا١تعركؼ بابن هشاـ ،كأعطيتيه رقعة ٥تتومة،
قصدت له،
ي
ي
أسأؿ يها عن م ٌدة عمرم ،كهل تكوف ا١تميٌة ُب هذه العلٌة أـ ال؟
كقلت٫ :تٌي إيصاؿ هذه الرقعة إٔب كاضع اٟتجر ُب مكانه،
ي
كأخذ جوابه ،كإٌ٪تا أندبك ٢تذا.
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قاؿ آبعركؼ بابن هشاـ١ :تا حصلت م ٌكة كعزـ على إعادة
ٌ
بذلت لسدنة البيت ٚتلة ٘ت ٌكمت معها من الكوف ْتيث
اٟتجر ي
عٍت
أرل كاضع اٟتجر ُب مكانه ،ك ي
أقمت معي ممهم ىمن ٯتمع ٌ
ازدحاـ المٌاس ،كلٌما عمد إنساف لوضعه اضطرب كٓب يستقم،
أقبل غبلـ أٝتر اللوف ،ىح ىسن الوجه ،تماكله ككضعه ُب مكانه
استقاـ كأنه ٓب يزؿ عمه ،كعلت لذلك األصوات ،كانصرؼ
مهضت من مكا٘ب أتبعه ،كأد يع الماس عٍت
خارجان من الباب،
ي
ظن يب اإلختبلط ُب العقل ،كالماس يفرجوف ٕب،
ٯتيمان كمشاالن ،حىت ٌ
كعيٍت ال تفارقه ،حىت انقطع عن الماس ،كمت أسرع السَت
خلفه ،كهو ٯتشي عٔب تؤد ة كال أدركه.
إٕب
التفت َّ
لما حصل ْتيث ال أحد يراه غَتم ،كقف ك ى
ٌ
قاؿ:هات ما معك ،ماكلتيهي الرقعة ،قاؿ من غَت أ ٍف يمظر يها:
عليك ُب هذه العلٌة،كيكوف ما ال ب ٌد ممه بعد
قل له :الخوؼ ى
علي الزمع حىت ٓب أطق حراكان ،كتركٍت
ثبلثُت سمة  .قاؿ :وقع َّ
كانصرؼ.
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لما كاف سمة تسع
قاؿ أبو القاسم  :أعلمٍت ّٔذه اٞتملةٌ ،
إعتل أبو القاسم أخذ يمظر ُب أمره ،كٖتصيل جهازه إٔب
كستُت ٌ
قربه ،ككتب كصيٌته ،كاستعمل اٞت ٌد ُب ذلك.
بالسبلمة،
قيل له :ما هذا ا٠توؼ؟ كنرجو أ ٍف ٌ
يتفضل اهلل تعأب ٌ
عليك ٥تو ة.
ما ى

خو ت يها .مات ُب علٌته(ٖٓ).
السمة اليت ٌ
قاؿ :هذه ٌ
القصة تمبؤان لئلماـ بأ ٌف السائل ال ٯتوت إالٌ بعد ثبلثُت
ُب ٌ
يدؿ على أ ٌف ًع ٍلمه ليس ممحصران ُب ليلة القدر
عامان ،هذا ٌ
يتصور السذج من أدعياء العلم ،هذا مضا ان إٔب أ ٌف
حسبما ٌ
شباهته باألنبياء ال تستلزـ أ ٍف يككف شبيهان ّٔم ُب ترؾ األكٔب ،بل
معماه شباهته ّٔم ُب الكماالت كالفضائل.
مضا ان إٔب أ ٌف ُب القصة تأكيد ان على عمل الرقعة الٌذم كاف
متداكالن عمد الشيعة ممذ تلك الفًتة إٔب يومما هذا ،كهي كسيلة
اٟتجة
الركحي كالمفسي كالفكرم باإلماـ ٌ
من كسائل اإلتصاؿ ٌ
 خبلؿ الغيبة ،كقد اشتيهر العمل ّٔا ممذ سفارة الوكبلء
األربعة صلوات اهلل عليهم ُب الغيبة الصغرل ،كتشهد التجربة
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اٟتجة 
التزكد من اإلماـ ٌ
بقضاء اٟتوائج ّٔا ،يمبغي للمؤممُت ٌ
من خبل٢تا بعرض حوائجهم يها على جمابه األقدس ،كإلقائها
كمن ال ٬تيد الكتابة ،ليقرأ حاجته على
ُب هنر أك بئ ور مهجورة ،ى
كرقة ،كيضرب بإصبعه عليها خبلؿ عرض حاجته على اإلماـ
.
بالنبف نسف :
باىنو ّ 
ا١تهدم 
أ ٌف يوسف كاف أٚتل أهل زمانهٌ ،أما اإلماـ
ٌ
أٚتل ممه لكونه ػ ركحي داه ػ أشبه الماس برسوؿ اهلل كهو أٚتل
من يوسف كلكمٌه ٓب يظهر على حقيقتق الكاملة ،كهذا من شؤكف
كاليتهم التكويميٌة.
ا١تهدم من
:
ركم ُب إكماؿ الدين عن رسوؿ اهلل قاؿ
ٌ
كخليقان،
كلدم ،،إٝته إٝتي ،ككميته كمييت ،أشبه الماس يب ىخلقان ي
يضل يها األمم ،يقبل كالشهاب الثاقب،
يكوف له غيبة كحَتة ٌ
ٯتؤلها عدالن كقسطان كما ملئت جوران كظلمان.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………98.…………...

و
كبسمد آخر عن موالنا اإلماـ الصادؽ  عن رسوؿ اهلل :
كخليقان ،تكوف له غيبة
"...كميته كمييت ،أشبه الماس يب ىخلقان ي
ا٠تلق عن أدياهنم عمد ذلك ييقبل كالشهاب
ضل ي
كحَتة حىت يي ٌ
الثاقب يمؤلها قسطان كعدالن كما ملئت ظلمان كجوران.
م ،نعلىم
كحيث إ ٌف رسوؿ اهلل ليس له نظَت إالٌ اإلماـ ا١تهد ٌ

أنه ٔتثابة رسوؿ اهلل

 .في خرب عن موالنا اإلماـ أيب جعفر

نيب اهلل قبله كال بعده"(ٖٔ).
 قاؿٓ..." :ب يػيىر مثل ٌ
الوظة:

مفاد ا٠ترب  :أنه ليس لرسوؿ اهلل نظَت من األنبياء كاألكصياء
السبلـ هم أشبه ا٠تلق برسوؿ اهلل حسبما
سول أئمتما عليهم َّ
علي األكرب إبن
جاء ُب ا٠ترب السابق أيضان  ،ككرد أيضان أ ٌف موالنا ٌ

اإلماـ اٟتسُت  كاف أشبه الماس برسوؿ اهلل
ىخ ٍقؿان
مستول عظيم من
على
كخليقان ٦تا يقتضي القوؿ بأنه
ي
ن
الفضيلة كالعصمة.
د
٤تمد بن أحم
الوٕب عن أيب نعيم ٌ
كرد ُب كتاب تبصرة ٌ
األنصارم قاؿ:
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ا١تقصرة كامل بن إبراهيم ا١تد٘ب إٔب أيب
كجه قوـ من ا١تفوضة ك ٌ
ٌ
عما
٤تمد العسكرم  ،قاؿ كامل  :ي
قلت ُب نفسي  :أسأله ٌ
ٌ
أعتقد كهو  :أنٌه ال يدخل اٞتمٌة إالٌ ىمن يعرؼ معر يت كقاؿ
ٔتقاليت.
نظرت إٔب ث ياب
لما
٤تمد ،ي
ي
دخلت على سيٌدم اإلماـ أيب ٌ
ٌ
كحجته يلبس
بيضاء ناعمة عليه ،ي
كٕب اهلل ٌ
قلت ُب نفسي ٌ :
الماعم من الثياب كيأمر ٔتواساة اإلخواف ،كيمهانا عن لباس مثله،
كح ىسر عن ذراعيه ،إذا ىم ٍس هح
قاؿ  مبتسمان :يا كامل ! ى
سلمت
أسود خشن على جلده ،قاؿ  :هذا هلل ،كهذا لكم،
ي
يح ،كشفت
كجل ي
ست إٔب باب عليه سًته مرخي  ،جاءى ت ر ه
طر ه ،إذا أنا بفىت كأنه لقة قمر ،من أبماء أربع سمُت أك مثلها،
ي٢تمت أ ٍف
قاؿ  :يا كامل بن إبراهيم كاقشعررت من ذلك كأ ي
كحجته
قلت :لبٌ ى
يك سيٌدم  :قاؿ  :ى
ي
كٕب اهلل ٌ
جئت إٔب ٌ
تك كقاؿ
كبابه تسأله هل يدخل اٞتمة إالٌ ىمن يعرؼ معر ى
يقل داخلها،
ٔتقالتك؟ ي
قلت :أم كاهلل ،قاؿ  :إذان كاهلل ٌ
كمن هم؟
قوـ ييقاؿ ٢تم اٟتقيٌة  ،ي
كاهلل ليدخلها ه
قلت :يا سيٌدم ى

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………100.…………...

لعلي  ٭تلفوف ْت ٌقه ،كال يدركف ما
قاؿ  :ه
قوـ من حبٌهم ٌ
كجئت
ت صلوات اهلل عليهٍ ،بٌ قاؿ :
ى
ح ٌقه ك ضله ػ ٍبٌ س ىك ى
تسأله عن مقالة ا١تفوضة؟ كذبوا بؿ قلوبما أكعية ١تشيٌة اهلل ،إذا

شاء شئما ،كاهلل يقوؿ :و ا تشااون إوّ أ ْن شاا اهلل ٍ ،بٌ رجع

٤تمد
السًت إٔب حالته كٓب أستطع كشفه ،مظر َّ
إٕب أبو ٌ
اٟتجة
أنبأؾ
مبتسمان قاؿ  :يا كامل ما جلوسك كقد ى
ى
ْتاجتك ٌ
كخرجت كٓب أعايمه بعد ذلك.
قمت
من بعدم،
ي
ي
و ي وجوه َّ
الشبَو بينجسا:

أ ٌف يوسف  غاب زمانان طويبلن دخل عليه أخوته عر هم
اٟتجة  غاب عن ا٠تلق كهو
كهم له ممكركف ،كموالنا اإلماـ ٌ
مع ذلك يسَت يهم كيع ًرىهم كال يعر ونه.
كيوسف أصلح اهلل تعأب أمره ُب ليلة كاحدة ،حيث رأل يها
ملًك مصر ُب ا١تماـ ما رأل.
اٟتجة  يصلح اهلل أمره ُب ليلة كاحدة يجمع له
كاإلماـ ٌ
يها أعوانه من أقاصي الببلد ،قد كرد ُب إكماؿ الدين عن
موالنا اإلماـ الصادؽ  قاؿ :إ ٌف صاحب هذا األمر يه شبه
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كجل
من يوسف [ُب نسخة  :يسمٌة من يوسف ] يصلح اهلل ٌ
عز ٌ
أمره ُب ليلة كاحدة(ٕٖ).
كُب حديث موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿُ :ب صاحب
كسمٌة من يوسف،
كسمٌة من عيسى ،ي
هذا األمر يسمٌة من موسى ،ي
٤تمد  ..إٔب أ ٍف قاؿ  :ك ٌأما من يوسف السجن
ي
كسمٌة من ٌ
كالغيبة(ٖٖ).

موالؾ
كتأمل ُب عظمة مصيبة ى
أ نل :أنظر ايٌها ا١توإب كاعترب ٌ
اإلماـ كش ٌدة ٤تمته ،كيف صارت الدنيا بسعتها ،كاألرض برحبها
سجمان له ْ ،تيث ال يأمن أ ٍف يظهر ٞتور ا١تعاندين
كمعاندهتم ،كمع ٌادعاء الشيعة ٤تبتهم له كاإلنتساب إليه ،لكن
هيهات زب هد كزبد السيل سرعاف ما يتبخر ،نسأؿ اهلل تعأب أ ٍف
عجل
٬تعلما من العار ُت ْت ٌقهم كمن
ا١تضحُت ُب سبيلهم ،كأ ٍف م ٌ
ٌ
ا١تبارؾ.
ىر ىجه ٌ
كيسهل ٥ترجما ٔتخرجه كظهوره ى
و ي وونه َّ
الشبو بينجسا:
السجن بضع سمُت [ قد ركم عن
أ ٌف يوسف  لبث ُب ٌ
عجبت من
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أنه قاؿ :
ي
رسوؿ اهلل ٌ
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أخي يوسف  كيف استغاث با١تخلوؽ دكف ا٠تالق كركم أنه
َّ
السجن ما
صلٌى اهلل عليه كآله كسلم قاؿ" :لوال كلمته ما لبث ُب ٌ
لبث" ،كركم عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  أنه قاؿ  :جاء
جعلك أحسن الماس؟ قاؿ
جربائيل  قاؿ :يا يوسف ىمن
ى
ريب ،قاؿ  :ىمن حبٌبك إٔب أبيك دكف إخوانك؟ قاؿ
ٌ :
ريب،
ريب ،قاؿ  :ىمن ساؽ ى
إليك السيٌارة؟ قاؿ ٌ :
ٌ :
ريب ،قاؿ  :ىمن
ؽاؿ  :ىمن صرؼ ى
عمك اٟتجارة؟ قاؿ ٌ :
عمك كيد
ى
ريب ،قاؿ :ىمن صرؼ ى
اٞتب؟ قاؿ ٌ :
أنقذؾ من ٌ
دعاؾ إٔب أ ٍف
ريب ،قاؿ  :إ ٌف ربٌك يقوؿ  :ما ى
المسوة؟ قاؿ ٌ :
و
ٔتخلوؽ دك٘ب؟ إلبث ُب السجن ٔتا قلت بضع
حاجتك
تمػزؿ
ى
سمُت](ٖٗ) ،ز
ؼيادة السجن على الميب يوسف  كاف عقابان
جائز إالٌ
ألنه ترؾ األكٔب حيث استعاف با١تخلوؽ العاصي ،هو ه
أ ٌف األكٔب تركه ال سيٌما لؤلنبياء ،لذا لبث ُب السجن بضع سمُت،
اٟتجة  لم مؿبث ُب سج ون كإ٪تا غاب عن أهل
ٌأما اإلماـ ٌ
زمانه عقابان ٢تم كليس له ػ ركحي داه ػ ،يشًتؾ مع يوسف ُب
ماهيٌة الغيبة كيفًتقاف عن بعضهما باألسباب ال ٌداعية إٔب الغيبة ،
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اإلماـ القائم ضاقت عليه ال ٌدنيا ٔتا رحبت ،هو سجُت مذ كلد
كعامته كاختفى عن إخوته
إٔب اآلف ،كيوسف غاب عن ٌ
خاصته ٌ
كأشكل أمره على أبيه يعقوب ،مع قرب ا١تسا ة بيمه كبُت أهله
اٟتجة  غاب عن خاصته كعامته،
كشيعته ،كاإلماـ القائم ٌ
٤تمد بن مسلم الثقفي الط ٌحاف قاؿ  :دخلت
قد جاء ُب حديث ٌ
علي الباقر  كأنا أريد أ ٍف أسأله عن
على أيب جعفر ٌ
٤تمد بن ٌ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كعليهم ،قاؿ ٕب مبتدئان  :يا
القائم من آؿ ٌ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله
٤تمد بن مسلم إ ٌف ُب القائم من آؿ ٌ
ٌ
الر يسل  :يونس بن مىت ،كيوسف بن
كسلَّم شبهان من ٜتسة من ُّ
ك٤تمد ،صلوات اهلل عليهم:
يعقوب ،كموسى ،كعيسىٌ ،
شاب
أما شبهه من يونس بن مىت  :رجوعه من غيبته ،كهو ّّ
السبلـ
بعد كرب ّْ
السن ،ك ٌأما شبهه من يوسف بن يعقوب عليهما َّ
مع قرب ا١تسا ة بيمه كبُت أبيه كأهله ك شيعته ،كأما شبهه من
موسى  دكاـ خو ه ،كطوؿ غيبته ،كخفاء كالدته ،كتعب
ً
عز
شيعته من بعده ٦تٌا لقوا من األذل كا٢تواف إٔب أ ٍف أىذ ىف لببه ٌ
عدكه  .ك ٌأما سبهه من عيسى
كجل ُب ظهوره كنصره كأيٌده على ٌ
ٌ
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 :اختبلؼ ىمن اختلف يه ،حىت قالت طائفة ممهم  :ما
ً
كصلًب ك ٌأـػا شبهه
كلد ،كقالت طائة  :مات ،كقالت طائفة :قيت ىل ي
ـػف ج ٌده ا١تصطفى صلٌى اهلل عليه كآؿػق كسلَّم خركجه بالسيف،
كقتله أعداء اهلل كأعداء رسوله صلٌى اهلل عليه كآله ،كاٞتبارين
الرعب ،كأنه ال تيػىرُّد له راية.
مصر بالسيف ك ُّ
كالطواغيت ،كأنه يي ى
كإ ٌف من عبلمات خركجه :خركج السفيا٘ب من الشاـ ،كخركج
اليما٘ب [من اليمن ] كصيحة من السماء ُب شهر رمضاف ،و
كمماد
ٌ
يمادم من السماء باٝته كاسم أبيه(ٖ٘).

عن موالنا اإلماـ الباقر ُ ب بياف شباهته ّتم وع من األنبياء
قاؿ  :كأما شبهه من يوسف بن يعقوب ،الغيبة من خاصته
كعامته كاختفاؤه من إخوته ،كإشكاؿ أمره عل أبيه الميب يعقوب

(
كشيعته.)ٖٙ
أيبق كأهله
ا١تساؼبيمه كبُت ػ
ػة
 مع ػؽرب
كالفرؽ بُت غيبته  كغيبة الميب يوسف  ،هو أ ٌف
الميب يوسف ُ ب الغيبة انقطعت صلته عن شيعته ك٤تبيه لم
اٟتجة  إ ٌف
يسمع عمهم شيئان كٓب يدركا ٔتكانهٌ ،أما اإلماـ ٌ
أنفاسه الشريفة ال زالت ترا ق ٤تبٌيه كعي ٌشاقه كمريديه ،فيضه ال
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اص شيعته كما يمساب ا١تاء ُب مسالك
يزاؿ يمساب ُب قلوب خو ٌ
األكدية العميقة.
كمن بقي ،إنٌه اإل ماـ ا١تطلىق ،إنٌه
إنه ٌ
اٟتجة على ىمن مضى ى
يتوجه إليه األك لياء ،إنٌه اٟتبل
معلٌم يوسف ،إنٌه كجه اهلل الٌذم ٌ
السماء.
ا١تتصل بُت األرض ك ٌ

باىنو بالخضر :
مهمان كهو
أحب أ ٍف أذكر شيئان ٌ
قبل بياف كجوه الشَّبه بيمهماٌ ،
أ ٌف ا٠تضر  إ٪تا صار كليٌان ألنه كاف ٤تبٌان للعًتة الطاهرة،
ً
أخذ ا١تواثيق كهي على األكلياء كاألنبياء بوالية
كيشهد ل ىما قلما آية ٍ
لسا آتينكت
العًتة كهي قوله تعأب  :وإذ أخذ اهلل يثاق النبيّيي ّ
ي ٍ
أت واا ت ٌ
رسنل ص ّد ٌق لسا عكت لنؤ نُ ّي
ناب ووكسة ّ

بو ولننصرّو ال اأ ررتت وأخذتت عقى ذله م إصري النا
كؾذا األخبار
أ رر ا ال ا جدوا وأ ا عكت ي الشاىد ي  ػ
يرة ال ٌدالٌة على ذلك كاليت ممهػا حديث الكساء ،كح ػديث
الكث
علي زكجان للص ٌديقة
األنوار ،كحديث "لو ٓب يكن أمَت ا١تؤممُت ٌ
كفو ممذ آدـ."..
الزهراء عليها َّ
السبلـ ٓب يكن ٢تا ه
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إذف الصفات اليت جعلت من ا٠تضر كليٌان هي ما يلي:
كجل كاإلخبلص له.
(ٔ) ـ العبوديٌة للمؤب ٌ
عز ٌ

السعي ٨توهم ،كيشهد ٢تذا ما كرد ُب
(ٕ) ـ احملبٌة آلؿ البيت ك ٌ
خرب أسيد بن صفواف صاحب رسوؿ اهلل قاؿ ١ :تا كاف اليوـ الٌذم
ٌ
تج ا١توضع بالبكاء كدهش الماس
قبض يه أمَت ا١تؤممُت  إر ٌ
كيوـ قبض الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم جاء رجل و
باؾ كهو
مسرع مسًتجع كهو يقوؿ :اليوـ انقطعت خبل ة المبوة حىت كقف
على باب البيت الذم يه أمَت ا١تؤممُت قاؿ  :رٛتك اهلل يا أبا
اٟتسن كمت أكؿ القوـ إسبلما كأخلصهم إٯتانان ،كأشدهم يقيمان،
كأخو هم من اهلل عز كجل ،كأعظمهم عماءن ،كأحوطهم على
رسوله صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،كآممهم على أصحابه،
كأ ض٢تم مماقب ،كأكرمهم سوابق ،كأر عهم درجةن ،كأقرّٔم من
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،كأشبههم به هديان كنطقان
كٝتتان ك عبلن ،كأشر هم ممزلةن ،كأكرمهم عليه ،جزاؾ اهلل عن
اإلسبلـ كعن رسوله صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كعن ا١تسلمُت
ف أ صحابه ،كبرزت حُت استكانوا،
قويت حُت ى
ضعي ى
خَتان ،ى
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كهنضت حُت كهموا ،كلزمت ممهاج رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كمت خليفته حقانٓ ،ب تمازع كٓب تضرع
كسلَّم إذ هم أصحابه ،ى
برغم ا١تما قُت ،كغيت الكا رين ،ككره اٟتاسدين ،كضغن
قمت باألمر حُت شلوا ،كنطقت حُت تتعتعوا،
الفاسقُت،
ى
كمضيت بنكر اهلل إذ كقفوا ،كلو اتبعوؾ ٢تدكا ،ككمت أخفضهم
ى
صوتان كأعبلهم قوتان ،كأقلهم كبلمان ،كأصؤّم ممطقان ،كأكربهم
رأيان ،كأشجعهم قلبان ،كأشدهم يقيمان ،كأحسمهم عمبلن ،كأعر هم
كمت كاهلل للدين يعسوبان ،أكالن حُت تفرؽ الماس ،كآخران
باألمور ،ى
عليك عياالن،
كمت با١تؤمن ين أبان رحيمان إذ صاركا ى
حُت شلوا ،ك ى
حملت أثقاؿ ما عمه ضعفوا ،كحفظت ما أضاعوا ،كرعيت ما
ى
أ٫تلوا ،كمشرت إذ خمعوا ،كعلوت إذ هلعوا ،كصربت إذ جزعوا،
كمت على الكا رين
كأدركت إذ ٗتلفوا ،كنالوا بك ما ٓب ٭تتسبوا ،ى
عذابان صبان ،كللمؤممُت غيثان كخصبان طرت كاهلل ب نعمائها ك زت
كذهبت بفضائلهآ ،ب تفلل حجتك،
أحرزت سوابقها،
ْتبائها ،ك ى
ى
كٓب يزغ قلبك ،كٓب تضعف بصَتتك ،كٓب ٕتنب نفسك كٓب ٗتن،
كمت كاٞتبل الذم ال ٖتركه العواصف ،كال تزيله القواصف،
ى

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………108.…………...

كمت كما قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ضعيفان ُب بدنك
ك ى
قويا ُب أمر اهلل عز كجل متواضعان ُب نفسك ،عظيمان عمد اهلل عز
كجل ،كبَتان ُب األرض ،جليبلن عمد ا١تؤممُتٓ ،ب يكن ألحد يك
مهمز ،كال لقائل يك مغمز ،كال ألحد يك مطمع ،كال ألحد
عمدؾ هوادة ،الضعيف الذليل عمدؾ قوم عزيز حىت تأخذ له
ْتقه ،كالقوم العزيز عمدؾ ضعيف ذليل حىت تأخذ من ق اٟتق،
كالقريب كالبعيد عمدؾ ُب ذلك سواء ،شأنك اٟتق كالصدؽ
كالر ق ،كقولك حكم كحتم ،كأمرؾ حلم كحزـ ،كرأيك علم كعزـ
يما علت ،كقد هنج السبيل ،كسهل العسَت ،كأطفئت المَتاف،
كاعتدؿ بك الدين ،كظهر أمر اهلل كلو كره الكا ركف ،كقوم بك
اإلٯتاف ،كثبت بك اإلسبلـ كآب ؤمموف ،كسبقت سبقان بعيدان،
كعظمت
جللت عن البكاء،
كأتعبت من بعدؾ تعبان شديدان،
ٍ
ى
ت مصيبتك األناـ ،إنا هلل كإنا إليه
رز ى
يتك ُب السماء ،كه ٌد ٍ
راجعوف ،رضيما من اهلل عز كجل قضاه ،كسلمما هلل أمره ،واهلل لن
كمت للمؤممُت كهفان كحصمان ،كعلى
يصاب ا١تسلموف ٔتثلك أبدان ،ى
الكا رين غلظةن كغيظان ،أٟتقك اهلل بمبيه كال حرمما أجرؾ كال
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أضلما بعدؾ ،كسكت القوـ حىت انقضى كبلمه كبكى كأبكى
أصحاب رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ٍب طلبوه لم

يصاد وه(.)ٖٚ
ٝتعت أبا
علي بن ضاؿ قاؿ :
ي
كجاء ُب خرب اٟتسن بن ٌ
الرضا  يقوؿ :إف ا٠تضر  شرب
علي بن موسل ٌ
اٟتسن ٌ
من ماء اٟتياة هو حي ال ٯتوت حىت يمفخ ُب الصور ،كإنه ليأتيما
يسلم مسمع صوته كال نرل شخصه كإنه ليحضر حيث ما ذكر
من ذكره ممكم ليسلم عليه كإنه ليحضر ا١توسم كل سمة
يقضي ٚتيع ا١تماسك كيقف بعر ة يؤمن على دعاء ا١تؤممُت
كسيؤنس اهلل به كحشة قائمما ُب غيبته كيصل به كحدته(.)ٖٛ
من هما جاؿ ا٠تضر ُ ب البلداف باحثان عن عُت اٟتياة،
اليت ىمن شرب ممها بقي حيٌان ،كهو ٓب يطلب اٟتياة ليتل ٌذذ ّٔا؛
اٟتجة ا١تمتظر .
كإٌ٪تا ليخدـ خاًب األكصياء موالنا اإلماـ ٌ
كا٠ترباف ا١تتقدماف يشهداف على ًعظىم عبلقة ا٠تضر 
السبلـ كأنه كاف مستغرقان ْتبهم ،كمن
بأئمة أهل البيت عليهم َّ
ٌ
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القبيح عقبلن كشرعان أ ٍف يؤنس اهللي تعأب اإلماـ ىبر يج ول ال ٭تبه اإلماـ
اإلماـ  ،اإلستئماس رع احملبٌة كا١تعر ة.
ب ى
 أك ال ي٭ت ٌ
(ٖ) ـ اٞتهاد بقسميه :األصغر كاألكرب.
هذه الصفات الثبلث ٣تتمعة جعلىت من العبد الصاّب كليٌان هلل
الميب موسى  حيث أمره
تعأب ،بل ىج ىعلى ٍ
ت ممه سيٌدان على ٌ
اهلل سبحانه أ ٍف يتٌبع ا٠تضر ليقتبس ممه ًع ٍلمان.
شبو بيي الخضر  واإل ام السجدي :
وونه ال ّ

(ٔ) ـ إ ٌف ا٠تضر  طويل العمر ،كهذا ثابت ع ند
كيدؿ عليه أخبار كثَتة ممها ما كرد ( )ٖٜعن داكد الرقٌي
الفريقُتٌ ،
أخواف ٕب يريداف ا١تزار عطش أحد٫تا عطشان شديدان،
قاؿ :خرج ى
حىت سقط من اٟتمار ،كسقط اآلخر ُب يده ،قاؿ  :صلٌى كدعا
السبلـ كاف يدعو كاحدان
األئمة عليهم َّ
ك٤تمدان كأمَت ا١تؤممُت ك ٌ
اهلل ٌ
٤تمد  لم يزؿ
بعد كا حد حىت بلغ إٔب آخرهم جعفر بن ٌ
يدعوه كيلوذ به ،إذا هو ىبر يجل قد قاـ كهو يقوؿ  :يا هذا ما
صتك ،ذكر له حاله ،ماكله قطعة عود كقاؿ  :ضع هذا بُت
ؽٌ
شفتيه فعل ذلك إذا هو قد تح عيميه كاستول جالسان ،كال
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لما انصر ا إٔب الكو ة أتى
عطىش به ،مضى حىت زار القرب ٌ
الصادؽ 
صاحب ال ٌدعاء ا١تديمة دخل على موالنا اإلماـ ٌ
أخيك؟ أين العيود؟ قاؿ  :يا سيٌدم إ٘ب
قاؿ له :إجلس ما حاؿ ى
رد اهلل تعأب عليه
يصبت بأخي
لما ٌ
ي
١تٌا أ ي
غمان شديدان ٌ
اغتممت ٌ
نسيت العيود من الفرح ،قاؿ اإلماـ الصادؽ  :أما إنه
ركحه
ي
إليك على
أخيك أتا٘ب أخي ا٠تضر ،بعثت ى
غم ى
ساعة صرت إٔب ٌ
و
التفت  إٔب و
خادـ له قاؿ
يديه قطعة عود من شجرةٍ ،بٌ ى
علي بالسفط أتى به ،فتحه كاخر ىج ممه قطعة من العيود
َّ :
ردها إٔب السفط.
بعيمهاٍ ،بٌ أراها إيٌاه حىت ىعىر هاٍ ،بٌ ٌ
الوظة:

اف :
مهمت
ُب هذا ا٠ترب إشارتاف ٌ

الشر ،من هما
باألئمة ُب ىج ٍلب ا٠تَت كد ٍع ٌ
األولىٌ :
التوسل ٌ
الصادؽ
الرجلُت كادا ٯتوتاف من العطش ،ر ع اإلماـ ٌ
نبلحت أ ٌف ٌ
شر ذلك.
 عمهما ٌ

الثا ية :إ ٌف اإلماـ الصادؽ  بعث با٠تضر كمعه قطعة
عود من شجرة طوىب من اٞتمٌة٦ ،تا ييفهم ممه أ ٌف ا٠تضر 
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السبلـ .
األئمة عليهم َّ
خ ه
ادـ عمد اإلماـ ٌ
الصادؽ  كبقيٌة ٌ
مضا ان إٔب ما عمدهم من القدرة على تماكؿ ٙتار اٞتمٌة أك األخذ
ممها ما يشاءكف ،كيف ال كقد خلقها اهلل تعأب ٢تم.
التصور
(ٕ) ـ كمن كجوه الشبه أ ٌف اهلل أعطاه القدرة على ٌ
علي بن
كيف شاء ،حسبما ركل صاحب ا١تك ياؿ نقبلن عن ٌ
ا١تهدم
اٟتجة
إبراهيم ُب تفسَته ،ككذا أعطى اهلل ٌ
اإلماـ ٌ
عز شأنه ى
ٌ
 القدرة على ذلك ،كذلك يمدرج ٖتت الوالية التكويميٌة
ا١توهوبة بأقصى درجاهتا إليه .
ً
يب
(ٖ) ـ ٌ
كٕب اهلل ا٠تضر  كاف مأموران بع ٍلم الباطن كالمٌ ٌ
موسى  كاف مأموران باؿظاهر ،كالباطن أ ضل من الظاهر ،لذا
ت
أمر اهلل موسى بإتباعه ىل أتبعه عقى أ ْن ِّل
تعل ِي سا عُقِّل ْس َ

ه لي تلنطيع عف صبراً ،و يف تصبر عقى ا
ر داً ..ال إ ّ َ
لت تُلط بو ُخبراً ال سنسد ف إن اا اهلل صابراً وو أع صي
ث
أو ِد َ
َ
له أ راً ،ال إن اتبعننف ال تلئقنف عي فا ح تى ْ
له نو ِذ راً.
َ
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كٕب اهلل ا٠تضر  مأمور بالعًٍلم الباطٍت من هما قتل
(ٗ) ـ ٌ

الغبلـ بعد أ ٍف حكم عليه بالكفر من دكف بيٌمة ظاهريٌة
نقت فلاً ز يّة بغير
 ا طقتا ونى إذا لتيا غال اً تنقو ال أ َ
ٍ
وئت يئاً ُكراً  كسبب قتله للغبلـ قك أنه لو تركه
فس لتد َ

يى ٍك يرب سوؼ يسبٌب الكفر كالطغياف لوالديه وأ ّا الغالم كان
أبناه ؤ نَـ ْيي لشينا أن رىتجسا طغيا اً و فراً أر ا أ ْن
ُبدلجسا ربُّدجسا خيراً نو ز ا ًة وأ رب ُر ْو َساً.
٤تمد قد أيكٌب العًلم
إذا كاف ا٠تضر  كهو تلميذ آؿ ٌ
اٟتجة بن اٟتسن ا١تهدم 
الباطٍت إ ٌف ألستاذه كسيٌده اإلماـ ٌ
هذه ا١تمػزلة بطر ويق ٍأكٔب كما هو مفاد األخبار الصحيحة ال ٌدالٌة
ا١تبارؾ.
على أنٌه ٭تكم من دكف بيٌمة يوـ الظهور ى

كٕب اهلل ا٠تضر ٓ ب تتضح صورةي أ عاله ١توسى
(٘) ـ ٌ
اٟتجة  ال تتضح العلٌة
 إالٌ بعد ك ٍشفه لذلك ،كاإلماـ ٌ
ُب غيبته كما يمبغي إالٌ بعد ظهوره ككشفه لذلك.
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كل سمة
كٕب اهلل ا٠تضر  ٭تضر موسم ٌ
اٟتج ٌ
( )ٙـ ٌ

اٟتجة القائم  يفعل كذلك بل
ٌ
اٟتج ،كاإلماـ ٌ
يؤدم مماسك ٌ
ا٠تضر يؤديها مع اإلماـ كيقوـ بتدبَت أمر اإلماـ .
كنبلحت من خبلؿ مطالعة سورة الكهف أ ٌف موسى كا٠تضر
مهمتىػ ٍُت ٫تا:
السبلـ ٘تيٌزا بصفتىػ ٍُت َّ
عليهما َّ
الرسالة كالوالية ،كنعٍت بالرسالة البعث الظاهرم دكف الباطٍت،
ٌ
يرسل إٔب عامة اٞتن كاإلنس ً
ً
ظاهران،
ٌ ٌ
نيب اهلل موسى  أ ى
ٔتعٌت أ ٌف ٌ
ٌأما البواطن لم تكن من ٥تتصاته كلوازـ رسالته؛ كإالٌ لى ىما أ ىمىره اهلل
باتٌباع ا٠تضر  صاحب الوالية؛ حيث إ ٌف من لوازمها ك ٍشف
الباطن للظاهر  .كمن لوازـ الظاهر أ ٍف يمصاع إٔب الباطن دكف
العكس ،لذا كاف نبيما موسى  دائمان ما يؤّْكد على ا٠تضر
السماح له بالبقاء معه ليقتبس ممه ًع ٍل ىمان مع أ ٌف موسى
مسألة ٌ
لكن مشيٌة ا٠تضر  ػ اليت هي مشيٌة
 صاحب شريعةٌ ،
مهمان
آؿ البيت عليهم َّ
السبلـ ػ اشًتطت على موسى ٍ أمىران ٌ
حىت ٯتكمه اإللتحاؽ ىبرٍكب ا٠تضر  ،هذا األمر هو الصرب،
وا ق موسى للوهلة األكٔب على ذلك بقوله  :ىل أتبعه عقى
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ت ُر داً  كاف جواب ا٠تضر ا١تصيب
أ ْن تعقِّلس ِي سا عُقِّل ْس َ
تصبر عقى
للواقع بقوله  :إ ّ َ
عف صبراً و يف ُ
ه لي تلنطيع َ
ا لت تُلط بو ُخبراً   ال سنسد ف إ ْن اا اهلل صابراً وو
له أ ْ راً.
أعصف َ
عز
ال ب ٌد للسالك إٔب عا ىٓب الوالية أ ٍف ال يعًتض على ٍأمر اهلل ٌ
شأنه حىت ٯتكن له الوصوؿ إٔب باطن ا١تلكوت ،كما ال ب ٌد
للت يذ أ ٍف يسلٌم لؤلستاذ يما يرضي اهلل تعأب كيرضي اٟتجج
ٓب

٬تر إالٌ الوباؿ كا٠تسراف من
الطاهرين
كإالٌ إ ٌف اإلعًتاض ال ٌ
ػ أم صفة اإلنقياد التاـ
هما أ ٌكد ا٠تضر على هذه الصفة
بقوله :إن اتبعننف ال تلئقنف عي فا ونى أ ِ
له
ُود َ
ث َ

لكن الفضوؿ عمد التلميذ ٓب يي ًبق يسح ٍة لؤلستاذ كي
نو ذ راًٌ 
ٯتلي عليه من علوـ الباطن ،كاف نصيب اإلعًتاض ا٠تسراف ،مع
لكن موسى ٓ ب
أ ٌف ا٠تضر  أكصاه بعدـ اإلعًتاضٌ ،
ي ٍقدر أ ٍف يصرب على ما رآه من خرؽ السفيمة ،كقٍتل الغبلـ
ه لي تلنطيع عف
كغَت٫تا ،قاؿ له ا٠تضر  :ألت أ ل إ ّ َ
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ا١تقصر بقوله  :و
صبراً كاف جواب موسى  ا١تعتذر ٌ
تؤآخذ ف بسا ليت وو تُرىتنف ي أ ْ ري عُ ْلراً.

سألنه عي فا بعدىا ال
بقكله:وإ ْن
ٍبٌ ٌأؾ ػد ؿ ػق ػ
َ
بقغت ي لد ّف عُذراً.
تُصاوبنف د َ
أم إ ٍف كررت عليك السؤ ىاؿ ،عذرىؾ معك و
يمكمك
حيمئذ
ى
ى
ٌ ي ى
ي ي
أصاحبك ،كهكذا نتعلٌم من موسى
أستحق أ ٍف
أ ٍف تًتكٍت ألف٘ب ال
ى
ٌ
 بل نعصي لئلماـ امران كإالٌ لكاف ا٠تسراف حليفما ،بل عليما
قرأ
أ ٍف نتحلٌى بالصرب لذا كرد بالدعاء ا١تعركؼ بدعاء زمن الغىٍيبة كيي ى
رك ،وعا نف سا
لنلف أ َ
عصر يوـ اٞتمعة " :وليِّل ْي قبف ّ
رك الّذي سنرتو
ت بو
ولف أ َ
َ
ا نَ َل ْن َ
خقته ،وأبّتف عقى طاعة ّ
ت
عي
ه غاب عي برّ َ
خقته وبإذ َ
َ
ننظر ،وأ َ
نه ،وأ َرك ُ
ِ
السعقّت بالن ت الّذي يو صالح أ ر وليّه ف
العال ُت غير ُ

اإلذن لو بإ جار أ ره و شف سنره ،صبّر ف عقى ذله ونى

قت ،وو ْشف ا
تعسيل ا ا ّخ َ
عس َ
رت وو تأخير ا ّ
و أو ّ
َ
تدبيرك وو
نست وو أُ ازعه ف
عسا
َ
َ
َ
سنرت وو البلي ّ
أ نل لِ
ظجر و د ا نؤلت
بال
ا
و
يف
و
ت
ولف األ ر و َ
َ
ّ
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القجت إ ف
السنر ،وأ َّ
نض أ نري قّجا َ
ُ
األرض ي َ
إليهّ ،
رك اىراً ا ذ األ ر ع عقسف بأ ّن
ولف أ َ
َ
أسأله أ ْن تُر نف ّ
واللنل
للسة والسشيئة
اللقطان والتدرة والبرىان وا
َ
َ
ّ
له ّ

ذله بف وبسسيع السؤ نيي.)ٗٓ("...
والتنة ا عل َ
ّ
الصرب كاإللتزاـ باألكامر كاألسرار،
آ ة عدـ الوصوؿ هي عدـ ٌ
السالك الٌذم يريد الوصوؿ إٔب شاطئ رٛتة اإلماـ
على ا١تؤمن ٌ

 أ ٍف يتحلٌى بالتقول الظاهريٌة كالباطميٌة ،الظاىرّة هي أ ٍف
٤ترـ أك مكركه ،مع اإلتياف بالواجبات كالتحلٌي
كل َّ
يجتمب ٌ

با١تستحبٌات كالفضائل كالكماالت ،والنتنى الباطنيّة هي أ ٍف
يؤدم إٔب إزعاج خاطر اإلماـ ؛ أل ٌف التُّقى هو
كل ما ٌ
٬تتمب ٌ
٤تبوب عمد اإلماـ  ،كأ ٍف تًتؾ كل ما
بكل ما هو
ه
أ ٍف تأٌب ٌ
هو مكركه لديه ،كإالٌ إ ٌف ا إلتياف ٔتا يكره اإلماـ خبلؼ احملبٌة
اليت ي ٌدعيها احملبٌوف ُب زمانما هذا
طيع).
ٌ

لسي أو َّ
(إ ّن السل ّ َ

وونه َّ
الشبو بينو  وبيي ذي التر يي :
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(ٔٗ)

أ ٌف أصل

إسم ذك القرنُت "عيٌاش" كيظهر من بعض األخبار
ألمه العجو ز،
ذم القرنُت من اإلسكمدريٌة ُب مصر ،كاف كحيدان ٌ
صَته
كاف له أدب كخلق كع ٌفة مذ كاف غبلمان إٔب أ ٍف بلغ رجبلنٌ ،
ً
ك
اهلل ملكان بعد نوح  ،هو ٌأكؿ ا١تلوؾ بعد نوح  ،ىملى ى
ه عي
عز شأنه  :و لألن َ
ما بُت ا١تشرؽ كا١تغرب ،قاؿ عمه اهلل ٌ
ذي التر يي ل سأتقن عقيكت نو ِذ ْ راً ،إ ّا ّكنا لو ف

ّْب بذم
األرض وآتيناه ي ك ّل فا سبباً أتبع سبباً  ،كليق ى
القرنُت؛ ألنٌه ىملىك ا١تشرؽ كا١تغرب ،كُب خرب آخر  :أ ٌف سبب
تسميته بذم القرنُت هو أنه دعا قومه إٔب تقول اهلل تعأب قبل أ ٍف
يصبح ملًكان ،ضربوه على قرنه األٯتن ،أم اٞتانب األٯتن من
مرة ثانية،
رأسه ،مات ٜتسمائة عاـٍ ،بٌ بعثه اهلل تعأب إليهم ٌ
ضربوه على قرنه األيسر أماته اهلل ٜتسمائة عاـٍ ،بٌ بعثه اهلل
إليهم بعد ذلك ملٌكه مشارؽ األرض كمغارّٔا.
الصفات اليت ٖتلٌى ّٔا ذك القرنُت هي كالتإب:
كجل كحبُّه هلل تعأب ،كرد ُب ا٠ترب
(ٔ) ـ العبوديٌة للمؤب ٌ
عز ٌ
عن أمَت آبؤممُت  حيث سألوه عن ذم القرنُت أكاف نبيان أـ
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ملكان؟ قاؿ " :و قكاً وو بيّاً بل عبداً أو ّ اهلل أوبّو
اهلل ،و صح هلل نصح لو ،س ّكي لو ف األرض و يكت".

حجةن على ٚتيع أهل العا ىٓب ،يركل ُب ا٠ترب  :أ ٌف
(ٕ) ـ كاف ٌ
السماء ال ٌدنيا كشط له عن األرض كلٌها
اهلل تعأب ر عه إٔب ٌ
جبا٢تا كسهو٢تا ك جاجها حىت أبصر ما بُت ا١تشرؽ كا١تغرب كآتاه
ً
اٟتق كالباطل ،كأيٌده ُب قرنيه
كل شيء ع ٍلمان ،يعرؼ به ٌ
اهلل من ٌ
ط إٔب األرض
كبرؽٍ ،بٌ أيهبً ى
السماء يه ظلمات كرع هد ه
بكسف من ٌ
كأكحى اهلل تعأب إليه :أ ٍف ًس ٍر ُب ناحية غرب األرض كشرقها.

األئمة
(ٖ) ـ كاف ييوحى إليه كيشهد له األخبار الكثَتة بأ ٌف ٌ
مفهموف كمسدَّدكف ،من هذه األخبار ما ركاه الثقة اٞتليل
٤تدَّثوف َّ
أبو جعفر الكليٍت أعلى اهلل مقامه الشريف بإسماده عن:

علي بن اٟتسُت
(أ) ـ اٟتكم بن عتيبة قاؿ  :دخلت على ٌ
علي بن أيب
 يومان قاؿ :يا حكم هل تدرم اآلية الٌيت كاف ٌ
و
طالب  يعرؼ قاتله ّٔا كيعرؼ ّٔا األمور العظاـ الٌيت كاف
٭ت ٌدث ّٔا المٌاس ؟ قاؿ اٟتكم  :قلت ُب نفسي  :قد كقعت على
و
علي بن اٟتسُت أعلم بذلك تلك األمور العظاـ
علم من علم ٌ
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قاؿ :قلت :ال كاللٌه ال أعلم قاؿ ٍ :بٌ قلت :اآلية ٗترب٘ب ّٔا يا

عز ذكره  :و ا أرسقنا
ابن رسوؿ اللٌه قاؿ  :هو كاللٌه قوؿ اللٌه ٌ
و
ي بقه ي ٍ
علي بن
رسنل كو ٍّ
بف (ك ال ٤ت ٌدث ) ُككاف ٌ
طالب ٤ ت ٌدثان قاؿ له رجل يقاؿ له عبد اللٌه بن ز و
أيب و
يد

ألمه  :سبحاف اللٌه ٤ت ٌدثان كأنٌه يمكر ذلك ؼ أقبل
كاف أخا ٍّيب
علي ٌ
عليما أبو جعف ور  قاؿ :أما كاللٌه إ ٌف ابن ٌأمك بعد قد كاف
الرجل قاؿ  :هي الٌيت
يعرؼ ذلك قاؿ ٌ :
لما قاؿ ذلك سكت ٌ

يب (ٕٗ).
هلك يها أبو ا٠تطٌاب لم يدر ما تأكيل احمل ٌدث كالمٌ ٌ
٤تمد بن عيسى عن يونس عن
علي بن إبراهيم عن ٌ
(ب) ـ ٌ
و
٤تمد بن مسل وم قاؿ :ذكر احمل ٌدث عمد أيب عبد اللٌه
رجل عن ٌ

الشخص قلت له :
الصوت كال يرل ٌ
 قاؿ :إنٌه يسمع ٌ
السكيمة
جعلت داؾ كيف يعلم أنٌه كبلـ ا١تلك ؟ قاؿ :إنٌه يعطى ٌ
كالوقار حىت يعلم أنٌه كبلـ و
ملك(ٖٗ).
ٌ
٤تم ود عن اٟتسُت بن
٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٌ
(ج) ـ ٌ
و
سعيد عن ٛتٌاد بن عيسى عن اٟتسُت بن ا١تختار عن اٟتارث بن
ا١تغَتة عن ٛتراف بن أعُت قاؿ  :قاؿ أبو جعف ور  :إ ٌف عليٌان
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و
بعجيبة
 كاف ٤ت ٌدثان خرجت إٔب أصحايب قلت  :جئتكم
و
علي
قالوا :كما هي ؟ قلتٝ :تعت أبا جعفر  يقوؿ :كاف ٌ
ع ٤ت ٌدثان قالوا :ما صمعت شيئان أىال سألته من كاف ٭ت ٌدثه رجعت
إ٘ب ح ٌدثت أصحايب ٔتا ح ٌدثتٍت قالوا  :ما صمعت
إليه قلت ٌ :
شيئان أىال سألته من كاف ٭ت ٌدثه قاؿ ٕب  :٭ت ٌدثه ملك قلت :تقوؿ:
حرؾ يده هكذا أك كصاحب سليماف أك
نيب ؟ قاؿٌ :
إنٌه ٌ
كصاحب موسى أك كذم القرنُت أكما بلغكم أنٌه قاؿ  :ك يكم
مثله(ٗٗ).

كٙتٌة أخبار متواترة تشَت إٔب حقيقة من حقائق ذاؾ التسديد،
من هذه األخبار اليت أكرد الكليٍت

قسمان ممها:

الصبٌاح الكما٘بٌ عن أيب
اٟتليب عن أيب ٌ
(أ) ـ صحيحة ٭تِت ٌ
بص وَت قاؿ  :سألت أبا عبد اللٌه  عن قوؿ اللٌه تبارؾ كتعأب :
ت تدري ا

و ذله أووينا إليه روواً ي أ ر ا ا ي
كجل أعظم
الكناب وو اإل سان  قاؿ :خلق من خلق اللٌه ٌ
عز ٌ
من جربئيل كميكائيل كاف مع رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله
األئمة من بعده(٘ٗ).
كسلٌم ٮتربه كيس ٌدده كهو مع ٌ
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(ب) ـ صحيحة إبن مسكاف عن أيب بص وَت قاؿ  :سألت أبا
الروح ل
عبد اللٌه  عن قوؿ اللٌه ٌ
كجل  :لئقن ه عي ّ
عز ٌ
الروح ي أ ر ربّف  قاؿ :خلق أعظم من جربئيل كميكائيل كاف
ّ
األئمة كهو من
مع رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم كهو مع ٌ
ا١تلكوت(.)ٗٙ

ا٠تزاز عن أيب بص وَت قاؿ ٝ :تعت أبا
(ج) ـ ىح ىسمىة أيب أيٌوب ٌ
الروح ي أ ر
الروح ل ّ
عبد اللٌه  يقوؿ  :لئقن ه عي ّ
ربف قاؿ :خلق أعظم من جربئيل كميكائيل ٓب يكن مع و
أحد
ّ
٦تٌن مضى غَت ٤تم و
األئمة
مع
كهو
م
ل
كس
كآله
عليه
اهلل
ى
ل
ص
د
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كل ما طلب كجد(.)ٗٚ
يس ٌددهم كليس ٌ

٤تمد بن ٭تِت عن عمراف بن موسى عن
( ) ـ كباإلسماد إٔب ٌ
و
و
٤تمد بن الفضيل عن
علي بن أسباط عن ٌ
موسى بن جعفر عن ٌ
أيب ٛتزة قاؿ  :سألت أبا عبد اللٌه  عن العلم أهو علم
الرجاؿ أـ ُب الكتاب عمدكم تقرءكنه
يتعلٌمه العآب من أ واه ٌ
تعلموف ممه؟ قاؿ :األمر أعظم من ذلك كأكجب أما ٝتعت قوؿ
كجل  :و ذله أووينا إليه روواً ي أ ر ا ا نت
اللٌه ٌ
عز ٌ
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أم شي وء يقوؿ
تدري ا ال ناب وو اإل سان ٍ بٌ قاؿ ٌ :
أصحابكم ُب هذه اآلية؟ أ يقركف أنٌه كاف ُب و
حاؿ ال يدرم ما
ٌ
الكتاب كال اإلٯتاف قلت :ال أدرم جعلت داؾ ما يقولوف قاؿ
و
حىت
ٕب :بلى قد كاف ُب حاؿ ال يدرم ما الكتاب كال اإلٯتاف ٌ
لما أكحاها إليه علٌم
الركح الٌيت ذكر ُب الك تاب ٌ
بعث اللٌه تعأب ٌ
الركح الٌيت يعطيها اللٌه تعأب من شاء إذا
ّٔا العلم كالفهم كهي ٌ
أعطاها عبدان علٌمه الفهم(.)ٗٛ

٤تمد بن اٟتسُت عن
٤تمد بن ٭تِت عن ٌ
(ىـ) ـ كباإلسماد إٔب ٌ
أسباط عن اٟتسُت بن أيب العبلء عن و
علي بن و
سعد اإلسكاؼ
ٌ
الركح أليس هو
قاؿ :أتى رجل أمَت ا١تؤممُت  يسأله عن ٌ
جربئيل؟ قاؿ له أمَت ا١تؤممُت  :جربئيل  من ا١تبلئكة
الرجل قاؿ له  :لقد قلت
كرر ذلك على ٌ
الركح غَت جربئيل ٌ
كٌ
الركح غَت جربئيل قاؿ له أمَت
عظيمان من القوؿ ما أحد يزعم أ ٌف ٌ
الضبلؿ يقوؿ اللٌه تعأب
ا١تؤممُت  :إنٌك ٌ
ضاؿ تركم عن أهل ٌ
لمبيٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم  :أتى أ ر القّو ال تلنعسقنه
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الركح غَت
سبلا و وتعالى ّ
بالركح ك ٌ
عسا شر نن  ػينٌزؿ ا١تبلئكة ٌ
ا١تبلئكة صلوات اللٌه عليهم(.)ٜٗ
مضا ان إٔب ما كرد ُب بعض األدعية ا٠تاصة به  الدالة
ملهمان مسدَّدان من ًبؽى ًل اهلل تعأب كقوله ُب الصبلة عليه :
على كونه ى
[أ٢تمه أف ال يدع ممهم ركمان إالٌ ه ٌده كال هامان إالٌ ق ٌده ،كال كيدان

(ٓ٘)
السبلـ
[
:
أخرل
يارة
ز
كُب
،
رده ،كال اسقان إالٌ ح ٌده]...
َّ
إالٌ ٌ
السر
الوٕب لؤلمر ] ىمن كاف مؤ٘تمان على ٌ
على ا١تؤ٘تن على السر ك ٌ
ملهمان ،مع التأ ؾيد بأ ٌف بعض
كالوٕب لؤلمر ال ب ٌد أ ٍف يكوف ى
درجات اإل٢تاـ كاف حاصبلن لبعض عباد اهلل الصاٟتُت أمثاؿ
ا٠تضر كذم القرنُت ك ٌأـ موسى كمرٙب ،كالسامرم لكمه ا٨ترؼ،
ككذا بلعم بن باعورا ،إذا ثبت حصوله لؤلدٗب ،ثبت لؤلعلى
بطريق أكٔب ،كقد أسهبما ُب موضوع اإل٢تاـ كالعلم اٟتض كرم ُب
كتابما "شبهة إلقاء ا١تعصوـ  نفسه ُب التهلكة كدحضها "،
راجع تغمم.

(ٗ) ـ أنه كاف يركب السحاب.
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ا١تهدم ،
كل هذه الصفات موجودة عمد اإلماـ القائم
ٌ
ٌ
عامة خلقه ،أم مطلىق
هو  عب هد هلل تعأب ٌ
كحجةن على ٌ

اللسة عقى
ا٠تلق الٌذين كانوا كالٌذين سيكونوف "أ جد أ ّ َ
ه ّ

َي ضى ـ كممهم ذك القرنُت ػ وَي بتف ـ كممهم عيسى كا٠تضر
كإلياس حسبما جاء أيضان ُب بعض األخبار".
السحاب كيرقى األسباب؛
أيضان إ ٌف اإلماـ  سَتكب ٌ
السبع ،كيشهد ٢تذا ما ركاه
السبع كاألرضُت ٌ
السماكات ٌ
أسباب ٌ
الصدكؽ بإسماده عن جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ ٝ :تعت
رسوؿ اهلل صٌٔب اهلل عليه كآله كسلَّم يقوؿ :إ ٌف ذا القرنُت كاف عبدان
صاٟتان جعله اهلل عز ك جل حجة على عباده  ،دعا قومه إٔب اهلل
ك أمرهم بتقواه  ،ضربوه على قرنه غاب عمهم زمانان حىت قيل
مات أك هلك بأم ك واد سلكٍ ،ب ظهر ك رجع إٔب قومه  ،ضربوه
على قرنه اآلخر ك يكم من هو على سمته  ،ك إف اهلل عز ك جل
مكىف لذم القرنُت ُب األرض ك جعل له من كل شي ء سببان ك بلغ
َّ
ا١تغرب ك ا١تشرؽ  ،ك إف اهلل تبارؾ ك تعأب سيجرل سمته ُب القائم
من كلدم يبلغه شرؽ األرض ك غرّٔا حىت ال يبقى ممهبلن ك ال
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موضعان من سهل ك ال جبل كطئه ذك القرنُت إال كطئه  ،ك م ً
ظه ر
ي
اهلل عز ك جل له كموز األرض ك معادهنا ك يمصره بالرعب يمؤل
األرض به عدالن ك قسطان كما ملئت جوران ك ظلمان(ٔ٘).
ككذا ما ركاه آّلسي أعلى اهلل مقامه الشريف نقبلن عن:

(ٔ) ـ في علل الشرائع كعيوف األخبار عن ابن سعيد ا٢تامشي

عن رات عن ٤تمد بن أٛتد ا٢تمدا٘ب عن العباس بن عبد اهلل
البخارم عن ٤تمد بن القاسم بن إبراهيم عن ا٢تركم عن الرضا
السبلـ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ص ٌٔب اهلل عليه كآله
عن آبائه عليهم َّ
كسلَّم ١تا عرج يب إٔب السماء نوديت يا ٤تمد قلت  :لبيك ريب
كسعديك تباركت كتعاليت  ،موديت يا ٤تمد أنت عبدم كأنا
كعلي توكل إنك نورم ُب عبادم كرسوٕب إٔب
ربك إيام اعبد َّ
خلقي كحجيت على برييت لك ك١تن تبعك خلقت جميت ك١تن
خالفك خلقت نارم كألكصيائك أكجبت كراميت كلشيعتهم
أكجبت ثوايب  ،قلت :يا رب كمن أكصيائي ؟ موديت :يا ٤تمد
أكصياؤؾ ا١تكتوبوف إٔب ساؽ عرشي  ،مظرت كأنا بُت يدم ريب
جل جبلله إٔب ساؽ العرش رأيت اثٍت عشر نوران ُب كل نور سطر
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أخضر عليه اسم كصي من أكصيائي أك٢تم علي بن أيب طالب
كآخرهم مهدم أميت  ،قلت :يا رب هؤالء أكصيائي بعدم ؟
موديت :يا ٤تمد هؤالء أكليائي كأحبائي كأصفي ائي كحججي
بعدؾ على برييت كهم أكصياؤؾ كخلفاؤؾ كخَت خلقي بعدؾ
كعزٌب كجبلٕب ألظهرف ّٔم ديٍت كألعلُت ّٔم كلميت كألطهرف
األرض بآخرهم من أعدائي كألملكمه ىمشا ًر ىؽ ٍاأل ٍىر ً
كمغا ًربػى ىها
ض ى
كألسخرف له الرياح كألذللن له السحاب الصعاب كألرقيمه ُب
األسباب كألنصرنه ّتمدم كألمدنه ٔتبلئكيت حىت يعلن دعوٌب
ك٬تمع ا٠تلق على توحيدم ٍب ألدٯتن ملكه كألداكلن األياـ بُت

أكليائي إٔب يوـ القيامة(ٕ٘).

(ٕ) ـ كُب بصائر الدرجات كاإلختصاص بإسماد٫تا إٔب أٛتد
بن ٤تمد عن ابن سماف عن أيب خالد كأبو سبلـ عن سورة عن
أيب جعفر  قاؿ :أما إف ذا القرنُت قد خَت السحابُت اختار
الذلوؿ كذخر لصاحبكم الصعب قاؿ  :قلت :كما الصعب ؟ قاؿ:
ما كاف من سحاب يه رعد كصاعقة أك برؽ صاحبكم يركبه أما
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إنه سَتكب السحاب كيرقى ُب األسباب أسباب السماكات السبع
كاألرضُت السبع ٜتس عوامر كاثمتاف خراباف.
(ٖ) ـ كُب البصائر كاإلختصاص عن ٤تمد بن هاركف عن
خَت
سهل بن زياد أيب ٭تِت قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :إف اهلل ٌ
ذا القرنُت السحابُت الذلوؿ كالصعب اختار الذلوؿ كهو ما ليس
يه برؽ كال رعد كلو اختار الصعب ٓب يكن له ذلك ألف اهلل

ادخره للقائم .)ٖ٘(

باىنو  بسنسى  ي وونه:

(ٔ) ـ إ ٌف اهلل تعأب أخفى اٟتى ٍم ىل ٔتوسى حفاظان عليه من
رعوف كجموده لئبلٌ يقتلوه حرصان ممهم على ا١ت ٍل ً
ك ،كذا اإلماـ
ي
اٟتجة  أخفى اهلل تعأب ىٛتٍلىه ُب بطن ٌأمه للغاية نفسها.
ٌ

(ٕ) ـ إ ٌف اهلل تعأب أخفى كالدة موسى  عن الماس،

اٟتجة  عن الماس.
ككذا أخفى اهلل كالدة اإلـاـ ٌ

(ٖ) ـ موسى  غاب عن قومه غيبتُت؛ إحدا٫تا أطوؿ
من األخرل ،األكٔب غيبته عن مصر ،كالثانية حُت ذهب إٔب
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ميقات ربٌه ،كم ٌدة األكٔب كانت ٙتانيةن كعشرين سمة ،كم ٌدة الثانية:
أربعُت ليلة ١تا ناجى ربٌه على الطٌور.
ٌ
اٟتجة  غاب عن قومه غيبتُت  :إحدا٫تا أطوؿ
كاإلماـ ٌ
من األخرل الصغرل كالكربل.
(ٗ) ـ موسى كلٌمه اهلل تعأب قاؿ   :ا نسى إ ّف
آتينه
اصطفينه عقى الناس برساوتف وبكال ف خذ ا َ
َ

و ي ي الشا ر ي( األعراؼ.)ُْْ/
عز شأنه حُت ر ع إٔب سرادؽ
اٟتجة  كلٌمه اهلل ٌ
كاإلماـ ٌ
العرش ،كيشهد ٢تذا ما ركاه آّلسي بإسماده إٔب هاركف بن مسلم
عن سعداف البصرم ك٤تمد بن أٛتد البغدادم كأٛتد بن إسحاؽ
كسهل بن زياد األدمي كعبد اهلل بن جعفر عن عدة من ا١تشايخ
كالثقات عن سيديما أيب اٟتسن كأيب ٤تمد  قاال :إف اهلل عز
كجل إذا أراد أف ٮتلق اإلماـ أنػزؿ قطرة من ماء اٞتمة ُب ا١تزف
تسقط ُب ٙترة من ٙتار اٞتمة يأكلها اٟتجة ُب الزماف  إذا
استقرت يه يمضي له أربعوف يومان ٝتع الصوت إذا آنت له
ت َ قِ َسةُ
أربعة أشهر كقد ٛتل كتب على عضده األٯتن َ و تَ َّس ْ
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ِ
وع ْد ًو و بد َ ِ ِ ِِ
ه ِ
وىن َّ ِ
يت إذا
َربِّل َ
ص ْد اً َ
َُ
اللس ُ
ِّلل ل َكقساتو ُ َ
يع ال َْعق ُ
كلد قاـ بأمر اهلل كر ع له عمود من نور ُب كل مكاف يمظر يه إٔب
العمود كالعمود
ا٠تبلئق كأعما٢تم كيمػزؿ أمر اهلل إليه ُب ذلك
نصب عيمه حيث تؤب كنظر.
قاؿ أبو ٤تمد  :دخلت على عماٌب رأيت جارية من
جواريهن قد زيمت تسمى نرجس مظر ت إليها نظران أطلته قالت
ٕب عميت حكيمة :أراؾ يا سيدم تمظر إٔب هذه اٞتارية نظران
شديدان قلت له  :يا عمة ما نظرم إليها إال نظر التعجب ٦تا هلل
يه من إرادته كخَتته قالت ٕب  :أحسبك يا سيدم تريدها أمرهتا
أف تستأذف أيب علي بن ٤تمد ُ ب تسليمها إٕب فعلت
أمرها  بذلك جاءتٍت ّٔا.
قاؿ اٟتسُت بن ٛتداف :حدثٍت من أثق إليه من ا١تشايخ عن
حكيمة بمت ٤تمد بن علي الرضا  قاؿ :كانت تدخل على
أيب ٤تمد  تدعو له أف يرزقه اهلل كلدان كأهنا قالت  :دخلت
عليه قلت له كما أقوؿ كدعوت كما أدعو قاؿ  :يا عمة أما َّ
إف
الذم تدعُت اهلل أف يرزقميه يولد ُب هذه الليلة ككانت ليلة اٞتمعة
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اجعلي
لثبلث خلوف من شعباف سمة سبع كٜتسُت كمائتُت
إ طارؾ معما قلت  :يا سيدم ٦تن يكوف هذا الولد العظيم قاؿ
ٕب  من نرجس يا عمة قاؿ قالت له  :يا سيدم ما ُب
إٕب ممها كقمت كدخلت إليها ككمت إذا دخلت
جواريك أحب َّ
علت يب كما تفعل انكببت على يديها قبلتهما كممعتها ٦تا
كانت تفعله خاطبتٍت بالسيادة خاطبتها ٔتثلها قالت ٕب :
ديتك قلت ٢تا  :أنا داؾ كٚتيع العا١تُت أنكرت ذلك قلت
٢تا :ال تمكرين ما علت إف اهلل سيهب لك ُب هذه الليلة غبلمان
سيدان ُب الدنيا كاآلخرة كهو رج ا١تؤممُت استحيت  ،تأملتها لم
أر يها أثر اٟتمل قلت لسيدم أيب ٤تمد  :ما أرل ّٔا
ٛتبل تبسم ٍ ب قاؿ إنا معاشر األكصياء لسما ٨تمل ُب
البطوف كإ٪تا ٨تمل ُب اٞتمب كال ٩ترج من األرحاـ كإ٪تا ٩ترج من
الفخذ األٯتن من أمهاتما ألنما نور اهلل الذم ال تماله اؿدانسات
قلت له  :يا سيدم قد أخربتٍت أنه يولد ُب هذه الليلة في أم
كقت ممها؟ قاؿ ٕبُ :ب طلوع الفجر يولد الكرٙب على اهلل إف شاء
اهلل ،قالت حكيمة  :أقمت أ طرت ك٪تت بقرب من نرجس
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كبات أبو ٤تمد ُ ب صفة ُب تلك الدار اليت ٨تن يها لما
كرد كقت صبلة الليل قمت كنرج س نائمة ما ّٔا أثر كالدة
أخذت ُب صبلٌب ٍب أكترت أنا ُب الوتر حىت كقع ُب نفسي أف
الفجر قد طلع كدخل قليب شي ء صاح أبو ٤تمد  من
الصفة ٓب يطلع الفجر يا عمة أسرعت الصبلة كٖتركت نرجس
دنوت ممها كضممتها إٕب كٝتيت عليها ٍبٌ قلت ٢تا :هل ٖتسُت
كقع علي سبات ٓب أ٘تالك معه إف ٪تت ككقع
بشيء قالت  :نعم ؼ
على نرجس مثل ذلك كنامت لم أنتبه إال ْتس سيدم ا١تهدم
كصيحة أيب ٤تمد  يقوؿ يا عمة هاٌب ابٍت إٕب قد قبلته
كشفت عن سيدم  إذا أنا به ساجدان يبلغ األرض
وزى َق ال ِ
ْباط ُل
ْل ُّدق َ َ
ٔتساجده كعلى ذراعه األٯتن ـ ؾتوبوااَ ال َ
إِ َّن ال ِ
إٕب وجدته مفركغان ممه كلففته
ْباط َل ا َن َزُىن اً  ضممته َّ
ُب ثوب كٛتلته إٔب أيب ٤تمد  أخذه أقعده على راحته
اليسرل كجعل راحته اليمٌت على ظهره ٍب أدخل لسانه ُب يه
كأمر بيده على ظهره كٝتعه كمفاصله ٍب قاؿ له :تكلم يا بٍت
قاؿ :أشهد أف ال إله إال اهلل كأشهد أ ٌف ٤تمدان رسوؿ اهلل كأ ٌف
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كٕب اهللٍ ،ب ٓب يزؿ يعدد السادة األئمة  إٔب
عليان أمَت ا١تؤممُت ُّ
أف بلغ إٔب نفسه كدعا ألكليائه بالفرج على يده ٍب أحج ـ قاؿ أبو
٤تمد  :يا عمة اذهيب به إٔب أمه ليسلم عليها كأتيٍت به
مضيت سلم عليها كرددته ٍب و ع بينف وبيي أبف لسد 
اللساب قت أر سيدي تقت لو :ا سيدي أ ي نو ا تال

أخذه ي ىن أوق بو نه إذا كاف اليوـ السابع أتيما  :لما
كاف ُب اليوـ السابع جئت سلمت ٍب جلست قاؿ :
هلمي ابٍت جئت بسيدم كهو ُب ثياب صفر فعل به كفعاله
األكؿ كجعل لسانه ُ ب يه ٍب قاؿ له تكلم يا بٍت قاؿ
 :أشهد أف ال إله إال اهلل كثٌت بالصبلة على ٤تمد كأمَت
السبلـ ٍب قرأ بِ ْل ِت
ا١تؤممُت كاألئمة حىت كقف على أبيه عليه َّ
ِ
الرِو ِ
ض ِع ُفنا ِف
الر ْوس ِي َّ
القَّ ِو َّ
اسنُ ْ
يت وُ ِر ُد أَ ْن َ ُس َّي َعقَى الَّذ َي ْ
ض وَسعقَجت أَئِ َّسةً وَسعقَجت الْنا ِرأِ
يي وُ َس ِّلك َي لَ ُج ْت ِف
ْاألَ ْر ِ ْ َ ُ ْ
َ
َْ ُ ُ
ْاألَ ْر ِ
وونُن َ ُىسا ِ ْنـ ُج ْت ا ا ُنا
ي ِ ْر َع ْن َن وىا ا َن
ُ
ض وُ ِر َ
َ ْل َذ ُرو َنٍ ب قاؿ له  :اقرأ يا بٍت ٦تا أنػزؿ اهلل على أنبيائه كرسله
ابتدأ بصحف آدـ قرأها بالسريانية ككتاب إدريس ككتاب نوح
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ككتاب هود كؾتاب صاّب كصحف إبراهيم كتوراة موسى كزبور
داكد كإ٧تيل عيسى ك رقاف جدم رسوؿ اهلل ص ٌٔب اهلل عليه كآله
قص قصص األنبياء كا١ترسلُت إٔب عهده لما كاف بعد
كسلَّم ٍب َّ
أربعُت يومان دخلت دار أيب ٤تمد  إذا موالنا صاحب الزماف
ٯتشي ُب الدار لم أر كجها أحسن من كجهه  كال لغة
أ صح من لغته قاؿ ٕب أبو ٤تمد  هذا ا١تولود الكرٙب على
اهلل عز كجل قلت له  :يا سيدم له أربعوف يومان كأنا أرل من أمره
ما أرل قاؿ  :يا عميت أما علمت أنا معشر األكصياء نمشأ
ُب اليوـ ما يمشأ غَتنا ُب اٞتمعة كنمشأ ُب اٞتمعة ما يمشأ غَتنا
ُب السمة قمت قبلت رأسه انصر ت عدت كتفقدته لم أره
قلت لسيدم أيب ٤تمد  :ما عل موالنا قاؿ يا عمة
استودعماه الذم استودعته أـ موسى ٍ ب قاؿ  :لسا

وى لف ربف جدي ىذه األ ة أرسل قكيي لساله إلى

سرا ق العرش ونى و فا بو بيي دي اهلل عز وول تال لو
روبا به عبدي لنصرة

آليت أ ف به آخذ

نف وإ جار أ ري و جدي عبا ي

وبه أعطف وبه أغفر وبه أعذب
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ار اه أ جا السقكان ر اه ر اه عقى أبيو ر اً ر يتاً وأبقغاه إ و
ف ضسا ف و نفف وبعينف إلى أن أُ ِح َّق بو َّ
اللق وأزىق بو

الباطل و كنن الد ي لف واصباً ٍب قالت١ :تا سقط من بطن أمه
إٔب األ رض كجد جاثيان على ركبتيه را عان بسبابتيه ٍب عطس قاؿ
اٟتم يد لًلَّ ًه ر ّْ ً
ُت كصلى اهلل على ٤تمد كآله عبدان داخران غَت
ب الٍعالىم ى
ٍى ٍ
ى
مستمكف كال مستكرب ٍب قاؿ  :زعمت الظلمة أف حجة اهلل
داحضة لو أذف ٕب لزاؿ الشك(ٗ٘).

(٘) ـ موسى  غاب عن قومه كعن غَتهم خ ك ان من

أعدائه قاؿ تعأب  :خرج نجا ػ من ىم ٍديىن ػ خائفاً نرّ .
عامة ا٠تلق إالٌ ا٠تيلَّص
كاإلماـ ٌ
اٟتجة  غاب عن قومه كعن ٌ
من شيعته ،خو ان من أعدائه.
أياـ غيبته من التعب
الميب موسى  ى
( )ٙـ عانت شيعة ٌ
كا١تش ٌقة كالذلٌة؛ إ ٌف أعداءهم كانوا يذ ْتوف أبمائهم كيستحيوف
ليمحص اهلل
نسائهم ،كذا يقع ُب شيعة اإلماـ ك٤تبٌيه أياـ غيبتهٌ ،
الٌذين ىآمموا كٯتحق الكا رين.
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ٝتعت أمَت ا١تؤممُت عليٌان 
كرد عن إبن أيب عقب قاؿ :
ي
يقوؿ " :أ ّف بكت تسنلنن َو َنوَن اإلبْل تبنغنن َ ْر َعى وو
تسدو جا عشر الشيعة"(٘٘).
ككرد ُب عبلمات زماف الغيبة حديث طويل ركاه صاحب
البحار ،ك٨تن نورده هما إتعاظان كتذكَتان للمؤممُت:
نقبلن عن الكاُب عن ٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٤تمد عن
بعض أصحابه كعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمَت ٚتيعا
عن ٤تمد بن أيب ٛتزة عن ٛتراف قاؿ قاؿ أبو عبد اهلل 
كذكر هؤالء عمده كسوء حاؿ الشيعة عمدهم قاؿ  :إ٘ب سرت مع
أيب جعفر ا١تمصور كه ك ُب موكبه كهو على رس كبُت يديه خيل
كمن خلفه خيل كأنا على ٛتار إٔب جانبه قاؿ ٕب  :يا با عبد اهلل
قد كاف يمبغي لك أف تفرح ٔتا أعطانا اهلل من القوة  ،ك تح لما من
العز كال تخبر الماس أنك أحق ّٔذا األمر مما كأهل بيتك تغريما
بك كّٔم قاؿ  :قلت :كمن ر ع هذا إليك عٍت قد كذب قاؿ :
أٖتلف على ما تقوؿ؟ قاؿ  :قلت :إف الماس سحرة يعٍت ٭تبوف
علي بل ّْ
٘تكمهم من ٝتعك إنا إليك أحوج
أف يفسدكا قلبك َّ
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ممك إليما قاؿ ٕب  :تذكر يوـ سألتك هل لنا ملك؟ قلت  :نعم
طويل عريض شديد بل تزالوف ُب مهلة من أمركم ك سحة من
دنياكم حىت تصيبوا مما دمان حرامان ُب شه ور حرواـ ُب بلد حرواـ ؟
عر ت أنه قد حفت اٟتديث ،قلت  :لعل اهلل عز كجل أف
لعل غَتؾ
يكفيك إ٘ب ٓب أخصك ّٔذا إ٪تا هو حديث ركيته ٍب َّ
من أهل بيتك أف يتؤب ذلك سكت عٍت لما رجعت إٔب ممػزٕب
أتا٘ب بعض مواليما قاؿ  :جعلت داؾ كاهلل لقد رأيتك ُب موكب
أيب جعفر كأنت على ٛتار كهو على رس كقد أشرؼ عليك
يكلمك كأنك ٖتته  ،قلت بيٍت كبُت نفسي  :هذا حجة اهلل على
ا٠تلق كصاحب هذا األمر الذم يقتدل به كهذا اآلخر يعمل
باٞتور كيقتل أكالد األنبياء كيسفك الدماء ُب األرض ٔتا ال ٭تب
اهلل كهو ُب موكبه كأنت على ٛتار دخلٍت من ذلك شك حىت
خفت على ديٍت كنفسي قاؿ  :قلت :لو رأيت من كاف حوٕب
كبُت يدم كمن خلفي كعن ٯتيٍت كعن مشإب من ا١تبلئكة
الحتقرته كاحتقرت ما هو يه قاؿ  :اآلف سكن قليب ٍب قاؿ :إٔب
مىت هؤالء ٯتلكوف أك مىت الراحة ممهم؟ قلت  :أليس تعلم أف
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لكل شي ء مدة؟ قاؿ  :بلى ،قلت :هل يمفعك علمك ؟ إ َّف هذا
األمر إذا جاء كاف أسرع من طر ة العُت ،إنك لو تعلم حا٢تم
عمد اهلل عز كجل ككيف هي كمت ٢تم أشد بغضان كلو جهدت
كجهد أهل األرض أف يدخلوهم ُب أشد ما هم يه من اإلٍب ٓب
ِِ
العزةُ ولِرسنلِ ِو ولِق ِ ِ
يي
يقدركا بل يستفزنك الشيطاف ولقَّو َّ َ ُ
ْس ْؤ ن َ
ُ
ِِ
ِ
يي و َـ ْعقَ ُسن َن ( ا١تما قوف )ٖ/أال تعلم أف من
ولك َّي ال ُْسنا ت َ
انتظر أمرنا كصرب على ما يرل من األذل كا٠توؼ هو غدان ُب
زمرتما؟
إذا رأيت اٟتق قد مات كذهب أهله ،كرأيت اٞتور قد مشل
كك ٌجق
الببلد ،كرأيت القرآف قد خلق كأحدث يه ما ليس يه ي
على األهواء ،كرأيت الدين قد انكفأ كما يمكفئ اإلناء ،كرأيت
أهل الباطل قد استعلوا على أهل اٟتق ،كرأيت الشر ظاهران ال
يمهى عمه َّ
كيعذ ر أصحابه ،كرأيت الفسق قد ظهر كاكتفى
الرجاؿ بالرجاؿ كالمساء بالمساء ،كرأيت ا١تؤمن صامتان ال يقبل
يرد عليه كذبه ك ريته ،كرأيت
قوله ،كرأيت الفاسق يكذب كال ُّ
الصغَت يستحقر بالكبَت ،كرأيت األرحاـ قد تقطعت ،كرأيت من
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يرد عليه قوله ،كرأيت الغبلـ
ٯتتدح بالفسق يضحك ممه كال ُّ
يعطي ما تعطي ا١ترأة ،كرأيت اؿ نساء يتزكجن المساء ،كرأيت
الثماء قد كثر ،كرأيت الرجل يمفق ا١تاؿ ُب غَت طاعة اهلل بل
يمهى كال يؤخذ على يديه ،كرأيت الماظر يتعوذ باهلل ٦تا يرل
ا١تؤمن يه من االجتهاد ،كرأيت اٞتار يؤذم جاره كليس له مانع،
كرأيت الكا ر رحان ١تا يرل ُب ا١تؤمن  ،مرحان ١تا يرل ُب األرض
من الفساد ،كرأيت ا٠تمور تشرب عبلنية ك٬تتمع عليها من ال
ٮتاؼ اهلل عز كجل ،كرأيت اآلمر با١تعركؼ ذليبلن ،كرأيت الفاسق
٭تق ركف
يما ال ٭تب اهلل قويان ٤تمودان ،كرأيت أصحاب اآليات ٌ
كسبيل الشر
ك٭تتقر من ٭تبهم ،كرأيت سبيل ا٠تَت ممقطعان
مسلوكان ،كرأيت بيت اهلل قد عي ٌطؿ كيؤمر بًتكه ،كرأيت الرجل
يقوؿ ما ال يفعله ،كرأيت الرجاؿ يتسمموف للرجاؿ كالمساء
للمساء ،كرأيت الرجل معيشته من دبره كمعيشة ا١ترأة من رجها،
كرأيت المساء يتخذف آّالس كما يتخذها الرجاؿ ،كرأيت
التأنيث ُب كلد العباس قد ظهر كأظهركا ا٠تضاب كأمشطوا كما
٘تتشط ا١ترأة لزكجها كأعطوا الرجاؿ األمواؿ على ركجهم كتمو س
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ُب الرجل كتغاير عليه الرجاؿ ككاف صاحب ا١تاؿ أعز من ا١تؤمن
يعَت ككاف الزنا ٘تتدح به المساء ،كرأيت ا١ترأة
ككاف الربا ظاهران ال ٌ
تصانع زكجها إٔب نكاح الرجاؿ ،كرأيت أكثر الماس كخَت بيت
من يساعد المسا ء على سقهن ،كرأيت ا١تؤمن ٤تزكنان ٤تتقران
ذليبلن ،كرأيت البدع كالزنا قد ظهر ،كرأيت الماس ُّ
يعتد كف بشاهد
٭تر ـ ،كرأيت الدين
٭تل ؿ ،كرأيت اٟتبلؿ َّ
الزكر ،كرأيت اٟتراـ َّ
بالرأم كعطل الكتاب كأحكامه ،كرأيت الليل ال يستخفى به من
اٞترأة على اهلل ،كرأيت ا١تؤمن ال يس تطيع أف يمكر إال بقلبه،
كرأيت العظيم من ا١تاؿ يمفق ُب سخط اهلل عز كجل ،كرأيت
يقر بوف أهل الكفر كيباعدكف أهل ا٠تَت ،كرأيت الوالة
الوالة ٌ
يرتشوف ُب اٟتكم ،كرأيت الوالية قبالة ١تن زاد ،كرأيت ذكات
األرحاـ يمكحن كيكتفى ّٔن ،كرأيت الرجل يقتل على التهمة
كعلى الظمة كيتغاير على الرجل الذكر يبذؿ له نفسه كماله،
كرأيت الرجل يعَت على إتياف المساء ،كرأيت الرجل يأكل من
كسب امرأته من الفجور يعلم ذلك كيقيم عليه ،كرأيت ا١ترأة
تقهر زكجها كتعمل ما ال يشتهي كتمفق على زكجها ،كرأيت
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الرجل يكرم امرأته كجاريته كيرضى بالد٘ب ء من الطعاـ كالشراب،
كرأيت األٯتاف باهلل عز كجل كثَتة على الزكر ،كرأيت القمار قد
ظهر ،كرأيت الشراب تباع ظاهران ليس عليه مانع ،كرأيت المساء
يبذلن أنفسهن ألهل الكفر ،كرأيت ا١تبلهي قد ظهرت ٯتر ّٔا ال
ٯتمعها أحد أحدان كال ٬تًتئ أحد على ممعها ،كرأيت الشريف
يستذله الذم يخاؼ سلطانه ،كرأيت أقرب الماس من الوالة من
ر كال يقبل
يزك
ٯتتدح بشتمما أهل البيت ،كرأيت من ٭تبما َّ
شهادته ،كرأيت الزكر من القوؿ يتما س يه ،كرأيت القرآف قد
ثقل على الماس استماعه كخف على الماس استماع الباطل،
كرأيت اٞتار يكرـ اٞتار خو ان من لسانه ،كرأيت اٟتدكد قد
عطلت كعمل يها باألهواء ،كرأيت ا١تساجد قد زخر ت ،كرأيت
أصدؽ الماس عمد الماس ا١تفًتم الكذب ،كرأيت الشر قد ظهر
كالسعي بالمميمة ،كرأيت البغي قد شا ،كرأيت الغيبة تستملح
كيبشر ّٔا الماس بعضهم بعضان  ،كرأيت طلب اٟتج كاٞتهاد لغَت
للكاؼ ا١تؤمن ،كرأيت ا٠تراب قد أديل
ر
اهلل ،كرأيت السلطاف يذؿ
من العمراف ،كرأيت الرجل معيشته من ٓتس ا١تكياؿ
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كا١تيزاف،كرأيت سفك الدماء يستخف ّٔا ،كرأيت الرجل يطلب
الرئاسة لعرض الدنيا كيشهر نفسه ٓتبث اللساف ليتقى كتسمد
إليه األمور ،كرأيت الصبلة قد استخف ّٔا ،كرأيت الرجل عمده
ا١تاؿ الكثَت ٓب يزكه ممذ ملكه ،كرأيت ا١تيت يمشر من قربه
كيؤذل كتباع أكفانه ،كرأيت ا٢ترج قد كثر ،كرأيت الرجل ٯتسي
كرأيت
نشواف كيصبح سكراف ال يهتم ٔتا يقوؿ الماس يه،
البهائم تمكح ،كرأيت البهائم تفرس بعضها بعضان  ،كرأيت الرجل
ٮترج إٔب مصبله كيرجع كليس عليه شيء من ثيابه ،كرأيت قلوب
الماس قد قست كٚتدت أعيمهم كثقل الذكر عليهم ،كرأيت
السحت قد ظهر متما س يه ،كرأيت ا١تصلي إ٪تا يصلي لَتاه
الماس ،كرأيت الفقيه يتفقه لغَت الدين يطلب الدنيا كالرئاسة،
كرأيت الماس مع من غلب ،كرأيت طالب اٟتبلؿ يذـ كيعَت
ع َّظـ ،كرأيت اٟترمُت يعمل يهما ٔتا ال
كم ى
كطالب اٟتراـ يٙب ىدح ي
٭تب اهلل ال ٯتمعهم مانع كال ٭توؿ بيمهم كبُت العمل القبيح أحد،
كرأيت ا١تعازؼ ظاهرة ُب اٟترمُت ،كرأيت الرجل يتكلم بشي ء
من اٟتق كيأمر با١تعركؼ كيمهى عن ا١تمكر يقوـ إليه من يمصحه
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ُب نفسه يقوؿ هذا عمك موضوع ،كرأيت الماس يمظر ب عضهم
إٔب بعض كيقتدكف بأهل الشركر ،كرأيت مسلك ا٠تَت كطريقه
خاليان ال يسلكه أحد ،كرأيت ا١تيت يهزأ به بل يفزع له أحد،
كرأيت كل عاـ ٭تدث يه من البدعة كالشر أكثر ٦تا كاف،
كرأيت ا٠تلق كآّالس ال يتابعوف إال األغمياء ،كرأيت احملتاج
يعطى على الضحك به كيرحم لغَت كجه اهلل ،كرأيت اآليات ُب
السماء ال يفزع ٢تا أحد ،كرأيت الماس يتسا دكف كما تسا د
البهائم ال يمكر أحد ممكران ٗتو ان من الماس ،كرأيت الرجل يمفق
الكثَت ُب غَت طاعة اهلل كٯتمع اليسَت ُب طاعة اهلل ،كرأيت العقوؽ
قد ظهر كاستخف بالوالدين ككانا من أسوء الماس حاالن عمد
الولد كيفرح بأف يفًتل عليهما ،كرأيت المساء قد غلنب على
ا١تلك كغلنب على كل أمر ال يؤتى إال ما ٢تن يه هول ،كرأيت
ابن الرجل يفًتم على أبيه كيدعو على كالديه كيفرح ٔتوهتما،
كرأيت الرجل إذا مر به يوـ كٓب يكسب يه الذنب العظيم من
جور أك ٓتس مكياؿ أك ميزاف أك غشياف حراـ أك شرب مسكر
كئيبان حزيمان ٭تسب أف ذلك اليوـ عليه كضيعة من عمره ،كرأيت
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السلطاف ٭تتكر الطعاـ ،كرأيت أمواؿ ذكم القرىب تقسم ُب الزكر
كيتقامر ّٔا كيشرب ّٔا ا٠تمور ،كرأيت ا٠تمر يتداكل ّٔا
كتوصف للمريض كيستشفى ّٔا ،كرأيت الماس قد استوكا ُب ترؾ
األمر با١تعركؼ كالمهي عن ا١تمكر كترؾ التدين به ،كرأيت رياح
ا١تما قُت كأهل المفاؽ دائمة كرياح أهل اٟتق ال ٖترؾ ،كرأيت
األذاف باألجر كالصبلة باألجر ،كرأيت ا١تساجد ٤تتشية ٦تن ال
ٮتاؼ اهلل ٣تتمعوف يها للغيبة كأكل ٟتوـ أهل اٟتق كيتواصفوف
يها شراب ا١تسكر ،كرأيت السكراف يصلي بالماس هو ال يعقل
كال يشاف بالسكر كإذا سكر أكرـ كاتقي كخيف كترؾ ال يعاقب
كيعذر بسكره ،كرأيت من أكل أمواؿ اليتامى ٭تدث بصبلحه،
كرأيت القضاة يقضوف ٓتبلؼ ما أمر اهلل ،كرأيت الوالة يأ٘تموف
ا٠تونة للطمع ،كرأيت ا١تَتاث قد كضعته الوالة ألهل الفسوؽ
كاِبرأة على اهلل يأخذكف ممها كٮتلوهنم كما يشتهوف ،كرأيت
ا١تمابر يؤمر عليها بالتقول كال يعمل القائل ٔتا يأمر ،كرأيت
الصبلة قد استخف بأكقاهتا ،كرأيت الصدقة بالشفاعة ال يراد ّٔا
كجه اهلل كتعطى لطلب الماس  ،كرأيت الماس ٫تهم بطوهنم
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ك ركجهم ال يبالوف ٔتا أكلوا كٔتا ف كحوا ،كرأيت الدنيا مقبلة
عليهم ،كرأيت أعبلـ اٟتق قد درست  .كن على حذر كاطلب
من اهلل عز كجل المجاة كاعلم أف الماس ُب سخط اهلل عز كجل
كإ٪تا ٯتهلهم ألمر يراد ّٔم كن مًتقبان كاجتهد لَتاؾ اهلل عز كجل
ُب خبلؼ ما هم عليه إف نػزؿ ّٔم العذاب ككمت يهم عجلت
إٔب رحمة اهلل كإف أخرت ابتلوا ككمت قد خرجت ٦تا هم يه من
ِ
َو َر
اٞترأة على اهلل عز كجل كاعلم أف اهلل ال
يع أ ْ
ُ ض ُ
ِ
الْسل ِلنِيي وأن روس َ ِ
ِِ
يي.)٘ٙ(
ت القَّو َ ِر ٌ َي ال ُْس ْللن َ
َْ َ
ُْ َ
الشيعة سيقعوف ُب و
٤تمة شديدةو أيٌاـ السفيا٘ب ،حىت
كما إ ٌف ٌ
الزماف صباحان كمساءن في خرب
يتمٌت ا١توت ُب ذلك ٌ
أ ٌف ا١تؤمن ٌ
عمر بن أباف الكليب عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ:
كأ٘ب بالسفيا٘ب أك بصاحب السفيا٘ب قد طرح رحله ُب
(( ٌ
علي 
رحبتكم بالكو ة ،مادل مماديه ىمن جاء برأس شيعة ٌ
ممهم:
له ألف درهم ،يثب اٞتار على جاره ،كيقوؿ هذا
يضرب عمقه ،كيأخذ ألف درهم ،أما إ ٌف إمارتكم و
يومئذ ال
ى
ي ى
كأ٘ب أنظر إٔب صاحب البيػ ٍرقيع (الربقع:
تكوف إالٌ ألكالد البغايا ،ك ٌ
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كمن صاحب الربقع؟ قاؿ
ستار تسًت به ا١ترأة كجهها ) ،ي
قلت  :ى
 :ىر يج هل ممكم يقوؿ بقولكم يلبس الربقع يحوشكم (أم
٭ترض عليكم) يعر كم كال تعر ونه ،يغمز بكم ىر يجبلن ىر يجبلنٌ ،أما
ٌ

إنٌه ال يكوف إالٌ ابن بغي))(.)٘ٚ
يفرج اهلل تعأب عن الشيعة ٓتركج الصاحب  تشرؽ
ٍبٌ ٌ
األرض بموره ،كما كرد عن موالنا اإلماـ الصادؽ  قاؿ :إ ٌف
قائمما إذا قاـ ،اشرقت األرض بمور رٌّٔا ،كاستغٌت العباد عن ضوء
الر يجل ُب يم ٍل ًك ًه حىت ييولً يد ألف ذى ىكر ،ال يولد
كيعمر َّ
الشمسٌ ،
يهم أنثى ،كيبٍت ُب ظهر الكو ة مسجدان له ألف باب ،كيتصل
الر يجل يوـ اٞتمعة
بيوت الكو ة بمهر كرببلء كباٟتَتة ،حىت ٮترج َّ
على و
بغلة سفواء يريد اٞتمعة بل يدركها(*).
( )ٚـ شيعة موسى ُ ب غيبته كانوا يى ٍدعوف له ،لعًٍل ًم ًهم

ا١تهدم
أ ٌف ىر ىجهم على يده ،ككذا أنصار كشيعة اإلماـ
ٌ
يدعوف له با٠تركج لعًٍل ًم ً
ا١تباركة (أ عنا
يده
على
م
ه
ج
ر
ػ
ف
أ
م
ه
ٌ
ى
ي
ى
ى
ى


)*(
متطورة ستكوف
البغلة السفواء = خفيفة سريعة ،لعلٌها إشارة إٔب سيٌارات صغَتة ُب عصره أك كسيلة ٌ
يومذاؾ.
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عجل ىػىر ىجهي
اللهم ٌ
لف بنعسيل ال َف َرج إ ّن ف ذله َـ َر َو ُكت ) ٌ
كس ّْهل ٥ترجه كاجعلما من الذابُت عمه كا١تضحين ُب سبيله.
ى

خصه اهلل تعأب بالعصا ،كجعلها معجزة
( )ٛـ موسى ٌ 
خصه اهلل تعأب أيضان بتلك العصا ،عن
له ،كاإلماـ
ا١تهدم ٌ
ٌ
موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ :كانت عصا موسى آلدـ،
صارت إٔب شعيب ٍبٌ صارت إٔب موسى بن عمراف كإهنا لىعًٍم ىدنىا،
ت من
كإ ٌف ىع ٍهدم ّٔا آف ان كهي خضراء كهيئتها حُت انتي ًز ىع ٍ
ً
ً
َّت لقائمما  يصمع
شجرهتاٌ ،
ت ،أيعد ٍ
كإهنا لتمطق إذا استيػٍمط ىق ٍ
صنع ما تؤمر.
ّٔا ما كاف يصمع موسى بن عمراف ،كإ٪تا ت
٤تمد بن زيد الكوُب عن موالنا اإلماـ الصادؽ
كركم عن ٌ
 قاؿ :إ ٌف ىر يجبلن من ارس يأٌب القائم يطلب ممه معجزة
الر يجل  :هذا
موسى ،يلقي العصا تصَت ثعبانان مبيمان ،يقوؿ ى
سحر ،تلقفه العصا بأم ور و
شبيه بأم ًر موسى .
ه
باىنو  بجارون :
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الرسالة ،كذا
هاركف  كاف كزير موسى  كشريكه ُب ٌ
مهمته
اإلماـ
الرسالة ،بل ٌ
ٌ
ا١تهدم هو شريك الرسوؿ األكرـ ُب ٌ
)*(
٤تمد
اهلل
رسوؿ
دنا
كسي
موالنا
مهمة ج ٌده الكرٙب
ٌ
ٌ
أعظم من ٌ
الميب حارب ا١تشركُت
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم؛ أل ٌف ٌ
٤تمدان ٌ
كاف دخو٢تم ُب اإلسبلـ أيسر من المواصب الٌذين ٭تارّٔم
اإلماـ  حيث يتأكلوف عليه كتاب اهلل.
كهاركف  كاف يسمع كبلـ الميب موسى  من و
مكاف
ٌ
بعيد ،ككذلك موسى كاف يسمع كبلـ هاركف من و
مكاف بعيد .
الصادؽ  أنٌه
ككذا اإلماـ  ،قد كرد عن موالنا اإلماـ ٌ
)*(
عج ىل اهلل ىرجه
مهمة اإلماـ
ا١تهدم َّ
إ نتد بعضجت ائالً  :هل هذا الكبلـ ه
ٌ
دقيق ،كهل ييعقل أ ٍف تكوف ٌ
ق من جهل قومه
يلق أح هد من األنبياء ما القا
مهمة ج ٌده الميب مع أنه ه
رسوؿ كرٙب ٓب ى
الشريف أعظم من ٌ
كعمتهم؟

مهمة الميب كانت إلقماع قومه ُب جزيرة
مهمة الميب؛ أل ٌف ٌ
مهمة اإلماـ  أعظم من ٌ
قنا لو  :نعم ،إ ٌف ٌ
علي 
العربٌ ،أما ٌ
مهمة اإلماـ  هي إلقماع العا ىٓب كالمواصب اٟتاقدين عليه النتسابه إٔب أمَت ا١تؤممُت ٌ
الٌذم قاتلهم على التأكيل كهو أصعب من قتا٢تم على التمزيل ،كيشهد لً ىما قلما األخبار الدالة على ذلك ،ممها

ٝتعت أبا عبد اهلل  يقوؿ  :إ ٌف قائمما
ما ركاه المعما٘ب ُب كتاب الغيبة بإسماده إٔب الفضيل بن يسار قاؿ  :ي
جهاؿ اٞتاهليٌة ،قلت  :ككيف ذلك؟ قاؿ :
إذا قاـ استقبل من جهة الماس أش ٌد ما استقبله رسوؿ اهلل من ٌ
إ ٌف رسوؿ اهلل أتى الماس كهم يعبدكف اٟتجارة كالصخور كالعيداف كا٠تشبة ا١تمحوتة ،كإ ٌف قائمما إذا قاـ أتى
ليدخلن عليهم عدله ،ىأما كاهلل
 :ىأما كاهلل
ك٭تتج عليه بهٍ ،بٌ قاؿ
يتأكؿ عليه كتاب اهلل ٌ
ٌ
الماس ككلٌهم ٌ
القر( .غيبة المعما٘ب.)ََِ :
ٌ
اٟتر ك ٌ
ليدخلن عليهم عدله جوؼ بيوهتم كما يدخل ٌ
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كجل لشيعتما ُب أٝتاعهم
قاؿ :إ ٌف قائمما إذا قاـ م ٌد اهلل ٌ
عز ٌ
كأبصارهم حىت ال يكوف بيمهم كبُت القائم بريد ،يكلٌمهم
يسمعوف ،كيمظركف إليه كهو ُب مكانه.
بالنبف عيلى بي ر ت:
باىنو ّ
الميب عيسى  ع ٌدة ٦تيزات كلها ٣تتمعة ُب موالنا
ُب ٌ
اٟتجة  ممها:
اإلماـ ٌ

(ٔ) ـ إ ٌف عيسى  كلد جأة دكف سابق إنذار من و
ٛتل
اٟتجة  كلد دكف أ ٍف ييرل ُب أمه أثر اٟتمل.
طويل ،كاإلماـ ٌ
(ٕ) ـ إ ٌف عيسى  إبن سيٌدة المساء ُب ز ماهنا ،كالقائم
ا١تهدم إبن سيٌدة المساء ُب زمانه ،بل ج ٌدته الص ٌديقة اطمة
ٌ
األمة.
أ ضل من مرٙب باتفاؽ ٌ
(ٖ) ـ عيسى تكلٌم ُب ا١تهد صبيان ،كاإلماـ القائم تكلٌم ُب
ا١تهد صبيان حسبما أشرنا إٔب بعض األخبار سابقان.

