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يرجى من العلماء واحملققني األفاضل الذين يرغبون يف التعاون مع الة أن 
  يراعوا عند إرسال مقاالم النقاط التالية:

  بذكر املصادر واهلوامش بدقّة وتفصيل.. أن تقترن املقاالت ١
 

صفحة وأن تكون مضروبة على اآللة الكاتبة إن أمكن أو  ٤٠. أن التتجاوز املقالة٢
  أن تكتب خبط اليد على وجه واحد من كلّ ورقة.

 

. أن تكون املادة املرسلة للنشر يف الة غري منشورة سابقاً وغري مرسـلة للنشـر   ٣
 إىل جملة أخرى.

الة بدراسة وتقييم البحـوث والدراسـات املقدمـة إليهـا، وهلـا احلـق يف        . تقوم٤
  صياغتها وتعديلها مبا تراه مناسباً مع مراعاة املضمون واملعىن.

 

ٍ فنيـة ولـيس ألسـباب     . يعتمد ترتيب البحوث واملقاالت يف الة علـى أسـس  ٥
 أخرى.

  تنشر. أنشرت أم مل . تعتذر الة عن إعادة املقاالت إىل أصحاا سواء٦
 

  . املقاالت والبحوث اليت تنشر على صفحات الة متثّل وجهات نظر وآراء كتاا.٧
 

  . ترسل مجيع البحوث واملقاالت على عنوان الة.٨
 

ـّراء الكــرام  ٩ .ترحــب إدارة التحريــر يف جملــة <ميقــات احلــج> مبالحظــات القــ
  ومقترحام.
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  )٢وجوب احلج ( يف    
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  ل ونتيجته:جممل القو

بـأنّ  ، )َوِ& َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسـَتَطاَع إلَْيـِه َسـبيالً(: يقول. عندنا دليل ١
  احلج واجب عيين واالستطاعة معتربة فيه.

  . تقول األخبار بأنّ احلج ألهل اجلدة فريضة يف كلّ عام.٢
  بيت.. حيرم خلو البيت من احلجاج، وجيب على الناس زيارة ال٣
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ف من األخبار، يقتضـي تناسـب احلكـم    ئهذه الطواو اآلية الكرمية،حينما ننظر إىل 
واملوضوع فيها، أنه لو بادر بعض من النـاس للطـواف بالبيـت، يتحقـق إمتثـال الواجـب       

حيرم خلو البيت وجيب علـى   :ي، وال جيب لسائر الناس طواف البيت. وحينما نقولئالكفا
و البيت؛ ليس معناه مبادرة كـلّ املسـلمني للطـواف، بـل يكفـي      الناس املبادرة حىت الخيل

املبادرة مبقدار الخيلو البيت، واليلزم مبادرة كلّ النـاس، وهـذا كـاف يف امتثـال الواجـب      
ي، وعلى ذلك فاالستطاعة ليست شرطاً فيه، يعين لو جاء زمان صار البيت خالياً من ئالكفا

  يعني للحج، فعليهم املبادرة له ولو استقراضاً.الزائر ـ المسح اهللا ـ والناس غري مستط
هذا يف املرحلة األوىل، مثّ يف املرحلة الثانية إن رأى اإلمام أو الوايل خلو البيت من 

لزيارته، فعليه إجبارهم للحج حىت الخيلو. كلّ هذا مقتضى األدلة  االزائر والناس مل يبادرو
  ي.ئلكفااملوجودة يف البني، كما هو مقتضى الوجوب ا

ومعىن ذلك عدم مبادرة اإلمام إلجبار الناس إبتداًء، ألنه إن عمل الناس بتكلـيفهم  
الشرعي فال احتياج حينئذ إىل إجبارهم من ناحية اإلمام، وأما إن مل يذهبوا فعلى اإلمـام  

  إجبارهم.

  ص آراء الفقهاء:ملخ

>، مرةً واحدة وجوب احلجالطائفة األوىل <روايات مل حتإنّ صاحب الوسائل قال: 
، »عام وجوب احلج علی أهل اجلدة يف کلّ«على الوجوب العيين؛ وروايات الطائفة الثانية 

ـ  ئعلى الوجوب الكفا ن اي؛ وتبعه صاحب احلدائق والسيد اليزدي، وجيب على املسـلم نوع
. علـى حنـو الوجـوب    ٢. على حنو الوجوب العيين، املشـروط باالسـتطاعة.   ١من احلج: 

  شترط فيه االستطاعة.تي الي، الذئالكفا
أخذا لكالمهما شاهداً أخبار عدم جـواز   0مثّ إنّ صاحب احلدائق والسيد اليزدي

تعطيل احلج؛ مث خرب سدير الذي ليس فيه كالم عن احلج، بل الكالم فيه عن البيت فقـط؛  
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البيت يف سنة،  فالكالم عن تعطيل ١،»لَو عطَّلُوه سنةً واحدةً« :7ويف هذا اخلرب قال اإلمام
السنة! بل هلذا اخلرب ظهور  يفومل يدل على استحقاق العذاب إن مل حيجوا سنة؛ إن اعتمروا 

  واضح على أن الخيلو البيت من الزائر فقط.
وعلى هذا، إن مل يكن عندنا خرب سدير يصري مسار االستدالل غـري ذلـك، فيـدل    

. ونستفيد منه الوجـوب  الزائر سنةً ن البيت خالياً منوك يف حالةالشارع  باخلرب على غض
ي على الناس أن حيجوا حىت ال خيلو البيت من الزائر، فإذا مل يوجد مستطيع سنة، أو ئالكفا

ي وحينئـذ  ئمل يكن ناذر أو مثله ألداء احلج؛ فعليهم أداء احلج على حنـو الوجـوب الكفـا   
  يسقط الوجوب عن غريهم.

  ـ خالفه وقال: 1احب الوسائلـ بعد نقل كالم ص 1مث إنّ صاحب اجلواهر
 ومن الغريب ما يف الوسائل من محل هذه النصوص على الوجـوب كفايـة وإن  <... 

وغـريه علـى جـرب     له مبا دل من النصوص اليت فيها الصـحيح  جعله بعض األفاضل مؤيداً
ينظروا، إذ هو خمالف المجـاع   استحقوا العقاب ومل اإلمام الناس على احلج إذا تركوه، وإالّ

ترتيلها  من طرحها أو فال بد، ]كما قال احملقق احللي يف املعترب[ ،املسلمني على الظاهر أيضاً
اختصاصها بأهل  على ما عرفت وحنوه، ونصوص اجلرب خارجة عما حنن فيه، ضرورة عدم

هلم مال أنفق عليهم من بيت  مي إليه اشتمال الصحيح منها على أنه إن مل يكنؤاجلدة كما ي
البيت وعلى زيارة النيب صـلى اهللا عليـه    ل اشتمل أيضا على اجلرب على املقام عنداملال، ب

الدروس، قال فيها: ويسـتحب للحـاج    إليه يف ىوآله واملقام عنده، ولعلنا نقول به كما أوم
، وجيرب اإلمام النـاس  مؤكداً استحباباً وغريهم زيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله باملدينة

احملرم كما جيربون على األذان، ومنـع ابـن إدريـس     تركوه، ملا فيه من اجلفاءعلى ذلك لو 
ومل يزرين إىل املدينة فقـد جفوتـه    من أتى مكة حاجاً< ضعيف، لقوله صلى اهللا عليه وآله:

                                            
 . ٣ـ١٤١٤٠، ح ٢١:  ١١  وسائل الشيعة؛ عنه ٢ ـ ٢٧١ : ٤الكايف . 1
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 >.وجبت له شفاعيت، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له اجلنـة  زائراً يوم القيامة، ومن أتاين
 إذا ترك الناس احلج وجب على اإلمام أن جيـربهم علـى ذلـك،    قال الشيخ:: ويف املختلف

 وقال ابن. وكذلك إذا تركوا زيارة النيب صلى اهللا عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها أيضاً
  1.وهو حمرم واحتج الشيخ بأنه يستلزم اجلفاء، ،إدريس ال جيب االجبار، ألا غري واجبة

كفاية علـى   رج عما حنن فيه من الوجوبوعلى كل حال فالوجوب ذا املعىن خا
لواجب  منهم مؤدياً خصوص أهل اجلدة املستلزم لكون من يفعله من حج يف السنة السابقة

  ٢...>. ما عدا املرة تطوع ولو كان مع من مل حيج منهم، وقد صرحت النصوص بأن
ي من أخبـار عـدم اخللـو    ئالوجوب الكفا 1وبالنتيجة لقد استفاد صاحب اجلواهر

  وإجبار اإلمام، كما أفىت به الشيخ الطوسي والشهيد األول والعالمة احللي يف املختلف.

  هو الرأي املختار؟ د: ما

  إنّ ههنا ثالثة آراء:

  ألول:ا الرأي

جـب كفائيـاً، بـل    اوال يكونحىت  باسم عدم خلو البيت من الزائر هنا شيٌءاليس ه
  فقط.احلكم هو وجوب احلج مرة واحدة على املستطيع 

  الرأي الثاين:

ي، وهـذا الوجـوب غـري مـرتبط     ئإنّ عندنا روايات يستفاد منها الوجـوب الكفـا  
، وبالنتيجة جيب علينا طريق آخر للجمـع  1بروايات أهل اجلدة كما قبله صاحب اجلواهر

  بني أخبار أهل اجلدة وبني أخبار وجوب احلج مرة واحدة. 

                                            
 . ٢٢٢ : ١٧  يف شرح شرائع اإلسالم ،جواهر الكالم. 1
 . املصدر نفسه. ٢
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  الرأي الثالث:

أخبار عدم اخللـو وإجبـار احلـاكم، وهـذا الوجـوب       يستفاد الوجوب الكفائي من
مرتبط بأخبار أهل اجلدة؛ بيان ذلك: إنّ روايات أهل اجلدة تقيد صـحيحة الفضـالء الـيت    

فقيه فمع قطع  ه>، وهذه العبارة قرينة واضحة للتقييد. وإن مل يقبل<إن مل يکن هلم مالٌفيها: 
ـ ب اهللا اهللا يف«جلدة عند هـذا اخلـرب:   النظر من صحيحة الفضالء لو وضعنا أخبار أهل ا ت ي

، ألمكن لنا أن نقول: إنّ أهل اجلدة لو متكنوا جيـب علـيهم احلـج    »تميربکم ال ختلوه ما بق
  كفائياً، وإالّ فال.

وعلى هذا الرأي األخري، وقع مجع آخر بني كلّ الروايات، وهذا اجلمع تـام بشـرط   
>، أعم مـن احلـج   ٍ لی أهل اجلده يف کل عامإن اهللا فرض احلج عأن تكون كلمة احلج يف: <

غري  ءٍ> تعين: جيب على أهل اجلدة، لئالّ خيلو البيت، وليس شي والعمرة. ومجلة <يف كلّ عام
  هذا.

والنتيجة طبقاً هلذه النظرية، أنه ال ميكن لفقيه أن يقول: من له مال جيب عليه احلـج  
  يف كلّ سنة ولو مل خيلو البيت.

 لياًالبيت خاأكان سواء  ،الصدوق فهو اخلروج إىل احلج يف كلّ سنة وأما ظاهر فتوى
 :ا ونقول حينئذ د أخبار اخللوعند أخبار أهل اجلدة، تقي أم ال؟ وحينما نضع أخبار اخللو

  >، يعين أهل اجلدة.هللا هللا يف بيت ربكم<
عمـره؛   وعلى ذلك يوجد عندنا وجوب عيين، فللمستطيع أن حيج مرة واحدة طول

 جَّ َحـالْ  َض َر َفـ هللاَ  إنّ ي، فمالكه عدم خلو البيت عن احلاج وحنمـل أخبـار: <  ئووجوب كفا
  > على الوجوب الكفايي.امٍ عَ  لِّ ی کُفِ  ةِ دَ جِ الْ  لِ هْ أَ  لیَ عَ 
  

  نتيجةٌ أخرى:
 ِت یْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  ِ&ِ (ن اآلية الشريفة مومع قطع النظر عن الروايات اليستفاد 
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وجوب عيين واحد وهو: <مرةً واحدة طول العمـر>. ولكـن    إالّ ١.)یالًبِ سَ  هِ یْ َل إِ  اعَ َط تَ اسْ  نِ مَ 
  :نيهناك روايتان معتربتان تهيئان توسعت

  ألوىل: ا التوسعة

ْلَحـجَّ اَ قال: < 7إنّ املراد من اآلية الشريفة هو األعم من احلج والعمرة، ألنّ اإلمام
رمبا يكون الظهور األويل لعموم الناس أم فهموا من  ٢،»ِألَنَُّهRَ َمْفُروَضـانِ  َواْلُعْمرََة َجِميعاً 

 ،مبا أنه هو املفسر الواقعي للقرآن قال كالمهـا املـراد   7اآلية الشريفة احلج فقط، واإلمام
  .»ةهللا علی الناس العمر«، »تيالب جهللا علی الناس حو« :عيني

  التوسعة الثانية:

هـل  أاهللا فرض احلـج علـی    إنّ«قال اإلمام ابتداًء:  7سى بن جعفرويف خرب مو 
> فمـع التأمـل يف   ،)ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  &ِ وَ (قوله:  كوذلمثّ قال: < ،»عام کلّ يف ةجلدا

كان يف مقام التفسـري هلـذه اآليـة الشـريفة فيقـول:       7الروايات األخرى يبدو أنّ اإلمام
وجوبني وجوباً عينياً ووجوباً كفائياً ألهل اجلدة، ال عينياً فقط، وسـاير   انتبهوا! إنّ يف اآلية

  الروايات تقول: إذا كان البيت خالياً.
  هذا اجلمع تام وال إشكال فيه. وبالنتيجة،

  نعم، بقي على هذا اجلمع إشكاالن:
أنّ أخبار أهـل اجلـدة ختـتص بأهـل      1أشكل صاحب اجلواهر ألول: ا اإلشـكال 

  وال ترتبط أخبار اخللو ا؟ اجلدة،
  إنّ أخبار أهل اجلدة تقيد تلك األخبار. قلنا:

                                            
 .٩٧:  عمران آل ةسور.  1
 .١، ح ٢٦٥:  ٤ اإلسالمية)  -الكايف (ط .  ٢
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ألنّ اإلمـام   7خيالف رواية موسى بن جعفر يئإنّ الوجوب الكفا اإلشكال الثاين:
  استدلّ باآلية، وحنن نوافق أنّ الوجوب العيين يستفاد منها.

  قلنا:

يقول: يستفاد  7عيين)، ولكن اإلمامذا األمر (الوجوب المنعقداً هلنعم، كان اإلمجاع 
  ي)، إضافة على الوجوب العيين.ئوجوب الكفاالوجوب آخر من اآلية الشريفة (

وعلى ذلك، فأول اجلمع بني الطائفتني من الروايات هو الطريق الذي سلكه صاحب 
، بأن نقول: <مرة واحدةً> خصت بـالوجوب  áالوسائل وصاحب احلدائق والسيد اليزدي

ي؛ وهذا اجلمـع مـورد   ئخيص بالوجوب الكفا ،»عام کلّ يف ةهل اجلدأب علی جي« والعيين 
  للقبول أيضاً، وللجمع طرق اُخر نبحثها إن شاءاهللا.

  :يئمحقق اخلو. طريق اجلمع لل٢

حيـث   1يئايات هو الطريق الذي سلكه السيد اخلـو والطريق الثاين للجمع بني الر
  قال بأنه <أحسن احملامل>:

يصـنعه أهـل    توجيه هذه الروايات أن يقال: إـا نـاظرة إىل مـا كـان    األوىل يف <
لتداخل بعض السنني يف بعض باحلسـاب  ، اجلاهلية من عدم االتيان باحلج يف بعض السنني

 العرب كانت ال حتج يف بعض األعـوام وكـانوا يعـدون األشـهر باحلسـاب      فإنّ ،الشمسي
َ (الشمسي ومنه قوله تعاىل:  َّUِزَياَدٌة ِيف اْلكُْفِر يَُضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا يُِحلُّونَُه َعاماً  ءُ  النَِّيس ا إ

َة َما َحـرََّم هللاُ  ال تقع مناسـك احلـج يف شـهر ذي     ورمبا ١،)...َو يَُحرُِّمونَُه َعاماً لُِيَواِطُئوا ِعدَّ
 ال ختلـو كـلّ   عام وأنـه  احلج جيب يف كلّ عليهم بأنّ احلجة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية رداً

يف سنة  فرمبا ال حيجون ،وباجلملة كانوا يؤخرون األشهر عما رتبها اهللا تعاىل سنة عن احلج.

                                            
 . ٣٧ة :توبال ةسور.  ١
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والثروة يف كل عام قمـري وال جيـوز    وقد أوجب اهللا تعاىل احلج لكل أحد من أهل اجلدة
 احلجة. فاملنظور يف الروايات أن كل سنة قمرية هلا حـج وال  تغريه، وتأخريه عن شهر ذي

الوجه الذي  ال أنه جيب احلج على كل واحد يف كل سنة. ولعل هذا ،ها عن احلجخلو جيوز
  ١.>ذكرناه أحسن من احملامل املتقدمة ومل أر من تعرض إليه

  ن:ءاي ادعائوعلى ذلك، فللمحقق اخلو
) أخبار أهل اجلدة ناظرة إىل العمل الذي ارتكبه أهـل اجلاهليـة (وهـو تـداخل     ١

  حيجوا يف بعض األعوام).األعوام لكي ال
َ إِ () آية النسيء الشريفة: ٢ َّU َّترتبط بعمـل األعـراب يف    )رِ فْ کُی اْل ٌة فِ ادَ يَ زِ  ءُ يسِ ا الن

زمان اجلاهلية أيضاً، ولذا نبحث هنا عن معىن اآلية حىت يتبين أا هل تـرتبط بـاحلج أم   
  ال؟

َا النَِّيسُء ِزَياَدٌة ِفی اْل إِ (الف: كالم حول:  َّU ِکُْفر(.  

  لكلمة النسيء قراءات خمتلفة:
  ـ <نسي>، بدون مهزة.٣ـ <نسيء>، باهلمزة. ٢ـ <نسي>، مشددا. ١

. التـأخري، <نسـأت   ١إنّ هلذه الكلمة يف اللغة ـ كما ذكره فخر الرازي ـ ، معنـيني:    
بل هذا اإلبل عن احلوض، إذا أخرا>، <أنسأ اهللا فالنا أجله>، يعين أخر أجله؛ واملشهور ق

َ إِ (املعىن، و  َّU َّصله أء يالنس«. ٢، يعين: التأخري زيادة يف الكفر. )رِ ْفـکُی اْل ٌة فِ ادَ يَ زِ  ءُ يسِ ا الن
  ٢إذا قال املديون للدائن: زد املدة؛ يقال: <نسأ>.؛ »هيجل إذا زاد فاأل نسأ يف ،الزيادةمن 

أوالً بأنّ املـراد مـن    وبعد مالحظة الروايات العامة واخلاصة، جند أنّ أكثرها ظاهرة
<النسيء>، هو التأخري. وثانياً، هذا التأخري يف التحرمي كان لألشهر احلُرم، والقرآن الكـرمي  

                                            
 .  ١٦:  ١  عروة الوثقىمعتمد ال .1
 . ٤٤:  ١٦ ب)يح الغي(مفات ي الرازريتفس. ٢
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احلـرام،   القعـدة وذ :يدل على هذا املعىن. وكذلك جاءت يف األخبار ايضاً أنّ األشهر احلرم
ـ )، وشـهر رجـب،   احلجة احلرام، حمرم احلرام (تكون هذه األشهر الثالثة متوالياتوذ ى أرف

يف هذه األشهر الثالثة وعلى إثر ذلـك بـرز بعـض املشـاكل،      تالعرب بأنّ احلرب قد ترك
صل إليهم!!تبسبب الغنائم ومل  ونيعيش مأل  

شـهر صـفر     م إىلحلـرا خر الشهر اؤإنّ رجالً يف اجلاهلية كان حيكم <باإلنساء>، وي
ـرم! ويقول: اُحم!! وهـذا   ام احلرب يف صفر وأحلّهوحيكم حبلية احلرب يف احملريف شهر حمر

  هو املراد من <النسيء> يف القرآن الكرمي.

  . معاين <النسيء> واالحتماالت فيه:١

  ١ألول فيه: ا . االحتمال١ـ١

َ إِ (قوله تعاىل: ي: ئيقول العالمة الطباطبا َّU َّإىل آخر اآليـة   )رِ ْفـكُ اْل ِيف  ةٌ ادَ يَ زِ  ئُ سِ ا الن
علـى   يءوقد يطلـق النسـ   ،خره تأخرياًأإذا  ة ونسيئاًأومنس أينسؤه نسء يالش أيقال: نس

خر حترميه على ما كانت العرب تفعله يف اجلاهلية فإم رمبا كـانوا يـؤخرون   أ الشهر الذي
نه كيف كان ذلك فقد اختلف فيه كالم املفسـرين  أاألشهر احلرم إىل غريه وأما  حرمة بعض

  هل التاريخ.أك
جاهلية  الل الكالم املسرود يف اآلية أنه كانت هلم فيما بينهم سنةوالذي يظهر من خ

مـن شـهر    ، وهو يدل بلفظه على تأخري احلرمةيءيف أمر األشهر احلرم وهى املسماة بالنس
احلرمـة وال   حرام إىل بعض الشهور غري احملرمة الذي بعـده، واـم امنـا كـانوا يـؤخرون     

ورثوها عن أسالفهم  ن يتحفظوا على سنة قوميةألك رادم بذيبطلوا برفعها من أصلها إل

                                            
فإن كان مبعـىن املفعـول يصـري املعـىن      . إنّ <النسيء>هنا هو الفعل مبعىن املصدر، ال الفعل مبعىن املفعول،١

املعىن ، واحلال ليس كذلك، بل املعىن: إنّ هذا التأخري (على صورة )زيادة يف الكفر(هكذا: إنّ نفس الشهر 
 .)زيادة يف الكفر(املصدري)، 
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  عن إبراهيم عليه السالم.
 فكانوا ال يتركون أصل التحرمي لغى وإمنا يؤخرونه إىل غري الشـهر سـنة أو أزيـد   

  ليواطئوا عدة ما حرم اهللا، وهى األربعة مث يعودون ويعيدون احلرمة إىل مكاا األول.
 د كفرهم باهللا باختاذ األوثان شركاء لـه تعـاىل  وهذا نوع تصرف يف احلكم اإلهلي بع

  وتقدس، ولذا عده اهللا سبحانه يف كالمه زيادة يف الكفر.
األنفس  وقد ذكر اهللا سبحانه من احلكم اخلاص حبرمة األشهر احلرم النهى عن ظلم

الوحيـد   ظهر مصاديقه القتال كما أنه املصداقأو ،)مأنفسـكُ وا فيهنَّ لمُ ْظ فال تَ (حيث قال: 
ـ نِ عَ  كَ نَ ألوُ سْ َي (الذي استفتوا فيه النيب صلى اهللا عليه وآله فحكاه اهللا سبحانه بقوله:   رِ هْ الشَّ

  ...١،اآلية )يهِ فِ  تالٍ قِ  رامِ الحَ 
 الذي تذكره اآلية عنهم إمنا هو تأخري حرمة الشـهر احلـرام.   يءفالظاهر أن النس...

  ادة دينية خمتصة ببعضها.للتوسل بذلك إىل قتال فيه ال لتأخري احلج الذي هو عب
وكان ذلـك ممـا    العرب كانت حترم هذه األشهر احلرم، وهذا كله يؤيد ما ذكروه: أنّ

غارات وحـروب   متسكت به من ملة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم، وهم كانوا أصحاب
 فكانوا يـؤخرون حتـرمي   فرمبا كان يشق عليهم أن ميكثوا ثالثة أشهر متوالية ال يغزون فيها

مث يعـود التحـرمي إىل    زمانـاً  احملرم، إىل صفر فيحرمونه ويستحلون احملرم فيمكثون بـذلك 
  يف ذي احلجة. إالّ احملرم إىل صفر هميرحتاحملرم، وال يفعلون ذلك أي إنساء 

ـ فم هو ما كانوا يؤخرون احلج من شهر إىل شهر يءوأما ما ذكره بعضهم أن النس ا م
  الينطبق على لفظ اآلية البتة.

َ إِ (فقوله تعاىل:  َّU َّهلـذه   أي تأخري احلرمة اليت شرعها اهللا ،)رِ ْفـكُ الْ ِيف  ةٌ ادَ يَ زِ  ئُ سِ ا الن
اهللا  األشهر احلرم من شهر منها إىل شهر غري حرام زيادة يف الكفر ألنـه تصـرف يف حكـم   

                                            
  . ٢١٧البقرة :  . سورة١
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  املشروع وكفر بآياته بعد الكفر باهللا من جهة الشرك فهو زيادة يف الكفر.
ويف  ضالل غريهـم إيـاهم بـذلك،   إأي ضلوا فيه ب ،)وارُ كفَ  ينَ ذِ الَّ  هِ بِ  لُّ ضَ يُ (وقوله: 

لذلك كان  ، وقد ذكروا أن املتصدييءالكالم إشعار أو داللة على أن هناك من حيكم بالنس
  كنانة. بعض بين

 مَ رَّ ا َحـوا َمـلُّـحِ يُ فَ  هللاُ  مَ رَّ ا َحـَمـ ةَ دَّ وا ِعـئُ واطِ يُ لِ  اماً عَ  هُ ونَ مُ رِّ حَ يُ وَ  اماً عَ  هُ ونَ لُّ حِ يُ (وقوله: 
نساء، والضمري للشهر احلرام املعلوم من سياق الكالم أي وهـم  يف موضع التفسري لإل ،)هللاُ 

 حيلونـه عامـاً   ، أيوحيرمونـه عامـاً   حيلون الشهر احلرام الذي نسؤوه بتأخري حرمته عاماً
  بإعادة حرمته إليه. بتأخري حرمته إىل غريه، وحيرمونه عاماً

 ملون على هذه الشاكلة بالتأخري سنة واالثبات أخـرى ليواطئـوا ويوافقـوا   وإمنا يع
عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا يف حال حفظهم أصل العدد أي ام يريـدون الـتحفظ   

يريدونـه مـن    على حرمة األشهر األربعة بعددها مع التغيري يف حمل احلرمـة ليتمكنـوا ممـا   
  ١.حلرمةاحلروب والغارات مع االستنان با

  . االحتمال الثاين يف <النسيء>:١ـ٢

جاء هذا االحتمال يف بعض روايات أهـل السـنة والسـيد الطباطبـايي ذكـر هـذا       
خرج عبد الرزاق وابـن املنـذر وابـن    أوفيه االحتمال، وهو الرواية اليت يف <الدر املنثور>: 

َ إِ ( حامت وأبو الشيخ عن جماهد يف قوله: أىب َّU َّقـال: فـرض اهللا    ،)رِ ْفـكُ اْل ِيف  ةٌ دَ اَيـزِ  ئُ سِ ا الن
يسمون األشهر ذا احلجة واحملرم وصفر وربيـع وربيـع    احلج يف ذي احلجة، وكان املشركون

  وشعبان ورمضان شوال وذو القعدة وذو احلجة مث حيجون فيه. ومجادى ومجادى ورجب
 رجب مث يسكتون عن احملرم فال يذكرونه مث يعودون فيسمون صفر صفر مث يسمون

شـوال مث   مجادى اآلخرة مث يسمون شعبان رمضان ورمضان شـوال، ويسـمون ذا القعـدة   

                                            
 . ٢٧٢ـ٢٧١ : ٩ ، العالمة الطباطباييزاني املريتفس .١
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عنـدهم ذو   يسمون ذا احلجة ذا القعدة مث يسمون احملرم ذا احلجـة مث حيجـون فيـه وامسـه    
  ١ احلجة.

جاء يف التاريخ أنّ العرب اجلاهلي حينما رآى أنّ الشهر القمري <ذا احلجة>، يتغير 
ألربعة (الربيع، الصيف، اخلريف، الشتاء)، ومبا أنّ السنة القمرية أقل زماناً مكانه يف الفصول ا

شهراً)، ١٢من السنة الشمسية بأحد عشر يوماً، لذلك وحفظاً ملصاحلهم حاسبوا سنة واحدة(
شهراً! على رأس كلّ ثالث سنوات؛ ليصري السنة القمرية كالسنة الشمسية، على مدار ١٣بـ 

  الفصول.
شهر ذي احلجة، فإن صادف الشهر  واوأخر واقد غير ةن عرب اجلاهليكالم آخر: كا

الشهر التايل بذي احلجة فيحجون فيـه؛ ويف السـنة القادمـة     ونيف هذه السنة بالشتاء يسم
يعملون كذلك، ألم حيجون يف زمان مل يكن الطقس بارداً ليكون عملـهم يف ذلـك احلـني    

ذلك الشهر بذي احلجة! ون قليالً والربح يصري كثرياً، ويسم  
يوماً من السنة الشمسية إىل السنوات القمرية. ثانيـاً:  ١١وعلى ذلك، أوالً: يدخلون 

كانوا يغيون ذلك الشهر بذي احلجة، رون شهر ذي احلجة إىل شهر آخر حيث شاؤوا، ويسم
والربد.وهدفهم من ذلك هو أن حيج وا مرتاحني حىت التوجد مشكلة من جهة احلر  

  لتحقيق يف االحتماالت وبيان الرأي املختار:: ا١

  ٢؟)إUا النسیء زیادٌة فی الکفر(«ماهو املراد من <النسيء> يف اآلية الشريفة: 
  وهل ترتبط هذه اآلية مبسألة احلج وروايات أهل اجلدة أم ال؟

  هناك رأيان حول اآلية الشريفة:
ه هو تأخري احلكم التحرميي من شهر إنّ <النسيء> الربط له باحلج، ألنّ معنا ألول:ا  الرأي

                                            
 . ٢٧٥:  ٩املصدر نفسه .  ١

 . ٣٧:  توبهال ةسور.  ٢
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إىل شهر آخر. (حرمة احلرب مثالً من شهر حمرم احلرام يتأخر إىل شهر صـفر، ويف السـنة   
احلكـم). وكـثري مـن    تـأخري  القادمة يأيت شهر حمرم إىل مكانه األصلي، يعين يبادرون يف 

  روايات الفريقني حيكي ذلك.

  الرأي الثاين:

  حيجون هكذا. ة، فإنّ عرب اجلاهليإنّ <النسيء> مرتبط باحلج
شـهراً   ١٣السنة القمريـة بــ:    وازاد ةإنّ عرب اجلاهلي ألول: ا املطلب هنا مطلبان:

شـهراً، واجنـرت هـذه     ١٣شهراً وهذه الزيادة يف كلّ ثالث سـنوات صـارت    ١٢بدالً من 
وات، كمـا  ي، فلم حيج النـاس يف بعـض السـن   ئالسيد اخلو  الزيادة بتداخل األشهر كما قاله

  حيجون مرتني يف سنة واحدة، ألنّ شهر ذي احلجة احلرام صار شهرين يف سنة واحدة!!
إىل السنة القمرية كما يدل عليـه بعـض    واأضاف ةعلى أي حال، فإنّ عرب اجلاهلي

  شهراً! ١٣األخبار فصارت السنة القمرية 
ـ  إىل السنة القمرية  واديمل يز ةإنّ عرب اجلاهلي املطلب الثـاين:  شـهر   واشيئاً بـل مس

رجب شهر شعبان، ومسى شهر شعبان برمضان! فبما أم يريدون الطقس اجليـد والبـارد،   
رجـب! أو مسـوا شـهر رمضـان     شهر مسوا شهر رجب بذي احلجة وإن كان حبسب الواقع 

  احلجة من دون أن يزيدوا شهراً. بذي
  على هذا الرأي الثاين: 1يئأشكل العالمة الطباطبا

تركيـب األصـلي   ال، بل غيـروا  ةلنسيء> والتأخري ليس عمل عرب اجلاهليأوالً: <ا
  للسنة، وليس عملهم تأخرياً.

وثانياً: هذا املعىن للنسيء خيالف الروايات واآلثار املنقولة، واحلال أنّ الـدليل هلـذا   
  الرأي الثاين رواية جماهد ورواية عمرو بن شعيب فقط وكلتامها مضطربتان.

  :)1يئالطباطباالعالمة لسيد (والكالم لأقول 

سـالم  اإل وحمصله على ما فيه من التشويش واالضطراب أن العرب كانت قبـل ... <
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يدورون باحلج  عام يف شهر فكانوا ن حيجوا كلّأحيج البيت يف ذي احلجة غري أم أرادوا 
عن  ذا احلجة وسكتوا شهر وصلت إليه النوبة عامهم ذلك مسوه بعد شهر وكلّ الشهور شهراً
  امسه األصلي.

 ، وأن يتكـرر اسـم  والزم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجة من ثالثة عشـر شـهراً  
جتعـل   بعض الشهور مرتني أو أزيد كما يشعر به الرواية، ولذا ذكر الطربي أن العرب كانت

  .ومخسة وعشرين يوماً ، ويف رواية اثىن عشر شهراًالسنة ثالثة عشر شهراً
 غري أمساء الشهور كلها، وأن ال يواطئ اسم الشهر نفس الشهرن تتأ والزم ذلك أيضاً

  يف كل اثنيت عشرة سنة مرة إن كان التأخري على نظام حمفوظ، وذلك على حنو الدوران. إالّ
 وتسـمية  شـهراً  ومثل هذا ال يقال له االنساء والتأخري فإن أخذ السنة ثالثة عشـر 

علـى أنـه    لبعض الشهور حبسب احلقيقـة. آخرها ذا احلجة تغيري ألصل التركيب ال تأخري 
وما ضاهاها كرواية  هذه الرواية خبار واآلثار املنقولة، وال مأخذ لذلك إالّخمالف لسائر األ

شهرين، وال  وعاماً شهراً ه قال: كانت العرب حيلون عاماًعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
تعاىل يف كتابـه   لذي ذكر اهللايء يف كل ستة وعشرين سنة مرة وهو النس يصيبون احلج إالّ

العام املقبـل فاسـتقبل    فلما كان عام احلج األكرب مث حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من
كهيئته يوم خلـق   إن الزمان قد استدار<الناس األهلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: 

  . وهو يف االضطراب كخرب جماهد.>اهللا السماوات واألرض
أهـل   ذي ذكره من حجة أىب بكر يف ذي القعدة هو الذي ورد من طـرق على أن ال

 للحج عام تسع فحج بالنـاس، وقـد   السنة أن النيب صلى اهللا عليه وآله جعل أبا بكر أمرياً
  احلجة عامئذ كانت يف ذي القعدة. أنّ ورد يف بعض روايات أخر أيضاً

 عليـه وآلـه   وهذه احلجة على أي نعت فرضت كانـت بـأمر مـن الـنيب صـلى اهللا     
ـ   إالّ وال ميضى أمراً يءيأمر بش وإمضائه، وال ن يـأمر اهللا  أه تعـاىل، وحاشـا   ما أمر بـه رب

  مث يسميها زيادة يف الكفر.يء حبجة يف شهر نس سبحانه
م كانوا يتحرجون من تواىل شـهور ثالثـة حمرمـة    يءالنس أنّ فاحلقهو ما تقدم أ 
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  وا مكاا يف العام املقبل.فينسؤون حرمة احملرم إىل صفر مث يعيد
سـنتني   شهر سنة أو يف كل شهر سنتني أو يف شهر سنة ويف شهر وأما حجهم يف كلّ

خمتلفني يف  ن تكون عرب اجلاهليةأفلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به، وليس من البعيد 
ة ذات كان عباد احلج بع هلوى نفسه غري أنمت كلّوذلك لكوم قبائل شىت وعشائر متفرقة 

وما كانوا يتمكنون مـن   موسم ال يتخلفون عنه حلاجتها إىل أمن لنفوسهم وحرمة لدمائهم،
يف شـاكلة التحـرمي، وهـو     ذلك لو كان أحل الشهر بعضهم وحرمه آخرون على اخـتالف 

  ١.>ظاهر
ي بأن العرب يصـعب  ئوعلى ذلك فاحلق هو نفس القول الذي قاله العالمة الطباطبا

ثة أشهر متواليات، (ألم كانوا قبل اإلسالم أهل احلـرب والغـارة)،   عليهم عدم احلرب ثال
إم جعلوا احلرمة اليت يف الشهر الثالث يف شهر صفر لكي يستطيعوا للحرب يف شهر حمرم؛ 

  وهذا هو <النسيء> وال معىن له غري ذلك.
يتان وملخص القول إنه بعد الفحص والتحقيق يف التاريخ والتفاسري، توجد ههنا نظر

  حول <النسيء>:

  االُوىل منهما:

أهل اجلاهلية كانوا يقولون: إنا الحنرم شهر احملرم يف هذه السنة وننقـل احلرمـة إىل   
  شهر صفر، و به قال أكثر املؤرخني واملفسرين، وتدلّ على هذه النظرية روايات كثرية.

  والثانية:

العالمـة   ت الواردة للسـيد يف صقع الواقع فإنّ <النسيء> يكون يف احلج. واالشكاال
  واردة جداً على هذه النظرية. 1يئالطباطبا

                                            
 . ٢٧٧ ـ  ٢٧٥:  ٩تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي  .١
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  ب: إرتباط آية <النسيء> مع روايات أهل اجلدة

  املطلب الثاين هو أنه هل ترتبط هذه اآلية الشريفة بالبحث (يعين أهل اجلدة) أم ال؟
ـ <قال:  1يئإنّ احملقق اخلو اظرة إىل األوىل يف توجيه هذه الروايات أن يقال: إا ن

لتداخل بعض السنني ، يصنعه أهل اجلاهلية من عدم االتيان باحلج يف بعض السنني ما كان
العرب كانت ال حتج يف بعـض األعـوام وكـانوا يعـدون      فإنّ ،يف بعض باحلساب الشمسي

َ (الشمسي ومنه قوله تعاىل:  األشهر باحلساب َّUِه الَّـِذيَن ُء ِزَياَدٌة ِيف اْلكُْفِر يَُضـلُّ ِبـ النَِّيس ا إ
َة َما َحرََّم هللاُ  تقـع مناسـك    ال ورمبا ١،)...َكَفُروا يُِحلُّونَُه َعاماً َو يَُحرُِّمونَُه َعاماً لُِيَواِطُئوا ِعدَّ

عـام   احلج جيب يف كلّ عليهم بأنّ احلج يف شهر ذي احلجة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية رداً
فرمبـا   ،كانوا يؤخرون األشهر عما رتبها اهللا تعاىل وباجلملة سنة عن احلج. وأنه ال ختلو كلّ

والثروة يف كل عـام   يف سنة وقد أوجب اهللا تعاىل احلج لكل أحد من أهل اجلدة ال حيجون
احلجة. فاملنظور يف الروايـات أن كـل سـنة     قمري وال جيوز تغريه، وتأخريه عن شهر ذي

حلج على كل واحـد يف كـل سـنة.    ال أنه جيب ا ،ها عن احلجخلو قمرية هلا حج وال جيوز
  ٢.>الوجه الذي ذكرناه أحسن من احملامل املتقدمة ومل أر من تعرض إليه ولعل هذا

  ) أوالً:1يئويرد على هذا القول (القول للسيد اخلو

متـأخر عـن    :الترتبط آية <النسيء> مبسألة احلج، ألنّ زمان األئمة املعصومني
التشمل النسيء القريشي. مثّ إنّ هذه الروايات  :زمن قريش، والروايات الصادرة عنهم

 ولذلك فاإلشكال غري وارد.)...ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَ  ىلَ عَ  ِ&ِ وَ (جاءت لتفسري آية احلج ،  
  : وثانياً 

أنّ أهل اجلاهلية تركوا احلج يف بعض السنني  1يئإنّ املفروض يف كالم احملقق اخلو
                                            

 . ٣٧ة :توبال ةسور.  ١

 .  ١٦:  ١  ىمعتمد العروة الوثق .2
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دعاء من وجهة نظر التأريخ، بـل الواقـع رمبـا يكـون     بسبب النسيء؛ ولكن مل يبني هذا اال
عكس ذلك، ألم أخذوا شهراً معيناً للحج، يكون الطقس جيداً فيه فيحجون؛ وعلى ذلك 

حيجوا فهذا مل يكن يف كنه معىن النسيء، بل هم مسوا احملرم باسم ذي احلجة  لو قلنا بأم مل
املالزمة ذا املعىن وأـم مل حيجـوا يف بعـض    فيحجون يف شهر احملرم، فكيف ميكن القول ب

  السنني؟
يومـاً بالسـنة   ١١أضافوا  ةي قال: مبا أنّ عرب اجلاهليئإنّ احملقق اخلو توضيح ذلك:

شـهراً والزم ذلـك أن   ١٣القمرية، ينتج أنّ يف كلّ ثالث سنوات توجد سنة تكون أشهرها 
شـهراً،  ١٢سيء>، ألم مل حيجوا منـذ  حيجوا مرة واحدة قهراً. وقد كان هذا املعىن غري <الن

والرواية اليت تقول: <يف كلّ عام>، ناظرة إىل ذلك؛ وهذه النظرية منوطة بأنّ العرب فعلـوا  
نعم، جاء يف التـأريخ أنّ األعـراب تعلّمـوا ذلـك مـن اليهـود        ذلك واحلال أم مل يفعلوا.

  يثبت هذا املعىن كعادة للعرب. ااورين هلم، ولكن مل
نـه  أن احلج جيب يف كل عام وأبي، وقال ئالوالد املرحوم ناقش كالم احملقق اخلوإنّ 
سنة عن احلج وباجلملة كانوا يؤخرون األشهر عمـا رتبـها اهللا تعـاىل فرمبـا ال      ال خيلو كلّ

هـا عـن   سنة قمرية هلا حـج وال جيـوز خلو   كلّ نّأفاملنظور يف الروايات  ،حيجون يف سنة
ـ     والالزم أوالً على كل أحد يف كل سنة. نه جيب احلجأال  ،احلج ن أتوجيـه هـذا الكـالم ب

ـ  ،هم األشهر باحلساب الشمسيتركهم احلج يف بعض األعوام ليس ألجل عد ن الظـاهر  إف
بـل ألجـل مـا وقـع يف      ،عراب حىت يف زماننا هذاعند األ عدم كون هذا احلساب معروفاً

 ١،منها أربعة حرم ر عنداهللا اثنا عشر شهراًة الشهوعد نّأتفسري اآلية املسبوقة مبا يدل على 
 ة إبـراهيم وإمساعيـل  العرب كانت حترم الشهور األربعة وذلك مما متسكت به من ملّ نّأمن 

                                            
ـRََواِت َو اْألَْرَض ِمْنَهـا (. 1 ُهور ِعْنَد ِهللا اثَْنا َعَرشَ َشْهراً ِيف ِكَتـاِب ِهللا يَـْوَم َخلَـَق السَّ َة الشُّ إنَّ ِعدَّ

 .٣٦ ة :توبال ةسور ،)أْرَبَعٌة ُحرٌُم...
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ن ميكثوا ثالثة أشـهر متواليـة   أوهم كانوا أصحاب غارات وحروب فرمبا كان يشق عليهم 
      ١...للتجارة فال يسعه اليغزون فيها فكانوا

  إن قلت:
يوماً مـن السـنة   ١١نّ األعراب أضافوا أء يف كتاب <املفصل يف تأريخ العرب>، جا 

  شهراً.١٣الشمسية إىل السنة القمرية ولذلك صار بعض األعوام القمرية 

  قلت:

ليس هذا العمل مالكاً للحج، فإم فعلوا ذلك يف بعض األحيان، ولكن مسوا بعـض  
  األشهر القمرية بذي احلجة ألهداف أخرى.

ء يف التأريخ أنّ شخصاً معيناً كان مسؤوالً <لإلنساء>، وكان جيـيء النـاس إليـه    جا
  منه اإلنساء؛ وهذه العملية خمصوصة بأشهر احلُرم ال إنساء احلج.  نطلبويو

عـراب حـىت يف   عنـد األ  عدم كون هذا احلساب معروفاًولذلك قال املرحوم الوالد: 
  .زماننا هذا

ي هـو أنّ <النسـيء> كـان يف    ئقول احملقـق اخلـو   وحينئذ يكون أهم اإلشكال على
تأريخ العرب (تبديل عنوان الشهور)، وهم رأوا أنّ أي شهر يكون طقسه جيداً لعملية احلج 
فسموا ذلك الشهر بذي احلجة، وقد يسمون بعد مضي سنتني شـهراً واحـداً بـذي احلجـة     

  شهراً.١٣ سنة قمرية وقديكون ذلك عند ثالث سنوات، ولكن ليس هذا مستلزماً بأن يصري
  نعم، إنّ العرب كانوا متوجهني للحساب الشمسي وليس هذا مالكاً إلنساء احلج.

  وبالنتيجة، هذا الطريق الثاين لوجه اجلمع ليس جيداً، مبا فيه من اإلشكال.
  :1:  الوجه الثالث للجمع للشيخ الطوسي٣
يف املعترب،  1ر، واحملقق احللّييف االستبصا 1سلكه احملقق الطوسيقد هذا الطريق الثالث،  

                                            
 . ٢٠ـ١٩:  ١  احلج ،تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة .  ١
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وقـال السـيد    1، وصـاحب املستمسـك  1، وصاحب اجلواهر1وكذلك صاحب املدارك
وحيمل روايـات <مـرة واحـدة> علـى      ١صاحب املستمسك بأنه أقرب الوجوه. 1احلكيم

الوجوب، وروايات <أهل اجلدة> على االستحباب، بأنّ روايـات <مـرة واحـدة> وجوبـه     
هل اجلدة> تقول: إنّ أهل اجلدة يستحب أن حيجوا كلّ عـام؛ والينتـهي   عيين، وروايات <أ

  ذلك االستحباب بأداء حج واحد بل االستحباب باق طول العمر.
يقول هؤالء الفقهاء قدس اهللا أسرارهم لتوجيه هذا اجلمع بأنّ روايات <مرة واحدة> 

ألنه جاءت يف روايات  نص يف الوجوب وأما روايات <أهل اجلدة> هلا ظهور يف الوجوب،
يف  أهل اجلدة كلمة <فرض> وهذه الكلمة ليس نصاً يف الوجوب بل هلا ظهـور فيـه، وأمـا   

مرةً واحدة> وكانـت نصـاً يف الوجـوب     روايات <مرة واحدة> جاءت هذه العبارة: <كلّفهم
  .روايات الظهور وحتمل على االستحباب وعند التعارض بني النص والظهور نتصرف يف

  معىن كلمة <الفرض> يف القرآن والروايات

قبل التحقيق حول هذا اجلمع البد وأن نبحث يف معىن كلمة <فرض> وأين تستعمل 
  ٢ هذه الكلمة؟ هل يتغير معىن <فرض> يف مكان دون مكان أم ال؟ حىت يتبين معناه.
، 9النيبقد تستعمل كلمة الفريضة <ما فرضه اهللا> يف مقابل كلمة السنة <ما فرضه 

> وهذا نوع اصطالح، ولذلك جاءت يف روايات القرعة <القرعة سـنة>؛  9ما شرعه النيب
> يف مقابل <مـا  9وليس مبعىن االستحباب بل تكون هذه العبارة مبعىن <ما شرعه الرسول

  شرعه اهللا>.
بعد الرجوع إىل اللغة تبين لنـا أنّ املعـىن احلقيقـي لــ <فـرض>، لـيس الوجـوب        

                                            
 . ٨ :  ١٠شرح العروة   يف ك. املستمس١
كان مهماً عند الشارع؛  يف الروايات باملستحب املؤكد يعين هذا العمل االستحبايب» فرض« حيمل :ةنکت. ٢

 .»وجبأن ال مبعنی يقدر و ب :ومعنی فرض«عترب: امل يفقق قال احمل
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ي، بل تكون كلمة: <فرض> مبعىن <ثبت>، <بين>، <قدر>. فقد تكون كلمـة: <قـدر>   التكليف
بعنوان اللزوم تكون واجباً، وكلمة: <قدر> بعنوان االستحباب تكون مستحباً وعلـى ذلـك   
نبحث عن القرينة فإن توجد قرينة على الوجوب حنملها عليـه. وإن توجـد قرينـة علـى     

  االستحباب. وتكون هذه النظرية أقرب إىل الواقع مبقدارما. االستحباب، حنملها على

 ،»ةهـل اجلـد  أاهللا فرض احلج علی  نّإ«ففي ما حنن فيه توجد قرينة بأنّ روايات: 
حتمل على االستحباب وقرينتها هي: <كلّفهم مـرة واحـدة>، وهـي نـص علـى الوجـوب       

  ونتصرف ا يف روايات الظهور وحنملها على االستحباب.

  :على هذا اجلمع 1شكال الوالدإ

بقي إشكال على هذا الطريق الثالث للجمع، وهو أنّ يف صحيحة علي بن جعفر عن 
: 7إنّ اهللا فرض احلج علی أهل اجلدة يف کلّ عـام>، يقـول اإلمـام   : «7اإلمام الكاظم

اب فال معىن . فإن محل الفرض على االستحب)ِت یْ بَ الْ  جُّ حِ  اِس النَّ  لیَ عَ  ِ&ِ  وَ (<وذلك قوله>: 
  لالستشهاد باآلية أو التفسري.

: من املسلّم أنّ اآلية الشريفة تدل صرحياً على الوجوب وهـذا واضـح   توضيح ذلك
الشك فيه، فكيف ميكن محل هذه اجلملة: <إنّ اهللا فـرض> علـى االسـتحباب واحلـال أنّ     

  ١استشهد باآلية الشريفة؟ 7اإلمام
ريق الثاين لوجه اجلمع ليس جيداً، مبـا فيـه مـن    وبالنتيجة، هذا الطريق الثالث كالط

  اإلشكال والنقبله.
  . الوجه الرابع للجمع: الوجوب البديل٤

 1واستحسنه العالمةاحللّي ٢سلك هذا الطريق الرابع للجمع يف التهذيب، 1الشيخ الطوسي

                                            
 .  ١٨:  ١  احلج ،تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة.  1
 . ١٦ـ   ١٧:  ٥  1الشيخ الطوسي ام،ذيب األحك.  ٢
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إن يف التذكرة وهو محل روايات أهل اجلدة (الطائفة الثانية) على الوجـوب البـديل، يعـين    
  حججت فبها وإالّ فاذهب السنة القادمة، وإالّ السنة الثالثة، وإالّ السنة الرابعة.

ألنه ميكن أن يقول شخص: إني كنت مستطيعاً ومل أحج فعصيت، وإثر ذلـك سـقط   
  عني التكليف، (ألنّ التكليف يسقط بسبب العصيان كما يسقط بسبب االمتثال).

ع هذا التوهم، فإن عصيت ومل تذهب إىل احلج والخيفى أنّ هذه الروايات جاءت لدف
  فاذهب السنة القادمة.

، )... اعَ َط تَ اْسـ نِ َمـ ...(هلم اآلية الشـريفة:   توعلى ذلك، فأهل اجلدة هم الذين قال
، وإالّ إن عصـيت  فبـها  ولكن <يف كلّ عام على سـبيل البدليـة>، إن وفّقـت هـذه السـنة     

  وهكذا حىت حتج. تذهب إىل احلج ففي السنة القادمة ومل

  على الطريق الرابع للجمع: 1املعظم والوالد 1يئإشكال احملقق اخلو

على هذا الطريق يف كتاب املعتمـد طبقـاً ملبنـاه األصـويل      1يئأشكل احملقق اخلو
 يبينـه  نأ إىل حيتاج وال واجب كلّ طبع يقتضيه مما املعىن ذا البديل الوجوب نوقال: ...إ

 ولاأل اآلن يف بـه  يـات  ومل عصـى  نإف مكنأ مىت به تياناإل بجي الواجب نإف 7ماماإل
 الوجـوب  سـقوط  يوجـب  ال ولاأل الزمان يف والعصيان وهكذا الثاين اآلن يف امتثاله جيب

  ١ .الثاين الزمان يف به تياناإل ولزوم
 هـل أ علـى  احلـج  اهللا فـرض < 7قوله ظاهر خالف نهأل عدهب ىخيف والوقال:... 

 رادةإ علـى  محلها جوز وقد. الكرمية باآلية 7استشهاده بعد خصوصاً صرحيه أو>، اجلدة
 يف عليـه  جيـب  تركـه  وإذا وىل،األ السنة يف احلج عليه جيب نهأ مبعىن البدل على الوجوب

ـ  واجـب،  كـلّ  طبع من املعىن ذا البديل الوجوب نإف أيضاً بعيد وهذا. وهكذا الثانية  نّإف

                                            
 .  ١٢:  ٣  املعتمد يف شرح املناسك. 1
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  ١.بالعصيان الواجب يسقط وال عنه، الذمة تفريغ وجيب مكن،أ مىت به تياناإل جيب الواجب
 نيوالخيفى أنّ هذا اإلشكال غري تام ألنه مبنائي، ولذلك قال بعض الفقهاء واألصولي

بأنه كما يسقط التكليف باإلمتثال يسقط بالعصيان أيضاً ويقولون: إن عصـى املسـتطيع ومل   
نئـذ طبقـاً للقاعـدة، إالّ إذا وجـد     عنه االستطاعة، الجيب عليـه احلـج حي   تحيج مث سقط

االستطاعة ثانية فيجب عليه احلج بالتكليف اجلديد، فال وجه أن نقول بأنّ احلـج واجـب   
  عليه.

يف » عـام  كـلّ «ن املراد من أشكل أيضاً على هذا الطريق وقال: إ 1املعظّم والوالد
سـبيل القضـية   منـا يكـون علـى    إن فرض احلج على أهل اجلـدة  أالرواية اليت أشري إليها 

ن وجوب احلج ال خيتص بزمان نزول اآلية بل هو حكم أاحلقيقية ال القضية اخلارجية مبعىن 
عـام   ن املستطيع جيب عليه احلج يف كـلّ أثابت إىل يوم القيامة على املستطيع فليس املراد 

ايـة  بل املراد ثبوت احلكم إىل يوم القيامة ويؤيد هذا الوجه بل يدل عليـه التأمـل يف الرو  
املزبورة فإنه قد وقع فيها االستشهاد لفرض احلج على أهل اجلدة يف كل عام بقوله تعاىل : 

ستناد إىل ظاهر اآليـة ومـا   مقتضى االستشهاد اإل نّأمع  ،)..وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيـِت.(
ى خـالف  كان يفهمه أهل العرف منها ألنه ال معىن لالستشهاد بتفسري اآلية الذي يكون عل

عام مبعناه الظاهر الذي ينسـبق   ظاهرها ومن املعلوم عدم داللة اآلية على الوجوب يف كل
فاجلمع بني التعرض هلذه اجلهة وبني عدم داللة اآلية بالظهور على ذلـك   ،إىل الذهن ابتداًء

ما ذكرنا من كون املـراد بـه    الّإيقتضي احلمل على معىن يستفاد من ظاهر اآلية وهو ليس 
  ٢.فتدبر جيداً القضية احلقيقية اليت هي ظاهر اآلية أيضاً هي

ومل حيـج فيجـب    املكلـف إن عصى  اإلشكال على الطريق الرابع للجمع (الوجوب البديل):

                                            
 .  ١٥:  ١  معتمد العروة الوثقى. 1
 .  ١٩:  ١  احلج ـتفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة .  2
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عليه احلج يف السنة القادمة، والعصيان ليس مسـقطاً للتكليـف، مبعـىن أنـه إن فقـد املـال       
دار)، فيجـب عليـه أن حيـج. وهـذا هـو       واالستطاعة للحج (لزم عليه بيع داره إن كان له

  اإلشكال األصلي.
والخيفى أنه ليس فيما حنن فيه مكان للوجوب البديل ألنّ املكلـف إن اسـتطاع يف   

حيج فقد عصى، وجيب عليه احلج يف العام القابل إن بقيت  هذا العام جيب عليه احلج فإن مل
جوب البديل؛ ألنه كـان ذلـك الواجـب    االستطاعة، وأما إذا مل تبق االستطاعة فال معىن للو

  على سبيل البدلية.
 ببيان آخر: إذا محلنا مجلة: <يف كلّ عام> املوجودة يف الروايات <إنّ اهللا فرض احلج

على احلج البديل، وجب علـيهم احلـج يف كـلّ عـام وإن مل      ١،»علی أهل اجلدة يف کلّ عام
والروايات ظاهرة يف أنّ احلـج وجـب    يكونوا من أهل اجلدة (يعين مل يكونوا مستطيعني!).

  عليهم إذا كانوا مستطيعني.
توضيح ذلك: إنّ ألهل اجلدة موضوعية يف الروايات، ألننا نعلم أنّ الشـارع طلـب   
احلج من شخص مستطيع ومن أهل اجلدة، ومل يطلب احلج بدلياً أو كفائياً. فمن قال باحلج 

ومل حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلـج   البديل هكذا يقول: إذا كان املكلف مستطيعاً
  يكن مستطيعاً! وإن مل

وعلى ذلك فإنّ ألهل اجلدة عنواناً موضوعياً يف الروايات، فمن أراد اجلمع اليصـح  
له أن يقول بأنّ احلج ههنا صالة أو زكـاة (ألنـه مل يقبلـه العـرف). وحيفـظ هـذا العنـوان        

احلج البديل البد وأن يقول: إذا كان املكلف مستطيعاً ويتصرف يف <كلّ عام>. ألنّ من قال ب
  يكن مستطيعاً! ومل حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلج وإن مل

ـ مل يفتوا باحلج اخليـايل البـديل، ك  أللهم إالّ أن يقال: إنّ الفقهاء  الشـيخ   ا مل يفـت م

                                            
 . ١ـ١٤١٢٨، ح ١٦:  ١١  وسائل الشيعة؛ عنه ٥ ـ٢٦٥ : ٤الكايف .  1
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كان املكلـف مسـتطيعاً    أنه إذا ةهناك فتوى مسلّمتوجد بل  ،1والعالمة احللّي 1الطوسي
يكن مستطيعاً، وهذا خالف الفـرض،   حيج، ففي السنة القادمة وجب عليه احلج وإن مل ومل

وإالّ فالطريق الوحيد  ،وجوب جديد رتبفاالستطاعة إن كانت موجودة يف السنة الثانية يت
  هو الوجوب البديل.

يات، فلزم حفظ عنوان وامللخص أنّ هذا الطريق (الوجوب البديل) حتميل على الروا
الئم مع الوجـوب  ت<أهل اجلدة>، كما يلزم حفظ عنوان <احلج>، وحفظ هذين العنوانني الي

  البديل.
قلت: هذا اإلشكال من أهم اإلشكاالت على الوجوب البديل، وأما إشكال احملقـق  

ـ  1يئاخلو ائلون فمبنائي، ألنه يقول بأنّ العصيان غري مسقط للتكليف، وكثري من الفقهاء ق
  بأنه املسقط.

لزم أن يكون مقبوالً يألنّ اجلمع بني شيئني  ؛جيد هو، ف1وأما إشكال الوالد املعظّم
  ١عند العقالء والوجوب البديل غري مقبول عندهم ألنه حيتاج إىل مؤونة زائدة خاصة.

  1للجمع: طريق احملقق اخلوانساري خلامسا. الوجه ٥

نعم يظهر من بعـض األخبـار   ر للجمع وقال: طريقاً آخ 1سلك احملقق اخلوانساري
اهللا  إنّ<: 7علي بن جعفر عـن أخيـه موسـى    وجوبه على أهل اجلدة يف كل عام كخرب

 اِس النَّـ ىلَ َعـ ِ&ِ وَ (: وجـلّ عام وذلك قول اهللا عز يف كلّ تعاىل فرض احلج على أهل اجلدة

                                            
، ت أن تصوم يوم االثـنني نذرإن ؛ . مثالًللتكليف ان مسقطيعصفالزمان، ب قيداًمإذا كان التكليف : قلت. ١

ألنـه سـقط التكليـف    ؛ مل يقل فقيه بأن تصوم يف األسبوع القـادم يـوم االثـنني   ، مل تصموفجاء ذلك اليوم 
فـإن  . ةسنال يف هذهج احلوجوب  اآلخر طلبواملمطلب، وأما يف باب احلج فنفس وجوب احلج . بالعصيان

ويف السنة القادمة فـإن  ، عنه احلجج، سقط مل حيوفمن استطاع ، »سنة االستطاعة يف«واجب  نّ احلجقلنا إ
 عنه احلج.سقط يان يعصال فمعستطع وجب احلج عليه، فإن مل ي داًياستطاع جد
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قال: قلت : مـن   ،)sَ مِ الَ عَ الْ  نِ عَ  يٌّ نِ غَ  هللاَ  نَّ إِ فَ  رَ فَ َك نْ مَ وَ  يالًبِ سَ  هِ يْ إلَ  اعَ َط تَ اسْ  نِ مَ  ِت يْ بَ الْ  جُّ حِ 
 وقـد محـل علـى    ١>.فقد كفر؟ قال: ال ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفـر  مل حيج منا

وجب عليـه   من وجب عليه احلج فلم يفعل يف السنة األوىل الوجوب على البدل مبعىن أنّ
ا لوُ ِسـاغْ فَ (نظـري   أكـده وال يبعـد أن يكـون   يف الثانية وهكذا يف كل عـام أو النـدب أو ت  

أهل اجلدة احلج يف  فال جيب على كل أحد من ،من باب تالقي اجلمع باجلمع ٢،)مْ كُوهَ ُجـوُ 
  ٣.واحد غري غسل وجهه للوضوء عام كما ال جيب على كلّ كلّ

يقول بأنّ روايات أهل اجلدة تكون من قبيل تالقـي اجلمـع    1فاحملقق اخلوانساري
ٍ يف کـلّ   علـی کـلّ مسـتطيع   «يعنی: » إنّ اهللا فرض احلج علی أهل اجلدة«فمعىن: باجلمع، 

، فاليكون معناه أنّ لكلّ مستطيع أن حيج كلّ عام. وبالنتيجة يرفع إشكال التعـارض  »عام
  واحدة>. مرةًبني روايات أهل اجلدة و روايات <

   1التحقيق يف كالم احملقق اخلوانساري

غري تام، ألنّ نتيجة تالقي اجلمع باجلمع هي وجوب  1أنّ كالمهوالذي خيطر بالبال 
احلج على املستطيعني يف عام استطاعتهم، فاحلج غري واجب لشخص حينما وجـب احلـج   
على شخص آخر من املستطيعني واليفهم من ذلك <مرة واحدة> قطعاً، وعلى قول احملقـق  

احلج عشر مرات طبق هـذا  فلو استطاع شخص عشر سنوات فيجب عليه  1اخلوانساري
القول؛ كما أنّ غسل الوجه لشخص آخر يف الوضوء غري مرتبط ملن يتوضأ ويغسـل وجـه   

  يرفع ذلك بسبب هذا الطريق من اجلمع.  ومل ٍ باقنفسه، فاإلشكال 
طريقـاً   1سلك األستاذ الوالـد املعظّـم  ، 1. الوجه السادس للجمع: طريق الوالد املعظّـم ٦

                                            
 . ١ـ١٤١٢٨، ح ١٦:  ١١  وسائل الشيعة؛ عنه ٥ ـ٢٦٥ : ٤الكايف . 1
 . ٦ة : ائدامل ة. سور٢
 . ٢٥٤ـ  ٢٥٥:  ٢  دارك يف شرح خمتصر النافعجامع امل. ٣
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ن فرض احلج علـى أهـل   أيف الرواية اليت أشري إليها » عام كلّ«راد من ن املسادساً وهو: إ
ن وجـوب احلـج ال   أمنا يكون على سبيل القضية احلقيقية ال القضية اخلارجية مبعىن إاجلدة 

ن أخيتص بزمان نزول اآلية بل هو حكم ثابت إىل يوم القيامة على املستطيع فليس املـراد  
عام بل املراد ثبوت احلكم إىل يـوم القيامـة ويؤيـد هـذا      املستطيع جيب عليه احلج يف كلّ

الوجه بل يدل عليه التأمل يف الرواية املزبورة فإنه قد وقع فيها االستشـهاد لفـرض احلـج    
مقتضـى   نّأمع  ،)..وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحجُّ الَْبْيـِت.(على أهل اجلدة يف كل عام بقوله تعاىل : 

ر اآلية وما كان يفهمه أهل العرف منها ألنه ال معىن لالستشهاد ستناد إىل ظاهاالستشهاد اإل
بتفسري اآلية الذي يكون على خالف ظاهرها ومن املعلوم عدم داللة اآلية على الوجـوب  

فاجلمع بني التعرض هلذه اجلهة وبني  ،عام مبعناه الظاهر الذي ينسبق إىل الذهن ابتداًء يف كل
ك يقتضي احلمل على معىن يستفاد من ظاهر اآليـة وهـو   عدم داللة اآلية بالظهور على ذل

فتـدبر   ما ذكرنا من كون املراد به هي القضية احلقيقية اليت هي ظاهر اآليـة أيضـاً   الّإليس 
  ١.جيداً

  ن على قوله:ين ومؤيديذكر شاهد 1إنه
، )..ِت.وِ&ِ َعَىل النَّاِس ِحـجُّ الَْبْيـ(متسك باآلية الشريفة  7إنّ اإلمام املؤيد األول:

وجعل <يف كلّ عام>، تفسرياً هلا، واستشهد ا بأنّ العرف يفهم أنّ هذا احلكم باق إىل يوم 
  .القيامة

قال له سـراقة بـن    9املؤيد الثاين: جاء يف بعض الروايات حينما حج رسول اهللا
تنـا بـه   مالك بن خثعم الكناين: يا رسول اهللا علمنا ديننا، كأمنا خلقنا اليوم، فهذا الذي أمر

بل هو لألبد إىل يوم القيامـة. مث شـبك   <: 9لعامنا هذا أم ملا يستقبل؟ فقال له رسول اهللا

                                            
 .  ١٩:  ١  احلج ـتفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة . 1
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  ١>.أصابعه بعضها إىل بعض وقال: دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة

  طريق السادس للجمع:الالتحقيق يف 

ـ      امني هلذا اجلمع يوجد مبعد واحد فقط وهو: إنّ النـاس قـد علمـوا يف زمـان اإلم
بأنّ احلج واجب إىل يوم القيامة؛ نعم رمبـا مل يعلـم ذلـك يف عصـر      8الصادق والكاظم

، ولكـن مل يكـن هـذا التـوهم يف     9ولذا سـئل سـراقة بـن مالـك عنـه      9رسول اهللا
  .8زماما

هذا اإلشكال، ميكن قبول هذا اجلمع بني الطائفتني من الروايات وإالّ عن فإن أجيب 
  فال.

  : خامتة

 مـرةً بيـنـا ستة طرق للجمع بني الطائفتني من الروايات، (وجـوب احلـج   قد  قلت:

علـى الطريـق األول   شـکاالت  إ توقـد ورد  .)ة يف كلّ عامداجلهل ألوجوبه  و ،واحـدة 
(الواجب الکفائي)، ميكن الدفاع عنه، وقد أيد صاحب الوسائل، وكذلك صـاحب احلـدائق   

  ن نؤيده أيضاً.والسيد اليزدي رمحهم اهللا هذا اجلمع، وحن
وعلى ذلك لكلّ مستطيع وجوب عيين طول عمره، ووجوب كفائي للحج أيضاً كان 

 يف ةاجلد هلأاهللا فرض احلج علی  إنّ«مل روايات: حتمالكه عدم خلو البيت من احلاج، و
  على هذا الوجوب الكفائي.» عام کلّ

إالّ  ٢،)..اِس ِحـجُّ الَْبْيـِت.وِ&ِ َعـَىل النَّـ(مثّ ينتج بأنه اليستفاد عن اآلية الشـريفة:  
. ولكـن مـع   »طـول العمـر   ةواحـد  مـرةً «وجوب عيين واحد، مع قطع النظر عن روايات: 

                                            
 . ٢٠ـ ٢١:  ١  احلج ـتفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة . ١
 .٩٧ية : عمران، آ سوره آل. 2
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  التوجه إىل خربين معتربين البد وأن نقول بتوسعتني هنا:

  التوسعة االُوىل:

ظهـور يف  ولآليـة   ١،»الْحج و الْعمرة جميعاً َألنهمـا مفْروضَـان  «قال:  7إنّ اإلمام
هما يجلميع الناس كمفسر لآلية الشريفة أنّ احلج والعمرة كل 7احلج فقط، وقد بين اإلمام

  مفروضان.

  التوسعة الثانية:

اهللا فـرض احلـج    إنّ«قد قال ابتـداًء:   7أنّ اإلمام 7ويف خرب موسى بن جعفر
. فمـع  )... ِحجُّ الَْبْيـِت  َِو ِ& َعلَی النَّاس(قوله:  كوذل، مثّ قال: »عام کلّ يف ةاجلد هلأعلی 

يف مقـام التفسـري يقـول: انتبـهوا إنّ يف اآليـة       7التأمل يف أخبار الباب يبدو أنّ اإلمـام 
خرى بأنه يشترط األروايات القول تكفائي ألهل اجلدة، ووجوب عيين ووجوب وجوبني، 

  هلذا الوجوب الكفائي خلو البيت.
  بار عليه وأما اإلشكاالن:وبالنتيجة، هذا الطريق للجمع تام ال غ

بأنّ أخبار أهل اجلدة خمتصة هلم، وأخبار خلو البيت  1. إشكال صاحب اجلواهر١
  غري مرتبط ألهل اجلدة.

  قلنا بتقييد أخبار أهل اجلدة يف جواب هذا اإلشكال.ف 
. وأما اإلشكال الثـاين: إنّ الوجـوب الكفـائي اليسـاعد مـع خـرب موسـى بـن         ٢

، واستدل ـا  )... ِحجُّ الَْبْيِت  ِ َعلَی النَّاسَو ِ&ِ (استشهد باآلية:  7، ألنّ اإلمام7جعفر
  على الوجوب العيين للحج وكان اإلمجاع عليه.

قال بالوجوب  7قد أجبنا نعم، يستفاد الوجوب العيين منها إمجاعاً، ولكن اإلمامف

                                            
 . ١، ح ٢٦٥:  ٤  اإلسالمية) ـالكايف (ط . ١
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  الكفائي أيضاً إضافة على الوجوب العيين.
 الطائفتني من األخبار هو الطريق الذي سلكه صاحب وعلى ذلك، فاجلمع األول بني

أيضاً، بأنّ <مرة واحـدة> مربـوط    1والسيد اليزدي 1وتبعه صاحب احلدائق 1الوسائل
بالوجوب العيين، و <جيب على أهل اجلدة يف كلّ عام> مربوط بالوجوب الكفـائي، وحنـن   

  نويد ذلك أيضاً.