(ٗ) ـ عيسى آتاه اهلل تعأب اٟتكم صبيان ،ككذا اإلماـ القائم

ضركرم ال يماقش يه إالٌ ساذج.
أيكٌب اٟتكمة صبيان ،كهذا
ٌ
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كر ع القائم  إٔب
(٘) ـ عيسى  ر عه اهلل تعأب إليه ،ي
اهلل تعأب حيث غيٌبه عن الماس لعدـ استحقاقهم للرؤية.
ؼ يه ،ككذا اإلماـ القائم 
( )ٙـ عيسى  اختي ًل ى
ؼ الماس يه ما بُت ممكر كمثبًت.
اخ ىىؿ
تى

( )ٚـ عيسى  كاف ٭تيي ا١توتى كيربئ األكمه كاألبرص
كٮترب بٍت إسرائيل ما ي ٌدخركف كما يأكلوف ،ككذا اإلماـ القائم
 ستجرم على يديه ا١تعجزات كالكرامات الباهرات.
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شباهته بآبائه الطاهرين
علًهه السَّالو
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يدؿ على مشأّة
بعد ما تق ٌدـ معما من استعراض بعض ما ٌ
عجل اهلل
اٟتجة القائم ا١تمتظر ٌ
ا١ترسلُت لسيٌدهم اإلماـ ٌ
األنبياء ك ى
تعأب ىػرجه الشريف بل يفوقهم ضبلن ككرامةن ً
كع ٍلمان كزهدان ككرعان
ىى
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دؿ على مشأّته
كتقى كإخبلصان ،نريد اآلف أ ٍف تستعرض ما ٌ
ن
٤تمد ا١تصطفى
بالرسوؿ األكرـ ٌ
 ألجداده ا١تيامُت ،بدءان ٌ
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كانتهاءن بأبيه اإلماـ اٟتسن العسكرم
.
لسد صقّى اهلل عقيو وآلو وسقَّت:
باىنو  بس ّده األ رم ّ
األمة أ ٌف الميب صلٌى اهلل عليه كآله قاؿ :
جمع عليه بُت ٌ
ا١تي ى
السجدي ي ولدي  ،إسسو إسسف ،و نينو نينف ،أ بو الناس
"
ّ
بف َخقتاً و ُخقُتاً".
٤تمد من
اإلماـ
ا١تتفرد بشباهته ا لرسوؿ ٌ
ٌ
ا١تهدم ٌ 
الميب صلٌى اهلل
الماحية الظاهريٌة كالماحية الباطميٌة .
ه
كمعلوـ أ ٌف ٌ
عليه كآله كسلَّم أشرؼ ا٠تلق عمد اهلل تعأب شأنه لكونه سيٌد
ا١تهدم
ًكلٍد آدـ  ،كا١تبعوث رٛتةن للعالىمُت ،يكوف اإلماـ
ٌ
ا١تشأّة سيٌد ًكلٍد آدـ  ،كا١تبعوث ُب آخر
ٔ تقتضى ى
الزماف رٛتةن للعالىمُت ،كهذا اٟتديث يقتضي أ ٍف يكوف اإلماـ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
ا١تهدم ٔ تمػزلة رسوؿ اهلل ٌ
ٌ
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يٓتيلي ًق ً
ضلي
أ
ك
بعصمته
القوؿ
يستلزـ
ه
ٌ
ا١ترسلُت.
ك ى
ٌأما القوؿ بالعصمة؛ ؤلنه ٓب يػي ٍع ىهد من رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
كمن ٓب
عليه كآله كسلَّم أ ٍف صدر ممه ما ٮتالف ا٠تيلي ىق َّ
الر يع ،ى
يصدر ممه ما ٮتالف ا٠تيليق الر يع؛ إنه ال ٤تالة يكوف معصومان
ي
ُب أ عاله كأقواله ،كحيث إ ٌف ا إلماـ ا١تهدم  كرسوؿ اهلل
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ػ ٔتقتضى هذا اٟتديث ػ ال
ٌ
الر يع ،إذف ال ب ٌد أ ٍف يكوف معصومان
يصدر ممه ما ٮتالًف يخليقه َّ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كآله ا١تيامُت
كج ٌده ا١تصطىفى ٌ
السبلـ.
ا١تمتجبُت عليهم َّ
ى
ك ٌأما أ ضليٌته ؛ ؤلنه ٔتقتضى اٟتديث أيضان كرسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم من حيثيَّتىُت:
عامة األنبياء
ته على ٌ

ا١تباهلىة كآية التطهَت
األولى :من حيث كونه مشموالن آلية ى
كل ىمن كاف مشموالن؛ إ ٌف له ما
كآية الوالية كآية اإلطاعة ،ك ٌ
لرسوؿ اهلل إالٌ ما أخرجه ال ٌدليل.
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كخليقان برسوؿ اهلل
الثا ية :من حيث كونه أشبه الماس ىخلقان ي
الرسوؿ صلٌى اهلل عليه كآله
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،كحيث إ ٌف ٌ
كسلَّم أ ضل ىخ ٍل ًق اهلل تعأب على اإلطبلؽ ٔتقتضى ا١تساكاة ُب
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كبُت
ا٠تىٍل ًق كا٠تيلي ًق بُت رسوؿ اهلل ٌ
١تهدم ا١تمتظر .
اإلماـ ٌ
اٟتجة ا ٌ

اللالم :
باىنو  بآبآئو السيا يي عقيجت َّ
صعب ال يكاد للمبلئكة أ ٍف
األئمة عسَته ه
إ ٌف تعداد ضائل ٌ
ً
لنصع و لنسقو
َ
ٖتصيها ل ىما ركم ُب ا١تتواتر "أ ر ا صع ٌ
رسل "...؛ إذا ٓب ٯتكن للمبلئكة أ ٍف
و َ قَه َّ
ترب وو ٌّ
بف َ
٭تتملوه بل ٯتكمهم و
حيمئذ أ ٍف ٭تصوه.
كقد ركل اخطب بن خوارزـ من اٞتمهور بإسماده إٔب إبن
عبٌاس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :لو أ ٌف
الرياض أقبلـ(*) كالبحر ً
اٞتن يح ٌساب ،كاإلنس يكتٌاب ،ما
ك
،
داد
م
ه
ه
ٌ
ٌ

علي بن أيب طالب(.)٘ٛ
أحصوا ضائل ٌ
)*(
٥تضرة بأنواع المبات.
الرياض ٚتع ركضة ،كهي أرض ٌ
كٌ
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٤تمد بن عمارة
كأخرج مو ق بن أٛتد ا٠توارزمي بسمده عن ٌ
عن أبيه عن اإلماـ جعفر الصادؽ عن آبائه عن أمَت ا١تؤممُت
علي "رضي اهلل عمهم " قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
ٌ
َّ
علي ضائل
كسلم لرهط من أصحابه  :إ ٌف اهلل تعأب جعل ألخي ٌ
ال ٖتصى كثرة من ذى ىكر ضيلة من ضائله ً
مقَّران ّٔا غفر اهلل ما
ى ى
كمن كتب ضيلة من ضائله ٓب تزؿ
تق ٌدـ من ذنبه كما ٌ
تأخر ،ى
كمن استمع إٔب
ا١تبلئكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم ،ى
ضيلة من ضائله غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها باإلستماع،
كمن نىظىىر إٔب كتاب من ضائله غفر اهلل له الذنوب اليت ا كتسبها
ى
علي عبادة
بالمظرٍ ،بٌ قاؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :المظر إٔب ٍّيب
كذ ٍكره عبادة ال يقبل اهلل إٯتاف و
ً
عبد إالٌ ٔتواالته كالربائة من
يي

أعدائه(.)ٜ٘
كُب ا١تماقب عن ٝتٌاؾ بن حرب عن سعيد بن جبَت قاؿ :
قلت إلبن عباس "رضي اهلل عمهما" :أسألك عن اختبلؼ الماس
علي "رضي اهلل عمه " ،قاؿ  :يا ابن جبَت تسألٍت عن ىر يج ول
ُب ٌ
كانت له ثبلثة آالؼ ممقبة ُب ليلة كاحدة كهي ليلة القربة ُب
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قليب بدر سلٌم عليه ثبلثة آالؼ من ا١تبلئكة من عمد رّٔم،
كتسألٍت عن كصي رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
كصاحب حوضه كصاحب لوائه ُب احملشر كالٌذم نفس عبد اهلل
بن عباس بيده لو كانت ْتار الدنيا مدادان كأشجارها أقبلمان
علي ابن أيب طالب ك ضائله ما
كأهلها يكتٌابان كتبوا مماقب ٌ

أحصوها(ٓ.)ٙ
َّ
مثل
ىمن يقوؿ عمه رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلم ى
لكن ال ب ٌد من ًذ ٍك ًر بعضها
هذا ،كيف ٯتكن أ ٍف ندرؾ ضائله؟ ٍ
ال سيٌما ٔتا هو أظهر صفاته كأشهرها.
أ نل:

عقف بي أبف طال
أ ّا أ ير السؤ نيي ّ

 أظهر صفاته:

 ،في
ًع ٍلمه كزهده كشجاعته ،ككلٌها تظهر من القائم
حضرت عمد موالنا
الكاُب بإسماده عن ٛتٌاد بن عثماف قاؿ :
ي
ت أ ٌف
اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ له ىر يج هل :أصلى ىح ى
ك اهلل ،ذى ىك ٍر ى
علي بن أيب طالب  كاف يلبس ا٠تشن ،يلبس
اإلماـ ٌ
عليك اللباس
القميص بأربعة دراهم كما أشبه ذلك ،كنرل ى
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علي بن أيب طالب  كاف
اٞتديد! قاؿ  له :إ ٌف اإلماـ ٌ
يلبس ذلك ُب زماف ال يمكر كلو لبس مثل ذلك اليوـ يش ٌهر به،
كل زما ف لباس أهله ،غَت أ ٌف قائمما أهل البيت ،إذا
خَت لباس ٌ
ً
علي
قاـ لىب ى
علي  كسار بسَتة اإلماـ ٌ
س ثياب اإلماـ ٌ

.)ٙٔ(
ككرد عن أيب بصَت عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ:
ما تستع جلوف ٓتركج القائم؟ ،واهلل ما لباسه إالٌ الغليت كال
طعامه إالٌ الشعَت اٞتشب ،كما هو إالٌ بالسيف ،كا١توت ٖتت
ظل السيف(ٕ.)ٙ
ٌ

عقف السسنبى  أظهر صفاته
وأ ّا اإل ام الللي بي ّ
هي ً
الس يكوف ،كعدـ مؤاخذة
ه
م
ل
ح
ٍ
كصٍبػ يرهي ،كمن آثار اٟتًٍلم ُّ
ي
ي ى
الفساؽ كا١تخطئُت وران كنًعم ما قيل:
ٌ
تلقَّت عقى األ يي واسنبق ِو َّىت
قي تلنطيع ِ
ْت ونّى
ق
الل
َ
تُلقَّسا
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اٟتجة  الٌذم يرل أعماؿ
كهل هماؾ أصرب من اإلماـ ٌ
َّ
كل
رعيته ٗتالف يسمٌة ج ٌده صلٌى اهلل عليه كآله كسلم كتعصيه ُب ٌ
و ً
يدؿ على قوة ص ًربهً ً
كح ٍل ًم ًه.
صابر
٤تتسب٦ ،تا ٌ
ٌ ىٍ
ه
قوؿ ك ٍع ول ،كهو ه
عقف  من حيثيٌتُت:
وأ ّا باىنو باإل ام اللليي ّ
بي ّ
األولىٍ :أم يرهي با١تعركؼ كهنييهي عن ا١تم ىكر كقيامه بالسيف.
ّ

الثا فة :عدـ مبلحقة اإلماـ اٟتسُت  بالتقيٌة ،كهذا من
؛ إ ٌف من
اٟتجة ا١تمتظر
خصايصه ،ككذلك اإلماـ ٌ
خصائصه األمر با١تعركؼ كعدـ إظهار التقيٌة؛ أل ٌف التقيٌة إ٪تا
تشرع ٟت ٍفت ال ٌدـ كا٠توؼ على المفس كا١تاؿ كالعًرض من األعداء
ي
لقلٌة الماصر كا١تعُتٌ ،أما يوـ الظهور بل خوؼ يه من األعداء
حىت ٯتكن لئلماـ أ ٍف يستعمل التقيٌة.
اٟتجة على
هذا مضا ان إٔب أ ٌف اإلماـ اٟتسُت  ألقى ٌ
ا١تهدم ا١تمتظر
العا ىٓب يوـ الطٌف إٔب يوـ القيامة ،ككذا اإل ماـ
ٌ
اٟتجة على العا ىٓب عمدما يهلقي خطابه ُب م ٌكة،
 سييلقي ٌ
مسمًدان ظهره إٔب الكعبة يمادم:
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" أ جا الناس إ ّا لننصر اهلل وَي أوابنا ي الناس ،إ ّا
وبسلس ٍد صقّى اهلل
أىل بيت بيّكت ،و لي أ َْولَى الناس بو
ّ
واويي ف آ م  أ ا أ َْولَى الناس
عقيو وآلو وسقَّتَ ،سي ّ

بننح
نح  أ ا أ َْولَى الناس ٍ
واونف ف ٍ
بآ م  ،وَي ّ
واونف ف إبراىيت  أ ا أ َْولَى الناس بإبراىيت
 ، وَ ي ّ
لسد صقّى اهلل عقيو وآلو وسقَّت أ ا
 ، وَ ي ّ
واونف ف ّ

واونف ف النبيّيي أ ا أ َْولَى الناس
بسلسد ،وَي ّ
أ َْولَى الناس ّ
بالنبييي ،أليس اهلل تنل ف لكت نابو إ ّن اهلل اصطفى
آ م و نواً وآل إبراىيت وآل ِع ْس َران عقى العالَسيي ذرّةٌ
سسيع عقيت  أ ا بتيّةٌ ي آ م ،
بعضجا ي بعض واهلل ٌ
فى ي إبراىيت  ،وصفنةٌ
وذخيرةٌ ي نح  ،و صطَ ً
واونف ف
لسد صقّى اهلل عقيو وآلو وسقَّت ،أَوَ وَي ّ
ي ّ
واونف ف
ناب اهلل ،أ ا أ َْولَى الناس بكناب اهلل ،أوَ وَي ّ
ُسنَّة رسنل اهلل أ ا أ َْولَى النّاس بلنّة رسنل اهلل صقّى اهلل
لسا بقّغ
عقيو وآلو وسقَّت ،أ شد اهلل َي سسع الينم ال ف ّ
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شاىد نكت الغائ  ،وأسألكت بل ّق اهلل وو ّق رسنلو
ال ّ
وبل ّتف؛ إ ّن لف عقيكت و ّق ال ُت ْربَى ي رسنل اهلل صقّى اهلل
عقيو وآلو وسقَّت إوّ أعننسن ا و نعنسن ا ّسي ظقسنا ،تد
أ ُِخ ْفنا و ُقِ ْسنا ،وطُ ِر ْ ا ي ار ا وأبنائنا ،وبُغف عقينا ،و ُ ِ ْعنا
ِ
الباطل عقينا ،اهلل اهلل ينا ،و
أىل
عي و ّتنا ،وا نرى ُ

تخذلن ا وا صرو ا نصر ت اهلل "(ٖ.)ٙ

 أ نل:
مهمتاف:
ُب اٟتديث الشريف إشارتاف ٌ

ا١تهدم  هو الوارث اٟتقيقي لؤلنبياء
األولى :إ ٌف اإلماـ
ٌ
السبلـ ،كً ٍعليهي ٍ ً علي يهم
ا١ترسلُت ،قوله  قو٢تم عليهم َّ
ك ى
السبل ـ،
الر ُّاد عليه  رادّّ عليهم عليهم َّ
عليهم َّ
السبلـ ،ك ٌ
السبلـً ،
كس ٍل يمهي ً س ٍل يم يهم عليهم
كح ٍربيهي  حرّٔم عليهم َّ
ى
السبلـ.
َّ
ا١تهدم  يريد من الماس نصرته على
الثا ية :إ ٌف اإلماـ
ٌ
يعم
أعدائه  ،كطىلى ٍ
ب المصرة ليس مقتصران على خركجه بل ٌ
غيابه  ،كيف ٯتكن لما أ ٍف نمصره ،ككيف ٯتكن لما أ ٍف
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٧تيبه ،هل ـف مع و
ُت يعيمه ،كهل من ناص ور يمصره  ،كالمصرة
كل و
زماف مطلوبة ممٌا شرعان ،عليكم أيها ا١توالوف بمصرته؛ إ ٌف
ُب ّْ
كنصهر لرسوله صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
نصهر هلل تعأب ٍ
نصىره ٍ
ٍ
السبلـ ال سيٌما لئلماـ ا١تظلوـ أيب عبد اهلل
كألكليائه عليهم َّ
اٟتسُت .
النُّدص َـر ة :بى ٍذؿ ا١تاؿ ُب ًذ ٍك ًرهً كإحياء معار ه
و ي صا ق ْ
بمشر ضائله ك ضائل آبآئه كال ٌذكد عمهم عرب ا١تمابر اٟتسيميٌة
كاإلنًتنت كاألشرطة كالكتب كما شابه ذلك.

النُّدص َـرة أ ضاً  :اٟتديث عمه  كدعوة
و ي صا ق ْ
الماس إٔب اإلعتقاد به كبآبآئه.
كممع
وي ا
ص تجا أ ضاً :بى ٍذؿ ا١تاؿ لتقوية شيعته كمواليه ،ى
ا١تاؿ عن أعدائهم كمبغضيهم ك ّْ
ا١تشككُت ّٔم ،كا١تدَّعُت

كل
١تماصبهم الشريفة كإعطاء اٟتقوؽ إليهم ،كغَت ذلك؛ إ ٌف َّ
دؿ الدليل عليه كسهم ا١تؤلفة
ذلك حراـ بذله كال ٌدعوة إليه إالٌ ما ٌ
قلؤّم من الزكاة لتأليفهم إٔب اإلسبلـ اٟتقيقي  ،ككالصدقات
كل ىمن
ا١تستحبة ُب حاالت الفقر كاٟتاجة ،بل ٭ترـ مساعدة ٌ
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ماؿ إٔب أعدائهم ك ّْ
كمن ىػ ىع ىل قد
ى
ا١تشككُت ّٔم عليهم َّ
السبلـ ،ى
السبلـ  .كما إ ٌف ي
أئمة أهل البيت عليهم َّ
كثٌر السواد على ٌ
النُّدص َـرة  :إعانة ىمن ييعً ٍُت اإلماـ  كيمصره ،تجب
صا ق ْ
صىرته باليد
كل من دعى إٔب اإلماـ ا١تهدم  ،كٕتب ني ٍ
إعانة ٌ
كاللساف كالقلب ،كإالٌ إ ٌف عدـ اإلعانة يػي ٍعتىبىػ ير إٙتان عظيمان كخيانةن
اٟتجة ا١تمتظر  كآلبآئه ا١تيامُت عليهم صلوات اهلل
لئلماـ ٌ
أٚتعُت.
وأ ّا اإل ام ز ي العابد ي ،أظهر صفاته ؾ انت العبادة هلل
ً
الساجدين ،ككذا اإلماـ
تعأب لذا يٝتّْ ىي  بزين العابدين كسيٌد
ا١تهدم  هو سيٌد العابدين ،في ا٠ترب عن اإلماـ الكاظم
ٌ
ا١تهدم :
صف اإلماـ
 قاؿ ُب ىك ٍ
ٌ
" عننره ع سسرتو صفرة ي َس َج ِر القيل ،بأبف َ ْي ليقو
رعى النسنم ساوداً ورا عاً".
عقف البا ر  ،أظهر صفاته
لسد بي ٍّ
وأ ّا اإل ام ّ
شباهته برسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،لذا قاؿ جابر
كرب الكعبة.
األنصارم حُت نظر إليه :مشايل رسوؿ اهلل ّْ
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ككذا اإلماـ الصاحب  إ ٌف عليه مشايل رسوؿ اهلل كما
مر معما سابقان.
ٌ

الصا ق  ،أظهر صفاته
لسد ّ
وأ ّا اإل ام وعفر بي ّ
و
األئمة
ىك ٍشف العلوـ كبياف األحكاـ بمح وو ٓب يتيسر ألحد من ٌ
اٟتجة  سييظهر حقائق العلوـ ،سيضع
قبله  ،كاإلماـ ٌ
ست
يده الشريفة على رؤكس الماس تكمل أحبل مهم ،كالعًٍلم ّّ
كعشركف حر ان ٮترج قبل الظهور حر ان،كالبقيٌة يٮترج ها اإلماـ
ا١تهدم .
ٌ
وأ ّا اإل ام نسى بي وعفر الكا ت  ،أظهر صفاته
صابر
ىكظٍم الغيت ك ٌ
الصرب كالتقيٌة ،كاإلماـ ٌ
اٟتجة ُ ب غيبته ه
على ٌساؽ شيعته كعلى األعداء ككيدهم للمؤممُت.

الرضا  ،أظهر صفاته
عقف بي نسى ِّل
وأ ّا اإل ام ّ
ا١تهدم 
السلطمة كتفريج الكر ب عن شيعته ،ككذا اإلماـ
ٌ
ٌ
و
كسبلـ كاطمئماف
سيب ٌدؿ اهلل تعأب به خوؼ الشيعة إٔب أ ٍىم ون
كليمكمٌن ديمه بمح وو ٓب يقع و
،
ألحد ٦تٌن تق ٌدـ عليه
كاستيبلؤه على سلطاف العا ىٓب أٚتع.
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عقف السنا  ،اظهر صفاته أ ٌف
وأ ّا اإل ام ّ
لسد بي ّ
الرجاؿ كٓب ير ًتق عمره
اهلل تعأب كهبه اإل مامة حُت ٓب يبلغ مبلغ ٌ
اٟتجة  إستلم ا٠تبل ة إبن
عٔب ٙتانية أحواؿ ،ككذلك األماـ ٌ
أربع سموات.
لسد الجا ي  ،أظهر صفاته
عقف بي ّ
وأ ّا اإل ام ّ
و
و
ٮتصوف
ٮتصونه باحًتامات كإكرامات ال ٌ
ا٢تيبة حيث كاف أعداؤه ٌ
كدان
ّٔا أحدان ،ككاف هذا يقع ُب هم إجبلالن له كهيبةن ممه ،ال ٌ
خاصة ُب قلوب
ك٤تبٌةن ،ككذا اإلماـ
ا١تهدم  إ ٌف له هيبة ٌ
ٌ
األعداء كرعبان.
 ،أظهر
العلكري
عقف
ّ
وأ ّا اإل ام الللي بي ّ
صفاته أنٌه إماـ العسكر ُب دكلة الظالًمُت ،حيث كاف يقيم ُب
سامراء ككانت ا١تعسكرات ٖتت نىظى ًر ًق ،كما إ ٌف من
عسكر ٌ
المقي  ،ككذا
صفاته ا٢تيبة كما كانت ١توالنا اإلماـ ا٢تادم ٌ
عجل
كل ذلك لئلماـ
سيكوف ُّ
اٟتجة بن اٟتسن ا١تمتظر ٌ
ا١تهدم ٌ
ٌ
اهلل تعأب ىػىرجه الشريف.
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ا١تهدم
هذه ٚتلة من صفات األئمة كاليت يتٌصف ّٔا اإلماـ
ٌ
 ،كعليه؛ إ ٌف اإلماـ  هو خليفة اهلل كخليفة آبآئه
كصي األكصياء ا١تاضُت ،كمعٌت كوف ق
ا١تهديُت ،كما إنه ٌ 
عامة
كصيٌان عن األكصياء ا١تاضُت أم أنه  رسوؿ اهلل إٔب ٌ
ا٠تلق أٚتعُت ،كذلك من حيثيَّتىػ ٍُت:
مسدَّدان
األولى :أنه خليفة اهلل ،ك٬تب ُب ا٠تليفة أ ٍف يكوف ى
يصح إطبل ؽ ا٠تليفة عليه ،مضا ان إٔب أ ٌف
من اهلل تعأب ،كإالٌ ال ٌ
األنبياء السابقُت عليه كانوا يم ىسدَّدين من اهلل باعتبار كوهنم
خلفاء عمه عز كجل ،كال ب ٌد و
ا١تهدم
اإلماـ
يكوف
ف
أ
حيمئذ
ٍ
ٌ
ٌ ٌ
الربٌانيٌة.
مسدَّدان من اهلل إل٘تاـ مسَتته ٌ
مثلهم ى

الثا ية :إ ٌف معٌت كونه خليفةن كرسوالن يعٍت أ ٌف ا هلل تعأب هو
يعُت ىمن ال يكوف
الٌذم عيمه إمامان كخليفة ،كاهلل سبحانه ال ٌ
كل حياته ،كالتعيُت داللة السفارة اإل٢تيٌة ،كمعٌت
معصومان ُب ٌ
ً
عامة
السفارة أنه 
ه
َّ
كم ٍر ىس هل من قبى ًل اهلل ٌ
عز شأنه إٔب ٌ
مبعوث ي
و
خلقه من و
كمبلئكة .ز
كجن
إنس ٍّيب

وصفنة التنل:
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إ ٌف ُب اإلماـ  صفتىػ ٍُت:

األولى :الرسوليٌة.

األمة.
الثا ية :الوصاية من اهلل تعأب على ٌ
كهاتاف الصفتاف ٫تا ا١تشار إليهما ُب الفقرة اليت انتهيما من
شرحها كهي قوله :
ك ٖا خمٗف ٛاهلل ٔخمٗف ٛآبآئْ املّدّٖني ،الطَّالً
"الطَّالً عمٗ َ
ك ٖا ٔصّ٘ األٔصٗاء املاضني".
عمٗ َ

*****

ٍبٌ قاؿ :
ب العالَىني ".
ك ٖا حافظَ أضساز ز ّ
" الطَّالً عمٗ َ
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رب العالىمُت يعٍت أنه ا١تستودع
كونه  حا تان ألسرار ٌ
على األمانات اإل٢تيٌة بل يٮترج ممها ألحد شيئان إالٌ ىمن كاف ذا
مصاؼ ٛتلة األسرار كأيب بصَت كرشيد ا٢تجرم
قابليٌ وة ٕتعله ُب
ٌ
التمار كغَتهم.
كميثم ٌ
السٌر ُب ذلك أ ٌف
اإلماـ  حا ت لؤلسرار عن األغيار ،ك ٌ
قسمُت :
ىمن ال يح٘تل على ى
يتحملوف لضيق قابلياهتم ػ كما أشرنا آنفان ػ
ّ
األول :إهنم ال ٌ
نتيجة ا٨ترا هم كعدـ استقامتهم.
يتحملوف لش ٌدة حبٌهم ٟتديثهم عليهم
الثا ف :إهنم ال ٌ

السبلـ.
َّ
كيشهد للقسمُت األخبار التالية:

األول:
 أ ّا التلت ّ
قد ركل الص ٌفار ُب بصائر ال ٌدرجات بإسماده إٔب أيب اٞتاركد
٤تمد
عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ :إ ٌف ح ٌديث آؿ ٌ
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ثقيل مقمَّع أجرد ذكواف ال ٭تتمله إالٌ ىملىك
ه
صعب مستصعب ،ه
مرسل أك عب هد امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف أك مديمة
َّ
نيب ى
مقرب أك ٌ
حصيمة ،إذا قاـ قائمما نطىق كص ٌدقه القرآف".
ك يه بإسماده عن األصبغ بن نباتة عن موالنا أمَت ا١تؤممُت
مستصعب
صعب
ى
 قاؿٝ :تعتيه يقوؿ  :إ ٌف حديثما ه

(أي

بالَغة ف الصع  ،أو أ ّن السلنصع ىن الّذي ُجرب نو
إذا رئف ،جن الّذي و سكي تلسقو ٍ
ألود غيرىت ) خشن
ّ

تلسقو ) انبذكا (أي اطرونا
ني د د علر ّ
٥تشوش (أي ّ
ؼ
عر ى
عقيجت السعارف ) إٔب الماس نبذان (أي يئاً ليراً ) ىمن ى
زيدكه ،كمن أنكر ً
مقرب أك
أمسكوا ،ال ٭تتمله إالٌ ثبلثة  :ىملىك َّ
ى
مرسل أك عبد امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف.
نيب ى
ٌ
ك يه بإسماده عن أيب ٛتزة الثمإب عن موالنا اإلماـ أيب جعفر
نيب
نا
 قاؿ :إ ٌف
حديث صعب مستصعب ،ال يؤمن به إالٌ ٌ
مقرب أك عبد امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف ،ما
مرسل أك ىملىك َّ
ت ٌردكه إليما.
ت قلوبكم خذكه ،كما أنٍ ىكىر ٍ
ىعىرى ٍ
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ٝتعت أبا عبد
ك يه بإسماده عن إٝتاعيل بن عبد العزيز قاؿ  :ي
مستصعب ،قاؿ  :قلتّْ :س ٍر
صعب
ى
اهلل  يقوؿ :حديثما ه
ً
ت داؾ ،قاؿ:
يجع ٍل ي
طرم أبدان ػ ،قلت  :مقمٌع،
ذكواف :ذكي أبدان ،قاؿ  :أجرد ػ أم ٌ
قاؿ :مستور.
معٌت كونه أجردان طريٌان أبدان أم ال يعًتيه البلى أبدان بل هو
٘تل ممه القلوب العار ة به.
دائمان جديد ،بل ٌ
كي ُب نفسه ال يقبل ا٠تدش ة
كقوله  " :ذكواف" أم ز ٌ
كاإلشكاؿ كاإلضمحبلؿ ْتيث ييرد كيبطل بل هو دائمان زكي
مىزَّكى بل يػيلى َّوث بتلك األمور ،كيف كهو من شؤكف الوحي
اإل٢تي ا١توحى إليهم من عمد اهلل عبلٌـ الغيوب.
كُب حديث ا١تفضل عمهم قاؿ  :ك ٌأما الذكواف أم ذكاء
ا١تؤممُت ٔتعٌت أنه تعأب ىج ىع ىل يهم ذكاءن أم همان به ٭تتملوف ما
السبلـ.
يسمعونه ممهم عليهم َّ
ك يه بإسماده إٔب ايب الصامت قاؿ  :قاؿ موالنا أبو عبد اهلل
مستصعب شريف زكي ذكواف كعر
صعب
ى
 :إ ٌف حديثما ه
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مقرب كال
(أي ليس سجالً عقى ّل النفنس ) ال ٭تتمله ىملىك َّ
ً
ت داؾ؟
قلت  :ىمن يح٘تله يجع ٍل ي
مرسل كال مؤمن ٦تتى ىحن ،ي
نيب ى
ٌ
ظممت أ ٌف هلل عبادان هم
الصلت،
ي
قاؿ  :ىمن شئما يا أبا ٌ
أ ضل من هؤالء الثبلثة.
ٝتعت موالنا
ك يه بإسماده عن أيب الصامت أيضان قاؿ :
ي
اإلماـ أبا عبد اهلل  يقوؿ " :إ ٌف من حديثما ما ال ٭تتمله
قلت  :ىمن ٭تتمله؟
ىملىك َّ
مقرب كال ّّ
مؤمن  ،ي
نيب يم ٍر ىسل كال عب هد ه
قاؿ ٨ :تن ٨تتمله.
الفراء قاؿ :كاف ىر يج هل من الشاـ ٮتدـ
ك يه عن ٭تِت بن سآب ٌ
كمت ٗتدـ
اإلماـ أبا عبد اهلل  رجع إٔب أهله قالوا  :كيف ى
أصبت ممهم ًع ٍلمان؟
أهل هذا البيت ،هل
ى
الرجل كتب إٔب اإلماـ أيب عبد اهلل  يسأله عن
قاؿ :مدـ ٌ
كتب إليه أبو عبد اهلل ٌ :أما بعد ،إ ٌف
ًع ٍل وم يمتفع به،
ى
كمت ترل
دعور ( ُخاف نو )؛ إ ٍف ى
حديثما هيوب (ذو ىيبة ) ه
السبلـ(ٗ.)ٙ
ك ٖتتمله اكتب إليما ك َّ
أنٌ ى
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ك يه عن سلمة بن صاّب ر عه إٔب موالنا اإلماـ أيب جعفر
أقر
 قاؿ :إ ٌف حديثما هذا
ُّ
تشمأز ممه قلوب ا ٌلرجاؿ ،ىمن ٌ
يدكه،كمن أنكره ذركه إنه ال ب ٌد من أ ٍف تكوف تمة يسقط
به ز
ى
يشق الشعر
يها ُّ
كل بطانة ككليجة ،حىت يسقط يها ىمن كاف ٌ
بشعرتًٍُت ( نا ة لسي ان يتاً ف أ نره ،لكنو غير رتبط
ى
بأىل البيت نوً وعسالً إ و سيلتط ف الفننة ) حىت ال يبقى
إالٌ ٨تن كشيعتما.
أ نل :ألجل عدـ ٖتمله كتعقله تعرضه هذه اٟتالة ،كهي
حالة إعراض القلب كانػزعاجه ممه.
ص ىعب " ال
تفسر معٌت "الصعب ا١تستى ٍ
ٍبٌ إ ٌف هماؾ أحاديث ٌ
ب ٌد من ذكر بعضها ،ممها:
ا١تفضل قاؿ  :قاؿ اإلماـ ابو جعفر  :إ ٌف
صحيحة ٌ
مقرب كال
صعب
مستصعب ذكواف أجرد ال ٭تتمله ىملىك َّ
ى
حديثما ه
الصعب (التعبَت
ّّ
نيب يم ٍر ىسل كال عب هد امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف ،أما ٌ
كل أحد أل ٌف الصعب هو ما ال ي٭تمل عليه؛ ألنه
ٌ
بالصعب على ٌ
ً
كٛتل عليه ليس بصعب ) هو الٌذم ٓب ييرىكب بعد،
ب ي
إذا يرك ى
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ص ىعب هو الٌذم يهرب ممه إ ذا يرئي ،ك ٌأما الذكواف هو
ك ٌأما ا١تستى ٍ
ذكاء ا١تؤممُت ،كأما األجرد هو الٌذم ال يتعلق به شيء من بُت
يديه كال من خلفه كهو قوله اهلل تعأب

 :اهلل ـزل أولي

اللد ي أحسن اٟتديث حديثما ،ال ٭تتمله أحد من ا٠تبلئق
أمره بكماله حىت ٭ت ٌده ألنٌه ىمن ح ٌد شيئان هو أكرب ممه ،كاّب مد
ى
هلل على التو يق ،كاإلنكار هو الكفر.
الوظة:
أئمة آؿ البيت ال ٯتكن
أشارت الصحيحة الشريفة إٔب أ ٌف ٌ
كمن ح ٌدهم قد أحاط
كصفهم ،أل ٌف ىمن كصفهم قد ح ٌدهم ،ى
ّٔم ،مع أهنم ال ٯتكن ١تخلوؽ أ ٍف ٭تيط ّٔم ألهنم أكرب من
لكن أكثر الماس ال يعلىموف.
ذلك ،ك ٌ
كما أشارت الصحيحة أيضان إٔب أ ٌف ىمن أنكر هذه الفضيلة
آلؿ البيت قد كفر ،كأنا اسأؿ كم هم يكثير اليوـ الك ٌفار الٌذين
٤تمد؟!!!
يتلبسوف بالتشيٌع كيطرحوف أخبار آؿ ٌ

كُب صحيحة عمَت الكوُب ُب معٌت
"ود ثنا صع ٌ
كصف
لنَ ْ
م ى
ص َع  "...هو ما ركيتم  :إ ٌف اهلل تبارؾ كتعأب ال ي
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يوصف ىمن احتمل حديثهم قد
يوصف ،كا١تؤمن ال ى
كرسوله ال ى
كمن كصفهم بكما٢تم قد
كمن ح ٌدهم قد كصفهم ،ى
ح ٌدهم ،ى
الصعب ال ييركب كال
أحاط ّٔم كهو أعلم ممهمٍ ،بٌ قاؿ ٌ .. .:
ي٭تمل عليه؛ ألنه إذا ركًب يً
كٛت ىل عليه ليس بصعب.
ٍى
ي ى
مستصعب
صعب لثقله كغموضه ،كأيضان هو
ى
حديثهم ه
لضعف العباد عن دركه كنيله ،لذا قاؿ

الصع
" :وأ ّا ّ

بعد " يعٍت إٔب اآلف ،يمكن أ ٍف ي٭تتمل

جن الّذي لت ُرَ
كيي ٍد ىرؾ ُب زماف قياـ القائم  أك ىمن كاف قويٌان قبل ظهوره
على ىٛتٍلً ًه ككاف من أصحاب البصائر  .كإليه يشَت ما ُب البصائر
بإسماده عن زياد بن سوقة قاؿ:
٤تمد بن عمرك اٟتسن ،ذكر ما أتى إليهم ،بكى
كمٌا عمد ٌ
أمر جسيم
حىت ابتلٌ ٍ
ت ٟتيته من دموعه ٍبٌ قاؿ :إ ٌف أمر آؿ ٌ
٤تمد ه
م ىقمَّع ال ييستطاع ًذ ٍك يرهي ،كلو قد قاـ قائمما  لتكلٌم به كص ٌدقه
القرآف .إنتهى.
نعم إ ٌف أذهاف الماس كعقو٢تم بعد ضعيفة ،إذا قاـ القائم
 كنطق به ككملت عقوؿ الماس ،قىبًله الماس كما ال ٮتفى،
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لذا كرد عن ٛتٌاد الطائي عن سعد عن موالنا أيب جعفر 
مقرب  ..إذا
صعب
مستصعب ال ٭تتمله إالٌ ىملىك َّ
ى
قاؿ :حديثما ه
الر يجل من شيعتما أجرل من ليث
كقع أمرنا كجاء مهديٌما كاف َّ
برجلىٍي ًه كيضربه ب ٌك َّفٍي ًه كذلك عمد
عدكنا ٍ
كأمضى من سماف ،يطأ ٌ
نػزكؿ رٛتة اهلل كىػىرًج ًه على العباد(٘.)ٙ
يتحمل أسرارهم هو أ ٌف له صدران
السٌر ُب أ ٌف ا١تؤمن ا١تمتى ىحن ٌ
ك ٌ
أميمان كقلبان طاهران ،لذا كرد ُب صحيحة إبن سماف ر عه إٔب اإلماـ
صعب
نا
الصادؽ  قاؿ :إ ٌف
مستصعب ال ٭تتمله إالٌ
ٌ
ى
حديث ه
قلوب سليمة كأخبلؽ حسمة ،إ ٌف اهلل أخذ من
صدكر ممَتة أك ه
كجل :
شيعتما ا١تيثاؽ كما أخذ على بٍت آدـ حيث يقوؿ ٌ
عز ٌ

ه ي بنف آ م ي جنرىت ذر نجت وا جدىت
وإذ أخذ ربّ َ
أللت بربّكت النا بقى  ىمن كَب لما ك ا اهلل له
عقى أ فلجت
ُ
يؤد إليما ح ٌقما في المار خال هد ٥تيٌلَّد(.)ٙٙ
كمن أبغضما كٓب ّْ
باٞتنة ،ى
ٌ

وصفنة التنل:

مستصعب هي أمراف:
صعب
ى
إ ٌف اٟتكمة ُب أ ٌف حديثهم ه

أشرت آنفان.
األول :لعدـ كجود صدكر أميمة تقيٌة نقيٌة كما ي
ّ
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الثا ف :لش ٌدة حبلكة حديثهم ال يقدر ا١تؤمن إالٌ أ ٍف ٮترب

أخاه ا١تؤمن عن حبلكة أحاديثهم ،لذا كرد ُب الكاُب بإسماده
عن بعض األصحاب قاؿ  :كتب إٔب موالنا أيب اٟتسن صاحب
ً
ت داؾ ،ما معٌت قوؿ اإلماـ
العسكر  قلت :يجع ٍل ي
مؤمن
الصادؽ  :ال ٭تتمله ىملىك َّ
مقرب كال ّّ
نيب يم ٍر ىسل كال ه
امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف؟
جاء اٞتواب :إ٪تا معٌت قوؿ اإلماـ الصادؽ  :أم ال ٭تتمله
ىملىك كال نيب كال مؤمن ،إ ٌف ا١تلىك ال ٭تتمله حىت يٮترجه إٔب ىملىك
ى
الميب ال ٭تتمله حىت يٮترجه إٔب نيب غَته ،كا١تؤمن ال ٭تتمله
غَته ،ك ٌ
حىت ٮترجه إٔب مؤمن غَته ،هذا معٌت قوؿ ج ٌدم .
قاؿ العبلٌمة آّلسي  :أم ال يصرب كال يطيق كتمانه
لش ٌدة حبٌه ٢تم ،كحرصه على ًذ ٍكر ضائلهم حىت يمقله إٔب آخر
ٖتمل العباد ٟتديثهم عليهم
يح ٌدثه به كّٔذا يتضح لسفة عدـ ٌ
يؤدم إٔب أف
َّ
كإما غبطةن كسركران٦ ،تا ٌ
السبلـٌ ،إما حسدان ٢تمٌ ،
المحل إذا ىعلً ىم ما ُب بطوهنا
يتخطفهم الماس كما يتخطف الطَتي
ى
اب و
من شر و
٥تتلف الوانه ،إ ٌف ُب ذلك لعربنة ألكٕب األلباب.
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سألت اإلماـ
كُب معا٘ب األخبار بإسماده عن سدير قاؿ :
ي
صعب
أبا عبد اهلل  عن قوؿ أمَت ا١تؤممُت  :إ ٌف أمرنا ه
نيب يم ٍر ىسل أك عب هد
يقر به إالٌ ىملىك َّ
مقرب أك ّّ
ى
مستصعب ال ٌ
مقربُت كغَت
امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف ،قاؿ  :إ ٌف ُب ا١تبلئكة َّ
مرسلُت ،كمن ا١تؤممُت
َّ
مرسلُت كغَت ى
مقربُت ،كمن األنبياء ى
يقر
٦تتحمُت كغَت ى
ى
٦تتحمُت ،ىػعي ًرض أمركم هذا على ا١تبلئكة لم ٌ
ا١ترسلوف،
به إالٌ َّ
ا١تقربوف ،كعي ًر ى
يقر به إالٌ ى
ض على األنبياء لم ٌ
ا١تمتحموف.
كعي ًر ى
يقر به إالٌ ى
ض على آبؤممُت لم ٌ
يدؿ على أ ٌف من غرائب شؤكف كاليتهم ما ال
هذا اٟتديث ٌ
ا١تمتحموف ) تحصل
٭تتمله إالٌ هؤالء الثبلثة ( َّ
ا١ترسلوف ك ى
ا١تقربوف ك ى
أ ٌف أمرهم على كجوه:
أـ ممه ما ال ٭تتمله إالٌ ىمن شاءكا.
ب ـ كممه ما ال ٭تتمله غَتهم.

ج ـ كممه ما ال ٭تتمله إالٌ هؤالء الثبلثة.

ـ كممه ما ٭تتمل بقاءه أالٌ يمتقل إٔب غَته ،كذلك الختبلؼ
مراتب علومهم ككاليتهم.
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قاؿ العبلٌمة آّلسي أعلى اهلل مقامه الشريف ُب بياف صعوبة
أمرهم :كقد قيل  :كذلك أل ٌف مكموف العلم عزيز ا١تماؿ دقيق
ا١تدرؾ صعب الوصوؿ ،يقصر عن كصوله الفحوؿ من العلماء
ضبلن عن الضعفاء ،ك٢تذا إ٪تا ٮتاطب اٞتمهور بظواهر الشرع
ك٣تمبلته دكف أسراره كأغواره ،لقصور أ هامهم عن إدراكها،
كضيق حواصلهم عن احتما٢تا ،إذ ال يسعهم اٞتمع بُت الظاهر
كالباطن يظموف ٗتالفهما كتما يهما يمكركف ييقتلوف .إنتهى.
قصة ا٠تضر كموسى ،حيث
أ نل :يؤيٌد كبلمه ما كرد ُب ٌ

يكلٌف ا٠تضر بتكليف ٓب يتحمله موسى ،لذا استمكر على
ا٠تضر ١تا قتل الغبلـ كخرؽ السفيمة إْب  ،..ككذا يكلّْف موسى
ٌ
ٖتمله ألنه
على
ا٠تضر
يقدر
ٓب
الظاهر
كهو
بتكليف

ٌ
خبلؼ إدراؾ الواقع ،لذا ٓب يقتمع ٔتا اه به موسى  ،كيؤيده
ما كرد عن أيب بصَت قاؿ  :قاؿ اإلماـ ابو عبد اهلل  :قاؿ
علمك على مقداد لكفر ،يا
رسوؿ اهلل  :يا سلماف لو عرض
ى
مقداد لو عرض علمك على سلماف لكفر.
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ف بعلم ،كا١تقداد يكلّْف بعلم
كالوجه ُب ذلك  :أ ٌف سلماف يكلّْ ى
السبلـ
ال ٭تتمله سلماف كاهلل أعلم بأسراره ،لذا كرد عمهم عليهم َّ

وسر و فيد
وسر
سرٌّ ،
أهنم قالوا " :إ ّن أ ر ا ٌّ
لنلرّ ،
ّ
سر ف ّ
بلر".
سرٌّ ،
سرٌّ ،
وسر تنَّع ّ
وسر عقى ّ
إوّ ّ
أقوؿ كما علٌمما اإلماـ ا٢تادم ُ ب الزيارة اٞتامعة :

لسد و أىل
القجت إ ف لن
رب َ
ُ
وودت فعاا أ َ
إليه ي ّ
" ّ
األبرار لسعقنو ـم فعائف بلتجت الّذي
األئسة ـ
ـ
بينو
األخفار ّ

أووبت لجت عقيه ،أس أله أ ْن تدخقنف ف وسقة العار يي
َ

ت
بجت وبل ّتجت ،و ف ز رة السرون يي بشفاعنجت إ ّ َ
ها َ
لسد وآلو الطاىر ي وسقَّت
الراوسيي وصقّى اهلل عقى ّ
اروت ّ
ثيراً وولبنا اهلل وِ ْع َت الن فل".
عليك يا حا ت اسرار
كّٔذا يتضح تفسَت قرة قوله " َّ
السبلـ ى
رب العالىمُت".
ٌ
ٖتملهم ٢تا لقصور عقو٢تم
إذ هو حا ظها عن األغيار لعدـ ٌ
القجت َى ْ لف سال اإل تطاع
كضيق حواصلهم كقابلياهتمّ " ،
إليه ،وأَِْر ابصار قنبنا بضياا ظرىا إليه ونى تخرق
َ
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ابصار التقنب وس َ الننر ،نصل إلى عدن العظسة،
ُ
بعز دسه ،إلجف واوعقنف سي ا نو
وتصير أرواونا عقّتة ّ
أوابه ،وووظنو ِ
له
صع َق
سراً وعسل َ
َ
َ
لسالله ناوينو ّ
٤تمد
وجراً" كاٟتمد اهلل ك َّ
السبلـ على خَت خلقه كسيٌد رسله ٌ
العاؿمُت كرٛتة اهلل كبركاته .
كآله ا١تيامُت ،ال سيٌما بقيٌة اهلل ُب ى
قاؿ  " :الطّالً عمّٗكَ ٖا بكّٗ ٛاهلل وَ الضفٕ ٚاملٍتجبني".
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

السبلـ
عر ما من خبلؿ ما تق ٌدـ من البحوث السابقة معٌت َّ :
عليك ،كهي باختصار ٔ :تعٌت إرساؿ التحيٌة إٔب جماب اإلماـ
ا١تهدم  ،كٔتعٌت اإلستسبلـ كاإلنقياد إليه ركحي داه.
ٌ

عليك سيٌدم التحيٌة مشفوعةن باحملبٌة
يكنن السعنى  :أيلقي ى
إليك انقيادان ْتيث
كاإلخبلص ،كما إنٍت سيٌدم كموالم أنقاد ى
لكل أقوالك بل إلشاراتك ك٫تساتك حىت ٭تسد٘ب
أستسلم ٌ
كل حياٌب أيٌها اٟتبيب.
٥تالفوؾ كمبغضوؾ ،كيف ال؟ ك ى
أنت ٌ
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كمعٌت "البقيٌة" هو الذخَتة أك الثواب على طاعة اهلل ،كمعٌت
كل شيء ،كصفو
" َّ
الص ٍف ىوة" بفتح ٌ
الصاد كتشديدها :ا٠تلوص من ٌ
الصفوة" بكسر الصاد ٔتعٌت
كل شيء :
كخياره ،ك " ّْ
ي
خالصهي ي
من ٌ
الصديق ا١تخلًص ،ك ً
الصفو من ا١تاء :قليله.
كل شيء ،كقد انتجب بل هف بلنان
كا١تمتجب هو ا١تختار من ٌ
أم إذا استخلصه كاصطفاه اختياران على غَته  .كالمجيب :أم
الكرٙب ،كمن معا٘ب المجيب :الفاضل المفيس ُب فكعه.
كعليه؛ إ ٌف معٌت هذه الفقرة هو التإب:
إليك سيٌدم مع اإلنقياد ألكامرؾ كاإلنتظار
التحيٌة كاإلكراـ ى
كل
ل ىفىرجك كالصرب على ذلك ،كال ٌدعوة إليك كالذكد ى
عمك ،أل ٌف ٌ
أنت يا سيٌدم غاية
ذلك من لوازـ اإلنقياد كاإلستسبلـ ،ى
كجودم يا بقيٌة اهلل أيها َّ
ا١تد ىخر لؤلخذ بالثأر للمظلومُت ال سيٌما
َّخ ير لئلثابة على الطاعة ،ى
آبآئك ا١تيامُت ،كأيها ا١تد ى
أنت الشيءي
الباقي لما من اهلل تعأب ،كصدؽ اهلل الكرٙب حيمما قاؿ ُب سورة
خير لكت إ ْن ننت ؤ نيي  اإلماـ
هود ٖٔ/بتيّة اهلل ٌ
ا١تهدم  هو خَته لما ،كهذا ا٠تَت ٓب يتقيٌد ٔتحذكؼ ،لم
ٌ
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ي يقل "بقيٌة اهلل خَته لكم ُب التشريع قط " أك خَته لكم ُب
،
كجل أطلقها
اإلجتماع أك خَته لكم ُب السياسة ،اهلل ٌ
عز ٌ
كحذؼ القيد دليل العموـ ُب ا٠تَتيٌة٦ ،تا يستلزـ القوؿ بأنه ػ
كل شيءُ ،ب الثواب كاإل اضة كالتشريع
ركحي داه ػ خَته ُب ٌ
كالتكوين كاإلقتصاد كالسياسة كالكيمياء كالسيميا كالفيزياء ككك..
هو خَته لما ُب الدنيا كاآلخرة ،كهذه ا٠تَتيٌة مطلىقة ٓب يقيٌدها
ركحه
البارم بقيد ألهنا مرسلة كصلت إٔب معدف العظى ىمة صارت ي
سران كعمل له جهران ،إنه اإلماـ ا١تطلٌق
معلَّقة ٌ
بعز قدسه ،دعاه ٌ
ه
كل شيء [أ ج ُد أ ّ َ
الٌذم ليس وقه شيء إالٌ اهلل خالق ٌ
اللسة عقى َي ضى وَي بتف ] ،كُب الزيارة اٞتامعة الكبَتة
ّ
قاؿ اإلماـ ا٢تادم " :آتا ت اهلل ا لت ِ
ؤت أوداً ي العالَسيي،

طأطأ (أم خفض رأسه ) ّل ر ف لشر كت وبخع (أم تذلل
كخضع) ّل نكبّر لطاعنكت وخضع ّل وبا ٍر لف ضقكت،

وذل ّل فا لكت وأ ر ت األرض بننر ت " هو  البقيٌة
ّ
اإل٢تيٌة أل ٌف صفات آدـ  يه ،ككذا نوح كإبراهيم كموسى
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الصورة الغيبيٌة هلل
األئمة ا١تيامُت ،هو ٌ
٤تمد ك ٌ
كعيسى كرسوؿ اهلل ٌ
اٟتجة األخَتة على العباد كالببلد.
تعأب بالصفات ،ك ٌ
بقي اهلل به  كما ا٨تصر لقب أمَت
من هما يمحصر لقب ٌة
األئمة حىت
علي  دكف غَته من ٌ
ا١تؤممُت ٔتوالنا ا١ترتضى ٌ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم.
رسوؿ اهلل ٌ
قد ركل الكليٍت عن عمر بن زاهر عن موالنا اإلماـ أيب
عبد اهلل  قاؿ:
سأله ىر يج هل عن القائم يسلم عليه بإمرة ا١تؤممُت؟ قا ؿ  :ال
اسم ٝتٌى اهلل به أمَت ا١تؤممُت ٓب يي ىس َّم به أح هد قبله كال
ذاؾ ه
يتسمى به بعده إالٌ كا ر ،قلت  :جعلت داؾ كيف ييسلم ػ أم
ٌ
ييسلم عليه ػ؟ قاؿ  :يقولوفَّ :
السبلـ ى
عليك يا بقيٌة اهللٍ ،بٌ
خير لكت إ ْن ننت ؤ نيي.
قرأ  قوله تعأب :بتيّة اهلل ٌ
كركل اٟتسن بن ٤تمد و
بسمد معمعن عن أيب بكر اٟتضرمي
ٌ
قاؿ١ :تا يٛتل اإلماـ أبو جعفر  إٔب الشاـ إٔب هشاـ بن
ٌ
كمن كاف ْتضرته من بٍت
عبد ا١تلك كصار ببابه قاؿ ألصحابه ى
سكت
علي ٍبٌ رأيتمو٘ب قد
ُّ
أميٌة إذا رأيتمو٘ب قد كٓتت ٌ
٤تمد بن ٌ
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لما
ليقبل عليه كل رجل ممكم ليوٓتهٍ ،بٌ أمر أف يؤذف له ٌ
عمهم
السبلـ عليكم ٌ
دخل عليه أبو جعفر  قاؿ بيده ٌ :
بالسبلـ ٍبٌ جلس ازداد هشاـ عليه حمقان بًتكه السبلـ
ٚتيعان َّ
عليه با٠تبل ة كجلوسه بغَت إذف ،أقبل يوٓته كيقوؿ يما يقوؿ
شق عصا ا١تسلمُت
الرجل ممكم قد ٌ
له :يا ٌ
علي ال يزاؿ ٌ
٤تمد بن ٌ
ككٓته ٔتا أراد أ ٍف
كدعا إٔب نفسه كزعم أنه اإلماـ سفهان كقلة ًع ٍلم ٌ
رجل بعد ىر يجل يوٓته حىت
يوٓته؛ ٌ
لما سكت أقبل عليه القوـ ه
لما سكت القوـ هنض  قائمان ٍبٌ قاؿ :
انقضى آخرهمٌ ،
أيها الماس أين تذهبوف كأين ييراد بكم؟ بما هدل اهلل ٌأكلكم كبما
لك يم ىع َّجل إ ٌف لما ملكان َّ
مؤجبلن
ٮتتً يم آخركم ،إ ٍف يكن لكم يم ه
عز
ك ألنٌا أهل العاقبة
كليس بعد يم ٍل ًكما يم ٍل ه
 :يقوؿ اهلل ٌ

لما صار إٔب
كجل:والعا بة لقسنتيي  أمر به إٔب اٟتبس ٌ
ٌ
كحن إليه جاء
اٟتبس تكلٌم لم ى
يبق ُب اٟتبس رجل إالٌ ترشفه ٌ
خائف
صاحب اٟتبس إٔب هشاـ قاؿ له  :يا أ مَت ا١تؤممُت إ٘ب
ه
بيمك كبُت
ى
عليك من أهل الشاـ أ ٍف ٭تولوا ى
ى
٣تلسك هذاٍ ،بٌ
لَتدكا إٔب
أخربه ٓتربه أمر به حمل على الربيد هو كأصحابه ٌ
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ا١تديمة؛ كأمر أ ٍف ال ٮترج ٢تم األسواؽ كحاؿ بيمهم كبُت الطعاـ
كالشراب ساركا ثبلثان ال ٬تدكف طعامان كال شرابان حىت انتهوا إٔب
ىم ٍديىن ،أغلق باب ا١تديمة دكهنم ،شكى أصحابه اٞتوع
كالعطش ،قاؿ  :صعد  جببلن يشرؼ عليهم قاؿ بأعلى

صوته :يا أهل ا١تديمة الظآب أهلها أنا بقيٌة اهلل يقوؿ اهلل  :بتيّة
خير لكت إ ْن ننت ؤ نيي و ا أ ا عقيكت بلفيظ  قاؿ:
اهلل ٌ
ككاف يهم شيخ كبَت أتاه ـ قاؿ ٢تم  :يا قوـ هذه كاهلل دعوة
الرجل باألسواؽ
الميب ،كاهلل لئن ٓب ٗترجوا إٔب هذا ٌ
شعيب ٌ
ا١ترة
ى
لتؤخ ىذ َّف من وقكم كمن ٖتت ارجلكم ،صدقو٘ب ُب هذه ٌ
بادركا
ناصح لكم ى
كأطيعو٘ب ككذبو٘ب يما تستأنفوف إ٘ب ه
علي كأصحابه باألسواؽ ،بلغ هشا ـ بن
أخرجوا إٔب ٌ
٤تمد بن ٌ
صمً ىع
عبد ا١تلك خرب الشيخ بعث إليه حمله لم يي ٍد ىر ما ي

به(.)ٙٚ

الرضا  عن
كُب عيوف األخبار ُب باب ذكر مولد اإلماـ ٌ
٘تيم بن عبد اهلل بن ٘تيم القرشي رضي اهلل عمه قاؿ  :ح ٌدثٍت أيب
علي بن ميثم عن أبيه قاؿ :
علي األنصارم عن ٌ
عن أٛتد بن ٌ
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الرضا  تقوؿ١ :تا
ٝتعت أمي تقوؿ ٝ :تعت ٧تمة ٌأـ اإلماـ
ي
ٌ
ٌ
كمت أٝتع ُب
علي ٓ ب أشعر بثقل اٟتى ٍمل ،ك ي
ي
ٛتلت بابٍت ٌ
ممامي تسبيحان كهتليبلن ك٘تجيدان من بطٍت ،يفزعٍت ذلك كيهوؿ٘ب،
إذا
لما كضعته كقع إٔب األرض كاضعان
ي
انتبهت ٓب أٝتع شيئانٌ ،
ك٭ترؾ شفتيه كأنه
السم اء ٌ
يده على األرض را عان رأسه إٔب ٌ
يتكلٌم ،دخل إليه أبوه اإلماـ موسى بن جعفر  قاؿ ٕب :
لك يا ٧تمة كرامة رب ً
هميئان ً
ك ،ماكلته إياه ُب خرقة بيضاء أذٌف
ٌ
رده
ُب أذنه األٯتن كاقاـ ُب األيسر كدعا ٔتاء الفرات حمكه به ٍبٌ ٌ

كجل ُب أرضه(.)ٙٛ
َّ
إٕب كقاؿ  :خذيه إنٌه بقيٌة اهلل ٌ
عز ٌ
كُب نور الثقلُت بإسماده إٔب أٛتد بن إسحاؽ بن سعد
علي  عليما كعلى
األشعرم قاؿ :خرج أبو ٌ
٤تمد اٟتسن بن ٌ
غبلـ كأ ٌف كجهه القمر ليلة البدر من أبماء ثبلث سمُت،
عاتقه ه
كجل
قاؿ  :يا أٛتد بن إسحاؽ لوال كرامتك على اهلل ٌ
عز ٌ
ٝتي رسوؿ اهلل
كعلل حججه ما
عرضت ى
عليك ا بٍت هذا ،إنٌه ُّ
ي
و
بلساف
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم إٔب أ ٍف قاؿ  :مطق الغبلـ 
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صيح قاؿ  :أنا بقيٌة اهلل ُب أرضه كا١تمتقم من
عريب و
ٍّيب
أعدائه ،كال تطلب أثران بعد عُت(.)ٜٙ
٤تمد
كعن نور الثقلُت بإسماده إٔب موالنا اإلماـ أيب جعفر ٌ
و
حديث طويل يذكر ُب القائم يقوؿ يه:
اقر ُ ب
علي الب
بن ٌ
إذا خرج أسمد ظهره إٔب الكعبة كاجتمع إليه ثبلٙتائة كثبلثة
خير لكت إ ْن
عشر رجبلن ٌأكؿ ما يمطق به هذه اآلية :بتيّة اهلل ٌ
كحجته كخليفته عليكم بل
ننت ؤ نييٍ بٌ يقوؿ :أنا بقيٌة اهلل ٌ
عليك يا بقيٌة اهلل ُب
يسلٌم إليه مسلٌم إالٌ قاؿ َّ :
السبلـ ى

أرضه(ٓ.)ٚ
ا١تهدم  هو البقيٌة الباقية هلل تعأب من
إذف اإلماـ
ٌ
٣تموع الصفوة ا١تختارة كا١تمتجبة من عمد اهلل تعأب ،هو 
صفوة الصفوة ،كليس كراء عبٌاداف قرية ،ال ٯتكمما أ ٍف نشَت إٔب
أكثر من ذلك ،كنقوؿ كما قاؿ أمَت ا١تؤمن ين  لكميل 
يعر ه نفسه ،أشار إليه ببعض مراميها ٍبٌ طلب
١تٌا طلب ممه أ ٍف ٌ
ا١تزيد ،قاؿ له :أطفئ السراج قد طلع الصبح.
*****
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قاه  " :الطَّالً عمٗكَ ٖابَ

األٌٕاز الصّاِـــــــــس."ٚ

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األئمة األنوار الزاهرة
شك أ ٌف اإلماـ
ال ٌ
ا١تهدم  هو إبن ٌ
ٌ
أم ا١تشرقة الصا ية.
تعم جسده
كليست المورانية مقتصرة على ركحه الشريفة بل ٌ
الشريف كالمطفة اؿٌب تولٌد ممها ،لذا كرد ُب زيارة اإلماـ اٟتسُت
عيدم الفطر كاألضحى حسبما جاء عن اإلماـ الباقر
ُ ب ى
 قاؿ :قف على باب القبة الطاهرة ك ً
بطرًك ٨تو القرب
ارـ
ٌ
ٍ
مستأذنان قل  " :ا نوي ا أبا عبد اهلل ابي رسنل اهلل عب ُدك
عقن درك
وابي أ نه الذليل بيي د َ
ه والسصغَّ ُر ف ي ّ
ُ

به اصداً إلى ور ه
ه ،وااك لنسيراً َ
والسعنرف بل ّت َ
اللالم
ننوجاً إلى تا ه ننسالً إلى اهلل تعالى به
َّ ...
اللالم
عقيه ابي اطسة الزىراا سيّدة لاا العالَسييَّ ،
َ
نت نراً ف
عقيه ا بطل السلقسيي ا نوي أ ج ُد أ ّ َ
َ
ه َ
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ه الساه ـليّة
األصالب الشا خة واألروام
َّ
السطجرة لت ِّل
تنس ْل َ
دلجتـات أيابجا.)ٚٔ("...
ه م ـن
قبل َ
بأ ساسو ـا ولت تُ ْ
ّ
ككذا كرد مثله ُب زيارة كارث ا١تعتربة.
كال ريب أ ٌف ىك ٍوف اإلماـ اٟتسُت  نوران ال يعٍت أ ٌف ركحه
تمقلت من صلب إٔب رحم لكونه باطبلن من حيث إ ٌف الركح ال
الركح إ٪تا
تتمقل من صلب إٔب صلب كذلك لقياـ األدلٌة على أ ٌف ٌ
هتبط من الر يق األعلى إٔب جسد اٞتمُت ١تا يبليغ أربعة أشهر  ،بل
ٌ
ب ٌد أ ٍف نعتقد أك نلتزـ بأ ٌف ا١تراد من كونه  نوران ُب األصبلب
يعٍت أ ٌف المطفة اليت ت ىك َّوف ممها جسد اإلماـ اٟتسُت  كانت
ا١ترسلُت كاألكلياء كالمبيُت٦ ،تا يستلزـ أ ٌف
ٌ
تتوهج نوران ُب أصبلب ى
مطهرة.
كل متعلقاته طاهرة َّ
ٌ
يدؿ على كوهنم نوران ما أشارت إليه المصوص اآلتية:
ك٦تٌا ٌ
(ٔ) ـ مع[ ،معا٘ب األخبار ] أيب عن ٤تمد العطار عن

األشعرم عن ابن هاشم عن داكد بن ٤تمد المهدم عن بعض
أصحابما قاؿ  :دخل ابن أيب سعيد ا١تكارم على الرضا صلوات
اهلل عليه قاؿ له  :أبلغ اهلل من قدرؾ أف تدعي ما ادعى أبوؾ ؟
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قاؿ له :ما لك أطفأ اهلل نورؾ كأدخل الفقر بيتك أما علمت أف
اهلل تبارؾ كتعأب أكحى إٔب عمراف أ٘ب كاهب لك ذكرا وهب له
مرٙب ككهب ١ترٙب عيسى عيسى من مرٙب كمرٙب من عيس ل كمرٙب
كعيسى شيء كاحد كأنا من أيب كأيب مٍت كأنا كأيب شيء كاحد.
السبلـ :إف اهلل
(ٕ) ـ ختص[،اإلختصاص]عمهم عليه ـ َّ
خلقما قبل ا٠تلق بألفي ألف عاـ سبحما سبحت ا١تبلئكة
لتسبيحما.
(ٖ) ـ كتاب ضائل الشيعة ،للصدكؽ رٛته اهلل بإسماده عن
أيب سعيد ا٠تدرم قا ؿ :كما جلوسا مع رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم إذ أقبل إليه رجل قاؿ  :يا رسوؿ اهلل أخرب٘ب عن قوؿ
ت ِ ي الْعالِ
يي  من
َسنَ ْكبَـ ْر َ
اهلل عز كجل إلبليس  :أ ْ
َ
ت أ َْم ُ ْن َ َ
هم يا رسوؿ اهلل الذين هم أعلى من ا١تبلئكة؟ قاؿ رسوؿ اهلل :
أنا كعلي ك اطمة كاٟتسن كا ٟتسُت كما ُب سرادؽ العرش نسبح
اهلل كتسبح ا١تبلئكة بتسبيحما قبل أف ٮتلق اهلل عز كجل آدـ
بألفي عاـ لما خلق اهلل عز كجل آدـ أمر ا١تبلئكة أف يسجدكا
له كٓب يأمرنا بالسجود سجدت ا١تبلئكة كلهم إال إبليس إنه أىب
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ت ِ َي
َسنَ ْكبَـ ْر َ
ت أ َْم ُ ْن َ
أف يسجد قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب  :أ ْ
ِ
يي أم من هؤالء ا٠تمس ا١تكتوب أٝتاؤهم ُب سرادؽ
الْعال َ
العرش محن باب اهلل الذم يؤتى ممه بما يهتدم ا١تهتدكف من
أحبما أحبه اهلل كأسكمه جمته كمن أبغضما أبغضه اهلل كأسكمه ناره
كال ٭تبما إال من طاب مولده.
(ٗ) ـ ر[ ،تفسَت رات بن إبراهيـ ] جعفر بن ٤تمد الفزارم
بإسماده عن قبيصة بن يزيد اٞتعفي قاؿ  :دخلت على الصادؽ
جعفر بن ٤تمد  كعمده الدكس بن أيب الدكس كابن ظبياف
كالقاسم الصَتُب سلمت كجلست كقلت  :يا ابن رسوؿ اهلل قد
أتيتك مستفيدان قاؿ :سل كأكجز قلت :أين كمتم قبل أف ٮتلق اهلل
ٝتاء مبيمة كأرضا مدحية أك ظلمة كنورا؟ قاؿ  :يا قبيصة ٓب سألتما
عن هذا اٟتديث ُب مثل هذا الوقت أما علمت أف حبما قد
اكتتم كبغضما قد شا كإف لما أعداء من اٞتن ٮترجوف حديثما إٔب
أعدائما من اإلنس كإف اٟتيطاف ٢تا آذاف كآذاف الماس قاؿ  :قلت:
قد سألت عن ذلك قاؿ  :يا قبيصة كما أشبا ح نور حوؿ العرش
نسبح اهلل قبل أف ٮتلق آدـ ٓتمسة عشر ألف عاـ لما خلق اهلل
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آدـ رغما ُب صلبه لم يزؿ يمقلما من صلب طاهر إٔب رحم
مطهر حىت بعث اهلل ٤تمدا صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم محن عركة
اهلل الوثقى من استمسك بما ٧تا كمن ٗتلف عما هول ال ندخله
ُب باب ضبلؿ كال ٩ترجه من باب هدل ك٨تن رعاة مشس اهلل
ك٨تن عًتة رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ك٨تن القبة اليت
طالت أطمأّا كاتسع ماؤها من ضول إليما ٧تا إٔب اٞتمة كمن
ٗتلف عما هول إٔب المار قلت لوجه ريب اٟتمد.
(٘) ـ ركل الصدكؽ رٛته اهلل ُب كتاب ا١تعراج ،عن رج اله إٔب
ابن عباس قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كهو

ٮتاطب عليا  كيقوؿ :يا علي إف اهلل تبارؾ كتعأب كاف كال
شيء معه خلقٍت كخلقك ركحُت من نور جبلله كما أماـ عرش
رب العا١تُت نسبح اهلل كنقدسه ك٨تمده كهنلله كذلك قبل أف ٮتلق
السماكات كاألرضُت لما أراد أف ٮتلق آدـ خلقٍت كإياؾ من
طيمة كاحدة من طيمة عليُت كعجمما بذلك المور كغمسما ُب ٚتيع
األنوار كأهنار اٞتمة ٍب خلق آدـ كاستودع صلبه تلك الطيمة كالمور
لما خلقه استخرج ذريته من ظهره استمطقهم كقررهم بالربوبية
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أكؿ خلق إقراران بالربوبية أنا كأنت كاؿ نبيوف على قدر مماز٢تم
كقرّٔم من اهلل عز كجل قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب  :صدقتما كأقرر٘تا
يا ٤تمد كيا علي كسبقتما خلقي إٔب طاعيت ككذلك كمتما ُب
سابق علمي يكما أنتما صفوٌب من خلقي كاألئمة من ذريتكما
كشيعتكما ككذلك خلقتكم ٍب قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم يا علي كانت الطيمة ُب صلب آدـ كنورم كنورؾ بُت
عيميه ما زاؿ ذلك المور يمتقل بُت أعُت المبيُت كا١تمتجبُت حىت
كصل المور كالطيمة إٔب صلب عبد ا١تطلب ا ًتؽ نصفُت خلقٍت
اهلل من نصفه كاٗتذ٘ب نبيان كرسوالن كخلقك من المصف اآلخر
اٗتذؾ خليفة ككصيان ككليان لما كنت من عظمة ريب كقاب
َ ـ ْن َس ْي ِي أ َْو أَ ْ ى  قاؿ ٕب  :يا ٤تمد من أطوع خلقي لك؟

قلت :علي بن أيب طالب  قاؿ عز كجل  :اٗتذه خليفةن
ككصيان قد اٗتذته صفيان ككليان يا ٤تمد كتبت اٝتك كاٝته على
عرشي من قبل أف أخلق ا٠تلق ٤تبة مٍت لكما ك١تن أحبكما
كتوالكما كأطاعكما من أحبكما كأطاعكما كتوالكما كاف
عمدم من ا١تقربُت كمن جحد كاليتكما كعدؿ عمكما كاف عمدم
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من الكا رين الضالُت ٍب قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يا
علي من ذا يلج بيٍت كبيمك كأنا كأنت من نور كاحد كطيمة
م
كاحدة أنت أحق الماس يب ُب الدنيا كاآلخرة ككلدؾ كلد
كشيعتكم شيعيت كأكلياؤكم أكليائي كأنتم معي غدا ُب اٞتمة.
( )ٙـ كتاب احملتضر ،للحسن بن سليماف ٦تا ركاه من كتاب
ا١تعراج عن الصدكؽ عن اٟتسن بن ٤تمد بن سعيد عن رات بن
إبراهيم عن ٤تمد بن ظهَت عن أٛتد بن عبد ا١تلك عن اٟتسُت
بن راشد كالفضل بن جعفر عن إسحاؽ بن بشر عن ليث بن أيب
سليم عن ابن عباس قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم ١تا أسرم به إٔب السماء السابعة ٍب أهبط إٔب األرض يقوؿ
لعلي بن أيب طالب  :يا علي إف اهلل تبارؾ كتعأب كاف
كساؽ اٟتديث مثل ما مر إٔب قوله ككلدؾ كلدم كشيعتك شيعيت
كأكلياؤؾ أكليائي كهم معك غدا ُب اٞتمة جَتا٘ب.
( )ٚـ ٦تا ركاه من كتاب ممهج التحقيق ،بإسماده عن ٤تمد

بن اٟتسُت ر عه عن عمرك بن مشر عن جابر عن أيب جعفر 
قاؿ :قاؿ :إف اهلل تعأب خلق أربعة عشر نوران من نور عظمته قبل
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خلق آدـ بأربعة عشر ألف عاـ هي أركاحما قيل له  :يا ابن
رسوؿ اهلل ًع َّد هم بأٝتائهم من هؤالء األربعة عشر نوران ؟ قاؿ :
٤تمد كعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت كتسعة من كلد اٟتسُت
عَّد هم بأٝتائهم.
كتاسعهم قائمهم ٍب ى
ٍب قاؿ ٨ :تن كاهلل األكصياء ا٠تلفاء من بعد رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم ك٨تن ا١تثا٘ب اليت أعطاها اهلل نبيما ك٨تن شجرة
المبوة كممبت الرٛتة كمعدف اٟتكمة كمصابيح العلم كموضع
الرسالة ك٥تتلف ا١تبلئكة كموضع سر اهلل ككديعة اهلل جل اٝته ُب
عباده كحرـ اهلل األكرب كعهده ا١تسئوؿ عمه ىم ف كَب بعهدنا قد
كَب بعهد اهلل كمن خفره قد خفر ذمة اهلل كعهده عر ما ـ ف عر ما
كجهلما من جهلما ٨تن األٝتاء اٟتسٌت اليت ال يقبل اهلل من العباد
عمبل إال ٔتعر تما ك٨تن كاهلل الكلمات اليت تلقاها آ َ ُم ِ ْي َربِّلِو
ناب َعقَْي ِو إف اهلل تعأب خلقما أحسن خلقما كصورنا أحسن
َ َ
صورنا كجعلما عيمه على عباده كلسانه الماطق ُب خلقه كيده
ا١تبسوطة عليهم بالرأ ة كالرٛتة ككجهه الذم يؤتى ممه كبابه الذم
يدؿ عليه كخزاف علمه كتراٚتة كحيه كأعبلـ ديمه كالعركة الوثقى
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كالدليل الواضح ١تن اهتدل كبما أٙترت األشجار كأيمعت الثمار
كجرت األهنار كنػزؿ الغيث من السماء كنبت عشب األرض
كبعبادتما عبد اهلل كلوالفا ما عرؼ اهلل كاٙب اهلل لوال كصية سبقت
كعهد أخذ عليما لقلت قوالن يعجب ممه أك يذهل ممه األكلوف
كاآلخركف.
( )ٛـ من كتاب اآلؿ ،البن خالويه ر عه إٔب أيب ٤تمد
العسكرم عن آبائه  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم١ :تا خلق اهلل آدـ كحواء عليه ما اؿَّسبلـ تبخًتا ُب اٞتمة
قاؿ آدـ ٟتواء  :ما خلق اهلل خلقا هو أحسن مما أكحى اهلل عز
كجل إٔب جربئيل أف ائتٍت بعبدٌب اليت ُب جمة الفردكس األعلى
لما دخبل الفردكس نظرا إٔب جارية على درنوؾ من درانيك اٞتمة
على رأسها تاج من نور كُب أذنيها قرطاف من نور قد أشرقت
اِبناف من حسن كجهها قاؿ آدـ  :حبييب جربئيل من هذه اٞتارية
اليت قد أشرقت اٞتماف من حسن كجهها؟ قاؿ  :هذه اطمة
بمت ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم نيب من كلدؾ يكوف ُب آخر
الزماف قاؿ  :ما هذا التاج الذم على رأسها؟ قاؿ  :بعلها علي

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………198.…………...

بن أيب طالب قاؿ  :ما القرطاف اللذا ف ُب أذنيها؟ قاؿ  :كلداها
اٟتسن كاٟتسُت قاؿ  :حبييب جربئيل أخلقوا ؽ بلي؟ قاؿ  :هم
موجودكف ُب غامض علم اهلل عز كجل قبل أف ٗتلق بأربعة آالؼ
سمة.
( )ٜـ من كتاب السيد حسن بن كبش٦ ،تا أخذه من
ا١تقتضب ككجدته ُب ا١تقتضب أيضا مسمدا عن سلماف الفارسي
رٛته اهلل قاؿ  :دخلت على رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
لما نظر إٕب قاؿ  :يا سلماف إف اهلل عز كجل ٓب يبعث نبيان كال
رسوال إال جعل له اثٍت عشر نقيبان قاؿ :قلت يا رسوؿ اهلل  :قد
عر ت هذا من الكتابُت قاؿ  :يا سلماف هل علمت نقبائي
االثٍت عشر الذين اختارهم اهلل لئلمامة من بعدم قلت  :اهلل
كرسوله أعلم قاؿ  :يا سلماف خلقٍت اهلل من صفاء نوره دعا٘ب
أطعته كخلق من نورم عليان دعاه إٔب طاعته أطاعه كخلق من
نورم كنور علي  اطمة دعاها أطاعته كخلق مٍت كمن
علي كمن اطمة اٟتسن كاٟتسُت دعا٫تا أطاعاه سمانا اهلل عز
كجل ٓتمسة أٝتاء من أٝتائه اهلل احملمود كأنا ٤تمد كاهلل العلي
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كهذا علي كاهلل اطر كهذه اطمة كاهلل اإلحساف كهذا اٟتسن
كاهلل احملسن كهذا اٟتسُت ٍب خلق من نور اٟتسُت تسعة أئمة
دعاهم أطاعوه قبل أف ٮتلق اهلل ٝتاء مبمية أك أرضا مدحية أك
هواء أك ماء أك ملكان أك بشران ككما بعلمه أنواران نسبحه كنسمع له
كنطيع قاؿ سلماف قلت يا رسوؿ اهلل بأيب أنت كأمي ما ١تن
عرؼ هؤالء قاؿ يا سلماف من عر هم حق معر تهم كاقتدل ّٔم
وأب كليهم كتربأ من عدكهم هو كاهلل مما يرد حيث نرد كيسكن
حيث نسكن قلت يا رسوؿ اهلل يكوف إٯتاف ّٔم بغَت معر تهم
كأٝتائه ـ كأنسأّم قاؿ  :ال يا سلماف قلت  :يا رسوؿ اهلل أٗب
ٕب ّٔم؟ قاؿ  :قد عر ت إٔب اٟتسُت ٍب سيد العابدين علي بن
اٟتسُت ٍب ابمه ٤تمد بن علي باقر علم األكلُت كاآلخرين من
المبيُت كا١ترسلُت ٍب ابمه جعفر بن ٤تمد لساف اهلل الصادؽ ٍب
موسى بن جعفر الكاظم غيظه صربا ُب اهلل ٍب علي بن موسى
الرضا ألمر اهلل ٍب ٤تمد بن علي اٞتواد ا١تختار من خلق اهلل ٍب
علي بن ٤تمد ا٢تادم إٔب اهلل ٍب اٟتسن بن علي الصامت األمُت
العسكرم ٍب ابمه حجة بن اٟتسن ا١تهدم الماطق القائم بأمر اهلل
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قاؿ سلماف :سكت ٍب قلت  :يا رسوؿ اهلل ادع اهلل ٕب بإدراكهم
قاؿ :يا سلماف إنك مدركهم كأمثالك كمن توالهم ْتقيقة ا١تعر ة
قاؿ سلماف  :شكرت اهلل كثَتا ٍب قلت  :يا رسوؿ اهلل مؤجل ُب
ُووىسا
إٔب أف أدركهم قاؿ  :يا سلماف اقرأ َِ  :إذا وااَ َو ْع ُد أ ُ
بـعثْنا َعقَي ُكت ِعبا اً لَنا أُولِف بأ ٍ ِ ٍ
الل ِّل
الد ا ِر
ساسنا ِخ َ
ََ
َ
ْس َ د د َ ُ
ْ ْ
نو أُ َّت َر َ ْ ا لَ ُك ُت الْ َك َّرةَ َعقَْي ِج ْت وأَ ْ َد ْ ا ُ ْت
و ا َن َو ْعداً َ ْفعُ ً
ِ ٍ ِ
وو َعقْنا ُ ْت أَ ْ ثَـ َر َِفيراً قاؿ سلماف :اشتد بكائي
يي َ
بأَ ْ نال وبَن َ
كشوقي قلت :يا رسوؿ اهلل بعهد ممك؟ قاؿ  :إم كالذم أرسل
٤تمدان إنه بعهد مٍت كعلي ك اطمة ك اٟتسن كاٟتسُت كتسعة أئمة
ككل من هو مما كمظلوـ يما إم كاهلل يا سلماف ٍب ليحضرف
إبليس كجموده ككل من ٤تض اإلٯتاف ٤تضان ك٤تض الكفر ٤تضان
حىت يؤخذ بالقصاص كاألثار كالًتاث كال يظلم ربك أحدان ك٨تن
ِ
ض ِع ُنا ِف
اسنُ ْ
تأكيل هذه اآلية  :وُ ِر ُد أَ ْن َ ُس َّي َعقَى الَّذ َي ْ
ض وَسعقَجت أَئِ َّسةً وَسعقَجت الْنا ِرأِ
يي وُ َس ِّلك َي لَ ُج ْت ِف
ْاألَ ْر ِ ْ َ ُ ْ
َ
َْ ُ ُ
ض وُ ِر ِ
وونُن َ ُىسا ِ ْنـ ُج ْت ا ا ُنا
ي ْر َع ْن َن وىا ا َن ُ
ْاألَ ْر ِ َ
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َ ْل َذ ُرو َن قاؿ سلماف  :قمت بُت يدم رسوؿ اهلل كما يبإب
سلماف مىت لقي ا١توت أك لقيه.
(ٓٔ) ـ ما[ ،األمإب للشيخ الطوسي ] ا١تفيد عن ابن قولويه
عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ٤تمد الربقي عن ضالة عن
أيب بصَت عن أيب جعفر  قاؿ :إ اٌف كشيعتما خلقما من طيمة
مين كخلق عدكنا من طيمة خباؿ من ٛتإ مسموف.
عل ّْ
من ٌ

(ٔٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ابن عيسى عن ابن ٤تبوب
عن بشر بن أيب جعفر كأيب عبد اهلل  قاؿ :إف اهلل خلق
٤تمدا صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من طيمة من جوهرة ٖتت العرش
كإنه كاف لطيمته نضج جبل طيمة أمَت ا١تؤممُت  من نضج
طيمة رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ككاف لطيمة أمَت ا١تؤممُت
 نضج جبل طيمتما من ضل طيمة أمَت ا١تؤممُت 
ككانت لطيمتما نضج جبل طيمة شيعتما من نضج طيمتما قلؤّم
ٖتن إليما كقلوبما تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد ك٨تن خَت
ٌ
٢تم كهم خَت لما كرسوؿ اهلل لما خَت ك٨تن له خَت.
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(ٕٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ٤تمد بن عيسى عن أيب

اٟتجاج قاؿ :قاؿ ٕب أبو جعفر  :يا أبا اٟتجاج إف اهلل خلق
٤تمدا كآؿ ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من طيمة عليُت كخلق
قلؤّم من طيمة وؽ ذلك كخلق شيعتما من طيمة دكف عليُت
كخلق قلؤّم من طيمة عليُت قلوب شيعتما من أبداف آؿ ٤تمد
كإف اهلل خلق عدك آؿ ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من طُت
سجُت كخلق قلؤّم من طُت أخبث من ذلك كخلق شيعتهم من
طُت دكف طُت سجُت كخلق قلؤّم من طُت سجُت قلؤّم من
أبداف أكلئك ككل قلب ٭تن إٔب بدنه.
(ٖٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ٤تمد بن اٟتسُت عن المضر
بن شعيب عن عبد الغفار اٞتازم عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف
اهلل خلق ا١تؤمن من طيمة اٞتمة كخلق الماصب من طيمة المار
كقاؿ :إذا أراد اهلل بعبد خَتا طيب ركحه كجسده بل يسمع شيئا
:
من ا٠تَت إال عر ه كال يسمع شيئا من ا١تمكر إال أنكره قاؿ
كٝتعته يقوؿ الطيمات ثبلثة طيمة األنبياء كا١تؤمن من تلك الطيمة
إال أف األفبياء هم صفوهتا كهم األصل ك٢تم ضلهم كا١تؤمموف
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ُت ال ًز و
الفرع ًم ٍن ًط و
ب كذلك ال يفرؽ اهلل بيمهم كبُت شيعتهم
كقاؿ :طيمة الماصب  ِ ي وسٍإ لنُ ٍ
نن  كأما ا١تستضعفوف ػؼ
ْ ََ َ ْ
ْ ِ ي تُر ٍ
اب  ال يتحوؿ مؤمن عن إٯتانه كال ناصب عن نصبه
كهلل ا١تشية يهم ٚتيعا.
(ٗٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ابن عيسى عن ٤تمد الربقي
عن أيب هنشل عن ٤تمد بن إٝتاعيل عن الثمإب قاؿ ٝ :تعت أبا
جعفر  يقوؿ :إف اهلل خلقما من أعلى عليُت كخلق قلوب
شيعتما ٦تا خلقما ممه كخلق أبداهنم من دكف ذلك قلؤّم هتول
إليما ألهنا خلقت ٦تا خلقما ممه ٍب تبل هذه اآلمة  َ الّ إِ َّن
ِناب ْاألَبرا ِر لَِفف ِعقِّليِّليي و ا أَ ْ ر َ ِ
ِ
نم
ناب َ ْر ُ ٌ
اك ا عقِّليُّدن َن ٌ
َ ْ
َ
َ ْش َج ُدهُ ال ُْس َت َّربُن َن  كخلق عدكنا من سجُت كخلق قلوب
شيعتهم ٦تا خلقهم ممه كأبداهنم من دكف ذلك قلؤّم هتول

ية  َ الّ إِ َّن

إليهم ألهنا خلقت ٦تا خلقوا ممه ٍب تبل هذه اآل
اك ا ِس ِّلس ِ
ِ
ناب
ناب ال ُف َّسا ِر لَِفف ِس ِّلسي ٍي و ا أَ ْ ر َ
يي ٌ
َ
ٌ
نم.
َ ْر ُ ٌ
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(٘ٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ابن عيسى عن ٤تمد الربقي

عن ضالة عن البطائٍت عن أيب بصَت عن أيب جعفر  قاؿ:
إنا كشيعتما خلقما من طيمة كاحدة كخلق عدكنا من طيمة خب اؿ
 ِ ي وسٍإ لنُ ٍ
نن.
ْ ََ َ ْ
( )ٔٙـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن اٟتسُت عن أٛتد
بن علي بن هيثم عن إدريس عن ٤تمد بن سماف العبدم عن
جابر اٞتعفي قاؿ  :كمت مع ٤تمد بن علي  قاؿ :يا جابر
خلقما ٨تن ك٤تبيما من طيمة كاحدة بيضاء نقية من أعلى عليُت
خلقما ٨تن من أ عبلها كخلق ٤تبيما من دكهنا إذا كاف يوـ
القيامة التفت العليا بالسفلى كإذا كاف يوـ القيامة ضربما بأيديما
إٔب حجزة نبيما كضرب أشياعما بأيديهم إٔب حجزتما أين ترل
يصَت اهلل نبيه كذريته كأين ترل يصَت ذريته ٤تبيها ؟ ضرب جابر
يده على يده قاؿ :دخلماها كرب الكعبة ثبلثا.
( )ٔٚـ ير[ ،بصائر الدرجات] عمراف بن موسى عن إبراهيم
بن مهزيار عن علي عن اٟتسُت بن سعيد عن اٟتسن بن ٤تبوب
ا٢تامشي عن حماف بن سدير عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف اهلل
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عجن طيمتما كطيمة شيعتما خلطما ّٔم كخلطهم بما من كاف ُب
إلُت أنتم كاهلل مما .
خلقه شيء من طيمتما حن ا
( )ٔٛـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ّٔذا اإلسماد عن اٟتسُت بن
سعيد عن اٟتسن بن ميموف عمن أخربه عن أيب عبد اهلل 
قاؿ :إف اهلل عز كجل خلقما من عليُت كخلق ٤تبيما من دكف ما
خلقما ممه كخلق عدكنا من سجُت كخلق ٤تبيهم ٦تا خلقهم ممه
لذلك يهول كل إٔب كل.
( )ٜٔـ ير[ ،بصائر الدرجات] ٤تمد بن ٛتاد عن أخيه أٛتد
بن ٛتاد عن إبراهيم بن عبد اٟتميد عن أبيه عن أيب اٟتسن
األكؿ  قاؿٝ :تعته يقوؿ  :خلق اهلل األنبياء كاألكصياء يوـ
اٞتمعة كهو اليوـ الذم أخذ اهلل يه ميثاقهم كقاؿ  :خلقما ٨تن
كشيعتما من طيمة ٥تزكنة ال يشذ ممها شاذ إٔب يوـ القيامة.
(ٕٓ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ابن عيسى عن ٤تمد الربقي
عن صاّب بن سهل قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل  :ا١تؤمن من
طيمة األنبياء  قاؿ :نعم.
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(ٕٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن موسى عن اٟتسن

بن موسى عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت عن أيب
عبد اهلل  قاؿ :إف اهلل خلق ٤تمدان كعًتته من طيمة العرش
بل يمقص ممهم كاحد كال يزيد ممهم كاحد.
(ٕٕ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] يعقوب بن يزيد ك٤تمد بن

:
عيسى عن زياد العبدم عن الفضل بن عيسى ا٢تامشي قاؿ
دخلت على أيب عبد اهلل  أنا كأيب عيسى قاؿ ؿق :أمن قوؿ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم سلماف رجل مما أهل البيت؟
قاؿ :نعم قاؿ :أم من كلد عبد ا١تطلب قاؿ  :مما أهل البيت
قاؿ له :أم من كلد أيب طالب؟ قاؿ  :مما أهل البيت قاؿ له :
إ٘ب ال أعر ه قاؿ  :اعر ه يا عيسى إنه مما أهل البيت ٍب أكمأ
بيده إٔب صدره ٍب قاؿ :ليس حيث تذهب إف اهلل خلق طيمتما من
عليُت كخلق طيمة شيعتما من دكف ذلك هم مما كخلق طيمة
عدكنا من سجُت كخلق طيمة شيعتهم من دكف ذلك كهم ممهم
كسلماف خَت من لقماف.
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(ٖٕ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات] بعض أصحابما عن ٤تمد بن

اٟتسُت عن عثماف بن عيسى عن ع بد الرٛتن بن اٟتجاج قاؿ :
إف اهلل تبارؾ كتعأب خلق ٤تمدان كآؿ ٤تمد من طيمة عليُت كخلق
قلؤّم من طيمة وؽ ذلك كخلق شيعتهم من طيمة عليُت كخلق
قلوب شيعتهم من طيمة وؽ عليُت.
(ٕٗ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن أيب ٭تِت
الواسطي عن بعض أصحابما قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :خلقما
من عليُت كخلق أركاحما من وؽ ذلك كخلق أركاح شيعتما من
عليُت كخلق أجساده من دكف ذلك من أجل تلك القرابة بيمما
كبيمهم قلؤّم ٖتن إليما.
(ٕ٘) ـ ير[ ،بصائر الدرجات] عمراف بن موسى عن إبراهيم

بن مهزيار عن أخيه علي عن ٤تمد بن سماف عن إ ٝتاعيل بن
جاب ككراـ عن ٤تمد بن مضارب عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف
ر
اهلل تبارؾ كتعأب جعلما من عليُت كجعل أركاح شيعتما ٦تا جعلما
ممه كمن ٍب ٖتن أركاحهم إليما كخلق أبداهنم من دكف ذلك كخلق
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عدكنا من سجُت كخلق أركاح شيعتهم ٦تا خلقهم ممه كخلق
أبداهنم من دكف ذلك كمن ٍب هتول أركاحهم إليهم.
( )ٕٙـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ٤تمد بن عيسى عن ٤تمد
بن شعيب عن عمراف بن إسحاؽ الزعفرا٘ب عن ٤تمد بن مركاف
عن أيب عبد اهلل  قاؿٝ :تعته يقوؿ  :خلقما اهلل من نور
عظمته ٍب صور خلقما من طيمة ٥تزكنة مكمونة من ٖتت العرش
أسكن ذلك المور يه كما ٨تن خلقان كبشران نورانيُت ٓب ٬تعل
ألحد ُب مثل الذم خلقما ممه نصيبان كخلق أركاح شيعتما من
أبدانما كأبداهنم من طيمة ٥تزكنة مكمونة أسفل من ذلك الطيمة كٓب
٬تعل اهلل ألحد ُب مثل ذلك الذم خلقهم ممه نصيبا إال األنبياء
كا١ترسلُت لذلك صرنا ٨تن كهم الماس كسائر الماس ٫تجان ُب المار
كإٔب المار.
( )ٕٚـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت
بن سعيد عن اٟتسُت بن علواف عن سعد بن طريف عن األصبغ
بن نباتة قاؿ كمت مع أمَت ا١تؤممُت  أتاه رجل سلم عليه
ٍب قاؿ  :يا أمَت ا١تؤممُت إ٘ب كاهلل ألحبك ُب اهلل كأحبك ُب اؿ سر
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كما أحبك ُب العبلنية كأدين اهلل بواليتك ُب السر كما أدين ّٔا
ُب العبلنية كبيد أمَت ا١تؤممُت  عود طأطأ به رأسه ٍب نكث
بعوده ُب األرض ساعة ٍب ر ع رأسه إليه قاؿ  :إف رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم حدثٍت بألف حديث لكل حديث
ألف باب كإف أركاح ا١تؤممُت تلتقي ُب ا٢تواء تشاـ ما تعارؼ
ممها ائتلف كما تماكر ممها اختلف ك٭تك لقد كذبت ما أعرؼ
كجهك ُب الوجوه كال اٝتك ُب األٝتاء قاؿ ٍ :ب دخل عليه آخر
قاؿ :يا أمَت ا١تؤممُت إ٘ب أحبك ُب اهلل كأحبك ُب السر كما
أحبك ُب العبلنية كأدين اهلل بواليتك ُب السر كما أدين ا هلل ّٔا
ُب العبلنية قاؿ  :مكت بعوده الثانية ٍب ر ع رأسه إليه قاؿ له :
صدقت إف طيمتما طيمة ٥تزكنة أخذ اهلل ميثاقها من صلب آدـ
لم يشذ ممها شاذ كال يدخل ممها داخل من غَتها اذهب كاٗتذ
للفقر جلبابا إ٘ب ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
يقوؿ :يا علي كا هلل الفقر أسرع إٔب ٤تبيما من السيل إٔب بطن
الوادم.
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( )ٕٛـ ؾ[ ،إكماؿ الدين ] العطار عن أبيه عن األشعرم

عن ابن أيب ا٠تطاب عن أيب سعيد العصفرم عن عمرك بن ثابت
عن أيب ٛتزة قاؿ ٝ :تعت علي بن اٟتسُت  يقوؿ :إف اهلل
عز كجل خلق ٤تمدان كعليان كاألئمة األحد عشر من نور عظمته
أركاحان ُب ضياء نوره يعبدكنه قبل خلق ا٠تلق يسبحوف اهلل عز
كجل كيقدسونه كهم األئمة ا٢تادية من آؿ ٤تمد صلوات اهلل
عليهم أٚتعُت.
( )ٕٜـ ؾ[ ،إكماؿ الدين ] ابن إدريس عن أبيه عن ٤تمد
بن اٟتسُت بن زيد عن اٟتسن بن موسى عن علي بن ٝتاعة عن
علي بن اٟتسن بن رباط عن أبيه عن ا١تفضل قاؿ  :قاؿ الصادؽ
 :إف اهلل تبارؾ كتعأب خلق أربعة عشر نوران قبل خلق ا٠تلق
بأربعة عشر ألف عاـ هي أركاحما قيل له  :يا ابن رسوؿ اهلل
كمن األربعة عشر؟ قاؿ ٤ :تمد كعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت
كاألئمة من كلد اٟتسُت  آخرهم القائم الذم مقوـ بعد غيبته
يقتل الدجاؿ كيطهر األرض من كل جور كظلم.
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(ٖٓ) ـ من كتاب رياض اٞتماف ،لفضل اهلل بن ٤تمود

الفارسي ْتذؼ األسانيد عن أنس بن مالك قاؿ  :بيما رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم صلى صبلة الفجر ٍب استول ُب ٤ترابه
كالبدر ُب ٘تامه قلما  :يا رسوؿ ا هلل إف رأيت أف تفسر لما هذه
َّ ِ
ِ ِ
يي
اآلية قوله تعأب َ أُولئِ َ
ه َ َع الذ َي أَْـ َع َت القَّوُ َعقَْي ِج ْت َي النَّبيِّل َ
والشج ِ
داا َّ ِ ِ
ِّل ِ
يي  قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه
يي ُّد َ
والصالل َ
والص ِّلد ت َ
كآله كسلَّم  :أما المبيوف أنا كأما الصديقوف علي بن أيب طالب
كأما الشهداء عمي ٛتزة كأما الصاٟتوف ابميت اطمة ككلداها
اٟتسن كاٟتسُت مهض العباس من زاكية ا١تسجد إٔب بُت يديه
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كقاؿ  :يا رسوؿ اهلل ألست أنا كأنت
كعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت من يمبوع كاحد قاؿ صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم  :كما كراء ذلك يا عماه؟ قاؿ  :ألنك ٓب تذكر٘ب
حُت ذكرهتم كٓب تشر ٍت حُت شر تهم قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم  :يا عماه أما قولك أنا كأنت كعلي كاٟتسن
كاٟتسُت من يمبوع كاحد صدقت كلكن خلقما اهلل ٨تن حيث ال
ٝتاء مبمية كال أرض مدحية كال عرش كال جمة كال نار كما نسبحه
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حين ال تسبيح كنقدسه حُت ال تقديس لما أراد اهلل بدء الصمعة
تق نورم خلق ممه العرش مور العرش من نورم كنورم من نور
اهلل كأنا أ ضل من العرش ٍب تق نور ابن أيب طالب خلق ممه
ا١تبلئكة مور ا١تبلئكة من نور ابن أيب طالب كنور ابن أيب طالب
من نور اهلل كنور ابن أيب طالب أ ضل من ا١تبلئكة ك تق نور ابميت
اطمة ممه خلق السماكات كاألرض مور السماكات كاألرض من
نور ابميت اطمة كنور اطمة من نور اهلل ك اطمة أ ضل من
السماكات كاألرض ٍب تق نور اٟتسن خلق ممه الشمس كالقمر
مور الشمس كالقمر من نور اٟتسن كنور اٟتسن من نور اهلل
كاٟتسن أ ضل من الشمس كالقمر ٍب تق نور اٟتسُت خلق ممه
اٞتمة كاٟتور العُت مور اٞتمة كاٟتور العُت من نور اٟتسُت كنور
اٟتسُت من نور اهلل كاٟتسُت أ ضل من اٞتمة كاٟتور العُت ٍب إف
اهلل خلق الظلمة بالقدرة أرسلها ُب سحائب البصر قالت
ا١تبلئكة :سبوح قدكس ربما ـ ذ عر ما هذه األشباح ما رأيما سوءا
بحرمتهم إال كشفت ما نػزؿ بما همالك خلق اهلل تعأب قماديل
الرٛتة كعلقها على سرادؽ العرش قالت  :إ٢تما ١تن هذه الفضيلة
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كهذه األنوار قاؿ  :هذا نور أميت اطمة الزهراء لذلك ٝتيت
أميت الزهراء ألف السماكات كاألرضُت بمورها ظهرت كهي ابمة
نبيي كزكجة كصيي كحجيت على خلقي أشهدكم يا مبلئكيت أ٘ب
قد جعلت ثواب تسبيحكم كتقديسكم ٢تذه ا١ترأة كشيعتها إٔب
يوـ القيامة عمد ذلك هنض العباس إٔب علي بن أيب طالب كقبل
ما بُت عيميه كقاؿ يا علي لقد جعلك اهلل حجة بالغة على العباد
إٔب يوـ القيامة.
(ٖٔ) ـ بإسماده مر وعا إٔب جابر بن يزيد اٞتعفي قاؿ  :قاؿ

أبو جعفر ٤تمد بن علي الباقر  :يا جابر كاف اهلل كال شي ء
غَته كال معلوـ كال ٣تهوؿ أكؿ ما ابتدأ من خلق خلقه أف خلق
٤تمدان صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كخلقما أهل البيت معه من نوره
كعظمته أكقفما أظلة خضراء بُت يديه حيث ال ٝتاء كال أرض
كال مكاف كال ليل كال هنار كال مشس كال قمر يفصل نورنا من نور
ربما كشعاع الشمس من الشمس نسبح اهلل تعأب كنقدسه ك٨تمده
كنعبده حق عبادته ٍب بدا هلل تعأب عز كجل أف ٮتلق ا١تكاف
خلقه ككتب على ا١تكاف ال إله إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل عٕب أمَت
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ا١تؤممُت ككصيه به أيدته كنصرته ٍب خلق اهلل العرش كتب على
سرادقات العرش مثل ذلك ٍب خلق اهلل السماكات كتب على
أطرا ها مثل ذلك ٍب خلق اٞتمة كالمار كتب عليها مثل ذلك ٍب
خلق ا١تبلئكة كأسكمهم السماء ٍب تراءل ٢تم اهلل تعأب كأخذ
عليهم ا١تيثاؽ له بالربوبية كحملمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم بالمبوة
كلعلي  بالوالية اضطربت رائص ا١تبلئكة سخط اهلل على
ا١تبلئكة كاحتجب عمهم بلذكا بالعرش سبع سمُت يستجَتكف اهلل
من سخطه كيقركف ٔتا أخذ عليهم كيسألونه الرضا رضي عمهم
بعد ما أقركا بذلك كأسكمهم بذلك اإلقرار السما ء كاختصهم
لمفسه كاختارهم لعبادته ٍب أمر اهلل تعأب أنوارنا أف تسبح
سبحت سبحوا بتسبيحما كلو ال تسبيح أنوارنا ما دركا كيف
يسبحوف اهلل كال كيف يقدسونه ٍب إف اهلل عز كجل خلق ا٢تواء
كتب عليه ال إله إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل علي أمَت ا١تؤممُت
كصيه به أيدته كنصر ته ٍب خلق اهلل اٞتن كأسكمهم ا٢تواء كأخذ
ا١تيثاؽ ممهم بالربوبية كحملمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم بالمبوة
كلعلي  بالوالية أقر ممهم بذلك من أقر كجحد ممهم من
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جحد أكؿ من جحد إبليس لعمه اهلل ختم له بالشقاكة كما صار
إليه ٍب أمر اهلل تعأب عز كجل أنوارنا أف تسبح سبحت سبحوا
بتسبيحما كلو ال ذلك ما دركا كيف يسبحوف اهلل ٍب خلق اهلل
األرض كتب على أطرا ها ال إله إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل علي
أمَت ا١تؤممُت كصيه به أيدته كنصرته بذلك يا جابر قامت
السماكات بغَت عمد كثبتت األرض ٍب خلق اهلل تعأب آدـ 
من أدٙب األرض سو اه كنفخ يه من ركحه ٍب أخرج ذريته من
صلبه أخذ عليهم ا١تيثاؽ له بالربوبية كحملمد صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم بالمبوة كلعلي  بالوالية أقر ممهم من أقر كجحد من
جحد كما أكؿ من أقر بذلك ٍب قاؿ حملمد صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :كعزٌب كجبلٕب كعلو شأ٘ب لوالؾ كلو ال علي كعًتتكما
ا٢تادكف ا١تهديوف الراشدكف ما خلقت اٞتمة كالمار كال ا١تكاف كال
األرض كال السماء كال ا١تبلئكة كال خلقا يعبد٘ب يا ٤تمد أنت
خليلي كحبييب كصفيي كخَتٌب من خلقي أحب ا٠تلق إٕب كأكؿ
من ابتدأت إخراجه من خلقي ٍب من بعدؾ الصديق علي أمَت
ا١تؤممُت كصيك بق أيدتك كنصرتك كجعلته العركة الوثقى كنور
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أكليائي كممار ا٢تدل ٍب هؤالء ا٢تداة ا١تهتدكف من أجلكم ابتدأت
خلق ما خلقت كأنتم خيار خلقي يما بيٍت كبُت خلقي خلقتكم
من نور عظميت كاحتجت بكم عمن سواكم من خلقي كجعلتكم
أستقبل بكم كأسأؿ بكم كل شي ء هالك إال كجهي كأنتم
كجهي ال تبيدكف كال هتلكوف كال يبيد كال يهلك من توالكم كمن
استقبلٍت بغَتكم قد ضل كهول كأنتم خيار خلقي كٛتلة سرم
كخزاف علمي كسادة أهل السماكات كأهل األرض ٍب إف اهلل تعأب
هبط إٔب األرض ُب ظلل من الغماـ كا١تبلئكة كأهبط أنوارنا أهل
البيت معه كأكقفما نورا صفو ا بُت يديه نسبحه ُب أرضه كما
سبحماه ُب ٝتاكاته كنقدسه ُب أرضه كما قدسماه ُب ٝتائه كنعبده
ُب أرضه كما عبدناه ُب ٝتائه لما أراد اهلل إخراج ذرية آدـ 
ألخذ ا١تيثاؽ سلك ذلك المور يه ٍب أخرج ذريته من صلبه يلبوف
سبحماه سبحوا بتسبيحما كلو ال ذلك ال دركا كيف يسبحوف
اهلل عز كجل ٍب تراءل ٢تم بأخذ ا١تيثاؽ ممهم له بالربوبية ككما
ت بًىربّْ يك ٍم ٍب أخذ ا١تيثاؽ ممهم
أكؿ من قاؿ بىلى عمد قوله ألى ٍس ي
بالمبوة حملمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كلعلي  بالوالية أقر
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من أقر كجحد من جحد ٍب قاؿ أبو جعفر  محن أكؿ خلق
اهلل كأكؿ خلق عبد اهلل كسبحه ك٨تن سبب خلق ا٠تلق كسبب
تسبيحهم كعبادهتم من ا١تبلئكة كاآلدميُت بما عرؼ اهلل كبما
كحد اهلل كبما عبد اهلل كبما أكرـ اهلل من أكرـ من ٚتيع خلقه كبما
أثاب من أثاب كبما عاقب من عاقب ٍب تبل قوله تعأب  :وإَِّا
ِ
لبِّل ُلن َن  ،كقوله تعأب ْ ُ  :ل إِ ْن
لَنَ ْل ُي َّ
الصا ُّدن َن وإ َّا َلَ ْل ُي ال ُْس َ
قر ْوس ِي َولَ ٌد َأََا أ ََّو ُل الْعابِ ِد َي  رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
ا َن لِ َّ
كآله كسلَّم أكؿ من عبد اهلل تعأب كأكؿ من أنكر أف يكوف له كلد
أك شريك ٍب ٨تن بعد رسوؿ اهلل ٍب أكدعما بذلك المور صلب آدـ
 ما زاؿ ذلك المور يمتقل من األصبلب كاألرحاـ من صلب
إٔب صلب كال استقر ُب صلب إال تبُت عن الذم انتقل ممه
انتقالة كشرؼ الذم استقر يه حىت صار ُب صلب عبد ا١تطلب
وقع بأـ عبد اهلل اطمة ا ًتؽ المور جزءين جزء ُب عبد اهلل
كجزء ُب أيب طالب ذلك قوله تعأب كتىػ ىقلُّبك ًُب َّ ً ً
ين يعٍت
ىى
الساجد ى
ُب أصبلب المبيُت كأرحاـ نسائهم على هذا أجرانا اهلل تعأب ُب
األصبلب كاألرحاـ ككلدنا اآلباء كاألمهات من لدف آدـ .
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(ٕٖ) ـ كعن ابن عباس أنه قاؿ قاؿ أمَت ا١تؤممُت  :اتقوا

راسة ا١تؤمن إنه يمظر بمور اهلل قاؿ :قلت :يا أمَت ا١تؤمنين كيف
يمظر بمور اهلل عز كجل؟ قاؿ  :ألنا خلقما من نور اهلل كخلق
شيعتما من شعاع نورنا هم أصفياء أبرار أطهار متوٝتوف نورهم
يضيء على من سواهم كالبدر ُب الليلة الظلماء.
(ٖٖ) ـ ركل صفواف عن الصادؽ  أنه قاؿ١ :تا خلق اهلل
السماكات كاألرضُت استول على العرش أمر نورين من نوره
طا ا حوؿ العرش سبعُت مرة قاؿ عز كجل  :هذاف نوراف ٕب
مطيعاف خلق اهلل من ذلك المور ٤تمدا كعليا كاألصفياء من كلده
 كخلق من نورهم شيعتهم كخلق من نور شيعتهم ضوء
األبصار.
(ٖٗ) ـ سأؿ ا١تفضل الصادؽ  :ما كمتم قبل أف ٮتلق
اهلل السماكات كا ألرضُت؟ قاؿ  :كما أنواران حوؿ العرش
نسبح اهلل كنقدسه حىت خلق اهلل سبحانه ا١تبلئكة قاؿ ٢تم :
سبحوا قالوا  :يا ربما ال علم لما قاؿ لما  :سبحوا سبحما
سبحت ا١تبلئكة بتسبيحما أال إنا خلقما من نور اهلل كخلق
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شيعتما من دكف ذلك المور إذا كاف يوـ القيامة التحقت السفلى
بالعليا ٍب قرف  بُت إصبعيه السبابة كالوسطى كقاؿ كهاتُت ٍب
ً
ت الشيعة يعة ؟ ا فضل
يْ
سِّلم َ
قاؿ :يا مفضل أتدرم ٓبى ُ
يعننا نا و لي ي يعننا  ،أَ َما ترى ىذه الشسس أ ي تبدو؟
قلت :من مشرؽ كقاؿ  :إٔب أين تعود؟ قلت  :إٔب مغرب قاؿ
 :ىكذا يعننا نا بداوا وإلينا عن ون.