µ   µ   µ  
  :درــاصامل

  .القرآن الکرمي

 ، روضة املتقني يف شرح من ال حيضره الفقيه،  صفهاين، السي األول، حممدتقياال .١
السيد  -پناه االشتهاردي علي -احملقق/ املصحح: السيد حسني املوسوي الكرماين

 . ق  ه١٤٠٦، الطبع الثاين،  ور الثقافيةپ  ، قم: مؤسسة كوشان اهللا الطباطبائي فضل

 يف أحکام الناضرة احلدائقد بن إبراهيم، البحراين، آل عصفور، يوسف بن أمح .٢
، قم:  املقرم احملقق/ املصحح: حممدتقي اإليرواين ـ السيدعبدالرزاق ،الطاهرة العترة

  . ق  ه ١٤٠٥الطبع األول،   املطبعة اإلسالمية التابعة جلماعة املدرسني،
دث جالل احملقق/ املصحح: احمل ، احملاسن ،محد بن حممد بن خالدأبوجعفر أربقي، ال .٣

 ق.  ه ١٣٧١، قم، دار الكتب اإلسالمية، الطبع الثاين،  الدين

، قـم: مؤسسـة   مستمسـك العـروة الـوثقى   احلكيم، السـيد حمسـن الطباطبـاىي،     .٤
 ق.  ه ١٤١٦دارالتفسري، الطبع األول، 

منتهى املطلب يف حتقيق ،  احللّي، العالمة، حسن بن يوسف بن مطهر األسدي .٥
، الطبع األول،  ملشهد املقدس: جممع البحوث اإلسالمية، حمقق/ مصحح: ا املذهب
 . ق  ه ١٤١٢
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، للطبـع  دار العلـم  ةمؤسسقم،  حترير الوسيلة،، يوسواملسيد روح اهللا ال، مييناخل .٦
 .ريختا دونول، بألا الطبع

قق/ احمل جامع املدارك يف شرح خمتصر النافع،،  بن يوسف محدأسيد ال، يوانساراخل .٧
 .ق  ه ١٤٠٥، الطبع الثاينمساعيليان، إ ة، قم، مؤسسيغفارلاكرب أصحح: على امل

املقـرر: السيدرضـا    ، معتمـد العـروة الـوثقى   ، السيد أبوالقاسم املوسـوي،  يئاخلو .٨
 ق.  ه ١٤١٦، الطبع الثاين،  لطفي -، قم، مدرسة دار العلم املوسوي اخللخايل

: السـيد رضـا   املقـرر  ، املعتمـد يف شـرح املناسـك   ،  ـــــــــــــــــــــــ .٩
 . ق  ه ١٤١٠، الطبع األول،  لطفي -، قم، مدرسة دار العلم املوسوى اخللخاىل

                               ـج البالغـة،  ، بواحلسن حممد بن حسني الطـاهر ذواملناقـب  أرضي، الشريف ال  .١٠

 .ش  ه ١٣٨٠، ، الطبع الثاين، قم: انتشارات طليعه نوردشيتالحممد  :ترجمامل
ـ امجقم،  امليزان يف تفسري القرآن،طباطبايي، السيد حممد حسني، ال  .١١ ـ امل ةع ، نيدرس

 ق.  ه ١٤١٧، الطبع اخلامس
ـران:   ،ستبصار فيما اختلف من األخبارإلا الطوسي، أبوجعفر، حممد بن احلسن،  .١٢

  . ق  ه ١٣٩٠، ولألا الطبعدار الكتب اإلسالمية، 
ـران: دار الكتـب اإلسـالمية،     ، ذيب األحكام ، ـــــــــــــــــــــــ  .١٣

 .ق  ه ١٤٠٧، الطبع الرابع
تفصـيل وسـائل الشـيعة إلـی حتصـيل مسـائل       ،  العاملي، احلر، حممد بن حسن  .١٤

 . ق  ه ١٤٠٩ ،  ، قم: الطبع األول:البيت آل احملقق/املصحح: مؤسسة، الشريعة
،  بة الداوريقم: مكت ، علل الشرائعالقمي، الصدوق، حممد بن علي بن بابويه،   .١٥

  ق.  ه ١٣٨٦،  الطبع األول

ـــ  .١٦ ــار الرضــا،  ــــــــــــــــــــــ ــق/ املصــحح:  ،7عيــون أخب احملق
 ق.  ه ١٣٧٨، ران، نشر جهان، الطبع األول،  الالجوردي، مهدي

املطبعة اإلسالمية التابعة ، قم:  من ال حيضره الفقيه،  ـــــــــــــــــــــــ  .١٧
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 .  ق  ه ١٤١٣،  الطبع الثاين  حلوزة العلمية، قم،ا جلماعة املدرسني،
الطبـع  ران: دار الكتب اإلسـالمية،   ، الكايفبوجعفر حممد بن يعقوب، أكليين، ال  .١٨

 .ق  ه ١٤٠٧، الرابع
 ، احلج -تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة،  اللنكراين، حممد الفاضل املوحدي .١٩

 ق.  ه ١٤١٨الثاين، ، الطبع  بريوت، دار التعارف للمطبوعات
٢٠.       ،الشـافعي د بن عمر بن احلسن بن احلسـني الفخـر الـرازيمفـاتيح الغيـب   حمم

 ق.  ه ١٤٠٥، بريوت، دار الفکر، الطبع الثالث، املسمى بـ <التفسري الكبري>

صـحح:  املقق/احمل ،جواهر الكالم يف شرح شـرائع اإلسـالم   نجفي، حممد حسن، ال  .٢١
الطبـع  ، بـريوت: دار إحيـاء التـراث العـريب،      يخونداآل يـ عل  قوچاينالعباس 
  . ق  ه ١٤٠٤،  السابع

 حممـد  چـاپ  ،للشـريازي  املهـذب  اموع شرح کتاب شرف، بن حييي النووي،  .٢٢
 .تاريخ بدون اإلرشاد، مکتبة: جدة مطيعي، جنيب

ـ      ،  طباطبايیالسيد حممد كاظم اليزدی، ال.  ٢٣        وی،العـروة الـوثقی فيمـا تعـم بـه البل
  ق.  ه ١٤٠٩، الطبع الثاين،  بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

µ   µ   µ
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  علي فاضل الصددي الشيخ

على  ـ  احلج اإلبراهيمي يف صورته املوسعة اليت ال تقف عند شخص إبراهيم اخلليل
هذا احلج) شخوصه ورواده وأبطاله ثالثة، أوهلم ( ـ  نبينا وآله وعليه أفضل الصالة والسالم

، فلتكن نظرتنـا للحـج اإلبراهيمـي    3، وثالثهم هاجر7، وثانيهم إمساعيل7إبراهيم
نظرة مستوعبة هلؤالء الثالثة، بل أكثر من هذا إنّ احلج اإلبراهيمي ـ كما سيتضح ـ لـيس    

مكلّف برعاية  7له، بل إبراهيم هلذا املشروع وإجياده 7مشروعاً يقف عند فعل إبراهيم
  هذا املشروع وأن يوصله يداً بيد إىل األجيال من بعده.
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َوَقـاَل (وهذا ما سنحاول تعرفه من خالل اآليات التالية وغريها، يقول اهللا سبحانه: 
اِلِحsَ *  إwِِّ َذاِهٌب إَِىل َرtِّ َسَيْهِدينِ  َفَلـRَّ *  ِبُغـَالٍم َحِلـيمٍ  رْنَاهُ ـَفَبشَّ *  َربِّ َهْب ِيل ِمَن الصَّ

ْعَي َقاَل َيا بَُنيَّ إwِِّ أََرى ِيف الَْمَناِم أwَِّ أَْذَبُحَك َفانظُْر َمـاَذا تَـَرى َقـاَل َيـا أََبـِت   َبَلَغ َمَعُه السَّ
اِبِرينَ  َونَاَديَْناُه أَْن  * ْلَجِبsِ َفلRََّ أَْسلRََ َوتَلَُّه ِل *  اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسَتِجُدwِ إِن َشاء ُهللا ِمَن الصَّ

ْؤَيا إِنَّا كََذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسِنsَ  *َيا إِْبَراِهيُم  ْقَت الرُّ  * إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلـَبَالء الُْمِبـsُ  * َقْد َصدَّ
َكـَذلَِك نَْجـِزي *  يمَ َسـَالٌم َعـَىل إِْبـَراهِ *  َوتََركَْنا َعلَْيـِه ِيف اْآلِخـِرينَ  * َوَفَديَْناُه ِبِذبْحٍ َعِظيمٍ 

 َsالُْمْحِسِن *  َs١.)إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْؤِمِن  
  وذلك يف عناوين سبعة:

  العنوان األول: ما هو احلج يف نظر إبراهيم؟

  العنوان الثاين: ما هو املشروع اإلبراهيمي؟               

  ث: قيمة العمل.العنوان الثال                                       

                                            .العنوان الرابع: النداء اإلبراهيمي  

العنوان اخلامس: العامل اخلالد.                                                                                                                                           

  العنوان السادس: الرجاء األكيد.                                                                 

  العنوان السابع: ملاذا احلج؟                                                                              
∂    ∂    ∂  

  : األولالعنوان 

  ؟7هيمما هو احلج يف نظر إبرا
احلج يف صورته الساذجة هو عبارة عن زيارة بيـت اهللا سـبحانه، إالّ أنّ احلـج يف    

                                            
  . ١١١ـ  ٩٩:  . سورة الصافات١
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يرى أنّ هـذا احلـج هـو هجـرة إىل اهللا      7أبعد من ذلك بكثري؛ ألنه 7منظور إبراهيم
سبحانه، حبيث إذا نزل العبد ببيته نزل عنده تعاىل، ونزل ضيفاً عليه سبحانه، ولـيس ذلـك   

نظر إبراهيم يف مضمونه الدقيق جداً هو هجرة إىل الرب سبحانه، هذه  فحسب بل احلج يف
ـ  إىل جوار بيت اهللا سبحانه ـ عبـر عنـها بأـا      7الّيت اختذ قرارها النيب إبراهيم اهلجرة 

 هجرة إىل الرب) ِّtَذاِهٌب إَِىل َر ِّwِلَـم   )إعلْهـم   ، وهذا يوقفنـا علـى موم مـن معـامل    ٍ مهـم ٍ
  وهو توحيد الربوبية هللا سبحانه.التوحيد، 

وحري بنا أن نعرض بعض ما يتصل مبظاهر التوحيد وأحنائه، وكيف أنّ التوحيد يف 
مظاهره وأحنائه هو عبارة عن منظومة متكاملة، فاملؤمن باهللا سبحانه ـ مبـا يف ذلـك أهـل     

َوَلـِنئ (يف قولـه:  الشرك ـ يعتقدون بأنّ اخلالق هو اهللا سبحانه، وقد قررهم اهللا على ذلـك   
Rََواِت َواْألَْرَض لََيُقـولُنَّ هللاُ  ْن َخَلَق السَّ أَْم ُخِلُقـوا (ويقول اهللا تبارك وتعـاىل:   ١،)َسأَلَْتُهم مَّ

ٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلُقونَ    ٢.)ِمْن َغْ�ِ َيشْ
ليسأل كلّ واحد منا نفسه، هل خلق من غري شيء، ومـن غـري خـالق؟ واجلـواب     

كون بالنفي. وهل بوسع أحدنا أن يدعي أنه قد أوجد نفسه؟ واجلواب الفطري: الفطري سي
، مل يدع ٍ غري اهللا أنه املوجد واخلالق؟ كالّ . فإذا هناك موجد، فمن هو؟ وهل ادعى مدعكالّ

  أحد ذلك إالّ اهللا، وما نازع اَهللا أحد يف اخلالقية.
 اخلالقية، ويتفـرع عنـه توحيـد يف    وهذا مظهر من مظاهر التوحيد، وهو التوحيد يف

بُّكRَُ َيـا ُمـوَىس (الربوبية والتدبري هللا تعاىل. يقول اهللا تعاىل:  َقـاَل َربَُّنـا الَّـِذي *  َقاَل َفَمن رَّ
ٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى وهنا يتضح أنّ كونه مدبراً ورباً متفرع على كونه خالقاً.  ٣.)أَْعَطى كُلَّ َيشْ

                                            
؛ وسـورة   ٣٨؛ وسورة الزمر :  ٦١؛ وهذا اإلقرار متكرر كما يف سورة العنكبوت :  ٢٥. سورة لقمان :  ١

  .٩الزخرف : 
  . ٣٥:  الطور . سورة ٢
  . ٥٠ـ ٤٩. سورة طه :  ٣
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أََال َيْعَلـُم َمـْن َخَلـَق َوُهـَو (هو املدبر، واحلال أنّ اخلالق حمـيط مبـا خلَـق     وكيف ال يكون
  ١.)اللَِّطيُف اْلَخِب�ُ 

فاهللا تبارك وتعاىل هو اخلالق، وهذا توحيد يف اخلالقية، ويتفرع عن كونه خالقاً أنـه  
ـ     ود، وهـذا توحيـد   مدبر، وهذا توحيد له يف الربوبية، ويتفرع عن كونـه مـدبراً كونـه املعب

َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَّكُُم الَّـِذي َخَلَقكُـْم َوالَّـِذيَن ِمـن (العبودية، يقول اهللا تبارك وتعاىل: 
َسـبِّحِ (فالرب هو احلقيق بالعبودية دون سواه. ويقول اهللا تعـاىل:   ٢.)َقْبِلكُْم َلَعلَّكُْم تَتَُّقـونَ 

والتسبيح ضرب من ضروب العبودية هللا تعاىل، وهو يعين ترتيهه تبارك  ٣.)اْسَم َربَِّك اْألَْعَىل 
   ،ح هللا تعاىل، بل كان التسـبيح للـربوتعاىل وتقديسه. واملالحظ هنا أنّ التعبري مل يكن سب

َر َفَهـَدى*  اَلَِّذي َخَلَق َفَسوَّى(وملاذا هو رب؟ قال:  فلمـا كـان خالقـاً فلـه      ٤،)َوالَِّذي َقدَّ
  ، وملا كان رباً فله وحده العبودية.الربوبية

ويتفرع على توحيد الربوبية هللا تعاىل توحيد احلاكمية؛ فإذا كان اهللا تبـارك وتعـاىل   
  رباً على مستوى التكوين فهو رب ومدبر على مستوى التشريع.

  ٥.)إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ&ِ (فمن له احلكم؟ قال:  
َوَقاَل َيا بَِنيَّ الَ تَـْدُخلُواْ ِمـن َبـاٍب (وين؟ يقول: فمن حيكم ويدبر على مستوى التك

ٍء إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ&ِ عَ  َن ِهللا ِمن َيشْ َتَفرَِّقٍة َوَما أُْغِني َعنكُم مِّ لَْيِه َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَبَْواٍب مُّ
أنه يصيبهم حسد وما شاكل فهذا إنمـا هـو    فمسألة ٦.)تَوَكَّْلُت َوَعلَْيِه َفلَْيَتوَكَِّل الُْمَتوَكِّلُـونَ 

                                            
  . ١٤. سورة امللك:  ١
  . ٢١. سورة البقرة :  ٢
  .١. سورة األعلى :  ٣
  .٣ـ  ٢: سورة األعلى .  ٤
  .٥٧م : . سورة األنعا ٥
  .٦٧. سورة يوسف : ٦
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  بإذن اهللا تبارك وتعاىل.
إِِن اْلُحْكـُم إِالَّ ِ&ِ (وإىل جانب ذلك يقول سبحانه فيما يرجع إىل مستوى التشريع: 

يَّاهُ    ١.)أََمَر أَالَّ تَْعُبُدواْ إِالَّ إِ
ذي يلزم أن يطاع ويلزم أيضاً من كونه سبحانه حاكماً وأنّ احلكم له وحده أنه هو ال

َوَمـا َكـاَن (وأن ال يطاع غريه، وهذا ما يعرف بالتوحيد يف مقام الطاعة، يقول اهللا سبحانه: 
 لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَىض ُهللا َوَرُسولُُه أَْمًرا أَن َيكُوَن لَُهُم اْلِخَ�َُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمـن َيْعـِص 

ِبيًناَهللا َوَرُسوَلُه َفَقْد ضَ    ٢)لَّ َضَالًال مُّ
  ؟7هذه املعامل البد من أن نتجالّها يف حجنا بعد معرفة كيف أنها جتلّت يف حجه

هو هجرة إىل الرب واملدبر سبحانه. فأنا عندما أهاجر إليـه،   7إذن حج إبراهيم
على فذاك ألنه يقوم على أمري ويدبرين على مستوى التكوين والتشريع معاً؛ فهو مدبري 

مستوى التكوين حبيث ال أخلو من تدبريه حلظة، فحقيق أن ال أرى وال أحـب وال أقـدم   
  على تدبريه تدبري غريه بل حىت تدبري نفسي، وهذا إنما يكون يف النظر الصايف الصحيح. 

مـا   7كان طوع أمره تعاىل حبيث إنه 7وأما على مستوى التشريع فإنّ إبراهيم
يه قيد أمنلة، وسنتعرف ذلك إن شاء اهللا يف العنوان السادس.كان حييد عن أمره و  

يف تعريفه إيانا حبجه وأنه عبارة عن  7إذن جتلّى التوحيد يف الربوبية من إبراهيم
  هجرة إىل الرب سبحانه.

وبعد هذا كلّه نسأل إبراهيم عن املنفعة اليت جينيها ذا احلج إىل هذا الـرب. قـال:   
ينشد اهلداية من اهللا تبارك وتعاىل عبر هذه الزيارة إىل الرب تبـارك   7هو، ف)َسَيْهِدين(

  وتعاىل.
َل (وكيف ال جيين هذه اهلداية واهللا تبارك وتعاىل يتحدث عن بيتـه، ويقـول:    إِنَّ أَوَّ

                                            
  . ٤٠:  . سورة يوسف١
  . ٣٦. سورة األحزاب : ٢
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 َsر بركـة وهدايـة،   فهذا البيت مصد ١.)بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَ�لَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعالَِم
  بل يفيض ما.

وأنه هجرة إىل الرب، ال أنه هجرة إىل  ،7هذا فيما يرجع إىل ماهية حج إبراهيم
  بيته فقط.

  العنوان الثاين :

  ما هو املشروع اإلبراهيمي؟

ما إن وطأت قدمه أرض احلجاز وحتديداً مكّة قبـل أن تكـون مكّـة     7إبراهيم 
َوإِْذ َقاَل إِْبـَراِهيُم َربِّ اْجَعـْل َهـَذا َبَلـًدا (اىل على لسانه ـ :  كذلك قال ـ كما حكاه اهللا تع 

 آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباِ& َوالَْيـْوِم اْآلِخـِر َقـاَل َوَمـْن َكَفـَر َفأَُمتُِّعـهُ 
  ٢.)َس الَْمِص�ُ َقلِيًال ثُمَّ أَْضَطرُُّه إَِىل َعَذاِب النَّاِر َوِبئْ 

بـأن   7مل تكن مكّة مكاناً صاحلاً للسكىن، فكـان دعـاؤه   7فإىل زمان إبراهيم
جيعل هذا املكان بلداً فيه عدد من االمتيازات حبيث يرغـب النـاس يف سـكناه، ومنـها أن     

  يكون آمناً، وأن يرزق املؤمن من أهله من الثمرات.
َقاَل إِْبـَراِهيُم َربِّ اْجَعـْل َهـَذا الَْبَلـَد  َوإِذْ (ويف آية أخرى تتشابه يف بعض التعابري: 

ويتضح من هذا اآلية أنّ هذا الدعاء كـان بعـد أن    ٣.)آَِمًنا َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ أَْن نَْعُبَد اْألَْصَنامَ 
يَِّتـي ِبـ(صار بلداً؛ وذلك لتعريف البلد يف اآلية. ومن مثّ قال:  َواٍد َربََّنا إwِِّ أَْسـكَْنُت ِمـْن ُذرِّ

َالَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهـِوي إَِلـ ْيِهْم َغْ�ِ ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيِتَك الُْمَحرَِّم َربََّنا لُِيِقيُموا الصَّ

                                            
  . ٩٦. سورة آل عمران : ١
  . ١٢٦. سورة البقرة : ٢
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والتأكيد يف هذه اآليات والّيت قبلها وبعدها على  ١.)َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشكُُرونَ 
  .)رّب، ربنا( يكاد خيفى؛ لكثرة تكرار قوله: الربوبية ال

َربََّنـا (ومشروع إبراهيم عندما نزل مكّة وقد صارت بلـداً آمنـاً بعـد دعائـه هـو:      
َالةَ    ٢.)لُِيِقيُموا الصَّ

  ولكن هنا تساؤل وهو: من الّذي يقيم الصالة؟
يَِّتـي() يفيد ذلـك،  منواجلواب: هم بعض ذرية إبراهيم، وحرف( وهـذا   ،)ِمـْن ُذرِّ
  يعين أنّ الناس حيتاجون إىل من يقيم هلم الصالة.

وأرضية هـذا املشـروع هـو     ٣فخالصة املشروع اإلبراهيمي يكمن يف إقامة الصالة،
البلد اآلمن الذي فيه اخلريات والثمرات، ومن أهم معوقات وجود هذا املشروع هو عبـادة  

، وال ميكـن  7، ودعامة هذا املشروع هم ذريتـه )ْصَنامَ َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ أَْن نَْعُبَد اْألَ (الصنم
َفاْجَعـْل (ملشروع إبراهيم أن يستمر إالّ بوجود هذه الذرية، ورجوع الناس إلـيهم، فقـال:   

، وهنا قال: وي إليهم، أي: إىل هذه الذرية، ومل يقل وي )أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهمْ 
عبة. والبد من إلفات النظر إىل أنّ دعوة إبراهيم كانت دعوة عاقلة واقعية، إىل البيت أو الك

حيث إنه يعلم باستحالة انصياع كلّ الناس إليهم؛ نظراً الختالف معادم ومشـارم، لـذا   
  .)أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس (قال: 

، والـذين  وذرية إبراهيم املناط م إقامة الصالة والذين هم دعامـة إقامـة الصـالة   
وشج بينهم وبني من تقام هلم الصالة بأن جعل أفئدة من الناس ـوي إلـيهم، ومل تقتصـر    

                                            
  . ٣٧. ن. ف : ١
٢من أن ينتهي إىل إقامة الصالة هلذه اآلية ولقولـه تعـاىل يف سـورة     . وهذا يعطينا أنّ يف كلّ مشروع البد

َكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َونََهْوا َعنِ (: ٤١ج آية احل َالَة َوآَتَُوا الزَّ اْلُمْنَكِر َوِ&ِ َعاِقبَُة  الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أََقاُموا الصَّ

  وإقامة الصالة ال مبعىن أداء الصالة. .)اْألُُمورِ 
  . سيأيت أنّ من مشروعه الطواف أيضاً.٣
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على إبراهيم وحده، بل سرى يف ذريته؛ ألنّ مشروعه ليس آنياً، بل هو مشـروع مسـتمر   
  حىت قيام الساعة، فهو يبدأ من إبراهيم مروراً بإمساعيل وهكذا حىت يعرب من خالل الـنيب

، 7، وانتهاًء بصـاحب األمـر اإلمـام املهـدي املنتظـر     :واألئمة الطاهرين 9عظماأل
، وهؤالء هم مـن جعـل اهللا أفئـدة مـن     7وهؤالء هم صفوة أوالد إبراهيم من إمساعيل

الناس وي إليهم؛ لضمان استمرار هذا املشروع. ولذا جاءت عدد من اآليات الـيت تؤكّـد   
يَِّتـي َربََّنـا َوتََقبَّـْل ُدَعـاءِ  َربِّ (هذا املعىن حيث قال تعاىل:  َالِة َوِمْن ُذرِّ ، )اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ

وال يراد بإقامة الصالة هي أداء الصالة ولو بالصورة اجلماعية املعبر عنها بصالة اجلماعـة،  
بل هي مشروع استثنائي يتقوم باإلمامة حبيث إنه بإقامته يقـيم النـاس الصـالة وينبعثـون     

  حنوها.

  العنوان الثالث :

  قيمة العمل

ملّا حلّ جبوار البيت كانت من وظائفه املناطة به من قبـل اهللا تعـاىل    7إنّ إبراهيم
ـ  ال أن يبنيه؛ ألنه كان موجوداً، بل كان يحج إىل البيت قبـل   أن يرفع قواعد البيت احلرام 

  وهكذا كان مبعية ابنه إمساعيل. ـ١آدم بألفي عام،
َوإِْذ َيرَْفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسRَِعيُل (اهللا تبارك وتعاىل:  ذلك يقول  ويف

ِميُع اْلَعلِيمُ    ٢.)َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَْت السَّ
ورفع القواعد من البيت فعلٌ عظيم جداً، ال يصح أن يقاس به بناء مسـجد أو مـأمت   

                                            
. روي عن بكري بـن أعـني،   ١، باب نوادر احلج، ح ٥١٩:  ٢ال حيضره الفقيه، للشيخ الصدوق   من . يف١

: جعلين اهللا فداك أسألك يف احلج منذ أربعـني عامـاً فتفتـيين،    7عن أخيه زرارة قال: قلت أليب عبد اهللا
  .ئله يف أربعني عاماً>يا زرارة بيت حيج قبل آدم عليه السالم بألفي عام تريد أن تفىن مسافقال: <

  . ١٢٧. سورة البقرة : ٢
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حملتاج وما شاكل مما يراه الناس أموراً كبرية ـ وهي كذلك عند اهللا ـ ،  أو دار لأليتام أو دار
ومع عظيم فعله هذا إالّ أنه مل ير هذا الفعل شيئاً، بل ال يستحق الذكر أصالً، كما نراه جلياً 

لعمله  ، حيث دعا ربه بأن يتقبل منه، ومل يذكر عمله؛ ألنه ال يرى)َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا(يف قوله: 
بشيء واحد، وهو قبوله، وحيث ال يقبل فال قيمة له، فالعمل حىت لو كـان كـبرياً    قيمة إالّ

لكنه منقوص بل ال شيء ما دام مل يقبل، ويف املقابل العمل املقبول حىت لو كان قلـيالً فهـو   
  يتمنى على اهللا تعاىل أن يكون هذا العمل مرفوعاً عنده، ومقبوالً لديه. 7كثري، فهو

  العنوان الرابع :

النداء اإلبراهيمي  

بعد رفعه القواعد من البيت أمره اهللا تعاىل أن يؤذِّن يف الناس باحلج،  7إنّ إبراهيم
ْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجـاًال َوَعـَىل كُـلِّ َضـاِمٍر َيـأِْتsَ ِمـْن كُـلِّ َفـجٍّ (فقال سبحانه:  َوأَذِّ

وا َمَناِفَع لَُهْم َويَْذكُُروا اْسـَم ِهللا ِيف أَيَّـاٍم َمْعلُوَمـاٍت َعـَىل َمـا َرزََقُهـْم ِمـْن لَِيْشَهدُ *  َعِميقٍ 
ثُمَّ لَْيْقُضـوا تََفـَثُهْم َولُْيوُفـوا نُـُذوَرُهْم *  بَِهيَمِة اْألَنَْعاِم َفكُلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا الَْباِئَس اْلَفِق�َ 

ُفوا ِبالَْبْيِت  فيا إبراهيم ارفع صوتك بالنداء خماطباً الناس على مر العصور  ١.)اْلَعِتيقِ َولَْيطَّوَّ
باحلج، وهذا الّذي كان، ومن يطيع ويستجيب سوف يأيت راجالً سائراً على قدميه أو راكباً، 

، أي: من األماكن البعيدة جداً، وإذا لبوا )ِمْن كُلِّ َفجٍّ َعِميقٍ (ولن يأيت القريب فحسب، بل 
إىل أن  ٢النداء سيشهدون منافع هلم، وليذكروا اهللا يف هذه األيـام املعلومـة واملعـدودة،   هذا 

ُفوا ِبالَْبْيِت اْلَعِتيقِ (يقول:    .)ثُمَّ لَْيْقُضوا تََفَثُهْم َولُْيوُفوا نُُذوَرُهْم َولَْيطَّوَّ
مـة  فالنداء اإلبراهيمي كان لغرض أن يحج البيت، وكان مشروعه ـ إىل جانـب إقا  

                                            
  . ٢٩ ـ ٢٧. سورة احلج : ١
، معدودات كما يف سورة )َوَيْذكُُروا اْسَم ِهللا ِيف أَيَّاٍم َمْعلُوَمـاٍت (:  ٢٨. معلومات كما يف سورة احلج يف اآلية ٢

  .)َواْذكُُروا َهللا ِيف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت (: ٢٠٣البقرة يف اآلية 
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  الصالة ـ أن يطاف بالبيت.
وإن بىن البيت، وأذّن يف الناس ليحجوا البيت، إالّ أنّ وظيفته مل تنتـه،   7وإبراهيم

فمن وظائفه رعاية هذا املشروع والقيام عليه، لذا صدر التكليف من اهللا تعاىل ـذا األمـر   
ـَرا بَْيِتـَي ِللطَّـاِئِفsَ َواْلَعـاِكِفsَ َوالرُّكَّـعِ َوَعِهْدنَا إَِىل إِْبَراِهيَم َوإِْسـRَِعيَل أَْن َط (حيث قال:  هِّ

ُجودِ  أْنَا ِإلِْبَراِهيَم َمَكاَن الَْبْيِت أَْن َال تُْشـ(ويف آية أخرى يقول تعاىل:  ١.)السُّ رِْك tِ ـَوإِْذ بَوَّ
ُجودِ  ْر بَْيِتَي ِللطَّاِئِفsَ َواْلَقاsَِ�ِ َوالرُّكَّعِ السُّ   ٢.)َشْيًئا َوطَهِّ

مل ينته دوره ووظيفته بإقامة الصرح املبارك ورفع القواعد، وال بالنداء  7فإبراهيم
    من أن يقوم على هذا املشروع وأن يرعـاه، وعلـى حـد ه وزيارته، بل البديف الناس حبج

  تعبري القرآن أن يطهره.

  العنوان اخلامس :

  العامل اخلالد

من البيت إالّ وجه اهللا تبارك وتعاىل، وكان  ما أراد من رفعه القواعد 7إنّ إبراهيم
  تعامله معه سبحانه.

وملّا رفع القواعد من البيت ما كان يرى عملـه شـيئاً ـ كمـا أسـلفنا ـ ، فـأراد اهللا        
َل بَْيـٍت ُوِضـَع ِللنَّـاِس لَ�لَّـِذي ِبَبكَّـَة ُمَباَرًكـا َوُهـًدى (وختليد عمله، فقال:  7ختليده إِنَّ أَوَّ

 َsر ـ الذي كان مرتقـى ومقـام     ٣،)ِفيِه آَياٌت بَيَِّناٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَم...*  ِلْلَعالَِمفجعل احلَج
إبراهيم يف بناء البيت ـ آيةً خالدة؛ لتكون عالمة على إخالص هذا العمل وشـاهداً علـى    
ذلك حىت قيام الساعة، وأثر قدميه الطاهرتني ال يزال طابعاً على هذا احلجر. وسـبب هـذا   

                                            
  . ١٢٥. سورة البقرة : ١
  . ٢٦. سورة احلج : ٢
  . ٩٧ـ  ٩٦. سورة آل عمران : ٣
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أضاف عمله إىل اهللا تعاىل، وما رأى عمله شيئاً، ومل يقـف األمـر عنـد     7ليد هو أنهالتخ
...َواتَِّخُذوا ِمـْن َمَقـاِم إِْبـَراِهيَم ( 9ختليد احلجر، بل قال اهللا تعاىل يف التشريع ألمة حممد

.. ىل بأن يصـلّي الناسـك إ   ،7. وهذا يعين أنه تبارك وتعاىل أراد أن خيلّد إبراهيم)ُمَصىل�
هذا املقام؛ حيث إنّ املكان الذي يصلّى فيه يسمى مصلّى، وكذا املكان الذي يصلى باجتاهه 
يسمى مصلّى، فالكعبة مصلّى ومقام إبراهيم ـ وهو اآلخر ـ مصلّى، فيصلّي الطائف إليه ـ    

  لزاماً ـ بعد طوافه الواجب بأن يوسط هذا املقام بينه وبني الكعبة، فيصلّي إليهما معاً.

  : العنوان السادس

  الرجاء األكيد

إنّ السعي بني الصفا واملروة والتطوف ما ـ والّذي هو من شعائر اهللا، قال سبحانه:  
َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر ِهللا َفَمْن َحجَّ الَْبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفـَال ُجَنـاَح َعلَْيـِه أَْن َيطَّـوَّفَ (  إِنَّ الصَّ

َع َخْ�ًا َفإِنَّ َهللا َشاِكٌر َعِلـيمٌ ِبِهRَ َوَمْن  ـ هذا التطوف الّذي اُلزمنا به هو متثّلٌ لتطوف ١.)تَطَوَّ
كرمي يف نفس هذا املوضع، هو تطوف يراد منه تلقني النفس برجاء اهللا والثقـة بـه وحسـن    

وفـت  الظن به، وهذا الصنيع ختليد للرجاء الصادق واألكيد هلاجر والدة إمساعيل، حيث تط
ملرات تؤمل شيئاً حتيله األسباب الطبيعية، ولكنها انقطعت إىل اهللا تعاىل، وانقطـع رجاؤهـا   

هـا وأملـها بـاهللا    ءعن مجيع األسباب الطبيعية؛ إذ رغم عدم وجود شيٍء منها علّقـت رجا 
  سبحانه، ومل يتسلّل القنوط واليأس إىل قلبها، هذا.

د عن بعض أصحابه قال: كنت يف ظهر (وراء) ويف الرواية عن حممد بن عمر بن يزي
على الصفا وعلى املروة (أو على املروة) وهو ال يزيد على حرفني:  7أيب احلسن موسى

  ٢<الّلهم إني أسألك حسن الظن بك يف(على) كلّ حال، وصدق النية يف التوكُّل عليك>.

                                            
  . ١٥٨. سورة البقرة : ١
  .٦من أبواب السعي، ح ٥ب ٤٨١:  ١٣. وسائل الشيعة ٢
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  العنوان السابع :

  ملاذا احلج ؟

إذا ما نظرنا إىل مناسك احلج فإنا سنجدها كثرية، من  ما هي الغاية من احلج؟ فنحن
اإلحرام والطواف وركعتيه والسعي والوقوفني والرمي والـذبح، واحللـق أو التقصـري، فقـد     

ٍ على حدة، وقد نبحث عن فلسفة جمموع أعمال احلج، فما هي  نبحث عن فلسفة كلّ عمل
  ريده اهللا منا من خالل هذا النسك؟العلّة أو احلكمة العامة ملناسك احلج؟ وما الذي ي

اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن َفرََض ِفيِهنَّ الحّج َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق (يقول اهللا تعاىل: 
ُدوا َفإِنَّ َخْ�َ الـزَّاِد التَّْقـوَ  ى َواتَُّقـوِن َوَال ِجَداَل ِيف الحّج َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ َيْعلَْمُه ُهللا َوتََزوَّ

  ١.)َيا أُوِيل اْألَلَْباِب 
من ذهب إىل احلج وأكثر من العبادات وتزود منها، فطاف بالبيت ما شاء اهللا، وصلّى 
وختم القرآن وفعل غريها من األعمال ـ فإنه لن يصل إىل عبادة إبليس؛ إذ قـد عبـد اهللا    

وعندما طلـب منـه السـجود     ومل تنفعه عبادته يف ساعة االمتحان اإلهلي ٢ستة آالف سنة،
  ؛ ألنه كان يتصور أنه يكفي أن يكون عابداً، واحلال أنه البد أن يكون عبداً.7آلدم

فليس اهلدف أن أكون عابداً، بل اهلدف أن أكون عبداً، وإن كانت كثرة العبادة ممهدة 
  ألن أكون عبداً، لكنها ليست هي اهلدف األخري.

ن العبد ينصاع إىل مواله تعـاىل حـىت لـو كـان العمـل      وتربز حالة العبودية إذا كا
  املطلوب منه على خالف هواه ومزاجه.

عندما أمره اهللا تعـاىل بـأن يـذبح ابنـه      7وقد برزت حالة العبودية عند إبراهيم
                                            

  .١٩٧. سورة البقرة : ١
كـان  فاعتربوا مبا كان من فعل اهللا بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده اجلهيـد، و <. ففي ج البالغة: ٢

. ـج  >قد عبد اهللا ستة آالف سنة ال يدرى أمن سين الدنيا أم سين اآلخـرة _ عـن كـرب سـاعة واحـدة     
  (اخلطبة القاصعة). ٣٩، ٣٨البالغة: 
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الوحيد الّذي طال انتظاره له، وذحبه املأمور به يشكّل حتدياً هلواه، فهذا أمر اهللا تعـاىل بـأن   
لد بيده واحلال أنه طاملا ترقّب وجوده ال سيما وأنّ إمساعيل قد صار فىت ممـا  يذبح هذا الو

جيعل األب يؤمل فيه اآلمال ويعلّق به األماين، إالّ أنّ العبودية قد جتلّت يف هذا املوقف من 
إبراهيم بأجلى صورها عندما انصاع إىل أمر اهللا تعاىل من دون أدىن اعتراض، وما كان منه 

َونَاَديَْنـاُه أَْن َيـا *  َفَلـRَّ أَْسـلRََ َوتَلَّـُه ِلْلَجِبـsِ (اعيل إالّ أن أسلما ألمر اهللا تعاىل: ومن إمس
ْؤَيا إِنَّا كََذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسـِنsَ * إِْبَراِهيُم  ْقَت الرُّ *  إِنَّ َهـَذا لَُهـَو اْلـَبَالء الُْمِبـsُ *  َقْد َصدَّ

َكـَذلَِك نَْجـِزي *  َسـَالٌم َعـَىل إِْبـَراِهيمَ *  َوتََركَْنا َعلَْيـِه ِيف اْآلِخـِرينَ  * مٍ َوَفَديَْناُه ِبِذبْحٍ َعِظي
 sَالُْمْحِسِن * َsاجتاز  7، وهنا مل يتحقّق الذبح من إبراهيم، ولكنه)إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْؤِمِن

  االختبار اإلهلي، وجتلّى مقام إبراهيم إىل نفسه، وإىل غريه.
: <إنّ اهللا تبارك وتعاىل اختذ إبراهيم عبـداً قبـل أن   7ورد عن اإلمام الصادق لذا

يتخذه نبـياً، وإنّ اهللا اختذه نبـياً قبل أن يتخـذه، رسـوالً، وإنّ اهللا اختـذه رسـوالً قبـل أن      
 إwِِّ (يتخذه خليالً، وإنّ اهللا اختذه خليالً قبل أن جيعله إماماً، فلما مجـع لـه األشـياء قـال:     

يَّتـيِ (قال: فمن عظمها يف عني إبراهيم قـال:   )َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِمامـاً  َال (، قـال:  )َوِمـْن ُذرِّ
 َsوهنا مقـام أعلـى وهـو أنّ اهللا     ١قال: ال يكون السفيه إمام التقي>. )يََناُل َعْهِدي الظَّـالِِم

  راهيم كونه عبداً هللا تعاىل.تعاىل اختذ إبراهيم عبداً، ونبهه إىل نفسه من دون أن يدعي إب
  

∂    ∂    ∂

                                            
  . ٢، ح:الرسل واألئمة، باب طبقات األنبياء و١٧٥:  ١، للكليين . الكايف ١
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  )لَم نياِ ٱلْع ي عنـِنـغَ ومن كَفَر فَإنَّ ٱَهللا (
  حمسن األسدي: األستاذ

  

، ت فريضـة احلـج  من سورة آل عمران وهي من آيـا  ٩٧هذا اخلتام لآلية املباركة 
ألنَّ فريضة احلج هي الوحيدة بني العبادات، اليت ذُيل وجوبهـا   استوقفين طويالً، ال أدري أ

يف الترتيل العزيز مبثل هذه اخلامتة، أو ألنَّ مفهوم الكفر خطري مبا له من آثار وخيمة علـى  
نيا واآلخـرة، أو  الناس؛ على فطرم وعقائدهم واجتماعهم، وعلى أمام وسالمتهم يف الد

ألنَّ الذين تصدوا لرساالت السماء ومل يؤمنوا ا، وقتلوا األنبياء والصـاحلني هـم أولئـك    
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الذين وصفهم الترتيل العزيز بالكافرين، أو ألنَّ الكثري من آيات القرآن العزيز توعد أئمـة  
لَّ ( :وأما يف اآلخرةالكفر وأتباعه ومريديه خبزي يف الدنيا،  ْشـَهِد َفَويٌْل ل�ِّ ِذيَن َكَفـُرواْ ِمـن مَّ

أو ألنَّ معرفة الكفر موضوع مهم بل هو األهم لإلنسان؛ لكيال يقع فريسةً له،  ١.)يَْوٍم َعِظيمٍ 
  فريدى؟!

فهذا الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان، وقد كان من الوعي بدرجة عاليـة، جعلتـه   
له عـن الشـر؛ خمافـةَ أن    كان الناس يسألون رسول اهللا عـن اخلـري، وكنـت أسـأ    < يقول:

  ٢>.يدركين
  وذاك الشاعر الكبري أبو فراس احلمداين يقول:

                         ال للشر الشر يهـوقّـن لتـكــلو           عرفت  

يهـقع فـخري يـمن ال               ومن ال يعرف الشر  

  ن الكفر والشرك باهللا عزوجلَّ؟! وخطورةً موفساداً وهل هناك شر أكثر قُبحاً وظلماً 
  هلذه األسباب ولغريها صرت أقف قليالً عند اآليتني املباركتني:

ْلَعالَِمsَ (  األوىل : َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَ�لَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركاً َوُهًدى ل�ِّ   ٣.)إِنَّ أَوَّ

  والثانية :
َقامُ  ٌت ابَيِّنَ  ٌت آَيا ِفيهِ (  ٱلَْبْيـِت  ِحـجُّ  ٱلنَّاِس  َعَىل  َو&ِ  آِمناً  َكانَ  َدَخَلهُ  َوَمن ِهيمَ اإِْبر  مَّ

  ٤.)َسِبيالً... إِلَْيهِ  ٱْسَتَطاعَ  َمنِ 

                                            
 . ٣٧سورة مرمي :  .١
 .١٥٤ : ٤مسند أمحد بن حنبل ؛ ٤٢: ٢٨ألنوار، العالمة السي؛ حبار ا٢٢٢األمايل، الشيخ الطوسي :  .٢
 . ٩٦. سورة آل عمران : ٣
 . ٩٧عمران :  آلسورة  .٤
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يف داللتها على وجوب احلج متهيداً بل لضـرورة الوقـوف عنـد جزئهـا      وهي األهم
  .)لَِمsَ اٱْلعَ  َعنِ  َغِنيٌّ  ٱ&َوَمن َكَفَر َفإِنَّ ( األخري:

  بدوره يستدعيين أوالً ملعرفة الكفر يف القرآن الكرمي معنى ومفهوماً وأنواعاً و...والذي     

َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَ�لَِّذي ( اآلية األوىل : ْلَعالَِمsَ إِنَّ أَوَّ     ١.)ِبَبكََّة ُمَباَركاً َوُهًدى ل�ِّ

  سبب الرتول :

تـدلنا علـى     ٩٧-٩٦ولعلَّ قراءتنا لسياق اآليات السابقة والالحقة هلاتني اآليـتني  
  أما من ضمن ما دفان إليه هو الرد على أهل الكتاب .

رى كانت اليهـود  اآليتان جواب عن شبهة أخ< يف امليزان:الطباطبائي السيد العالمة 
توردها على املؤمنني من جهة النسخ وهي ما حدث يف أمـر القبلـة بتحويلـها مـن بيـت      

  .>... املقدس إىل الكعبة
َل ( ةاألوليوقد ذُكر أنَّ نزول هذه اآلية املباركة، وما حتمله من  وهو لغـةً:   )بَْيـٍت  أَوَّ

ْلَعـالَِمsَ مُ (..) ومن كونه .، أو هو الذي مل يسبقه غريهابتداء الشيء( كـان   ،)َباَركاً َوُهـًدى ل�ِّ
بيـت  : فقالت اليهـود بسبب تفاخر جرى بني اليهود من جهة واملسلمني من اجلهة اُألخرى، 

اَألرض يف َألنـه مهـاجر اَألنبيـاء و   وأقـدم؛  أفضل وأعظم مـن الكعبـة   قبلتنا، وهواملقدس 
  !بل الكعبة أفضل :وقال املسلمون! املقدسة

وقد حول القبلة من بيت  9رها اليهود حني رأوا رسول اهللاوهناك شبه أخرى أثا
  .9باطالً وهو موجب للطعن بنبوته 9املقدس إىل الكعبة، فعدوا عمل رسول اهللا

  ملاذا ؟

بيت املقدس وضع قبل الكعبة، وهو أرض احملشر، وقبلة األنبيـاء،   يأيت جوام بأنّ

                                            
  . ٩٦. آل عمران : ٢
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   فتحويل القبلة منه إىل الكعبة يعد باطالً!فهو أفضل من الكعبة وأحق باالستقبال، وبالتايل
ْلَعـ( :فأنزل اهللا تعاىل َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَ�لَِّذى ِبَبكََّة ُمَباَركاً َوُهًدى ل�ِّ     ١.)لَِمsَ اإِنَّ أَوَّ

  األولية يف الروايات ، منها : 

  حني سئل عن أول مسجد وضع؟ 9عن رسول اهللاروي ما 
  .>رام مثَّ بيت املقدساملسجد احل<: 9فقال

  وسئل اإلمام علي عليه السالم أهو أول بيت؟ 
ال، قد كان قبله بيوت، لكنه أول بيـت وضـع للنـاس، وأول مـن بنـاه      <: 7قال

إبراهيم عليه السالم مثَّ بناه قوم من العرب من جرهم، مثَّ هدم فبنته العمالقة، مثَّ هدم فبناه 
  . >قريش

مد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضـوان  حم الواحدي يف البسيط: عن
ابنـوا   :اهللا تعاىل بعث مالئكته فقال إنَّ< :قال 9اهللا تعاىل عليهم أمجعني عن أبيه عن النيب

وأمر اهللا تعاىل من يف األرض أن يطوفوا به كما ، يل يف األرض بيتاً على مثال البيت املعمور
  .>هذا كان قبل خلق آدميطوف أهل السماء بالبيت املعمور، و

قد كان قبلـه   ؛ال<أهو أول بيت؟ فقال علي:  عن علي أنه سأله رجل:أيضاً وروي 
  .>فيه اهلدى والرمحة والربكة ،بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً

 من أقواهلم :

َل بَْيٍت ( وأما األقوال يف كونه   فهي كـثرية؛ تـدور حـول كونـه األول     ،)...ُوِضعَ  أَوَّ
، أو اهللا من اَألرض اخلقه بقعةأول الذي مل يسبقه غريه سواء أكان موضعاً؛ فموضع الكعبة 

، يف األرض أو املالئكةأول بيت بناه آدم أم كان بناًء فهو اً من األرضني، ئقبل أن خيلق شي
                                            

تفسري جممع البيان للشـيخ   ؛للواحدي ،أسباب الرتول للعالمة الطباطبائي؛ انظر امليزان يف تفسري القرآن .١
 وغريها: اآلية. بتصرف بسيط . هـ) ٦٠٦ت لرازي (لالتفسري الكبري  ؛الطربسي
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أول بيت ظهر على وجه املاء عند خلق اهللا تعـاىل السـماء مث دحيـت    أو كان ظهوراً؛ فهو 
الكعبة، أوكان فضيلةً، فهو األول يف كونه مباركاً وهدى وأماناً للعاملني، أو  من حتتاألرض 

أول املسـاجد علـى وجـه    للعبـادة:  . أو األول أول بيت رغب فيه وطلب منـه الربكـة   هو
ـ  أول بيت طيف به، ؛ األرض أول بيـت حبعـد الطوفـان   ج    أو بعـد األذان اخلالـد للـنيب ،
  رآنيا...وهو األرجح ق 7إبراهيم

  : وأما عن فضائله

فللمفسرين كالم طويل فيها، وبالذات الرازي ذكر كالماً مفصالً حول أولية البيـت   
وبالتـايل بطـالن شـبه اليهـود      وفضائله، ليخلص إىل أنَّ الكعبة أشرف من بيت املقـدس، 

  :وأقواهلم، منها
 احلـج.  ٢٦ىل، اآليـة  بـأمر مـن اهللا تعـا    باين هذا البيت هو اخلليل عليه السالمأنَّ 

  باين بيت املقدس. أعظم درجة وأكثر منقبة من سليمان عليه السالمواخلليل 
الكعبة كانت موجودة يف زمان آدم عليه السالم، وهذا هو األصوب ويدل عليـه   أنَّ

  :وجوه
تكليف الصالة كان الزماً يف دين مجيع األنبياء عليهم السالم، بدليل قوله  األول: أنّ

ـٰ ( :تعاىل ن َحَمْلَنا َمَع نُـوحٍ َوِمـن ُذّريَّـِة وَ  َءاَدمَ  ُذّريَّةِ  ِمن ٱلنَِّبّيsَْ  ّمنَ  َعَلْيِهم ٱ&ُ  أَنَْعمَ  ٱلَِّذينَ  ِئكَ أُوَل ِممَّ

نْ  يَل ائَوإِْرس  ِهيمَ اإِبْر  واْ  ٱلرَّْحَمـٰنِ  ُت اَءاَيـ َعَلْيِهمْ  تُْتَىلٰ  إَِذا َوٱْجَتَبْيَنا َهَدْيَنا َوِممَّ داً سُ  َخرُّ   ١.)◌ً َوبُِكّيا جَّ
هلا  والسجدة البد ،مجيع األنبياء عليهم السالم كانوا يسجدون هللا ت اآلية على أنّفدلّ

؛ من قبلة، فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم السالم موضـعاً آخـر سـوى القبلـة    
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَ�لَِّذى ِبَبكَّـةَ ( :لبطل قوله قبلـة أولئـك    ن يقـال: إنَّ فوجـب أ  ؛)إِنَّ أَوَّ

  .هذه اجلهة كانت أبداً مشرفة مكرمة األنبياء املتقدمني هي الكعبة، فدل هذا على أنّ

                                            
  . ٥٨:  سورة مرمي. ١
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القرى، وظاهر هذا يقتضي أا كانت سـابقة علـى    ى مكة أماهللا تعاىل مس الثاين: أنّ
  ..سائر البقاع يف الفضل والشرف

بـدليل  لطاعـات والعبـادات   وأما كـون بيـت املقـدس يشـارك البيـت احلـرام يف ا      
  :الصالة والسالم عليه قوله

>إىل ثــالث مســاجد: املســجد احلــرام، واملســجد األقصــى،   الرحــال إالّ ال تشــد
  >.ومسجدي هذا

مشارك له يف مجيع األمـور حـىت يف وجـوب احلـج، فهـذا غـري       فال يدل على أنه 
  ١...الزم

  )ِ اسـَّل لن(

رسم دوره من قبل السـماء أن يتسـع هـذا      فالبيت احلرام هو للناس مجيعاً ، هكذا
الدور حبقوقه على الناس وبواجباته عليهم ومبنافعه هلم بأفرادهم وشعوم وقبائلهم ؛ فهـو  
ليس لفرد دون آخر أو لفئة دون أخرى ، أو لقبيلة دون غريها  أو ألمـة دون أُخـرى ....   

  .فهو مأمن وموئلٌ وموضع عبادة هلم
  ٢.)ٱلَْبادِ وَ  ِفيهِ  ِكفُ اٱْلَعـ َسَواءً (

سس هلم مجيعاً للمقيم به والقريب منه وااور له، وللطارئ والنـازع إليـه   اُوهكذا 
والقاصده من غربته ومن بلد بعيد، ومن هذا تعلم مكانة هذا البيت وتعرف مرتلته اليت أنزله 

                                            
جزء من أثر طويل، أخرجه األزرقـي يف  انظر يف هذا كله الواحدي يف تفسريه : البسيط، ويف اهلامش:  .١
وجممـع   ؛٢٥٩؛  ١وكرت العرفان للسيوري ؛ ٧٠ ،٢ >تفسري البغوي<وورد يف ؛ ٣٤ – ٣٢ ،١ >أخبار مكة<

البغـوي   ،تفسـري معـامل الترتيـل   و ؛والبحث الروائي يف تفسري امليزان للسـيد الطباطبـائي   ؛البيان للطربسي
الرازي ، تفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبريو ؛هـ) ٧٥٤بوحيان (ت أ، تفسري البحر احمليطو ؛هـ) ٥١٦(ت

 منه: اآلية . وله كالم مفصل، ذكرنا شيئاً يسرياً ملخصاً هـ) ٦٠٦(ت 
 . ٢٢ احلج : . سورة٢
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دين مـن مجيـع   اهللا تعاىل فيها، وتدرك فضائلُه على من انفتح عليه من الناس، وعلى املوح
  بقاع األرض.

كَّةَ(ا أمففي تسميتها هذه ذكروا وجوهاً كثرية، منها : )بب  

ا مرادفةٌ ملكة فَأبدلت ميمها باًء، والعرب تعاقب بني الباء وامليم يف مواضع، قالوا: إ
دحام الناس ـا،  الز سميت بكَّة،ف ،تباك الناس: ازدمحوا ...ِب،  والزهذا علي ضربةُ الزم 

يدفع ويصلي بعضهم بني يدي بعـض واملـرأة   ، يبك بعضهم بعضا، يبك ا الرجال والنساء
ومير بعضهم بني يدي بعض،  ،تصلّى بني يديك وعن ميينك وعن مشالك وعن يسارك ومعك

أعناق اجلبـابرة،  تبك .. أو يكره ىف سائر البلدانحيرم أو منا إ ألنه؛ هناك ال يصلح ذلك إالّ
  ..أي تدقُّها
وقيـل:  واملطـاف،  وضـع البيـت   : اسم لبطن مكة، أو ملبكّةفبكّة ومكّة مترادفتان، و

ومكّـة متـام    للمسجد نفِسه، وأيدوا هذا بأن التباك وهو االزدحام إمنا حيصل عند الطـواف، 
  ١.البلد
) َsْلَعالَِم   )ُمَباَركاً َوُهًدى ل�ِّ

ـ فيه  ألنّ؛ )ُمَباَركاً (البيت احلرام، فكونه  ومها من أعظم فضائل ه واعتمـره  ملن حج
اخلري الكثري.. مضاعفة الثواب.. تكفري الذنوب والسـيئات.. نفـي    :وطاف به وعكف عنده

 لربكـة هلـا معنيـان: أحـدمها: النمـو     الفقر.. كثرة الرزق.. وأيضاً من دخله أمن.. ومبـا أنَّ ا 
ا ثواـ أجرها ويتضاعف زداد فيه يلطاعات اء والدوام.. فاأو البق ، واآلخر: الثبوتوالتزايد

ثبوت العبادة للناس فيه وهم بني طائف وقائم وراكع وساجد ومتأمل ناظر للبيت وآياته، و
وملـن  ربكته دوام العبادة فيه ولزومهـا،  ف، حىت حيكى أن الطواف به ال ينقطع أبداًفيه دائماً، 

                                            
وجممـع البيـان    ؛والتفسـري البسـيط للواحـدي    ؛هـ) ٧٥٦السمني احلليب (ت ، تفسري الدر املصون انظر .١

 للطربسي وغريها: اآلية .
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  افع حول هذين املعنيني للربكة.أراد املزيد فللرازي كالم مفصل ن
  : )َوُهًدى(

وإذا كان أولَ بيت عبادة حق، كان أول معهد للهدى، فكان كُـلّ  يقول ابن عاشور: 
هدى مقتبساً منه فال حميص لكلّ قوم كانوا على هدى من االعتراف بـه وبفضـله، وذلـك    

مبالغـة   )َوُهـًدى(در يف قوله ووصفه باملص.. يوجب اتباع امللّة املبنية على أسس ملّة بانيه
ألنه سبب هدى. وجعل هدى للعاملني كلِّهم ألنّ شهرته وتسامع الناس بـه، حيملـهم علـى    
التساؤل عن سبب وضعه، وأنه لتوحيد اهللا، وتطهري النفوس من خبث الشرك فيهتدي بذلك 

  ...املهتدي، ويرعوي املتشكك
ـ  واألحكـام واآلداب،  ات بيان وداللة على اهللا مبا فيه من اآليفهو   إىل  ايهتـدون

واالعتكاف فيه..، وبالتايل فهو  ه وطوافهإىل اجلنة حبجا يهتدون وأدعيتهم، جهة صالم 
ألوان اخلـري  محلـه على مجيع  )مباركاً وهدى(يف وجيوز  رمحة وصالح ومزيد هداية هلم..

 مـاً ا.. ق ي( .. )ِ .. مثَابةً لِّلنـاس ( إىل كونه. هذا إضافةً إذ ال تنايف ،والعطاء والزكاة والرشاد
  ١.)ِ لِّلناس

  واآلية اُألخرى : 
َقامُ  ٌت ابَيَِّنـ ٌت اَءايَ   ِفيهِ (  ٱلَْبْيِت ِحجُّ  ٱلنَّاِس  َعَىل  َو&ِ  آِمناً  َكانَ  َدَخَلهُ  نَومَ  ِهيمَ اإِْبرَ  مَّ

  .)sَ لَمِ اٱْلعَ  َعنِ  َغِنيٌّ  ٱ& َفإِنَّ  َكَفرَ  َوَمن َسِبيالً إِلَْيهِ  ٱْسَتَطاعَ  َمنِ 
  وهذه اآلية تتضمن :

َقامُ  ٌت ابَيِّنَ  ٌت اِفيِه َءاَي (   )ِهيمَ اإِْبرَ  مَّ
ووصف اآليـات ببينـات لظهورهـا يف    <له: فالبن عاشور كالم طويل نكتفي منه بقو

لسـكّان احلـرم وزائريـه مـن طـرق       علم املخاطبني. ومجاع هذه اآليات هي ما يسـره اهللا 

                                            
 : اآليات .وانظرجممع البيان وغريمها  ؛التحرير والتنوير .١
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لداللته على نبوة إبراهيم مبعجزة له وعلى علم اهللا وقدرته، وإنّ ؛ إنه آياتوبقوله:  ...اخلري
.. وقـد أضـاف عبارتـه    >يـة أيضـاً  آثار كثرية يف طيلة القرون آ بقاء ذلك األثر مع تالشي

ألنّ أثر القدم يف الصخرة الصـماء  : اشتماله على آيات األخرية هذه ملا ذكره الزخمشري من
آية، وغوصه فيها إىل الكعبني آية، وإالنة بعض الصخر دون بعض آية، وإبقاؤه دون سائر 

ـ   ه مـن املشـركني   آيات األنبياء عليهم السالم آية إلبراهيم خاصة، وحفظه مع كثـرة أعدائ
وجيوز أن يراد فيه آيـات بينـات مقـام إبـراهيم،     . آيةسنة وأهل الكتاب واملالحدة ألوف 

وجيوز أن تذكر هاتان اآليتان ويطوى ذكر غريمها. داللـة علـى تكـاثر     ...وأمن من دخله
  ١...اآليات، كأنه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله، وكثري سوامها

  )َدَخَلُه َكاَن آِمناً َوَمن (
بتلك القيود من الربكة واهلدى واآليات البينات من مقام  املقيدفمن دخل هذا البيت 

وبال ريب أنَّ هذا األمان جاء استجابةً لدعاء إبراهيم  ، مراعياً هلا، كان آمناً!إبراهيم وغريه
  عليه السالم:

  )ناً داً آمِ َل ا َب ذَ هَ  ْل عَ اجْ  بِّ رَ (
اءت مذكرةً العرب بفضل اهللا عليهم أن جعل بقعة مباركة بينهم تتصف ولعلّ اآلية ج 

ا َجَعلَْنـا َحرَمـاً آِمنـاً ( :باألمان، فيما اآلخرون من حوهلم يعانون من فقدانـه  أََوَلـْم َيـَرْواْ أَنـَّ
  ٢.)َيْكُفُرونَ  ٱ&ِ  َوِبِنْعَمةِ  يُْؤِمُنونَ  أََفِبٱلَْباِطلِ  َحْولِِهمْ  ِمنْ  ٱلنَّاُس َويَُتَخطَُّف 

وهذه اآليات الثالث بذكرها لصفة األمـن تبـين أمهيتـه يف حيـاة النـاس تطـوراً        
  وتكامالً، وضرورته ملسريم العبادية خاصة يف هذه البقاع املباركة!

دقة ه، وقد وجل اإلميان قلبه، يؤدي فيه مناسـكه وعباداتـه بنيـة صـا    من دخلولعلّ 

                                            
 .وغريمها : اآلية  هـ) ٥٣٨لزخمشري (ت لتفسري الكشاف و ؛تفسري التحرير والتنوير  .١
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الكفر وسيئاته؛ ومما يترتب عليه مـن عـذاب ألـيم ومهـني،     كان آمنا من خالصة هللا تعاىل، 
  جديراً بأجره وثوابه وإحسانه!

  وعن السلمي يف تفسريه:
قـال: مـن    ،)َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنـاً (قوله:  جعفر الصادق عليه السالم يفاإلمام عن 

  !ولياء واألصفياء كان آمنا من عذابه كما آمنوادخلها األنبياء واأل دخله على الصفة اليت
الدنيا ثواب وعقاب، فثوابه العافيـة   وهللا يف، من دخله كان آمنا من عقابهويف قول: 

  !وعقابه البالء، فالعافية أن يتوىل عليك أمرك، والعقوبة أن يكلك إىل نفسك
  ١!كان آمناً من هواجس نفسه ووساوس الشيطانويف قول آخر: 

  
بعـد أن   ـاختص هذا البيت املبارك مبشيئة اهللا أن يعبدوه فيه، فرفعـت قواعـده     مثَّ

من قبل إبراهيم؛ وابنه إمساعيل كان هو اآلخـر   ـاندرست واختفت بالطوفان إن صح اخلرب
خطوةً خبطوة، يعينه بـدًءا بقواعـد البيـت حـني رفعهـا،       مالزماً له يف هذا املشروع املبارك

دان معـاً  ، وبتطهريه، ومها يردجارة يف جدرانه، واحلجر األسود يف مكانهوبوضع الطني واحل
م..:ذلك الدعاء املبارك، الذي راح من بعدمها يردده الصاحلون يف أعماهلم وعبادا  

كَ  ِمنَّـآ تََقبَّـْل  َربََّنـا ُل ِعيَوإِْسـRَ  ٱْلَبْيـِت  ِمـنَ  ٱْلَقَواِعـدَ  ِهيمُ اَوإِْذ َيرَْفُع إِبْـَر ( ـِميعُ  أَنـَت  إِنـَّ  ٱلسَّ
  ٢.)مُ ٱْلَعِلي

يف حجة الوداع؛  9نبيناٍ: إنَّ املأمور هو  مثَّ أمر نبيه إبراهيم عليه السالم، ويف قول
 ِبـٱْلَحجِّ  ٱلنَّـاِس َوأَذِّن ِيف ( :بيتـه احلـرام   اهللا أوجب عليهم حـج  بأنّأن ينادي داعياً الناس 

 ٱْسمَ لَِّيْشَهُدواْ َمَناِفَع لَُهْم َويَْذكُُرواْ *   ٍلِّ َفجٍّ َعمِيقكُ ِمن يَأِْتsَ  َضاِمرٍ  كُلِّ  َوَعَىلٰ  رَِجاالً يَأْتُوكَ 
ْعلُوَماٍت  أَيَّامٍ  ِيف  ٱ&ِ  ـن َرزََقُهـمْ  َما َعَىل  مَّ  ٱلَْبـآِئَس  َوأَْطِعُمـواْ  ِمْنَهـا َفكُلُـواْ  ٱألَنَْعـامِ  بَِهيَمـةِ  مِّ
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ُفـواْ بِ   * ٱْلَفِق�َ   َوَمـن ِلـكَ ذٰ  * ٱْلَعِتيـقِ  ٱلَْبْيـِت ثُمَّ لَْيْقُضواْ تََفـَثُهْم َولُْيوُفـواْ نُـُذوَرُهْم َولَْيطَّوَّ
  ١.)... َربِّهِ  ِعندَ  لَّهُ  َخْ�ٌ  َفُهوَ  ٱ&ِ  ُحرَُماِت  يَُعظِّمْ 

   عـداهللا إبراهيم اخلليل عليه السـالم ي وهذا اإلجياب بأوامره العديدة على لسان نيب
خرى على لسان خامت األنبياء رسول اهللا اُويقع مثله يف آيات قرآنية مباركة  األقدم؛ ليعاد،

  حممد صلوات اهللا تعاىل عليه: 
ُّواْ  ( ِ̈   ٢.)&ِ  َوٱْلُعْمرَةَ  ٱْلَحجَّ َوأَ
َفا إِنَّ (  أَن َعلَْيـهِ  ُجَنـاحَ  َفـالَ ٱْعَتَمرَ  أَوِ  ٱلَْبْيَت  َحجَّ  َفَمنْ  ٱ&ِ  َشَعآِئرِ  ِمن َوٱلَْمْرَوةَ  ٱلصَّ

عَ  َوَمن ِبِهRَ  َيطَّوَّفَ     ٣.)لِيمٌ عَ  َشاِكرٌ  ٱ&َ  َفإِنَّ  َخْ�اً  تَطَوَّ
ُجودِ ٱ لرُّكَّعِ ٱ ْلَعاِكِفsَ وَ ٱ ِللطَّاِئِفsَ وَ ( :ليكون     ٤.)لسُّ

ُجودِ  ...(     ٥.)ِللطَّاِئِفsَ َواْلَقاsَِ�ِ َوالرُّكَّعِ السُّ
ة اهللا املباركة هذه، حيث بيته الطاهر ومسجده مشروع العبادة هذه يف بقع قاعدةوهم 

علـى  يف عبادة وجبت اليت ظلَّ حيج إليها املسلمون بأعداد مليونية احلرام وكعبته املباركة، 
  بقوله تعاىل:كلِّ من توفرت فيه االستطاعة 

  ٦.)َسِبيالً... إِلَْيهِ  ٱْسَتَطاعَ  َمنِ  ٱلَْبْيِت  ِحجُّ  ٱلنَّاِس َوِ& َعَىل (
حنن أمام رحلة ذكر مرتلة هذا البيت املبارك، وفضائله وما فيه من آيات،  فبعد إذن؛

عبادية واجتماعية وثقافية وتعارفية نافعة تتحدث عنها تلك اآليات وهذه اآليـة املباركـة،   
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خاصة إذا الحظنا ولتدخلها يف املنظومة العبادية لإلسالم، وتتميز هذه العبادة بأمهية كربى، 
عن السنة، ووجوـا املؤكّـد يف    فاد من آيات عديدة كما ذكرنا أعاله؛ فضالًوجوا املست

بـأعلى مراتـب التوكيـد، وبـأبلغ ألفـاظ       ،)... ٱلَْبْيِت  ِحجُّ  ٱلنَّاِس َوِ& َعَىل (اآلية املباركة: 
 ، )ٱْلَحـَرامَ  ٱلَْبْيـَت (، اليت ذكرت يف آيـات عديـدة:   تأكيداً حلقِّه وتعظيماً حلُرمتهالوجوب؛ 

  ... )ٱْلَحَرامِ  ٱلَْمْسِجدِ (

  ) وللَّه  (

: الم اإلجياب واإللزام، مث أكـده بقولـه تعـاىلٰ    )&ِ وَ (الالم يف قوله  )َو&ِ (القرطيب: 
 فقد كذا؛ علي لفالن: العريب قال إذاف العرب؛ عند الوجوب ألفاظ أوكد من هي اليت )علَى(

  ...وأوجبه وكّده
وحـرف   )الم االسـتحقاق (ويف هذه اآلية من صيغ الوجوب صـيغتان  ابن عاشور: 

... مما يعين أنه ال فقط حج واجب بل حق هللا الدال على تقرر حق يف ذمة ارور ا )ىلعَ (
  .)ِبيالًسَ  إِلَْيهِ  ٱْسَتَطاعَ َمِن (تعاىل الزم يف رقاب مجيع الناس وبالذات 

اشتمل األمر باحلج يف هذه اآلية على أنواع كثرية من التوكيد أحدها: قوله الرازي: 
 الطاعـة  هـذه  عبيـده  ألـزم  هـاً إٰل لكونه سبحانه أنه واملعىن ،)ٱلَْبْيِت  ِحجُّ  ٱلنَّاِس َوِ& َعَىل (

 مث )لنـاس ٱ( ذكـر  أنـه : وثانيها .ايعرفو مل أو فيها احلكمة وجه عرفوا سواء االنقياد فيجب
وفيه ضربان من التأكيد، أما أوالً فألن اإلبدال تثنيـة   ،)َسِبيالً إِلَْيهِ  عَ ا ٱْسَتَط  َمنِ (  منه أبدل

للمراد وتكرير، وذلك يدل على شدة العناية، وأما ثانياً فألنه أمجل أوالً وفصل ثانياً وذلك 
حانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتني إحدامها: الم وثالثها: أنه سب .يدل على شدة االهتمام

 .)ٱلنَّـاِس  َعـَىل  َو&ِ ( قولـه  يف للوجوب وهي )علَى(وثانيتهما: كلمة  )وِهللا(امللك يف قوله 
 على يدل التكليف وتعميم يستطيعه، إنسان كل على إجيابه يقتضي اللفظ ظاهر أن: ورابعها

فبين أن هـذا اإلجيـاب    )ٱلنَّاِس  َعَىل  َو&ِ (: قال اآلية أول يف أنَّ: ... وثامنها االهتمام شدة
 اآلية آخر يف هذا أكد مث ،ضر لدفع وال نفع جلر ال الربوبية، وكربياء هيةكان رد عزة اإلٰل

  .)sَ لَمِ اٱْلَعـ َعنِ  َغِنىٌّ  ٱ& َفإِنَّ ( :بقوله
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ذكـر أمـوراً     )جُّ الَْبْيـِت...ِحـ ٱلنَّاِس  َعَىل  َو&ِ (فالترتيل العزيز يف آية وجوب احلج 
تدل على توكيد هذه الفريضة وأمهيتـها مـا مل يـذكره يف غريهـا مـن       :كما يقول السيوري

إيراده على وجه يفيد أنه حق هللا يف .. إيراده يف صورة االمسية.. إيراده بصيغة اخلربوجوه: 
ام وتثنية وتكرار للمراد يضاح بعد إإمثّ ختصيصه وهو ك تعميم احلكم أوالً ..رقاب الناس

وأنّ تركه ، من حيث إنه فعل الكفرة تسمية ترك احلج كفراً.. فهو أبلغ من ذكره مرة واحدة
١. ذكر االستغناء ...  وسيأيت الكالم عنه.>... فليمت<...: 9ولذلك قال ؛من أعظم الكبائر

 

فـق شـروط وأحكـام    بأدائـه و  هلذا فال ينفكّون عن ذلك الوجوب وعهدة هذا احلـق إالّ  
تكفّلت ا كتب الفقه عند املسلمني. يضاف إىل هذا كلّه ما سيأيت الكـالم عنـه يف اجلـزء    

 األخري من اآلية.

   ) ِللنَّاِس  (
  ٣.)َمَثاَبًة ِللنَّاِس ( ٢،)ِقَياًما لِّلنَّاِس (، ) ُِوِضَع ِللنَّاس(فكما البيت احلرام 

يفهم أنَّ هذا البيت هـو للنـاس مجيعـاً،     واضحاً ومن خاللهتعميماً  حيمل منها وكلٌّ
جلميع الديانات؛ بوصفه بيت إبراهيم عليه السالم الذي تنتسب لـه الـديانات، فـإنَّ هـذا     و

َعـَىل (وكذلك جنـد   ،)... َوأَذِّن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ ( العموم جنده أيضاً يف األذان األول للحج:
  ...ٍ من كلّ بدلُ بعضهو و )ٱْسَتَطاعَ  َمنِ (بدل منه اُعاماً  )ٱلنَّاِس 

هلم مجيعـاً ، وجعلـه اهللا    )ُوِضعَ ( إذن؛ فالناس مطالبون باحترام البيت احلرام، الذي
 .. اجلليلـة  واملنافع الكبرية املعاين من املفردات هذه حتمله ما بكلّ هلم، )َمَثاَبةً ( و )ِقَياًما(

                                            
وبقيـة كالمـه يـأيت يف     ،التفسري الكبري/ الرازي ؛: اآليةتفسري التحرير والتنوير ؛القرطيب ،تفسري اجلامع .١

وانظـر   ؛هــ) ٧١٠تفسري مدارك الترتيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت ؛تفسري الكشاف ؛جزء اآلية األخري
 . ٢٦٧:  ١هجرية) ٨٢٦للشيخ السيوري (ت ،كرت العرفان يف فقه القرآن

 . ٩٧سورة املائدة :  .٢
  . ١٢٥ : البقرة سورة .٣
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َقـامُ  ٌت ابَيَِّنـ ٌت ايآ ِفيِه ( :اإلقرار بالبيت وبأوليته ومبعامله وبأنَّو وبـأداء احلـج    )ِهيمَ اإِْبـرَ  مَّ
املفروض عليهم باألذان األول لنيب اهللا إبراهيم عليه السالم، وباآليات األخرى واليت منـها  

  .)... ٱلَْبْيِت  جُّ حِ  ٱلنَّاِس َوِ& َعَىل ( :هذه اآلية املباركة
وكال مفرديت (احلج والعمرة) الواردتني يف اآليات حتمالن لغةً معىن القصد إىل مكان 
عامر؛ وكثرة التردد واالختالف إليه وزيارته، ومها هنا املراد منهما التـردد علـى بيـت اهللا    

ثـة النبويـة   احلرام حجا وعمرةً، ومها نوعا عبادة وزيـارة، كانتـا تؤديـان حـىت قبـل البع     
وما ورد  >خذوا عين مناسككم< الشريفة.. فشكّلت هذه اآليات واألحاديث النبوية كقوله :

وروايتـه يف  عن أهل البيت عليهم السالم، وبعض الصحابة كجابر بن عبـد اهللا األنصـاري   
 تعـاىل  وليجعل اهللا.. مشروعاً عباديا عظيماً وأخالقيا كبرياً واجتماعيا واسعاً حجة الوداع 

دائمةً نافعةً، تتجلّى درجاتها، وتسـمو  ، وفيما حوله من البقاع عبادته يف هذا البيت املبارك
وتزكـو فيـه النفـوس وإن     ،أجورها، وتتضاعف حسناتها، وتغفر فيه الذنوب وإن عظمـت 

كدرت، دون بقاع األرض، عرب فريضة حـج مشلـت النـاس كافـةً؛ شـرطها االسـتطاعة؛       
منظومة عبادية، تعد رحلةً هـي األعظـم نفعـاً واألكثـر هدايـة      متميزة يف ولتؤسس حلقة 

 واألمشل بركةً، هلا أزمنة وأمكنة خاصة، وهلا مناسك متميزة متعـددة .. فالصـالة بأوقاـا   
يؤديها يف بيته أو يف مسـجد أو يف   املعروفة فرائضها ومستحباا ميكن لإلنسان املكلف أن

ام واجباً كان كشهر رمضان أو مستحباً ميكـن لإلنسـان املكلـف    أي مكان آخر، وكذا الصي
اإلتيان به يف أي مكان يشاء وبتوفر شروطه، .. وهكذا الواجبات املالية كالزكـاة .. أي أنَّ  

أما فريضة احلج بركنيها: عمـرة   هذه األمور ليس أداؤها والعمل ا  خمصوصاً مبكان معني.
خصوصـة؛ فلـها ال فقـط مكـان خمصـوص بـل ووقـت        التمتع؛ ومتعة احلج مبناسكهما امل

خمصوص، ال تصح يف غريمها، فال بد للمسلم املكلف أن يرحل يف ذلك الوقت احملدد عـن  
وطنه وأهله وعمله وماله وجتارته إىل حيث شـهر ذي احلجـة وتلـك املنـازل واملشـاعر      

.. وحـىت العمـرة    املباركة يف مكة املكرمة؛ ليؤدي مناسك فريضة احلـج ومناسـك العمـرة   
يف مكان خمصوص؛ البيت احلـرام   أا ال تؤدى إالّ املفردة، وإن كان وقتها طيلة السنة، إالّ
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  بعد اإلحرام من أحد املواقيت. هذا أوالً.
وثانياً: أنَّ الفرائض العبادية كالصالة والصيام ال يكتفى منها مبرة واحدة يف العمر، بل 

ا تتوفر فيه شروطها، فيما فريضة احلج على اإلنسان املسـلم  هي مستمرة مادام املكلف حي
املكلّف املستطيع، تكون مرة واحدة وإن طال عمره؛ ويبدو أنها إما كافية إلمداد اإلنسـان  
بآثارها املعنوية .. وإما ألنَّ فيها تعباً ومشقةً وسفراً بعيداً وماالً كثرياً مبذوالً، وفراقاً لألحبة 

رمحةً  ـ  واهللا أعلم مبراده ـ للعمل.. فجعلتها السماء مرةً واحدةً، ولعلَّ هذا  واألهل، وتعطيالً
بالعباد ورفقاً م، وتيسرياً هلم، ورفعاً للحرج واملشقة واملسؤولية، فهي رحلةٌ هلـا متاعبهـا   

عطاَءه تعـاىل يكـون   وأمثان ها من مال وجهد وفراق فضالً عما قد حيدث من خماطر، ولكن
  أنه قال: 9كثريةً حىت روي عن رسول اهللا أضعافاً

كتب اهللا ا له حسنة ورفع له  إالّ ،من طاف بالبيت مل يرفع قدماً ومل يضع أخرى<
  >.ا درجة

    !)مباركاً(وهذا جزء من كون هذا البيت 

املهم أا عبادة العمر؛ فرضت ملرة واحدة يف حياة اإلنسان. فيما الصيام فرض لشهر 
ر رمضان املبارك من كلّ سنة، والصالة خلمس أوقـات يوميـاً فيمـا صـالة     واحد وهو شه

سبوع، وهذا التنوع يف العبادات؛ فرائضـها ومسـتحباا، أشـكاهلا    اجلمعة ليوم واحد يف األ
وكيفياا وأعدادها وأزمنتها وأماكنها يصنع لنا هذه املنظومة العبادية الكربى، اليت حتتاجها 

مها وسنتها وعمرها؛ لرقيها الروحي والنفسي؛ والستقامتها؛ ولتكتمل النفس اإلنسانية يف يو
به درجاا؛ وهي تشق طريقها حنو بارئها سبحانه وتعاىل، وما أعده هلا هناك حيث الـدار  

باخلري والعطاء، واألجـر والثـواب، واملغفـرة    اآلخرة من حياة طيبة تتصف باخللود والبقاء؛ 
  ...!! يوصف بأنه ما ال عني رأت وال أذن مسعت، وتتوفر على نعيم والرمحة

فكم هي عظمة الديانات وبعثة الرسل واألنبياء وإنزال الكتب وبيان الشرائع احلقّة، 
وكم هو عظيم هدفها؛ هداية الناس إىل وحدانية اهللا وعبادته وحده وحده، وما يترتب على 

  خرة!ذلك من خري وعطاء وأمن وسالم يف احلياة الدنيا ويف اآل
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البيت احلرام وبآياته وحبجه، يدخل يف ملّة إبراهيم وهذا املشروع بكلّ ما حيمله من 
   .عليه السالم، اليت أمر اهللا الناس مجيعاً باتباعها

  .)ُمْرشِِكsَ ٱْل ِمَن  َكانَ  َوَما َحِنيفاً  إِْبَراِهيمَ  ِملَّةَ  َفٱتَِّبُعواْ  ٱ&ُ ْل َصَدَق قُ (
فهو الكفر ملن أنكر تاريخ البيت وآياته ومناقبه، وملن امتنـع ومتـرد عـن أداء     وإالّ

فالكفر الذي ألفته نفوس كثرية جدا وكرهت مفارقته؛ وبأنواعه ومصاديقه؛ هو على  حجه،
الضد من ذلك كلّه، وليس هذا فقط، فقد استبسل أئمـة الكفـر وزعمـاؤه يف مقاومـة كـلّ      

شاريع األنبياء اليت هي مشاريع ومناهج السماء ومنها هذا البيت بفضائله ومعامله وآياتـه  م
صـرحياً يف   ،)sَ لَمِ اٱْلَعـ َعـنِ  َغِنـيٌّ  ٱ&َوَمـن َكَفـَر َفـإِنَّ ( :وحجه واالعتمار به، حىت جـاء 

  مواجهة معارضتهم ومتنعهم وتعاليهم وإنكارهم ..
ين كما حتدث عنها الترتيل يدفعنا إىل معرفـة  فهذا وغريه الكثري من مواقف الكافر

ٍ عديدة تـدور لغـةً    ؛ وسننتهي إىل معانمعىن الكفر يف اللغة واالصطالح ويف الترتيل العزيز
  حول: الستر والتغليف والتغطية والكتمان ...

  : فالكفر لغةً

يكْفُر كُفْـرا وكُفُـورا    ،باهللايقال: كَفَر مصدر من الفعل كَفَر يكْفُر كُفْرا وكُفْرانا وكُفُورا؛ 
، وهو: كَفُور، واجلمع: كُفُر. وهي: وكُفْرانا، فهو كَافر، واجلمع: كُفَّار، وكَفَرةٌ. وهو: كَفَّار أيضاً

الْجهلُ علَى علْمـه:   كَفَر، واهغَطَّو: ستره، اوعليه كفْرالشيَء  كَفَرو ؛...كافرة، واجلمع: كَوافر
. وكفـرت  املغطَّىمن تغطيةٌ تامة كثيفة ال يظهر معها شيٌء  ،الكفر، بالفتح: التغطيةف..  طَّاهغَ

إمنا قيل و ..اللَّيلُ الْحقُولَ: غَطَّاها بظُلْمته وسواده كَفَرو ..الشيء أكفره، بالكسر، أي سترته .
  :قال لبيد .. لليل: كافر، ألنه يغطي األشياء بظلمته

   نِها متواترـريقةَ متـو طـيعل       
                                                    ومجالن كَفَر لَةاغَف ي لَيهامم  

  .، غطّىأي ستر: غَمامها
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   ٍ لْقَت يداً يف كافرأ حىت إذا      
                                                     نهاوأجور ظالمعورات  الثُّغ   

  وقال اآلخر:
ــبالج     ــلَ انــ ــوردت قبــ ــر فَــ ــر           ِ ِ الفجــ ــام ن يف كفْــ ــاٍء كــ ــن ذُكــ   ِ وابــ

 .ابن ذكاء: الصبح. وذكاء: الشمس
  وقالوا:؛ اراًوالكافر: البحر لستره ما فيه، وجيمع الكافر كفّ        

وشق عن أصحاب البحر ـوغُ               وسىمفّـالك نةُـفراعـال ت ـقرار  
كَفْرا  وكَفَرته ،كَفَرته إذَا غَطَّيتهف.. ره، فقد كفره وكفّى شيئاًغطّ أو من ستر كلُّهكذا و

هترتس ،َء إذَا غَطَّاهيالش كَفَر نم ارعتسا مغَطَّاه ةَ أيمعالن كَفَر،..  يددشبالت هكَفَّرإلَى و هبسن
  .. كَفَرت: ِ أو قَالَ لَه الْكُفْر

الكُفْر يف اللّغة: ستر طويل، فبعد أن يذكر أنَّ  ومما قاله الراغب األصفهاين، وله كالم
 ع لسـتره البـذر يف األرض،  اروالز، يقول: الشيء، ووصف الليل بالْكَافر لستره األشخاص

أو يقَـالُ للْفَلَّـاح   هلـذا  وافر، وكَفَر التراب ما حتته: غطَّـاه؛  الزارع البذر بالتراب فهو ك فَرفك
ألنه يكفر البذر املبذور بتـراب  ؛ رع: كافراوتقول العرب للز.. ارالكفّ: اعلزر، ولكَافرللزارع 

َأل أو عليها مالقه؛  األرض املثارة إذا أمرنه هرتسي أي ذْرالْب كْفُري..  
ارَ  أَْعَجَب  َغْيٍث  كََمَثلِ  ...( قال تعاىل: اع نباته، وإذا أي أعجب الزر ،)نََباتُـُه ... ٱْلكُفَّ

اع نباته مع علمهم به فهو غاية ما يستحسن، والغيث املطـر ههنـا؛ وقـد قيـل:     أعجب الزر
 .نة الدنيا وحرثها من املؤمننيبزي الكفار يف هذه اآلية الكفار باهللا وهم أشد إعجاباً

اعلم أن هـذه املـادة    من مفرداته: ٦يقول الفراهي يف الفائدة  وعن قدم هذه املفردة
مبعـىن سـتر    coverيـة:  زلييف اإلجن فتوجد يف غري اللغة السامية، مـثالً: كَـور   جدا،قدمية 
  ... : لف>كور<ويف العربية . وغطّى

  : ثالثة مصادر
ات القرآنية، اليت وردت فيها كلمة الكفر مبشتقاا، حىت بلغـت أكثـر   كثرية هي اآلي
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  مرةً، منها هذه املصادر: ٥١٧، ولعلّها بلغت من مخسمائة مرةً
  ..كَفَر نعمةَ اهللا وبنعمة اهللا كُفْراً وكُفْراناً وكُفُوراً: تقول، الكُفُور .الكُفْر .الكُفْرانُ

  الترتيل العزيز ذكروا فروقاً: ويف استعمال هذه املصادر الثالثة يف
مرةً واحدة، وذلك قوله  ؛ ولكنها مل تأت إالّالكُفْرانُ يف جحود النعمة أكثر استعماالًف

  تعاىل:
اِلَحاِت َفَمن َيْعَمْل ِمَن ( ا ِلَسـْعِيهِ  كُْفـَرانَ  َفـالَ ُمـْؤِمنٌ  َوُهـوَ  ٱلصَّ  ١،)اتُِبونَ َكـ َلـهُ  َوإِنـَّ

  استعماالً، وهي األكثر وروداً يف آيات القرآن الكرمي، ومنها: والكُفْر يف الدين أكثر
واْ ـَيُضـ َلـن إِنَُّهـمْ  ٱْلكُْفـرِ  ِيف  يَُسـاِرُعونَ  ٱلَِّذينَ َوالَ َيْحزُنَك (  أَالَّ ٱ&ُ  يُِريـدُ  َشـْيئاً  ٱ&َ  رُّ

  ٢.)َعَذاٌب َعِظيمٌ  َولَُهمْ  ٱآلِخرَةِ  ِيف  َحّظاً  لَُهمْ  َل َيْجعَ 
واْ  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ إِنَّ  ( ُسـوَل  َوَشآقُّواْ  ٱ&ِ  َسِبيلِ  َعن َوَصدُّ َ  َمـا َبْعـدِ  ِمـن ٱلرَّ َّsلَُهـمُ  تََبـ 

  ٣.)أَْعRَلَُهمْ  ِبطُ َوَسُيحْ  َشْيئاً  ٱ&َ واْ يَُرضُّ  َلن ٱلُْهَدى
يف االثنني معاً أي يف جحود النعمة ويف الدين، وقد جاء مخـس عشـرة   الكُفُور فيما 

  مرةً، منها يف اآلية:
ـRَ  َخَلـَق  ٱلَّـِذي ٱ&َ أََوَلْم َيـَرْواْ أَنَّ (  ِمـْثلَُهمْ  َق َيْخلُـ أَن َعـَىل  َقـاِدرٌ  َوٱألَْرَض  ِت اوَ ٱلسَّ

  ٤.)كُُفوراً  إِالَّ ٱلظَّالُِمونَ َجَعَل لَُهْم أََجالً الَّ َرْيَب ِفيِه َفأََ» وَ 
إذن فمعاين الكفر عديدة كمـا الحظنـا، تـدور حـول التغطيـة والسـتر والتغليـف        
والكتمان..، وهو نقيض الشكر وهو جحوده، وهو العصيان واالمتناع، وهو الرباءة... وهذه 

، والذي ال يبعد كـثرياً عـن   نفعنا فيما يأتينا من املراد من الكفر والكافر اصطالحاًاملعاين ت

                                            
 . ٩٤سورة األنبياء :  .١
 .  ١٧٦آل عمران :  سورة .٢
 . ٣٢حممد :  سورة .٣
 . ٩٩اإلسراء :  سورة .٤
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  معاين الكفر لغةً.

  الكفر اصطالحاً :

نـأيت إىل املـراد منـه     ..ستر الشيء وتغطيته وبعد أن اتضح لنا معىن الكفر لغةً وهو
حق، أو ستر كـلّ مـا   ستر ما هو اصطالحاً، والذي اليبتعد كثرياً عن الداللة اللغوية، لكن 

ثبت أنه حق وعدل وصدق هو من اخلطورة مبكان، وبالتايل فهو على الضـد مـن اإلميـان    
اليت محلتها كتب السماء وصدح ا أنبياؤها ورسلها، فالكافر جاد يف وآياته ومعامله ونعمه، 

هلا وظهور وإخفائها عن األنظار؛ بل هو نشط وجاد يف إنكارها وجحودها مع وصو تغطيتها
أدلتها له واضحةً جليةً؛ وأيضاً الكافر هو املغطِّي على قلبه إىل الدرجة اليت مينع اإلميان من 

مـن  ، أو مل يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشـريعة، أو بثالثتـها  الكافر من فالوصول إليه، 
 أو بنعمته وجحـدها...  جمتمعة أو واحدة منها، أو من كفر باهللالتوحيد والنبوة و املعاد  أنكر

ـ أي بديهياً كالصالة و احلج، مع التفاته إىل كونـه    وأحلَق الفقهاء بالكافر من أنكر ضرورياً
ويقال ألهـل  يذكر كلّ من اخلليل الفراهيدي أنَّ الكفر هو: نقيض اإلميان. لذلك  ..؛ضرورياً

  وا.عصوا وامتنع دار احلرب: قد كفروا، أي
خيلص من تعريفه للكفر، وأنه هو السـتر والتغطيـة... يقـول:    وابن الفارس: بعد أن 

  ا.َألنه تغطيةُ الْحق. وكَذَلك كُفْرانُ النعمة: جحودها وستره ؛الْكُفْر: ضد اِإلميان، سميو
 ...آمنا باهللا وكفرنا بالطاغوت؛ .نقيض اإلميان ،الكفر :حيث يقولوتبعهم ابن منظور 

 ...ويقال ألهل دار احلرب: قد كفروا أي عصوا وامتنعوا

آياته الدالـة   :ونعمه؛ وجلَّألنه ستر نعم اهللا عز ؛مسي الكافر كافراًمث يواصل قائالً: و
لـذوي التمييـز أن خالقهـا    ت على توحيده، والنعم اليت سترها الكافر هي اآليات اليت أبان

اآليـات املعجـزة والكتـب املرتلـة والـرباهني      واحد ال شريك له؛ وكذلك إرساله الرسـل ب 
فقد كفر نعمة اهللا أي سترها وحجبها ، هارد الواضحة نعمة منه ظاهرة، فمن مل يصدق ا و

  .عن نفسه
اإلطالق متعارف فيمن جيحد الوحدانية، أو النبـوة، أو   والكَافر علىوقال الراغب: 
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خلّ بالشريعة، وترك ما لزمه من شـكر اهللا عليـه.   الشريعة، أو ثالثتها، وقد يقال: كَفَر ملن أ
  ١.)َمْن َكَفَر َفَعلَْيِه كُْفرُهُ (قال: 

فمعاين الكفر إذن عديدة كما الحظنا لغةً واصطالحاً، فبعد كونـه التغطيـة والسـتر    
والكتمان، فهو نقيض الشكر وهو جحود النعمة وإنكار احلق، وهو العصيان واالمتناع، وهو 

  الرباءة...

  عند املفسرين والفقهاء :و

إنكـار األركـان    يدور حـول تعددت أقواهلم وتعريفام للكفر، وميكن إجيازها بأنه 
العقائدية الثالثة: التوحيد والنبوة واملعاد، فمن أنكر هذه الثالثة أو واحـدة منـها، أو أنكـر    

رورياً؛ عد ضرورياً من ضروريات الشريعة كالصالة والصيام واحلج مع إلتفاته إىل كونه ض
  كافراً.

  وهذه بعضها :

 هوالكفر يف الشرع عبارة عن جحد ما أوجب اهللا تعاىل معرفته من توحيد الطربسي:
  .وعدله ومعرفة نبيه وما جاء به من أركان الشرع فمن جحد شيئاً من ذلك كان كافراً

 ومثالـه مـن  ، الكفر عدم تصديق الرسول يف شيء مما علم بالضرورة جميئه الرازي:
عن النقـائص   أو كونه مرتهاً أو كونه واحداً ،خمتاراً قادراً أنكر وجود الصانع، أو كونه عاملاً

أو أنكـر الشـرائع الـيت علمنـا     ، أو صحة القرآن الكـرمي  9ة حممدواآلفات، أو أنكر نبو
كوجوب الصالة والزكاة والصوم واحلـج وحرمـة الربـا     9بالضرورة كوا من دين حممد

  ...ألنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه ؛يكون كافراًواخلمر، فذلك 
والكفر ضد اإلميان وهو املراد  يف كالم العرب: الستر والتغطية؛ فروأصل الك القرطيب:

                                            
 . ٤٤الروم :  سورة .١
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  ١.يف اآلية. وقد يكون مبعىن جحود النعمة واإلحسان
، 9ضرورةً أنه مـن ديـن محمـد    شرعا: هو إنكَار ما علم كُفْروالْ ويف املوسوعة:

  ...كَإنكار وجود الصانِع، ونبوته عليه الصالة والسالم، وحرمة الزنا وحنو ذلك
أو التوحيد أو الرسالة،   لأللوهية واملراد بالكافر شرعاً: من كان منكراً السيد اليزدي:

أو ضرورة من ضروريات الدين، مع االلتفات إىل كونه ضرورياً حبيث يرجـع إنكـاره إىل   
   ٢إنكار الرسالة.

  وقفة قصرية : 

نسـبه إلَـى    أي كَفَّره بالتشديدمن  كفري؛مبا أننا نقرأ يف اللغة أنَّ من مصادر كفّر: الت
آثارهـا   فيما حتمله من تبعـات تركـت  مسألة خطرية جدا  ذههف.. كَفَرت: أو قَالَ لَه ،الْكُفْر

تقـع يف  فلطاملـا  السلبية على االجتماع اإلنساين، والسلم األهلي، والتعايش مع املختلـف،  
وبالذات على اجلماعة ، و جزئياً يف رأي أو قول أو موقفالتعامل مع اآلخر املختلف كلياً أ

اسـتخدمت حـىت أسـيئ    ، وكما يعرب على أهـل القبلـة الواحـدة،    املسلمة واُألمة املسلمة
لدرجة أن يعطي شخص أو فئة لنفسها احلق يف سلب حيـاة آخـرين خمـتلفني    استخدامها 

من نقد وجهوه أو رأي محلوه،  اء إالّعنها؛ ألم يف منظورها ال يستحقوا، وإن كانوا أبري
فألسنة االـام بـالكفر   ، فخلف ضحايا كثرية ال يف التاريخ البعيد والقريب بل ويف احلاضر

                                            
، تفسري مفاتيح الغيـب، التفسـري الكـبري    ؛هـ) ٥٤٨الطربسي (ت  ،جممع البيان يف تفسري القرآن تفسري .١

 .البقرة ٦اآلية  هـ)٦٧١القرطيب (ت ،حكام القرآنتفسري اجلامع ألو ؛هـ) ٦٠٦الرازي (ت 
مقَاييس اللغة َأليب الْحسـين أحمـد بـن فَـارس بـن      انظر يف هذا كلّه مصادر اللغة ومنها كتاب العني،  .٢

األنبـاري  ) : كفر، ولسان العرب البن منظور: كفر؛ والزاهر يف معاين كلمات الناس؛ أبو بكر ٣٩٥(تزكَريا
؛ املعجـم االشـتقاقي املؤصـل للـدكتور حممـد حسـن حسـن جبـل :         ١٢٨ـ ١٢٩:  ١ هـ)٣٢٨(املتوىف: 

؛ مفـردات القـرآن، للراغـب    ٣٠٦هــ ):  ١٣٤٩؛ ومفردات القرآن، لعبد احلميد الفراهي (ت١٩٠٩ـ١٩٠٧
 . ٦٧:  ١يزدي ؛ العروة الوثقى، للسيد كاظم ال١٤:  ٣٥الكويتية  املوسوعة الفقهيةاألصفهاين: كفر؛ 
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حىت غدت مسـألة الـتكفري مرضـاً ووبـاًء      ،جاهزة لكي خمالف يف فكرة أو موقف أو قول
ـ  وحاضرهاخطرياً ابتليت به الساحة املسلمة عرب تارخيها  هلةً للسـذج وذوي  ، ووسـيلةً س

لتسـقيط اآلخـر   ؛ األفق الضيق، ومرتعاً ملرضى القلوب واملتعصـبني، فراحـو يلـوذون ـا    
املختلف معهم باامه بالكفر أو بالشرك أو بتضليله وتفسيقه وتبديعه، دون معرفة بأنَّ هذه 

وتتسـع   املفردات حىت وإن وردت يف الترتيل العزيز والسنة الشريفة فمراداا تتعدد تضيق
أخرى، وحيدد ذلك أهل اخلربة واالختصاص ممن يشهد له بالعلم والـورع والتقـوى، فهـم    

كلُّ مالكه لباس أهل العلم ال غري، وجعل  األعرف بضوابط ذلك، ال كلُّ من هب ودب، أو
نفسه بكلِّ جرأة وصيا على عباد اهللا، يقيمهم، يصفهم بالضالل والكفـر والفسـوق، دون أن   

ر لنفسه، ويكتفي بعيوبه، فيصلحها، وكأنه خلق وعقيدته وسريته من غري عيب، وكأنـه  ينظ
  .على املعصوم إن أذن اهللا تعاىل أصاب الواقع الذي يريده اهللا تعاىل، وهو حمال إالّ

وعليه أن يلتفت إىل أنه إن ساقه الدليل العلمي لإلميان، فليعلم أنَّ للعامل الـوراثي  
ـ  كـان النادر منهم الذي  ، إالّإسالم عموم الناسدوراً أساسياً يف   أثـره يف  دليل العلمـي  لل

أن يلتفـت إىل  وعن العصبية فهي نتنة،  فال مين عليهم بذلك وليتق اهللا فيهم، وليبتعد ،هميانإ
خطورة فتاويه بتكفري املختلف وتضليله وتنجيسه، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهيـة  

ٍ يعجز كلُّ خبري جبميع أدواته  ستتبعها من فرقة وتشتت بل وصراع داموكالمية كثرية.. وما ي
عن إحصاء خملفاته وآثاره السيئة، واليت تركتها الفتاوى غري املسـؤولة فيمـا مضـى علـى     

لقد جاءت ويف واقعنا وحاضرنا.  ،الناس أفراداً ومجاعات وأمماً عرب تارخينا البعيد والقريب
أفق وقلّة معرفة، وإما مبنية على تأويل متعسف للنصـوص،   إما منطلقةً من ضيقفتاواهم 

وإما جاءت لتحقيق مصاحل املتنفذين من رجال سلطة وفقهاء سلطان، أو ألغراض شخصية 
فوجدت يف ذلك متنفساً هلا، أو ألنَّ نفوسهم املتصفة باللؤم  وأحقاد وضغائن لوثت القلوب،

  :ع رمحته ومغفرتهيوس فاهللا ،صارت تسيء إىل منهج السماء، واجلهل والتعصب
ٍء رَّْحَمةً (   .)لَْمْغِفرَةِ ٱ إِنَّ َربََّك َواِسُع ( .)...َربََّنا َوِسْعَت كُـلَّ َيشْ

صدرت بغـري  ومن نصب نفسه متحدثاً بامسه تعاىل يضيقها! فضالً عن كوا فتاوى 
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والـيت تتصـف   هل بوسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل واحملافظـة علـى دينـه   ، يكتنفها اجلىهد ،
ُقْل َهـِذِه َسِبيِيل أَْدُعو إَِىل ِهللا َعَىل َبِص�ٍَة أَنَاْ َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن ِهللا َوَمـا أَنَـاْ (بالبصرية

 َs١.)ِمَن الُْمْرشِِك  
 َربَّكُمُ  تَُّقواْ ٱ لنَّاُس ٱ  أيَُّهاا ي(: نَّ السماء بكتاا املبارك وإن أقرت الوحدة يف اخللقوإ

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهRَ رَِجاالً كَِث�اً َوِنَسآًء... لَِّذيٱ     ٢.)َخَلَقكُْم مِّ
ودعت إىل أمة واحدة متقية معتصمة حببل اهللا تعاىل، ذاكـرة لنعمـه تعـاىل عليهـا،     

 ْذكُـُرواْ ٱ َجِميعـاً َوالَ تََفرَُّقـواْ وَ  &ِ ٱِل ِبَحْبـ ْعَتِصـُمواْ ٱ وَ (: رحمذّرة من الفرقة والتشتت والتنـاح 
َعلَْيكُْم إِْذ كُْنُتْم أَْعَدآًء َفأَلََّف َبsَْ ُقلُوِبكُْم َفأَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً َوكُْنـُتْم َعـَىل  &ِ ٱِنْعَمَت 

نَ  ُحْفرَةٍ  َشَفا ْنَها كَذٰ  لنَّارِ ٱ  مِّ ُ  لِكَ َفأَنَقَذكُْم مِّ ِّs٣.)َلكُْم آَياِتِه َلَعلَّكُْم تَْهَتُدونَ  &ُ ٱ يَُب  
فقد أقرت التنوع واالختالف بل أسست هلما بني املخلوقات سواء أكانـت نباتـاً أو   

ـ ٣٨،١٤١( ،الرعـد)  ١٤، ٤ ـ ٢( :راً وهكذا يف املالئكة: كما يف اآلياتأنعاماً وطيو ، ١٤٤ـ
  .فاطر) ١( ،األنعام)

ذه اآليات املباركة، وهي تبني لنا هذا التنوع العجيب يف البشر، فتعال معي إىل ه أما
 ويف العقيدة... يف النسب واللغة والرزق ويف الفضل والعلم

ن َذَكر لنَّاُس ٱ  أيَُّهاا َي (  إِنَّ  لَِتَعـاَرُفواْ  َوَقَبآِئـَل  ُشـُعوباً  َوَجَعلَْناكُمْ  َوأنَْثى  ٍإنَّا َخَلْقَناكُم مِّ
  ٤.)َعلِيٌم َخِب�ٌ  &َ ٱَقاكُْم إِنَّ أَتْ  &ِ ٱ َعندَ  أَْكرََمكُمْ 
ـRَ ٱ َوِمْن آَياِتـِه َخْلـُق (  ِلـكَ أَْلِسـَنِتكُْم َوأَْلـَواِنكُْم إِنَّ ِيف ذٰ  ْخـِتالَفُ ٱ وَ  ألَْرِض ٱ وَ  ِت اوَ لسَّ

ْلَعالِِمsَ  آلَياٍت    ٥.)ل�ِّ
                                            

 . ١٠٨يوسف :  سورة .١
 . ١ النساء :سورة  .٢
 . ١٠٣ـ١٠٢:  آل عمران سورة .٣
 . ١٣احلجرات :  سورة .٤
 . ٢٢الروم :  سورة.  ٥
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َِـا تَْعَملُـوَن  &ُ ٱاٍت وَ َدَرَجـ ْلِعْلـمَ ٱ أُوتُـواْ  لَّـِذينَ ٱ آَمُنـواْ ِمـنكُْم وَ  لَّـِذينَ ٱ  &ُ ٱَيرَْفعِ ( 
  ١.)َخِب�ٌ 

ِعيَشـَتُهْم ِيف (  نَْياٱ  ْلَحَيـاةِ ٱ أَُهْم َيْقِسـُموَن َرْحَمـَت َربِّـَك نَْحـُن َقَسـْمَنا بَْيـَنُهْم مَّ  لـدُّ
ـRَّ  َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِّيتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعضاً ُسْخِرّياً َوَرْحَمـُت َربِّـكَ  َخـْ�ٌ مِّ

  ٢.)َيْجَمُعونَ 
ن نََّشآُء َوَفْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيمٌ  نَرَْفعُ (   ٣.)َدَرَجاٍت مَّ
 َيكُونُـواْ  َحتَّـىٰ  لنَّاَس ٱ كُلُُّهْم َجِميعاً أََفأَنَت تُْكرُِه  ألَْرِض ٱ َولَْو َشآَء َربَُّك آلَمَن َمن ِيف (
 َs٤.)ُمْؤِمِن 

ـٰ إِنََّك الَ تَْهِدي َمْن (   ٥.)لُْمْهَتِدينَ ٱ يَْهِدي َمن َيَشآُء َوُهَو أَْعَلُم بِ  &َ ٱ ِكنَّ أَْحَبْبَت َوَل
ًة َواِحَدًة َوالَ َيزَالُوَن ُمْخَتِلِفsَ  لنَّاَس ٱ َولَْو َشآَء َربَُّك َلَجَعَل (  إِالَّ َمن رَِّحَم َربُّـَك  * أُمَّ

َّْت  َخَلَقُهمْ  لِكَ َولِذٰ  َ̈  ٦.)أَْجَمِعsَ  لنَّاِس ٱ وَ  ْلِجنَّةِ ٱ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  ْمألَنَّ ألَ  َربِّكَ  َكلَِمةُ  َو
، وجـالل اخللـق   وحكمتـه  هذا وغريه جاء دليالً على قدرته تعاىل وعظمتـه  مجيع

ولو مل يكن هذا التنوع ضرورياً للحياة واستمرارها، ولسنيت التدافع ومجاله، ودميومته وبقائه، 
 أَيُّكُـمْ  لَِيْبلُـوَكُمْ  ةَ اَوٱْلَحَيـ ٱلَْمـْوَت  َخَلـَق  ٱلَّـِذى( :االبتالء، وحىت لثواب اآلخرة وعقاـا  و

وال أحـد  لكان عبثـاً، تعـاىل اهللا عنـه علـواً كـبرياً..      . )ٱْلَغُفورُ  ٱْلَعِزيزُ  َوُهوَ  ۚ َعَمًال  أَْحَسنُ 
، كما أنَّ أي حماولة للوقوف ضد ذلك يستطيع أن يوقف هذا االختالف أو يلغي ذاك التنوع

بل عمل مضاد وعدواين على سلطانه فقط خالف مشيئته وإرادته وحكمته يف خلقه  تعدال 
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سنة كونية بال شك، وظاهرة طبيعية آيات وتعاىل، فالتنوع واالختالف يف اآلفاق واألنفس 
وتقديره، وقد خلـق   تهبال ريب؛ مثَّ كيف يصح اإلميان بوحدانية اهللا تعاىل دون اإلميان بقدر

ٍء َخَلْقَنـاُه ( :راً حمكماً مرتباً علـى حسـب مـا اقتضـته احلكمـة     كلَّ شيء مقد ا كُـلَّ َيشْ إِنـَّ
  ١!؟)ِبَقَدرٍ 

عن أنَّ تكفريالناس ومالحقة عقائدهم خيلُّ باألمن والسالم بينـهم، ويعـرض    فضالً
واحلجـة الواضـحة، والربهـان     احلياة إىل مزيد من الدماء والدمار... ويبقى الدليل اهلادئ،

عرب حوار متزن ومنضبط؛ لبيان الفكرة الصائبة، والرأي احلق، والعقيدة الصحيحة،  الصادق،
  ٢.)ُقْل َهاتُوا بُرَْهانَكُْم إِن كُنُتْم َصاِدِقsَ (: هو سيد املوقف

 لَْمْوِعَظـةِ ٱ وَ  ْلِحكَْمـةِ ِبٱ  َربِّـكَ  َسـِبيلِ  إِىلٰ  دْعُ ٱ (. )ِهَي أَْحَسنُ  لَِّتيٱ بِ ( :كلُّ ذلك وليكن
  ٣.)..ِهَي أَْحَسنُ  لَِّتيِبٱ  ِدلُْهماَوجَ  ةِ ْلَحَسنَ ٱ 

 ٤.)ِهَى أَْحَسنُ  لَِّتيٱ إِالَّ بِ  ِب اٰ ْلِكتَ ٱ  أَْهَل  ِدلُواْ اَوالَ تَُجـ(
ألسـلوب اادلـة املنشـود؛     من أفعل التفضيل، جاءت وصـفاً  )أَْحَسنُ ( : ووقالوا

أنه ال يكفى اادلة  ويدل على اشتراك اثنني يف صفة ما وزيادة أحدمها على اآلخر، مبعىن
  أحسن! بطريقة حسنة بل البد من البحث عن طريقة

فكم هو مجيل ورائع أن يعرض كلُّ طرف حجته برفق ولني بعيداً عن أي تشنج أو 
  :، وبالتايلإكراه أو تسقيط

  
  ٥.)لُْمْهَتِدينَ ٱ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم َِن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِ ( 
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  ١.)ُهللا َيْحكُُم بَْيَنكُْم يَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيRَ كُْنُتْم ِفيِه تَْخَتِلُفونَ ( :و

  مىت بدأ الكفر يف الناس؟

صحيح أنَّ إبليس كان أول من كفر، وأول من وصف بالكفر من املخلوقني، وقد وقع 
  ...كفره استكباراً وعصياناً

ــا ِللَْمَلٰ ( ــةِ َوإِْذ ُقلَْن ــُجُدواْ  ِئَك ــَجُدواْ  ألََدمَ  ٱْس ــي إِالَّ َفَس ــَتكَْربَ َس أََ» إِْبِل ــانَ  َوٱْس ــنَ  َوَك  ِم
  ٢.)ِفِرينَ اٱْلَك

فيبدو أنه قدمي جدا يف عمق القرون األوىل للبشرية، وقد تكون  يف الناس أما الكفر
  احدةً:مةً واُبدايته بوقوع االختالف بعد أن كانوا 

ةً  إِالَّ ٱلنَّاُس َوَما َكاَن ...(   ٣.)َفٱْخَتَلُفواْ  َواِحَدةً  أُمَّ
ةً  ٱلنَّاُس َكاَن ...( :ويف اآلية    ٤.)ِحَدًة...اوَ  أُمَّ

م، فهم أول من كـان فـيهم الكفـر    وقد تكون بدايته يف قوم نيب اهللا نوح عليه السال
  ا، حىت امتألت األرض بكفرهم وعنادهم، وكان نوح أول نـيبكظاهرة واسعة وخطرية جد

ٍ؛ مجعت له النبوة والرسالة، بعث إليهم، فكانت دعوته األكثر معاناةً، واألطـول مـدةً؛     رسول
  كما يف اآلية: لبثه يف قومه من ـبعيداً عن األخبار وتضارا  ـ كما يظهر ذلك

َوَلَقْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إَِىل َقْوِمِه َفلَِبَث ِفـيِهْم أَْلـَف َسـَنٍة إِالَّ َخْمِسـsَ َعاًمـا َفأََخـَذُهُم (
  ٥.)الطُّوَفاُن َوُهْم َظالُِمونَ 
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والعجيب أنَّ لكفرهم القدرة املؤثرة على خلق بيئة وأجواء حىت على أجياهلم اآلتية 
من دعائه عليه السالم، الذي مل يكتف بأن وصفهم بالكفر، بل وصف  من بعدهم، كما يظهر

ـاراً (كلّ من يلدوه   ،جتربتـه معهـم  حصـل لـه مـن    ، ولعلَّ هذا مبا يصريون إليه، )َفاِجراً َكفَّ
  .مبالغة يف املوصوف بالكفر، أي من جيمع بني سوء الفعل وسوء االعتقاد والكَفَّار

إِنََّك إِن تَـَذْرُهْم يُِضـلُّواْ  * َديَّاراً  ٱْلَكاِفِرينَ  ِمنَ  ٱألَْرِض َقاَل نُوٌح رَّبِّ الَ تََذْر َعَىل  وَ  (
اراً  َفاِجراً  إِالَّ اْۤ الَ َيلُِدو ِعَباَدَك وَ    ١.)َكفَّ

  وقرآنيا :

لكفر ومشتقاا مصطلح قرآينٌّ راحت آيات قرآنية كثرية مما ال شك فيه أنَّ مفردة ا
تفيض بالكالم عنه، وال غرابة يف هذا إذا ما عرفنـا أنَّ كـلَّ الرسـاالت السـماوية بكتبـها      
وأنبيائها جاءت إلنقاذ الناس مجيعاً من الكفر ووبائه، حـىت غـدا الكفـر وأهلـه موضـوع      

إلطاحة به، وتدعو إىل توحيـد اهللا تعـاىل   وهدف كلِّ دعوة مساوية، راحت تطالب بنبذه وا
واإلميان برساالته،.. هلذا احتل احلديث عن الكفر والكافرين مكانـةً واسـعةً مـن الترتيـل     

ورود كلمة الكفر ومشتقاا ومواضيعه يف آيات قرآنية كثرية؛ تارخيه، أسباب العزيز، فكثر 
مـوارد  صاف به، أنواعه املستفادة مـن  الوقوع يف دائرة الكفر، حتذير الترتيل العزيز من االت

ما يتركـه الكفـر بأشـكاله: األكـرب واألصـغر أو االعتقـادي       اآليات القرآنية، استعماله يف 
والعملي من آثار سلبية على اإلنسان فرداً كان أو جمتمعاً أو أمةً، اخلزي والعذاب على أمم 

ه وكتبه، وبسـبب مـا ارتكبـوه    وأقوام وقرى فأهلكهم اهللا بسبب كفرهم به وبرسله وأنبيائ
وزعماؤهم من قتل وظلم خاصة لألنبياء ومن تبعهم مـن املـؤمنني والصـاحلني، هـذا مـن      

وغري ذلك الكثري مما ال تتسع لـه  . عواقب الكفر يف الدنيا، ويف اآلخرة ينتظرهم عذاب أليم
  هذه املقالة...
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الكفر باهللا سبحانه وتعـاىل؛   ويتبادر إلينا هو ولفظةُ الكفر ما إن تسمع أو تطلق؛ إالّ
أو اختالق أنداد له وشـركاء، ويشـكل هـذا     ، بل إنكارهفهو أمر مستحيلال يعين تغطيته و

ها اللفظ األوضح واملضاد لإلميان به تعاىل، والذي اتالكتب  فقت كلّأهم وأخطر أنواعه؛ ألن
وحـده   لـدعوة إىل عبادتـه  السماوية وأنبيائها عرب البعثات اإلهلية الكثرية على توحيده وا

عزوجلَّ، والكفر هذا هو فعالً األصل الرئيس الذي حتدث عنه الترتيل العزيز، وصار يدعو 
إىل نبذه وتركه؛ ألنه على النقيض من دعوة السماء إىل كلّ األمم، وما من رسـالة مساويـة   

قداً لإلنسـان فـرداً   وهدفه اإلطاحة بالكفر وإزالته من أن يكون معت وال رسول وال نيب إالّ
ـٰ ٱْعُبُدواْ ٱ أَِن (: كان أو مجاعةً أو أمةً، وبديالً عن ْن إِل  ٱ&َ  ٱْعُبُدواْ وَ ( ١.)ٍه َغْ�ُهُ َ& َما َلكُْم مِّ

، ت اهللا عليهمصلوا ٍ رسول و نيب هدف كلِّحىت صارت هذه الدعوة  ٢.)ئاً َشيْ  ِبهِ  تُْرشِكُواْ  َوالَ
  فهي دعوة نوح:

ـٰ ٱْعُبُدواْ ٱ َقْوِمِه َفَقاَل َياَقْوِم  َلَقْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِىلٰ ( ْن إِل     ٣.) َغْ�ُهُ  هٍ َ& َما َلكُْم مِّ
  وهي دعوة هود:

ـٰ ٱْعُبُدواْ ٱ ْم ُهوداً َقاَل َياَقْوِم َعاٍد أََخاهُ  َوإِىلٰ ( ْن إِل   ٤.)ٍه َغْ�ُهُ َ& َما َلكُْم مِّ
  وهي دعوة صاحل:

ـٰ ٱْعُبُدواْ ٱ ²َُوَد أََخاُهْم َصاِلحاً َقاَل َياَقْوِم  َوإَِىلٰ ( ْن إِل     ٥.)ٍه َغْ�ُهُ َ& َما َلكُْم مِّ
  

 ٦.)ُقوهُ ٱتَّ وَ  &َ ٱْعُبُدواْ ٱ إِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ...( راهيم:وهي دعوة إب
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  وهي دعوة شعيب:
ْن إِ ٱْعُبُدواْ ٱ َقاَل َياَقْوِم ... ( َ َما َلكُْم مِّ ـٰ &َّ   ١.)ٍه َغْ�ُهُ ل

  وهي دعوة عيسى:
       ٢.)َوَربَّكُْم... َرtِّ  ٱ&َ  ٱْعُبُدواْ  إِْرسَائِيَل  َيابَِني ٱلَْمِسيحُ َوَقاَل ... (

وهكذا هي دعوة باقي األنبياء واملرسلني، وخامتهم حممد صلوات اهللا عليه وعلـيهم  
  .أمجعني

  ٣.)ِأَْرَسلَْنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه إِالَّ أَنَا َفاْعُبُدونَوَما (
 أنهـم  وإالّ ٤،)ِبـاِ& َوِبَرُسـولِهِ  الَّ أَنَُّهْم َكَفُرواإ( :و هو منهج السماء إىل الناس مجيعاً

صـحيح أنَّ هـذه    ٦.)َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ َقلِيـٌل ( ٥.)ْسَالِمِهمْ َقالُوا َكلَِمَة اْلكُْفِر َوَكَفُروا َبْعَد إِ (
واليت حتمل نتيجة تلك الـدعوة املباركـة،    اآلية جاءت يف النيب نوح عليه السالم ويف قومه،

  !قليل م يؤمن ا إالّأنها تصلح نتيجة لكل دعوات الرسل واألنبياء، فل إالّ
صر الكفر ذا املوضوع على خطورته وأمهيته، فقـد  هذا؛ ولكن الترتيل العزيز مل حي

هنـاك كفـراً    خر؛ يؤدي الكفر ا إىل الكفر باهللا أيضاً، وهذا يعين أنّاُوسعه ليشمل أنواعاً 
الكفر باهللا، وهناك ما يؤدي إليه عرب الكفر بآياتـه؛ الـدالئل والـرباهني علـى      مباشراً وهو

غريه، والكفر مبالئكته ومبا بعث مـن كتـب ومـن     وحدانيته وخالقيته لكلِّ شيٍء، وال خالق
  رسل، وباليوم اآلخر، وهي أسس اإلميان:

                                            
 . ٨٥األعراف :  سورة .١
 . ٧٣املائدة :  سورة .٢
 . ٢٥األنبياء :  سورة .٣
 . ٥٤. سورة التوبة : ٤
 . ٧٤التوبة :  سورة ٥
 . ٤٠هود :  سورة .٦
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بِِّه وَ ٱ َءاَمَن ( ُسوُل َِآ أُنِْزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ِئكَِتـِه َوكُُتِبـِه ِۤ& َوَمـالٱلُْمْؤِمُنوَن كُلٌّ آَمـَن ِبـٱ لرَّ
ُسِلِه َوُرُسِلِه الَ نُ  ن رُّ   ١.)...َفرُِّق َبsَْ أََحٍد مِّ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ ِباِ& َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَزََّل َعـَىل َرُسـولِِه َواْلِكَتـاِب (

  ٢.)الَِّذَي أَنَزَل ِمن َقْبُل 
ل جلي: اإلميان بـاهللا،  توفرت اآليتان املباركتان على ما جيب اإلميان به، وبينتا بشكف

فهـو   واإلميان مبالئكته وكتبه ورسله، وهي من أركان اإلميان، والبد من االعتقاد ـا، وإالّ 
  الكفر كما يف اآليات التالية:

 َويُقولُـونَ  َوُرُسـِلهِ  ٱ&ِ  َبـsَْ  يَُفرُِّقـواْ  أَن َويُِريـُدونَ  َوُرُسـِلهِ  ِبٱ&ِ  َيْكُفُرونَ  ٱلَِّذينَ إِنَّ (
ـٰ  * ِبيالًسَ  ٰذلِكَ  َبsَْ  يَتَِّخُذواْ  أَن َويُِريُدونَ  ِبَبْعٍض  َونَْكُفرُ  ِبَبْعٍض  نُْؤِمنُ   ٱْلَكـاِفُرونَ  ُهـمُ  ِئكَ أُْوَلـ
ِهيناً  َعَذاباً  ِلْلَكاِفِرينَ  َوأَْعَتْدنَا َحّقاً    ٣.)مُّ

  وكذا يقع الكفر حني ال إميان بلقائه تعاىل وال باليوم اآلخر:
  .)َوَمن َيْكُفْر ِباِ& َوَمالَِئكَِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسِلِه َوالَْيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضالَالً َبِعيًدا(

، فـال بعـث وال عقـاب    فأهوال يوم القيامة ينكروا؛ فال يعتقدون حبياة بعد املوت
  ثواب. وال

لُونَ ٱ بَْل َقالُواْ ِمْثَل َما َقاَل  (*   .)ألَوَّ
  .)إِنَّا لََمْبُعوثُونَ  إَِذا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعَظاماً أَ  َقالُواْ أَ ( *
ـٰ ( * ـٰ َلَقْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآَبآُؤنَا ه ِلsَ ٱ َذآ إِالَّ أََساِط�ُ َذا ِمن َقْبُل إِْن ه   ٤.)ألَوَّ

بُواْ ِبِلَقآِء ٱ لَْمألُ ِمن َقْوِمِه ٱ َوَقاَل ( *             .)...آلِخرَِة ٱ لَِّذيَن َكَفُرواْ َوكَذَّ

                                            
 . ٢٨٥البقرة :  سورة .١
 . ١٣٦النساء :  سورة .٢
 . ١٥١ـ١٥٠:  سورة النساء .٣
 . ٨٣ـ  ٨١:املؤمنون  سورة .٤
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ْخرَُجونَ ( *    .)أََيِعُدكُْم أَنَّكُْم إَِذا ِمتُّْم َوكُنُتْم تَُراباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّ
  

  .)َهْيَهاَت َهْيَهاَت لRَِ تُوَعُدونَ (  *       
  

نَْيا Uَُوُت َونَْحَيا َوَما نَْحُن َِْبُعوِثsَ ٱ إِْن ِهَي إِالَّ َحَياتَُنا (  *            ١.)لدُّ
القادة لألتباع قال قال بعضهم لبعض أو أن وغاية اعتقادهم وعنادهم يف إبطال ذلك 

  واإلنكار:التعجب سبيل على وجه االستبعاد و
  

يَُنبُِّئكُْم إَِذا ُمزِّْقُتْم كُلَّ ُمَمزٍَّق إِنَّكُـْم َلِفـي  َرُجلٍ  َعَىل  كُمْ نَُدلُّ  َهْل  َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ َوَقاَل (
  ٢.)َخْلٍق َجِديدٍ 

  

 فـرقتم كـلَّ   أي يزعم أنكم تبعثون بعـد أن ، 9رسول اهللاحممداً بقوهلم هذا يعنون 
تكونـوا عظامـاً   ، أو بعـد أن  السباع والطيـور وأكلتكم األرض و، تقطيع تفريق وقطعتم كلَّ

 .واجلديد املستأنف املعاد واملعىن أنكم جيدد خلقكـم بـأن تنشـروا وتبعثـوا     ،ورفاتاً وتراباً
  .)كَِذباً  ٱ&ِ َعَىل  أَْفَرتَىٰ (

ـ     تفهام تعجـب  هل كذب على اهللا متعمداً حني زعم أنا نبعث بعـد املـوت وهـو اس
  !وإنكار

  ٣؟!أي جنون فهو يتكلم مبا ال يعلم ،)أَم ِبِه ِجنَّةٌ (
  

إذن فهم فريق من الناس، من املشركني ال يريدون االعتراف واالعتقاد بيوم املعـاد،  
فمثل هكذا اعتقاد يقيد حركتهم؛ وجيعلهم حياسبون أنفسهم، ويراقبون أنشـطتهم يف احليـاة   

                                            
 . ٣٧ـ  ٣٣املؤمنون :  سورة .١
 . ٧سبإ :  سورة .٢
 .للشيخ الطربسي؛ بتصرف ،وتفسريجممع البيان ؛سبإ سورة ٧اآلية  انظر .٣
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أن تبىن وفق ذلك، بـل يرفضـونه جمـرد    ، وال يريدون ألنفسهم الدنيا، وهم ال يريدون ذلك
تصور؛ حىت تبقى أفعاهلم وأيدهم وألسنتهم طليقةً؛ يفعلون ما يتفق ومصاحلهم، يقولون مـا  
حيلو ألنفسهم؛ فال من رقيب وال من حسيب، وبالتايل ال يحبون لقاء اهللا تعاىل، ففي اآلخرة 

من أحب لقـاء اهللا  <فإنَّ ارك تنتظره النفوس املؤمنة؛ ال فقط أجر وثواب، بل هناك لقاء مب
  !>أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه

  اهللا تعاىل الناس إزاءه فريقان:فلقاء 
وهـؤالء هـم املؤمنـون    صاحلاً، تعاىل ويرجو ذلك، ويعمل له  * فريق حيب لقاء اهللا

رطي حتقق ذلك الرجاء، وحصول ذلك اللقاء واحلب: حقا، وقد جاءت اآلية التالية لتبني ش
  العمل الصاحل وعدم الشرك باهللا تعاىل:

  ١.)َفَمن َكاَن َيرُْجواْ ِلَقآَء َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َوالَ يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحَداً (
إين أتصـدق وأصـل    :فقـال  9جـاء إىل الـنيب   رجالًا أنَّ يذكرون يف سبب نزوهل

! فيسـرين ذلـك وأعجـب بـه    ، حمد عليهاُفيذْكر ذلك مين و، وال أصنع ذلك إالَّ هللا، الرحم
  .فرتلت اآلية، ومل يقل شيئاً 9فسكت رسول اهللا

  يقول الشيخ الطربسي :

أي فمن كان يطمع يف لقاء ثواب ربأو ، ليه والوقوف بني يديهبالبعث إ ه ويأمله ويقر
الرجاء يشتمل على كال املعنيني اخلوف واألمـل   ه. وقيل: إنّفمن كان خيشى لقاء عقاب رب

  :وأنشد يف ذلك قول الشاعر
ِّ َواِقعُ                     َفالَ كُلُّ َما تَرُْجو ِمَن اْلَخْ�ِ َكاِئنٌ          َوالَ كـُلُّ َما تَرُْجو ِمَن الرشَّ

رِْك ِبِعَبـاَدِة َربِّـِه ـَوالَ يُشْ (... خالصاً هللا تعاىل يتقرب به إليه )َفلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً (
 .جرغريه من ملك أو بشر أو حجر أو ش )أََحَداً 

                                            
 . ١١٠الكهف :  سورة .١
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 ويكره ذلك اللقاء املبارك باهللا تعاىل، وهم أولئـك  فيما هناك فريق ينكر اآلخرة، *
  لَه من خسران عظيم وخطري لو كانوا يعقلون! يا ، فيكره اهللا لقاءهم! و)َكَفُرواْ  ٱلَِّذينَ (

  خرى حيمل الضدية:اُإذن فالكفر كما وردت به آيات قرآنية 
  لإلميان :  *
ْؤِمنٌ ُهَو الَِّذي خَ (   ١.)َلَقكُْم َفِمنكُْم َكاِفٌر َوِمنكُم مُّ
  للشكر :  *
ِبيَل إِنَّا َهَديَْناُه  ( ا ٱلسَّ ا َشاِكراً  إِمَّ   ٢.)َكُفوراً  َوإِمَّ
  :  إلحسانل *
َبَىل َقـْد َجاَءتْـَك *  الُْمْحِسِنsَ أَْو تَُقوَل ِحsَ تََرى اْلَعَذاَب لَْو أَنَّ ِيل َكرًَّة َفأَكُوَن ِمَن (

ْبَت ِبَها َواْسَتكَْربَْت َوكُْنَت ِمَن اْلَكاِفِرينَ  ِ́ َفكَذَّ   ٣.)آَيا
  :لعمل الصاحل ل *
  ٤.)َمْن َكَفَر َفَعلَْيِه كُْفره َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِألَنُْفِسِهْم µََْهُدونَ (
  للتقوى : *
  ٥.)اْلَجنَِّة زَُمًرا َىل بَُّهْم إِ َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا رَ (

  ٦.)زَُمًرا َجَهنَّمَ  َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا إِىلٰ (
  .فهم فريقا اآلخرة: املتقون والكافرون

                                            
 .  ٢:  التغابن سورة .١
 . ٣اإلنسان :  سورة .٢
 . ٥٩ ـ ٥٨ :الزمر ورةس .٣
 . ٤٤ :الروم سورة .٤
 . ٧٣ :الزمر سورة .٥
 . ٧١ : الزمر سورة .٦
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كما أنَّ هناك آيات قرآنية توضح العالقة بني الكفر وكلٍّ من قتـل األنبيـاء ونقـض    
  امليثاق والتكذيب باآليات:

يَثاَقُهْم َوكُْفرِِهْم ِبآََياِت ِهللا َوَقـْتلِِهُم اْألَنِْبَيـاَء ِبَغـْ�ِ َحـقٍّ َوَقـْولِِهْم َفِبRَ نَْقِضِهْم مِ ( *
  ١.)ُقلُوبَُنا ُغْلٌف بَْل طََبَع ُهللا َعلَْيَها ِبكُْفرِِهْم َفَال يُْؤِمُنوَن إِالَّ َقلِيالً

بُوا ِبآََياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَ ( *    ٢.)اُب النَّارِ َوالَِّذيَن َكَفُروا َوكَذَّ

  :ظواهر خطرية 

مما حتدث عنه الترتيل العزيز، وتعطي معىن التغطية والستر وهـي مـن أهـم معـاين     
من أخطر وأقـبح مـا واجهتـه مجيـع النبـوات      وتعد  ،الكفر: (اجلحود والكتمان والتلبيس)

وأحقّيتـها بـل   ورساالا ومنها الرسالة اخلامتة ونبيها اخلامت هو تغطيتـها وإخفـاء آياـا    
وكتمان حىت صفات النيب ومناقبه من قبل أعدائها واملناوئني هلا؛ كبار قريش وعلماء اليهود 
والنصارى وغريهم، وانطالقاً من املعىن اللغوي لكلمة الكفر وهـو التغطيـة والسـتر، فهـي     

ـ    تحقوا تلتقي مع املعىن اللغوي لكلمة (كتم) اليت تعين اإلخفاء والستر والطمـس، فـإم اس
، 9أو بعثته ونبوته فكل من كتم أو غطّى حقا أو آيةً من آيات اهللا تعاىل،وصفهم بالكفر، 

  وهم يعلمون بأنه حق، فهو كافر.
وقد غدت من أخطر وأغلب معاين الكفر أسلوباً حملاربة الرسالة حىت صار ظـاهرة  

ن ويكتمون ما علمـوه  يف جمتمع مكة واملدينة من قبل رؤساء قريش ورؤساء اليهود، يغطّو
 نـهى عـن إخفائـه وكتمانـه    يووإيضـاحه،  على إظهار احلق وبيانـه  حقا، واهللا تعاىل حيثُّ 

وختليطه؛ واألوىل صفة حسنة مجيلة يذاع ا احلق وتتسع مساحته ويكثر به املؤمنون، فيما 
رب ا األمور الثانية صفة سيئة قبيحة يضيق فيها على احلق وينتشر بسببها الباطل، وتضط

                                            
 . ١٥٥:  النساءسورة  .١
 . ١٠ : تغابنال سورة .٢
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  .وختتلط على الناس..
  وقد تناولت آيات قرآنية هذه الظواهر :

وهي مظاهر الكفر ومعانيه األكثر شيوعاً وخطـورةً،  ، التلبيس ... الكتمان... اجلحود
  تناولتها بالنهي عنها، ورفضاً وتوبيخاً ألهلها

  ١.)تَْعلَُمونَ  َوأَنُْتمْ  ٱْلَحقَّ  َوتَكُْتُمواْ  ِطلِ اِبٱلْبَ  قَّ ٱْلحَ َوالَ تَلِْبُسواْ (
  ٢.)تَْعلَُمونَ  َوأَنُْتمْ  ٱْلَحقَّ  َوتَكُْتُمونَ  ِبٱلَْباِطلِ  ٱْلَحقَّ  تَلِْبُسونَ  ِلمَ  ٱْلِكَتاِب  أَْهَل ا َي (

ـ    كَتم الشيَء كَتماً وكتماناً: ستره و الكتم، أخفاه... كَتم الشـيَء: بـالغ يف كتمانـه .. ف
  ...والكتمان: اإلخفاء، وضده: اإلظهار، ومنه الكتم: ورق يصبغ به الشيب

  وألبس الشيُء الشيَء: غطّاه، وألبس النبات األرض والغيم السماَء...
 اللبس: اخللط، تقول العرب: لبست الشيء بالشيء: خلطته، والتـبس بـه: اخـتلط،   

  :وقال العجاج
  ملـا لبسـن الحـق بـالتجنـي

  :وقال آخر وجاء ألبس مبعىن لبس
 حتى إذا التبست نفضت لها يدي                   ةـبـيـتـستها بكـة ألبـبـيـتـوك   

عليه احلقائق: خلَّطها وسـتر حقيقتهـا وأظهـر خالفَهـا، جعلـها غـري        لبسوهكذا 
: وا عن أن خيلطوا احلـق بالباطـل، الصـدق    ببعض اللبس خلط األمور بعضهاو، واضحة

  ...األمانة باخليانةبالكذب، 
  .وخلطورة اللبس هذا فقد متَّ إضالل كثري من الناس على مر التاريخ

مل خيـف   الباطل خلص من مـزاج احلـق   فلو أنَّ... < يقول اإلمام علي عليه السالم:

                                            
 . ٤٢بقرة : ال سورة .١
 . ٧١سورة آل عمران :  .٢
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املعاندين، ولكن يؤخـذ   انقطعت عنه ألسن، اطلخلص من الب نّ احلقأعلى املرتادين، ولو 
غثٌمن هذا ض ١.>...فيمزجان، غثٌومن هذا ض  

مع  نعى اهللا عليهم كتمهم احلق وقدمكتوماً،  ويكون احلق بالباطل إالّ ال يقع لبس احلقو
فأحبار اليهود وعلماء النصارى ألبسوا على الناس دينهم، وكتموا ما أنزل. علمهم أنه حق 

مع أم يعلمون أنه احلق الذي جاءت به كتبهم، فنبوته وصـفته يف   9اهللا تعاىل على نبيه
فاللبس والكتمان وكذا اجلحود وسائل ضد ما أنـزل اهللا تعـاىل؛ ومـا اتصـف بـه       كتبهم..
مثل كعب بن األشرف وكعب بن أسـد  علماء اليهود والنصارى ، استخدمهما 9اهللا رسول

يف حـرم ضـد رسـالة السـماء الـيت محلـها       بـن التـابوه وغريهـم    وابن صـوريا وزيـد   
 دينـهم  النـاس لبسوا على أحىت  والسقيم بالسليم الغث بالسمني هلم فخلطوا 9اهللا رسول

يَّ  ...ٱلنَِّبيَّ (كتموا أمر و مثبتـاً   ٢.)َوٱإلِنِْجيِل... ٱلتَّْوَراةِ  ِيف  ِعنَدُهمْ  َمكُْتوباً  َيِجُدونَهُ  ٱلَِّذي ٱألُمِّ
 ٱلَّـِذينَ (. فهم علموا احلق ولكنهم أنكروه، وغطّوا ما هو ظاهر ومذكور يف كتبـهم  ما...فيه

ـْنُهمْ  َفِريقـاً  َوإِنَّ  أَبَْنـاَءُهمْ  َيْعرُِفونَ  كRََ  َيْعرُِفونَهُ  ٱْلِكَتاَب  آتَْيَناُهمُ   َوُهـمْ  ٱْلَحـقَّ َن لََيكُْتُمـو  مِّ
  ٣.)ُمونَ َل َيعْ 

وستروه  9إما أم كتموا نبوة حممد، أحبـار الـيهود وعلـماء النصارىفأهل الكتاب: 
البـيت  أنّكتموا وإما أم . )َيْعرُِفونَُه كRََ َيْعرُِفوَن أَبَْناَءُهمْ (عن الناس وكتموا أمره؛ وهم 

ا وإم، )ُه كRََ َيْعرُِفوَن أَبَْناَءُهمْ َيْعرُِفونَ ( ؛ وهمالـحرام قبلتهم وقبلة إبراهيـم وقبلة األنبـياء
  أم كتموا االثنني معاً.
وذلك الـحق هو القبلة التــي وجـه اهللا    )َلـَيكُْتـُموَن الـَحقَّ ( وقوله:يقول الطربي: 

عزيقول: فولّ وجهك شطر الـمسجد الـحرام التـي كانـت  9ه مـحمداًوجلّ إلـيها نبـي ،

                                            
 . ٥٠ج البالغة: اخلطبة: ؛هـ) ٧٥٤بو حيان (تأ ،تفسري البحر احمليطاللغة، و معاجم .١
 . ١٥٧األعراف :  سورة ٢
 . ١٤٦البقرة :  سورة .٣
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يتوجهون إلـيها. فكتـمتها الـيهود والنصارى، فتوجه بعضهم  9األنبـياء من قبل مـحمد
شرقاً وبعضهم نـحو بـيت الـمقدس، ورفضوا ما أمرهم اهللا بـه، وكتــموا مـع ذلـك أمـر      

وجـلّ  فـأطلع اهللا عز . وهم جيدونه مكتوبـاً عندهم فـي التـوراة واإلنـجيــل   9مـحمد
وخيانتهم عبـاده، وكتـمام ذلـك،   وأمته علـى خيانتهم اهللا تبـارك وتعالـى، 9مـحمداً

الواجـب   الـحق غـريه، وأنّ  وأخرب أم يفعلون ما يفعلون من ذلك علـى علـم منهم بأنّ
ثناؤه خالفه فقال: لـيكتـمون الـحق وهـم يعلــمون أن لــيس هلـم      علـيهم من اهللا جلَّ

  .كتـمانه، فـيتعمدون معصية اهللا تبـارك وتعالـى
 ينَ ذِ الَّ (وصحة نبوته فقال  9اهللا سبحانه بأم يعرفون النيب أخرب يقول الطربسي:

أي يعرفون حممداً وأنـه   )هونَـفُ ِر عْ َي (وهم العلماء منهم  )اَب كتَ اْل (أي أعطيناهم  ،)مناهُ يْ آتَ 
 حق) Rَقيل والضمري يف يعرفونه يعود إىل العلم من قولـه من العلـم   ،)ماَءهُ ون أبنَ رفُ عْ  يَ ك

وقيل الضمري يعود إىل أمر القبلة أي يعرفون أن أمر القبلة حق عن ابن عباس,  يعين النبوة
كيف قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم كانوا يعرفون أبناءهم من جهة احلكم  :فإن قيل

ه طريـق     : قيل ؟من جهة احلقيقة 9ويعرفون أمر النيبشـبه املعرفـة باملعرفـة ومل يإنه شب
 وإنَّ ( :عرفة وكل واحدة من املعرفتني كـاألخرى وإن اختلـف الطريقـان   املعرفة بطريق امل

من أهل الكتـاب   ألنّ؛ إمنا خص الفريق منهم ،)ونَ مُ لَ عْ يَ  مْ هُ وَ  الحقَّ  ونَ يكتمُ م َل ريقاً منهُ فَ 
  ١.من أسلم كعبد اهللا بن سالم وكعب األحبار وغريمها

  وقال تعاىل: 
٢.)تَْعلَُمونَ  َوأَنُْتمْ  ٱْلَحقَّ  َوتَكُْتُمونَ  ِبٱلَْباِطلِ  ٱْلَحقَّ  تَلِْبُسونَ  ِلمَ  ٱْلِكَتاِب  أَْهَل ا َي (

 

والظاهر أنه أنكر عليهم لبس احلق بالباطل، وكتم احلق، وكأن احلق يقول أبو حيان: 
  منقسم إىل قسمني:

                                            
 : اآلية . هـ) ٣١٠الطربي (ت ،جامع البيان يف تفسري القرآن تفسري .١
 . ٧١آل عمران :  سورة .٢
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  .الكلية حىت ال يظهروقسم كتموه ب قسم خلطوا فيه الباطل حىت ال يتميز،
مجلة حالية تنعي عليهم ما التبسوا به من لبس احلق بالباطـل   )تَْعلَُمـونَ  َوأَنُْتمْ  ...(

وكتمانه، أي: ال يناسب من علم احلق أن يكتمه، وال أن خيلطـه بالباطـل، والسـؤال عـن     
بب فباألوىل أن ينكر املسبب، وختمت اآلية قبـل  السبب سؤال عن املسبب، فإذا أنكر الس

املنكر عليهم يف تلك هو  ألنّ ،)تَْعلَُمونَ  َوأَنُْتمْ (وهذه بقوله:  )ونَ ْشَهدُ تَ  َوأَنُْتمْ (هذه بقوله: 
آيات اهللا بعض احلق، والشـهادة أخـص مـن     من احلق، ألنّ الكفر بآيات اهللا، وهي أخص

ق أعم مـن اآليـات وغريهـا، والعلـم أعـم مـن       العلم، فناسب األخص األخص، وهنا احل
  الشهادة، فناسب األعم األعم.

  حق، وإن ما جاء به من عند اهللا حق.  أي: إنه نيب )تَْعلَُمونَ  َوأَنُْتمْ (وقالوا يف قوله: 
ليتبني هلم األمر الذي يصح به التكليف، ويقوم عليهم  )تَْعلَُمـونَ  َوأَنُْتمْ (وقيل: قال: 

احلق مبا عرفتموه من كتبكم وما مسعتمـوه مـن ألسـنة     )تَْعلَُمـونَ  َوأَنُْتمْ (: به احلجة. وقيل
ويف هذه اآليات أنواع من البديع. الطباق يف قوله: احلق بالباطل، والطباق املعنوي  .أنبيائكم

  ١.الشهادة إقرار وإظهار، والكفر ستر يف قوله: مل تكفرون وأنتم تشهدون، ألنّ
  .وعن دعوته املباركة 9يسأهلم املشركون عن رسول اهللاوهكذا كان موقفهم حني 

  : ففي سبب الرتول

مـا  ؟ أو أما وجد اهللا رسـوالً غـريك   : يا حممد،9إنَّ رؤساء مكة قالوا لرسول اهللا
فزعمـوا  ، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارىمن أمر الرسالة،  تقول نرى أحداً يصدقك فيما
فـأنزل اهللا  ، رنا من يشهد أنك رسول اهللا كمـا تـزعم  فأوال صفة،  أنه ليس لك عندهم ذكر

 ُرواْ ـَخِسـ ٱلَّـِذينَ  أَبَْنآَءُهمُ  َيْعرُِفونَ  كRََ  َيْعرُِفونَهُ  ٱْلِكَتاَب  آتَْيَناُهمُ  ٱلَِّذينَ  (: تعاىل هذه اآلية

                                            
 . هـ) ٧٥٤بو حيان (ت أ ،البحر احمليط تفسري .١



 )١( فرأثـر الكـُ                                                                                                      

               ٩١ 
 

  ١.)يُْؤِمُنونَ  الَ َفُهمْ  أَنُْفَسُهمْ 

 ِيف  ِللنَّـاِس  بَيَّنَّـاهُ  َمـا َبْعدِ  ِمن َوٱلُْهدىٰ  ٱلَْبيَِّناِت  ِمنَ  أَنَزلَْنا َمآ َيكُْتُمونَ  ٱلَِّذينَ إِنَّ ( وبالتايل:
  ٢.)ٱلالَِّعُنونَ  َوَيْلَعُنُهمُ  ٱ&ُ  َيلَعُنُهمُ  أُولـِٰئكَ  ٱْلِكَتاِب 

  قيل يف سبب الرتول : 

باآلية اليهود والنصارى مثل كعب بن األشرف وكعب بن أسد وابن صوريا  عيناملَإنَّ 
وزيد بن التابوه وغريهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر حممد ونبوتـه وهـم جيدونـه    
مكتوباً يف التوراة واإلجنيل مثبتاً فيهما عن ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة وأكثر أهـل  

  .العلم
من كَتم ما أنزل اهللا وهو اختيار البلخي وهـو األقـوى ألنـه     ل لكلِّإنه متناو :وقيل

  .أعم فيدخل فيه أولئك وغريهم
 إنَّ(: فقال، وى عن إخفائه وكتمانه، وبيانه حثَّ اهللا سبحانه على إظهار احلق لقد

أي مـن احلجـج املرتلـة يف الكتـب      )ما أنزلنـا مـن البينـات   (أي خيفون  )الذين يكتمون
فاألول علوم الشرع والثاين أدلـة العقـل فعـم بالوعيـد يف كتمـان      ؛ أي الدالئل )ىواهلد(

  .مجيعها
أراد بالبينات احلجج الدالة على نبوته عليه السالم وباهلـدى مـا يؤديـه إىل    : وقيل

  .اخللق من الشرائع
 .البينات واهلدى من األدلة ومها مبعىن واحد وإمنـا كـرر الخـتالف لفظيهمـا    : وقيل

يعين يف التوراة واإلجنيل من صفته عليه السالم ومن  )اه للناس يف الكتابنـّعد ما بيمن ب(

                                            
 . ٢٠األنعام :  سورة .١
 . ١٥٩البقرة :  سورة .٢
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  ،..األحكام
نْ  أَْظَلمُ  ... َوَمنْ (   ١.)تَْعَملُونَ  َعRَّ  ِبَغاِفلٍ  ٱ&ُ  َوَما ٱ&ِ  ِمنَ  ِعنَدهُ  َشَهاَدةً  كََتمَ  ِممَّ

 9ة نبـوة حممـد  ذه الشهادة أن اهللا تعاىل بين يف كتـام صـح  د مما ذكر يف املرا
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وأوالده كانوا حنفاء  املراد ا أنّ: والبشارة به, وقيل

فهذه شـهادة مـن اهللا عنـدهم     .فكتموا هذه الشهادة وادعوا أم كانوا على دينهم، مسلمني
   ٢...كتموها

أم هم مشركو التوراة واإلجنيل،  أهلالذين هم سواء أكانوا أولئك  ،مشركو مكّةوأما 
من قبـل اهللا   نيب مبعوث 9حممداً ، وأنّمتعددة يعرفون أمنا هو إله واحد ال آهلة، فهم مكة

  .)َيْعرُِفونَُه كRََ َيْعرُِفوَن أَبَْنآَءُهمُ (فكال الفريقني  الواحد، وبالتايل
، نظراً لتغطيتهم على احلق الـذي عرفـوه، وألنهـم    فقد أطلقت عليهم مفردة (الكفر)

 9فقط كتموا ما علموه، بل صدوا الناس عنه، وشوهوه، وقاتلوا أتباعه بدًءا برسول اهللا  ال
كان يكىن بـأيب  كبريهم، وقد  عمرو بن هشامفهذا الذي خربوه وعرفوه بالصدق واألمانة، 

 ملـن أسـلم،  ولـه  وإيذائه ئه لشدة عدافه منه و؛ لسوء مواقأبا جهل 9، فكناه النيباحلكم
 مـن كتمـان للحـق   ره يعتمل يف صد بسبب ما كانوصفه الترتيل بالكفر وهو وصف دقيق 

عناداً وجحوداً واستكباراً ودفاعاً عن مصاحلهم وتسـلطهم،   9الذي نزل على قلب النيب
مواقفـه الظاملـة    عينيه وأعني أتباعه من مشركي قـريش، انظـره يف  حىت مع وضوحه أمام 

كان و ،ذات ليلة طاف بالبيتأن  وتنكره لدعوته، وكان من مواقفه العديدة؛ 9لرسول اهللا
  .9يف شأن النيب فتحدثا، معه الوليد بن املغرية

 !؟فقال أبو جهل: واهللا إين ألعلم أنه لصادق! فقال له: مه! وما دلك على ذلك

عقله وكمل رشده  دق األمني، فلما متَّكنا نسميه يف صباه الصا ،قال: يا أبا عبد مشس
                                            

 . ١٤٠البقرة :  سورة .١
 للطربسي: اآليتان. بتلخيص . ،انظر تفسري جممع البيان . ٢
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  !نسميه الكذاب اخلائن؟ واهللا إين ألعلم أنه لصادق
  قال: فما مينعك أن تصدقه وتؤمن به؟

بنات قريش أين قد اتبعت يتـيم أيب طالـب مـن أجـل كسـرة،       قال: تتحدث عين
  :فرتلت والالت والعزى، ال أتبعه أبداً

 َوَقلِْبـهِ  َسـْمِعهِ  َعـىلٰ  َوَخـَتمَ  ِعْلـمٍ  َعـَىلٰ  ٱ&ُ  َوأََضـلَّهُ  َهـَواهُ  إِلـَٰههُ  ٱتََّخذَ أََفَرأَْيَت َمِن (
  ١.)تََذكَُّرونَ  أََفالَ ٱ&ِ  َبْعدِ  ِمن يَْهِديهِ  َفَمن ِغَشاَوةً  بََرصِهِ  َعىلٰ  َوَجَعَل 

  

  صلة... لبحثلو

  

µ   µ   µ

                                            
 . ٢٣اجلاثية :  سورة .١
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  )١٣( :هل البيتأتراث  يف       

  املقدادي  حممدعلي                            

  متهيد:

) من ٤٨إىل  ٣٧: (السابقة بفضل من اهللا سبحانه وتعاىل نواصل ما ذكرناه يف األعداد
ينة، اللذَين احتلّت فضائلهما وأحكامهما هذه الة حول ما يتعلق بفضائل حرمي مكة واملد

وآداما مساحةً واسعةً يف التراث اإلسالمي، وعنـد مجيـع الفـرق واملـذاهب اإلسـالمية،      
 ألصح؛األفضل و ا ، واليت تتميز بأا:وبالذات فيما وصل إلينا من أحاديث أهل البيت

مصدرا العقيدة والتشريع، وفقـاً   ا تصدرعن الثقل الثاين بعد الترتيل العزيز، اللذين مهاأل
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 واملسـانيد  الصحاح أصحاب رواه الذي الثقلني، ملا جاء به احلديث النبوي املعروف حبديث
يا أيها الناس إين تركت فيكم ما < بألفاظ عديدة لكنها متقاربة، منها: 9األكرم النيب عن

  ١.>إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهللا؛ وعتريت أهل بييت
م به لن تضلوا، كتاب اهللا، حبل ممدود مـن السـماء إىل   متسكت إن ما فيكم تكتر إين<

األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يفترقا حىت يردا علـي احلـوض، فـانظروا كيـف ختلفـوين      
  ٢.>فيهما

 يف مبـاركني  وجـودين  يشـكالن  ومها الالئقة، املساحة تلك للحرمني وكيف ال تتوفر
؛ ملا يتمتعان به من خصائص نفتقدها يف غريمها، وملا أسـند  مودنياه دينهم يف املسلمني حياة

إليهما من دور يف بناء اإلنسان املسلم روحياً وأخالقياً واجتماعياً..، وملا سن هلما وخاصـةً  
للحرم املكي مبواقيته املتعددة من شرائع ومناسك وآداب بني ما جيب علـى املسـلم أداؤه،   

ني تواجده فيهما يف فريضـة أو مسـتحب يؤديـه، وأيضـاً     وما ينبغي ويستحب له ذلك، ح
، بأمر مـن اهللا سـبحانه   7لفريضة احلج، وهي السبب األهم، حني أذّن هلا نيب اهللا إبراهيم

وتعاىل، فأحيا به هذه البالد يوم أن بث فيها اخلري والعطاء، وغدا الناس يأتوـا مـن كـل    
وقت الذي شرع فيه منسك احلج املبارك، وصار قدمياً وحديثاً، ومنذ ذلك العاملنا مكان يف 

يؤديه أنبياء وصاحلون..، وما زال وسيبقى هذا املنسك يتوجه حنـوه املسـلمون واملؤمنـون    
ألدائه، حىت يأذن اهللا تعاىل بنهاية دار االبتالء والتكـاليف، فينتقـل اجلميـع إىل دار اجلـزاء     

  ؟!والثواب جراألو
وما هلما من وظائف جليلة،  >ملكرمة و املدينة املنورةمكة ا<فقداسة احلرمني الشريفني 

                                            
، داود بـن سـليمان   7ا؛ مسـند الرضـ  ٣٤٠:  ٢٩؛ حبار األنـوار  ٢٣٨. كمال الدين، الشيخ الصدوق : ١

  .٢٠٣الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصـف، مـن علمـاء األزهـر      9. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول٢

 كتاب الفضائل، وغريه من املصادر. ٣٤٨: ٣؛ كتاب اإلسالم واإلميان. و ٤٧: ١الشريف
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أمر أمجع عليه أهل التوحيد، مما جعلهما حملّ اهتمام أحاديث كثرية ومواقـف جليلـة ألهـل    
، وهم األدرى بفضائل هذين احلرمني، وما هلما من دور كبري ومبـارك يف حيـاة   :البيت

خالقـي، فضـالً عمـا تتركـه مناسـك احلـج       املسلمني يف البناء اإلمياين هلم، أو الروحي واأل
 منـافع  من يتمخض واجتماعه السنوي احلاشد من آثار يف ثقافتهم، وتوحيد صفوفهم، وما

 عنايـة  مـورد  صـار  كـبرياً،  تراثـاً  واملواقـف  واألقوال األحاديث تلك شكلت وقد.. جليلة
ى الفقهـي  ، على املسـتو :البيت أهل مدرسة أتباع وبالذات املسلمني، قبل من ودراسة

والروحي واخللقي..، وحنن هنا نقتبس ما يتيسر لنا منه، ومبا يتعلق بفضائل هذين احلـرمني  
  على شكل حلقات يف هذه الة.ـ تعاىل ـ واحلمد هللا ه نانشرقد و املباركني مكة واملدينة،

π   π   π  
 

  . فيمن دفن بالبقيع :٢ـ  ٢٧

  مسعود بن عبداهللا

كـبري   ،جليل القـدر  ،بن مسعود بن عامل بن حبيب اهلذيلأبو عبد الرمحن عبد اهللا 
 يرو ،وأحد حفاظ القرآن، قرأ القرآن والسنة ،كان من فقهاء الصحابة ،عظيم املرتلة، الشأن

وبقيتـه مـن أمرياملـؤمنني عليـه      ،9سورة من القرآن مـن يف رسـول اهللا   أنه أخذ سبعني
 واخلنـدق وبيعـة   واحداً تني وشهد بدراًى القبلنه صلّأليلة اجلن و 9كان مع النيب السالم.