(ٖ٘) ـ ركل أٛتد بن حمبل عن رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم أنه قاؿ  :كمت أنا كعلي نورا بُت يدم الرٛتن قبل أف
ٮتلق عرشه بأربعة عشر ألف عاـ.

( )ٖٙـ من ذلك ما ركاه ابن بابويه مر وعا إٔب عبد اهلل بن
ا١تبارؾ عن جعفر بن ٤تمد عن أبيه عن ج ده عن أمَت ا١تؤممُت
 أنه قاؿ  :إف اهلل خلق نور ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
قبل ا١تخلوقات بأربعة عشر ألف سمة كخلق معه اثٍت عشر
السبلـ.
حجابان كا١تراد باٟتجب األئمة عليه ـ َّ

( )ٖٚـ من ذلك ما ركاه جابر بن عبد اهلل قاؿ  :قلت لرسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآؿق كسلَّم :أكؿ شيء خلق اهلل تعأب ما هو؟
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قاؿ :نور نبيك يا جابر خلقه اهلل ٍب خلق ممه كل خَت ٍب أقامه
بُت يديه ُب مقاـ القرب ما شاء اهلل ٍب جعله أقساما خلق العرش
من قسم كالكرسي من قسم كٛتلة العرش كخزنة الكرسي من
قسم كأقاـ القسم الرابع ُب مقاـ اٟتب ما شاء ا هلل ٍب جعله
أقساما خلق القلم من قسم كاللوح من قسم كاٞتمة من قسم
كأقاـ القسم الرابع ُب مقاـ ا٠توؼ ما شاء اهلل ٍب جعله أجزاء
خلق ا١تبلئكة من جزء كالشمس من جزء كالقمر كالكواكب من
جزء كأقاـ القسم الرابع ُب مقاـ الرجاء ما شاء اهلل ٍب جعله أجزاء
خلق العقل من جزء كالعلم كاٟتلم من جزء كالعصمة كالتو يق
من جزء كأقاـ القسم الرابع ُب مقاـ اٟتياء ما شاء اهلل ٍب نظر إليه
بعُت ا٢تيبة رشح ذلك المور كقطرت ممه مائة ألف كأربعة
كعشركف ألف قطرة خلق اهلل من كل قطرة ركح نيب كرسوؿ ٍب
أركاح األكلياء
تمفست أركاح األنبياء خلق اهلل من أنفاسها
كالشهداء كالصاٟتُت.
( )ٖٛـ يؤيد ذلك ما ركاه جابر بن عبد اهلل ُب تفسَت قوله
َّاس تَأْ رو َن بِالْسعر ِ
تعأبْ ُ :ننت َخيـر أَُّ ٍة أُ ْخ ِرو ْ ِ
وف 
َ ُْ
ت لقن ِ ُُ
َ
ُْ َْ
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قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :أكؿ ما خلق اهلل
نورم ابتدعه من نوره كاشتقه من جبلؿ عظمته أقبل يطوؼ
بالقدرة حىت كصل إٔب جبلؿ العظمة ُب ٙتانُت ألف سمة ٍب
سجد هلل تعظيما فتق ممه نور علي  كاف نورم ٤تيطا
بالعظمة كنور علي ٤تيطا بالقدرة ٍب خلق العرش كاللوح كالشمس
كضوء المهار كنور األبصار كالعقل كا١تعر ة كأبصار العباد
كأٝتاعهم كقلؤّم من نورم كنورم مشتق من نوره محن األكلوف
ك٨تن اآلخركف ك٨تن السابقوف ك٨تن ا١تسبحوف ك٨تن الشا عوف
ك٨تن كلمة اهلل ك٨تن خاصة اهلل ك٨تن أحباء اهلل ك٨تن كجه اهلل
ك٨تن جمب اهلل ك٨تن ٯتُت اهلل ك٨تن أمماء اهلل ك٨تن خزنة كحي اهلل
كسدنة غيب اهلل ك٨تن معدف الت نػزيل كمعٌت التأكيل كُب أبياتما
هبط جربئيل ك٨تن ٤تاؿ قدس اهلل ك٨تن مصابيح اٟتكمة ك٨تن
مفاتيح الرٛتة ك٨تن يمابيع المعمة ك٨تن شرؼ األمة ك٨تن سادة
األئمة ك٨تن نواميس العصر كأحبار الدهر ك٨تن سادة العباد ك٨تن
ساسة الببلد ك٨تن الكفاة كالوالة كاٟتماة كالسقاة كالر عاة كطريق
المجاة ك٨تن السبيل كالسلسبيل ك٨تن المهج القوٙب كالطريق

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………222.…………...

ا١تستقيم من آمن بما آمن باهلل كمن رد عليما رد على اهلل كمن
شك يما شك ُب اهلل كمن عر ما عرؼ اهلل كمن تؤب عما تؤب عن
اهلل كمن أطاعما أطاع اهلل ك٨تن الوسيلة إٔب اهلل كالوصلة إٔب
رضواف اهلل كؿ نا العصمة كا٠تبل ة كا٢تداية ك يما المبوة كالوالية
كاإلمامة ك٨تن معدف اٟتكمة كباب الرٛتة كشجرة العصمة ك٨تن
كلمة التقول كا١تثل األعلى كاٟتجة العظمى كالعركة الوثقى اليت
من ٘تسك ّٔا ٧تا.
( )ٖٜـ أقوؿ ركل الربسي ُب مشارؽ األنوار ،من كتاب

الواحدة بإسماده عن ا لثمإب عن أيب جعفر  أنه قاؿ :إف اهلل
سبحانه تفرد ُب كحدانيته ٍب تكلم بكلمة صارت نورا ٍب خلق
من ذلك المور ٤تمدا كعليا كعًتته ٍ ب تكلم بكلمة صارت
ركحا كأسكمها ُب ذلك المور كأسكمه ُب أبدانما محن ركح اهلل
ككلمته احتجب بما عن خلقه ما زلما ُب ظل عرشه خضراء
مسبحُت نسبحه كنقدسه حيث ال مشس كال قمر كال عُت تطرؼ
ٍب خلق شيعتما كإ٪تا ٝتوا شيعة ألهنم خلقوا من شعاع نورنا.
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(ٓٗ) ـ عن الثمإب قاؿ  :دخلت حبابة الوالبية على أيب

جعفر  قالت :أخرب٘ب يا ابن رسوؿ اهلل أم شي ء كمتم ُب
األظلة قاؿ  :كما نورا بُت يدم اهلل قبل خلق خلقه لما
خلق ا٠تلق سبحما سبحوا كهللما هللوا ككربنا كربكا كذلك قوله
ِ
اسنَتا ُنا َعقَى الطَّ ِر َتة َألَ ْس َت ْي ُ
عز كجل وأَ ْن لَ ِن ْ
ناى ْت ااً
غَ َد اً الطريقة حب علي صلوات اهلل عليه كا١تاء الغدؽ ا١تاء
الفرات كهو كالية آؿ ٤تمد عليهم السبلـ.

(ٔٗ) ـ ركم عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ ٨ :تن شجرة

المبوة كمعدف الرسالة ك٨تن عهد اهلل ك٨تن ذمة اهلل ٓب نػزؿ أنوارا
حوؿ العرش نسبح يسبح أهل السماء لتسبيحما لما نػزلما إٔب
األرض سبحما سبح أهل األرض كل علم خرج إٔب أهل
السماكات كاألرض مما كعما ككاف ُب قضاء اهلل السابق أف ال
يدخل المار ٤تب لما كال يدخل اٞتمة مبغض لما ألف اهلل يسأؿ
العباد يوـ القيامة عما عهد إليهم كال يسأ٢تم عما قضى عليهم.

(ٕٗ) ـ عن ٤تمد بن سماف عن ابن عباس قاؿ  :كما عمد
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أقبل علي بن أيب طالب
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 قاؿ له الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :مرحبا ٔتن خلقه
اهلل قبل أبيه بأربعُت ألف سمة قاؿ  :قلما :يا رسوؿ اهلل أكاف
االبن قبل األب؟ قاؿ  :نعم إف اهلل خلقٍت كعليان من نوور ك و
احد
قبل خلق آدـ ّٔذه ا١تدة ٍب قسمه نصفُت ٍب خلق األشياء من
نورم كنور علي ٍ ب جعلما عن ٯتُت العرش سبحما سبحت
ا١تبلئكة هللما هللوا ككربنا كربكا كل من سبح اهلل ككربه إف
ذلك من تعليم علي .
(ٖٗ) ـ قاؿ كركل ٤تمد بن بابويه مر وعا إٔب عبد اهلل بن

ا١تبارؾ عن سفياف الثورم عن جعفر بن ٤تمد عن أبيه عن جده
أمَت ا١تؤممُت  أنه قاؿ :إف اهلل خلق نور ٤تمد صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم قبل خلق ا١تخلوقات كلها بأربعمائة ألف سمة كأربعة
كعشرين ألف كخلق ممه اثٍت عشر حجابا كا١تراد باٟتجب األئمة
السبلـ.
عليه ـ َّ
(ٗٗ) ـ عن ٤تمد بن سماف قاؿ  :كمت عمد أيب جعفر الثا٘ب

 ذكرت اختبلؼ الشيعة قاؿ :إف اهلل ٓب يزؿ ردا متفردا ُب
كحدانيته ٍب خلق ٤تمدا كعليا ك اطمة مكثوا ألف ألف دهر ٍب
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خلق األشياء كأشهدهم خلقها كأجرل عليها طاعتهم كجعل
يهم ممه ما شاء ك وض أمر األشياء إليهم هم قائموف مقامه
٭تللوف ما شاءكا ك٭ترموف ما شاءكا كال يفعلوف إال ما شاء اهلل
هذه الديانة اليت من تقدمه ا غرؽ كمن تأخر عمها ٤تق خذها يا
٤تمد إهنا من ٥تزكف العلم كمكمونه.
(٘ٗ) ـ عن أيب ٛتزة الثمإب قاؿ ٝتعت علي بن اٟتسُت
 يقوؿ :إف اهلل خلق ٤تمدان كعليان كالطيبُت من نور عظمته
كأقامهم أشباحان قبل ا١تخلوقات ٍب قاؿ  :أتظن أف اهلل ٓب ٮتلق
خلقا سواكم بلى كاهلل لقد خلق اهلل ألف ألف آدـ كألف ألف
عآب كأنت كاهلل ُب آخر تلك العوآب.
( )ٗٙػ ركل علي بن اٟتسُت ا١تسعودم ُب كتاب إثبات
الوصية ،عن أمَت ا١تؤممُت صلوات اهلل عليه كآله هذه ا٠تطبة :
اٟتمد هلل الذم توحد بصمع األشياء ك طر أجماس الربايا على
غَت أصل كال مثاؿ سب قه ُب إنشائها كال إعانة معُت على
ابتداعها بل ابتدعها بلطف قدرته امتثلت ُب مشيته خاضعة
ذليلة مستحدثة ألمره الواحد األحد الدائم بغَت حد كال أمد كال
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زكاؿ كال نفاد ككذلك ٓب يزؿ كال يزاؿ ال تغَته األزممة كال ٖتيط
به األمكمة كال تبلغ صفاته األلسمة كال تأخذه نوـ كال سمة ٓب تره
العيوف تخرب عمه برؤية كٓب هتجم عليه العقوؿ تتوهم كمه صفته
كٓب تدر كيف هو إال ٔتا أخرب عن نفسه ليس لقضائه مرد كال
لقوله مكذب ابتدع األشياء بغَت تفكر كال معُت كال ظهَت كال
كزير طرها بقدرته كصَتها إٔب مشيته كصاغ أشباحها كبرأ
أركاحها كاستمبط أجماسها خلقا مربكءا مذركءا ُب أقطار
السماكات كاألرضُت ٓب يأت بشي ء على غَت ما أراد أف يأٌب
عليه لَتل عباده آيات جبلله كآالئه سبحانه ال إله إال هو
الواحد القهار كصلى اهلل على ٤تمد كآله كسلم تسليما اللهم
من جهل ضل ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم إ٘ب مقر بأنك
ما سطحت أرضا كال برأت خلقا حىت أحكمت خلقه كأتقمته
من نور سبقت به السبللة كأنشأت آدـ له جرما أكدعته ممه
قرارا مكيما كمستودعا مأمونا كأعذته من الشيطاف كحجبته عن
الزيادة كالمقصاف كحصلت له الشرؼ الذم يسامي به عبادؾ
أم بشر كاف مثل آدـ يما سابقت به األخ بار كعر تما كتبك
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ُب عطاياؾ أسجدت له مبلئكتك كعر ته ما حجبت عمهم من
علمك إذ تماهت به قدرتك ك٘تت يه مشيتك دعاؾ ٔتا أكممت
يه أجبته إجابة القبوؿ لما أذنت اللهم ُب انتقاؿ ٤تمد صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم من صلب آدـ ألفت بيمه كبُت زكج خلقتها
له سكما ككصلت ٢تم ا به سببا مقلته من بيمهما إٔب شيث
اختيارا له بعلمك إنه بشر كاف اختصاصه برسالتك ٍب نقلته إٔب
أنوش كاف خلف أبيه ُب قبوؿ كرامتك كاحتماؿ رساالتك ٍب
قدرت ا١تمقوؿ إليه قيماف كأٟتقته ُب اٟتظوة بالسابقُت كُب ا١تمحة
بالباقُت ٍب جعلت مهبلئيل رابع أجرامه قدرة تودع ها من خلقك
من تضرب ٢تم بسهم المبوة كشرؼ األبوة حىت إذا قبله برد عن
تقديرؾ تماه ل به تدبَتؾ إٔب أخموخ كاف أكؿ من جعلت من
األجراـ ناقبل للرسالة كحامبل أعباء المبوة تعاليت يا رب لقد
لطف حلمك كجل قدرؾ عن التفسَت إال ٔتا دعوت إليه من
اإلقرار بربوبيتك كأشهد أف األعُت ال تدركك كاألكهاـ ال
تلحقك كالعقوؿ ال تصفك كا١تكاف ال يسعك ككيف يسع من
كاف قبل ا١تكاف كمن خلق ا١تكاف أـ كيف تدركه األكهاـ كٓب
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تؤمر األكهاـ على أمره ككيف تؤمر األكهاـ على أمره كهو الذم
ال هناية له كال غاية ككيف تكوف له هناية كغاية كهو الذم ابتدأ
الغايات كالمهايات أـ كيف تدركه العقوؿ كٓب ٬تعل ٢تا سبيبل إٔب
إدراكه ككيف يكوف له إدراكه بسبب كقد لطف بربوبيته عن
احملاسة كآّاسة ككيف ال يلطف عمهما من ال يمتقل عن حاؿ
إٔب حاؿ ككيف يمتقل من حاؿ إٔب حاؿ كقد جعل االنتقاؿ
نقصا كزكاال سبحانك مؤلت كل شي ء كبايمت ؾؿ شيء أنت
الذم ال يفقدؾ شي ء كأنت الفعاؿ ١تا تشاء تبارؾ يا من كل
مدرؾ من خلقه ككل ٤تدكد من صمعه أنت الذم ال يستغٍت
عمك ا١تكاف كال نعر ك إال بانفرادؾ بالوحدانية كالقدرة
كسبحانك ما أبُت اصطفاءؾ إلدريس على من سلك من
اٟتاملُت لقد جعلت له دليبل من كتابك إذ سم يته صديقا نبيا
كر عته مكانا عليا كأنعمت عليه نعمة حرمتها على خلقك إال
من نقلت إليه نور ا٢تامشيُت كجعلته أكؿ ممذر من أنبيائك ٍب
أذنت ُب انتقاؿ ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من القابلُت له
متوشلخ ك١تك ا١تفضيُت إٔب نوح أم آالئك يا رب على ذلك ٓب
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توله كأم خواص كرامتك ٓب تعطه ٍب أذنت ُب إيداعه ساما دكف
حاـ كيا ث ضرب ٢تما بسهم ُب الذلة كجعلت ما أخرجت من
بيمهما لمسل ساـ خوال ٍب تتابع عليه القابلوف من حامل إٔب
حامل كمودع إٔب مستودع من عًتته ُب ًتات الدهور حىت قبله
إبراهيم
تارخ أطهر األجساـ كأشرؼ األجراـ كنقلته ممه إٔب
أسعدت بذلك جده كأعظمت به ٣تده كقدسته ُب األصفياء
كٝتيته دكف رسلك خليبل ٍب خصصت به إٝتاعيل دكف كلد
إبراهيم أنطقت لسانه بالعربية اليت ضلتها على سائر اللغات
لم تزؿ تمقله ٤تظورا عن االنتقاؿ ُب كل مقذكؼ من أب إٔب
أب حىت قبله كمانة عن مدركة أخذت له ٣تامع الكرامة كمواطن
السبلمة كأجللت له البلدة اليت قضيت يها ٥ترجه سبحانك ال
إله إال أنت أم صلب أسكمته يه ٓب تر ع ذكره كأم نيب بشر به
لم يتقدـ ُب األٝتاء اٝته كأم ساحة من األرض سلكت به ٓب
تظهر ّٔا قدسه حىت الكعبة اليت جعلت ممها ٥ترجه غرست
أساسها بياقوتة من جمات عدف كأمرت ا١تلكُت ا١تطهرين جربئيل
كميكائيل توسطا ّٔا أرضك كٝتيتها بيتك كاٗتذهتا معمدا لمبيك
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كحرمت كحشها كشجرها كقدست حجرها كمدرها كجعلتها
مسلكا لوحيك كممسكا ٠تلقك كمأمن ا١تأكوالت كحجابا
لآلكبلت العاديات ٖترـ على أنفسها إذعار من أجرت ٍب أذنت
للمضر ُب قبوله كإيداعه مالكا ٍب من بعد مالك هرا ٍب
خصصت من كلد هر غالبا كجعلت كل من تمقله إليه أميما
ٟترمك حىت إذا قبله لؤم بن غالب آف له حركة تقديس لم
تودعه من بعده صلبا إال جللته نورا تأنس به األبصار كتطمئن
إليه القلوب أنا يا إ٢تي كسيدم كموالم ا١تقر لك بأ نك الفرد
الذم ال يمازع كال يغالب كال يشارؾ سبحانك ال إله إال أنت ما
لعقل مولود ك هم مفقود مدحق من ظهر مريج نبع من عُت
مشيج ٔتحيض ٟتم كعلق كدر إٔب ضالة اٟتيض كعبلالت
الطعم كشاركته األسقاـ كالتحقت عليه اآلالـ ال يقدر على عل
كال ٯتتمع من علة ضعيف الًتكيب كا لبيمة ما له كاالقتحاـ على
قدرتك كا٢تجوـ على إرادتك كتفتيش ما ال يعلمه غَتؾ
سبحانك أم عُت تقوـ نصب ّٔاء نورؾ كترقى إٔب نور ضياء
قدرتك كأم هم يفهم ما دكف ذلك إال أبصار كشفت عمها
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األغطية كهتكت عمها اٟتجب العمية رقت أركاحها إٔب أطراؼ
أجمحة األركاح ماجوؾ ُب أركانك كأٟتوا بُت أنوار ّٔائك كنظركا
من مرتقى الًتبة إٔب مستول كربيائك سماهم أهل ا١تلكوت
زكارا كدعاهم أهل اٞتربكت عمارا سبحانك يا من ليس ُب
البحار قطرات كال ُب متوف األرض جمبات كال ُب رتاج الرياح
حركات كال ُب قلوب العباد خطرات كال ُب األبصار حملات كال
علل متوف السحاب نفحات إال كهي ُب قدرتك متحَتات أما
السماء تخرب عن عجائبك كأما األرض تدؿ على مدائحك
كأما الرياح تمشر وائدؾ كأما السحاب تهطل مواهبك ككل
ذلك ٭تدث بتحممك كٮترب أ هاـ العار ُت بشفقتك كأنا ا١تقر ٔتا
أنػزلت على ألسن أصفيائك أف أبانا آدـ عمد اعت داؿ نفسه
ك راغك من خلقه ر ع كجهه واجهه من عرشك كسم يه ال إله
إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل قاؿ إ٢تي من ا١تقركف باٝتك قلت
٤تمد خَت من أخرجته من صلبك كاصطفيته بعدؾ من كلدؾ
كلواله ما خلقتك سبحانك لك العلم الما ذ كالقدر الغالب ٓب
تزؿ اآلباء ٖتمله كاألصبلب تمقله كلما أنػزلته ساحة صلب
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جعلت له يها صمعا ٭تث العقوؿ على طاعته كيدعوها إٔب
متابعته حىت نقلته إٔب هاشم خَت آبائه بعد إٝتاعيل أم أب
كجد ككالد أسرة ك٣تتمع عًتة ك٥ترج طهر كمرجع خر جعلت يا
رب هامشا لقد أقمته لدف بيتك كجعلت له ا١تشاعر كا١تتاجر ٍب
نقلته من هاشم إٔب عبد ا١تطلب أهنجته سبيل إبراهيم كأ٢تمته
رشدا للتأكيل كتفصيل اٟتق ككهبت له عبد اهلل كأبا طالب كٛتزة
ك ديته ُب القرباف بعبد اهلل كسمتك ُب إبراهيم بإٝتاعيل ككٝتت
بأيب طالب ُب كلده كسمتك ُب إسحاؽ بتقديسك عليهم
كتقدٙب الصفوة ٢تم لقد بلغت إ٢تي ببٍت أيب طالب الدرجة اليت
ر عت إليها ضلهم ُب الشرؼ الذم مددت به أعماقهم كالذكر
الذم حليت به أٝتاءهم كجعلتهم معدف المور كجمته كصفوة
الدين كذركته ك ريضة الوحي كسمته ٍب أذنت لعبد اهلل ُب نبذه
عمد ميقات تطهَت أرضك من كفار األمم الذين نسوا عبادتك
كجهلوا معر تك كاٗتذكا أندا دا كجحدكا ربوبيتك كأنكركا
كحدانيتك كجعلوا لك شركاء كأكالدا كصبوا إٔب عبادة األكثاف
كطاعة الشيطاف دعاؾ نبيما صلوات اهلل عليه بمصرته مصرته يب
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كّتعفر كٛتزة محن الذين اخًتتما له كٝتيتما ُب ديمك لدعوتك
أنصارا لمبيك قائدنا إٔب اٞتمة خَتتك كشاهدنا أنت رب
السماكات كاألرضُت جعلتما ثبلثة ما نصب لما عزيز إال أذللته بما
كال ملك إال طحطحته أَ ِ َّدااُ َعقَى الْ ُك َّفا ِر ُر َوسااُ بَـ ْيـنَـ ُج ْت
اى ْت ُرَّ عاً ُس َّسداً  ككصفتما يا ربما بذلك كأنػزلت يما قرآنا
تَر ُ
جليت به عن كجوهما الظلم كأرهبت بصولتما األمم إذا جاهد
٤تمد رسولك عدكا لديمك تلوذ به أسرته كٖتف به عًتته كأهنم
المجوـ الزاهرة إذا توسطهم القمر ا١تمَت ليلة ٘تة [٘تامه] صلواتك
على ٤تمد عبدؾ كنبيك كصفيك كخَتتك كآله الطاهرين أم
مميعة ٓب هتدمها دعوته كأم ضيلة ٓب تملها عًتته جعلتهم خَت
أئمة أخرجت للماس يأمركف با١تعركؼ كين هوف عن ا١تمكر
ك٬تاهدكف ُب سبيلك كيتواصلوف بديمك طهرهتم بتحرٙب ا١تيتة
كالدـ كٟتم ا٠تمػزير كما أهل كنسك به لغَت اهلل تشهد ٢تم
كمبلئكتك أهنم باعوؾ أنفسهم كابتذلوا من هيبتك أبداهنم شعثة
رؤكسهم تربة كجوههم تكاد األرض من طهارهتم تقبضهم إليها
كمن ضلهم ٘تيد ٔتن ع ليها ر عت شأهنم بتحرٙب أ٧تاس ا١تطاعم
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كا١تشارب من أنواع ا١تسكر أم شرؼ يا رب جعلته ُب ٤تمد
كعًتته و اهلل ألقولن قوال ال يطيق أف يقوله أحد من خلقك أنا
علم ا٢تدل ككهف التقى ك٤تل السخاء كْتر المدل كطود المهى
كمعدف العلم كنور ُب ظلم الدجا كخَت من آمن كاتقى كأؾ مل
من تقمص كارتدل كأ ضل من شهد المجول بعد الميب ا١تصطفى
كما أزكي نفسي كلكن بمعمة ريب أحدث أنا صاحب القبلتُت
ُب أحد كأنا أبو السبطُت ؟ هل
كحامل ا لرايتُت هل يواز ل َّ
يساكم يب بشر كأنا زكج خَت المسواف ؟ هل يفوقٍت أحد كأنا
القمر الزاهر بالعلم الذم علمٍت ريب كا لفرات الزاخر أشبهت من
القمر نوره كّٔاءه كمن الفرات بذله كسخاءه أيها الماس بما أنار
اهلل السبل كأقاـ ا١تيل كعبد اهلل ُب أرضه كتماهت إليه معر ة خلقه
كقدس اهلل جل كتعأب بإببلغما األلسن كابتهلت بدعوتما األذهاف
توَب اهلل ٤تمدان صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم سعيد ان شهيدان هاديان
مهديان قائمان ٔتا استكفاه حا ظان ١تا اسًتعاه ٘تم به الدين كأكضح
به اليقُت كأقرت العقوؿ بداللته كأبانت حجج أنبيائه كاندمغ
الباطل زاهقا ككضح العدؿ ناطقا كعطل مظاف الشيطاف كأكضح
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اٟتق كالربهاف اللهم اجعل واضل صلواتك كنوامي بركاتك
كرأ تك كرحم تك على ٤تمد نيب الرٛتة كعلى أهل بيته
الطاهرين(ٕ.)ٚ

*****

قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ٖابَ األعالً الباِس."ٚ
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ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

الرمح ،أك أ ٌف
الراية كما يػي ٍع ىقد على ٌ
األعبلـ ٚتع ىعلىم كهو ٌ
مصب ييهتدل به ،أك هو
العلىم هو سيٌد القوـ أك هو شيء يي ى
ى

ا١تمارة ،أك اٞتبل الطويل(ٖ.)ٚ

البهي البلمع(ٗ.)ٚ
الباهرة مؤنث البهر أم ٌ

ايات
اإلماـ
أعبلـ هداة ،كر ي
ا١تهدم  كآباؤه الطاهركف ه
ٌ
هدل يػي ٍهتى ىدل ّٔا من الضبلؿ كالكفر كالمفاؽ.



قاؿ  " :الطّالً عمٗكَ ٖابَ العرت ٚالطاِس."ٚ
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ً
األمة
اإلماـ
ا١تهدم  هو من العًتة الطاهرة بإٚتاع ٌ
ٌ
الميب يوـ غدير
العامة ك ٌ
كذلك للحديث ا١تتواتر بُت ٌ
ا٠تاصة ،قاؿ ٌ

بشر ن ه أ ْن أتينف رسنل
خم" :أو أ جا الناس إ سا أ ا ٌ
تارك يكت الثتقيي أ ّولجسا ناب اهلل يو
ربّف أوي وأ ا ٌ

لي
الجدى والننر ،خذوا بكناب اهلل واسنسلكنا بوّ ،
أت ال  :وأىل بينف ،أذ ّ ر ت اهلل
عقى ناب اهلل ورغّ يو ّ
مرتُت )" أخرجه
ف أىل بينف ،أذ ّ ر ت اهلل ف أىل بينف (قا٢تا ٌ
القمدكزم ُب اليمابيع عن أيب ذر كأيب سعيد ا٠تدرم كزيد بن أرقم
العامة.
يسٍيد ،كأخرجه الًتمذم كثلٌة من ٤تدّْثي ٌ
كحذيفة بن أ ى
و
تارك يكت الثتقيي ناب اهلل
كبلفت آخر قاؿ " :إ ف ٌ

عقف
وعنرتف أه ـل بينف وإ و ـ ا ل ـن فنرق ـا ونى ي ـ ِر َا َّ
اللنض"(٘.)ٚ
نص آخر عن إبن ا١تغازٕب الشا عي بسمده عن إبن إمرأة زيد
كُب ٍّيب
حجة الوداع حىت نػزؿ بغدير
بن أرقم قاؿ :أقبل الميب من م ٌكة ُب ٌ
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اٞتحفة كخطب كقاؿ " :أ جا الناس أسألكت عي أتقف يف

خقّفنسن ف يجسا،األ بر نجسا ناب اهلل (*) سب ٌ طَ ْر ُو بيد
نسلكنا بو وو تضقّنا ،واآلخر
اهلل تعالى ،وطر و بأ د كت ّ

نت نوه
عقف ر عجا و ال َ :ي ُ
نجسا عنرتف ّ
أت أخذ بيد ّ
عقفٌٌ نوه ،القجت ِ
وال َي واوه ،وعا ِ َي عا اه (قا٢تا
ُّد
ّ

ثبلثان)"(.)ٚٙ
كعن زيد بن أرقم أيضان قاؿ  :نػزؿ الميب بغدير خم قاؿ يه :
كت يكم الثقلُت  :أحد٫تا أكثر من اآلخر  :كتاب اهلل
إ٘ب قد تر ي
كعًتٌب أهل بييت ،انظركا كيف ٗتلفو٘ب يهما ،إهنما لن م ًتقا
كمت مواله
حىت ي ًرىدا َّ
علي كقاؿ  :ىمن ي
علي اٟتوضٍ ،بٌ أخذ بيد ٌ
اللهم ك ًاؿ ىمن
ّّ
كمن ي
علي مواله ،ى
كمت كليٌه هذا كليٌهٍ ،بٌ قاؿ ٌ :
ً
ٝتعت هذا؟ قاؿ  :ما كاف
أنت ى
قلت  :ى
كااله كعاد ىمن عاداه ،ي
هماؾ أحد إالٌ كقد رآه بعيمه كٝتعه بأذنه(.)ٚٚ
عا ف ِ
العنرة:

)*( كالسبب ُب كونه أكرب من العًتة هو أ ٌف طر ه بيد اهلل تعأب أم طر ه ُب السماء كاآلخر ُب األرض .
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الرجل  :أقرباؤه من
كمعٌت العًتة  :األقرباء من الولد ،عًتة ٌ
كو
لدً .
أخص أقاربه ،قاؿ إبن األعرايب  :العًًتة كلد
الرجل :
ًتة
كع
ُّ
ٌ
الميب  :ك يلد اطمة
ٌ
الرجل كذريته كعقبه من صلبهٍ ،بٌ قاؿ  :عًتة ٌ
السبلـ.
البتوؿ عليها َّ
كقاؿ أيضان :كالعًتة :ساؽ الشجرة،كعًتة النيب :عبد ا١تطلب
كعلي
ككلده ،كقيل  :عًتته أهل بيته األقربوف كهم أكالده ٌ
كأكالده(*).
أ نل :كّٔذا التعريف يمد ع ما نقلوه عن أيب بكر حيث

قاؿ٨" :تن عًتة رسوؿ اهلل اليت خرج ممها"(**).
الميب من أنه
كما يمد ع قوؿ أيب بكر ٔتا ركم با١تتظا ر عن ٌ
عمه كابمته اطمة كأكالدها الطاهرين ،قد
ٌ
خصص أهل بيته بابن ٌ
ركل القمدكزم اٟتمفي عن يزيد بن حياف قاؿ  :انطلقت أنا
لما جلسما
كحصُت بن سربة كعمر بن مسلم إٔب زيد بن أرقمٌ ،
أيت رسوؿ اهلل
إليه ،قاؿ حصُت  :لقد لقيت يا زيد خَتانكثَتان،ر ى
)*( لساف العرب.ّٖٓ/ْ:
)**( لساف العرب.ّٖٓ/ْ:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………240.…………...

حد ثما يا زيد ما
كٝتعت حديثه
يت خلفهّْ ،
ى
كغزكت معه كصلَّ ى
ى
سٍت كقدـ
ٝتعت عن رسوؿ اهلل ،قاؿ :يابن أخي كاهلل لقد كربت ٌ
عهدم ،كنسيت بعض الذم كمت أعي من رسوؿ اهلل ما
أحدثكم به اقبلوا كما ال بل تكلفونيهٍ ،بٌ قاؿ  :قاـ رسوؿ اهلل
يومان يما خطيبان ٔتا يدعى ٜتٌان بُت م ٌكة كا١تديمة ىح ىمد اهلل كأثٌت
بشر
عليه ككعت كذ ٌكرٍ ،بٌ قاؿ ٌ :أما بعد أال أيٌها الماس إ٪تا أنا ه
تارؾ يكم
ريب أجيب كأنا ه
مثلكم يوشك أ ٍف يأتيٍت رسوؿ ٌ
الثقلُت؛ ٌأك٢تما كتاب اهلل يه ا٢تدل كالمور ،خذكا بكتاب اهلل
حث على كتاب اهلل كرغٌب يه ٍبٌ قاؿ  :كأهل
كاستمسكوا بهٌ ،
بييت أذ ٌكركم اهلل ُب أه ؿ بييت ،أذ ٌكركم اهلل ُب أهل بييت ،قاؿ له
كمن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قاؿ :
حصُت :ى
لكن أهل بيته من حرـ الصدقة بعده ،قاؿ :
نسائه من أهل بيته ك ٌ
علي كآؿ عقيل كآؿ جعفر كآؿ عباس،
ى
كمن هم؟ قاؿ  :هم آؿ ٌ
(*)
حرـ الصدقة عليهم؟ قاؿ :فعم .
كل هؤالء َّ
قاؿ :قلتٌ :
)*(
كدة.ِّ:
يمابيع آب ٌ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………241.…………...

الوظة :هذا ا٠ترب أدخل آؿ عقيل كآؿ جعفر كآؿ عباس

ُب مفهوـ أهل البيت كهو غَت صحيح عمدنا ٨تن الشيعة
كل هؤالء ٦تٌن مشلتهم آية التطهَت ،كعلى
اإلماميٌة كإالٌ لكاف ٌ
إهنا تتح ٌدث عن ا١تفهوـ العاـ آلؿ البيت
الركاية ٌ
ٍرض ٌ
صحة ٌ
الميب قيٌدها ٔتىن ؾاف ٖتت الكساء ،مضا ان إٔب أنه بقي ستة
لكن َّ
ٌ
للصبلة جران
أشهر يطرؽ باب موالتما اطمة عليها َّ
السبلـ ٌ
الصبلة أهل البيت يرٛتكم اهلل.
كيقوؿٌ :
الرجل
هذا مضا ان إٔب أ ٌف ا١ترأة كإ ٍف كانت من أهل بيت ٌ
لكمها عمدما تيطىلَّق ٗترج من ا١تفهوـ ،لذا قاؿ يزيد بن حياف لزيد
الرجل
ف
ب أرقم  :ىمن أهل بيته؟ قاؿ  :أٙب اهلل  :إ ٌف ا١ترأة تكوف مع ٌ
العصر من ال ٌدهر ٍبٌ يطلٌقها ًتجع إٔب أبيها كقومها ،كأهل بيته
الص ىدقة
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أصله كعصبته الٌذين يح ًرموا َّ
بعده(*).
عن ٌ عقى بدا:
)*(
ا١تودة.ِّ:
يمابيع ٌ
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كمن معا٘ب العًتة  :األصل ،كُب ا١تثىل  :عادت إٔب ًع ًًٍتها ١تيس
ى
أم رجعت إٔب أصلها ،ييضرب ١تن رجع إٔب يخليق كاف قد تركه.
ى
و يل :إ ٌف العً ًٍت  :شجر العر ج كهو نبت كثَت اللنب ،ممبتها
٧تد كهتامة ،كأ ٌف كرقها ال ٌدراهم كيظهر أهنا العًتانية اليت تمبت ُب
جموب لبماف ،و يل :إ ٌف العً ًٍت هو ا١ترز ٧توش يتداكل به ،كُب

اٟتديث :أنٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أيهدم إٔب عًته يسَّر ّٔذا
المبت .و يل :إ ٌف العً ًٍت قطعة من ا١تسك.
السبلـ هم ًعٍتػىرةي رسوؿ اهلل
وعقيو؛ إ ٌف أهل البيت عليهم َّ

٤تمد  .كما
ٔتعٌت أصله ،هم األصل لدين اهلل ا١تتمثّْل برسوؿ اهلل ٌ
إهنم أصحاب ٝتعة طيٌبة تفوح على عقوؿ كقلوب العالىمُت  .لذا
 هو إبن العًًتة
اٟتجة ا١تمتظر
صح أ ٍف ييقاؿ أ ٌف اإلماـ ٌ
ٌ
الطاهرة.
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قاؿ  ":الطَّالً عمٗكَ ٖا وعدُ العمًٕ الٍبّٕٖ."ٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضة
"ا١تعدف" لغةن هو ممبت اٞتواهر من ذهب كحديد ك ٌ
كل شيء يه أصله كمركزه.
ك٨توها ،كقيل :إنه مكاف ٌ
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ك٤تل إقامتها
معٌت كونه  معدف العلوـ أم مركزها ٌ
كمستقرها أ م أ ٌف ذكاهتم مركز كمستقر العلوـ اإل٢تيٌة كلٌها ،ك ٌأما
ٌ
العلوـ األخرل هي تبع للعلوـ اإل٢تيٌة كممبثقة عمها.
"معدف
أئمة آؿ البيت هم
كقد كرد ُب الزيارة اٞتامعة أ ٌف ٌ
لعل كجه اإلختبلؼ بُت التعبَت بفقرة زيارة
الرٛتة ٌ
ٌ
كخزاف العلم" .ك ٌ
عليك يا معدف العلوـ " كبُت قرة الزيارة
السبلـ ى
السردابٌ " :
ٌ
الرٛتة
اٞتامعةَّ " :
السبلـ عليكم يا أهل بيت ٌ
المبوة ...كمعدف ٌ
كخزاف العلم " هو أ ٌف الرٛتة أعم من العً
الرٛتة
معدف
كوهنم
م،
ل
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
بالرٛتة اضت العلوـ
يستلزـ كيستبطن كوهنم معدف العلوـ ،إذ ٌ
من هما كرد ُب
الصمديٌة على القوابل الشريفة،
من الذات ٌ
الرٛتة صار األكلياء
اٟتديث" :سبتت روسنف غضبف " بواسطة ٌ
عالًمُت.
بكلميت  " :معدف..كخازف" لوجدنا أنه ال رؽ
كلو دقٌقما
ى
ا١تستقر ،ككذا
بيمهما سول باللفت ،كلمة معدف ٔتعٌت ا١تركز ك ٌ
كلمة "خازف" كهو ا١توضع اٟتصُت الٌذم ٮتزف يه ا١تاؿ أك
السبلـ على كًبلى ا١تعميىػ ٍُت خزنة للعلوـ
الشيء اؿٙتُت ،هم عليهم َّ
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أعم من معٌت "ا٠تازف" إذ
كمعدف ٢تا ،كإ ٍف كاف معٌت "ا١تعدف" ٌ
قد ٮتزف اإلنساف ًع ٍلمان من غَته ،لكمٌه ليس لهٌ ،أما ىمن كاف
ً
صادر من أصله ال من شيء
عدين له ه
الع ٍل يم خارجان من ذاته هو ه
آخر خار هج عن ذاته.
ً
كخزاهنا " أم ال يصدر ممهم
كعليه؛ إ ٌف كوهنم "معدف الع ٍلم ٌ
شيء من العلم إالٌ بإذنه تعأب ،بل ٢تم من العًٍلم ما ٮتتص ّٔم
كما كرد ُب حديث أيب الصامت ُب صعوبة ًع ٍلمهم حيث قاؿ :
ىمن ٭تتمله؟ قاؿ٨ :تن.
هم اٟتىىفظىة لعًٍل ًم ًه تعأب ٔتا جعلهم حصمان كحرزان
كخزيمةن
ً
خزاف ًع ٍل ًم ًه أم كالة خزائن ًع ٍلم اهلل تعأب ،كٔتعٌت
لع ٍلمه ،هم ٌ
أكضح أهنم مظهر عُت ًع ٍلم اهلل ،كمفاتيح تلك ا٠تزائن  .كرد ُب
سألت أبا عبد اهلل
الكاُب بإسماده عن أيب ربيع الشامي قاؿ :
ي

كجل :و ا تلتط ي ور ة إوّ عقَسجا
 عن قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
وو وبّة ف قسات األرض وو رط وو ابس إوّ ف ٍ
ناب

الس ٍقط ،كاٟتبٌة  :الولد ،كظلمات األرض :
بيي قاؿ :الورقة ُّ
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كل
األرحاـ ،ك ٌ
الرطب  :ما ٭تِت من الماس ،كاليابس ما يقبض ،ك ٌ
ذلك ُب و
إماـ مبُت.
كُب تفسَت العياشي عن اٟتسُت بن خلق قاؿ  :سألت أبا
اٟتسن  عن قوؿ اهلل و ا تلتط ي ور ة  إٔب أ ٍف قاؿ :
كتاب مبُت؟ قاؿُ :ب و
قلتُ :ب و
إماـ مبُت.
٤تاؿ مشيٌة اهلل "
السبلـ " ٌ
ككرد ُب ا١تستفيض  :من أهنم عليهم َّ
السبلـ مفاتح ا٠تزائن ،لذا كرد التعبَت
كعليه يمتج أهنم عليهم َّ
السبلـ بالقوؿ  :من أ ٌف قلؤّم أكعية ١تشيٌة اهلل " ٦تٌا
عمهم عليهم َّ
التصرؼ ُب
يعٍت أهنم تلك ا١تشيٌة اإل٢تيٌة أم مفتاحه الٌذم به ٌ
األشياء ال أهنم عُت ا١تشيٌة أك أهنم ٥تتاركف يها مستقبلن  .كيف
كقد قالوا :كما نشاء إالٌ أ ٍف يشاء اهلل.
قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ٖا بابَ اهللِ الّر ٙال ُٖؤت ٜإالّ وٍْ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

الباب لغةن هو ا١تدخل أك الطريق ،كييراد من الباب هما الباب
ا١تعموم الٌذم من خبلله يدخل إٔب ا١تملك ة اإل٢تيٌة كعوآب
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اٞتربكت كالبلهوت ،كقد حصر اإلماـ  الطريق للوصوؿ إٔب
اهلل تعأب به  بقوله "ال يؤتى إالٌ ممه " أم ال يؤتى كال يصل
يصح أ ٍف يكوف
أح هد إٔب اهلل إالٌ من خبلؿ هذا الباب ،كال ٌ
اجع إٔب
الضمَت ُب (يؤتى) هو الباب كذلك أل ٌف ضمَت "ممه" ر ه
السبلـ عليك يا باب
الباب أيضان ،كعليه يكوف ا١تعٌت هكذا ( َّ
اهلل الٌذم ال يؤتى الباب إالٌ من الباب ) يكوف ترديدان زائدان
كٖتصيبلن حاصبلن ،بل ب ٌد أ ٍف يكوف الضمَت و
حيمئذ ُب (يؤتى)
عليك يا باب
راجعان إٔب اهلل تعأب يكوف ا١تعٌت كالتإب ( َّ
السبلـ ى
اهلل أم يا طريق اهلل ٌاؿ ذم ال يؤتى أم ال يصل إٔب اهلل إالٌ من
خبلله).
وبالسسقة :يستحيل الوصوؿ إٔب اهلل تعأب إالٌ من خبلؿ
الطريق أك الباب الٌذم أمر اهلل به أف يوصل كيي ٍسلىك ،ككذا ال
ٯتكن الوصوؿ إٔب رسوؿ اهلل كإٔب ًع ٍل ًم ً
علي
ابة
و
ب
خبلؿ
من
ال
إ
ه
ٌ
ٌ
أمَت ا١تؤممُت  ،لذا كرد ُب اّب ديث ا١تتواتر كقد ركاه الفريقاف
عن رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أنه قاؿ " :أ ا د نة
ِ
وعقف بابجا"(.)ٚٛ
العقْت ٌّ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………248.…………...

ككرد بألفاظ أخرل ممها:

وعقف بابجا"(.)ٜٚ
"أ ا د نة اللكسة ٌّ
ا١تؤرخُت أمثاؿ البغدادم ُب تاريخ بغداد كابن
ركاه ثلٌة من ّْ
ا١تغازٕب الشا عي ،كاٟتمويٍت ُب رائد السمطُت كالعسقبل٘ب ُب
لساف ا١تيزاف كالقمدكزم ُب اليمابيع ،ككذا كرد ُب لفت "أ ا د نة

وعقف بابجا"(ٓ.)ٛ
الفتو ّ
ركاه الثعليب ُب ا١تماقب كالفضائل إلبن حمبل كإبن اٞتوزم ُب
تذكرة ا٠تواص.

ىا"(ٔ.)ٛ
وعقف باب
ككرد بلفت "أ ا ار اللكسة ٌّ
علي  دار اٟتكمة كباب العًٍلم
كيف ال يكوف اإلماـ ٌ
حق أمَت
الميب أنه قاؿ ُب ٌ
كقد نيقل عن عبد اهلل بن مسعود عن ٌ
علي  :إ ٌف القرآف أينػزؿ على سبعة أحرؼ (أم
ا١تؤممُت ٌ
حرؼ إالٌ كله ظهر كبطن كإ ٌف عليٌان إبن أيب
بطوف) ما ممها ه
طالب  عمده ًع ٍلم الظاه ر كالباطن)(ٕ.)ٛ
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كقاؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أيضان  " :قيسمت اٟتكمة
علي تسعة أجزاء كالماس جزءان كاحدان،
عشرة أجزاء ،أيعطي ّّ

كعلي أعلم بالواحد ممهم"(ٖ.)ٛ
ّّ
الوظة :إذا كاف الميب مديمة العًٍلم ،ال ب ٌد أ ٍف يكوف أمَت
ا١تؤممُت أيضان مديمةن بمفسه لكو نه نفس رسوؿ اهلل بمص آية
الميب ا١تديمة بالباب الٌذم هو اإلماـ  إللفات
ا١تباهلة ،تقييد ّْ
المظر أنه ال ٯتكن الدخوؿ إٔب ا١تديمة أك ال ٌدار ػ دار اٟتكمة ػ إالٌ
من خبلؿ الطريق الٌذم أمر اهلل به أ ٍف ييوصل كييسلك كما أشرنا
آنفان ،ىمن أيعطي اٟتكمة كاملة حيث قيسمت عشرة أجزاء
علي  كاٞتزء األخَت للماس ،كمع
تسعة ممها ١توالنا اإلماـ ٌ
هذا قد شاركهم يه ،يستلزـ القوؿ بأ ٌف هذه الشخصيٌة اقت
العالىمُت بعلومها كحكمتها ،بل ال ٯتكن قياسه على و
أحد على
اإلطبلؽ.
٠تاصة
ّّ
علي أمَت ا١تؤممُت  هو باب عظيم تحه اهلل ٌ
الصاٟتُت ،لذا ركل إبن
ا١ترسلُت كالمبيُت كاألكلياء ٌ
أكليائه ـ ف ى
عقف باب
الميب قاؿ ٌّ " :
حجر عن الدارقطٍت عن إبن عباس أ ٌف ٌ
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ومـن خرج نو ـكان ا راً"(ٗ.)ٛ
وطّة َي خل نو ـكان ؤ ـياً َ
كأكرد إبن حجر أيضان عن الًتمذم كاٟتاكم عن عمراف بن

حصُت أ ٌف رسوؿ اهلل قاؿ  " :ا تر دون ي عقف ـ الجا ٖ رات

ولف ّل ؤ ي بعدي"(٘.)ٛ
ـ إ ّن عقيّاً نّف وأ ا نو ،وىن ّ
ا٠تاصة بأ ٌف اإلماـ عليٌان  كاألئمة هم البيوت
ككذا ركل ٌ
كاألبواب معان قد ركل الطربسي ُب اإلحتجاج عن األصبغ بن
الكوا قا ؿ:
نباتة قاؿ :ي
كمت جالسان عمد أمَت ا١تؤممُت جاء إبن ٌ

البر بأ ْن
يا أمَت ا١تؤممُت ىمن البيوت ُب قوله ٌ
كجل  :وليس ّ
عز ٌ
علي ٨ :تن
تأتنا البينت ي جنرىا  ...قاؿ اإلماـ ٌ
البيوت اليت أمر اهلل ّٔا أف تؤتى من أبوأّا٨ ،تن باب اهلل كبيوته
أقر بواليتما قد أتى البيوت من
اليت يؤتى ممها ،ىمن تابعما ك ٌ
َّل عليما ،قدا أتى البيوت من
أبوأّا ،ى
كمن خالفما ك ض ى
ظهورها(.)ٛٙ

كركل الشيخ الكليٍت رٛته اهلل بإسماده عن موالنا اإلماـ
الصادؽ  قاؿ :األكصياء هم أبواب اهلل اليت ممها يؤتى،
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احتج تبارؾ كتعأب على
كلوالهم ما عيرؼ اهلل ٌ
كجل ،كّٔم ٌ
عز ٌ

خلقه(.)ٛٚ
٤تمد
كُب تفسَت العياشي عف موالنا اإلماـ الباقر  :آؿ ٌ
أبواب اهلل كسبله ،كال ٌدعاة إٔب اٞتمٌة كالقادة إليها ،كاألدالٌء عليها
إٔب يوـ القيامة(.)ٛٛ

بعد ما تق ٌدـ من كوف اإلماـ علي  طريقان إ٢تيان للوصوؿ
إٔب اهلل ،كبابان القتباس اٟتكمة كالعًٍلم ،بل مديمة بذاهتا يها
ً
الرسوؿ صلٌى اهلل عليه كآله
الكثَت من واكه الع ٍلم كاٟتكمة ،إ ٌف ٌ
َّ
كل األمور ا١تعموية كا١تادية باتباع موالنا أمَت ا١تؤممُت
كسلم ربط ٌ
علي  ،لذا أمر ُب كقته أ ٍف يس ٌدكا األبواب ا١تشرعة إٔب
ٌ
علي  ،قد ركل القمدكزم عن
ا١تسجد إالٌ باب ا١ترتضى ٌ
كموز الدقائق للمماكم آب صرم عن الميب صلٌى اهلل عليه كآله
و
ب ُب ا١تسجد إالٌ أنا
كسلَّم قاؿ  :ال يمبغي ألحد أ ٍف ٬ت ًن ى

كعلي(.)ٜٛ
ٌ
كركل عن سمن الًتمذم عن إبن عباس قاؿ  :إ ٌف رسوؿ اهلل
َّ
علي.
صلٌى اهلل عليه كآله كسلم أمر بس ٌد األبواب إالٌ باب ٌ
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كُب مسمد أٛتد عن زيد بن أرقم قاؿ كاف لمفر من الصحابة
أبواب شارعة ُب ا١تسجد ،قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
َّ
علي ،قاؿ بعضهم يه ،قاؿ
كسلم :س ٌدكا األبواب إالٌ باب ٌ
الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :كاهلل ما سددت شيئان كال تحته
كلكن أمرت بشيء اتبعته.
كركل عن ا١تماقب عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد
الغفارم قاؿ  :إ ٌف الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاـ خطيبان
قاؿ :إ ٌف رجاالن ٬تدكف ُب أنفسهم شيئان إ ٍف أمكمت عليٌان ُب
ا١تسجد كأخرجتهم،كاهلل ما أخرجتهم كأسكمته بل اهلل أخرجهم
كجل أكحى إٔب موسى  كأخيه أ ٍف تبوأا
كأسكمه ،إ ٌف اهلل ٌ
عز ٌ
لقومكما ٔتصر بيوتان كاجعلوا بيوتكم قبلةن كأقيموا الصبلة ٍبٌ أمر
موسى أف ال يسكن مسجده (كال يمكح يه  )...كال يدخله
جمب إالٌ هاركف كذريته ،كأ ٌف عليٌان مٍت ٔتمػزلة هاركف من موسى
علي كذريته،
كهو أخي كال ٌ
٭تل ألحد أ ٍف يمكح يه المساء إالٌ ٌ
من ساءىق ها هما كأشار بيده ٨تو الشاـ ػ أم لَتح ػؿ إٔب الشاـ
معاكم كالدكلة األمويٌة ػ.
مرؾز ػة
ػ
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ا١تهدم  هو مديمة
وصفنة التنل  :إ ٌف موالنا اإلماـ
ٌ
العلوـ ،كالباب الذم من خبلله يصل ا١ترء إٔب اهلل تعأب ،هو
ْتق باب اهلل كليس باب مديمة ،ككذا بقيٌة آؿ البيت عليهم
السبلـ ،لذا كرد ُب الصحيح عن موالنا اإلماـ الكاظم  عن
َّ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ:
"أ جا الناس أ جسنت ،اهلل اهلل ف أىل بينف ،صابيح الظُّدقَت
ِ
ِ
لنتر السالئكة ،نجت وصيف
و عا ن العقْت و نابيع الل َكت و ّ
وأ ينف ووارأف وىن نف بسنـزلة ىارون ي نسى ،أو ه ل
بقّغت عا ر األ صار؟ أو اسسعنا و ي وضر ،أو إ ّن اطسة
بابجا بابف وبينجا بينفَ ،سي ىنكو تد ىنه وساب اهلل،
بكى اإل ام أبن الللي الكا ت  طن الً و طع بتيّة
ه واهلل وساب اهلل (*) ،ىنه واهلل
ال و و ال ُ :ىنِ َ

وساب اهلل ،ىنه واهلل وساب اهلل ا أ َّو صقنات
عقيجا"(**).

)*(
كل ما حاؿ بُت شيئُت كحجاب الشمس :ضوؤها.
اٟتجاب لغةن :السًت ككل ما احتجب به ،أك ٌ
)**( ْتار األنوار.ْٕٕ/ِِ:

اهلل
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سر
الص ٌديقة الطاهرة هي اٟتجاب كالباب إٔب اهلل بل هي ٌ
كمن جهلها قد جهل
اهلل ُب خلقه ،ىمن عر ها قد عرؼ اهلل ،ى
اهلل.



قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ٖا ضبٗنَ اهلل الّرٙ

وََ

ضمكَ غريٓ

َِمَك".
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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صلة ،أك هو ىحوض
الو ٍ
السبيل لغةن هو الطريق أك السبب ك ي
ا١تاء ا١تباح للوردا٘ب ،كاٞتمع يسبيل.
ي
كقد كرد ُب القرآف الشريف الكثَت من اآليات اليت يها لفت
السبيل كمشتقاهتما بلغت مائة كسبعُت موردان ،كقد
السبيل ك ي
تموعت مواردها ،أيطلق السبيل يها على اٞتهاد كعلى عمل
ا٠تَت ،كعلى اإلعتقاد كعلى إمامة ككالية أهل البيت عليهم
السبلـ ،كال تعارض بُت هذه ا١تصاديق لكوهنا مثبتات ٬تمعها
َّ
شيءه كاحد كهو اإلعتقاد باهلل كبوالية رسوؿ اهلل كعًتته الطاهرة،
ضل
هم عليهم َّ
السبلـ ي
السبيل كالسبيل ،من ٓب يسلك سبيلهم ٌ
كتاه.
من هما كرد ُب أخبار صحيحة أ ٌف آؿ البيت هم السبيل
ا١تقيم.
في صحيحة إبن أيب عي ىم ٍَت قاؿ  :أخرب٘ب أسباط بيٌاع
(*)
رجل عن قوؿ
سأله

اهلل
عبد
أيب
عمد
كمت
:
قاؿ
الزط
ُّ
ه
ُّط
األزط  :المع ّج الفك.
)*( ال ّسط :ببذ م اللهذ ال ّس داا
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كجل  :إ ّن ف ذله آل ات لقسننسسيي وإ جا للبيل
اهلل ٌ
عز ٌ
تيت قاؿ٨ :تن ا١تتوٝتوف ،كالسبيل يما مقيم(ٓ.)ٜ
٤تمد بن ٭تِت ،عن سلمة بن ا٠تطٌاب ،عن ٭تِت بن
كعن ٌ
إبراهيم قاؿ  :حدَّثٍت أسباط بن سآب قاؿ  :كمت عند أيب عبد
اهلل  دخل عليه رجل من أهل هيت قاؿ له :أصلحك اهلل
لقسننسسيي
كجل:إ ّن ف ذله آل ات
ّ
ما تقوؿ ُب قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
قاؿ٨ :تن ا١تتوٝتوف كالسبيل يما مقيم(ٔ.)ٜ
٤تمد بن إٝتاعيل ،عن الفضل بن شاذاف ،عن
كُب صحيحة ٌ
٤تمد بن مسلم،
ٛتٌاد بن عيسى ،عن ربعي إبن عبد اهلل ،ع ف ٌ

كجل :إ ّن ف
عن موالنا اإلماـ أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
ٍ
األئمة؛ قاؿ رسوؿ اهلل
ذله آل ات لقسننسسيي قاؿ :هم ٌ
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :إتقوا راسة ا١تؤمن إنه يمظر بمور اهلل
عز كجل ُب قوؿ اهلل تعأب:إ ّن ف ذله آل ٍ
ات لقسننسسيي.
ٌ ٌ
٤تمد بن ٭تِت ،عن اٟتسن بن علي الكوُب ،عن عبيس
عن ٌ
بن هشاـ ،عن عبد اهلل بن سليماف ،عن موالنا اإلماـ أيب عبد
كجل  :إ ّن ف ذله آل ات
اهلل ُ ب قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
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السبلـ وإ جا لبلبيل
األئمة عليهم َّ
لقسننسسيي قاؿ:هم ٌ
التوسم ػ مما أبدان(ٕ.)ٜ
تيت قاؿ  :ال ٮترج ػ أم ٌ
٤تمد بن
٤تمد بن اٟتسُت ،عن ٌ
٤تمد بن ٭تِت ،عن ٌ
كعن ٌ
أسلم ،عن إبراهيم بن أيوب ،عن عمرك بن مشرك ،عن جابر،
علي
عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ :قاؿ أمَت ا١تؤممُت ٌ

ُ ب قوله تعأب  :إ ّن ف ذله آل ات لقسننسسيي  قاؿ
ا١تتوسم ،كأنا
 :كاف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ٌ
ا١تتوٝتوف (ٖ .)ٜأم الطريق إٔب اهلل يما
األئمة من ذرييت ّْ
من بعده ك ٌ
ممحصر ،بل ٯتكن الوصوؿ إليه من دكف سلوؾ طريقما.


ك ٖا ٌاظس شجس ٚطٕبٔ ٜضدز ٚاملٍتّٜ
قاؿ ":الطَّالً عمٗ َ

".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

طنبى :شجرة ُب اٞتمٌة ،كُب التمػزيل العزيز  :طنبى لجت

الصاغا٘ب:
ُ
وو ْلي آب .كقيل :طوىب؛ إسم اٞتمٌة با٢تمديٌة ،قاؿ ٌ
إ ٌف أصلها توىب بالتاء ،عيّْربىت ألنه ليس ُب كبلـ أهل ا٢تمد طاء.
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كقاؿ أبو إسحاؽ  " :حسبما نقل عمه إبن ممظور ُب لساف
مادة طيب "؛ طوىب  :يعلى من الطيب ،كمعٌت اآلية  :أ ٌف
العرب ٌ
العيش الطيٌب ألهل اٞتمٌة .كقيل :طوىب إسم اٞتمٌة باٟتبشيٌة .كقاؿ
علت كذا
قتادة :طوىب :كلمة عربيٌة تقوؿ العرب  :طوىب لك إف ى
ككذا.
كُب اٟتديث ا١تشهور :إ ٌف اإلسبلـ بدأ غريبان كسيعود غريبان كما
بدأ ،طوىب للغرباء.
كطوىب :يعلى من الطيب كما قلما ،ككأ ٌف أصله طيٍي ىػَب ،قلبوا
للضمة قبلها ،كيقاؿ  :طوىب لك كال ييقاؿ  :طوباؾ عمد
الياء كاكان ٌ

أكثر المحويُت إالٌ األخفش قاؿ٬ :توز أ ٍف تقوؿ :طوباؾ(ٗ.)ٜ

ك ٌأما سدرة ا١تمتهى ،أصل الس ٍدر  :هو شجر المبق ،كاحدهتا
ً
ً
ً
كسدكر.
س ٍد ىرة كٚتٍعيها :س ٍد ىرات كس ٍدهر ي
السدر هو المبق ػ حسبما أشرنا ػ كهي ػ أم المبقة ػ شجرة
ٌ
عظيمة ٙترها كالبمدؽ أٛتر اللوف ،يؤكل كهو طيٌب الطعم ،يفوح
يم آكله كثياب يمبلبسه كما يفوح العًطٍر ،يوجد بكثرة ُب
ك٭تمر
صمغ مفيد يذيب الشحم ،ي
اٟتارة ،ك٢تذه الشجرة ي
األماكن ٌ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………259.…………...

السدر أك المبق ُب عبلج اٞتسد ،يقولوف  :إ ٌف كرؽ
الشعر ،يفيد ّْ
ٌ
يلُت الورـ اٟتار ك٭تلٌله ،كيمفع للربو كأمراض اؿ ٌرئة ،كمٌقوم
السدر ٌ
ٌ
ا١تعدة كيمفع من نزؼ اٟتيض كقركح اإلمعاء ،كيمفع من اإلسهاؿ،
كمقوم للكبد،
كأكل ٙتار المبق يشفي من التشمجات العصبيٌة ٌ

الصدريٌة(٘.)ٜ
كيشفي من األكراـ ٌ
هذا هو ا١تعٌت اللغوم ً
للس ٍدر ،ك ٌأما اإلصطبلحي معٌت
" ًس ٍدرة ا١تمتهى" شجرة عن ٯتُت العرش وؽ السماء السابعة إنتهى
إليها ً
السماء كما
إٔب
ج
يعر
ما
يمتهي
إليها
:
كقيل
.
ملك
كل
م
ل
ع
ٍ
ٌ
ي ٌ
يهبط من وقها من أمر اهلل تعأب ،كقيل  :إليها يمتهي ما يهبط به
من وقها ،كيقبض ممها كإليها يمتهي ما يعرج من األركاح كيقبض
ممها.
هذه
"والسنـنجى" :موضع اإلنتهاءً ،س ٍد ىرة ا١تمػتهى أم
الشجرة هي حيث إنتهى إليه ػ أم إٔب هذا ا١توضع ػ ا١تبلئكة(.)ٜٙ
علم
قاؿ إبن األثَت :سدرة ا١تمػتهى ُب أقصى اٞتنة إليها منتهي ي
األكلُت كاآلخرين كال يتع ٌداها.
ٌ
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السماء السابعة ال
كقاؿ الليث  :إهنا ػ أم سدرة ا١تمػتهى ػ ُب ٌ
الميب كآله ػ كقد أظلٌت ا١تاء كاٞتمٌة ،كُب
نيب ػ عدا ٌ
٬تاكزها ىملىك كال ٌ
ً
ت إٔب سدرة
حديث اإلسراء قاؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم  :ير ٍع ي

ا١تمػتهى(.)ٜٚ
كال يبعد أ ٍف يكوف الوجه ُب تسميتها بسدرة ا١تمػتهى هو أ ٌف ما
الصفاء الٌذم يركؽ
يغشى تلك البقعة من المور كالبهاء كاٟتيسن ك ٌ
األبصار ما ليس لوصفه ممػتهى.
وبالسسقة :إ ٌف سدرة ا١تمػتهى هي أقصى مكاف ُب عآب
ا١تلكوت .كهي وؽ اٞتمٌة أك أقصى مكاف ُب اٞتمٌة ،لذا قاؿ

تعأب :ولتد رآه ـزلةً أخرى ػ أم رأل الوحي أك أمَت ا١تؤممُت
عليٌان  ػ عند سدرة السنـنجى ػ (اليت ال يتجاكزها خلق من
ًو
علي 
خلق اهلل ح سبما جاء ُب حديثُ عن أمَت ا١تؤممُت ٌ
عندىا ونّة السأوى جمٌة ا١تأكل ّتمب ًسدرة ا١تمػتهى.
كجمٌة ا١تأكل هي جمٌة ا٠تلد اليت يأكم إليها ا١تؤمموف كيأكم

إليها جربائيل كا١تبلئكة(.)ٜٛ
وزبدة السخض:
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ناظر بعيميه ك كره كركحه إٔب أ على
زز إ ٌف اإلماـ
ٌ
ا١تهدم  ه
األماكن ُب عوآب ا١تلكوت بل عوآب اٞتربكت ،هو من ربٌه كقاب
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله
قوسُت أك أدٗب ٘تامان كج ٌده رسوؿ اهلل ٌ
َّ
٤تمد ُب تلك
علي  الٌذم كاف مع نبيما ٌ
كسلم كأمَت ا١تؤممُت ٌ
الرحلة الربانية حسبما أشار إٔب ذلك الشيخ الطوسي بإسماده إٔب
إبن عباس قاؿ:
عز
السماء
ي
كدنوت من ٌ
ريب ٌ
قاؿ رسوؿ اهلل ١ :تٌا عيرج يب إٔب ٌ
٤تمد
كجل حىت كاف بيٍت كبيمه قاب قوسُت أك أدٗب قاؿ ٕب  :يا ٌ
ٌ
٤تمد،
ٖتب من ا٠تلق ؟ قاؿ  :يا ٌ
رب عليٌان ،قاؿ  :إلتفت يا ٌ
ىمن ٌ
علي بن أيب طالب .)ٜٜ(
ُّ
التفت عن يسارم إذا ُّ

القمي قاؿ [:لقد رأل من
ٕب بن إبراهيم ٌ
كُب خرب أكرده ع ٌ
قوم ما قول  .كعن
آيات ربٌه الكربل ،يقوؿ  :لقد ٝتع كبلمان أنه ّّ
علي :إ ٌف
لعلي:يا ٌ
ايب بريدة األسلمي قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل يقوؿ ٌ
أشهد ىؾ معي ُب سبع مواطن ٌ :أما ٌأكؿ ذلك ليلة أسرم يب
اهلل ى
إٔب السماء ،قاؿ ٕب جربائيل  :أين أخو ؾ؟ قلت  :خلفته كرائي،
قاؿ :ادعي اهلل ليأتيك به ،دعوت اهلل إذا مثالك معي  .كأما
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يت ّٔم
السادس ١تا أسرم يب إٔب السماء ٚتع اهلل ٕب المبيُت صلٌ ي
ٌ

كمثالك خلفي(ٓٓٔ).
ى
كعن أيب ٛتزة عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ :كاف
مٍت.
أمَت ا١تؤممُت يقوؿ :ما هلل ٌ
عز كجل آية قم أكرب ٌ
كال يبعد بضميمة هذه األخبار أ ٌف يكوف اهلل قد أسرل بعبده
ليبلن لَتيه من آياته الكربل أم لَتيه بعض كرامات كمعاجز أمَت
علي  ،من باب إياؾ أعٍت كاٝتعي يا جارة ،أك من
ا١تؤممُت ٌ
السراج يا
باب إنقياد موسى إٔب ا٠تضر ٌ .
تأمل كتدبٌر  .كأطفأ ٌ
كميل قد طلع الصبح ،كليس كراء عباداف قرية .
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قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ٖا ٌٕز اهلل الّرٙ

الُٖطفا".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

صعب عسَت ،ال سيٌما كإنما بعيدكف
إ ٌف تفسَت هذه الفقرة ه
عن اإلماـ  ،كعقولما قاصرة عن إدراؾ ىم ٍن ال يعر ه إالٌ اهلل
تعأب ،لذا سيأٌب ُب الفقرات البلحقة أنما نسلٌم عليه ٔتا ٝتح اهلل

ه بتا َّ
لما أ ٍف نعر ه " َّ
عر َ
عرَ َ
اللالم َ
عقيه َ
ه بو اهللُ
سالم َي َ
ت أىقجا و ن جا " كإالٌ أين الًتاب
عنه ببعض
َ
و َ
عنته النف أ َ
كرب األرباب ،أين ٨تن من هذا المور الٌذم ال ييطفا؟ إنه المور
ٌ
ا١تتألق ُب طيخاء الد٬تور حسبما كرد ُب ليلة مولده ا١تباركة
نه و نعن ىا النف
ووس َ
القجت بل ّق ليقننا ىذه و نلن ىا ّ
" ّ
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نست قسنه صد اً وعدوً و
ت إلى ضقجا
َ
رن َ
ضقهّ ،
نرك السنألق وضياؤك
ب ّدل لكقساته وو ع ّت آل اتهُ ،

،والعقَ ُت الننر ف طيخاا الد سنر
السشرق َ
ول نلده وَ ُرم لنده ػ أصله
ا١تظلمة ػ،الغائ السلننر ّ
شَّهُه،واهللُ اصره وم ؤ ده إذا آن يعا ه،
كنسبه ػ،والسالئكةُ ُ
ػ

أم ُب الليإب

والسالئكة أ دا ه ،سيف اهلل الذي و نبن ػ أم ال يضعف عن
القطع ػ و نره الّذي و خبن ػ أم ال يمطفئ ػ وذو اللقت الّذي

و صبن ػ أم ال ٯتيل إٔب اٞتهل ػ".
نور اهلل ا١تتألق كضياءىه
كيف ٯتكمما أ ٍف نصف من كاف ى
ت ،كللخياؿ مهما ارتقى،
ا١تشرؽ؟ ال ٯتكن للعقوؿ مهما ىس ىم ٍ
كللفكر مهما ىحلَّق كبلغ أ ٍف يدرؾ ذاؾ الٌذم ال ٮتبو كالسيف
كحق لتلك العقوؿ أ ٍف ٗتبو كتمطفئ.
الٌذم ال يمبوّّ ،
عز
كيف ٯتكن أ ٍف أصف هذا المور العظيم الٌذم ٌ
عرب اهلل ٌ

كجل بقوله تعأب  :وأ ر ت األرض بننر ربّجا ( الزمر)ٔٗ/
ٌ
علي بن إبراهيم عن ا١تفضل بن
حسبما جا ء ُب ركاية نقبلن عن ٌ
كجل :
عمر أنه ٝتع اإلماـ أبا عبد اهلل  يقوؿ ُب قوله ٌ
عز ٌ
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رب األرض يعٍت إماـ
وأ ر ت األرض بننر ربجا  قاؿٌ :

قلت  :إذا خرج يكوف ماذا؟ قاؿ  :إذان يستغٍت
األرض ،ي
كفكر القمر ك٬تتزئوف بمور اإلماـ(ٔٓٔ).
الناس ػعف ضوء الشمس ػ
ػ
كركل ا١تفيد ُب اإلرشاد عن ا١تفضل بن عمر أيضان قاؿ :
ٝتعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :إذا قائمما قاـ ،أشرقت األرض
ي
ت
بمور رّٔا ،كاستغٌت العب ػاد ع ػف ض ػكء الشمس كذهب ػ ٍ
الظٍَّل ىمة(ٕٓٔ).
قبل قياـ الصاحب ،األرض مظلمة أل ٌف الشمس يها من
اٟتجة  ،إ ٌف
كهج الغضب لكو هنا ناران ،أما لو قاـ موالنا ٌ
سبتت روسنف
" ْ

الرٛتة،
الغضب يطفئ ،كيكوف المور من ٌ
غضبف" كعمد قيامه سوؼ ٗترج إشعاعاته ك يوضاته المفسانية
إٔب ٚتيع معادف اإلنسانيٌة من مرحلة اإلستعداد (بالقوة) إٔب
الفض.
مرحلة الفعليٌة ،إ ٌف الماس معادف كمعادف الذهب ك ٌة
إ ٌف معر ة هكذا موجود ،كهكذا نور ليست ُب كسعما كال
ٯتكن إلدراكما أف تما٢تا!
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علي بن
بل ا١تعصوـ مثله هو الٌذم يما٢تا ،أمثاؿ اإلماـ ٌ

(*)

صساا
الرضا  حيث قاؿ " :وب ّد ي ننة ّ
موسى ٌ
يزؿ يها خكاص
صيقت لتط يجا ّل بطا ة ووليسة ـ أم ٌ
الشيعة ،كذلك عمد قداف الشيعة الثالث من كلدم ػ أم اإلماـ
ورى
العسكرم ػ بكف أىل اللساا وأىل األرض ،و ّل ّ
سسف
أت ال  :بأبف وأ ف ُّد
ووران ،و ّل وز ي لجفان ّ
ّ
و ّدي و بيجف و بيو نسى بي عسران ،عقيو وينب الننر
ورى ؤ نة و ت ي ؤ ي
تنن د بشعاع ضياا التدس ت ي ّ
نأسف ويران وز ي عند تدان الساا السعيي ،أ ف بجت

آ س ا ا نا ،ن وا دااً ُلسع ي بُعد سا ُلسع ي
ُـ ْرب ،كنن روسةً عقى السؤ نيي ،وعذاباً عقى

الكا ر ي"(ٖٓٔ).
 عن
الرضا
ما أعظم هذا التعبَت من موالم اإلماـ ٌ
لكن ما هي هذه اٞتبليب ب
موالم اإلماـ ٌ
اٟتجة ا١تمتظر  ،ك ٍ
)*( كهايت م الفتهت المصمتت التي يشتبه أ رها لى أك ثر الخلق حتى ال يمكم الهف ر فبلا الهظر في باطهلا،
يتحبّر أكثر الخلق فبلا لصالبتلا ثباتلا .
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عت عليه ْتيث تتوقد بشعاع ضياء القدس،
أك اٞتيوب اليت يخ ًل ى
الرضا بأبيه كأمه ،في
الميب بأبيه كأمه كما ٌداه اإلماـ ٌ
لقد ٌداه ٌ
٤تمد بن اٟتمفيٌة قاؿ  :قاؿ أمَت ا١تؤممُت 
حديث طويل عن ٌ
ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم يقوؿ  :قاؿ اهلل تبارؾ
ي
كل رعيٌة دانت بطاعة إماـ ليس مٍت كإ ٍف كانت
كتعأب :أل ٌ
عذبن ٌ
الرعية ُب نفسها برة ،كألرٛتن كل رعية دانت و
بإماـ عادؿ مٍت
ٌ ٌ ٌ
ٌٌ
ٌ
علي
كإ ٍف كانت ٌ
الرعيٌة ُب نفسها غَت ٌبرة كال تقيٌة؛ ٍبٌ قاؿ  :يا ٌ
أنت
بك حريب
ى
أنت اإلماـ كا٠تليفة بعدم ،حر ى
كسلمك سلمي ،ك ى
ى
ا١تطهركف ،أنا سيٌد
أبو
األئمة َّ
َّ
سبطي كزكج ابميت  ،كمن ذريتك ٌ
األنبياء كأنت سيٌد األكصياء كأنا كأنت من شجرة كاحدة ،كلوالنا
ٓب ٮتلق اهلل اٞتمة كال المار كال األنبياء كال ا١تبلئكة.
قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل محن أ ضل أـ ا١تبلئكة(*)؟ قاؿ :يا
علي ٨تن خَت خليقة اهلل على بسيط األ رض ،كخَت من ا١تبلئكة
ٌ
ا١تقربُت ،ككيف ال نكوف خَتان ممهم كقد سبقماهم إٔب معر ة اهلل
َّ
)*(
صلما األدلٌة التفصيليٌة على ذلك ُب كتابما القيٌم :
األمة ،كقد ٌ
سؤاله  ليس جهبلن كإ٪تا ٕتاهبلن لتعليم ٌ
" بجة إلتاا السعصنم  فلو ف النجقكة و وضجا" راجع تغٖب .
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عريوا اهلل ،كبما عبدكا اهلل ،كبما اهتدكا السبيل إٔب
كتوحيده؟ بما ى
أنت أخي ككزيرم ،إذا
أنت مٍت كأنا ممك ،ك ى
علي ى
معر ة اهلل ،يا ٌ
لك ضغائن ُب صدكر قوـ ،كستكوف بع دم تمة
ُّ
مت ظهرت ى
صماء صيلم ،يسقط يها كل كليجة كبطانة ،كذلك عمد قداف
شيعتك ا٠تامس من كلد السابع من كلدؾٖ ،تزف لفقده أهل
متلهف حَتاف
األرض كالسماء ،كم من مؤمن كمؤممة متأسف ّْ
عمد قده.
ٍبٌ أطرؽ مليٌان ٍبٌ ر ع رأسه كقاؿ  :بأيب ك ٌأمي ٝتيٌي كشبيهي
كشبيه موسى بن عمر اف ،عليه جيوب المور ػ أك قاؿ  :جبلبيب
س ما كانوا ،نودم
المور ػ يتوقٌد من شعاع القدس ،كأ٘ب ّٔم آيى ٍ
بمداء يسمعه من البعد كما يسمعه من ال يقرب ،يكوف رٛتة على
ا١تؤممُت كعذابان على ا١تماؼؽين؛ قلت  :كما ذلك المداء؟ قاؿ :
ثبلثة اصوات ُب رجب ،أك٢تا ،أال لعمة اهلل على الظا١تُت ،كالثا٘ب:
أز ت اآلز ة ،كالثلث يركف بدنان بارزان مع قرف الشمس يمادم  :أال
علي 
إ ٌف اهلل قد بعث بلف بن بلف حىت يمسبه إٔب اإلماـ ٌ
يه هبلؾ الظا١تُت ،عمد ذلك يأٌب ال ىفىرج كيشفي اهلل صدكرهم،
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كيذهب غيت قلؤّم ،قلت :يا رسوؿ اهلل كم يكوف بعدم من

األئمة؟قاؿ:بعد اٟتسُت تسعة ،التاسع قائمهم(ٗٓٔ).
ٌ
معٌت جيوب المور أم مداخل المور أل ٌف اٞتيب هو ا١تدخل
أك الفتحة ُب القميص أك ال ٌدرع ،لذا قيل ُب صفة هنر اٞتمة أ ٌف :
ب.
حا تاه الياقوت ا١تي ىجيَّ ي
٤تصل ا١تعٌت  :أ ٌف على اإلماـ ا١تهدم  مداخل
يكوف َّ
نورانيٌة من اهلل تعأب ،ككأ ٌف المور مسلَّط عليهٌ ،أما ما هي حقيقة
هذا المور؟ محن ال ندرم  .أك يكوف ا١تعٌت أنه يسطع من اإلماـ
نور ْتيث تتوقٌد له اٞتيوب با٢تداية كالفيض.
 ه
كعليه يكوف معٌت "جبلبيب المور " هو أ ٌف نور ا٢تداية أك
ًخلى ًع ا٢تداية تسطع ممه ػ ركحي داه ػ علل جيوب القابلُت ألنوار
القدس من العلوـ كا١تعارؼ الربانية.
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قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ٖا حجّ َٛاهلل اليت
عمٗك ٖا حجّ َٛاهلل عمٜ

وََ

ال ختف ،ٜالطَّالً

يف األزض ٔالطَّىاء".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

اٟتجة :
بضم اٟتاء :اإلسم من اإلحتجاج ،كٚتع ٌ
معٌت ٌ
اٟتجة ٌ
اٟتجة هي الكبلـ ا١تستقيم على اإلطبلؽ،
حجج ،كقيل  :إ ٌف ٌ
كيراد ّٔا الد ليل كالربهاف ،كالربهاف قد يكوف باللفت ،كقد يكوف
بالعمل ،كالربهاف العملي ُّ
أدؿ و
اٟتجة على
صحة ثبوت ٌ
دليل على ٌ
ا٠تصم ٓتبلؼ الربهاف اللفظي إنه ال يتجاكز إالٌ دعاءن على
ا١ت ٌدعى ،كاألذكاؽ كاأل هاـ ٥تتلفة ٞتودة اإلدراؾ كعدمها ُب
األشخاص ،لذا يطرأ اإلشتباه ػ ُب بعض األحياف ػ ُب الداللة
اللفظيٌة ،من هما ٭تتاج ُب قطعية الداللة اللفظية إٔب احتفا ه
بالقرائن األخرل أك القرائن اٟتالية كغَتها ،ك ٌأما الربهاف العملي
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تبُت ا١تراد ،أل ٌف العمل بمفسه قريمة
إنه ال ٭تتاج إٔب قريمة لفظيٌة ٌ
ا١تقررة.
قطعيٌة على ال ٌدعول َّ
قسمٍيها ػ
اٟتجة ػ ًؾ
كعليه؛ إ ٌف اإلماـ
ا١تهدم  هو ٌ
ٌ
بالى ى
حجة
عامةن دكف استثماء ،كمعٌت كونه ٌ
من اهلل تعأب على خلقه ٌ
كل
كمن بقي يستلزـ القوؿ أنه ٌ
على ىمن مضى ى
اٟتجة على ٌ
اٟتجة على
ا١ترسلُت ،كما إنه ٌ
شيء ،على ا١تبلئكة كاألنبياء ك ى
الدار األكٔب كاآلخرة كالدنيا  ،كّٔذه الفقرة نستدؿ على عوآب
حجة سابقة
األركاح السابقة على عآب األجساد أل ٌف معٌت كونه ٌ
ا١ترسلُت من حيث أسبقيٌة ركحه على أركاحهم
على األنبياء ك ى
ً
ا١ترسلوف كالشيعة من
كطيمته على طيمتهم اليت ممها يخل ىق األنبياء ك ى
ا١تمتحمُت من ٤تيب أمَت ا١تؤممُت  ،كّٔذا دلٌت
ا١تبلئكة ك ى
المصوص على أ ٌف أركاحهم كانت ٌأكؿ ما خلق اهلل كقد أكردنا
قسمان ممها سابقان راجع.

من هما كرد ُب الزيارة اٞتامعة قوله

أئسة
َّ " :
اللالم عقى ّ

الجدى و صابيح ال ّدوى...ووسج اهلل عقى أىل الد يا واآلخرة
واألولى وروسة اهلل وبر اتو".
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كل
أئمة آؿ البيت
تنضيح ذله :إ ٌف ٌ
حجج اهلل على ٌ
العوآب الزمانية كا١تكانية ،في عآب األركاح هم حجج على
األركاح ،كُب عآب األجساد هم حجج على األجساد ،من هما
جاء التعبَت بأهنم حجج اهلل على أهل الدنيا كاآلخرة كاألكٔب.
ُب
ٌأما إهنم حجج على أهل الدنيا ،واضح إذ إ ٌف الدنيا
لدنوها كخساستها ،أك
مقابل اآلخرة ،كٝتيت ال ٌدنيا بالدنيا ٌ
لدنوها من اآلخرة،كأما إهنم حجج اهلل تعأب على اآلخرة ؤل ٌف
ٌ
مقر اٞتزاء ،هي آخرة بالقياس إٔب الدنيا.
اآلخرة ٌ
ك ٌأما كوهنم حجج هلل على األكٔب ،ؤلهنم أكؿ خلق اهلل
تعأب ،هم سادة الكائمات على اإل طبلؽ ،كليس ا١تراد من
شراح الزيارة اٞتامعة من أ ٌف معٌت
األكٔب كما ٌ
توهم بعض ٌ
"األكٔب" أم الدنيا أم التأكيد للدنيا أك جيئ به ػ أم لفت الدنيا
ػ للسجع  .بل الصحيح أهنم اٟتجج على عوآب األركاح كالذر
أم حاؿ هم
إهنم حجج اهلل ُب تلك العوآب السابقة  .كعلى ٌ
السبلـ اٟتجج على ا٠تلق ُب عآب الوجود مطلقان كما
عليهم َّ
دلٌت على ذلك المصوص الصحيحة اليت سمشَت إٔب و
بعض ممها.
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ككوهنم حجج ان ُب عآب الدنيا من حيث بياف ا١تعارؼ كالعلوـ
كاألكامر كالمواهي اإل٢تيٌة ،كتوجيه األ راد إٔب ا١تصاّب الواقعيٌة.
السبلـ على
كأما كوهنم حججان ُب ا آلخرة لشهادهتم عليهم َّ
الماس يما عملوا كتركوا ،كا١تراد من اآلخرة ليس يوـ ا١تعاد
حسب ،بل يشمل عآب الربزخ ،أل ٌف القرب ٌأكؿ ممػزؿ من ممازؿ
اآلخرة ،كلذا كرد أنه إذا مات ابن آدـ قامت قيامته ،يكوف
ا١تعٌت أهنم اٟتجج على أهل الربزخ كأهل اآلخرة ُب اٟتشر كالمشر
كمواقف القيامة كُب اٞتمة كالمار.
كقد ييراد من اآلخرة أيضان زماف رجعة األئمة األطهار كما ُب
احملكي عن تفسَت العياشي عن اإلماـ الباقر  تفسَتان لقوله

تعأب:الّذ ي ؤ ننن باآلخرة ( األنعاـ )ُُّ/قاؿ  :ال
حق.
يؤمموف بالرجعة أهنا ٌ
السبلـ ُب قوله
كُب ا١تحكي عن أيب بصَت عن أحد٫تا عليهما َّ

تعأب :وَي كان ف ىذه أعسى جن ف اآلخرة أعسى يعٍت
ال يؤمموف ُب الرجعة.
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كُب احملكي عن تفسَت القمي عن موالنا اإلماـ الصادؽ
له ي األولى قاؿ :
خير َ
ُ ب قوله تعأبولآلخرة ٌ
الكرة ُب اآلخرة للميب.
يعٍت ٌ
كُب الكاُب عن اإلماـ الصادؽ  قاؿ ُب قوله تعأب  :و ا
عج ىل
اٟتق مع القائم ( َّ
لو ف اآلخرة ي صي  ليس له ُب دكلة ٌ
اهللي ىػىرجه الشريف) نصيب.
ً
ت ُب هذه األمور ُب عي ٍرؼ الشَّرع ،هم
اآلخرة قد استيػ ٍعملى ٍ
السبلـ اٟتجج على ا٠تلق ُب زماف الرجع ة كقياـ اإلماـ
عليهم َّ
ا١تهدم ،كهذا ال يماُب إطبلؽ أهل الدنيا على ىمن ُب زماف
ٌ
الرجعة ،أل ٌف اآلخرة ا١تستعملة ُب زماف الرجعة ،يراد معماها
يصح إطبلقها
اللغوم كهو الزماف ا١تتأخر ،هي ّٔذا اللحاظ
ٌ
الرجعة خصوصان بلحاظ اٟتكمة الداعية ٢تذا
على زماف ٌ
اإلستعماؿ كما يستفاد من اآليات ا١تذكورة كما ال ٮتفىٍ ،بٌ إ ٌف
هماؾ ركايات دلٌت على ما ذكرنا كهي دليل قاطع على ما قلما،
ممها:
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(ٔ) ـ ما كرد ُب الكاُب بأسانيد عديدة عن مواليما الكراـ
الكاظم كالرضا عليهما صلوات اهلل ا١تلك اٟتماف قاال " :إ ّن
اللسةَ و تتنم هلل عقى خقتو إوّ بإمام ونى ُعرف"(٘ٓٔ).
ّ
(ٕ) ـ كعن أباف بن تغلب عن موالنا اإلماـ الصادؽ 

اللسة بل الخقق و ع الخقق وبعد الخقق"(.)ٔٓٙ
قاؿّ " :
اٟتجة مع ا٠تلق كبعد ا٠تلق كاضحة ال غبار عليها كهي
كوف ٌ
إشارة إٔب كجوب نصب السفراء على ا١تكلَّفُت ُب اٟتياة ال ٌدنيا،
ٍبٌ يوـ القيامة يكونوف عليهم شهداء .
السبلـ العلٌة
األئمة عليهم َّ
ك ٌأما كوف ٌ
اٟتجة قبل ا٠تلق لكوف ٌ
الغائبة ٠تلق ا٠تلق ،هم كاسطة ُب إ٬تاد ا٠تلق.
إ كال:

السبلـ كاسطة ُب إ٬تاد ا٠تلق
األئمة عليهم َّ
كيف يكوف ٌ
كهم أرقى كماالن من ا٠تلق ،إذ كيف تكوف الذكات الكاملة
يصح جعل الشريف
كاألنوار الشا٥تة غاية الهتداء ا٠تلق؟ كهل ٌ
غاية للوضيع أك غاية النتفاع السا ل اٟتقَت؟
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والسناب:

السبلـ حججان كغايةن لغَتهم ١تا
ا١تقصود من كوهنم عليهم َّ
السبلـ من القرب إٔب اهلل تعأب
يًتتب على كجودهم عليهم َّ
كالوصوؿ إٔب لقائه ،كيًتتٌب على أ عا٢تم اليت ّٔا يتقربوف إليه
األمة إٔب سبيل ٧تاهتم كالفوز بسعادهتم عليهم
تعأب إهتداء ٌ
السبلـ.
َّ
(ٖ) ـ كُب صحيحة أيب ٛتزة عن موالنا اإلماـ أيب جعفر

 قاؿ :كاهلل ما ترؾ اهلل أرضان ممذ قبض آدـ إالٌ ك يها إماـ
ييهتدل به إٔب اهلل كهو حجته على عباده ،كال تبقى األرض بغَت
حجة هلل تعأب على عباده(.)ٔٓٚ
إماـ ٌ

(ٗ) ـ كعن أيب علي راشد قاؿ :قاؿ موالنا اإلماـ أبو اٟتسن

اٟتجة(.)ٔٓٛ
حجة كأنا كاهلل ذلك ٌ
 :إ ٌف األرض ال ٗتلو من ٌ
كُب الواُب عن الكاُب بإسماده عن سليم بن قيس ا٢تبلٕب عن
أمَت ا١تؤممُت  قاؿ :إ ٌف اهلل طهرنا كعصمما كجعلما شهداء
على خلقه كحجته ُب أرضه ،كجعلما مع القرآف ،كجعل القرآف
معما ال نفارقه كال يفارقما.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………277.…………...

ك يه بإسماده عن عبد اهلل بن القاسم عن أيب بصَت قاؿ  :قاؿ
أبو عبد اهلل  :األكصياء هم أبواب اهلل تعأب اليت يؤتى
احتج اهلل على خلقه.
ؼ اهلل ت
ممها ،كلوالهم ما عي ًر ى
عأب ،كّٔم ٌ
كُب بصائر الدرجات ُب باب نادر بإسماده عن سعد بن
األصبغ األزرؽ قاؿ  :دخلت مع حصُت كرجل على أيب عبد اهلل
 استخلى أبو عبد اهلل  برجل ماجاه ،قاؿ ٝ :تعت
ك٭تتج
أبا عبد اهلل  يقوؿ للرجل  :أ ىػ ىًتل اهلل ُّ
ٯتن ُب ببلده ٌ
على عبادق ٍبٌ يٮتفي عمه شيئان من أمره؟
(٘) ـ ك يه بإسماده عن ا١تفضل بن عمر اٞتعفي قاؿ ٝ :تعت
ابا عبد اهلل  يقوؿ:
" ضل أمَت ا١تؤممُت ما جاء به الميب أخذ به كما هنى عمه
حملمد الفضل
حملمد ،ك ٌ
انتهى عمه ،جرل له من الفضل ما جرل ٌ
على ٚتيع ىمن خلق اهلل ،ا١تتعقب عل يه ُب شيء من أحكامه
كا١تتعقب على اهلل كعلى رسوله ،كالراد عليه ُب صغَتة أك كبَتة
على ح ٌد الشرؾ باهلل ،كاف أمَت ا١تؤممُت باب اهلل الٌذم ال يؤتى
إالٌ ممه ،كسبيله الٌذم من سلك غَته هلك ،ككذلك جرل على
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أئمة ا٢تدل كاحدان بعد كاحد ،جعلهم اهلل أركاف األرض أ ٍف ًب يد
ٌ
كمن ٖتت الثرل.
بأهلها ،ك ٌ
اٟتجة البالغة على ىمن وؽ األرض ى
الص يدكؽ ُب ا٠تصاؿ بإسماده عن العبادم بن عبد
كركل َّ
عمن ح ٌدثه عن موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ :إ ٌف
ا٠تلق ٌ
كل عآب ممهم أكرب من سبع
هلل ٌ
كجل إثٍت عشر ألف عآبٌ ،
عز ٌ
عز كجل عالىمان
ٝتاكات كسبع أرضُت ما يرل عآب ممهم إ ٌف هلل ٌ
ٟتجة عليهم.
غَتهم كإ٘ب ٌ
( )ٙـ كُب بصائر الدرجات عن إبن أيب عمَت عن موالنا أيب

علي إٔب
عبد اهلل  ير ع اٟتديث إٔب موالنا اإلماـ اٟتسن بن ٌ
أ ٍف قاؿ ...:إ ٌف هلل مديمتُت إحدا٫تا با١تشرؽ كاألخرل
با١تغرب(.)ٜٔٓ

( )ٚـ كُب ا لسرائر من جامع البزنطي عن سليماف بن خالد
قاؿٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ:
"ما من شيء كال من آدمي كال إنسي كال جٍت كال ملك ُب
السماكات إالٌ ك٨تن اٟتجج عليهم ،كما خلق اهلل خلقان إالٌ كقد
عرض كاليتما عليه ،كاحتج بما عليه ،مؤمن بما ككا ر كجاحد
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حىت السماكات كاألرض كاٞتباؿ"( ،أم قوله تعأب  :إ ا عرضنا
األ ا ة عقى اللساوات واألرض والسبال أبيي أن لسقنجا

وأ فتي ووسقجا اإل لان إ و ان قن اً وجنوً.
سألت أبا
( )ٛـ كُب التوحيد بإسماده عن جابر بن يزيد قاؿ :ي

األول بل
جعفر  عن قوؿ اهلل ٌ
عز كجل  :أ عيينا بالخقق ّ
ىت ف ٍ
لبس ي خقق ود د  قاؿ :يا جابر تأكيل ذلك  :أ ٌف
كجل إذا أ ٌت هذا ا٠تلق كهذا العآب ،كأسكن أهل اٞتمة
اهلل ٌ
عز ٌ
اٞتمة كأهل المار المار ،ج ٌدد اهلل عز كجل عا١تان غَت هذا العآب،
كج ٌدد عا١تان غَت هذه األرض ٖتملهم ،كٝتاء غَت هذه السماء
تظلهم ،لعلك ترل أ ٌف اهلل عز كجل ٓب ٮتلق بشران غَتكم ،بل كاهلل
أؿؼ آدـ،
لقد خلق اهلل تبارؾ كتعأب ألف ألف عآب ،كأؿ ػؼ ػ

أنت ُب آخػر تلك العوآب كأكلئك اآلدميُت(ٓٔٔ).
الوظة:
يشَت اٟتديث إٔب شيئُت:

األول :إ ٌف اهلل تعأب سيخلق عا١تان آخر بعد أف يفٍت هذا
ّ
العآب.
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الأا ف :إ ٌف اهلل تعأب خلق بشران غَتنا.

أ ّا األول  :بل يوجد مانع عقلي كشرعي ُب أف ٮتلق اهلل
عا١تان بعد ماء هذا العآب  ،لعموـ قدرته على كل مقدكر ،كسيكوف
السبلـ هم اٟتجج عليه ألهنم بعلم اهلل
أئمة آؿ البيت عليهم َّ
ٌ
ضؿ خلق اهلل على اإلطبلؽ سوآء ما يكًج ىد أك ما سيوجد
تعأب أؼ
كمن بقي "
في الفقرة اآلتية " :أشهد أنٌ ى
ك ٌ
اٟتجة على ىمن مضى ى
ىمن سيوجد هو ٦تا بقي ُب علم اهلل تعأب مضا ان لؤلخبار
اٟتجة مع ا٠تلق كبعد ا٠تلق.
ا١تتق ٌدمة ال ٌدالٌة على أ ٌف ٌ
وأ ّا الثا ف  :إ ٌف هذا اٟتديث يتعارض مع األخبار األخرل
اليت دلٌت على أ ٌف آدـ  هو أبو البشر ،كليس هماؾ بشران
غَتنا.
كٯتكن عبلجه:

( ّأووً)ْ :تمل اٟتديث ا١تذكور على ا١تخلوقات األرضيٌة اليت
تشبه اآلدميُت ،كيشهد ٢تذا ما كرد أ ٌف خلف عا١تما هذا أربعُت
احملدّْث
عا١تان حسبما جاء ُب األخبار ا١تتواترة ممها ما أكرده

الصفار أعلى اهلل مقامه الشريف(ٔٔٔ) بإسماده:
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(ٔ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن صفواف بن ٭تِت عن

بعض رجاله عن أيب عبد اهلل  عن أبيه عن علي بن اٟتسُت
عن أمَت ا١تؤممُت  قاؿ :إف هلل بلدة خلف ا١تغرب يقاؿ ٢تا
جابلقا كُب جابلقا سبعوف ألف أمة ليس ممها أمة إال مثل هذه
األمة ما عصوا اهلل طر ة عُت ما يعملوف عمبلن كال يقولوف قوالن
إال الدعاء على األكلُت كالرباءة ممهما كالوالية ألهل بيت رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم.