 وبعثـه عمـر إىل   9وشهد يرموك بعد الـنيب  9وسائر املشاهد مع رسول اهللا ،الرضوان
إين قد بعثت عمار <فكتب إىل أهلها:  ،مهم الشرائع واألحكامويعلّ ،الكوفة ليقرءهم القرآن

باء من أصحاب رسول اهللا ومها من النج ،ووزيراً ماًوعبد اهللا بن مسعود معلّ ياسر أمرياً بن
فبث >. وقد آثرتكم بعبداهللا على نفسي ،فاقتدوا ما وأطيعوا وامسعوا قوهلما، من أهل بدر

. وكـان مـن الـذين شـهدوا جنـازة أيب ذر      غفـرياً  وفقه منهم مجاً كثرياً عبد اهللا فيهم علماً
فاطمـة عليهـا    وشهد الصالة علـى  ،بوالية أهل البيت وباشروا جتهيزه. وهو من املعروفني
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عثمـان  [ خالفته. ونكريه على الثالث السالم ودفنها. وكان من الذين أنكروا على أىب بكر
 ٣٢مات سنة  وما جرى عليه من الضرب واإلهانة مسطور يف السري والتواريخ. ]بن عفان
 كـان  ،ى عليه الزبري بن العوام ودفن بالبقيع، وله أخ يقال له: عتبة بن مسعودوصلّ اهلجرية،
  ١. ومات يف خالفة عمر.9ولكن مل يرو عن النيب ،سالمقدمي اإل

 الصـحابة  أكابر من الرمحن، عبد أبو اهلذيل، حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبد
 إىل السـابقني  ومـن  وآلـه،  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول من املقربني ومن مكة، أهل من وهو

 يـدخل  األمـني،  اهللا رسول خادم وكان كة،مب الكرمي القرآن بقراءة جهر من وأول اإلسالم،
 وعـاء : وقـال  يوماً عمر إليه نظر إنه: ويقال بامسه، يعرف مصحف له وكان وقت، كلّ عليه
 يف املدينـة  قـدم  مث الكوفـة،  مـال  بيـت  وآله عليه اهللا صلى النيب وفاة بعد ويل علماً، ملئ

 يوارونـه،  اجللـوس  يكاد داً،ج قصرياً وكان عاماً، ستني حنو عن فيها فتويف عثمان، خالفة
 طيـب  من مر، أنه الطريق جريان عرف بيته من خرج فإذا التطيب، من اإلكثار حيب وكان

  ٢.رائحته
 خمزوم بن فار بن مشخ بن حبيب بن غافل بن مسعود بن عبداهللا عبدالرمحن أبو هو

 سـواد،  بـن  دودعب بنت عبد اُم واُمه زهرة، بىن حليف الكوىف، اهلذىلّ، كاهل بن صاهلة بن
 أسـلموا،  الـذين  األول الرعيل ومن جليل، صحاىب .عبد اُم وابن مسعود، بابن يعرف وكان
 وحفـظ  ،9الـنيب  بعد مبكّة القرآن بقراءة جهر من أولُ كان .منهم ستة سادس كان: وقيل

 .باجلنـة  لـه  شـهد : ويقال ،9النيب خبدمة قام .وقُرائه حفّاظه مشاهري من وأصبح القرآن،
  .مكّة أهل رعاة من كان

 بعـدها  ومـا  بدراً النىب مع وشهد القبلتني، وصلّى املنورة، واملدينة احلبشة إىل هاجر
                                            

 ، اهلامش . ٤٢٨:  9العقول عن آل الرسول حتف .١
:  ١النهايـة   وغايـة  ؛ ٤٩٥٥ : ت نقالً عن اإلصابة  ٩٧:  ١ 1امع، الفيض الكاشاينجوامع اجل تفسري .٢

 . ١٢٤:  ١األولياء  وحلية ؛ ١٥٤:  ١الصفوة  وصفة ؛  ٩٧:  ٥والتاريخ  والبدء ؛  ٤٥٨
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 مجاعـة،  عنه وروى أحاديث، النيب عن روى .الريموك واقعة النيب بعد وشهد املشاهد، من
 يـزل  ومل الكوفة، إمارة تولّى اخلطاب بن عمر حكومة أيام ىف .النيب أحاديث حبفظ وعرف
 النفـر  مـن  كـان  .املدينة إىل بالعودة وأمره فعزله عفان، بن عثمان حكومة أيام حتى عليها
 الغفـارى  ذر أىب جنازة وشهد ،3الزهراء فاطمة جنازة على الصالة حضروا الذين القليل

  بكر. أىب خالفة أنكروا الذين من كان .جتهيزه وباشروا
 كـان : قـال  مـن  فمنهم بيته، وأهل 7املؤمننيأمري لإلمام والئه ىف العلماء اختلف

 وبني بينه 9النيب آخى .هلم بوالئه معروفاً كان: قال من ومنهم ومناوئيهم، ألعدائهم موالياً
 .عبد اُم ابن من فليسمعه غضاً القرآن يسمع أن أراد من: حقّه ىف النيب قال .العوام بن الزبري
 بـأن  يصـرح  9النيب مسع إنه: يقول وكان ،وتصرفاته خالفته عفان بن عثمان على أنكر

  .النار أهل من عثمان
  .قتله ىف اشترك: وقيل وإهانته، بضربه عثمان فأمر وينتقصه، عثمان يلعن فكان
 البقيـع،  يف ودفن هـ،٣٣سنة: وقيل هـ،٣٢سنة بالكوفة: وقيل املنورة، باملدينة توفّي

 أهلـهم  ويتركـوا  يترهبـوا  أن ومجاعـة  هو .. اتفق.سنة وستني بضعاً توفّي يوم عمره وكان
 اآليـة  فيهم فرتلت والصيام، الصالة علي وانكبوا والراحة، والنوم الطّيبات أكل عن وميتنعوا

  ١...)مْ كُلَ  هللاُ  لَّ أحَ  امَ  اِت بَ يِّ طَ  وامُ رِّ حَ تُ  الَ واآمنُ  ينَ ذِ الَّ  اهَ اأيُّ َي (: املائدة سورة من ٨٧
سئل  .)رجال الشيخ(الرسول صلى اهللا عليه وآله، من أصحاب  عبد اهللا بن مسعود:

 حذيفـة مثـل ابـن مسـعود، ألنّ     الفضل بن شاذان عن ابن مسعود وحذيفة، فقال: مل يكن
  ٢.)رجال الكشي(القوم ومال معهم وقال هلم،  وابن مسعود خلط وواىل حذيفة كان زكياً

  : أيب جهل تلُاق ،مسعود بن عبداهللا

                                            
 . ١:  ٢٦/  ٣القرآن حرف العني  . أعالم١
 . ١٤٢:  ٣الرجال، التفرشي  نقد .٢
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. رأسه فرفع أخزاك، الذي احلمدهللا: فقلت بدمه يتشحط ووه جهل أيب إىل ...انتهيت
 وإين ولرسوله هللا: قلت ويلك؟ امللك، وملن الدين؟ ملن عبد أم ابن عبداً اهللا أخزى إمنا: فقال

 إنـه  أمـا  الغـنم،  رويعي يا صعباً مرتقاً ارتقيت قد: فقال عنقه، على رجلي ووضعت قاتلك
 رجـل  أو املطلبـيني  من رجل قتلي يتوىل أال ماليو هذا يف إياي قتلك من أشد شيء ليس
 رسـول  إىل به وجئت رأسه وأخذت فقتلته رأسه على كانت بيضة فانقلعت األحالف؟ من
 فسـجد . هشام بن جهل أيب رأس هذا البشرى اهللا رسول يا: فقلت وآله عليه اهللا صلى اهللا
  ١.شكراً هللا

  عبداهللا بن مسعود قد روى :

عـن احلسـن    ل: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،حدثنا أيب رمحه اهللا، قا
عون بن عبـد اهللا بـن    بن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن حممد بن املنكدر، قال: مرض

مسعود؟ قلت: بلـى. قـال:    مسعود فأتيته أعوده، فقال: أفال أحدثك حبديث عن عبداهللا بن
رسول  فقلت: ما لك يا ليه وآله إذ تبسم،قال عبد اهللا: بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا ع

يعلم ما له يف السقم من الثواب  اهللا تبسمت؟ قال: عجبت من املؤمن وجزعه من السقم، ولو
  ٢.وجلّحىت يلقى ربه عز ألحب أن ال يزال سقيماً

األئمـة  <صلى اهللا عليه وآلـه يقـول:    عن عبد اهللا بن مسعود قال: مسعت رسول اهللا
  ٣.>صلب احلسني والتاسع مهديهم تسعة منبعدي اثنا عشر، 

أن  أيعجز أحدكم< :عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن

                                            
 . ٣٣٣:  ٢. تفسري الصايف ١
 . ٥٩٠، الشيخ الصدوق : األمايل .٢
 . ٢٣، اخلزاز القمي : كفاية األثر .٣
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  ١>.أحد ثلث القرآن ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو اهللا :ليلة ثلث القرآن؟ قالوا يقرأ كلّ
ـ  <صلى اهللا عليه وآله، قـال:   وعن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب رأ بسـم اهللا  مـن ق

 اهللا له بكل حرف أربعة آالف حسنة، وحما عنـه أربعـة آالف سـيئة،    الرمحن الرحيم، كتب
  ٢.>ورفع له أربعة آالف درجة

اهللا صـلى اهللا   الطربسي يف مكارم األخالق: عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول
هم بـاخلري، وهـو   ويـأمر  يا بن مسعود، ال تكونن ممن يهدي الناس إىل اخلري< عليه وآله:

ــاىل:    ــول اهللا تع ــه، يق ــل عن ــأَ (غاف ــ ونَ رُ مُ أْ تَ ــ اَس النَّ ــنْ تَ وَ  ِربِّ الْ ِب ــفُ نْ أَ  نَ وْ َس إىل أن  ،)مْ كَُس
الناس وخيفف على نفسه، يقـول   السالم: يا بن مسعود، فال تكن ممن يشدد على عليه قال

  ٣.)ونَ لُ عَ فْ تَ  ا الَمَ  ونَ ولُ قُ تَ  مَ ِل (اهللا تعاىل: 
زعم  من<مسعود، قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول:  عن عبد اهللا بن

  ٤.>، فهو كاذب ليس مبؤمنأنه آمن يب ومبا جئت به، وهو يبغض علياً
 8واحلسـن واحلسـني   ييصـلّ  9كان رسول اهللا: <عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ٥>.يصعدان على ظهره
النـاكثني والقاسـطني    تـال عليـه السـالم بق   أمر علي< عبد اهللا بن مسعود قال: عن

  ٦>.واملارقني
مـا  <قال الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه:      ]عن عبداهللا بن مسعود[دعوات الراوندي: 

                                            
 . ٢٢٥:  ٦الشيعة  وسائل .١
 . ٣٨٧:  ٤الوسائل، النوري الطربسي  مستدرك .٢
 . ٢٠٢:  ١٢الوسائل، النوري الطربسي  مستدرك .٣
 . ٢٤٩، الشيخ الطوسي : األمايل .٤
 . ١٢٦:  ٢الرجال واحلديث، األنصاري  معجم .٥
 . ١٨٢:  ٢واحلديث، األنصاري  معجم الرجال .٦
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اللهم إين عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصييت بيـدك،  (((فقال:  وال حزنٌ هم أصاب أحداً
 كتابك، أو عدل يف قضاؤك، أسئلك بكل اسم مسيت به نفسك، وأنزلته يف، ماض يف حكمك

، من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيـع قلـيب   أحداً علمته
  ١.>فرحاً ه، وأنزل مكانهأذهب اهللا مهّ إالّ ،)))ي، وذهاب مهونور صدري، وجالء حزين

ذاك  عبد اهللا بن مسعود ملا بلغـه خـرب نفـى أيب ذر إىل الربـذة وهـو إذ      أنّ يورو
 ءِ الَ ُؤ َهـ مْ تُ أنْ  مَّ ثُ (: فهل مسعتم قول اهللا تعاىل :يف خطبة مبحفل من أهل الكوفة قال ؛بالكوفة

بعثمان فكتب الوليـد   يعرض بذلك ،)مْ هِ اِر َيـدِ  نْ مِ  مْ كُنْ مِ  ريقاً فَ  ونَ رجُ خْ تُ وَ  مْ كُسَ فُ نْ أَ  نَ لوُ تُ قْ تَ 
عثمـان   أمر ا دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وآلهبذلك لعثمان فأشخصه من الكوفة فلم

ـ   فدفع ابن مسعود وأخرجه من املسجد ورمـى بـه األرض   ،له أسود غالماً حراق إوأمـر ب
  ٢إىل أن مات. مصحفه وجعل مرتله حبسه وحبس عنه عطاءه أربع سنني

خلقـت األرض لسـبعة ـم يرزقـون، وـم      <عليه السالم قال:  عن أمرياملؤمنني
وعبد اهللا بـن مسـعود،    عمار، وحذيفة،وم ينصرون: أبوذر، وسلمان، واملقداد، و ميطرون،

  ٣.>الصالة على فاطمة عليها السالم قال عليه السالم: وأنا إمامهم، وهم الذين شهدوا
والتقى، قال  مث إنه قد اعتىن علماء العامة بشأنه، وهو متسامل عليه عندهم يف الفضل

حبيب اهلذيل أبو عبد ابن  اهللا بن مسعود بن غافل (مبعجمة وفاء) عبد<ابن حجر يف تقريبه: 
ره عمر علـى  الصحابة، مناقبه مجة وأم الرمحان، من السابقني األولني، ومن كبار العلماء من

  .>بعدها باملدينة الكوفة، ومات سنة اثنتني وثالثني أو يف اليت
برواياته على  أقول: على هذا األساس أثىن عليه السيد املرتضى يف الشايف، واستدل

                                            
 . ٢٧٩:  ٩٢األنوار، العالمة السي  حبار .١
 . ٢٥٠الشريازي :  املدين خان الرفيعة يف طبقات الشيعة، السيدعلي الدرجات .٢
 . ٢٦:  ١علم رجال احلديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي  مستدركات .٣
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  ١.املخالفني جدالً

  يونس بن يعقوب :

: له فقلت: قال السالم، عليه موسى احلسن أيب على دخلت: قال يعقوب، بن يونس
: قال فعلت، املرتلة بتلك ترتلين أن رأيت فإن ويرمحين علي يرق كان أباك إنّ فداك جعلت

 بـين  يا اُدن: يل فقال هريسة، أو حيس يديه وبني أيب على دخلت إين يونس يا: يل فقال
 حـافظون>. قـال   لـك  فنحن القدماء، شيعتنا من إنه يونس إلينا به بعث هذا هذا، من كُلْف

 أبـو  إليـه  فبعـث  باملدينـة  يعقـوب  بن يونس مات: يقول احلسن بن علي مسعت: أبوالنضر
 أن وجـده  أبيـه  وموايل مواليه وأمر إليه، حيتاج ما ومجيع وكفنه حبنوطه 7الرضا احلسن

 وقـال  العـراق،  يسكن كان السالم عليه عبداهللا أليب موىل هذا: هلم وقال جنازته، حيضروا
 فقولـوا  البقيـع،  يف ندفنه وال عراقي إنه: املدينة أهل لكم قال فإن البقيع يف له إحفروا: هلم
 بالبقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان السالم عليه اهللا عبد أليب موىل هذا: هلم

 موسـى  بـن  علـي  احلسن أبو ووجه البقيع، يف فدفن البقيع، يف يكمموال تدفنوا أن منعناكم
  ٢احلباب... بن حممد زميله إىل السالم عليه

 له د، موىل الكويف الدهين البجلي اجلالب أبوعلى قيس بن يعقوب بن يونس
 يف ومات عليه، اهللا صلوات عبداهللا بأىب واختص 7احلسن  أليب يتوكل ثقة وكان كتب
 ماحيتاج ومجيع وكفنه حبنوطه 7أبواحلسن إليه فبعث باملدينة 7الرضا ناحلس أيب أيام
 عليه يصلّي أن احلباب بن حممد وأمر جنازته، حيضروا أن أبيه وموايل مواليه وأمر إليه،
 البقيع يف ندفنه ال عراقى إنه: وقالوا املدينة أهل منعكم وإن البقيع يف له إحفروا: وقال

 بالبقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان 7عبداهللا أيب موىل هذا: هلم فقولوا

                                            
 . ٣٤٦:  ١١خلوئي رجال احلديث، السيد ا معجم .١
 . ٣٩٤ : ٥املستدرك، املريزا حسني النوري  خامتة .٢
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: قال الوليد بن حممد عن بإسناده الكشى وروى البقيع، يف فدفن ،مواليكم تدفنوا أن منعناكم
 علي احلسن أبا فإنّ ؟الرجل هذا من: فقال ـ ذلك بعد القرب عند وأنا ـ املقربة صاحب رآىن

 ىل وقال يوم، كلّ يف يوماً أربعني أو شهراً قربه أرش أن وأمرىن به، أوصاىن 7موسى بن
 هاشم بىن من رجل مات فإذا عندي، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سرير إن: أيضاً
 الىت الليلة يف السرير فصر بالغداة، أعلم حىت مات؟ أيهم فأقول ـ صوت أي ـ السرير  صر

 أن فلما مات؟ الذى ذا فمن ريضاًم هاشم بىن من أحداً أعرف ال: فقلت يونس، فيها مات
 العراق، يسكن كان مات 7عبداهللا أليب موىل: وقالوا مين السرير فأخذوا جاؤوا الغد كان

  ١.عمار بنت منية وإمسها عمار بن معاوية أخت أمه كانت وباجلملة
 حبنوطـه  عليـه السـالم   الرضا أبواحلسن إليه فبعث باملدينة، يعقوب بن يونس مات

: هلـم  وقال حيضروا جنازته، أن وجده أبيه وموايل مواليه وأمر إليه، حيتاج ما ومجيع وكفنه
 البقيـع،  يف لـه  إحفـروا  :هلم وقال العراق، يسكن وكان السالم عليه اهللا عبد أليب موىل هذا
 مـوىل  هـذا : هلـم  البقيـع، فقولـوا   يف ندفنـه  وال عراقـي  إنـه  املدينـة  أهـل  لكم قال فإن
 تـدفنوا  أن منعنـاكم  يف البقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان 7عبداهللا أليب

 بـن  حممـد  زميلـه  إىل موسى علي بن أبواحلسن ووجه البقيع، يف فدفن البقيع، يف مواليكم
 حـدثين : قـال  احلسن بن علي أنت. عليه صلِّ: فقال الكوفة، أهل من رجالً وكان احلباب

 الرجل هذا من: يل فقال ذلك، القرب بعد عند اوأن املقرب؟ صاحب رآين: قال الوليد بن حممد
 أن وأمـرين  بـه  أوصـاين  عليهما السالم موسى بن علي احلسن أبا فإنّ ؟القرب هذا صاحب

  ٢يوماً. أربعني أو شهراً أربعني قربه أرش
بن قيس أبوعلي اجلالب البجلي الدهين أمه منية بنت عمار بـن   يونس بن يعقوب

ية بن عمار. اختص بأيب عبد اهللا وأيب احلسن عليهما السالم، الدهين أخت معاو أيب معاوية
                                            

 . ٤:  ٦النعماين  الغيبة .١
 . ٣٣٠: الكشي رجال ؛ ١٣٠: ١ نقالً عن التهذيب ٢٦:  ٧٩األنوار  حبار .٢
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فتـوىل   وكان يتوكل أليب احلسن عليه السالم، ومات باملدينة يف أيام الرضا عليـه السـالم،  
أخربنا أمحد  له كتاب احلج. . وكان قد قال بعبد اهللا ورجع.عندهم، موثقاً أمره. وكان حظياً

قال: حدثنا حممد بـن املفضـل بـن إبـراهيم      د بن سعيدقال: حدثنا أمحد بن حمم ،بن حممد
  ١.عن يونس بكتابه األشعري قال: حدثنا احلسن بن فضال

 أمحد بن حممد، عن موسى بن طلحة، عن أيب حممد أخي يونس بن يعقوب، حدثين
فقال:  عنه، قال: كنت باملدينة فاستقبل جعفر بن حممد عليهما السالم يف بعض أزقتها، قال،

قال: فجئت إىل الباب فإذا عيسى بن  .>منا أهل البيت بالباب رجالً نّإا يونس فاذهب ي<
من أنت؟ فقال له: أنا رجل من أهل قـم، قـال: فلـم     عبد اهللا القمي جالس، قال: فقلت له

يكن بأسرع من أن أقبل أبوعبد اهللا عليه السالم، قال: فدخل على احلمار الدار، مث التفـت  
عيسـى بـن    مث قال: يا يونس بن يعقوب أحسبك أنكرت قويل لك أنّ أدخال.<إلينا فقال: 

عيسى بن عبد اهللا رجل من  نّقال قلت: أي واهللا جعلت فداك أل >.منا أهل البيت! عبد اهللا
  ٢.>عيسى بن عبد اهللا هو منا حي وهو منا ميت !يا يونس< :فقال .قم أهل

 اختلف علماؤنا فيـه:  .يونس بن يعقوب بن قيس، أبو علي اجلالب البجلي الدهين
  يف عدة مواضع. نه ثقة، موىل د، له كتب، وعدلهإفقال الشيخ الطوسي رمحه اهللا: 

 يب عبد اهللا عليه السالم وأيب احلسن عليه السالم وكانأنه اختص بإوقال النجاشي: 
مـره وكـان    أمن الرضا عليه السالم فتـوىل  ومات يف املدينة قريباً ،7يتوكل أليب احلسن

  ، وكان قد قال بعبد اهللا، مث رجع.عندهم موثقاً اًحظي
  خوه يوسف.أنه فطحي، هو وإوقال أبو جعفر بن بابويه: 

فطحي كويف،  يونس بن يعقوب نّأقال الكشي: حدثين محدويه، عن بعض أصحابنا 
  عليه السالم. مات باملدينة، وكفنه الرضا

                                            
 . ٤٤٦:  رجال النجاشي .١
 . ٦٢٤:  ٢معرفة الرجال، الشيخ الطوسي  اختيار .٢
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عتمـد  أوالـذي   ،وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجـل 
  ١عليه قبول روايته.

يصـر إذا   وكان ـ  9أي سرير النيب ـالسرير صر عندي   نّإوقال صاحب املقربة: 
موىل اليب عبد اهللا : مات هامشي، فلما كان من الغد أخذوا السرير من صاحب املقربة وقالوا

ل، وعبـارة  مجـا إ(هذه العبارة ملخصة من احلديث، وفيها  عليه السالم كان يسكن العراق.
 9يعين سرير النيب ـالسرير عندي   نّإالكشي هكذا: قال يل صاحب املقربة:  احلديث يف

مات حىت أعلـم بالغـداة، فصـر     فإذا مات رجل من بين هاشم صر السرير، فأقول: أيهم ـ
، فمن الـذي  منهم مريضاً ال أعرف أحداً السرير يف الليلة اليت مات فيها هذا الرجل، فقلت:

يب عبد اهللا عليه السالم السرير وقالوا: موىل أل ا كان من الغد جاؤوا فأخذوا مينمات؟ فلم
منـا  إ ،همالرضا عليه السالم قال له: ال واهللا ما أنت عندنا مبـت  وروى أنّ كان يسكن العراق.

  منا أهل البيت، فجعلك اهللا مع رسوله وأهل بيته، فاعل ذلك أن شاء اهللا. أنت رجل
يونس بن  مد، عن حممد بن أمحد، عن حممد بن عبد احلميد، عنالطريق: علي بن حم

  يعقوب.
أليس مما صـنع اهللا ليـونس أن نقلـه مـن     <وروى عن الرضا عليه السالم أنه قال: 

  .>ه عليه السالمإىل جوار نبي العراق
 الطريق: علي بن احلسـن، عـن حممـد بـن الوليـد، عـن صـفوان بـن حيـىي، عـن          

  السالم. عليه الرضا
كتبـه   يف مثل هذا احلديث السابق عن الرضا عليه السالم يف جـواب كتـاب  وروى 

  نك أخي.إ :إليه: يا سيدي، فقال عليه السالم للرسول: قل يل
يعقوب  حديث أنقله بصورته: علي بن احلسن، عن عباس بن عامر، عن يونس بن

                                            
 . ٢٩٨ة احللّي: األقوال، العالم خالصة .١
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لدينه، فلـم   به أسأله أن يدعو اهللا يل أن جيعلين ممن ينتصر 7اهللا عبد قال: كتبت إىل أيب
إليه مبثل ما كتبت (يف  جيبين فاغتممت لذلك، قال يونس: فأخربين بعض أصحابنا أنه كتب

القلم) إليه، فأجابه وكتب يف أسفل  الثانية من سبق نّأخطه "كتب" يف املوضعني، وال ريب 
  .>لدينه بشر خلقه منا ينتصر اهللاإيرمحك اهللا، <جوابه: 

املعىن أو  ه عليه السالم بأن الوقت غري صاحل لطلب هذاقلت: لعل تركه اجلواب لعلم
الشيخ أبـو جعفـر    لغري ذلك من األسباب، وأما ما حكاه عن بعض أصحابه فريده ما رواه

صفوان بن حيىي، عن العالء  الكليين، عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن
يف  اللهم أوسـع علـي  <قل  م قال:بن رزين، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السال

تنتصر بـه لـدينك وال تسـتبدل يب     مدد يل يف عمري واغفر يل ذنيب واجعلين ممنارزقي و
  .>غريي

اليت بدأت  ، والروايةنه يبعد مع جمموع ما رويت أن يكون املشار إليه فطحياًإأقول: 
  ١.ضعيفة [وهي] الشاهدة بكونه فطحياً بذكرها أوالً

  أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدته. ضاًوذكر الكشي أي
  ٢وقال العالمة يف اخلالصة: والذي اعتمد عليه قبول روايته.

له تلك األوامر مـن ناحيـة    صدرتملا  ومنحرفاً، أقول: والخيفى أنه لو كان فطحياً
حىت بعد موت يونس، وهذا يدل بأنّ يونس بن يعقوب كان رجالً مؤمناً  7اإلمام الرضا

  دة صحيحة، وقد مات رمحه اهللا على تلك العقيدة الصحيحة.له عقيكان  و

  جابر بن عبداهللا األنصاري :

 مـن  األوىل األربعني يف كربالء إىل جاءوا الشيعة، كبار من كالمها وعطية جابر كان

                                            
 . ٦٢٠الطاووسي، حسن بن زين الدين العاملي:  التحرير .١
 . ١١٣:  ٥، التفرشي نقد الرجال .٢
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 مـن  سـنة  عشـرة  مخس قبل املدينة يف جابر ولد لزيارته، 7احلسني اإلمام استشهاد بعد
 اإلسـالم،  إىل السابقني من حزام بن اهللا عبد وأبوه هو كان زرج،اخل قبيلة من وهو اهلجرة،

 وشهد وآله، عليه اهللا صلّى النيب مع غزوة عشرة ومثاين بدراً شهد أحد، معركة يف أبوه قتل
  ١.طالب أيب بن علي مع صفني

 هـذا  علـى  وسـار  عمـره،  أواخـر  يف ىبـالعم  الكـبري  الشـيعي  احملدث هذا أصيب
 وتطيب الفرات ماء يف واغتسل. 7احلسني قرب كربالء لزيارة إىل عويفال عطية برفقة  احلال
. حبيبه جييب ال حبيب: فيه وجاء واألسى، احلزن يثري بكالم هناك وتكلّم القرب، إىل واتجه

 مجلة من لعطية قال العودة، طريق ويف. الشهداء سائر على وسلّم القرب أطراف إىل إلتفت مث
 كـان  نإو. أبغضـهم  مـا  حممد آل مبغض وأبغض أحبهم، ما حممد آل حمب <أحب: قاله ما

  ٢.قواماً>و صواماً
ـّا السالم، عليه الباقر اإلمام عن املدينة شوارع يف يبحث جابر كان  أبلغـه  لقيـه  ومل

  .9اهللا رسول سالم
 احلجاج زمن ويف العقبة، بيعة شهد ممن احلياة قيد على بقوا الذين األواخر من وهو

  ٣.البيت أهل مواالة بتهمة بالنار هبدن وشم
 سنة وتسعني نيف إبن وهو. هـ ٧٨ سنة يف مروان بن امللك عبد أيام يف جابر ومات

  ٤.البقيع يف ودفن. بصره ذهب وقد
شهريار، عن حممد بـن حممـد    عماد الدين الطربي يف بشارة املصطفى: عن حممد بن

أمحد بن محـران، عـن [إسـحاق بـن]     بن  الربسي، عن حممد بن احلسني القرشي، عن أمحد

                                            
 . ١٤١: ١ البحار سفينة .١
 . ١٩٥:  ٩٨ ، ١٣٠:  ٦٥ األنوار، العالمة السي حبار .٢
 . ٢١: ١ ، العالمة األميينالغدير .٣
 . ١٤٣:  ١وسوعة عاشوراء، جواد احملدثي م؛  ٢١: ١ الغدير ؛ ١١٥: ٣ الذهب مروج. ٤
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عبيد اهللا بن (حممد األيادي) عن عمر بن مدرك، عن حممـد بـن    حممد بن علي املقرئ، عن
جـابر بـن    املكي، عن جرير بن عبد احلميد، عن األعمش، عن عطيـة العـويف، عـن    زياد
ـ <يقول:  9حبييب رسول اهللا األنصاري، قال: قال يف حديث: يا عطية، مسعت اهللا عبد ن م

  ١اخلرب. >،ومن أحب عمل قوم أشرك يف عملهم حشر معهم، أحب قوماً
مر األ جابر بن عبد اهللا الصحايب األنصاري مشترك بني االثنني، وقد التبس نّأليعلم 

، من متهر أيضاً فيهما على غري واحد ممن مل يتمهر يف املعرفة بأحوال الرجال، بل على بعض
  بعض من اخلاصة. مة قد وقع يف هذا االلتباس، وكذلكفها أبو عبد اهللا الذهيب من العا

الـذي حنـن يف    وهـو  أحدمها: الصحايب املشهور الكبري العظيم الشأن من عظماء الصحابة،
األنصاري العقـيب، شـهد    ترمجته وبيان حاله، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزام بن ثعلبة

أبو عبد الـرمحن قالـه ابـن عبـد       وقيلالعقبة مع السبعني وكان أصغرهم، كنيته أبو عبد اهللا
وعلـو مرتبتـه يف صـحة العقيـدة      الربقي كتاب الصحابة، وابن األثري يف جـامع األصـول  

إىل أهل البيـت صـلى اهللا علـيهم ممـا ال      واستقامة الطريقة وخلوص االنقطاع عن األقوام
  امتراء فيه.

عمر بن  بن عبد اهللا بن قال الشيخ رمحه اهللا يف كتاب الرجال يف باب الصحابة: جابر
مثان  غزوة مع النيب صلى اهللا عليه وآله، مات سنة ةومثاين عشر حزام نزل املدينة شهد بدراً

  وسبعني.
الصـحيح،   حزام بامهال احلاء املكسورة قبل الزاء قاله يف القـاموس وغـريه، وهـو   

  وضبطه بعضهم بالراء بعد احلاء املفتوحة.
 املؤمنني عليه السالم: جابر بن عبد اهللا األنصاريوقال الشيخ يف باب أصحاب أمري

إىل العرنة، وقيل:  العرين اخلزرجي. بالراء املفتوحة بني العني املهملة املضمومة والنون نسبة

                                            
 . ١٠٨:  ١٢الوسائل  كدرستم؛  ١٩٦:  ٩٨حبار األنوار  .١
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  ة.ليإىل العرنية بطن من جب
ينسـب   يف املغرب: عرنة واد حبذاء عرفات، وبتصغريها مسيت عرينية، وهي قبيلـة 

  إليها العرنيون.
بعرفات،  قاموس: العرينة كجهينة، منهم العرنيون املرتدون، وبطن عرنة كهمزةويف ال

  وليس من املوقف.
 وقال الشيخ يف أصحاب أيب حممد احلسن بن علي عليهما السالم: جابر بن عبد اهللا

  األنصاري.
  وكذلك يف أصحاب أيب عبد اهللا احلسني عليه السالم.

لي بن احلسني عليهما السـالم: جـابر   وقال يف أصحاب سيد الساجدين أيب حممد ع
  عبد اهللا بن حزام األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. بن

 وقال يف أصحاب أيب جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني عليهما السالم: جابر بن
  عبد اهللا بن عمرو بن حزام أبو عبد اهللا األنصاري صحايب.

صـفر:   املتهجد يف زيارة األربعني وهو العشرون منوقال رمحه اهللا تعاىل يف مصباح 
من  يف يوم العشرين منه كان رجوع حرم سيدنا أيب عبد اهللا احلسني بن علي عليهما السالم

الشام إىل مدينة الرسول صلى اهللا عليه وآله، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهللا بن 
وآله من املدينة إىل كربالء لزيـارة قـرب    األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه حزام

عبد اهللا احلسني عليه السالم، وكان أول من زاره من الناس، وتسـتحب زيارتـه عليـه     أيب
  األربعني. السالم وهي زيارة

  هو األصح. قلت: ما قاله الشيخ رمحه اهللا أنه رضي اهللا تعاىل عنه شهد بدراً
 فخلفه أبـوه علـى أخواتـه وكـن تسـعاً     وقال ابن عبد الرب: وأراد جابر شهود بدر 

ومحيد  وشهد ما بعد ذلك، وكان له من الولد عبد الرمحن وحممد وخلفه أبوه يوم أحد أيضاً
  وميمونة وأم حبيب، ومات سنة مثان وسبعني وهو ابن أربع وتسعني.

يف  وقال أبو احلسن املسعودي يف مروج الذهب: مات جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  
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وهو ابـن   مللك بن مروان باملدينة ، وذلك يف سنة مثاين وسبعني، وقد ذهب بصرهأيام عبد ا
أما مسعـت   نيف وتسعني سنة، وقد كان قدم إىل معاوية بدمشق فلما اذن له قال يا معاوية:

 من حجب ذا فاقة وحاجـة حجبـه اهللا، يـوم فاقتـه    <رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول: 
فاصربوا  انكم ستلقون بعدي أثرة<: وأنت قد مسعته يقول : ، فغضب معاوية وقال>وحاجته

  فهال صربت. >،حىت تردوا علي احلوض
معاويـة   قال: ذكرتين ما نسيت، وخرج فاستوى على راحلته، ومضى فوجـه إليـه  

صـحيفتك   ها وقال لرسوله: قل يابن آكلة األكبـاد: واهللا ال وجـدت يف  بستمائة دينار، فرد
  نتهى كالم مروج الذهب.ا سنة أنا سببها أبداً

 ِربْ اْصـوَ  كَ ى إلْيـوحَ ا يُ مَ  عْ بِ اتَّ وَ (ويف الكشاف: يف قوله عز سلطانه آخر سورة يونس 
األنصـار   9وروي أا ملا نزلـت مجـع رسـول اهللا    .)sَ اكمِ حَ الْ  �ُ و خَ هُ وَ  هللاُ  مَ كُحْ ى َي تَّ حَ 

اآليـة بالصـرب     هـذه فاصربوا حىت تلقوين، يعين أمرت يف ةفقال: انكم ستجدون بعدي أثر
  اجلورة. مراءعلى ما سامتين الكفرة فصربت فاصربوا أنتم على ما يسومكم األ

املدينـة   أبا قتادة ختلف عن تلقي معاوية حني قـدم  نّأقال أنس: فلم نصرب، وروي 
دواب فقال:  وقد تلقته األنصار، مث دخل عليه فقال له: مالك مل تتلقنا؟ فقال: مل يكن عندنا

  واضح؟ قال: قطعناها يف طلبك وطلب أبيك يوم بدر.أين الن
وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يا معشر األنصار انكم ستلقون بعدي أثـرة،  

فماذا قال؟ قال: فاصربوا حىت تلقوين قال: فاصربوا، قـال : اذن نصـرب فقـال     قال معاوية
  ابن حسان: الرمحن عبد

  املني نثا كالميال أبلغ معاوية بن حرب * أمري الظأ
  بأنا صابرون فمنظروكم * إىل يوم التغابن واخلصام

  انتهى كالم الكشاف.

  ألنصاري.ا جابر بن عبد اهللا بن رآب السلمي : وثانيهما

بـن   وذكره الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف كتاب الرجال يف عـداد الصـحابة بعـد جـابر    
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روى  رئاب السلمي سـكن املدينـة،  اهللا بن عمرو بن حزام فقال: جابر بن عبد اهللا بن  عبد
  عن أنس حديثني كنيته أبو ياسر. رئاب بالراء املكسورة واهلمزة بعدها.

والـد   يف القاموس: رأب الصدع كمنع، أصلحه وأشعبه كأرتابـه، ورئـاب ككتـاب،   
ابـن عبـداهللا    جـابر  جـد  هارون بن رئاب الصحايب البدري، ورئاب بن عبد اهللا احملدث، و

  زينب بنت جحش رضي اهللا تعاىل عنهم. جد الصحايب، و
  مهال السني املفتوحة وكسر الالم.إوالسلمي ب

سلمة بطن من  احلجر، وا مسي بنو ـبفتح السني وكسر الالم   ـيف املغرب: السلمة  
  األنصار.

الطريق إىل أيب الزبري صحيح، وأبو الزبري املكي  قوله رمحه اهللا: عن أيب الزبري املكي
رضي اهللا تعاىل عنه، ومعاوية بن عمـار معـروف الروايـة عنـه،      ة عن جابرمعروف الرواي

  عثمان. وكذلك فضيل بن
وعبد الرمحن  قال الذهيب يف خمتصره: جابر بن عبد اهللا السلمي عقيب، عنه بنوه حممد

  .٧٨الزبري وخلق، مات   وعقيل وابن املنكدر وأبو
بالتحريك،  يلة، ويقال: دهنوقال معاوية بن عمار الدهين، ودهن بالضم حي من جب

قوله رضى اهللا تعاىل عنه:  عن أيب الزبري وجعفر بن حممد، وعنه معبد بن راشد وقتيبة، ثقة
سكان النون على املخففـة مـن املثقلـة ويبطـل     إن بكسر اهلمزة وإ كنا لنعرف املنافقني نْإ

جلملـة الفعليـة إن   وتدخل على اجلملة االمسية مثل ان زيد ملنطلق، وعلى ا التخفيف عملها
  ١.لكرمياً كان زيد

 أبيه على فرض الذي احلصار رأى جهنم، ذئاب من الذئب هذا يوسف، بن احلجاج
 مـا  ويكتبون يشاؤون ما فيقولون حريتهم؛ بكامل يتحركون الناس كان كيف رأى اجلليل،

                                            
 . ٢٠٩ـ  ٢٠٥:  ١معرفة الرجال، الشيخ الطوسي  اختيار .١
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 االقتراب على جيرؤون ال والناس عليهم، حمظورة فاحلرية الرسول، بيت أهل إالّ يشاؤون،
 زيـن  ألنّ إالّ لشيٍء؛ ال ذلك، غري أم كانت دينية مسألة، أي عن سؤاله أو اإلمام، بيت من

  .السالم عليهم طالب أيب بن علي وحفيد احلسني ابن هو العابدين
 احلكّـام،  ألوامر يأون ال ٍ، صدق رجال هناك كان فقد الشديد التضييق هذا ورغم

 هـو  وجـابر  الء،هـؤ  أحد األنصاري اهللا عبد بن جابر وكان ،السالم عليه للقائه وحيضرون
  .السن يف طاعناً شيخاً أصبح وقد األيام، تلك يف الرسول أصحاب من بقي من آخر

 غالم يا: قال جابر رآه فلما غالم، به فمر املدينة، طرق بعض يف يوم ذات جابر كان
. بيـده  نفسـي  والـذي  اهللا، رسول مشائل: جابر قال مث فأدبر، أدبر،: له قال مثّ فأقبل، أقبل،

 بأيب: ويقول رأسه يقبل جابر فقام. احلسني بن علي بن حممد امسي: قال امسك؟ ما غالم يا
 اهللا رسول وعلى: حممد فقال السالم، يقرئك وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أبوك وأمي، أنت

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم
: قال جابر؟ فعلها قد بين، يا: له فقال اخلرب، فأخربه مذعوراً أبيه إىل حممد رجع مث

  .بين يا بيتك الزم: قال نعم،
 قـد  كانـت  األموية احلكومة ألنّ ولده، على خاف 7العابدين زين اإلمام أنّ ذلك

  .بسوٍء ينالوه أن 7فخشي وأهله، اإلمام على شديدةً رقابةً فرضت
  

 أدرك وقـد  احلـديث،  معه ويتبادل ابدين،الع زين ابن يلتقي جابر كان. .  بعد وفيما
: يوماً له فقال. الغالم هذا عند أودعت قد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ومعارف علوم أنّ
 علـى  وتـرد  الباحثني، عند العلوم مشاكل وستحلّ الدين، أمور الناس ستعلّم إنك بين، أي

 الـذين  مـن  إنـك  »العلـوم  باقر« كإن طالب، أيب بن احلسني بن علي يابن السائلني، أسئلة
  .)بّياً صَ  مَ ْكحُ الْ  اهُ نَ وآتيْ (: سبحانه الرمحن فيهم وقال صغاراً، العلم أوتوا

  

 حـني  عـام،  املئـة  يقارب ما وآله عليه اهللا صلى الرسول هجرة على مضى قد كان
 سـن  وكانـت  باإلمامـة،  حممـد  البنـه  أوصـى  أن بعـد  احليـاة،  العابـدين  زين اإلمام ودع
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  ١.عاماً األربعني تقارب السالم عليه مدحم
 اهللا عبـد  بـن  جـابر و فيهـا  زاد و مثله، أخرى رواية يف و كثروا، و حلقوا ... الناس

 و تـراب  أبـا  تلعن: قال و طلبه احلجاج أن السالم عليه جعفر أيب عن روي و األنصاري،
  .قتله و رجليه و يديه بقطع أمر

 وحيـىي  الكابلي خالد (أبو األجالء هؤالء كان ـ  1أقول: ـ والقول للعالمة السي 
 األئمة أصحاب خواص من، األنصاري) اهللا عبد بن وجابر مطعم، بن وجبري الطويل أم بن

 خفية، خاصة ملصلحة التقية بترك السالم عليهم األئمة قبل من مأذونني كانوا السالم عليهم
 أو املعصـوم  بأخبار حال كل على تلونيق أم و التقية ينفعهم ال أنه يعلمون كانوا أم أو

 إبقـاء  جتـب  إمنـا  التقية أن األخبار بعض من يظهر أنه مع نفعت إذا جتب إمنا والتقية غريه،
 وإن حينئذ تقية فال بالكلية الدين اضمحالل توجب اًحد الضاللة بلغت فإذا أهله، و للدين

 التقيـة  تـرك  رأسـا  احلـق  ارآث انطماس رأى ملا السالم عليه احلسني أن كما القتل أوجب
  ٢.املساملة و

اخلري)  يبكان جابر بن عبد اهللا األنصاري من الطبقة األوىل يف (طبقات املفسرين أل
ه السيوطي يف الصحابة املفسرين. وهو من شيعة أمرياملؤمنني عليه السالموعد.  

رضي اهللا  قال العالمة يف رجاله: قال الفضل بن شاذان: جابر بن عبد اهللا األنصاري
السالم وقـال أبـو    عنه من السابقني الذين رجعوا إىل أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب عليه

  إنه منقطع إىل أهل البيت عليهم السالم. ـعند ذكره  ـالعباس بن عقدة 
  وذكر ذلك الكشي يف رجاله يف ترمجة أيب أيوب األنصاري.

 النص على إمامة األئمة االثـين وهو الراوي لصحيفة فاطمة عليها السالم اليت فيها 
السـالم،   الرحال من املدينة لزيارة قرب احلسني عليـه  عشر عليهم السالم وهو أول من شد
                                            

 . ٧:  ٨ :سلسلة أئمة أهل البيت .١
 . ٩٨ : ١١الرسول، العالمة السي  آل أخبار شرح يف العقول مرآة .٢
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  ووصل إىل قربه يف اليوم العشرين من شهر صفر سنة قتل احلسني.
تـارة مـن    هوعد اهللا يف (رجاله ط النجف) من البدريني وذكره الشيخ الطوسي رمحه

ـ  7مـن أصـحاب علـي    ـوثانية  ، 9أصحاب رسول اهللا  مـن أصـحاب   ـوثالثـة    . ـ
من أصـحاب علـي بـن     ـوخامسة   ـ .  7من أصحاب احلسني ـورابعة  ـ .   7احلسن
  ١ـ . 7من أصحاب الباقر ـوسادسة  ـ . 7احلسني

  ألثرية يف املدينة املنورة:ا ألماكنا . املساجد و٢٨

األحاديث الواردة من أئمة  حول فضائل املسجد النبوي الشريف، فقد نقلنـا مفصالً
  نعيد. فال :أهل البيت

بـن   علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وحممد بن إمساعيل، عن الفضـل 
أبو عبد  ، عن معاوية بن عمار قال: قالشاذان، عن صفوان بن حيىي، وابن أيب عمري مجعياً

التقـوى   سجد الذي أسس علـى فإنه امل ،مسجد قباء؛ هاتيان املشاهد كلّإال تدع <: 7اهللا
األحـزاب   ومسـجد ؛ وقبور الشهداء ؛ ومسجد الفضيخ  ؛ إبراهيم ومشربة أم .من أول يوم

يـا صـريخ املكـروبني    : وليكن فيما تقول عنـد مسـجد الفـتح   ...قال:  ؛ وهو مسجد الفتح
ـ   ي وغمياجميب دعوة املضطرين اكشف مهّ و ـ  ه وي وكريب كما كشفت عـن نبيـك مهّ ه غم
  .>ه يف هذا املكانكفيته هول عدو به وكر و

 حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن عبد اهللا بن هالل، عن عقبة بـن 
 ؟ فقـال: أا نأيت املساجد اليت حول املدينة فبأيهـا أبـد  أن 7اهللا عبد خالد قال: سألت أبا

 مث ،يف هذه العرصـة  9فيه رسول اهللا ىفيه وأكثر فإنه أول مسجد صلّ فصلِّ ،بقباء أبدإ<
 مث تـأيت مسـجد   ،هومصـالّ  9وهي مسكن رسول اهللا ،فيها إبراهيم فصلِّ أم ةائت مشرب

 تأفإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب أحد فبد ،ى فيه نبيكفتصلي فيه فقد صلّ ،الفضيخ

                                            
 اهلامش . ١٣٥:  ٢جالية، السيد مهدي حبرالعلوم الر الفوائد .١
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 ،مت عليـه مث مررت بقرب محزة بن عبد املطلب فسلّ ،باملسجد الذي دون احلرة فصليت فيه
 السالم عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرطـ فقمت عندهم فقلت:   ،ررت بقبور الشهداءمث م

ميينك  مث تأيت املسجد الذي كان يف املكان الواسع إىل جنب اجلبل عن ـ  وإنا بكم الحقون
فلـم   إىل أحـد حـني لقـى املشـركني     9فتصلي فيه فعنده خرج النيب حني تدخل أحداً

الشهداء  حىت ترجع فتصلي عند قبور لى فيه، مث مر أيضاًيربحوا حىت حضرت الصالة فص
وتـدعو اهللا   ما كتب اهللا لك، مث امض على وجهك حىت تأيت مسجد األحزاب فتصلي فيـه 

يا صريخ املكروبني ويا جميب دعـوة   دعا فيه يوم األحزاب وقال: 9فإن رسول اهللا ،فيه
  .>قد ترى حايل وحال أصحايبي في وكريب وغماملضطرين ويا مغيث املهمومني اكشف مهّ

سـويد،   عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن النضر بن
سالم اهللا عليهـا   عاشت فاطمة<قال: مسعته يقول:  7اهللا عبد  عن هشام بن سامل، عن أيب

بور تأيت ق ،كاشرة وال ضاحكة مل تر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مخسة وسبعني يوماً
ههنا كان  و ،9رسول اهللا انثنني واخلميس فتقول: ههنا كاإل ،مجعة مرتني الشهداء يف كلّ

  املشركون.
هنـاك   أا كانت تصلي< :7ويف رواية أخرى أبان، عمن أخربه، عن أيب عبد اهللا

  .>السالم وتدعو حىت ماتت عليها
ليـث   حل، عـن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن املفضل بن صا

فقـال:   مسـجد الفضـيخ؟   يمس معن مسجد الفضيخ ل 7اهللا عبد املرادي قال: سألت أبا
>لنخل يسمي مسجد الفضيخى الفضيخ فلذلك مس<.  

مسكان،  أبو علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان بن حيىي، عن ابن
أو مشربة  قباء أو مسجد الفضيخهل أتيتم مسجد <: 7اهللا عبد قال: قال أبو ،عن احلليب

وقد غري غـري   إالّيء ش 9أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه مل يبق من آثار رسول اهللا
  .>هذا

سعيد، عن  عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر بن
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 ،مسـجد الفضـيخ   7احلسن بن صدقة، عن عمار بن موسى قال، دخلت أنا وأبو عبد اهللا
جعفـر الـيت خلـف عليهـا      يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كانت امرأة<فقال: 

جعفر فبكت فقال هلـا ابناهـا: مـا     قاعدة يف هذا املوضع ومعها ابناها من 7أمرياملؤمنني
فقاال هلا: تـبكني ألمرياملـؤمنني وال تـبكني     7يبكيك يا أمه؟ قالت: بكيت ألمرياملؤمنني

يف هـذا   7حـدثين بـه أمرياملـؤمنني    حـديثاً  س هذا هكذا ولكن ذكرتألبينا؟ قالت: لي
كنت أنا وأمرياملؤمنني يف هذا املسجد فقال يل: ترين  املوضع فأبكاين، قاال: وما هو؟ قالت:

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قاعدين فيها إذ وضع  كنت أنا و هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال:
وحضرت صالة العصر فكرهت أن أحرك رأسـه عـن    ،رأسه يف حجري مث خفق حىت غط

فانتبـه   .حىت ذهب الوقت وفاتـت  ،صلى اهللا عليه وآله اهللا فخذي فأكون قد آذيت رسول
ـ  قـال: و  صلى اهللا عليه وآله فقال: يا علي صليت؟ قلـت: ال،  رسول اهللا لذلـك؟ قلـت:    م

الشـمس إىل   ل: اللهم ردوقا يديه كلتيهما قال: فقام واستقبل القبلة ومد .كرهت أن أوذيك
صليت العصـر مث انقضـت    فرجعت الشمس إىل وقت الصالة حىت ؛وقتها حىت يصلي علي

  ١.>انقضاض الكوكب
 فصلّ السالم عليها فاطمة ومسجد بالبقيع سادةال قبور ائت مث: الرضوي نسخ بعض

ـ  ومسجد السقيا، ومسجد الفتح، ومسجد الشهداء، وقبور محزة، قرب وزر ركعتني،  فـإنّ  ا،قب
 بـن  جعفـر  ودار السـالم،  عليه طالب أيب بن علي وبيت اخللوة، ومسجد كثرياً، فضالً فيها

  .ركعتني فيها تصلي املسجد باب عند السالم عليهما حممد
 أبيه، عن احلمريي، اهللا عبد بن حممد عن: الزيارة كامل يف قولويه بن حممد بن جعفر

 اهللا عبد عن البصري، محاد بن اهللا عبد عن د،خال بن حممد عن سامل، بن حممد بن علي عن
ـ  السـالم  عليـه  اهللا عبد أيب عن سامل، بن هشام عن األصم، الرمحان عبد بن  حـديث  يف ـ

                                            
 . ٥٦٢ـ  ٥٦٠:  ٤الكايف  .١
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 اجلنـة  :قـال  زاره؟ ملن فما: قال .<نعم: فقال والدك؟ يزار هل: فقال رجل أتاه أنه ـ طويل
  ١احلسرة>. يوم رةاحلس: قال عنه؟ رغبة تركه ملن فما: قال .به يأمت كان إن

هو اسم موضع ثنية مشرفة على املدينـة وىف األصـل كـل    ـ بتشديد الياء   ـوالثنية  
موضـع يف   ـبكسر املـيم    ـثنية مدران   :اامهإحد، عقبة يف جبل مسلوكة، وللمدينة ثنيتان
  .9فيه مسجد للنيب طريق تبوك من املدينة يف مشاهلا الغريب

الغـريب يطؤهـا مـن     رفة على املدينة يف جنواوهو ثنية مش ،ثنية الوداع :وأخرى
  ٢.يريد مكة

  ٣الصوران: موضع باملدينة بالبقيع.
 واملراد هنا ثنيـة الـوداع يف املدينـة    ،الثنية: هي العقبة يف اجلبل فيها طريق مسلوك 

  ٤املنورة من جهة مكة.
لسـالم  عبد اهللا عليـه ا  ويف رواية ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب :قال الكليين

 ،قـم اإىل و ،املدينـة مـن ذبـاب    صـلى اهللا عليـه وآلـه مـن     اهللا حد ما حرم رسول<قال: 
  ٥من قبل مكة. ،والنقب ،والعريض

الصفار، عن العباس بن  عن ،ورواه الصدوق يف (معاين األخبار) عن حممد بن احلسن
ان عن حممد بن سنان، عن ابن مسـك  ،سعيد معروف، عن علي بن مهزيار، عن احلسني بن

  ويف حديث آخر من الصورين إىل الثنية. مثله، مث قال: قال ابن مسكان:

                                            
 . ٣٥٠:  ١٠الوسائل  مستدرك .١
 اهلامش . ٥٦١:  ٢الحيضره الفقيه، الشيخ الصدوق  من .٢
 . ٤٣٢:  ٣معجم البلدان  .٣
 . ٨٦:  ٢البلدان  معجم .٤
 . ٥٦٤:  ٤ . الكايف٥
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  ١ذباب: جبل باملدينة املنورة.
  ٢قم إىل جانبه.اة وحر قم: حصن من حصون املدينة املنورة واو

  ٣العريض: واد باملدينة املنورة.
  ٤النقب: موضع يف املدينة املنورة يعرف بنقب بين دينار من بين النجار.

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه    7علي بن أيب طالب أنّ ،عن أمساء ...
 يا رسول اهللا أجتعلـين مـع  <يبكي ويقول:  الوداع وهو يريد تبوك وعلي حىت إذا جاء ثنية

أن تكون مين مبرتلة هارون مـن   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: أما ترضى ؟!اخلوالف
  ٥؟>أنه ليس بعدي نيب موسى إالّ

ـ  حىت جاء 9بن أيب طالب خرج مع النيب يعل نّإ  يثنية الوداع يريد تبوك، وعل
مبرتلـة   ن تكون مـين أ: أال ترضى 9ختلفين مع اخلوالف؟ فقال رسول اهللا< :ويقول ييبك

  >؟النبوة هارون من موسى إالّ
ويف تفسري العياشي عن جابر  أقول: والرواية مروية بطرق كثرية من طرق الفريقني.

  ٦.>مع النساء<قال:  ،)ِف اِل وَ خَ الْ  عَ وا مَ نُ كوُ يَ  نْ أَ وا بِ ضُ رَ (يف قوله:  7ن أيب جعفرع
رسـول   فقـال  .رووا عن جابر أنه قال: خرجنا ومعنا النسـاء الـيت اسـتمتعنا ـن    

الـوداع ومـا    إىل يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية حرام نه: <9اهللا

                                            
 . ٣:  ٣معجم البلدان  .١
 . ٣٥٤:  ٥ لبلدانمعجم ا .٢
 . ١١٤:  ٤معجم البلدان  .٣
 . ٢٩٨:  ٥ معجم البلدان .٤
 . ٥٣٦:  ١، حممد بن سليمان الكويف 7مناقب اإلمام أمرياملؤمنني .٥
 . ٣٦٨:  ٩، العالمة الطباطبائي تفسري امليزان .٦
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  ١نية الركاب.ث الّإكانت قبل ذلك 
، 7إبـراهيم  ومشـربة أم  ،وهي مسجد قبا ،ها باملدينةإتيان املساجد كلّ ويستحب

ويـأيت قـرب    ،هـم وقبور الشهداء كلّ خ،ومسجد الفضي ،وهو مسجد الفتح ومسجد األحزاب
  ٢.عند الضرورة إن شاء اهللا تعاىل يتركه إالّ محزة عليه السالم بأحد وال

كان إذا أتى قبـور الشـهداء    9رسول اهللا نا أنّبلغ< :يف الصحيح 7قال الصادق
  .السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار :قال

 ؟بدأأفبأيها  ،إنا نأتى املساجد اليت حول املدينة: 7بن خالد الصادق ةوسأل عقب
ى فيه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلّ إبدأ بقبا فصلّ< :فقال

مث  ،ومصاله 9مسكن رسول اهللا فيه هو إبراهيم فصلّ مث ائت مشربة أم ،لعرصةيف هذه ا
 ،دفإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب أح ،ى فيه نبيكفيه وقد صلّ يمسجد الفضيخ فتصلّ

فيه مث مررت بقرب محزة بن عبد املطلب فسـلمت   فبدأت باملسجد الذي دون احلرة فصليت
السالم عليكم يا أهل الديار أنـتم لنـا    :فقلت .مت عندهمعليه مث مررت بقبور الشهداء فق

املسجد الذي يف املكان الواسع إىل جنب اجلبل عن ميينـك   مث يأيت .فرط وإنا بكم الحقون
إىل أحد حيث لقى املشركني فلم يرموا  9فيه فعنده خرج النيب يفتصل حىت تدخل أحداً

  .ى فيهحىت حضرت الصالة فصلّ
مث امـض علـى    .ي عند قبور الشهداء ما كتب اهللا لـك ع فتصلّحىت ترج مث مر أيضاً

رسـول اهللا دعـا فيـه يـوم      فيه وتدعو به فـإنّ  يوجهك حىت تأتى مسجد األحزاب فتصل
ى اكشف مهّ ،مغيث املهمومني يا صريخ املكروبني ويا جميب املضطرين ويا: األحزاب وقال

الصـالة يف مسـجد   ويسـتحب   .ى فقـد تـرى حـايل وحـال أصـحايب     (وكريب صح) وغم

                                            
 . ٢٦١:  ٢معامل املدرستني، السيد مرتضى العسكري  .١
 . ٣٨٦:  ١ 1، الشيخ الطوسي. املبسوط ٢
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  ١...>. غدير
،الراية مسجد ،اجلمعة  مسجد ،إلجابةا  مسجد ،السبعة  املساجد ،القبلتني  مسجد ،قباء  سجدم
مسـجد   ،مسـجد العنربيـة   ،مسجد العصبة ،مسجد السقيا، السجدة جدمس، السبق مسجد 

مسـجد بـين    ،مسجد بـين بياضـة   ،مسجد املنارتني ،مسجد الفقري ،مسجد الفضيخ، الفسح
مسجد ذو  ،مسجد بين غفار ،مسجد بين زريق ،مسجد بين خطمة ،مسجد بين خدارة ،امحر

 مســجد مشــربة أم ،)مصــبح(مســجد بنــو أنيــف ، مســجد عتبــان بــن مالــك ،احلليفــة
  ).املستراح( مسجد بين حارثة ،مسجد بين عبد األشهل ،مسجد عينني ،إبراهيم

  :الغمامة  مسجد* 

 املعروف املسجد حملّ أنه املذكورة األوصاف من ويظهر :العيد مصلّى املصلّى، مسجد
  .7علي مسجد منه وبالقرب ،الغمامة مبسجد اليوم

  
  :قباء مسجد *

  .النبوي املسجد عن كيلومترات مخسة حوايل ويبعد املدينة، جنوب ويقع

                                            
  . ٤٠٣:  ١  1، العالمة احللّي. تذكرة الفقهاء١
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  :الضرار مسجد *

  .قباء مسجد من كان بالقرب إنه. املنافقون بناه وإمنا الرسول، مساجد من ليس

  :اجلمعة مسجد *

 قائم وهو املدينة، يف اجلمعة اهللا رسول فيه صلّى مسجد أول وهو رانوناء، وادي يف
 قباء شارع أو »النازل اخلط« يسمى ما ميني على املدينة، ومركز قباء بني الناس، فيه يصلّي
  .النازل
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  :الفضيخ  مسجد *

ليـث   حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن املفضل بن صاحل، عـن 
فقـال:   مسـجد الفضـيخ؟   يمس مضيخ لعن مسجد الف 7اهللا عبد املرادي قال: سألت أبا

>لنخل يسم١.>ي مسجد الفضيخى الفضيخ فلذلك مس  
 مسجد شرقي وهو: معجمة وخاء حتتية مثناة بعدها املعجمة، الضاد وكسر الفاء بفتح

  اإلسم. سبب على يتفقوا ومل. األرض من نشز على قباء

                                            
 . ٥٦١:  ٤ . الكايف ١
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  مسجد الفضيخ قبل اهلدم

  : القبلتني مسجد *
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  مسجد اإلجابة : *
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  املساجد السبعة : *

  
  

  
  : 3مسجد فاطمة الزهراء *
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  مسجد الراية : *
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  مسجد السقيا : *

  

  
  سجد السبق :م *
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  : ، مسجد  البدائع رعالد دشيخني ، مسجمسجد ال *

قـال املطـري: الشـيخان     .يقال له: مسجد الشيخني لوقوعه يف موضع الشـيخني  ـأ
قـال ابـن   . موضع بني املدينة وبني جبل أحد على الطريق الشرقية مع احلرة إىل جبل أحد

ذان يقال هلما الشيخان بفضائهما املسجد زبالة: وكان لبعض من هناك من اليهود األطمان الل
  .حني سار إىل أحد 9الذي صلى فيه رسول اهللا

قال الفريوزآبادي: شيخان بلفظ تثنية شيخ، موضع باملدينة يقال لـه ثنيـة شـيخان    
وهنـاك عـرض النـاس     ،ليلة خرج لقتال املشتركني بأحد 9وكان فيه معسكر رسول اهللا

ـ  براهيم العياشي: إن الشـيخني أطمـان  وقال إ. فأجاز من رأى ورد من رأى كمـا قـال    ـ
املشـهورين   ،موجودان اليوم يف شرق بئر الساملية العائدة لورثـة علـي خضـره    ـ زبالة بنا

ويف الشمال الغريب من مزرعة أخينا حمماس الدخيل الـيت يف احلـرة شـرق القـني،      .بالقني
غري يف يسار الطريـق... وقـد   واألطمان أحدمها على ميني الطريق يف الثنية واآلخر وهو ص

وتكون البـدائع   ،أحدثت منازل كثرية واستعمرت املنطقة حول ثنية الشيخني فصارت قرية
  .هي بئر القني نفسها

ويقال له: مسجد البدائع كما ورد يف حـديث أم سـلمة رضـي اهللا عنـها اآليت      ـ  ب
  .ذكره

ريـق، كمـا ذكـره    ويقال له: مسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عـدوة الط  ـ  ج
املطري. والعدوة بضم العني وكسرها، جانب الوادي وحافته وقال أبو عمـرو: هـي املكـان    
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  .املرتفع
  ...وأطلق عليه بعض املتأخرين مسجد الدرع ـ د

هـ رأيت لوحـة مثبتـة علـى بـاب املسـجد مكتـوب عليهـا        ١٤١٨ويف سنة  ـ  هـ
جع التارخييـة الـيت حتـدثت عـن هـذا      ومل أجد أصالً هلذه التسمية يف املرا >،اخلري مسجد<

  .املسجد. فهو اسم مستحدث
  

يقع على ميني اخلط النازل من سيد الشهداء ويف اجلهة اجلنوبية من مسجد املستراح 
على بعد ثالمثائة متر تقريباً يف املدخل املتفرع من هذا الشارع وعلى ميني الداخل فيه على 

  .بعد عشرين متراً
هـ) هـذا املسـجد ضـمن    ٢٦٢أورد ابن شبه (املتوىف  :ريخسجد الشيخني عرب التام

، وقد ورد أنه صلى العصر واملغرب والعشاء يف موضع هذا 9املساجد اليت صلى فيها النيب
  .املسجد

ى يف املسجد الذي عند الشيخني وهو صلَّ 9النيب هـ) أن٧٤١ّأفاد املطري (املتوىف 
شرقية مع احلرة إىل جبل أحد، وبات بـه  موضع بني املدينة وبني جبل أحد على الطريق ال

وغدا صبح يوم السبت إِىل أحد، ففيه كانت وقعة أحد يف النصف من شوال سنة ثالث من 
  ..اهلجرة.

  

هـ): شيخان بلفظ تثنية شيخ أطمان جبهة الـواجل، قـال   ٩١١قال السمهودي (املتوىف 
وقد وصـفه  . إىل أحد حني سار 9ابن زبالة: بفضائهما املسجد الذي صلى فيه رسول اهللا

وبني سيدنا محزة والبلدة الطاهرة مسجد : <م كما يلي١٨٨٥هـ/١٣٠٣علي بن موسى سنة 
عند احلديقة الساملية على مرتفع من األرض وهو غري مسـقوف، وهـو مسـجد الشـيخني     

 .هـــ١٣٠٣. فالبنــاء احلــايل للمســجد متــأخر مــن ســنة >ويعــرف اآلن مبســجد الــدرع

 هـ): وهو من قسمني، اجلنويب عليه قبتـان والشـمايل  ١٤٠٠(املتوىف وقال إبراهيم العياشي 
 ...رحبة، وهو جمصص جتصيصاً قويـاً منـذ أن بـين، وبابـه مـن الـركن الشـمايل الغـريب        
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  ١.وهو عامر تقام يف الصلوات اخلمس
تقام يف هذا املسجد الصلوات اخلمس، وله إمام ومؤذن حيث أنـه مسـجل لـدى    ...

ري حتيط به املباين من ثالث جهات. وهو غري جمهز، وقد عرفـت  األوقاف. وهو مسجد صغ
فاعل خري قد قدم خدمة للمسجد حديثاً، جزى اهللا احملسنني خرياً. ويسمى هذا املسجد  أنّ

مبسجد الدرع ومسجد البدائع، ويقال له املسجد األثري أو التركي، ومسته األوقاف حـديثاً  
سم. ويقال سجد، ومل أقف على سبب تغيري اإلمسجد اخلري بلوحة صغرية علقت خارج امل

ى واملسلمون عندما خرجوا يف غزوة أحد، حيث صلّ 9ى فيه الرسولإنه املكان الذي صلّ
فيه العصر واملغرب والعشاء، وقيل بل املغرب والعشاء والفجر واستعرض اجليش عند أمجة 

وم أحد يف هذا املكـان  أنزل الدرعني اللذين كان يلبسهما ي 9الرسول الشيخني. وقيل إنّ
  .غدا إىل أحد وبات هناك مث أصبح و

وقد غلط بعض املؤرخني وظنه مسجد املستراح وهو غريه، أما مسجد املستراح فقد 
حارثة على طرف  ى يف مسجد بينصلَّ 9الرسول يكون مسجد بين حارثة حيث ذكر أنّ

  ٢.ى ميني النازلحرة بين حارثة، وكال املسجدين يقعان على طريق سيد الشهداء عل

  
                                            

 ـ .ه١/١٤١٨مطابع الرشيد ط، ١١٨ -١١١ :حممد إلياس عبد الغين  األثرية يف املدينة النبوية املساجد .١
 ـ .ه١٤٢١/ ١ط ٤٢ـ٤١ : غازي بن سامل التمام يف آثار املدينة النبوية رسائل .٢
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[

  
  مسجد بين زريق : *

يف املدينة املنـورة، وهـو أول   ، من اخلزرجـ   بتقدمي الزاي كزبري ـ  مسجد بين زريق
صـبح داخـل   أغراض توسعة املسجد النبوي أزيـل املسـجد و  ألو ،مسجد قرئ فيه القرآن

  .املسجد النبوي
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يـه وآلـه أجـرى اخليـل الـيت      إنّ رسول اهللا صـلى اهللا عل <قال الباقر عليه السالم: 

، زريق وسبقها من ثالث خنالت، فأعطى السابق عذقاً أضمرت من احلصى إىل مسجد بين
  ١.، وأعطى الثالث عذقاًوأعطى املصلّي عذقاً

  (بين حارثة) : أو املستراح مسجد االستراحة *

  

                                            
 . ٣١٢:  ٦األمة إىل أحكام األئمة، احلر العاملي  ةهداي .١
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  مسجد عينني : *

   ى فيـه  لـذي صـلّ  ح) امسجد عينني (مسجد الظرب، مسجد الصبح، مسـجد مصـب
   .احلبيب صلى اهللا عليه وآله
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  (علي عريضي): 7حممد الصادق بن مسجد عريض، وعنده قرب علي بن اإلمام جعفر
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  مسجد بين غفار (بين عبد األشهل) :
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  : 9وداع قرب النيب

 كامل الزيارة: مجاعة مشاخيي، عن سعد، عن بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس
اهللا عليه السالم عن وداع قرب الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      عبد قال: سألت أبا بن يعقوب

  ١.>ال جعله اهللا آخر تسليمي عليك ،السالم عليك ،اهللا عليك ىتقول: صلّ< :فقال
سـألت أبـا    :قَـال  ،عن صـفْوانَ بـن يحيـى    ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيى

لَم < :فَقَالَ. 9سلِّم علَى النيباُوال  9ممر في مؤخر مسجد رسول اهللاعن الْ 7الْحسن
  >.قُلْت فَيدخلُ الْمسجِد فَيسلِّم من بعيد ال يدنو من الْقَبر .يصنع ذَلك 7يكُن أبوالْحسن

 عليـه  السالم ينبغي ال أنه هب املراد لعل >،7مل يكن أبواحلسن<قوله عليه السالم: 
 خيـرج  وحـني  ،املدينة يدخل حني املقررة باآلداب يزوره بل ،املسجد باب ومن اًمار هكذا
 مـن  الدنو البد أنه املعىن و ،بعيد من عليه ميسلّ املدينة من خرج إذا مث ،الوداع زيارة منها
 أنـه  املعىن أو ،البعيدة البالد يف عليه ويسلم ،للخروج الزيارة صالة بعد عليه والسالم ،القرب

 حيـث  مـن  بعيد من عليه مفليسلّ وإالّ ،فليفعل قريب من عليه والسالم الدخول أمكنه إذا
فيـأيت  يدخل كان السالم عليه الكاظم إن املعىن يكون أن وحيتمل املسجد، يدخل وال ،مير 

 وجـه  أي علـى  عليه مفسلّ أنت وأما ،املسجد خلف مر ماكلّ قريب من عليه مويسلّ القرب
  ٢.قريب و داخل و خارج من تريد

  : :قيعالبأئمة ر ووداع قب

حممد عليهما السالم يف زيارة الوداع:  ما رواه ابن بابويه والشيخ، عن اإلمام علي بن
السـالم علـيكم    ـإىل أن قـال    ـع  مـود  إذا أردت االنصراف فقل: السالم عليكم سـالم <

وجعلين مـن حـزبكم، ومكـنين يف دولـتكم،      حوضكم، حشرين اهللا يف زمرتكم، وأوردين

                                            
 . ٥١٦:  ١٢؛ جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي  ١٥٧:  ٩٧، العالمة السي حباراألنوار .١
 .٢٦٣:  ١٨العقول، العالمة السي  مرآة .٢
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  ١.>أيامكم وأحياين يف رجعتكم، وملكين يف
ورمحـة اهللا   ،السالم عليكم سالم مودع ال سئم وال قال< إذا أردت االنصراف فقل:

 ،إنه محيد جميد. سالم ويلّ غري راغب عنكم، وال مستبدل بكم ،وبركاته عليكم أهل البيت
جعله اهللا آخر العهد من زيارة  وال زاهد يف قربكم، ال ،ال منحرف عنكمو ،وال مؤثر عليكم

قبوركم، وإتيان مشاهدكم، والسالم عليكم، وحشرين اهللا يف زمرتكم، وأوردين حوضـكم،  
وجعلين يف حزبكم، وأرضاكم عني، ومكَّنين يف دولتكم، وأحياين يف رجعتكم، وملَّكـين يف  

نيب بشفاعتكم، وأقال عثـريت مبحبـتكم، وأعلـى كعـيب     وغفر ذ ،أيامكم، وشكر سعيي لكم
 ساملاً غامناً منجحاً مبواالتكم، وشرفين بطاعتكم، وأعزين داكم، وجعلين ممن ينقلب مفلحاً

برضوان اهللا وفضله وكفايته، بأفضل مـا ينقلـب بـه أحـد مـن زواركـم،        فائزاً معاىف غنياً
ما أبقاين ربـي بنيـة     العود مثّ العود مثّ العود أبداًومواليكم، وحمبيكم، وشيعتكم، ورزقين اهللا

صادقة، وإميان وتقوى وإخبات، ورزق واسع حالل طيب. اللَّهم ال جتعله آخر العهـد مـن   
زيارم وذكرهم، والصالة عليهم، وأوجب يل املغفرة واخلري والرمحة والربكة والفوز، والنور 

وليائك العارفني حبقّهم، املوجبني طاعتهم، والراغبني واإلميان وحسن اإلجابة كما أوجبت أل
اجعلـوين يف   ،يف زيارم، املتقربني إليك وإليهم. بأيب أنتم وأمـي ونفسـي ومـايل وأهلـي    

مهّكم، وصيروين يف حزبكم، وأدخلوين يف شفاعتكم، واذكروين عند ربكم. اللَّهم صلّ على 
والسالم عليه وعليهم ورمحـة اهللا   ،مين السالم وأبلغ أرواحهم وأجسادهم ،حممد وآل حممد

  ٢>.وبركاته
سالم مودع  ،السالم عليكم<قال يف من ال حيضره الفقيه: إذا أردت االنصراف فقل: 

  .>ورمحة اهللا وبركاته ،ال سئم وال قال وال مالّ
أقول : ال ريب يف أن املؤمن املستبصر يرى األئمة عليهم السالم مطلعني على حاله 

                                            
 . ٢٢٤، احلر العاملي : اإليقاظ .١
 . ١٣:  ١بالئي الساطعة، الشيخ جواد بن عباس كر األنوار .٢
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لـديهم علـيهم    الشرح، وهو بقلبه يرى نفسه حاضـراً  هدين ألعماله كما تقدم يف طيوشا
هو عن إمامـه، هـذا حبسـب     وال ،األحوال، فكأنه بقلبه ال يغيب إمامه عنه السالم يف كلّ

 :ملشـاهدهم  املستفاد من اآلثار منهم عليهم السـالم أنّ  أنّ اإلميان واالعتقاد القليب، إالّ
وألزموهم باحترامها وتعظيمها، فإا من شعائر  ،ظوها وأرادوها من شيعتهمقد الح أحكاماً

الزائر إذا ورد إليها يلـزم   منها: أنّ، احترامية هلا أحكاماً اهللا تعاىل املأمورة بالتعظيم، مث إنّ
عليه اإلتيان بأمور من الغسل ولبس أنظف ثيابه يف غري زيارة احلسني عليه السالم والعمل 

يف  :إذا وصل فعليـه أن يسـلَّم علـيهم مبـا ورد منـهم      بيانه يف أول الشرح. مثّ مبا تقدم
ومنها: سالم الوداع كما هو املشهور من الشرع من أنه  زيارم ويسمى هذا بسالم الورود.

كما يستحب السالم عند الورود، كذلك يستحب عند الوداع، مث إنه ال إشكال يف استحباب 
  ١.وداعاً و السالم وروداً

  زيارة الوداع :

 قال: رأيت أبا احلسن عليه السالم وهو ،بن فضالاسناد، عن كامل الزيارة: ذا اإل
ع للخروج إىل العمرة فأتى القرب من موضع رأس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    يريد أن يود

م على النيب صلى اهللا عليه وآله ولزق بالقرب مث انصـرف حـىت أتـى    فسلّ ،املغرب وآله بعد
مـن األسـطوانة الـيت دون     ي وألزق منكبه األيسر بـالقرب قريبـاً  جانبه يصلّ قرب فقام إىلال

ى سـت ركعـات أو مثـان    املخلقة اليت عند رأس النيب صلى اهللا عليه وآله فصـلّ  األسطوانة
قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثالث تسبيحات أو أكثـر، فلمـا فـرغ    . ركعات يف نعليه

قال: وذكر بعض أصـحابنا أنـه رآه    عرقه احلصا. سجود حىت بلّأطال فيها ال سجد سجدة
ه بأرض املسجد.لصق خد  

بـن   عن جده علي بن مهزيار، عن احلسن ،كامل الزيارة: حممد بن احلسن، عن أبيه

                                            
 . ٥٥٣:  ٥الساطعة، الشيخ جواد بن عباس كربالئي  األنوار .١
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قـال أبـو    قـال:  ،وابن أيب عمري وفضالة، عن معاوية بن عمار ،سعيد، عن صفوان بن حيىي
صـلى اهللا   دت أن خترج من املدينة فاغتسل مث ائت قرب الـنيب إذا أر<عبد اهللا عليه السالم: 

دخولـك وقـل:    عه واصنع مثل ما صنعت عنـد فود ،بعد ما تفرغ من حوائجك ،عليه وآله
ـ  ن توفيتين قبلإاللهم ال جتعله آخر العهد من زيارة قرب نبيك ف ين أشـهد يف ممـايت   إذلك ف

  عبدك ورسولك. حممداً أنّعلى ما أشهد عليه يف حيايت أن ال إله إال أنت و
  الكايف: علي بن إبراهيم، عن ابن أيب عمري مثله.

  .أقول: وجدت يف بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه السالم
مدينـة   يستحب إذا قدم املدينة<أروي عن موسى بن جعفر عليهما السالم أنه قال: 
 ه ا مقام أن جيعـل صـومها يف  الرسول صلى اهللا عليه وآله أن يصوم ثالثة أيام فإن كان ل

  ..يوم األربعاء واخلميس واجلمعة.
 م وقل: السالم عليـك أيهـا الـنيب ورمحـة اهللا    مث قف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّ

عليك  القاسم، السالم عليك يا سيد األولني واآلخرين، السالم وبركاته، السالم عليك يا أبا
 ،ال شـريك لـه   لقيامة، أشهد أن ال إله إال اهللا وحدهيا زين القيامة، السالم عليك يا شفيع ا

وجاهـدت يف  ، ونصـحت أمتـك   ،بلغت الرسالة، وأديت األمانة ،وأشهد أنك عبده ورسوله
، وطبـت ميتـاً   ،حيـاً  طبت ،صلى اهللا عليك وعلى أهل بيتك ،سبيل ربك حىت أتاك اليقني

ابنتك سـيدة نسـاء    وعلى ،ك، وابن عمك أمري املؤمننيى اهللا عليك وعلى أخيك ووصيصلّ
 ،وأطهـر الصـالة  ، أفضل السـالم وأطيـب التحيـة    ،وعلى ولديك احلسن واحلسني ،العاملني

  وعلينا منكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.
التوبـة   وتدعو لنفسك واجتهد يف الدعاء للمؤمنني ولوالديك مث تصلي عند أسطوانة

وائت مقام جربئيـل   درت من الصالة فيها.وعند احلنانة ويف الروضة وعند املنرب أكثر ما ق
وهـو البـاب الـذي     3باب فاطمة وهو عند امليزاب إذا خرجت من الباب الذي يقال له

يا جواد يا كرمي يا قريب غـري بعيـد أسـئلك     فصل هناك ركعتني وقل: ،حبيال زقاق البقيع
ت الـدنيا  من املهالك وأن تسـلمين مـن آفـا    أن تعصمين يء،بأنك أنت اهللا ليس كمثلك ش
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إىل وطين بعد حج مقبـول وسـعي    وأن تردين ساملاً، واآلخرة ووعثاء السفر وسوء املنقلب
  آخر العهد من حرمك وحرم نبيك صلى اهللا عليه وآله. وال جتعله ،مشكور وعمل متقبل

وقبـور   مث ائت قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة فصل فيها ركعتني وزر قرب محزة
اخللـوة   ومسـجد  ؛كـثرياً  فيها فضالً ح ومسجد السقيا ومسجد قبا فإنّالشهداء ومسجد الفت

فيهـا   يوبيت علي بن أيب طالب ودار جعفر بن حممد عليهما السالم عند باب املسجد تصلّ
  ركعتني.

ع قرب النيب صلى اهللا عليه وآله تفعل مثل مـا  مث إذا أردت أن خترج من املدينة تود
ين إف هم ال جتعل آخر العهد مين من زيارة قرب نبيك وحرمهيف األول تسلم وتقول: الل فعلت

عبدك ورسولك صلى اهللا  حممداً إن توفيتين قبل ذلك وأنّ ،اهللا يف حيايت شهد أن ال إله إالّأ
  عليه وآله.

والغسـل   وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن مل ميكنك الغسل ع القرب إالّوال تود
  أفضل.