(ٕ) ـ حدثما يعقوب بن إسحاؽ بن إبراهيم اٞتريرم عن أيب
عمراف األرمٍت عن اٟتسُت بن اٞتاركد عمن حدثه عن أيب عبد اهلل
 قاؿ :إف من كراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها ممها
يها خلق يعبدكف اهلل ال يشركوف به شيئان يتربءكف من بلف ك بلف.
(ٖ) ـ حدثما أٛتد بن موسى عن اٟتسُت بن موسى ا٠تشاب
عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت عن أيب عبد اهلل
 قاؿ :إف من كراء عُت مشسكم هذه أربعُت عُت مشس يها
يها خلق كثَت ال
خلق كثَت كإف من كراء قمركم أربعُت قمران
يدركف أف اهلل خلق آدـ أـ ٓب ٮتلقه أ٢تموا إ٢تامان لعمة بلف ك بلف.
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(ٗ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسُت قاؿ  :حدثٍت أٛتد بن

إبراهيم عن عمار عن إبراهيم بن اّب سُت عن بسطاـ عن عبد اهلل
بن بكَت قاؿ  :حدثٍت عمر بن يزيد عن هشاـ اٞتواليقي عن أيب
عبد اهلل قاؿ :إف هلل مديمة خلف البحر سعتها مسَتة
أربعُت يوما يها قوـ ٓب يعصوا اهلل قط كال يعر وف إبليس كال
يعلموف خلق إبليس نلقاهم ُب كل حُت يسألونا عما ٭تتاجوف
إليه كيسأ لونا الدعاء معلمهم كيسألونا عن قائمما حىت يظهر
ك يهم عبادة كاجتهاد شديد ك١تديمتهم أبواب ما بُت ا١تصراع إٔب
ا١تصراع مائة رسخ ٢تم تقديس كاجتهاد شديد لو رأيتموهم
الحتقرًب عملكم يصلي الرجل ممهم شهران ال ير ع رأسه من
سجوده طعامهم التسبيح كلباسهم الورؽ ككجوههم مشرقة بالمور
إذا رأكا مما كاحدا ٟتسوه كاجتمعوا إليه كأخذكا من أثره إٔب األرض
يتربكوف به ٢تم دكم إذا صلوا أشد من دكم الريح العاصف يهم
ٚتاعة ٓب يضعوا السبلح ممذ كانوا يمتظركف قائمما يدعوف أف
يريهم إياه كعمر أحدهم ألف سمة إذا رأيتهم رأيت ا٠تشوع
كاالستكانة ك طلب ما يقرّٔم إليه إذا حبسما ظموا أف ذلك من
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سخط يتعاهدكف ساعة اليت نأتيهم يها ال يسأموف كال يفًتكف
يتلوف كتاب اهلل كما علمماهم كإف يما نعلمهم ما لو تلي على
الماس لكفركا به كألنكركه يسألونما عن الشي ء إذا كرد عليهم من
نشرحت صدكرهم ١تا
القرآف كال يعر ونه إذا أخربناهم به ا
يسمعوف مما كيسألوا اهلل طوؿ البقاء كأف ال يفقدكنا كيعلموف أف
ا١تمة من اهلل عليهم يما نعلمهم عظيمة ك٢تم خرجة مع اإلماـ إذا
قاموا يسبقوف يها أصحاب السبلح ممهم كيدعوف اهلل أف ٬تعلهم
٦تن يمتصر به لديمهم يهم كهوؿ كشباف كإذا رأل شاب ممهم
الكه ؿ جلس بُت يديه جلسة العبد ال يقوـ حىت يأمره ٢تم طريق
هم أعلم به من ا٠تلق إٔب حيث يريد اإلماـ إذا أمرهم اإلماـ بأمر
قاموا أبدا حىت يكوف هو الذم يأمرهم بغَته لو أهنم كردكا على ما
بُت ا١تشرؽ كا١تغرب من ا٠تلق أل موهم ُب ساعة كاحدة ال ٮتتل
اٟتديد يهم ك٢تم سيو ؼ من حديد غَت هذا اٟتديد لو ضرب
أحدهم بسيفه جببل لقده حىت يفصله يغزك ّٔم اإلماـ ا٢تمد
كالديلم كالكرؾ كالًتؾ كالركـ كبربر كما بُت جابرسا إٔب جابلقا ك٫تا
مديمتاف كاحدة با١تشرؽ كأخرل با١تغرب ال يأتوف على أهل دين
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إال دعوهم إٔب اهلل كإٔب اإلسبلـ كإٔب اإلقرار مبٛتد صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم كمن ٓب يسلم قتلوه حىت ال يبقى بُت ا١تشرؽ كا١تغرب
كما دكف اٞتبل أحد إال أقر.
(٘) ـ حدثما سلمة بن ا٠تطاب عن سليماف بن ٝتاعة كعبد
اهلل بن ٤تمد عن عبد اهلل بن القاسم عن ٝتاعة ير عه إٔب اٟتسن
كأيب اٞتاركد كذكراه عن ابن سعيد ا ٢تمدا٘ب قاؿ  :قاؿ :اٟتسن بن
علي  إف هلل مديمة ُب ا١تشرؽ كمديمة ُب ا١تغرب على كل
كاحد سور من حديد ُب كل سور سبعوف ألف مصراع يدخل من
كل مصراع سبعوف ألف لغة آدمي ليس ممها لغة إال ٥تالف
األخرل كما يها لغة إال كقد علمماها كما يهما كما بيمهما ابن
نيب غَتم كغَت أخي كأنا اٟتجة عليهم.
( )ٙـ حدثما سلمة عن أٛتد بن عبد الرٛتن بن عبد ربه
الصَتُب عن ٤تمد بن سليماف عن يقطُت اٞتواليقي عن قلقلة عن
أيب جعفر  قاؿ :إف اهلل خلق جببلن ٤تيطان بالدنيا من زبرجد
خضر كإ٪تا خضرة السماء من خضرة ذلك اٞتبل كخلق خلقان كٓب
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يفرض عليه ـ شيئان ٦تا ا ًتض على خلقه من صبلة كزكاة ككلهم
يلعن رجلُت من هذه األمة كٝتا٫تا .
( )ٚـ حدثما أٛتد بن اٟتسُت عن علي بن زيات عن عبيد اهلل
بن عبد اهلل الدهقاف عن أيب اٟتسن  قاؿٝ :تعته يقوؿ إف
اهلل خلق هذا المطاؽ زبرجدة خضراء من خضرهتا اخضرت
السماء قاؿ  :قلت :كما المطاؽ ؟ قاؿ :اٟتجاب كهلل كراء ذلك
سبعوف ألف عآب أكثر من عدد اإلنس كاٞتن ككلهم يلعن بلنا
ك بلنا.
( )ٛـ حدثما ٤تمد بن هاركف عن أيب ٭تِت الواسطي عن سهل
بن زياد عن عجبلف أيب صاّب قاؿ  :سألت أبا عبد اهلل  عن
قبة آدـ قلت له :هذه قبة آدـ قاؿ :نعـ كهلل قباب كثَتة أما إف
خلف مغربكم هذا تسعة كثبلثُت مغربان أرضان بيضاء ك٦تلوة خلقان
يستضيئوف بمورنا ٓب يعصوا اهلل طر ة عُت ال يدركف أخلق اهلل آدـ
أـ ٓب ٮتلقه يربءكف من بلف ك بلف قيل له كيف هذا يتربءكف من
قاؿ:
بلف ك بلف كهم ال يدركف أخلق اهلل آدـ أـ ٓب ٮتلقه

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………286.…………...

للسائل أتعرؼ إبليس قاؿ  :ال إال با٠ترب قاؿ  :أمرت باللعمة
كالرباءة ممه قاؿ :نعم قاؿ :كذلك أمر هؤالء.
( )ٜـ حدثما ٤تمد بن عيسى عن يونس عن عبد الصمد عن
أيب جعفر  قاؿٝ :تعته يقوؿ إف من كراء هذه أربعُت عُت
مشس ما بُت مشس إٔب مشس أربعوف عاما يها خ لق كثَت ما
يعلموف أف اهلل خلق آدـ أك ٓب ٮتلقه كإف من كراء قمركم هذا
أربعُت قمرا ما بُت قمر إٔب قمر مسَتة أربعُت يومان يها خلق كثَت
ما يعلموف أف اهلل خلق آدـ أك ٓب ٮتلقه قد أ٢تموا كما أ٢تمت
المحل لعمة األكؿ كالثا٘ب ُب كل كقت من األكقات كقد ككل ّٔم
مبلئكة ـتى ما ٓب يلعموها عذبوا.
(ٓٔ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن أيب ٭تِت الواسطي عن
درست عن عجبلف أيب صاّب قاؿ  :دخل رجل على أيب عبد اهلل
 قاؿ :له :جعلت داؾ هذه قبة آدـ قاؿ  :نعم ك يه قباب
كثَتة إف خلف مغربكم هذا تسعة كثبلثُت مغربا أرضان بيضاء ٦تلوة
خلقان يستضيئوف بمورها ٓب يعصوا اهلل طر ة عُت ما يدركف أف اهلل
خلق آدـ أـ ٓب ٮتلق يتربءكف من بلف ك بلف لعمهما اهلل.
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كيؤكد هذا ما ٝتعماه أخَتان عن األطباؽ الفضائيٌة بل كرأيما
على شاشات التلفزة بعض ا١تخلوقات الفضائية تشبه اآلدميُت،
كيؤيد ما قلما ما ذكره الولد الن ابغة اليما٘ب ُب مقابلة أيجريت معه
على ٤تطة "إقرا" قاؿ :إ ٌف بعض ا١تخلوقات ٓب ٯتيٌز كجوههم،
يلبسوف اٟتديد ،أخذكه إٔب كوكب زحل كا١تشًتم.
(أا ياً):إ ٌف صدر اٟتديث ال يتعارض مع بقيٌة األخبار السابقة
كجل على خلق عا وىٓب
أل ٌف مورد اٟتديث يتعلٌق بتج ٌدد قدرة اهلل ٌ
عز ٌ
آخر بعد ماء عالى ًمما.
وبالسسقة:
الرسوؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
هذه باقة من أحاديث آؿ ٌ
اٟتجة عليهم،
دلٌت على كثرة العوآب ،كأهنم عليهم َّ
السبلـ ٌ
كالوجه يه أنه ييستفاد من قوؿ أمَت ا١تؤممُت  " :إ ٌف اهلل
جع ىل القرآ ف معما " كقوؿ اإلماـ
طهرنا ى
ٌ
ص ىمما " كقوله  " :ى
كع ى
الصادؽ ُ ب حديث البزنطي ا١تتقدّْـ ":ما خلق اهلل خلقان إالٌ
احتج بما عليه " كنظائره ُب مطاكم
كقد ىعىرض كاليتما عليه ك ٌ
جهزهم ّتهاز اٟتجية ُب
أحاديثهم الشريفة هو أ ٌف اهلل تعأب ٌ
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كجعلىهم ْتيث ال ٮتفى عليهم شيء من أمور السماء
ا٠تلق ،ى
كاألرض ،بل ٦تا دكف العرش إٔب ما ٖتت الثرل  .هم عليهم
السبلـ أعظم حجج اهلل ُب الوجود ،حيث إنه تعأب خلقهم
َّ
كل كماؿ ٦تكن من ًع ٍلم ككرـ كحكم كحلم
كأكدع حقائقهم ٌ
كحزـ كىػ ٍهم كعقل كعزـ ك ضل ك صل ،كذكر ك ك ور كبص ور كص ورب
و
كزهد ككروع كتقول كيقُت كتسليم كرضا كشجاعة كٝتاحة كنباهة
ك٧تابة كاستقامة كاقتصاد كغَتها من كماالت الدين كالدنيا.
السبلـ ُب ٚتيع مراتب الظهور ُب عآب األركاح
هم عليهم َّ
بكل
كاألبداف كالدنيا كاآلخرة كُب ساير عوآب الوجود متصفوف ٌ
صفات الكماؿ ا١تمكن ُب ذلك العآب ،كما خلق سواهم من
أصماؼ ا٠تلق من ا١تبلئك ة كاٞتن كاإلنس كساير ا١توجودات
السماكيٌة كاألرضيٌة إالٌ كقد أمرهم بطاعتهم.
٤تمد بن شاذاف عن ٛتراف بن أعُت
في احملكي عن كتاب ٌ
ٝتعت موالنا اإلماـ أبا عبد اهلل  ٭ت ٌدث عن أبيه 
قاؿ :ي
السبلـ  :إ ٌف رجبلن من شيعة أمَت ا١تؤممُت 
كعن آبائه عليهم َّ
علي عليهما
كاف مريضان شديد ٌ
اٟتمى ،عاده اإلماـ اٟتسُت بن ٌ
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الر يجل،
اٟتمى عن َّ
َّ
لما دخل من باب الدار طارت ٌ
السبلـ ٌ
اٟتمى لتهرب ممكم،
قاؿ :قد رضيت ٔتا أكتيتم به حقان حقان ،ك ٌ
قاؿ له اإلماـ  :كاهلل ما خلق اهلل شيئان إالٌ كقد أمره بالطاعة
اسة؟ قاؿ ا١تريض  :إذا ٨تن نسمع
كب
لما ،كنادل اإلماـ  :يا ٌ
الصوت كال نرل الشخص يقوؿ  :لبيك .قاؿ  :أليس أم ً
رؾ
ٌ
ى
عدكان أك مذنبان ،لكي يكوف كفارة
أمَت ا١تؤممُت أالٌ تقريب إالٌ ٌ
الرجل ا١تريض هو عبد اهلل بن شداد
لذنوبه ،ما باؿ هذا؟ ككاف ٌ
ا٢تادم الليثي.
علً
كل شيء مأمور بإطاعتهم،
ف
أ
أمثاله
ك
اٟتديث
هذا
من
م
ٌ
ي
ٌ
كل أمر مطلوب كخَت مرغوب،كال
كهم الوسيلة ُب ا٠تلق ُب ٌ
رد كساطتهم ،إذا رجع إٔب عقله
ٯتكن ألحد من ٚتيع ا٠تلق ٌ
اٟتق من الباطل
ك همه ١تا يرل من الكماؿ ،كميزاف تشخيص ٌ
يهم كهو ا١تراد من قوله ُ ب الزيارة" :كأكتيما صل ا٠تطاب"
كُب الزيارة اٞتامعة" :ك صل ا٠تطاب عمدكم".
٭تتج
هم عليهم َّ
السبلـ ٌ
اٟتجة قبل ا٠تلق أل ٌف اهلل أراد أ ٍف ٌ
كل شيء ظهر من مشيئة اهلل تعأب
ّٔم على ا٠تبلئق أٚتعُتٌ ،
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٤تمد كعظم شأهنم كقرب ممػزلتهم ،كأنه ليس
شرا ة مقاؿ آؿ ٌ
بُت ا٠تلق كا٠تالق باب كال سبيل كال كاسطة إالٌ ممهم عليهم
السبلـ.
َّ
ً
مر ما ركاه سعد األشعرم
ٌ
كيدؿ على هذا كلٌه مضا ان ل ىما ٌ
بإسماده إٔب جابر عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ :إ ٌف اهلل
خلق أربعة عشر نوران من نور عظمته ،قبل خلق آدـ بأربعة عشر
ّْدهم
ألف عاـ ،هي أركاحما ،قيل له  :يابن رسوؿ اهلل عد ٍ
بأسمائهم ىمن هؤالء األربعة عشر نوران؟
كعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت كتسعة
قاؿ ٌ :
٤تمد ٌ
السبلـٍ ،بٌ عدَّهم
من ذرية اٟتسُت تاسعهم قائمهم عليه كعليهم َّ
بأٝتائهم.
ٍبٌ قاؿ  " :لي واهلل األوصياا الخقفاا ي بعد رسنل
النبنة،
اهلل ،و لي السثا ف النف أعطاىا اهلل بينا ،و لي سرة ّ
و نبت الروسة ،و عدن اللكسة ،و صابيح العقت ،و نضع

سر اهللَ ،سي و ى
الرسالة ،و خنقف السالئكة ،و نضع ّ
بعجد ا و ى بعجد اهلل وَي خفره خفر ذ ةَ اهلل وعجده ،عر نا
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َي عر نا ،ووجقنا َي وجقنا ،لي األسساا الللنى ،النف و
تبل اهلل ي العبا عت وً إوّ بسعر ننا  .و لي واهلل الكقسات

النف تقتاىا آ م ي ربّو ناب اهلل عقيو ،إ ّن اهلل تعالى خقتنا
وصنر ا أولي صنر ا ،ووعقنا عينو عقى
أولي خقتناّ ،

عبا ه ،وللا و الناطق ف خقتو ،و ده السبلنطة عقيجت بالرأ ة

وخزان
والروسة ،وووجو الّذي ؤتى نو ،وبابو الّذي ّ
دل عقيوّ ،
ّ
عقسو وتراوسة وويو ،وأعالم نو ،والعروة النأتى ،والدليل

لسي اىندى ،وبنا أأسرت األ سار وأ نعت الثسار،
الناضح َ

اللساا ،و بت عش ُ
وورت األ جار ،و ـزل الغيي ي ّ
ف اهلل ،وا ت اهلل لنو
األرض ،وبعبا تنا عُبِ َد اهلل ،ولنو ا ا عُ ِر َ

لتقت نوً ُـ ْع َس ُ نو ،أو
وصيّة سبتت ،وعج ٌد أُخذ عقيناُ ،
األولنن واآلخرون".
َ ْذ َىل نو ّ

َّـ ،أهنم حجج اهلل تعأب على ٚتيع العوآب ،أم
ظهر ٦تا تقد ى
أهنم اٟتجج على ٚتيع ىمن ُب الوجود ٦تا دكف العرش إٔب ما ٖتت
اٟتجة من
الثرل ٍبٌ إهنم حجج اهلل على الكل ّتميع أقساـ ٌ
ا١تتضمن للربهاف العقلي ،كالعملي ال ٌداؿ على صدؽ
القوؿ
ّْ
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السبلـ حجج اهلل تعأب قوالن ك عبلن كصفةن،
ا١تدَّعى ،هم عليهم َّ
حجة اهلل تعأب ،باألمور القطعيٌة ال ٌدالٌة عليها،
كأثبتوا كوهنم ٌ
الصادرة
كأ٫تها كوف قو٢تم مطابقان للعقل كالربهاف ،كا١تعجزات ٌ
عمهم ال ٌدالٌة على صدؽ دعواهم.
*****

قاؿ  " :الطَّالً عمٗكَ ضالًوََ

عسَفَكَ مبا عسَّفَكَ بْ اهلل

ٌٔعتك ببعض ٌعٕتك اليت أٌت أِمّا ٔفٕقّا".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنى ىذه ِ
الفترة:
أبلغك يا سيدم يا صاحب األمر أشواقي كٖتياٌب أك
إ٘ب ى
السبلـ ػ حسبما أشرنا ُب البحو ث السابقة ػ ٔتعٌت أطلب
يكوف َّ
من اهلل السبلمة لك من اآل ات كالبليات ،أك ٔتعٌت اإلستسبلـ
إليك كاإلنقياد إٔب جمابك ا ألقدس .كهذه ا١تصاديق صحيحة
السبلـ.
كتمطبق على مفهوـ َّ
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كعليه يكوف حاصل اٞتملة  :السبلـ عليك أم ٖتياٌب
كأشواقي عليك ٖتيات كأشواؽ مؤمن عارؼ بشخصك الكرٙب
عر ه اهلل أف يػى ٍع ًرىك.
معر ةن إ٢تية ْتسب ما ٌ
السبلـ عليك أم سبلـ استسبلـ كانقياد إٔب جمابك
ك َّ
ؼ إماـ زمانه ،معر ةن من اهلل تعأب لك
األقدس ،إنقياد من ىعىر ى
ألنما عاجزكف عن معر تك ،كيف نصفك ٔتا ٨تن قاصركف عن
دركه كالوصوؿ إٔب كمهه ،كيف ال؟ كقد قاؿ  :الميب ْتق ج ٌدؾ

عقف ا عرف
مؤب الثقلُت باٟتديث ا١تتواتر بُت الفريقُت  " :ا ّ
عرَه إوّ اهلل
اهلل إوّ أ ا وأ َ
ت ،و ا عر نف إوّ اهلل وأ ت ،و ا َ
وأ ا".
كقاؿ آباؤؾ سيٌدم " :أ ر ا صع ٌ لنصع أو ِعقْسنا
باللر و لنسقو
وسر
صع لنصع
لنلر ّ
ّ
ّ
وسر تنّع ّ
رسل وو عبد ا نلي اهلل قبو
و َ قَه َّ
ترب وو بف َ
باإل سان".
بالسٌر كيف ٯتكن
سران مستسرانٌ ،
ىمن كاف أمره ٌ
كسران مقن عان ٌ
يعر ك اهلل للعباد إ ّن ىذا الترآن دعن لقنف
أ ٍف يعر ك إ ٍف ٓب ٌ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………294.…………...

الروس أىل البيت
ىف أ نم  إ سا ر د اهلل ليذى عنكت ّ

طجر ت تطجيراً إ سا وليكت اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا.
و ّ
ا١تهدم  هي جزء من ا١تعر ة الكاملة
كمعر تما لئلماـ
ٌ
اليت ال يعر هم ّٔا أحد إالٌ اهلل لؤلحاديث ا١تتقدّْمة ،من هما أشار
ه بو
ه بسا َّ
عر َ
اإلماـ ُب هذه الزيارة بقوله َ " :ي عر َ

اهلل" الباء آبتصلة ٔتا ا١توصولة تفيد التبعيض أم ببعض ما
عر ما بعض أحواله
عر ى
السٌر ُب أنه ٌ
عز شأنه ٌ
ٌ
ك به اهلل تعأب ،ك ٌ
كل أحواله ،هو أ ٌف قوابلما ناقصة كماهياتما ٤تدكدة،
 ال ٌ
كنفوسما إٔب األرض مشدكدة ،هذا مضا ان إٔب أ ٌف هذا العظيم هو
القمة ُب اٞتبلؿ
كأجداده ا١تيامُت بلغوا الذركة ُب الكماؿ ،ك ٌ
كالبهاء ،بل أحد يستوعب كما٢تم ،كال ٥تلوؽ ٯتكن أ ٍف يستغرؽ
يتصور أنٌه رٌٔتا ٭تيط
ُب جبل٢تم ،بل تضيق الدنيا على ىمن ٌ
السٌر ُب عدـ اإلحاطة أ ٌف ذكاهتم الطاهرة هي السبب
بذكاهتم ،ك ٌ
العظيم ا١تتصل بُت األرض كالسماء.
ا٠تلق غَت قادرين على معر ة اإلماـ الكاملة ،كما إهنم غَت
قادرين على معر ة نعوته اليت هو أهل ٢تا ،المعت أم الصفة
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كل حاالته ،كنعوت اإلماـ مبلزمة
تتبع ا١تمعوت أك ا١توصوؼ ُب ٌ
له ال تفارقه ،مبلزمة الظل لذم الظل ،كمبلزمة نور الشمس
للشمس ،كما إنما ال ندرؾ ذاته الشريفة كذا ال ٯتكمما أف ندرؾ
صفاته ا١تبلزمة لذاته الكرٯتة ،اليت هي صفة هلل تعأب تعكس عن
الذات األحديٌة.
ا١تهدم  ألقاب كنعوت كثيرة ذ ىكر أحد األكابر
كلئلماـ
ٌ

أعلى اهلل مقامه(ٕٔٔ) حدكد ا١تائة كٜتسان كٙتانُت كصفان كلقبان.
كهذه األلقاب الشريفة تعكس عن ذات اإلماـ ا١تهدم 
ا١تمسوسة كجده أمَت ا١تؤممُت  بذات اهلل تبارؾ كتعأب،
ىمن كاف من ربه كقاب قوسُت أك أدٗب ،ىمن كاف ٦تسوسان بذات
اهلل ا١تقَّدسة كيف ٯتكن أ ٍف نستوعب نعوته كأكصا ه؟ !!
السٌر
ٌأما أنه  أهلها ،قد عر ماه ،كأما أنه  وقها ٌ
يه ،ا ٌف األلفاظ ػ كهي المعوت الدالة على شخصه الكرٙب ػ ال
ٯتكن أ ٍف تكوف نفس الذات ،بل هي ٖتكي عن الذات ،مضا ان
إٔب أ ٌف العقوؿ البشريٌة بل عقوؿ ا١تبلئكة ال تتحمل حقيقة نعوته
كأكصا ه ،كذلك لعدـ إمكاهنا إدراؾ ذاته ،إدراؾ الوصف رع

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………296.…………...

إدراؾ الذات ،إذا ٓب ٯتكن إدراؾ الذات ،ال ٯتكن و
حيمئذ إدراؾ
ا١تهدم  وؽ هذه األكصاؼ
الوصف بطر ويق ٍأكىٔب ،اإلماـ
ٌ
لكن العقوؿ ٗتبو عن إدراؾ مقامه ،كالوصوؿ إٔب كمه
كالمعوت ٌ
جبلله ،من هما نسلٌم عليه بالسبلـ الكامل الوارد ُب دعاء
(*)
النام
ل
الكا
اهلل
سالم
"
:

له
و
بق
ة
باٟتج
اإلستغاثة
ُ ُ
ٌ
العام ،وصقناتُو الدائسةُ ،وبر اتُو التائسةُ النا ةُ عقى
الشا ُل ُ
وسة اهلل ووليو ف أرضو وبال ه وخقيفنو عقى خقتو
ّ

وعبا ه."...



)*( ركاه أحد ا١تؤممُت نقبلن عن رجل جليل رآه ُب ا١تماـ كعلَّ ىمه إياه ا١تركيٌة ُب ا١تفاتيح
األنوار.ِْٔ/ٗٗ:

 ،ُٕٗ:كْتار
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قاؿ " :أشّد أٌّكَ اذتجّ ٛعم ٜوََ ِ وضٔ ٜوََ

بقي ٔأُ

ِي الػالبُٕ ٔأٔلٗاءك ِي الفائصُٔ ٔأعداءك ِي ارتاضسُٔ

حصبكَ

".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهم ٍُت:
ا١تباركة إٔب أمرين َّ
تشَت هذه اٞتملة ى

األول :إقرار الداعي كالسالك إٔب شاطئ كاليتهم بأ ٌف عليه
ّ
ا١تهدم  ػ ٘تامان كآبآئه ا١تيامُت ػ
أ ٍف يذعن كيسلٌم بأ ٌف اإلماـ
ٌ
اٟتجة اإل ٢تيٌة ا١تطلىقة ػ كببل قيد ػ على ىمن وؽ األرض ػ أم
هو ٌ
كمن ٖتت الثرل ػ حسبما جاء ُب األخبار ػ  ،ممها ما
السماء ػ ى
أكرده صاحب البصائر(*) ،كاآلٌب:
(ٔ) ـ حدثما أٛتد بن اٟتسُت بن سعيد عن علي بن أسباط
عن أبيه أسباط عن سورة بن كليب قاؿ  :قاؿ ٕب أبو جعفر
)*(
خزاف اهلل ُب السماء كاألرض على ًع ٍل ًم ًه .
األئمة ٌ
بصائر الدرجات ُِّ/ِ:بابُٗ ُب أ ٌف ٌ
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 :كاهلل إ اٌف ٠تزاف اهلل ُب ٝتائه كأرضه ال على ذهب كال على
ضة إال على علمه.
(ٕ) ـ حدثما إبراهيم بن هاشم عن أيب عبد اهلل الربقي عن
خلف بن ٛتاد عن ذريح احملاريب عن أيب ٛتزة الثمإب عن أيب
من ٠تزنة اهلل ُب األرض كخزنته ُب السماء
جعفر  قاؿ :إ ٌف اٌ
لسما ٓتزاف على ذهب كال ضة.
(ٖ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن المضر بن شعيب عن

خالد بن ماد عن أيب ٛتزة الثمإب عن أيب جعفر  قاؿ:
ٝتعته يقوؿ :كاهلل إ اٌف ٠تزاف اهلل ُب ٝتائه كخزانه ُب أرضه ال على
ذهب كال على ضة كإف مما ٟتملة العرش يوـ القيامة.
(ٗ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن علي بن اٟتكم عن ذريح

احملاريب عن أيب ٛتزة الثمإب عن علي بن اٟتسُت  قاؿ:
من ٠تزاف اهلل ُب ٝتائه كخزانه ُب أرضه كلسما
ٝتعته يقوؿ  :إ ٌف اٌ
ٓتزاف على ذهب كال ضة.
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(٘) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن سماف عن عمار

بن مركاف عن ا١تمخل بن ٚتيل عن جابر اٞتعفي قاؿ  :قاؿ أبو
جعفر  :كاهلل إ اٌف ٠تزاف اهلل ُب السماء كخزانه ُب األرض .

( )ٙـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت بن سعيد كأيب عبد
اهلل الربقي عن أيب طالب عن سدير قاؿ  :قلت :جعلت داؾ ما
أنتم؟ قاؿ ٨ :تن خزاف اهلل على علم اهلل ك٨تن تراٚتة كحي
اهلل ٨تن اّبجة البالغة على من دكف السماء ك وؽ األرض.
( )ٚـ حدثما ٤تمد بن عبد اٞتبار عن أيب عبد اهلل الربقي عن
ضالة بن أيوب عن عبد اهلل بن أيب يعفور قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل
 :يا ابن أيب يعفور إف اهلل كاحد متوحد بالوحدانية متفرد
بأمره خلقهم خلقان ق ٌدرهم لذلك األ مر محن هم يا ابن أيب
يعفور محن حجج اهلل ُب عباده كخزانه على علمه كالقائموف
بذلك.
( )ٛـ حدثما أٛتد بن موسى عن اٟتسن بن موسى ا٠تشاب
عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت قاؿ ٝ :تعت أبا عبد
اهلل  يقوؿ٨ :تن كالة أمر اهلل كخزنة علم اهلل كعيبة كحي اهلل.
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( )ٜـ حدثما أٛتد عن اٟتسُت بن راشد عن موسى بن

القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :إف
اهلل خلقما أحسن خلقما كصورنا أحسن صورنا جعلما خزانه ُب
ٝتاكاته كأرضه كلوالنا ما عرؼ اهلل.
(ٓٔ) ـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن العباس بن معركؼ عن

أيب عبد الرٛتن البصرم عن أيب ا١تعز ا عن أيب بصَت عن خيثمة
عن أيب جعفر  قاؿٝ :تعته يقوؿ٨ :تن خزاف اهلل.

(ٔٔ) ـ حدثما علي بن ٤تمد عن القسم بن ٤تمد عن
سليماف بن داكد ا١تمقرم عن سفياف بن موسى عن سدير عن أيب
جعفر  قاؿٝ :تعته يقوؿ ٨ :تن خزاف اهلل ُب الدنيا كاآل خرة
كشيعتما خزانما كلوالنا ما عرؼ اهلل.
(ٕٔ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن المضر بن شعيب عن
٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة الثمإب قاؿ ٝتعت أبا جعفر 
يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ اهلل تبارؾ كتعأب  :استكماؿ حجيت
على األشقياء من أمتك من ترؾ كالية علي كاألكصياء من بعدؾ
إف يهم سمتك كسمة األنبياء من قبلك كهم خزاف علمي من
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بعدؾ ٍب قاؿ رسوؿ اهلل  :لقد أنبأ٘ب جربئيل بأٝتائهم كأٝتاء
آبائهم.
(ٖٔ) ـ حدثما ٤تمد بن هاركف عن علي بن جعفر عن أيب
اٟتسن بن موسى بن جعفر قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :إف اهلل
خزانه ُب
خلقما أحسن خلقما كصورنا ؼ أحسن صورنا جعلما ٌ
ٝتاكاته كأرضه.
(ٗٔ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن علي بن اٟتكم عن داكد

العجلي عن زرارة عن ٛتراف عن أيب جعفر  قاؿ :إف اهلل
تبارؾ كتعأب أخذ ا١تيثاؽ على أكٕب العزـ أ٘ب ربكم ك٤تمد رسوٕب
كعلي أمَت ا١تؤممُت  كأكصياؤه من بعده كالة أـ رم كخزاف
علمي كأف ا١تهدم أنتصر به لديٍت.
(٘ٔ) ـ حدثٍت عبد اهلل بن ٤تمد عن إبراهيم بن ٤تمد عن
عبد اهلل بن جبلة عن ذريح عن أيب عبد اهلل  قاؿٝ :تعته
يقوؿ٨ :تن ٠تزاف اهلل ُب األرض كخزانه ُب السماء لسما ٓتزانه
من ٟتملة عرشه يوـ القيامة .
على ذهب كال ضة كإ ٌف اٌ
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( )ٔٙـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن أيب عبد اهلل الربقي عن

اٟتسُت بن عثماف عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة الثمإب عن
أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب ِ ِ 
صراط القَّ ِو الَّ ِذي لَوُ

الل ِ
ساوات و ا ِف ْاألَ ْر ِ
ض  يعٍت عليا إنه جعل عليا
ا ِف َّ
خازنه عٔب ما ُب السماكات كما ُب األرض من شي ء كائتممه
عليه أال إٔب اهلل تصَت األمور.
حجة على كل
اإلماـ القائم ػ ركحي لًتاب نعليه الفداء ػ ٌ
شيء ،على ا١تبلئكة كاٞتن كالشجر كا١تدر كاٟتجر كالمبات
بكل مصاديقه من األنبياء كا١ترسلُت
كاٟتيواف ،كاإلنساف ٌ
اٟتجة على ا٠تلق الٌذم
كاألكصياء كاألخيار كاألشرار ،بل هو ٌ
خلف ا١تشرؽ كا١تغرب على غَت كوكبما األرض حسبما جاء ُب
األخبار ،كقد أكردنا قسمان ممها.
اٟتجة
هذا كقد جاء ُب بعض األخبار األخرل أنه لوال ٌ
لساخت األرض بأهلها ك٨تن نورد بعضان ممها بإسمادنا إٔب
الصفار(*) ،هي اآلٌب:
)*( بصائر ال ٌدرجات َٖٓ/َُ:بابُِ ُب أ ٌف األرض ال يبقى بغَت إماـ ،كلو بقيت لساخت .
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(ٔ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن أيب داكد ا١تسًتؽ عن أٛتد

بقى األرض بغَت
بن عمر قاؿ  :قلت أليب اٟتسن  :هل ت
بقى األرض إال أف
إماـ إنا نركم عن أيب عبد اهلل  قاؿ :ال ت
بقى إذا لساخت.
يسخط اهلل على العباد قاؿ :ال ت
(ٕ) ـ حدثما ٤تمد بن عيسى عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب

ٛتزة الثمإب قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل  :تبقى األرض بغَت
إماـ؟ قاؿ  :لو بقيت األرض بغَت إماـ لساخت.
(ٖ) ـ حدثما ٤تمد بن عيسى قاؿ  :حدثٍت ا١تؤمن حدثٍت أبو
هراسة عن أيب جعفر  قاؿ :لو أف اإلماـ ر ع من األرض
ساعة لساخت بأهله كما ٯتوج البحر بأهله.
(ٗ) ـ حدثما ٤تمد بن علي بن إٝتاعيل عن العباس بن
معركؼ عن علي بن مهزيار عن ٤تمد بن ا٢تيثم عن ٤تمد بن
كوف األرض
الفضيل عن أيب اٟتسن الرضا  قاؿ :قلت له :ت
ببل إماـ يها؟ قاؿ :ال إذان ساخت بأهلها.
(٘) ـ حدثما ٤تمد بن سليماف عن سعد بن سعد عن أٛتد
بن عمر عن أيب اٟتسن الرضا  قاؿ :قلت له  :هل تبقى
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األرض بغَت إماـ ؟ قاؿ  :ال قلت  :إنا نركم عن أيب عبد
اهلل  أنه قاؿ  :ال تبقى إال أف يسخط اهلل على العباد ؟ قاؿ
 :ال تبقى إذان لساخت.
( )ٙـ حدثما اٟتسُت بن ٤تمد عن معلى بن محمد عن اٟتسن
بن علي الوشاء قاؿ  :سألت الرضا  :هل تبقى األرض بغَت
إماـ؟ قاؿ :ال قلت إ ٌفا نرك م أهنا ال تبقى إال أف يسخط اهلل
على العباد قاؿ :ال تبقى إذان لساخت.

( )ٚـ حدثما ٤تمد بن ٤تمد عن أيب طاهر ٤تمد بن سليماف
عن أٛتد بن هبلؿ قاؿ :أخرب٘ب سعيد عن سليماف اٞتعفرم قاؿ :
سألت أبا اٟتسن الرضا  قلتٗ :تلو األرض من حجة اهلل
قاؿ :لو خلت األرض طر ة عُت من حجة لساخت بأهلها.
ا١ترسلُت
بل إنما نعتقد أ ٌف كاليتهم كاجبة حىت على األنبياء ك ى
بداللة األخبار(*) الواردة ُب هذا الشأف نذكر ممها ما يأٌب:

)*(
السبلـ .
األئمة عليهم َّ
بصائر ال ٌدرجات ْٗ/ِ:بابٗ ُب كالية ٌ
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(ٔ) ـ حدثما ا لسمدم بن ٤تمد عن يونس بن يعقوب عن

عبد األعلى قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل  ما نبئ نيب قط إال ٔتعر ة
عمف سوانا.
حقما كبفضلما ٌ

(ٕ) ـ حدثما علي بن إٝتاعيل عن ٤تمد بن عمرك عن يونس
بن يعقوب عن عبد األعلى عن أيب بصَت قاؿ ٝ :تعت أبا عبد
اهلل  يقوؿ :ما من نيب نبئ كال من رسوؿ أرسل إال بواليتما
عمف سوانا.
كبفضلما ٌ

(ٖ) ـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن ابن سماف عن يونس بن
يعقوب عن عبد األعلى مؤب آؿ ساـ قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل
انا
 يقوؿ :ما تمبأ نيب قط إال ٔتعر ة حقما كبفضلما عمن سو .

(ٗ) ـ حدثما عبد اهلل بن ٤تمد عن يو نس بن يعقوب عن
عبد األعلى قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :ما تمبأ نيب قط
إال ٔتعر ة حقما كبفضلما على من سوانا.
(٘) ـ حدثما ٤تمد بن عيسى عن ٤تمد بن سليماف عن

يونس بن يعقوب عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ :
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ما من نيب نبئ كال من رسوؿ أرسل إال بوالينت ا كبفضلما على من
سوانا.
( )ٙـ حدثما يعقوب بن يزيد عن ٭تِت بن ا١تبارؾ عن عبد اهلل
بن جبلة عن ٛتيد بن شعيب السبيعي عن جابر قاؿ  :قاؿ أبو
جعفر  :كاليتما كالية اهلل اليت ٓب يبعث نبيا قط إال ّٔا.
( )ٚـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن كهيب بن حفص عن أيب
بصَت ؽاؿ  :قاؿ أبو جعفر  :كاليتما كالية اهلل اليت ٓب يبعث
اهلل نبيا قط إال ّٔا.
( )ٛـ حدثما ٛتزة بن يعلى عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب
ٛتزة الثمإب عن أيب جعفر  أنه قاؿ :كاليتما كالية اهلل اليت ٓب
يبعث نبيا قط إال ّٔا.
( )ٜـ حدثما سلمة بن ا٠تطاب عن علي بن سيف بن عمَتة
عن العباس بن عامر عن أٛتد بن رزؽ الغشا٘ب عن ٤تمد بن
عبد الرٛتن عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ  :كاليتما كالية اهلل اليت
ٓب يبعث نبيا قط إال ّٔا.
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الثا ف :إ ٌف أتباع اإلماـ ا١تهدم ػ ركحي داه ػ هم أكلياؤه
ذمف ي ٌدع ػكف أهنم عٔب خطاه ،كيتقربوف
الفائزكف ،كليس أكلئك الٌ ػ
إٔب أعدائه كمبغضيه من الكفار كا١تما قُت.
قد جاء ُب األخبار أ ٌف كالية اهلل ك٤تبته ال تيماؿ إالٌ ٔتحبٌة آؿ
٤تمد ككالية أكليائهم كالرباءة من أعدائهم ،ىمن ٌادعى ٤تبتهم ٍبٌ
ٌ
كأب أعداءهم ييعترب كاذبان كمما قان.
قد جاء ُب جامع األخبا ر :إ ٌف اهلل أكحى إٔب موسى  :هل
عملت ٕب عمبلن قط؟ قاؿ  :إ٢تي صليت لك كصمت
كتصدقت كذكرت لك ،قاؿ  :إ ٌف الصبلة لك برهاف ،كالصوـ
عملت ٕب ! قاؿ
نور ،أم عمل
ى
الذكر ه
يجمٌة ،كالصدقة ظلّّ ،ك ى
موسى  :إ٢تي دلٌٍت على عمل هو لك.
عدكان قط؟!
اليت ٕب كليٌان كهل عاد ى
قاؿ :يا موسى هل ك ى
يت ٕب ٌ
اٟتب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل.
أحب األعماؿ ُّ
علم موسى أ ٌف ٌ
كعن حفص البخًتم عن موالنا أيب عبد اهلل  قاؿ :إ ٌف
الرجل ليىحبَّكم كما يعرؼ ما أنتم عليه يدخله اهلل اٞتمة ْتبكم،
ٌ
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الرجل ليبغ ضكم كما يعرؼ ما أنتم عليه يدخله اهلل
كإ ٌف ٌ
ببغضكم المار.
كعن جابر اٞتعفي عن موالنا أيب جعفر  قاؿ :إذا
٭تب أهل
أردت أف تعلم أ ٌف يك خَتان انظر إٔب قلبك إف كاف ٌ
طاعة اهلل كيبغض أهل معصيته فيك خَت كاهلل ٭تبك ،كإ ٍف كاف
ك٭تب أهل معصيته ليس يك خَت كاهلل
يبغض أهل طاعة اهلل ٌ
أحب.
يبغضك كا١ترء مع ىمن ٌ
كعن إسحاؽ بن عمار عن أيب عبد اهلل  قاؿ :كل من
ٓب ٭تب على الدين كٓب يبغض على الدين بل دين له.
كُب أمإب الصدكؽ بإسماده إٔب هشاـ بن سآب عن موالنا
اإلماـ الصادؽ  قاؿ :ىمن جالس لما عائبان (أم يقدح بما
كيفًتم عليما ) أك كاصل لما قاطعان أك قطع لما كاصبلن أك كأب لما
عدكان أك عادل لما كليان قد كفر بالذم أنػزؿ السبع ا١تثا٘ب كالقرآف
ٌ
العظيم.
٤تمداه كا علياه كا اطماه من شيعة اليوـ ،إهنم ػ ال سيٌما
كا ٌ
ا١تتحزبوف ممهم ػ جالسوا العائبُت على آؿ البيت ككصلوا
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القاطعُت كهم األشاعرة المواصب ،كقطعوا ا١توالُت ػ أم كل من
كتعصبهم أك ٓب يعتقد ٔتا يديموف ػ
ٓب يكن على شاكلتهم كٖتزّٔم ٌ
ككالوا أعداءى اهلل ،بل ٕتد رجبلن أك إمرأة من هؤالء إالٌ كم ك ٌادكف
كل ىمن كاف له مع
ىمن يبغض آؿ ٌ
٤تمد كيتحببوف إليهم ،كعادكا ٌ
كل ذلك ألهنم ال يقولوف ٔتقالتهم كمشرّٔم
ٌ
األئمة صلةٌ ،
السياسي ،كصدؽ عليهم قوله تعأب  :الّذ ي ؤذون السؤ نيي

والسؤ نات بغير ا ا نلبنا تد اونسقنا بجنا اً وإأساً بيناً 
كقاؿ تعأب  :و تسد ن اً ؤ ننن باهلل والينم اآلخر ُنا ُّدون
َي وا ّ اهلل ورسنلو ولن ا نا آبااَىت أو أبنااىت أو إخنا جت

أو عشيرتجت أولئه ن في قنبجت اإل سان وأ ّدىت بروح
نو و دخقجت ونات تسري ي تلنجا األ جار خالد ي يجا

رضف اهلل عنجت ورضنا عنو أولئه وزب اهلل أو إ ّن وزب اهلل
ىت السفقلنن ( آّادلةٌ ،)ِِ/أما الٌذين ال تمطبق عليهم

األكصاؼ ا١تذكورة ُب هذه اآلية كال ُب آية الوالية  :إ سا وليكت

اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا الّذ ي تيسنن الصالة و ؤتنن الز اة
ننل اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا إ ّن وزب
وىت را عنن وَي ّ
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اهلل ىت الغالبنن ( ا١تائدة ،)ٓٓ/ىمن يتؤب أمَت ا١تؤممُت عليان
عدكه ٔتقتضى قوله ُب سورة آّادلة ِِ/
يتربأ من ٌ
 عليه أ ٍف ٌ
حاد اهلل كرسوله يما
كل ىمن ٌ
أم ال ب ٌد للموإب أ ٍف يبغض أيضان ٌ
علي بن أيب طالب
يقوالف ،أٓب يقل اهلل كرسوله إ ٌف كالية اإلماـ ٌ
 حصٍت ىمن دخل حصٍت أ ًىم ىن من عذايب؟ أٓب يقل
الرسوؿ " :اللهم ك ًاؿ من كااله ً
كعاد ىمن عاداه كانصر ىمن
ٌ ى
ٌ
نصره؟"...
العامة يعادكف ىمن
العامة يوالوف اإلماـ عليان؟ هل أ ٌف ٌ
هل أ ٌف ٌ
يعادم اإلماـ عليٌان ؟ كبلٌ ،بل هم األعداء ،كيعادكف شيعة
علي
اإلماـ علي  ، كمع هذا نرل ىمن يمتسب إٔب اإلماـ ٌ
علي  ،هم يتقربوف إٔب
ٌ 
يتقرب إٔب أعداء اإلماـ ٌ
الشياطُت يصدؽ عليهم قوله تعأب   :نم بعثجت اهلل وسيعاً
يلقفون لو سا لقفنن لكت و للبنن أ جت عقى فا أو
إ جت ىت الكا رون ،اسنلنذ عقيجت الشيطان أ لاىت ذ ر

اهلل أولئه وزب الشيطان أو إ ّن وزب الشيطان ىت
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الخاسرون ،إ ّن الّذ ي لا ون اهلل ورسنلو أولئه ف األذلّيي،

ني عز ز.
ن اهلل
ألغقبي أ ا ورسقف إ ّن اهلل ٌّ
ّ
٤تمد العسكرم  قاؿ:
كُب عيوف األخبار عن موالنا أيب ٌ
أحب ُب اهلل كأبغض
قاؿ رسوؿ اهلل لبعض أصحابه ذات يوـَّ ،
ُب اهلل كك ًاؿ ُب اهلل ً
كعاد ُب اهلل ،إنه ال تيماؿ كالية اهلل إالٌ
كصيامه
طعم اإلٯتاف كإ ٍف كثرت صبلتيه
ي
رجل ى
بذلك ،كال ٬تد ه
حىت يكوف كذلك ،كقد صارت مؤاخاةي ً
أكثرها
الماس ى
يومكم هذا ى
ُب الدنيا ،عليها يتوادكف كعليها يتباغضوف ،كذلك ال يغٍت عمهم
أعلم أ٘ب قد
من اهلل شيئان ،قاؿ له ػ أم هذا الصحايب ػ ككيف ي
كٕب اهلل حىت أكاليه ،كمن عد ًكه حىت
اليت
ي
ك ي
كعاديت ُب اهلل ى
كم ٍن ٌ
ٕب  ،قاؿ  :أترل
أعاديه؟ أشار له رسوؿ اهلل إٔب اإلماـ ع ٌ
كٕب
كٕب هذا َّ
هذا؟ قاؿ :بلى ،قاؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ُّ :
اهلل والًًه ،كعدك هذا عدك اهلل ً
كٕب هذا كلو أنه قاتل
عادهً ،ك ًاؿ َّ
ٌ
ً
ً
عدك هذا ،كلو أنه أبوؾ كك يلدؾ.
أبيك ككلدؾ ،كعاد ٌ
عن ٌ عقى بدا:
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اٟتجة  )...بداية إعًتاؼ الزائر
إ ٌف هذه اٞتملة (أشهد أنٌك ٌ
لئلماـ ا١تهدم ٔتا ٬تب أ ٍف يكوف عليه ا١تؤمن ا١توقن من الصفات
مصاؼ األخيار الٌذين يذكدكف عن اإلماـ
اٞتميلة اليت ٕتعله ُب
ٌ
الفجار ُب الليل كالمهار.
شر األشرار ككيد ٌ
ٌ
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قاؿ ٔ " :أٌّكَ خاشُ

كنِّ عِمِئ ،فاتلُكُنِّ زتلٍٔ ،ستكِّلُ كِّّن

حلّ ٔوُبِطِنُ كنِّ باطن."...
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

خازف إسم اعل مأخوذ من ا١تصدر "ا٠تىٍزف" كهو ػ أم ا٠تزف
ػ ا١تكاف الٌذم ي٭تفت يه األشياء الثميمة ،في التمػزيل وإ ْن ي
فا إوّ عند ا خزائنو و ا نـزلو إوّ بتدر عقنم.
الشق ،ييقاؿ  :تق الشيء تقان أم ش ٌقه ،في
كالفتق :هو ُّ
التمػزيل قوله تعأب  :أولت َر الّذ ي فروا أ ّن اللساوات

واألرض ا نا رتتاً فنتناىسا  أم كانتا ملتزمتُت ممسدتُت
َ
فصلما بيمهما.
ككسعه.
ك تق ا١تسك :خلط به ما يي ٍذكيه ،ك تق الكبلـ ٌ :قومه ٌ
اٟتاد اللساف.
كأ تق السحاب :إنكشف ،كالفتيق هو الفصيح ٌ
كالرتق :اإلنسداد كاإللتئاـ.
ا١تهدم  يه أربع صفات هي
واللاصل :إ ٌف اإلماـ
ٌ
اآلٌب:
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كل ًع ٍلم.
(ٔ) ـ خازف ٌ
كل رتق.
(ٕ) ـ اتق ٌ

كل حق.
(ٖ) ـ ٤تقق ٌ

كل باطل.
(ٗ) ـ مبطل ٌ
لكل ًع ٍلم بل ريب يه ،إذ هو اٟتا ت
ٌأما كونه  خازنان ٌ
من قً
لكل العلوـ ببل استثماء  .كيف ال يكوف
ة
العز
رب
ل
ب
ٌ
ٌ
ى
ٌ
كذلك كقد جعلهم سبحانه أك عية مشيئته كإرادته كمفاتيح غيبه
صلما سابقان ،لذا كرد ُب الزيارة اٞتامعة (كخزاف العًٍلم )
حسبما ٌ
كمفتاحه كسببهي.
ما من علم إالٌ كهم أصله
ي
لكل رتق ،بل ريب يها أيضان ،حيث إ ٌف
ك ٌأما كونه اتقان ٌ
السالـ
األئمة عليهم َّ
هذه القضيٌة قياساهتا معها ،كذلك ٔ :تا أ ٌف ٌ
كجل ،ال ب ٌد أف
صفوة ا٠تلق عمد اهلل تعأب كأكؿ خلق اهلل ٌ
عز ٌ
يصح أ ٍف يكوف أمران
ٯتيزهم بشيء عن غَتهم ،كهذا الشيء ال ٌ
ا١تادة،
ا١تادة كأرقى من ٌ
ماديٌان قط ،بل ال ب ٌد أ ٍف يكوف أمران وؽ ٌ
ٌ
كهذا الشيء أك األمر هو العًٍلم به كبأحواله كأحو ًاؿ ٦تلكته
كبى ٍس ًطق ك صله ك٣تمله كغَت ذلك ٦تا ال ب ٌد من علمه ،لكوهنم
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حججه على خلقه ،ك٘تييزهم بالعً
يتم إالٌ با ٍف تكوف األشياء
ال
م
ل
ٍ
ٌ
حاضرة لديهم كحضورها لدل اهلل تعأب ،كهذا اٟتضور يستلزـ
برمتها ،كاإلحاطة تستلزـ معر ة دقائق األشياء
أ ٍف ٭تيطوا باألشياء ٌ
بتفاصيلها ،كهذا يعٍت الوالية التكويميٌة اليت نعتقد ّٔا ٨تن الشيعة
ألئمتما األطهار.
كل معضلة
وعقيو؛ إ ٌف معٌت الوالية هو أ ٍف ييظهر كيكشف َّ
يظهر أك ييكشف إالٌ من خبل٢تم ،لكوهنم
أك أم ور ال ٯتكن أ ٍف ى
بكل شيء بإذف رّٔم.
احمليطُت ٌ
كل رتق سواء أكاف معنكيان كتفريج
اإلماـ
ٌ
ا١تهدم  اتق ٌ
الكركب كا٢تموـ كالغموـ ككشف ا١تعضبلت العلمية ،أ ـ كاف
ماديان كشفاء ا١ترضى كإحياء ا١توتى كإبراء األكمه كاألبرص كغَت
ذلك.
كل باطل ،كذلك
كل ٌ
حق ،كمبطبلن ٌ
ك ٌأما كونه ٤ تققان ٌ
اٟتق ا١تتمثل ّٔم،
كل باطل ،أل ٌف ٌ
ألنه أصل اٟتق ،يد ع اهلل به ٌ
ال يقول الباطل أ ٍف يقف بوجه أركاحهم كإ ٍف كقف بوجه
أجسادهم ،لقوة أنوارهم اليت هي نور اهلل اهلل نر اللساوات
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واألرض ثل نره سشكاة يجا صباح  ...قد جاء ُب

كجل ُب خلقه،
الصحيح أ ٌف أئمتما عليهم َّ
السبلـ نور اهلل ٌ
عز ٌ
كأ ٌف آية المور نزلت يهم ،عن صاّب بن سهل ا٢تمدا٘ب قاؿ :

كجل  :اهلل نر
قاؿ أبو عبد اهلل ُ ب قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ
السبلـ يجا
اللساوات ثل نره سشكاة
اطمة عليها َّ
صباح اٟتسن السصباح ف زواوة اٟتسُت الزواوة أ جا
درم بُت نساء أهل ال ٌدنيا تن د ي
ن ٌ ٌّ
ري اطمة كوكب ّّ
سرةٍ بار ة إبراهيم  ز نن ة و ر يّة وو غربيّة ال يهوديٌة

كال نصرانيٌة كا ز نجا ضفا ولن لت تسللو ار نر عقى نر
لؤلئمة
إماـ ممها بعد إماـ جدي اهلل لننره َي شاا يهدم ٌ

السبلـ ىمن يشاء و ضرب اهلل األ ثال لقناس  كاٟتديث
عليهم َّ
طويل أخذنا ممه موضع اٟتاجة.
كعن الكليٍت بإسماده إ ٔب يعقوب بن سآب عن رجل عن أيب
جعفر  حديث طويل ك يه أ ٌف اهلل تعأب بعث إٔب أهل
الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من
البيت عليهم َّ
السبلـ بعد ك اة ٌ
يعزيهم سمعوا صوته كٓب يركا شخصه ،كاف ُب تعزيته  :جعلكم
ٌ
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أهل بيت نبيه كاستودعكم علمه كأكرثكم كتابه ،كجعلكم تا بوت

علمه كعصػا عزه ،كضرب لكم مثبلن ـػف نوره(ٗٔٔ).
كُب صحيحة الفضيل بن يسار قاؿ:

قلت أليب عبد اهلل :اهلل نر اللساوات واألرض؟
كجل.
قاؿ  :كذلك اهلل ٌ
عز ٌ

قاؿ :قلت  :ثل نره؟
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم.
قاؿ ٌ :

قلت  :سشكاة؟

صلل اهلل عليه كآله كسلَّم.
قاؿ  :صدر ٌ
٤تمد ٌ

قلت  :يجا صباح؟
ً
المبوة.
قاؿ  :يه نور الع ٍلم يعٍت ٌ
ري؟
قلت  :أ جا ن ٌ ٌّ
قاؿ  :ألم و
شيء تقرأ كأهنا؟
ٌ
قلت :كيف تيػ ٍقىرأ؟

ري].
قاؿ  [ :أ و ن ٌ ٌّ
ٍ
بار ة و ر يّة وو غربيّة؟
قلت :تن د ي سرة َ
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يهودم
علي بن أيب طالب  ال
ٌ
قاؿ  :ذاؾ أمَت ا١تؤمنين ٌ
كال نصرا٘بٌ.
قلت  :كا ز نجا ضفا ولن لت تسللو ار؟
ً
٤تمد من قبل
قاؿ  :يكاد العلم ٮترج من م العآب من آؿ ٌ
أ ٍف يمطق به.

نر عقى نر؟
قلتٌ  :
قاؿ  :اإلماـ ُب اثر اإلماـ(٘ٔٔ).
اإلماـ ٦ تسوس بالمور اإل٢تي ،لذا كرد عن الميب أنه
قاؿ" :و تلبّنا عقيّاً إ و سلنس بذات اهلل" .



قاؿ  " :زضٗتكَ ٖا وٕال ٙإواواّ ِٔادٖاّ ٔٔلٗاّ ٔوُسشداّ ال
أبتغي بكَ بدالّ ٔال أختر وَ دٌٔك ٔلٗاّ".
)*( ركاه أبو نعيم ُب حلية األكلياء ،ٖٔ/ُ:كا٢تيثمي ُب آّمع ،َُّ/ٗ:كالطربا٘ب ُب الكبَت كاألكسط.
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قبلت مسركران سيٌدم أ ٍف أكوف
كا١تعٌت :رضيتك يا موالم أم ي
الك كأ عالك ،كأجعل
بك ُب أقو ى
عبدان كأ ٍف تكوف ٕب إمامان أقتدم ى
رضيت أ ٍف
كل حركاٌب كسكماٌب مطابقة ٟتركاتك كأ عالك كما
ي
ٌ
كمن أنا حىت ال أرضى ،هاديان إٔب
تكوف ٕبّّ ...
كحق ٕب أ ٍف أرضى ى
أمهد لك كلدكلتك
ا٠تَت كالصبلح كالعمل ا١تثمر البمٌاء حىت ٌ
الكرٯتة ،كما إنٍت أتشرؼ بأ ٍف تكوف ٕب كليان تدير أمورم كٖتيط
الوٕب أم أنت القريب
أنت ُّ
بكل كيا٘ب ككجودم يا ابن اٟتسن ! ى
ٌ
أنت
أنت
كل حبيب  .بل ى
كل قريب ،ك ى
ي
اٟتبيب ٕب من ٌ
ٕب من ٌ
الركحيٌة كالفكريٌة كاإلجتماعيٌة ،إذا
ي
ا١ترشد الٌذم ٌ
يوجه حياٌب ٌ
ئيس
كاف الماس كاألحزاب ٢تم مرشد كرئيس ،أنا ليس ٕب ر ه
أنت مرشدم كرئيسي كقائدم ،تسوقٍت إٔب
كمرش هد سواؾ ،ى
الكماؿٌ ،أما غَتيؾ يسوؽ أصحابه إٔب شهواته كنػزكاته ،كلو أ ٌف
لكن اٞتهل يا
هؤالء
وؾ ١تا اٗتذكا ى
الماس عر ى
غَتؾ قائدان كمرشدانٌ ،
ى
ٌ
أصم آذاهنم كأ كارهم ،كٝتٌم
سيٌدم أعمى بصائرهم كقلؤّم بل َّ
أ ئدهتم كلبٌد مشاعرهم ،بل يف ٌكركف إالٌ ٔترشدهم كقائدهم مسوا

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………320.…………...

أم
اهلل أنساهم أنفسهم ،بل يدركف إٔب أين هم سائركف كإٔب ٌ
سيستقركف.
مص وَت هم يه
ٌ
رضاؾ يا
معلوـ كهو ى
ٌأما ىمن ٌاٗت ى
ذؾ قائدان كمرشدان إ ٌف مصَته ه
ابن اٟتسن ،يا ابن اطمة الشهيدة ! يا ابن اطمة ا١تظلومة ،يا
ابن اطمة ا١تقهورة ،يا ابن كليٌة اهلل الكربل يا ابن ىمن كانت من
اهلل كقاب قوسُت أك أدٗب ،يا ابن ىـ ف عر ها قد ىعىرؼ ليلة
القدر ،يا ابن ىم ٍن كاف رضا اهلل برضاها كسخط اهلل بسخطها ،يا
كقرة عُت ا١ترتضى كمهجة قلب اٟتبيب
أسوة موالٌب اطمة ٌ
أنت
علي كابن اٟتسُت
الصفي  .ى
ٌ
ا١تصطفى ،يا ابن أمَت ا١تؤممُت ٌ
كل شيء ،ىمن أنا حىت أرضى
أنت ،كأنا أنا ،أنا ال شيء ،ك ى
ى
أنت ٌ
أ ٍف تكوف ٕب إمامان لوال أ ٌف اهلل عر ٍت شخصك الكرٙب ،ىمن أنا
عليك ،لوال
حىت أرضى أ ٍف تكوف ٕب إمامان لوال أ ٌف اهلل دلٌٍت ى
أنت اٟتبيب،
أنت ،ى
أنت ٓب أعرؼ ىمن ى
أنت ٓب أد ًر ىم ٍن أنا ،كلوال ى
ى
أنت
أنت آّيب ،ى
أنت الطبيب ،ى
أنت الر يق ،ى
أنت القريب ،ى
ى
أنت
أنت ا١تعُت ،ى
أنت الشفيق ،ى
أنت الماصر كا١تسدّْد ،ى
ا١تمقذ ،ى
ريب،
أنت لوال رٛتة ٌ
أنت ال أدرم ىمن ى
أنت السلسبيل ،ى
اٟتياة ،ى
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غَتؾ ،كلن أرضى بغَتؾ
بك بدالن أم ال أريد ى
أنت ال أبتغي ى
أنت ى
ى
يسوؽ حياٌب ،كال أرضى لغَتؾ أ ٍف يكوف مرشدم ،كال أقبل
أ ٍف ى
السهم األكرب ُب قليب،
لك
أبدان أ ٍف أيدخل ُب قليب َّ
حب غَتؾ ،ى
ي
غَت
بل ى
أنت قليب يا حشاشة ؤادم ،كلن أٗتذ كليان ٭تيط بفؤادم ى
بقيت
شخصك الكرٙب يا ابن اٟتسن ! صلٌى اهلل عليك أبدان ما ي
كبقي الليل كالمهار ،كجعلٍت اهلل داءان لًتاب نعليك الطاهرتُت،
لك عبدان ،كتكو ف ٕب كليٌان مرشدان،
بذا أكوف راضيان أ ٍف أكوف ى
آبائك الطاهرين.
ك َّ
عليك كعلى ى
السبلـ ى



قاؿ  " :أشّد أٌكَ اذتلّ الثابت الّر ٙال عٗب فْٗ ٔأُّ َٔعِد
اهلل فٗكَ حلٌّ ال أزتاب لطٕه الػٗبٔ ٛبُعِد اَألًَد ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أشهد كأعتقد شهادة كاعتقاد عارؼ ْتقك عن دليل
أم ي
كبرهاف ال عن تقليد كإجبار أك ً
سوء اختيار بأنك اٟتق الثابت
اٟتق الثابت" قيد احًتازم عن اٟتق
الٌذم ال يتزعزع ،كالتقييد بػ " ٌ
أم ٟتظة كالٌذين ي ٌدعوف أهنم
غَت الثابت الٌذم قد يتزعزع ُب ٌ
٤تمد كلكمهم عمد الزالزؿ كا٢تزات اإلقتصاديٌة
٤تبٌوف آلؿ ٌ
كاإلجتماعيٌة كالركحيٌة تراهم يهوكف ُب ك واد سحيق ،حبان للماؿ
كالسلطة كاٞتاه كا٠تلود إٔب الدعة كالراحة ،هم كما قاؿ اإلماـ
اٟتسُت ُ ب كصيته ا٠تالدة ُب كرببلء  " :الماس عبيد الدنيا
كالدين لعق على ألسمتهم ٭توطونه ما درت معايشهم إذا ٤تصوا
قل الديانوف " أك كما قاؿ تعأب  :و ي الناس َي عبد
بالببلء ٌ
خير إطسأ ّن بو وإ ْن أصابنو ننة
اهلل عقى ورف إن أصابو ٌ
ا تق عقى ووجو خلر الد يا واآلخرة ذل ك ىن الخلران

اٟتج.)ُُ/
السبييٌ ( 
اٟتق على ٨توين:
ك ٌ
عامةن.
ٌ
اٟتق العاـ :كهو أداء اٟتقوؽ ا١تتعلقة با٠تلق ٌ
حق اهلل تعأب كما أمر به.
اٟتق ا٠تاص :كهو أداء ٌ
ٌ
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ككً
ا١تهدم  يؤديهما على
باإلماـ
متعلقُت
اٟتقُت
بل
ى
ٌ
أحسن كجه كأًبٌ صورة  .هذا كله إذا ؼسرنا اٟتق بأداء اٟتقوؽ
ا٠تاصة كهو تعريف عاـ للحقٌ ،أما لو سرناه ٔتعٌت
العامة ك ٌ
ٌ
اإلٯتاف أك اإلعتقاد ،يكوف تعريفان خاصان باإلماـ ا١تهدم ،
هو صاحب اإلعتقاد الثابت كاإلٯتاف الراسخ الٌذم ال يزكؿ
عامة بالوالم ة
أبدان ،كيف يزكؿ كقد أخذ اهلل ا١تواثيق على ا٠تلق ٌ
السبلـ ،كإليك بعض ما أكرده الصفار (*) ُب
٤تمد عليهم َّ
آلؿ ٌ
السبلـ ،قاؿ:
كتابه بصائر ال ٌدرجات حكؿ كالية أئمتما عليهم َّ
(ٔ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن ٤تمد بن إٝتاعيل بن بزيع
كاٟتسُت بن سعيد عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب الصباح الكما٘ب
عن أيب جعفر  قاؿٝ :تعته يقوؿ :كاهلل إف ُب السماء
لسبعُت صمفا من ا١تبلئكة لو اجتمع عليهم أهل األرض كلهم
بواليتما
٭تصوف عدد كل صمف ممهم ما أحصوهم كإهنم ليديموف .
(ٕ) ـ حدثما عبد اهلل ٤تمد بن عيسى عن أخيه عن عبد

الرٛتن بن ٤تمد عن إبراهيم بن أيب الببلد عن سدير الصَتُب عن
)*( بصائر الدرجات ٖٕ/ِ:بابٔ.
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أيب عبد اهلل  قاؿ :إف أمركم هذا عرض على ا١تبلئكة لم
يقر به إال ا١تقربوف.
(ٖ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن إبراهيم بن أيب الببلد عن
سدير الصَتُب عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف أمركم هذا عرض
على ا١تبلئكة لم يقر به إال ا١تقربوف كعرض على األنبياء لم يقر
به إال ا١ترسلكف كعرض على ا١تؤمموف لم يقر به إال ا١تمتحموف.
(ٗ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن ا٢تيثم عن أبيه

عن أيب ٛتزة الثمإب عن أيب جعفر  قاؿ :قاؿ ٕب  :يا أبا
ٛتزة أال ترل أنه اختار ألمرنا من ا١تبلئكة ا١تقربُت كمن األنبياء
ا١ترسلُت كمن ا١تؤممُت ا١تمتحمُت.
(٘) ـ حدثما أٛتد بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن

ا٠تيربم عن يونس بن ظبياف عن أيب عبد اهلل  قاؿٝ :تعماه
يقوؿ ما جاكرت مبلئكة اهلل تبارؾ كتعأب ُب دنوها ممه إال بالذم
أنتم عليه كإف ا١تبلئكة ؿ مصفوف ما تصفوف كيطلبوف ما تطلبوف
كإف من ا١تبلئكة مبلئكة يقولوف  :إف قولما ُب آؿ ٤تمد مثل الذم
جعلتهم عليه.
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( )ٙـ حدثما علي بن ٤تمد عن القاسم بن ٤تمد عن سليماف

بن داكد عن ٛتاد بن عيسى قاؿ :سأؿ رجل أبا عبد اهلل 
قاؿ ا١تبلئكة :أكثر أك بمو آدـ قاؿ  :كالذم نفسي بيده ١تبلئكة
اهلل ُب السماكات أكثر من عدد الًتاب كما ُب السماء موضع
قدـ إال ك يه ملك يقدس له كيسبح كال ُب األرض شجرة كال مثل
غرزة إال ك يها ملك موكل ّٔا يأٌب اهلل كل يوـ بعملها كاهلل أعلم
ّٔا كما ممهم أحد إال كيتقرب إٔب اهلل ُب كل يوـ بواليتما أهل
البيت كيستغفر حملبيما كيلعن أعداءنا كيسأؿ اهلل أف يرسل عليهم
من العذاب إرساالن.

إ كال:
أقركا كلٌهم بواليتهم ،كهماؾ أخبار
كيف تقولوف إ ٌف ا١تبلئكة ٌ
ا١تقربوف؟
ٌ
يقر به إالٌ َّ
تدؿ على أ ٌف أمرهم عرض على ا١تبلئكة لم ٌ

والسناب:

ألئمة آؿ البيت كإالٌ ١تا خلقهم اهلل
إ ٌف ا١تبلئكة كلَّهم موالوف ٌ
لؤلئمة ،كإ٪تا
من اضل طيمتهم لكوهنم من ا لشيعة ا١تخلصُت ٌ
ا١تقربوف ممهم،
يقر به إالٌ َّ
أمرهم الصعب ا١تستصعب هو الٌذم ٓب ٌ
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باألئمة هو أساس كجودهم ككياهنم كمبدأهم
كإالٌ إ ٌف اإلعتقاد ٌ
كممتهاهم ،كلعلٌه من هذا الباب كرد ُب بعض األخبار بأ ٌف ا١تلك
طرس عيرضت عليه كالية أمَت ا١تؤممُت اباها كسر اهلل جماحه
حىت كلد اإلماـ اٟتسُت  تاب عليه كر ع إٔب حالته
السابقة ،يكوف ر ضه لكماؿ الوالية كليس ألصلها أم ٓب يكن
إنكاره ٟتقيقة الوالية كإ٪تا لكما٢تا هو ٓب يستوعب حقيقتها
كسعة كجودها ،كهذا موا ق لؤلخبار الكثَتة ال ٌدالٌة على أ ٌف أمرهم
مرسل كال عب هد
صعب
ك َّ
مستصعب ال ٭تتمله ىملى ه
مقرب كال ّّ
ى
نيب ى
ه
مؤمن امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف.
ه
ك٨تن هما سمذكر بابان كامبلن أكرده الصفار(*) ُب كتابه حوؿ ما
٤تمد من كالية أكٕب العزـ ُب ا١تيثاؽ كغَته ،كما
ٌ
خص اهلل به آؿ ٌ
يأٌب:
(ٔ) ـ حدثٍت أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد عن علي بن اٟتكم
عن مفضل بن صاّب عن جابر عن أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل
ِ
عز كجل َ و لََت ْد َع ِج ْد ا إِلى آ َ َم ْي َـ ْب ُل َـنَ ِل َف ولَ ْت َ ِس ْد لَوُ
)*( بصائر ال ٌدرجات َٗ/ِ:بابٕ.
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َع ْز اً قاؿ :عهد إليه ُب ٤تمد كاألئمة من بعده ًتؾ كٓب يكن له

عزـ يهم أهنم هكذا كإ٪تا ٝتي أكلو العزـ أكٕب العزـ ألنه عهد
إليهم ُب ٤تمد كاألكصياء من بعده كا١تهدم كسَتته أٚتع عزمهم
أف ذلك كذلك كاإلقرار به.
(ٕ) ـ حدثٍت أٛتد بن ٤تمد عن علي بن اٟتكم عن داكد

العجلي عن زرارة عن ٛتراف عن أيب جعفر  قاؿ :إف اهلل
تبارؾ كتعأب حيث خلق ا٠تلق خلق ماءن عذبان كماءن ماٟتان أجاجان
امتزج ا١تاءاف أخذ طيمان من أدٙب األرض عركه عركان شديدان قاؿ
اٞتن ة بسبلـ كقاؿ
ألصحاب اليمُت كهم يهم كالذر يدبوف إٔب ٌ
يدبكف إٔب المار كال أبإب ٍب قاؿ  :ألست
ألصحاب الشماؿ ٌ
كنا عن هذا
بربكم قالوا  :بلى شهدنا أف تقولوا يوـ القيامة إ ٌف ا ٌ
غا لُت قاؿٍ :ب أخذ ا١تيثاؽ على المبيُت قاؿ  :ألست بربكم ؟ ٍب
قاؿ :كإف هذا ٤تمد رسوؿ اهلل كإف هذا علي أمَت ا١تؤممُت ؟ قالوا:
بلى ثبتت ٢تم المبوة كأخذ ا١تيثاؽ على أكٕب العزـ أال إ٘ب ربكم
ك٤تمد رسوٕب كعلي أمَت ا١تؤممُت كأكصياؤه من بعده كالة أمرم
كخزاف علمي وإن السجدي أ نصر بو لد نف وأ جر بو ولنف

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………328.…………...

ب بو طنعاً و رىاً قالوا أقررنا كشهدنا
وأ نتت بو ي أعدائف وأُ ْ
عَ
يا رب كٓب ٬تحد آدـ كٓب يقر ثبتت العزٯتة ٢تؤالء ا٠تمسة ُب
ا١تهدم كٓب يكن آلدـ عزـ على اإلقرار به كهو قوله عز كجلَ  :و
لََت ْد َع ِج ْد ا إِلى آ َ َم ِ ْي َـ ْب ُل َـنَ ِل َف ولَ ْت َ ِس ْد لَوُ َع ْز اً  قاؿ:
ت قاؿ ألصحاب الشماؿ :
إ٪تا يعٍت ًتؾ ٍب أمر ناران أي ّْج ىج ٍ
ادخلوها هابوها كقاؿ ألصحاب اليمُت  :ادخلوها دخلوها
كانت عليهم بردان كسبلمان قاؿ أصحاب الشماؿ :يا رب أقلما
قاؿ :قد أقلتكم اذهبوا ادخلوها هابوها ثم ثبتت الطاعة
كا١تعصية كالوالية.
وول:
إ كال ّ

يدؿ على أ ٌف امتحاف العباد قد حصل قبل هبوط
ظاهر ا٠ترب ٌ
ممفي
األركاح اآلدميٌة إٔب األرض٦ ،تا يقتضي القوؿ باٞترب ،كهو ّّ
باألدلٌة كالرباهُت القطعية ٚتلةن كتفصيبلن ،بل ب ٌد و
حيمئذ من تأكيل
ٌ
شيعة اإلماميٌة،
ا٠ترب ٔتا يتماسب كاألصوؿ العقيديٌة لدل اؿ
نؤكؿ تلكم
كمقتضى قواعد اٞتمع العرُب كالفقهي لؤلخبار أ ٍف ٌ
األخبار الظاهرة ُب اٞترب ،كاٞتمع ال ٮتلو من أمرين:
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األول :أ ٍف يكوف اإل متحاف ُب تلك العوآب ال على ٨تو اٞترب
ّ
كإ٪تا اختيارانٔ ،تعٌت أ ٌف اهلل تعأب رٌكب ُب العباد العقل ليكلّْفهم بل

إ ٌف أركاحهم كانت عا ؽلة ببل حاجة إٔب تركيب و
عقل آخر يها،
كبواسطة هذا اإلدراؾ ًبٌ اإلمتحاف ،كهذا ال غبار عليه لوال بعض
لكن
األخبار ال ٌدالٌة على عدـ كجود تكليف ُب ذاؾ
العا ىٓبٌ ،
بصحة كجود تكليف ُب ذاؾ العا ىٓب كإ ٍف كاف
التحقيق أ ٍف يقاؿ ٌ
ٔتاهيته يغاير التكاليف ُب عالىمما الدنيوم ،مضا ان إٔب أ ٌف امتحانما
هماؾ كامتحاف أبيما آدـ بعدـ األكل من الشجرة ،ككامتحاف
ا١تبلئكة كالشيطاف بالسجود ألبيما آدـ ْ تسب ظاهر اآليات
كاألخبار.
الثا ف :أ ٍف يكوف اإلمتحاف هماؾ انعكاس لئلمتحاف الٌذم
سيجرم ُب األرض ،يمجح هماؾ ىم ٍن سي ٧تح ُب األرض ُب
مستقبل الزماف ،كيفشل هماؾ ىمن سيفشل ُب األرض ،يكوف
المجاح كالفشل اإلضطراريُت هماؾ رع التكليف ُب األرض لكن
على ٨تو اإلعجاز العلمي هلل تعأب حيث تدخل ا١تسألة ُب نطاؽ
القدرة كالعلم اإل٢تيُت اللذين يكشفاف عن المتائج األخَتة للفعل
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قبل حصوؿ مق ٌد ماته ،كّٔذا ٖتمل آيات امتحاف آدـ من قبل
حيث ٓب ٬تد اهللي له  عزمان كامبلن ُب رسوؿ اهلل كالعًتة
ا١ترسلُت كاف له ذاؾ
الطاهرة ،لكن ال يعٍت هذا اٟتمل أ ٌف غَته من ى
٤تمد ،أل ٌف ذلك يتعارض مع ما كرد عمه صلٌى
العزـ ا١تطلىق ُب آؿ ٌ
َّ
علي ما عر ك إالٌ اهلل كأنا...
اهلل عليه كآله كسلم :يا ٌ
(ٖ) ـ وركاه أيضا عن علي بن اٟتكم عن هشاـ بن سآب عن
رجل عن أيب عبد اهلل  مثله.

(ٗ) ـ حدثما اٟتسن بن ٤تمد عن معلى بن ٤تمد عن جعفر
بن ٤تمد بن عبد اهلل عن ٤تمد بن عيسى القمي عن ٤تمد بن
سليماف عن عبد اهلل بن سماف عن أيب عبد اهلل ُ ب قوله :
َ و لََت ْد َع ِج ْد ا إِلى آ َ َم ِ ْي َـ ْب ُل  كلمات ُب ٤تمد كعلي
كاٟتسن كاٟتسُت كاألئمة من ذريتهم َ ـنَ ِل َف هكذا كاهلل أنػزلت
على ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم.
(٘) ـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن أيب عبد اهلل الربقي عن

اٟتسُت بن عثماف عف ٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة قاؿ  :قاؿ
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أبو جعفر  :إف عليا آية حملمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم إف
٤تمدا يدعو إٔب كالية علي .
( )ٙـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسن بن موسى عن علي
بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت عن أيب عبد اهلل ُ ب
ه ِ ْي بَنِف آ َ َم ِ ْي ُ ُجنِرِى ْت
قوؿ اهلل تعأب َ  :و إِ ْذ أَ َخ َذ َربُّد َ
ذُ ِّلرَّـنَـ ُج ْت إٔب آخر اآلية قاؿ  :أخرج اهلل من ظهر آدـ ذريته إٔب
يوـ القيامة خرجوا كالذر عر هم نفسه كلو ال ذلك ٓب يعرؼ
ت بَِربِّل ُك ْت الُنا بَقى  كإف هذا ٤تمد
أحد ربه ٍب قاؿ  :أَ لَ ْل ُ
رسوٕب كعلي أمَت آبؤممُت خليفيت كأميٍت.

( )ٚـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن المضر بن سويد عن خالد
بن ٛتاد ك٤تمد بن الفضيل عن الثمإب عن أيب جعفر  قاؿ:
ه بِالَّ ِذي أ ِ
ه َعقى
اسنَ ْس ِل ْ
ه إَِّ َ
ُوو َف إِلَْي َ
أكحى اهلل إٔب نبيه ْ َ 
صر ٍ
ِ
اط ُ ْلنَ ِت ٍ
يت قاؿ :إنك على كالية علي كعلي هو الصراط
ا١تستقيم.

( )ٛـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن أيب عبد اهلل الربقي عن
اٟتسُت بن عثماف عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة قاؿ  :قاؿ
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أبو جعفر  :إف عليا  آية حملمد كإف ٤تمدان يدعو إٔب
كالية علي .
( )ٜـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسن بن موسى عن علي
بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت عن أيب عبد اهلل ُ ب قوؿ
ه ِ ْي بَنِف آ َ َم ِ ْي ُ ُجنِرِى ْت
اهلل عز كجل َ  :وإِ ْذ أَ َخ َذ َربُّد َ
ت بَِربِّل ُك ْت  قاؿ :أخرج
ذُ ِّلرَّـنَـ ُج ْت وأَ ْ َج َد ُى ْت َعقى أَْـ ُف ِل ِج ْت ألَ ْل ُ
اهلل من ظهر آدـ ذريته إٔب يوـ القيامة كالذر عر هم نفسه كلوال
ذلك ٓب يعرؼ أحد ربه كقاؿ  :ألست بربكم قالوا  :بلى كإف هذا
٤تمد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كعلي أمَت ا١تؤممُت
.
هذا كقد أكرد الصفار ُب كتابه بصائر الدرجات (*) بابان حوؿ أ ٌف
أقر ،ككفر
أقر ّٔا ىمن ٌ
السماكات كاألرض ٌ
كاليتهم عرضت على ٌ
ّٔا ىمن كفر ك٨تن نوردها هما كما أكردها الصفار رٛته اهلل:
(ٔ) ـ حدثما العباس بن معركؼ عن سعداف بن مسلم عن
صباح ا١تز٘ب عن اٟترث بن حصَتة عن حبة العر٘ب قاؿ  :قاؿ أمَت

)*( بصائر ال ٌدرجات ٗٓ/ِ:بابَُ.
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ا١تؤممُت  :إف اهلل عرض كالييت على أهل السماكات كعلى
أهل األرض أقر ّٔا من أقر كأنكرها من أنكر  ،أفكرها يونس
حبسه اهلل ُب بطن اٟتوت حىت أقر ّٔا.
الوظة :كزاف هذا ا٠ترب على كزاف األخبار ا١تتعلٌقة بأبيما آدـ
السبلـ عليه لم ٬تد اهللي له
األئمة عليهم َّ
حيث عرضت كالية ٌ
عزمان حسبما أشرنا سابقان ،كإ ٍف كاف ٙتٌة تفاكت بُت هذا ا٠ترب
كاألخبار ا١تتعلٌقة بآدـ ،حيث إنه يفيد إنكار يونس لوالية أمَت
علي
علي  كخرب إنكار يونس كنظَته لوالية اإلماـ ٌ
ا١تؤممُت ٌ
 يتعارض مع األخبار ا١تتواترة ال ٌدالٌة على قبوؿ األنبياء لواليته
 كإالٌ ١تا صاركا أنبياء ،بل ب ٌد من تأكيله و
الرغم من
على
حيمئذ
ٌ
ن
كونه خربان كاحدان ال يوجب علمان كال عمبلن ،الصحيح أ ٍف ييقاؿ
ْت ٌقه :إ ٌف يونس ٓ ب يتقبٌل اٟتقيقة الكاملة لوالية أمَت ا١تؤممُت
تأمل.
ال أنه أنكرها من أساسهاٌ ،
(ٕ) ـ حدثما ٤تمد بن اٟتسُت عن اٟتكم بن مسكُت عن

إسحاؽ بن عمار عن رجل عن جعفر بن ٤تمد  قاؿ :إف
الل ِ
واألَ ْر ِ
ض
ساوات ْ
ض َي ا ْاألَ ا َةَ َعقَى َّ
اهلل يقوؿ  :إَِّا َع َر ْ
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ِ
وال ِ
ِ
ْس ِ
وو َسقَ َجا ِْ
اإل ْلا ُن إَِّوُ
بال َأَبَـ ْي َي أَ ْن َ ْلسقْنَجا وأَ ْ َف ْت َي ْنجا َ
نو قاؿ :هي كالية علي بن أيب طالب .
ا َن َقُن اً َو ُج ً

(ٖ) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت بن سعيد عن مفضل
بن صاّب عن جابر عن أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب:
ض وال ِ
الل ِ
ْس ِ
واألَ ْر ِ
بال َأَبَـ ْي َي
ساوات ْ
ضنَا ْاألَ ا َةَ َعقَى َّ
إَِّا َع َر ْ
أَ ْن َ ْل ِسقْنَجا وأَ ْ َف ْت َي  قاؿ :الوالية أبُت أف ٭تملمها كفرا ّٔا
كعمادا كٛتلها اإلنساف كاإلنساف الذم ٛتلها أبو بلف(.)ٔٔٙ
تنل :إ ٌف هذه األخبار ٤تمولة على اإلقرار اإلختيارم أك

آمن
الكفر اإلختيارمٔ ،تعٌت أ ٌف اهلل رٌكب يها الشعور كاإلدراؾ ى
مسخر إلرادهتم عليهم
ىمن ىآمن ،ككفر ىمن كفر  .كإالٌ إ ٌف الكوف َّ
(*)
السبلـ حسبما كرد ُب و
كجل :وس ّخر
عز
له
و
ق
ُب
باب نادر
َّ
ٌ ٌ
لكت ا ف اللسا وات و ا ف األرض وسيعاً نو  نورده هما
تربكان:
ُّ

)*( بصائر ال ٌدرجات.ٖٗ/ِ:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………335.…………...

(ٔ) ـ إبراهيم بن هاشم عن اٟتسُت بن سيف عن أبيه عن
َّر لَ ُك ْت ا ِف
أيب الصامت ُب قوؿ اهلل عز كجل َ  :و َسخ َ
الل ِ
ساوات و ا ِف ْاألَ ْر ِ
ض َو ِسيعاً ِ ْنوُ قاؿ :أجربهم بطاعتهم.
َّ
(ٕ) ـ وركل بعض أصحابما ع ف أٛتد بن ٤تمد السيارم
قاؿ :كقد ٝتعت أنا من أٛتد بن ٤تمد قاؿ  :حدثٍت أبو ٤تمد
عبيد بن أيب عبد اهلل الفارسي كغَته ر عوه إٔب أيب عبد اهلل 
قاؿ :إف الكركبيُت قوـ من شيعتما من ا٠تلق األكؿ جعلهم اهلل
خلف العرش لو قسم نور كاحد ممهم على أهل األرض لكفاهم
ٍب قاؿ  :إف موسى ١تا سأؿ ربه ما سأؿ أمر كاحدان من الكركبيُت
تجلى للجبل جعله دكان.

عن ٌ عقى بدا:
ا١تهدم  هو اٟتق الثابت الٌذم ال عيب يه على
اإلماـ
ٌ
مطهرُ ،ب ركحه كنفسه كجسمه كعقله
اإلطبلؽ ،هو طاهر َّ
مطهر ،نور على نور يهدم
كل شيء يه طاهر َّ
كمشاعره كخياله ك ٌ
اهلل لموره ىمن يشاء.
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حق ال ٯتكن أف يٮتلف
كعد اهلل يه بالظهور كالمصرة ّّ
كإ ٌف ى
ا١تبارؾ
كعده كإالٌ لك ٌذب نفسه كك ٌذب أكلياءه ،لذا إ ٌف ظهوره ى
من احملتوـ الٌذم ال ٯتكن أ ٍف يتبدؿ يومان من األياـ.
كقوله  " :ال أرتاب لطوؿ الغيبة كبيعد األمد ػ أم الوقت
كاألجل ػ ييراد ممه أ ٌف ٙتٌة أ رادان سوؼ يرتابوف كيشكوف ُب كجوده
ا١تبارؾ ألهنم ال يؤمموف إالٌ باحملسوس،كسبب شكهم هو
ا١تقدَّس ك ى
انغماسهم ُب ا١تلذات كالشهوات ،مضا ان إٔب أهنم ٓب يأخذكا
عمن ٬تب أ ٍف يأخذكه من مصدره الصحيح ،لذا نفذت
علمهم ٌ
الشبهة ُب أعماؽ قلؤّم كتغلغلت ُب مسارب نفوسهم ،باتوا ال
اسهم الظلمانيٌة ،كأدركته مشاعرهم
يؤمموف إالٌ ٔتا نالته حو ُّ
اٞتهمميٌة.
السبلـ من
كا١ترتاب ليس ٔتؤمن ١تا كرد ُب ا١تتواتر عمهم عليهم َّ
أنه ىمن مات كال يعرؼ إمامه مات ميتة جاهليٌة ،قد ركل
األئمة
المعما٘ب الكثَت ممها ُب باب ىمن
ٌ
شك ُب كاحد من ٌ
بإسماده:
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(ٔ) ـ حدثما أٛتد بن نصر بن هوذة الباهلي قاؿ حدثما

إبراهيم بن إسحاؽ المهاكندم بمهاكند سمة ثبلث كسبعُت
كمائتُت قاؿ حدثما عبد اهلل بن ٛتاد األنصارم سمة تسع كعشرين
كمائتُت قاؿ حدثما ٭تِت بن عبد اهلل قاؿ قاؿ ٕب أبو عبد اهلل
جعفر بن ٤تمد  يا ٭تِت بن عبد اهلل من بات ليلة ال يعرؼ
يها إمامه مات ميتة جاهلية .
(ٕ) ـ حدثما أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن سعيد ابن عقدة

قاؿ حدثما ٤تمد بن الفضل بن إبراهيم كسعداف بن إسحاؽ بن
سعيد كأٛتد بن اٟتسُت بن عبد ا١تلك ك٤تمد بن أٛتد بن اٟتسن
القطكا٘ب قالوا ٚتيعا حدثما اٟتسن بن ٤تبوب الزراد عن علي بن
رئاب عن ٤تمد بن مسلم الثقفي قاؿ ٝتعت أبا جعفر ٤تمد بن
علي الباقر  يقوؿ كل من داف اهلل بعبادة ٬تهد يها نفسه
كال إماـ له من اهلل تعأب سعيه غَت مقبوؿ كهو ضاؿ متحَت كاهلل
شانئ ألعماله كمثله كمثل شاة من األنعاـ ضلت عن راعيها أك
قطيعها تاهت ذاهبة كجائية كحارت يومها لما جمها الليل
بصرت بقطيع غمم مع راعيها حمت إليها كاغًتت ّٔا باتت
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معها ُب ربضتها لما أصبحت كساؽ الراعي قطيعه أنكرت
راعيها كقطيعها هجمت متحَتة تطلب راعيها كقطيعها بصرت
بسرح غمم آخر مع راع يها حمت إليها كاغًتت ّٔا صاح ّٔا
راعي القطيع أيتها الشاة الضالة ا١تتحَتة اٟتقي براعيك كقطيعك
إنك تائهة متحَتة قد ضللت عن راعيك كقطيعك هجمت
ذعرة متحَتة تائهة ال راعي ٢تا يرشدها إٔب مرعاها أك يردها إٔب
مربضها بيمما هي كذلك إذا اغتمم الذئب ضيعتها أكلها
كهكذا كاهلل يا ابن مسلم من أصبح من هذه األمة ال إماـ له من
كجل أصبح تائهان متحَتان ضاالن إف مات على هذه اٟتاؿ
اهلل ٌ
عز ٌ
مات ميتة كفر كنفاؽ كاعلم يا ٤تمد أف أئمة اٟتق كأتباعهم هم
الذين على دين اهلل كأف أئمة اٞتور ١تعزكلوف عن دين اهلل كعن
اٟتق قد ضلوا كأضلو ا أعما٢تم اليت يعملوهنا كرماد اشتدت به
الريح ُب يوـ عاصف ال يقدركف ٦تا كسبوا على شي ء كذلك هو
الضبلؿ البعيد.
(ٖ) ـ حدثما علي بن أٛتد عن عبد اهلل بن موسى عن ٤تمد
بن أٛتد القبلنسي عن إٝتاعيل بن مهراف عن أٛتد بن ٤تمد عن
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عبد اهلل بن بكَت كٚتيل بن دراج ٚتي عا عن ٤تمد بن مسلم عن
أيب جعفر ٔ تثله ُب لفظه.
(ٗ) ـ و باإلسماد األكؿ عن ابن ٤تبوب عن أيب أيوب ا٠تزاز
عن ٤تمد بن مسلم عن أيب جعفر  قاؿ قلت له أرأيت من
جحد إماما ممكم ما حاله قاؿ من جحد إماما من اهلل كبرئ
ممه كمن ديمه هو كا ر مرتد عن اإلسبلـ ألف اإل ماـ من اهلل
كديمه من دين اهلل كمن برئ من دين اهلل  .دمه مباح ُب تلك
اٟتاؿ إال أف يرجع أك يتوب إٔب اهلل تعأب ٦تا قاله.
(٘) ـ أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ حدثما ٭تِت بن
زكريا بن شيباف سمة ثبلث كسبعُت كمائتُت قاؿ حدثما علي بن
سيف بن عمَتة قاؿ حدثما أ باف بن عثماف عن ٛتراف بن أعُت
قاؿ سألت أبا عبد اهلل  عن األئمة قاؿ من أنكر كاحدان
من األحياء قد أنكر األموات.
( )ٙـ حدثما ٤تمد بن يعقوب عن اٟتسُت بن ٤تمد عن
ا١تعلى عن ابن ٚتهور عن صفواف عن ابن مسكاف قاؿ سألت
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السبلـ ؽاؿ  :ىـف أنكر كاحدان
أبا عبد اهلل  عن األئمة عليهم َّ
من األحياء قد أنكر األموات.
( )ٚـ أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ حدثما علي بن
اٟتسن من كتابه قاؿ حدثما العباس بن عامر عن عبد ا١تلك بن
عتبة عن معاكية بن كهب قاؿ ٝتعت أبا عبد اهلل  يقوؿ قاؿ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم من ـ ات ال يعرؼ إمامه
مات ميتة جاهلية.
( )ٛـ حدثما ٤تمد بن يعقوب قاؿ حدثٍت عدة من أصحابما
عن أٛتد بن ٤تمد عن ابن أيب نصر عن أيب اٟتسن ُ ب قوله
ض ُّدل ِ َّس ِي اتَّـبَ َع َىناهُ بِ
ِ
دى ِ َي القَّ ِو  قاؿ
ى
ر
ي
غ
َ
تعأب َ و َ ْي أَ َ
ُ
ْ
ً
يعٍت من اٗتذ ديمه رأيه بغَت إماـ من أئمة ا٢تدل.

( )ٜـ حدثما ٤تمد بن يعقوب قاؿ حدثما ٤تمد بن ٭تِت عن
٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن سماف عن بعض رجاله عن أيب
عبد اهلل  قاؿ من أشرؾ مع إماـ إمامته من عمد اهلل من
ليست إمامته من اهلل كاف مشركان.
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(ٓٔ) ـ حدثما ٤تمد بن يعقوب عن ٤تمد بن ٭تِت عف أٛتد

بن ٤تمد عن ٤تمد بن إٝتاعيل عن ممصور بن يونس عن ٤تمد
بن مسلم قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل  :رجل قاؿ ٕب  :اعرؼ
األخير من األئمة كال يضرؾ أال تعرؼ األكؿ قاؿ  :قاؿ :لعن اهلل
هذا إ٘ب أبغضه كال أعر ه كهل عرؼ األخير إال باألكؿ.
(ٔٔ) ـ حدثما ٤تمد بن يعقوب قا ؿ حدثما عدة من
أصحابما عن أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت بن سعيد عن أيب كهب
عن ممصور قاؿ سألته يعٍت أبا عبد اهلل  عن قوؿ اهلل عز
كجل و إِذا َـعقُنا ِ
شةً الُنا َو َو ْد ا َعقَْيجا آبااَ ا والقَّوُ أَ َ َر ا
او َ
َ
َ
بِجا ُل إِ َّن القَّو و أْ ر بِالْ َفل ِ
أت ُنلُن َن َعقَى القَّ ِو ا و
شاا َ
َ َ ُُ ْ
ْ
تَـ ْعقَ ُسن َن قاؿ قاؿ هل رأيت أحدا زعم أف اهلل أمره بالزنا
كشرب ا٠تمر أك شي ء من هذه احملارـ قلت  :ال قاؿ  :ما هذه
الفاحشة اليت يدعوف أف اهلل أمرهم ّٔا ؟ قلت :اهلل أعلم ككليه
قاؿ :إف هذا ُب أكلياء أئمة اٞتور ادعوا أف اهلل أمره ـ بااليتماـ
بقوـ ٓب يأمرهم اهلل بااليتماـ ّٔم رد اهلل ذلك عليهم كأخرب أهنم
قد قالوا عليه الكذب كٝتى ذلك ممهم احشة.
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(ٕٔ) ـ حدثما ٤تمد بن يعقوب قاؿ

:حدثما عدة من

أصحابما عن أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت بن سعيد عن أيب كهب
عن ممصور قاؿ  :سألت عبدان صاٟتان سبلـ اهلل عليه عن قوؿ اهلل
عز كجل  :إَِّسا و َّرم ربِّلف الْ َف ِ
ناو َ ا َ َج َر ِ ْنجا و ا بَطَ َي 
َ َََ
قاؿ :قاؿ :إف القرآف له ظاهر كباطن جميع ما حرـ اهلل ُب
القرآف هو حراـ على ظاهره كما هو ُب الظاهر كالباطن من ذلك
أئمة اٞتور كٚتيع ما أحل اهلل تعأب ُب الكتاب ؼ هو حبلؿ كهو
الظاهر كالباطن من ذلك أئمة الهدل .
(ٖٔ) ـ حدثما ٤تمد بن يعقوب عن ٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد
بن ٤تمد بن عيسى عن ابن ٤تبوب عن عمرك بن ثابت عن جابر
قاؿ :سألت أبا جعفر  عن قوؿ اهلل عز كجل  :وِ َي
َّاس ي ـن ِ
َّخ ُذ ِ ي ُ ِ
ون القَّ ِو أَْدا اً ُ ِلبُّدنَـ ُج ْت َ ُل ِّل القَّ ِو 
ْ
الن ِ َ ْ َ
قاؿ هم كاهلل أكلياء بلف ك بلف اٗتذكهم أئمة دكف اإلماـ الذم
جعله اهلل للماس إماما كلذلك قاؿ َ و لَ ْن َـ َرى الَّ ِذ َي َقَ ُسنا إِ ْذ
َن القَّوَ َ ِد ُد ال َْع ِ
َن الْ ُت َّنَة لِقَّ ِو َو ِسيعاً وأ َّ
ذاب أ َّ
ذاب إِ ْذ
َـ َرْو َن ال َْع َ
َّ ِ ِ ِ َّ ِ
ت بِ ِج ُت
ذاب وتَـ َتطَّ َع ْ
ورأ َُوا ال َْع َ
تَـبَـ َّرأَ الذ َي اتُّدبعُنا َي الذ َي اتَّـبَـعُنا َ
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ال الَّ ِذ َي اتَّـبَـعُنا لَ ْن أ َّ
َن لَنا َ َّرةً َـنَنَبَـ َّرأَ ِ ْنـ ُج ْت َ سا
باب و َ
ْاألَ ْس ُ
ِ ِ
ه ِر ِجت القَّوُ أَ ْعسالَ ُجت ولر ٍ
ع لَْي ِج ْت و ا ُى ْت
ات َ
تَـبَـ َّرُؤا نَّا َ ذل َ ُ ُ
ْ ََ
ِ ِ
يي ِ َي النَّا ِر ٍ ب قاؿ أبو جعفر  :هم كاهلل يا جابر
بخا ِرو َ

أئمة الظلم كأشياعهم.