خنـتم   ،9ل إلينا من الروايات الواردة يف كيفيـة زيارتـه  مث أقول: ملا ذكرنا ما وص
وس، والشيخ والنقيب علي بن طا لفه وأورده الشيخ اجلليل املفيد، والسيدأ الباب بايراد ما
اللهم <: اهللا عنهم أمجعني واللفظ للمفيد ومؤلف املزار الكبري وغريهم رضي ،السعيد الشهيد

وأهـل   ،وأنبياءك املرسلني ،الصاحلني وعبادك ،فاجعل صلواتك وصلوات مالئكتك املقربني
على حممد عبدك  ،من األولني واآلخرين ممن سبح لك يا رب العاملني ،السماوات واألرضني

وخاصتك وصفوتك وخريتك من خلقـك، اللـهم    ورسولك ونبيك وأمينك وجنيك وحبيبك
مرتبة وأرفعه إىل أسىن  واآلخرون، اللهم امنحه أشرف يغبطه به األولون حمموداً ابعثه مقاماً

، وجاهد يف سـبيلك،  الوسيلة والرتبة العالية اجلليلة، كما بلغ ناصحاً درجة ومرتلة، وأعطه
 األذى يف جنبك، وأوضح دينك، وأقام حججك وهدى إىل طاعتك، وأرشد إىل وصرب على

م عليهم وسلِّ ،األخيار من عترته ،يتهعليه وعلى األئمة األبرار من ذر مرضاتك، اللهم صلّ
مقبول الشفاعة عندك  إليك سواهم وال أرى شفيعاً ، اللهم إين ال أجد سبيالًأمجعني تسليماً
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مـن أعـدائهم آمـل     وبـالرباءة  ،وبواليتهم أرجـو جنتـك   ،ب إىل رمحتكم أتقر ،غريهم
م وجيهاًاخلالص من عذابك، اللهم فاج يف الدنيا واآلخرة علين   وارمحـين   ،بنيومـن املقـر

  ١.>رحم الرامحنيأ اي

µ     µ     µ  

                                            
 .١٦٠ـ١٦٢:  ٩٧حبار األنوار، العالمة السي . ١





  
  
 

 

 

 

 

 

 

   رحاب سلسلة:يف

> �  H �I ذ?@ABCD��  ?@EFG�  ) <٦(  

  حممدحسني الواعظ
  

 :أعالم املدينة املنورة من بين شدقم وغريهم، ودراسات يف تاريخ املدينـة املنـورة، تـأليف   
  .ص، مصور ٧٣٦،  ـه١٤٣٩ُألوىل سنةا املؤلّف، الطبعة: الشيخ حسني الواثقي، الناشر

 التعريف نروم اليت »الشريفني احلرمني ذخائر« سلسلة من عشر احلادي الكتاب هذا
 املنـورة،  املدينـة  يف الشـيعة  علماء ورجال بتراجم الّد هذا وخيتص املقاالت، هذه يف ا

ل الكتاب ويعدة ةكثري جوانب على األضواء يسلّط موضوعه، يف والرائد بابه، يف األومنسي 
 حقّهـم،  وأجحـف  التـاريخ،  أغفلـهم  ممـا  الشريفني، احلرمين يف اإلمامية الشيعة تاريخ من
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  .اإلنصاف حق ينصفهم ومل
ـ  شدقم آل رجال وتراجم سرية يف كتاباً يؤلّف أن الفاضل املؤلّف نية يف كان ولقد  ـ

 فَوسـع  له بدا مثّ الطيبة، بلدةال كتل يف ومآثرهم أحواهلم ويدرس ـ املعروفة املدنية اُألسرة
: بعنوان الّد هذا ـ ومنه اللّه حبمد ـ فربز ، اإلمامية الشيعةاملدنيني من  أعالم ليشمل كتابه

 السريمراحل  كل يتضح العنوان خالل ومن ،>وغريهم شدقم بين من املنورة املدينة أعالم<
  .وتصنيفه مجعه يف الكتاب طواه الذي التكاملي

 الشـيعة،  حـق  إغفـال  مـن  العجاب العجب لريى الكتاب هذا طيات يف املتأمل إنّ
 فـإنّ  احليـاة، مـرارة   بعـد  حتـى  حلقهم الذي واجلور والظلم التاريخ، صفحة من وإقصائهم

كذل من أقلّ بل الواقع، من املعشار عشر يبلغون ال الكتاب يف منياملترج.  
 على حتتوي قائمة املنورة املدينة أعالم كتاب مقدمة يف الواثقي البحاثة عرض وقد

  :أمهّها ،املنورة املدينة يف الشيعة تاريخ عن البحث مصادر من مصدراً عشرين
 سـنة  حيـاً  كـان ( املـدين  شدقم بن ضامن للسيد ،األار وزالل األزهار حتفة ـ ١

  .انطهر اُألوىل، الطبعة ،هـ١٤٢٠ اجلبوري، سلمان كامل حتقيق ،)ه١٠٩٠
 ،)ضـامن  والسـيد  حسني، والسيد حسن، والسيد علي، السيد( الشداقمة ديوان ـ ٢

  .قم ،هـ١٤٣٨ سنة ط اجلبوري، سلمان كامل: حتقيق
  .الشدقمي علي للسيد الرسول، فرعي ثاين نسب يف املقول زهرة ـ ٣
  .الشدقمي حسن للسيد ،طابة سادات نسب يف املستطابة ـ ٤
  .الشدقمي علي للسيد املدينة، أشراف نسب يف الثمينة زهرةال خنبة ـ ٥
 ذخائر سلسلة من واخلامس الرابع العدد وهو الواثقي، حسني للشيخ ،املدنيات ـ ٦
  .هـ١٤٣٣ سنة طبع الشريفني، احلرمني

  :املخطوطات ومن

  .الشدقمي علي بن حسن للسيد ،احلياض وزالل الرياض زهر ـ ١
  .١٦٣٤ برقميف طهران،  سپهساالر مكتبة يف ،الشدقمي ضامن يدالس جمموعة ـ ٢
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  تاريخ إمتام الكتاب

 تأليف إمتام فيه يؤرخ الواثقي، للشيخ برسالة احلسين الستار عبد السيد مةالعال بعث
 لتطريـف  نوردهـا  الشـعرية  البـدائع  من ولكوا طبعه، وتاريخ املنورة املدينة أعالم كتاب

  :القارئ
  الرحيم الرحمن اهللا سمب

 لسـماحة ا صـاحب  يراعـة  رشـحات  من منورة الْ دينة املَ أعالم كتاب إكْمال ريخات
او،لَةيا لْفَضةالمقِّق،ا لْعحلْم فبا كاشحلُج تار،اوح َألسمبفات هلا أنامكَةبارلْم لَقاتغنـاجِم  مم 
 زالَ ال الواثقي، حسين لشيخا اُألستاذ لْمسلميناو سالمإلا حجة وآالْثار، الذَّخائرو لْوثائقا

 عـالم، الَا ُألمـة ا علَمـاءِ  سـير  ـ لزاخرا علْمه عن لْمعربا وتنقيبه لسابر،ا بتحقيقه ـ موثِّقاً
  .اِإلسالم شرائع أحكام بعض عن بعضهم وأخذ تواصلهم عن وكاشفاً

» ــمكُلُّهو ـــنل مـــوسِهللا ر سملْـــتم  
  

  »ِ الـديم  مـن  رشـفاً  أو ِ لْبحـر ا من غَرفاً
                                        * * *  

ـــ ــالم( ب ا ِ أعــة نيدلْم (ــاب ــفْر ط س  
  
  

ــفَر ــن وأسـ ــائ عـ ــعات قحقـ   ناصـ
  

ــا ــواثقيا( حبانـ ــه) لْـ ــدى بـ   وأسـ
  

يــاد ــد أيـــ ــات بالْفَرائـــ   مترعـــ
  ــم ــار وكَـ ــم ِ آثـ ــن ٍ علْـ ــا  ١بـ   عنـ

  
ــت ـــ فَآبـ ــينا( بـ ــات) ِ لْحسـ   موثَّقـ

  ــــفحأتكُــــلَّ و ــــاثحلْــــق ببع ٍ  
  

ــيس ــانَ ٍ نفـ ــوس كـ ــاةا  ٢منفُـ   لْوعـ
  يتلُـــوا لْيـــوما ـــذا ذا هـــو وهـــا  

  
  بينـــــات  ٍ فكْـــــر  آي علَينـــــا

  
                                            

١ .،ر بنلْباِءا بكَس ديدشتنا ووةا لنحوفْتنَ: لْمدعب.  
  .قْتنائها يف بونَويرغَ فيه لْوعاةُا يتنافَس الذي: لْوعاةا منفُوس. ٢



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٤٨ 
 

ــر ــر وينشــ ــالم ذكْــ ــداة أعــ   هــ
  

مــال ــ  ١عي ــارفهم يف ـ ــ مع ــات ـ   ثق
ــوا   عــدى د هِإلا ل،ــه ــا ل ــروا كَم حت  

  
ــةُأل ــد مـ ــع  ٢أحمـ ــتاتا جمـ   لشـ
  ــن ــارهم وعـ ــفَت آثـ ــتور كُشـ   سـ

  
ــت ــد فَالحــ ــراتا راريكَالــ   لنيــ

ــا   ــانَ وم ــتالفا ك أيا خــر ــاً ل   يوم
  

ــن ا عالنصــاف ــثْين ٣ي  ا ذَويــات   لثَّب
  فَـــرض ســـالمإلا أخـــوةَ فَـــإنَّ  

  
ــا ــوصا يف أتانـ ــاتا لْنصـ   لْمحكَمـ

  ــب سحــين و ب ــة ــن املَدين ــار م   ٍ فَخ
  

مهـــــر جـــــواريخل نـــــاتالكائ  
  قَــــدو فَــــدرمهم تــــيمــــل بعفَض ٍ  

  
مهلَــــتأوــــىن وبأس مــــاتاملَكْر  

  ــذل ــا كلـ ــن أمهـ ــلِّ مـ ــدب كُـ   ٍ حـ
  

  للْهــــداة قــــاف كُــــلُّ وصــــوبٍ
ــين مـــن لينهـــلَ   ــا لْعلْـــمِا معـ   فيهـ

  
ــر ــونَ أنْ ويفْخـ ــن يكُـ ــداة مـ   الشـ

  وــــدغيو ــــدعذا ببكُــــلِّ ك فَــــن  
  

حطـــــاً،محـــــاً يفات لَقـــــاتغلْمل  
  ٍ عــزم حليــف كُــلُّ يكــونُ ككــذا  

  
دـــديم شـــزالْح ـــنمـــاض م ٍ آتو  

ــرت وإنْ   ــآثرهم نشــ ــوىب مــ   فَطُــ
  

ــن ــا لمــ ــآثر أحيــ ــرات مــ   داثــ
  لُدخــــيس هكْــــرــــراً ذطــــاً عيذَك  

  
   ٤لناضــــراتا باجلنــــان ويحظــــى

  
                                            

  .البحر: لْميما وآخره م،لالّا على لْياِءا بتقْديم لْعيلَم،ا جمع: لْعيالما. ١
٢ .،دمأح وعنمم نم ،فرالص رفصنا وه راعاةمنا كَمال لزلْو.  
 يـثْين  الَنَّ خطَأفـاحش؛  وهو لْياِء،ا بضم يلْفظُونه لْعصرِيينا من راًكَثي لكن ثُالثي، الَنه لْياِء؛ا بفَتح يثْين،. ٣

ملْياِء،ا بض ناهعه مدمحي فُهصير، ويبالْخ قَدالذَّم يف قليالً يأيت و عا مةنا لْقَريارفَةن لْصح،ا عدهلم لْمكَقَو :ذَكَر 
  .علَيه الثَّناَء حِسني ولَم فُالناً

  .اخلُضرة اخلالصة: لْمعجمةا بالضاد الناضرةُ،. ٤
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ــدم ــا فَقَــ ــا ليمينبــ ــي أبــ ــاب  ١علــ ــاتا كتــ ــالحاتا لْباقيــ    ٢لصــ
  حريــــــاً«: أرخ دم، وبــــــالْتوفيق

  
ــ ــاَء ككتابـ ــور جـ ــاتا موفُـ   »لْهبـ

ــنة   ــج ١٤٣٨ سـ      ) ٣٣٢(     )٥(     ) ٤٤٣(  )٢١٩( = هـ
الغ املَليك هنفا عار عتالس دبفّاراَألقَلُّ ع  

 ةجالْح يذ نم نريشايف الع ةنس نرام مـه ١٤٣٨لْح  

  :نبذة عن الكتاب 

 اليت اُألسرة وهي الكتاب، من وافراً قسماً الشدقمية اُألسرة رجال تراجم تشغل. ١
 ،:البيـت  أهـل  معـامل  نشر يف كبري دور هلا وكان العلم، وفضل النسب شرف بني مجعت
  .شاهيني والقطب الصفويني احلكّام مع واسعة ودية عالقات هلم وكانت

 فقد كولذل املنورة، املدينة تاريخ على ناصعة جلية بصمات اُألسرة هذه تركت وقد
  .مباشرةً الكتاب اسم بعد امسهم ورد وقد ،غريهم دون العنوان يف املؤلّف خصهم

 الشـيعة  وأعالم اللرج) ١٥٨مئة و مخس و مثانني ترمجةً ( على الكتاب يشتمل. ٢
 املصـادر،  سائر يف ترد ومل مرة، ألول أغلبها تطرح تراجم وهي املنورة، املدينة يف اإلمامية

 جديـدة  معلومـات  الكتاب هذا يف القارئ جيد املصادر سائر يف املذكورة التراجم حتى بل
  .املطبوعة ملصادرا مثّ وبالذات، أوالً مئة خمطوطة ثالث هي ومصادره الكتاب فمواد عنهم،

 املدينة يف الشيعة رجال عدد أنّ الريب يشوبه وال كالش يعتريه ال الذي املعلوم ومن

                                            
 الوحيد بابنه الصواب،كُني مهيع على وإياه تعاىل اللّه ثَبتنا الكتاب، مؤلِّف لْواثقيا لْعالمةا كُنيةُ: وعليبأ. ١

  .الواثقي حممدعلي املهندس
اِلَحاُت  َواْلَباِقَياُت ... (: تعاىل قَوله إىل إشارةٌ الصاحلات، باقياتال. ٢  ،)أََمـالً َوَخـْ�ٌ اً ثََوابـ كَ َربِّـ ِعْنـدَ  َخـْ�ٌ  الصَّ

 الطّاهرة عترةلْا مذْهب هوعلَيه ما على آيةً) لْبسملَةا( آعتداد مع آلْكَهف، سورة من ربعونَألاو السابعةُ اآليةُ
هملَيع المالس.  
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 حديثة تراجم كوا مع ،الكتاب يف الواردة التراجم متثِّل ال بل بكثري، كذل من أكثر املنورة
 املدينـة  أنّ خالتـاري  أربـاب  نـص  وقد ، كذل من أقلّ بل باملئة، واحدة نسبة إالّ ومتنوعة

 8نيالصادقَ نيالباقر نياإلمام عصر و الوحي عصر منذ اإلمامية بالشيعة زخرت املنورة

  .املتأخرة العصور إىل
 فضـلهم،  وخبسـوا  حقّهـم،  أجحفـوا  املؤرخني أنّ عليه، ويتلهف له فيؤس مما لكن

 التاريخ، صفحة عن هموحمو األجيال، جتاهلتهم حتى ذكرهم، عن وصدوا علمهم، وأنكروا
  .مذكوراً شيئاً يكن مل وكأن

ــأن ــن مل ك ــني يك ــوناحلَ ب ــفا إىل ج الص  
  

ريــم ــمر ومل ،سـ ــةَ يسـ ــامر مبكَّـ   سـ
 إىل وانقـادت  الـدنيا،  وحب اهلوى، اتبعت اليت املأجورة األقالم نتيجة إالّ كذل وما  

  .والباطل الزيف وسطّروا والثروة، السلطة ذوي
 يومنـا  إىل الوحي عصر منذ املنورة املدينة يف اإلمامية الشيعة تواجد املعلوم نم. ٣

 العصـور  أكثـر  من كان 8نيالصادقَ نيالباقر نياإلمام عصر أنّ البديهي من نّأ كما هذا،
 الكتـاب  يشمل وال ،شخصاً آالف مخسة 7الصادق عن الرواة عدد جتاوز حتى ازدهاراً،

  .املباركة السلسلة هذه من آخر كتاب إىل أوكلهم وقد املدنيني، ةالروا أحوال دراسة
 املعظّمـة  مبكّة ااورين أعالم وكتاب الكتاب هذا بني الفارق أنّ القارئ يالحظ. ٤

 فيه منياملترج فإنّ الكتاب هلذا خالفاً نائية، بلدان من وردوها قد كذا يف منياملترج أنّ هو
 املهـاجرين  مـن  فـيهم  ولـيس  األصـليني،  وأبنائهـا  وسكّاا نةاملدي قطّان منکان أکثرهم 

  . اليسري الرتر إالّ وااورين

  ملحق الكتاب 

 وهـي ، دراسـات يف تـاريخ املدينـة املنـورة     ملحق مهم وهـو  على الكتاب يشتمل
  :التالية واملالحظات الفوائد على تشتمل

ـ امل جمـد  بـأمر  البقيـع  يف :ألئمةا قبة تعمري تاريخ) أ  القـرن  يف الرباوسـتاين  القمـي  كل
  .اهلجري السادس
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 الـذي  ـ القمي كاملل جمد أنّ يتبين املؤلِّف مجعها اليت التارخيية النصوص خالل ومن
 منها جليلة آثار له كانت ـ عليه والثناء ومدحه وإميانه تشيعه على نيالفريقَ مصادر  أمجعت
  .البقيع يف :األئمة قباب إعمار

  البقيع يف الشهيدة الصديقة حزن دار) ب

 هلـا  فـبىن  النـاس،  عـن  وانعزاهلـا  أبيها بعد 3الزهراء بكاء التارخيية الثوابت فمن
 على :األئمة مرقد شرقي على وكان البقيع يف احلزن دار قُل أو ،ظالالً 7أمرياملؤمنني

 يف وجـوده  يثبـت  امم القدمية املصادر من تارخيية نصوصاً املؤلّف وجيمع ١.متراً عشرين بعد
  .املنورة املدينة آثار منهدموا  فيما هدموه حتى السالفة القرون

 للرحالـة  اإلرشـادات  و ،)هـ٥٦٦ م( مازة البن األذكار لطائف: املصادر تلكم ومن
  ...وغريها الشدقمي حسن للسيد الرياض زهر و ،جبري ابن رحلة و ،)هـ٦١١ م( اهلروي

   7احلسني لبين ينةاملد يف موضع الغابة) ج

 خاللـه  من يتبين) ٩٧٩: ٣( للفريوزآبادي املطابة املغامن عن هماًم نصاً املؤلّف يورد
 مـن  كانوا وأنهم ،7احلسني لبين كان ـ املدينة من بريد حنو على موضع وهو ـ الغابة أنّ

ـ  احلسـني  بين غري من ـ شيعي مدينّ عاملٌ فيها كان كما آبائهم، ج على اإلمامية الشيعة  ـ
  .لقبه أو بامسه سعفناي مل
   7الرضا اإلمام عهد يف البقيع تاريخ من) د

 ٢٨٢: ٦٦البحار :الحظو أيضاً  ،٣٦٨:( الكشي رجال من مهمة رواية املؤلّف يورد

                                            
. الجند فيما بأيدينا أي مصدر معترب هلذا اخلرب، أللهم إالّ ما قاله املرحـوم احملـدث السـي يف حبـاره:     ١

أقول: وجدت يف بعض الكتب(؟!) خرباً يف وفاا أحببت إيراده وإن مل أجده يف أصل يعـول عليـه: روى   
دي(؟!) قال.. مثّ إنه بىن هلا بيتاً يف البقيع نازحاً عن املدينـة يسـمى بيـت األحـزان..     ورقة بن عبداهللا األز

  . اليوسفي الغروي.١٨٠ـ١٧٧ـ١٤٧: ٤٣حباراألنوار
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  :اخالهل من يتبين
  .سالنا نفوس يف البقيع مكانة على ينم مما ،كآنذا البقيع يف الغرباء دفن من املنع ـ ١
  .عليه قائماً متولّياً للبقيع أنّ ـ ٢
  .باملاء اجلديد القرب رش استحباب ـ ٣

  >النخاولة< كلمة حول حتقيق)  ه

 يف العاملون: أي النخاولة ومعىن املدينة، يف الشيعة من قسم النخاولة أنّ املعلوم فمن
ـ  املصـنفات  يف الكلمـة  هـذه  استعمال تاريخ املؤلّف يستعرض النخيل،  أنّ ويؤكّـد  ة،القدمي
 عـن  يعبـر  فرحون ابن فإنّ البعض، يتوهمه كما النخاولة يف منحصر غري املدينة يف التشيع
  ، و غري الشيعة هم ااورون.األصليني املدينة قطنة كوم منه يفهم مبا الشيعة

  .النخاولة من والتأليف القلم أصحاب من مجلة أمساء املؤلّف يسرد مثّ

  نيالشريفَ نياحلرم بتعمري الوراميين سرةاُ تعاهد) و

 يف القـزويين  اجلليـل  عبد والشيخ األنساب يف السمعاين من مهماً نصاً املؤلّف يورد
 بتعمري تتعاهد كانت املتمولة الشيعية الوراميين سعد أيب الدين رضي أسرة أنّ النقض کتاب

  .كذل وغري األرزاق وإرسال لنورا مشوع توفري من هلما خريام وكثرة الشريفني احلرمني

  نياحلرم على الكاشاين الدين جمد موقوفات) ز

 وقـد ) هـ ٥٣٥ت( الكاشاين حممود بن فضل بن اهللا عبيد أبوالقاسم الدين جمد وهو
  .كذل وغري ن،يالشريفَ نيواحلرم والرباطات واملساجد املدارس على كثرية أمواالً وقف

  دينةامل يف الصيحاين احلائط) ح

 يف حبـائط  7وأمرياملـؤمنني  9اهللا رسـول  مـرور  مضـموا  روايةً املؤلّف يورد
  .فيه النخل الصيحاين املدينة،

 وهـو  عصـره،  إىل موجود احلائط هذا أنّ) ٤٤٨:( ارباألخ عمدة يف العباسي ويعلّق
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  .املدينة يف احلسني بين أشراف من ينياحلس الطفيلي سليمان بن الصفوي الشريف بيد

  املدينة يف 7العسكري اإلمام ارد) ط

احلسـن   اإلمـام  بيـت  وجـود  علـى  يـدلّ  الفريوزآبادي من مهماً نصاً املؤلّف يورد
 الدراسـات   يف ليـه إ رشي مل مما وهو النبوي؛ املسجد قرب املنورة املدينة يف 7العسكري
  .املعاصرة

   املدينة يف اهللا أمر أسعد دار) ي
 قبور جبانب اهللا أمر ألسعد بيت وجود على يدلّ كبزر آقا للشيخ نصاً املؤلّف يورد

  ).٦٥٨ :٢( مبكّة ااورين أعالم للتفصيل وراجع ،ٍ تشيع بيت وهم البقيع

 ــ  ٥٨٣حكـم ( املنـورة  املدينـة  أمـري  القاسـم  بـن  مجاز الشريف خبطّ الكرمي املصحف) يا
  )هـ٦١٢

 املوسوي املكّي علي بن حممد يدللس املقول زهرة حاشية كتاب من نصاً املؤلّف يورد
  .ة الشريف مجازذري عند املصحف بوجود فيه يصرح

   القراقر) يب
 عليـه  نـص  كمـا  ،8علـي  بـن  احلسـني  آلل املدينـة  أعـراض  مـن  موضع وهو

  ).١٠٢٨: ٣( ةطابامل املغامن يف الفريوزآبادي
   خاخ) يج

 بتصريح 7الرضا موسى بن علي اإلمام مرتل فيه وكان احلرمني، بني موضع وهو
  ).٧٧١: ٢( أيضاً الفريوزآبادي

  7محزة الشهداء سيدحجر عند ضريح  على املنقورة الشعرية األبياتذکر ) يد
  قبا مسجد عند 3الزهراء فاطمة ومسجد 7علي اإلمام مسجد) يه

  .ماليو هلما أثر وال ،املكّية كاملناس يف النراقي الفقيه عليهما نص املسجدان وهذان
  عاشوراء يوم البقيع يف 7احلسني اإلمام على العزاء إقامة) يو
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عنـد  احلسـني  مقتل يقرؤون كانوا الشيعة وأنّ ،الطلب بغية يف العدمي ابن عليه نص 
  .عاشوراء يوم البقيع يف األئمة قبور

  املنورة املدينة على سوراً بىن من أول الديلمي الدولة عضد) يز
أديبـاً  الدولـة  عضـد  كان وقد ،)٨٥٦: ٢( املطابة املغامن يف الفريوزآبادي عليه نص 

  ).٤٢٦ ـ   ٤١٥:  ٨( الشيعة أعيان يف ترمجته الحظ ا،عشري اثىن شيعياً شاعراً عاملاً
  .البلدان سائر يف ملعاريفهم اهلدايا بعض إرسال عند املدينة أهل لبعض الشعر من بيتان) يج
  ملنورةا املدينة تاريخ يف قدمية كتب) يط

 إىل اإلشـارة  مـع  ،املنـورة  املدينـة  تاريخ يف القدمية املصادر بعض إىل املؤلّف يشري
  .منها املهمة واملخطوطات طبعاا

  البقيع يف :ألئمةا و النيب زيارةلو الكعبة حول للطواف موقوفات) ك
 إليرانيةا الدولة رجال من) آقا نظر حق احلاج( موقوفات عن توضيحاً املؤلّف يورد

 يف :واألئمة النيب عنه يزور أو الكعبة، حول عنه يطوف ملن أمواله من قسماً وقف الذي
  .البقيع

  املخطوط احلياض زالل و الرياض زهر كتاب من تارخيية ملتقطات) كا
 حسن السيد مؤلّفه خيص ما هنا أورد املؤلّف، قبل من التحقيق فيه كبري تأليف وهو

  : كالتايل وهي املنورة، املدينة بتاريخ يرتبط ما أو قميالشد علي بن
  .الرياض زهر بتأليف ابتدأ كيف ـ ١
  .جفاف وادي ـ ٢
  .احلسنية احلديقة هي شاس، ـ ٣
  .الشدقمي احلسن شعر من ـ ٤
  .3للزهراء األحزان ودار 7علي اإلمام مسجد عمارة ـ ٥
  .السمرقندي احلسني بن دحمم إنشاء من الشدقمي احلسن مدح يف رجوزةاُ ـ ٦
  .7علي سب عن الغور والة امتناع ـ ٧
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  .عليهم للصالة النبوي املسجد إىل الشيعة جنائز إدخال منع ـ ٨
  .السوارقية القرية ـ ٩

  .الزوراء باسم املدينة يف زقاق ـ ١٠
  .غرس بئر ـ ١١
  .العهن بئر ـ ١٢
  .وقالس يف عربد الوحادي بلول بن علي السيد ـ ١٣
  .السرارة احلديقة ـ ١٤
 وألمحـد  للحسن) األرحضية(=  الرحضية املزرعة مني أيب مكّة شريف إقطاع ـ ١٥
  .الشدقميني
  .حوله ثارت اليت الفنت وبعض هـ٦٥٤ سنة يف النبوي املسجد احتراق ـ ١٦
  .قبا مسجد غريب العصبة مزارع ـ ١٧
  .مكّة يف الشدقمي الدار ـ ١٨

  .اهلند بالدكن نگر أمحد يف احلاكمة شاهية النظام ُألسرةاو شدقم آل بني العالقات) كب
 يف شـاهية  والنظام الشداقمة بني الودية العالقات تاريخ عن دراسة البحث هذا ويف

  .شتى مصادر من املؤلّف نصوصها مجع املصاهرة، إىل الحقاً أدى الذي اهلند
  الصفوية السالطني وبني املدنيني، ةالساد من وغريهم شدقم آل بني العالقات) كج

 مـن  التقطهـا  اليت النصوص من مجلة املؤلّف يورد بالبحث، جدير مهم موضوع وهو
  :كالتايل وهي خمتلفة، مصادر

  .بالصفويني الرياض زهر صاحب الشدقمي حسن السيد عالقة ـ ١
  .الصفوي اسعب بالشاه الشدقمي احلسن بن حممد بن سليمان السيد لقاء ـ ٢
 والشـاه  األول عبـاس  بالشـاه  الشدقمي  احلسن بن علي بن تقي السيد عالقة ـ ٣

  .الصفويني صفي
 الصفوي عباس بالشاه الشدقمي احلسن بن علي بن التقي بن علي السيد عالقة ـ ٤
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  .الثاين
  .لاألو الصفوي عباس بالشاه الشدقمي احلسن بن حسني السيد عالقة ـ ٥
 عبـاس  بالشـاه  املـدين  الوحاحـدي  عرمـة  بـن  علي بن بديوي بن عامر لقاء ـ ٦
  .األول الصفوي

 إمساعيل الشاه ابن طهماسب بالشاه املدين رملي بن علي بن حممد بن قناع لقاء ـ ٧
  .الصفوي

  .الصفويني طهماسب والشاه إمساعيل للشاه املدين قداح بن رمال مالزمة ـ ٨
  .الصفوي سليمان بالشاه مسعود األمري بن علي لقاء ـ ٩

  .املدنيني السادة ببعض الصفوي طهماسب الشاه عناية ـ ١٠
  .الصفوي سليمان بالشاه ولقائه إصفهان إىل محود بن فاضل توجه ـ ١١
  .إصفهان إىل املدين غديفان السيد مسافرة ـ ١٢
  .إصفهان إىل وسنام بن محاد بن صاحل بن مهنا السيد مسافرة ـ ١٣

  )هـ٩٢٣( سنة ايتها ويف) هـ٦٤٨ سنة( اململوكي العصر بداية يف املدنيني الشيعة عدد) كد
  املدنيني الشيعة األشراف السادة من املنورة املدينة مراءاُ) كه

  .املدينة يف األشراف الشيعة ُألمراء اسم مئة من يقرب ما على حتتوي القائمة وهذه
  املنورة املدينة يف العجم أرض) كو

  .إِليه آلت وما املنورة املدينة يف يرانإل كانت أرض لقطعة وتوثيق حبث
  ثالث مکاتبات مدنية ) كز

 كانـت  اُألوىل الرسـالة  أنّ واملظنـون  املدنيني، السادة إىل إيران رجال من رسالتان
 حمتـوى  ذات وهي رة،املنو املدينة يف العلماء السادة إىل ا بعث الصفوية، السالطني ألحد
  .املؤلّف بتعريبها قام بالفارسية كانت والرسالة ودي،

 اجلزائـري  املوسـوي  حسـني  حممـد  السيد بن علي حممد السيد من الثانية والرسالة
 الـيت  املوقوفـات  حول واحملتوى املنورة، املدينة يف السادة من مجلة إىل) الثاين عشر القرن(
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نياحلس السادة ختصرة املدينة يف نية الروضة خدمة وبعض املنوالنبوي.  
  .البنغال سلطان إىل املنورة املدينة يف احلسينيني األشراف السادة من ثالثة ورسالة

   السابع القرن يف 9النيب قبة بناء) كج
  ).٢٢٢ ـ ٢٢١:( إربل تاريخ يف املستويف ابن أورده تارخيي نص وهو

  الغرقد والبقيع املنورة املدينة مدح  يف البحراين البالدي علي الشيخ قصيدة) كط
  آخر اليت مل ترد يف مصدر الفريدة وقصيدته املنورة، املدينة شعراءأحد ) ل

  األعالم املترجمني يف الکتاب:

ن وردت ترامجهم يف الکتاب؛ ليقف القارئ علٰی يمساء األعالم الذو إليكم قائمة بأ  
  التقادير: قلّأأمسائهم علی 

    القويضي النصر أيب ابن
    الشدقمي شدقم بن ضامن بن إبراهيم أبوالنصر الدين نظام السيد
    املدين احلسيين حممد بن أبيطالب بن عبدالواحد بن إبراهيم السيد
      الطباطبائي القمي علي حممد بن حممود السيد بن إبراهيم السيد
  الدين جمد الوحاحدي، املدين احلسيين حممد بن طالب أبو السيد
    املدين شدقم بن ضامن السيد ابن النسابة القاسم أبو الدين مجال السيد

    املدين الشدقمي شدقم بن علي بن سعد بن أمحد السيد النقيب
    احلمصي اجلالل بابن املعروف سامل، بن الكرمي عبد بن أمحد الشيخ
    اللواساين دأمح السيد
    إدريس السيد

    الرياض زهر صاحب الشدقمي حسن السيد ابنة احلسن ماُ السيدة
                           بالسليمان الشهري الكليب، املدين سليمان بن حسن بن اهللا عبد بن الدين تاج الشيخ

  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي ابن الشدقمي تقي السيد
    العلوي املدين أمحد بن ثابت السيد
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  املدين التماري احلسيين جويرب بن حممد بن جابر السيد
  املدين سامل بن جعفر
  الطيبة طيبة نزيل احلسيين أمحد بن حسن السيد
  املدين البحراين اهللا عبد بن حسن الشيخ

    املدين احلسيين سنان ابن عزير امللقَّب حسن السيد القاضي
    اخلراساين العصار حسن السيد
  املدين العبيديل احلسيين الوهاب عبد بن سنان بن علي بن حسن السيد
    املدين احلسيين شدقم بن علي بن حسن الدين بدر السيد
     نسبه

    والدته
    نشاطاته
     مشاخيه

     حسن للسيد الكبار العلماء إجازات
    الشداقمة لبعض إجازة
  العلمية آثاره
  شعره

  مكتبته
    تكملة
  وفاته تاريخ
  القطيفي احملسن عبد بن النيب عبد بن علي بن حسن الدين بدر الشيخ

  املدين الوحادي احلميضي عمرية بن حسن الشريف
  املدين الدين كمال بن حسن
  املدين أمحد بن حسني الشيخ
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  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن ابن الشدقمي حسني السيد
  آبادي الدين  احلسني
  املدين ربيعة بن حسني الشيخ
  املدين محيد بن موسى بن سعيد بن حسني
  املدين احلسيين الشدقمي احلسن بن علي بن حسني السيد
  املوجودة حسني السيد أشعار
  الشعراء كبار إنشاء من حسني السيد مدح

    مكتبته
  أوالده 

  املدين احلسيين ]...[ علي احلسني بن علي احلسني
  املدين احلسيين اجلمازي صقر بن حممد بن مصطفى بن محزة السيد
  الشدقمي محدين أمحد بن خليفة السيد
  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي بن احلسني ابن الشدقمي الرضي السيد
  املدين قداح بن رمال
  الطربسي زمان املوىل
  جعفر بن سعد

  السكاكيين
  املدين الشدقمي خضر بن حممد بن سلطان السيد
  السليماين املدين سليمان بن حسن بن اهللا عبد بن سليم الشيخ
  املدين الشدقمي احلسن بن حممد بن سليمان السيد
  املدين القاضي احلسيين نميلة بن الوهاب عبد بن سنان الدين مشس
  املدنيني القضاة الوهاب عبد بن سنان بن القاضي هاشم ابن سنان السيد
  القمي إمساعيل بن جربئيل بن شاذان أبوالفضل الدين سديد الشيخ



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٦٠ 
 

  آثاره
    مشاخيه
  تالميذه

  الشدقمي احلسيين شاهني السيد
  املدين الوحاحدي مقبل بن سرداح بن شاهني السيد
  الرياض زهرل املؤلِّف احلسن بن علي بن شدقم السيد
  النيشابوري املعايل أيب بن اإلسالم درص الشيخ
  لزهر الرياض املؤلِّف احلسن بن علي بن شدقم بن ضامن السيد
  آثاره
  املدين الوحاحدي عرمة بن علي بن بديوي بن عامر

  الرشيت اجليالين الفقيهي احلسني عبد الشيخ
  الركايب النجفي احلسني عبد الشيخ

  ماجد وأب املدين، احلريب حسن بن الرحيم عبد
  املدين احلميد عبد بن صاحل بن العزيز عبد الشيخ
  املدين احلسيين العظيم عبد السيد
  اإلسترآبادي احلسن بن) خ عبدكي،( كعبد الدين معني الشيخ
  املدين بالسليماين الشهري سليمان، بن حسن بن اهللا عبد الشيخ

  املدين احلسيين طالب أبو بن الواسع عبد
    األحسائي الوهاب عبد بن حممد بن بالوها عبد الشيخ
  املدينة قاضي املدين الوحاحدي احلسيين نميلة بن الوهاب عبد السيد

ين عزين نور بن الدسعيد أيب علي الد  
  عاملي اجلبل علي الشيخ
    الفرعي سيالعالّ علي الشيخ
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  املدين معصوم ابن :بـ الشهري الدين صدر علي السيد
    احلانيين العاملي أمحد بن علي الشيخ
  العمري حامد بن أمحد بن علي الشيخ
  املدين هاشم بن خمتار بن عطية بن أمحد بن يوسف بن أمحد بن علي

  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي بن تقي ابن الشدقمي علي السيد
  املدين احلسيين شدقم بن احلسن بن علي السيد

  اإلسالمية البالد يف ءالعلما بكبار عالقاته
  علي للسيد الزيدي القاسم بن حممد اإلمام باهللا املؤيد إجازة
  العلمية آثاره

  شعره من أمنوذج
  علي السيد بطلب ألِّفت الّيت الكتب
  علي السيد مكتبة
  وفاته تاريخ
    شدقم بن علي بن حسن ابن النقيب علي السيد
  املشهدي حيدر شاه بن علي
دالساملدين القاضي احلسيين سنان بن علي ي  

  املدين سرداح بن شاهني بن عامر بن علي السيد
    املدين عزيز بن يوسف الدين صفي الشيخ ابن علي الدين نور

  الفرعي اهللا عبد بن علي الشيخ
  املدين احلسين العلوي عرفة بن علي الدين مشس السيد

  احللّي السكُون بن علي بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو
  املدين احلبويب عمران السيد
  شعره
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  الشعراء أشعار يف رثاؤه
    احلسيين سنان ابن القاضي هاشم بن عيسى الدين فخر

  املدين احلسيين العلوي السبيع بن قريش السيد
  مشاخيه تتمة

  عنه الراوون
  آثاره

  الكتب بعض على خطوطه
  املدين رملي بن علي بن مدحم بن قناع

  )القاشاين(=  القيشاين
  املدين الشدقمي احلسن بن حممد بن حمسن السيد
  املدين شدقم بن علي بن احلسن بن محدين أمحد بن حممد السيد
    املدين خملوف بن احلسن بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد
    املدين ايناللَّواس احلسيين أمحد بن حممد السيد
  املوسوي احلسيين اجلمازي النذيري أمحد بن حممد السيد
  الطالقاين أمحد آل تقي حممد السيد
  املدين التماري جويرب بن حممد بن جابر بن حممد السيد
  املدين احلسيين التماري جويرب بن حممد السيد

  خطّه من منوذجاُ
    وهم دفع

  الشريف اآلملي احلسن بن حممد الشيخ
  بنعمة املعروف املديين املوسوي العلوي احلسن بن حممد السيد
  املدين احلسيين شدقم بن علي بن احلسن بن حممد السيد
  الشدقمي حممد للسيد العاملي حسن الشيخ إجازة
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  خامته ونقش خطّه
    دينامل الوحادي ثابت بن حممد بن صقر بن دبيكل حممد السيد
  احلسيين الظاملي احلياري عامر بن صاحل بن حممد السيد
  العمري حامد بن أمحد بن علي بن حممد الشيخ

  الدين مراجع من وكاالته
  احملسنية العمارة

  احلسينية) الكُتاب( املدرسة
  األحداث قلب يف الشيخ
    وفاته

  الكبار املعزون
    عقبه

  الشعراء أشعار يف رثاؤه
يد دالساد بن علي بن حمماملدين احلسيين طر    

  املدين األعرجي احلسيين محزة بن قاسم حممد السيد
  املدين احلسيين السندي اهللا عبد بن كربيت حممد السيد
  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن حممد بن حمسن ابن الشدقمي حممد السيد
  العصار اللواساين احلسيين حممود بن حممد السيد
    مسكناً املدين أصالً، الشوشتري اجلزائري املوسوي مهدي حممد السيد
  املؤلِّف احلسن بن علي بن احلسني ابن الشدقمي مرتضى السيد
  الرياض زهرل املؤلِّف احلسن بن علي ابن الشدقمي مرتضى السيد
  املدين) املشيع ابن: أو( املشيع
  املنورة املدينة قاضي املدين احلسيين سنان بن مهنا دينال جنم السيد
  والعراق الشام إىل مهنا السيد هجرة
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  املدين مهنا للسيد تعاىل اهللا من مكرمةٌ
  العلمية آثاره
    مهنا السيد شعر

  املدين مهنا للسيد اإلجازات 
  مهنا السيد عقب
  املدين جعفر بن حممد بن ميزان
    احلسين احلسيين أمحد بن علي بن النسابة اهللا نعمة السيد
  املدين احلسيين منيلة بن الوهاب عبد بن سنان ابن القاضي هاشم السيد
  املدين الوحاحدي سنان بن قاسم ابن القاضي هاشم السيد
  احلسيين املدين يافث بن يافث السيد

    الصفي بن يعقوب
  املدين الوهاب بدع بن سنان بن هاشم بن يعقوب
  املدين الشريشي يوسف الشيخ

  احلسيين الوهاب عبد بن سنان بن هاشم بن يوسف الدين جنم
  احلسيين املدين كمال بن الواحد عبد آل من العلماء أحد ذكر يف

  املدينة إىل أنفسهم نسبوا مجاعة

  املدين الشريفي النسابة احلسيين العابدين زين بن إبراهيم السيد
  املدين أمحد خالشي
  العاملي احلسن ابن باملدين الشهري أمحد

  حيالفالّ األحسائي املدين الربعي احملسين أمحد الشيخ
  مدين بنان

  املدين جعفر املري السيد
  البحراين املدين املوسوي الرؤوف عبد بن جعفر السيد
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  باملدين الشهري العاملي حسن بن مجال
  مسكناً واألحسائي أصالً، املدين احلسيين علي حممد بن حاجي
  املدين حسن بن شريف حافظ
      املدين الصعيدي إبراهيم بن حسن
      اجلدحفصي األوايل املدين حسني بن عمران بن إبراهيم بن حسن
      املدين األمري عبد بن أمحد بن حسن
      املدين الدين كمال بن حسن
      اجلُبيلي احلسيين املدين حممد بن حسن السيد
      اجلنابذي األحسائي املدين احلسيين حممد بن حسن السيد
      املدين األحسائي احلسيين حممد بن الدين مشس السيد

      اهللا هداية للسيد إجازته
      احللّي البحراين املدين املكّي احلسيين عيسى بن حممد بن احلق عبد
      املدين احلسيين اهللا عبد
      املدين دمرا بن اهللا عبد
      األحسائي املدين احلسيين أمحد بن علي
      املدين الغفّار عبد بن أصغر علي
      املدين اهللا عبد بن أكرب علي
      احللّي السماوي املدين املوسوي احلسيين سلطان بن احلسني عبد بن علي
      املازندراين املدين القاضي فاضل بن علي
      الغروي املدين املكارم أبو بن إبراهيم بن حممد بن علي

      املدين احلسيين حممد بن حمسن
      الكاظمي املدين حممد الشيخ
      اجلنابذي املدين حممد السيد
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      املدين باقر حممد
      املدين األردستاين احلسيين احلسين صاحل حممد السيد
      اطاخلطّ العلوي احلسيين املوسوي املدين طاهر حممد السيد
      البحراين املدين حسن احلاج ابن علي حممد الشيخ

      املدين مرتضى
      املدين املوسوي مهدي حممد السيد
      اخلراساينّ املدين اجلمازي احلسيين حممد بن حسن بن موسى السيد

      املدين حسن مري بن خسرو مري
      املدين حممد مري
      املدين احلسيين رضا حممد مري بن عرب حممد مري

      املدين حسني بن هاشم السيد
      املدين هادي بن حيىي

      اجلزائري املدين احلسيين غالب بن يوسف السيد

µ   µ   µ
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  بن عازب األنصاري الرباُء
  
  

 حممد سليمان
 

جـدا لكـلّ    تركوا تارخياً وسريةً وآثاراً تعد مصدراً مهماً مما ال شك فيه أنَّ الصحابة
من يريد دراسة تلك املرحلة األهم واألخطر بكلّ أحداثها، واليت شكلت العصر اإلسـالمي  
األول، فإذا ما أردنا االطالع أو دراسة ذلك العصر؛ البد لنا مـن أن نـدرس ونتـدبر إرثـاً     

وبدعوته سواًء أكانوا من  9يات للذين آمنوا برسول اهللاحافالً باملواقف واألحداث والروا
تكرميـاً هلـم واعترافـاً منـه      ،املهاجرين أم كانوا من الذين مساهم الترتيل العزيز باألنصـار 

ٍ  بفضلهم وعظيم مواقفهم، وتوحيداً هلم بعد تنازع وتشتت، وتأليفـاً لقلـوم بعـد تبـاغض    
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 ..ٱلَِّذينَ .( عن مناقبهم يف آيات عديدة؛ فكانوا هم ٍ، حىت راح يتحدث ٍ ألكثر من قرن وقتال
واْ  َءاَوواْ  نََرصُ ْؤِثُروَن يُـ(وكانوا هم الـذين   ،)إَِلـْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  يُِحبُّونَ (وكانوا هم الذين  ،)وَّ
  .)َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  َكانَ  َولَوْ  أَنُفِسِهمْ  َعىلٰ 

صـدورهم،   9ا رسول اهللافضالً عما ورد فيهم من مناقب وفضائل وأومسة زين 
ـ منافق من أحـب  مؤمن وال يبغضهم إالّ هم إالّال حيب«قال:  9أنهالرباء  منها عن ه هم أحب

  .>اهللا. ومن أبغضهم أبغضه اهللا
  ومها أخوان ألب واحد وأم واحدة. قبيلتا األوس واخلزرج؛ فاألنصار:

بن حارثة بن ثعلبة  بنو األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر :األوس همف
بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبإ بن يشجب بـن   بن غسانا

  يعرب بن قحطان.
 ةثعلب بن حارثة بن عامر بن عمرو بن  بنو اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة :اخلزرج همو

ب بـن  بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبإ بن يشج بن غسانا
  يعرب بن قحطان.

قيلة بنت األرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر بن ماء السـماء بـن   وأمهما: 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد، وقيل: قيلة بنت كاهل بن عـذرة بـن   

. ومبا أنَّ قيلة هي أمهـم  سعد هذمي بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إحلاف بن قضاعة
وا بين قيلةمس.  

ـ م قدمية وهـي قيلـة بنـت كا   أقيلة اسم  ثري اجلزري:ابن األيقول  هـي جـدة   ف .له
م اَألوس اُو قَيلـة:  . يقـول ابـن منظـور:    لألنصار ينسبون إليها، وهي بنت كاهل بن عذرة

لـة:  يريد اَألوس واخلزرج قبيليت اَألنصـار. و قَي  ؛واخلَزرج. ويف حديث سلمان: ابنى قَيلة
 .هلم قدمية وهي قَيلة بنت كاهل ماُاسم 

ومل تكن تسميتهم بقيلة تعريضاً م أو قدحاً بأمهم، ولعلّـه كـان مـدحاً هلـم حـىت      
  وكما روي عنه أنه قال: 9أنه
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  >.وس واخلزرجبابين قيلة األ درعاًأو لسناًأالعرب  شدأمدىن بأاهللا  نّإ<
أهـل  ملا هاجر إىل املدينة، كان أكثـر   9وقد كانوا يسموم بذلك، فقد ذكروا أنه

يئسوا منـه   ؛احلر واشتد، اللظاملدينة قد خرجوا ينظرون إليه، فلما ارتفع النهار وقلصت ال
يا بين : من اليهود. وهو يف خنل له، فصاح بأعلى صوتهرجل فانصرفوا، فكان أول من رآه 

  ه.كم، فخرجوا وتلقوقيلة، هذا جدكم قد جاء يعين حظّ
يف دعتـهم بأبنـاء قيلـة     ا،سيدة نساء أهل اجلنة فاطمة الزهراء سالم اهللا عليه وكذا

، وغضت اجلماعـة دوين طرفهـا، فـال    حىت حبستين قيلة نصرها واملهاجرة وصلتها< :قوهلا
إيهاً بين قيلة، اهتضم تراث أيب، وأنتم مبرأى ومسـمع، تـبلغكم الـدعوة،    < >،دافع وال مانع

  >.عدة والعدد، ...ويشملكم الصوت، ولكم ال
  ١فهم هكذا عرفوا يومذاك.، وليس هذا تعريضاً، فخلق السيدة يأىب ذلك

قال: ، أنه عدي بن ثابتومما جاء يف فضلهم وكذا الثناء عليهم ومدحهم ما أخرب به 
مـؤمن وال يبغضـهم    الّإنصار ال حيب األ<: 9قال رسول اهللا :مسعت الرباء بن عازب قال

  !>بغضه اهللاأبغضهم أومن ، ه اهللاحبأم هحبأمن ؛ منافق الّإ
  .ياي حيدثإ :قال! نت مسعت من الرباءأ :قلت لعدي ،قال شعبة

لقد كانت هجرم واحدة من اليمن بعد ايار سد مـأرب، واسـتقر ـم املقـام يف     
يثرب، حيث األرض اخلصبة، والينابيع الـوفرية، واملـزارع الكـثرية، واألعمـال الزراعيـة      

وا حبروب ووقـائع  أك ،وبدل أن يعيشوا حياةً طيبةًأنهم  ية الواسعة النافعة...، إالّوالتجار
اهللا تعـاىل كـم أخـذت منـهم مـن       عاماً، واليت ال يعلم إالّقرابة مئة وعشرين  بينهم دامت

احلرث والنسل، وقد كانت بدايتها بيوم مسري، وايتها بيـوم بعـاث قبـل اهلجـرة املباركـة      
يضمد  إىل املدينة خبمس سنوات، وقد تطلّع عقالؤهم إىل من يصلح باهلم، 9لرسول اهللا

                                            
 ؛للطربسي ،االحتجاج ؛١٢١:  ١٩حبار األنوار  ؛: حرف القاف: قيل ١٣البن منظور  ،لسان العرب انظر .١

 .١٨٠٢٠ومسند اإلمام أمحد رقم  ؛٩٩ـ  ١٠٠ية) هجر٣٢٣للجوهري (ت ،كتاب السقيفة وفدك
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جراحهم، جيمع مشلهم، يوحد صفوفهم، يشخص هلم عدوهم، يقوي شوكتهم ضد من يريـد  
الكيد هلم...، وكأنَّ األنظار تنظر، والقلوب تنتظر منقذاً هلم، فكان موسم احلج، وكانت العقبة 

فعـرض علـيهم   ل مع طائفة من اخلزرج مل يتجازوا ستة أشخاص، يف مىن حيث اللقاء األو
.. وهم يسمعون حبماس ملا يقوله هلم، وينصـتون  اإلسالم وتال عليهم القرآن 9رسول اهللا
  لتالوته آيات قرآنية مباركة... باطمئنان

، إنه للنيب الذي توعدكم به يهود؛ تعلمون واهللا يا قوميا قوم < :قال بعضهم لبعضمثَّ 
فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علـيهم مـن   سبقنكم إليه، تفال 

  .>اإلسالم
  ..وأسلموا 9أسرعوا إىل إجابة دعوتهوبعد أن 

فعسـى أن  ، بينهم من العداوة والشـر مـا بينـهم   ، وال قوم إنا قد تركنا قومنا< قالوا:
رك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه مـن  فندعوهم إىل أم، جيمعهم اهللا بك، فسنقدم عليهم
  .>فال رجل أعز منك ه،هذا الدين، فإن جيمعهم اهللا علي

مثَّ كانـت يثـرب املوعـد، املدينـة     مثَّ كانت العقبة األوىل، وهكذا الثانية فـاألخرية،  
ودعوته املباركة بعد هجرته الشريفة إليها، وكانت اللقـاآت   9املنورة فيما بعد برسول اهللا

 أمثرت عن أوس وخزرج إخوةً مؤمنني متآخني متحابني يف اهللا تعـاىل، جتمعهـم صـفة    اليت
هلم، ووجوده املبارك بينهم، انتـهت الضـغائن واألحقـاد،     9وجرتهواحدة (األنصار)..، 

ومنعت أيدي اليهود، الذين كان هلم دور خطري يف إذكاء العداء والقتال بينـهما ومتويلـه،..!    
ملدينة، فكان شأس بن قيس من كبار اليهود وأثريائهم يف يثرب؛ قد مر فأغاض هذا يهود ا

شـاباً   فـأغرى ة مل ترق له، ٍ ومود على ناد فوجد فيه األنصار حتيط م أجواء إلفة وتفاهم
نزقاً حيفظ أشعار يوم بعاث، راح يتغىن ا، يذكرهم به، ومبا فيه من آالم ومصائب وأحن؛ 

  ، حيرك الضغائن يف قلوم، فيثريهم،...يلقي الكراهية بينهم
في الْجاهلية عظيم الْكُفْـر شـديد الضـغن علـى      فدعاًشيخا  وكانيقول الواحدي: 

من األوس والْخزرج  9الْمسلمني شديد الْحسد لَهم، فَمر علَى نفَر من أصحاب رسول اِهللا
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س قَدلجي مف  و همتـاعمج نأى ما رم اظَهفَغ ،يهثُونَ فدحتي مهعماُج   ـالح ذَاتصو هملْفَـت
نم ةيلاهي الْجف مهنيي كَانَ بالَّذ دعي اإلسالم بف نِهميـين     بـُأل بم ـعمتاج فَقَالَ: قَد ،ةاودالْع

 ما لَنا معهم إذَا اجتمعوا ا من قرار، فَأمر شابا مـن الْيهـود كَـانَ    قَيلَةَ ذه البالد، ال واِهللا
، وأنشدهم بعض قبلهبعاث وما كَانَ  معه، فَقَالَ: اعمد إلَيهم فَاجلس معهم، ثُم ذَكِّرهم بيوم

عار، وكَانَ بعاثٌ يوما اقْتتلَت فيه األوس واخلزرج، وكان الظفر ما كَانوا تقَاولُوا فيه من األش
    اثَـبوـى تتوا حرفَـاختوا وعازنفَت ،كذَل دنع مالْقَو كَلَّملَ فَتج، فَفَعرزلألوس على الْخ يهف

األوس، وجبار بن صخر أحد بـين  رجالن من الْحيين أوس بن قَيظي أحد بين حارثة من 
سلمة من اخلزرج فتقاوال وقال أحـدهما لصـاحبه: إنْ شـئْت واِهللا رددـا اآلن جذَعـةً،      
وغَضب الْفَريقَان جميعا وقاال: قَد فَعلْنا، السالح السالح، موعـدكم الظَّـاهرة وهـي حـرةٌ،     

ٍ علَى دعواهم الَّتي كَانوا علَيها في  بعضها إىل بعض جاخلزرفخرجوا إليها فانضمت األوس و
فَخرج إليهم فيمن معه من الْمهـاجرين حتـى جـاَءهم     ،9الْجاهلية، فَبلَغَ ذَلك رسولَ اِهللا

ظْهركُم بعد أنْ أكْرمكُم اُهللا باإلسـالم  يا معشر املسلمني، بدعوى الْجاهلية وأنا بين أ<فَقَالَ: 
  .>وقَطَع به عنكُم أمر الْجاهلية وألَّف بينكُم، فَترجعونَ إلَى ما كُنتم علَيه كُفَّارا؟ اَهللا اَهللا

وا السـالح مـن أيـديهم    فَعرف الْقَوم أا نزغَةٌ من الشيطَان وكَيد من عدوهم فَـألقَ 
سـامعني مطـيعني، فـأنزلَ اُهللا     9، وعانق بعضهم بعضا، ثُم انصرفُوا مع رسـول اهللاِ وبكوا

إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا ( يعين األوس واخلزرج ،)َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا(: وجلَّعز
وكُْم َبْعَد إµَِاِنكُْم َكاِفِرينَ (يعين شاسا وأصحابه ، )اْلِكَتاَب    .)َيرُدُّ
ـنَ  َفِريقـاً  تُِطيُعـواْ  إِن اْۤ آَمُنـو ٱلَِّذينَ  أَيَُّهاا َي ( وكُ ٱْلِكَتـاَب  أُوتُـواْ  ٱلَّـِذينَ  مِّ م َبْعـَد َيـرُدُّ

  ١.)إµَِاِنكُْم َكاِفِرينَ 
اِهللا: ما كان من طالع أكره إلينا مـن رسـول اهللا  قال ج دبع نفأومـأ إلينـا    9ابر ب

                                            
 . ١٠٠آل عمران :  سورة ١
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فمـا   9بيده، فكففنا وأصلح اهللا تعاىل ما بيننا، فما كان شخص أحب إلينا من رسول اهللا
 !>آخرا من ذلك اليومطيب وأ رأيت قَطُّ يوما أقبح وال أوحش أوالً

شـاس بـن    شـاس، وأنـزل اهللا يف شـأن    اهللا عـدو  كيـد  عنهم عزوجلَّ اهللا أطفأ قد
  :وما صنع قوله قيس

ُقـْل َيـا *  ُقْل َيا أَْهَل الِكَتاِب ِلَم تَْكُفُروَن ِبآَياِت ِهللا َوُهللا َشِهيٌد َعَىل َمـا تَْعَملُـونَ (
وَن َعْن َسـِبيِل ِهللا َمـْن آََمـَن تَْبُغونََهـا ِعَوًجـا وَ  أَنْـُتْم ُشـَهَداُء َوَمـا ُهللا أَْهَل الِكَتاِب ِلَم تَُصدُّ

  ١.)ِبَغاِفٍل َعRَّ تَْعَملُونَ 
ـ أحد بين حارثة بن احلارث من األوس،  أوس بن قيظي وأنزل يف شأن بـن  اروجب 

: إن لصـاحبه  فقـال أحـدمها  صخر أحد بين سلمة من اخلزرج ومها اللذان تواثبا وتقاوال؛ 
هما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا ومن كان مع... شئتم رددناها اآلن جذعة، أي حامية

  :قوله
وكُْم َبْعَد إµَِاِنكُْم ( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِكَتاَب َيرُدُّ
ُه َوَمـْن َيْعَتِصـْم ِبـاِ& َوكَْيَف تَْكُفُروَن َوأَنُْتْم تُْتَىل َعلَْيكُْم آَياُت ِهللا َوِفيكُْم َرُسولُ  * َكاِفِرينَ 

ُـوتُنَّ إِالَّ *  َفَقْد ُهِدَي إَِىل ِرصَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َ̈ َيا أَيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا اتَُّقـوا َهللا َحـقَّ تَُقاِتـِه َوَال 
َة ِهللا َعَلـْيكُْم إِْذ َواْعَتِصُموا ِبَحْبـِل ِهللا َجِميعـاً َوَال تََفرَُّقـوا َواْذكُـُروا ِنْعَمـ*  َوأَنُْتْم ُمْسلُِمونَ 

لنَّـاِر كُْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبsَْ ُقلُوِبكُْم َفأَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً َوكُْنُتْم َعَىل َشـَفا ُحْفـرٍَة ِمـَن ا
ُ ُهللا َلكُْم آَياِتِه َلَعلَّكُْم تَْهَتُدونَ  ِّsـٌة َيـْدُعوَن إَِىل  * َفأَنَْقَذكُْم ِمْنَها كََذلَِك يَُب ـْنكُْم أُمَّ َولَْتكُن مِّ

َوالَ تَكُونُـواْ  * ٱلُْمْفِلُحـونَ  ُهـمُ  َوأُْوَلــِٰئكَ  ٱلُْمْنَكـرِ  َعـنِ  َويَْنَهـْونَ  ِبٱلَْمْعُروِف  َويَأُْمُرونَ  ٱْلَخْ�ِ 
  ٢.)َعِظيمٌ  َعَذاٌب  لَُهمْ  َوأُْوَلـِٰئكَ  ٱلَْبيَِّناُت ْعِد َما َجآَءُهُم بَ  ِمن َوٱْخَتَلُفواْ  تََفرَُّقواْ  ٱلَِّذينَ َك
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  يقف بقوة كلما ظهرت عصبية هنا وحتزب هناك، وينهى عنها بقوله: 9وهكذا كان
  ١!فإا منتنة ـ أي العصبيةـ وأنا بني أظهركم دعوها <

  خزرجي؟وأوسي  أ

املقدمة املختصرة عن األوس واخلزرج؛ حنن أمام صحايب أنصـاري، وهـو   بعد هذه 
أنه اختلـف يف كونـه مـن اخلـزرج أو مـن األوس؛ القبيلـتني الكـبريتني         املتفق عليه، إالّ

من بـين  جدت اختالفاً يف نسبته إلحدى القبيلتني؛ األوس واخلزرج ومها املعروفتني، فقد و
  غسان بن األزد الكهالين القحطاين.

 بـن  الـرباء بـن عـازب   هـو   هجريـة  ٦٣٠املتوىف سنةالبن األثري  ،ففي أسد الغابة
 بن عمرو بن مالـك   بن حارثة بن احلارثأو جدعة  ارث بن عدي بن جشم بن جمدعةاحل

املدين، وكنيته أبوعمرو، أبـو عمـر، أبـو طفيـل، واألصـح       األوس األنصاري األوسيبن ا
وقبيلة اخلزرج من بين غسان بـن األزد الكهـالين   ، فهو من قبيلة األوس، وهي عمارة أبو

الرباء بن عازب بـن  هجرية:  ٨٥٢البن احلجر املتوىف سنة  ،وكذا هو يف اإلصابة القحطاين.
بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن عمرو بن مالك بن األوس احلارث 

أنـه   ع بعض االختالف، إالّم هـ،٧٧٤املتوىف سنة وأيضاً عن ابن كثري  .األنصاري األوسي
  ينهي نسبه إىل األوس فهو:

بن اخلـزرج   ثالرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلار
 ..بن عمرو بن مالك بن أوس األنصاري احلارثي األوسيا

هجريـة جـاء    ٤٦٣البن عبد الرب املتـوىف سـنة    ،أنّ نسبه يف كتاب االستيعاب إالّ
بن حارث بن عدي بن جشم بن جمدعة  الرباء بن عازبفهو  عده من اخلزرج، خمتلفاً، فقد

                                            
وأسـباب   ؛، وغريها مـن املصـادر  ٥٥٦إسالم األنصار، وص  ٤٢٨:  ٢البن هشام  ،انظرالسرية النبوية .١
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 بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج األنصاري احلارثي اخلزرجي.ا

أو سهواً، فهو وإن كـان خمالفـاً ملـا     وما ذكره ابن عبد الرب يف استيعابه، مل يكن خطاً
املتـوىف   أين وجدت ابـن سـعد   إالّالرجل أوسي ال خزرجي،  عليه اآلخرون أعاله من أنّ

  وهو األقدم منهم يف طبقاته يذكر نسبه التايل: هجرية ٢٣٠سنة
الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن 

.اخلزرج. وبالتايل فهو خزرجي  
  مما يعين أنَّ ابن عبد الرب مل ينفرد ومل يشتبه بل هو تبع ابن سعد.

فقد خطأ من قال إنه خزرجي، مبيناً سبب ذلك وهو  :يف فتح الباري ا ابن حجروأم
أنَّ يف نسبه (اخلزرج) فظنوه أخا األوس الذي تنسب إليه القبيلة املعروفة، وإمنـا هـو مـن    

وهو خطأ فـاحش   ...والرباء خزرجي نسل األوس... وهذا قوله يف رده على من قال: ... 
ألنه بن عازب بن احلارث بن عدي بـن جمدعـة بـن حارثـة بـن      ؛ وسيأ الرباء أيضاً نّإف

احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس جيتمع مع سعد بن معاذ يف احلـارث بـن   
اخلزرج واخلزرج والد احلارث بن اخلزرج وليس هو اخلزرج الذي يقابل األوس وامنا مسي 

  ..على امسه
املصادر اليت ترمجت له، وإذا أخذنا مبا ذكره  هناك نسبني للرجل ذكرا يف وبالتايل أنّ

ابن سعد؛ ألنه األقدم وتبعه ابن عبد الرب، فالرباء بن عـازب مـن قبيلـة اخلـزرج، وعليـه      
  ١فهو أوسي... أما كنيته فأبو عمارة. البغوي، والصفدي، وإالّ
بـن حارثـة بـن    أو جدعـة  ارث بن عدي بن جشم بن جمدعة احل وأبوه عازب بن

                                            
 ؛الـرباء بـن عـازب     : ٨ البن كـثري  ،والبداية والنهاية ؛٦١٨البن حجر :  ،واإلصابة ؛أسد الغابة، الباء .١

:  ٤البـن سـعد    ،الطبقـات  ؛البن عبد الرب: الرباء بن عازب اخلزرجـي  ،واالستيعاب يف معرفة األصحاب
اهلميان يف نكت العميان ونكث ؛  ١٣٥للبغوي :  ،الصحابة معجم ؛١٢٣:  ٧البن حجر  ،فتح الباري ؛٣٦٤

 . ١٥٥: ١للصفدي 
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  .9حظي بصحبة رسول اهللا ،عمرو بن مالك بن احلارث
من املغازي وقـد مسعنـا    يءومل نسمع لعازب بذكر يف ش< يقول ابن سعد يف طبقاته:

  يأتينا يف رواية الرباء عن اهلجرة. >....حبديثه يف الرحل الذي اشتراه منه أبو بكر
بـن   جاروأمه حبيبة بنت أىب حبيبة بن احلباب بن أنس بن زيد من بين مالك بن الن

ويقال: أمه أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد ج، فهي خزرجية، راخلز
  ١.بن األجبر، وهو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، بنت عم أيب سعيد اخلُدريا

  :أبناؤه 

اً، يزيـد، وعبيـد   ذكرت املصادر أنَّ هلذا الصحايب أبناًء، ففي الطبقات: فولـد الـرباءُ  
  ويونس، وعازب، وحيىي. وأم عبد اهللا، ومل تسم لنا أمهم.

ويف املعجم الصغري ذكر ابناء الرباء بن عازب مع إخيهم عبيد، حيث يقول: عبيد بن 
  الرباء بن عازب أخو الربيع ولوط ويزيد أبناء الرباء، من الرابعة، ثقة.

  فيما ذكر آخرون أنَّ له إبراهيم والربيع ولوطاً ويزيد.
فعن البخاري يف تارخيه الكبري: إبراهيم بن الرباء بن عازب األنصاري الكويف أخـو  

  الربيع وحيىي، روى عن أبيه...
بن الرباء بن عازب األنصاري الكويف أخو إبراهيم بن الرباء وحيىي بن الرباء  الربيع

عدوايته يف الغالب من التابعني الذين رووا احلديث عن الصحابة وكانت ر ويزيد بن الرباء، ي
 .عن أبيه، ثقة يف الرواية وعداده يف أهل الكوفة

  .ةبغريه، وابن ماج مقروناً واحداً ى له الترمذي حديثاًرو

                                            
 ،االسـتيعاب ؛  : ٨البـن كـثري    ،البداية والنهاية؛ ٦١٨اإلصابة رقم ؛  ٣٨٩البن األثري رقم  ،الغابة أسد .١

 البن سعد: الرباء..  ،والطبقات ؛١٧٣: رقم  ١البن عبد الرب 
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عبد اهللا حدثين ايب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة  حدثناوجاء ذكره يف املسند؛ 
قبل أذا إكان  9رسول اهللا أنَّق قال: مسعت ربيع بن الرباء حيدث عن الرباء اسحإيب أعن 

  !يبون تائبون عابدون لربنا حامدون: آقال، من سفر
هذا وذكروا أنَّ له بنتني أخريني؛ األوىل امسها حفصة، بدليل روايتها عـن عمهـا يف   
رواية قيس بن الربيع عن ابن أيب ليلى عن حفصة بنت الرباء بن عازب عن عمها عبيد بن 

  .>ال جتمعوا بني امسي وكنييت<: 9عازب قال: قال رسول اهللا
لكنها ذكرت يف سند ما رواه ابن مندة؛ فقال: عن حفصة بنت عازب عـن عمهـا...   

  وقالوا عنه: إنه وهم، والصواب حفصة بنت الرباء بن عازب.
  فيكون له ثالث بنات. .>حتيا<واألخرى امسها 

اهده كلَّها؛ كما عنـد  وأما إخوته، فمنهم عبيد، الذي شهد وأخوه الرباء مع علي مش
عدي بن  هو جد الرباء أخو عبيد بن عازب: أبو عمر بن عبد الرب  هقالالذهيب حيث ذكر ما 

  .مشاهده كلها 7علي مع والرباء عبيد روى يف الوضوء واحليض، شهد ثابت
الذين وجههم عمر إىل الكوفة مع عمـار بـن   ، سالممن العشرة الدعاة إىل اإل وكان

 7علـي الذين شهدوا ألمرياملـؤمنني  ، هجرية ٣٥يوم الرحبة سنة الم أعوكان من  .ياسر
   ١... حبديث الغدير

  :ألوائلا واملهاجرينالرباء وروايته عن اهلجرة 

لقد أسلم هذا الصحايب وهو ما زال يف نعومة أظفاره، وهو أمر مل أجد أحداً يتـردد  

                                            
التـاريخ   ؛٢٦٨٦رقـم   ٣٥٨: ١الطـربي  واملعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير  ؛طبقات ابن سعد انظر. ١

 ؛١٨٥٥ذيب الكمال يف أمساء الرجال للمـزي رقـم    ؛ ٨٨٤رقم  ،، باب الباء  ٢٧٤:  ١الكبري للبخاري 
الغـدير يف الكتـاب و السـنة     ؛ ١٨٨:  ٥؛ وسري أعـالم النـبالء للـذهيب     ٧٩٩٨١مسند اإلمام أمحد رقم 

 للعالمة األميين .  ،واألدب
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فتيـة آمنـوا بـربهم قبلـه،     فيه، والذي يظهر أنه أسلم وهو فىت صغري حني قدر أن يلتقيـه  
إىل املدينة يعلمهم مفاهيم وأحكام الدين، وكذا  9كمصعب بن عمري الذي بعثه رسول اهللا

وإسالمه يستدعينا إىل معرفة من هاجر مـن املسـلمني إىل املدينـة قبـل      ابن أم مكتوم...؛
  .إليها 9هجرة رسول اهللا
يف احلرب، وبايعه هـذا احلـي مـن     9فلما أذن اهللا تعاىل له   :  إسحاق ابنفقد ذكر 

 9وى إليهم من املسلمني، أمر رسول اهللاآاألنصار على اإلسالم والنصرة له وملن اتبعه، و
أصحابه من املهاجرين من قومه ومن معه مبكة من املسلمني باخلروج إىل املدينة واهلجـرة  

  إليها، واللحوق بإخوام من األنصار، وقال:
 >.تأمنون ا وداراً د جعل لكم إخواناًق وجلّاهللا عز  نَّإ<

ـ  9، وأقام رسول اهللافخرجوا أرساالً ه يف اخلـروج مـن   مبكة ينتظر أن يأذن له رب
  مكة، واهلجرة إىل املدينة.

ويف هذا ذكرت املصادر روايات عديدة للرباء عمن هاجر من املسلمني إىل املدينـة   
  ؛ منها:9قبل هجرة رسول اهللا

، مثَّ عمـري  بن مصعب أول من أتانا مهاجرا<ق عن الرباء قال: طريق أيب إسحاعن 
قدم  أنه مسع الرباء يقول: أول منقدم ابن أم مكتوم... ويف خرب آخر عن ابن إسحاق أيضاً 

  .>علينا مصعب بن عمري، وابن أم مكتوم، فجعال يقرئان الناس القرآن
 إالّ 9صحيح أنَّ هجرة مصعب بن عمري إىل املدينة كانت قبل هجـرة رسـول اهللا  

أنَّ هجرة ابن أم مكتوم فيها خرب آخرأنها كانت بعد معركة بدر يف السـنة الثانيـة للـهجرة    
قال: أسلم ابن أم مكتـوم مبكـة قـدمياً،     أنهعد يف طبقاته عن ابن سالنبوية الشريفة بيسري، ف

وكان ضرير البصر، وقدم املدينة مهاجراً بعد بدر بيسري، فرتل دار القراء، وهي دار خمرمـة  
مع بالل 9بن نوفل، وكان يؤذن للنيب.  