(ٗٔ) ـ كعن إبن ٤تبوب عن هشاـ بن سآب عن حبيب
السجستا٘ب عن أيب جعفر  قاؿ :قاؿ اهلل عز كجل  :ألعذبن
كل رعية ُب اإلسبلـ دانت بوالية كل إماـ جائر ليس من اهلل
كإف كانت الرعية ُب أعما٢تا برة تقية كألعفوف عن كل رعية ُب
اإلسبلـ دانت بوالية كل إماـ عادؿ من اهلل كإف كانت الرعية ُب
أعما٢تا ظا١تة مسيئة.
(٘ٔ) ـ و به عن ابن ٤تبوب عن عبد العزيز العبدم عن عبد
اهلل بن أيب يعفور قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل  :إ٘ب أخالط
الماس يكثر عجيب من أقواـ ال يتولونكم كيتولوف بلنا ك بلنا ٢تم
أمانة كصدؽ كك اء كأقواـ يتولونكم ليس ٢تم تلك األمانة كال
الو اء كال الصدؽ قاؿ  :استول أبو عبد اهلل  جالسا كأقبل
علي كا١تغضب ٍب قاؿ :ال دين ١تن داف بوالية إماـ جائر ليس من
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اهلل كال عتب على من دا ف بوالية إماـ عادؿ من اهلل قلت ال دين
ألكلئك كال عتب على هؤالء قاؿ  :نعم ال دين ألكلئك كال عتب
على هؤالء ٍب قاؿ  :أما تسمع لقوؿ اهلل عز كجل القَّوُ َولِ ُّدف
الَّ ِذ ي آ نُنا ْخ ِرو ُجت ِ ي الظُّدقُ ِ
سات إِلَى النُّدنِر  يعٍت من ظلمات
َ َ ُ ُ ْ َ
الذنوب إٔب نور التوبة ك ا١تغفرة لواليتهم كل إماـ عادؿ من اهلل ٍب
نت ُ ْخ ِر ُونَـ ُج ْت ِ َي النُّدنِر
قاؿَ :والَّ ِذ َي َ َف ُروا أ َْولِيا ُؤ ُى ُت الطَّاغُ ُ
إِلَى الظُّدقُ ِ
سات  أم نور يكوف للكا ر يخرج ممه إ٪تا عٌت ّٔذا
أهنم كانوا على نور اإلسبلـ لما تولوا كل إماـ جائر ليس من اهلل
خرجوا بواليتهم إياهم من نور اإلسبلـ إٔب ظلمات الكفر
لاب النَّا ِر
أكجب اهلل ٢تم المار مع الكفار قاؿ أُولئِ َ
ه أْ
َص ُ
ُى ْت ِيجا خالِ ُدو َن.
( )ٔٙـ حدثما ٤تمد بن يعقوب عن علي بن ٤تمد عن ابن
ٚتهور عن أبيه عن صفواف عن ابن مسكاف عن عبد اهلل بن
سماف عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ  :إف اهلل ال يستحيي أف
يعذب أمة دانت بإماـ ليس من اهلل كإف كانت ُب أعما٢تا برة
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تقية كإف اهلل يستحيي أف يعذب أمة دانت بإماـ من اهلل كإف
كانت ُب أعما٢تا ظا١تة مسيئة.
( )ٔٚـ أخربنا عبد الواحد بن عبد اهلل قاؿ  :حدثما أٛتد بن
٤تمد بن رباح قاؿ حدثنا أٛتد بن علي اٟتمَتم قاؿ  :حدثٍت
اٟتسين بن أيوب عن عبد الكرٙب بن عمرك ا٠تثعمي عن عبد اهلل
بن أيب يعفور قاؿ  :قلت أليب عبد اهلل  :رجل يتوالكم كيربأ
من عدككم ك٭تلل حبللكم ك٭ترـ حرامكم كيزعم أف األمر يكم
ٓب ٮترج ممكم إٔب غَتكم إال أنه يقوؿ إهنم قد اختلفوا ؼٯتا بيمهم
كهم األئمة القادة إذا اجتمعوا على رجل قالوا هذا قلما هذا
قاؿ  :إف مات على هذا قد مات ميتة جاهلية.
( )ٔٛـ أخربنا عبد الواحد بن عبد اهلل قاؿ حدثما ٤تمد بن
جعفر القرشي قاؿ حدثما أبو جعفر ا٢تمدا٘ب قاؿ  :حدثٍت موسى
بن سعداف عن ٤تمد بن سماف عن ٝتاعة بن مهراف قاؿ  :قلت
أليب عبد اهلل  :رجل يتوأب عليا كيتربأ من عدكه كيقوؿ كل
شيء يقوؿ إال أنه يقوؿ إهنم قد اختلفوا بيمهم كهم األئمة القادة
لست أدرم أيهم اإلماـ كإذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله
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كقد عر ت أف األمر يهم قاؿ  :إف مات هذا على ذلك مات
ميتة جا هلية ٍب قاؿ للقرآف تأكيل ٬ترم كما ٬ترم الليل كالمهار
ككما ٕترم الشمس كالقمر إذا جاء تأكيل شيء ممه كقع ممه ما
قد جاء كممه ما ٓب يجئ.
( )ٜٔـ و أخربنا سبلـ بن ٤تمد قاؿ  :حدثما أٛتد بن داكد
قاؿ حدثما علي بن اٟتسُت بن بابويه قاؿ  :حدثما سعد بن عبد
اهلل عن ٤تمد بن اٟتسُت بن أيب ا٠تطاب عن ا١تفضل بن ز رارة
عن ا١تفضل بن عمر قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :من داف اهلل
بغَت ٝتاع من عآب صادؽ ألزمه اهلل البتة [التيه] إٔب اؿؼناء كمن
ادعى ٝتاعان من غَت الباب الذم تحه اهلل ٠تلقه هو مشرؾ به
كذلك الباب هو األمُت ا١تأموف على سر اهلل ا١تكموف.
(ٕٓ) ـ حدثما ٤تمد بن يعقوب الكليٍت عن بعض رجاله عن
عبد العظيم بن عبد اهلل اٟتسٍت عن مالك بن عامر عن ا١تفضل
بن عمر قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :من داف بغَت ٝتاع من
صادؽ كذكر مثله سواء.
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(ٕٔ) ـ أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثما ٭تِت بن

زكريا بن شيباف ُب شعباف سمة ثبلث كسبعُت كمائتُت قاؿ :حدثما
علي بن سيف بن عمَتة عن أبيه عن ٛتراف بن أعُت أنه قاؿ :
كصفت أليب عبد اهلل  رجبل يتوأب أمَت ا١تؤممُت  كيتربأ
من عدكه كيقوؿ كل شي ء يقوؿ إال أنه يقوؿ إهنم اختلفوا يما
بيمهم كهم األئمة القادة ك لست أدرم أيهم اإلماـ كإذا اجتمعوا
على رجل كاحد أخذنا بقوله كقد عر ت أف األمر يهم رٛتهم
اهلل ٚتيعا قاؿ :إف مات هذا مات ميتة جاهلية.
ٝتعت الشيخ يعٍت أبا
(ٕٕ) ـ كعن ا١تفضل بن عمر قاؿ :
ي
ليغينب سبتان من
عبد اهلل  يقوؿ :إياكم كالتمويه ،أما كاهلل ٌ
ده ركم كليخملن حىت يقاؿ مات أك هلك بأم ك واد سلك،
لتدمعن عليه عيوف ا١تؤممُت ،كليكفا ٌف تكفئ السفيمة ُب أمواج
ك ٌ
البحر بل يمجو إالٌ ىمن أخذ اهلل ميثاقه ككتب ُب قلبه اإلٯتاف
أم من
كأيده بركح ممه كلَت ٌ
عن اثمتا عشرة راية مشتبهة ال يدرم ٌ
أم ،قاؿ :بكيت ٍبٌ قلت له :كيف يصمع يا أبا عبد اهلل؟ قاؿ
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ٍ :بٌ نظر إٔب مشس كاضلة ُب الصفة ،ترل هذه الشمس؟

قلت :نعم ،قاؿ  :كاهلل ألمرنا أبُت من هذه الشمس(.)ٔٔٚ
ٍبٌ ع ٌقب المعما٘ب على ا٠ترب األخَت بقوله  ..." :المهي عن
التمويه باسم الغائب  كذكره بقوله  :إياكم كالتمويه كإٔب
ليحملن حىت يقاؿ  :مات هلك
ليغينب سبتان من دهركم ك
قوؿق:
ٌ
ٌ
لتفيضن عليه أعُت ا١تؤممُت كليكفأ ٌف كتكفئ
بأم كاد سلك ك
ٌ
ٌ
السفيمة ُب أمواج البحر يريد بذلك  ما يعرض للشيعة من
أمواج الفنت ا١تضلة ا١تهولة كما يشعب من ا١تذاهب الباطلة ا١تتحَتة
ا١تتلددة كما ير ع من الرايات ا ١تشتبهة يعٍت للمدعُت اإلمامة من
كل زماف إنه ٓب
آؿ أيب طالب كا٠تارجُت ممهم طلبان للرئاسة ُب ٌ
يقل مشتبهة إالٌ ٦تن كاف من هذه الشجرة ٦تن يدعي ما ليس له
من اإلمامة كيشتبه على الماس أمره بمسبه ،كيظن ضعفاء الشيعة
كغَتهم إهنم على حق إذ كانوا من أهل بيت اٟتق كالصدؽ كليس
عز كجل قصر هذا األمر الٌذم يتلف نفوس من
كذلك أل ٌف اهلل ٌ
ليس له كال هو أهله قضى عليه ُب طلبه كمعدف الصدؽ الٌذم
جعله اهلل له ال يشركه يه أحد كليس ا٠تلق من العآب ادعاؤه دكنه
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ثبٌت اهلل ا١تؤممُت مع كقوع الفنت كتشعب ا١تذاهب كتلقى القلوب
كاختبلؼ األقوا ؿ كتشتيت اآلراء كنكوث الماكثُت عن الصراط
ا١تستقيم على نظاـ اإلمامة كحقيقة األمر كصيانته غَت مفًتين
بلمع السراب كالربكؽ ا٠توالب كال مائلُت مع الظموف الكواذب
مغَت
حىت يلحق اهلل ممهم ما يلحق بصاحبه  غَت مب ٌدؿ كال ٌ
كيتوَب من ضائحه ممهم قبل ذلك غَت شاؾ كال مر تاب كيوُب
جل اٝته
كبلِّ ممهم ممػزلته ك٭تله مرتبته ُب عاجله كآجله كاهلل ٌ
نسأؿ الثبات كنستزيده علمان إنه أجود ا١تعطُت كأكرـ
ا١تسؤكلُت" .إنتهى كبلمه.
السبلـ إٔب
٤تمد عن آبائه عليهم َّ
(ٖٕ) ـ كعن عيسى بن ٌ
اإلماـ موسى بن جعفر قاؿ  :إذا يًق ىد ا٠تامس من كلد ا لسابع،

اهلل اهلل ُب أديانكم ال يزلمكم عمها إنه ال ب ٌد لصاحب هذا
األمر من غيبة حىت يرجع عن هذا األمر ىمن كاف يقوؿ به ،إ٪تا
هي ٤تمة من اهلل ٯتتحن اهلل ّٔا خلقه كلو علم أباؤكم كأجدادكم
أصح من هذا الدين التبعوه ،قاؿ  :قلت :يا سيٌدم ىمن
ديمان ٌ
ا٠تامس من كلد اؿسابع ،قاؿ  :يا بٍت عقولكم تضعف عن
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هذا كأحبلمكم تضيق عن ٛتله كلكن إ ٍف تعيشوا سوؼ

تدركوه(.)ٔٔٛ
على ا١تؤمن أ ٍف يصرب كيمتظر ُب الغيبة الكربل ليلقى إمامه
كهو ال ىفىرج بعيمه.

(ٕٗ) ـ كرد عن أيب بصَت عن موالنا اإلماـ الصادؽ 

قاؿ :ال ب ٌد لما من آذربيجاف ال يقوـ ٢تا شيء ،كإذا كاف ذلك
ٖترؾ متحركما اسعوا
كونوا أحبلس بيوتكم كالبدكا ما لبدنا ،إذا ٌ
الركن كا١تقاـ يبايع الماس
إليه كلو حبوان كاهلل لكأ٘ب أنظر إليه بُت ٌ
كيل لطغاة العرب من
على كتاب جديد على العرب شديد كقاؿ ه
شر قد اقًتب(.)ٜٔٔ
ٍّيب
كٍبٌة أحادمػث غ يره ُب نفس الباب ق
ػ
اآلٌب(ٕٓٔ):

ػم علػل المحو

(ٕ٘) ـ حدثما أٛتد بن ٤تمد بن سعيد عن بعض رجاله عن
علي بن عمارة الكما٘ب قاؿ  :حدثما ٤تمد بن سماف عن أيب
اٞتاركد عن أيب جعفر  قاؿ :قلت له  :أكصٍت قاؿ :
أكصيك بتقول اهلل كأف تلزـ بيتك كتقعد ُب د٫تاء هؤالء الماس
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كإياؾ كا٠توارج مما إهنم ليسوا على شي ء كال إٔب شي ء كاعلم أف
لبٍت أمية ملكان ال يستطيع الماس أف تردعه كأف ألهل اٟتق دكلة
إذا جاءت كالها اهلل ١تن يشاء مما أهل البيت من أدركها ممكم
كاف عمدنا ُب السماـ األعلى كإف قبضه اهلل قبل ذلك خار له
كاعلم أنه ال تقوـ عصابة تد ع ضيمان أك تعز ديمان إال صرعتهم
ا١تمية كالبلية حىت تقوـ عصابة شهدكا بدرا مع رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم ال يوارل قتيلهم ك ال ير ع صريعهم كال يداكل
جر٭تهم قلت :من هم؟ قاؿ :ا١تبلئكة.
( )ٕٙـ وأخربنا أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثٍت علي
بن اٟتسن التيملي قاؿ :حدثما اٟتسن ك٤تمد ابما علي بن يوسف
عن أبيهما عن أٛتد بن علي اٟتليب عن صاّب بن أيب األسود عن
أيب اٞتاركد قاؿ ٝ :تعت أبا جعفر  يقوؿ :ليس مما أهل
البيت أحد يد ع ضيما كال يدعو إٔب حق إال صرعته البلية حىت
تقوـ عصابة شهدت بدرا ال يوارل قتيلها كال يداكل جر٭تها
قلت :من عٌت أبو جعفر  بذلك؟ قاؿ :ا١تبلئكة.
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( )ٕٚـ حدثما ٤تمد بن ٫تاـ ك٤تمد بن اٟتسن بن ٤تمد بن

ٚتهور عن أبيه عن ٝتاعة بن مهراف عن أيب اٞتاركد عن القاسم
بن الوليد ا٢تمدا٘ب عن اٟتارث األعور ا٢تمدا٘ب قاؿ  :قاؿ أمَت
ا١تؤممُت  :على ا١تمرب إذا هلك ا٠تاطب كزاغ صاحب العصر
ك٣تدب هلك ا١تتمموف
كبقيت قلوب تتقلب من ٥تصب
كاضمحل ا١تضمحلوف كبقي ا١تؤمموف كقليل ما يكونوف ثبلٙتائة أك
يزيدكف ٕتاهد معهم عصابة جاهدت مع رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم يوـ بدر ٓب تقتل كٓب ٘تت.
( )ٕٛـ أخربنا أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ حدثما ٛتيد بن
زياد الكوُب قاؿ  :حدثما علي بن الصباح بن الضحاؾ عن جعفر
بن ٤تمد بن ٝتاعة عن سيف التمار عن أيب ا١ترهف قاؿ  :قاؿ
أبو عبد اهلل  :هلكت احملاضَت قاؿ  :قلت :كما احملاضَت؟
قاؿ :ا١تستعجلوف ك٧تا ا١تقربوف كثبت اٟتصن على أكتادها كونوا
أحالس بيوتكم إف الغربة على من أثارها كإهنم ال يريدكنكم
ّتائحة إال أتاهم اهلل بشاغل ألم ور يعرض لهـ .
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( )ٕٜـ حدثما أٛتد بن ٤تمد بن سعيد قاؿ  :حدثٍت ٭تِت بن

زكريا بن شيباف قاؿ  :حدثما يوسف بن كليب ا١تسعودم قاؿ :
ر
حدثما اٟتكم بن سليماف عن ٤تمد بن كثَت عن أيب بك
اٟتضرمي قاؿ  :دخلت أنا كأباف على أيب عبد اهلل  كذلك
حُت ظهرت الرايات السود ٓتراساف قلما  :ما ترل؟ قاؿ :
اجلسوا ُب بيوتكم إذا رأيتمونا قد اجتمعما على رجل اهندكا
إليما بالسبلح.
(ٖٓ) ـ وحدثما ٤تمد بن ٫تاـ قاؿ حدثٍت جعفر بن ٤تمد
بن مالك الفزارم قاؿ :حدثٍت ٤تمد بن أٛتد عن علي بن أسباط
عن بعض أصحابه عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ :كفوا ألسمتكم
كالزموا بيوتكم إنه ال يصيبكم أمر ٗتصوف به أبدان كيصيب العامة
كال تزاؿ الزيدية كقاء لكم أبدان.
(ٖٔ) ـ وحدثما علي بن أٛتد قاؿ  :حدثما عبيد اهلل بن

موسى العلوم عن ٤تمد بن موسى عن أٛتد بن أيب أٛتد عن
٤تمد بن علي عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت قاؿ :
كمت عمد أيب عبد اهلل  يوما كعمده مهزـ األسدم قاؿ :
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جعلٍت اهلل داؾ مىت هذا األمر الذم تمتظركنه قد طاؿ عليما؟
قاؿ :يا مهزـ كذب ا١تتمموف كهلك ا١تستعجلوف ك٧تا ا١تسلموف
كإؿيما يصَتكف.
(ٕٖ) ـ علي بن أٛتد عن عبيد اهلل بن موسى العلوم قاؿ :
حدثما علي بن اٟتسن عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن
كثَت عن أيب عبد اهلل ُ ب قوؿ اهلل عز كجل  :أَتى أَ ْ ُر القَّ ِو
َال تَ ْلنَـ ْع ِسقُنهُ قاؿ :هو أمرنا أمر اهلل عز كجل أف ال تستعجل
به حىت يؤيده اهلل بثبلثة أجماد ا١تبلئكة كا١تؤممُت كالرعب كخركجه
 كخركج رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كذلك قوله
ْل ِّلق.
ه ِ ْي بَـ ْينِ َ
ه َربُّد َ
تعأب َ  :سا أَ ْخ َر َو َ
ه بِال َ
(ٖٖ) ـ أخربنا ٤تمد بن ٫تاـ ك٤تمد بن اٟتسن بن ٤تمد بن
ٚتهور ٚتيعا عن اٟتسن بن محمد بن ٚتهور عن أبيه عن ٝتاعة
بن مهراف عن صاّب بن ميثم ك٭تِت بن سابق ٚتيعا عن أيب جعفر
الباقر  أنه قاؿ  :هلك أصحاب احملاضَت ك٧تا ا١تقربوف كثبت
اٟتصن على أكتادها إف بعد الغم تحان عجيبان.
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(ٖٗ) ـ وحدثما أٛتد بن ٤تمد بن سعيد ابن عقدة قاؿ :

حدثما أٛتد بن مكسف بن يعقوب اٞتعفي قاؿ  :حدثما إٝتاعيل
بن مهراف قاؿ :حدثما اٟتسن بن علي بن أيب ٛتزة عن اٟتكم بن
أٯتن عن ضريس الكماسي عن أيب خالد الكابلي قاؿ  :قاؿ علي
بن اٟتسُت  :لوددت أ٘ب تركت كلمت الماس ثبلثا ٍب
قضى اهلل ُب ما أحب كلكن عزمة من اهلل أف نصرب ٍب تلى هذه
ِ
ِ ِ
ناب ِ ْي َـ ْبقِ ُك ْت وِ َي
اآلية ولَنَ ْل َسعُ َّي َي الَّذ َي أُوتُنا الْك َ
َّ ِ
ه ِ ْي َع ْزِم
صبِ ُروا وتَـنَّـ ُتنا َِإ َّن ذلِ َ
َذى َ ثِيراً وإِ ْن تَ ْ
الذ َي أَ ْ َرُ نا أ ً
ْاألُ ُنِر.
(ٖ٘) ـ علي بن أٛتد قاؿ حدثما عبيد اهلل بن موسى
العلوم عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن علي بن إٝتاعيل عن
ٛتاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليما٘ب عن أيب الطفيل عن
أيب جعفر ٤تمد بن علي عن أبيه علي بن اٟتسُت  أف ابن
عباس بعث إليه من يسأله عن هذه اآلية  ا أَُّدـ َجا الَّ ِذ َي آ َنُنا
اصبِ ُروا وصابِ ُروا ورابِطُنا  غضب علي بن اٟتسُت  كقاؿ
ْ
للسائل :كددت أف الذم أمرؾ ّٔذا كاجهٍت به ٍب قاؿ  :نػزلت ُب
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أيب ك يما كٓب يكن الرباط الذم أمرنا به بعد كسيكوف ذلك ذرية
من نسلما ا١ترابط ٍب قاؿ  :أما إف ُب صلبه يعٍت ابن عباس كديعة
ذرئت لمار جهمم سيخرجوف أقواما من دين اهلل أ واجا كستصبغ
األرض بدماء راخ ـ ف راخ آؿ ٤تمد  تمهض تلك الفراخ
ُب غَت كقت كتطلب غَت مدرؾ كيرابط الذين آمموا كيصربكف
كيصابركف حىت ٭تكم اهلل كهو خَت اٟتاكمُت.
( )ٖٙـ حدثما علي بن أٛتد عن عبيد اهلل بن موسى عن
هاركف بن مسلم عن القاسم بن عركة عن بريد بن معاكية
العجلي عن أيب جعفر ٤تمد ب ف علي الباقر ُ ب قوله عز
اصبِ ُروا وصابِ ُروا ورابِطُنا  قاؿ :اصربكا على أداء
كجل ْ 
الفرائض كصابركا عدككم كرابطوا إمامكم ا١تمتظر.
( )ٖٚـ حدثما ٤تمد بن ٫تاـ قاؿ  :حدثما جعفر بن ٤تمد بن
مالك قاؿ  :حدثٍت أٛتد بن علي اٞتعفي عن ٤تمد بن ا١تثٌت
اٟتضرمي عن أبيه عن عثماف بن زيد عن جابر عن أيب جعفر
٤تمد بن علي الباقر  قاؿ :مثل خركج القائم مما أهل البيت
كخركج رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كمثل من خرج مما
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أهل البيت قبل قياـ القائم مثل رخ طار وقع من ككره تبلعبت
به الصبياف.
( )ٖٛـ حدثما علي بن أٛتد عن عبيد اهلل بن موسى عن
أٛتد بن اٟتسُت عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل الممَتم
عن العبلء بن سيابة عن أيب عبد اهلل جعفر بن ٤تمد  أنه
قاؿ :من مات ممكم على هذا األمر ممتظران كاف كمن هو ُب
الفسطاط للقائم .
( )ٖٜـ حدثما أٛتد بن ٤تمد بن سعيد ابن عقدة قاؿ
حدث أٛتد بن يوسف بن يعقوب اٞتعفي أبو اٟتسن قاؿ
نا
حدثما إٝتاعيل بن مهراف قاؿ  :حدثما اٟتسن بن علي بن أيب
ٛتزة عن أبيه ككهيب بن حفص عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل
 أنه قاؿ ذات يوـ  :أال أخربكم ٔتا ال يقبل اهلل عز كجل من
العباد عمبل إال به؟ قلت  :بلى قاؿ  :شهادة أف ال إله إال اهلل
كأف ٤تمدان عبده كرسوله كاإلقرار ٔتا أمر اهلل كالوالية لما كالرباءة من
أعدائما يعٍت األئمة خاصة كالتسليم ٢تم كالورع كاالجتهاد
كالطمأنيمة كاالنتظار للقائم ٍ ب قاؿ  :إف لما دكلة ٬تي ء اهلل

:
:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………358.…………...

ّٔا إذا شاء ٍب قاؿ  :من سره أف يكوف من أصحاب القائم
ليمتظر كليعمل بالورع ك٤تاسن األخبلؽ كهو ممتظر إف مات
كقاـ القائم بعده كاف له من األجر مثل أجر من أدركه جدكا
كانتظركا هميئا لكم أيتها العصابة ا١ترحومة.
(ٓٗ) ـ علي بن أٛتد عن عبيد اهلل بن موسى العلوم عن
٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن شيباف عن عمار بن مركاف عن
ممخل بن ٚتيل عن جابر بن يزيد عن أيب جعفر الباقر  أنه
قاؿ :اسكموا ما سكمت السماكات كاألرض أم ال ٗترجوا على
أحد إف أمركم ليس به خفاء أال إهنا آية من اهلل عز كجل ليست
من الماس أال إهنا أضوأ من الشمس ال ٗتفى على بر كال اجر
أتعر وف الصبح إهنا كالصبح ليس به خفاء.
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قاؿ ٔ" :ال أحتّٗس وع مًَ جّمك ٔجّنَ بك ،وٍتظسٌ وتٕقِّعٌ ألٖاوكَ
ٔأٌتَ الشافعُ الّر ٙال تٍُاشعوالوليّ الّر ٙالتُدافع."...
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ريب أ ٌف اٟتَتة يمهلكة لصاحبها ،كسبب اٟتَتة هو عدـ
اليقُت أك كجود الشك ،كا١تتحَت هو اٞتاهل ٔتقاـ كذات اإلماـ
ا١تهدم ركحي لًتاب نعليه الفداء أك جاهل ببعض مقامه ،من هما
ٌ
جاء التعبَت بالقوؿ ( :جهلك كجهل بك ) كالباء للتبعيض هما
كليست باء السببيٌة ،أم جاهل بسببك ،هذا قبيح الستلزامه
الكفر ،كأ ٌف السائل عليه أ ٍف يوطٌن نفسه على اإلعتقاد ّتماب
اإلماـ كاإلنتظار لظهوره ا١تقدَّس.
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ركل المعما٘ب بإسماده إٔب ٯتاف التمار قاؿ  :قاؿ موالنا اإلماـ
ا١تتمسك يها
أبو عبد ا هلل  :إ ٌف لصاحب هذا األمر غيبة ٌ
:
بديمه كا٠تارط لشوؾ القتاد بيده ٍبٌ أكمئ بيده هكذا كقاؿ
أيكم ٯتسك شوؾ القتاد بيده ٍبٌ قاؿ  :إ ٌف لصاحب هذا األمر
ً
ليتمسك بديمه(ٕٔٔ).
غيبة ليتٌق اهلل عمد غيبته ك ٌ
ا١تهدم  ،كا١تراد من اِب هل أك
عدك اإلماـ
كاٞتاهل ٌ
ٌ
اٞتاهل هو اٞتاهل ٔتقامه الشريف ،لذا إ ٌف اإلماـ  يبلقي
يوـ ظهوره صعوبة من اٞتهاؿ أكثر ٦تا القاه ج ٌده رسوؿ اهلل
٤تمد.
ٌ
(*)
قد ركل المعما٘ب :بابان خاصان ُب ذلك ،ك٨تن هما نورده
تربكان كللمزيد من اإل ادة:
ُّ
(ٔ) ـ أخربنا أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن سعيد بن عقدة
قاؿ :حدثما ٤تمد بن ا١تفضل بن إبراهيم قاؿ  :حدثٍت ٤تمد بن
عبد اهلل بن زرارة عن ٤تمد بن مركاف عن الفضيل بن يسار قاؿ :
ٝتعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :إف قائمما إذا قاـ استقبل من

)*( غيبة المعما٘ب.ََِ:
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جهل الماس أشد ٦تا استقبله رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
من جهاؿ اِب اهلية قلت ككيف ذاؾ ؟ قاؿ :إف رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم أتى الماس كهم يعبدكف اٟتجارة كالصخور
كالعيداف كا٠تشب ا١تمحوتة كإف قائمما إذا قاـ أتى الماس ككلهم
يتأكؿ عليه كتاب اهلل ٭تتج عليه به ٍب قاؿ أما كاهلل ليدخلن عليهم
عدله جوؼ بيوهتم كما يدخل اٟتر كالقر.
(ٕ) ـ أخربنا عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس قاؿ  :حدثما
٤تمد بن جعفر القرشي قاؿ  :حدثما ٤تمد بن اٟتسُت بن أيب
ا٠تطاب عن ٤تمد بن سماف عن اٟتسُت بن ا١تختار عن أيب ٛتزة
الثمإب قاؿٝ :تعت أبا جعفر  يقوؿ :إف صاحب هذا األمر
لو قد ظهر لقي من الماس مثل ـ ا لقي رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم كأكثر.
(ٖ) ـ أخربنا ٤تمد بن ٫تاـ قاؿ حدثما ٛتيد بن زياد الكوُب
قاؿ :حدثما اٟتسن بن ٤تمد بن ٝتاعة قاؿ  :حدثما أٛتد بن
اٟتسين ا١تيثمي عن ٤تمد بن أيب ٛتزة عن بعض أصحابه عن أيب
عبد اهلل  قاؿٝ :تعته يقوؿ :القائم  يلقى ُب حربه ما ٓب
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يلق رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم إف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم أتاهم كهم يعبدكف اّبجارة آبنقورة ك ا٠تشبة
آب٨توتة كإف القائم ٮترجوف عليه يتأكلوف عليه كتاب اهلل
كيقاتلوف عليه.
(ٗ) ـ أخربنا علي بن أٛتد قاؿ  :أخربنا عبيد اهلل بن موسى
العلوم عن ٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن سماف عن قتيبة
األعشى عن أباف بن تغلب قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل جعفر بن
٤تمد  يقوؿ :إذا ظهرت راية اٟتق لعمها أهل ا١تشرؽ كأهل
ا١تغرب أتدرم ٓب ذاؾ؟ قلت  :ال قاؿ :للذم يلقى الماس من أهل
بيته قبل خركجه.
(٘) ـ أخربنا عبد الواحد بن عبد اهلل قاؿ  :حدثما ٤تمد بن
جعفر القرشي قاؿ  :حدثٍت ٤تمد بن اٟتسُت عن ٤تمد بن سماف
عن قتيبة األعشى عن ممصور بن حازـ عن أيب عبد اهلل  أنه
قاؿ :إذا ر عت راية اٟتق لعمها أهل ا١تشرؽ كا١تغرب قلت له  :مم
ذلك؟ قاؿ٦ :تا يلقوف من بٍت هاشم.
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( )ٙـ أخربنا علي بن أٛتد عن عبيد اهلل بن موسى كأٛتد بن

علي األعلم قاال  :حدثما ٤تمد بن علي الصَتُب عن ٤تمد بن
صدقة كابن أذيمة العبدم ك٤تمد بن سماف ٚتيعا عن يعقوب
السراج قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :ثبلث عشرة مديمة
كطائفة ٭تارب القائم أهلها ك٭تاربونه أ هل مكة كأهل ا١تديمة كأهل
الشاـ كبمو أمية كأهل البصرة كأهل دميساف كاألكراد كاألعراب
كضبة كغٍت كباهلة كأزد البصرة كأهل الرم.
الخالصة:
إ ٌف ً
تدؿ على شيئُت ٬تب أ ٍف يتحلٌى ّٔما
الفقرة ا١تذكورة ٌ
ا١تؤمن ٫تا:
كيدؿ عليه
األول :اليقُت بوجود اإلماـ
ا١تهدم ركحي داه ٌ .
ّ
ٌ
جهلك كجهل بك " حيث إ ٌف
أٖتَت مع ىمن
ى
قوله  " :ال ٌ
مؤمن صحيح
مفهومها ٌ
يدؿ على أ ٌف ا١تتيقن به كٔتقاماته هو ه
اإلٯتاف.
الثا ف:متوقٌع أليامك أم ا١تمتظر لظهورؾ كا١تًتقّْب ٠تركجك
الشريف .كقد مدح أئمتما ً
ا١تمتظرين العاملُت الداعُت إليه ال

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………364.…………...

ا١تسًتخُت الٌذين يلوكف عن نصرته كالذكد عمه ،عن موالنا اإلماـ
الصادؽ  قاؿ :هلك احملاضَت ،قاؿ السائل  :قلت :كما
ٌ
احملاضَت؟ قاؿ  :ا١تستعجلوف ك٧تا ا١تقربوف كثبت اٟتصن على
أكتادها ،كونوا أحبلس بيوتكم إ ٌف الفتمة على ىمن أثارها ،كإهنم
ال يريدكنكم ّتائحة ػ أم ش ٌدة ػ االٌ أتاهم اهلل بشاغل ألمر ييعرض
٢تم)*(.
والنلف الّذي
ت الشا ع الّذي و تُنازع
ك ٌأما قوله " :وأ َ
ّ

و تُدا ع  "..هو إشارة إٔب  :إنٍت يا سيٌدم ٔتا أنٍت أعتقد
بشخصك الكرٙب كإمامتك الكربل ،أرجو أ ٍف ال ٗتيٌبٍت كي أكوف
من أنصارؾ ى ً
اٟتاجة،
أنت شفيعي ُب قضاء هذه
كخدمك ،ى
عز شأنه ،بل
ألنٌ ى
ك الشا ع الٌذم ال تيػىرد له دعوة عمد البارم ٌ
أنت ال أحد
أنت ى
اٟتل كالفصل ُب ذلك ،كيف ال؟ ك ى
بيدؾ ٌ
ك ُب ٖتقيق حاجيت كال أ ٍف يضغط عليك لكي ال ٖتققها
يمازعي ى
الوٕب الٌذم ال تيدا ع عن طلب حاجيت يا ابن
أنت ى
ٕب :بل ى
أنت ٌ
)*( غيبة المعما٘ب.ُُّ:
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ا١تهمة
سيدٌب اطمةْ ،تقها عليك إالٌ ما
ى
قضيت ٕب هذه اٟتاجة ٌ
عمدم.



قاؿ  " :ذخسكَ اهلل لٍضس ٚالدَِِّٖ ٔإعصاش املؤميني ٔاإلٌتكاً مً
ادتاحدَٖ املازقني."...
ػػػػػػػػػػػػػػػ

عا ف السفر ات:
ذخرؾ :معٌت ال ىذ ٍخر  :اإلعتداد كاإلختيار يقا ؿ :ىذ ىخر الشيء
ي ٍذ يخ يره ذي ٍخران ،كاذٌ ىخىره إذّْخاران :إختاره كاٗتذه.
كالذخَتة :كاحدة الذخائر كهي ما ُّاد ًخر ،قاؿ الشاعر:
ماؿ الفىت بذخَتةو
لعمرؾ ما ي
الص ً
فاء ال ىذخائًير
لكن إخوا ىف َّ
ك ٌ
قاه (ٕٕٔ).
كذخر لمفسه حديثان :أم أب
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العز ،كالعًُّز هو عكس ُّ
الذؿ
كإعزاز :إسم تفضيل أم كثَت ّْ
كا١تهانة ،كهو مشتق من العزيز أم ا١تمتمع بل يغلبه شيء ،أك هو
القوة كالش ٌدة كالغلبة كالر عة كاإلمتماع .
القوم الغالب ،ك ُّ
ُّ
العز أيضان ٌ

العزة
كُب التمػزيل  :وهلل ّ
العزة ولرسنلو ولقسؤ نيي  :أم له ٌ
العزة ققو
كالغلبة سبحانه .كقاؿ ُب آية أخرل َ :ي ان ر د ّ
العزة وسيعا  ( .لنف أتف اهلل ٍ
بتنم لبّجت و لبن و أذّ ٍلة
ً
ّ
ت على
أعزةٍ عقى الكا ر ي ) أم جانبهم غلي ه
عقى السؤ نيي ّ
لُت على ا١تؤممُت.
الكا رين ٌ ،ه
كمعٌت اٞتملة ا١تباركة  [ :أع ًًت ي ً
ك ا١تذخور عمد اهلل
ؼ كأيقُّر بأنٌ ى
ى
ا١ترسلوف،
كل األدياف اليت جاء ّٔا األنبياء ك ى
تعأب لمصرة ال ٌدينٌ ،
حر ها األتباع عرب مركر الزمن إٔب زمانما هذا حىت شريعة
كاليت ٌ
ت ّٔا األهواء
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ،قد تبلعبى ٍ
ج ٌدؾ ٌ
لتمص ر دين ج ٌدؾ ،كدين
كا١تصاّب ،بل ب ٌد أ ٍف يأٌب ذاؾ اليوـ ي
تتم
األنبياء ا١تتقدّْمُت عليه ،كنصرة اإلماـ لدين ج ٌده كلؤلنبياء ٌ
حر ه األتباع َّ
كغَتكه ،كهذه مسؤكليٌة
كبدليوه َّ
عرب تصحيح ما َّ
عظمى كشاقة ال يقوـ ّٔا إالٌ ىمن ىعظي ىم شأنه عمد اهلل ككاف قريبان
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م موالم يا صاحب
أنت ا
ج ٌدان ممه كمسدَّدان بألطا ه كرٛتته ،كهو ى
ً
ا١تهمة إالٌ ىمن كا نوا ٔتثابة
األمر ،ال ى
أحد سو ىاؾ يقد ير على هذه ٌ
كمت كأنفسهم  ،كليست مهمته ػ ركحي داه ػ مقتصرة
ى
نفسك ك ى
على نصرة ال ٌدين كإعزاز ا١تؤممُت كتقويتهم كإمدادهم با١تعونة
مهمةه أخرل كهي
القوة حسب بل على عاتقه ػ ركحي داه ػ ٌ
ك ٌ
قاـ من اٞتاحدين للوالية كا١تارقُت من الوالية كاإلمامة  ،في
اإلنت
اٞتملة هماؾ ثبلثة عماصر ال ب ٌد من تدبٌرها:
اوول :نصرة ال ٌدين.
العنصر ّ

العنصر الثا ف :إعزاز ا١تؤممُت.

العنصر الثالي :اإلنتقاـ من اٞتاحدين ا١تارقُت.
األكؿ:كهو نصرة ال ٌدين ،البحث يه على مستويػى ٍُت:
ٌأما العمصر ٌ
األول :معٌت كونه كآباءىه أنصاران هلل.
السلننى ّ

السلننى الثا ف :معٌت ال ٌدين الٌذم يمصركنه.

اوول:
أ ّا السلننى ّ
إ ٌف معٌت كونه  ناصران أم معيمان كمدا ًعان كذابٌان عن دين
السبلـ يذبٌوف عن د ين اهلل كيعيمونه
اهلل تعأبٔ ،تعٌت أهنم عليهم َّ
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ٔتا يماسبه ،كٯتمعوف عن أ ٍف يصل إليه ٖتريف الغالُت أك إبطاؿ
حجة ا١تخالفُت
ا١تعاندين ،هم عليهم َّ
السبلـ ييبطلوف بالربهاف ٌ
بالعمل من العبادات كآّاهدات  ،كآّاهدة ُب سبيل اهلل تعأب
كل
كٖتمل ا١تصائب كاألذل من األعداءُّ ،
كلو ٔتثل سفك ا١تهج ٌ
ذلك حفظان كنصرنة لل ٌدين كثباتان عليه كتثبيتان له كما ال ٮتفى على
ك٤تاجاهتم اليت يشحمت ّٔا كتبما.
ىمن راجع أحوا٢تم عليهم َّ
السبلـ ٌ
كل
قاؿ موالنا اإلماـ الصادؽ  :إ ٌف يما أهل البيت ُب ٌ
خلق عدكالن يمفوف عمه تأكيل ا١تبطلُت كٖتريف الغالُت كانتحاؿ
ا١تبطلُت كتأكيل اٞتاهلُت.
كعمه  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم :
٭تمل هذا ال ٌدين ُب كل و
عدكؿ يمفوف عمه تأكيل ا١تبطلُت
قرف
ه
ٌ
خبث
كٖتريف الغالُت ،ك ى
يت ى
انتحاؿ اٞتاهلُت كما يمفي الكرب ي
اٟتديد.
معٌت هذا اٟتديث :إ ٌف نفوسهم الشريفة أحسن مصداؽ لقوله
األعم ممهم
 " :عدكؿ" كإ ٍف كاف ٭تتمل أ ٍف يكوف ا١تراد ممها ٌ
السبلـ إذ تشمل أيضان شيعتهم الٌذين يقتفوف آثارهم
عليهم َّ
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كيعر وف أحكامهم ،كأهنم احملتملوف لعلومهم ،يمفوف عن دين
األئمة تاكيل ا١تبطلُت كٖتريف الغالُت كانتحاؿ اٞتاهلُت.
ٌ
يظهر من كثَت من األحاديث كاألدعية كالزيارات  :أ ٌف نصرة
األئمة من الشيعة الٌذين قد كصفوهم
ال ٌدين قد تكوف بغَت ٌ

بالمصرة كما ُب زيارة شهداء موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل
اللالم عقيكت ا
اللالم عقيكت ا أ صار ي اهللَّ ،
بالقوؿَّ " :
اللالم عقيكت ا أ صار أ ير السؤ نيي،
أ صار رسنل اهللَّ ،

اللالم
اللالم عقيكت ا أ صار اطسة سيّدة لاا العالسييَّ ،
َّ
النلف الناصح،
عقيكت ا أ صار أبف ّ
عقف ّ
لسد الللي بي ّ
اللالم عقيكت ا أ صار أبف عبد اهلل ،بأبف أ نت وأ ّف طبنت
َّ
وطابت األرض النف يجا ُ ِ ْننُت و زتت نزاً عظيساً يا ليننف

نت عكت أ نز نزاً
ُ
كارث).

عكت" (مفاتيح اٞتماف /ّٓٗ:زيارة

كُب أحد األدعية ُب شهر رمضاف" :وتسعقنف ّسي تننصر بو

لد نه وو تلنبدل بف غيري".
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السبلـ أمركا ٔتتابعة
ك ٌأما األخبار ال ٌدالٌة على أهنم عليهم َّ
علماء الشيعة ا١تخلًصُت ،كثَتة ،نذكر بعضان ممها توضيحان
للمقصود ،ممه ا ما أكرده العبلٌمة آّلسي رٛته اهلل عن(*):

(ٔ) ـ كش[ ،رجاؿ الكشي ] ٤تمد بن سعد الكشي ك٤تمد
بن أيب عوؼ البخارم عن ٤تمد بن أٛتد بن ٛتاد ا١تركزم ر عه
قاؿ :قاؿ الصادؽ  :اعر وا ممازؿ شيعتما بقدر ما ٭تسموف
من ركاياهتم عما إنا ال نعد الفقيه ممهم قيهان حىت يكوف َّ
٤تد ثان
قيل له  :أكيكوف ا١تؤمن َّ
٤تد ثان؟ قاؿ :يكوف مفهمان كا١تفهَّ ـ
َّ
ث.
٤تد ه

(ٕ) ـ كش[ ،رجاؿ الكشي ] ٛتدكيه كإبراهيم ابما نصَت عن
٤تمد بن إٝتاعيل الرازم عن علي بن حبيب ا١تدائٍت عن علي بن
سويد السائي قاؿ  :كتب إٕب أبو اٟتسن األكؿ كهو ُب السجن :
َّ
تأخذف معآب
كأـا ما ذكرت يا علي ٦تن تأخذ معآب ديمك ؟ ال
ديمك عن غَت شيعتما إنك إف تع ٌد يتهم أخذت ديمك عن
ا٠تائمُت الذين خانوا اهلل كرسوله كخانوا أماناهتم  ،إهنم اؤ٘تموا على
)*( ْتار األنوار ِٖ/ِ:ػ ّٖ.
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حر وه كب ٌد لوه عليهم لعمة اهلل كلعمة رسوله
جل كعبل ٌ
كتاب اهلل ٌ
كمبلئكته كلعمة آبائي الكراـ الربرة كلعميت كلعمة شيعيت إٔب يوـ
القيامة.
(ٖ) ـ كش[ ،رجاؿ الكشي] جربئيل بن أٛتد عن موسى بن
جعفر بن كهب عن أٛتد بن حاًب بن ماهويه قاؿ  :كتبت إليه
عمف آخذ معآب ديٍت ؟ ككتب
يعٍت أبا اٟتسن الثالث  أسأله ٌ
أخوه أيضا بذلك كتب إليهما  :همت ما ذكر٘تا اعتمدا ُب
ديمكما على مسن ُب حبكما ككل كثَت القدـ ُب أمرنا إهنم
كا وكما إف شاء اهلل تعأب.
(ٗ) ـ مع[ ،معا٘ب األخبار ] عن سعد عن الربقي عن أبيه
بإسماده ير عه إٔب أيب عبد اهلل  أنه قاؿ لرجل من أصحابه :
عةن تقوؿ أنا مع الماس كأنا كواحد من الناس .
ال تكوف ٌإـ ى
(٘) ـ مع[ ،معا٘ب األخبار] ماجيلويه عن عمه عن ٤تمد بن

علي الكوُب عن حسُت بن أيوب بن أيب غفيلة الصَتُب عن كراـ
ا٠تثعمي عن الثمإب قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :إياؾ كالرئاسة
كإياؾ أف تطأ أعقاب الرجاؿ قلت  :جعلت داؾ أما الرئاسة
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قد عر تها كأما أف أطأ أعقاب الرجاؿ ما ثلثا ما ُب يدم إال ٦تا
كطئت أعقاب الرجاؿ؟ قاؿ  :ليس حيث تذهب إياؾ أف
تمصب رجبل دكف اٟتجة تصدقه ُب كل ما قاؿ.
الوظة:
اؾ أف تمصب رجبلن  "..هو المهي عن أخذ العًٍلم
ا١تراد من "إيٌ ى
من غَت الثقات ا١تأمونُت على اٟتبلؿ كاٟتراـ الٌذين يركبوف مراؾب
كيتقربوف إليهم بفقههم كعقائدهم كتقاليدهمٌ ،أما الفقهاء
ٌ
العامة ٌ
الٌذين يركن إليهم من حيث الورع كالوثاقة كالتقى كركاية األخبار
السبلـ ،مثل هؤالء ٬تب على ىمن ال
أئمة آؿ البيت عليهم َّ
عن ٌ
الرجوع إليهم ليعرؼ ا١تكلٌف أحكاـ اهلل تعأب ،لكن ال
يعلم ٌ
مصل األمر با١تكلٌف أ ٍف ٬تعلهم معصومُت ال يمطقوف عن ا٢تول
يتحمسوف ١تراجعهم أكثر
كما نبلحظه اليوـ بعو ٌاـ الماس حيث ٌ
بكثَت ٦تا ٬تب أ ٍف يكونوا عليه بالمسبة ألهل البيت بل يصل
الس َّذج من عواـ الشيعة بأ ٍف ٬تعل ا١ترجع الفبل٘ب
األمر عمد بعض ٌ
كعبة اهلل تعأب ٬تب السجود إٔب أؽ كاله كآرائه كأهنا كحي يوحى
علٌمه شديد القول ،ك٭ترـ للعلماء أمثاله أ ٍف يمقدكا له رأيان ٥تالًفان
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اض
لؤلصوؿ كالقواعد عمد اإلماميٌة كإالٌ إ ٌف اإلعًتاض هو اعًت ه
اٟتق يدكر مع
على اهلل كاٟتجج ،ظمٌان عمد هؤالء اٟتمقى أ ٌف ٌ
كبك
اللهم إ ليك نشكو ،ى
بعض مراجعهم كعلمائهم حيثما داركاٌ ،
الراٛتُت.
من هؤالء اٟتمقى نستعيذ يا ذا اٞتبلؿ كاإلكراـ يا أرحم ٌ

( )ٙـ مع[ ،معا٘ب األخبار ] عن سعد عن ابن أيب ا٠تطاب
عن أيب حفص ٤تمد بن خالد عن أخيه سفياف بن خالد قاؿ :
قاؿ أبو عبد اهلل  :يا سفياف إياؾ كالرئاسة ما طلبها أح هد
إال هلك قلت له  :جعلت داؾ قد هلكما إذان  ،ليس أحد مما
إال كهو ٭تب أف يذكر كيقصد كيؤخذ عمه قاؿ  :ليس حيث
تذهب إليه إ٪تا ذلك أف تمصب رجبل دكف اٟتجة تصدقه ُب كل
ما قاؿ :كتدعو الماس إٔب قوله.
علي عن أبيه عن
( )ٚـ مع[ ،ـعا٘ب األخبار] ابن ا١تتوكل عن ٌ
ابن أيب عمَت عن إ براهيم بن زياد قاؿ  :قاؿ الصادؽ :
كذب من زعم أنه يعر ما كهو مستمسك بعركة غَتنا.

( )ٛـ ـ[ ،تفسَت اإلماـ  ]قاؿ أبو ٤تمد العسكرم
 :حدثٍت أيب عن جدم عن أبيه عن رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
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عليه كآله كسلَّم أف اهلل ال يقبض العلم انتزاعان يمتزعه من الماس
كلكن يقبضق بقبض العلماء إذا ٓب يمػزؿ عآب إٔب عآب يصرؼ
عمه طبلٌب حطاـ الدنيا كحرامها كٯتمعوف اٟتق أهله ك٬تعلونه لغَت
أهله كاٗتذ الماس رؤساء جهاالن سئلوا ،أ توا بغَت علم ضلوا
كأضلوا.
( )ٜـ كقاؿ أمَت ا١تؤممُت  :يا معشر شيعتما كا١تمتحلُت
مودتما إياكم كأصحاب الرأم إهنم أعداء السمن تفلتت ممهم
األحاديث أف ٭تفظوها كأعيتهم السمة أف يعوها اٗتذكا عباد اهلل
خوالن كماله دكالن ذلت ٢تم الرقاب كأطاعهم ا٠تلق أشباه الكبلب
كنازعوا اٟتق أهله ك٘تثلوا باألئمة الصادقُت كهم من الكفار
ا١تبلعُت ،سئلوا عما ال يعلموف أنفوا أف معًت وا بأهنم ال يعلموف
عارضوا الدين بآرائهم ضلوا كأضلوا أما لو كاف الدين بالقياس
لكاف باطن الرجلُت أكٔب با١تسح من ظاهر٫تا.
(ٓٔ) ـ كقاؿ اإلماـ الرضا  :قاؿ علي بن اٟتسُت

 :إذا رأيتم الرجل قد حسن ٝتته كهديه ك٘تاكت ُب ممطقه
كٗتاضع ُب حركاته ركيدان ال يغرنكم ما أكثر من يعجزه تماكؿ
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الدنيا كركوب اٟتراـ ممها لضعف نيته كمهانته كجنب قلبه مصب
الدين خان ٢تا هو ال يزاؿ ٮتتل الماس بظاهره إف ٘تكن من حراـ
يغر ٌفكم إف
اقتحمه ،كإذا كجد٘توه يعف عن ا١تاؿ اٟتراـ ركيدان ال ٌ
شهوات ا٠تلق ٥تتلفة ما أكثر من يمبو عن ا١تاؿ اٟتراـ كإف كثر
٤تر مان ،إذا كجد٘توه
ك٭تمل نفسه على شوهاء قبيحة يأٌب ممها ٌ
يغركم حىت تمظركا ما عقده عقله ما
يعف عن ذلك ركيدان ال ٌ
أكثر من ترؾ ذلك أٚتع ٍب ال يرجع إٔب عقل متُت يكوف ما
يفسده ّتهله أكثر ٦تا يصلحه بعقله إذا كجدًب عقله متيمان ركيدان
يغرفكم حىت تمظركا أمع هواه يكوف على عقله أك يكوف مع
ال ٌ
عقله على هواه ككيف ٤تبته للرئاسات الباطلة كزهده يها إف ُب
ترؾ الدنيا للدنيا كيرل أف لذة
الماس من خسر الدنيا كاآلخرة ب
احملل لة يًتؾ
الرئاسة الباطلة أ ضل من لذة األمواؿ كالمعم ا١تباحة ٌ
ِ ِ
يل لَوُ اتَّ ِق القَّوَ أَ َخ َذتْوُ ال ِْع َّزةُ
ذلك أٚتع طلبان للرئاسة حىت وإذا َ
اإلأْ ِت َ َللبُوُ َو َجن ِ
بِ ِْ
س ال ِْسجا ُ  هو ٮتبط خبط عشواء
ْ
ُ
َّت ولَب ْئ َ
يقوده أكؿ باطل إٔب أبعد غايات ا٠تسارة كٯتده ربه بعد طلبه ١تا
ال يقدر عليه ُب طغيانه هو ٭تل ما حرـ اهلل ك٭ترـ ما أحل اهلل ال
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يبإب ٔتا ات من ديمه إذا سلمت له رئاسته اليت قد يتقي من
أجلها أكلئك الذين ىغ ً
ض
ىع َّد ى٢تي ٍم ىعذابان
ب اللَّهي ىعلىٍي ًه ٍم كلى ىعمىػ يه ٍم كأ ى
ى
يم ًهيمان ،كلكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذم جعل هواه
تبعان ألمر اهلل كقواه مبذكلة ُب رضى اهلل يرل الذؿ مع اٟتق أقرب
العز ُب الباطل كيعلم أف قليل ما ٭تتمله من
عز األبد من ٌ
إٔب ٌ
ضرائها يؤديه إٔب دكاـ المعيم ُب دار ال تبيد كال تمفد كإف كثَت ما
يلحقه من سرائها إف اتبع هواه يؤديه إٔب عذاب ال انقطاع له كال
يزكؿ ذلكم الرجل نعم الرجل به تمسكوا كبسمته اقتدكا كإٔب
ربكم به توسلوا إنه ال ترد له دعوة كال ٗتيب له طلبة.
(ٔٔ) ـ ـ[ ،تفسَت اإلماـ  ]ج[ ،اإلحتجاج] باإلسماد
إٔب أيب ٤تمد العسكرم ُ ب قوله تعأب َ  :و ِ ْنـ ُج ْت أُِّليُّدن َن و
ِ
ناب إِوّ أَ ا ِ َّف  قاؿ ٍ :ب قاؿ اهلل تعأب  :يا
َـ ْعقَ ُسن َن الْك َ
٤تمد كمن هؤالء اليهود أميوف ال يقرءكف الكتاب كال يكتبوف
كاألمي ممسوب إٔب أمه أم هو كما خرج من بطن أمه ال يقرأ
كال يكتب ال يعلموف الكتاب ا١تمػزؿ من السماء كال ا١تتك ٌذ ب به
كال ٯتيزكف بيمهما إال أما٘ب أم إال أف يقرأ عليهم كيقاؿ هذا
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كتاب اهلل ككبلمه ال يعر وف إف قرئ من الكتاب خبلؼ ما يه
َ و إِ ْن ُى ْت إِوّ َظُنُّدن َن أم ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب

٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ُب نبوته كإمامة علي  سيد
٤تر ـ عليهم تقليدهم
عًتته عليهم َّ
السبلـ كهم يقلدكهنم مع أنه ٌ
ِ
ِِ
ناب بِأَْ ِد ِج ْت أُ َّت َـ ُتنلُن َن ىذا ِ ْي
َ ـ َنْ ٌل لقَّذ َي َ ْكنُبُن َن الْك َ
ِع ْن ِد القَّ ِو لِيَ ْشنَـ ُروا بِ ِو أَ َسناً َقِ ًيال  قاؿ  :قاؿ اهلل تعأب :هذا
القوـ من اليهود كتبوا صفةن زعموا أهنا صفة ٤تمد صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم كهي خبلؼ صفته كقالوا للمستضعفُت ممهم  :هذه
صفة الميب ا١تبعوث ُب آخر الزماف أنه طويل عظيم البدف كالبطن
أصهب الشعر ك٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ٓتبل ه كهو ٬تي ء
بعد هذا الزماف ٓتمسمائة سمة كإ٪تا أرادكا بذلك لتبقى ٢تم على
ضعفائهم رئاستهم كتدكـ ٢تم إصاباهتم كيكفوا أنفسهم ـ ؤكنة
خدمة رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كخدمة علي 
ت أَْ ِد ِج ْت
كأهل خاصته قاؿ اهلل عز كجل َ  :ـ َنْ ٌل لَ ُج ْت ِ َّسا َ نَبَ ْ
ووْ ٌل لَ ُج ْت ِ َّسا َ ْك ِلبُن َن  من هذه الصفات احملر ات ا١تخالفات
َ
لصفة ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كعلي  الشدة ٢تم من
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العذاب ُب أسوء بقاع جهمم َ و َوْ ٌل لَ ُج ْت  الشدة من العذاب
ثانية مضا ة إٔب األكٔب ٦تا يكسبونه من األمواؿ اليت يأخذكهنا إذا
ثبتوا أعوامهم على الكفر ٔتحمد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم كاٞتحد لوصية أخيه علي بن أيب طالب كٕب اهلل ٍب قاؿ
 :قاؿ رجل للصادؽ  :إذا كاف هؤالء القوـ من اليهود
ال يعر وف الكتاب إال مب ا يسمعونه من علمائهم ال سبيل ٢تم إٔب
غَته كيف ذمهم بتقليدهم كالقبوؿ من علمائهم كهل عواـ
اليهود إال كعوامما يقلدكف علماءهم إف ٓب ٬تز ألكلئك القبوؿ
من علمائهم؟ ٓب ٬تز ٢تؤالء القبوؿ من علمائهم قاؿ  :بُت
عوامما كعلمائما كبُت عواـ اليهود كعلمائهم رؽ من جه ة كتسوية
من جهة أما من حيث استوكا إف اهلل قد ذـ عوامما بتقليدهم
علماءهم كما ذـ عوامهم كأما من حيث ا ًتقوا بل قاؿ ٌ :بُت ٕب
يا ابن رسوؿ اهلل قاؿ  :إف عواـ اليهود كانوا قد عر وا
علماءىهم بالكذب الصريح كبأكل اٟتراـ كالرشاء كبتغيَت األحكاـ
عن كاجبها بالشفاعا ت كالعمايات كا١تصانعات كعر وهم
بالتعصب الشديد الذم يفارقوف به أدياهنم كأهنم إذا تعصبوا أزالوا
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حقوؽ من تعصبوا عليه كأعطوا ما ال يستحقه من تعصبوا له من
أمواؿ غَتهم كظلموهم من أجلهم كعر وهم يقار وف احملرمات
كاضطركا ٔتعارؼ قلؤّم إٔب أف من عل ما يفعلونه هو ؼاسق ال
٬توز أف يصدؽ على اهلل كال على الوسائط بُت ا٠تلق كبُت اهلل
لذلك ذمهم ١تا قلدكا من قد عر وا كمن قد علموا أنه ال ٬توز
قبوؿ خربه كال تصديقه ُب حكاياته كال العمل ٔتا يؤديه إليهم
عمن ٓب يشاهدكه ككجب عليهم المظر بأنفسهم ُب أمر رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآؿق كسلَّم إذ كانت دالئله أكضح من أف ٗتفى
كأشهر من أف ال تظهر ٢تم ككذلك عواـ أمتما إذا عر وا من
قهائهم الفسق الظاهر كالعصبية الشديدة كالتكالب على حطاـ
الدنيا كحرامها كإهبلؾ من يتعصبوف عليه كإف كاف إلصبلح أمره
مستحقان كالًت رؼ بالرب كاإلحساف على من تعصبوا له كإف كاف
قلد من عوامما مثل هؤالء الفقهاء
لئلذالؿ كاإلهانة مستحقان من ٌ
هم مثل اليهود الذين ذمهم اهلل تعأب بالتقليد لفسقة قهائهم :
" أ ا ي ان ي الفتجاا صائناً لنفلو وا ظاً لد نو خالفاً
عقى ىناه [لجناه] طيعاً أل ر نوه ققعنام أن تقدوه وذله
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و كنن إو بعض تجاا الشيعة و وسيعجت أ ا ي ر
التبائح والفناو

را

ي

لتة تجاا العا ة ال تتبقنا نجت

عنا يئا وو را ة " كإ٪تا كثر التخليط يما يتحمل عما أهل
البيت لذلك ألف الفسقة يتحملوف عما يحر ونه بأسره ٞتهلهم
كيضعوف األشياء على غَت كجوهها لقلة معر ت هم كآخرين
يتعمدكف الكذب عليما ليجركا من عرض الدنيا ما هو زادهم إٔب
نار جهمم كممهم قوـ نصاب ال يقدركف على القدح يما
ينعقسنن بعض عقن نا الصليلة يننوجنن بو عند يعننا
و ننتصنن بنا عند صابنا أت ضيفنن إليو أضعا و وأضعاف

أضعا و ي األ اذ

عقينا النف لي بر

آا نجا يتبقو

السلنلقسنن ي يعننا عقى أ و ي عقن نا ضقنا وأضقنا
وىت أضر عقى ضعفاا يعننا ي وي

ز د عقيو القعنة عقى

اللليي بي عقف  وأصلابو إ جت لقبن جت األرواح

واأل نال وىؤوا عقساا اللنا الناصبنن السنشبجنن بأ جت لنا
نالنن وألعدائنا عا ون دخقنن ا

لشه والشبجة عقى

ضعفاا يعننا يضقن جت و سنعن جت عي صد اللق السصي
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و ورم أن ي عقت اهلل ي قبو ي ىؤوا العنام أ و و ر د
إو صيا ة نو وتعظيت وليو لت نر و ف د ىذا السنقبس

الكا ر ولكنو تيض لو ؤ ناً تف بو عقى الصناب أت ن تو
اهلل لقتبنل نو يسسع اهلل لو بذله خير الد يا واآلخرة

و سسع عقى ي أضقو لعي الد يا وعذاب اآلخرة ٍب قاؿ  :قاؿ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :شرار علماء أمتما ا١تضلوف

عما القاطعوف للطرؽ إليما ا١تسموف أضدادنا بأٝتائما ا١تلقبوف
أندادنا بألقابما يصلوف عليهم كهم للعن مستحقوف كملعمونا ك٨تن
بكرامات اهلل مغموركف كبصلوات اهلل كصلوات مبلئكته ا١تقربُت
عليما عن صلواهتم عليما مستغموف ٍب قاؿ  :قيل ألمَت ا١تؤممُت
 :ىـف خَت خلق اهلل بعد أئمة ا٢تدل كمصابيح الدجى؟ قاؿ :
العلماء إذا صلحوا قيل  :كمن شر خلق اهلل بعد إبليس ك رعوف
ك٪تركد كبعد ا١تتس مُت بأسسائكت وبعد السنقتبيي بألتابكت
واآلخذ ي أل كننكت كا١تتأمرين ُب ٦تالككم؟ قاؿ  :العلماء إذا
سدكا هم ا١تظهركف لؤلباطيل الكا٘توف للحقائق ك يهم قاؿ اهلل
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ه َـق َْعنُـ ُج ُت القَّوُ وَـق َْعنُـ ُج ُت الالّ ِعنُن َن إِوّ الَّ ِذ َي
عز كجل :أُولئِ َ
تابُنا (*)اآلية.
تأمل ُب مفرداته كأصاخ السمع
ما أعظمه حديث عمد ىمن ى
كلمات كهذه
هتزها
ه
إٔب داللته! القلوب ا١تيٌتة كا١تشاعر ا١تتلبّْدة ال ٌ

 إ جا و تعسى األبصار ولكي تعسى التقنب النف ف
الصدور( اٟتج.)ْٔ/
ّ

(ٕٔ) ـ ج[ ،اإلحتجاج] الكليٍت عن إسحاؽ بن يعقوب

قاؿ :سألت ٤تمد بن عثماف العمرم رٛته اهلل أف يوصل ٕب كتابا
علي ورد التوقيع ٓتط موالنا
سألت يه عن مسائل أشكلت َّ
صاحب الزماف عجل اهلل تعأب رجه  :كأما اٟتوادث الواقعة
ارجعوا يها إٔب ركاة حديثما إهنم حجيت عليكم كأنا حجة اهلل.
(ٖٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تم د عن اٟتسُت
عم ف حدثه عن ربعي
بن سعيد عن ٤تمد بن اٟتسُت بن صغَت ٌ
بن عبد اهلل عن أيب عبد اهلل  أنه قاؿ  :أىب اهلل أف ٬ترم
األشياء إال باألسباب جعل لكل سبب شرحان كجعل لكل شرح
)*( ْتار األنوارٖٔ/ِ:حُِ.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………383.…………...

علمان كجعل لكل علم بابان ناطقان عر ه من عر ه كجهله من جهله
ذلك رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ك٨تن.

(ٗٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] القاشا٘ب عن اليقطيٍت ير عه
قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل  :أىب اهلل أف ٬ترم األشياء إال
باألسباب جعل لكل شيء سببان كجعل لكل سبب شرحان كجعل
لكل شرح مفتاحان كجعل لكل مفتاح علمان كجعل لكل علم بابا
ناطقان من عر ه عرؼ اهلل كمن أنكره أنكر اهلل ذلك رسوؿ اهلل
ك٨تن.
(٘ٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] السمدم بن ٤تمد عن أباف
بن عثماف عن عبد اهلل بن سليماف قاؿ ٝ :تعت أبا جعفر 
كعمده رجل من أهل البصرة يقاؿ له عثماف األعمى كهو يقوؿ :
يؤذم ريح
إف اٟتسن البصرم يزعم أف الذين يكتموف العلم
بطوهنم أهل المار قاؿ أبو جعفر  :هلك إذان مؤمن آؿ
رعوف كما زاؿ العلم مكتومان ممذ بعث اهلل نوحان  ليذهب
اٟتسن ٯتيمان كمشاالن و اهلل ما يوجد العلم إال هاهما.
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( )ٔٙـ ير[ ،بصائر الدرجات] الفضل عن موسى بن القاسم

عن ٛتاد بن عيسى عن سليماف بن خالد قاؿٝ :تعت أبا جعفر
 يقوؿ كسأله رجل من أهل البصرة قاؿ  :إف عثماف األعمى
يركم عن اٟتسن أف الذين يكتموف العلم تؤذم ريح بطوهنم أهل
المار قاؿ أبو جعفر  :هلك إذان مؤمن آؿ رعوف كذبوا إف
ذلك من ركج الزناة كما زاؿ العلم مكتومان قبل قتل ابن آدـ
ليذهب اّبسن ٯتيمان كمشاالن ال يوجد العلم إال عمد أهل بيت نػزؿ
عليهم جربئيل.
( )ٔٚـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن األهوازم
عن المضر عن ٭تِت اٟتليب عن معلى بن أيب عثماف عن أيب بصَت
عن أيب عبد اهلل  قاؿ :قاؿ ٕب :إف اٟتكم بن عتيبة ٦تن قاؿ
الي ِ
نل آ َنَّا بِالقَّ ِو وبِالْيَـ ْنِم ْاآل ِخ ِر و ا ُى ْت
اس َ ْي َـ ُت ُ
اهللَ  :و ِ َي َّ
ِ ِِ
يي ليشرؽ اٟتكم كليغرب أما كاهلل ال يصيب العلم إال
ب ُس ْؤ ن َ
من أهل بيت نػزؿ عليهم جربئيل.
( )ٔٛـ ير] ،بصائر الدرجات [ السمدم بن ٤تمد ك٤تمد بن
اٟتسُت عن جعفر بن بشَت عن أباف بن عثماف عن أيب بصَت
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قاؿ :سألت أبا جعفر  عن شهادة كلد الزنا ٕتوز قاؿ  :ال
قلت :إف اٟتكم بن عتيبة يزعم أهنا ٕتوز قاؿ :اللهم ال تغفر له
ف
وس ْن َ
ه ولَِت ْنِ َ
ذنبه ما قاؿ اهلل للحكم إَِّوُ لَ ِذ ْ ٌر لَ َ
ه َ
تُ ْلئَـقُن َن ليذهب اٟتكم ٯتيمان كمشاالن و اهلل ال يوجد العلم إال
من أهل بيت نػزؿ عليهم جربئيل.
( )ٜٔـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت
بن علي عن أيب إسحاؽ ثعلبة عن أيب مرٙب قاؿ  :قاؿ أبو جعفر
كغربا لن ٕتدا
شر قا ٌ
 :لسلمة بن كهيل كاٟتكم بن عتيبة ٌ
علمان صحيحان إال شيئان ٮترج من عمدنا أهل البيت.
(ٕٓ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن ٤تمد بن

خالد عن أيب البخًتم كسمدم بن ٤تمد عن أيب البخًتم عن أيب
عبد اهلل  قاؿ :إف العلماء كرثة األنبياء كذلك أف األنبياء ٓب
يورثوا در٫تا كال ديمارا كإ٪تا كرثوا أحاديث من أحاديثهم من أخذ
شيئا ممها قد أخذ حظا كا را ؼانظركا علمكم هذا عمن تأخذكنه
إف يما أهل البيت ُب كل خلف عدكال يمفوف عمه ٖتريف الغالُت
كانتحاؿ ا١تبطلُت كتأكيل اٞتاهلُت.
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تنضيح:

ا١تقصود من عدـ توريث األنبياء هو أنه ليس من عادهتم أ ٍف
يورثوا ا١تاؿ أل ٌف ذلك ليس من أهداؼ رسالتهم اليت من أجلها
ّْ
أً
يرسلوا ك بيعًثوا ،ا٢تدؼ هو إيصاؿ العلم للماس لكي يع ـ لوا،
يورثوا ماالن البمائهم ػ كما حصل لزكريٌا ك٭تِت
كلكن ال ٯتمع من أ ٍف ّْ
٤تمد كالص ٌديقة اطمة ػ إذا يكًج ىد ُب
الميب ٌ
كداككد كسليماف ك ٌ
و
بشكل عرضي.
أيديهم لكمٌه

(ٕٔ) ـ كش[ ،رجاؿ الكشي] ٤تمد بن مسعود عن علي بن
٤تمد بن َتكزاف القمي عن الربقي عن البزنطي عن إٝتاعيل بن
جابر عن أيب عبد اهلل  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم  :٭تمل هذا الدين ُب كل قرف عدكؿ يمفوف عمه تأكيل
ا١تبطلُت كٖتريف الغالُت كانتحاؿ اٞتاهلُت كما يمفي الكَت خبث
اٟتديد.
(ٕٕ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ٤تمد بن اٟتسُت عن المضر
عن ٤تمد بن الفضيل عن الثمإب قاؿ  :سألت أبا جعفر 
عن قوؿ اهلل عز كجل و ي أَ َ ِ
ِ
دى
َ َْ
ض ُّدل َّس ِي اتَّـبَ َع َىناهُ بغَْي ِر ُى ً
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ِ َي القَّ ِو  قاؿ :عٌت اهلل ّٔا من اٗتذ ديمه رأيه من غَت إماـ من
أئمة ا٢تدل.
(ٖٕ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات] يعقوب بن يزيد عن إسحاؽ
بن عمار عن أٛتد بن المضر عن عمرك بن مشر عن جابر عن أيب
جعفر  أنه قاؿ :ىـف داف اهلل بغَت ٝتاع عن صادؽ ألزمه اهلل
التيه إٔب يوـ القيامة.
(ٕٗ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] اٟتسُت بن ٤تمد عن معلى
بن ٤تمد عن أٛتد بن محمد السيارم عن علي بن عبد اهلل قاؿ :
سأله رجل عن قوؿ اهلل عز كجل َ س ِي اتَّـبع ُىداي َال ِ
ض ُّدل
َ َ
َ ََ

وو َ ْشتى قاؿ :ىـف قاؿ باألئمة كاتبع أمرهم كٓب ٬تز طاعتهم.

(ٕ٘) ـ كتاب زيد الزراد ،عن جابر اٞتعفي قاؿ ٝ :تعت أبا

جعفر  يقوؿ :إف لما أكعية ٪تلؤها علم ا كحكما كليست ٢تا
بأهل ما ٪تلؤها إال لتمقل إٔب شيعتما انظركا إٔب ما ُب األكعية
خذكها ٍب صفوها من الكدكرة تأخذكهنا بيضاء نقية صا ية
كإياكم كاألكعية إهنا كعاء سوء تمكبوها.
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( )ٕٙـ كممه ،قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :اطلبوا

العلم من معدف العلم كإياؾـ كالوالئج يهم الصدادكف عن اهلل ٍب
قاؿ :ذهب العلم كبقي غربات العلم ُب أكعية سوء احذركا
باطمها إف ُب باطمها ا٢تبلؾ كعليكم بظاهرها إف ُب ظاهرها
المجاة.

( )ٕٚـ كتاب جعفر بن ٤تمد بن شريح ،عن ٛتيد بن
شعيب عن جابر اٞتعفي عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف اٟتكمة
لتكوف ُب قلب ا١تما ق تجلجل ُب صدره حىت ٮترجها يوعيها
ا١تؤمن كتكوف كلمة ا١تما ق ُب صدر ا١تؤمن تجلجل ُب صدره
حىت ٮترجها يعيها ا١تما ق.
( )ٕٛـ كممهّٔ ،ذا اإلسماد عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف

رجبل دخل على أيب  قاؿ :إنكم أهل بيت رٛتة اختصكم
اهلل بذلك قا ؿ٨ :تن كذلك كاٟتمد هلل ٓب ندخل أحدان ُب ضبللة
كٓب ٩ترج أحدان من باب هدل نعوذ باهلل أف نضل أحدان.
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( )ٕٜـ ؼٖ[ ،تف العقوؿ] عن أيب جعفر الثا٘ب  قاؿ:

من أصغى إٔب ناطق قد عبده إف كاف الماطق عن اهلل قد عبد
اهلل كإف كاف الماطق يمطق عن لساف إبليس قد عبد إبليس.

(ٖٓ) ـ سن[ ،احملاسن] ابن ٤تبوب عن أيب أيوب عن ٤تمد
بن مسلم عن أيب جعفر  قاؿ :أما إنه ليس عمد أحد من
الماس حق كال صواب إال شي ء أخذكه مما أهل البيت كال أحد
من الماس يقضي ْتق كعدؿ كصواب إال مفتاح ذلك القضاء
كبابه كأكله كسببه علي بن أيب طالب  إذا اشتبهت عليهم
األمور كاف ا٠تطأ من قبلهم إذا أخطئوا كالصواب من قبل علي
بن أيب طالب .
(ٖٔ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ابن معركؼ عن ٛتاد بن

عيسى عن ربعي عن ضيل قاؿ ٝ :تعت أبا جعفر  يقوؿ:
كل ما ٓب ٮترج من هذا البيت هو باطل.
(ٕٖ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] أٛتد بن ٤تمد عن األهوازم
عن ٤تمد بن عمر عن ا١تفضل بن صاّب عن جابر عن أيب جعفر
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 قاؿ :إنا أهل بيت من علم اهلل علمما كمن حكمه أخذنا
كمن قوؿ الصادؽ ٝتعما إف تتبعونا هتتدكا.
(ٖٖ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات] أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسن بن
علي بن المعماف عن البزنطي عن زرارة قاؿ :كمت عمد أيب جعفر
 قاؿ ٕب رجل من أهل الكو ة  :سله عن قوؿ أمَت ا١تؤممُت
 :سلو٘ب عما شئتم كال تسألونٍت عن شي ء إال أنبأتكم به
قاؿ :سألته قاؿ  :إنه ليس أحد عمده علم شي ء إال خرج من
عمد أمَت ا١تؤممُت  ليذهب الماس حيث شاءكا و اهلل ليأتُت
األمر قاهما كأشار بيده إٔب صدره .
(ٖٗ) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] العباس بن معركؼ عن ٛتاد
بن عيسى عن حريز عن ٤تمد بن مسلم عن أيب جعفر 
قاؿٝ :تعته يقوؿ  :إنه ليس عمد أحد من حق كال صواب كليس
أحد من الماس يقضي بقضاء يصيب يه اٟتق إال مفتاحه علي
إذا تشعبت ّٔم األمور كاف ا٠تطأ من قبلهم كالصواب من قبله
أك كما قاؿ.
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(ٖ٘) ـ ير[ ،بصائر الدرجات ] ٤تمد بن اٟتسُت عن ابن

٤تبوب عن ابن رئاب عن ٤تمد بن مسلم قاؿ ٝ :تعت أبا جعفر
 يقوؿ :أما إنه ليس عمد أحد علم كال حق كال تيا إال شيء
أخذ عن علي بن أيب طالب  كعما أهل البيت كما ـف قضاء
يقضى به ْتق كصواب إال بدء ذلك كمفتاحه كسببه كعلمه من
علي  كمما إذا اختلف عليهم أمرهم قاسوا كعملوا بالرأم
ككاف ا٠تطأ من قبلهم إذا قاسوا ككاف الصواب إذا اتبعوا اآلثار من
قبل علي .
( )ٖٙـ سن[ ،احملاسن] ابن ضاؿ عن عاصم بن ٛتيد عن
أيب إسحاؽ المحوم قاؿٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :إف اهلل
ه لَ َعقى ُخقُ ٍق
تبارؾ كتعأب أدب نبيه على ٤تبته قاؿ  :إَِّ َ
َع ِظ ٍ
الر ُس ُ
يت كقاؿَ  :و ا آتا ُ ُت َّ
نل َ ُخ ُذوهُ و ا َجا ُ ْت َع ْنوُ
َطاع القَّوَ  كإف رسوؿ
الر ُس َ
َا ْـنَـ ُجنا كقاؿْ َ  :ي ُ ِط ِع َّ
نل َـ َت ْد أ َ

 كائتممه
صلل اهلل عليه كآله كسلَّم وض إٔب علي
اهلل ٌ
سلمتم كجحد الماس و اهلل لمحبكم أف تقولوا إذا قلما كتصمتوا
إذا صمتما ك٨تن يما بيمكم كبُت اهلل.
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( )ٖٚـ سن[ ،احملاسن] أيب عمن ذكره عن زيد الشحاـ عن
أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل َ  :ـ ْقيَـ ْنظُ ِر ِْ
طعا ِ ِو
اإل ْلا ُن إِلى َ
قاؿ :قلت :ما طعامه؟ قاؿ :علمه الذم يأخذه ٦تن يأخذه.
( )ٖٛـ سن[ ،احملاسن] علي بن عيسى القاسا٘ب عن ابن

مسعود ا١تيسرم ر عه)*( قاؿ :قاؿ ا١تسيح  :خذكا اٟتق من
أهل الباطل كال تأخذكا الباطل من أهل اٟتق كونوا نقاد الكبلـ
كم من ضبللة زخر ت بآية من كتا ب اهلل كما زخرؼ الدرهم
من ٨تاس بالفضة ا١تموهة المظر إٔب ذلك سواء كالبصراء به خرب.اء
( )ٖٜـ سن[ ،احملاسن] المو لي عن السكو٘ب عن أيب عبد
اهلل عن آبائه  عن رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ :
غريبتاف كلمة حكم من سفيه اقبلوها ككلمة سفه من حكيم
اغ ركها .
(ٓٗ) ـ سن[ ،احملاسن] علي بن سيف قاؿ  :قاؿ أمَت
ا١تؤممُت  :خذكا اٟتكمة كلو من ا١تشركُت.
)*(
الراكم .
ا١تقصود بػ "ر عه" أم نقله عن اإلماـ  عرب كسائط ٓب يذكرها ٌ
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(ٔٗ) ـ سن[ ،احملاسن] ابن يزيد عن ابن أيب عمَت عن ابن

أذيمة عن زرارة عن أيب جعفر  قاؿ :قاؿ ا١تسيح :
معشر اٟتواريُت ٓب يضركم من ننت القطراف إذا أصابتكم س راجه
خذكا العلم ٦تن عمده كال تمظركا إٔب عمله.
(ٕٗ) ـ ما[ ،األمإب للشيخ الطوسي] ٚتاعة عن أيب ا١تفضل

عن عبيد اهلل بن اٟتسُت بن إبراهيم العلوم عن ٤تمد بن علي بن
ٛتزة العلوم عن أبيه عن الرضا عن آبائه  قاؿ :قاؿ أمَت
ا١تؤممُت  :ا٢تيبة خيبة كالفرصة خلسة ك اٟتكمة ضالة
ا١تؤمن اطلبوها كلو عمد ا١تشرؾ تكونوا أحق ّٔا كأهلها.

(ٖٗ) ـ ما[ ،األمإب للشيخ الطوسي] ٚتاعة عن أيب ا١تفضل
عن جعفر بن ٤تمد العلوم عن أٛتد بن عبد ا١تمعم عن ٛتاد بن
عثماف عن ٛتراف قاؿ ٝ :تعت علي بن اٟتسُت  يقوؿ :ال
ٖتقر اللؤلؤة المفيسة أف تجتلبها من الكبا ا٠تسيسة إف أيب حدثٍت
قاؿٝ :تعت أمَت ا١تؤممُت  يقوؿ :إف الكلمة من اٟتكمة
لتتلجلج ُب صدر ا١تما ق نػزاعا إٔب مظاهنا حىت يلفت ّٔا يسمعها
ا١تؤمن يكوف أحق ّٔا كأهلها يلقفها.
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(ٗٗ) ـ سن[ ،احملاسن] أيب عمن ذكره عن عمرك بن أيب
ا١تقداـ عن رجل عن أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل  :اتَّ َخ ُذوا
َوبارُىت ور ْىبا َـ ُجت أَرباباً ِ ي ُ ِ
ون القَّ ِو  قاؿ :كاهلل ما صلوا ٢تم
ْ ْ
ْ
أْ َ ْ ُ
كال صاموا كلكن أطاعوهم ُب معصية اهلل.
(٘ٗ) ـ سن[ ،احملاسن] ٤تمد بن خالد عن ٛتاد عن ربعي
عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل ُ ب قوؿ اهلل  :اتَّ َخ ُذوا
َوبارُىت ور ْىبا َـ ُجت أَرباباً ِ ي ُ ِ
ون القَّ ِو  قاؿ :كاهلل ما صلوا كال
ْ ْ
ْ
أْ َ ْ ُ
صاموا ٢تم كلكمهم أحلوا ٢تم حراما كحرموا عليهم حبلال
اتبعوهم.
( )ٗٙـ كتاب صفات الشيعة للصدكؽ ،عن ماجيلويه عن

عمه عن أيب ٝتيمة عن ابن سماف عن ا١تفضل قاؿ  :قاؿ اؿصادؽ
 :كذب من زعم أنه من شيعتما كهو متمسك بعركة غَتنا.
( )ٗٚـ سن[ ،احملاسن] أيب عن عبد اهلل بن ٭تِت عن ابن
مسكاف عن أيب بصَت قاؿ  :سألت أبا عبد اهلل  عن قوؿ
َوبارُىت ور ْىبا َـ ُجت أَرباباً ِ ي ُ ِ
ون القَّ ِو  قاؿ:
ْ ْ
ْ
اهلل :اتَّ َخ ُذوا أ ْ َ ْ ُ

أما كاهلل ما دعوهم إٔب عبادة أنفسهم كلو دعوهم إٔب عبادة
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أنفسهم ما أجابوهم كلكن أحلوا ٢تم حراما كحرموا عليهم حبلال
عبدكهم من حيث ال يشعركف.
( )ٗٛـ سن[ ،احملاسن] قاؿ أبو جعفر  :إف القرآف
شاهد اٟتق ك٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم لذلك مستقر من
اٗتذ سببان إٔب سبب اهلل ٓب يقطع به األسباب كمن اٗتذ غَت ذلك
سببان مع كل كذاب اتقوا اهلل إف اهلل قد أكضح لكم أعبلـ
ديمكم كممار هداكم بل تأخذكا أمركم بالوهن كال أديانكم هزكا
تدحض أعمالكم كٗتطئوا سبيلكم كال تكونوا ُب حزب الشيطاف
تضلوا يهلك من هلك ك٭تيا من حي كعلى اهلل البياف بُت لكم
اهتدكا كبقوؿ العلماء انتفعوا كالسبيل ُب ذلك إٔب اهلل ؼػ ْ َ ي
ضقِ ْل َـقَ ْي تَ ِس َد لَوُ َولِيًّيا ُ ْر ِ داً.
َـ ْج ِد القَّوُ َـ ُج َن ال ُْس ْجنَ ِد وَ ْي ُ ْ

( )ٜٗـ سن[ ،احملاسن] بعض أصحابما ر عه إٔب أيب عبد اهلل
 قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل ع ليه كآله كسلَّم  :إف لكم
معآب اتبعوها كهناية انتهوا إليها.

(ٓ٘) ـ دعوات الراكندم ،من كصية ذم القرنُت  :ال تتعلم
العلم ٦تن ٓب يمتفع به إف من ٓب يمفعه علمه ال يمفعك.
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(ٔ٘) ـ كممه ،قاؿ أبو عبيد ُب غريب اٟتديث ُب حديث
الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم حُت أتاه عمر قاؿ  :إنا نسمع

أحاديث من اليهود تعجبما ًتل أف نكتب بعضها قاؿ رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :أ تهوكوف أنتم كما هتوكت اليهود
كالمصارل لقد جئتكم ّٔا بيضاء نقية كلو كاف موسى حيا ما
كسعه إال اتباعي  .قاؿ أبو عبيد  :أمتحَتكف أنتم ُب اإلسبلـ كال
تعر وف ديمكم حىت تأخذكه من اليهود كالمصارل كأنه كره ذلك
ممه.
(ٕ٘) ـ هنج[ ،هنج الببلغة] قاؿ  :إف كبلـ اٟتكماء إذا
كاف صوابا كاف دكاء كإذا كاف خطأن كاف داء.
(ٖ٘) ـ كقاؿ  :خذ اٟتكمة أٗب كانت إف اٟتكمة

تكوف ُب صدر ا١تما ق تتخلج ُب صدره حىت ٗترج
صواحبها ُب صدر ا١تؤـف.

تسكن إٔب

(ٗ٘) ـ كقاؿ ُ :ب مثل ذلك اٟتكمة ضالة ا١تؤمن خذ
اٟتكمة كلو من أهل المفاؽ.
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(٘٘) ـ شا[ ،اإلرشاد] ركل ثقات أهل المقل عمد العامة

كا٠تاصة عن أمَت ا١تؤممُت ُ ب كبلـ ا تتاحه اٟتمد هلل
كالصبلة على نبيه  :أما بعد ذميت مبا أقوؿ رهيمة كأنا به زعيم إنه
ال يهيج على التقول زرع قوـ كال يظمأ عمه سمخ أصل كإف ا٠تَت
كله يمن عرؼ قدره ككفى با١ترء جهبل أف ال يعرؼ قدره كإف
أبغض ا٠تلق عمد اهلل رجل ككله إٔب نفسه جائر عن قصد السبيل
مشغوؼ بكبلـ بدعة قد ٢تج يها بالصوـ كالصبلة هو تمة ٓب ف
ا تنت به ضاؿ عن هدل من كاف قبله مضل ١تن اقتدل به ٛتاؿ
خطايا غَته رهُت ٓتطيئته قد قمش جهبل ُب جهاؿ غشوه غار
بأغباش الفتمة عمي عن ا٢تدل قد ٝتاه أشباه الماس عا١تا كٓب يغن
يه يوما سا١تا بكر استكثر ٦تا قل ممه خَت ٦تا كثر حىت إذا
ارتول من آجن كاستكثر من غَت طائل جلس للماس قاضيا
ضامما لتخليص ما التبس على غَته إف خالف من سبقه ٓب يأمن
من نقض حكمه من يأٌب بعده كفعله ٔتن كاف قبله كإف نػزلت به
إحدل ا١تهمات هيأ ٢تا حشوا من رأيه ٍب قطع عليه هو من لبس
الشبهات ُب مثل غزؿ العمكبوت ال يدرم أصاب أـ أخطأ كال
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يرل أف من كرا ء ما بلغ مذهبا إف قاس شيئا بشي ء ٓب يكذب
رأيه كإف أظلم عليه أمر اكتتم به ١تا يعلم من نفسه من اٞتهل
كالمقص كالضركرة كيبل يقاؿ إنه ال يعلم ٍب أقدـ بغَت علم هو
خائض عشوات ركاب شبهات خباط جهاالت ال يعتذر ٦تا ال
يعلم يسلم كال يعض ُب العلم بضرس قاطع يغمم يذرم
الركايات ذرك الريح ا٢تشيم تبكي ممه ا١تواريث كتصرخ ممه الدماء
كيستحل بقضائه الفرج اٟتراـ ك٭ترـ به اٟتبلؿ ال يسلم بإصدار ما
عليه كرد كال يمدـ على ما ممه رط أيها الماس عليكم بالطاعة
كا١تعر ة ٔتن ال تعذركف ّتهالته إف العلم الذم هبط به آدـ كٚتيع
ما ضلت به ا لمبيوف إٔب ٤تمد خاًب المبيُت ُب عًتة ٤تمد صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم أين يتاه بكم بل أين تذهبوف يا من نسخ
من أصبلب أصحاب السفيمة هذه مثلها يكم اركبوها كما
٧تا ُب هاتيك من ٧تا كذلك يمجو ُب هذم من دخلها أنا رهُت
بذلك قسما حقا كما أنا من ا١تتكلفُت الويل ١تن ٗتلف ٍب الويل
١تن ٗتلف أما بلغكم ما قاؿ يهم نبيكم صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم حيث يقوؿ ُب حجة الوداع إ٘ب تارؾ يكم الثقلُت ما إف
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٘تسكتم ّٔما لن تضلوا بعدم كتاب اهلل كعًتٌب أهل بييت كإهنما
لن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض انظركا كيف ٗتلفو٘ب يهما أال
ً
يجاج اجتمبوا .
ب ير ه
هذا ى
عٍذ ه
ات اشربوا كهذا م ٍل هح أ ه

( )٘ٙـ شي[ ،تفسَت العياشي ] عن سعد عن أيب جعفر
نت
س الْبِ ُّدر بِأَ ْن تَأْتُنا الْبُـيُ َ
 قاؿ :سألته عن هذه اآلية لَْي َ
ِ ي ُجنِرىا ِ
نت ِ ْي أَبْنابِجا 
ولك َّي الْبِ َّر َ ِي اتَّتى وأْتُنا الْبُـيُ َ
ْ ُ
قاؿ :آؿ ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أبواب اهلل كسبيله
اٞتنة كالقادة إليها كاألدالء عليها إٔب يوـ القيامة.
كالدعاة إٔب ٌ

( )٘ٚـ شي[ ،تفسَت العياشي ] عن جابر بن يزيد عن أيب
نت  اآلية قاؿ :
س الْبِ ُّدر بِأَ ْن تَأْتُنا الْبُـيُ َ
جعفر ُ ب قوله لَْي َ
يعٍت أف يأٌب األمر من كجهها من أم األمور كاف.
( )٘ٛـ قاؿ كركل سعيد بن ممخل ُب حديث له ر عه قاؿ
البيوت األئمة  كاألبواب أبوأّا.

( )ٜ٘ـ شي[ ،تفسَت العياشي ] عن جابر عن أيب جعفر
نت ِ ْي أَبْنابِجا  قاؿ :ائتوا األمور من
َ  :وأْتُنا الْبُـيُ َ
كجهها.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………400.…………...

(ٓ )ٙـ غك[ ،غوإب اللئإب ] قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :خذكا العلم من أ واه الرجاؿ.
(ٔ )ٙـ ٘ب[ ،الغيبة للمعما٘ب] ركم عن أيب عبد اهلل  أنه
قاؿ :من دخل ُب هذا الدين بالرجاؿ أخرجه ممه الرجاؿ كما
أدخلوه يه كمن دخل يه بالكتاب كالسمة زالت اٞتباؿ قبل أف
يزكؿ.
(ٕ )ٙـ ٘ب[ ،الغيبة للمعما٘ب ] سبلـ بن ٤تمد عن أٛتد بن
داكد عن علي بن اٟتسُت بن بابويه عن سعد عن ابن أيب
ا٠تطاب عن ا١تفضل بن زرارة عن ا١تفضل بن عمر قاؿ  :قاؿ أبو
عبد اهلل  :من داف اهلل بغَت ٝتاع من عآب صادؽ ألزمه اهلل
التيه إٔب الفماء كمن ادعى سم اعا من غَت الباب الذم تحه اهلل
٠تلقه هو مشرؾ كذلك الباب هو األمُت ا١تأموف على سر اهلل
ا١تكموف.
هذه األحاديث ال سيٌما العاشر الوارد عن موالنا اإلماـ
الرضا تشَت إٔب حقيقة ً
العآب بأمر آؿ البيت ،حيث اشًتطت
ٌ
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عليه أ ٍف يكوف هواه تبعان ألمر اهلل ،مضا ان إٔب أنه ٬تب أ ٍف ٮتالف
أعداءهم كال يمضوم ٖتت أحكامهم ك قههم كآرائهم.
كجل بقوله تعأب  :ووعقنا بينجت وبيي
لذا أشار ا١تؤب ٌ
عز ٌ

رى اىرة و ّدر ا يجا اللير سيروا
ال ُترى النف بار نا يجا ً
يجا ليالف وأ ا اً آ نيي.
ُب تفسَت نور الثقلُت عن أيب ٛتزة الثمإب قاؿ  :دخل و
قاض
السبلـ
علي بن اٟتسُت عليهما َّ
من قضاة أهل الكو ة على اإلماـ ٌ
:
كجل
قاؿ له  :جعلٍت اهلل داؾ أخرب٘ب عن قوؿ اهلل ٌ
عز ٌ

ووعقنا بينجت وبيي الترى النف بار نا رى اىرة و در ا يجا

اللير سيروا يجا ليالف وأ ا اً آ نيي  قاؿ له :ما يقوؿ الماس
ُبها قبلكم بالعراؽ؟ قاؿ  :يقولوف إهنا م ٌكة ،قاؿ  :كهل رأيت
السرؽ ُب موضع أكثر ممه ٔت ٌكة ،قاؿ  :ما هو؟ قاؿ  :إ٪تا عٌت
عز
الرجاؿ؛ قاؿ  :كإ ٌف ذلك ُب كتاب اهلل أك ما تسمع إٔب قوله ٌ
ٌ

كجل:و أ ّي ي ر ة عنت عي أ ر ربجا ورسقو
ٌ
وتقه الترى أىقكناىت  كقاؿ :واسئل التر ة النف نا يجا

 كقاؿ:

والعير النف أ بقنا يجا  ليسأؿ القرية أك الرجاؿ أك العَت؟ قاؿ :
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كتبل عليه آيات ُب هذا ا١تعٌت قاؿ  :جعلت داؾ ىمن هم؟ قاؿ :

٨تن هم ،قاؿ  :أكٓب تسمع إٔب قوله  :سيروا يجا ليالف وأ ا اً
آ نيي قاؿ :آممُت من الزيغ(ٖٕٔ).
كعن أيب ٛتزة اؿٙتإب أيضان قاؿ  :أتى اٟتسن البصرم اإلماـ
أبا جعفر  قاؿ :السألك عن أشياء من كتاب اهلل قاؿ له
أبو جعفر  :ألست قيه أهل البصرة؟ قاؿ  :قد يقاؿ ذلك
قاؿ له أبو جعفر  :هل بالبصرة أحد تأخذ عمه؟ قاؿ  :ال
قاؿ :جميع اهل البصرة يأخذكف عمك؟ قاؿ  :نعم قاؿ أبو
جعفر  :سبحاف اهلل لقد تقلدت عظيمان من األمر بلغٍت
عمك ما أدرم أكذاؾ أنت أـ يكذب عليك؟ قاؿ  :كما هو؟
أنك تقوؿ أ ٌف اهلل خلق العباد فوض إليهم أمورهم؟
قاؿ :زعموا ى
قاؿ :سكت قاؿ  :أرأيت من قاؿ له اهلل ُب كتابه  :إ ه

آ ي هل عليك خوؼ بعد هذا القوؿ ممه؟ قاؿ أبو جع
 :إ٘ب أعرض إليك آية كأهنى إليك خطبان كال أحسبك إالٌ
كقد سرته على غَت كجهه ،إف كمت علت ذلك قد هلكت

ر

كأهلكت قاؿ له  :كما هو؟ قاؿ  :أرأيت حيث يقوؿ :ووعقنا
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بينجت وبيي الترى النف بار نا يجا رى اىرة و در ا يجا
اللير سيروا يجا ليالف وأ ا اً آ نيي  يا حسن بلغٍت أنك
ا تيت الماس قلت :هي م ٌكة! قاؿ أبو جعفر  :هل يقطع
على من حج م ٌكة كهل ٮتاؼ أهل م ٌكة كهل تذهب أموا٢تم
مىت يكونوا آممُت؟ بل يما ضرب اهلل األمثاؿ ُب القرآف محن
أقر بفضلما
القرل اليت بارؾ يها ،كذلك قوؿ اهلل ٌ
كجل يمن ٌ
عز ٌ
حيث أمرهم أف يأتوفا قاؿ  :ووعقنا بينجت وبيي الترى النف
الرسل كالمقلة عمٌا إٔب
بار نا يجا رى اىرة  كالقرل الظاهرة ٌ

شيعتما ك قهاء شيعتما إٔب شيعتما كقوله  :و در ا يجا اللير 

كالسَت مثل العلم سيروا يجا ليالف وأ ا اً  مثل ١تا يسَت من
العلم ُب الليإب كاألياـ عما إليهم ُب اٟتبلؿ كاٟتراـ كالفرائض

كاألحكاـ آ نيي يها أخذكا عن معدهنا الذم أمركا أ ٍف
يأخذكا ممه آممُت من الشك كالضبلؿ ،كالمقلة اٟتراـ إٔب اٟتبلؿ،
ألهنم أخذكا العلم ٦تن كجب ٢تم أ ٍف يأخذهم إياه عمهم ا١تغفرة،
ألهنم أهل مَتاث العلم من آدـ إٔب حيث انتهوا ذرية مصفاة
بعضها من بعض لم يمته اإلصطفاء إليكم بل إليما انتهى ،ك٨تن
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أنت كأشباهك يا حسن ،لو قلت لك
تلك الذريٌة ا١تصطفاة ال ى
حُت ادعيت ما ليس لك كليس إليك يا جاهل أهل البصرة ٓب
كإياؾ أ ٍف تقوؿ
أقل يك إالٌ ما علمته ممك ،كظهر ٕب عمك ،ى
كعز ٓب يفو ض األمر إٔب خلقه كهمان ممه
جل ٌ
بالتفويض ،إ ٌف اهلل ٌ

كضعفان ،كال أجربهم على معاصيه ظلمان(ٕٗٔ).
هذه األحاديث اليت ركاها صاحب نور الثقلُت تشَت إٔب
الرجوع إٔب الفقهاء ا١توصو ُت
حقيقة ٌ
مهمة كهي أ ٌف على الشيعة ٌ
ٔتعر ة أهل البيت ،كذلك ٦تا أكده اإلماـ اٟتسن العسكرم 
بقوله " :ىمن كاف ـ ف الفقهاء صائمان لمفسه ،حا ظان لديمه٥ ،تالفان
٢تواه ،مطيعان ألمر مواله للعواـ أف يقلدكه " ،هؤالء العلماء هم
الٌذين نصركا دين اهلل تعأب بتسديد أئمتهم كتعليمهم إياهم
األئمة
كإمدادهم ٢تم بأحاديثهم ،كتمويرهم لقلؤّم كما أ ٌف ٌ
أنصار لدين اهلل  ،كذا شيعتهم من ا لعلماء كا١تتعلمُت الٌذين
ه
أئمة آؿ البيت ،هؤالء أيضان من
كل ما ٓب يكن من ٌ
ير ضوف ٌ
كل ما زاده
أنصار دين اهلل تعأب ،يذبٌوف عمهم عليهم َّ
السبلـ ٌ
اٞتاهلوف كن ٌقصه ا١تعاندكف ،في كماؿ الدين ك٘تاـ المعمة عن

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………405.…………...

موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  قاؿ":إ ٌف اهلل تبارؾ كتعأب ٓب يدع
األرض إالٌ ك يها عآب يعلم الزيادة كالمقصاف ،إذا زاد ا١تؤمموف
ردهم ،كإذا ن ٌقصوا شيئان أكمله ٢تم ،لوال ذلك اللتبست على
شيئان ٌ

ا١تؤممُت أمورهم"(ٕ٘ٔ) كذلك قهاء الشيعة إهنم أيضان هم
األنصار بالتعليم كاإلشاعة كاإلرشاد كما ال ٮتفى ،ككيف ال كقد
السبلـ ال غَتهم حيث علموا أ ٌف
األئمة عليهم َّ
أخذكا علمهم من ٌ
اٟتق عمدهم ال عمد غَتهم.
ٌ
٤تمد بن مسلم عن موالنا أيب جعفر
كُب احملاسن بإسماده إٔب ٌ
 قاؿ :ىأما إنه ليس عمد أحد من الماس ّّ
اب إالٌ
حق كال صو ه
شيءه أخذكه مما أهل البيت ،كال أحد من الماس يقضي و
ْتق
و
كعدؿ كصو و
علي بن
كسببه
ه
ل
أك
ك
كبابه
القضاء
ذلك
مفتاح
ال
إ
اب
ن
ٌ
ٌ
ٌ
أيب طالب  ،إذا اشتبهت عليهم األمور كاف ا٠تطأ من
علي بػف أيب طالب
قبلهم إذا أخطأكا ،كالصواب ـ ػف ػ
قبؿ ٌ
.)ٕٔٙ(

كُب حديث نقله صاحب اإلحتجاج عن موالنا اإلماـ أيب
جعفر  قاؿ :ليذهب اٟتسن ٯتيمان كشم االن واهلل ما يوجد
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العلم إالٌ هاهما ،ككاف  يقوؿ٤ :تمة الماس عليما عظيمة إ ٍف
دعوناهم ٓب ٬تيبونا ،كإ ٍف تركماهم ٓب يهتدكا بغَتنا(.)ٕٔٚ
كعليه المصرة للدين بالعموـ كبالمحو األًبٌ األكمل يكوف
السبلـ ُب ٚتيع مراتب الدين ُب اإلعتقادات
ممهم عليهم َّ
القواموف
كا١تعامبلت كالسلوؾ كالعبادات ،هم ُب ٚتيع ذلك ٌ
بأمره ،ككذا الشيعة ك قهاؤهم تبعه ٢تم ألهنم أخذكا ديمهم ممهم،
األئمة
ككانوا مأمورين باألمر با١تعركؼ كالمهي عن ا١تمكر ،كإعانة ٌ
اٞتهاؿ كلّّ
كنصرهتم إذا دعوهم ،كتبليغ األحكاـ كإرشاد الماس ك ٌ
ْتسب ما عمده من العً ٍل ـ كاإلٯتاف كّٔذا يكوف ال ٤تالة ناصران
لدين اهلل تعأب.

وول:ز
إ كال ّ
مفاد اإلشكاؿ:
ا١تختصوف بمصرة دين اهلل تعأب،
قلتم إ ٌف الشيعة احملبٌُت هم
ٌ
دين اهللً أقو هاـ ال خبلؽ ٢تم حسبما كرد  :أ ٌف اهلل
لكن قد يمصر ى
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و
حديث آخر عن الشيخ
يؤيٌد هذا ال ٌدين بأقو واـ ال خبلؽ ٢تم ،كُب
ياسُت بن صبلح البحرا٘ب ُب كشكوله قاؿ  :كتب ىر يج هل إٔب
موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل  يسأله أ ٍف يدعو اهلل له أ ٍف ٬تعله
رٛتك اهلل إ٪تا يمتصر
٦تٌن يمتصر به لديمه ،أجاب اإلماـ  :ى
بشر خلقه.
اهلل لديمه ٌ
إذا كافت نصرة ال ٌدين مرغوبان يه ا حسبما كرد ُب ال ٌدعاء :
اللهم كاجعلٍت ٦تٌن تمتصر به لديمك ،كيف التو يق بيمه ا كبُت ما
ٌ
كرد من أ ٌف اهلل يمصر هذا الدين بأقو واـ هم شرار خلق اهلل.
والسناب:

لعل السائل الٌذم سأؿ اإلماـ بأ ٍف يدعو اهلل له أ ٍف
( ّأووً)ٌ :
٬تعله ٦تٌن يمتصر به لديمه ،قاصدان المصرة دكف ا لعمل بأحكاـ
بشر خلقه ،كمن
الشريعة ،أجابه اإلماـ  بأ ٌف اهلل يمصر ديمه ٌ
ا١تعلوـ أ ٌف شرار ا٠تلق هم الظا١توف الٌذين يسفكوف الدماء ،كالٌذين
ال يعملوف ٔتا أمر اهلل تعأب ،أراد اإلماـ  أ ٍف يصر ه عن هذا
التفكَت أم المصرة للدين دكف العمل بأحكامهم كتعاليمهم.
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وبعبارة أخرى  :إ ٌف السائل ٓب يكن يعمل بأصل الشرع كما
هو ُّ
ين هو إذان من
يمتصر به ال ٌد ي
حقه ،زعم أنه كاف ٦تن ي

٣ترد كوف اإلنساف ٦تن يمتصر
الصاٟتُت ،أجابه اإلماـ  بأ ٌف ٌ
به ال ٌدين ال يوجب ا٩تراط اإلنساف ُب سلك الصاٟتُت ،بل ال ب ٌد
من العمل ٔتقتضى الشرع ا١تبُت  ،كذلك ألنه تعأب قد يمصر ديمه
كونك ٦تن يمتصر به ال ٌدين قد ٬تتمع
بشر خلقه ،أم أيها السائل ى
ٌ
شر خلق اهلل.
مع ى
كونك من ٌ
كبعبارة ثالثة:
إ ٌف نصرة ال ٌدين على ٨توين:
السعادة.
ّ
األول :ما يكوف يه الماصر من أهل ٌ

الثا ف :ما يكوف يه الماصر من أهل الشقاكة.

بيد أ ٌف
أعم من كوهنا دائمان من أهل السعادة
ى
مصرة ال ٌدين ٌ
السعادة بل قد تصدر من
نصرة ال ٌدين ليست شرطان خاصان بأهل ٌ
اللهم اجعلٍت ٦تن
أهل الشقاكة  .بل ب ٌد لل ٌداعي الٌذم يقوؿ ٌ " :
تمتصر به لديمك" أم من أهل السعادة كاإلٯتاف.
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لعل السا ئل طلب ُب نفسه أعلى مراتب ال ٌدين اليت
(أا ياً)ٌ :
كعلً ىم اإلماـ  ذلك
٤تمد كآله الطٌاهرين ،ى
للميب ٌ
ال تكوف إالٌ ٌ
ممه ،أجابه بأ ٌف طلب ذ لك ا١تقاـ العإب ال يكوف إالٌ ًـ ف ً
أهل
كمن أراد أك ٌادعى ذلك ا١تقاـ
ا١تختص ّٔم ال يكوف إالٌ
ٌ
ٌ
اٟتق ،ى
شر خلق اهلل تعأب.
َّ

السبلـ ٌرده
لعل السائل ٌادعى رتبتهم عليهم َّ
واللاصلٌ :
شر خلق اهلل،
اإلماـ  بأ ٌف طىلى ٍ
ب هذا ا١تقاـ ال يكوف إالٌ من ٌ
كهذا ما نبلحظه ُب التاريخ القدٙب كاٟتديث يمن ٌادعوا مقاـ
شر خلق اهلل
األنبياء كاألكلياء ،هم ػ أم أكلئك ا١ت ٌدعوف ػ من ٌ
كما ال ٮتفى على ا١تتتبع ؿآلثار .
األكؿ أ ٍىكىٔب بالقبوؿ ،يكوف معٌت
اٞتواب الثا٘ب ّّ
حق إالٌ أ ٌف ٌ
بشر خلقه " ظاهر ُب أ ٌف طلب
قوله  " :إ٪تا يمتصر اهلل لديمه ٌ
مرغوب يه ،كلكن إحذر
أحد أ ٍف يكوف ٦تن يمتصر به للدين أمر
ه
شر خلق اهلل الٌذين قد يمتصر اهلل لديمه
أيها السائل أ ٍف تكوف من ٌ
يعم خيار خلقه ،يشمل شرار خلقه .
بهـ ،إ ٌف اإلنتصار لل ٌدين ٌ
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تنضيح ذله  :إ ٌف نصرة ال ٌدين هي ُب نفسها أمر مرغوب

كالصبلة اٟتقيقيٌة اليت
األئمة عليهم َّ
السبلـ ٌ
يه ،كمن مقامات ٌ
كمعلوـ أ ٌف العامل ّٔا كبسائر
هي معراج ا١تؤمن ككسائر العبادات،
ه
العبادات قد يكوف هو بمفسه ٦تن قد ه ٌذب نفسه يمكمه إ٬تاد
العًٍلم مع اإلخبلص كاإلٯتاف ،بل ٤تالة يكوف عمله مقبوالن ممه،
كهذا ٓتبلؼ ما إذا كاف متصفان بصفة المفاؽ ،إنه و
حيمئذ إذا
صىر ال ٌدين إنه كإ ٍف كاف العمل ُب نفسه ػ مع
ٌأدل العبادة أك نى ى
يه ،إالٌ أ ٌف هذا العمل الصادر
قطع المظر عن العامل ػ أمران مرغوبان ؼ
عن نفاؽ ال يكوف كماالن للعامل ،بل يوجب عقوبة له ألنٌه أكجد
العمل بدكف إخبلص.
ى
ا١تعُت ال ٌ
يدؿ على أ ٌف العبادة أك المصرة ليست أمران
العمل ٌ
مرغوبان يهما ،بل ٯتكن أ ٍف تكوف العبادة من أحسن أ٨تاء العمل
ا١تذمة
العبادم كالقرىب ،إالٌ أ ٌف هذا الشخص قد أتى به اسدانٌ ،
ترجع إٔب العامل ال إٔب نقص ُب حقيقة العمل كالعبادة  .اإلماـ
٬تعلك اهلل ٦تٌن يمتصر به
ك تساؿ أ ٍف
ى
 أجاب السائل بأنٌ ى
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الكماؿ المفسا٘ب ،كقد يبلزـ
ال ٌدين ،كهذا دعاء عاـ قد يبلزـ
ى
المفاؽ المفسا٘ب.
يدؿ على أ ٌف المصرة لل ٌدين ُب
ككيف كاف هذا اٟتديث ال ٌ
كالصبلة هي ُب غاية ا١ترغوبيٌة،
نفسها ليست أمران مرغوبان يها ٌ
التحذير راجع إٔب أنه ال ب ٌد للسائل أ ٍف ّْ
ب نفسه ،كيسأؿ
يهذ ى
معه أ ٍف يمتصر به ال ٌدين ،ال مطلىقان من دكف هتذيب للمفس هتذيبان
عقيديٌان كآخر عمليان كنفسيان ،لو طلب أ ٍف يكوف ٦تٌن يمتصر به
اللهم اجعلٍت من
ال ٌدين من دكف هتذيب هو كمن يقوؿ :
ٌ
ا١تصلٌُت ،يقاؿ له  :يا هذا قد تكوف الصبلة من ا١تما ق ،بل
تكوف الصبلة موجبان للعركج الركحا٘ب بل على العبد أ ٍف يسأؿ اهللى
بالصبلة اٟتقيقيٌة اليت هي معراج
أ ٍف يهديه ك٬تعله من ا١تصلٌُت ٌ
ا١تؤمن.
السبلـ هم األنصار لدين اهلل
األئمة عليهم َّ
ككيف كاف ٌ
سران كعلمان ،قوالن ك عبلن،
ّتميع أقساـ المصرة ،كُب ٚتيع األحواؿ ٌ
بل إ ٌف نصرة ال ٌدين ال تتح ٌقق من و
أحد غَتهم إالٌ ٔتعونتهم
يموركف قلبه كركحه ك كره كمشاعره
كتو يقهم كتسديدهم ْتيث ٌ
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بأنوارهم ،المصرة باألصل ممهم ،كبالتبع من شيعتهم ا١تقتدين ّٔم
ركحي كأركاح العالىمُت لمعا٢تم الفداء كالوقاء.
وأ ّا السلننى

األكؿ كهو بياف المٌصرة،
ًبٌ بياف ا١تستول ٌ
الثا ف :كهو بياف ا١تراد من ال ٌدين ،أقوؿ:
شرعه ا هلل تعأب
ال ٌدين لغةن هو القانوف أك الوضع اإل٢تي الٌذم ٌ

ألكٕب األلبابْ ،تيث يتماكؿ األصوؿ كالفركع ،قاؿ تعأب  :إ ّن
ال ّد ي عند اهلل اإلسالم.
كل ما جاء
وبعبارة أخرى :ال ٌدين هو اإلٯتاف كالطٌاعة كاٞتزاء ك ٌ
السبلـ.
به الميب كالعًتة الطاهرة عليهم َّ
أئم ة آؿ
كال ٌدين له ه
ظاهر كهو بياف ظاهر الشرع كقد بيٌمه ٌ
و
اٟتجة على
لكل مواؿ ك٥تالف ،أقاموا ٌ
البيتْ ،تيث ظهر ٌ
اٞتميع ،كله كاقع كهو التوحيد ا١تقركف بالوالية ،اليت هي باطن
السبلـ بوجودهم ٭تفظوف اٟتقائق الديميٌة
الرسالة ،هم عليهم َّ
ٌ
بالتأييدات اإل٢تيٌة ،كما كاف من كاقع ال ٌدين صادر من أحد
السبلـ له ،كلذا كانوا أركانان
شيعتهم هو ٤تفو هظ بح ظهم عليهم َّ
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للتوحيد كعماصر األبرار كهداة األخيار كساسة العباد كقادة
الببلد.
كيدؿ على ما ذكرنا ع ٌدة من األخبار الصحيحة ،في خرب
ٌ
مفسراي قوله
عن أيب بصَت عن موالنا اإلماـ أيب جعفر  قاؿ ّْ

تعأب  أ ت ووجه لق ّد ي ونيفاً قاؿ :الوالية(.)ٕٔٛ
األعم من الوالية الشرعيٌة أك
كييراد من "الوالية" هما هو ٌ
السبلـ بل تشمل الوالية التكويميٌة ،هذه الوالية
خبل تهم عليهم َّ
السبلـ ،في كتاب
ألئمة آؿ البيت عليهم َّ
هي ا١تعر ة الكاملة ٌ
علي أ ٌف األمَت  قاؿ لسلماف كأيب ذر  :إنه ال
ضائل اإلماـ ٌ
يستكمل أح هد اإلٯتاف حىت يعر ٍت كمه معر يت بالمورانيٌة ،إذا
كشىر ىح صدره
ىعىرىٍت ّٔذه ا١تعر ة قد امتحن اهلل قلبه لئلٯتاف ى
قصر عن معر ة ذلك هو
كمن ٌ
لئلسبلـ ،كصار عار ان مستبصران ،ى
ّّ
يك يا أمَت ا١تؤممُت،
شاؾ مرتاب ،يا سلماف كيا جمدب ،قاال  :لبٌ ى

قاؿ  :معر يت بالمورانيٌة معر ة اهلل ،كمعر ة اهلل معر يت بالمورانيٌة
كهو ال ٌدين ا٠تالص الٌذم قاؿ تعأب عمه  :و ا أُِ ُروا إوّ ليعبدوا
الصالة و ؤتنا الز اة
اهلل خقصيي لو ال ّد ي ونفاا و تيسنا ّ
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وذله ي التيسة 

()ٕٜٔ

القمي ُب قوله تعأب
كُب تفسَت ٌ

وأ ْن أ يسنا ال ّدين أم إقرار بالوالية.
كُب مماقب إبن شهر آشوب عن موالنا اإلماـ الباقر

:


علي .
قوله تعأب  :سا ك ّذ َ
به بع ُد بال ّد ي قاؿ :ال ٌدين ّّ

كعن موالنا اإلماـ الصادؽ ُ ب مق ٌدمة تفسَت الربهاف ُب

قوله تعأب أ يسنا ال ّد ي أم اإلماـ .
الظاهر من هذه األحاديث الشريفة أ ٌف ال ٌدين ُب اٟتقيقة هو
يعم
السبلـ ،كوهنم عليهم َّ
كاليتهم عليهم َّ
السبلـ أنصاران لديمه ٌ
ٚتيع معا٘ب ال ٌدين ال سيٌما الوالية التكويميٌة كالركحيٌة ،إهنم
اٟتا ظوف ٢تا ك٭تفظوف شيعتهم ـف أ ٍف يمحر وا عن كاليتهم،
اٟتق كالقائل
ْتق ٌ
نسأؿ اهلل تعأب أ ٍف يثبٌتما كيزيدنا من كاليتهم ٌ
٤تمد كآله األنوار.
ٌ
بالصدؽ ٌ
قاؿ " :أشّد أُّ بٕالٖتكَتُكِبَنُ األعىاهُ ٔتُ شَكَّ ٜاألفعاهُ

ٔتُضاعفُ اذتطٍات ٔتُىح ٜالطٗئات ،فىََ جاء بٕالٖتك ٔاعرتف
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بإواوتكَقُبِمَتِ أعىالُُْ ٔصُدِّقَتِ أقٕالُْ ٔتضاعَفَتِ حطٍا ٓتُٔوُحَِٗتِ
ضٗئاتُُْٔ ،وََ عَدَهَ عَ ٔالٖتكَ ٔجَِّنَ وعسفتكَ ٔاضتبدهَ بكَ
غريَك كبَُّْ اهللُ عم ٜوٍخَسِِٓ ػ أم أسقطه اهلل على ٌأـ رأسه ػ

يف

الٍاز ٔمل ٖكبن اهللُ لْ عَىَالّ ٔملُٖكِيِ لْ ًَٖٕ الكٗاؤ ٛشٌاّ".
ػػػػػػػػػػػػػػػ

دلٌت هذه ً
الف ٍقرة على اعًتاؼ السالك كإقراره بوالية آؿ
السبلـ ،مضا ان إٔب كجوب الرباءة من إعدائهم
البيت عليهم َّ
كمبغضيهم ،الوالية شرط ُب قبوؿ األعماؿ العباديٌة كغَتها ،ككذا
شرط ُب تضاعف اٟتسمات ك٤تي السيئات.
اإلعًتاؼ باإلمامة كاإلعتقاد ّٔا أساس ال يق ٍرب إٔب اهلل تعأب،
ك ٌأما نكراهنا كعدـ اإلعًتاؼ ّٔا بل كاٞتهل ّٔا أساس البيعد من
سبب ُب دخوؿ المار كبئس القرار.
اهلل تعأب ،كهو بدكره ه
هذه الوالية اليت ش ٌكك ّٔا من ال حر٬تة له ُب دين ً
كع ٍل وم ،ال
ى
سيٌما ُب زمانما حيث شاع يه ساد اإلعتقاد كاألعماؿ
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كاألخبلؽ ،إٔب أ ٍف صار األمر إٔب اإلخبلؿ بأمر الوالية الثابتة
ألهلها صلوات اهلل عليهم أٚتعُت ،أصبح الماس ال يركف لئلمامة
الميب  ،ك ٌأما حقيقة الوالية ،بُت
إالٌ ا٠تبل ة ٢تم عليهم َّ
السبلـ بعد ٌ
مبُت ٢تا ببعض
ّّ
مقر ّٔا باٞتملة ال عن معر ة تفصيليٌة ،كبُت ٌ
بعض ا١تقرين بالوالية
مراتبه ا ال ْتقيقتها الواقعيٌة ،لذا رٌٔتا نرل ى
كببعض مراتبها يمكركف مراتبها األخرل الدقيقة لعدـ معر تهم
كعدـ دقٌة همهم ٢تا.
السبلـ ُب بياف
هذا مع أ ٌف ُب األحاديث ا١تركيٌة عمهم عليهم َّ
غوامض حقائق الوالية ما ال ي٭تصى ،مرل كثَتان من الما س الٌذين
ٓب تبلغ طمتهم لميل تلك ا١تعارؼ يمكركهنا أك يمسبوف قائلها إٔب
الغلو ،أك يعتقدكف بأهنا موضوعة مكذكبة ،من هما يمفتح باب
ٌ
اإلنكار على كثَت من ا١تعارؼ كييعطي اٞترأة بذلك إٔب أ ٍف يمكرها
كثَت من الماس ،يمفتح باب اإلشكاؿ عليها كيتسع إٔب أ ٍف
يشمل ما هو ا١تسلٌم ممها.
لهذا نرل اليوـ أقواـ ان يمكركف كثَتان من ا١تعارؼ الثابتة ٢تم
السبلـ كتبعهم من العواـ بل كبعض ا١تت ً
َّس ًمُت بالعًٍلم،
عليهم َّ
ٌ
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ضلٌوا كأضلٌوا كثَتان ،لعمرم لو أ ٌف العارؼ ببعض ا١تعارؼ دكف
رد علمه
بعض توقف عمد ما ال يعر ه ممها ،كٓب يمكره بلسانه ،بل ٌ
إٔب أهله كما هي الوظيفة١ ،تا شاع هذا اإلنكار كاإلشكاؿ على
غوامض ا١تعارؼ اإل٢تيٌة بل كال على ما هو ا١تسلٌم ممها ،كما هذا
قصركا ُب بياف حقائق
إالٌ أل ٌف أكثر العلماء ُب عصرنا اٟتاضر قد ٌ
الوالية ،كٓب يسَتكا سَتان علميان كعمليان ْتيث تتضح ٢تم تلك
أصبحت تلك ا١تعارؼ
اٟتقائق كما سار كثَته من ا١تاضُت،
ٍ
يبق بُت
كاٟتقائق مهجورة ،كاإلسبلـ ٔتا له من اٟتقائق غريبان كٓب ى
كثَت من الماس إالٌ صورة ال ٌدين كا١تعارؼ ببعض مراتبها الظاهرية.
كنرل أغلب أهل العًٍلم قد اشتغل بالعلوـ اليت نفعها ممحصر
ُب حطاـ الدنيا ٔتا ال طائل ٖتته ،أك ٔتا هو مطلوب ُب تشييد
للعامة العمياء من الماس ،ك ٌأما علم
الرياسات الظاهريٌة ا١تطلوبة ٌ
السبلـ  ،قد يهجر
لؤلئمة عليهم َّ
التوحيد كا١تعارؼ اإل٢تيٌة الثابتة ٌ
غٌت عن تعلٌمها
ُب كسط اٟتوزات كحلقات العلماء ،باتوا ُب ن
كتعليمها لكوهنا ال تشيد ٢تم زعاماهتم اٟتوزكيٌة كرياساهتم الدنيويٌة
تفرغوا لميلها ،كالتضحية ُب سبيلها ،إٔب اهلل ا١تشتكى
اليت طا١تا ٌ
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كعج ىل اهلل تعأب ىر ىجما ب ىفىرج موالنا
الرخاء َّ
كعليه َّ
ا١تعوؿ ُب ٌ
الش ٌدة ك ٌ
اٟتجة ابن اٟتسن .
ٌ
كقد دلٌت اآليات كاألخبار على أ٫تيٌة الوالية ال يسعما ذكرها
كاملةن ،لكمما نذكر بعضان ممها باإلٚتاؿ عرب مقامُت:
األولُ :ب ذكر اآليات كاليت ممها:
الستام ّ

إليه ي
الرسنل بقِّل ْغ ا أُ َ
ـزل َ
* اآل ة األولى   :ا أ جا ّ
ت رسالنو واهلل عصسه ي الناس
ربّ َ
ه وإ ْن لت تفعل سا بقَّغْ َ

إ ّن اهلل و جدي التنم الكا ر ي( ا١تائدة.)ٕٔ/
ٝتعت أبا
في أصوؿ الكاُب بإسماده إٔب أيب اٞتاركد قاؿ :
ي
جعفر  كذكر حديثان طويبلن ك يه يقوؿ ٍ : :بٌ نػزلت
:
الوالية كإ٪تا أتاه ذلك ُب يوـ اٞتمعة بعر ة نػزؿ اهلل تعأب
وأتسست عقيكت عسنف  ككاف
سقت لكت نكت
ُ
الينم أ ُ
م بن أيب طالب  قاؿ عمد ذلك
كماؿ الدين بوالية عل ٌ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :أميت حديثو و
عهد إٔب
ٌ
عمي يقوؿ قائل كيقوؿ قائل؟
اٞتاهليٌة كمىت أخربتيػ يهم ّٔذا ُب ابن ٌ
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قلت ُب نفسي من غَت أ ٍف يمطق به لسا٘ب أتتٍت عزٯتة من اهلل
ي
ت  :ا أ جا الرسنل بقِّل ْغ
بتلٌة أكعد٘ب إ ٍف ٓب ابلٌغ أ ٍف يعذبٍت ،م ى
ػزؿ ٍ
ت رسالنو واهلل
ا أُ َ
ـزل إليه ي ربّ َ
ه وإ ْن لت تفعل سا بقَّغْ َ

عصسه ي الناس إ ّن اهلل و جدي التنم الكا ر ي  أخذ
َ
َّ
علي  قاؿ:
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلم بيد اإلماـ ٌ
يا أيها الماس إنه ٓب يكن نيب من األنبياء ٦تن كاف قبلي إالٌ كقد
ً
يب كأنا مسئوؿ
عمره اهلل ٍبٌ دعاه أجابه أكشك أ ٍف أ ٍيد ىعى أيج ٍ
ٌ
غت
كأنتم مسئولوف ماذا أنتم قائلوف؟ قالوا  :نشهد أنٌ ى
ك قد بلٌ ى
ا١ترسلُت،
ت ما ى
كنصحت ك َّأديٍ ى
ى
عليك جزاؾ اهلل أ ضل جزاء ى
مراتٍ ،بٌ قاؿ صلٌى اهلل عليه كآله
اللهم اشهد ثبلث ٌ
قاؿٌ :
كسلَّم :يا معشر ا١تسلمُت هذا كليٌكم من بعدم ليبلّْغ الشاهد
ممكم الغائب قاؿ أبو جعفر  :كاف كاهلل أمُت اهلل على
خلقه كغيبه كديمه الٌذم ارتضاه لمفسه(ٖٓٔ).
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* اآل ة الثا ية  :قوله تعأب:إ سا وليّكت اهلل ورسنلو والّذ ي

الز اة وىت را عنن 

الصالة وُؤتنن
آ َننا الّذ ي تيسنن ّ
(ا١تائدة.)ٓٓ/
ركل الكليٍت بإسماده إٔب أٛتد بن عيسى قاؿ  :ح ٌدثٍت جعفر
كجل :
٤تمد عن أبيه عن ج ٌده عليهم َّ
السبلـ ُب قوله ٌ
بن ٌ
عز ٌ

أت نكرو جا  قاؿ١ :تا نػزلت إ سا وليكت
 عر نن عسة اهلل
ّ
ٌ
الصالة وُؤتنن الز اة
اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا الّذ ي تيسن ن ّ
نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
وىت را عنن إجتمع ه
كآله كسلَّم ُب مسجد ا١تديمة قاؿ بعضهم لبعض  :ما تقولوف ُب
هذه اآلية؟ قاؿ بعضهم  :إ ٍف كفرنا ّٔذه اآلية نكفر بسايرها كإ ٍف
آمما إ ٌف هذا ذؿ حُت يسلٌط عليما ابن أيب طالب ،قالوا  :قد
٤تمدان صادؽ يما يقوؿ كلكمٌا نتوالٌه كال نطيع عليٌان
علمما أ ٌف ٌ
أت
يما أمرنا ،قاؿ  :مػزلت هذه اآلية :
 عر نن عسة اهلل ّ
 كأكثرهم الكا ركف
علي
نكرو جا يعر وف كالية ٌ
بالوالية(ٖٔٔ).
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* اآل ة الثالثة  :قوله تعأب   :ال وربّه و ؤ ننن ونى

أت و سدوا ف أ فلجت ورواً
ل ّكسنك يسا سر بينو م ّ
م ا ضيت و لقّسنا تلقيساً ( المساء.)ٔٓ/
في تفسَت الربهاف بإسماده إٔب موالنا اإلماـ أيب عبد اهلل

أت و
 قاؿ ّْ
مفسران لآلية  :هو كاهلل ّّ
علي  بعيمه ،كقوله ّ 
سدوا ف أ فلجت ورواً  ..على لسانك يا رسوؿ اهلل معٍت به
لعلي .
علي  ،كسلٌموا تسليمان ٌ
كالية ٌ
* اآل ة الرابعة  :قوله تعأب  :إليو صعد الكقت الطيّ

والعسل الصالح ر عو ( اطر.)َُ/
في أصوؿ الكاُب بإسماده إٔب موالنا اإلماـ الصادؽ



قاؿ:والعسل الصالح ..اآلية؛ كاليتما أهل البيت ،كأهول بيده
إٔب صدره ،ىمن ٓب يتولٌما ٓب ير ع اهلل له عمبلن.
الرٛتاف بن كثَت قاؿ  :سألت أبا عبد اهلل
كبإسماده إٔب عبد ٌ

النو ة هلل الل ّق ( التوبة)ْْ/
 عن قوله تعأب  :ىناله َ
علي .
قاؿ :كالية أمَت ا١تؤممُت ٌ
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عت نلاالنن عي النبأ
* اآل ة الخا لة  :قوله تعأب ّ :
أت الّ سيعقَسنن 
العظيت ّ
الذي ىت يو خنقفنن ،الّ سيعقَسنن ّ

(المبأ ُ/ػ ْ).
الصادؽ  قاؿ :المبأ
٤تمد ٌ
عن موالنا اإلماـ جعفر بن ٌ
علي بن أيب طالب
العظيم هو الوالية ،أم كالية أمَت ا١تؤممُت ٌ
.
كغَتها من اآليات الكثَتة الدالٌة على ضل الوالية.

الستام الثا فُ :ب ذكر االحاديث الواردة ُب أ٫تيٌة أمر الوالية ،كأنه
ال يقبل اهلل عمبلن إالٌ بالوالية ،كهي أكثر من أ ٍف يٖتصى ركاها
العامة  .كلعمرم إ ٌف كثرهتا وؽ التواتر تغميما عن
الفريقاف ٌ
ا٠تاصة ك ٌ
الكبلـ ُب سمدها ،إهنا ثابتة بالتواتر اإلٚتإب كا١تعموم ،كُب كثَت
ممها بالتواتر اللفظي كما ال ٮتفى على ا١تتتبع ا١تاهر.
ممها ما ركاه العبلٌمة ا١تقدَّس آّلسي ُب و
باب (*) طويل ج ٌدان حوؿ:
السبلـ ،ك٨تن هما
أ ٌف أعماؿ العباد ال تيقبل إالٌ بالوالية ٢تم عليهم َّ
)*( ْتار األنوار.ُٕٔ/ِٕ:
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سمكتفي بإيراد إحدل كثبلثُت ركاية ٦تا أكرده صاحب البحار
أعلى اهلل مقامه الشريف:
(ٔ) ـ س( ،تفسَت القمي ) ُب ركاية أيب اٞتاركد عن أيب

ضساً  أم
جعفر ُ ب قوله تعأب َ  :ال َ ُ
خاف ُقْساً وو َى ْ
ال يمقص من عمله شيئان [ُب نسخة أخرل  :شيء] كأما ظلمان
يقوؿ لن يذهب به.
(ٕ) ـ ٕب( ،األمإب للصدكؽ ) ابن ناتانة عن علي عن أبيه
عن ابن ٤تبوب عن هشاـ بن سآب عن الساباطي عن أيب عبد
اهلل  قاؿ :إف أكؿ ما يسأؿ عمه العبد إذا كقف بُت يدم اهلل
جل جبلله عن الصلوات ا١تفركضات كعن الزكاة ا١تفركضة كعن
الصياـ ا١تفركض كعن اٟتج ا١تفركض كعن كاليتما أهل البيت إف
أقر بواليتما ٍب مات عليها قبلت ممه صبلته كصومه كزكاته كحجه،
كإف ٓب يقر بواليتما بُت يدم اهلل جل جبلله ٓب يقبل اهلل عز كجل
ممه شيئان من أعماله.
(ٖ) ـ ٕب( ،األمإب للصدكؽ ) علي بن عيسى عن علي بن
٤تمد ماجيلويه عن الربقي عن ٤تمد بن حساف عن ٤تمد بن
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السبلـ قاؿ  :نػزؿ
جعفر بن ٤تمد عن أبيه عن آبائه عليه ـ َّ
جربئيل على الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :يا ٤تمد
السبلـ يقرئك السبلـ كيقوؿ :خلقت السماكات السبع كما يهن
كاألرضُت السبع كمن عليهن كما خلقت موضعان أعظم من الركن
كا١تقاـ كلو أف عبدان دعا٘ب هماؾ ممذ خلقت السماكات كاألرضُت
علي ألكببته ُب سقر.
ٍب لقيٍت جاحدان لوالية ٌ

وول:
إ كال ّ
الركن كا١تقاـ أعظم موضعُت عمد اهلل تعأب
أشار ا٠ترب إٔب أ ٌف ٌ
القمي ُب كامل الزيارات
ُب حُت ٙتٌة أخبار ركاها إبن قولويه ٌ
البابٖٖ تشَت إٔب أ ٌف أرض كرببلء أشرؼ بقاع األرض بل
أشرؼ من الكعبة ،أليس هذا تعارضان بُت تلكم األخبار كاْب بر
ا١تتق ٌدـ؟
والسناب:

(أ) ـ ال تعارض ُب ا١تثبتات ،أل ٌف هذا ا٠ترب يشَت إٔب ضيلة
الركن كا١تقاـ ،كتلكم األخبار تشَت إٔب ضيلة كرببلء ،ككبل٫تا من
ٌ
الركن
ا١تثبتات ،تكوف من باب ا٠تاص ا١تستثٌت من العاـ ،أم أ ٌف ٌ
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الركن
كا١تقاـ أ ضل البقاع إالٌ أرض كرببلء إهنا أ ض ؿ ممهماٌ ،
كا١تقاـ أعظم بالقياس إٔب بقيٌة األراضي عدا كرببلء.

العامة
الركن كا١تقاـ إ٪تا هي بالقياس إٔب ٌ
(ب) ـ إ ٌف أ ضليٌة ٌ
الٌذين ال يعتقدكف بقدسيٌة كرببلء على بقيٌة األراضي ،كيشهد ٢تذا
ما كرد ُب ذيل ا٠ترب ا١تتق ٌدـ  " :لو أ ٌف عبدان دعا٘ب هماؾ ٍ..بٌ لقيٍت
دؿ على أ ٌف التارؾ للوالية لن يدعو اهلل
علي" حيث ٌ
جاحدان لوالية ٌ
كجل ُب كرببلء لعدـ اعتقاده بقداستها ،لذا لن تكوف أ ضل
ٌ
عز ٌ
البقاع عمده ،ليس من اٟتكمة و
حيمئذ أ ٍف ٬تعلها اهلل أ ضل من
م ٢تا عمده.
الركن كا١تقاـ كهي بمظر ال ٌداعي ال قدسةٌ
ٌ

(ٗ) ـ ٕب( ،األمإب للصدكؽ ) العطار عن سعد عن
األصبها٘ب عن ا١تمقرم عن حفص عن الصادؽ  قاؿ :إف
عليا  كاف يقوؿ ال خَت ُب الدنيا إال ألحد رجلُت  :رجل
يزداد كل يوـ إحسانان كرجل يتدارؾ سيئته بالتوبة ك أٗب له بالتوبة؟
كاهلل لو سجد حىت يمقطع عمقه ما قبل اهلل ممه إال بواليتما أهل
البيت.
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(٘) ـ في (تفسَت القمي ) جعفر بن أٛتد عن عبد الكرٙب

بن عبد الرحيم عن ٤تمد بن علي عن ٤تمد بن الفضيل عن أيب
ٛتزة قاؿٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :من خالفكم كإف تعبد
كاجتهد ممسوب إٔب هذه اآلية ُ و ُونهٌ َـ ْنَئِ ٍذ خا ِ َعةٌ عا ِ قَةٌ
ِ
صقى اراً وا ِ يَةً.
اصبَةٌ تَ ْ
( )ٙـ في (تفسَت القمي) عن ٤تمد بن جعفر عن ٭تِت بن
زكريا عن علي بن حساف عن عبد الرٛتن بن كثَت عن أيب عبد
لنَ ِة َـقَوُ َع ْش ُر أَ ْ ثالِجا  قاؿ:
اهلل ُ ب قوله ْ َ :ي وااَ بِال َ
ْل َ
هي للمسلمُت عامة  ،كاٟتسمة الوالية  ،من عمل من حسمة
كتبت له عشران إف ٓب يكن كالية د ع عمه ٔتا عمل من حسمته
ُب الدنيا كما له ُب اآلخرة من خبلؽ.
( )ٚـ س( ،تفسَت القمي ) أٛتد بن علي عن اٟتسُت بن
عبيد اهلل عن السمدم بن ٤تمد عن أباف عن اٟتارث بن ٭تِت عن
ار لِ َس ْي تاب َو آ َ َي
أيب جعفر ُ ب قوؿ اهلل وإِِّلف لَغََّف ٌ
وع ِس َل صالِلاً أُ َّت ْاىنَدى  قاؿ :أال ترل كيف اشًتط كٓب تمفعه
َ
التوبة أك اإلٯتاف كالعمل الصاّب حىت اهتدل كاهلل لو جهد أف
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يعمل ما قبل ممه حىت يهتدم قاؿ  :قلت :إٔب من جعلٍت اهلل
داؾ؟ ؽاؿ إليما .
( )ٛـ س( ،تفسَت القمي ) ُب ركاية أيب اٞتاركد عن أيب
تال ذَ َّرةٍ َخ ْيراً َـ َرهُ  يقوؿ:
جعفر ُ ب قوله َ َ س ْي َـ ْع َس ْل ِ ثْ َ
إف كاف من أهل المار ككاف قد عمل ُب الدنيا مثقاؿ ذرة خَتان يره
تال ذَ َّرةٍ
يوـ القيامة حسرة اف كاف عمله لغَت اهلل وَ ْي َـ ْع َس ْل ِ ثْ َ
َ ًّيرا َـ َرهُ  يقوؿ إذا كاف من أهل اٞتمة رأل ذلك اؿ شر يوـ
القيامة ٍب غفر له.
( )ٜـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) يما كتب أمَت ا١تؤممُت
 مع ٤تمد بن أيب بكر إٔب أهل مصر يا عباد اهلل إف اتقيتم
اهلل كحفظتم نبيكم ُب أهل بيته قد عبد٘توه بأ ضل ما عبد
كذكر٘توه بأ ضل ما ذكر كشكر٘توه بأ ضل ما شكر كأخذًب
بأ ضل الصرب كالشكر كاجتهدًب أ ضل االجتهاد كإف كاف غَتكم
أطوؿ ممكم صبلة كأكثر ممكم صيامان أنتم أتقى هلل ممه كأنصح
ألكٕب األمر.
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(ٓٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن اٞتعايب عن

ابن عقدة عن أيب عوانة موسى بن يوسف عن ٤تمد بن سليماف
بن بزيع عن اٟتسُت األشقر عن قيس عن ليث عن أيب ليلى عن
اٟتسُت بن علي  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :الزموا مودتما أهل البيت إنه من لقي اهلل يوـ القيامة كهو
يودنا دخل اٞتمة بشفاعتما ،كالذم نفسي بيده ال يمفع عبدان عمله
إال ٔتعر ة حقما.
(ٔٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن أٛتد بن
٤تمد الزرارم عن اٟتمَتم عن ابن أيب ا٠تطاب عن ابن ٤تبوب
عن هشاـ بن سآب عن الساباطي قاؿ :قلت أليب عبد اهلل :
إف أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عمك أنك قلت  :ال يضر مع
اإلٯتاف عمل كال يمفع مع الكفر عمل ؟ قاؿ :إنه ٓب يسألٍت أبو
أمية عف تفسَتها إ٪تا عميت ّٔذا أنه من عرؼ اإلماـ من آؿ
٤تمد كيتواله ٍب عمل لمفسه ٔتا شاء من عمل ا٠تَت قبل ممه ذلك
كضوعف له أضعا ان كثَتة انتفع بأعماؿ ا٠تَت مع ا١تعر ة هذا ما
عميت بذلك ككذلك ال يقبل اهلل من العباد األعماؿ الصاٟتة اليت
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يعملوهنا إذا تولوا اإلماـ اٞتائر الذم ليس من اهلل تعأب  ،قاؿ له
لنَ ِة
عبد اهلل بن أيب يعفور  :أليس اهلل تعأب قاؿ ْ َ ي وااَ بِال َ
ْل َ
ِ
وى ْت ِ ْي َـ َز ٍع َـ ْنَئِ ٍذ آ ِ نُن َن  كيف ال يمفع
َـقَوُ َخ ْيـ ٌر ْنجا ُ
العمل الصاّب ٦تن تؤب أئمة اٞتور ؟ قاؿ له أبو عبد اهلل :
كهل تدرم ما اٟتسمة اليت عماها اهلل تعأب ُب هذه اآلية ؟ هي
الليِّلئَ ِة
معر ة اإلماـ كطاعته كقد قاؿ اهلل عز كجل وَ ْي وااَ بِ َّ
نى ُج ْت ِف النَّا ِر َى ْل تُ ْس َزْو َن إِوّ ا ُ ْننُ ْت تَـ ْع َسقُن َن 
َ ُكبَّ ْ
ت ُو ُو ُ
كإ٪تا أراد بالسيئة إنكار اإلماـ الذم هو من اهلل تعأب ٍب قاؿ أبو
عب اهلل  :من جاء يوـ القيامة بوالية إماـ جائر ليس من اهلل
د
كجاءه ممكران ٟتقما جاحدان لواليتما أكبه اهلل تعأب يوـ القيامة ُب
المار.
(ٕٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) أبو ممصور السكرم
عن جده علي بن عمر عن العباس بن يوسف السككي عن
عبيد اهلل بن هشاـ عن ٤تم د بن مصعب عن ا٢تيثم بن ٛتاد عن
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قاؿ  :رجعما مع رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم قلقُت [لعلٌه تصحيف قا لُت ] من تبوؾ قاؿ
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ٕب ُب بعض الطريق  :ألقوا ٕب األحبلس كاألقتاب فعلوا صعد
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم خطب حمد اهلل كأثٌت
عليه ٔتا هو أهله ٍب قاؿ  :عا ر الناس ا لف إذا ذ ر آل

اللالم تجققت وونىكت وإذا ذ ر آل لسد
إبراىيت عقيو م َّ
أ سا فتأ ف وونىكت و الر ان ن الذي بعثنف باللق

بيا لن واا أود ت نم التيا ة بأعسال أ ثال السبال ولت

عقف بي أبف طال
سج بنو ة ّ
النار.

 أل بو اهلل عز وول ف

(ٖٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) أبو عمرك عن ابن
عقدة عن عبد اهلل بن أٛتد عن نصر بن مزاحم عن عمرك بن
مشر عن جابر عن ٘تيم كعن أيب الطفيل عن بشر بن غالب كعن
سآب بن عبد اهلل كلهم ذكر عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله ك سلَّم قاؿ  :يا بٍت عبد ا١تطلب إ٘ب سألت اهلل عز
يعل ـ
كجل ثبلثان أف ٌ
يثبت قائلكم كأف يهدم ضالكم كأف ٌ
جاهلكم كسألت اهلل تعأب أف ٬تعلكم جوداء ٧تباء رٛتاء لو أف
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امرأ صف بُت الركن كا١تقاـ صلى كصاـ ٍب لقي اهلل عز كجل كهو
ألهل بيت ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم مبغض دخل المار.

(ٗٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن ابن قولويه
عن الكليٍت عن عدة من أصحابه عن سهل عن ٤تمد بن سماف
عن ٛتاد بن أيب طلحة عن معاذ بن كثَت قاؿ  :نظرت إٔب ا١توقف
كالماس يه كثَت دنوت إٔب أيب عبد اهلل  قلت :إف أهل
ا١توقف كثَت! قاؿ :ضرب ببصره أداره يهم ٍب قاؿ  :ادف مٍت يا
أبا عبد اهلل دنوت ممه قاؿ  :غثاء يأٌب به ا١توج من كل مكاف
كاهلل ما اٟتج إال لكم ال كاهلل ما يتقبل اهلل إال ممكم.
(٘ٔ) ـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن علي بن
خالد ا١تراغي عن اٟتسن بن علي الكوُب عن إٝتاع يل بن ٤تمد
ا١تز٘ب عن سبلـ بن أيب عمرة عن سعد بن سعيد عن يونس بن
عبد اٞتبار عن علي بن اٟتسُت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم  :ما باؿ أقواـ إذا ذكر عمدهم آؿ إبراهيم
السبلـ رحوا كاستبشركا كإذا ذكر عمدهم آؿ ٤تمد
عليه ـ َّ
امشأزت قلؤّم كالذم نفس ٤تمد بيده لو أف عبدان جاء يوـ
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القيامة بعمل سبعُت نبيان ما قبل اهلل ذلك ممه حىت يلقاه بوالييت
ككالية أهل بييت.
( )ٔٙـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن اٞتعايب عن
عبد اهلل بن أٛتد بن مستورد عن عبد اهلل بن ٭تِت عن علي بن
عاصم عن أيب ٛتزة الثمإب قاؿ  :قاؿ لما علي بن اٟتسُت زين
العابدين  :أم البقاع أ ضل ؟ قلما :اهلل كرسوله كابن رسوله
أعلم قاؿ  :إف أ ضل البقاع ما بُت الركن كا١تقاـ كلو أف رجبل
عمر ما عمر نوح ُب قومه ألف سمة إال ٜتسُت عاما يصوـ المهار
كيقوـ الليل ُب ذلك ا١توضع ٍب لقي اهلل بغَت كاليتما ٓب يمفعه ذلك
شيئا.
( )ٔٚـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن اٟتسُت بن
٤تمد التمار عن ابن أيب أكيس عن أبيه عن ٛتيد بن قيس عن
عطا عن ابن عباس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :يا بٍت عبد ا١تطلب إ٘ب سألت اهلل لكم أف يعلم جاهلكم
كأف يثبت قائمكم كأف يهدم ضالكم كأف ٬تعلكم ٧تداء جوداء
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رٛتاء كلو أف رجبل صلى كصف قدميه بُت الركن كا١تقاـ كلقي اهلل
ببغضكم أهل البيت دخل المار.
( )ٔٛـ مع( ،معا٘ب األخبار ) ابن الوليد عن الصفار عن
ابن عيسى عن ابن أيب عمَت عن بعض أصحابه عن أيب عبد اهلل
 قاؿ :قيل له  :إف أبا ا٠تطاب يذكر عمك أنك قلت له إذا
عر ت اٟتق اعمل ما شئت قاؿ  :لعن اهلل أبا ا٠تطاب كاهلل ما
قلت له هكذا كلكٍت قلت له  :إذا عر ت اٟتق اعمل ما شئت
من خَت يقبل ممك إف اهلل عز ك جل يقوؿ ْ َ ي َع ِس َل صالِلاً
ِ
ْسنَّةَ ُـ ْرَز ُن َن
وى َن ُ ْؤِ ٌي َأُولئِ َ
ْي ذَ َ ٍر أ َْو أُْثى ُ
ه َ ْد ُخقُن َن ال َ
ِيجا بِغَْي ِر ِو ٍ
لاب  كيقوؿ تبارؾ كتعأب ْ َ ي َع ِس َل صالِلاً ِ ْي
وى َن ُ ْؤِ ٌي َـقَنُ ْليِيَـنَّوُ َويا ًة طَيِّلبَةً.
ذَ َ ٍر أ َْو أُْثى ُ
( )ٜٔـ مع( ،معا٘ب األخبار ) أيب عن سعد عن ابن عيسى
عن أبيه عن علي بن المعماف عن ضيل بن عثماف قاؿ سئل أبو
عبد اهلل  قيل له  :إف هؤالء األجانب يرككف عن أبيك
يقولوف إف أباؾ  قاؿ :إذا عر ت اعمل ما شئت هم
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يستحلوف من بعد ذلك كل ٤ترـ قاؿ  :ما ٢تم لعمهم اهلل إ٪تا قاؿ
أيب  :إذا عر ت اٟتق اعمل ما شئت من خَت يقبل ممك.
(ٕٓ) ـ ج( ،اإلحتجاج) عن أمَت ا١تؤممُت ُ ب جواب

الزنديق ا١تدعي للتماقض ُب القرآف قاؿ  :كأما قوله َ َ س ْي
ـ ع سل ِ
لات وىن ْؤِ ي َال ُ ْفرا َن لِ
الصالِ ِ
ل ْعيِ ِو  كقوله
ي
َّ
ُ
ُ
ٌ
َ
َ
َْ َ ْ
َ
وإِِّلف لَغََّف ِ
وع ِس َل صالِلاً أُ َّت ْاىنَدى  إف
تاب وآ َ َي َ
ار ل َس ْي َ
ٌ
ذلك كله ال يغٍت إال مع اهتداء كليس كل من كقع عليه اسم
اإلٯتاف كاف حقيقا بالمجاة ٦تا هلك به الغواة كلو كاف ذلك
كذلك لمجت اليهود مع اعًتا ها التوحيد كإقرارها باهلل ك٧تا سائر
ا١تقرين بالوحدانية من إبليس من دكنه ُب الكفر كقد بُت اهلل
َّ ِ
ِ
ه لَ ُج ُت
لنا إِ سا َـ ُج ْت بِظُق ٍْت أُولئِ َ
ذلك بقوله الذ َي آ َنُنا ولَ ْت َ ْلب ُ
ْاألَ ي وىت ْجن ُدو َن  ك بقوله الَّ ِذ ي الُنا آ نَّا بِأَ ْ ِ
ناى ِج ْت ولَ ْت
ُْ ُْ ُ َ
َ
َ
تُـ ْؤِ ْي ُـقُنبُـ ُج ْت  كلئلٯتاف حاالت كممازؿ يطوؿ شرحها كمن
ذلك أف اإلٯتاف قد يكوف على كجهُت إٯتاف بالقلب كإٯتاف
باللساف كما كاف إٯتاف ا١تما قُت على عهد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم ١تا قهرهم السيف كمشلهم ا٠توؼ إهنم آمموا
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بألسمتهم كٓب تؤمن قلؤّم اإلٯتاف بالقلب هو التسليم للرب كمن
سلم األمور ١تالكها ٓب يستكرب عن أمره كما استكرب إبليس عن
السجود آلدـ كاستكرب أكثر األمم عن طا عة أنبيائهم لم يمفعهم
التوحيد كما ٓب يمفع إبليس ذلك السجود الطويل إنه سجد
سجدة كاحدة أربعة آالؼ عاـ ٓب يرد ّٔا غَت زخرؼ الدنيا
كالتمكُت من المظرة لذلك ال تمفع الصبلة كالصدقة إال مع
االهتداء إٔب سبيل المجاة كطريق اٟتق.
(ٕٔ) ـ ع( ،علل الشرائع ) ماجيلويه عن عمه عن ٤تمد بن

علي الكوُب عن ٤تمد بن سماف عن صباح ا١تدائٍت عن ا١تفضل
بن عمر أف أبا عبد اهلل  كتب إليه كتابان يه إف اهلل عز كجل
ٓب يبعث نبيان قط يدعو إٔب معر ة اهلل ليس معها طاعة ُب أمر كال
هني كإ٪تا يقبل اهلل من العباد العمل بالفرائض اليت ا ًتضها ا هلل
حرـ اٟتراـ ظاهره
على حدكدها مع معر ة من دعا إليه كمن أطاع ٌ
تـ حرمات اهلل كلها ٓب يدع
كباطمه كصلى كصاـ كحج كاعتمر كع ٌ
ممها شيئان كعمل بالرب كله كمكارـ األخبلؽ كلها كٕتمب سيئها ك
من زعم أنه ٭تل اٟتبلؿ ك٭ترـ اٟتراـ بغَت معر ة الميب صلٌى اهلل
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٭تر ـ له حرامان كإف من صلى
عليه كآله َّ
كسلـ ٓب ٭تل هلل حبلال كٓب ٌ
كزكى كحج كاعتمر ك عل ذلك كله بغَت معر ة من ا ًتض اهلل عليه
طاعته لم يفعل شيئان من ذلك ٓب يصل كٓب يصم كٓب يزؾ كٓب ٭تج
كٓب يعتمر كٓب يغتسل من اٞتمابة كٓب يتطهر كٓب ٭ترـ هلل حرامان كٓب
٭تل هلل حبلالن ليس له صبلة كإف ركع كإف سجد كال له زكاة كال
حج كإ٪تا ذلك كله يكوف ٔتعر ة رجل من اهلل جل كعز على
خلقه بطاعته كأمر باألخذ عمه من عر ه كأخذ عمه أطاع اهلل
كمن زعم أف ذلك أ٪تا هي ا١تعر ة كأنه إذا عرؼ اكتفى بغَت طاعة
قد كذب كأشرؾ كإ٪تا قيل اعرؼ كاعمل ما شئت من ا٠تَت إنه
ال يقبل ممك ذلك بغَت معر ة إذا عر ت اعمل لمفسك ما
ث إنه مقبوؿ ممك.
شئت من الطاعة َّ
قل أك ىؾ ىري
(ٕٕ) ـ ير( ،بصائر الدرجات ) ٤تمد بن عيسى عن صفواف
عن يعقوب بن شعيب قاؿ  :سألت أبا عبد اهلل  عن قوؿ
اهلل تبارؾ كتعأب وإِِّلف لَغََّف ِ
وع ِس َل صالِلاً أُ َّت
تاب وآ َ َي َ
ار ل َس ْي َ
ٌ
ْاىنَدى قاؿ :كمن تاب من ظلم كآمن من كفر كعمل صاٟتان
ٍب اهتدل إٔب كاليتما كأكمأ بيده إٔب صدره.
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(ٖٕ) ـ ثو( ،ثواب األعماؿ ) أيب عن سعد عن ابن أيب

ا٠تطاب عن صفواف عن إسحاؽ بن غالب عن أيب عبد اهلل
ب اهلل حربه من أحبار بٍت إسرائيل حىت صار مثل
 قاؿ :ى
ع دى
ا٠تبلؿ أكحى اهلل عز كجل إٔب نيب زمانه قل له كعزٌب كجبلٕب
كجربكٌب لو أنك عبدتٍت حىت تذكب كما تذكب األلية ُب القدر
ما قبلت ممك حىت تأتيٍت من الباب الذم أمرتك.
(ٕٗ) ـ ثو( ،ثواب األعماؿ ) أيب عن علي بن موسى عن

أٛتد بن ٤تمد عن الوشاء عن كراـ ا٠تثعمي عن أيب الصامت عن
ا١تعلى بن خميس قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :يا معلى لو أف
عبدان عبد اهلل مائة عاـ ما بُت الركن كا١تقاـ يصوـ المهار كيقوـ
الليل حىت يسقط حاجباه على عيميه كتلتقي تراقيه هرمان جاهبلن
ٟتقما [فْ:تقما]ٓب يكن له ثواب.
(ٕ٘) ـ ثو( ،ثواب األعماؿ ) ابن الوليد عن الصفار عن
أٛتد بن ٤تمد عن ابن ضاؿ عن علي بن عقبة بن خالد عن
ميسر قاؿ  :كمت عمد أيب جعفر  كعمده ُب الفسطاط ٨تو
من ٜتسُت رجبل جلس بعد سكوت مما طويل قاؿ  :ما لكم
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لعلكم تركف أ٘ب نيب اهلل ؟ كاهلل ما أنا كذلك كلكن ٕب قرابة من
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ككالدة من كصلما كصله اهلل
كمن أحبما أحبه اهلل عز كجل كمن حرمما حرمه اهلل أ تدركف أم
البقاع أ ضل عمد اهلل ممػزلة لم يتكلم أحد مما كاف هو الراد
على نفسه قاؿ  :ذلك مكة اٟتراـ اليت رضيها اهلل لمفسه حرمان
كجعل بيته يها ٍب قاؿ  :أتدركف أم البقاع أ ضل يها عمد اهلل
حرمة لم يتكلم أحد مما كاف هو الراد على نفسه قاؿ  :ذلك
ا١تسجد اٟتراـ ٍب قاؿ  :أتدركف أم بقعة ُب ا١تسجد اٟتراـ أ ضل
عمد اهلل حرمة ؟ لم يتكلم أحد مما كاف هو الراد على نفسه
قاؿ :ذاؾ بُت الركن كا١تقاـ كباب الكعبة كذلك حط ٙب إٝتاعيل
 ذاؾ الذم كاف يزكد يه غميماته كيصلي يه ككاهلل لو أف
عبدان صف قدميه ُب ذلك ا١تكاف قاـ الليل مصليان حىت ٬تيئه
المهار كصاـ المهار حىت ٬تيئه الليل كٓب يعرؼ حقما كحرمتما أهل
البيت ٓب يقبل اهلل ممه شيئا أبدا.
( )ٕٙـ ر( ،تفسَت رات بن إبراهيم ) اٟتسُت بن سعيد
بإسماده عمه  مثله كزاد ُب آخره أال إف أبانا إبراهيم خليل اهلل
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او َع ْل أَ ْئِ َدةً ِ َي الن ِ
َّاس تَـ ْج ِني
كاف ٦تن اشًتط على ربه قاؿ ْ َ 
إِلَْي ِج ْت إنه ٓب يعن الماس كلهم أنتم أكلياؤه رٛتكم اهلل كنظراؤكم

كإ٪تا مثلكم ُب الماس مثل الشعرة السودا ء ُب الثور األبيض كمثل
الشعرة البيضاء ُب الثور األسود يمبغي للماس أف ٭تجوا هذا البيت
كيعظمونا لتعظيم اهلل كأف تلقونا حيث كما ٨تن األدالء على اهلل
تعأب.
( )ٕٚـ ثو( ،ثواب األعماؿ ) أيب عن أٛتد بن إدريس عن
األشعرم عن اٞتامورا٘ب عن البزنطي عن صاّب بن سعيد عن أيب
سعيد القماط عن ابن تغلب قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :كل
ناصب كإف تعبد كاجتهد يصَت إٔب هذه اآلية عا ِ قَةٌ ِ
اصبَةٌ
صقى اراً وا ِ يَةً.
تَ ْ
( )ٕٛـ ثو( ،ثواب األعماؿ ) أيب عن ٤تمد العطار عن
األشعرم عن إبراهيم بن إسحاؽ عن ٤تمد بن سليماف الديلمي
عن أيبق عن ميسر بياع الزطي قاؿ  :دخلت على أيب عبد اهلل
 قلت له  :جعلت داؾ إف ٕب جارا لست أنتبه إال بصوته
إما تاليان كتابه يكرره كيبكي كيتضرع كإما داعيان سألت عمه ُب
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السر كالعبلنية قيل ٕب  :إنه ٣تتمب ٞتميع احملارـ قاؿ  :قاؿ :يا
ميسر يعرؼ شيئا ٦تا أنت عليه ؟ قاؿ :قلت :اهلل أعلم قاؿ :
حججت من قابل سألت عن الرجل وجدته ال يعرؼ شيئان
من هذا األمر دخلت على أيب عبد اهلل  أخربته ٓترب
الرجل قاؿ ٕب مثل ما قاؿ ُب العاـ ا١تاضي يعرؼ شيئان ٦تا أنت
عليه قلت  :ال قاؿ  :يا ميسر أم البقاع أعظم حرمة قاؿ  :قلت:
اهلل كرسوله كابن ر سوله أعلم قاؿ  :يا ميسر ما بُت الركن كا١تقاـ
ركضة من رياض اٞتمة كما بُت القرب كا١تمرب ركضة من رياض اٞتمة
كلو أف عبدان عمره اهلل يما بُت الركن كا١تقاـ ك يما بُت القرب كا١تمرب
يعبده ألف عاـ ٍب ذبح على راشه مظلومان كما يذبح الكبش
األملح ٍب لقي اهلل عز كجل بغير كاليتما لكاف حقيقان على اهلل عز
يكب على ممخريه ُب نار جهمم.
كجل أف ٌق
( )ٕٜـ ص( ،قصص األنبياء عليهم السبلـ ) باإلسماد إٔب
الصدكؽ عن ماجيلويه عن ٤تمد العطار عن ابن أباف عن ابن
أكرمة عن رجل عن عبد اهلل بن عبد الرٛتن البصرم عن ابن
مر موسى
مسكاف عن أيب عبد اهلل عن آبائه عليهم السبلـ قاؿ ٌ :
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بن عمراف  برجل را ع يده إٔب السماء يدعو انطلق موسى
ُب حاجته غاب عمه سبعة أياـ ٍب رجع إليه كهو را ع يديه يدعو
كيتضرع كيسأؿ حاجته أكحى اهلل عز كجل إليه يا موسى لو
دعا٘ب حىت مسقط لسانه ما استجبت له حىت يأتيٍت من الباب
الذم أمرته به.
(ٖٓ) ـ سن( ،احملاسن) القاسم بن ٭تِت عن عبيس عن جيفر
العبدم عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم يقوؿ :لو أف عبدان عبد اهلل ألف عاـ ما بُت الركن
كا١تقاـ ٍب ذبح كما يذبح الكبش مظلومان لبعثه اهلل مع المفر الذين
مقتدم ّٔم كيهتدم ّٔداهم كيسَت بسَتهتم إف جمة جمة كإف ناران
مار.
(ٖٔ) ـ ير( ،بصائر الدرجات ) أٛتد بن اٟتسُت عن أٛتد
بن إبراهيم عن اٟتسن بن الرباء عن علي بن حساف عن عبد
الرٛتن يعٍت ابن كثَت قاؿ  :حججت مع أيب عبد اهلل  لما
صرنا ُب بعض الطريق صعد على جبل أشرؼ مظر إٔب الماس
قاؿ :ما أكثر الضجيج كأقل اٟتجيج قاؿ له داكد الرقي  :يا ابن
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رسوؿ اهلل هل يستجيب اهلل دعاء هذا اٞتمع الذم أرل ؟ قاؿ:
ك٭تك يا أبا سليماف إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ به  ،اٞتاحد لوالية
علي كعابد كثن قاؿ  :قلت :جعلت داؾ هل تعر وف ٤تبكم
كمبغضكم؟ قاؿ :ك٭تك يا أبا سليماف إنه ليس من عبد يولد إال
كتب بُت عيميه مؤمن أك كا ر كإف الرجل ليدخل إليما بواليتما
كبالرباءة من أعدائما مرل مكتوبان بُت عيميه مؤمن أك كا ر قاؿ اهلل
ٍ ِ
ِ
يي  نعرؼ عدكنا من
عز كجل :إِ َّن ِف ذلِ َ
ْسنَـ َن ِّلسس َ
ه َآل ات لق ُ

كليما.
بل إ ٌف ٙتٌة أخباران وؽ ح ٌد التواتر تشَت إٔب كجوب ٤تبٌة
أكليائهم ككجوب بغض أعدائهم ،ممها ما كرد عن موالنا اإلماـ
العسكرم  مفسران قوله تعأب َ  :وَثَ ُل الَّ ِذ َي َ َف ُروا َ َسثَ ِل
ِ ِ
ِ
ص ٌّت بُ ْك ٌت عُ ْس ٌف َـ ُج ْت
الَّذي َـ ْنع ُق بِسا و َ ْل َس ُع إِوّ ُعااً و دااً ُ
و َـ ْع ِتقُن َن  قاؿ اإلماـ  :قاؿ اهلل عز كجل َ  :و َثَ ُل الَّ ِذ َي
َ َف ُرواُ ب عبادهتم لؤلصماـ كاٗتاذهم األنداد من دكف ٤تمد
كعلي َ َ  سثَ ِل الَّ ِذي َـ ْن ِع ُق بِسا و َ ْل َس ُع  يصوت ٔتا ال
وِدااً ال يفهم ما يراد ممه يغيث
يسمع إِوّ ُعااً
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ص ٌّت بُ ْك ٌت عُ ْس ٌف  عن ا٢تدل ُب
ا١تستغيث كمعُت من استعانه ُ 
اتباعهم األنداد من دكف اهلل كاألضداد ألكلياء اهلل الذين ٝتوهم
بأٝتاء خيار خبلئق اهلل كلقبوهم بألقاب أ اضل األئمة الذين
نصبهم اهلل إلقامة دين اهلل َ ـ ُج ْت و َـ ْع ِتقُن َن  أمر اهلل عز كجل
قاؿ علي بن اٟتسُت  :هذا ُب عباد األصماـ كُب المصاب
ألهل بيت ٤تمد نيب اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كعتاة مردهتم
سوؼ يصَتكهنم إٔب ا٢تاكية ٍب قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :نعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم إف من تعوذ باهلل ممه
أعاذه اهلل كنعوذ من ٫تزاته كنفخاته كنفثات ق أتدركف ما هي أما
٫تزاته ما يلقيه ُب قلوبكم من بغضما أهل البيت قالوا يا رسوؿ
اهلل ككيف نبغضكم بعد ما عر ما ٤تلكم من اهلل كممػزلتكم قاؿ
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم بأف تبغضوا أكلياءنا كٖتبوا أعداءنا
استعيذكا باهلل من ٤تبة أعدائما كعداكة أكليائما تعاذكا ـف بغضما
كعداكتما إنه من أحب أعداءنا قد عادانا ك٨تن ممه براء كاهلل عز
(ٕٖٔ)

كجل ممه برمء

.
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كممها ما ركاه العبلٌمة آّلسي أيضان عن ا١تصادر ا١توثوقة
كالصحيحة عمد اإلماميٌة ك٨تن نورد بعضان من تلكم األخبار
ا١تقدَّسة اليت بثٌها ذاؾ المحرير ُب ْتاره اٞتليل(*) ،كهي اآلٌب:

(ٔ) ـ بشا( ،بشارة ا١تصطفى ) عمر بن إبراهيم اٟتسٍت عن
أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل عن علي بن عمر السكرم عن أٛتد
بن اٟتسن بن عبد اٞتبار عن ٭تِت بن معن عن قريش بن أنس
عن ٤تمد بن عمرك عن أيب أسامة عن أيب هريرة قاؿ  :قاؿ رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم :خَتكم خَتكم ألهلي من بعدم.

(ٕ) ـ بشا( ،بشارة ا١تصطفى ) ٤تمد بن اٟتسن اٞتوا٘ب عن
اٟتسُت بن علي الداعي عن جعفر بن ٤تمد اٟتسٍت عن ٤تمد بن
عبد اهلل اٟتا ت عن عبد العزيز بن عبد ا١تلك األموم عن
سليماف بن أٛتد بن ٭تِت عن ٤تمد بن الربيع عن ٛتاد بن عيسى
عن طاهرة بمت عمرك بن ديمار عن أبيها عن جابر بن عبد اهلل
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :إف لكل نيب
عصبة يمتموف إليها إال كلد اطمة أنا كليهم كأنا عصبتهم كهم

)*( ْتار األنوار َُْ/ِّ:بابٕ.
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عًتٌب خلقوا من طيميت ككيل للمكذبُت بفضلهم من أحبهم أحبه
اهلل كمن أبغضهم أبغضه اهلل.
(ٖ) ـ بشا( ،بشارة ا١تصطفى ) اٟتسن بن اٟتسُت بن بابويه
عن شيخ الطائفة عن ا١تفيد عن علي الكاتب عن اٟتسن بن
علي بن عبد الكرٙب عن إسحاؽ بن إبراهيم الثقفي عن عباد بن
يعقوب عن اٟتكم بن ظهَت عن أيب إسحاؽ عن را ع مؤب أيب
ذر قاؿ  :رأيت أبا ذر رٛته اهلل أخ ذ ْتلقة باب الكعبة كهو
يقوؿ :من عر ٍت قد عر ٍت أنا جمدب الغفارم كمن ٓب يعر ٍت
أنا أبو ذر الغفارم ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
يقوؿ :من قاتلٍت ُب األكٔب كقاتل أهل بييت ُب الثانية حشره اهلل ُب
الثالثة مع الدجاؿ إ٪تا مثل أهل بييت يكم كمثل سفُت ة نوح من
ركبها ٧تا كمن ٗتلف عمها غرؽ كمثل باب حطة من دخله ٧تا
كمن ٓب يدخله هلك.
(ٗ) ـ بشا( ،بشارة ا١تصطفى) ٤تمد بن أٛتد بن شهريار عن

٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن عامر عن ٤تمد بن جعفر التميمي
عن ٤تمد بن اٟتسُت األشما٘ب عن عبد اهلل بن يعقوب عن
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حسُت بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي أك اٟتسن بن علي
 قاؿ :إف اهلل ا ًتض ٜتسان كٓب يفًتض إال حسمان ٚتيبلن
الصبلة كالزكاة كاٟتج كالصياـ ككاليتما أهل البيت عمل الماس
بأربع كاستخفوا با٠تامسة كاهلل ال يستكملوا األربعة حىت
يستكملوها با٠تامسة.
(٘) ـ بشا( ،بشارة ا١تصطفى) ابن شيخ الطائفة عن أبيه عن
أيب عمرك عن ابن عقدة عن إبراهيم بن إسحاؽ بن يزيد عن
إسحاؽ بن يزيد عن سعيد بن حازـ عن اٟتسُت بن عمر عن
رشيد عن حبة العر٘ب قاؿ ٝ :تعت عليان  يقوؿ٨ :تن المجباء
كأ راطما أ راط األنبياء حزبما حزب اهلل كالفئة الباغية حزب
الشيطاف من ساكل بيمما كبيمهم ليس مما.
( )ٙـ كمػز( ،كمػز جامع الفوائد كتأكيل اآليات الظاهرة ) ذكر
الشيخ أبو جعفر الطوسي رٛته اهلل ُب كتاب مصباح األنوار
بإسماده عن الصادؽ عن أبيه عن جده  قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّ
كعلي كفتاه
العلم
اف
ز
مي
أنا
:
م
ٌ
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كاٟتسف كاٟتسُت حباله ك اطمة عبلقته كاألئمة من بعدهم يزنوف
احملبُت كا١تبغضُت الماصبُت الذين عليهم لعمة اهلل كلعمة البلعمُت.
( )ٚـ يف( ،الطرائف) ركم عن أٛتد بن حمبل ُب مسمده
بإسماده إٔب أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم  :إ٘ب قد تركت يكم الثقلُت ما إف ٘تسكتم ّٔما لن
تضلوا بعدم كأحد٫تا أكرب من اآلخر كتاب اهلل حبل ٦تدكد من
السماء إٔب األرض كعًتٌب أهل بييت أال كإهنما لن يفًتقا حىت يردا
علي اٟتوض.
( )ٛـ من ذلك ُب ا١تعٌت ركاية أٛتد بن حمبل أيضا ُب مسمده
بإسماده إٔب إسرائيل بن عثماف بن ا١تغَتة بن ربيعة قاؿ :لقيت زيد
بن أرقم كهو داخل على ا١تختار أك خارج من عمده قلت له  :ما
ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يقوؿ  :إ٘ب تارؾ يكم
الثقلُت؟ قاؿ :نعم.
( )ٜـ من ذلك ما ركاه أيضا أٛتد بن حمبل ُب مسمده
بإسماده إٔب زيد بن ثابت قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :إ٘ب تارؾ يكم الثقلُت خليفتُت كتاب اهلل حبل ٦تدكد من
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السماء إٔب األرض كعًتٌب أهل بييت كإهنما لن يفًتقا حىت يردا
علي اٟتوض.
َّ

(ٓٔ) ـ كمن ذلك ُب ا١تعٌت ما ركاه مسلم ُب صحيحه من
طرؽ ،ممها من اٞتزء الرابع ممه من أجزاء ُب أكاخر الكراس
الثانية من أكله من المسخة ا١تمقوؿ ممها بإسماده إٔب يزيد بن
حياف قاؿ :انطلقت أنا كحصُت بن سبرة كعمر بن مسلم إٔب زيد
بن أرقم لما جلسما عمده قاؿ له حصُت  :لقد لقيت يا زيد خَتان
كثَتان رأيت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كٝتعت حديثه
كغزكت معه كصليت معه خلفه لقد لقيت يا زيد خَتا كثَتا
حدثما يا زيد ما ٝتعت من رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
قاؿ :يا ابن أخي لقد كربت سٍت كقدـ عهدم كنسيت بعض
الذم كمت أعي من رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ما
حدثتكم اقبلوه كما ال أذكره بل تكلفك٘ب ٍب قاؿ  :قاـ رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يما خطيبا ٔتاء يدعى ٜتا بُت مكة
كا١تديمة حمد اهلل كأثٌت عليه ككعت كذكر ٍب قاؿ  :أما بعد أيها
الماس أنا بشر يوشك أف يأتيٍت رسوؿ ريب أجيب كإ٘ب تارؾ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………449.…………...

يكم الثقلُت أك٢تما كتاب اهلل يه المور خذكا بكتاب اهلل
كاستمسكوا به حث على كتاب اهلل تعأب كرغب يه ٍب قاؿ :
كأهل بييت أذكركم اهلل ُب أهل بييت أذكركم اهلل ُب أهل بييت
أذكركم اهلل ُب أهل بييت ا٠ترب.
كركاه أيضا مسلم ُب صحيحه ّٔذه ا١تعا٘ب ُب اٞتزء الرابع
ا١تذكور على حد ٙتا٘ب عشرة قائمة من أكله من تلك المسخة.
(ٔٔ) ـ من ذلك ُب ا١تعٌت من كتاب اٞتمع بُت الصحاح
الستة من اٞتزء الثالث من أجزاء أربعة من صحيح أيب داكد كهو
كتاب السمن كمن صحيح الًتمذم بإسماد٫تا عن رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :إ٘ب تارؾ يكم ثقلُت ما إف
٘تسكتم ّٔما لن تضلوا بعدم أحد٫تا أعظم من اآلخر كهو
كتاب اهلل حبل ٦تدكد من السماء إٔب األرض كعًتٌب أهل بييت لن
يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض انظركا كيف ٗتلفو٘ب ُب عًتٌب.
(ٕٔ) ـ من ذلك ُب هذا ا١تعٌت ما ركاه الشا عي ابن ا١تغازٕب

من عدة طرؽ ُب كتابه بأسمادها ممها قاؿ  :إف رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :إ٘ب أكشك أف أدعى أجيب كإ٘ب تارؾ
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يكم الثقلُت كتاب اهلل حبل ٦تدكد من السماء إٔب األرض كعًتٌب
أهل بييت كإف اللطيف ا٠تبَت أخرب٘ب أهنما لن يفًتقا حىت يردا علي
اٟتوض انظركا ماذا ٗتلفو٘ب يهما.
قاؿ عبد احملمود  :لقد أثبت ُب عدة طرؽ كقد تركت من
اٟتديث با١تعٌت مقدار عشرين ركاية لئبل يطوؿ الكتاب بتكرارها
مستمدة من رجاؿ األربعة ا١تذاهب ا١تشهور حا٢تم بالعلم كالزهد
كالدين.
قاؿ عبد احملمود  :كيف خفي عن اٟتاضرين مراد الميب بأهل
بيته صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كقد ٚتعهم ١تا أنػزلت آية الط هارة
ٖتت الكساء كهم علي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت  كقاؿ
اللهم هؤالء أهل بييت أذهب عمهم الرجس كقد كصف أهل بيته
الذين قد جعلهم خلفا ممه بعد ك اته مع كتاب اهلل تعأب بأهنم ال
يفارقوف كتاب اهلل تعأب ُب سر كال جهر كال ُب غضب كال رضى
كال غٌت كال قر كال خوؼ كال أ من أكلئك الذين أشار إليهم
جل جبلله.
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(ٖٔ) ـ من ذلك بإسماده إٔب ابن أيب الدنيا من كتاب
ضائل القرآف قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :إ٘ب

تارؾ يكم الثقلُت كتاب اهلل كعًتٌب أهل بييت كقرابيت قاؿ  :آؿ
عقيل كآؿ جعفر كآؿ عباس.
(ٗٔ) ـ من ذؿؾ بإسماده إٔب علي بن ربيعة قاؿ  :لقيت زيد

بن أرقم كهو يريد أف يدخل على ا١تختار قلت  :بلغٍت عمك
شيء قاؿ  :ما هو ؟ قلتٝ :تعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم يقوؿ  :إ٘ب قد تركت يكم الثقلُت كتاب اهلل كعًتٌب أهل
بييت قاؿ :اللهم نعم.

(٘ٔ) ـ من ذلك بإسماد ق أيضا قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم  :إ٘ب رطكم على اٟتوض أسألكم حُت
اعتل عليما ال ندرم ما
تلقو٘ب عن الثقلُت كيف خلفتمو٘ب يهما ٌ
الثقبلف؟ حىت قاـ رجل من ا١تهاجرين قاؿ  :يا نيب اهلل بأيب أنت
كأمي ما الثقبلف ؟ قاؿ :األكرب ممهما كتاب اهلل طرؼ بيد اهلل
تعأب كطرؼ بأيديكم تمسكوا به كال تزلوا كتضلوا كاألصغر
ممهما عًتٌب من استقبل قبليت كأجاب دعوٌب بل تقتلوهم كال
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تغزكهم إ٘ب سألت اللطيف ا٠تبَت أعطا٘ب أف يردا علي اٟتوض
كهاتُت كأشار با١تسبحة كالوسطى ناصر٫تا ناصرم كخاذ٢تما
خاذٕب كعدك٫تا عدكم أال كإ نه لن هتلك أمة قبلكم حىت تدين
بأهوائها كتظاهر على نبيها كتقتل من يأمر بالقسط يها.
( )ٔٙـ من ذلك ما ركاه عن ا١تسمى عمدهم جار اهلل خر
خوارزـ أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم بإسماده إٔب ٤تمد بن
أٛتد بن علي بن شاذاف قاؿ  :حدثما اٟتسن بن ٛتزة عن علي
بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذاف عن ٤تمد بن زياد عن
ٛتيد بن صاّب ير ع اٟتديث بأٝتاء ركاته كتركت ذلك اختصاران
قاؿ :قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :اطسة بجسة قبف
وابناىا أسرة ؤا ي وبعقجا نر بصري واألئسة ي ولدىا أ ناا

ربف ووبل سدو بينو وبيي خقتو ي اعنصت بجت سا و ي

تخقف عنجت هول هذا لفت اٟتديث ا١تذكور.

( )ٔٚـ من ذلك بإسماد الشيخ مسعود السجستا٘ب أيضا ُب
كتابه عن ابن زياد مطرؼ قاؿ ٝ :تعت الميب صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم يقوؿ  :من أحب أف ٭تيا حياٌب كٯتوت ميتيت كيدخل اٞتمة
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علي بن أيب طالب
اليت كعد٘ب ريب ّٔا كهي جمة ا٠تلد ليتواؿ ٌ
كذريته من بعده إهنم لن ٮترجوهم من باب هدل كلن يدخلوهم
ُب باب ضبللة.
( )ٔٛـ ُب ركاية أخرل عن السجستا٘ب إٔب زيد بن أرقم عن
الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :من أحب أف يتمسك
بالقضيب الياقوت األٛتر الذم غرسه اهلل تعأب ُب جمة عدف
ليتمسك ْتب علي بن أيب طالب  كذريته الطاهرين عليه ـ
السبلـ.
َّ

( )ٜٔـ من ذلك بإسماد اٟتا ت مسعود بن ناصر
السجستا٘ب عن ربيعة السعدم قاؿ  :أتيت حذيفة بن اليماف كهو
ُب مسجد رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ ٕب  :من
الرجل؟ قلت :ربيعة السعدم قاؿ ٕب  :مرحبا مرحبا بأخ ٕب قد
ٝتعت به كٓب أر شخصه قبل اليوـ حاجتك ؟ قلت :ما جئت ُب
طلب غرض من األغراض الدنيوية كلكٍت قدمت من العراؽ من
عمد قوـ قد ا ًتقوا ٜتس رؽ قاؿ حذيفة :سبحاف اهلل تعأب كما
دعاهم إٔب ذلك كاألمر كاضح بُت كما يقولوف قاؿ  :قلت :رقة
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تقكؿ أبو بكر أحق باألمر كأكٔب بالماس ألف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم ٝتاه الصديق ككاف معه ُب الغار ك رقة تقوؿ عمر
بن ا٠تطاب ألف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :اللهم
أعز الدين بأيب جهل أك بعمر بن ا٠تطاب قاؿ حذيفة  :اهلل
تعأب أعز الدين ٔتح مد كٓب يعزه بغَته كقاؿت رقة أبو ذر الغفارم
رضي اهلل عمه ألف الميب قاؿ ما أظلت ا٠تضراء كال أقلت الغرباء
على ذم ٢تجة أصدؽ من أيب ذر قاؿ حذيفة  :إف رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أصدؽ ممه كخَت كقد أظلته ا٠تضراء
كأقلته الغرباء ك رقة تقوؿ سلماف الفارسي أل ف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم يقوؿ يه أدرؾ العلم األكؿ كأدرؾ العلم اآلخر
كهو ْتر ال يمػزؼ كهو مما أهل البيت ٍب إ٘ب سكت قاؿ حذيفة
ما ممعك من ذكر الفرقة ا٠تامسة قاؿ  :قلت :أل٘ب ممهم كإ٪تا
جئت مرتادان ٢تم كقد عاهدكا اهلل على أف ال ٮتالفوؾ كأف ال ػينزلوا
عمد أمرؾ قاؿ ٕب  :يا ربيعة اٝتع مٍت كعه كاحفظه كقه كبلغ
الماس عٍت أ٘ب رأيت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كقد
أخذ اٟتسُت بن علي ككضعه على ممكبه كجعل يقي بعقبه كهو
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يقوؿ أيها الماس إنه من استكماؿ حجيت على األشقياء من
بعدم التاركُت كالية علي بن أيب طالب  أال كإف التاركُت
علي بن أيب طالب هم ا١تارقوف من ديٍت  ،أيها الماس هذا
كالية ٌ
اٟتسُت بن علي خَت الماس جدان كجدة ،جده رسوؿ اهلل صلٌى
اهلل عليه كآله كسلَّم سيد كلد آدـ كجدته خد٬تة سابقة نساء
العا١تُت إٔب اإلٯتاف باهلل كبرسوله كهذا اٟتسُت خَت الماس أبان كأمان،
علي بن أيب طالب كصي رسوؿ رب العا١تُت ككزيره كابن عمه
أبوه ٌ
عم ان
كأمه اطمة بمت ٤تمد رسوؿ اهلل كهذا اٟتسُت خَت الماس ٌ
كعمةن عمه جعفر بن أيب طالب ا١تزين باٞتماحُت يطَت ّٔما ُب
ٌ
اٞتمة حيث يشاء كعمته أـ هانئ بمت أيب طالب كهذا اٟتسُت
خَت الماس خاال كخا لة خاله القاسم بن رسوؿ اهلل كخالته زيمب
بمت ٤تمد رسوؿ اهلل ٍب كضعه عن ممكبه كدرج بُت يديه ٍب قاؿ
أيها الماس كهذا اٟتسُت جده ُب اٞتمة كجدته ُب اٞتمة كأبوه ُب
اٞتمة كأمه ُب اٞتمة كعمه ُب اٞتمة كعمته ُب اٞتمة كخاله ُب اٞتمة ،
خالته ُب اٞتمة كهو ُب اٞتمة كأخوه ُب اٞتمة ٍب قاؿ أيها الماس إنه
ٓب يعط أحد من ذرية األنبياء ا١تاضُت ما أعطي اٟتسُت كال
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يوسف بن يعقوب بن إسحاؽ بن إبراهيم خليل اهلل ٍب قاؿ أيها
الماس ٞتد اٟتسُت خَت من جد يوسف بل ٗتاٞتمكم األمور بأف
الفضل كالشرؼ كا١تمػزلة كالوالية ليست إال لرسوؿ اهلل صلٌى ا هلل
عليه كآله كسلَّم كذريته كأهل بيته بل يذهنب بكم األباطيل.
(ٕٓ) ـ ركل ابن بطريق رٛته اهلل ُب العمدة من مسمد أٛتد
بن حمبل بإسماده إٔب علي بن ربيعة قاؿ  :لقيت زيد بن أرقم كهو
داخل على ا١تختار أك خارج من عمده قلت له ٝ :تعت رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يقوؿ إ٘ب تارؾ يكم الثقلُت قاؿ :
نعم.
(ٕٔ) ـ بإسماده أيضا عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ  :قاؿ رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :إ٘ب قد تركت يكم الثقلُت
كأحد٫تا أكرب من اآلخر كتاب اهلل حبل ٦تدكد من السماء إٔب
األرض كعًتٌب أهل بييت أال كإهنما لن يفًت قا حىت يردا علي
اٟتوض.
قاؿ ابن ٪تَت  :قاؿ بعض أصحابما عن األعمش قاؿ  :انظركا
كيف ٗتلفو٘ب يهما.
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(ٕٕ) ـ كبإسماده أيضا عن زيد بن ثابت قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :إ٘ب تارؾ يكم خليفتُت كتاب اهلل
حبل ٦تدكد ما بُت السماء كاألرض أك ما بُت السماء إٔب األرض
كعًتٌب أهل بييت كإهنما لن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض.
(ٖٕ) ـ من صحيح مسلم ُب اٞتزء الرابع ممه من أجزاء ستة

ُب آخر الكراسة الثانية بإسماده عن يزيد بن حياف قاؿ  :انطلقت
أنا كحصُت بن سبرة كعمر بن مسلم إٔب زيد بن أرقم لما جلسما
إليه قاؿ ؿق حصُت :لقد لقيت يا زيد خَتان كثَتان رأيت رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كٝتعت حديثه كغزكت معه كصليت
خلفه لقد لقيت يا زيد خَتان كثَتان حدثما يا زيد ٔتا ٝتعت من
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ  :يا ابن أخي كاهلل لقد
كربت سٍت كقدـ عهدم كنسيت بع ض الذم كمت أعي من
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ما حدثتكم اقبلوه كما ال
بل تكلفونيه ٍب قاؿ  :قاـ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
يوما يما خطيبان ٔتاء يدعى ٜتا بُت مكة كا١تديمة حمد اهلل كأثٌت
عليه ككعت ٍب ذكر كقاؿ  :أما بعد أال أيها الماس إٖب ا أنا أبشر
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يوشك أف يأتيٍت رسوؿ ريب أجيب كإ٘ب تارؾ يكم ثقلُت أك٢تما
كتاب اهلل يه ا٢تدل كالمور خذكا بكتاب اهلل كاستمسكوا به
حث على كتاب اهلل كرغب يه ٍب قاؿ  :وأىل بينف أذ ر ت اهلل
ف أىل بينف أذ ر ت اهلل ف أىل بينف أذ ر ت اهلل ف أىل

بينف تال لو وصيي و ي أىل بينو ا ز د أليس لاؤه ي
أىل بينو ال لاؤه ي بينو ولكي أىل بينو ي ورم عقيو

الصد ة بعده.

ٍب ركم بأسانيد أخر مثل ذلك عن زيد بن أرقم كُب بعضها

كقلما :ي أىل بينو لاؤه ؟ تال :و ا ت اهلل إن السرأة تكنن
ع الرول العصر ي الدىر أت طقتجا نروع إلى

أىقجا

و ن جا أىل بينو أصقو وعصبنو الذ ي ور نا الصد ة بعده ٍ .ب
ذكر رٛته اهلل ركاية أيب سعيد ا٠تدرم بأسانيد من تفسَت الثعليب
كمن مماقب ابن ا١تغازٕب كمن اٞتمع بُت الصحاح الستة من سمن
أيب داكد السجستا٘ب كمن صحيح الًتمذم بل نعيدها حذرا من
التكرار.
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(ٕٗ) ـ ركم من مماقب ابن ا١تغازٕب عن أٛتد بن ا١تظفر عن

عبد اهلل بن أٛتد اٟتا ت عن أٛتد بن ٤تمد بن األشعث عن
مسعود بن موسى بن إٝتاعيل قاؿ  :حدثٍت أيب عن أبيه عن جده
جعفر بن ٤تمد عن أبيه عن جده علي بن اٟتسُت عن أبيه عن
علي صلوات اهلل عليهم قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :ضل أهل بييت على الماس كفضل البمفسج على سائر
األدهاف انتهى ما أخرجماه من العمدة.
(ٕ٘) ـ ُب ركاية ٨توه غَت أنه قاؿ  :أال كإ٘ب تارؾ يكم
الثقلُت كتاب اهلل هو حبل اهلل من اتبعه كاف على ا٢تدل كمن
تركه كاف على ضبللة ك يه قلما من أهل بيته نساؤه قاؿ ال إٔب
مر.
آخر ما ٌ

( )ٕٙـ ركم من صحيح الًتمذم عن علي  أف رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أخذ بيد حسن كحسُت كقاؿ  :من
أحبٍت كأحب هذين كأبا٫تا كأمهما كاف معي ُب درجيت يوـ
القيامة.
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( )ٕٚـ عن زيد بن أرقم قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل علي ق
كآله كسلَّم لعلي ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت  :أنا حرب ١تن حاربتم
كسلم ١تن سا١تتم انتهى ما أخرجته من جامع األصوؿ .

( )ٕٛـ ركل ابن بطريق أيضا ُب ا١تستدرؾ من كتاب
الفردكس عن أمَت ا١تؤممُت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
ً
ش ما
عليه كآله كسلَّم  :إنا أهل بيت قد أذهب اهلل عما الٍ ىفواح ى
ظى ىهىر ًمٍمها كما بىطى ىن.

( )ٕٜـ عن ابن مسعود قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم  :إنا أهل بيت اختار اهلل عز كجل لما اآلخرة على
الدنيا.
كركم ركاية الثقلُت من كتاب ضائل الصحابة للسمعا٘ب عن
مر.
أيب سعيد ا٠تدرم كزيد بن أرقم مثل ما ٌ
(ٖٓ) ـ من خط الشهيد قدس سره عن الميب صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم  :من أحب أف يمسئ اهلل له ُب أجله كأف يتمتع ٔتا
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خوله اهلل ليخلفٍت ُب أهلي خبل ة حسمة إنه من ٓب ٮتلفٍت يهم
(*)
علي يوـ القيامة مسودان كجهه.
ككرد
بت اهلل عمره
ٌؾ
َّ

(ٖٔ) ـ نهج( ،هنج الببلغة ) قاؿ أمَت ا١تؤممُت ُ ب
خطبته عمد ذكر آؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم هم موضع
سره كٞتأ أمره كعيبة علمه كموئل حكمه ككهوؼ كتبه كجباؿ
ديمه ّٔم أقاـ ا٨تماء ظهره كأذهب ارتعاد رائصه  ،كممها يعٍت قومان
آخرين زرعوا الفجور كسقوه الغركر كحصدكا ا لثبور ال يقاس بآؿ
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم من هذه األمة أحد كال يسول
ّٔم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين كعماد اليقُت
إليهم يفي ء الغإب كّٔم يلحق التإب ك٢تم خصائص حق الوالية
ك يهم الوصية كالوراثة.

(ٕٖ) ـ يف( ،الطرائف) ركل الثعليب ُب تفس ير قوله
تعأب:وا ْعنَ ِ
ص ُسنا بِ َل ْب ِل القَّ ِو َو ِسيعاً  بأسانيد قاؿ  :قاؿ رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :يا أيها الماس إ٘ب قد تركت يكم
الثقلُت خليفتُت إف أخذًب ّٔما لن تضلوا بعدم أحد٫تا أكرب من
)*( أم قطع اهلل عمره كقصره .
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اآلخر كتاب اهلل حبل ٦تدكد ما بُت السماء كاألرض أك قاؿ  :إٔب
األرض كعًتٌب أهل بييت أال كإهنما لن يفًتقا حىت يردا علي
اٟتوض.
(ٖٖ) ـ ركل اٟتميدم ُب اٞتمع بُت الصحيحُت ُب مسمد
زيد بن أرقم من عدة طرؽ ممها بإسماده إٔب الميب صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم قاؿ  :قاـ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يما
خطيبا ٔتاء يدعى ٜتا بُت مكة كا١تديمة حمد اهلل كأثٌت عليه
ككعد ككعت كذكر ٍب قاؿ  :أما بعد أيها الماس إ٪تا أنا بشر
يوشك أف يأتيٍت رسوؿ ريب أجيب كإ٘ب تارؾ يكم الثقلُت
أك٢تما كتاب اهلل يه ا٢تدل كالمور خذكا بكتاب اهلل كاستمسكوا
به حث على كتاب اهلل كرغب يه ٍب قاؿ  :كأهل بييت أذكركم
اهلل ُب أهل بييت أذكركم اهلل ُب أهل بييت أذكركم اهلل ُب أهل بييت.
(ٖٗ) ـ كُب إحدل ركايات اٟتميدم قلما من أهل بيته
نساؤه قاؿ  :ال اٙب اهلل إف ا١ترأة تكوف مع الرجل العصر من الدهر
ٍب يطلقها ًتجع إٔب أبيها كقومها ا٠ترب.
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(ٖ٘) ـ زيد بن أرقم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم :إ٘ب تارؾ يكم ما إف ٘تسكتم به لن تضلوا بعدم أحد٫تا

أعظم من اآلخر كهو كتاب اهلل حبل ٦تدكد من األرض إٔب
علي اٟتوض انظركا
السماء كعًتٌب أهل بييت لن يفًتقا حىت يردا َّ
كيف ٗتلفو٘ب يهما أخرجه الًتمذم.
( )ٖٙـ ج( ،اإلحتجاج) قاؿ سليم بن قيس بيمما أنا كٛتيش
بن معتمر ٔتكة إذ قاـ أبو ذر كأخذ ْتلقة الباب ٍب نادل بأعلى
صوته ُب ا١توسم أيها الماس من عر ٍت قد عر ٍت كمن جهلٍت أنا
جمدب أنا أبو ذر أيها الماس إ٘ب ٝتعت نبيكم يقوؿ  :إف مثل
أهل بييت ُب أميت كمثل سفيمة نوح ُب قومه من ركبها ٧تا كمن
ٗتلف عمها غرؽ كمثل باب حطة ُب بٍت إسرائيل أيها الماس إ٘ب
ٝتعت نبيكم يقوؿ إ٘ب تركت يكم أمرين لن تضلوا ما ٘تسكتم
ّٔما كتاب اهلل كأهل بييت إٔب آخر اٟتديث لما قدـ ا١تديمة بعث
إليه عثماف قاؿ ما ٛتلك على ما قمت به ُب ا١توسم قاؿ  :عهد
عهده إٕب رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كأمر٘ب به قاؿ :
من يشهد بذلك قاـ علي  كا١تقداد شهدا ٍب انصر وا
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ٯتشوف ثبلثتهم قاؿ عثماف  :إف هذا كصاحبيه ٭تسبوف أهنم ُب
شيء.
( )ٖٚـ ٕب( ،األمإب للصدكؽ) ابن مسركر عن ابن عامر عن
عمه عن ابن أيب عمَت عن أ باف بن عثماف عن أباف بن تغلب
عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كآله كسلَّم  :من داف بديٍت كسلك ممهاجي كاتبع سميت ليدف
بتفضيل األئمة من أهل بييت على ٚتيع أميت إف مثلهم ُب هذه
األمة مثل باب حطة ُب بٍت إسرائيل.
( )ٖٛـ ما( ،األمإب للشيخ الطوسي ) ا١تفيد عن علي بن
٤تمد الكاتب عن اٟتسن بن علي بن عبد الكرٙب عن إبراهيم بن
٤تمد الثقفي عن عباد بن يعقوب عن اٟتكم بن ظهَت عن أيب
إسحاؽ عن را ع مؤب أيب ذر قاؿ  :رأيت أبا ذر رٛتة اهلل آخذا
ْتلقة باب الكعبة مستقبل الماس بوجهه كهو يقوؿ  :من عر ٍت
أف جمدب الغفارم كمن ٓب يعر ٍت أنا أبو ذر الغفارم قاؿ
ا
ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يقوؿ  :من قاتلٍت ُب
األكٔب كقاتل أهل بييت ُب الثانية حشره اهلل تعأب ُب الثالثة مع
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الدجاؿ إ٪تا مثل أهل بييت يكم كمثل سفيمة نوح من ركبها ٧تا
كمن ٗتلف عمها غرؽ كمثؿ باب حطة من دخله ٧تا كمن ٓب

يدخله هلك(ٖٖٔ).

وأ ّا أخبار العا ّة ف ضائل النو ة كثيرة أ ضاً ،نجا:
(ٔ) ـ ما ركاه البحرا٘ب ُب غاية ا١تراـ عن موٌق بن أٛتد
علي
علي بن اٟتسُت عن أبيه عن ج ٌده عن ٌ
بأخباره عن زيد بن ٌ
علي لو أ ٌف عبدان ىعبى ىد اهلل
لعلي  :يا ٌ
 عن الميب أنه قاؿ ٌ
عز كجل مثل ما قاـ نوح ُب قومه ،ككاف له ً
يحد ذهبان أنفقه
م
ثل أ ي
ٌ ٌ
ي
حج ألف عاـ على قدميهٍ ،بٌ
ُب سبيل اهلل ،كم ٌد ُب عمره حىت ٌ
قيتل بُت الصفا كا١تركة مظلومانٍ ،ب ٓب يوالً
يشم رائحة
ٓب
علي
يا
ك
ى
ٌ
ٌ
ٌ
اٞتمٌة كٓب يدخلها(ٖٗٔ).

العامة
(ٕ) ـ عن ر
٤تمد اٟتمويٍت عن أعياف علماء ٌ
إباهيم بن ٌ
بإسماده إٔب أيب بصَت عن خيثمة اٞتعفي عن موالنا اإلماـ أيب
حجة
جعفر  قاؿ ٝتعته يقوؿ٨ :تن أمماء اهلل ٌ
كجل ك٨تن ٌ
عز ٌ
اهلل ك٨تن أركاف اإلٯتاف ك٨تن دعائم اإلسبلـ(ٖ٘ٔ).
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(ٖ) ـ عن مو ق بن أٛتد هذا من كتاب قاؿ  :ذكر اإلماـ

٤تمد هاركف بن موسى
٤تمد بن أٛتد بن شاذاف قاؿ  :أخربنا أبو ٌ
ٌ
٤تمد عن
التلعكربم عن عبد العزيز بن عبد اهلل عن جعفر بن ٌ
عبد الكرٙب قاؿ  :حدثٍت يحاف العطار أبو نصر عن أٛتد بن
٤تمد بن الوليد عن ربيع بن اٞتراح عن األعمش عن أيب كائل عن
ٌ
عبد اهلل بن مسعود قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلَّم١ " :تا خلق اهلل تعأب آدـ كنفخ يه من ركحه عطس آدـ
ٌ
ٛتد٘ب عبدم كعزٌب
قاؿ :اٟتمد هلل ،اكحى اهلل تعأب إليه  :ى
كجبلٕب لوال عبداف أريد أ ٍف أخلقهما ُب دار الدنيا ما خلقتك،
أسك كانظر ر ع
قاؿ :إ٢تي يكوناف مٍت؟ قاؿ  :نعم يا آدـ إرؼٍع ر ى
نيب
رأسه كإذا
ه
مكتوب على العرش :ال إله إالٌ اهلل ٌ
٤تمد رسوؿ اهلل ٌ
كمن
كمن ىعىر ى
الرٛتة ّّ
ؼ ٌ
مقيم ٌ
علي زكى كطاب ى
اٟتجة ى
ٌ
علي ي
حق ٌ
أقسمت بعزٌب أ ٍف أ ٍيد ًخ ىل ىمن أطاعه اٞتمٌة
أنكر حقه ليعً ىن كخاب،
ي
بعزٌب أ ٍف أ ٍيد ًخل اؿ نار ىمن عصاه كإ ٍف
أقس ٍم ي
ت ٌ
كإ ٍف عصا٘ب ،ك ى
()ٖٔٙ

أطاعٍت"

.
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تنضيح:

لقد أكجب هذا اٟتديث تشويشان ُب رؤكس كثَت من ضعفاء
ٔتجرد أ ٍف قرأكه ،مع أ ٌف اٟتديث قابل للتأكيل،
المفوس ر ضوه ٌ
كجل سييدخل اٞتمٌة من اعتقد بإمامة أمَت
معماه :إ ٌف اهلل ٌ
عز ٌ
علي  كإ ٍف كاف عاصيان هلل بالعم ؿ ،كسيندخل المار
ا١تؤممُت ٌ
ىمن عصى اإلماـ عليٌان  بالوالية كإ ٍف كاف عامبلن بالفركع،
الكم ا٢تائل من األخبار الدالٌة على كجوب
كيشهد ٢تذا هذا ٌ
اإلعتقاد بإمامته كالرباءة من أعدائه كأ ٌف ا١تسلم ال تمفعه صبلته
كحجه كزكاته دكف اإلعتقاد بإمامته .
كصيامه ٌ
(ٗ) ـ عن نا ع عن إبن عمر قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
أحب عليٌان قىبً ىل اهلل ممه صبلته كصيامه
عليه كآله كسلَّم  " :ىمن ٌ
أحب عليان أعطاه اهلل بكل و
عرؽ
كمن َّ ٌ
كقيامه كاستجاب دعائه أال ى
ٌ
٤تمد أ ًىم ىن من
كمن َّ
ُب بدنه مديمة ُب اٞتمة ،أالى ى
أحب آؿ ٌ
٤تمد
اٟتساب كا١تيزاف كالصراط ،أالى ى
حب آؿ ٌ
كمن مات على ٌ
٤تمد جاء يوـ
أنا كفيله باٞتمٌة مع األنبياء أالى ى
كمن أبغض آؿ ٌ
آيس من رٛتة اهلل"(.)ٖٔٚ
القيامة مكتوب بُت عيميه ه
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(٘) ـ إبن عبٌاس يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل يقوؿ " :ىمن لقي اهلل

علي بن أيب طالب لقى اهلل كهو علي ق
تعأب كهو جاح هد كالية ٌ
غضباف كال يقبل اهلل ممه شيئان من أعماله ييػ ىوكل به سبعوف ىملىكان
يتفلوف ُب كجهه ك٭تشره اهلل تعأب أسود الوجه أزرؽ العُت"(.)ٖٔٛ

( )ٙـ أنس بن مالك قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
تضر معها سيئة
كسلَّمٌ " :
علي بن أيب طالب حسمة ال ٌ
حب ٌ
كبغضه سيئة ال تمفع معها ىح ىسمىة"(.)ٖٜٔ

( )ٚـ جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ :كاف رسوؿ اهلل صلٌى
َّ
إٕب كإٔب
كعلي ٕ تاهه أكمأ َّ
اهلل عليه كآله كسلم بعر ات ٌ
مٍت يا
علي  أتيما قاؿ صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ٍ :أد يف ٌ
ٌ
علي  ممه قاؿ  :إطرح ٜتسك ُب ٜتسي ػ يع ٘ب
علي دنا ٌ
ٌ
أنت
ك ٌف ى
علي أنا كأنت من شجرة أنا أصلها ك ى
ك ُب ك ٌفي ػ يا ٌ
رعها كاٟتسن كاٟتسُت أغصاهنا ىمن تعلٌق بغص ون أدخله اهلل
علي لو أ ٌف ٌأميت صاموا حىت يكونوا كاٟتمايا كصلٌوا
تعأب اٞتمٌة ،يا ٌ
حىت يكونوا كاألكتار ٍبٌ أبغضوؾ ألكبٌهم اهلل تعأب ُب
المار"(ٓٗٔ).
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العامة ا١تخالفُت ما ركاه اٟتربم ير عه إٔب أيب
( )ٛـ من طريق ٌ

علي  قاؿ :يا أبا عبد
عبد اهلل اٞتدٕب قاؿ  :دخلت على ٌ
اهلل أال أنبئيك باٟتسمة اليت ىمن جاء ّٔا أدخله اهلل اٞتمٌة كقيبل ممه
كالسيئة اليت ىمن جاء ّٔا أدخله اهلل المار كٓب يقبل له معها عمل؟
علي ك ]
قاؿ :قلت :بلى يا أمَت ا١تؤممُت ،قاؿ  :اٟتسمة [كالية ٌ

حبما كالسيئة بغضما  كبّت وونىجت ف النار ىل تسزون إوّ
ا ننت تعسقنن ٍ بٌ قاؿ  :يا أبا عبد اهلل اٟتسمة حبٌما كالسيئة

بغضما(ٔٗٔ).

العامة أيضان ما ركاه أبو نعيم اٟتا ت بإسماده
( )ٜـ من طريق ٌ
علي [ :أال انبؤؾ باٟتسمة
عن أيب عبد اهلل اٞتدٕب قاؿ :قاؿ ٌ
اليت من جاء ّٔا أدخله اهلل اٞتمة كبػ ] السيئة اليت من جاء ّٔا
كبٌت كجوههم ُب المار لم يقبل معها ٍبٌ قرأ َ ي واا بالللنة
قو خير نجا وىت ي زع ن ٍ
ئذ آ ننن وَي واا بالليئة
ٌ
كبت وونىجت ف النار ىل تسزون إوّ ا ننت تعسقنن ٍ بٌ
عب اهلل اٟتسمة حبٌما كالسيئة بغضما (ٕٗٔ).
أب ػد
ػؽاؿ  :ػام ػا
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العامة ما ذكره إبن شاذاف أبو اٟتسن
(ٓٔ) ـ من طريق ٌ


علي
الفقيه ُب (ا١تماقب ا١تائة ُب ضائل أمَت ا١تؤممُت ٌ
العامة ْتذؼ اإلسماد
األئمة عليهم َّ
السبلـ ) من طرؽ ٌ
ك ضائل ٌ
السبلـ قاؿ
٤تمد عن أبيه عن آبائه عليهم َّ
عن اؿصادؽ جعفر بن ٌ
قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :ح ٌدثٍت جربائيل عن
جل جبلله أنه قاؿ  :ىمن علم أف ال إله إالٌ أنا كحدم
رب ٌ
ٌ
العزة ٌ
علي بن أيب طالب خليفيت ،كأ ٌف
كأ ٌف ٌ
٤تمدان عبدم كرسوٕب ،كأ ٌف ٌ
األئمة من كلده حج جي أدخلته اٞتٌت برٛتيت ك٧تيته من المار
ٌ
بعفوم كأْتت له جوارم ،كأكجبت له كراميت كأ٘تمت عليه نعميت
كجعلته من خاصيت كخالصيت ،إ ٍف نادا٘ب لبيته كإ ٍف دعا٘ب أجبته،
مٍت
كإ ٍف سألٍت أعطيته كإ ٍف سكت ابتدأته كإ ٍف أساء رٛتته كإ ٍف ٌر ٌ
كمن ٓب يشهد أف
دعوته كإ ٍف رجع َّ
إٕب قبلته ،كإ ٍف قرع بايب تحته .ى
٤تمدان عبدم
ال إله إالٌ أنا كحدم ،أك شهد بذلك كٓب يشهد أ ٌف ٌ
علي بن أيب طالب
كرسوٕب ،أك شهد بذلك كٓب يشهد أ ٌف ٌ
األئمة من كلده يحججي،
خليفيت ،أك شهد بذلك كٓب يشهد أ ٌف ٌ
قد جحد نعميت كصغَّر نعميت ككفر بآياٌب ككتيب كرسلي ،كإ ٍف
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قصد٘ب حجبته ،كإ ٍف سألٍت حرمته  ،كإ ٍف نادا٘ب ٓب أٝتع ف د اءق،
كإ ٍف دعا٘ب ٓب أستجب دعاءق ،كإ ٍف رجا٘ب خيبته كذلك جزاؤه مٍت
كما أنا بظبلٌوـ للعبيد.
كمن
قاـ جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ  :يا رسوؿ اهلل ى
علي بن أيب طالب؟ قاؿ  :اٟتسن كاٟتسُت سيدا
ٌ
األئمة من كلد ٌ
شب
علي بن اٟتسُتٍ ،بٌ
اب أهل اٞتمٌةٍ ،بٌ سيٌد العابدين ُب زمانه ٌ
علي كستدركه يا جابر إذا أدركته اقرأه مٍت
الباقر ٌ
٤تمد بن ٌ
٤تمدٍ ،بٌ الكاظم موسى بن
السبلـٍ ،بٌ الصادؽ جعفر بن ٌ
عليٍ ،بٌ
علي بن موسىٍ ،بٌ التقي ٌ
جعفرٍ ،بٌ ٌ
٤تمد بن ٌ
الرضا ٌ
عليٍ ،بٌ إبمه القائم
علي بن ٌ
كي اٟتسن بن ٌ
٤تمدٍ ،بٌ اؿز ٌ
المقي ٌ
باٟتق
مهدم أيميت ٯتؤل األرض قسطان كعدالن كما يملئت جوران
ٌ
كظلمان ،هؤالء يا جابر خلفائي كأكصيائي كأكالدم كعًتٌب ىمن
كمن أنكرهم أك
كمن عصاهم قد عصا٘ب ى
أطاعهم قد أطاعٍت ى
أنكر كاحدان ممهم قد أنكر٘ب كّٔم ٯتسك السماء أ ٍف تقع على
األرض [إالٌ بإذنه] كّٔم ٭تفت اهلل األرض أ ٍف ٘تيد بأهلها(ٖٗٔ).
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علي بن
(ٔٔ) ـ عن أيب عبد اهلل اٞتدٕب قاؿ  :دخلت على ٌ

أيب طالب  قاؿ :يا أبا عبد اهلل أال أنبئيك باٟتسمة اليت ىمن
جاء ّٔا أدخله اهلل اٞتمة كالسيئة اليت ىمن جاء ّٔا أكبٌه اهلل ُب
المار كٓب يقبل معها عمبلن؟ قلت  :بلى قاؿ  :اٟتسمة حبٌما كالسيئة
بغضما له خَته ممها أم له من هذه اٟتسمة خَت ممها يوـ
القيامة(ٗٗٔ).