قبل وصول  ة ابن أم مكتوم روايتني تثبتان هجرولكن ابن سعد ذكر بعد خربه هذا 
املدينة فيهما قول إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال: كان أول من قدم  9رسول اهللا
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  علينا من املهاجرين مصعب بن عمري، أخو بين عبد الدار بن قصي، فقلنا له:
  ؟ 9ما فعل رسول اهللا

  .فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري
   رائـك  فقـالوا لـه: مـا فعـل مـن و     ، مكتـوم األعمـى   مث أتانا بعـده عمـرو بـن أم

  .وأصحابه؟ فقال: هم أوىل على أثري 9اهللا رسول
لرباء بن عازب: أول من قدم علينا من املهاجرين: مصعب بن عمري، ويف قول آخر ل

أخو بين عبد الدار، مث أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم، مث أتانا بعده عمار بن ياسـر،  
  .مر بن اخلطابوسعد بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن مسعود، وبالل، مث أتانا ع

: أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبد الـدار،  أيضاًقال و
مث قدم علينا ابن أم مكتوم األعمى أحد بين فهر، مث قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين 

 .اًراكب
 فقلنا: ما فعل رسول اهللا؟

  .قال: هو على أثري
 .وأبو بكر معه 9مث قدم رسول اهللا

املفصل هو سور . (لمن املفص سوراً حىت قرأت 9ل الرباء: ومل يقدم رسول اهللاقاو
لكثرة فواصله ي مفصالًالقرآن القصرية اليت كثر الفصل بينها بالبسملة، مس.(  

 يف كـذلك  واختلـف  وقد اختلف يف حتديده هل يبدأ من سورة ق أو من احلجرات،
  .أقوال على وقصاره وأوساطه طواله

 أم مصعب بـن عمـري وابـن    ،9أول من قدم علينا من أصحاب النيب: وعنه أيضاً
مث جاء عمار وبالل وسـعد مث جـاء عمـر بـن اخلطـاب يف      . مكتوم فجعال يقرئاننا القرآن

  .عشرين

فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم به حىت رأيت الوالئد  ،9مث جاء النيب
جاء حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى  فما ،قد جاء 9هذا رسول اهللا: والصبيان يقولون
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  ...يف سور مثلها
  فهذه روايته عنها: 9ومبا أنَّ الرباء ذكر هجرة رسول اهللا

بثالثـة عشـر    اشترى أبو بكر مـن عـازب رحـالً    :عن أيب إسحاق عن الرباء قال
  !مر الرباء فليحمله إىل رحلي :فقال أبو بكر لعازب، درمهاً

حـني خرجتمـا    9دثنا كيف صنعت أنت ورسـول اهللا حىت حت ؛ال: فقال له عازب
  ؟!شركون يطلبونكموامل

وقام قائم الظهـرية فرميـت   ، أدجلنا من مكة فأحيينا ليلتنا ويومنا حىت أظهرنا: قال
ـ فإذا أنا بصخرة فانتهيت إلي ،ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه ، ا فـإذا بقيـة ظـل هلـا    ه

اضـطجع   :فيـه فـروة مث قلـت    9ل اهللامث فرشـت لرسـو  ، فنظرت إىل بقية ظلها فسويته
فإذا أنا بـراع  ، مث ذهبت أنفض ما حويل هل أرى من الطلب أحداً ،رسول اهللا فاضطجع يا

؟ فسألته ملن أنت يـا غـالم   ،يسوق غنمه إىل الصخرة يريد منها مثل الذي نريد يعين الظل
 :قلـت . نعـم : قال ؟وهل يف غنمك من لنب: فقلت، لرجل من قريش فسماه يل فعرفته :قال

أمرته فاعتقل شاة من غنمه مث أمرته أن يـنفض كفيـه   : قال، نعم :قال ؟هل أنت حالب يل
وقـد رويـت    ،فحلـب يل كثبـة مـن لـنب     هكذا فضـرب إحـدى يديـه بـاألخرى    : فقال

فأتيـت   ،فصببت على اللنب حىت بـرد أسـفله  ، معي إداوة على فمها خرقة 9اهللا لرسول
حىت  9فشرب رسول اهللا ،اشرب يا رسول اهللا: فقلت ،فوافقته قد استيقظ 9رسول اهللا

فلم يـدركنا أحـد   ، فارحتلنا والقوم يطلبوننا ،قد أىن الرحيل يا رسول اهللا: مث قلت ،رضيت
هـذا الطلـب قـد حلقنـا يـا       :فقلـت ، م غري سراقة بن مالك بن جعشم على فرس لـه همن

، ينه وبيننا قيد رحمـني أو ثالثـة  فلما دنا فكان ب، اهللا معنا ال حتزن إنَّ: فقال، 9اهللا رسول
  ؟ما يبكيك: فقال، هذا الطلب قد حلقنا يا رسول اهللا وبكيت: قلت

  !أما واهللا ما على نفسي أبكي ولكين أبكي عليك: قلت
فسـاخت بـه    :قـال  >.اللهم اكفناه مبا شئت< :فقال، 9فدعا عليه رسول اهللا: قال

فادع اهللا  ،هذا عملك حممد قد علمت أنّ يا: مث قال، فرسه يف األرض إىل بطنها فوثب عنها
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 وهذه كنانيت فخـذ سـهماً   ،فواهللا ألعمني على من ورائي من الطلب، أن ينجيين مما أنا فيه
  .فخذ منها حاجتك ،فإنك ستمر على إبلي وغنمي مبكان كذا وكذا ،منها

فـانطلق  ، 9ودعا له رسـول اهللا  ،>ال حاجة لنا يف إبلك<: 9فقال له رسول اهللا
فتنازعـه القـوم   ، نا معه حىت قدمنا املدينة ليالًأو 9ومضى رسول اهللا. إىل أصحابه عاًراج

  !أيهم يرتل عليه
إين أنزل الليلة على بين النجار أخوال عبد املطلـب أكـرمهم   < :9فقال رسول اهللا

وخرج الناس حني دخلنـا املدينـة يف الطريـق وعلـى البيـوت والغلمـان واخلـدم         ،بذلك
فلمـا أصـبح انطلـق    ! جاء حممد جاء رسول اهللا، 9جاء رسول اهللا، دصارخون جاء حمم

  ١...فرتل حيث أمر

  عمره :

إذن فإسالمه كان يف املدينة وهو يف عنفوان شبابه، ووقـت والدتـه وعمـره ميكـن     
من املشاركة يف مشـاهد القتـال األوىل:    ـمع عظيم رغبته   ـاستفادته من أخباره عن منعه  

أو   ٥هجرية، أو وقعة اخلندق سنة  ٣هجرية، أو وقعة أحد سنة  ٢وقعة بدر الكربى سنة 
ن اتفقـت  أبعد  9يف أي غزوة أجازه وأذن له رسول اهللا ، فأقوال املؤرخني قد اختلفت٤

يف غزوة أحد أم يف غـزوة اخلنـدق،    كلمتهم على أنه مل ينل اإلذن يف غزوة بدر الكربى، أ
غري مكتـف فيهـا باحلضـور، ويتبـين بـذلك       وبالتايل تكون أول غزوة ومشاركة فعلية له

  عمره؟!
وهو يعبئ املؤمنني للقتال، رده عن معركـة بـدر؛    9فقول ذهب إىل أنَّ رسول اهللا

                                            
املوسـوعة  ؛ أسد الغابة، البن األثـري ؛   ٢٠٦ ، ٢٠٥ : ٤الطبقات؛  ٢٦١:  ١للذهيب  ،بالءأعالم الن سري .١

البـن   ،الطبقات؛  ١٨٠:  ١ اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي ؛ ٢٤٩:  ٢فتح الباري  ؛ )٤٨ /٣٣( الفقهية
 وغريها . ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ٤سعد 
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أجازه يف غزوة  9استصغره، وبعد رده هذا أجازه يف غزوة أحد، فيما هناك قول آخر أنه
  .وقيل اخلندق عن بدر، استصغره، وأول مشاهده أحد، 9ه رسول اهللارد ،اخلندق

وأما يف بدر الكربى فلم يكن فيها من املقاتلني، وهو املؤكد؛ الستصـغاره ومجاعـة   
يوم بدر أنـا وابـن عمـر     9ستصغرين رسول اهللافعنه: ا حيث مل يبلغوا مخسة عشر عاماً،

  .فردنا فلم نشهدها
  ..استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر :عن أيب إسحاق مسع الرباء يقولويف اإلصابة 
 فمنهم ـ فيما زعم الواقدي   ـيومئذ مجاعة استصغرهم   9رسول اهللالطربي: ورد

وأسيد بـن   ،وزيد بن ثابت، والرباء بن عازب، ورافع بن خديج ،فيما زعم عبداهللا بن عمر
  .فقتل يومئذ، هبعد أن رد مث أجاز عمرياً، وعمري بن أيب وقاص ،ظهري

  فمىت حصل اإلذن؟

عن بـدر،   9ه رسول اهللارد: حد واخلندق، ففي أسد الغابةاُ ذلك مردد بني غزويت
  .أربع عشرة غزوة 9استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل اخلندق، وغزا مع رسول اهللا

فأجـاز   ؛املقاتلـة  9عرض رسول اهللا؛  ٣الطربي أيضاً: يف معركة أحد سنة وعن 
والرباء بن  ،مر وأسيد بن ظهريزيد بن ثابت وابن ع وكان فيمن رد ،من رد ورد، من أجاز

  ..وعرابة بن أوس، عازب
الرباء بن عازب يـوم اخلنـدق وهـو ابـن      9وقال حممد بن عمر: أجاز رسول اهللا

  .مخس عشرة سنة ومل جيز قبلها
وأجـاز  وعن ابن هشـام يف السـرية أنَّ هـذا وقـع يف غـزوة أحـد حيـث يقـول:         

بن خديج، أخا بىن حارثة، ومها ابنا يومئذ مسرة بن جندب الفزاري، ورافع  9اهللا رسول
رام، فأجازه، فلما أجاز  مها، فقيل له: يا رسول اهللا إن رافعاًمخس عشرة سنة، وكان قد رد

: أسامة بن 9رسول اهللا ، فأجازه. ورد، قيل له: يا رسول اهللا، فإن مسرة يصرع رافعاًرافعاً
مالك بن النجار، والـرباء بـن    بينزيد، وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وزيد بن ثابت، أحد 

مالك بن النجار، وأسيد بن ظهـري أحـد    بين حارثة، وعمرو بن حزم أحد عازب، أحد بين



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٨٢ 
 

  ..اخلندق، وهم أبناء مخس عشرة سنة مث أجازهم يوم، حارثة بين
الرباء بن عازب يوم اخلندق وهو ابن مخـس عشـرة    9ويف قول: أجاز رسول اهللا

  سنة، ومل يجز قبلها.
ن فاألقوال اختلفت، ولعلَّ حضوره يف وقعة أحـد يف السـنة الثالثـة أو يف وقعـة     إذ

اخلندق يف السنة اخلامسة للهجرة النبوية الشريفة، هو أول مشاركة له يف وقـائع اإلسـالم،   
وكان هو  يف السنة اخلامسة عشرة من عمره، ويعد دليالً على أنَّ والدته كانت بعد البعثـة  

كة بثالث سنوات، أي قبل اهلجرة بعشرة أعوام، وأنه يف يثـرب والدةً ونشـأةً   النبوية املبار
  ١وإسالماً.

  املشاهد :

لقد عرف هذا الصـحايب ومـن هـم بسـنه بعظـيم ميلـهم وشـدة محاسـتهم لرفقـة          
وهو يتوجه للقاء من يريدون الكيد به وبرسالته ومبن تبعه من املؤمنني، فما  9اهللا رسول

هم يرافقون إخوام من املهاجرين واألنصار؛ فلعلّهم حيظون باملشـاركة  وجتد من غزوة إالّ
أنهــم يصــطدمون مبوقــف  فيهـا حــىت ينــالوا أجـراً جــزيالً ويســجلوا فــوزاً عظيمـاً، إالّ   

فريدهم ومينعهم عن القتال فيها؛ لصغر سنهم رأفةً م ورمحـةً، وألنَّ هنـاك    9اهللا رسول
غى والقتال مل يبلغوه بعد، ومع هذا ال يتركون تلك امليادين عمراً معيناً يؤهلهم لساحات الو

باملرة بل يكتفون بتقدمي الدعم واملساندة إلخوام من خلف خطـوط القتـال، أو خيلفهـم    
  يف حرس املدينة.. 9رسول اهللا

لقد كان الرباء بن عازب قوي العقيدة حريصاً عليها، مشـاركاً يف ميـادين اجلهـاد،    
وإن فاتته معركـة بـدر يف   عليه وهو املعروف بقوته وجرأته وشجاعته...  وليس هذا غريباً

                                            
اإلصابة  ؛بة يف معرفة الصحابة، باب الباء والراء أسد الغا ؛ ٣، ٢، سنة ٦١، ٤٧:  ٢الطربي  انظر تاريخ .١

 : غزوة أحد . ٧٠:  ٣البن هشام  ،السرية النبوية ؛ ٣٦٨،  ٢٨٦:  ٥وطبقات ابن سعد  ؛ ٦١٨رقم 
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السنة الثانية للهجرة أو معركة أحد يف السنة الثالثـة للـهجرة علـى االخـتالف؛ حـني رده      
ه، أي مل يبلغ احللم، الذي يؤهله للقتال، فهـو وإن مل يشـترك بقتـال يف     9النيبلصغر سن

وصحيح أنـه   يف مجيع الغزوات،نه مل يترك ساحتها، فقد كان حاضراً املواقع اليت رد فيها، لك
أنَّ هذا ال يدل على عدم حضوره أو مشـاركته أو روايتـه، فكـثري     مل يذكر يف غزوات، إالّ

مساءهم يف بعض الغزوات، فهم ليسوا ملزمني بذكر مجيع أمساء أغريه مل يذكر هلم املؤرخون 
يف بعض الغزوات كفتح مكة ومعركة حنني و... وبالتايل  لفوقد يبلغ عددهم األ املشاركني،

املقـاتلني   يطول الكالم كثرياً، وقد يكتفون بذكر من يكون له دور مؤثر أو بارز، وليس كلّ
  يسجلون دوراً يف املعارك واإلعداد هلا..

وجند له روايـة   ولكن الرجل كان مراقباً جيداً للوقائع واألحداث، فما من غزوة إالّ
بن عمر يوم بدر فلم ااستصغرت أنا و<نه قال: أ هحيث ورد عن، بدًءا بيوم بدر الكربى فيها

  >.نشهدها
من الصـحابة   بقي مع من ردأنه  يبدو قوله مل نشهدها أي مل يشارك فيها مقاتالً. إالّ

  .الصغار حلماية الذراري والنساء
وت مـع  غـز < كما أنـه مل يتـأخر عـن املواقـع األخـرى، حـىت أنـه كـان يقـول:         

ومل ينقـل أنـه    .>... مخس عشرة غـزوة <ويف قول آخر:  >.مثان عشرة غزوة 9اهللا رسول
؛ فالذهيب أشار إىل مشاركته يف غزوة أحد، ٍ ختلّف عن غزوة أبداً بدًءا بغزوة أحد على قول

يوم  9عرضت أنا وابن عمر على رسول اهللا :ويبدو أنه استفاد ذلك من قول الرباء نفسه
فيما هناك مصادر أخرى تؤكد عدم مشاركته يف أحـد؛   حد.أنا، وأجازنا يوم فاستصغربدر 

خذ أنَّ األ رده لصغر سنه مع غريه من الصحابة الذين كانوا يف عمره. إالّ 9ألن رسول اهللا
بوصفه ملعركة أحد وصفاً يدل على حضوره هلا ومواكبته ألحداثها وحىت التحضري هلا مـن  

   .اكما يأتين 9قبل رسول اهللا

  : يف غزوة أحد

  .)َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ&ُ  ِلْلِقَتالِ  َمَقاِعدَ  ٱلُْمْؤِمِنsَ  ئُ َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك تَُبوِّ (
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ويسبقها إعداد من طريف املواجهـة والقتـال، وسـواء أكـان هـذا       فما من معركة إالّ
غزوة بدر أو أحد أو األحزاب على اختالف األقوال، ولعلَّ أرجحها اإلعداد والتحضري يف 

على ترك املدينة ملواجهة مشركي مكـة القـادمني    9كان يف معركة أحد، اليت ما إن عزم
وقـد أصـام مـا أصـام مـن القتـل       ، قريشاً ملا رجعت من بدر إىل مكة نَّخارجها، فإ

  :ل أبو سفيانقا، ألنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون ؛واألسر
الدمعـة إذا خرجـت    فـإنّ ، يا معشر قريش ال تدعوا نساءكم يبكني علـى قـتالكم  

  !أذهبت احلزن والعداوة حملمد
وخرجوا ، يوم أحد أذنوا لنسائهم يف البكاء والنوح 9فلما قريش غزوا رسول اهللا

  ...من مكة يف ثالثة آالف فارس وألفي راجل وأخرجوا معهم النساء
قريش، وهم ثالثة آالف رجـل، ومعهـم مئتـا فـرس قـد       أتتعب قال ابن إسحاق:

.. جهـل  أيب بن عكرمة خالد بن الوليد، وعلى ميسرا جنبوها، فجعلوا على ميمنة اخليل
 تيان رغبة عظيمة للمشاركة فيهـا، إالّ يف أثناء إعداده هلذه املعركة، كان للف 9ورسول اهللا

  ١.أذن لبعض منهم ومنع آخرين، كما ذكرنا 9أنه
 ؛مواضـع القتـال  ، وجيعل هلم وكانوا سبعمائة رجلينظّم صفوف املؤمنني،  9وغدا

، فكان للرماة وعددهم مخسون بقيادة عبد اهللا بـن جـبري مـوقعهم    ليقفوا فيها وال يفارقوها
يف أعلى جبل صغري،  املسجد النبوي،  و ثالثة كيلو مترات منعلى بعد حنعلى باب الشعب 

هنـا؛ ليـدرأوا عـن     9يسمى جبل عينني، وبعد وقعة أحد مسي جبـل الرمـاة، وضـعهم   
  املسلمني شر أعدائهم وحيموا ظهورهم من كمائن املشركني،...

ت، ووضـع  الصفُوف، وقَسم املُهمـا  9رص النيب و :قالأنه  الرباء بن عازب عنف
                                            

 ؛ وهـم يف اخلامسـة عشـرة    9مـن أجـازهم الرسـول    ،البن هشام : وقعة أحد ،السرية النبوية انظر .١
 ٣السـنة   ٦١ : ، وقعـة بـدر الكـربى   ٢السنة  ٤٧  : ٢يخ الطربي تار؛ ١٤٦: ١ لبخاري، التاريخ الصغريا

 غزوة أحد .
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  وقال هلم:، الرماة على اجلبل
فال تربحوا من مكانكم هذا حـىت أرسـل إلـيكم، وإن    ، إن رأيتمونا ختطفنا الطري<

 ...>حىت أرسل إليكم فال تربحوا، رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم
وإن ، فال تربحوا مـن هـذا املكـان   ، إن رأيتمونا قد هزمناهم حىت أدخلناهم مكة<

  .>فال تربحوا وألزموا مراكزكم، مونا حىت أدخلونا املدينةرأيتموهم قد هز
، عبـد اهللا  وأمـر علـيهم  ، من الرمـاة  جيشاً 9وأجلس النيب، لقينا املشركني يومئذ

وإن رأيتموهم ظهـروا علينـا   ، ال تربحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال تربحوا<: 9وقال
  ..>فال تعينونا

ملسلمون نصراً كبرياً، وأحلقـوا باملشـركني هزميـةً     وبدأ القتال بني الفريقني، وسجل ا
هربوا حىت رأيت النساء يشتددن يف اجلبل رفعن عن سـوقهن  ، فلما لقينا يقول عنها الرباء:

فأنا واهللا رأيت النسـاء يشـتددن، قـد بـدت خالخلـهن وأسـوقهن،       .. قد بدت خالخلهن
 !رافعات ثيان

س مجع من املقـاتلني للغنيمـة، وخاصـة    مل يدم طويالً بعد أن تاقت نفولكن النصر 
بعـدم مغـادرة مواضـعهم علـى اجلبـل، فعصـوا        9أولئك الرماة؛ الذين أمرهم الرسـول 

رغبةً يف الغنائم، وتركوا مواضعهم، ونزلوا إىل حيث تتيسر هلم الغنائم، فكشف  9الرسول
ل إىل هزميـة  ظهر املسلمني، فاستغل املشركون هذه الثغرة اخلطرية، حىت انقلب النصـر األو 

قتل، فالذ بالفرار مجع من املسلمني، ال  9خطرية، وقد أشيع خرب يف امليدان أن رسول اهللا
جبروح شديدة وكسرت  9يلوون على شيء، واضطرب آخرون منهم، وأصيب رسول اهللا

رباعيته واستشهد سبعون من الصحابة، وكادت هذه اهلزمية أن تطيح باملشروع اإلسـالمي،  
  تعاىل! لوالرمحة اهللا

فراح الرباء يذكر ما آلت إليه أمور املعركة، مبتدئاً كالمه من النقطة اخلطـرية حـني   
وقد ضعفت عزائم ال فقط الرماة من فوق اجلبل، بل حىت الذين كانوا يف  9عصوا الرسول

فسال لعام وهم يرون الغنائم اليت تركها مشـركو   9ساحة القتال، القريبة من رسول اهللا
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  .ن فروا من املعركة بعيداً..قريش، الذي

  إنها الغنائم!

  اليت كانت السبب الرئيس يف االنكسار الذي حلَّ بالساحة املسلمة!
فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري: الغنيمةَ، أي قـوم الغنيمـة، ظهـر أصـحابكم، فمـا      

  تنتظرون؟!
  ؟!9فقال عبد اهللا بن جبري: أنسيتم ما قال لكم رسول اهللا

لنأتني الناس، فلنصينب من الغنيمة، فلما أتوهم، صرفت وجوههم، فأقبلوا قالوا: واهللا 
غري اثين عشر رجالً،  9خراهم، فلم يبق مع النيباُمنهزمني، فذاك إذ يدعوهم الرسول يف 

  فأصابوا منا سبعني..
  !الغنيمةَ الغنيمةَ: فأخذوا يقولونويف قول آخر له عن الرماة: 

فلمـا أبـوا صـرف وجـوههم     ، فأبوا، أن ال تربحوا 9النيب يلَّعهد إ: عبداهللا قالف
  .فأصيب سبعون قتيالً

  ؟أيف القوم حممد: فقال أبو سفيان وأشرف
  .ال جتيبوه: الفق

  ؟ابن أيب قحافة أيف القوم: فقال
  .ال جتيبوه: قال

  ؟ابن اخلطاب أيف القوم: فقال 
  !ألجابوا فلو كانوا أحياًء، هؤالء قتلوا إنَّ: فقال

  .أبقى اهللا عليك ما خيزيك، كذبت يا عدو اهللا: فقال ،نفسه عمر فلم ميلك
  .اعل هبل: أبو سفيان قال

أجيبوه<: 9فقال النيب<.  
  !اهللا أعلى وأجلَّ :قولوا: قال ؟ما نقول :قالوا
  !لنا العزى وال عزى لكم : أبو سفيان قال
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أجيبوه< 9قال النيب.<  
 يـوم بيـوم  : أبو سفيان قال !>اهللا موالنا وال موىل لكم<: قولوا: قال؟ ما نقول :قالوا

  ١!وجتدون مثلة مل آمر ا ومل تسؤين، واحلرب سجال، بدر

  :غزوة اخلندق 

يف السنة اخلامسة للهجرة، وقعت اخلندق، ولعلّها تعد أول مشاركة فعلية للرباء بـن  
ٍ، حيث ورد عنه وهو يتحدث عن حفر اخلنـدق، الـذي    عازب يف الغزوات يومذاك يف قول

  :9أمرهم به رسول اهللا
ينقل معنا التراب يوم األحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنـه   9كان النيب

  :يقول
  لَْوالَ أَنَْت َما اْهَتَديَْنا

ْقَنا َوالَ َصلَّْيَنا                َوالَ تََصدَّ
ِكيَنَة َعلَْيَنا                            َفأَنِْزِل السَّ

  َوثَبِِّت األَْقَداَم إِْن الََقْيَنا                                     
  َقْد َبَغْوا َعلَْيَنا ءَ إِنَّ األُالَ                                                       

  !إَِذا أََراُدوا ِفْتَنًة أَبَْيَنا                                                                         

؛ رأيته ينقـل  9ا كان يوم األحزاب، وخندق رسول اهللاـّويف لفظ آخر أنه قال: مل
رى عين الغبار جلدة بطنه، وكان كـثري الشـعر، فسـمعته يرجتـز     من تراب اخلندق حىت وا

  بكلمات عبد اهللا بن رواحة، وهو ينقل من التراب يقول:
ــدينا            ــا اهتـ ــت مـ ــوال أنـ ــهم لـ اللـ

  
ــلينا  ــدقنا وال صــــــ   وال تصــــــ

  
                                            

 . ٢٨١٧باب غزوة أحد رقم  ،البخاري، كتاب املغازي صحيح .١
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ــأنزلن ســــــكينة علينــــــا     فــــ
               

ــا  ــدام إن ال قينـــ ــت األقـــ   وثبـــ
          إنَّ اُألالَء رغبـــــــــوا علينـــــــــا  

  
  وإن أرادوا فتنـــــــــة أبينـــــــــا

  ويف لفظ آخر:    
  وهللا لـــــــوال هللا مـــــــا اهتـــــــدينا

  
  ... ينانا وال صــــــــــلَّ قْ وال تصــــــــــدَّ 

   أبينا            أبينا                قال: ميد صوته بآخرها! أو يرفع ا صوته:  
  وقال فيه:، ويف لفظ آخر: حىت وارى التراب شعر صدره

  إنَّ األعداء قد بغوا علينا!                                

حبفر اخلندق، عرضـت لنـا يف بعـض اخلنـدق      9.. ملا كان حيث أمرنا رسول اهللا
  صخرة عظيمة ... انظر روايته:

حبفر اخلندق، عرضت لنا يف بعض اخلندق صخرة  9ملا كان حني أمرنا رسول اهللا
باسـم اهللا،  <، فجاء فأخذ املعـول فقـال:   9ال تأخذ فيها املعاول، فاشتكينا ذلك إىل النيب

فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: اهللا أكرب أعطيت مفاتيح الشام، واهللا إين ألبصر قصـورها  
احلمر الساعة، مثَّ ضرب الثانية فقطع الثالث اآلخر، فقال: اهللا أكرب، أعطيت مفاتيح فـارس،  

ثة، وقال: باسم اهللا، فقطـع بقيـة احلجـر،    واهللا إين ألبصر قصر املدائن أبيض، مثَّ ضرب الثال
فقال: اهللا أكرب، أعطيت مفاتيح الـيمن، واهللا إين ألبصـر أبـواب صـنعاء مـن مكـاين هـذا        

  ١>...الساعة

  يف احلديبية:

يف شهر ذي القعدة من آخر السنة السادسة للهجرة النبويـة، كانـت هنـاك غـزوة               

                                            
اجلمـع بـني   ؛  ٢٨٣٧ إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري    ؛ ١٨٠٣:  ومسلم ؛ )٦٨٠٩البخاري ( .١

 . وغريها ة اخلندق أو األحزابغزو ،البن كثري:  ٤ البداية والنهاية؛  ٢٣١٣الصحيحني 
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دينة حنو مكة املكرمـة يريـد العمـرة وال يبتغـي     خرج من امل 9قتال فيها، فرسول اهللا ال
  حرباً ضد مشركي قريش، ومكة حتت أيديهم.

من أصحابه، وما إن مسعت قـريش مبقـدمهم،    ١٤٠٠معه  9واصطحب رسول اهللا
، فقـرروا  9وأم على مشارف مكة املكرمة، حىت غضبت وأبـت أن يدخلـها الرسـول   

ها ذه الكيفية حفظاً لكربيائها أن خيـدش، أو  املسري حنوه لعلّهم يستطيعون منعه من ورود
  تذل مكانتها بني العرب، أو إبرازاً لقدرا على التصدي له، وأنها ما زالت قادرةً قويةً...

وكان للرباء حضور يف هذه الغزوة، وراح يروي ما جرى فيها بـدًءا مـن وصـوهلم    
  :احلديبية وعقد اهلدنة حيث يقول

 منـها  فـرتع  :قـال  ،مائة عشرة أربع وحنن نزحت قد بئر وهي	احلديبية	إىل انتهينا<
 .>وأروينا فروينا :قال ،ودعا فيه هجم مث ،منه 9النيب فتمضمض دلو

  :أيضاً  هعنو
 فلـم  ،فرتحناهـا  بئـر 	واحلديبيـة 	،باحلديبية	مائة عشرة أربع 9اهللا رسول مع كنا<

 مث فمضـمض  ،بإناء فدعا ،شفريها على فجلس فجاء ،9للنيب ذلك فذكر ،شيئاً فيها نترك
،فيه هجم	شئنا ما منها نشرب وركابنا حنن فأصدرتنا ،بعيد غري تركناها مث<.  

ما بالوادي ماء نرتل عليه، فـأخرج   !انزلوا؛ قيل له: يا رسول اهللا: قال للناس... مثَّ 
لـب. فغـرزه يف   يف قليب من تلـك القُ  من أصحابه، فرتل به من كنانته. فأعطاه رجالً سهماً

  ١.جوفه، فجاش بالرواء حىت ضرب الناس عنه بعطن
  واختلفت األقوال فيمن نزل بالسهم: 

قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم أنّ الرباء بن عازب كان يقول: أنا الَّذي 
  ؟!فاُهللا أعلم أي ذلك كان ،9نزلت بسهم رسول اِهللا

                                            
 . الناس بعطَن: أناخوا حول املَاء بعد السقْي ضرب .١
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السـهم إىل قليـب    9: وكان الرباء يقول: أنا الذي أرسل معه النيبويف أسد الغابة
  احلديبية، فجاش بالري، وقيل: إنَّ الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب؛ وهو األشهر.

  بيعة الرضوان :

بيعة مباركة، تعددت أمساؤها، مسيت ببيعة احلديبية؛ ألا وقعت يف منطقة احلديبية، 
شجرة من شجر السمر (بفتح السني املهملة وضم املـيم) وهـو   وهي ومسيت ببيعة الشجرة؛ 

ومسيـت ببيعـة   هـا،  جالسـاً يف ظلّ  9الـنيب ، كانت يف ذلك املكان، حيث كان شجر الطلح
 ١٨وجاء كال هذين االمسني (بيعة الشجرة وبيعة الرضـوان) مـن اآليـة املباركـة      الرضوان،

  سورة الفتح:
َجرَةِ  تَْحَت  يَُباِيُعونَكَ  إِذْ  ٱلُْمْؤِمِنsَ  َعنِ  ٱ&ُ لََّقْد َرِيضَ (  َفأنَزَل  ُقلُوِبِهمْ  ِيف  َما َفَعِلمَ  ٱلشَّ
ِكيَنةَ    ١.)َقِريباً  َفْتحاً  َوأَثَابَُهمْ  َعلَْيِهمْ  ٱلسَّ

خـرج يريـد مكـة فلمـا بلـغ       9رسول اهللا قال ابن عباس: إنّالشيخ الطربسي: 
، خـألت الناقـة  : فقـال أصـحابه  ، بية وقفت ناقته وزجرها فلم ترتجر وبركت الناقـة احلدي
دعا عمر بن اخلطـاب لريسـله    و >،ما هذا هلا عادة ولكن حبسها حابس الفيل<: 9فقال

يا رسول اهللا : فقال، إىل أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة وحيل من عمرته وينحر هديه
ـا   ولكن أدلك على رجل هو أعز، اً لشدة عداويت إياهامايل ا محيم وإين أخاف قريش

 >.صدقت<فقال:  ،مين عثمان بن عفان

فأرسله إىل أيب سفيان وأشراف قـريش خيـربهم أنـه     ،عثمان 9فدعا رسول اهللا
فبلـغ  ، فاحتبسته قـريش عنـدها   ،وإمنا جاء زائرا هلذاً البيت معظماً حلرمته، يأت حلرب مل

ودعـا   >.ال نربح حىت نناجز القوم<: 9فقال، ن عثمان قد قتلواملسلمني أ 9رسول اهللا
فاسـتند إليهـا وبـايع النـاس علـى أن      ، إىل الشجرة 9فقام رسول اهللا، الناس إىل البيعة

                                            
 . ١٨الفتح :  سورة .١
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 9قال عبد اهللا بن مغفل: كنت قائمـاً علـى رأس رسـول اهللا   ، يقاتلوا املشركني وال يفروا
يبايع الناس فلم يبـايعهم علـى املـوت    ذلك اليوم وبيدي غصن من السمرة أذب عنه وهو 

  >.وإمنا بايعهم على أن ال يفروا
  نه قال:الرباء بن عازب أ روي عن وقد
وحنن ،فتحاً مكة فتح كان وقد ،مكة فتح حالفت أنتم ونتعد الرضـوان  بيعة الفتح نعد 

 فيهـا  نتـرك  فلـم  ،فرتحناها بئر واحلديبية ،مائة عشرة أربع 9النيب مع كنا ،احلديبية يوم
 مث فتوضـأ  مـاء  مـن  بإناء دعا مث ،شفريها على فجلس ،فأتاها 9النيب ذلك فبلغ ، قطرة

 ! وركابنا حنن شئنا ما أصدرتنا إا مث ،بعيد غري هافتركنا ،فيها صبه مث ودعا مضمض
  :عن هذه البيعة يقولرضوان اهللا عليه  كان جابر بن عبد اهللاو

، فبـايع  مل يبايعنا علـى املـوت، ولكنـه بايعنـا علـى أن ال نفـر       9رسول اهللا إنَّ
ـ   الناس، ومل يتخلف عنه أحد من املسلمني حضرها إالّ 9اهللا رسول و اجلد بن قـيس أخ

بين سلمة، كان جابر بن عبد اهللا يقول: لكأين أنظر إليه الصقاً بإبط ناقته، قد اختبأ إليهـا،  
 ...يستتر ا من الناس

وهلذا الحقهم نداء العباس بن عبد املطلب ملا فروا يف معركة حـنني، بعـد أن أمـره    
  ١!...ضوانيعين أهل بيعة الر، أو السمرة ،يا أصحاب الشجرة وسيأتينا. ..9رسول اهللا

  :وعن بنود املوادعة 

عـن مشـركي قـريش،     بن عمرو سهيلو 9وبعد مفاوضات جرت بني رسول اهللا
وقيل: هي بئر مسـي  ، قرية قريبة من مكة أكثرها يف احلرمدونت بنود صلح احلديبية، وهي 

  ..وقيل: شجرة حدباء صغرت ومسي املكان ا، املكان ا
وبـني   9الصـلح بـني الـنيب    7أيب طالـب  بن كتب علي قال الرباء بن عازب:

                                            
 . ٣٩١٩رقم  باب غزوة احلديبية ،املغازي كتاب ،صحيح البخاري .١
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  .9هذا ما كاتب عليه حممد رسول اهللا فكتب، املشركني يوم احلديبية
  .فلو نعلم أنك رسول اهللا مل نقاتلك ،فقالوا: ال تكتب رسول اهللا

9فقال النيب احمه :7لعلي.  
أن يدخلوا  قال: وكان فيما اشترطوا .بيده 9فمحاه النيب .فقال: ما أنا بالذي أحماه

  ١.جلبان السالح وال يدخلها بسالح إالّ ،مكة فيقيموا ا ثالثاً
  :املشركني يوم احلديبية على ثالث 9قال: وادع رسول اهللاأنه  هعنو

  .لن يردوه 9تاهم من عند النيبأمن 
  .ليهمإلينا منهم ردوه إتى أومن 

فـال  ، معتمـرين  صحابه فيدخلون مكـة أمن العام املقبل و 9ن جييء النيبأوعلى 
  .جلب السالح السيف والقوس وحنوه الّإوال يدخلون  ثالثاً الّإيقيمون 

  يف خيرب :

يف شهر مجادى األوىل من السنة السابعة للهجرة، وبعد أن نكث اليهـود العهـد مـع    
فغزاهم وهم يف خيرب يلوذون حبصوم اليت تعد أقوى حصـون هلـم، وبعـد     9رسول اهللا

قولـه وبألفـاظ    ما يدل على حضـوره فيهـا وهـو    جد للرباء شيئاً، إالّحصار فتحت، ومل أ
   متعددة، كان منها:

 فـأمر  منـها،  افطبخـو  أهليـة  محـراً  فأصابوا شديد، جوع خيرب يوم الناس أصاب<
 .>فأكفئت بالقدور 9اهللا رسول

  ٢>.ِ اكْفَئُوا الْقُدور أن 9أصبنا يوم خيبر حمرا ، فَنادى مناد ي رسولِ اللَّه <

                                            
 . ، غمد السيفالقراب وما فيه أي .١
 ،صـحيح مسـلم   ؛ كتاب األطعمة، يف احلمـر األهليـة    ٥ شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبداملصنف؛  كتاب .٢

 . ٣٥٩٥كتاب الصيد والذبائح رقم : 
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  عمرة القضاء :
ومن معه من املسلمني هذه العمرة يف شهر ذي القعدة من السنة  9أدى رسول اهللا
يف  9أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه قال: اعتمر الـنيب عن ف السابعة للهجرة النبوية،

، فأىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم ا ثالثة أيام، ذي القعدة
، فقالوا: ال نقر ـا، فلـو   9فلما كتبوا الكتاب، كتبوا هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا

ـ   : امـح  7مث قـال لعلـي  ، ت حممـد بـن عبـد اهللا   نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك، لكـن أن
هذا ما قاضى عليه  اهللا، قال: ال واهللا ال أحموك أبداً، فأخذ رسول اهللا الكتاب، فكتب رسول

يف القراب، وأن ال خيرج من أهلها بأحد إن أراد  اهللا ال يدخل مكة سالح إالّ حممد بن عبد
يقيم ا، فلما دخلها ومضى األجـل أتـوا   أن يتبعه، وأن ال مينع أحداً من أصحابه أراد أن 

  .9فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى األجل، فخرج النيب 7علياً
  .إا ابنة أخي من الرضاعةقال:  محزة؟ أال تتزوج بنت :7يعل وقالوزاد براء: 

وكان جعفر بن أيب طالب، متزوجاً من أمساء بنت عميس اخلثعمية، وأختها سـلمى  
ثعمية عند سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب. وكان اسم بنت محزة عمـارة  بنت عميس اخل
ـ  غريهكما فعل حني هاجر إىل املدينة،  ةىف مكها وأمها تركأو أمامة، وقد   مـع  هـاجر ن مم

  ١...دورهم وأمواهلم، يف ةىف مكهم خلفو أزواجهم وأوالدهم،

  :فتح مكة 

هذه الرواية اليت ذكرا أعاله وهـي:   فيما تيسر يل؛ مل أجد للرباء يف فتح مكة، إالّ

                                            
 ؛املغازي ،البخاري ؛٣٨٩/أسد الغابة ؛ ٣٢٤: ٣ ،البن هشاموالسرية ؛ ٣١٥ـ٣١٤: ٣البن كثري ،السرية .١
 ؛حـديث الـرباء بـن عـازب    :  ٤حنبل مسندأمحدبن؛ ١٧٨٣مسلم؛ كتاب املغازي ح،الصحي اجلامع لشرحوا

وانظر يف هـذه الـة (جعفـر     ؛ ١٥٤: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صاحل :  ٣وصحيح البخاري 
 . )٢٥أمساء بنت عميس: العدد  ؛ ٨الطيار: العدد 
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وحنن نعد الفتح بيعـة الرضـوان يـوم    ، فتحاً مكة وقد كان فتح، مكة ون أنتم الفتح فتحتعد
  .>...احلديبية

 ما كنا نعد فتح مكة إالّ :عن جابر بن عبداهللا وصارت هذه الرواية مع رواية أخرى
  قتال... هنا صلح احلديبية وكان فتحاً بغري املراد بالفتح أنَّ من األدلة على ،يوم احلديبية

  :ويف حنني 
 َعـْنكُمْ  تُْغنِ  َفَلمْ  كَْ¾َتُكُمْ  أْعَجَبْتكُمْ  إِذْ  ُحَنsٍْ  َويَْومَ  كَِث�َةٍ  َمَواِطنَ  ِيف  هللاُ  نََرصَكُمُ  َلَقدْ (

ثُـمَّ أَنْـَزَل ُهللا َسـِكيَنَتُه َعـَىل  * نَ ُمـْدِبِري َولَّْيـُتمْ  ثُمَّ  َرُحَبْت  َِا اْألَْرُض  َعلَْيكُمُ  َوَضاَقْت  َشْيئاً 
ــَك َجــزَاُء  ــِذيَن َكَفــُروا َوَذِل َب الَّ ــْم تََرْوَهــا َوَعــذَّ ــَزَل ُجُنــوداً َل ــْؤِمِنsَ َوأَنْ َرُســولِِه َوَعــَىل الُْم

١.)اْلَكاِفِرينَ 
  

، سجل املسلمون انتصاراً كبرياً، لكنه نصر مل يدم، فما أسرع مـا  يف بداية وقعة أحد
ورغبتهم يف الغنائم وتنافسهم للحصول  9ت م اهلزمية بسبب خمالفة خطّة رسول اهللاحلّ

على املزيد منها قبل غريهم، ففر كثري منهم من ساحة القتال حىت سـولت نفـوس بعضـهم    
  اإللتحاق بقريش وطلب األمان من أيب سفيان..

وم وكثرم، وفر ، حلّت باملسلمني اهلزمية أوالً بسبب اإلعجاب بقويف وقعة حنني
  الكثري منهم، مثَّ من اهللا عليهم بالنصر الكبري...

اسم واد بني مكة والطائف قُرب ذي ااز، كانـت   >،حنني< ويقول ابن عاشور: ... 
ة عظيمة عقب فتح مكة بني املسلمني مع النيبوكانوا اثـين عشـر ألفـاً، وبـني      9فيه وقع

وكان ، محية وغضباً هلزمية قريش ولفتح مكة 9قتال النيبإذ ضوا ل فهما، هوازن وثقيف
على هوازن مالك بن عوف، أخو بين نصر، وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي، وكانوا 

نني فقال املسـلمون:   9يف عدد كثري وساروا إىل مكة فخرج إليهم النيبى اجتمعوا حبحت

                                            
 . ٢٦ـ  ٢٥التوبة :  سورة .١
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قوم، فحصلت هلم هزمية عنـد أول اللقـاء كانـت    لن نغلب اليوم من قلّة، ووثقوا بالنصر ل
عتاباً إهلياً على نسيام التوكّل على اهللا يف النصر، واعتمادهم على كثرم، ولذلك روي أنّ 

ساءه ذلك، فإنهم ملّا هبطوا » لن نغلب من قلّة«ما مسع قول بعض املسلمني ـل 9رسول اهللا
شعابه وأحنائه، فما راع املسلمني وهم منحدرون  وادي حنني كان األعداء قد كمنوا هلم يف

وقيل: إنّ املسلمني محلوا على العدو فـازم  ، يف الوادي إالّ كتائب العدو وقد شدت عليهم
العدو فلحقوهم يغنمون منهم، وكانت هوازن قوماً رماة فـاكثبوا املسـلمني بالسـهام فـأدبر     

وتفرقوا يف الوادي، وتطاول علـيهم املشـركون   املسلمون راجعني ال يلوي أحد على أحد، 
فأمر ، ثابت يف اجلهة اليمىن من الوادي ومعه عشرة من املهاجرين واألنصار 9ورسول اهللا
  العباس عمه أن يصرخ يف الناس: 9رسول اهللا

يا أصحاب الشجرة ـ أو السمرة ـ يعين أهل بيعة الرضوان ـ يا معشر املهـاجرين ـ      
  .ـ يعين األنصار ـ هلموا إيل بقرةيا أصحاب سورة ال

واجتلد الناس، وتراجـع   9فاجتمع إليه مائة، وقاتلوا هوازن مع من بقي مع النيب
فكانـت الـدائرةُ    ،»اآلن حمي الـوطيس « 9وقال رسول اهللا، بقية املنهزمني واشتد القتال

  ...على املشركني وهزموا شر هزمية وغنمت أمواهلم وسبيت نساؤهم
؟ حـنني  أفررمت يوم ،أبا عمارة يا: رجلله قال  ن الرباء بن عازب حاضراً، وملاوكا

لـيس   ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفـاؤهم حسـراً  ، 9واهللا ما وىل رسول اهللا؛ ال: قال
وبـين   هـوازن  مجـع ، رماة ال يكاد يسقط هلم سهم فلقوا قوماً، هم سالح أو كثري سالحعلي

 9ورسول اهللا ؛9فأقبلوا هناك إىل رسول اهللا، ما يكادون خيطئون فرشقوهم رشقاً نصر
  وقال: ،فرتل فاستنصر، يقود به وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، على بغلته البيضاء

   أنا ابن عبد املطلب    ال كذب  أنا النبيُّ                         

، ولكنه خرج شبان أصـحابه،  9وعن قوله: ال؛ واهللا ما وىل رسول اهللامث وصفهم 
وأخفاؤهم ح؛ ال :وله جـواب آخـر   راً؛ ليس عليهم سالح أو كثري سالح ..س  واهللا مـا فـر 

  ولكن مجاعة من الصحابة جرى هلم كذا وكذا.، 9اهللا رسولُ
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 9الـنيب  فيقتضـي أنَّ ، تقدير الكالم فـررمت كلكـم   ألنَّ ؛من بديع األدبنه يعد فإ
  .وافقهم يف ذلك

وأما قوله: (شبان أصحابه) فهو بالشني وآخره نون مجع شاب، وقولـه: (أخفـاؤهم)   
  ..مجع خفيف، وهم املسارعون املستعجلون

  

وغريهم (جفاء) جبيم مضـمومة   واهلروي احلريب إبراهيم ووقع هذا احلرف يف رواية
وباملد وفسره بسرعام، قالوا: تشبيها جبفاء السيل، وهو غثاؤه، قال القاضـي: إن صـحت   

ومن انضـاف إلـيهم    مكة أهل هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من
 يستعدوا، وإمنا خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن يف قلبه مرض فشـبهه بغثـاء   ممن مل

) هو بضم احلاء وتشديد السـني املفتوحـة أي بغـري دروع، وقـد     السيل. وأما قوله: (حسراً
  .احلاسر: من ال درع عليه ،فسره بقوله: (ليس عليهم سالح)

  ويف رواية أخرى:

 أتوليـت يـوم   أبا عمـارة  يا: فقال، وجاءه رجل ،الرباء مسعت: قال إسحاق أيب عن
  ؟حنني

 فرشـقتهم  ولكن عجل سرعان القوم ،أنه مل يول 9أما أنا فأشهد على النيب :فقال
أنا ابن  ال كذب  أنا النيب< :آخذ برأس بغلته البيضاء يقول احلارث وأبو سفيان بن، هوازن

 >.عبد املطلب
 :له رجل من قـيس فقـال  أمسعت الرباء وسق قال: اسحإيب أعن ويف قول آخر له 

  ؟!يوم حنني 9فررمت عن رسول اهللاأ
  

نـا ملـا محلنـا    إو ،رمـاةً  كانت هوازن ناساً، مل يفر 9ولكن رسول اهللا: فقال الرباء
علـى   9ولقد رايـت رسـول اهللا  ، فاكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، عليهم انكشفوا
نـا بـن   أ ال كذب نا النيبأ :خذ بلجامها وهو يقولأاحلرث با سفيان بن أن إبغلته البيضاء و
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  ١.عبد املطلب
أقول: مبعىن أنَّ الرباء كان موضع أسئلة عديدة تأتيه من هنا وهناك، وبعضها تصدر 

، لكن الرباء كـان ملتفـاً واعيـاً ملـا يقصـده      9من مغرضني من أنَّ الفرار مشل رسول اهللا
إجاباته واضحاً يرد ا ما يثريه هؤالء، وينفي الفرار عن السائل، فكان رضوان اهللا عليه يف 

فيما يثبته لغريه. 9النيب  

  إسالم قبيلة مهدان :

، وبالذات قبيلـة مهـدان   قناع أهل اليمن باإلسالم،ممن أرسلوا إلبعد فشل السابقني 
الـيمن   اليت كان إلسالمها دور مهم يف تأمني احلدود اجلنوبية مع اليمن، ويف إسـالم قبائـل  

  .األخرى، ويف مواقفها اجلليلة مع أمرياملؤمنني علي عليه السالم كما يأتينا
  ...علي بن أيب طالب يف سرية إىل اليمن يف رمضان 9اهللا رسولوجه 

خالد بن الوليد إىل  9عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب، قال: بعث رسول اهللاف
ار معه؛ فأقام عليه ستة أشهر ال جييبونه إىل أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسالم فكنت فيمن س

  .شيء
ا ومن معه، فـإن أراد  7علي بن أيب طالب  9فبعث النيبوأمره أن يقفل خالد ،

 .أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه تركه
ـ قال الرباء: فكنت فيمن عقب معه؛ فلما انتهينا إىل أوائل اليمن، بلـغ ال  وم اخلـرب،  ق

ا واحدا، مث تقدم بني أيدينا، فحمد اهللا فنا صالفجر، فلما فرغ صفّ ى بنا علىفصلّ فجمعوا له،
ها يف يوم واحد، وكتـب  ، فأسلمت مهدان كل9ُّوأثىن عليه، مث قرأ عليهم كتاب رسول اهللا

                                            
 اجلهـاد  كتـاب  :مسـلم  صـحيح  ؛ ٢٦ــ   ٢٥ر ؛ سورة التوبة البن عاشو ،التحرير والتنوير انظر تفسري .١

، املغازي كتاب :البخاري صحيحو ؛ ١وانظر احلاشية رقم :  ؛ ١٦٧٦، املسألة: باب يف غزوة حنني ،والسري
 . ١٧٩٩٧ومسند اإلمام أمحد  ؛ واحلاشية ٤٠٦١املسألة 
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ساجدا، مث جلس، فقال: السالم على مهـدان،   ، فلما قرأ كتابه خر9بذلك إىل رسول اهللا
  ،...دان! مث تتابع أهل اليمن على اإلسالمالسالم على مه

ما أسرعها إىل النصر، وأصربها  ،نعم احلي مهدانقال:  9رسول اهللاأنَّ ويف رواية 
  ١.على اجلهد، وفيهم أبدال وفيهم أوتاد اإلسالم

 7وقد سجلت هذه القبيلة مواقف كبرية يف معركة صفني إىل جانب اإلمام علـي ،
حبق مهـدان بعـد أن أسـلموا علـى يديـه       7ت لإلمام عليوقد ذكرت قصيدة مدح نسب

املباركتني، أو يف وقعة صفني، والثاين أرجح، وما زال اليمنيون يتغنـون ـا، وقـد ذكـرت     
  بصيغ متعددة، منها البيت املشهور:

  لقلُت لهمداَن ادخلوا بسالم             ولو كنُت بّواباً عىل باب َجّنة         

وكان جموداً  ،7ومن شعر عليقاله عالمة بغداد اآللوسي يف تفسريه:... وأكتفي مبا 
  :حىت قيل: إنه أشعر اخللفاء يذكر مهدان ونصرهم إياه يف صفني

  وملا رأيت اخليل تزحم بالقنا
  نواصيها محر النحور دوامي    

  وأعرض نقع يف السماء كأنه         
  عجاجة دجن ملبس بقتام                    
  ونادى ابن هند يف الكالع ومحري                   

  وكندة يف خلم وحي جذام                                   
                                      تيممت مهدان الذين هم هم  

  إذا ناب دهر جنيت وسهامي                                            

                                            
ترمجة محـزة بـن مالـك بـن سـعد       ٤٨٢: ٢خمتصر تاريخ دمشق  ؛ ١٠، سنة ١٩٧:  ٢الطربي  تاريخ .١

 اهلمداين .
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  فجاوبين من خيل مهدان عصبة                                           
  فوارس من مهدان غري لئام                                                    
  فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها                                                

  وكانوا لدى اهليجا كشرب مدام                                                        
  على باب جنة فلو كنت بواباً                                                              

  ١.لقلت هلمدان ادخلوا بسالم                                                                  

  كان الرباء عاملاً حمدثاً :

به هذا الصحايب يف سريته شاباً وكهالً أنـه مل يكتـف بفروسـيته     من ضمن ما عرف
وشجاعته وجرأته يف ميادين القتال، بل كان عاملاً حمدثاً يشهد له اجلميع بالدقـة والوثاقـة   

فقـد كـان    9واحلرص، بفضل متابعته األوىل ومالزمته ملنابع املعرفة املتمثلة برسـول اهللا 
لسريته وسنته قوالً وفعالً وتقريراً، ويبدو أنه كان يتأمل إذا ما ومتابعاً  9مالزماً لرسول اهللا

مشـاغل احليـاة أو وجـود آخـرين يكتظـون يف جملـس        9حيلت بينه وبـني الرسـول  
 9فيسعى ليأخذ ما فاته من علم ورواية ممـن مسـع ذلـك مـن الرسـول      ،9اهللا رسول

حاق عن الرباء أنه قـال:  وبالتايل فهو يبذل جهده أن اليفوته شيٌء من معرفة؛ فعن ابن إس
ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا راعية  9ما كلُّ ما حندثكموه مسعناه من رسول اهللا

  ٢.اإلبل
ولعلّ عددها قارب الثالمثائـة أو   9حىت وصف بأنه مكثر من أحاديث رسول اهللا

ـ    ٢٤٠يزيد، منها ( باب ) فقط يف مسند اإلمام أمحد، فكانت ثـروة معرفيـة يف التفسـري وأس

                                            
  ؛هجرية) ٢١٢وقعة صفني لنصر بن مزاحم (ت ؛ ٢٢٧اآلية :  ،ين، سورة الشعراءروح املعا انظر تفسري .١

 . ٤٨٦:  ٤٥البن عساكر  ،وتاريخ دمشق
 . ١٨٠١٨أمحد  مسند .٢
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 9الرتول ويف الفقه واألخالق واملواعظ واملناقب والغزوات وحىت يف صـفات رسـول اهللا  
  اخلَلقية واخلُلقية ويف سريته املباركة ويف أهل بيته عليهم السالم...

  وقد احتلّت أسباب الرتول مكانتها يف رواياته، ففي آيات حتويل القبلة:
ـَ¿ءِ  ِيف  َوْجِهـكَ  تََقلُّـَب  ْد نَـرىٰ قَ ( ا َفـَولِّ َوْجَهـَك َشـْطَر تَرَْضـاهَ  ِقْبَلـةً  َفلَُنَولَِّينَّـكَ  ٱلسَّ
 ٱْلِكَتــاَب  أُوتُــواْ  ٱلَّــِذينَ  َوإِنَّ  َشــْطرَهُ  ُوُجــِوَهكُمْ  َفَولُّــواْ  كُْنــُتمْ  َمــا َوَحْيــُث  ٱْلَحــَرامِ  ٱلَْمْسـِجدِ 
بِِّهمْ  ِمن ٱْلَحقُّ  أَنَّهُ  لََيْعلَُمونَ    ١.)َيْعَملُونَ  َعRَّ  ِبَغاِفلٍ  ٱ&ُ  َوَما رَّ

حنو بيت املقدس مثانية عشر شهراً، وصرفت القبلة إىل  9صلينا مع رسول اهللاقال: 
إذا صلى إىل بيت املقدس أكثر  9الكعبة بعد دخوله إىل املدينة بشهرين، وكان رسول اهللا

فجعـل  ، أنه يهوى الكعبة، فصـعد جربيـل  تقلب وجهه يف السماء، وعلم اهللا من قلب نبيه 
  :يتبعه بصره وهو يصعد بني السماء واألرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل اهللا 9رسول اهللا
  اآلية. .) ...َوْجِهكَ  تََقلَُّب  َقْد نَرىٰ (

  س؟كيف حالنا يف صالتنا إىل بيت املقد، : يا جربيل9فقال رسول اهللا
  ٢.)رَِّحيمٌ  َلَرُءوفٌ  ِبٱلنَّاِس  ٱ&َ  إِنَّ  إµَِانَكُمْ  لُِيِضيعَ  ٱ&ُ َوَما َكاَن ( :فأنزل اهللا

و سبعة أ حنو بيت املقدس ستة عشر شهراً 9صلى رسول اهللا قال:ه أيضاً أنه عنو
ـ  ،وكان حيب ذلك، ىل الكعبةإمث وجه ، عشر شهراً  تََقلُّـَب  َقـْد نَـَرىٰ ( :وجـلَّ نزل اهللا عزأف

  .)...َ¿ءِ ٱلسَّ  ِيف  َوْجِهكَ 
نصار وهم ركوع يف صالة العصر على قوم من األ 9ى مع النيبرجل صلّ فمر: قال

ىل إجـه  نـه قـد و  أو 9ى مع رسـول اهللا نه صلّأهو يشهد : فقال، العصر حنو بيت املقدس
  .فاحنرفوا وهم ركوع يف صالة العصر: قال. الكعبة

نزل على أخواله مـن األنصـار، وأنـه    ، كان أول ما قدم املدينة 9النيب نَّوقال: إ

                                            
 . ١٤٤البقرة :  سورة .١
 . ١٤٣البقرة:  سورة .٢
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ى إىل بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبـه أن تكـون قبلتـه إىل    صلّ
ى فخرج رجل ممن كـان صـلّ  ، ى معه قومالبيت، وأن أول صالة صالها صالة العصر، وصلّ

على أهل املسجد وهم راكعون معه، فمر ،فقال: أشهد باهللا لقد صليت   9مـع الـنيب ـ ق لَب 
مث أنكروا ذلك، وكان الذي مات علـى القبلـة قبـل أن    ، بل البيتالكعبة، فداروا كما هم ق

ل قلُِيِضـيعَ  ٱ&ُ َوَمـا َكـاَن ( :بل البيت رجاالً وقتلوا فلم ندر ما نقول فـيهم، فـأنزل اهللا  حتو 
  ١.)رَِّحيمٌ  َلَرُءوفٌ  ِبٱلنَّاِس  ٱ&َ  إِنَّ  إµَِانَكُمْ 

كـان   :وأخرج ابـن إسـحاق وعبـد بـن محيـد وابـن أيب حـامت عـن الـرباء قـال          
  :فـأنزل اهللا يصلي حنو بيت املقدس ويكثر النظر إىل السماء ينتظر أمـر اهللا،   9اهللا رسول

فقال رجال من املسلمني: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن  .)... َوْجِهكَ  تََقلَُّب  َقْد نََرىٰ (
  :نصـــرف إىل القبلـــة، وكيـــف بصـــالتنا حنـــو بيـــت املقـــدس؟ فـــأنزل اهللا       

لسفهاء من الناس وهـم مـن أهـل الكتـاب: مـا      وقال ا. )...إµَِانَكُمْ  لُِيِضيعَ  ٱ&ُ َوَما َكاَن (
  هم عن قبلتهم اليت كانوا عليها؟والّ

َفَهآءُ َسَيُقوُل ( :فأنزل اهللا   ٢.)ٱلنَّاِس ... ِمنَ  ٱلسُّ
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليهـا؟  أو: ... 

ْسَتِقيمٍ  ِرصَاٍط  إِىلٰ  َيَشآءُ  َمن يَْهِدي َوٱلَْمْغرُِب  ٱلَْمْرشُِق ُقل ِ& (: فأنزل اهللا   ٣.)مُّ
َيامِ أُِحلَّ َلكُْم لَْيَلَة (ويف نزول اآلية:   َوأَنْـُتمْ  لَّكُـمْ  اٌس لِبَ  ُهنَّ  ِنَسآِئكُمْ  إِىلٰ  ٱلرََّفُث  ٱلصِّ

 َفــٱآلنَ  َعــْنكُمْ  َوَعَفــا َعَلــْيكُمْ  َفَتــاَب  أَنُْفَسـكُمْ  تَْختــانُونَ  كُنــُتمْ  أَنَّكُــمْ  ٱ&ُ  َعِلــمَ  لَُّهــنَّ  لَِبـاٌس 
وُهنَّ اَب  بُواْ  َوكُلُواْ  َلكُمْ  ٱ&ُ  كََتَب  َما َوٱبَْتُغواْ  ِرشُ َ َلكُـُم  َحتَّـى َوٱْرشَ َّsِمـنَ  َيُض ٱألَْبـ ٱْلَخـْيطُ يََتَبـ 

                                            
 . ١٤٣البقرة:  سورة .١
 . ١٤٢:  البقرة سورة .٢
 . ١٤٢:  البقرة سورة .٣
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ُّواْ  ثُمَّ  ٱْلَفْجرِ  ِمنَ  ٱألَْسَودِ  ٱْلَخْيِط  ِ̈ َيامَ  أَ   ١.)...ٱلَّلْيلِ  إَِىل  ٱلصِّ
 ،ذا كـان الرجـل صـائماً   إ 9اب حممـد حصأق عن الرباء قال: كان اسحإيب أعن 
نصـاري  األ فالناً نَّأو، كل ليلته وال يومه حىت ميسيأن يفطر مل يأفطار فنام قبل فحضر اإل
ولكـن   ،ال :قالت؟ هل عندك من طعام: فقال ، تهأمراتى أفطار فلما حضره اإل ،اًكان صائم

صـبح فلمـا   أف، خيبة لـك : ته قالتأته فلما رأوجاءت امر، فغلبته عينه، طلب لكأانطلق ف
 ...يةفرتلت هذه اآل 9فذكر ذلك للنيب، غشي عليه انتصف النهار

  ية:يف هذه اآلو
 ٱ&ِ  َسـِبيلِ  ِيف  ِهـُدونَ اَوٱلُْمجَ  َررِ ـٱلضَّ  أُْوِيل  َغْ�ُ  ٱلُْمْؤِمِنsَ  ِمنَ  ِعُدونَ اٱْلقَ َيْسَتِوي  الَ (

َل  َوأَنُْفِسِهمْ  لِِهمْ اِبأَْموَ   َوكُــال� َدَرَجـةً  ِعِدينَ اٱْلقَ  َعَىل  َوأَنُْفِسِهمْ  لِِهمْ اِبأَْموَ  ِهِدينَ اٱلُْمجَ  ٱ&ُ  َفضَّ
َل  ٱْلُحْسنىٰ  ٱ&ُ  َوَعدَ    ٢.)َعِظيRً  أَْجراً  ِعِدينَ اٱْلقَ  َعَىل  ِهِدينَ اٱلُْمجَ  ٱ&ُ  َوَفضَّ

ملـا   قـال:  عدة روايات متوا واحدة تقريباً، منها أنـه  عن الرباء بن عازبذكروا  
ويف لفـظ: ادع   ،ادع فالنـاً <: 9قال النيبs...(. َ ٱلُْمْؤِمنِ  ِمنَ  ِعُدونَ اٱْلقَ َيْسَتِوي  الَ(: نزلت

  .زيداً، فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف
 ِيف  ِهـُدونَ اَوٱلُْمجَ  َررِ ـٱلضَّ  أُْوِيل  َغْ�ُ  ٱلُْمْؤِمِنsَ  ِمنَ  ِعُدونَ اٱْلقَ َيْسَتِوي  الَ (فقال: اكتب

  .)...ٱ&ِ  َسِبيلِ 
  مكتوم، فقال: يا رسول اهللا إين ضرير؟! ابن أم 9خلف النيبو

 ِهُدونَ اَوٱلُْمجَ  َررِ ـٱلضَّ  أُْوِيل  َغْ�ُ  ٱلُْمْؤِمِنsَ  ِمنَ  ِعُدونَ اٱْلقَ َيْسَتِوي  الَ (:فرتلت مكاا
  .)...ٱ&ِ  َسِبيلِ  ِيف 

 ِمنَ  ِعُدونَ اٱْلقَ َيْسَتِوي  الَ (: مكتوم ضرارته فرتلت مأليه ابن إفشكا  ويف رواية: ...
 َsٱ&ِ  َسِبيلِ  ِيف  ِهُدونَ اَوٱلُْمجَ  َررِ ـٱلضَّ  أُْوِيل  َغْ�ُ  ٱلُْمْؤِمِن...(.  

                                            
 . ١٨٧ البقرة : سورة .١
 . ٩٤النساء :  سورة .٢
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 رخصــة مــن يل هــل: فقــال ظهــره، خلــف مكتــوم أم بــن ويف أخــرى: وعمــرو
  .)... َررِ ـٱلضَّ  أُْوِيل  َغْ�ُ  ... (:لتفرت اهللا؟ رسول يا

  و يف اآلية :
ــِبيِل ( ــواْ ِيف َس ــواْ  َوالَ ٱ&ِ َوأَنِْفُق ــِديكُمْ  تُْلُق ــةِ  إَِىل  ِبأَْي ــُنواْ  ٱلتَّْهلَُك  يُِحــبُّ  ٱ&َ  إِنَّ  َوأَْحِس

  ١.)ِسِنsَ ٱلُْمحْ 
هو ممن القـى بيـده   أالرجل حيمل على املشركني  :قلت للرباء ق قال:اسحإيب أعن 

 الَ هللاِ  لِ بيِ  َسـِيف  ْل اتِ قَ فَ ( :فقال، 9اهللا بعث رسول وجلَّاهللا عز نَّأل ؛ال: قال ؟!ىل التهلكةإ
  .منا ذاك يف النفقةإ ٢.)...كْ سَ فْ نَ  الَّإِ  فُ لَّ َكتُ 

يقـول: مؤمنـوا    9اء بن عازب قال: مسعت رسـول اهللا أخرج ابن جرير عن الربو
9أميت شهداء، مث تال النيب:  

  ٣.)مْ هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  اءُ دَ هَ الشُّ وَ  ونَ يقُ دِّ الصِّ  مُ هُ  كَ ئِ وَل أُ  هِ ِل سُ رُ  وَ  ا&ِ وا بِ نُ آمَ  نَ ذيِ الَّ وَ (

  : 9يف وصف الرسول

ذا مثـل  هكـ  حديـداً  9كـان وجـه رسـول اهللا   أقال: قيل للرباء  قاسحعن أيب إ
  !بل كان مثل القمر؛ ال :قال  ؟!السيف

لـه  ؛ 9حسن يف حلة محراء من رسـول اهللا أيت من ذي ملة أقال: ما ره أيضاً عنو
  !ليس بالطويل وال بالقصري ،بعيد ما بني املنكبني ،شعر يضرب منكبيه

، هوضع يده اليمىن حتـت خـد  ، ىل فراشهإوى آذا إكان  9النيب نَّإ: أنه قال هعنو
                                            

 . ١٩٥البقرة :  سورة ١
 . ٨٤سورة النساء :  .٢
، ١٨٠٧٤، ١٧٩٩٩ ؛ ١٨٠٢٧ ، ١٨٠٠٦مسـند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل رقـم       ؛  ١٩احلديد :  سورة .٣

 ،وتفسـري الـدر املنثـور    ؛للواحـدي: اآليـة    ،أسـباب الـرتول   ؛تفسري الطربي: اآلية  ؛ ١٨١٢٨ ،١٨٠٤٤
 . هاوغري؛  للسيوطي
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  !>و جتمع عبادكأاللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك <: لوقا
  !ذنيهأاماه حذاء إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت تكون إ 9كان رسول اهللاوعنه: 

  : 9ومن وصاياه

سـلمت  أاللـهم  : فقـل ، ىل فراشـك إويت أذا إ<: 9عن الرباء قال: قال رسول اهللا
 ليـك رغبـةً  إجلـات ظهـري   أو، ليـك إمري أوفوضت  ،ليكإووجهت وجهي ، ليكإنفسي 

وبنبيـك الـذي    ،نزلـت أمنـت بكتابـك الـذي    ، آليكإ الّإوال منجا  أال ملج، ليكإ رهبةً و
  !>صبت خرياًأصبحت أن إو، نت على الفطرةأمت و ؛ن مت من ليلتكإف، رسلتأ

  : من رواياته يف مناقب أهل البيت عليهم السالم

اء بـن عـازب يف فضـائل    ذكرت مصادر احلـديث للفـريقني روايـات كـثرية للـرب     
  كان منها: 9البيت عليهم السالم ومناقبهم يرويها عن رسول اهللا أهل

وفاطمة واحلسن واحلسني جاء علي: فقام بردائـه وطرحـه   9إىل باب النيب ،
  .>اللهم هؤالء عتريت<مث قال: ، عليهم

نـيب  أنت مني مبرتلة هارون من موسـى إالّ أنـه ال   <: 7لعلي 9قال رسول اللّه
  .>بعدي

 أبواب شارعة يف املسجد، وإنّ 9كان لنفر من أصحاب رسول اهللا«قال: أنه  هعنو
  .>7بواب غري باب عليقال: سدوا هذه األ 9رسول اهللا

  .قال: فتكلّم يف ذلك أناس
بسـد   أما بعد، فإني أمرت<مثّ قال:  ،فحمد اهللا وأثىن عليه 9قال: فقام رسول اهللا

، ، فقال فيه قائلكم، وإني واهللا ما سددت شيئاً وال فتحتـه 7ب عليواب غري بابهذه األ
ي أُمرتبشيء فاتبعته ولكن<!  
  .>اللهم إين أحبهما فأحبهما«فقال: ، أبصر حسناً وحسيناً 9النيب نَّأوعنه: 

  !>احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة<قال:  9وعنه أنه
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أو أحـدمها فركـب علـى     8سـني يصلّي، فجاء احلسـن واحل  9كان رسول اهللا
  !>نعم املطية مطيتكما<ظهره، فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه، أو أمسكهما، قال: 

هذا مين وأنا منه، وهو حيرم عليه مـا  <: 8للحسن أو احلسني 9قال رسول اهللا
حرم علي، هذا يعين احلسن من أحبين فليحب<.  

  والئه للعترة الطاهرة :يف 

وكان هذا الصـحايب واحـداً    9 من األنصار بوالئهم ألهل بيت النيبعرف الكثري
منهم، من تلك الطليعة الرائدة، الـيت بـادرت لبيعـة اإلمـام علـي عليـه السـالم باخلالفـة         

يف بيعة املهاجرين، وهو لـيس   ١٠وقد ذكره الشيخ املفيد يف كتابه اجلمل رقم هـ ، ٣٥سنة
يخ املفيد هؤالء املبايعني مهـاجرين كـانوا أم أنصـاراً    منهم بل من األنصار. وقد وصف الش

  مثَّ يقول: ،...)الراضني بإمامته الباذلني ألنفسهم يف طاعته(بأم كانوا 
ومن بايع أمرياملؤمنني بغري ارتياب ودان بإمامته على اإلمجاع واالتفاق، واعتقد  (...

رب البصرة ألف ومخسـمائة  واحلاضرون معه يف ح، فرض طاعته والتحرمي خلالفه ومعصيته
البدريني العقبيني وأهل ، رجل من وجوه املهاجرين األولني والسابقني إىل اإلسالم واألنصار

من مجلتهم سبعمائة من املهـاجرين ومثامنائـة مـن األنصـار سـوى أبنـائهم       ؛ بيعة الرضوان
الثبت مـن  لفائهم ومواليهم وغريهم من بطون العرب والتابعني بإحسان على ما جاء بهوح 

  ١.مثَّ راح يذكر بيعة املهاجرين فبيعة األنصار وبيعة بين هاشم وبيعة سائر الشيعة ،)األخبار
واليت مل ختلو منهم ميادين القتال اليت فرضت على اإلمام علي عليه السالم من قبل 

ة طوائف ثالث عرفت بالناكثني والقاسطني واملارقني؛ فراح سالم اهللا عليه يتحمل مسـؤولي 
قتاهلم على التأويل؛ تأويل املبطلني وحتريف اجلاهلني، حني ظهر من يتأول القرآن الكـرمي   

، فعـن  من قبل مسؤولية القتـال علـى الترتيـل    9على غري تأويله؛ وقد حتمل رسول اهللا

                                            
 . ١١٠ـ  ١٠١اجلمل :  انظر كتاب .١
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  .>تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على الترتيل ياعلي< الرباء:
القــرآن، كمــا قاتلــت علــى ترتيلــه،  علــى تأويــل هــذامــنكم مــن يقاتــل  إنّ<

  .7علياً يعين. النعل خاصف لكنه و ال،: فقال عمر، و أبوبكر وفينا فاستشرفنا
جـاء سـهيل بـن    <يقول وهو باملـدائن:   7عن ربعي بن خراش قال: مسعت علياً

ـم الـدين تعبـداً    إنه قد خرج إليك ناس مـن أرقائنـا    :فقال 9عمرو إىل النيب لـيس ،
  أبوبكر و عمر: صدق يا رسول اهللا! :نا. فقال لهفارددهم علي

 امتحن تنتهوا يا معشر قريش! حىت يبعث اهللا عليكم رجالً نل<: 9فقال رسول اهللا
  أعناقكم، و أنتم جمفلون عنه إجفال النعم. اهللا قلبه باإلميان يضرب

  فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اهللا؟ قال: ال.
  ؟قال له عمر: أنا هو يا رسول اهللا

ــل  ــف النع ــه خاص ــال: ال، و لكن ــي  .ق ــف عل ــال: و يف ك ــفها  7ق ــل خيص نع
  .9اهللا لرسول

 وفعالً كان الرباء وابنه وأخوه عبيد بن عازب ممن شهدوا اجلمل وصفني والنـهروان 
  ١كما يأتينا.

  :الرباء وخرب السقيفة 

 :قـال  فعن أيب سعيد اخلدري لقد كان هذا الصحايب صرحياً بإعالن حبه لبين هاشم،
  مسعت الرباء بن عازب يقول:

ختوفت أن تتمـاأل قـريش علـى     9مل أزل لبين هاشم حمبا، فلما قبض رسولُ اهللا

                                            
؛ السـنن الكـربى،    ١٣٨:  ٢؛ املستدرك، للحـاكم   ٤٣٣:  ٨، و١٣٤ـ ١٣٣:  ١تاريخ بغداد للخطيب  .١

 . ١٤٩:  ١٢؛ تاريخ دمشق، البن عساكر ١٥٥:  ٦؛  كرت العمال   ٥للنسائي 
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  ١إخراج هذا األمر عن بين هاشم، فأخذين ما يأخذ الواله العجول!
يبدو من هذا املنت أنَّ هناك يف ذهن هـذا الصـحايب ولعلـه يف ذهـن غـريه       أقول: 

هي يف بين هاشم، لوال اجتمـاع قـريش علـى     9ر أي خالفة رسول اهللارتكازاً أنَّ األم
(فأخذين ما يأخذ الواله العجول!) يصف نفسه بأنه الذاهب عقلـه،   ملاذا صرفها عنهم، وإالّ
  وباليت تفقد ولدها!

وعلم ا الرباء بن عازب حـىت بـادر   ، علنت بيعة أيب بكر يف السقيفةاُوفعالً ما إن 
يت اإلمام علي عليه السالم، وكان فيه العباس بن عبد املطلب ومجع من مسرعاً إىل حيث ب

 هاشـم، بويـع   بـين  معشـر  يـا : وقال هاشم، بين على الباب فضرببين هاشم والصحابة، 
  !دمبحم أوىل وحنن عنه، نغيب حدثاً حيدثون املسلمون كان ما: بعضهم فقال أبوبكر!

الكعبة. فقال العباس: فعلوها، ورب..  
بعـد   9فهو ممن قص أحداث السقيفة، اليت وقعت ورسول اهللارك للرباء حيدثنا ونت

مل يدفن، وليس هذا فقط بل تظهر عدم رضاه مبا حصل، وقد ذكرت روايته وتعد األقدم يف 
هجرية) على ما يف هذا الكتاب من كـالم بـني علمـاء    ٧٦كتاب سليم بن قيس اهلاليل (ت

تاب مثري للجدل بينهم سنداً ومتناً وحجةً، وبعيداً عما بينهم، فـإنَّ  اإلمامية وحمقّقيهم، فهو ك
من الغرابة بدرجة أنَّ سليم بن قيس؛ وبني قوسني (مل يذكر يف كتاب اجلمل للشـيخ املفيـد   

يف قائمة املبايعني ألمري املؤمنني عليـه السـالم، وال مـع املشـاركني يف قتـال النـاكثني،        ال
، واألكثر غرابةً أنه مل يذكر )يف كتابه وقعة صفني هجرية)٢١٢حم (تيذكره نصر بن مزا ومل

هجريـة؛ ال مشـاركاً    ٦١له أي دور يف أحداث كربالء مع اإلمام احلسني عليه السالم سنة 
حمدثاً وال كاتباً وال ذاكراً شيئاً عن أخبارها، وال متابعاً حلركـة اإلمـام ومسـريته مـن      وال

أمرياملـؤمنني  اإلمـام  مـن أصـحاب   ء، ولو عن بعد، مع أنه ال فقط فكربالاملدينة إىل مكة 

                                            
 هجرية) .٣٢٣اجلوهري (ت بكر ، نقله عن أيب ٥١:  ٢كتاب شرح ج البالغة، البن أيب احلديد  .١
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واألئمة احلسن واحلسني وعلي بن احلسني والباقر عليهم السـالم، بـل يوصـف بأنـه مـن      
  األولياء اخللص هلم كما يذكر يف ترمجته!

ال أدري أين هو من كربالء اإلمام احلسني وأهل بيته وأنصاره؛ مع أنه عاش بعدها 
هجرية، وهو يتنقل بني جنـد واملدينـة ومكـة     ٧٦ن مخس عشرة سنة، أي إىل سنة أكثر م

هجرية،  ٧٣بن يوسف الثقفي سنة  والكوفة والبصرة حىت عين عبدامللك بن مروان احلجاج
وبعد أن فرغ من قتال عبداهللا بن الزبري، وأعاد احلجاز إىل خالفة ابـن مـروان، راح سـنة    

علي عليه السالم ومنهم سليم بن قيس؟! فإن كان له عـذر   هجرية يطارد أتباع اإلمام ٧٥
يف عدم القتال ويف نصرة سيد الشهداء أيب عبد اهللا احلسني عليه السالم، فال أجد له ذلك يف 

وما بعـدها مـن حركـات وثـورات كثـورة       مالحقة أخبار ما قبل كربالء، وما جرى فيها،
قدرته على نقل األخبار وتدوينها، وأنه رجل التوابني وثورة املختار وغريمها، وقد وصف ب

السيف والقلم، حىت دون ما سكت عنه غريه كما يذكر ذلك بعض من ترجم لـه أو حقـق   
  كتابه..

وكم كنت وما زلت أمتىن لو أنَّ كتابه املوصوف بأنه األقدم قد تضمن ما أوقعه الطغاة 
ة أقلّ ما توصف أنها مأساةٌ والظاملون على أهل بيت العصمة والطهارة وأنصارهم من مذحب
وبيته الطاهر، اهتزت هلا  9مروعةٌ، وتعد األكثر دمويةً وبشاعةً وانتهاكاً حلرمة رسول اهللا

 الضمائر، وانربت هلا العقول واألفهام قراءةً ملقدماا، واستنطاقاً رياا، وملعرفة ما جرى،
 كتب عنها اآلخرون ممن ليس هلم والء وملا تركته من آثار وحركات انبثقت بسببها... حىت

ألهل البيت كوالء سليم! خاصة وقد عرف الرجل بأنه من أولياء اإلمامني زيـن العابـدين   
والباقر عليهما السالم، وكان يلتقي ما، ومها ممـن حضـر واقعـة الطـف وشـهد فصـوهلا       

ٍ عما   يبادر هو بسؤالومأساا، أمل يسمع منهما، وال من أحدمها وال من غريمها شيئاً؟! أمل
تدوينها، سامع هلـا؛ فالسـماع املباشـر     ىوقع؟! وقد عرف بأنه متابع لألخبار، حريص عل

 ؟!أعلى مراتب حتمل احلديثحرفته، ويعد  
وهل هناك أعظم من يوم احلسني وأهله وأنصاره ؟!  وهـل هنـاك حـدث أجـلّ ،     



                                                                         ) sالرشيف s٤٠شخصيات من الحرم( 

               ٢٠٩ 
 

القدرة واحلرص والدقة يف مالحقـة  وخرب أهم من وقعة الطف خاصةً ملن ميلك هذا الوالء و
األحداث واألخبار ؟! إنه ألمر عجيب أن خيلو كتابه ، الذي يعد أقدم وثيقة لتلك الفترة، مما 

  هجرية ..! ٦١وقع يف اليوم العاشر من احملرم سنة 
ٍ، ال أظن أنـي سـبقت غـريي     ٍ وحسرة أمنية ال ختلو من أمل وإن هي إالّال أدري ؛ 

  لعلّها أُمنية آخرين!إليها، ف
  ورحم اهللا املتنيب حني قال:
                                  ِكُــه مــا كــلُّ مــا يتمنــى املَــرُء يــدر

  

  !ِي الرياح مبا ال تشتهي السفن جتر  
يف  ا شـديداً بين هاشم حب كنت أحب :ليم، قال: مسعت الرباء بن عازب يقولس فعن

  .،..سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وبعد وفاتهحياة ر
عليه السالم أن ال يلي غسله  افلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أوصى علي

وأنه ال ينبغي ألحد أن يرى عورته غريه، وأنه ليس أحـد يـرى عـورة رسـول اهللا      غريه،
فمن يعينين على  !رسول اهللا عليه السالم: يا فقال علي .ذهب بصره صلى اهللا عليه وآله إالّ

عليه السالم يغسله، والفضل بـن   فكان علي .قال: جربائيل يف جنود من املالئكة غسلك؟
أن  7واملالئكة يقلبونه له كيف شاء. ولقـد أراد علـي  ، العباس مربوط العينني يصب املاء

ـ  (ال تـرتع قمـيص   :يرتع قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فصاح بـه صـائح   ك، نبي
ياعلي.(  

فأدخل يده حتت القميص فغسله مث حنطه وكفنـه، مث نـزع القمـيص عنـد تكفينـه      
... إىل آخر الرواية، اليت نكتفي بذكرها عن أيب سـعيد اخلـدري.. مـع االخـتالف     وحتنيطه

  .هجرية)٣٢٣البسيط يف متنها، من كتاب السقيفة وفدك للجوهري (ت
غرية بن حممد املهليب من حفظه، وعمر بن شبة وحدثين امل ففي كتاب السقيفة وفدك:

مسعت الرباء بـن عـازب يقـول: مل أزل     أيب سعيد اخلدري، قال: ىلإسناد رفعه إمن كتابه ب
ا، فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله خفت أن تتمـاأل قـريش علـى    لبين هاشم حمب

ما يف نفسي من احلزن لوفـاة   خراج هذا األمر عنهم، فأخذين ما يأخذ الواهلة العجول، معإ
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صلى اهللا عليه وآله يف احلجـرة،   ىل بين هاشم وهم عند النيبإفكنت أتردد  ،9رسول اهللا
قائل يقول: القوم يف سـقيفة   اوإذ ،وأتفقد وجوه قريش، فإين كذلك إذ فقدت أبابكر وعمر

قبـل  أيب بكـر قـد   فلم ألبث وإذا أنا بأ ،بين ساعدة، وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبابكر
بو عبيدة ومجاعة من أصحاب السقيفة وهـم حمتجـزون بـاألزر الصـنعانية ال     أومعه عمر و

بكر يبايعه، شاء ذلك أو  خبطوه، وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أيب ميرون بأحد إالّ
ىل بين هاشـم والبـاب مغلـق، فضـربت     إنكرت عقلي وخرجت اشتد حىت انتهيت أأىب، ف

وقلت: قد بايع الناس أليب بكر بـن أيب قحافـة، فقـال العبـاس:      عنيفاً ضرباًعليهم الباب 
ين قد أمرتكم فعصيتموين. فمكثت أكابد ما يف نفسـي،  أتربت أيديكم إىل آخر الدهر، أما 

ان، وحذيفة هبا اهليثم بن التيأورأيت يف الليل املقداد، وسلمان وأباذر وعبادة بن الصامت، و
 أن يعيدوا األمر شورى بني املهاجرين.، وهم يريدون وعماراً

ختوفـت   9ما قبض رسول اهللاـ(ويف قول له: لىل املسجد إفلما كان بليل خرجت 
أن تتماأل قريش على إخراج هذا األمر من بين هاشم... فمكثت أُكابد ما يف نفسـي فلمـا   

اهللا عليـه وآلـه   مسع مههمة رسول اهللا صلى أين كنت أا صرت فيه تذكرت فلمٍ...)  كان بليل
 ، وأجد نفـراً أو بياضةىل الفضاء، فضاء بين قضاعة إفامتنعت من مكاين فخرجت  ،بالقرآن

يتناجون فلما دنوت منهم سكتوا، فانصرفت عنهم، فعرفوين وما أعـرفهم فـدعوين إلـيهم    
فأتيتهم فأجد املقداد بن األسود، وعبادة بن الصامت، وسلمان الفارسي، وأباذر، وحذيفـة،  

التيهان، وإذا حذيفة يقول هلم: واهللا ليكونن ما أخربتكم به، واهللا مـا كـذبت    ا اهليثم بنوأب
  ن يعيدوا األمر شورى بني املهاجرين.أوال كذبت، وإذا القوم يريدون 

، فضربنا عليه يبأىل إقال: فانطلقنا ، بن كعب، فقد علم كما علمت ائتوا أيب: مث قال
فكلمه املقداد، فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: ما  ؟ل: من أنتمبابه حىت صار خلف الباب، فقا

 :فقلنا: نعـم، فقـال  ، أنا بفاتح بايب، وقد عرفت ما جئتم له كأنكم أردمت النظر يف هذا العقد
على ما  يفتح عين بايب حىت جترأأفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم، قال: فالقول ما قال: وباهللا ما 

ىل اهللا املشتكى.إمنها و هي جارية، وملا يكون بعدها شر  
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ىل أيب عبيدة واملغرية بن شـعبة، فسـأالمها عـن    إوبلغ اخلرب أبابكر وعمر، فأرسال 
فيكون له ولعقبه، فتقطعوا  ن تلقوا العباس فتجعلوا له هذا األمر نصيباًإالرأي، فقال املغرية: 

به من ناحية عليالعباس.، إذا مال معكم ، ويكون لكم حجة عند الناس على علي  
وعمر، وأبو عبيدة، واملغرية، حىت دخلوا علـى العبـاس، وذلـك يف     ،فانطلق أبوبكر

 إنَّ الليلة الثانية من وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فحمد أبوبكر اهللا وأثىن عليه وقال:
كونـه بـني   ، فمن اهللا علـيهم ب ا، وللمؤمنني ولياصلى اهللا عليه وآله نبي اهللا ابتعث لكم حممداً

ى على الناس أمورهم ليختاروا ألنفسهم، متفقني غري ظهرانيهم، حىت اختار له ما عنده، فخلّ
، فتوليـت ذلـك، ومـا أخـاف بعـون اهللا      ، وألمورهم راعيـاً خمتلفني فاختاروين عليهم والياً

أنفك نيب، وما اُباهللا عليه توكلت واليه  ، وما توفيقي إالّوتسديده وهنا وال حرية وال جبناً
يبلغين عن طاعن يقول خبالف قول عامة املسلمني، يتخذ لكم جلأ فتكونوا حصـنه املنيـع،   
وخطبه البديع، فإما دخلتم فيما دخل فيه الناس، أو صـرفتموهم عمـا مـالوا إليـه، فقـد      

 ، وملن بعدك مـن عقبـك إذ كنـت عـم    ن جنعل لك يف هذا األمر نصيباًأجئناك، وحنن نريد 
ن كــان املســلمون قــد رأوا مكانــك مــن     إ عليــه وآلــه، و اهللا رســول اهللا صــلى 

عليه وآله، ومكان أهلك، مث عدلوا ذا األمر عنكم وعلى رسلكم بين  اهللا صلى اهللا رسول
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله منا ومنكم. هاشم، فإنّ

تيـان األمـر مـن    إىل مذهبه يف اخلشونة والوعيـد و إفاعترض كالمه عمر، وخرج 
ليكم، ولكن كرهنـا أن يكـون   إنا مل نأتكم حاجة إخرى اُته، فقال : اي واهللا، وأصعب جها

الطعن فيما اجتمع عليه املسلمون منكم، فيتفـاقم اخلطـب بكـم وـم فـانظروا ألنفسـكم       
  وعامتهم، مث سكت.

، كما وصفت، نبياً اهللا ابتعث حممداً نَّإفتكلم العباس، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: 
ى النـاس علـى أمـرهم    مته حىت اختار له ما عنده، فخلّأللمؤمنني، فمن اهللا به على  وولياً

ن كنت برسول اهللا طلبت فحقنا إليختاروا ألنفسهم، مصيبني للحق ماثلني عن زيغ اهلوى، ف
، وال ، وال حللنا وسـطاً ن كنت باملؤمنني فنحن منهم، وما تقدمنا يف أمركم فرطاًإأخذت، و
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كان هذا األمر جيب لك باملؤمنني، فما وجب إذ كنا كـارهني ومـا أبعـد    ن إ، فنزحنا شحطاً
ـ إم مالوا أم طعنوا من قولك أقولك  ن يكـن حقـك اعطيتنـاه    إليك، وما ما بذلت لنا ف

ن يكن حقنا مل نرض لك إن حتكم فيه، وأاملؤمنني فليس لك  ن يكن حقإفامسكه عليك، و
عما دخلت فيه، ولكن للحجة نصـيبها مـن    ببعضه دون بعض، وما أقول هذا أروم صرفك

، ومـن  9رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله منا ومنكم، فإن رسول اهللا نَّإ :البيان، وأما قولك
نك ختاف الناس علينا، فهذا الذي أشجرة حنن أغصاا وأنتم جرياا. وأما قولك يا عمر، 

  ١.قدمتموه أول ذلك، وباهللا املستعان
وأمـا   م؛ عن الرباء بن عازب كانت خامتة اللقاء قول العبـاس: ونعود إىل كتاب سلي

رسول اهللا شـجرة حنـن    رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله منا ومنكم)، فإنّ (إنَّ: قولك يا عمر
(إنا خنـاف تفـاقم اخلطـب بكـم     : وأما قولك .أغصاا وأنتم جرياا، فنحن أوىل به منكم

وأنشـأ العبـاس    ،فخرجوا مـن عنـده   !اهللا املستعانوبنا)، فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك، و
  :يقول

  

  ما كنت أحسب هـذا األمـر منحرفـاً   
  عن هاشم مث منهم عـن أيب حسـن               ج

  ألــيس أول مــن صــلى لقبلــتكم     
  

ــنن    ــار والس ــاس باآلث ــم الن   وأعل
  ومــن بــالنيب وأقــرب النــاس عهــداً  

  
  جربيل عون له يف الغسل والكفـن   

  مجيـع النـاس كلـهم   من فيـه مـا يف     
  

  وليس يف الناس ما فيه من احلسـن   
  

                                            
 ؛ ٥١:  ٢ابـن أيب احلديـد    ويف اهلـامش  ٤٨ــ   ٤٦:  هجرية)٣٢٣كتاب السقيفة وفدك للجوهري (ت .١

سـرية ابـن    ؛ ٣٢١:  ٢الكامل  ؛ : عن ابن محيد عن سلمة قال: حدثنا حممد بن اسحاق ٣تاريخ الطربي 
 ؛ ١٠٣:  ٢تـاريخ اليعقـويب    ؛ ١٥:  ١ياسـة  مامـة والس اإل؛  ٢١٩:  ١ابن أيب احلديد  ؛  ٣٣٢:  ٤هشام 
 وكذا كتاب سليم بن قيس . ؛ ٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٢ونثر الدر  ؛ ٣٤٠:  ٤سرية ابن هشام  ؛ ٩٣:  ٧الغدير 
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ــذي رد ــهمــن ذا ال ــه فنعرف ــم عن   ك
  

ــنت    ــن أول الف ــتكم م ــا إن بيع   ١.ه
ويظهر مما رواه الرباء عن السقيفة أنه وعدد من الصحابة، أقلّ ما يوصـف مـوقفهم     

ليفـةً  بعدم الرضا مما وقع يف سقيفة بين سـاعدة، وممـا انبثـق عنـها مـن بيعـة أيب بكـر خ       
سلمان وأبو ذر واملقـداد بـن   حىت ورد أنه كان واحداً من هؤالء الصحابة ( 9اهللا لرسول

بـن الصـامت،   وحذيفـة بـن اليمـان، وعبـادة     األسود والزبري بن العوام وعمار بن ياسـر،  
يف كلهم أو بعضهم، قد اجتمعوا مع طائفة من بـين هاشـم   ..) وأبواهليثم بن التيهان وغريهم.

إىل  9عليها السالم للنظر فيما آلت إليه أمور اخلالفة بعد رحلة رسـول اهللا بيت الزهراء 
  ربه تعاىل.

قال اليعقويب: وختلف عن بيعة أيب بكر قوم من املهـاجرين واألنصـار ومـالوا مـع     
بن أيب طالب، منهم العباس بن عبد املطلب، والفضل بن العباس، والزبري بـن العـوام،    علي

اد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبوذر الغفاري، وعمار بـن ياسـر،   وخالد بن سعيد، واملقد
ابن كعب والرباء بن عازب، وأيب.  

وقد نسب إىل الرباء أنه قال أليب العالء بن املسيب حني لقيه وقال له: طـوىب لـك؛   
النيب ه حتت الشجرة! 9صحبتوبايعت  

  فكان جوابه: يا ابن أخي، إنك ال تدري ما أحدثنا بعده؟!
من أحداث وأمـور   9ويبدو أنه يشري يف جوابه إىل ما حدث بعد وفاة رسول اهللا

وفنت، وقد يكون ما حدث يف السقيفة يعد أول فتنة حصلت حول اإلمامة، وسرت يف األمة 
  عرب القرون، وجرت عليها الويالت.. ولنعم ما شخصه الشهرستاين حني يقول:

سيف يف اإلسـالم علـى قاعـدة     إذ ما سلَّ وأعظم خالف بني األمة خالف اإلمامة،

                                            
 . ٤٨ـ  ٤٦هجرية )  ٧٦كتاب سليم بن قيس اهلاليل ( ت  .١
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١...زمان على اإلمامة يف كلِّ لَّدينية مثل ما س  
عن سليمان بن مهران األعمش  ويف رواية مل أجد مصدراً هلا غري الدرجات الرفيعة

  قال: شهد عندي عشرة نفر من خيار التابعني أنّ البراء بن عازب قال:
  !أيب طالب، وأنا بريء منهم يف الدنيا واآلخرة ممن تقدم على علي بن إين ألتربأ

وسليمان بن مهران األعمش: ذكره ابن قتيبة يف املعارف ثالث مرة يف ات، فذكره مر
احلديث كـان أغلـب عليـه مـن      نّإ :ة يف أصحاب احلديث (وقالومر، القراءات أصحاب

مللل والنحلالشيعة، كما أشار إىل تشيعه الشهرستاين يف ا ة يفالقراءة) و مر..  
 ٢السيد اخلوئي:.. وال إشكال  يف أنَّ تشيع األعمش من املتسامل عليه عند الفريقني..

وكيف ال يكون موقفه هكذا وهو واحد ممن شـهد ووعـى وروى حـديث الغـدير،     
علي بن زيد عـن عـدي بـن ثابـت عـن الـرباء بـن عـازب قـال: كنـا مـع            فعن... عن 

حتـت   9وكسح لرسـول اهللا ، ودي فينا الصالة جامعةفن، فرتلنا بغدير خم، 9اهللا رسول
ىل بـاملؤمنني مـن   وأين ألستم تعلمـون  : أفقال، 7خذ بيد عليأو، ى الظهرشجرتني فصلّ

  !بلى: قالوا؟! نفسهمأ
  ؟!مؤمن من نفسه ىل بكلّوأين ألستم تعلمون أ: قال

  !بلى: قالوا
، اللـهم وال مـن وااله  ، مواله من كنت مواله فعلي: فقال ،7خذ بيد عليأف: قال

صـبحت  ، أيب طالـب أيـا ابـن    هنيئـاً : فقال له ،فلقيه عمر بعد ذلك: قال! وعاد من عاداه
  !مؤمن ومؤمنة مسيت موىل كلّأو

                                            
ـ  ٣٦٣٧فتح البـاري، شـرح صـحيح البخـاري: مسـألة      .١ مللـل والنحـل   ؛ ا ١٢٤:  ٢ اريخ اليعقـويب ؛ ت

 املقدمة، اخلالف اخلامس. ٢٢:  ١للشهرستاين 
املعـارف :   ؛ ٤٥٤هجريـة):  ١١٢٠للسيد علـي خـان املـدين (ت    ،الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة .٢

 . ٥٥١٨: رقم  ٨معجم رجال احلديث  ؛ ١٧٢:  ١امللل والنحل  ؛ ١٣٩
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حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن علي بـن زيـد   : بوعبدالرمحنأقال 
  ١.حنوه 9ثابت عن الرباء بن عازب عن النيب نعن عدي ب
كن ممن اكتفى برواية حديث الغدير بل من الذين شهدوا بـه. وقعـت شـهادته    ومل ي

  هذه، حني ناشدهم اإلمام علي عليه السالم قائالً:
ن حفظ ذلك من رسول اهللا أنشدملا قام فأخرب به 9اهللا م! 

 فقام زيد ابن أرقم، والبراء بن عازب، وسلمان، وأبوذر، واملقداد، وعمار بـن ياسـر  
وهو قائم على املنرب وأنت إىل  9عنهم فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول اهللا رضي اهللا

  جنبه وهو يقول:
أيها الناس إنّ اهللا أمرين أن أنصب لكـم إمـامكم والقـائم فـيكم بعـدي ووصـيي       

على املؤمنني يف كتابه طاعته، فقرنه بطاعته وطـاعيت،   وخليفيت، والذي فرض اهللا عزوجلّ
خشية طعن أهـل النفـاق وتكذيبـهم     وواليته، فإني راجعت ربي عزوجلّ فأمركم بوالييت

  ٢!فأوعدين ربي ألبلّغنها أو ليعذّبين
  وكان مع اإلمام يف مشاهده الثالثة:

، وشهد 7فمما اتفق عليه املؤرخون أنَّ الرباء بن عازب كان ممن توىل اإلمام عليا
هد معه ابنه وأخـوه عبيـد بـن عـازب هـذه      معه معركة اجلمل مثَّ صفني، فالنهروان، كما ش

  املشاهد الثالثة.
ففي صفني وهو يقاتل، وكان ابنه إىل جانبه هو اآلخر يقاتل معاوية وجنده، مل يترك 

نصر، عن عبد الغفار بن القاسم، عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب الرباء روايته، فعن 
  قال:

  أقبل أبو سفيان ومعه معاوية؟
                                            

 . ٤٥٤ة : الدرجات الرفيع ؛ ١٨٠٠١اإلمام أمحد بن حنبل رقم  مسند .١
 . ۱۹۹سليم بن قيس:  تابك .٢
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  .»اللهم عليك باألقيعس ،اللهم العن التابع واملتبوع: <9فقال رسول اهللا
  فقال ابن الرباء ألبيه: من األقيعس؟

  .معاوية: قال
وكان الرباء بن عازب واحداً من األنصار الذين عاتبهم وهم يف ميدان القتال حـني  

  مسع الصحايب قيس بن سعد يقول قصيدته اليت مطلعها:
  

 إذا نحــن يف البــالد نأينــا ِب *  الحــرْ  يا ابن هند دع التوثب يف     
فقال: ما ترى يف ، فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاصيقول نصر بن مزاحم :

  شتم األنصار؟
قال: أرى أن توعد وال تشتم، ما عسى أن نقول هلم؟ إذا أردت ذمهم فذم أبـدام  

  وال تذم أحسام.
، وهو واهللا يريد ن سعد يقوم كل يوم خطيباًخطيب األنصار قيس ب قال معاوية: إنّ

  إن مل حيبسه عنا حابس الفيل، فما الرأي؟ أن يفنينا غداً
  قال: الرأي التوكل والصرب.
من األنصار فعاتبهم، منهم عقبة بن عمرو، وأبو مسـعود،   فأرسل معاوية إىل رجال

بن أرقم، وعمرو بن  والرباء بن عازب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وخزمية بن ثابت، وزيد
  .ون يف تلك احلربلقَواحلجاج بن غزية، وكان هؤالء ي عمري

فبعث معاوية بقوله: لتأتوا قيس بن سعد. فمشـوا بـأمجعهم إىل قـيس، فقـالوا: إن     
عن شتمه. فقال: إن مثلي ال يشتم، ولكين ال أكف عـن حربـه    فكف معاوية ال يريد شتماً

  ...حىت ألقى اهللا
هجريـة وقعـت معركـة     يف التاسع من شهر صفر سـنة مثـان وثالثـني   ويف النهروان 

  النهروان بني اإلمام علي عليه السالم وفرقة املارقني وهم اخلوارج...
ويبدو أنَّ الرباء بن عازب كان آخر مبعوث من قبل اإلمام علي عليـه السـالم إىل   
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اعة اإلمام وترك املشاقة، اخلوارج، وما إن وصل إليهم حىت راح يدعوهم ثالثة أيام إىل ط
وكان رسول علي بن أيب طالب يقول اخلطيب البغدادي عن الرباء:  العناد، ومل جيد منهم إالّ

روى بسنده عـن أيب اجلهـم،    إىل اخلوارج بالنهروان يدعوهم إىل الطاعة وترك املشاقة، مثّ
سـار  م فلما أبـوا  الرباء بن عازب إىل أهل النهروان يدعوهم ثالثة أيا 7قال: بعث علي

  ١إليهم.

  قالوا عنه :

لقد كان الرباء من أجالء الصحابة وفضالئهم جهـاداً وعلمـاً وروايـةً، وهـو الـذي      
من بينهم ليلبسه خامتاً زاد من غنيمة بعد تقسيمها: 9اختاره النيب  
فقسـمها حـىت    ...وبني يدية غنيمة 9: بينا حنن عند رسول اهللاأنه قال الرباءفعن 

اخلامت، فرفع طرفه فنظر إىل أصحابة مث خفض مث رفع طرفه فنظر إليهم، مث قـال:  بقي هذا 
مث قـال: خـذ   ، أي براء! فجئته حىت قعدت بني يديه، فأخذ اخلامت فقبض علَـى كرسـوعي  

البس ما كساك اهللا ورسوله، قال: فكان الرباء يقول: فكيف (تـأمروين) أن أضـع مـا قـال     
  .> ورسولهالبس ما كساك اهللا<: 9رسول اهللا

  ؟9ختتم بالذهب وقد ى عنه النيب ملجاء كالمه هذا حني اعترض عليه بعضهم: 
وكمـا   ـ  مكانته ورفيع مرتلته هو أنـه  وإنّ ما يشهد على جاللة هذا الصحايب وعلو

قد  ـح علماء الرجال، وهم املعروفون بعدم تساهلهم يف مسألة اجلرح والتعديل للرواة  صر
  مهم له:يبة يف تقيحظي مبرتلة طي

                                            
للشـيخ   ،اجلمـل  ؛ ٤٨ـ ٢٤٧:  ٧، ٢١٧ـ  ٢١٨:  ٤هجرية)٢١٢لنصر بن مزاحم (ت ،وقعة صفني انظر .١

البن عبـد الـرب: بـاب     ،واالستيعاب يف معرفة األصحاب ؛ ١٧٧:  ۱للخطيب  ،تاريخ بغداد ؛ ٤٥٧املفيد: 
اإلصـابة يف   ؛ن األثري: الرباء بن عازب وأخوه عبيد بن عـازب  الب ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ؛ الرباء

 . ٦١٨البن حجر:  ،متييز الصحابة
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 9من ترجم له من العامة، أثىن عليـه يف سـريته وصـحبته لرسـول اهللا     كلّ أوالً:
ومشـاركته يف   >.من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار< :وروايته الكثرية عنه، منها

  .9مشاهده بعد أن أذن له رسول اهللا
م علـي عليـه السـالم، وأنـه     وأكّد بعض من ترجم له منهم أنه كان من أتباع اإلمـا 

  يتخلّف عنه يف اجلمل وصفني والنهروان... مل
وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب: إنه شهد مع أمري املؤمنني عليه السـالم: اجلمـل،   

  .وصفني، والنهروان
سد الغابة: شهد الرباء مع علي بن أيب طالب: اجلمل وصفني اُوترجم له اجلزري يف 

  ه عبيد بن عازب، ونزل الكوفة..والنهروان؛ هو وأخو
ــده  ــا ع ــة   فيم ــانوا حتــت راي ــذين ك ــن رؤســاء األنصــار ال ــد م ــن أيب احلدي اب

  .يف حروبه الثالثة عليه السالم أمرياملؤمنني
قال الذهيب عنه يف السري: الرباء بن عازب بن احلارث، الفقيه الكـبري، أبـو عمـارة    

 .األنصاري احلارثي املدين
، وانفرد ً ة ومخسة أحاديث، له يف الصحيحني اثنان وعشرون حديثامسنده ثالث مائ

 ..، ومسلم بستةالبخاري خبمسة عشر حديثاً
بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك وهكذا املزي: الرباء بن عازب 

فيـل  بن األوس اَألنصاري، احلارثي، األوسي، أبوعمارة، ويقال: أبو عمـرو، ويقـال: أبوالط  
  ١...روى عنه. وروى... 9روى عن: النيب... ، وابن صاحبه9املدين، صاحب رسول اِهللا

عده كلّ مـن الربقـي والعالمـة مـن أصـفياء       ويف كتب الرجال عند اإلمامية: ثانياً:
  .عليه السالم أمرياملؤمنني

                                            
 ؛ واالسـتيعاب  ؛ ٦١٨واإلصابة رقـم   ؛وأسد الغابة  ؛البن سعد  ،الطبقات ؛ ٢٩٤:  ٤أمحد  انظر مسند .١

 ها .وغري ٦٥٠) رقم، هـ٧٤٢املتوىف(للمزي  ،ذيب الكمال ١٩٦ـ  ١٩٤: ٣للذهيب  ،السري
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مبرتلـة   لـه م بأنه هو وأصحابه كانوا قبل اتبـاعه  عليه السالم تصرحيه ألمرياملؤمنني
  .وقع حقائق اإلميان يف قلوم اليهود ختف عليهم العبادة، وإنّ بعد اتباعهم له

منه ومن آخرين حبديث  عليه السالم مناداته حبديث الغدير، وشهادته عند استشهاده
لـه إىل   عليه السالم عليه السالم، وإرسال أمرياملؤمنني الغدير، إعالنه الوالء ألمرياملؤمنني

  ...لنهروان، وموقفه يوم السقيفة.. إىل غري ذلك مما يشهد على جاللته ووثاقته،أهل ا
أنّ «عليهمـا السـالم    يف رجاله عن اإلمامني الباقر والصادق 1روى الشيخ الكشي

 قال للرباء بن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟ 7أمرياملؤمنني
ادة، فلما اتبعناك ووقع حقـائق  قال: كنا مبرتلة اليهود قبل أن نتبعك، ختف علينا العب

فمن <عليه السالم:  قال أمرياملؤمنني. اإلميان يف قلوبنا وجدنا العبادة قد تثاقلت يف أجسادنا
ثَم حيشر الناس يوم القيامة يف صور احلمري، وتحشرون فـرادى فـرادى يؤخـذ بكـم إىل     

  .>اجلنة
عازب بـن احلـارث األنصـاري،    باب الباء الرباء بن  ويقول عنه السيد حبر العلوم:

ذكـره   أربع عشرة سنة، فاستصـغر  ـيوم بدر   ـ  أبوعمارة، صاحيب ابن صاحيب. كان عمره
  .العالمة، وابن داود يف القسم األول من (كتابيهما)

    وروي عـن   ) مفصـالً وقد روى عنه غري واحد مـن التـابعني: حـديث (غـديرخم
الرباء بن عازب كان يـربأ ممـن    بعني أنّاألعمش: قال: شهد عندي عشرة من األخيار التا

 .إين برئ منهم يف الدنيا واآلخرة: تقدم على علي عليه السالم، ويقول
أبوبكر احلضـرمي   ـوروى الشيخ أبو عمرو الكشي: عن مجاعة من أصحابنا، منهم  

 ، وصـباح املـزين عـن أيب جعفـر وأيب عبـد اهللا     ءوأبان بن تغلب، واحلسني بن أيب العـال 
 أمرياملؤمنني عليه السالم قال للرباء بن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟  السالم: أنّ  عليهما

قال: كنا مبرتلة اليهود قبل أن نتبعك. ختف علينا العبادة، فلما اتبعناك ووقع حقـائق  
 االميان يف قلوبنا وجدنا العبادة قد تثاقلت يف أجسادنا.

ناس يوم القيامـة يف صـور احلمـري،    فمن مث حيشر ال :قال أمرياملؤمنني عليه السالم
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 .وحتشرون فرادى، فرادى يؤخذ بكم إىل اجلنة
  السيد اخلوئي:

، 9االنصاري اخلزرجى، كنيته: أبو عامر، من أصحاب رسول اهللا الرباء بن عازب
رجال الشيخ، ومن أصحاب علي عليه السالم، رجال الشيخ، وعده الربقي مـن أصـحاب   

وقال  .صفياء من أصحاب أمرياملؤمنني عليه السالمآله، ومن األرسول اهللا صلّى اهللا عليه و
الكشي: (روى مجاعة من أصحابنا منهم: أبو بكر احلضرمي، وأبان بن تغلب، واحلسني بـن  
أيب العالء، وصاحل املزين عن أيب جعفر، وأيب عبد اللّه عليهمـا السـالم: أنّ أمـري املـؤمنني     

ازب: كيف وجدت هذا الدين؟ قال: كنا مبرتلـة اليهـود   صلوات اللّه عليه، قال للرباء بن ع
قبل أن نتبعك، ختف علينا العبادة، فلما اتبعناك ووقـع حقـائق االميـان يف قلوبنـا، وجـدنا      

  .العبادة قد تثاقلت يف أجسادنا
فمن مثّ حيشر الناس يوم القيامة يف صـور احلمـري،   <قال أمرياملؤمنني عليه السالم: 

مابـدا  <، مث قال أبو عبد اهللا عليه السالم: >دى، ويؤخذ بكم إىل اجلنةوحتشرون فرادى، فرا
من أحد يوم القيامة إالّ وهو يعوي عواء البهائم، أن اشـهدوا لنـا واسـتغفروا لنـا      لكم، ما

قال أبو عمرو الكشي: هذا بعـد أن أصـابته دعـوة    >. فنعرض عنهم فما هم بعدها مبفلحني
  م.أمرياملؤمنني عليه السال

  ن بعد هذا، هل ورد قدح وذم فيه؟ولك
ذكرت روايات استفيد منها ختلّفه عن الشهادة لإلمام علـي عليـه السـالم حبـديث     

  الغدير، وأنه كتمه، وأنه ختلف عن نصرة اإلمام احلسني عليه السالم...
  الرواية األوىل:

عمرو، عن  نصاري، عن املنهال بنروى عبد اهللا بن إبراهيم قال: أخربنا أبو مرمي األ
ر بن حبيش، قال: خرج علي بن أيب طالب عليه السالم مـن القصـر، فاسـتقبله ركبـان     ذ

متقلّدون بالسيوف، عليهم العمائم، فقالوا: السالم عليك ياأمرياملؤمنني ورمحة اهللا وبركاتـه،  
  ؟>9من ههنا من أصحاب رسول اهللا<السالم عليك ياموالنا، فقال علي عليه السالم: 
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بن زيد أبو أيوب، وخزمية بن ثابت ذو الشهادتني، وقيس بن سـعد بـن    فقام خالد
يقـول يـوم    9بن بديل بن ورقاء، فشهدوا مجيعاً أنهم مسعوا رسـول اهللا اعبادة، وعبد اهللا 

  .>من كنت مواله فعلي مواله<غدير خم: 
ن تقومـا  أمـا منعكمـا   < :نس بن مالك، والرباء بن عازبفقال علي عليه السالم أل

فقد مسعتما كما مسع القوم؟ مث قال: اللهم إن كانا كتماها معانـدة فابتلـهما، فعمـي     ،هدافتش
الرباء بن عازب، وبرص قدما أنس بن مالك، فحلف أنس بـن مالـك: أن اليكـتم منقبـة     

ا الرباء بن عازب فكان يسأل عن مرتله، فيقال: هو  لعليبن أيب طالب وال فضالً أبداً، وأم
  ا، فيقول: كيف يرشد من أصابته الدعوة.يف موضع كذا وكذ

  الرواية الثانية : 
ربعـة، احلـديث   ، ويف اخلصال، بـاب األ ١، احلديث٢٦الصدوق يف االس، الس 

، قال: حدثنا حممد بن موسى ابن املتوكّل، قال: حدثنا علي بن احلسني السعد آبـادى،  ٤٤
د بن سنان، عن املفضل بن عمـر، عـن   عن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي، عن أبيه، عن حمم

نصـاري،  أيب اجلارود زياد بن املنذر، عن جابر بن يزيد اجلعفي، عن جابر بن عبـد اهللا األ 
  قال: خطبنا علي بن أيب طالب عليه السالم، فحمد اهللا، وأثىن عليه مث قال:

ن ، منهم: أنس ب9قدام منربكم هذا أربعة رهط من أصحاب حممد أيها الناس إنَّ<
شعث بن قيس الكندي، وخالد بن يزيد البجلى، مث أقبل على مالك، والرباء بن عازب واأل

من كنت مـواله  <أنس، فقال: ياأنس، إن كنت مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يقول: 
مثّ مل تشهد يل اليوم بالوالية، فال أماتك اهللا حىت يبتليك بربص التغطيـه   >فهذا علي مواله

مـن  <وأما أنت ياأشعث، فإن كنت مسعت رسول اهللا صلّى اللّه عليه وآلـه يقـول:   العمامة، 
مثّ مل تشـهد يل اليـوم    >،أللهم وال من وااله وعاد مـن عـاده   ،كنت مواله فهذا علي مواله

بالوالية، فال أماتك اهللا حىت يذهب بكرميتيك، وأما أنت ياخالد بن يزيد، فإن كنت مسعـت  
من كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم وال من وااله <عليه وآله، يقول  رسول اهللا صلّى اللّه

. مثّ مل تشهد يل اليوم بالوالية، فال أماتك اهللا إالّ ميتة جاهلية، وأمـا أنـت   >وعاد من عاداه
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من كنت مـواله فهـذا   <يابن عازب فإن كنت مسعت رسول اهللا صلّى اللّه عليه وآله يقول: 
مثّ مل تشهد يل اليوم بالوالية، فال أماتـك   >،من وااله وعاد من عاداهعلي مواله، اللهم وال 
نصاري: واهللا لقد رأيت أنس بن مالك وقد قال جابر بن عبد اهللا األ .اهللا إالّ حيث هاجرت

شعث بن قيس وقد ذهبت كرميتـاه،  ابتلي بربص يغطيه بالعمامة فما تستره، ولقد رأيت األ
ـ دعاء أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب عليهما السالم ع وهو يقول: احلمد هللا الذي جعل  يلَ

لَبالعمى يف الدنيا ومل يدع عا خالد بن يزيد، ف ينه مـات  إبالعذاب يف اآلخرة فأعذّب، وأم
 فأراد أهله أن يدفنوه، وحفر له يف مرتله فدفن، فسـمعت بـذلك كنـدة، فجـاءت باخليـل     

نـه والّه  أميتة جاهلية، وأما الـرباء بـن عـازب، ف   بل، فعقرا على باب مرتله، فمات واإل
  .معاوية اليمن، فمات ا، ومنها كان هاجر

  الرواية الثالثة :
: عن إمساعيل بن صبيح، عن حيىي بن مساور العابدى، عـن إمساعيـل بـن    1املفيد

ني زياد. قال: إنّ علياً عليه السالم قال للرباء ابن عازب ذات يوم: يابراء يقتل ابـين احلسـ  
ا قتل احلسني عليه السالم، كـان الـرباء بـن عـازب      عليه السالم وأنت حيالتنصره. فلم
بن أيب طالب عليه السالم قتل احلسني عليه السـالم ومل أنصـره، مث    يقول: صدق واهللا علي

  ١أظهر احلسرة على ذلك والندم.
كتمـان الـرباء   : عـن األوىل  مثَّ إنَّ السيد اخلوئي بعد أن يذكر هذه الروايات يقـول 

فإنّ ذلك مروي عـن طريـق العامـة، وال     ،الشهادة، ودعاء علي عليه السالم عليه مل يثبت
  .وثوق بصحة سنده
اشتهر  سند الرواية ضعيف، مبحمد بن سنان، على أنها اشتملت على ما: وعن الثانية

بقى إىل زمان مصعب  واملشهور أنه، نه ذكر فيها أنه والّه معاوية اليمن فمات اإخالفه، ف

                                            
 . ٣٣١ : ١ رشاداإل .١
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  .ومات يف عصره بالكوفة. ذكر ذلك يف أسد الغابة، واإلصابة، واإلستيعاب
: وروى إبـن شـهر آشـوب مثلـه     ،رشـاد اإليف رواه املفيـد  عما  عن الثالثة: أيضاًو

يا براء يقتل ابين احلسني وأنت حي ال تنصره، فلما قتل احلسني : للرباء بن عازب 7قال
  ١.ق واهللا أمرياملؤمنني، وجعل يتلهفكان الرباء يقول: صد

كـان   7فهي وإن دلّت على ذم الرباء لداللتها على أنّ ترك نصرته للحسنييقول: 
  .رسال وجهالة الرواةإالّ أنها أيضاً ضعيفة باإل. عن اختياره ومتكّنه

المعارض لشهادة الربقـي بأنـه كـان مـن أصـفياء       مثَّ ينتهي السيد اخلوئي إىل أنه
رياملؤمنني عليه السالم، وأما قبول واليته على اليمن من قبل معاوية فهو أيضـاً  أصحاب أم
  ٢...غري ثابت، 

  ٣كما أنَّ الكشي عنوا: فيما روي من جهة العامة...
  أما الشيخ املامقاين فله حبث مفصل عنه وعن هذه الروايات، خيلص منه إىل التايل:

ياء أمرياملؤمنني عليه السالم، وعد ابن أيب إنّ عد الربقي والعالّمة للمترجم من أصف
واتفـاق   احلديد له من رؤساء األنصار الّذين كانوا حتت راية أمرياملـؤمنني عليـه السـالم،   

اخلرباء من أرباب الرجال بنضاله حتت راية أمرياملؤمنني عليه السـالم يف حروبـه الثالثـة،    
 7ابه كانوا قبل اتباعهم ألمرياملؤمننيوتصرحيه ألمرياملؤمنني عليه السالم بأنه هو وأصح

مبرتلة اليهود ختف عليهم العبادة، وإنّ بعد اتباعهم له عليه السالم وقـع حقـائق اإلميـان يف    
قلوم، ومناداته حبديث الغدير، وشهادته عند استشهاده عليه السـالم منـه ومـن آخـرين     

م وإرسال أمرياملؤمنني له إىل أهـل  حبديث الغدير، وإعالنه الوالء ألمرياملؤمنني عليه السال
النهروان وموقفه يوم السقيفة.. إىل غري ذلك مما يشهد على جاللتـه ووثاقتـه، ألدلّ دليـل    

                                            
 . ٢٧٠:  ٢.  ١٠٦:  ٢ابن شهر آشوب  مناقب .١
 . الرباء بن عازب ١٦٦٠رجال احلديث،  معجم .٢
 . ٤١ـ  ٤٠ :الرباء بن عازب  ـ ١٢ل الكشي : ارج. ٣
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  .على قربه منه عليه السالم ومرتلته واعتماده عليه
ومن مالحظة جمموع ما ذكرناه ينبغي عده من الثقات األجالّء، وأنّ عده من احلسان 

  ١.قيص لرتبته، واهللا العاملهضم حلقّه، وتن
  السيد حمسن األمني:

فشهد معـه مشـاهده كلـها     7الرباء بن عازب من الذين رجعوا إىل أمرياملؤمنني
اجلمل وصفني والنهروان باتفاق الرواة وأهل العلم، وذلك يدل علـى حسـن حالـه ولكنـه     

وأنه دعا عليه وتركه ، بالوالية يوم الغدير 7بكتمانه الشهادة لعلي يءمن ش يكن خالياً مل
  .7نصرة احلسني

إا الدعاء عليه فامفهو بعد شـهوده املشـاهد إذا ال يشـهدها وهـو أعمـى      ن صح ،
الدعوة وهـو ال يـدل علـى    ته نه كان يقول كيف يرشد من أصابأنه تاب، غايته أيذكر  ومل

ن أعـد  التوبة، لكن ما رواه الكشي عنه يدل على حسن حاله وقد فهم منه انه كان ذلـك ب 
أصابته الدعوة وتبعه العالمة يف اخلالصة، وخرب أصابته الدعوة له بالعمى معارضـة بروايـة   
اخلصال واالس، ومل يكن معاوية ليوليه وهو أعمى لكن خرب اخلصـال منـاف ملـا ذكـره     

نـه مـدين   أنه مل يذهب إىل معاوية وال إىل الـيمن، و أوفاته كانت بالكوفة، و األكثر من أنّ
  ٢.واهللا أعلم ،مر مشتبه وهو إىل السالمة أقربأمياين، وباجلملة ف أوسي ال

  أقول : 

جـاء يف   هذا إضافةً إىل أنَّ الرباء بن عازب ممن شهد لإلمام علي عليه السالم كما
 وحتت عنوان: ١٩٩كتاب سليم بن قيس : 

.. قـال: فأنشـدتكم أتعلمـون .   ، يوم غدير خم على لسان أمرياملؤمنني عليه السالم

                                            
 . الرباء بن عازب األنصاري اخلزرجي ؛ ٢٩٢٤رقم  ٦٧يف علم الرجال : ، املقال تنقيح .١
 . ٢٥١:  ٣للسيد حمسن األمني  ،الشيعة أعيان .٢
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ـا   <مث خطب وقال:  ،فنصبين للناس بغدير خم أيها الناس، إن اهللا أرسلين برسالة ضـاق
 >.صدري وظننت أن الناس تكذبين فأوعدين ألبلغها أو ليعذبين

 وجلَّأيها الناس، أتعلمون أن اهللا عز<مث أمر فنودي بالصالة جامعة، مث خطب فقال: 
 ؟>م من أنفسهمموالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل  

من كنت مـواله فعلـي   <قالوا: بلى، يا رسول اهللا. قال: (قم، يا علي). فقمت، فقال: 
 ...>هذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

فقـالوا: نشـهد لقـد    ، وعمار ،واملقداد ،وأبوذر ،والرباء بن عازب ،فقام زيد بن أرقم
وهو يقول: ـهو قائم على املنرب وأنت إىل جنبه و ـله آصلی اهللا عليه و  حفظنا قول النيب  

اهللا أمرين أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعـدي ووصـيي    يا أيها الناس، إنَّ<
والذي فرض اهللا على املؤمنني يف كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعيت، وأمركم فيه ، وخليفيت

، فأوعـدين لتبلغنـها أو   بواليته. وإين راجعت ريب خشـية طعـن أهـل النفـاق وتكذيبـهم     
  >.ليعذبين

  وأنَّ ما ذكره ابن أيب احلديد هو التايل:
 ومن ذلك قوله عليه السالم للرباء بن عازب يوماً: يا براء، أيقتل احلسني وأنت حي

  فال تنصره؟!
  فقال الرباء: ال كان ذلك يا أمرياملؤمنني!

قول: أعظم ـا حسـرة! إذ   فلما قتل احلسني عليه السالم، كان الرباء يذكر ذلك؛ وي
  ١أشهده وأقتل دونه! مل

  والفرق واضح بني منت الروايتني ملن تدبر فيهما.
فحسرته إذن أنه مل يشهد قتل اإلمام احلسني عليه السالم، ويقتل دونه! فقد يكـون  

                                            
 . ١٥مجلة من أخبار علي باألمور الغيبية :  ١٠شرح ج البالغة البن أيب احلديد  .١
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فوجئ بقتل اإلمام عليه السالم، وتذكّر سؤال اإلمام علي عليه السالم، وجوابه عنه: ال كان 
  يا أمرياملؤمنني! ذلك

وال ندري فلعلّ هناك سبباً حال دون أن يوفق لنصرة اإلمام عليه السالم، خاصة أنَّ 
التاريخ مل يذكر لنا مواقف الكثريين ممن مل يوفقوا لرفقة اإلمام عليه السـالم، وقـد عرفـوا    

هـل منعـوا    بالوالء ألهل البيت وكانوا من شيعتهم سواء يف املدينة أو الكوفة أو البصـرة..، 
وتعرضوا للمحاصرة والتضييق بل والسجن، أوأم كانوا متفـرقني يف البلـدان، أو مل خيطـر    
بباهلم أن يجعجع باإلمام احلسني عليه السالم يف كربالء، ومينـع مـن الوصـول إىل الكوفـة     

  حيث أنصاره ومريدوه..؟!

  وفاته رضوان اهللا عليه :

واملعارك الثالث اليت وقعـت   9رسول اهللاملشاهد اليت حضرها بني يدي  وبعد كلّ
يف خالفة اإلمام علي عليه السالم ضد الناكثني أصحاب اجلمل، والقاسطني معاوية وجنده، 
واملارقني اخلوارج؛ فكان بني يديهما املباركتني مؤمناً مطيعاً، وجندياً مقاتالً، وفارساً عنيداً.. 

كمـا   هــ) ٢٤كان فتح الري على يديه سنة ( يف قولو ،العراق وفارس إضافةً إىل فتوحات
  .شوشتر أو شهد فتح مدينة تستر 

بعد كلّ هذا، يقال: إنه سكن الكوفة يف آخر عمره، حىت توفاه اهللا تعاىل فيها بعد أن 
 .بلغ من العمر الثانية والسبعني

  
  

µ   µ   µ
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  املنورة املدينةيف 

  من القرن اهلجري الثامن  ألولا يف النصف
  ١رسول جعفريان

 عباس الصايف املترجم: السيد

  :املوجز

كانت املدينة املنورة خاضعة لنفوذ السادة الذين كان يطلَق عليهم اصـطالحاً اسـم   
(األشراف) منذ أواخر القرن الثاين، وبشكل رمسي منذ القرن الرابع للهجرة، وكـان هـؤالء   

لباً ما مييلون إىل املذهب الشيعي، لكن، وبسبب تسـلّط اخللفـاء العباسـيني كـان     السادة غا
بسبب العالقات  هؤالء القوم يتمسكون بالتقية بل ويتظاهرون أحياناً بأم من أهل السنة،

                                            
 حماضر يف جامعة طهران. . أستاذ١
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  إالّ أنهم ظلّوا متمسكني باملذهب الشيعي. اُألسرية،
يظهرون تشيعهم بشكل علين، ومـع   ويف عهد اخللفاء الفاطميني كان أولئك السادة

سقوط الدولة الفاطمية وجميء احلكّام األيوبيني ومن ثَم املماليك ازداد الضغط على السـادة  
فأمـا   ؛املقيمـون) اـاورون ـ   األشراف. وكانت املدينة آنذاك تتألّف من فئتني من الناس (

الباً ما كانوا من أهل السـنة، وأمـا   (ااورون)، فهم الذين كانوا يأتون إليها من اخلارج وغ
(املقيمون) فكانوا من الشيعة وحتت محاية األشراف. وهكذا استمر اجلدال واالحتكاك بـني  
     ل مـن القـرن اهلجـرين وبقيت ظالل تلك املنازعات قائمة حىت النصـف األوتلكما الفئتي

نصـيحة  < الكتـاب املسـمى  الثامن وقد صور تفاصيل تلك املنازعات بني هاتين الفـرقتين  
  .>املشاور وتعزية ااور

  الكلمات املفتاحية:
  املدينة املنورة، نصيحة املشاور، األشراف، العباسيون، الفاطميون، املقيمون، ااورون.      

  >نصيحة املشاور وتعزية ااور<مقدمة حول كتاب 

 >ر وتعزية اـاور نصيحة املشاو<صدرت مؤخراً طبعة جديدة ومنقّحة من كتاب 
) د بن فرحون اليعمريهـ) وهي طبعـة مجيلـة ودقيقـة    ٧٦٩ـ٦٩٣بإشراف عبداهللا بن حمم

 اورين للحرم النبويللغاية. يتناول الكتاب املذكور تاريخ املدينة املنورة يف إطار أخبار ا
لك بعض الشريف ويتضمن يف احلقيقة أخبار بعض الشخصيات والقضاة وأئمة املساجد وكذ

األمراء الذين عاشوا يف تلك املدينة ممن كان هلم تأثري كـبري يف تلـك احلقبـة مـن خـالل      
  املناصب الدينية أو السياسية اليت كانوا يشغلوا.

واليعمري شخصية تونسية األصل مالكي املذهب قضى معظم حياته يف املدينة إىل 
هـ)، وكان ٧٥٦ب نائب القضاء منذ سنة (جانب ااورين املغربيني وكان يشغل هناك منص

والده وأخوه وبعض أقاربه موجودين كذلك يف املدينة املنورة حيث أفرد القسم األخري من 
كتام املذكور يف ذكر سريم. وباالستناد إىل ما قاله اليعمري يف كتابه فإنّ والده كان قـد  

فق ما ذكره اليعمري يف الكتاب من الكتاب)، وو ١٦٣الصفحة رقم ( ـهـ)  ٧٢٢توفّي سنة (
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نفسه فإنه كان أحد علماء املدينة املعروفني وكان حياول إظهار نفسه بأنه املدافع عن أهـل  
السنة يف مقابل الشيعة هناك إىل جانب اآلخرين والتحرك مبظهر العامل املالكي والسـعي إىل  

بعـض االمتيـازات واجلـاه مـن     قيادة أبناء مذهبه من املغاربة يف املدينة واحلصـول علـى   
  السلطان.

  
من املُكثـرين للحـج،    ـرمحه اهللا   ـكان  «قال مصحح الكتاب يف مقدمته املوجزة: 

، وظلّ يؤدي صـالته يف الصـفوف األوىل مـن املصـلّني يف     »فقد حج مخساً ومخسني حجة
ه أحد العوا) 9(مسجد النيبظهر نفسه على أنة ستني عاماً، وكان يمل الـيت سـاعدت   مد

على نشر املذهب املالكي يف املدينة وأنه كان ناشـطاً يف جمـال احلـديث والعلـوم الدينيـة      
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  خرى.االُ
إالّ أنّ ما يهمنا هنا هو أنّ املؤلّف كانت له آراء تارخيية إىل جانب ااالت الدينية 

نّ املطري كان مؤلّفاً وكان يكثر من النقل عن مجال الدين املطري ومتأثّراً به واملعروف أ
. واحلقيقة أنّ علماء السنة >التعريف<حمترفاً يف جمال التاريخ كما يبدو من كتابه املسمى 

كان يتميزون بالنظرة التارخيية وذلك بسبب معرفتهم بعلم احلديث والرجال وكذلك االهتمام 
تماماً وفاعلية يف هذا اال أنّ اليعمري كان أكثر اه باملوضوعات اخلالفية بني املذاهب، إالّ

دليل ساطع على ما نقوله حيث كان ينظر إىل  >حة املشاور وتعزية ااورينص< :وكتابه
 كبري بفكره الديين التاريخ نظرة احترافية، ومع ذلك فإنّ نظرته التارخيية متأثّرة إىل حد

التحفة < :يفه كتابه املسمىواملذهيب. ويعد كتاب اليعمري املصدر الرئيس للسخاوي عند تأل
الذي صدر مؤخراً يف تسعة جملّدات وتناول تاريخ املدينة املنورة بالتفصيل لكنه  >اللطيفة

  كان قد طُبع أيضاً قبل هذا حيث أشار مصحح الكتاب احلاضر إىل ذلك يف هوامشه.
وانب ـ بعد مقدمة حول املسجد واجل> نصيحة املشاور وتعزية ااور<يضم كتاب 

ـ تقريراً عن سـرية بعـض اخلـدام     املزينة فيه وضرورة الزهد والعفو وغري ذلك من األمور
والقياشني وااورين يف تلك املنطقة وهو يف احلقيقة صـورة منقولـة عـن املدينـة مبنظـار      
ااورين، لكنه بشكل عام يعد تارخياً مدوناً للمدينة املنورة ويشـتمل علـى الكـثري مـن     

ألخبار اخلاصة بعالقات هذه املدينة مع الدولـة األيوبيـة ومـن بعـدها املماليـك وكـذلك       ا
)، كمـا  ٨٢مراء مكّة آنذاك. ويبدأ نص السير يف الكتاب من الصـفحة رقـم (  اُعالقاا مع 

يتضمن الكتاب كذلك معلومات تارخيية متفرقة. فعلى سبيل املثال، تطرقت بعض صفحات 
ىل سرية صالح الدين األيويب وتارخيه وفتوحاته إضافة إىل شرح مفصل الكتاب املذكور إ

حول الدولة الفاطمية لكن بنظرة نقدية سـنية متطرفـة وهـي يف األغلـب قضـايا مكـررة       
  ومذكورة سابقاً.
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وقد ورد الكثري من املطالب أيضاً حول سرية املؤلّف نفسه، وكما أشرنا آنفاً فإنّ 
   ١.ألخري من كتابه يف شرح سرية والده وأخيهاملؤلّف أفرد الفصل ا

) صـفحة  ٤٤٣حـديثاً يف ( > نصيحة املشاور وتعزية ااور: <هذا، ومتّ نشر كتاب
صفحة مع الفهارس) مبناسبة اعتبـار املدينـة املنـورة عاصـمة للثقافـة يف العـامل        ٥٤٥(أو 

شـر ومنـها مركـز    اإلسالمي، وحيمل الكتاب املذكور عناوين عدد من املؤسسات ودور الن
  البحوث والدراسات يف املدينة املنورة و(الدارة) كناشرين للكتاب.

وتكمن أمهية الكتاب احلايل يف كونه يضم الكثري من األخبار الـيت حتكـي تـاريخ    
املدينة وهو مكتوب بأسلوب أديب رصني ومتني ويشتمل على عدد كبري من املوضـوعات  

جتماعي للمدينة. وقد متّ نشر الكتاب املذكور مع التحقيـق  املهمة حول التاريخ الثقايفّ واال
والتدقيق يف الشكل واإلعراب وميتاز بالدقّة إىل حد كبري مبجرد إلقاء نظرة سـريعة عليـه.   
وبالنظر إىل أمهية الكتاب وال سيما يف معرفة تاريخ املدينة فقـد كثـرت طبعاتـه وازدادت    

بل ذلك أيضاً وهو معروض على شبكة اإلنترنـت حبلّـة   أعداده وإن كان نشر عدة مرات ق
  جديدة.

ـ وفق املعلومات اليت ذكرها > نصيحة املشاور وتعزية ااور: <تشري مقدمة كتاب
ـ إىل أنّ اليعمري قد لعب دوراً كبرياً يف الوقوف بوجـه فقهـاء اإلماميـة     املؤلّف عن نفسه

ينة، كما يدلّ كتابه املذكور بصراحة على أنّ ومنعهم عن الوصول إىل مناصب القضاء يف املد
فقهاء اإلمامية استطاعوا الصمود والبقاء على قدرم املذهبية فتـرة طويلـة نسـبياً وذلـك     

دعم األشراف الذين كانوا آنـذاك مييلـون إىل مـذهب     بفضل محاية الشيعة هلم يف املدينة و
  اإلمامية.

الدين الـذين متّ إرسـاهلم مـن قبـل      عدد من رجال وحياول اليعمري إثبات أنه و

                                            
 فما بعد . ٤١٩ الصفحة .١



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ٢٣٢ 
 

السلطان اململوكي وبقوة الدعم السياسي واملايلّ اليت كان هو ومجاعته يتمتعون ا استطاع 
الوقوف بوجه التيار الشيعي اإلمامي وفقهائه وأنه اشتغل مدة طويلـة إلقصـائهم والقضـاء    

ل بعـد تلـك احملـاوالت    ئُض ضعف و عليهم. ويبدو أنّ نفوذ الشيعة اإلمامية ونشاطام قد
والفعاليات اليت قام ا اليعمري وأقرانـه وخصوصـاً يف أمـر القضـاء يف املدينـة املنـورة.       
واحلقيقة أنّ تلك املنافسة كانت منافسة بني األشراف يف املدينة والسلطان اململوكي، فكـان  

ياسية واملالية واألموال اليت أحدهم ميتلك السلطة على األرض بينما ميتلك اآلخر القدرة الس
كان ينبغي له إرساهلا إىل مكّة كلّ عام وكذلك إرسال خطيب وإمام مـن جهتـه إىل تلـك    

  الديار. ويرينا الكتاب صورة واضحة ومتكاملة عن شكل تلك املنافسة يف تلك األيام.
عقود الوسطى إننا نعلم علم اليقني أنّ النفوذ الشيعي يف تلك املدينة كان قد بدأ يف ال

من القرن اهلجري السابع واستمر هذا الوضع حىت أواسط القرن الثامن للهجرة. ويعـد هـذا   
الكتاب مصدراً مهماً للمعلومات اليت منتلكها ذا الشأن، وقد أدت جهـود اليعمـري الـيت    

وذهم استمات يف تسخريها للتقليل من سلطة الفقهاء والقضاة الشيعة يف املدينة وإضعاف نف
وسرد أخبارهم وسريم يف كتابه املذكور، أدى كلّ ذلك إىل حثّنا على إلقاء نظـرة علـى   
هذا الكتاب. واحلقيقة أنّ الكتاب احلايل يتضمن أخباراً مهمة بشأن تاريخ الشيعة اإلماميـة  

  يف املدينة املنورة.
نـاء املدينـة   ميكننا االستنباط من هذا الكتاب بشكل جيد أنّ أغلـب املُقـيمني وأب  

املنورة كانوا على املذهب الشيعي وأنّ معظم ااورين واألفراد الذين قدموا إىل املدينة من 
خمتلف األصقاع كانوا على املذهب السين، وهلـذا السـبب حـدث الكـثري مـن الرتاعـات       

دينـة  والصراعات املذهبية بني الطائفتين، فكان أشراف املدينة حيامون عـن املُقـيمني يف امل  
  على حني كان السالطني املماليك يذودون عن ااورين فيها.

نصـيحة املشـاور   : <لن خنوض ههنا يف املعلومات األخرى الـيت وردت يف كتـاب  
واليت تعترب غاية يف األمهية يف حملّها، وسنكتفي باإلشـارة فقـط إىل تلـك    > وتعزية ااور

تعلّقة م، أما اهلوامش واإلرجاعات الـيت  النصوص اليت ختص علماء الشيعة أو املسائل امل
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اعتمدناها فهي مستندة إىل هذه الطبعة من الكتاب املذكور واملنشـورة بتصـحيح وحتقيـق    
  م).٢٠١٣هـ / ١٤٣٤مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة سنة (

  بداية التقرير

ودكّة «قال املؤلّف يف أول كالمه عن لزوم كرسي القضاء وضرورته يف املسجد: 
   ١».يف مسجد الكوفة إىل اآلن معروفة عنه  اهللا  رضي علي بن أيب طالب

مثّ تناول اليعمري موضوع بناء الدكات يف بعض نقاط املسجد ألمور خاصة وأشار 
إىل بناء دكّة للمؤذّنني وإىل بعض األبنية اإلضافية األخرى اليت تسببت يف إحداث مجلة 

وقد تساهل من كان قبلنا فزادوا «نها بدعة، وأضاف قائالً: إ :من املشاكل واليت قال عنها
على احلجرة الشريفة مقصورة كبرية، عملت وقاية من الشمس إذا غربت، فكانت بدعة 

من  واتسمت مبن ذكر وضاللة يصلّي فيها اإلمامية من الشيعة، ألا قطعت الصفوف،
ولقد كنت أمسع الشريف عزاز  ا.الصنوف، فغلبت املفسدة ا، وندم على ذلك من وضعه

، >ملعالري خ على حي<يقف على باا، ويؤذّن بأعلى صوته من غري خوف وال خجل: 
وكانت مواطن تدريسهم وخلوة علمائهم، حىت قيض اهللا هلا من سعى فيها، فأصبحت ليلة 

يفة، وجعل خملعة أبواا، معوجة أخشاا، متصلة صفوفها، وأدخل بعضها يف احلجرة الشر
  ٢.»فيها الباب الشامي

كواحدة من اُألسر الشيعية اإلمامية  >آل سنان<ومن هنا بدأ اليعمري باإلشارة إىل 
دع اليت صنعت داخل ـِويذكرهم يف كلّ موضع وموطن من كتابه، ومن ذلك قوله يف عد الب

كان اآلخر مقابالً و) 9(املسجد ويشري إىل الصناديق اليت كان أحدها يف مقابل رأس النيب
من البدع اليت أراح اهللا منها، ما  ومما أدركت«وغري ذلك فيقول: (عليها السالم) لدار فاطمة

                                            
 . ٤٠نفسه :  . املصدر١
 . ٥٢صدر نفسه : امل .٢
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  ١».كان يفعله الشرفاء من آل سنان وغريهم
وهكذا يستأنف اليعمري منهجه يف كتابه الذي أراد به اإلشارة بوضوح إىل قدرة 

مل يزل كذلك حىت «يز قوة أهل السنة بقوله: آل سنان من الشيعة وإضعاف نفوذهم وتعز
  ومن ذلك أيضاً ما قاله اليعمري:». قويت السنة وأهلها

 أين أدركت قراء اإلمامية وأئمتها إذا دخل شهر رمضان، أخـذوا مـن القبـة مشعـاً    «
ومشعدانات على عددهم ينصبوا بعد صـالة اآلخـرة يف جمالسـهم، ويـدعون يف كتبـهم،      

م،  ويرفعون أصوام من رفع أصـواالة ال يعلمون صالم حول الروضة، والناس يف الص
وال يسمعون قراءة إمامهم لكثرة قرائهم، وجيتمع عليهم من الناس خلق كـثري، ويتخللـون   
   تلك األدعية بسجدات هلم مؤقتة. ومل يزالوا كذلك إىل أن اجتمعت الكلمـة، وظهـر احلـق ،

م و عوا من ذلك إالّنِفمزالت تلك العادة جمالسهم، فاحنسمت املادة، ويف بيو.«  

  مثّ يضيف اليعمري قائالً:

»ام ال يقرؤون كتبهم، وال يسمعون حـديث   ولقد أدركتاورين واخلدمجاعة من ا
عاىل، وأقام باملدينـة فكثّـر مـن    ت اهللا  رمحهيف خفية، حىت قدم الصاحب ابن حنا  نبيهم إالّ

آل سـنان والقياشـني، فهـابوا مكانـه مـن السـلطان، وأذعنـوا         قراءة املواعيد، وقام على
  ٢».واستعملوا التقية حىت رجعوا فيما زعموا كلهم سنة

»ة،  وميدم سنرؤساء اإلماميني وكبار الشرفاء املقيمني، حىت أشهدوا على أنفسهم أ
لك حىت سـافر  وال حيكمون بأحكام البدعة، وكان احلكّام منهم والفقهاء منهم، ومل يزالوا كذ

الصاحب عنهم، فرجعوا إىل حاهلم، ولكن بعد هضم جانبهم وكسـر شـوكتهم، فاسـتمرت    
بربكة إقامته كثري من البدع املؤسسة  املواعيد والقراءات واالستماعات والسماعات، وذهب

                                            
 . ٥٤صدر نفسه : . امل١
 . ٥٥نفسه :  املصدر .٢
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يف املسجد الشريف منها: صالة الرغائب اليت روي أنها تصلّى ليلـة أول مجعـة مـن شـهر     
القاضي سراج الدين اآليت ذكره يصلّيها يف مجاعة يف الروضة املشـرفة بـال    أدركت رجب.

أنّ هـذه   . إالّنكري، وال معارض، وسنده يف ذلك ما رواه فيها وأخذ به كثري مـن الصـوفية  
  ١».املسألة ال تتعلّق بالشيعة

ـ  يهم وأما املسألة األخرى اليت ال تتعلّق أصالً بالشيعة واليعمري كذلك ال يسندها إل
:فهو اخلرب الذي يقول عنه اليعمري  

واتفق أن جاء إىل املدينة يف أيامه رجل من اليمن ادعى أنه شريف، كان له شكالة «
حسنة، مع طول قامة وسكون وحشمة، وكان معـه مجاعـة يف طولـه يتبعونـه ويعظمونـه،      

يف، ه صاحب الزمان، وسكن مع أصحابه يف دار النفـيس شـامي املسـجد الشـر    فأظهر أن
ـ  جيـداً  فانعطف عليهم الناس وهادوهم، ومتكنوا من خاطر الفاخري متكينـاً  ه ، ووعـدوه أن

هدى إليه البذالت الرفيعة، واملوائد يكون عنده من املقربني إذا خرج، فأقام على ذلك مدة ت
الفاخرة جتري عليه من عنده، ومن عند إخوانه مجاعة من الشرفاء، وكان يف حفـظ نفسـه   

، فلما أحس ، فلما طال مقامه وأبطأت عداته تكعكع عنه الناس قليالًاسته عجباًومراعاة رئ
  .بذلك سافر إىل العراق، فلم يطلع بعد ذلك خربه

يعرفه يف تـونس هـو    اهللا  رمحه مث ظهر بعد ذلك رجل من أهل تونس وكان والدي
ذه الطريقة،وأبوه، ي سم بأنه من أرباب ا قال له: ابن محاس، ظهرحلقيقة، وانعطف عليه وات

هذا الطواشي وغريه، فأسكنوه وقربوه، وأحتفوه بأنواع املالبس وفاخر األطعمة، وكان قـد  
وقـال   السـالم   عليهوكان يقول: اآلن قام من عندي اخلضر  تبدن ومسن من كثرة ما يأكل.

رأيـت  مثّ ترقّى حـىت قـال: كلمـين القلـم، و     يل: كذا وكذا، إىل أن قال: يل ملك كذا وكذا.
امللكوت، وأنواعها من هذه الترهات واخلزعبالت، وقام عليه مجاعة من أهل اخلري، وبلّغوا 

                                            
 . ٥٦نفسه :  املصدر .١



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ٢٣٦ 
 

احلاكم مقالته ونصب خياالته، فأدعي يف جملس كبري وحضره شيخ اخلـدام، ومجاعـة مـن    
لفيف العوام، فسألوا عما نقلوا عنه، فكان يقول مقالة غـري مقالـة اآلخـر، مل جيتمـع علـى      

ن فخلّي سبيله، مث سافر إىل القاهرة واشتهر ا ذكره وكثر أتباعه، مث انتقل إىل الشهادة اثنا
  ١.»ل اتالعراق فقيل: إنه قُ

ويبدو أنّ التشيع يف املدينة يف ذلك الزمان كان مدعوماً حبماية بعض األشراف الذين 
الكتاب وأشار إىل الذين ذكرهم اليعمري يف هذا > آل مهنا<يعتنقون املذهب اإلمامي ومنهم 

بعض أخبارهم ومن ذلك ما ذكره عن بعض املشايخ الكبار املسمى بعلي الواسـطي الـذي   
حىت كانوا يصدرون عن رأيه، ويتربكـون بعصـاه   «كان آل مهنا يعتقدون به اعتقاداً عظيماً 

أنه كـان   أنّ اليعمري مل يذكر شيئاً عن تشيع الواسطي هذا واكتفى باإلشارة إىل إالّ» وثوبه
  ٢يقيم دهراً يف املدينة ودهراً يف العراق.

مثّ يشري اليعمري يف خالل حديثه عن بعض املشايخ املُنتمني إىل مدرسـة الشـهابية   
ون املدينة أيضاً، يشري إىل الشيخ يعقوب الشريف الذي كان فقيهاً معروفـاً  نممن كانوا يسك

كان لـه  «ويؤكّد اليعمري أنّ هذا الشريف » كان له فقه وعلم واشتغال وعليه هيبة وجاللة«
ال يزال ينكر املنكر، ويتعرض ألهل البدع فيأخذ «وأنه كان » غرية عظيمة على أهل السنة

يتمكن فيه من  على حال أهل السنة ال بلسانه فيسفههم، وحيطّ منهم، وكان الوقت ليناً منهم
  ».القيام باحلق، كما هو اليوم احلمد هللا

تنباط ما يقصده املؤلّف من هذه اجلملة اليت أعاد تكرارها كثرياً كما أنّ ما وميكننا اس
يعنيه بالغرية يف مقابل أهل السنة هم الشيعة اإلمامية يف تلـك املدينـة. ويف الواقـع يقسـم     
اليعمري اخلواطر اليت ذكرها يف حياته إىل مرحلتين: املرحلة األوىل وهي املرحلة اليت كان 

 وإضـعافهم ة أقوياء وذوي نفوذ كبري، ومرحلة ثانية متّ فيها تقليص نفوذ الشيعة فيها الشيع
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جبهود السلطان ومجاعة من علماء أهل السنة، وهو ما أشار إليه يف هذا املوضع من كتابـه،  
فيسرد عندئذ قصة دفاع يعقوب الشريف بالشكل املذكور. ويف ذلك الوقـت كـان هنالـك    

ة وامسه يعقوب بن الصـفي ينـادي بـأعلى صـوته يف وسـط      رجل من كبار علماء اإلمامي
  الروضة النبوية الشريفة قائالً:

ــاً 	حــــب آل حممــــد إن كــــان رفضــ 	

ــي    	 ــثقالن أين رافضـــ ــهد الـــ فليشـــ
	 

فيفزع من ذلك أهل السنة، وكان له يف مثل هذا التعصب أمثال وله أعـوان، فـأنكر   
فيها، فرفع األمر إىل األمري منصور، الشريف يعقوب عليه، وباحثه وخطأه يف مسائل حبث 

موه ألف درهم، وكان ال مـال لـه،   فرفع الشريف ورمي يف اجلب، ومل خيرجوه منه حىت غر
ة ، فج١.معت له غرامته ودفعت إليهمفضيقوا عليه ونكلوا به وتشفّوا من أهل السن  

 ]العياشـية [ويف موضع آخر من كتابه أشار اليعمري إىل أسرة أخرى باسم العبابية 
مثّ » منهم يوسـف الشربشـري شـيخ الشـيعة وفقـيههم      فرقة كبرية من أوالد املدينة«بقوله: 

ج من بنات املدينة ومات عـن أوالد صـغار،   ، تزوسنياً هم مغربياًوكان جد«يضيف قائالً: 
وكـان  ». كثروا وانتشروا ومتذهبوا مبـذهب الشـيعة وغلـوا فيـه     هم، مثّفنشأوا يف مذهب أم

ـ   «مري قبل هذا قد ذكر حممداً، ابن حممد بن حيىي اخلشيب وقال: اليع اه والـده  وكـان قـد رب
اسـتنقذه اهللا مـن تلـك    ... حممد بن حيىي، وأنشأه الشيخ حممد بـن إبـراهيم املتقـدم ذكـره    

  ٢».الطائفة
تشري كلّ تلك األخبار إىل أنّ املذهب الشيعي كان مدعوماً وحممياً من داخل املدينة 

  ورة نفسها بينما كان أهل السنة مدعومني من قبل ااورين فقط.املن
 >نصيحة املشاور وتعزية ااور<: وجدير بالذّكر أنّ اليعمري اعتمد يف تأليف كتابه
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أليب شامة وال سيما فيما > ذيل الروضتين<ونقل الكثري من أخباره على كتاب آخر يسمى 
هـ) ومـا  ٦٥٨إىل وصول املماليك إىل سدة احلكم سنة (خيص تاريخ األيوبيني، وأشار فيه 

 قاموا به من أعمال تتعلّق بإعادة وجتديد مسجد النيب    (لّى اهللا عليـه وآلـه وسـلّمص)  بعـد
  احلريق الذي أصابه، وذكر يف ذلك بيتين من الشعر مها:

مل حيتــــرق حــــرم الــــنيب حلــــادث 
  

ــاه العــــار   خيشــــى عليــــه وال دهــ

  
ــر  ــدي الـ ــا أيـ ــت لكنمـ وافض المسـ

ــار     ــه النـــ ــاب فطهرتـــ   ذاك اجلنـــ

  
موضوع التتار واملغول وسـقوط بغـداد وتكـرار قصـة ابـن      إىل بعد ذلك مثّ تطرق 

.سبت  ١العلقميا روايته اليت تعود إىل قرابة مئة عام بعد سقوط بغداد فهي نفسها اليت نوأم
موجودة أبداً يف النصوص اليت  إىل الشيعة مع مرور الوقت على حني أنّ تلك النظرة مل تكن

كُتبت يف وقت احلادثة بل وحىت بعد مرور عقدين أو ثالثة عليها، مثّ إنّ اليعمـري مل يشـر   
البدايـة  < :أنّ املُصحح نسب ذلـك إىل كتـاب   إىل املصدر الذي استقى منه تلك احلادثة إالّ

ك ال ميكن أن يكون الكتاب البن كثري الذي عاش بعد اليعمري مبدة طويلة وبذل >والنهاية
املذكور هو املصدر الذي استند إليه اليعمري. ومهما يكن من أمر فمـن الواضـح أنّ تلـك    
القصة موضوعة ومنسوبة إىل الشيعة ظلماً وجوراً لكنها متكّنت من السيطرة علـى أذهـان   

  أهل السنة بشكل ممنهج عرب التاريخ.
 احلديث عن املدينة املنورة وأمـا الصـفحات   وبعد ذلك يعود املؤلّف مرة أخرى إىل

اليت كتبها يف بداية كتابه فكانت استطراداً وبياناً حلساسيته جتاه اإلمامية الذين كان يواجههم 
يف املدينة ويدخل معهم يف جدال ونقاش. واحلقيقة أنّ اليعمري ومىت أشار يف أي موضع يف 

  والتصدي هلم كان يقصد بذلك الشيعة اإلمامية. كتابه املذكور إىل أهل البدع وحماربتهم
ويف أثناء ذكره للشخصيات اليت كانت موجودة يف املدينة ممن كـانوا حيـامون عـن    
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:اورين أو كانت هلم معهم عالقات وثيقة، قال اليعمريا  
م القاضي جنم الدين مهنا بن  وكان من أعظم الناس مواالة للمجاورين واختالطاً«
والعقد، وإليه ترجـع   كان هو القاضي يف احلقيقة من بني سائر قرابته، وبه يناط احللّسنان، 

من الواضح أنّ الشيعة كان هلم قاضـيهم  ». حماكمات الشيعة وأنكحتهم وعقودهم وغري ذلك
اخلاص م يف ذلك الزمان كما كان لكلّ واحدة من الفرق السنية قاضيهم الذي ينتمي إىل 

كية أو الشافعية أو احلنفية). وقد أسـند محقّـق الكتـاب مـا ورد فيـه مـن       مذهبهم (كاملال
املغـامن  «(: ) و»١٠٠٣« ٣٦٨ : ٤» الـدرر الكامنـة  «( :إىل مهنـا بـن سـنان   املعلومات عن 

  »).٤٣٠٣«شرح حال، العدد »: التحفة اللطيفة(«: ) و/ أ ٢٦٧الورقة » املطابة

  مثّ يستأنف الكاتب كالمه قائالً:

ـ وكان مع ه« ـاورين وميـدحهم بالفضـائل احلسـنة ويستقضـيهم      ذا يتحبب إىل ا
يف الروضة املشرفة، وكان  إالّ صلي قطّاحلوائج، وحيضر مواعيدهم وجمالس احلديث، وال ي

ضـى علـيهم   يتر ،ومر به ذكر أيب بكر وعمـر  وكان إذا نسخ كتاباً« ١».يستعمل التقية كثرياً
ه من الفقهاء اإلمامية ويتـربأ منـهم، ولـه فـيهم هجـو      على أصحاب باخلط تقية، وكان حيطّ
، >١٣٠٦:  ٣ املغـامن املطابـة  <وقد وردت هذه األبيات أيضـاً يف  ». ظريف فمن ذلك قوله:

وذكر سبعة عشراً بيتاً من الشعر املذكور وله يف ذلك نقد وال سيما على بعض هؤالء الفقهاء 
  املدعني:

ــا   ــم محقــ ــه للعلــ ــب نفســ   وينســ

ــد اهللا   ــام   وعنــ ــن الطّغــ ــو مــ  فهــ
  

ــم    ــري علــ ــلمني بغــ ــيت املســ ويفــ
 ...وخيــبط خــبط عشــوى يف الظــالم      

  
 .وكان لديه فضيلة وعربية وآداب، وحسن حماضـرة «وعلّق بعد ذكر األبيات قائالً: 
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  ١».تويف سنة أربع ومخسني وسبعمائة
ينـة يف ذلـك   كان ذلك شرح حال ابن مهنا العامل والقاضي الشيعي ذي النفوذ يف املد

الوقت؛ فأما ما يتعلّق مبا إذا كان ابن مهنا قد قال تلك األبيـات بشـأن الفقهـاء مـن أبنـاء      
بعد مراجعة أصل األبيات وال أعلم ما  مذهبه أو يف آخرين غريهم فال ميكن احلكم فيه إالّ

  ام.إذا كان قد ورد ذلك يف مصدر آخر أم ال ألنّ تلك األبيات تشري إىل موضوع شامل وع
فيتعلّـق بـالتعريف   > نصيحة املشاور وتعزية اـاور <: وأما الفصل التايل من كتاب

  ببعض القضاة وأئمة اجلماعة واجلمعة، فقد كتب اليعمري قائالً:
»فأون أدركته من قضاتنا وأئمتنا الشيخ اإلمام العالمة سراج الـدين عمـر بـن    ل م

 فقيهاً  ـ  اهللا رمحهح األنصاري اخلزرجي، كان ـ أمحد اخلضري بن ظافر بن طراد بن أيب الفتو
مـن  [م املدينة سنة اثنـتني ومثـانني وسـتمائة    دقَ... ةيف علوم مج ناًمتفن حنوياً أصولياً جميداً

للخطابة، وكانت اخلطابة بأيدي آل سنان بن منيلـة   متولياً ]جانب السلطان اململوكي بالطّبع
إليهم، ومل يكن ألهل السنة خطيب وال إمام وال  راجعاً الشريف احلسيين، وكان احلكم أيضاً

اخلطبـة يف   ذلك منذ استوىل العبيديون على مصر واحلجـاز، فـإنّ   حاكم منهم، والظاهر أنّ
  ».املدينة كانت بامسهم

ا كان يف سـنة اثنـتني وسـتني    فلم«وبعبارات مبهمة وغامضة يشري اليعمري بقوله: 
سمع يف الدهور مبثله، وكاد اخلـراب يسـتويل علـى    ي ء ملوستمائة، وقع يف مصر قحط ووبا

ب اخللفاء العباسيون على واشتغل العبيديون مبا أصام من ذلك، فحينئذ تغلّ... وادي مصر
  ٢».احلجاز، وأقيمت اخلطبة هلم من ذلك العهد إىل يومنا

ـ  ة الحظ كيف أقحم اليعمري هذه العبارات وسط كالمه وحديثه عما آلت إليه حال
  اخلطابة يف املدينة يف زمن العبيديني وانتقاهلا إىل آل سنان بعدهم!
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وكان أخذ اخلطابة من آل سـنان يف سـنة اثنـتني    «مثّ يواصل اليعمري كالمه قائالً: 
على حاهلم، وكان ألهل السنة إمام يصلي م الصلوات  ومثانني وستمائة، واستمروا حكاماً
ل خطيـب  املنصور سيف الدين قـالوون الصـاحلي، فـأو   فقط، وكان السلطان يومئذ امللك 

 خطب ألهل السنة القاضي سراج الدين، وكان السلطان بعد ذلك يبعث مع احلـاج شخصـاً  
يأيت غريه مع الرجبية إىل ينبـع، مث   يقيم ألهل السنة اخلطابة واإلمامة إىل نصف السنة، مثّ

ط بكلفـة ومشـقة، لتسـلّ    الّف سـنة إ ن جاء ال يقدر على اإلقامـة نصـ  م إىل املدينة، وكلّ
  ١».اإلمامية من األشراف وغريهم عليه

 :ى مشس الدين احلليبسممـن بعـده   مثّ«وبعد سراج الدين عمر جاء خطيب آخر ي 
فخطب باملدينة أربعني سنة،  استقر سراج الدين املذكور خطيباً ، مثّشرف الدين السنجاري

إىل مصر، وذلك يف سنة سـت   بالسويس متوجهاً سافر إىل مصر يتداوى فأدركه املوت مثّ
  ».وعشرين وسبعمائة

»ة فلم يزالوا باملدينة قبل هذا التاريخ، وأدركت ذرية وأما األئمة من أهل السن
أصلهم من متليك  إليهم، وقد ملك أمالكاً عند الشرفاء حمبباً إمام احلرم، كان معظماً >دا<

له ذرية وكان هلم باملدينة أمالك، وذكر  >النظام<منهم  وكان... الشرفاء له كأثارب وغريها
أم أقاموا يف منصبهم مستضعفني جينيهم الشرفاء ويؤذوم، فارحتلوا بأوالدهم وتركوا 

الشرفاء بعثوا إليهم وأمنوهم على أن يرجعوا  وكنت أمسع من كبار أهل املدينة أنّ أمالكهم.
 >النظام< :وباملدينة موضع يسمى كهم ومتلكّت.إىل املدينة، فلم يفعلوا حىت أخذت أمال

  ».منسوب إىل إمام املسجد الشريف >اإلمامية<إليهم، وكان موضع يقال له  منسوباً

  مثّ يستأنف اليعمري حديثه قائالً:

»فلمفلطاملا عملوا معه من القبائح واألذى  ر القاضي سراج الدين باملدينة خطيباًا قر
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هم كانوا يرمجونه باحلصباء فصرب واحتسب، وأدركت من أذاهم له أنما مل يصرب عليه غريه 
م اخلدام وجلسوا بني يديه، فكان هـذا هـو   فلما كثر ذلك منهم تقد وهو خيطب على املنرب.
م وعبيدهم خدمـة   السبب يف إقامة صفاخلدام يوم اجلمعة قبالة اخلطيب، وخلفهم غلما

، ويف وكان يصبح بـاب بيتـه عليـه مغلوقـاً     للشريعة. للقلة ونصراً ومحاية للقضاة، وتكثرياً
ما عذرهم الحتراقهم أذى وهو صابر، ورب بعض األحيان يلطخونه بالنجاسة ويتبعونه بكلّ

 ،قاضـي املدينـة  > سـنان <من أيديهم بعد توارثهم له، فقد كان اخلطابة على خروج منصب 
  ١».فيما يغلب على ظين بن حيىي،عبد الوهاب  أبوه، وكذلك للجمعة آنذاك خطيبها

  ويضيف اليعمري قائالً:

أدركـت  : حكى يل الشريف سلطان بن جناد أحد شيوخ الشرفاء الوحاحـدة قـال  «
يذهب إىل  ى عنهم، مثّويترض القاضي مشس الدين سنان خيطب على املنرب ويذكر الصحابة

صالةمجعة عقب ال ق به، يفعل ذلك كلّبيته فيكفر عن ذلك بكبش يذحبه ويتصد.«  
وعد ذلك من غرائبه اليت  »رحلة ابن جبري«مثّ يذكر املؤلّف يف كتابه خرباً عن 

 مع احلاج، فحضر صالة اجلمعة وهم باملدينة. ه قدم املدينة زائراًأن«رآها يف رحلته فقال: 
جلس يف أثناء اخلطبة، وتقدم من  قال: فطلع اخلطيب وكان من الشرفاء اإلمامية فخطب مثّ

جاؤوا  مثّ للخطيب فجمعوا له شيئاً لمانه يطوفون على الناس ويأخذون منهم شيئاًعنده غ
به إليه فرده، وقال: ال يكفيين، فعادوا على الناس الرجال منهم والنساء فزادوهم فلم يقبل، 

مل يزل كذلك حىت قرب وقت العصر فرتل  قال: مثّ والناس يف ضيق من تأخري مجعتهم.
  ٢».ىوصلّ

 وكان >ةالقيشاني< اً مناألمر أنّ سراج الدين املذكور كان قد تزوج بنتوالغريب يف 
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رئيس اإلمامية وفقيهها. وكان املصحح قد نسب الرجل املذكور يف هامشه إىل  >القيشاين<
املدينة مل يكن ا من يعرف مذهب  إنّ حىت قيل:«. مثّ أضاف قائالً: >كاشان: <مدينة

  ١».ون من العراقاإلمامية حىت جاءها القيشاني

  ويقول املؤلّف:

»م   وذلك أنهم كانوا أهل مال عظيم، فصاروا يؤلفون ضعفة الناس باملـال ويعلمـو
قواعد مذهبهم، ومل يزالوا على ذلك حىت ظهر مذهبهم وكثر املشتغلون به، وعضده األشراف 

امللـك   ، ألنّ، وال يف مصر وال يف الشام من يلتفـت إلـيهم  يف ذلك الزمان، ومل يكن هلم ضد
 مثّ ه اجلهاد وال يستقر له قـرار. على البلدين، لكن مهّ العادل نور الدين الشهيد كان حاكماً

ويل بعد امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، فسار على طريقة امللك العـادل وزاد  
 عليه، وكان صاحب املدينة أبو فليته قاسم بن املهنا حيضـر معـه الفتوحـات، ويالزمـه يف    

وملـا صـاهرهم   . الغزوات، فلم يكن أحد جيسر على الكالم يف اإلماميـة يف ذلـك الزمـان   
 ، وصار خيطب ويصلي من غـري حكـم وال أمـر وال ـي.    السراج انكف عنه األذى قليالً

وكان إذا عقد يف البلد عقد نكاح بغري إذن علي بن سنان وأمـره ، طلـب الفـاعلني لـذلك     
  ٢.»وعزرهم وسلط عليهم الشرفاء

  وقال كذلك:

، على مذهبـهم وكان ااورون وأهل السنة إذا أرادوا عقد نكاح أو فصل حكومة «
فيقول هلم: ال أفعل حىت يأتيين كتاب ابـن سـنان،    يأتون والدي ليعقد هلم أو يصلح بينهم.