علي صلوات اهلل
(ٕٔ) ـ عن أيب عبد اهلل اٞتدٕب قاؿ  :قاؿ ٌ
عليه كآله :يا أبا عبد اهلل أال أخربؾ باٟتسمة اليت ىمن جاء ّٔا أمن
من الفزع األكرب يوـ القيامة كبالسيئة اليت ىمن جاء ّٔا كبٌت
َ  :ي واا

كجوههم ُب المار لم يقبل ممهم عملٍ ،بٌ قرأ
ٍ
وم ن واا
بالللية قو خير نجا وىت ي زع ن ئذ آ ننن َ
بالليئة كبّت وونىجت ف النارٍ بٌ قاؿ  :يا أبا عبد اهلل
اٟتسمة حبٌما كالسيئة بغضما(٘ٗٔ).

(ٖٔ) ـ عن عبد اهلل اٞتبلي قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم :من مات على حب آؿ ٤تمد مات شهيدان كمن

مات على حب آؿ ٤تمد مات مغفوران

له أال كمن مات على
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حب آؿ ٤تمد مات تائبان أال كمن مات على حب آؿ ٤تمد مات
مؤمما مستكمل اإلٯتاف أال كمن مات على حب آؿ ٤تمد بشره
ملك ا١توت باٞتمة ٍب ممكر كنكَت أال كمن مات على حب آؿ
٤تمد يزؼ إٔب اٞتمة كما تزؼ العركس إٔب بيت زكجها أال كمن
مات على حب آؿ ٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم تح له ُب
قربه باباف إٔب اٞتمة أال كمن مات على حب آؿ ٤تمد جعل اهلل
قربه مزار مبلئكة الرحمة أال كمن مات على حب آؿ ٤تمد مات
على السمة كاٞتماعة أال كمن مات على بغض آؿ ٤تمد جاء يوـ
القيامة مكتوب بُت عيميه آيس من رٛتة اهلل أال كمن مات على
بغض آؿ ٤تمد مات كا را أال كمن مات على بغض آؿ ٤تمد ٓب
يشم رائحة اٞتمة(.)ٔٗٙ

(ٗٔ) ـ عن علقمة عن عبد اهلل قاؿ :خرج رسوؿ اهلل من
بيت زيمب بمت جحش كأتى بيت ٌأـ سلمة ككاف يومها من
َّ
علي
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلم لم يلبث أ ٍف جاء ٌ
الدؽ أنكرته ٌأـ سلمة
دؽ الباب دقٌان خفيفان أثبت الميب ٌ
ٌ 
كقاؿ ٢تا رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :قومي ا تحي له
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قالت :يا رسوؿ اهلل من هذا الٌذم بلغ من خطره ما أ تح له
ُب آية ُب كتاب اهلل باألمس
الباب أتلقاه ٔتعاصمي ،كقد نزلت ٌ
كمن عصى
الرسوؿ لطاعة اهلل ى
قاؿ ٢تا  :كهيئة ا١تغضب إ ٌف طاعة ٌ
رسوؿ اهلل قد عصى اهلل إ ٌف بالباب رجبلن ليس بمزؽ كال علق
٭تب اهلل كرسوله ك٭تبٌه اهلل كر سوله ٓب يكن ليدخل حىت يمقطع
ٌ
الوطئ.
بخ من ذا
بخ و
قالت :قمت كأنا أختاؿ ُب مشييت كأنا أقوؿ  :و
٭تب اهلل كرسوله ك٭تبٌه اهلل كرسوله ،فتحت الباب أخذ
الٌذم ٌ
بعضادٌب الباب حىت إذا ٓب يسمع حسيسان كال حركة كصوت ُب
خدرم استأذف دخل قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم:
يا أ ٌـ سلمة أتعر يمه؟
علي بن أيب طالب.
قلت :نعم يا رسوؿ اهلل هذا ٌ
ً
صدقت سيٌ هد أحبٌهٟ ،تمه من ٟتمي كدمه من دمي،
قاؿ:
كهو عيبة علمي اٝتعي كاشهدم كهو قاتل الماكثُت كالقاسطُت
كا١تارقُت من بعدم اٝتعي كاشهدم،كهو قاضي عداٌب اٝتعي
كاشهدم كه ك كاهلل ٤تيي سميت اٝتعي كاشهدم لو أ ٌف عبدان عبد
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عز
الركن كا١تقاـ كلقى اهلل ٌ
اهلل ألف عاـ كألف عاـ كألف عاـ بُت ٌ
لعلي بن أيب طالب كعًتٌب أكبٌه اهلل على ممخريه يوـ
ٌ
كجل مبغضان ٌ

القيامة ُب جهمٌم(.)ٔٗٚ
ٌأما أخبارنا الدالة على قبوؿ األعماؿ ٔتعر ة آؿ البيت عليهم
السبلـ ككجوب الرباءة من أعدائهم ،كثَتة نذكر ممها ما أكرده
َّ
صاحب غاية ا١تراـ أعلى اهلل مقامه( ،)ٔٗٛكهي اآلٌب:

(ٔ) ـ حدثما عبد اهلل بن عامر عن العباس بن معركؼ عن
عبد الرٛتن بن أيب عبد اهلل البصرم عن أيب ا١تعزل عن أيب بصَت
السبلـ قاؿ ٝ :تعته يقوؿ ٨تن
عن خيثمة عن أيب جعفر عل يه ٌ
جمب اهلل ك٨تن صفوته ك٨تن خَتته ك٨تن مستودع مواريث األنبياء
ك٨تن أمماء اهلل ك٨تن حجة اهلل ك٨تن أركاف اإلٯتاف ك٨تن دعائم
اإلسبلـ.
٤تمد عن اٟتسن بن
٤تمد عن معلٌى بن ٌ
(ٕ) ـ اٟتسُت بن ٌ
٤تمد بن الفضيل عن أيب ٛتزة قاؿ  :قاؿ
علي الو ٌشاء قاؿ  :ح ٌدثما ٌ
ٌ
السبلـ :إٌ٪تا يعبد اللٌه من يعرؼ اللٌه ٌأما من ال
ٕب أبو جعفر عليه ٌ
يعرؼ اللٌه إٌ٪تا يعبده هكذا ضبلال قلت  :جعلت داؾ ما معر ة
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كجل كتصديق رسوله صلٌى اهلل عليه
اللٌه قاؿ  :تصديق اللٌه ٌ
عز ٌ
كبأئمة ا٢تدل
السبلـ كاالئتما ـ به ٌ
علي عليه ٌ
كآله كسلٌم كمواالة ٌ
عدكهم هكذا يعرؼ اللٌه
السبلـ كالرباءة إٔب اللٌه ٌ
كجل من ٌ
عليه ٌ
عز ٌ
كجل.
ٌ
عز ٌ
علي عن أٛتد بن
(ٖ) ـ اٟتسُت عن معلٌى عن اٟتسن بن ٌ
عائذ عن أبيه عن ابن أذيمة قاؿ  :ح ٌدثما غَت كاحد عن أحد٫تا
حىت يعرؼ اللٌه كرسوله
السبلـ أنٌه قاؿ :ال يكوف العبد مؤمما ٌ
عليه ٌ
كيرد إليه كيسلٌم له ٍبٌ قاؿ  :كيف يعرؼ
األئمة كلٌهم كإماـ زمانه ٌ
ك ٌ
األكؿ.
اآلخر كهو ٬تهل ٌ

٤تمد عن اٟتسن بن ٤تبوب
٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٌ
(ٗ) ـ ٌ
السبلـ
عن هشاـ بن سآب عن زرارة قاؿ  :قلت :أليب جعفر عليه ٌ
أخرب٘ب عن معر ة اإلماـ ممكم كاج بة على ٚتيع ا٠تلق قاؿ  :إ ٌف
٤تمدا صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم إٔب المٌاس
اللٌه ٌ
كجل بعث ٌ
عز ٌ
كحجة للٌه على ٚتيع خلقه ُب أرضه من آمن باللٌه
أٚتعُت رسوال ٌ
ٔتحمد رسوؿ اللٌه كاتٌبعه كص ٌدقه إ ٌف معر ة اإلماـ ممٌا كاجبة عليه
ك ٌ
كمن ٓب يؤمن باللٌه كبرسوله كٓب يتٌبع ق كٓب يص ٌدقه كيعرؼ ح ٌقهما
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كيف ٬تب عليه معر ة اإلماـ كهو ال يؤمن باللٌه كرسوله كيعرؼ
ح ٌقهما قاؿ  :قلت :ما تقوؿ يمن يؤمن باللٌه كرسوله كيص ٌدؽ
حق معر تكم قاؿ :
رسوله ُب ٚتيع ما أنزؿ اللٌه ٬تب على أكلئك ٌ
نعم أليس هؤالء يعر وف بلنا ك بلنا قلت  :بلى قاؿ :أترل أ ٌف اللٌه
هو الٌذم أكقع ُب قلؤّم معر ة هؤالء كاللٌه ما أكقع ذلك ُب قلؤّم
كجل.
إالٌ ٌ
الشيطاف ال كاللٌه ما أ٢تم ا١تؤممُت ح ٌقما إالٌ اللٌه ٌ
عز ٌ
٤تمد عن اٟتسن بن ٤تبوب عن
(٘) ـ عمه عن أٛتد بن ٌ
السبلـ
عمرك بن أيب ا١تقداـ عن جابر قاؿ ٝ :تعت أبا جعفر عليه ٌ
كجل كيعبده من عرؼ اللٌه كعرؼ إمامه
مقوؿ إٌ٪تا يعرؼ اللٌه ٌ
عز ٌ
كجل كال يعرؼ اإلماـ ممٌا
ممٌا أهل البيت كمن ال يعرؼ اللٌه ٌ
عز ٌ
ضالِّ.
أهل البيت إٌ٪تا يعرؼ كيعبد غَت اللٌه هكذا كاللٌه ا

٤تمد بن
٤تمد عن ٌ
٤تمد عن معلٌى بن ٌ
( )ٙـ اٟتسُت بن ٌ
ٚتهور عن ضالة بن أيٌوب عن معاكية بن كهب عن ذريح قاؿ :
يب صلٌى اهلل
السبلـ عن ٌ
سألت أبا عبد اللٌه عليه ٌ
األئمة بعد المٌ ٌ
السبلـ إماما ٍبٌ كاف
عليه كآله كسلٌم قاؿ :كاف أمَت ا١تؤممُت عليه ٌ
السبلـ إماما ٍبٌ
السبلـ إماما ٍبٌ كاف اٟتسُت عليه ٌ
اٟتسن عليه ٌ
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علي إماما من أنكر
علي بن اٟتسُت إماما ٍبٌ كاف ٌ
٤تمد بن ٌ
كاف ٌ
ذلك كاف كمن أنكر معر ة اللٌه تبارؾ كتعأب كمعر ة رسوله صلٌى
اهلل عليه كآله كسلٌم ٍبٌ قاؿ  :قلتٍ :بٌ أنت جعلت داؾ أعدهتا
إ٘ب إٌ٪تا ح ٌدثتك لتكوف من شهداء
مرات قاؿ ٕ :ب ٌ
عليه ثبلث ٌ
اللٌه تبارؾ كتعأب ُب أرضه.

٤تمد بن
٤تمد عن ٌ
٤تمد عن معلٌى بن ٌ
( )ٚـ اٟتسُت بن ٌ
مقرف
الرٛتن عن ا٢تيثم بن كاقد عن ٌ
ٚتهور عن عبد اللٌه بن عبد ٌ
الكواء إٔب
السبلـ يقوؿ جاء ابن ٌ
قاؿٝ :تعت أبا عبد اللٌه عليه ٌ
السبلـ قاؿ  :يا أمَت ا١تؤممُت كعلى األعراؼ
أمَت ا١تؤممُت عليه ٌ
رجاؿ يعر وف كبلٌ بسيماهم قاؿ٨ :تن على األعراؼ نعرؼ
كجل إالٌ
أنصارنا بسيماهم ك٨تن األعراؼ الٌذمف ال يعرؼ اللٌه ٌ
عز ٌ
كجل يوـ القيامة على
يعر ما اللٌه ٌ
بسبيل معر تما ك٨تن األعراؼ ٌ
عز ٌ
الصراط بل يدخل اٞتمٌة إالٌ من عر ما كعر ماه كال يدخل المٌار إالٌ
ٌ
لعرؼ العباد نفسه
من أنكرنا كأنكرناه إ ٌف اللٌه تبا رؾ كتعأب لو شاء ٌ
كلكن جعلما أبوابه كصراطه كسبيله كالوجه الٌذم يؤتى ممه من
الصراط لماكبوف
ضل عليما غَتنا ٌ
عدؿ عن كاليتما أك ٌ
إهنم عن ٌ
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بل سواء من اعتصم المٌاس به كال سواء حيث ذهب المٌاس إٔب
عيوف كدرة يفرغ بعضها ُب بعض كذهب من ذهب إليما إٔب عيوف
صا ية ٕترم بأمر رٌّٔا ال نفاد ٢تا كال انقطاع.

( )ٛـ حدثما علي بن عيسى القمي رض قاؿ  :حدثٍت علي
بن ٤تمد بن ماجيلويه رض قاؿ  :حدثٍت أٛتد بن أيب عبد اهلل
الربقي عن أبيه عن خلف بن ٛتاد األسدم عن أيب اٟتسن
العبدم عن سليماف بن مهراف عن الصادؽ جعفر بن ٤تمد عن
أبيه عن آبائه عن علي قاؿ  :قاؿ :رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلٌم يا علي أنت أخي ككارثي ككصيي كخليفيت ُب أهلي كأميت
ُب حياٌب كبعد ٦تاٌب ٤تبك ٤تيب كمبغضك مبغضي يا علي أنا
كأنت أبوا هذه األمة يا علي أنا كأنت كاألئمة من كلدؾ سادة ُب
الدنيا كملوؾ ُب اآلخرة من عر ما قد عرؼ اهلل كمن أنكرنا قد
أنكر اهلل عز كجل.
( )ٜـ عن أٛتد بن زياد بن جعفر قاؿ  :حدثما علي بن

إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن اٟتسُت بن خالد
عن أيب اٟتسن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عليه
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صلل اهلل عليه كآله كسلَّم  :أنا سيد
َّ
السبلـ قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل ٌ
من خلق اهلل عز ك جل ك أنا خَت من جربئيل ك ميكائيل ك
إسرا يل ك ٛتلة العرش ك ٚتيع مبلئكة اهلل ا١تقربُت ك أنبياء اهلل
علي
ا١ترسلُت ك أنا صاحب الشفاعة ك اٟتوض الشريف ك أنا ك ٌ
أبوا هذه األمة من عر ما قد عرؼ اهلل عز ك جل ك من أف كرنا
قد أنكر اهلل عز ك جل ك من علي سبطا أميت ك سيدا شباب
أهل اٞتمة اٟتسن ك اٟتسُت ك من كلد اٟتسُت تسعة أئمة طاعتهم
طاعيت ك معصيتهم معصييت تاسعهم قائمهم ك مهديهم.
(ٓٔ) ـ عن ٤تمد بن اٟتسن بن أٛتد بن الوليد رضي اهلل عمه
قاؿ :حدثما اٟتسُت بن اٟتسن بن أبا ف عن اٟتسُت بن سعيد عن
المضر بن سويد عن ابن سماف عن أيب بصَت عن أيب عبد اهلل عليه
السبلـ ُ :ب خطبته أنا ا٢تادم
السبلـ قاؿ  :قاؿ أمَت ا١تؤممُت عليه َّ
َّ
أنا ا١تهتدم ك أنا أبو اليتامى ك ا١تساكُت ك زكج األرامل ك أنا
ملجأ كل ضعيف ك مأمن كل خائف ك أنا قائد ا١تؤممُت إٔب اٞتمة
ك أنا حبل اهلل ا١تتُت ك أنا عركة اهلل الوثقى ك كلمة اهلل التقول ك
أنا عُت اهلل ك لسانه الصادؽ ك يده ك أنا جمب اهلل الذم يقوؿ :
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ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  ك
أَ ْن تَـ ُت َ
س ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
نل َـ ْف ٌ
أنا يد اهلل ا١تبسوطة على عباده بالرٛتة ك ا١تغ رة ك أنا باب حطة
من عر ٍت ك عرؼ حقي قد عرؼ ربه أل٘ب كصي نبيه ُب أرضه ك
حجته على خلقه ال يمكر هذا إال راد على اهلل ك على رسوله.
(ٔٔ) ـ عن ٤تمد بن علي رٛته اهلل عن عمه ٤تمد بن أيب

القسم عن ٤تمد بن علي الكوُب عن ٤تمد بن سماف عن زياد بن
ا١تمذر عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :ا١تخالف على علي بن أيب طالب عليه
السبلـ بعدم كا ر ك ا١تشرؾ به مشرؾ ك احملب له مؤمن ك
َّ
ا١تبغض له مما ق ك ا١تقتفي ألثره الحق ك احملارب له مارؽ ك الراد
عليه زاهق علي نور اهلل ُب ببلده ك حجته علل عباده علي سيف
اهلل على أعدائه ك كارث علم أنبيائه علي كلمة اهلل العليا ك كلمة
أعدائه السفلى علي سيد األكصياء ك كصي سيد األنبياء علي أمَت
ا١تؤممُت ك قائد الغر احملجلُت ك إماـ ا١تسلمُت ال يقبل اهلل اإلٯتاف
إال بواليته ك طاعته.
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(ٕٔ) ـ عن عبد اهلل بن اّب سن ا١تؤدب عن أٛتد بن علي

األصبها٘ب عن إبراهيم بن ٤تمد الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن
عمرك بن غزكاف عن أيب مسلم قاؿ  :خرجت مع اٟتسن البصرم
ك أنس بن مالك حىت أتيما باب أـ سلمة قعد أنس على الباب
ك دخلت مع اٟتسن البصرم سمعت اٟتسن ك هو يقوؿ السبلـ
عليك يا أماه ك رٛتة اهلل ك بركاته قالت له  :ك عليك السبلـ من
أنت يا بٍت قاؿ :أنا اٟتسن البصرم قالت :يما جئت يا حسن
قاؿ٢ :تا جئت لتحدثيٍت ْتديث ٝتعته أذناؾ من رسوؿ اهلل
السبلـ
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ُب علي بن أيب طالب عليه َّ
قالت :أـ سلمة ك اهلل ألحدثمك ْتديث ٝتعت ق من رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ك إال صمتا ك رأته عيمام ك إال عميتا
ك كعاه قليب ك إال طبع اهلل عليه ك أخرس لسا٘ب إف ٓب أكن
ٝتعت رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم يقوؿ لعلي بن أيب
السبلـ  :يا علي ما من عبد لقي اهلل يوـ يلقاه جاحدا
طالب عليه َّ
لواليتك إال لقي بعبادة صمم أك كثن قاؿ  :سمعت اٟتسن
البصرم ك هو يقوؿ  :اهلل أكرب أشهد أف عليا موالم ك مؤب
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ا١تؤممُت لما خرج قاؿ  :له أنس بن مالك ما ٕب أراؾ تكرب قاؿ :
سألت أمما أـ سلمة أف ٖتدثٍت ْتديث ٝتعته من رسوؿ اهلل صلٌى
السبلـ قالت ٕ :ب كذا ك كذا
اهلل عليه كآله كسلَّم ُب علي عليه َّ
قلت :اهلل أكرب أشهد أف عليا موالم ك مؤب كل مؤمن قاؿ :
سمعت عمد ذلك أنس بن مالك ك هو يقوؿ أشهد على رسوؿ
اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم أنه قاؿ  :هذه ا١تقالة ثبلث مرات أك
أربع مرات.
(ٖٔ) ـ ٭تِت بن أيب القاسم عن اإلماـ الص ادؽ جعفر بن

علي قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
ٌ
٤تمد  عن ٌ
علي بن أيب طالب كآخرهم
كسلَّمٌ :
األئمة بعدم اثما عشر ٌأك٢تم ٌ
ا١تقر
كحجة اهلل على ٌأميت بعدم ُّ
القائم خلفائي كأكصيائي كأكليائي ٌ
ّٔم مؤمن ك ً
ا١تمك ير ٢تم كا هر.
ه
(ٗٔ) ـ عن ٤تمد بن موسى بن ا١تتوكل رضي اهلل عمه قاؿ
حدثما ٤تمد بن أيب عبد اهلل الكوُب قاؿ حدثما موسى بن عمراف
المخعي عن عمه اٟتسُت بن يزيد عن اٟتسن بن علي بن أيب ٛتزة
عن أبيه عن الصادؽ جعفر بن ٤تمد عن أبيه عن آبائه عليه
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السبلـ قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :حدثٍت
َّ
جبرئيل عن رب العزة جل جبلله أنه قاؿ  :من علم أف ال إله إال
أنا كحدم كأف ٤تمدا عبدم كرسوٕب كأف علي بن أيب طالب
خليفيت كأف األئمة من كلده حججي أدخله اٞتمة برٛتيت ك٧تيته
من المار بعفوم كأْتت له جوارم كأكجبت له كراميت كأ٘تمت عليه
نعميت كجعلته من خاصيت كخالصيت إف نادا٘ب لبيته كإف دعا٘ب
أجبته كإف سألٍت أعطيته كإف سكت ابتدأته كإف أساء رٛتته كإف
ر مٍت دعوته كإف رجع إٕب قبلته كإف قرع بايب تحته كمن ٓب
يشهد أف ال إله إال أنا كحدم أك شهد بذلك كٓب يشهد أف ٤تمدا
عبدم كرسوٕب أك شهد بذلك كٓب يشهد أف علي بن أيب طالب
خليفيت أك شهد بذلك كٓب يشهد أف األئمة من كلده حججي قد
جحد نعميت كصغر عظميت ككفر بآياٌب ككتيب إف قصد٘ب حجبته
كإف سألٍت حرمته كإف نادا٘ب ٓب أٝتع نداءه كإف دعا٘ب ٓب أستجب
دعاءه كإف رجا٘ب خيبته كذلك جزاؤه مٍت كما أنا بظبلـ للعبيد
قاـ جابر بن عبد اهلل األنصارم قاؿ يا رسوؿ اهلل كمن األئمة
من كلد علي بن أيب طالب قاؿ اٟتسن كاٟتسُت سيدا شباب أهل

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………485.…………...

اٞتمة ٍب سيد العابدين ُب زمانه علي بن اٟتسُت ٍب الباقر ٤تمد بن
علي كستدركه يا جابر إذا أدركته أقرئه مٍت السبلـ ٍب الصادؽ
جعفر بن ٤تمد ٍب الكاظم موسى بن جعفر ٍب الرضا علي بن
موسى ٍب التقي ٤تمد بن علي ٍب المقي علي بن ٤تمد ٍب الزكي
اٟتسن بن علي ٍب ابمه القائم باٟتق مهدم أميت الذم ٯتؤل األرض
قسطا كعدال كما ملئت جورا كظلما هؤالء يا جابر خلفائي
كأكصيائي كأكالدم كعًتٌب من أطاعهم قد أطاعٍت كمن عصاهم
قد عصا٘ب كمن أنكرهم أك أنكر كاحدا ممهم قد أنكر٘ب ّٔم
ٯتسك اهلل عز كجل السماء أف تقع على األرض إال بإذنه كّٔم
٭تفت اهلل األرض أف ٘تيد بأهلها.
(٘ٔ) ـ حدثٍت علي بن اٟتسن قاؿ حدثٍت هاركف بن موسى
قاؿ حدثٍت أبو عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد بن شيباف القزكيٍت قاؿ
حدثما أبو عمر أٛتد بن علي الفيدم قاؿ حدثما سعد بن مسركؽ
قاؿ حدثما عبد الكرٙب بن هبلؿ ا١تكي عن أيب الطفيل عن أيب ذر
السبلـ تقوؿ سألت أيب
رضي اهلل عمه قاؿ ٝتعت اطمة عليه َّ
السبلـ عن قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب كعلىى ٍاألىعر ً
جاؿ
اؼ ًر ه
عليه َّ
ٍ
ى
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ً
يماه ٍم قاؿ هم األئمة بعدم علي كسبطام كتسعة
يػى ٍع ًريو ىف يكبلٌ بًس ي
من صلب اٟتسُت هم رجاؿ األعراؼ ال يدخل اٞتمة إال من
يعر هم كيعر ونه كال يدخل المار إال من أنكرهم كيمكركنه ال يعرؼ
اهلل إال بسبيل معر تهم.
( )ٔٙـ عن ٤تمد بن إبراهيم بن إسحاؽ رضي اهلل عمه قاؿ
أخربنا أٛتد بن ٤تمد ا٢تمدا٘ب قاؿ حدثما ٤تمد بن هشا ـ قاؿ
حدثما علي بن اٟتسن السائح قاؿ ٝتعت اٟتسن بن علي
السبلـ قاؿ :
العسكرم يقوؿ  :حدثٍت أيب عن أبيه عن جده عليه َّ
قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم :لعلي بن أيب طالب عليه
السبلـ يا علي ال ٭تبك إال من طابت كالدته كال يبغضك إال من
َّ
خبثت كالدته كال يواؿيك إال مؤمن كال يعاديك إال كا ر قاـ إليه
عبد اهلل بن مسعود قاؿ يا رسوؿ اهلل قد عر ما عبلمة خبيث
الوالدة كالكا ر ُب حياتك ببغض علي كعداكته ما عبلمة خبيث
الوالدة كالكا ر بعدؾ إذا أظهر اإلسبلـ بلسانه كأخفى مكموف
السبلـ  :يا ابن مسعود علي بن أيب طالب
سريرته قاؿ عليه َّ
إمامكم بعدم كخليفيت عليكم إذا مضى ابٍت اٟتسن إمامكم
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بعده كخليفيت عليكم إذا مضى ابٍت اٟتسُت إمامكم بعده
كخليفيت عليكم ٍب تسعة من كلد اٟتسُت كاحد بعد كاحد أئمتكم
كخلفائي عليكم تاسعهم قائم أميت ٯتؤل األرض قسطا كعدال كما
ملئت جورا كظلما ال ٭تبه ـ إال من طابت كالدته كال يبغضهم إال
من خبثت كالدته كال يواليهم إال مؤمن كال يعاديهم إال كا ر من
أنكر كاحدا ممهم قد أنكر٘ب كمن أنكر٘ب قد أنكر اهلل عز كجل
كمن جحد كاحدا ممهم قد جحد٘ب كمن جحد٘ب قد جحد اهلل
عز كجل ألف طاعتهم طاعيت كطاعيت طاعة اهلل كمعصيتهم
معصييت كمعصييت معصية اهلل عز كجل يا ابن مسعود إياؾ أف ٕتد
ُب نفسك حرجا ٦تا أقضي تكفر و عزة ريب ما أنا متكلف كال
السبلـ :
ناطق عن ا٢تول ُب علي كاألئمة من كلده ٍب قاؿ عليه َّ
كهو را ع يديه إٔب السماء اللهم كاؿ من كأب خلفائي كأئمة أميت
بعدم كعاد من عاداهم كانصر من نصرهم كاخذؿ من خذ٢تم كال
ٗتل األرض من قائم ممهم ْتجتك ظاهرا أك خا يا مغمورا لئبل
السبلـ  :يا
يبطل ديمك كحجتك كبرهانك كبيماتك ٍب قاؿ عليه َّ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………488.…………...

ابن مسعود قد ٚتعت لكم ُب مقامي هذا ما إف ارقتموه هلكتم
كإف ٘تسكتم به ٧توًب كالسبلـ على من اتبع ا٢تدل.
( )ٔٚـ قاؿ :أخرب٘ب أبو اٟتسن علي بن ببلؿ ا١تهليب قاؿ :
حدثما عبد اهلل بن راشد األصفها٘ب قاؿ  :حدثما إبراهيم بن ٤تمد
الثقفي قاؿ  :أخربنا إٝتاعيل بن صبيح قاؿ  :حدثما سآب بن أيب
سآب ا١تصرم عن أيب هاركف العبدم قاؿ  :كمت أرل رأم ا٠توارج
ال رأم ٕب غَته حىت جلست إٔب أ يب سعيد ا٠تدرم رٛته اهلل
سمعته يقوؿ  :أمر الماس ٓتمس عملوا بأربع كتركوا كاحدة قاؿ
له رجل  :يا أبا سعيد ما هذه األربع اليت عملوا ّٔا قاؿ  :الصبلة
كالزكاة كاٟتج كصوـ شهر رمضاف قاؿ  :ما الواحدة اليت تركوها
السبلـ قاؿ الرجل  :كإهنا
قاؿ :كالية علي بن أيب طالب عليه ٌ
ا١تفًتضة معهن قاؿ أبو سعيد  :نعم كرب الكعبة قاؿ الرجل  :قد
كفر الماس إذف قاؿ أبو سعيد :ما ذنيب؟
( )ٔٛـ حدثما ٤تمد بن عبد اهلل الشيبا٘ب كالقاضي أبو الفرج

ا١تعاَب بن زكريا البغدادم كاٟتسن بن ٤تمد بن سعيد كاٟتسُت بن
علي بن اٟتسن الرازم ٚتيعا قالوا حد ثما أبو علي ٤تمد بن ٫تاـ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………489.…………...

بن سهيل الكاتب قاؿ  :حدثٍت ٤تمد بن ٚتهور العمي عن أبيه
٤تمد بن ٚتهور قاؿ  :حدثٍت عثماف بن عمر قاؿ  :حدثٍت شعبة
عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرٛتن األعرج عن أيب هريرة قاؿ :
كمت عمد الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم كأبو بكر كعمر كالفضل
بن ا لعباس كزيد بن حارثة كعبد اهلل بن مسعود إذ دخل اٟتسُت
السبلـ أخذه الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم كقبله
بن علي عليه ٌ
ٍب قاؿ  :حبقه حبقه ترؽ عُت بقه ككضع مه على مه ٍب قاؿ :
اللهم إ٘ب أحبه أحبه كأحب من ٭تبه يا حسُت أنت اإلماـ ابن
اإلماـ أبو األئمة التسعة من كلدؾ أئمة أبرار قاؿ له عبد اهلل بن
مسعود :ما هؤالء األئمة الذين ذكرهتم يا رسوؿ اهلل ُب صلب
اٟتسُت أطرؽ مليا ٍب ر ع رأسه كقاؿ يا عبد اهلل سألت عظيما
كلكٍت أخربؾ أف ابٍت هذا ككضع يده على كتف اٟتسُت عليه
الس الـ
ٌ
السبلـ ٮترج من صلبه كلد مبارؾ ٝتي جده علي عليه ٌ
يسمى العابد كنور الزهاد كٮترج من صلب علي كلد اٝته اٝتي
كأشبه الماس يب يبقر العلم بقرا كيمطق باٟتق كيأمر بالصواب كٮترج
اهلل من صلبه كلمة اٟتق كلساف الصدؽ قاؿ له ابن مسعود  :ما
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اٝته يا نيب اهلل قاؿ :قاؿ له :جعفر صادؽ ُب قوله ك عاله الطاعن
عليه كالطاعن علي كالراد عليه كالراد علي ٍب دخل حساف بن
ثابت كأنشد ُب رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم شعران كانقطع
اٟتديث لما كاف من الغد صلى بما رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله
كسلٌم ٍب دخل بيت عائشة كدخلما معه أنا كعلي بن أيب طالب
السبلـ إذا ٓب يسأؿ ابتدأ
كعبد اهلل بن العباس ككاف من دأبه عليه ٌ
قلت له :بأمي أنت كأيب يا رسوؿ اهلل أال ٗترب٘ب بباقي ا٠تلفاء من
السبلـ قاؿ  :نعم يا أبا هريرة كٮترج اهلل من
صلب اٟتسُت عليه ٌ
صلبه مولود طاهر أٝتر رابعه ٝتي موسى بن عمراف ٍب قاؿ له ابن
عباسٍ :ب من يا رسوؿ اهلل قاؿ  :ٮترج موسى علي ابمه يدعى
السبلـ :بأيب ا١تقتوؿ
بالرضا موضع العلم كمعدف اٟتلم ٍب قاؿ عليه ٌ
ُب أرض الغربة كٮترج من صلب علي ابمه ٤تمد احملمود أطهر
الماس خلقا كأحسمهم خلقا كٮترج من صلب ٤تمد ابمه علي
طاهر اٞتيب صادؽ اللهجة كٮترج من صلب علي اٟتسن ا١تيموف
التقي الطاهر الماطق عن اهلل كأبو حجة اهلل كٮترج من صلب
اٟتسن قائمما أهل البيت ٯتؤلها قسطان كعدالن كما ملئت جورا
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السبلـ
كظلما له غيبة موسى كحكم داكد كّٔاء عيسى ٍب تبل عليه ٌ
ذريٌة بعضها من بعض كاللٌه ٝتيع عليم قاؿ له علي بن أيب طالب
ٌ
السبلـ :بأيب أنت كأمي يا رسوؿ اهلل من قؤالء الذين ذكرهتم
عليه ٌ
قاؿ :يا علي أسامي األكصياء من بعدؾ كالعًتة الطاهرة كالذرية
ا١تباركة ٍب قاؿ  :كالذم نفس ٤تمد بيده لو أف رجبل عبد اهلل ألف
عاـ ٍب ألف عاـ ما بُت الركن كا١تقاـ ٍب أتى جاحدا بواليتهم
ألكبه اهلل ُب المار كائما ما كاف.
قاؿ أبو علي بن ٫تاـ  :العجب كل العجب من أيب هريرة أنه
السبلـ.
يركم مثل هذه األخبار ٍب يمكر ضائل أهل البيت عليه ٌ
٤تمد بن اٟتسُت عن صفواف بن
٤تمد بن ٭تِت عن ٌ
( )ٜٔـ ٌ

٤تمد بن مسلم قاؿ ٝ :تعت أبا
٭تِت عن العبلء بن رزين عن ٌ
كجل بعبادة ٬تهد
كل من داف اللٌه ٌ
جعفر عليه ٌ
عز ٌ
السبلـ يقوؿ ٌ :
متحَت
يها نفسه كال إماـ له من اللٌه سعيه غَت مقبوؿ كهو ٌ
ضاؿ ٌ
كاللٌه شانئ ألعماله كمثله كمثل شاة ضلٌت عن راعيها كقطيعها
لما جمٌها اللٌيل بصرت بقطيع غمم
هجمت ذاهبة كجائية يومها ٌ
لما
مع راعيها حمٌت إليها ك ٌ
اغًتت ّٔا باتت معها ُب مربضها ٌ
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متحَتة
أف ساؽ اؿٌراعي قطيعه أنكرت راعيها كقطيعها هجمت ٌ
تطلب راعيها كقطيعها بصرت بغمم مع راعيها حمٌت إليها
الراعي اٟتقي براعيك كقطيعك أنت تائهة
ك ٌ
اغًتت ّٔا صاح ّٔا ٌ
متحَتة تائهة ال راعي
متحَتة عن راعيك كقطيعك هجمت ذعرة ٌ
ٌ
يردها بيما ق م كذلك إذا اغتمم ال ٌذئب
٢تا يرشدها إٔب مرعاها أك ٌ
األمة ال
٤تمد من أصبح من هذه ٌ
ضيعتها أكلها ككذلك كاللٌه يا ٌ
كجل ظاهر عادؿ أصبح ضاالٌ تائها كإف مات
إماـ له من اللٌه ٌ
عز ٌ
أئمة
٤تمد أ ٌف ٌ
على هذه اٟتالة مات ميتة كفر كنفاؽ كاعلم يا ٌ
أضل كا أعما٢تم
اٞتور كأتباعهم ١تعزكلوف عن دين اللٌه قد ضلٌوا ك ٌ
الريح ُب يوـ عاصف ال يقدركف ٦تٌا
الٌيت يعملوهنا كرماد اشت ٌدت به ٌ
الضبلؿ البعيد.
كسبوا على شيء ذلك هو ٌ
٤تمد بن عيسى عن
(ٕٓ) ـ ع ٌدة من أصحابما عن أٛتد بن ٌ
العبدم عن عبد اللٌه بن أيب يعفور
ابن ٤تبوب عن عبد العزيز
ٌ
إ٘ب أخالط المٌاس يكثر
السبلـ ٌ
قاؿ :قلت أليب عبد اللٌه عليه ٌ
عجيب من أقواـ ال يتولٌونكم كيتولٌوف بلنا ك بلنا ٢تم أمانة كصدؽ
الصدؽ
كك اء كأقواـ يتولٌونكم ليس ٢تم تلك األمانة كال الو اء ك ٌ
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علي
قاؿ :استول أبو عبد اللٌه عليه ٌ
السبلـ جالسا أقبل ٌ
كالغضباف ٍبٌ قاؿ  :ال دين ١تن داف اللٌه بوالية إماـ جائر ليس من
اللٌه كال عتب على من داف بوالية إماـ عادؿ من اللٌه قلت ال دين
ألكلئك كال عتب على هؤالء قاؿ  :نعم ال دين ألكلئك كال عتب
ولف
على هؤالء ٍبٌ قاؿ  :أال تسمع لقوؿ اللٌه ٌ
عز ٌ
كجل :القّو ّ
الّذ ي آ ننا خروجت ي الظّقسات إلى النّنر يعٍت من ظلمات
كل إماـ عادؿ من اللٌه
ال ٌذنوب إٔب نور التٌوبة كا١تغفرة لواليتهم ٌ

كقاؿ و الّذ ي فروا أولياؤىت الطّاغنت خرون جت ي النّنر
لما أف
إلى الظّقسات إٌ٪تا عٌت ّٔذا ٌأهنم كانوا على نور اإلسبلـ ٌ
كجل خرجوا بواليتهم إيٌاه ـف
كل إماـ جائر ليس من اللٌه ٌ
عز ٌ
تولٌوا ٌ
نور اإلسبلـ إٔب ظلمات الكفر أكجب اللٌه ٢تم المٌار مع الك ٌفار
أكلئك أصحاب المٌار هم يها خالدكف.

السجستا٘بٌ عن
(ٕٔ) ـ وعمه عن هشاـ بن سآب عن حبيب ٌ
كل
السبلـ قاؿ  :قاؿ :اللٌه تبارؾ كتعأب ألع ٌذ ٌ
أيب جعفر عليه ٌ
بن ٌ
كل إما ـ جائر ليس من اللٌه كإف
رعيٌة ُب اإلسبلـ دانت بوالية ٌ
كل رعيٌة ُب
كانت ٌ
الرعيٌة ُب أعما٢تا ٌبرة تقيٌة كألعفو ٌف عن ٌ
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الرعيٌة ُب
كل إماـ عادؿ من اللٌه كإف كانت ٌ
اإلسبلـ دانت بوالية ٌ
أنفسها ظا١تة مسيئة.
٤تمد عن ابن ٚتهور عن أبيه عن صفواف
علي بن ٌ
(ٕٕ) ـ ٌ
عن ابن مسكاف عن عبد اللٌه بن سما ف عن أيب عبد اللٌه عليه
السبلـ قاؿ  :قاؿ :إ ٌف اللٌه ال يستحيي أف يع ٌذب ٌأمة دانت بإماـ
ٌ
ليس من اللٌه كإف كانت ُب أعما٢تا ٌبرة تقيٌة كإ ٌف اللٌه ليستحيي أف
يع ٌذب ٌأمة دانت بإماـ من اللٌه كإف كانت ُب أعما٢تا ظا١تة
مسيئة.
٤تم د بن عيسى عن
(ٖٕ) ـ ٌ
٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٌ
اٟتسن بن ٤تبوب عن إسحاؽ بن غالب عن أيب عبد اللٌه عليه
السبلـ
السبلـ ُب خطبة له يذكر يها حاؿ األئمة عليهم ٌ
ٌ
بأئمة ا٢تدل من أهل بيت نبيٌما
كصفاهتم إ ٌف اللٌه ٌ
كجل أكضح ٌ
عز ٌ
عن ديمه كأبلج ّٔم عن سبيل ممهاجه ك تح ّٔم عن باطن يمابيع
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم كاجب
علمه من عرؼ ـ ف ٌأمة ٌ
حق إمامه كجد طعم حبلكة إٯتانه كعلم ضل طبلكة إسبلمه أل ٌف
ٌ
حجة على أهل
اللٌه تبارؾ كتعأب نصب اإلماـ علما ٠تلقه كجعله ٌ
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كغشاه من نور اٞتبٌار ٯت ٌد
مو ٌاده كعا١ته كألبسه اللٌه تاج الوقار ٌ
السماء ال يمقطع عمه مو ٌاده كال يماؿ ما عمد اللٌه إالٌ
بسبب إٔب ٌ
ّتهة أسبابه كال يقبل اللٌه أعماؿ العباد إالٌ ٔتعر ته.

(ٕٗ) ـ عن عبد اهلل بن عمر قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
٤تمد ىمن
عليه كآله كسلَّم  :إ ٌف اهلل أكحى َّ
إٕب ليلة أيسرم يب  :يا ٌ
رب
فت ُب األرض على ٌأم ى
خلٌ ى
تك ػ كهو أعلم بذلك  ،قلت  :يا ٌ
علي بن أيب طالب ،قلت  :نعم يا رب ،قاؿ :
أخي ،قاؿ :يا ٌ
٤تمد ٌ
تك ممها بل أيذ ىكر
٤تمد إ٘ب اطلعت إٔب األرض اطبلعة اخًت ى
يا ٌ
اطلعت إٔب األرض
٤تمدٍ ،بٌ إ٘ب
ي
حىت تيذ ىكر معي أنا احملمود ك ى
أنت ٌ
انت
اطٌبلعة أخرل
علي بن أيب طالب ،جعلتيهي كصيٌ ى
ي
ك ى
اخًتت ٌ
شققت له إٝتان من أٝتائي
كعلي سيٌد األكصياءٍ ،بٌ
ي
سيٌد األنبياء ٌ
علي ،إ٘ب خلقت عليٌان ك اطمة كاٟتسن كاٟتسُت
أنا األعلى كهو ٌ
و
عرضت كاليتهم على ا١تبلئكة ىمن قبًلىها
األئمة من نوور كاحد ٍبٌ
ي
ك ٌ
٤تمد لو أ ٌف عبدان
كاف َّ
ا١تقربُت ى
كمن جحدها كاف من الكا رين ،يا ٌ
من عبادم عبد٘ب حىت يمقطع ٍبٌ يلقا٘ب جاحدان لواليتهم أدخلته
أٖتب أ ٍف تراهم؟ قلت  :نعم ،قاؿ :
ُب المارٍ ،بٌ قاؿ  :يا ٌ
٤تمد ٌ
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بعلي بن أيب طالب كاٟتسن بن
تق ٌدـ أمامك،
ي
تقدمت أمامي إذا ٌ
علي كجعفر
كعلي بن اٟتسُت ٌ
ك٤تمد بن ٌ
علي ٌ
علي كاٟتسُت بن ٌ
ٌ
كعلي
٤تمد كموسى ف
كعلي بن موسى ٌ
بن ٌ
علي ٌ
ك٤تمد بن ٌ
ب جعفر ٌ
درم ُب
كب ّّ
علي ك ٌ
اٟتجة القائم كأنه كو ه
بن ٌ
٤تمد كاٟتسن بن ٌ
٭تل
كسطهم ي
قلت  :ى
كمن هؤالء؟ قاؿ  :هؤالء ٌ
األئمة كهذا القائم ٌ
ً
أحب
ك٭ترـ حرامي كيمتقم من أعدائي ،يا ٌ
٤تمد أحبَّه إ٘ب ٌ
حبلٕب ٌ
ىمن ٭تبٌه.
(ٕ٘) ـ عن القطاف عن عبد الرٛتن بن أيب حاًب عن هاركف

بن إسحاؽ عن عبدة بن سليماف عن كامل بن العبلء عن حبيب
بن أيب ثابت عن ابن جبَت عن ابن عباس قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل
صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم لعلي بن أيب طالب  :يا علي أنت
صاحب حوضي كصاحب لوائي كممجز عداٌب كحبيب قليب
ككارث علم م كأنت مستودع مواريث األنبياء كأنت أمُت اهلل ُب
أرضه كأنت حجة اهلل على بريته كأنت ركن اإلٯتاف كأنت مصباح
الدجى كأنت ممار ا٢تدل كأنت العلم ا١تر وع ألهل الدنيا من
تبعك ٧تا كمن ٗتلف عمك هلك كأنت الطريق الواضح كأنت
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الصراط ا١تستقيم كأنت قائد الغر احملجلُت كأنت يعسوب ا١تؤممُت
كأنت مؤب من أنا مواله كأنا مؤب كل مؤمن كمؤممة ال ٭تبك إال
طاهر الوالدة كال يبغضك إال خبيث الوالدة كما عرج يب ريب عز
كجل إٔب السماء قط ككلمٍت ريب إال قاؿ ٕب  :يا ٤تمد أقرئ عليا
مٍت السبلـ كعر ه أنه إماـ أكليائي كنور أهل طاعيت هميئا لك يا
علم هذه الكرامة.
الصلت ٚتيعان
علي بن إبراهيم عن أبيه كعبد اللٌه بن ٌ
( )ٕٙـ ٌ
عن ٛتٌاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللٌه عن زرارة عن أيب جعف ور
الصبلة
عليه َّ
السبلـ قاؿ  :بٍت اإلسبلـ على ٜتسة أشياء على ٌ
أم شي وء من
اٟتج ك ٌ
كالٌزكاة ك ٌ
الصوـ كالوالية قاؿ  :زرارة قلت  :ك ٌ
مفتاحهن كالوإب هو ال ٌدليل
ألهنا
ذلك أ ضل قاؿ  :الوالية أ ضل ٌ
ٌ
الصبلة إ ٌف
عليهن قلت ٍ :بٌ الٌذم يلي ذلك ُب الفضل قاؿ ٌ :
ٌ
الصبلة عمود ديمكم
رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم قاؿ ٌ :
قاؿ :قلتٍ :بٌ الٌذم يليها ُب الفضل قاؿ :الٌزكاة ألنٌه قرهنا ّٔا كبدأ
الصبلة قبلها كقاؿ  :رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم :الٌزكاة
بٌ
اٟتج قاؿ :اللٌه
تذهب ال ٌذنوب قلت :كالٌذم يليها ُب الفضل قاؿٌ :
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سبيبل كمن
حج البيت من استطاع إليه ن
ٌ
كجل كللٌه على المٌاس ٌ
عز ٌ
غٍت عن العا١تُت كقاؿ  :رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه
كفر إ ٌف اللٌه ٌ
ٟتجة مقبولة خَت من عشرين صبلةن نا لةن كمن طاؼ
كآله كسلَّمٌ :
ّٔذا البيت طوا ان أحصى يه أسبوعه كأحسن ركعتيه غفر اللٌه له
كقاؿُ :ب يوـ عر ة كيوـ ا١تزدلفة ما قاؿ  :قلت :ما ذا يتبعه قاؿ :
الصوـ صار آخر ذلك أٚتع قاؿ  :قاؿ:
الصوـ قلت  :كما باؿ ٌ
ٌ
الصوـ جمٌة من المٌار قاؿ ٍ :بٌ
رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ٌ :
قاؿ :إ ٌف أ ضل األشياء ما إذا اتك ٓب تكن ممه توبة دكف أف
اٟتج كالوالية ليس يقع
ترجع إليه ٌ
تؤديه بعيمه إ ٌف ٌ
الصبلة كالٌزكاة ك ٌ
قصرت أك
الصوـ إذا اتك أك ٌ
شيء مكاهنا دكف أدائها كإ ٌف ٌ
و
بصدقة
سا رت يه ٌأديت مكانه أيٌامان غَتها كجزيت ذلك ال ٌذنب
كال قضاء عليك كليس من تلك األربعة شي ء ٬تزيك مكانه غَته
قاؿٍ :بٌ قاؿ  :ذركة األمر كسمامه كمفتاحه كباب األشياء كرضا
كجل يقوؿ من يطع
الرٛتن الطٌاعة لئلماـ بعد معر ته إ ٌف اللٌه ٌ
ٌ
عز ٌ
تؤب ما أرسلماؾ عليهم حفيظان أما لو
الرسوؿ قد أطاع اللٌه كمن ٌ
ٌ
كحج ٚتيع دهره
أ ٌف ن
رجبل قاـ ليله كصاـ هناره كتص ٌدؽ ّتميع ماله ٌ
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كٕب اللٌه يواليه كيكوف ٚتيع أعماله بداللته إليه ما
كٓب يعرؼ كالية ٌ
حق ُب ثوابه كال كاف من أهل اإلٯتاف
كعز ٌ
جل ٌ
كاف له على اللٌه ٌ
ٍبٌ قاؿ :أكلئك احملسن ممهم يدخله اللٌه اٞتمٌة بفضل رٛتته.

( )ٕٚـ أخربنا ٤تمد بن ٤تمد ،قاؿ  :أخربنا أبو اٟتسن علي
بن خالد ا١تراغي ،قاؿ  :حدثما اٟتسن بن علي بن اٟتسن الكوُب،
قاؿ :حدثما إٝتاعيل بن ٤تمد ا١تز٘ب ،قاؿ  :حدثما سبلـ بن أيب
عمرة ا٠تراسا٘ب ،عن سعد بن سعيد ،عن يونس بن اٟتباب ،عن
علي بن اٟتسُت ز ين العابدين عليه السبلـ ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليه كآله  :ما باؿ أقواـ إذا ذكر عمدهم آؿ إبراهيم عليه
عمدهم آؿ ٤تمد عليهم
السبلـ رحوا كاستبشركا ،كإذا ذكر
السبلـ امشأزت قلؤّم كالذم نفس ٤تمد بيده لو أف عبدا جاء
يوـ القيامة بعمل سبعُت نبيا ما قبل اهلل ذلك ممه حىت يلقاه
بوالييت ككالية أهل بييت.
 ٕٛـ حدثما أبو ممصور السكرم ،قاؿ  :حدثٍت جدم علي

بن عمر ،قاؿ  :حدثٍت العباس بن يوسف الشكلي ،قاؿ  :حدثما
عبد اهلل بن هشاـ ،قاؿ  :حدثما ٤تمد ابن مصعب القرقسا٘ب،
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قاؿ :حدثما ا٢تيثم بن ٚتاز ،عن يزيد الرقاشي ،عن أنس بن
مالك ،قاؿ  :رجعما مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كآله قا لُت من
تبوؾ ،قاؿ ٕ :ب ُب بعض الطريق ألقوا ٕب األحبلس كاألقتاب،
فعلوا صعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كآله خطب ،حمد اهلل
كأثٌت عليه ٔتا هو أهلهٍ ،ب قاؿ  :معاشر الماس ،ما ٕب إذا ذكر آؿ
إبراهيم عليه السبلـ ته للت كجوهكم ،كإذا ذكر آؿ ٤تمد صلى
اهلل عليه كآله كأ٪تا يفقأ ُب كجوهكم حب الرماف ،و الذم بعثٍت
باٟتق نبيا ،لو جاء أحدكم يوـ القيامة بأعماؿ كأمثاؿ اٞتباؿ كٓب
٬تيء بوالية علي بن أيب طالب ألكبه اهلل عز كجل ُب المار.
تدؿ عٔب ا١تطلوب ممها
كأكرد صاحب الوسائل ع ٌدة أحاديث ٌ
ما ركم عن:
علي
٤تمد بن يعقوب
الكليٍت رضي اللٌه عمه عن أيب ٍّيب
(ٔ) ـ ٌ
ٌ
الكوُب عن عبٌاس بن عام ور عن أباف
علي
األشعرم عن اٟتسن بن ٍّيب
ٌ
ٌ
و
و
السبلـ قاؿ :
بن عثماف عن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر عليه ٌ
بٍت اإلسبلـ على و
الصوـ كالوالية
اٟتج ك ٌ
ٜتس على ٌ
الصبلة كالٌزكاة ك ٌ
اٟتديث(.)ٜٔٗ
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األشعرم
علي
علي بن إبراهيم عن أبيه كعن أيب ٍّيب
ٌ
(ٕ) ـ كعن ٌ
عن ٤تمد بن عبد اٞتبار ٚتيعان عن صفواف عن عمرك بن حر و
يث
ٌ
ٌ
أقص عليك ديٍت قاؿ :
السبلـ  :أال ٌ
أنٌه قاؿ أليب عبد اللٌه عليه ٌ
اؿٌه كحده ال شريك له
بلى قلت :أدين اللٌه بشهادة أف ال إله إالٌ ل
الصبلة
٤تمدان (رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم ) كإقاـ ٌ
كأ ٌف ٌ
األئمة
كإيتاء الٌزكاة كصوـ شهر رمضاف ٌ
كحج البيت كالوالية كذكر ٌ
السبلـ قاؿ :يا عمرك هذا دين اللٌه كدين آبائي الٌذم أدين
عليه ٌ
السٌر كالعبلنية اٟتديث(ٓ٘ٔ).
اللٌه به ُب ٌ

الرٛتن
(ٖ) ـ كعمه عن ٌ
٤تمد بن عيسى عن يونس بن عبد ٌ
السبلـ :
عن عجبلف أيب صا وّب قاؿ  :قلت أليب عبد اللٌه عليه ٌ
أكقفٍت على حدكد اإلٯتاف قاؿ  :شهادة أف ال إله إالٌ اللٌه كأ ٌف
٤تمدان رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم كاإلقرار ٔتا جاء من
ٌ
كحج
عمد اللٌه كصبلة اْب مس كأداء الٌزكاة كصوـ شهر رمضاف ٌ
الصادقُت(ٔ٘ٔ).
عدكنا كالدخوؿ مع ٌ
البيت ككالية كليٌما كعداكة ٌ
(ٗ) ـ كعن اٟتسُت بن ٤تم و
٤تم ود
د
األشعرم عن معلٌى بن ٌ
ٌ
ٌ
علي الو ٌشاء قاؿ  :ح ٌدثما أباف بن عثماف
يادم عن اٟتسن بن ٍّيب
ٌ
الز ٌ
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و
السبلـ قاؿ  :بٍت
عن الفضيل عن أيب ٛتزة عن أيب جعفر ع ليه ٌ
اإلسبلـ على و
اٟتج كالوالية كٓب
الصبلة كالٌزكاة ك ٌ
ٜتس على ٌ
الصوـ ك ٌ
يماد بشي وء ما نودم بالوالية(ٕ٘ٔ).
٤تمد بن اٟتسن عن سعد بن عبد
(٘) ـ كُب ا٠تصاؿ عن ٌ
علي
اللٌه عن أٛتد بن ٌ
٤تمد بن عيسى عن القاسم بن اٟتسن بن ٌ
بن يقط و
ُت عن ابن أيب نجراف كجعفر بن سليماف ٚتيعان عن العبلء
و
السبلـ :
مإب قاؿ  :قاؿ أبو جعفر عليه ٌ
بن رزي ون عن أيب ٛتزة الثٌ ٌ
بٍت اإلسبلـ على و
كحج البيت
ٜتس إقاـ ٌ
الصبلة كإيتاء الٌزكاة ٌ
كصوـ شهر رمضاف كالوالية لما أهل البيت جعل ُب أرب وع ممها
ماؿ ٓب تكن
رخصةه كٓب ٬تعل ُب الوالية رخصةه من ٓب يكن له ه
عليه الٌزكاة كمن ٓب يكن له ه
حج كمن كاف مريضان
ماؿ ليس عليه ّّ
صلٌى قاعدان كأ طر شهر رمضاف كالوالية صحيحان كاف أك مريضان
أك ذا و
ماؿ أك ال ماؿ له هي الزمةه(ٖ٘ٔ).
الشيعة عن أبيه عن عبد اللٌه بن
( )ٙـ كُب كتاب صفات ٌ
جعف ور عن أٛتد بن مح ٌم ود عن ابن أيب ٧تراف قاؿ ٝ :تعت أبا
السبلـ يقوؿ  :من عادل شيعتما قد عادانا إٔب أف
اٟتسن عليه ٌ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………503.…………...

ك٭تجوف البيت
قاؿ :شيعتما الٌذين يقيموف ٌ
الصبلة كيؤتوف الٌزكاة ٌ
اٟتراـ كيصوموف شهر رمضاف كيوالوف أهل البيت كيربءكف من
رد عليهم قد
أعدائما أكلئك أهل اإلٯتاف كالتٌقى ك (األمانة) من ٌ
رد على اللٌه كمن طعن عليهم قد طعن على اللٌه اٟتديث(ٗ٘ٔ).
ٌ

علي
( )ٚـ ٌ
٤تمد بن اٟتسن ُب آّالس كاألخبار بإسماده عن ٌ
و
كهمس كبإسماده عن رز ويق عن أيب عبد اللٌه عليه
بن عقبة عن أيب
أم األعماؿ أ ضل بعد ا١تعر ة قاؿ  :ـا
السبلـ قاؿ  :قلت له ٌ :
ٌ
و
الصبلة
الصبلة كال بعد ا١تعر ة ك ٌ
من شي ء بعد ا١تعر ة يعدؿ هذه ٌ
الصوـ كال بعد ذلك
شيءه يعدؿ الٌزكاة كال بعد ذلك شي ءه يعدؿ ٌ
اٟتج ك اٖتة ذلك كلٌه معر تما كخا٘تته معر تما كال
شيءه يعدؿ ٌ
شيء بعد ذلك كرب اإلخواف كا١تواساة ببذؿ ال ٌديمار كال ٌدرهم إٔب
حج
أف قاؿ كما رأيت شيئان أسرع ن
غٌت كال أنفى للفقر من إدماف ٌ
حج وة كألف عمرةو
هذا البيت كصبلةه ريضةه تعدؿ عمد اللٌه ألف ٌ
ات متقب و
مربكر و
بلت كٟتجةه عمده خَت من و
٦تلو ذهبان ال بل
بيت ٍّيب
ٌ
ٌ
ه
ضةن يمفقه ُب سبيل اللٌه كالٌذم بعث
خَته من مل ء ال ٌدنيا ذهبان ك ٌ
باٟتق بشَتان كنذيران لقضاء حاجة
٤تمدان صلٌى ا هلل عليه كآله كسلٌم ٌ
ٌ
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و
امر وئ مسل وم كتمفيس كربته أ ضل ـ ػف و
كحج وة
حجة كط ػكاؼ ٌ
ٌ
و
عشرنة .اٟتديث(٘٘ٔ).
عقد ػ
حىت ػ
كطواؼ ٌ
( )ٚـ كعن أبيه عن سعداف بن مسل وم عن الفضيل بن يسا ور

و
ّٔن دخل
عشر من لقي اللٌه ٌ
السبلـ قاؿ  :ه
عن أيب جعفر عليه ٌ
٤تمدان رسوؿ اللٌه كاإلقرار ٔتا
اٞتمٌة شهادة أف ال إله إالٌ اللٌه كأ ٌف ٌ
الصبلة كإيتاء الٌزكاة كصوـ شهر رمضاف
جاء من عمد اللٌه كإقاـ ٌ
كحج البيت كالوالية ألكلياء اللٌه كالرباءة من أعداء اللٌه كاجتماب
ٌ
كل مسك ور(.)ٔ٘ٙ
ٌ
*****

* تعقًب على أخبا ر الىالية:
دت هذه األخبار على أ٫تٌيٌة أمر الوالية ،كهذه األ٫تية على
أ ٌك ٍ
قسمُت:
األول :من حيث المداء اإل٢تي كالتكليف كاإللزاـ القطعي
ّ
مر ُب األخبار
الشرعي ْتيث ال رخصة ُب تركه أبدان ػ حسبما ٌ
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ا١تتق ٌدمة ػ إ ٌف األحاديث السابقة صر٭تة ُب هذا ا١تعٌت ،كأنه ال ب ٌد
علي  مقركنة
من اإل ٯتاف بالوالية ،كالشهادة ألمَت ا١تؤممُت ٌ
و
بشكل
الكل كلو
بالشهادتُت ،بل ب ٌد من اإلقرار كاإلٯتاف ّٔا من ٌ
٣تمل ،ك ٌأما تفاصيل اإلٯتاف كاإلقرار بالوالية سيأٌب إ ٍف شاء اهلل
التعرض إليه ُب البحث عن الوالية التكويميٌة إحدل أقساـ كاليتهم
ُّ
السالـ .
عليهم َّ

الثا ف :من حيث الدقٌة كالفهم ألمر الوالية ،األحاديث
عرضما يما
الكثَتة دلٌت على أ ٌف أمرهم ه
صعب مستصعب كقد ى
سبق قسمان من تلك األخبار ا١تقدَّسة الدالٌة على أ ٌف أمرهم
الصعب ا١تستصعب بل نعيد كلكمٍت سأذكر بعض األحاديث
السبلـ  ،ممها ما
تشوؽ الطالب إٔب معر ة حقا ئقهم عليهم َّ
اليت ٌ
يأٌب:

٤تمد بن
٤تمد بن اٟتسُت عن ٌ
٤تمد بن ٭تِت عن ٌ
(ٔ) ػ ٌ
و
عمار بن مركاف عن جاب ور قاؿ  :قاؿ أبو جعف ور عليه
سماف عن ٌ

السبلـ :قاؿ رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم :إ ٌف حديث آؿ
ٌ
٤تم و
نيب مرسل
أك
ب
مقر
ملك
ال
إ
به
يؤمن
ال
مستصعب
صعب
د
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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أك عبد امتحن اللٌه قلبه لئلٯتاف ما كرد عليكم من حديث آؿ
قلوبكم كعر تموه
٤تم ود صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم بلنت له
ٌ
امشأزت ممه قلوبكم كأنكر٘توه ٌردكه إٔب اللٌه كإٔب
اقبلوه كما ٌ
٤تم ود كإٌ٪تا ا٢تالك أف ٭ت ٌدث أحدكم
الرسوؿ كإٔب العآب من آؿ ٌ
ٌ
بشي وء ممه ال ٭تتمله يقوؿ كاللٌه ما كاف هذا كاللٌه ما كاف هذا
كاإلنكار هو الكفر(.)ٔ٘ٚ
تنضيح:

كل إنكا ور يوجب الكفر ،بل ما يوجبه هو ما يمسب
ليس ٌ
إليهم ما ال يليق ّٔم كال ٯتكن تأكيله ،أك يكوف ٥تالفان للكتاب
و
حيمئذ لو أنكره الفقيه قاطعان بعدـ صدكره من هم عليهم
الكرٙب،
الركاية ا١تذكورة.
َّ
السبلـ بل تشمله ٌ

(ٕ) ػ أٛتد بن إدريس عن عمراف بن موسى عن هاركف بن
و
السبلـ قاؿ:
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد اللٌه عليه ٌ
السبلـ قاؿ  :كاللٌه
علي بن اٟتسُت عليه ٌ
ذكرت التٌقيٌة يومان عمد ٌ
ذر ما ُب قلب سلماف ؿ قتله كلقد آخى رسوؿ اللٌه
لو علم أبو ٍّيب
صلٌى اهلل عليه كآله كسلٌم بيمهما ما ظمٌكم بسائر ا٠تلق إ ٌف علم
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مقرب
نيب مرسل أك ملك ٌ
العلماء صعب مستصعب ال ٭تتمله إالٌ ٌ
أك عبد مؤمن امتحن اللٌه قلبه لئلٯتاف قاؿ  :كإٌ٪تا صار سلماف
من العلماء ألنٌه امرؤ ممٌا أهل البيت لذلك نسبته إٔب
العلماء(.)ٔ٘ٛ

(ٖ) ػ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الربقي عن ابن و
سماف أك
ٌ
ٌ
السبلـ قاؿ :إ ٌف حديثما صعب
غَته ر عه إٔب أيب عبد اللٌه عليه ٌ
مستصعب ال ٭تتمله إالٌ صدكر ممَتة أك قلوب سليمة أك أخبلؽ
حسمة إ ٌف اللٌه أخذ من شيعتما ا١تيثاؽ كما أخذ على بٍت آدـ
يؤد
ألست بربٌكم من كَب لما كَب اللٌه له باٞتمٌة كمن أبغضما كٓب ٌ
إليما ح ٌقما في المٌار خالدان ٥تلٌدان(.)ٜٔ٘
٤تمد بن أٛتد عن بعض
٤تمد بن ٭تِت كغَته عن ٌ
(ٗ) ػ ٌ
السبلـ
أصحابما قاؿ كتبت إٔب أيب اٟتسن صاحب العسكر عليه ٌ
السبل ـ :حديثما ال
جعلت داؾ ما معٌت قوؿ ٌ
الصادؽ عليه ٌ
نيب مرسل كال مؤمن امتحن اللٌه قلبه
٭تتمله ملك ٌ
مقرب كال ٌ
السبلـ أم ال
لئلٯتاف جاء اٞتواب  :إٌ٪تا معٌت قوؿ ٌ
الصادؽ عليه ٌ
حىت ٮترجه إٔب
نيب كال مؤمن إ ٌف ا١تلك ال ٭تتمله ٌ
٭تتمله ملك كال ٌ
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و
نيب غَته كآب ؤمن ال
حىت ٮترجه إٔب ٍّيب
يب ال ٭تتمله ٌ
ملك غَته كالمٌ ٌ
حىت ٮترجه إٔب مؤم ون غَته هذا معٌت قوؿ ج ٌدم عليه
٭تتمله ٌ
السبلـ(ٓ.)ٔٙ
ٌ

(٘) ػ أٛتد بن ٤تم و
٤تمد بن اٟتسُت عن ممصور بن
عن
د
ٌ
ٌ
٤تمد
العبٌاس عن صفواف بن ٭تِت عن عبد اللٌه بن مسكاف عن ٌ
و
السبلـ  :يا
بن عبد ا٠تالق كأيب بصَت قاؿ  :قاؿ أبو عبد اللٌه عليه ٌ
أبا و
سر اللٌه كعلمان من علم اللٌه كاللٌه
ٌ
سران من ٌ
٤تمد إ ٌف عمدنا كاللٌه ٌ
نيب مرسل كال مؤمن امتحن اللٌه قلبه
ما ٭تتمله ملك ٌ
مقرب كال ٌ
لئلٯتاف كاللٌه ما كلٌف اللٌه ذلك أحدان غَتنا كال استعبد بذلك
سر اللٌه كعلمان من علم اللٌه أمرنا
سران من ٌ
أحدان غَتنا كإ ٌف عمدنا ٌ
كجل ما أمرنا بتبليغه لم ٧تد له
اللٌه بتبليغه بلٌغما عن اللٌه ٌ
عز ٌ
موضعان كال ن
حىت خلق اللٌه لذلك أقوامان
أهبل كال ٛتٌالةن ٭تتملونه ٌ
و
السبلـ كمن نوور
٤تمد كآله ٌ
خلقوا من طيمة خلق ممها ٌ
كذريٌته عليه ٌ
كذريٌته كصمعهم بفضل رٛتته الٌيت صمع ممها
٤تمدان ٌ
خلق اللٌه ممه ٌ
كذريٌته بلٌغما عن اللٌه ما أمرنا بتبليغه قبلوه كاحتملوا ذلك
٤تمدان ٌ
ٌ
بلغهم ذلك عمٌا قبلوه كاحتملوه كبلغهم ذكرنا مالت قلؤّم إٔب
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معر تما كحديثما لو ال ٌأهنم خلقوا من هذا ١تا كانوا كذلك ال كاللٌه
ما احتملوه ٍبٌ قاؿ  :إ ٌف اللٌه خلق أقوامان ٞتهمٌم كالمٌار أمرنا أف
كردكه عليما
نبلٌغهم كما بلٌغماهم ك ٌ
امشأزكا من ذلك كنفرت قلؤّم ٌ
كٓب ٭تتملوه كك ٌذبوا بق كقالوا ساحر ك ٌذاب طبع اللٌه على قلؤّم
اٟتق هم يمطقوف به
كأنساهم ذلك ٍبٌ أطلق اللٌه لساهنم ببعض ٌ
كقلؤّم ممكرة ليكوف ذلك د عان عن أكليائه كأه ؿ طاعته كلو ال
السًت كالكتماف
ذلك ما عبد اللٌه ُب أرضه أمرنا
ٌ
بالكف عمهم ك ٌ
بالسًت
عمن أمر اللٌه
عمن أمر اللٌه
ٌ
بالكف عمه كاسًتكا ٌ
اكتموا ٌ
ٌ
هم إ ٌف هؤالء لشرذمة
كالكتماف عمه قاؿ ٍبٌ ر ع يده كبكى كقاؿ اللٌ ٌ
عدكان
قليلوف اجعل ٤تيانا ٤تياهم ك٦تاتما ٦تاهتم كال تسلٌط عليهم ٌ
لك تفجعما ّٔم إنٌك إف أ جعتما ّٔم ٓب تعبد أبدان ُب أرضك
٤تم ود كآله كسلٌم تسليمان(ٔ.)ٔٙ
كصلٌى اللٌه على ٌ
كُب البحار نقبلن عن اإلختصاص كالبصائر عن جابر عن
موالنا اإلماـ أيب جعفر ُ ب حديث :يا جابر ما سًتنا عمكم
أكثر ٦تا أظهرنا لكم.
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كعف سليمة بن صاّب ر عه إٔب موالنا اإلماـ أيب جعفر 
أقر به
قاؿ :إ ٌف حديثما هذا
ٌ
الرجاؿ ،ىمن ٌ
تشمأز ممه قلوب ٌ
كمن أنكر ذركه ،إنه ال ب ٌد من أ ٍف يكوف تمةه يسقط يها
زيدكه ،ى
ً
عر بشعرتُت
ُّ
كل بطانة ككليجة ،حىت يسقط يها ىمن ٌ
يشق الش ى
كشيعت.
نا
حىت ال يبقى إالٌ ٨تن
اٟتجة  :إ ٌف اإلماـ
كُب بعض أخبار ظهور موالنا اإلماـ ٌ
يبث أسر ىار الشريعة يص ٌدقه القرآف.
اٟتجة  بعد ظهوره ٌ
ٌ
احملكي عن ا١تفضل عن جابر ُب حديث ملخصه  :أنه
كُب
ٌ
شكى جابر ضيق نفسه عن ٖتملها كإخفائها بعد موالنا أيب
جعفر  قاؿ له اإلماـ الصادؽ  :إح ر حفَتة ّْ
كدؿ
قل ح ٌدثٍت اإلماـ بكذا ككذا ،إ ٌف األرض تسًت
ر ى
أسك يها ٍبٌ ٍ
عليه.
كقاؿ اإلماـ زين العابدين  على ما يػيٍم ىسب إليه ُب هذه
األبيات قوله :
إىٕ ألكته مً علنٕ جْاٍسِ

احلق ذّ جٍَل فٔفتتيـا
كٕ ال ٓسى َّ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………511.…………...

ّقد تقــــدو يف ٍرا أبــــــْ حسـً

إىل احلســني ّّصّى قبلَــُ احلسيـــــــــا

ه لْ أبـــــْح بُ
ّزُبَّ جٍْس علـــــ ٍ

لقٔـــــل لٕ  :أىتَ ممًّ ٓعبـــد الْثـيــــــــــــا

ّالستحّل زجالٌ مسلنٌْ دمـــــٕ

ٓسٌّ أقبــــــح ما ٓأتـــْىـــــُ حسـيـــــــــا

األئمة
قذا كقد ع ٌدكا عليهم َّ
السبلـ ريقان من أصحاب الميب ك ٌ
كعمار
السر ،كسلماف الفارسي كأيب ذر كا١تقداد ٌ
من أصحاب ٌ
التمار الكوُب ،كرشيد
ك ىأكيس ككميل بن زياد المخعي كميثم ٌ
الرٛتاف
ا٢تجرم ،كجابر اٞتعفي كهشاـ بن اٟتكم كيونس بن عبد ٌ
كنظائرهم رضواف اهلل تعأب عليهم.
وعقيو؛ إ ّن الخطابات اإللجيّة و تننوو إلى عا ّة الناس

البُت بُت أ هامهم،
على ٍّيب
حد سوآء ،كذلك ١تا نرل من التفاكت ٌ
بل يكاد يصل ٚتيعهم إٔب ما تضممته ا٠تطابات اإل٢تيٌة من
كل كاحد على حسب
غوامض ا١تعارؼ كقبو٢تا ،بل ٤تالة يكوف ٌ
ٮتصه ،كعليه بل ب ٌد من
كاجديته ١تلكة القبوؿ مخاطبان ٓتطاب ُّ
أم
بياف أقساـ الماسٍ ،بٌ بياف أ ٌف َّ
أم خطاب ممها ٌ
متوجه إٔب ٌ
قس وم ممهم ،ضركرة أ ٌف الشرع ٓب يدع أم طبقة ممهم على
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اختبل هم إالٌ كقد ٌبُت ٢تم ما به صبلحهم ،ككصو٢تم إٔب تلك
ا١تعارؼ إذا عملوا ّٔا ،مقوؿ :الماس على أقساـ:
األول  :ىمن ال يعلم ،كال يكاد يعلم إالٌ الظاهر من
التلت ّ
الدنيا قاؿ تعأب   :عقسنن اىراً ي اللياة الد يا وىت عي

اآلخرة ىت غا قنن  هؤالء ٓب يتجاكز علمهم عن ٤تسوساهتم
غَت عا ًٓب الدنيا ،بل تراهم يمكركف ما ٝتعوا من غَت
كٓب يعلموا ى
عا١تهم ،أك يقبلوها مع ما م قدركف ٢تا من لوازـ عوا١تهم ،ككيف
كاف بل يفقهوف قوالن من غَت مرعاهم كملبسهم الدنيوم كهم
الٌذين أخلدكا إٔب األرض كال ٭توموف إالٌ حوؿ أنفسهم.
هم من ػ الظآب ػ حقيقةن الٌذم كرد ُب حقه "الظآب ٭توـ حوؿ
أضل سبيبلن ،أل ٌف اّب يوانات
نفسه" أكلئك هم كاألنعاـ بل هم ُّ
معذكرةن ُب عدـ نيلها للمعارؼ لقصورها الذاٌب ،كأما هؤالء قد
كبُت ٢تم طريق مرضاته كمعار ه،
أعطاهم اهلل تعأب العقلٌ ،
اٟتجة
كلكمهم كفركا بأنعم اهلل عليهم كاتبعوا أهواءهم بعد قياـ ٌ
عليهم ،هم و
حيمئذ من الكفار كا١تعاندين أك ملحقوف بالكفار
كا١تعاندين حكمان ال موضوعان.
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كتوجه إٔب
التلت الثا ف  :ىمن قد خرج من ظلمات الكفرٌ ،

ربٌه كا١توإب ،عرب السلوؾ ُب طريق الرشد كالرشاد ،كرٔتا سلك
قليبلن إالٌ أنه كقف ُب الطريق ،كغفل عن ا١تقصود من إرائة الطريق
له ،ككثَتكف هؤالء الٌذين كقف ّٔم ا١تشي دكف أ ٍف يصلوا إٔب أعلى
ـراتب اإلٯتاف ،كاكتفوا بعلم ا١تعارؼ دكف اإلتصاؼ ْتقيقة العلوـ
كا١تعارؼ ،أم أهنم تعلموا ليقاؿ أهنم متعلموف ،لم يعملوا ٔترضاة
البارم ،مع أ ٌف ا١تقصود من تعلُّم ا١تعارؼ هو اإلتصاؼ بالعمل
ْتقائقها ،كهؤالء كإ ٍف كانوا مفارقُت ظاهران للفرقة األكٔب إالٌ أهنم
ملحقوف ّٔم باطمان ،لعدـ تمور باطمهم با١تعارؼ اليت ّٔا المجاة
يوـ اٟتشر األكرب إالٌ أف تشملهم العماية األزليٌة كيرجى ُب حقهم
لعل ا١تغفرة
ذلك ،ألهنم خلطوا عمبلن صاٟتان كآخر سيئانٌ ،
تشملهم إالٌ أهنم لفي خط ور عظيم ،كعلى تقدير ٧تاهتم ليس ٢تم
ال ٌدرجات العالية ،بل يد خلوف ُب مرابض اٞتمٌة كما نيًقل ذلك
السبلـ ،كهذا حاؿ أغلب عواـ الماس.
عمهم عليهم َّ
التلت الثالي  :ىمن قد علـ كا بل قد عـ لوا ببعضها إالٌ أهنم
ٓب يصلوا إٔب أقصى مراتبها ،كمع ذلك ال يمكركف ا١تعارؼ اإل٢تيٌة
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اليت ٓب تبلغ إليها أركاحهم ،كأٗب ٢تم من إنكارها ،مع أ ٌف الكتاب
الكرٙب ككلمات العًتة مشحونة ّٔا ،كإ٪تا ٓب يصلوا إليها مع
القوة البهيميٌة ،هم ٦تموعوف عن
اإلذعاف ّٔا ،لرسوخهم ُب ٌ
مشاهدة آثار ا١تعارؼ اإل٢تيٌة حقان بتمامها ،ضركرة أ ٌف تقوية
القول اٟتيوانيٌة توجب تضعيف قول اإلنسانيٌة ،لوركد هيئات
نفسانيٌة كإذعانا ت قاصرة قد عقدكا عليها قلؤّم ،كقد أخذكها
ت من
عامة الفبلسفة اليت انتي ًز ىع ٍ
من الرباهُت ا١تسلٌمة ا١تتداكلة بُت ٌ
اٟتق كاٟتقيقة.
أمور ماديٌة خالية عن ٌ
ك٢تذا نرل أ ٌف قاطبة أهل الفلسفة غَت ا١ته ٌذبُت ألنفسهم ال
يكادكف يصلوف إٔب ا١تعارؼ أبدان ،ضركرة أ ٌف طريق ها هو هتذيب
الركح كهو ال يكوف إالٌ بالسَت الركحي ،كال يكوف هذا إالٌ بالسَت
ٌ
السبلـ ألهنم العار وف بالطريق ال
ا١توصل كهو ا١تأثور عمهم عليهم َّ
غَت ،العًٍلم الما ع ال ٭تتاج إليه إالٌ ٔتقدار العمل للوصوؿ ،كٔتا
أ ٌف الفلسفة أكثرها ال يوصل إٔب العمل ،أكثرها ال يفيد.
هوالء الفبلسفة أذهاهنم مشحونة ّٔيئات نفسانية ٘تمعهم عن
اإلخبلص كاإلنقطاع إليه تعأب ،كليس ذلك إالٌ لًتكهم ما أ ًيمركا
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به من العمل ٔتا يوجب هتذيب المفس كرسوخهم يما ٓب يكلٌفوا
به ،بل رٌٔتا صار ترسخ هذه ا٢تيئات العلمية ُب نفوس بعضهم
سببان للقطع بأف ق ال معارؼ إالٌ ما علموه بالفلسفة ،لذا ترل
بعضهم يعظٌم الفلسفة كتعظيم القرآف ،كهؤالء هم الٌذين قصدهم
اإلماـ اٟتسن العسكرم  بقوله " :كعلماؤهم ػ أم علماء
آخر الزماف ػ شرار خلق اهلل على كجه األرض ألهنم ٯتيلوف إٔب
التصوؼ" ضركرة أ ٌف الظاهر ممه هو الٌذ م ٯتيل قلبه إٔب
الفلسفة ك ٌ
الفلسفة ْتيث يأخذ ممها العقيدة لوحدها دكف الرجوع إٔب
السبلـ،
مصدر العقيدة كهو الكتاب ككلمات ا١تعصومُت عليهم َّ
تضره
ىمن أكمل عقيدته من ا١تدارؾ الصحيحة إ ٌف هذا ال ٌ
الفلسفة كإ ٍف اشتغل ّٔا تعليمان كتعلٌمان كما هو ديدف الصاٟتُت
مجرد اإلشتغاؿ بالفلسفة غَت مذموـ
من علماء الشيعة الكراـٌ .
إالٌ إذا كاف بقصد العقيدة ،كهذا ٥تتص بالعلماء احملققُت دكف
غَتهم من العواـ كالظاهريُت ،كلعمر اٟتق إ ٌف غَت َّ
ا١تهذب ال ٤تالة
١تدرسي الفلسفة أ ٍف ٯتتحموا تبلمذهتم
يقع ُب هذا ا٠تطر ،يمبغي ٌ
باألخبلؽ كحسن العقيدة بأصوؿ الدين،كإالٌ لو كانوا ضعفاء ُب
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األخبلؽ كحسن العقيدة بل ريب ُب أ ٌف تعليمها كتعلٌمها ُّ
أشد
ْتق
ضرران على ال ٌدين من ُّ
السم القاتل حفظما اهلل تعأب من ذلك ٌ
٤تمد كآله ا١تيامُت.
أهل ٌ
اٟتق ٌ
كما ك٬تب التمبيه على أمر هو  :أ ٌف أخبارنا تدعو إٔب العمل،
الصوـ كاألدعية ليبلن
الصبلة ك ٌ
لذا قد كثرت عماكين العبادات من ٌ
كهناران حىت للساعات مع تلك التأكيدات ،كليس هذا إالٌ ألجل
الركح
الركح إليه تعأب ْتيث تكوف ٌ
أ ٌف ا١تقصود ١تٌا كاف سوؽ ٌ
سالكة ُب ا١تعارؼ بالعمل على طبق الوظائف ،لذا أمركا العباد
باإلشتغاؿ بالعبادة كلّّ على حسب ما ٯتكمه ممها.
٣ترد إتياف
كما ٬تب التمبيه على أنٌه ليس ا١تراد من العمل ٌ
األعماؿ باٞتوارح قط ،بل ا١تراد إتياف األعماؿ كما يمبغي.
ٍ
بأئمة ال ٌدين
٣ترد دعول اإلٯتاف أك التشبٌث ٌ
وببيان آخر  :إ ٌف ٌ
ؤدم إٔب
عليهم َّ
ك٣ترد اإلتياف بصورة العمل الظاهرم ال م ٌ
السبلـ ٌ
الرٛتاف ،كإ ٍف كاف العمل
مقاـ الرضواف كالوصوؿ إٔب العزيز ٌ
بالظاهرم بمفسه يسليك بصاحبه على أ ٍف يكوف من أهل المجاة
إالٌ إنه ال يكوف من أهل اهلل كأهل ا١تعر ة كأهل الوصل إالٌ إذا
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كاف عار ان بطريق ا١تعر ة ،كيتميز الطريق آّازم عن الطريق
٣ترد اإلتياف باألعماؿ بدكف معر ة يكوف
اٟتقيقي ،ضركرة أ ٌف ٌ
طريقان ٣تازيان أم غَت حقيقي كهذا غَت موصل إٔب ا١تعر ة ،ك ٌأما
ا١توصل هو الٌذم يكوف بذرها عن معر ة ثابتة ُب القلب ٌأكالن،
كيكوف العمل الشرعي ٔتمػزلة السقي له؛ إ ٌف احملقق ُب ٤تلٌه أ ٌف
كجود اإلعتقادات اإلٯتانية كآبعارؼ اإل٢تيٌة إ٪تا يتصور ُب الباطن
التوجه التاـ إليه تعأب،
بالعمل الصاّب مقركنان بالتقول كاحملبٌة ك ٌ
و
يؤدم هذا العمل الصادر عن صاحب هذا القلب
حيمئذ ٌ
ا١تتصف بتلك األكصاؼ ا١تذكورة إٔب السعادة األبديٌة كإٔب مقاـ
ا١تعر ة به تعأب ،كإٔب مقاـ الوصل كالفماء عن ا لمفس كالبقاء
بالرب ،بالعمل الصاّب كتكرره كعدـ كجود ا١تعاصي ا١توجبة ٟتبط
ٌ
كبقوة العمل ا١توجب
آثارها تصَت ا١تعارؼ راسخةن ُب القلبٌ ،
لمورانيٌة القلب ترتفع اٟتجب الظلمانيٌة عن القلب تحصل
٤تمد اٞتواد ُ ب قوله :
ا١تعر ة ،كإٔب هذا يشَت موالنا اإلماـ ٌ
"التصد إلى اهلل بالتق أبقغ ي إتعاب السنارح".
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ترؾ العمل كاإلعتماد على العلم،
لكن ال يعٍت قوله  هذا ى
ٍ
كبلٌ ،بل ا١تراد أ ٌف العمل الصادر عن معر ة يوجب الًتقي
كالوصوؿ إٔب السعادات األبدية ،العمدة و
حيمئذ ا١تعر ة ٍبٌ العمل
ٌ
ال زيادة العمل ،هذا هو ا١تراد من العمل ا١تمدكب إليه ُب السَت
عز شأنه.
إٔب اهلل ٌ
كا٠تبلصة إ ٌف اإلسبلـ يؤّْكد على أمرين:
األول :يؤّْكد على العًٍلم ا١توصل للمعارؼ.
األ ر ّ
األ ر الثا ف  :العمل بمح وو يوجب اتصاؼ ركح العامل بتلك
ا١تعارؼ.
إذا اتصف السالك ّٔذين األمرين ،انشرح صدره لئلسبل ـ
علي  بقوله:
الواقعي ،يصَت ى
كمن قاؿ عمهم أمَت ا١تؤممُت ٌ
"عبا َ اهلل إ ّن ِ ْي أو ّ عبا ِ اهلل إليو عبداً أعا و اهللُ عقى
صباح
فلو ،اسنشعر اللزن ،وتسقب الخنف ،زىر
ُ
الجدى ف قبو ،وأع ّد ِ
ترب عقى
بو،
النازل
و
لين
رى
الت
ّ
وىنن الشد د ،ظر ابصر ،وذ ر اسنكثر،
فلو البعيدّ ،
عذب ر ٍ
وارتنى ي ٍ
ات ُس ّجقت لو نار ه ،شرب جالً،
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ه سبيالً َو َد َاً ،د خقع سرابيل الشجنات وتخقّى ي
وسقَ َ
ىساً واوداً ا فر بو ،خرج ي صفة العسى
الجسنم إوّ ّ
و شار ة أىل الجنى ،وصار ي فاتيح أبناب الجدى،

ف
وع َر َ
وسقَ َ
ه سبيقوَ ،
أبص َر طر تو َ
الر ى ،د َ
و غاليق أبناب ّ
واسنسله ي العُرى بأوأتجا ،و ي
ناره و َطَ َع غساره،
َ

اللبال بأ ننجا ،جن ي اليتيي عقى ثل ضنا الشسس ،د
ص هلل سبلا و ف أر ع األ نر ،ي إصدار ّل وارٍ عقيو
وتصيير ّل رع إلى أصقو "(ٕ ،)ٔٙكقاؿ ُ ب كصف أهل
التقول(ٖ:)ٔٙ

ف
" د أويا عتقو ،وأ ات فلو ،ونى ّق وقيقو ،ولَطُ َ
ه بو
وسقَ َ
وبر َق لو و ع ثير البرق ،أبان لو الطر قَ ،
غقيظُوَُ ،

اللبيل ،وتدا عنو األبناب إلى باب اللال ة ،و ار اإل ا ة
ِ ِِ
والراوة بسا
وأبنت رواله بطسأ ينة بد و ف رار األ ْ ي ّ
اسنعسل قبو وأرضى ربّو".
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ُب خطبة أخرل (ٗ " :)ٔٙإ ّن اهلل

كقاؿ ػ ديته بمفسي ػ
سبلا و وتعالى َو َعل ِّل
الذ ْ َر والاً لقتقنب ،تلسع بو بعد
َ
الن رة ،وتُبصر بعد العشنة ،وتنتا بو بعد السعا دة ،و ا برح
عزت آآلؤه ف البرىة بعد البرىة ،و ف أز ان الفنرات عبا ٌ
هلل ّ
اواىت ف كرىت و قّسجت ف ي ذات عتنلجت ،اسنصبلنا

بننر تظة ف اوبصار واألسساع واأل ئدة".

كقاؿ ُ ب موض وع آخر " :ىست بجت العقت عقى وتيتة

الس ْنـ َر ُنن،
البصيرة،وبا روا روح اليتيي،واسنال نا ا اسننعره ُ
ٍ
بأبدان
وص ِلبُنا ال ّد يا
وأ لنا بسا
اسننو َ نو الساىقننَ ،
َ
َّ
لسلل األعقى"(٘.)ٔٙ
أرواوجا عقتةٌ با ّ
ىمن كاف من اليقُت على مثل ضوء الشمس ١تا ارتول من
ٌ
٤تمد بل ٤تالة له شأنيةه أف يمصب نفسه ُب
عذب رات علم آؿ ٌ
٤تل لتصيَت يك ّْل رع إٔب أصله ،كلبياف جواب األسئلة
أر ع ٌ
ا١تشكلة ج ٌدان ،مراه يتكلٌم باٟتكمة ٔتا يتعجب ممه اٟتكماء،
كيف ال يكوف كذلك كقد أصبح بمور يقظة ُب ٝتعه كبصره
ك ؤاده؟ هذا الٌذم قد شرح اهلل صدره ،يعلم كيفهم من اآليات
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كاالخبار بطوهنا كما ال يكاد يفهمه غَتيه ،كعليه كيف ٬توز ١تن
ى
قلبه مظلً
ُّ
الرجل الكامل؟  .تقع
هذا
يعارض
ف
أ
ة
م
ل
ظ
ال
د
بأش
م
ٍ
ٍ
ٌ
ى
يي ه
ٌ
ا١تع ىارضة بُت الكامل كاٞتاهل.
ى
بأمىريٍن:
ا١تخرج؟ ي
إ ٍف ى
قلتٍ :
قلت :ما ى
األول :ما يكوف كظيفة للجاهل.
ّ

الثا ف :ما يكوف كظيفة للكامل.

ززززأ ّا و يفة الساىل  :هي أ ٍف يسكت اٞتاهل كيًتؾ العماد
ً
ً
رد ا١تتشابه إٔب
كل ما ٓب ي٭تط به ع ٍلمان ،إ ٍف ٓب ٯتكمه ٌ
كآّادلة ُب ٌ
احمل ىكم من األدلٌة الشرعيٌة ،أك ٓب يفهم كبلمان أيلقي إليه ،أك ٓب
يع ًرؼ تفسَت ما كصل إليه من أخبار ،يحرـ عليه إنكاره بل عليه
يرد ًع ٍلمه إٔب أهله ،طبقان ًٓبى أمرت به األخبار ،كما ُب حديث
أ ٍف ٌ
جابر من أ ٌف اإلنكار هو الكفر ،أك لً ىما كرد من أ ٌف اإلنكار لً ىما
السر
ال ييعلىم ؿعلٌه يوجب تكذيب اهلل تعأب وؽ عرش قدرته  .ك ٌ
ُب إنكار اٞتاهل هو  :أ ٌف القلب قبل تصفيته بذكر اهلل يكوف
ص ّْ
ف نػى ٍف ىسه بمقتضى طبعه يكوف معاندان
معاندان ٌ
للحق ،من ٓب يي ى

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………522.…………...

١تا ال يفهمه من اٟتق ،إالٌ أ ٌف عقله لو أحياه بال ٌذكر ،٭تكم بأ ٍف
يتبُت له بدليل ٤ت ىكم من الشرع.
ال يمكر ما ٓب يعلمه حىت ٌ
إ ٍف ٓب ٬تد دليبلن ٤ت ىكمان بل ب ٌد له من السكوت كاإلشتغاؿ
كيقر على األمر ٔتا هو عليه
بالعمل إٔب أ ٍف ٌ
يتبُت له األمرٌ ،
دليل ٤ت ىكم.
إٚتاالن ،كال يقوؿ بالتفصيل إالٌ إذا كاف له ي

وأ ّا و يفة الكا ل :ز عليه ٌأكالن بكتماف ـ ا علٌمه اهلل من
السٌر كقع ُب ا٠تطر ،مضا ان
األسرار ،ضركرة أ ٌف العبد إذا أ شى ٌ
إٔب تضييعه ؿلعًٍلم .
في خرب ا١تعلٌى بن خميس قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل  :يا
َّ
أمرنا كال تذعه..إٔب أ ٍف قاؿ:يا معلٌى :ىمن أذاع أمرنا كٓب
يم ىعلى:أي ٍكتي ٍم ى
يكتمه أذلٌه اهلل به ُب ال ٌدنيا.
دؿ هذا اٟتديث على أ ٌف اإل شاء لغَت أهل األمانة كاليقُت
ٌ
موجب للذلٌة ُب ال ٌدنيا ،اٟتاصل  :أنه ال ب ٌد من الكتماف إالٌ عن
األئمة عن التصريح با١تعارؼ ،لعدـ
أهله ،كلعلٌه الوجه ُب سكوت ٌ
العامة لفهمها ،بل أ ًيمركا بالر ق مع الماقص.
قابليٌة ٌ
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في الكاُب الشريف عن عبد العزيز القراطيسي قاؿ  :قاؿ ٕب
أبو عبد اهلل  " :يا عبد العزيز إ ٌف اإلٯتاف عشر درجات ..إٔب
أ ٍف قاؿ  :كإذا رأيت من هو أسفل ممك بدرجة ار عه إليك
ٖتملن عليه ما ال يطيق تكسره ،إ ٌف ىمن كسر مؤممان
بر ق ،كال َّ
عليه جربه".
يعلم من هذا ا٠ترب أ ٌف بياف دقائق العلوـ للماقص رٔتا أكجب
كسره كخركجه عن ال ٌدين بسبب اإلنكار لعدـ قدرته على
بصره اهلل تعأب ْتقائق األمور من أف ير ق
التحمل ،بل ب ٌد ١تىن ٌ
ٌ
ا١ترسلُت  " :إنا
با١تؤمن الضعيف كال يكسره ،من هما قاؿ سيٌد ى
معشر األنبياء نكلٌم الماس على قدر عقو٢تم "" ،كىمن كسر مؤممان
تأمل.
عليه جربه"ٌ ،
النو ة النكن نيّة:
الوالية آلؿ البيت
قلما سابقان إ ٌف األخبار أ ٌكدت على أ٫تية ى
الرخصة
عليهم َّ
السبلـ كإنه ال رخصة ُب ترؾ الوالية كما جاءت ٌ
اٟتج كالزكاة ،بل ب ٌد من كجوب اإلعتقاد
الصوـ ك ٌ
ُب ٌ
الصبلة ك ٌ
لسبلـ ،ككجوب اإلعتقاد تارةن يكوف إٚتاليان
بواليتهم عليهم ا َّ
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كأخرل يكوف تفصيليٌانٌ ،أما اإلعتقاد اإلٚتإب بالوالية ،تقريره من
حيث ما دلٌت عليه اآليات كاألخبار على ٨تو العموـ كأ ٌف اإلٯتاف
األئمة كإمامتهم كاف ُب إطبلؽ إسم :
با٠تطوط العريضة ألعياف ٌ
"ا١تؤمن" على صاحبه.
ك ٌأـا اإلعتقاد التفصيلي ببياف :أ ٌف اهلل تعأب قبل أ ٍف ٮتلق
٤تمد
ا٠تلق ،كاف كٓب يكن معه شيءٍ ،بٌ إ ٌف ٌأكؿ ما خلق هو نور ٌ
السبلـ هم ٌأكؿ ا١تخلوقُت كاقرّٔم إليه تعأب،
٤تمد عليهم َّ
كآؿ ٌ
بل ٤تالة هم العار وف الكاملوف ٔتعار ه تعأب ،ا١تعارؼ كا٠تلق
يدكر مدار كجودهم ،في الزيارة اٞتامعة قاؿ موالنا اإلماـ ا٢تادم
اٟتجة قبل ا٠تلق
 " :بكم تح اهلل كبكم ٮتتم " ،كُب ا٠ترب ٌ :
كمع ا٠تلق كبعد ا٠تلق(.)ٔٙٙ
االمر بيد آؿ البيت ،كهم العار وف ْتقيقة األمر ،ككيفيٌة
و
حيمئذ ال يكوف الطريق إالٌ ٔتا بيٌموا ،بل ب ٌد من
السَت إليه تعأب،
اإلقتصار كاألخذ ٔتا قالوا ال غَت.
الركحي معهم ،حاصله:
ك ٌأما معٌت السَت ٌ
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ا١تطهرة،
إ ٌف ا١تعارؼ حسبما أشرنا سابقان ترجع إٔب أركاحهم َّ
بل ٤تالة هم اآليات اإل٢تيٌة كاألٝتاء اٟتسٌت ،كمظاهر صفات
لتكميل
اٞتبلؿ كاٞتماؿ ،كمن ا١تعلوـ أهنم الوسائط التكويميٌة
متصر وف ُب األركاح،
البشر ،كمعٌت ذلك أهنم بركحهم ا١تباركة ٌ
الفيض ممه تعأب يشمل األركاح الضعيفة بواسطتهم ،بل ب ٌد من
دؿ عليه قوله :
اإلستمداد ممهم ُب السَت إٔب ا١تعارؼ بمح وو ٌ
توجه بكم "" ،اركاحكم ُب األركاح كأنفسكم ُب
كمن قصده ٌ
"ى

المفوس" ،أي إ ّن أ رواوكت نون ة ف األرواح تنصرف بجا
وتفيض عقيجا بالكساوت الرووية والنفليّة والفكرّة ،بل

الصلة البد يّة والسلسيّة.
تفيض عقيجا
ّ
التوجه ّٔم سبب لقصده تعأب ،كهذا أمر دقيق ال يفهمه
ٌ
يتوهم ممه الشرؾ عمد
الذهن ا١تشوب با٢تيئات المفسانيٌة ،بل رٌٔتا ٌ
ذكم المفكس الضعيفة كلكمه عُت اإلٯتاف عمد أهل اليقُت.
تفصيل ذله:
كل ٥تلوؽ
إ ٌف ٌ
الركح قاصد إليه تعأب ال غَت ،لكمه لضعفه [ك ٌ
سواهم ضعيف حسبما جاء ُب األخبار ] يتوجه ّٔم ،أم يمظر
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إليه تعأب بالمظر إليهم ،هم كجه اهلل كما ُب ا٠ترب ،كُب عُت أهنم
مظاهر صفات اٞتبلؿ كا ٞتماؿ ،هم عُت صفاته اٞتبلليٌة
ي
(*)
كجل ،ما أرادكه
كاٞتماليٌة ٔتعٌت أ ٌف إرادهتم هي إرادة اهلل ٌ
عز ٌ

يستلزـ إرادة اهلل تعأب ال ٤تالة  :و ا تشاؤن إوّ أ ْن شاا اهلل 
كجل
كما كرهوه يستلزـ كر ق اهلل له دكف انفكاؾ كاثميميٌة بيمه ٌ
عز ٌ
كبيمهم كما ُب دعاء رجب  " :ال رؽ بيمك كبيمها إالٌ أهنم عبادؾ
كخلقك ،"..هذا هو الصواب ُب كوهنم عُت صفاته ،كليس ما
بعض من أهنم عُت صفاته با١تعٌت القدمي الٌذم ليس
يتصوره ه
ٌ
كراءه علٌة توجده ْتيث ال يمف ٌكوف عن الذات األحديٌة ،إنه
بالضركرة الفلسفيٌة كالشرعيٌة ،كذلك لكوهنم من
معلوـ البطبلف ٌ
ا١تعاليل ا١تحدثة اليت هي ْتاجة إٔب العلٌة ابتداءان كاستمراران ،كّٔذا
تصوره بعض احملركرين ا١توسوسُت بكتب الفلسفة
يمد ع أيضان ما ٌ
السبلـ ذكات قدٯتة
األئمة عليهم َّ
دكف مراجعة خبَت من أ ٌف ٌ
لكوهنم ُب علم اهلل تعأب ،إ ٌف كوهنم ُب علم اهلل ال يستلزـ كوهنم
)*( يشهد ٢تذه ال ٌدعول كأهنم عُت صفاته ،كوهنم كجه اهلل كعُت اهلل حسبما كرد ُب األخبار  .كُب بعض
األخبار "٨تن كاهلل األٝتاء اٟتسٌت اليت ال يقبل اهلل من العباد عمبلن إالٌ ٔتعر تما ".
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قدماء با١تعٌت األزٕب للقدميٌة أم العلٌة اليت ليس قبلها علٌة ٗترجها
من العدـ إٔب الوجود ،بل ا١تراد بقدميتهم هو أهنم ٌأكؿ خلق اهلل
تعأب حيث ٓب ٮتلق قبلهم أحدان على اإلطبلؽ ،هم قدماء
بالقياس إٔب ا١تاهيات اإلمكانيٌة ،ك ٌأما بالقياس إٔب اهلل تعأب هم
األكؿ الصادر من العلٌة األكٔب كهو اهلل تعأب ،تدبٌر تغمم.
ا١تعلوؿ ٌ
كجل إ٪تا هو
كباٞتملة :إ ٌف المظر إٔب ا١توصوؼ كهو اهلل ٌ
عز ٌ
السبلـ هم الطريق
بالمظر عن طريق صفاته ،كأهل البيت عليهم َّ
الواسع إليه تعأب كما يشَت إليه قوله ُ ب ال ٌدعاء  " :كطريقان
إليك ،ا١تمظور هو
إليك مهيعان" أم اجعل الميب ٕب طريقان مبسوطان ى
ى
اهلل تعأب كما به المظر هو أركاحهم الطاهرة ،كليس هذا غلوان ُب
حقهم ،بل ٢تم مقامات مميعة ال يسع ا١تقاـ بياهنا أل ٌف القلوب ال
الربوبيٌة كقولوا ُب ح ٌقما ما شئتم " بل
تعيها .كُب ا٠ترب" :نػزلونا عن ٌ
ب ٌد للسالك و
التوسل ّٔم ُب ٚتيع حاالته ،هم األدالٌء
ف
ـ
حيمئذ
ٌ
:
إليه تعأب تشريعان كتكويمان ،كحسبما كرد ُب الزيارة اٞتامعة
"كأبواب اإلٯتاف " ،معٌت كوهنم أبوابان لئلٯتاف أم أنه ال يعرؼ
اإلٯتاف علمان كال حاالن كال متعلقان كال ٖتصيبلن إالٌ ّٔم ،يجب على
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الكل إتياف هذه األبواب ؿ ٖتقق اإلطاعة هلل كللرسوؿ كألكٕب
ٌ
األمر.
في الكاُب باب أنه ال يعرؼ إالٌ به ،بإسماده عن أيب بصَت
عز
عن موالنا اإلماـ الصادؽ  قاؿ :األكصياء هم أبواب اهلل ٌ
احتج
كجل اليت يؤتى ممها ،كلوالهم ما عي ًر ى
ؼ اهلل ٌ
كجل ،كّٔم ٌ
عز ٌ
ٌ
اهلل تبارؾ كتعأب على خلقه.
كؼ عن موالنا اإلماـ الصادؽ  قاؿ  :أىب اهلل أ ٍف
يه
لكل
لكل شيئ سببان ،كجعل ٌ
٬ترم األشياء إالٌ بأسبأّا ،جعل ٌ
لكل علم بابان
لكل شرح علمان ،كجعل ٌ
سبب شرحان ،كجعل ٌ
ناطقان ،عر ه ىمن عر ه ،كجهله ىمن جهله ،ذلك رسوؿ اهلل ك٨تن.
كُب بصائر الدرجات بإسماده إٔب هاش ـ بن أيب عمار قاؿ :
ٝتعت أمَت ا١تؤممُت  يقوؿ :أنا عُت اهلل ،كأنا جمب اهلل ،كأنا
ي
يد اهلل ،كأنا باب اهلل(.)ٔٙٚ
كقد أكرد صاحب البحار (*) بابان خاصان حوؿ أهنم عليهم
السبلـ باب اهلل كجمبه كيده ككجهه ،كاآلٌب:
َّ

)*( ْتار األفكار.ُُٗ/ِْ:
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(ٔ) ـ قب( ،ا١تماقب البن شهرآشوب ) عن أيب اِب اركد عن
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو 
اإلماـ الباقر ُ ب قوله تعأب  :ا َـ َّرط ُ
قاؿ٨ :تن جمب اهلل.
(ٕ) ـ أبو ذر ُب خرب عن الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :يا

علي  يوـ القيامة أعمى أبكم يتكبكب
أبا ذر يؤتى ّتاحد ٌ
ْت ِف
ُب ظلمات يوـ القيامة يمادم  ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
َو ْن ِ القَّ ِو.
األئمة العظاـ :الصادؽ كالباقر كالسجاد ُ ب هذه
(ٖ) ـ ٌ
اآلية قالوا :جمب اهلل علي كهو حجة اهلل على ا٠تلق يوـ القيامة.
(ٗ) ـ اإلماـ الرضا ِ  ف َو ْن ِ القَّ ِو  قاؿُ :ب كالية
علي .

(٘) ـ قاؿ أمَت ا١تؤممُت  :أنا صراط اهلل أنا جمب اهلل.
ْس ِ
الل ِْ
واإل ْ ر ِام  قاؿ
( )ٙـ قوله وَـ ْبتى َو ْووُ َربِّل َ
ه ذُو ال َ
اإلماـ الصادؽ ٨ :تن كجه اهلل.
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( )ٚـ ركل أبو ٛتزة عن اإلماـ الباقر  كضريس الكماسي
ه إِوّ
عن اإلماـ الصادؽ ُ ب قوله تعأب ُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
َو ْو َجوُ قاؿ ٨ :تن الوجه الذم يؤتى اهلل ممه.
( )ٛـ جامع الفوائد كتأكيل اآليات الظاهرة عن ٤تمد بن
العباس عن أٛتد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاؽ عن عبد اهلل
بن ٛتاد عن ٛتراف عن ابن تغلب عن اإلماـ الصادؽ عن آبائه
ْت
عليهم َّ
السبلـ ُب قوؿ اهلل تعأب   :ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
ِف َو ْن ِ القَّ ِو  قاؿ :خلقما اهلل جزءان من جمب اهلل كذلك قوله
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  يعٍت ُب
عز كجل  :ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
كالية علي .
عز
تنضيح :معٌت اٞتمب لغةن هو  :ال يقرب كاٞتوار من اهلل ٌ
كجل ،كقيل  :هو الطريق ،قاؿ الزجاج :معٌت قوله :ا رطت ف
ٌ
يق اهلل الٌذم
ون اهلل  أم ما رطت ُب الطريق الٌذم هو طر ي
دعا٘ب إليه كهو توحيد اهلل كاإلقرار بمبٌوة رسوله ،كمن معا٘ب
اٞتمب :اٞتار ا١تبلصق ٞتاره كالماحية  ،كمعٌت اٟتديث  :ا ٌف اهلل
و
عز
الركحي ممه ٌ
خلقهم ّتزء من قدرته أك أهنم مبلصقوف بالقرب ٌ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………531.…………...

كجل ْتيث ال يمفصلوف عن القرب ممه ،كهذا ما أشار إليه
ٌ
اٟتديث رقم (ُٗ).
( )ٜـ ّٔذا اإلسماد عن عبد اهلل بن ٛتاد عن سدير قاؿ :
ٝتعت أبا عبد اهلل  يقوؿ كقد سأله رجل عن قوؿ اهلل عز
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  قاؿ أبو
كجل  :ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
عبد اهلل ٨ :تن كاهلل خلقما من نور جمب اهلل كذلك قوؿ
ْت ِف
الكا ر إذ استقرت به الدار  ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
َو ْن ِ القَّ ِو  يعٍت كالية ٤تمد كآؿ ٤تمد صلوات اهلل عليهم

أٚتعُت.

(ٓٔ) ـ كمػز( ،كمػز جامع الفوائد كتأكيل اآليات الظاهرة )
بن إدريس ع ف ابن عيسى عن
٤تمد بن العباس عن أٛتد
األهوازم عن ٤تمد بن إٝتاعيل عن ٛتزة بن بزيع عن علي بن
سويد السائي عن أيب اٟتسن ُ ب قوؿ اهلل عز كجل   :ا
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  قاؿ :جمب اهلل أمَت
َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
ا١تؤممُت علي بن أيب طالب  ككذلك من كاف بعده من
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األكصياء با١تكاف الرُبع إٔب أف يمتهي إٔب األخَت ممهم كاهلل أعلم
ٔتا هو كائن بعده.
(ٔٔ) ـ كمػز( ،كمػز جامع الفوائد كتأكيل اآليات الظاهرة )
٤تمد بن العباس عن عبد اهلل بن ٫تاـ عن عبد اهلل بن جعفر عن
إبراهيم بن هاشم عن ٤تمد بن خالد عن اٟتسن بن ٤تبوب عن
األحوؿ عن سبلـ بن ا١تستمَت قاؿ :سألت أبا جعفر  عن
ه إِوّ َو ْو َجوُ قاؿ٨ :تن كاهلل
قوؿ اهلل عز كجلُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
كجهه الذم قاؿ  :كلن هنلك إٔب يوـ القيامة ٔتا أمر اهلل به من
طاعتما كمواالتما ذلك كاهلل الوجه الذم هو قاؿ ُّ ُ  :دل َ ْف ٍا
ه إِوّ َو ْو َجوُ كليس مما ميت ٯتوت إال كخلفه عاقبة ممه إٔب
ىالِ ٌ
يوـ القيامة.
(ٕٔ) ـ كمػز( ،كمػز جامع الفوائد كتأكيل اآليات الظاهرة )
عبد اهلل بن العبلء عن ا١تذارم عن ابن مشوف عن األصم عن عبد
اهلل بن القاسم عن صاّب بن سهل عن أيب عبد اهلل  قاؿ:
ه إِوّ َو ْو َجوُ  قاؿ٨ :تن كجه اهلل
ٝتعته يقوؿ ُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
عز كجل.
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(ٖٔ) ـ س( ،تفسَت القمي ) أيب عن ابن أيب عمَت عن

ُ ب قوله :

ممصور بن يونس عن أيب ٛتزة عن أيب جعفر
ه إِوّ َو ْو َجوُ  قاؿ :يفٌت كل شي ء كيبقى
ُّ ُ دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
الوجه اهلل أعظم من أف يوصف ؟ ال كلكن معماه كل شي ء هالك
إال د يمه ك٨تن الوجه الذم يؤتى اهلل ممه ٓب نػزؿ ُب عباده ما داـ
اهلل له يهم ركية إذا ٓب يكن له يهم ركية ر عما إليه فعل بما ما
أحب قلت :جعلت داؾ كما الركية قاؿ :اٟتاجة.
ـزل
ل َي ا أُ َ
(ٗٔ) ـ س( ،تفسَت القمي ) واتَّبِعُنا أ ْ
َو َ
إِلَْي ُك ْت ِ ْي َربِّل ُك ْت من القرآف ككالية أمَت ا١تؤممُت  كاألئمة،
س ا
كالدليل على ذلك قوؿ اهلل عز كجل  :أَ ْن تَـ ُت َ
نل َـ ْف ٌ
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  قاؿُ :ب اإلماـ لقوؿ
َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ

الصادؽ ٨ تن جمب اهلل.

(٘ٔ) ـ س( ،تفسَت القمي ) اآلية هكذا ْ ِ ي َربِّل ُك ْت ِ ْي
ِ
س
ذاب بَـ ْغنَةً وأَْـنُ ْت و تَ ْشعُ ُرو َن أَ ْن تَـ ُت َ
َـ ْب ِل أَ ْن َأْتيَ ُك ُت ال َْع ُ
نل َـ ْف ٌ
لم ا سر الصادؽ  جمب اهلل باألئمة دؿ ذلك على
اآلية ٌ

أف ما أمر اهلل ٔتتابعته ُب اآلية السابقة شامل للوالية تدبر.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………534.…………...

( )ٔٙـ ير( ،بصائر الدرجات ) ٤تمد بن اٟتسُت عن أٛتد

بن بشر عن حساف اٞتماؿ عن هاشم بن أيب عمار قاؿ ٝ :تعت
أمَت ا١تؤممُت  يقوؿ :أنا عُت اهلل كأنا جمب اهلل كأنا يد اهلل
كأنا باب اهلل.
( )ٔٚـ ير( ،بصائر الدرجات ) أٛتد عن اٟتسُت عن ضالة

عن القاسم بن بريد عن مالك اٞتهٍت قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل
 يقوؿ :أنا شجرة ـف جمب اهلل من كصلما كصله اهلل ٍب تبل
ْت ِف
هذه اآلية أَ ْن تَـ ُت َ
س ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
نل َـ ْف ٌ
الل ِ
اخ ِر َي.
ت لَ ِس َي َّ
َو ْن ِ القَّ ِو وإِ ْن ُ ْن ُ
( )ٔٛـ ير( ،بصائر الدرجات ) أٛتد بن ٤تمد عن علي بن
اٟتكم عن ا١تسلي عن عبد اهلل بن سليماف قاؿ  :قلت أليب عبد
س ا َو ْل َرتى َعقى
اهلل  :قوؿ اهلل عز كجل :أَ ْن تَـ ُت َ
نل َـ ْف ٌ
ْت ِف و ْن ِ القَّ ِ
علي  جمب اهلل.
:
قاؿ

و
ا َـ َّرط ُ
َ
ٌ
( )ٜٔـ ج( ،اإلحتجاج) ُب حديث طويل يذكر يه إتياف

رجل من الزنادقة أمَت ا١تؤممُت عليه السبلـ كسؤاله عما اشتبه عليه
من آيات القر آف كظن التماقض يها أجابه عليه السبلـ كأسلم
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ْت
كاف ٦تا سأله قوله كأجده يقوؿ   :ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
ِف َو ْن ِ  القَّ ِو َأَْـنَسا تُـ َنلُّدنا َـثَ َّت َو ْووُ القَّ ِو  وُ ُّدل َ ْف ٍا
لاب الْيَ ِسي ِي 
ىالِ ٌ
لاب الْيَ ِسي ِي ا أ ْ
ه إِوّ َو ْو َجوُ  وأ ْ
َص ُ
َص ُ
الش ِ
الش ِ
لاب ِّل
لاب ِّل
سال  ما معٌت اٞتمب
سال ا أ ْ
وأ ْ
َص ُ
َص ُ
كالوجه كاليمُت كالشماؿ إف األمر ُب ذلك ملتبس جدان ؟ أجابه
كحر وا كثَتان من القرآف
عليه السبلـ بأف ا١تما قُت قد ٌ
غَت كا ٌ
كأسقطوا أٝتاء ٚتاعة ذكرهم اهلل بأٝتائهم من األكصياء كمن
ا١تما قُت لكن أعمى ا هلل أبصارهم ًتكوا كثَتان من اآليات الدالة
على ضل ممػزلة أكليائه ك رض طاعتهم ٍب ذكر عليه السبلـ كثَتان
من ذلك إٔب أف قاؿ  :كقد زاد جل ذكره ُب التبياف كإثبات اٟتجة
س ا
السبلـ  :أَ ْن تَـ ُت َ
بقوله ُب أصفيائه كأكليائه عليهم َّ
نل َـ ْف ٌ
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  تعريفان للخليؽة قرّٔم
َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّرط ُ
أال ترل أنك تقوؿ بلف إٔب جمب بلف إذا أردت أف تصف قربه
ممه إ٪تا جعل اهلل تبارؾ كتعأب ُب كتابه هذه الرموز اليت ال يعلمها
غَته كغَت أنبيائه كحججه ُب أرضه لعلمه ٔتا ٭تدثه ُب كتابه
ا١تبدلوف من إسقاط أٝتاء حججه ممه كتلبيسهم ذلك على األمة
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ليعيموهم على باطلهم أثبت يه الرموز كأعمى قلؤّم كأبصارهم
١تا عليهم ُب تركها كترؾ غَتها من ا٠تطاب الداؿ على ما أحدثوه
يه كجعل أهل الكتاب القائمُت به كالعا١تُت بظاهره كباطمه من
الل ِ
ُك لَجا ُ َّل ِوي ٍي
ساا تُـ ْؤتِف أ ُ
ت و َـ ْرعُجا ِف َّ
َصقُجا أابِ ٌ
شجرة أ ْ
بِِإ ْذ ِن َربِّلجا  أم يظهر مثل هذا العلم حملتمليه ُب الوقت بعد
الوقت كجعل أعداءها أهل الشجرة ا١تلعونة الذين حاكلوا إطفاء
ِ
نرهُ ٍ ب بُت 
نور اهلل بأ واههم وَأْبَى القَّوُ إِوّ أَ ْن ُن َّت ُ َ
ه إِوّ
ذلك بأكضح البياف إٔب أف قاؿ  :كأما قوله ُّ ُ دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
َو ْو َجوُ ا١تراد كل شي ء هالك إال ديمه ألف من احملاؿ أف يهلك
ممه كل شي ء كيبقى الوجه هو أجل كأعظم كأكرـ من ذلك كإ٪تا
يهلك من ليس ممه أال ترل أنه قاؿ ُّ ُ  :دل ي َعقَْيجا ٍ
ان
َْ
ه فصل بُت خلقه ككجهه.
وَـ ْبتى َو ْووُ َربِّل َ
(ٕٓ) ـ س( ،تفسَت القمي) علي بن اٟتسُت عن الربقي عن
البزنطي عن هشاـ بن سآب عن ابن طريف عن أيب جعفر 
ُب قوؿ اهلل تعأب تَبار َك است ربِّل َ ِ
ْس ِ
الل ِْ
واإل ْ ر ِام  قاؿ
ه ذ ي ال َ
َ ُْ َ
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٨ :تن جبلؿ اهلل ككرامته اليت أكرـ اهلل تبارؾ كتعأب العباد
بطاعتما.
(ٕٔ) ـ ؾ( ،إؾماؿ الدين ) ابن الوليد عن الصفار عن ابن
أيب ا٠تطاب عن جعفر بن بشَت عن عمر بن أباف عن ضريس
الكماسي عن أيب عبد اهلل ُ ب قوؿ اهلل عز كجل ُّ ُ  :دل
ه إِوّ َو ْو َجوُ قاؿ٨ :تن الوجه الذم يؤتى اهلل ممه.
َ ْف ٍا ىالِ ٌ

(ٕٕ) ـ يد( ،التوحيد) العطار عن أبيه عن سهل ع ف ابن
يزيد عن ٤تمد بن سماف عن أيب سبلـ عن بعض أصحابما عن
أيب جعفر  قاؿ٨ :تن ا١تثا٘ب اليت أعطاها اهلل نبيما صلٌى اهلل
عليه كآله كسلَّم ك٨تن كجه اهلل نتقلب ُب األرض بُت أظهركم
عر ما من عر ما كمن جهلما أمامه اليقُت.

اب عيسى عن علي
(ٖٕ) ـ يد( ،التوحيد) أيب عن سعد عن ف
بن سيف عن أخيه اٟتسُت عن أبيه سيف بن عمَت عن خيثمة
قاؿ :سألت أبا عبد اهلل  عن قوؿ اهلل عز كجل ُّ ُ  :دل
ه إِوّ َو ْو َجوُ  قاؿ :ديمه ككاف رسوؿ اهلل صلٌى اهلل
َ ْف ٍا ىالِ ٌ
عليه كآله كسلَّم كأمَت ا١تؤممُت عليه السبلـ دين اهلل ككجهه كعيمه
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ُب عباده كلسانه الذم يمطق به كيده على خلقه ك٨تن كجه اهلل
الذم يؤتى ممه لن نػزاؿ ُب عباده ما دامت هلل يهم ركية قلت :
كما الركية؟ قاؿ  :اٟتاجة إذا ٓب يكن هلل يهم حاجة ر عما إليه
صمع ما أحب.
(ٕٗ) ـ يد( ،التوحيد) الدقاؽ عن األسدم عن الربمكي عن
ابن أباف عن بكر ع ف اٟتسُت بن سعيد عن ا٢تيثم بن عبد اهلل
عن مركاف بن صباح قاؿ  :قاؿ أبو عبد اهلل عليه السبلـ  :إف اهلل
عز كجل خلقما أحسن خلقما كصورنا أحسن صورنا كجعلما
عيمه ُب عباده كلسانه الماطق ُب خلقه كيده ا١تبسوطة على عباده
بالرأ ة كالرٛتة ككجهه الذم يؤتى ممه كبابه الذم يدؿ عليه كخزانه
ُب ٝتائه كأرضه بنا أأسرت األ سار وأ نعت الثسار وورت

األ جار وبنا أ ـزل غيي اللساا و بت عش األرض وبعبا تنا
عبد اهلل ولن و لي ا عبد اهلل.

(ٕ٘) ـ يد( ،التوحيد) الدقاؽ عن األسدم عن المخعي عن

المو لي عن علي بن اٟتسُت عمن حدثه عن عبد الر ٛتن بن كثَت
عن أيب عبد اهلل  قاؿ :إف أمَت ا١تؤممُت عليه السبلـ قاؿ  :أنا
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علم اهلل كأنا قلب اهلل الواعي كلساف اهلل الماطق كعُت اهلل الماظرة
كأنا جمب اهلل كأنا يد اهلل.
( )ٕٙـ ير( ،بصائر الدرجات) ٤تمد بن إٝتاعيل الميشابورم
عن أٛتد بن اٟتسن الكوُب عن إسماعيل بن نصر كعلي بن عبد
اهلل ا٢تامشي عن عبد الرٛتن مثله.
( )ٕٚـ مع( ،معا٘ب األخبار ) يد( ،التوحيد) ابن الوليد عن
ابن أباف عن اٟتسُت بن سعيد عن المضر عن ابن سماف عن أيب
بصَت عن أيب عبد اهلل  قاؿ أمَت ا١تؤممُت ُ ب خطبته :
أ ا الجا ي وأ ا السجندي وأ ا أب و الينا ى والسلا يي وزوج
األرا ل وأ ا قسأ ل ضعيف و أ ي ل خائف وأ ا ائد

السؤ نيي إلى السنة وأ ا وبل اهلل السنيي وأ ا عروة اهلل النأتى

و قسة النتنى كأنا عُت اهلل كلسانه الصادؽ كيده كأنا جمب اهلل
ت ِف
الذم يقوؿ  :أَ ْن تَـ ُت َ
س ا َو ْل َرتى َعقى ا َـ َّر ْط ُ
نل َـ ْف ٌ
َو ْن ِ القَّ ِو  كأنا يد اهلل ا١تبسوطة على عباده بالرٛتة كا١تغفرة كأنا
باب حطة من عر ٍت كعرؼ حقي قد عرؼ ربه أل٘ب كصي نبيه
ُب أرضه كحجته على خلقه ال يمكر هذا إال راد على اهلل كرسوله.
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( )ٕٛـ ير( ،بصائر الدرجات) أٛتد بن ٤تمد عن الربقي عن

المضر بن سويد عن ٭تِت اٟتليب عن عبد اهلل بن مسكاف عن
مالك اٞتهٍت قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اهلل  يقوؿ :إنٌا شجرة من
جمب اهلل أك جذكة من كصلما كصله اهلل.
( )ٕٜـ ير( ،بصائر الدرجات ) أٛتد بن ٤تمد عن اٟتسُت

عن ضالة عن البطائٍت عن ابن عمَتة عن أيب بصَت عن اٟتارث
بن ا١تغيرة قاؿ  :كما عمد أيب عبد اهلل  سأله رجل عن قوؿ
ه إِوّ َو ْو َجوُ قاؿ  :ما
اهلل تبارؾ كتعأب ُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
يقولوف؟ قلت  :يقولوف هلك كل شي ء إال كجهه قاؿ  :سبحاف
اهلل لقد قالوا عظيما إ٪تا عٌت كل شي ء هالك إال كجهه الذم
يؤتى ممه ك٨تن كجهه الذم يؤتى ممه.
(ٖٓ) ـ ير( ،بصائر الدرجات ) اٟتجاؿ عن صاّب بن
السمدم عن ابن ٤تبوب عن األحوؿ عن سبلـ بن ا١تستمَت قاؿ :
ه إِوّ
سألت أبا جعفر  عن قوؿ اهلل ُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
َو ْو َجوُ قاؿ ٨ :تن كاهلل كجهه الذم قاؿ كلن يهلك يوـ
القيامة من أتى اهلل ٔتا أمر به من طا عتما كمواالتما ذاؾ الوجه
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ه إِوّ َو ْو َجوُ  ليس مما ميت
الذم قاؿ اهلل ُّ ُ دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
ٯتوت إال خلف ممه إٔب يوـ القيامة.
(ٖٔ) ـ ير( ،بصائر الدرجات ) ابن يزيد عن ابن أيب عمَت
عن ممصور عن جليس أليب ٛتزة عن أيب ٛتزة قاؿ  :قلت أليب
جعفر  :جعلٍت اهلل داؾ أخرب٘ب عن قوؿ اهلل تبارؾ كتعأب :
ه إِوّ َو ْو َجوُ  قاؿ :يا بلف يهلك كل شي ء
ُّ ُ دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
كيبقى الوجه اهلل أعظم من أف يوصف كلكن معماها كل شي ء
هالك إال ديمه ٨تن الوجه الذم يؤتى ممه ٓب نػزؿ ُب عباد اهلل ما
داـ هلل يهم ركية قلت  :كما الركية جعلٍت اهلل داؾ؟ قاؿ :
أحب
حاجة إذا ٓب يكن له يهم حاجة ر عما إليه يصمع بما ما .
(ٕٖ) ـ يد( ،التوحيد) بإسماده عن صفواف عن أيب عبد اهلل
ه إِوّ َو ْو َجوُ قاؿ :من
ُ ب قوله عز كجلُّ ُ  :دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
أتى اهلل ٔتا أمر به من طاعة ٤تمد كاألئمة من بعده صلى اهلل عليه
نل َـ َت ْد
الر ُس َ
كآله هو الوجه الذم ال يهلك ٍب قرأ ْ َ ي ُ ِط ِع َّ
َطاع القَّوَ.
أ َ
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(ٖٖ) ـ بإسماده أيضا عن صفواف عمه عليه السبلـ قاؿ ٨ :تن

كجه اهلل الذم ال يهلك.

(ٖٗ) ـ سن( ،احملاسن) بإسماده عن اٟتارث المضرم قاؿ :
سألت أبا عبد اهلل  عن هذه اآل ية قاؿ  :كل شي ء هالك
إال من أخذ الطريق الذم أنتم عليه.
(ٖ٘) ـ ف( ،عيوف أخبار الرضا عليه السبلـ ) ُب حديث
طويل عن أيب الصلت عن الرضا  قاؿ :قلت :يا ابن رسوؿ
اهلل ما معٌت ا٠ترب الذم رككه أف ثواب ال إله إال اهلل المظر إٔب
كجه اهلل تعأب قاؿ  :يا أبا الصلت من كصف اهلل بوجه كالوجوه
قد كفر كلكن كجه اهلل أنبياؤه كرسله كحججه  الذين ّٔم
يتوجه إٔب اهلل عز كجل كإٔب ديمه كمعر ته كقاؿ اهلل عز كجل :
ه إِوّ َو ْو َجوُ  المظر إٔب أنبياء اهلل تعأب كرسله
ُّ ُ دل َ ْف ٍا ىالِ ٌ
السبلـ ُب درجاهتم ثواب عظيم لل مؤممُت يوـ
كحججه عليهم َّ
القيامة كقد قاؿ الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :من أبغض أهل
بييت كعًتٌب ٓب ير٘ب كٓب أره يوـ القيامة.
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( )ٖٙـ ركل الكفعمي عن اإلماـ الباقر ُ ب تفسَت هذا

الكبلـ أنه قاؿ  :معماه أنه ليس شي ء أقرب إٔب اهلل تعأب من
رسوله كال أقرب إٔب رسوله من كصيه هو ُب القرب كاٞتمب كقد

س ا َو ْل َرتى َعقى ا
بُت اهلل تعأب ذلك ُب قوله أَ ْن تَـ ُت َ
نل َـ ْف ٌ
ْت ِف َو ْن ِ القَّ ِو  يعٍت ُب كالية أكليائه كقاؿ ُ ب
َـ َّرط ُ
قو٢تم باب اهلل  :معماه أف اهلل احتجب عن خلقه بمبيه كاألكصياء
من بعده ك وض إليهم من العلم ما علم اح تياج ا٠تلق إليه ك١تا
َّ
علي  العلوـ
استوَب الميب صلٌى اهلل عليه كآله كسلم على ٌ
كاٟتكمة قاؿ  :أنا مديمة العلم كعلي بأّا كقد أكجب اهلل على
ْباب ُس َّسداً
خلقه االستكانة لعلي  بقوله :ا ْ ُخقُنا ال َ
ِ
ِ
س ِ
وسنـز ُد ال ُْس ْل ِ
يي أم
و ُنلُنا وطَّةٌ َـغْف ْر لَ ُك ْت َخطا ا ُ ْت َ
َ
الذين ال يرتابوف ُب ضل الباب كعلو قدره كقاؿ ُب موضع آخر :
نت ِ ْي أَبْنابِجا يعٍت األئمة عليهم السبلـ الذين هم
وأْتُنا الْبُـيُ َ
بيوت العلم كمعادنه كهم أبواب اهلل ككسيلته كالدعاة إٔب اٞتمة
كاألدالء عليها إٔب يوـ القيامة.
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السبلـ األبواب كالبيوت كما يشَت إليه حديث
هم عليهم َّ
الكوا قاؿ  :قاؿ أمَت ا١تؤممُت ٨ :تن البيوت
اإلحتجاج عن ٌ
اليت أمر اهلل أ ٍف تؤتى من أبوأّا ،محن أبواب اهلل كبيوته.
كمعٌت الباب هو :ما ييدخل ممه إٔب شيء خارجي أك معموم،
ككوهنم أبوابان إٔب ا١تعا٘ب كا١تعارؼ كالتوحيد كما مشَت إليه حديث
الس ٌجاد  قاؿ :يا جابر أكتدرم ما
جابر عن موالنا اإلماـ ٌ
ا١تعر ة؟ ا١تعر ة إثبات التوحيد ٌأكالنٍ ،بٌ معر ة ا١تعا٘ب ثانيانٍ ،بٌ معر ة
األبواب ثالثان.
كال ريب ُب أهنم أبواب للعلوـ كلٌها كما نطقت به األخبار
ا١تتواترة.
ك ٌأما كوهنم أبواب ٖتص يل تلك ا١تعارؼ كاٟتاالت ا١تعمويٌة،
يشهد ٢تا العلم كالوجداف ،من الماحية العلمية ظاهر أهنم
السبلـ بيٌموا كيفيٌة السلوؾ إليها ،كمن الماحية الوجدانيٌة
عليهم ٌ
السبلـ كما
تتم إالٌ ّٔم عليهم َّ
إ ٌف ٖتصيل اٟتقائق الواقعيٌة ال ٌ
تشهد به التجربة عمد ا١تخلصُت من اؿشيعة.
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ٌأما الماحية األكٔب (الماحية العلميٌة على إثبات كوهنم أبوابان
لتحصيل ا١تعارؼ ) قد دلٌت عليها اآليات كاألخبارٌ ،أما اآليات

الرسنل وأولف األ ر نكت 
قوله تعأب :أطيعنا اهلل وأطيعنا ّ

 ا أ جا الّذ ي آ َننا اتتنا اهلل و ن نا ع الصا يي  ،وَي

ننل اهلل ورسنلو والّذ ي آ َننا إ ّن وزب اهلل ىت الغالبنن.
هذه اآليات يها داللة على أ ٌف ىمن أطاع الصادقُت أكٕب
األمر كعمل بأكامرهم كاف من الفائزين من الماحية العلميٌة
الركحية كالفكريٌة.
كٌ
ٌأما األخبار كثَتة تق ٌدـ ممها ما كرد من أهنم البيوت اليت أـ ر
اهلل أ ٍف يؤتى من أبوأّا.
ك ٌأما الماحية الوجدانيٌة الدالٌة على أهنم أبواب اهلل لتحصيل
ا١تعارؼ كاٟتاالت ا١تعمويٌة ،ببياف:
كل شيء
أهنم حقيقة األٝتاء اٟتسٌت هلل تعأب كأهنا كسعت ٌ
ٔتا ٢تا سعة ُب ح ٌد نفسها.
كمن ا١تعلوـ أ ٌف ٚتيع ا١توجودات ،خصوصاي األركاح ال تصل
إٔب الكماؿ إالٌ باألٝتاء ،ك١تا كانت هي أنفسهم الشريفة ،بل
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السبلـ
السبلـ ،هم عليهم َّ
٤تالة تكوف الكماالت ّٔم عليهم َّ
السعة ،كبُت
الواسطة بُت حقائق تلك األٝتاء كٔتا ٢تا من ٌ
ا١توجودات ا٠تارجيٌة كاألركاح الكائمة ُب صراط الكماؿ ،كلّّ على
ا١تعرب عمها بكوهنم أبوابان لميلها.
حسبه ،تلك اٞتهة الواسطيٌة هي َّ
كهذا ا١تقاـ من شؤكف كاليتهم التكويميٌة كهي مقاـ السفارة
اإل٢تيٌة كالًتٚتاف اإل٢تي كمقاـ اإل اضة من عآب اإلطبلؽ األٝتى
إٔب عآب ا١توجودات ا٠تارجي التكويٍت ،كإٔب هذا كلٌه أيشَت ُب
ب ُب مقادير أموره هتبط إليكم كتصدر من
الر ٌ
الزيارة قوله" :إرادة ٌ
بيوتكم".
وبعبارة أخرى :هم باب اهلل إٔب ا٠تلق ٔتعٌت أ ٌف القوابل ا١تهيئة

كا١تاهيات اإلمكانيٌة تكوف حياهتا كٚتيع ما ٢تا من رٌّٔا ،كتقبلها
لتلك الفيوضات كا١تعارؼ ،هم أبواب ا٠تلق من اهلل
السبلـ
إليهم ،حقائق اإلٙباف تتحقق ُب القلوب بإ اضاهتم عليهم َّ
كما أشار إليه أيضان قوله  أليب خالد الكابلي ١تا سأؿ موالنا
ٌ
كجل   :آ ِ ننا باهلل ورسولو
اإلماـ أبا جعفر  عن قوله ٌ
عز ٌ
األئمة
والننر الّذي أ ـزلنا  قاؿ  :يا أبا خالد  :المور كاهلل ٌ
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٤تمد يوـ القيامة ،كهم فكر اهلل الٌذم أنػزؿ ،كهم نور اهلل
من آؿ ٌ

السماكات كاألرض ،واهلل ا أبا خالد لننر اإل ام ف قنب
ُب ٌ

السؤ نيي أ نر ي الشسس السضيئة بالنجار ،وىت واهلل ّننرون

عمن يشاء تظلم قلؤّم،
نورهم ٌ
قنب السؤ نيي ،ك٭تجب اهلل ي
كاهلل يا أبا خالد ال ٭تبٌما عب هد كيتوالنا حىت يط ٌهر اهلل قلبه كال
يطهر اهلل قلب و
عبد حىت يسلم لما ،كيكوف سلمان لما ،إذا كاف
ٌ ي ى
كآممىهي من زع يوـ القيامة
سلمان لما سلٌمه اهلل من شديد اٟتساب ،ى
األكرب(.)ٔٙٛ

كباٞتملة :إ ٌف حقائق اإلٯتاف قائمة ّٔم كال تكوف ألحد مهما
السبلـ
عبل شأنه سواء أكاف نبيٌان أـ كليان إالٌ بإ اضاهتم عليهم َّ
من الماحية التكويمية ال يماؿ أحد شيئان إالٌ ّٔم.
كقد جاء ُب األخبار ا١تستفيضة بأ ٌف أمَت ا١تؤممُت  هو
الٌذم ٯتَت العلم للمؤممُت ،كالٌذم ٌ
يدؿ أيضان على كوهنم أبوابان
ككاسطة لميل تلك اٟتقائق  :إ ٌف العلماء كالكاملُت من ا١تؤممُت
السبلـ.
كاألبداؿ كغَتهم إ٪تا استفادكا تلك ا١تقامات ممهم عليهم َّ
صفة اإلٯتاف كالوالية ال تقوـ إالٌ با١توصوؼ ػ أم ٔتا ذكركه عليهم
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السبلـ من الصفات اليت ٬تب أ ٍف يتصف ّٔا الشيعة من التقول
َّ
كالتواضع كا٠تشوع كاألمانة كصدؽ اٟتديث ككثرة ذكر اهلل ،كالفرع
السبلـ ُب ٚتيع ذلك أبوابه
ال يتحقؽ إالٌ باألصل ،كهم عليهم َّ
السبلـ كال تتحقق هذه الصفات
بل يوجد اإلٯتاف إالٌ ّٔم عليهم َّ
السبلـ ،كال يصعد أحد بعمله
ُب شيعتهم إالٌ من خبل٢تم عليهم َّ
إليه تعأب إالٌ بواسطتهم ،كال يقبل اهلل أعما٢تم إالٌ ّٔم عليهم
ا١تقربُت كالشهداء
ا١ترسلُت كا١تبلئكة َّ
َّ
السبلـ ،قلوب األ نبياء ك ى
كل مقبل
كل ساكن
ٌ
كل رطب كيابس ،ك ٌ
كمتحرؾ ك ٌ
كالصاٟتُت ك ٌ
بإقباله ،إٔب ما همالك من سبيل ا٠تَت ،كعاء إل اضاهتم عليهم
السبلـ يكلّّ ْتسب قابليته كاستعداده  .جعلما اهلل ٢تم كمعهم
َّ
كالعاملُت بأمرهم
كإليهم ،كمن مواليهم كشيعتهم كمتبعيهم
ٔتحمد كآله.
كا١تمتهُت بمهيهم ُب الدنيا كاآلخرة ٌ
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قاؿ " :أُشِّدُ اهللَ ٔأُشِّدُ والئكتْ ٔأُشّدَك ٖا وٕال ٙبّرا ظاِسُُٓ كباطٍْ،
ٔضسُّٓ كعالٌٗتْٔ ،أٌتَ الشّاِدُ عم ٜذلك ِٕٔ عّد ٙإلٗكَ ٔوٗثاق٘
ػػػػػػػػػػػػػػػ

ٖك.
لد "

الشهادة هي حضور ا١تشهود به عمد الشاهد ،كالشهادة على
قسمُت :تارنة هي شهادة حسيٌة كأخرل قلبيٌة  .كا١تراد هما الشهادة
القلبية ،كالشهيد من أٝتائه تعأب كهو الٌذم ال يغيب عمه شيء،
كالشهيد هو ً
العآب باألمور كاألشياء.
أجعل اهللى حاضران على أعمإب كأقوإب ،ككذا
كأ ي
يشهد اهللى أ م ي
أنت حاضر ،تعلم
أيشهد ا١تبلئكة كأيشهدؾ يا موالم حيث ى
يك يا سيٌدم ظاهران
جزئيات أعمإب كأقوإب ،كهذه شهادٌب ى
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كباطمان ،كسران كعبلنية ،كأنت الشاهد كاٟتاضر ك ً
العآب ٔتا أقوؿ
ي
ن ى
ٌ
ك عليه هو عهدم إليك
بسبب ما حباؾ إياه اهللي  .كالٌذم أشهدتي ى
إليك هو ما أكصي نفسي به ،ككذا هو ميثاقي
أم ما أسررتيهي ى
الٌذم أكثًق نفسي به أيضان ٕتاهك.
ك ٌأما كونه شاهدان ،هي قضيٌة قياساهتا معها عمد الشيعة
السبلـ كج ٌدهم
اإلماميٌة ١تا كرد ُب األخبار ا١تتواترة من أهنم عليهم َّ
٤تمد ا لشهود كالشهداء على ا٠تلق بأٚتعه ،مضا ان إٔب
رسوؿ اهلل ٌ
اآليات ال ٌدالٌة على ذلك ،ممها قوله تعأب  :أ َسي ان عقى بيّ ٍنة
ي ربّو و نقنه اى ٌد نو ( هود ،)ُٕ/كيشهد ٢تذا األخبار
ا١تفسرة ٢تا بأمَت ا١تؤممُت  كآؿ بيته الطاهرين ،ممها:
القطعيٌة ّْ
(ٔ) ـ ما ركاه الص ٌفار بإ سماده إٔب أيب اٞتاركد عن األصبغ
بن نباتة قاؿ  :قاؿ أمَت ا١تؤممُت  :كاهلل ما نزلت آية ُب كتاب اهلل
ُب و
مر على رأسه
ليل أك هنار إالٌ كقد علمت يمن نزلت كال ٌ
ا١تواسى إالٌ كقد أنزلت عليه آية من كتاب اهلل تسوقه إٔب اٞتمٌة أك
إٔب المار ،قاـ إليه رجل ،قاؿ  :يا أ مَت ا١تؤممُت ما اآلية اليت
ٝتعت اهلل يقوؿ  :أ َسي ان عقى بيّ ٍنة
نزلت يك؟ قاؿ له  :أما ى
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ي ربّو و نقنه اى ٌد نو  رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم
على بيٌمة من ربٌه كأنا شاه هد له يه كأتلوه معه(.)ٜٔٙ

علي بن إبراهيم كقوله :أ َسي ا ن عقى
(ٕ) ـ كُب تفسَت ٌ
بيّ ٍنة ي ربّو و نقنه اى ٌد نو و ي بقو
ناب نسى إ ام اً
الصادؽ  :إ٪تا أنزؿ أ َسي ان عقى
وروسةً قاؿ اإلماـ ٌ
بيّ ٍنة ي ربّو و نقنه اى ٌد نو إ ا اً وروسة و ي بقو ناب
نسى.)ٔٚٓ(

(ٖ) ـ قاؿ أخرب٘ب أبو اٟتسن علي بن ببلؿ ا١تهليب قاؿ :
حدثما علم بن عبد اهلل بن أسد األصفها٘ب قاؿ  :حدثما إبراهيم
بن ٤تمد الثقفي قاؿ :حدثما إٝتاعيل بن أباف قاؿ  :حدثما الصباح
بن ٭تِت ا١تز٘ب عن األعمش عن ا١تمهاؿ بن عمرك عن عباد بن عبد
اهلل قاؿ  :قدـ رجل إٔب أمَت ا١تؤممُت  قاؿ :يا أمَت ا١تؤممُت
ِ
أخرب٘ب عن قوله تعأب أ ََ
َف ْي ا َن َعقى بَـيِّلـنَ ٍة ْي َربِّلِو وَـ ْنـقُنهُ
ِ
اى ٌد ِ ْنوُ قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم  :الذم كاف
على بيمة من ربه كأنا الشاهد له كممه كالذم نفسي بيده ما أحد
جرت عليه ا١تواسي من قريش إال كقد أنزؿ اهلل يه من كتابه طائفة
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كالذم نفسي بيده ألف يكونوا يعلموف ما قضى اهلل لما أهل البيت
على لساف الميب األمي أحب إٕب من أف يكوف ٕب مل ء هذه
الرحبة ذهبا كاهلل ما مثلما ُب هذه األمة إال كمثل سفيمة نوح أك
كباب حطة ُب بٍت إسرائيل(ٔ.)ٔٚ

(ٗ) ـ عن بريد بن معاكية العجلي عن أيب جعفر  قاؿ:
الٌذم على بيٌمة ـ ف ربٌه رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم

كالٌذم تبله من بعده الشاهد ممه أمَت ا١تؤممُت ٍ ،بٌ أكصياؤه

كاحد بعد كاحد(ٕ.)ٔٚ

ٝتعت عليٌان كهو
(٘) ـ عن جابر بن عبد اهلل بن ٭تِت قاؿ :
ي
يقوؿ :ما من و
رجل من قريش إالٌ كقد أنزلت يه آية أك آيتاف من
كتاب اهلل ،قاؿ له رجل من القوـ  :ما نزؿ يك يا أمَت
ا١تؤممُت؟ قاؿ :أما تقرأ اآلية اليت ُب ا٢تود أ سي ان عقى بيّ ٍنة
صلل اهلل عليه كآله كسلَّم على
ي ربّو و نقنه اىد نو ٌ 
٤تمد ٌ
ٌبُتة من ربٌه ،كأنا الشاهد(ٖ.)ٔٚ
كمن اآليات قوله تعأب:

إ ّا أرسقنا إليكت رسنوً شاىداً عقيكت( ا١تزمل.)ُٓ:
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 ل فى باهلل جيداً بينف وبينكت و ي عنده عقت الكناب 
الرعد.)ّْ/
(ٌ

 كيف إذا وئنا ي ّل أ ّة بشجيد( المساء.)ُْ/
كغَتها من اآليات الدالة على كجود شهداء لديهم العًٍلم
اٟتضورم كليس شهداء ييقتلوف ُب سبيل اهلل؛ أل ٌف ا١تراد بالشه ادة
ً
صلما ذلك ُب كتاب :
هما اٟتضور الدائم كالع ٍلم اإل٢تي ،كقد ٌ
"شبهة إلقاء ا١تعصوـ  نفسه ُب التهلكة كدحضها " ،راجع
تغمم.
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قاؿ  " :إذ أٌتَ ٌظاً الدَّٖ ٖٔعطٕب املتكني ٔعصُّ املٔ ّحدَٖ
ػػػػػػػػػػػػػػػ

".

أنت
أنت نظاـ ال ٌدين أم ى
كيف ال أعطيك عهدم كمواثيقي ك ى
أنت الطريقة اليت ّٔا تمتظم
ك٨توه أك ى
ا٠تيط الٌذم يػيٍمظم يه اللؤلؤ ي
أمور ال ٌدين ،كما إنٌك يعسوب ا١تتقُت أم رئيسهم ككبَتهم
كقائدهم ٘تامان كما هو يعسوب المحل أم ملكة المحل اليت
تص ٌدر األكامر ٞتمدها كأعواهنا ،أرج ك يا سيٌدم أ ٍف تص ٌدر األكامر
أنت قائدم كمرشدم ،ك ٌأما
كي أطبق ممهاجك كطريقتك ،ى
غَتم قائدهم يسوقهم إٔب تثبيت شهواته كتوطيد مصاٟته بل
غَتؾ قًٍبػلىةن ألعما٢تم،
ٕتعلٍت يا سيٌدم من أكلئك الٌذين ٬تعلوف ى
كهالك ال ٤تالة.
إف من كاف ّٔذا ا١تستول إنه خاسر
ه
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عز ّْ ً
بك
ك ُّ
ا١توحدين ى
ت قط يعسوب ال ٌدين بل إنٌ ى
كلس ى
كبك يعرجوف إٔب اهلل
كبك يفرحوف ،ى
كبك يمتصركف ،ى
يتعززكف ى
كيستفيضوف.
امرؾ كطبٌػ ٍقتيها على حياٌب أكوف
إذا عملت
بوصاياؾ كأك ى
ى
برضاؾ
أبتهج
ى
أنتصر بقريب ى
شهيدان ى
ممك ،ك ي
معك ،كأحيا ْتياتك ك ي
كدعائك ٕب.
عٍت
ى
ٌ
تك ٌقرة عيٍت كممتهى رضام كغاية
إذا
إليك هو َّ
كعز ى
كصلت ى
ي
أملي.
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قاؿ ٔ" :برلك أوسٌ٘ زبّ العالَىني".
ػػػػػػػػػػػػػػػ

كصلت أنا إٔب و
ؼ
أم إذا
ك مراقًيب كتع ًر ي
مقاـ أعتقد يه أنٌ ى
ي
عملت ٔتا
ضمَتم كتطٌلً يع على أمإب كلٌها ،سوؼ أكوف قد
ي
رب العالىمُت".
ريب؛ "كبذلك أمر٘ب ُّ
أكصا٘ب به ٌ
كيشهد ٢تذا ما كرد ُب األخبار ا١تتواترة ال ٌدالٌة على كجوب
السبلـ ،ممها ما أكرده الكليٍت (*) عليه
لؤلئمة عليهم َّ
طاعة العباد ٌ
الرٛتة بإسماده:
ٌ
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ٛتٌاد بن عيسى ع ف حريز
(ٔ) ـ ٌ

عن زرارة عن أيب جعفر  قاؿ :ذركة األمر كسمامه كمفتاحه
الرٛتن تبارؾ كتعأب الطٌاعة لئلماـ بعد
كباب األشياء كرضا ٌ
)*(
األئمة.
أصوؿ الكاُب ُٖٓ/ُ:باب :رض طاعة ٌ
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الرسنل
معر تهٍ ،بٌ قاؿ  :إ ٌف اللٌه تبارؾ كتعأب يقوؿ   :ي طع ّ
تد أطاع القّو و ي تنلّى سا أرسقناك عقيجت وفيظاً.

٤تمد عن
٤تم د
األشعرم عن معلٌى بن ٌ
ٌ
(ٕ) ـ اٟتسُت بن ٌ

الصبٌاح قاؿ :
علي الو ٌشاء عن أباف بن عثماف عن أيب ٌ
اٟتسن بن ٌ
أ٘ب ٝتعت أبا عبد اللٌه  يقوؿ :أشهد أ ٌف عليٌا إماـ
أشهد ٌ
رض اللٌه طاعتق،ك أ ٌف اٟتسن إماـ رض اللٌه طاعته ،ك أ ٌف اٟتسُت
علي بن اٟتسُت إـ اـ رض اللٌه
إماـ رض اللٌه طاعته ،ك أ ٌف ٌ
علي إماـ رض اللٌه طاعته.
طاعته،ك أ ٌف ٌ
٤تمد بن ٌ
علي
(ٖ) ـ اإلسماد عن معلٌى بن ٌ
٤تمد عن اٟتسن بن ٌ
قاؿ:ح ٌدثما ٛتٌاد بن عثماف عن بشَت العطٌار قاؿ ٝ:تعت أبا عبد
اللٌه  يقوؿ :نحف قوـ رض اللٌه طاعتما كأنتم تأ٘تٌوف ٔتن ال
يعذر المٌاس ّتهالته.

٤تمد عن اٟتسُت بن سعيد
٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٌ
(ٗ) ـ ٌ

عن ٛتٌاد بن عيسى عن اٟتسُت بن ا١تختار عن بعض أصحابما

كجل  :وآتيناىت قكاً
عن أيب جعفر ُ ب قوؿ اللٌه ٌ
عز ٌ
عظيساً قاؿ :الطٌاعة ا١تفركضة.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………558.…………...

٤تمد بن
٤تمد عن ٌ
(٘) ـ ع ٌدة من أصحابما عن أٛتد بن ٌ

القماط عن أيب اٟتسن العطٌار قاؿٝ :تعت أبا
سماف عن أيب خالد ٌ
الرسل ُب الطٌاعة.
عبد اللٌه  يقوؿ :أشرؾ بُت األكصياء ك ٌ

٤تمد بن أيب عمَت عن سيف بن
٤تمد عن ٌ
( )ٙـ أٛتد بن ٌ
الصبٌاح الكما٘بٌ قاؿ  :قاؿ أبو عبد اللٌه ٨ :تن
عمَتة عن أيب ٌ
طاعنت ،لما األنفاؿ ،كلما صفو ا١تاؿ ،ك٨تن
ا
كجل
قوـ رض اللٌه ٌ
عز ٌ

الراسخوف ُب العلم  ،ك٨تن احملسودكف الٌذين قاؿ اللٌه
ٌ
للدون النّاس عقى ا آتاىت القّو ي ضقو.

 :أم

علي بن اٟتكم عن اٟتسُت بن أيب
( )ٚـ أٛتد بن ٌ
٤تمد عن ٌ
العبلء قاؿ  :ذكرت أليب عبد اللٌه  قولما ُب األكصياء  :إ ٌف
طاعهتم مفًتضة  ،قاؿ :قاؿ :نعم ،هم الٌذين قاؿ اللٌه تعأب :

الرسنل وأولف األ ر نكت  كهم الٌذين
أطيعنا القّو وأطيعنا ّ
كجل :إ ّسا وليّكت القّو ورسنلو والّذ ي آ ننا.
قاؿ اللٌه ٌ
عز ٌ

معمر بن خبلٌد
٤تمد عن ٌ
( )ٛـ و ّٔذا اإلسماد عن أٛتد بن ٌ
سي أبا اٟتسن  قاؿ :طاعتك مفًتضة ؟
قاؿ :سأؿ رجل ار ٌ
علي بن أيب طالب؟ قاؿ :نعم.
قاؿ :نعم قاؿ :مثل طاعة ٌ
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علي بن اٟتكم
( )ٜـ و ّٔذا اإلسماد عن أٛتد بن ٌ
٤تمد عن ٌ

علي بن أيب ٛتزة عن أيب بصَت عن أيب عبد اللٌه  قاؿ:
عن ٌ
األئمة هل ٬تركف ُب األمر كالطٌاعة ٣ترل ك احد؟ قاؿ:
سألته عن ٌ
نعم.
٤تمد بن زيد
(ٓٔ) ـ و ّٔذا اإلسماد عن مركؾ بن عبيد عن ٌ

الرضا ٓ تراساف كعمده ع ٌدة
الطٌ ٌ
ربم قاؿ كمت قائما على رأس ٌ
اسي قاؿ
من بٍت هاشم ك يهم إسحاؽ بن موسى بن عيسى العبٌ ٌ
يا إسحاؽ بلغٍت أ ٌف المٌاس يقولوف  :إنٌا نزعم أ ٌف المٌاس عبيد لما ال
ط كال
كؽرابيت من رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم ما قلته ق ٌ
لكٍت أقوؿ
ٝتعته من آبائي قاله كال بلغٍت عن أحد من آبائي قاله ك ٌ
الشاهد
المٌاس عبيد لما ُب الطٌاعة مواؿ لما ُب ال ٌدين ليبلٌغ ٌ
الغائب.
مدم عن جعفر بن
الس ٌ
علي بن إبراهيم عن صاّب بن ٌ
(ٔٔ) ـ ٌ

شَت عن أيب سلمة عن أيب عبد اللٌه  قاؿٝ :تعته يقوؿ٨ :تن
ب
الٌذين رض اللٌه طاعتما ال يسع المٌاس إالٌ معر تما كال يعذر المٌاس
ّتهالتما من عر ما كاف مؤممان كمن أنكرنا كاف كا ران كمن ٓب يعر ما
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حىت يرجع إٔب ا٢تدل الٌذم ا ًتض اللٌه عليه
كٓب يمكرنا كاف ضاالٌ ٌ
من طاعتما الواجبة إف ٯتت على ضبللته يفعل اللٌه به ما يشاء .

٤تمد بن
٤تمد بن عيسى عن يونس عن ٌ
علي عن ٌ
(ٕٔ) ـ ٌ
عز
يتقرب به العباد إٔب اللٌه ٌ
الفضيل قاؿ  :سألته عن أ ضل ما ٌ
كجل طاعة اللٌه
يتقرب به العباد إٔب اللٌه ٌ
كجل قاؿ  :أ ضل ما ٌ
عز ٌ
ٌ
كطاعة رسوله كطاعة أكٕب األمر قاؿ أبو جعفر  :حبٌما إٯتاف
كبغضما كفر.
٤تمد بن
٤تمد بن اٟتسن عن سهل بن زياد عن ٌ
(ٖٔ) ـ ٌ
عيسى عن ضالة بن أيٌوب عن أباف عن عبد اللٌه بن سماف عن
إٝتاعيل بن جابر قاؿ :قلت أليب جعفر  :أعرض عليك ديٍت
كجل به قاؿ  :قاؿ :هات قاؿ :قلت :أشهد
الٌذم أدين اللٌه ٌ
عز ٌ
٤تمدا عبده كرسوله
أف ال إله إالٌ اللٌه كحده ال شريك له كأ ٌف ٌ
رض اللٌه
كاإلقرار ٔتا جاء به من عمد اللٌه كأ ٌف عليٌا كاف إمامان
طاعته ٍبٌ كاف بعده اٟتسن إمامان رض اللٌه طاعته ٍبٌ كاف بعده
علي بن اٟتسين إمامان
اٟتسُت إمامان رض اللٌه طاعته ٍبٌ كاف بعده ٌ
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حىت انتهى األمر إليه ٍبٌ قلت  :أنت يرٛتك اللٌه
رض اللٌه طاعته ٌ
قاؿ :قاؿ :هذا دين اللٌه كدين مبلئكته.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ٤تبوب عن هشاـ
(ٗٔ) ـ ٌ
بن سآب عن أيب ٛتزة عن أيب إسحاؽ عن بعض أصحاب أمَت
ا١تؤممُت  قاؿ :قاؿ أمَت ا١تؤممُت  :اعلموا أ ٌف صحبة
العآب كاتٌباعه دين يداف اللٌه به كطاعته مكسبة للحسمات ٦تحاة
للسيٌئات كذخَتة للمؤممُت كر عة يهم ُب حياهتم كٚتيل بعد
ٌ
٦تاهتم.

٤تمد بن إٝتاعيل عن الفضل بن شاذاف عن صفواف
(٘ٔ) ـ ٌ
بن ٭تِت عن ممصور بن حازـ قاؿ  :قلت أليب عبد اللٌه  :إ ٌف
أجل كأكرـ من أف يعرؼ ٓتلقه بل ا٠تلق يعر وف باللٌه قاؿ :
لٌ
اؿه ٌ
صدقت قلت  :إ ٌف من عرؼ أ ٌف له ربٌا قد يمبغي له أف يعرؼ أ ٌف
ب رضا كسخطا كأنٌه ال يعرؼ رضاه كسخطه إالٌ بوحي
الر ٌ
لذلك ٌ
الرسل إذا
أك رسوؿ من ٓب يأته الوحي يمبغي له أف يطلب ٌ
اٟتجة كأ ٌف ٢تم الطٌاعة ا١تفًتضة قلت للمٌاس
لقيهم عرؼ ٌأهنم ٌ
أليس تعلموف أ ٌف رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كاف هو
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اٟتجة من اللٌه على خلقه ؟ قالوا :بلى ،قلت :حُت مضى صلٌى
ٌ
اٟتجة ؟ قالوا :القرآف ،مظرت ُب
اهلل عليه كآله كسلَّم من كاف ٌ
الزنديق الٌذم ال يؤمن
القدرم ك ٌ
القرآف إذا هو ٮتاصم به ا١ترجئ ك ٌ
حجة
به ٌ
الرجاؿ ٓتصومته عر ت أ ٌف القرآف ال يكوف ٌ
حىت يغلب ٌ
إالٌ بقيٌم ما قاؿ يه من شي ء كاف ح ٌقان  ،قلت ٢تم  :من قيٌم
القرآف؟ قالوا :ابن مسعود قد كاف يعلم كعمر يعلم كحذيفة يعلم ،
قلت :كلٌه؟ قالوا :ال ،لم أجد أحدان يقاؿ إنٌه يعلم القرآف كلٌه إالٌ
الشي ء بُت القوـ قاؿ هذا ال
عليٌان صلوات اللٌه عليه كإذا كاف ٌ
أدرم كقاؿ هذا ال أدرم كقاؿ هذا ال أدرم كقاؿ هذا أنا أدرم
أشهد أ ٌف عليٌان  كاف قيٌم القرآف ككانت طاعته مفًتضة ككاف
اٟتجة على المٌاس بعد رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كأ ٌف ما
ٌ
حق قاؿ  :رٛتك اللٌه قلت :إ ٌف عليٌان ٓ ب
قاؿ ُب القرآف هو ٌ
حجة من بعده كما ترؾ رسوؿ اللٌه صلٌى اهلل
يذهب ٌ
حىت ترؾ ٌ
علي كأشهد على
عليه كآله كسلَّم كأ ٌف ٌ
علي اٟتسن بن ٌ
اٟتجة بعد ٌ
حجة من بعده كما ترؾ أبوه كج ٌده
اٟتسن أنٌه ٓب يذهب ٌ
حىت ترؾ ٌ
اٟتجة بعد اٟتسن اٟتسُت ككانت طاعته مفًتضة قاؿ :
كأ ٌف ٌ
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رٛتك اللٌه ،قبٌلت رأسه كقلت  :كأشهد على اٟتسُت  أنٌه ٓب
علي بن اٟتسُت ككانت طاعته
يذهب ٌ
حىت ترؾ ٌ
حجة من بعده ٌ
علي
مفًتضة ،قاؿ :رٛتك اللٌه ،قبٌلت رأسه كقلت :كأشهد على ٌ
علي
بن اٟتسُت أنٌه ٓب يذهب ٌ
حىت ترؾ ٌ
حجة من بعده ٌ
٤تمد بن ٌ
أبا جعفر ككانت طاعته مفًتضة قاؿ  :رٛتك اللٌه  ،قلت :أعطٍت
حىت أقبٌله ضحك  ،قلت :أصلحك اللٌه قد علمت أ ٌف
رأسك ٌ
حجة من بعده كما ترؾ أبوه كأشهد باللٌه
أباؾ ٓب يذهب ٌ
حىت ترؾ ٌ
كف رٛتك اللٌه
اٟتجة كأ ٌف طاعتك مفًتضة قاؿ ٌ :
أنٌك أنت ٌ
عما
قلت :أعطٍت رأسك أقبٌله قبٌلت رأسه ضحك كقاؿ  :سلٍت ٌ
شئت بل أنكرؾ بعد اليوـ أبدان.
٤تمد بن عيسى عن
٤تمد بن ٭تِت عن أٛتد بن ٌ
( )ٔٙـ ٌ
اٞتوهرم عن اٟتسُت
٤تمد
الربقي عن القاسم بن ٌ
ٌ
ٌ
٤تمد بن خالد ٌ
بن أيب العبلء قاؿ  :قلت أليب عبد اللٌه  :األكصياء طاعتهم

كجل  :أطيعنا القّو
مفًتضة؟ قاؿ :فعم ،هم الٌذين قاؿ اللٌه ٌ
عز ٌ
عز
الرسنل وأولف األ ر نكت  كهم الٌذين قاؿ اللٌه ٌ
وأطيعنا ّ
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كجل :إ ّسا وليّكت القّو ورسنلو والّذ ي آ ننا الّذ ي تيسنن
ٌ
الصالة و ؤتنن ال ّز اة وىت را عنن.
ّ
٤تمد بن عيسى عن يونس بن
علي بن إبراهيم عن ٌ
( )ٔٚـ ٌ
الرٛتن عن ٛتٌاد عن عبد األعلى قاؿ ٝ :تعت أبا عبد اللٌه
عبد ٌ
حجة
السامع ا١تطيع ال ٌ
السمع كالطٌاعة أبواب ا٠تَت ٌ ،
 يقوؿٌ :
حجته
حجة له كإماـ ا١تسلمُت ٘تٌت ٌ
السامع العاصي ال ٌ
عليه ك ٌ
كجل ٍبٌ قاؿ  :يقوؿ اللٌه تبارؾ
كاحتجاجه يوـ يلقى اللٌه ٌ
عز ٌ
كتعأب  :نم دعوا ّل أ اس بإ ا جت.
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قاؿ  " :فمٕ تطألت الدِّٕز ٔمتادَتِ األعىاز مل أشدَد فٗكَ إالّ ٖكٍٗاّ ٔلكَ إالّ
حبّاّ ٔعمٗكَ إالّ وتَّكِالّ ٔوعتىِداّ ٔلظّٕزكَ إالّ وتٕقِّعاّ ٔوٍتظِساّ،
بني ٖدٖكَ ورتقِّباّ ،فأبرُهُ ٌفط٘

ٔوال٘ ٔأِم٘ ٔمجٗع وا خّٕلَين

وجلَادي
ربّي

بني ٖدٖكَٔ ،التضسُّف بني أوسكَ ٌّٔٗكَ".
ػػػػػػػػػػػػػػػ

كمعٌت ً
ا١تباركة هو:
قرة
الف
ى
يا سيٌدم لو امت ٌد ٍ
ت ال ٌدهور كطالت األعمار أم لو كهبٍت اهللي
ممك أك من توقُّع ظهورؾ
العمر كعشت زممان مديدان لن آيس ى
ى
يك ،بل لن أزداد إالٌ حبٌان
ا١تبارؾ ا١تيموف بل لن أزداد إالٌ يقيمان ى
ى
إتكاؿ على القدرة
لك،
عليك ه
كعليك إالٌ متٌ ًكبلن أل ٌف اإلتكاؿ ى
ى
ى
إعتماد على الذات ا١تقدَّسة ،كيف ال،
عليك
اإل٢تيٌة ،كاإلعتماد ى
ه
أنت يا سيٌدم خزنة القدرة اإل٢تيٌة تيعط م من تشاء ك٘تمع ىمن
ك ى
تشاء ،كلّّ ْتسب قابليته كظر ه.
ظهورؾ ا١تمتظر ا١تبارؾ غَتي و
يائس من ذلك
ككذا إنٍت أتوقع ى
كهذا التوقع كالًتقب للظهور من خبلؿ ترقب العبلمات الدالٌة
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على ظهورؾ ،متلهفان
يديك ،كليس مقتصران
٠تدمتك كللجهاد بُت ى
ى
كل من ٕب كالية
ُّ
يديك على شخ صي بل إ ٌف َّ
حب اٞتهاد بُت ى
ريب من األمواؿ كالقدرات
عليه كأكالدم كزكجيت كٚتيع ما ملٌكٍت ٌ
٠تدمتك،
أسخرها
ى
الفكريٌة كالمفسيٌة كاإلجتماعيٌة كغَتها سوؼ ٌ
تتصرؼ ّٔا كيفما تشاء ٔتا تشاء هي بُت أمرؾ
هي بُت ى
يديك ٌ
كهنيك.
ى
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قاؿ " :وٕالٙ

فإُ

أدزَكِتُ أّٖاوكَ الصّاِسٔ ٚأعالوكَ الباِس ٚفّا أٌرا عبدكَ

كَ.
املتضسّف بني أوسكَ ٌّٔٗك أزجٕ بْ الشّاد َٚبنيَ ٖدٖكَ ٔالفٕش لدٖ "

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهورؾ الشريف كاإلقامة ُب
كت
ى
أم إنٍت على أمل إ ٍف أدر ي
ا١تباركة ،ها أنذا أكطّْ ين
ى
دارؾ ا١تميفة اٞتليلة كالسعاد ىة ُب ى
أيامك ى
ي
لك كال تتصرؼ
تتصرؼ به كيفما ٭تلو ى
نفسي ألكوف ى
لك عبدانٌ ،
يتصرؼ من دكف إذف سيٌده ،هو
إالٌ ٔتا يه مصلحة للعبد إذ ال ٌ
يديك
ػ أم العبد ػ ىؾّّؿ على مواله ،أرجو أ ٍف تقبىػلىٍت للشهادة بُت ى
لديك إ ٍف ٓب أكَّ ٍق للشهادة إنٍت قطعان سأ ىيكَّق للفوز
كالفوز ى
ك كالذكد عمك.
ى
صىرتي ى
عمد ىؾ كهو ني ٍ
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قاؿ  " :وٕالٙ

فإُِ أدزكين

ٔبآبائكَ الطاِسَٖ

إىل اهلل تعاىل ٔأضألْ أُِ ٖضمّ٘ عمٜ

املٕت قبنَ ظّٕزكَ فإٌ٘ أتٕضّن بكَ
ستىّدٍِِ ٔآه ستىّد

ك
ك ألبُمَؼ وَ طاعت َ
ٔأُ جيعن ل٘ ك ّسّ ٚيف ظّٕزَك َٔزجِعَّ ٛيف أّٖاو َ
وُسادٔ ٙأشيف

وَ

ك فؤادٙ
أعدائ َ

".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

يتضمن ثبلثة أمور هي:
مفاد اٞتملة ا١تباركة ٌ

(ٔ) ـ اإلنتظار ا٢تادؼ ال الكسوؿٔ ،تعٌت أ ٌف على ً
ا١تمتظر أ ٍف
كل
يعمل ٔتا اراد اهلل تعأب كاٟتجج ممهْ ،تيث ٬تعل ا١تمتظر ٌ
السبلـ ،بل يغيب عمه
أ عاله كأقواله ٖتت إشارة ا١توإب عليهم َّ
سركف إذا
كوهنم عليهم َّ
السبلـ يركف أعماله كيسمعوف أقواله ،يي ٌ
شاهدكا ممه عمبلن صاٟتان ،ك٭تزنوف إذا رأكا ممه عمبلن سيئان يُ ،كما
على ً
حق إٔب إماـ الزماف  ،يذكد
ا١تمتظر أ ٍف يكوف داعية ٍّيب
عمه كل و
سوء كمكركه ُب و
قوؿ أك عمل ،كما عليه أ ٍف يأمر
ٌ
با١تعركؼ كيمهى عن ا١تمكر أل ٌف ذلك إحياءه لديمهم كرسالتهم.
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الرجوع إٔب الدنيا بعد ظهوره
(ٕ) ـ أ ٍف يكوف ا١تراد من طلب ٌ

مهم ٍُت ٫تا:
أمرين َّ
الشريف ألجل ى

كمت
األول :بلوغ مرادم من
ى
طاعتك ،إذ إنٍت قبل الظهور ي
ّ
أطيع أك ى
امرؾ ْتيث امتثلها كأتلقاها شفاهان
أ٘تٌت أ ٍف أكوف بقر ى
بك ي
ظهورؾ ألبلي ىغ
الرجعة بعد
ى
ى
لكن ى
ا١توت أدركٍتٌ ،
ممك ،ك ٌ
أ٘تٌت ٌ
كمت عليه قبل ك اٌب.
مرادم الٌذم ي

أعدائك الٌذين كانوا
الثا ف :أ ٍف أشفي ؤادم من اإلنتقاـ من
ى
ليائك ال ٌدكائر.
بك كبأك ى
يًتبٌصوف ى
كهاتاف ً
اٟتب
الفقرتاف تشَتاف إٔب عمصرين َّ
مهمُت ٫تا ٌ :
اٟتب يساكؽ بلوغ ا١تراد من
كالبغض ُب اهلل تعأب عمصر ٌ
أعدائك.
طاعتك ،كعمصر البغض يساكؽ اإلنتقاـ من
ى
ى
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قاؿ  " :وٕالٔ ٙقفتُ يف

شٖاتكَ وٕقف ارتاطئني الٍادوني

ارتائفني وَ عكاب زبّ العالَىني ٔقد اتكمتُ عم ٜشفاعتكَ
ك ستَٕ ذٌٕب٘
ك ٔشفاعت َ
ت مبٕاالت َ
ٔزجٕ ُ

ٔضرت عٕٗب٘

ٔوػفس ٚشلم٘

".

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

مهمُت ٮتفياف على أكثر
تشَت الفقرة اٞتليلة إٔب أمرين ٌ
الشيعة هي:
األول :أ٫تية زيارة صاحب األمر ركحي داه.
ّ

الثا ف :اإلتكاؿ على شفاعته.
األول  :إ ٌف زيارته كالبوح أماـ جمابه ا١تقدَّس با٠تطأ
أ ّا األ ر ّ
كالمدامة كخوؼ العقاب من اهلل تعأب من أعظم ا١تستحبٌات ،إذ
على الزائر ا٠تاشع أ ٍف يعًتؼ يوميان لئلماـ  بذنوبه كأنه ارتكب
من األخطاء الفادحة ما يوجب سخط اهلل كسخط اإلماـ 
كما إ ٌف على الزائر أ ٍف يلتفت إٔب نوع األخطاء اليت ارتكبها،
قد تكوف نفسيٌة كما لو رآ ءل بعمله أم أتى باألعماؿ كاألقواؿ
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لَتاه اآلخركف أنه صاّب ،كقد تكوف خارجية كما لو ارتكب
الرذائل كالفواحش ا١تعرك ة.
يقر عمد الزيارة لئلماـ
كباٞتملة على السالك الزائر أ ٍف ٌ
كل يوـ كليلة.
بأخطائه اليت ارتكبها ٌ

وأ ّا او ر الثا ف  :إ ٌف هذه األخطاء ْتاجة إٔب أ ٍف يغفرها
اهلل تعأب ،كال يغفرها إالٌ إذا اتكل العبد ا٠تاطئ على شفاعة آؿ
ضل من اهلل تعأب على العبد ال ٌداعي ،ك ليست
البيت اليت هي ه
الشفاعة ٥تصوصةن بإسقاط العقاب عن العبد ا١تخطئ،بل الشفاعة
لعلو الدرجات ،كمهما بلغ اإلنساف بالطاعة هو
تكوف أيضان ٌ
ْتاجة إٔب شفاعتهم ،حىت األنبياء إهنم ْتاجة إٔب شفاعة آؿ
السبلـ.
البيت عليهم َّ
٤تمد حسُت ضل اهلل ُب جريدة البيمات
كما ٌادعاه السيٌد ٌ
العدد الصادر ُب ِِٚ/تادل الثانية  ُُْٖ/هػ ناقبلن عن الموكم
ُب خبلصة األذكار ككذا ما ركاه الشيخ ا١تهاجر ُب كتابه "إعلموا
علي أيب
أ٘ب اطمة  "ّٕٓ/ُ:عن موالتما الزهراء قالت  :دخل َّ
أردت أ ٍف أناـ قاؿ  :يا
ًتشت األرض ك ي
رسوؿ اهلل كإ٘ب قد ا ي
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حىت ٗتتمي القرآف
اطمة :ال تمامي حىت تعمل م أربعة اشياء ٌ :
كٕتعلي األنبياء شفعاء ًؾ كٕتعلي ا١تؤممُت راضُت ً
عمك كتعملي
ى
حجة كعمرة ،قالت :يا رسوؿ اهلل امرت بأربعة أقدر عليها ُب
هذا اٟتاؿ! تبسم صلٌى اهلل عليه كآله كسلَّم كقاؿ  :إذا قر ً
أت قل
ٌ
ً
ً
هو اهلل أحد ثبلث مرات كأنٌ ً
صليت
ختمت القرآف ،كإذا
ك
ٌ
ً
استغفرت
علي كعلى األنبياء قبلي يكمٌا شفعاءىؾ يوـ القيامة،كإذا
َّ
عمك ،كإذا ً
للمؤممُت رضوا كلُّهم ً
قلت  :سبحاف اهلل كاٟتمد هلل
حججت ك ً
ً
اعتمرت.
كال إله إالٌ اهلل كاهلل أكرب قد
هذه ال ٌدعول ٥تالفة للقرآف كاألخبار الصحيحة.
ٌأما ٥تالفتها للق رآف قوله تعأب  :إ سا ر د اهلل ليذى

طجر ت تطجيراً  حيث إ ٌف اآلية
عنكت ّ
الروس أىل البيت و ّ
الرجس الٌذم هو الذنوب كا٠تطايا ،احتياجها
نفت عمها ٌ
للشفاعة يستلزـ كجود و
رجس يها ،كهو خلف كوهنا طاهرة
مطهرة.
َّ
ك ٌأـا ٥تالفتها لؤلخبار ،ؤل ٌف هذا ا٠ترب الٌذم ر كاه الموكم ػ
العامة ػ شاذ ُب مقابل ركاياتما الصحيحة الدالٌة
كهو من علماء ٌ
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علو شأهنا كأهنا ٌسيٌدة نساء العالىمُت كأهنا سيٌدة نساء أهل
على ٌ
العامة كاليت
اٞتمٌة .هذا ا٠ترب الشاذ ٥تالف حىت لؤلخبار عمد ٌ
دلٌت أ ٌف الص ٌديقة سيٌدة نساء أهل اٞتمٌة ،كمعلوـ أ ٌف كوهنا سيٌدة
نساء أهل اٞتمة يستلزـ عصمتها كطهارهتا بقريمة أ ٌف مرٙب معها،
كمعلوـ أ ٌف مرٙب طاهرة كمعصومة هي سيٌدة على مرٙب ا١تعصومة
ه
السبلـ.
كحواء ا١تعصومة
عليهن َّ
ٌ

إياؾ أعٍت
الراكيػى ٍُت هو خطاب ى
إ ْن يل  :إ ٌف مراد هذين ٌ
كاٝتعي يا جارة ،أم أ ٌف الميب خاطب ابمته ّٔذا ا٠تطاب لكمه
يقصد غَتها.
الراكيػى ٍُت أ ٍف يأتيا بقريمة تشرح أ ٌف عليه أ ٍف يقوؿ
قنا :على ٌ
الميب خاطب ابمته ّٔذا ا٠تطاب لكمه أراد غَتها من
للماس :إ ٌف ٌ
األمة.
ٌ

إ ْن يل  :إ ٌف مراد٫تا من الشفاعة هي الشفاعة الكماليٌة
لعلو ال ٌدرجات ) دكف قسممها كهو إسقاط
(أم ا١تخصوصة ٌ
العقاب.
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ممفي عمها لئلطبلؽ ُب
قنا :حىت هذا الصمف من الشفاعة ّّ

آية التطهَت ،إذ التطهَت كالكماؿ الواردين ُب اآلية ،مضا ان إٔب
علو شأهنا كأ ٌف األنبياء داركا على
األخبار ا١تتواترة ال ٌدالٌة على ٌ
كفو إٔب يوـ
علي ٓ ب مكن ٢تا ه
معر تها كأنه لوال أمَت ا١تؤممُت ٌ
ر عة
القيامة كغَتها من اإلطبلقات كالعمومات ال ٌدالٌة على
ا١ترسلُت لكوهنا نفس رسوؿ اهلل كنفس
مقامها حىت على األنبياء ك ى
تأمل.
ا١ترسلُت قاطبةنٌ ،
علي  ك٫تا أ ضل من ى
أمَت ا١تؤممُت ٌ



قاؿ " :فكَ

لٕلّٗكَ ٖا وٕالٙ

عٍد حتكٗل أومْٔ ،اضأه اهلل غفساُ شلمـْ

فكد تعمّل حببمكَ ٔمتطّكَ بٕالٖتكَ ٔتربّأ وَ أعدائكَ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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بعد اإلعتراؼ با٠تطأ كاإلقرار بالذنب كالطٌلب من اإلماـ
عما بدر من السالك ،يأمل ال ٌداعي كالزائر هما أ ٍف
 العفو ٌ
٭تقق اإلماـ  أمله من الصفح كالعفو كذلك ألمرين:
األول :أل ٌف الداعي مستمسك ْتبل اإلماـ كبواليته ال يعدؿ
ّ
عمه بدالن.
لم ١تن
الثا ف :أل ٌف الدا عي متربئ من أعداء اإلماـ ً س
ه
ى
كعدك ١تن عاداه  .لذا قاؿ ُب زيارة اإلماـ اٟتسُت 
سا١تهّّ ،
ى
سلم ١تن سا١تكم
"زيارة عاشوراء " [ إ٘ب
كحرب ١تن حاربكم ككٕبّّ
ه
ه
ى
ى
كعدك ١تن عاداكم اسأؿ اهلل الٌذم أكرمٍت ٔتعر تكم
١تن كاالكم ّّ
ى
ى
كمعر ة أكليائكم كرزقٍت الرباءة ـ ف أعدائكم أ ٍف ٬تعلٍت معكم ُب
ال ٌدنيا كاآلخرة.]...
كباٞتملة؛ إ ٌف مو االهتم كمعاداة أعدائهم شرط ُب تثبيت القدـ
عمد آؿ البيت ُب الدنيا كاآلخرة.
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*****

ك وا ٔعدِتـــَْ المّي أظِّس كمىتْ
قاؿ  " :المّيّ صنِّ عم ٜستىّدٍِ ٔآلْ ٔأجنص لٕلّٗ َ
ٔأعِنِ دعٕتْ ٔاٌضُسُِٓ عم ٜعدّٔٓ ٔعدّٔكَ ٖا زبّ العالَىني".
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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٬تعله من
بعد طلب الزائر من اإلماـ الصفح عمه كأ ٍف
ا١ترحومُت بشفاعته ،يشرع ُب ال ٌدعاء لئلماـ  بالطلب من
ا١تهدم  من
اهلل تعأب أ ٍف يمجز ك٭تقق ما ىك ىع ىد به اإلماـ
ٌ
إظهار كلمته كإعبلء كارتفاع دعوته كالمٌصر على أعدائه من
العامة.
ٌ
ا٠تاصة ك ٌ



قاؿ  " :المّيّ صنِّ عم ٜستىّدٍِ ٔآه ستىّد ٔأ ظِّس كمىتكَ التاؤّ ٛوػَّٗبِكَ يف
أزضكَ ارتائف املرتقِّب المّيّ اٌضسٓ ٌضساّ عصٖصاّ ٔافتح لْ فتحاّ ٖطرياّ ،المّيّ ٔأعصّ
بْ الدَّٖ

بعد ارتىٕهٔ ،أطمع بْ اذتلّ بعد األفٕهٔ ،أجِنِ بْ الظُّمِىَٔ ،ٛاكشِفِ بْ
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الػىّ ٛالمّيّ ٔآوَِِ بْ البالدٔ ،اِدِ بْ العباد ،المّيّ اوأل بْ األزض عدالِ ٔقططاّ كىا
وُمِئَتِ ظمىاّ ٔجٕزاّ إٌّكَ مسٗعٌ زتٗب."...
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

تناكؿ هذا ا١تقطع الشريف ع ٌدة أمور ٬تب على الزائر
اإللتفات إليها هي كاآلٌب:
التامة هلل تعأب ،كا١تراد من
(ٔ) ـ إ ٌف اإلماـ  هو الكلمة ٌ

الكلمة هو اإلرادة اإل٢تيٌة لقوله تعأب  :إ سا أ ره إذا ارا يئاً
أ ْن تنل لو ي يكنن ( يس  ،)ِٖ/إذا ضى أ راً إ سا
ينل لو ي يكنن( غا ر.)ٖٔ/
السبلـ أمره كإرادته ،كاألمر متأخر عن اإلرادة،
هم عليهم َّ
األكؿ
األكؿ ،كاألمر هو الثا٘ب ،هم عليهم َّ
السبلـ ٌ
اإلرادة هي ٌ
السبلـ الظاهر
كاآلخر ،كاألمر ظاهر ،كاإلرادة باطن ،هم عليهم َّ
كالباطن.
عامة الماس
مظهر هذا ا١تغيَّب عن ٌ
(ٕ) ـ الطٌلب من اهلل أ ٍف ي
مصاؼ
خو ان من أ ٍف يقتلوه ،على ال ٌداعي أ ٍف ٬تعل نفسه ُب
ٌ
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ا١تخلصُت حىت يطمئن اإلماـ  ممه كيسًتيح إليه ،كإالٌ ما
دمما غَت ٥تلصُت له ،يستلزـ غيابه عما كخو ه مما.
(ٖ) ـ الطٌلب من اهلل تعأب أ ٍف يمصره كيفتح على يديه تحان
لكن
لبس يه ،كالدعاء له بالمصر الزـ ٍ
مسَتان أم كاضحان كال ى
كجل
ليس معماه أ ٌف اهلل ال يمصره إذا ٓب ندع له ،كبلٌ ،كلكمه ٌ
عز ٌ
أمرنا بال ٌدعاء له بطلب المصر ،أل ٌف الطلب له بالمصر هو ُب
لئك الٌذين ٭تققوف إرادة اهلل من خبلؿ
كاقعه أ ٍف نكوف من أك ى
األسباب الطبيعيٌة ُب نصرته كالذكد عمه.

يعز باإلماـ الدين بعد ا٠تموؿ
(ٗ) ـ الطلب من اهلل أ ٍف ٌ
العامة اليت
كالكسل٦ ،تا يعٍت عدـ اإلعتماء باٟتالة اإلٯتانيٌة ٌ
تعرب
يتصف ّٔا ا١تؤمموف قبل الظٌهور٦ ،تا يعٍت أ ٌف هذه اٟتالة ال ٌ
ا١تهدم  كال تسلك طريقه القوٙب ،كإالٌ لو
عن إرادة اإلماـ
ٌ
سلكت طريقه لصار ال ٌدين نشطان ال خامبلن ككسوالن ُب أ ئدة
اٟتق يكوف قبل ظهوره آ بلن كزائبلن كبعيدان عن
أتباعه ،كما إ ٌف ٌ
المفوس اليت ت ٌدعي أهنا مؤممة به كبديمه ،بل إ ٌف الكوف يمظلً هم
بعدـ ظهوره ،كالمفوس ممكدرة لعدـ اتصا٢تا ٔتعيمه ً
ككردهً.
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ا١تهدم  هو الذم يكشف الغي ٌمة
(٘) ـ إ ٌف اإلماـ
ٌ
يتوجه إليه
كالش ٌدة ك ٌ
الضيق اٟتاصل على العباد كالببلد ،ما ٓب ٌ
العباد بل يتوقع الفرج كاليسر ا عن ف أسنس لكت  ما ٓب
يدعي اإلنساف ال يستجاب له ،بل عليه أ ٍف يدعو حىت يستجاب
يتوسل حىت ييمظر إليه نظرةن رح ٯتةن ملؤها اٟتماف
له ،كعليه أ ٍف ٌ
التوسل به ػ ركحي داه ػ أما هف من الش ٌدة كالضيق ،ك ر هج
الرٛتة،
ٌ
كٌ
كهداية ،يهدم به ػ أم باإلماـ ػ ىمن اتبع رضوانه يسبيل السبلـ،
ٮترجهم من ظلمات اٟتَتة إٔب نور الوالية كالتوحيد ،التوجه إٔب
اإلماـ  ير ع الببلء ،ك٭تفت الببلد ،كيهدم العباد إٔب
الرضواف .
األلطاؼ الرحيمة كالعلم الما ع كالعمل الصاّب كاٞتمة ك ٌ
التوجه إٔب اإلماـ ٬ تعلك هاديان مهديان كسراجان ىع ٍلويان.
ٌ

( )ٙـ إ ٌف اإلماـ
ا١تهدم  هو الٌذم ٯتؤل األرض عدالن
ٌ
يدؿ على أ ٌف أكثر ا١تمتسبُت إليه
بعدما ملئت ظلمان كجوران٦ ،تا ٌ
 بالعقيدة ظآبكف ممحر وف عن خطٌه الشريف كقد ٗتطى
الظلم من نفوسهم إٔب غَتهم ،كال ير ع هذا إالٌ موالنا اإلماـ
ي
عجل اهلل تعأب رجه الشريف.
اٟتجة بن اٟتسن
ا١تهدم ا١تمتظر ٌ
ٌ
ٌ
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واللالم
والصالة َّ
رب العالَسفن ّ
واللسد هلل ّ
السرسقيي
عقى أ رف الخقق ّ
وأعز ً
لسد وآلو السيا يي
سيّد ا ّ
السطَ َّجر ي عقيجت
اللالم
َّ

ٍوامع اللتاب
( )1ــ حبار األىوار52/52:ح.37
( )2ــ حبار األىوار192/27:ح.49
( )3ــ لشاٌ العرب.295/12:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………582.…………...

( )4ــ لشاٌ العرب.82/9:
( )5ــ تفشري الربٍاٌ.50/4:
( )6ــ كنال الديً 308:باب28ح.1
( )7ــ كنال الديً 311:باب28ح.2
( )8ــ بحار األىوار 192/36:ح.1
( )9ــ حبار األىوار193/36:ح.2
( )10ــ حبار األىوار226/36:ح.1
( )11ــ أبَى املداد يف طرح مؤمتر علناء بغداد20/1:و.530
( )12ــ أصول اللايف.230/1:
( )13ــ أصول اللايف.230/1:
( )14ــ أصول اللايف437/1:ح.6
( )15ــ أصول اللايف437/1:ح ،4ومرآة العقول.164/5:
( )16ــ أصول اللايف.437/1:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………583.…………...

( )17ــ مرآة العقول.161/5:
( )18ــ أصول اللايف437/1:ح.9
( )19ــ حبار األىوار.231/5:
( )20ــ حبار األىوار243/5:ح 32وصفخة257ح.58
( )21ــ بصائر الدّرجات  90/2:باب 7ح ،2واللايف 8/2:ح ،1وإثبات
اهلداة 461/1:باب9ح ،89وحبار األىوار 279/26:باب6ح.22
( )22ــ تفشري الربٍاٌ.289/3:
( )23ــ تفشري الربٍاٌ.289/3:
( )24ــ حبار األىوار.237/98:
( )25ــ أصول اللايف 223/1:باب أٌّ األئنّة
( )26ــ حبار األىوار54/51:ح.37
( )27ــ وسائل الظيعة 308/18:باب1ح.4
( )28ــ مفاتيح اجلياٌ.724:

ورثة الِعلْه ،حديح.8

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………584.…………...

( )29ــ حبار األىوار338/52:ح.80
( )30ــ اخلرائج واجلرائح475/1:ح.18
( )31ــ مليال امللارو.67/1:
( )32ــ مليال امللارو.187/1:
( )33ــ مليال امللارو.187/1:
( )34ــ دلنع البياٌ.312/5:
( )35ــ كنال ال ّديً327/1:ح.7
( )36ــ مليال امللارو.187/1:
( )37ــ كنال الديً387/2:ح.3
( )38ــ كنال الديً390/2:ح.4
( )39ــ حبار األىوار.138/47:
( )40ــ مفاتيح اجلياٌ.120:
( )41ــ قصص األىبياء 179:ىقالً عً كنال الديً.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………585.…………...

( )42ــ أصول اللايف270/1:ح.2
( )43ــ أصول اللايف271/1:ح.4
( )44ــ أصول اللايف271/1:ح.5
( )45ــ أصول اللايف273/1:ح.1
( )46ــ أصول اللايف273/1:ح.3
( )47ــ أصول اللايف273/1:ح.4
( )48ــ أصول اللايف273/1:ح.5
( )49ــ أصول اللايف274/1:ح.6
( )50ــ مفاتيج اجلياٌ.711:
( )51ــ كنال الديً394/2:ح.4
( )52ــ حبار األىوار312/52:ح.5
( )53ــ حبار األىوار321/52:ح.28
( )54ــ بحار األىوار ٍ 24/51:امع حديح.37

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………586.…………...

( )55ــ حبار األىوار114/51:ح.13
( )56ــ حبار األىوار254/52:ح.147
( )57ــ حبار األىوار.215/52:
( )58ــ ىَج احلق ،231:وييابيع املودّة.143/1:
( )59ــ ييابيع املودّة.143/1:
( )60ــ ييابيع املودّة.143/1:
( )61ــ مليال امللارو.102/1:
( )62ــ مليال امللارو.103/1:
( )63ــ حبار األىوار.238/52:
( )64ــ بصائر الدرجات43:ح.13
( )65ــ بصائر الدرجات44:ح.17
( )66ــ بصائر الدرجات54:ح.20
( )67ــ تفشري ىور ثقلني390/2:ح.191

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………587.…………...

( )68ــ تفشري ىور الجقلني391/2:ح.192
( )69ــ ىفشري ىور الجقلني392:ح.193
( )70ــ تفشري ىور الجقلني392/2:ح.194
( )71ــ مفاتيح اجلياٌ.613:
( )72ــ حبار األىوار1/25:ــ.33
( )73ــ امليجد.713:
( )74ــ امليجد.191:
( )75ــ ييابيع املودّة.35:
( )76ــ ييابيع املودّة.35:
( )77ــ ييابيع املودّة.36:
( )78ــ أبَى املداد يف طرح مؤمتر علناء بغداد.789/1:
( )79ــ إحقاق احلق.502/5:
( )80ــ إحقاق احلق.505/5:

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………588.…………...

( )81ــ إحقاق احلق.505/5:
( )82ــ إحقاق احلق.515/5:
( )83ــ إحقاق احلق 519/5:ــ .520
( )84ــ الصواعق احملرقة.125:
( )85ــ الصواعق احملرقة.124:
( )86ــ اإلحتجاج.227/1:
( )87ــ أصول اللايف.150/1:
( )88ــ تفشري العياطي.86/1:
( )89ــ ييابيع املودّة.99:
( )90ــ أصول اللايف218/1:ح.1
( )91ــ أصول اللايف218/1:ح.2
( )92ــ أصول اللايف218/1:ح.4
( )93ــ أصول اللايف218/1:ح.5

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………589.…………...

( )94ــ لشاٌ العرب.564/4:
( )95ــ العالج الظايف ،77:واليباتات واألعظاب.128:
( )96ــ دلنع البياٌ.224/9:
( )97ــ لشاٌ العرب.355/4:
( )98ــ دلنع البياٌ.225/9:
( )99ــ تفشري ىور الجقلني158/5:ح.57
( )100ــ تفشري ىور الجقلني158/5:ح.55
( )101ــ تفشري ىور الجقلني503/4:ح.121
( )102ــ تفشري ىور الجقلني504/4:ح.122
( )103ــ حبار األىوار152/51:ح.2
( )104ــ حبار األىوار337/36:ح.200
( )105ــ أصول اللايف177/1:ح1و.2
( )106ــ أصول اللايف177/1:ح.4

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………590.…………...

( )107ــ ىفص املصدر178/1:ح.8
( )108ــ أصول اللايف179/1:ح.9
( )109ــ بصائر الدرجات513:ح.11
( )110ــ تفشري ىور الجقلني108/5:ح.17
( )111ــ بصائر الدرجات 510/10:باب 14ح1ــ.10
( )112ــ إلزاو الياصب.481/1:
( )113ــ تفشري ىور الجقلني602/3:ح.169
( )114ــ تفشري ىور الجقلني603/3:ح.170
( )115ــ تفشري ىور الجقلني603/3:ح.173
( )116ــ بصائر الدّرجات 95/2:باب.10
( )117ــ غيبة اليعناىي.99:
( )118ــ غيبة اليعناىي100:ــ.101
( )119ــ غيبة اليعناىي129:ح.1

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………591.…………...

( )120ــ غيبة اليعناىي129:ــ.134
( )121ــ غيبة اليعناىي.112:
( )122ــ لشاٌ العرب.302/4:
( )123ــ تفشري ىور الجقلني329/4:ح.48
( )124ــ تفشري ىور الجقلني330/4:ح.49
( )125ــ كنال الديً.203/1:
( )126ــ حبار األىوار94/2:ح.31
جاج .96/2:
( )127ــ اإلحت
( )128ــ سفيية البخار.476/1:
( )129ــ حبار األىوار.2/26:
( )130ــ تفشري ىور الجقلني651/1:ح.290
( )131ــ تفشري ىور الجقلني644/1:ح.260
( )132ــ حبار األىوار59/27:ح.20

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………592.…………...

( )133ــ حبار األىوار 104/23:باب 7مً حديح 1إىل حديح .40
( )134ــ غاية املراو60/3:ح.3
( )135ــ غاية املراو59/3:ح.1
( )136ــ غاية املراو60/3:ح.4
( )137ــ غاية املراو61/3:ح.5
( )138ــ غاية املراو61/3:ح.6
( )139ــ غاية املراو63/3:ح.7
( )140ــ غاية املراو62/3:ح.9
( )141ــ غاية املراو63/3:ح.10
( )142ــ غاية املراو63/3:ح.11
( )143ــ غاية املراو64/3:ح.12
( )144ــ غاية املراو65/3:ح.13
( )145ــ غاية املراو65/3:ح.14

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………593.…………...

( )146ــ غاية املراو66/3:ح.15
( )147ــ غاية املراو66/3:ح.16
( )148ــ غاية املراو 68/3:باب.47
( )149ــ وسائل الظيعة7/1:ح.1
( )150ــ وسائل الظيعة8/1:ح.4
( )151ــ وسائل الظيعة10/1:ح.9
( )152ــ وسائل الظيعة10/1:ح.10
( )153ــ وسائل الظيعة14/1:ح.24
( )154ــ وسائل الظيعة15/1:ح.28
( )155ــ وسائل الظيعة17/1:ح.34
( )156ــ وسائل الظيعة19/1:ح.39
( )157ــ أصول اللايف401/1:ح.1
( )158ــ أصول اللايف401/1:ح.2

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………594.…………...

( )159ــ أصول اللايف401/1:ح.3
( )160ــ أصول اللايف401/1:ح.4
( )161ــ أصول اللايف402/1:ح.5
( )162ـ ىَج البالغة:خطبة رقه 119/87صبخي الصاحل.
( )163ــ ىَج البالغة :خطبة رقه.327/220
( )164ــ ىَج البالغة :خطبة رقه.342/22
( )165ــ ىَج البالغة.497 :
( )166ــ أصول اللايف.177/1:
( )167ــ حبار األىوار.194/24:
( )168ــ أصول اللايف194/1:ح1ــ.4
( )169ــ تفشري ىور الجقلني34/2:ح.37
( )170ــ تفشري ىور الجقلني345/2:ح.38
( )171ــ أمالي الظيخ املفيد ،145:اجمللص الشادض عظر.

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………595.…………...

( )172ــ تفشري العياطي152/2:ح.12
( )173ــ ىفص املصدر153/2:ح.13

*****

اإلهداء ٜ .............................................................................

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………596.…………...

توطئة ك٘تهيد .......................................................................

ٔٔ

السرداب ا١تقدَّس .............................................
إشكاؿ ا١تخالفُت على ٌ

ٕٔ
ٗٔ

عجل اهلل ىر ىجه الشريف ليس ٤تبوسان ُب السرداب.....................
اإلماـ
ا١تهدم ٌ
ٌ
كردها ...................................................
رية إبن حجر على الشيعة ٌ

٘ٔ

للسرداب كتعظيمما للصفا كا١تركة ،بل بيوت أهل البيت أشرؼ.............
تعظيمما ٌ

ٔٚ

السبلـ كبيوت موسى كهاركف قبلةن للعا١تُت.................
بيوت آؿ البيت عليهم َّ

األئمة األطهار أشرؼ كأطهر من أقداـ ا١تبلئكة................................
أقداـ ٌ

ٔٛ
ٔٛ

السبلـ..........................................
شمشمة حقد على أهل البيت عليهم َّ

ٜٔ

١تاذا دخل اإلماـ ا١تهدم إٔب السرداب ٍبٌ خرج ممه كهم يمظركف إليه؟................

ٕٓ

السرداب.................................
لسفة ٞتوء اإلماـ ا١تهدم عليه َّ
السبلـ إٔب ٌ

ٕٔ

تغَت من اٟتقيقة شيئان...........................................
سخرية ا١تخالفُت ال ٌ
التوسل باألركاح الطاهرة جائز ُب األدياف كا١تذاهب كلها إالٌ عمد إبن تيميٌة..........
ٌ
أصح الزيارات سمدان كداللةن......................................
السرداب من ٌ
زيارة ٌ

ٖٕ
ٕٗ
ٕٗ

كابتغوا إليه الوسيلة .................................................................

ٕٛ

إستحباب مماجاة الرسوؿ حيٌان كميتان.................................................

ٕٜ

عقيه ا خقيفة اهلل وخقيفة آبائو السجد يي..................................
اللالم َ

ٖٓ

هما أمور ٖٓ ............................................................................
السبلـ لغةن كاصطبلحان.........................................
األ ر ّ
األول :مفهوـ ٌ

للسبلـ مصاديق متعددة .............................................................
ٌ

الرٛتاف ....................................................
التواضع من صفات عباد ٌ

ٖٓ
ٖٔ
ٖٔ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………597.…………...

السبلـ............................................
أهل البيت عليهم َّ
السبلـ هم يسبيل ٌ
السبلـ معمياف.......................................
للسبلـ على صاحب األمر عليه َّ

ٕٖ
ٖٗ

السبلـ........................................
على الزائر أ ٍف يسلٌم نفسه لئلماـ عليه َّ

ٖٗ

ا١تعٌت الصحيح للتفويض ............................................................

ٖٙ

األ ر الثا ف :مفهوـ ا٠تبل ة .........................................................

ٖٛ

معٌت ا٠تبل ة لغةن ٖٛ ....................................................................
ا١تعٌت اإلصطبلحي للخبل ة ُب القرآف ................................................

ٖٛ

ا١تورد األكؿ ........................................................................

ٖٛ

ا١تورد الثا٘ب ٖٜ .........................................................................
جل كعبل.............................................
ا٠تبل ة هي القياـ مقاـ ا٠تالق َّ

ٓٗ

مهماف إلثبات ا٠تبل ة اإل٢تيٌة ..................................................
أمراف ٌ

ٓٗ

األ ر األول ٗٔ ........................................................................

األ ر

الثا ف .........................................................................

ٔٗ

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………598.…………...

شبهة كد ع ٗٔ .........................................................................
األكؿ ......................................................................
اٞتواب ٌ

ٕٗ

اٞتواب الثا٘ب ٕٗ .......................................................................
اإلستدالؿ باآليات على إثبات ا٠تبل ة اإل٢تيٌة.................................... ....

ٖٗ

آدـ ا٠تليفة كاف مظهران للعلم اإل٢تي .................................................

ٖٗ

علي
إذا ٓب تصلح ا١تبلئكة للخبل ة اإل٢تية كيف ٬توز أف يكوف ا١تتقدموف علػى اإلمػاـ ٌ
خلفاء؟ !............................................................................

ٗٗ
ٗٚ

السبلـ..................................
األٝتاء اإل٢تية هي مظاهر أهل البيت عليهم َّ
إشكاؿ
كد ع ........................................................................

ٗٛ

اٞتمع ً
الفقهي بُت األخبار ا١تتضاربة .................................................

ٗٛ

ا٠تبل ة اإل٢تيٌة تدكر مدار العلم الشهودم ............................................

ٜٗ

األ ر الثالي :الفرق بيي الخال ة والنصا ة........................................

ٔ٘

تعريف الوصي لغةن ..................................................................

ٔ٘

ٖتقيق ُب معٌت الوصاية ..............................................................

ٖ٘

للوصيٌة معمياف ٘ٗ ......................................................................

هذايت األلباب إلى شرح زيارة السرداب…………………………599.…………...

األحاديث الدالٌة على عدـ إنقطاع الوصاية ممذ آدـ إٔب انقضاء الدنيا...............

٘٘

السبلـ............
حديث اللوح الٌذم ركاه جابر األنصارم عن موالتما اطمة عليها َّ

٘ٚ

هامة ٙٔ .........................................................................
إشارة ٌ
ٔٙ
السبلـ.......................
تواتر خرب ا٠تواتيم الداؿ على كصاية أهل البيت عليهم َّ
حكم العقل الداؿ على كجوب الوصيٌة با٠تبل ة......................................
٤تمد صلٌى اهلل عليه كآله عن سَتة العقبلء ُب كجوب الوصية........
الرسوؿ ٌ
ٓب ٮترج ٌ

أخص من ا٠تبل ة ...........................................................
الوصاية ٌ

ٙٙ
ٙٚ
ٙٛ

الفصل األول
ا١ترسلُت ..............................
ُب شباهة اإلماـ
ا١تهدم عليه َّ
السبلـ باألنبياء ك ى
ٌ

ٔٚ

شباهة آدـ به ٖٚ .......................................................................

حل اإلشكاؿ الوارد على ركايات أخذ ا١تيثاؽ ُب عآب الذر...........................
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