فيذهبوا إىل علي بن سنان فيعطونه ما جرت به عادته، فيكتب هلم إىل والدي ما صـورته:  
ومل يـزل األمـر    ).اصلح بني فالن وفـالن (، أو )عبد اهللا اعقد نكاح فالن على فالنةيا أبا (
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على ذلك حىت كانت أيام شيخ اخلدام احلريري، وقد تقدم ذكرها وتارخيها، فكثر ااورون 
وسألوا امللك الناصر حممد بن قالوون أن يكون ألهل السنة حاكم حيكم بينـهم، وحيملـهم   

قليد بذلك للقاضي سراج الدين وجاءته على ذلك خلعة وألف درهم، على مذهبهم، فجاء ت
 فقال: أنا ال أتوىل حىت حيضر األمري منصور بن مجاز، فأحضروه. وكان فيه معرفة ومداراة.

فقال له السراج: قد جاءين من السلطان مرسوم بكذا، وأنا ال أقبل حىت تكون أنت املـويل  
فقـال لـه: قـد رضـيت، وأذنـت       ري وال ينفذ حكمي.أم يل، فإنك إن مل تكن معي مل يتم

كـم بـني   فاسـتمر احلـال علـى ذلـك حي     من أحكامنا وال حكامنا. فاحكم وال تغري شيئاً
  ١».ااورين وأهل السنة

  مثّ يضيف اليعمري قائالً:

وآل سنان حيكمون يف بالدهم على مجاعتهم وعلى من دعى إليهم من أهل السنة، «
الكالم يف ذلك والتقدم يف األمـور هلـم، وأمـر احلـبس راجـع إلـيهم،        يقدر أحد على فال

. واألعوان ختتص م، واإلسجاالت تثبت عليهم، والسـراج يسـتعني بـأعوام وحببسـهم    
يواسـي الضـعفاء   اهللا ـ    ــ رمحـه   استمر ذلك احلال مدة السراج حىت مات، وكان السـراج 

م يف بيوم بنفسه، وكان ال يـرد مـن سـأله    ويتفقد األرامل واأليتام بربه وزكاته، ويقصده
للناس الذين عاصروه  ، بل يأخذ منه ويعطيه ما أراد، وكان قبل واليته احلكم طوعاًقرضاً

وهنا يقدم اليعمري شرحاً حول اخلدمات اليت قـام ـا السـراج لكنـه     ». من أهل الصالح
يرمي عليهم كلمـات يغـيظهم   يل احلكم تنكرت عليهم أخالقه، وصار فلما و«يشري بقوله: 

ويعد مجال الدين املطـري  ». ا وإن مل يكن حتتها طائل، فنفرت نفوسهم منه، وتفرقوا عنه
صاحب كتاب التعريف الذي يعترب من أهم املصادر التارخيية للمدينة، وهـو كـذلك شـيخ    [

اليعمـري بـذكر    تلميذاً للسراج. وهكذا يستمر ]اليعمري الذي نقل عنه الكثري من األخبار
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  ١أمساء بعض الشخصيات وتقدمي شرح واف عن سريم.
 :دار متـيم  <وكان يف أيامه رجل إمامي من حلب، وكان يسـكن يف  «يقول اليعمري

رئاسة، فكان جيلس السراج على طريقه عند باب الرمحة ، فـإذا دنـا    له ثروة و >،الداري
حـىت   وهو ال جياوبه وال يعيد الكالم له. هكذا أبداً ٢،)ناِصَيٍة كاِذَبٍة خاِطَئـةٍ (منه يقول له: 

فعاقبها حىت قتلها، فبلغ ذلك  ه نقم عليها شيئاًانتقم اهللا له منه، وذلك أنه كانت له جارية كأن
   ٣».األمري منصور فمسكه ودخل بيته وأخذ منه ألف دينار

ة والصالة ومنهم مثّ ذكر املؤلّف عدداً من اخلطباء الذين تلو السراج يف اخلطاب
هـ) مثّ ويل ٧٤٥يعقوب بن مجال القرشي واء الدين بن سالمة املصري الذي توفّي سنة (

  ٤.شرف الدين أبو الفتح حممد بن القاضي عز الدين أيب عبد اهللا حممدبعده 
» للمـذهب  حافظـاً  فروعيـاً  فقيهـاً «ويصف اليعمري شرف الدين املذكور بأنه كان 

  ح ما قام به فيما بعد ضد اإلمامية، ومن ذلك قوله:وتلك مقدمة لشر
»وكان يف القاضي شرف الدين شدة على األشراف، وكان له هيبة عظيمة سقاهم املر 

ا سطوته على اإلمامية وتوبيخه هلموأذاقهم الصرب، وأم هم على املنرب، فـأمر  يف احملافل وسب
وكان إذا قام يف األمـر ال يرجـع    كره.وصف، وال تكاد السنني تبيد ذمشهور ال حيتاج إىل 

... هاها وحيمل نفسـه علـى أشـقّ   بالسنة يتبع أشد عنه ولو خوف يف عاقبته، وكان متمسكاً
على النفوس فقـد اعتـادوا    وهو الذي أبطل صالة النصف من شعبان، وكان تبطيلها عزيزاً

لوقيـد، وكثـرة النسـاء    ، وكثرة امنها: زينة املسجد الشريف صالا، ومبتدعات كانت معها
واختالطهم بالرجال، والصياح من الصغري والكبري حىت ال يبقى للحـرم حرمـة وال ميلكـه    
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وكان له غرية على أهل السنة وإن علم من كثري منهم الكراهة له، فيسـدد أحـواهلم    القوم.
  ١.> املدينة وجياهد بنفسه يف حقهمريويقيم حرمتهم عند أم

والظـاهر أنّ إطـالق اسـم     >،ر السـنية يف اخلطـب السـنية   اجلـواه <: اب امسهتكوله 
يف عنوان هذا الكتاب يشري إىل وجود وضع خاص للمجادلة يف ذهنه بينه  >اخلُطب السنية<

 .وفيها ذكر البدعة وأهلها، وتوبيخهم ملا هم عليـه  أن خيلو منها خطبة إالّ قلّوبني اتمع. 
  ويستأنف املؤلّف كالمه قائالً:

ة من على املنرب لضرب رجل من اإلمامية كان يتنفّل زيـادة علـى حتيـة    ل مرونز«
 هم ال يعتقدون إقامة اجلمعـة إالّ يف أثناء ذلك التنفل، ألن املسجد، ويؤدي ظهر اجلمعة أربعاً

من قوي  غريه، فنهاهم عن ذلك فانتهوا إالّ خلف إمام معصوم، وهذا كان عادم معه ومع
وكان  هم إىل عنده فيضرم.ن يصيح عليهم وهو على املنرب ويأمر جبر، فكاتشيعه وتعصبه

ى املنسـوب بـزعمهم إىل علـي بـن     ون صالة العيد يف املسجد الذي يف املصلّاإلمامية يصلّ
، فمنعهم من الصالة فيه، وألـزمهم بالـدخول مـع أهـل السـنة يف      عنه  اهللا  رضيطالب  أيب

  ٢».املسجد املوجود اليوم
ات اليعمري بوضوح إىل أمور دقيقة ومهمة حول عقيدة اإلمامية بشـأن  تشري عبار

خلـف إمـام    إقامة اجلمعـة إالّ صالة اجلمعة وينقل صراحة أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز 
. وكلّنا يعلم أنه يف العهد الصفوي حدث الكـثري مـن االخـتالف يف الـرأي حـول      معصوم

لسابع والثامن اهلجريين وكذلك حول ما كانوا يعتقدونه العبارات الفقهية املنقولة عن القرن ا
بشأن إقامة صالة اجلمعة. وأما النقطة األخرى يف عبارات اليعمري فهـي السـلوك القبـيح    
والتصرف املشني الذي كان اخلطيب السين املذكور ميارسه مع الشيعة آنذاك وال شك يف أنّ 

  اململوكي.سلوكه هذا كان مدعوماً حبماية السلطان 
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  هذا، ويضيف اليعمري قائالً:
وكان اإلمامية يصلون صالة العيد يف املسجد الذي يف املصلى املنسوب بزعمهم إىل «

، فمنعهم من الصالة فيه، وألزمهم بالدخول مع أهل السنة عنه  اهللا  رضي علي بن أيب طالب
 وثالثـني وسـبعمائة.  يف املسجد املوجود اليوم، وذلك يف يوم عيد األضحى من سنة سـت  

، فكانوا يف أيامـه علـى عـادم مـع     ض حلكامهمه مل يتعرغمد، لكنال ي وكان عليهم سيفاً
جيلس  اج ، وكان حيبس يف حبسهم ويستعني بغلمان الوايل، وكان حبس املدينة واحداًالسر

اضي شرف أعين القـ   كان يل معه فيه األمري والقاضي، وهو املوجود اليوم يف ساحة القلعة.
وظ نفوس احلسـدة الـذين   ها مبنية على حظمقامات سوء ال حيسن ذكرها هنا، ألنـ  الدين

ته الثالثة سـنة إحـدى   حج ، حىت إين وصلت أنا وهو إىل امللك الناصر ملا حجكانوا حوله
ى صاحب وثالثني وسبعمائة، فأمره السلطان أن ال يتعرض يل وأن ينصفين من نفسه، ووص

  ١».راعايت والنظر يف األحوال اليت أشكوها منه، فلم يفد فيه ذلكاملدينة مب
دنا عثمان وذلك يف فن شامي قبة سيباملدينة ود اهللا  رمحهتويف القاضي شرف الدين «

يل بعده احلكم واخلطابة واإلمامة الشيخ اإلمام العالمـة  و مثّ. سنة مخس وأربعني وسبعمائة
لدين بن عبد املؤمن بـن أسـيد بـن عبـدامللك اهلـوريين      تقي الدين عبد الرمحن بن مجال ا

  ».الشافعي املصري، قدم املدينة يف ذي احلجة آخر سنة مخس وأربعني

:مثّ قال اليعمري  

ويف تلك السنة استنابين يف احلكم عنه فسلكت مع الناس سبيل السياسة وسددت «
ة، ورأوا أين ال آخذ منهم األحكام، وجريت على الصلح بني اخلصوم، فمال إيلّ أهل املدين

ـ   شيئاً ق ضـرورته مـن   يف حكم وال إثبات، وال وراقة، بل رمبا أعطي من عندي مـن أحتقّ
واعتزلوهم وتركوا احملاكمة عندهم،  >قضاة اإلمامية<ين أهل البلد ومالوا عن الغرماء، فأحب
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ا فـإذا  ، صار جيلس على باب زقاقنرسنان امللقب عزيعلي بن حىت إنّ القاضي حسن بن 
هم كانوا إذا حكموا أحلقوا احملكوم له رسوالًرأى اخلصمني دعامها إليه فال يلتفتان إليه، ألن 

، ويقبلون من الشهود من كان ، وإن كتبوا ورقة طلبوا عليها أجراًأو ورقة يطلبون منه شيئاً
هلـم:   فقالهم اجتمعوا باألمري طفيل وشكوا عليه ما يلقون مين، وبلغين أن من رعاع الناس.

وقال يل القاضي جنم الدين مهنا  إذا سكت عنكم وعن أحكامكم فال تطلبوا منه غري ذلك.
١».رزقنا يا فالن بن سنان ـ وكان أعلمهم وأرأسهم: قطعت  

  : مثّ يضيف اليعمري قائالً

ومل أزل معهم كذلك حىت مخل ذكرهم، وماتوا أحياء، ومل يبق هلم يف البلد أمـر وال  «
  ».يف الشيء التافه واألمر النادر ي إالّ

  : وقال أيضاً

ولقد أدركت من حكامهم فوق عشرة من آل سنان ومن الصفيان الذين كانوا عند «
عليه القاضي مـن   احلكم كان له إذا حكم أنّ هم حيكم ويفصل اخلصومة، إالّرباط املعني كلّ

ن الفقيه علي يصـلح ويسـدد   : ارفعين إىل الفقيه فريفعه وال يراجعه، وكاآل سنان أو يقول
مل يزل أمرهم يتقاصـر، وعـددهم يقـل،     من غري أن يتطلع لشيء خبالف القضاة يومئذ، مثّ

الفقيه اهلوريين كف بصره يف أثناء تلك السنة بسبب ماء نـزل يف   إنّ مثّ حىت مات كبارهم.
عنـه يف   نائبـاً عينيه، فسافر إىل مصر مع احلاج ليقدح عينيه ويعود إىل املدينة، واستمريت 

سنة سبع وأربعني، وشددت على اإلمامية يف نكاح املتعة ونكلت بفاعلها، ومحلـت النـاس   
  ٢».على مذهب مالك، وأمخلت البدعة وأظهرت السنة
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  وقال كذلك:

يل احلكم واخلطابة واإلمامة القاضي األجل اخلطيـب املصـقع، مشـس الـدين     و مثّ«
املعطي بن سامل بن عبـد العظـيم بـن حممـد الكنـاين       عبد اهللا حممد بن زكي الدين عبد أبو

وكانت واليته ووالية األمـري   ... ـاملعروف بابن السبع   ـاملصري الشافعي العسقالين احملتد  
وملا استقر األمري سعد يف املدينة، بدأ مبنع  سعد يف سنة واحدة، وهي سنة مخسني وسبعمائة.
األمـر مجيعـه ألهـل     ألنكحة وغريها، وردآل سنان وغريهم من التعرض لألحكام وعقد ا

نة تقرة وأهلها، وإمخال البدعة وأهلها باًالسبالنـداء   وأمـر . إىل قلوب السلطنة بإظهار السن
باملدينة يف يوم الثامن والعشرين من شهر ذي احلجة أحد شهور سنة مخسني وسبعمائة: أن 

 من تعـرض ذلـك فـال يلـومن إالّ    ال حيكم يف املدينة مع القاضي مشس الدين غري فالن، و
  ١».فمن يومئذ انقطع أمرهم ويهم بالكلية، وظهر علم أهل السنة نفسه.

  مثّ يستطرد اليعمري قائالً:

وملا متّ األمر ألهل السنة وانقطع دابر القوم، وقع بينهم افتراق الكلمة وطهرت مـن  «
بـييت رغبـة يف    لقيل والقـال، لزمـت  ا رأيتهم على هذا احلال، وقد كثر بينهم اوملّ« ٢».الفتنة

  ».السالمة
ومهما يكن من أمر فإنّ الواضح أنّ السلطة اململوكية كان هلا األثر الفّعال يف تقليص 
قدرة الشيعة وحتديد نفوذهم يف املدينة، والظاهر كذلك أنّ املماليك كانوا قد وضـعوا خطّـة   

التشيع والقضاء على الشيعة يف كلّ  طويلة األمد لتنفيذ مآرم. واحلقيقة أنّ موضوع حذف
بدءاً من حلـب وانتـهاًء بلبنـان    ـ مكان كان جزءاً من السياسة الدينية للسالطني املماليك  

 ـومن هناك إىل املدينة ومكّة بل وكانوا ينوون القضاء على التشيع حىت يف مصـر نفسـها    
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علـى   ـ  ألنّ املماليـك  ،عروففلقد كان هلذا األمر هدف سياسي فضالً عن اهلدف الديين امل
كانوا يتخوفون من استيالء الشيعة على سـلطام وتـولّي األمـور يف بلـدام.      ـ  أي حال

وهكذا، ميكننا وضع رسالة حبثية مستقلّة بشأن املسار اإلعالمي والتبليغي املضاد للشيعة يف 
  عهد املماليك.

:وبعد ذلك يقول اليعمري  

هلـا مبرسـوم    مجاعة األمري مجاز بن منصور قدم املدينة متولياًهم كشف احلال أن مثّ«
فحاول األمري مجاز رجـوع اإلماميـة   ... السلطان، ومعه القاضي تقي الدين اهلوريين متولياً

ن ليوسف الشريشري أن حيكم بني الغرماء، وظهرت كلمتهم، وارتفعت إىل ما كانوا عليه، وأذ
اورين اجلفاء والغلظة يف الكالم، فسافر الناس يف أثنـاء  وأظهر األمري يل وللمج« ١».رايتهم

مـا جـرى للشـيخ     السنة إىل مصر وحتدثوا بذلك فبلغ السلطان فاغتاظ لذلك، وبلغه أيضاً
ا كان يف أول سـنة سـتني وسـبعمائة تـويف     فلم... الضرر يف القلعة ضياء الدين اهلندي من

املنصب الشريف الشيخ اإلمام العالمة املتفنن  يلفو... القاضي تقي الدين إىل رمحة اهللا تعاىل
  ٢».وجاء إىل املدينة بأخالق رضية، ونفس زكية... تاج الدين حممد بن عثمان الكركي

 مثّ«وهنا يذكر اليعمري أنّ مثّة اختالفات وقعت بني الكركي وبعض اخلـدام بقولـه:   
فأفسـدوا عقيدتـه يف   ... احملبـة سعوا بينه وبني اخلدام فأفسدوا ما بينه وبينهم من األلفـة و 

فاستحكم الفسـاد، وصـارت آراؤه تصـدر عـن مشـاورة      ... متخيالً أصحابه، وكان رجالً
الشبان، وبدت منه أشياء ال تليق بعقله وحسن سياسته، ونفر عنه أكثر ااورين واخلـدام،  

ـ » ومالت عنه قلوم واجتمعت كلمتهم على غريه ر قـد بلـغ   مثّ أشار اليعمري إىل أنّ األم
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  ١».وكان قد عزلين عن نيابته يف األحكام« .عزله هو شخصياً عن منصبه
مة جامع أشتات الفضائل، مشس الـدين  يل املنصب الشريف الشيخ اإلمام العالّو و«

حممد بن سليمان الشهري احلكري املصري الشافعي، وصل املدينـة املشـرفة يف ذي احلجـة    
   ٢».سنة ست وستني وسبعمائة

أنّ احلكري هو آخر شخصية احتلّـت املنصـب املـذكور حبسـب مـا ذكـره        ويبدو
وذلك لوفاته هو بعد ثالث سـنني مـن   > نصيحة املشاور وتعزية ااور< :اليعمري يف كتابه

تأليف الكتاب املذكور. ويف الفصل التايل تناول اليعمري شرح حال بعـض األمـراء الـذين    
  شهدهم وعاشرهم، فيقول:

»ل من فأوالدين مجاز بن شيحة بن هاشم بـن قاسـم    أدركته من األمراء األمري عز
بن مهنا بن حسني بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد اهللا بن طاهر بن حيىي بن حسـني بـن   

وعـن فاطمـة    عنـه   اهللا  رضـي جعفر بن حسني بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب 
  ٣».، وحشرنا يف زمرم، ونفعنا مبحبتهمالزهراء البتول وعن ذريتهما الطيبة الطاهرة

مثّ يقدم اليعمري شرحاً عن حال صالح الدين األيويب يف أثناء ذكره حلكّام املدينة 
القدماء ومنهم األمري قاسم بن مهنا وكيف أنّ هذا األخري كان قد صحب صالح الدين يف 

ذي استقى اليعمري منه أنّ املصدر الرئيس ال ويبدو وفتوحاته وتأسيته به، كلّ غزواته
  ٤.>الروضتين< :معلوماته هو كتاب

ن عن ن امللكيبذكر هذي وقد خرجت«وبعد ذلك يقر اليعمري بلسانه قائالً: 
، ومع ذلك فقد خرج ثانية عن موضوع الكتاب »املقصود الذي أردناه لكن ملصلحة عظيمة
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ألصبهاينّ واجلهود اليت بذهلا يف وبدأ يتحدث عن الوزير مجال الدين حممد بن أيب منصور ا
  ١بناء السور حول املدينة ليمنع عنها غارات األعراب والبدو.

ومن خالل بيانه لفضائل امللك العادل شرع اليعمري باحلديث عن األيوبيني وكيـف  
وافض مـن حلـب   وأخرج الـر «أنهم استطاعوا الوقوف بوجه البِدع يف ذلك الوقت، قائالً: 

، مثّ يستمر اليعمري بذكر تلك الترهات الـيت دوـا املؤرخـون    »ملهمت شتوأعماهلا ، وش
التابعون لبالط األيوبيني واملُشتغلني حلساا، وأشار يف أثناء ذلك إىل قيام الدولة الفاطمية 

ا ، فلماداًمن أهل سلمية من بالد الشام، وكان حد وقيل: كان والد عبيد هذا يهودياً«وقال: 
   ٢».غري صحيح عى نسباًه فاطمي، وادى بعبيد اهللا، وزعم أنسمغرب تدخل امل

ويستأنف املؤلّف عباراته املُنكرة وتكراره اململّ وكلّها وليدة اخلرافات واخلزعبالت 
اليت اصطنعها مخالفو العباسيني واأليوبيني ضد الدولة الفاطميـة وراحـوا يروجـون هلـا يف     

ة للمؤرخني الذين ال يهتمون سـوى بنسـخ املطالـب وكتابـة     فكانت مائدة دمس ٦األصقاع
 :ر. يقول اليعمريوال تدب املوضوعات دون ترو»   ل وبقي هذا البالء علـى اإلسـالم مـن أو

، مثّ يـذكر فهرسـتاً   »ويف أيامهم كثرت الروافض واسـتحكم أمـرهم  ...  دولتهم إىل آخرها
ـ )9(هو املهدي ابن رسـول اهللا  «... بأمساء اخللفاء الفاطميني األربعة عشر بقوله: ة ، وحج

  ٣».ويقولون لطائفة أجهل من هؤالء: هو اهللا اخلالق الرازق ،اهللا
وكلّهـا   ٤مثّ أشار إىل بعض املطالب بشأن القرامطة واحلكّام اإلمساعيليني وغري ذلك.

ة الفاطميـة  موارد مكررة يف كتابه؛ مثّ ذكر اجلهود اليت بذهلا صالح الدين للقضاء على الدول
  ). وأما آخر ما أشار إليه اليعمري يف هذا الصدد فهو قوله:٣٨٨ فحة:(إىل ص
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واتفق يف سنة سبع عشرة وسبعمائة أن خرجت طائفة من النصريية القائلني بقـول  «
 العبيديني، القائلني بقوهلم يف بالد الشام، وكان أكثر أتباع العبيديني القـائلني بقـوهلم ظـاهراً   

ادعوا أنه  يف ثغور الشام، فخرجت هذه اجلماعة النصريية عن الطاعة وأقاموا شخصاً وباطناً
املهدي، وقاتلوا الناس، وادعوا أن املسلمني كفرة وأنّ دين النصـريية هـو احلـق، ورفعـوا     

أيب بكـر وعمـر، وخربـوا     حممـد. وبسـب   علي، وال حجاب إالّ أصوام بقول: ال إله إالّ
ارات، فخرج عليهم عسكر املسـلمني فكسـروهم، وقتلـوا منـهم     مـاملساجد، وجعلوها خ

   ١».ممزق مجاعة واضمحل أمرهم، ومزقهم اهللا كلّ
من الواضح أنّ أدب هذا التقرير وهذا النوع من اإلخبار قـائم علـى أسـاس نشـر     

  األكاذيب وتوجيه التهم وميكننا مالحظة ذلك حىت يف وقتنا هذا يف مثل هذه املصنفات.
نصـيحة املشـاور   <: قيقة، وكما أسلفنا قبل هذا فإنّ ترتيب موضوعات كتابيف احل

وتنظيمها بالشكل املذكور يهدف إىل تشويه مسعة الشيعة والتشيع وال سيما > وتعزية ااور
مذهبي اإلمامية واإلمساعيلية، وإن بدا هدف املؤلّف بيان تاريخ املدينة على أساس ساكنيها 

دام والدفاع عن هاتين الطبقتين. فقد عـاد اليعمـري مـن جديـد وبـدأ      من ااورين واخل
باستقصاء سرية قاسم ابن مهنا بعد عشرات الصـفحات مـن البحـوث املتفرقـة والقضـايا      

   ٢املتشتتة، ليقدم شرحاً مفصالً عن إمارة هذا الرجل وأعماله.
هـ) ٧٦٠ة حىت عام (وهكذا يستمر اليعمري يف تقريره يف شرح حال أمراء املدين

) من كتابه، مثّ يذكر سرية احلاكم عطية بن مجاز ٤١٧لينتهي هذا الفصل يف الصفحة رقم (
  الذي يدعو له الكاتب وميدحه بشدة.

وقد أفرد اليعمري الفصل األخري من تاريخ أسرته لشرح حال والده وأخيه وأغلب 
ض املسائل األسـرية األخـرى. مثّ   حديثه يدور حول توارث العلم يف أسرته واملؤلّفات وبع
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ويف ذلك يذكر  ١،هـ) وكذلك تعرضه للقتل٧٦٣حتدث اليعمري باملشاكل اليت واجهته سنة (
  ٢.وبيان فضائل املدينة املنورة) 9(قصيدة طويلة ادعى أنها شكوى يرفعها لرسول اهللا

كن التارخيية وله قصيدة أخرى كذلك يف شأن املدينة يشري فيها إىل الكثري من األما
وتشري آخر العبارات الواردة يف كتابه إىل أنه انتهى من تأليفه الكتاب سنة  ٣.والدينية

  ٤.هـ)٧٦٧(
هــ) وتـوفّي سـنة    ٦٩٣وكان عبد اهللا بن حممد بن فرحون اليعمري قد ولد سـنة ( 

  .>نصيحة املشاور وتعزية ااور<: هـ) أي بعد سنتين على انتهائه من تأليف كتاب٧٦٩(

  استنتاج...

يعد اليعمري لسان حال طائفة ااورين يف املدينة واملدافع عن مذهب أهل السـنة،  
ووفق املعلومات اليت قدمها فإنّ الشخصيات اليت كانت حتكم املدينة وذات النفوذ فيها كانوا 

الرأي وإن كـان  أنّ ذلك ال يعين موافقة مجيع املُقيمني هلذا  ينتمون إىل مذهب اإلمامية، إالّ
املذهب املذكور هو السائد يف املدينة وهو املعين بتولّي أمر اخلطابة والقضاء. ويف تلك الفترة 

قلقها  ـاليت استنفرت كلّ قواها للقضاء على الشيعة يف الشام كلّها   ـمل تخف دولة املماليك  
 :ويقدم لنا اليعمري يف كتابهواهتمامها باملدينة املنورة فقامت بإرسال اخلطباء والقضاة إليها، 

تقريراً وافياً حول حماربة املماليك للتشيع وإقصاء الشيعة > نصيحة املشاور وتعزية ااور<
وتشتيتهم، مع تأكيد اليعمري نفسه على أنّ األشراف يف املدينة كانوا يذودون عـن الشـيعة   

دى إىل تقليص تلك احلماية عن أنّ الضغط الذي مارسه املماليك عليهم أ الّوحيامون عنهم إ

                                            
 . ٤٣٣املصدر نفسه :  .١
 . ٤٣٦ـ  ٤٣٣. املصدر نفسه : ٢
 . ٤٤٢ـ  ٤٣٧در نفسه : ص. امل٣
 . ٤٤٣ملصدر نفسه : . ا٤
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الشيعة. وال شك يف أنّ النشاطات واألعمال اليت كان املماليك يقومون ا كـان هلـا األثـر    
األكرب يف إيذاء الشيعة يف املدينة وتعريضهم للتنكيل وهو ما بينه اليعمري بالتفصيل يف كتابه 

  املذكور.
  

µ    µ    µ
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  )٢ني (كتابات املكي يف                           

  أ.د. أبوبکر أمحد باقادر/ أ. حسني حممد بافقيه                                                     

 أَْسـکَْنُت مـْن ُذريتَّـِي َربَّنـاَ إwِّ ( ه السـالم: عليو کانت االستجابة لنداء إبراهيم ... 
الَة َفاْجَعـْل أَفِئـَدًة ِمـَن النَّـاِس تَْهـِوي  بوادٍ  غ�ِ ذِي زرعٍ عنَد بيِتَك املَُحرَِّم َربَّنا لُِيقِيُموا الصَّ

  ١.)اْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشکُُرونَ  ِهْم وَ يإل
 علـى ه، وبقصـد احلصـول   ج وحدبداية التدافع البشري حنو مکة املکرمة، بقصد احل

منافع اقتصادية وثقافية واجتماعية، وهو ما ال يتعارض مع املفهوم العميق للحج، املتحـدد  

                                            
 . ٣٧:  إبراهيم سورة .١
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ْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ يَأْتُوَك رَِجاالً َو َعَىل کُلِّ َضـامٍر َيـأْتsَِ ِمـْن کُـلِّ فـجٍ  وَ ( ىل:ايف قوله تع أذِّ
 نْ ِمـ مْ ُهـقَ َز ا رَ َمـ ىلَ َعـ اٍت وَمـلُ عْ مَ  امٍ  أيَّـِيف  هللاِ  مَ وا اسْ رُ کُذْ يَ  وَ  مْ هُ لَ  عَ لَِيْشَهُدوا َمنافِ * َعِميٍق 

  ١.)�ِ قِ فَ الْ  َس اِئ بَ وا الْ مُ عِ ْط أَ  ا وَ هَ نْ وا مِ لُ کُفَ  امِ عَ نْ األَ  ةِ مَ هيِ َب 
سة أهل مکة يف رزقهـم و   إىليضايق هؤالء القادمون أن  إىل ىما أداألماکن املقد

ئهم بعد احلج ،دف االنتفاع من حرکـة البيـع و الشـراء يف مکـة املکرمـة،      معيشتهم، ببقا
يا أهل الشـام شـامکم، و يـا    < أن يقف، بعد انتهاء املوسم، منادياً فاضطر عمر بن اخلطاب

بـأرزاق أهـل    ةمبا هلم من الثرو لئال يکثر ااورون فيستأثروا كذل<، و >من مينکمإليأهل 
  2>.فيضيقوا... ةمک

الثاين مل يکتب لـه االسـتمرار يف التـاريخ،     ةأنّ هذا اإلجراء الذي استنه اخلليفغري 
، و اشتداد األزمـات الـيت   ةاملکرم ةيف مک ةألسباب؛ منها ما جاء يف األثر من فضل ااور

 ةمکـ  ةوخباصـ  ـ  حاقت بالعامل اإلسالمي، بسبب احلروب و الفنت، فکان احلرمان الشريفان
َوإِْذ َجَعلَْنـا الَْبْيـَت (اللياذ به،  ، و طلباً لألمن وكللناجني بأنفسهم من اهلال اًمالذ ـ  ةاملکرم

 ةومدارس خاص ةو األثرياء أربط ةمن السالطني و الوال ؛ و بناء عدد)َمثاَبًة ِللنَّاِس َو أَْمنـاً 
طنوا بأبناء جلدم من فقراء احلجاج، الذين جيدون أنفسهم، بعد حني من الدهر، قد اسـتو 

ٍ من العلمـاء و   يلجالبيت احلرام، الذي کان مطمح  ة؛ فضالً عن شرف جماورةالديار املقدس
  !>جار اهللا< أن ينادوا بـ ىاألدباء الذين مل يکن هلم من مطمع و مطمح سو

ـ  ةمک علىهذا التدافع البشري املستمر  ىو أد ـ ، أن ةاملکرم ـ غ بامتيـاز،   ةدت مدين
وجوده، يف الوقـت   علىجمتمعاً من الغرباء، حيافظ  ـ  يف العامل ةمدين أي ـ  ةلعد املدين كوذل

ـ  أنْ إىل، ةالذي حيفظ فيه استقالل اآلخرين، ما يؤدي يف النهاي املـدن، منوذجـاً    كتغدوا تل
                                            

 . ٢٨ـ ٢٧سورة احلج:  .١
؛ الردادي، عائض، الشعر احلجـازي يف  ١٧٩ : ة، جدة، حممد سعيد، من تارخينا، الدار السعدي. العامودي٢

  . ٨٦ :م،  ١٩٨٤هـ /  ١٤٠٤املدين،  ة: مکتبةجد ١القرن احلادي عشر اهلجري، ط
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 ـ  کما رآهـا حممـد لبيـب البتنـوين     ـ  ةاملکرم ةاين، و التثاقف املستمر. فمکللتعايش السکَّ
 ءء، و تعدد األجناس فيها يف أثنـا ااألزي ةلکثر ١>،املعرض اإلسالميجيدر ا أن تسمي ب<

کما  ـ  ةاملکرم ةکاين، غدا أهل مک، و االمتزاج الساالنصهار العرقي كموسم احلج، ومن ذل
طبـائعهم   إىلقهـم: فتـراهم قـد مجعـوا     لُقهم، خليطاً يف خلْخ يف خليطاً< ـ   يرصد البتنوين

اجلاوي، وکربيـاء الفارسـي، ولـني املصـري،      ةاستکانوالترکي،  ةاألناضويل، وعظم ةوداع
ـ حمين، وليااهلندي، ومکر  ةاملغريب، وبساط ةالشرکسي، وسکون الصيين، وحد ةوصالب  ةرک

: ةو قشف البداو ةاحلضار ةبل تراهم مجعوا بني رفع ،السوري، وکسل الزجني، ولون احلبشي
، إذ هو قد استوحش كضعته بني يدي ، وكمع حديثه ةبرق كالرجل منهم قد آنس ىفبينا تر

فلم يطق ما  ةاحلضار ةطبيع علىتغلّبت فيه  ةداوبال ةَطبيع کأنَّ وأغلظ يف کالمه، حىت كمن
  ٢>.كتکلّفه يف حضرت

ني مـن  ، موقف املکيةاملکرم ةوالذي يسترعي االنتباه يف هذا التدافع البشري يف مک
تتکون من  ةاملکرم ة، فمکة، أو بقصد ااورةج والعمرديارهم، بقصد احل إىلاآلخر، القادم 

نسيج فسيفسائي تشکِّبشري ،الرغم من  على، ةاملؤتلف ةل عرب العصور يف هذه املالمح املکي
ـ  ةاملکرم ةمک ةاألمر يف شخصي ةيف اي ، ولکنها تصبةانبنائها من عناصر خمتلف ةوعبقري 

  املکان فيها.
م ةکّأهل م ةفعاممن الرحالةاملکر البتنوين ورفعـت باشـا،    ة، وخباصة، يف نظر عدد

، حبسب أصوهلم، دون أن ةاملکرم ةأهل مک إىلولذا فإم ينظرون  ٣،من األغراب ةجمموع
ـ اليت جعلت املکي ةالفسيفسائي ةالطبيع إىليتنبهوا  ـ  ةني أنفسهم يتجاوزوا؛ فمک  ـ  ةاملکرم

، ويتفاضـلون  ةمن الزهر، فيها من کلّ نوع ولون ورد ةأشبه بباق: < ـ  يقول حممد عمر رفيع
                                            

  . ٤٠(مکتبة املعارف، د.ت)، :  ٣ف، ط. الرحلة احلجازية، الطائ١
  . ٤٢ : . السابق٢
  .٢٠١: ١  ،براهيم، مرآة احلرمني، (د.ن، د.م، د.ت)إ، باشا ؛ رفعت٤١،   ٤٠ : ، الرحلة احلجازية. البتنوين٣
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ـ  ،يغاهلا يف القدمإو ،ةيف اهلجر ةويتمايزون فيما بينهم بالعراق ، عـدوا  ةفمن کانوا أعرق إقام
  1>.بأنه آفاقي... ه، ووصفوةحديث اهلجر ا، ونبذوةأنفسهم هم أهل مکَّ

ـ  جواسـتوطن ـا أو    ةمن حلّ مبک على ةياملکّ ةخلع صف ةومع سرع  نَّإاورهـا؛ ف
ـ  ةألهل مک ة! ظلّت مالزمك>يا غريب بالد< ةمقول ـ ةاملکرم احلـرمني الشـريفني،    ة، ومنطق

مـن   ـ  يف القرن احلادي عشر اهلجـري  ـ  تذمر حممد کربيت املدين ك. ومن ذلةعام ةبصور
يف  ةعالق ةبح هذه املقوللتص 2أهلها، على، وإيثارها إياهم ةاملنور ةاملدين علىالوافدين  ةکثر

إقبال احلجيج، فال تکفي  ، بسبب اجلفاف وشحةنالس حينما تشتد ة، وخباصةذهن أهل مک
ـ   اليت يفرضها السلطان العثمـاينّ  ةاجلراي آلفـاقيني يزمحـون   ا، ألنّ اـاورين و  ةألهـل مک
هم.إلييف الصدقات اليت ترد  ني، حىتاملکي  

و  3>،ةتبات الليل ال ةشور األمان<، وبرصيفتها ةاملقول كتلون بفال غرو أن يلهج املکي
أن ال يسـتقروا   ةاملکيني، هو أننا حنب األغراب، ولکن شريط ىالقانون غري املدون لد کأنَّ

  يف ديارنا!
 ، فضالً عن تقدمي خدمات احلجةاملکرم ةمک إىلواالنتساب  ةناملواطَ ةوتتأکد عالق

! إذا >حـاج <منهم لقب  أحد علىق ني يف أن يطلَاملکي ة، يف حساسيحلجاج بيت اهللا احلرام
البيـت   التحلّي بـه کـثري ممـن حـج     على، هذا اللقب الذي حيرص ةقام بأداء هذه الفريض

 ةالبالد، إضـاف  علىالالت الغريب، والطارئ دلکون هذا اللقب حيمل بعض  كوذل ٤؛احلرام

                                            
  . ١٩، ١٨. املرجع السابق : ١
  . ٨٧:  ١. الردادي، عائض، املرجع السابق ٢
مي ملکة و بيت اهللا الکرمي، مکـة املکرمـة (مکتبـة النهضـة احلديثـة،      . الکردي، حممد طاهر، التاريخ القو٣

  نقالً عن خمطوطة إفادة األنام لعبد اهللا الغزي املکي. ١٩٩:  ٥م)،   ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠
، صفحات من تاريخ مکة املکرمة يف اية القرن الثالث عشر اهلجري، (نـادي مکـة   ك، سنو. هرخرونيه٤

  .٣١١، ٣١٠ : ، البتنوين، املرجع السابق٤٠٨ :م)،  ١٩٩٠ـ / ه ١٤١١الثقايف األديب، 
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ما  ةاليت عاد ةوالسذاج ة، من معاين الغفلالشعيب التداويلّما حيمله هذا اللقب، يف سياقه  إىل
املکي حينما يفاصل صـاحب املتجـر، يؤکـد عـدم سـذاجته       ا احلجاج، لذا فإنّ ىيتحلّ

اليت تـدور   ة! وهذا مغاير للدالالت التکرميي>اأتظنين حاج<وغفلته وإمکان خداعه، بقوله: 
الديار! ك حلجاج تل حاًم، واليت تعد مطةسالمييف عدد من الدول اإل >حاج< ةيف حقل مفرد

>ـ  لذا کان وال يزال لقب احلاج ـا صـدر    ىعند سواد املسلمني أشرف األلقاب اليت يتحلّ
يف الشـبان،   ةما ميتاز به الشخص من صفات الشـهام  على، وهو يدلّ ىالصغر ةأمساء الطبق

جاع، أما إذا لقبـت بـه الشـيوخ    شالفإذا قيل لواحد منهم يا حاج فالن يعين يا أيها الشهم 
دينهم الذي حتملوا يف طريقه األهوال  ةلکمال يقينهم ومتان ةإشار كوالکهول فإمنا يکون ذل

 >حـاج <يف إندونسيا يفرق من لقب  بل کان املستعمر اهلولندي 1>.اليت تشيب منها األطفال
ـ آنذا ـ  اجلاوا جالذي يفاخر به احلجا يف املخيال  >عامل< ةقب و کلمويساوي بني هذا الل ك 

  2احلاج اليفقه کثرياً من أمور الدين! كلو کان ذل الرمزي اإلسالمي، حىت
م ةيف مک ةأ احلج بوصفه مجاع احلياهيا  ةاملکرـ <کو ـ >الغربـاء  ىملتق ر هـذا  ، و أثَّ

قـاء  ، ومرکـز الت ...يف التثاقف االجتماعي والفکري، والتبادل االقتصادي والتجاري ىامللتق
النادي السنوي اللتقاء علماء  ةاملقدس ةشرق العامل اإلسالمي بغربه، بدءاً من عد هذه املدين

ق لرؤي<، ةهذه املدين ىلاللتقاء بسو ةالذين قد ال تتاح هلم الفرص ةاألمةفکم من عامل تشو 
نعامل آخر وحال دون ميقته، و کم من عـامل  إذا ما قدم احلجاز حتقق له أمل حىت ةه بعد الش

لألخـذ عـن    ةأحد األقطار االسالمي إىلالرحيل  ةه مقامه فيه مشقَّعلير آخر يف احلجاز وفَّ
ـ   ةکتابي ةوقد غدت فضيل 3>،خبرب علمه الرکبان عامل سرت  إىلالقـادمون   ةأن يولـع الرحال

                                            
  .٣١١، ٣١٠:  تنوين، املرجع السابقب. ال ١
  .٤٠٨: ونيه، املرجع السابقر. هرخ ٢
  .١٠٢ : ١، عائض، املرجع السابق . الردادي ٣
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ذکـر  بـذکر العلمـاء الـذين التقـوهم، و     ـ  بوجه خـاص  ةاملکرم ةومک ـ  احلرمني الشريفني
ـ ، وابـن ر ةابن بطوط كهم، کما فعل ذلعليمناقبهم، والکتب اليت درسوها  ش يد، والعبـدري 

ـ  ةاملکرم ةيف مک ةوآخرون، ولتصبح ااور ـ  ةاملنـور  ةواملدين مـن مناقـب العلمـاء     ةمنقب
صـنفت کتـايب اجلـامع يف    <اإلمام البخاري الذي روي عنـه قولـه:    ةواألدباء، کما يف حال

، وجار اهللا الزخمشري، الذي تلقب ذا اللقب اورته بيت اهللا احلرام، الذي >راماملسجد احل
بني ظهراين احلرم، وبـني يـدي البيـت    <، >الکشاف عن حقائق التأويل<أجنز مؤلفه العظيم 

أن يصل عدد ااورين من العلمـاء و   إىل ١>،يلرتوقع التأويل حيث وجد الت احلرام، حىت
 ةکتب التراجم، وخباصـ  ك القرنني التاسع و العاشر اهلجريني، کما تنبئ بذلاألدباء املئات يف

للغـزي، و   >ةالکواکـب السـائر  <للشوکاين، و  >البدر الطالع<للسخاوي، و  >الضوء الالمع<
وأن يصـبح   ٢،للخفـاجي  >األلبـا  ةرحيان<البن القاضي، و  >احلجال يف أمساء الرجال ةدر<

ـ <عـدد منـهم    ى، إذ تولّةاملکرم ةملک ةاألصيل ةيافقااورون من السمات الث احلـرم   ةإمام
وأسهموا يف تأسيس املدارس واملکتبـات   ٣ى>،ذان، والقضاء، والتدريس، والفتواملکي، واأل

من مفکـري عصـر    عدد ةيف فيها، ومروراً برؤأليالت ةيف إنعاش حرک ة، واملشارکةواألربط
واإلسالم يف العصر احلديث، کمـا يف   ةذ واملنقذ للعروببوصفها املال ةاملکرم ةمک إىل ةالنهض

دور علماء احلـرم املکـي الشـريف     إىللعبد الرمحن الکواکيب؛ ووصوالً  ى>أم القر<کتاب 
ـ  ةوتدشني النهضـ  ٤،ةاعات السياسيرتري من الثواملطوفني يف حلّ الک يف عـدد مـن    ةالعلمي

 ةمـدارس ضـ  <عل من أبـرز دالئلـها   زيا، وللياإندونيسيا و م ة، وخباصةالدول اإلسالمي

                                            
  .٧:هـ)،  ١٤١٧بوسليمان، عبدالوهاب، احلرم الشريف: اجلامع واجلامعة، (نادي مکة الثقايف األديب، أ.  ١
  .١٢١: ١ . الردادي، عائض، املرجع السابق ٢
. العبيکان، طرفة، احلياة العلمية، و االجتماعية يف مکة يف القرنني السابع و الثـامن للـهجرة، (الريـاض،     ٣

  .١٤٤ : م) ١٩٩٦هـ /  ١٤١٦فهد الوطنية،  كمکتبة املل
  .٢٥، ٢٤ : ملرجع السابقا سليمان، . أبو ٤
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ملختلف املراحـل   ةمدرس ةأربعمئ علىنيسيا اليت يبلغ تعداد مدارسها ما يربو والعلماء بإند
ـ  حـىت  ةاالبتدائي ةابتداء من املرحل ةالعلمي ـ  ةاملرحل ـ الع ةاجلامعي مـن   ة، وهـي واحـد  ةالي

 ءتشجيع فقها إىليسها ، يرجع الفضل يف تأسةمتأل البالد اإلندونيسي ةکثري ةمؤسسات علمي
ـ     1ك>،احلرم الشريف وتوجيههم لتالميذهم هنا  ةليصل التأثري العلمـي والثقـايف لعلمـاء مک

الدول والواليات وأمرائها ووزرائها وقضاا الذين تلقـوا طرفـاً    كسالطني تل إىل ةاملکرم
من حرکـات   دداًع بل إنّ 2>.ةالصولتي< ة، وخباصةاملکرم ةمهم يف مدارس مکعليمن ت مهماً

من العامل اإلسالمي انطلقت من جوار البيت العتيق، ولعـل   ةالتحرر الوطين يف مناطق خمتلف
، وهي أول حزب إسالمي طالب حبقوق املسـلمني،  ةاإلندونيسي >اإلسالم ةشرک<من أمهّها 
  3>.اجلهاد من جوار احلرم الشريف حاستمد رو

ـ  إىل، اليت متتد وىل، منذ عصورها األةاملکرم ةوانتهجت مک ، نظـام تقسـيم   ةاجلاهلي
ـ  الًوقت قريب، ممـثِّ  العمل، ليظل هذا النظام معموالً به، حىت املهـن   ةالتقسـيم صـور   كذل

؛ وهـذا  ةما قبل العصور احلديث ة، ملرحلةواإلسالمي ةوالنقابات واحلرف يف اتمعات العربي
، ة، من عناصر سـکّاني ةالين، عرب قرون متته احلال يف اتمع املکّي الذي تکوعليما کانت 

 ، ومن مث التوطّن واالستقرار، ليـؤدي هـذا النسـيج السـکاينّ    ةاحلج، وااور ةحبکم حرک
ـ    إىل، الذي يعود يف غالبه ةاملکرم ةتوزع العمل يف مک إىلاملتنوع   ةالـدوران حـول مرکزي

ـ  ـ  ةا واقتصادياً، ليتأثر أهل مکاحلج ديني ـ  بالغـاً  تـأثّراً < ـ  ذکر هرخرونيـه فيما ي  ةباحلرف
ـ   ةعام. وتعتمـد حيـا   من مواسم احلج کلّ ةأال وهي االستفاد ،ةيف مک ةالرئيسي  ةأهـل مک

                                            
  .١٥ : ن، املرجع السابق. أبوسليما ١
  .١٦:  . أبوسليمان، املرجع السابق ٢
  .٢١، ٢٠ : أبوسليمان، املرجع السابق ؛ ٣١٢ : ، حممد عمر، املرجع السابق. رفيع ٣
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ليتفرع عن احلج  1>،البلد املقدس... إىلضيوف الرمحن القادمني  ةخدم علىاعتماداً مباشراً 
البـهارات   ة؛ وخباصـ ة التجـار وخدماته، التقسيم االقتصادي للعمـل؛ فـاهلنود يعملـون يف   

 ةيف جتـار  ةواحلضارم 3،ةاألحارمي واملکسرات والفواکه افف ةوالشوام يف جتار 2،ةواألقمش
 ةيف حني يعمل أبناء البادي ٥،ةأدوات اخلياط ةيف جتار ة، والبخاري٤السکّر والشاي واحلبوب

  ٦.ةاملنور ةو الطائف و املدين ةبتأجري مجاهلم بني جد
 ةواالقتصــادي ةاالجتماعيــ ةيف احليــا ىالکــرب ةاملکانــ >ةالطوافــ< ةأنّ ملهنــغــري 

بتطويف احلجاج  ـ أساس نشأايف ـ  ٍ عميق، التصاهلا ريذات تأث ة؛ وهي مهنةاملکرم  ةملکّ
أن  إىلليصل ا األمر  7،القوم وکبارهم ةبتطويف سرا ةبالبيت العتيق، وکانت بدايتها متصل

البيـت   باحلج، ولتشمل مجيـع احلجـاج القـادمني إىل    ةي لألعمال املتعلقتغدو العمود الفقر
ـ   ١٣١٨نظام تقسيم العمل، منذ عام  كاحلرام، ويطاوهلا کذل مـن   ةهـ، ليصبح لکـلّ جمموع

  البلدان مطوف خاص ا.
حجاج بيـت   ةني، ونظراملکي ة، يف حياةالطواف ةبه، وخباص ةر احلج واملهن املرتبوأثَّ

ـ اهللا احلرا ـ ةم إليهم، إذ أکسب اتصال املکيني باألجناس واللغات واللهجات املختلف  ة، معرف
 عاداته وتقاليده؛ اليت وحدت طريقها إىلوبأحوال العامل اإلسالمي، ولغاته، وأطعمته،  ةواسع

تنظيمات  أنّ ة، وحواضر احلجاز بشکل عام، خاصةاملکرم ةقايف ملکّثلاالنسيج االجتماعي و

                                            
  .٦٤ : . هرخرونيه، املرجع السابق ١
  .١٦١: ؛ رفيع، حممد عمر، املرجع السابق ٥٥ : . هرخرونيه، املرجع السابق ٢
  .١٦١:  مر، املرجع السابق. رفيع، حممد ع ٣
  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق. ٤
  .١٦٣ : رفيع، حممد عمر، املرجع السابق.  ٥
  .٥٧ : ، املرجع السابق. هرخرونيه ٦
  .٣٣٧ :م)،  ١٩٨٤هـ /  ١٤٠٤الثقايف،  ة، (نادي مکةسباعي، أمحد، تاريخ مک . ٧
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ـ   تکانت تسمح بـأن   ـ  النقل واملواصالت ةحرک بسبب ـ  احلج مـن   ةقضـي طوائـف خمتلف
، ملتحمني بالنسـيج االجتمـاعي   ةاملکرم ةأشهر يف رحاب مکّ ةاحلجاج ما يقرب من سبع

، إذ کان االنضمام ةاملقدس ةيف البلد ةوالثقافي ةجتماعيواال ةالديني ةألهلها، ومتصلني باحليا
العلم مـن حجـاج    ةمن طلب ٍ کبري يف املسجد احلرام حلم عدد ىالکرب ةاحللقات العلمي إىل

ابيت اهللا، والذين جيعلون جانب ـ  كتل من وقتهم وفراغهم االنتماء إىل اکبري  ةالدروس العلمي
  الوقت. ك، يف ذلةاملکرم ةاليت يقوم عليها أکابر علماء مکّ

ـ   بيت کان احلجاج الوافدون إىل<يقول حممد عبد احلميد مرداد:   كاهللا احلـرام يف ذل
 ةصـ األم کانوا يصـلون مـن شـهر رجـب، وخ     ،القرآن مع التجويد ةاحلني يتعلمون قراء

 ةالفرنسـي  ةان اهلنـد الصـيني  ن وسکّوينغالبان جزر جاوه وبورنيو وسومطره واهلنود والسکّ
القرم واألناضول وغريهـم.   ةوشبه جزير ىان جنوب إفريقيا وأهل خبارن وسکّووالسيامي

  ئها...اوقر ةمن علماء مک ةيد خنب ىانوا يدرسون علوک
لتعلـيم، إذ بعـض احلجـاج يعشـق     ميـع أدوار ا جل ةًحي ةًوکان املسجد احلرام صور

  1>....ةالعربي ةم اللغاحلديث والتفسري، وبعضهم يعشق تعلّ الفقه، وبعضهم إىل االستماع إىل
ع أفراد أسـر املطـوفني يف   عائالت و أسر، اشتغال مجي ة، بصفتها مهنةوکفلت الطواف

اليت  ةأکثر باحلجاج وأسرهم، طوال األشهر الطويل ةأتاحت معرف ة، وهي فرصجأعمال احل
بني أسر املطوفني واحلجـاج،   ةيقضوا يف جوار البيت العتيق، عن طريق الزيارات املتبادل

ذات  ةاجتماعي هاموقيام املطوفني مب 2،اتمر ةمن کتب هلم احلج عد ةوتبادل اهلدايا، وخباص
 3،أو األحيـاء  ى؛ کعقد زجيات للحجاج، أو احلج بـدالً مـن أقـارم املـوت    ةشخصي ةطبيع

                                            
  .٣٨٩ : . رحلة العمر ١
  .٤٠٣ : سابق. مرداد، حممد، املرجع ال ٢
  .٩٨:  ، املرجع السابق. هرخرونيه ٣
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  ك ـ .کذل ـ ةو السياسي ةمشکالم األسري واإلسهام يف حلّ
إذا کـان   ةاليت حيصلون عليها، وخباصـ  ةالطيب ةوأصبح املطوفون بسبب العوائد املالي

ةواقتصادي ةتماعياج ة، يؤلفون طبقااملوسم کبري ـس      ةمهمتمـع املکّـي، الـذي يتأسيف ا
ـ ةالطواف< ةغدت مهن احلج ومومسه، حىتى عماده االقتصادي عل فيما يشري هرخرونيـه   > 

ـ   ـ  يف أواخر القرنني الثالث عشر اهلجري والتاسع عشر امليالدي ـ  ةحلم شـبان مک  ةاملکرم
ـ  ةالء املطوفني يتمتعون مبرتلؤه ىأظفار الطفل وهو ير ةفمنذ نعوم<وفتياا،  ونفـوذ   ةعالي

مسـاعديهم   کبري يف صفوف اتمع املکي. ويف کلّ مکان تراهم يأمرون فيطاعون، وحـىت 
 ىمشوخ هؤالء ومظهرهم املتعايل عل ىيف أشهر احلج. حيث تر ة(کذا!) يتمتعون ذه الشهر

 هم ويتقيدون ـم يف کـلّ  أوامر خمتلف فئات احلجاج الذين ميشون خلفهم ويستمعون إىل
  يقومون ا. ةحرک

ـ  ،مظهر اخليالء هذا يستهوي الکثري من اليافعني إنّ ، ةألنه يرضي غرورهم من ناحي
 . إنّىأخـر  ةهؤالء من ناحي ةبالنقود تثري شهي ةئيجيوب املطوفني ومساعديهم املل کما أنّ

ع نصف قرش من کلّ حاج بعض هؤالء الشباب يقول: لو أنين أستطيع مج ااملرء يسمع دائم
يف سهل عرفات ملا وجد فقري وألصبح الکل أغنياء. وهلذا يفکر هؤالء الشـباب کـثرياً يف   

 اليت يستطيع املرء من خالهلا أن يکسب من املال خـالل أسـابيع مـا    ةالطواف ةامتهان حرف
   1>!کلّها ةيستطيع مجعه خالل السن ال

 ةقتصاديللسمات اال ةمقرب ةصور >العمر ةرحل<کتاب حممد عبداحلميد مرداد  عديو
، ة، منـذ حنـو مثـانني سـن    ةاملکرم ةللحج واحلجاج واملطوفني يف مکّ ةافيقوالث ةواالجتماعي

 ة(احلجـاج اجلـاوه)، والعالقـات اإلنسـاني     ةما له عالقه حبجاج جزر اهلند الشرقي ةوخباص
  .كمن نوعها بني احلاج واملطوف آنذا ةالفريد ةواالقتصادي

                                            
  .٢٣١،  ٢٣٠:  ، املرجع السابق. هرخرونيه ١
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احلجـاج وأسـخاهم، إذا کـانوا     أغـىن  ـ  کما يذکر مرداد ـ  د کان احلجاج اجلاوهفق
أشهر، وکـانوا   ةست وأ ةبل املوسم کلّه يف احلجاز، وکانوا ميکثون زهاء مخس ةعصب احليا<

فيما  ـ  املطوف باحلاج ةوکانت عالق 1>.اإلطالق ىالنقود عل ى، ونقودهم أغلةأصحاب ثرو
، تشـمل  ةوثقافي ةأسري ةشأن االقتصادي أو التجاري، لتصبح عالقتتجاوز ال ـ  يذکر مرداد
، مبن فيهم األطفال الذين يصورهم مرداد، حينمـا کـان يف سـنهم،    ةاملطوف کاف ةأفراد أسر

ـ <بقوله:  ـ  م أو دعـي إىل وصرت صديقاً للمئات ممن سکن عندنا أو تعلّ ـ  ةوليم مث  ارنا،دب
 كواألخذ والرد مع هؤالء السکان واالختالط واالحتکا رد السالمول يومياً ورتوالالطلوع 

ـ    ىوالتزاور... وأحياناً يزورنا بعض من هؤالء السکان، وبعض يطلبون تصحيح القـرآن عل
مـاً  معلّيطلبون من العم أن أکون ممن يسکنون بدارنا  اًبعض أنَّ . حىتالعم مجال. يد املرحوم

  2>.يد..التجوو ةلزوجام وبنام لتصحيح القراء
ـ  ةاملکرم ةمکّ ةعالق وهذا ما يعين أنّ  ةوأبنائها حبجاج بيت اهللا احلرام، ليست عالق

مل يکـن ليمـر    ـ  قـدمياً  ـ  ، يف مفهومهمـا التبـاديل السـطحي؛ فاحلـاج    >مطوفني وحجاج<
لمـاء  اجتمع بالع فيه، فإذا کان عاملاً ، بل کان يعنيه املکان ومن حلّاسريع امر ةاملکرم ةمبکّ

البيع والشراء، وإذا کان من أهل اليسار أفضل  ةالعلم؛ وإذا کان تاجراً أسهم يف حرک ةوطلب
  طعامه وشرابه وملبسه. ىني علالناس عرف املکي ةاملکيني، وإن کان من عام ىعل

ـ   كبه تل ئال ينمحي، تنب ةاملکرم ةفللحاج أثر يف مک والتکايـا   ةاملـدارس واألربط
لکـي   ةکـبري  ةالديار، وکان موسـم احلـج فرصـ    كکانت هدايا احلجاج لتل واألوقاف اليت

لتوقف  ةاحلجاج احتياج بعض األوقاف واملدارس، إذ لوال مساعدم السريع ةيتلمس سرا

                                            
  .٣٩٥:  . املرجع السابق ١
  .٣٩٦،  ٣٩٥ :  السابق. املرجع  ٢
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1.ةاملدارس عن أداء رسالتها اجلليل كمن تل عدد  
 ةيف قلوب مسلمي جنوب شرق آسـيا، وخباصـ   ةخاص ةمکان ةاملکرم ةوألهل مک

طني سـال  ىاملکيني وعلمـاؤهم لـد   ةها سرااليت حيتلُّ ةاملرتل كزيا، تنبئ بذللياإندونيسيا وم
أن يتعـرف   ةحلجـاج جـزر اهلنـد الشـرقي     ةاملستمر ةوقادت احلرک 2،الدول وأمرائها كتل

 كحجاج تل أنّ ةخاص 3،دهااليالشعوب، عاداا وتق كطبائع تل ى، علةقوي ةاملکيون بصور
ـ و ن غريهـم بـالثراء  عيتميزون  ـ  إندونيسيا ةاصوخب ـ  املناطق ـ  ةاإلقام ـ  ةالطويل  ةيف مک
احلجـاج   وصل حب و ٤.ةوأنهم قدموا للحج وطلب العلم، وليس للتجار ،والسخاء ةاملکرم

، لکي ةيمکّ ةها يقوم احلاج منهم بشراء حلّإليوأهلها، أنه مبجرد وصوله  ةاملکرم ةاجلاوا ملک
 كيف تل العريب ويغدو ارتداء الزي ٥،احلج ةبالده، رمزاً ألدائه فريض ىليرتديها بعد عودته إ

ليغـدو   ٦،أن يظهر ا احلاج اإلندونيسي أمـام مواطنيـه   اليت حيب ةاجلزر من الرموز الديني
ارتداء الزي املستعمر األجنيب، الذي بات يعـرف   ىمل يشعر به سو ةسياسي ةذا دالل العريب

ـ  يت اهللا احلرام بالنهوض الوطين والسبي إىلارتباط احلج  الـرکن   كاسي، إذ يشکل هلـم ذل

                                            
ـ    ةملدرس ةو کان للموسم أثر فعال بالنسب<حممد عبداحلميد مرداد: . يقول ١  ىالفـالح؛ إذ إن الرواتـب عل

املطوفني و مشـايخ   ىلو يبعث ا إ ةموسم احلج، و کان املدير يطبع رسال ىعل تعتمد إالّضآلتها وقلتها ال 
إحضار األغنياء من احلجاج يف أيام املوسـم فيجمعـوم يف (املنتـزه) مث حيضـر      اجلاوين ... يدعوهم إىل

ـ   ةاملسـاعد  و حاجتها إىل ةو املدير، فيشرحون للحجاج موضوع املدرس ةاألساتذ ا تـود بـه   فيتربعـون مب
  . ٥٥٣> : نفوسهم..

  .٣٧٠:  . هرخرونيه، املرجع السابق٢
  .٣٧٢:  . املرجع السابق٣
  .٣٧٢:  . املرجع السابق٤
  .٣٧٩:  . املرجع السابق٥
  .٤٠٧:  السابق. املرجع ٦
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لإلسالم اليت کان يسمع ا هؤالء مـن   ةو السياسي ةالديني ةالقو< لـ اإلسالمي املهيب حلماً
ـ     ١>،...ل التراث الشعيب عن أيام اإلسالم األوىلخال ـ  ةليسـهم مـن اسـتقر يف مک  ةاملکرم

، ةوالتجـار  ةالجتماعي واالقتصادي والثقايف، يف أعمال الطوافوجعلها وطناً له يف النسيج ا
ـ فوالتدريس يف احلرم املکي الشري ـ  وسـواها، ويصـبح   ة، وإصدار املؤلفات الديني ف أليالت

  ٢.ةاملکرم ةيف مطابع مک ةالعربي ةف باللغأليللت مصاحبا ةاملالوي ةباللغ
ـ املوسم< إىلاملکيني  ةويقسم احلج حيا ، وهـي  >ةالبصـار <و  ـ  احلـج أي موسم  > 

ما يقرب من حلوله يف العام القابل، وتتـأرجح حيـام    إىلمن انتهاء املوسم  ةاملمتد ةالفتر
يف صـفام   بالغـاً  ما بني هـذين الـزمنني، اللـذين يترکـان أثـراً      ةواالجتماعي ةاالقتصادي

ـ  ،ذاا ةأو مبواطنيهم من أبناء مک ،وعالقتهم باحلجاج و عصـب االقتصـاد   فموسم احلج ه
رزقهم،  ةقصره، مطمح حلم املکيني يف سع علىاملکيني ومعيشتهم، وهو  ةاملکي، وقوام حيا

اليت يصمدون ا أمام عـوادي الـزمن وصـروفه، ويغـدو      ة، والذخريةوخروجهم من الفاق
عظيمـاً، وأن يعـم    >املوسـم <مکي، حيلم بأن يکون  کلّ ىا لدب املستقبل هاجساً ملحترقُّ

ـ  . کـلُّ ىا معافًعالَم السالم، وأن يظل اقتصاد الدول اليت يفد منها احلجاج قويال خيـرج   كذل
ـ  ـ  خارج املوسم ـ  املکيني عن زمنهم الطبيعي أن ينصـرفوا   إىل، ةو حيول حيام من الدع

ـ     ةعن خدم قوام حيام ومعيشتهم، حبثاً إىل  كاحلاج، والفوز بأکرب عـدد منـهم، ولعـل ذل
د املقدس يفاجئ ليف هذا الب ةاليمث ةشيء يف حال لّحلاج الورع الذي يتخيل أن کا<ماجيعل 

مزيد من الربح يف هذا املوسم. وهذا يف واقع احلـال أمـر    إىلالسعي املتواصل  ىحينما ير
التنـافس   هذا املورد، ولذا جند أنّ ىليس لديها مصدر حيوي للدخل سو ةمک طبيعي؛ ألنّ

ـ   ىالذي يـر  کد هنا أنّؤ. وجيب أن أثرياً بدل أن يقلّحول طلب الرزق يزداد ک  ةأهـل مک
التبذير، يکرسون  ةدرج إىلخارج موسم احلج جيدهم عذيب املعشر، مولعني باملرح، کرماء 

                                            
  .٤٠٩:  . هرخرونيه، املرجع السابق١
  .٤٨١:  بقا، املرجع الس. هرخرونيه٢
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 ةانـب اخلشـون  جب. وإن الذي يراقب حيام عن کثـب جيـد   ةجهودهم حليام االجتماعي
  ١>.کرميي الصفات أتقياء ذوي ورع وصالح اليت عند بعضهم أناساً نبالء املعشر ةوالفظاظ

، يف عـرف املکـيني، وتسـتأنف    >ةالبصار<تبدأ أشهر  ، حىت>املوسم<وما أن ينتهي 
مواسـم   إىل ةاملکرم ة، حيث تتحول مکة، ملؤها السمر والفرح والتمتع باحلياىمواسم أخر

ر، انون املکـي غـري املسـطّ   عجيب، قوامه الق ج، خيتلط فيها الديين بالدنيوي يف نسيةاليمتت
 ـ  أواخر القرن الثالث عشر اهلجري/ التاسـع عشـر املـيالدي   ـ   ه هرخرونيهإليالذي أشار 

.. يعيشون مـن   ةيعيشون فقط للدين، ومن أجل الدين. (و) أهل جد ةأهل املدين أنّ<وهو 
  ٢>.فيعيشون من أجل الدين و الدنيا معاً ةأجل الدنيا. أما أهل مک

دأ حجاج بيت اهللا احلـرام مبغـادرة الـديار املقدسـة، يسـتعيد املکيـون       و منذ أن يب
: ةالشـهري  يةتکاد تنتهي، و لکلّ موسم أکالته و حلوياته املکّ مناسبام االجتماعية اليت ال

ـ  ـ    ٣؛بيضـاء  ةالعـام اهلجـري اجلديـد، رمـز لسـن      ةفاحلليب يف بداي  ةويف العاشـر منـه أکل
ون يف آخر أربعاء من شهر صفر، خيرجون م املکيءينما يتشاح ؛ وحىتةالشهري >ةالعاشوري<

 ٥؛يف شهر شعبان >ةالشعبن<و  ٤؛!>العيش باللحم<البساتني، ويصنعون فيه  إىلوم إلي كيف ذل
فضـالً عـن    ٦،مناسـبات الـزواج   األوىل ىوتبدأ يف أشهر ربيع األول وربيع اآلخر ومجـاد 

يف الثاين عشر من شهر > 9مولد النيب األعظم< ـاليت تستمر طوال العام؛ ک ةاملواسم الديني

                                            
  .٦٤:  . هرخرونيه، املرجع السابق١
  .١٤٣،  ١٤٢:  . هرخرونيه، املرجع السابق٢
  .١٢٩:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٣
  .١٣٠:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٤
  .١٣٨:  . رفيع، حممد عمر، املرجع السابق٥
  .١٢٧:  ، املرجع السابق. هرخرونيه٦
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يف شهر  ةاملنور ةاملدين ةاإلسراء واملعراج؛ وزيار ىيف ذکرو، ةالرجبي ةو العمر ١؛ربيع األول
  عقود من الزمان. ةما قبل عد إىلمهيب استمر  يف رکب مکي ٢،رجب

، فقد حفظـت  ةون ماضيقر إىليعود  ةني باملناسبات االجتماعيولع املکي يبدو أنّ و
النحو الذي أملـح   كذل علىلنا کتب التاريخ والرحالت طرفاً من أفراحهم و ألوان مسرهم، 

ـ   إلي ـ  نيتفـنن املکـي   كه ابن جبري يف القرن السادس اهلجـري، و مـن ذل  ة يف صـنع األطعم
 ةر به مکوهو ما تشته ٣ى،ما يوجد يف بلدان أخر علىه و فضلها لويات اليت سلبت لُبواحل

ـ     ىاألخـر  ةيف وقتنا هذا، دون مدن اململک ةاملکرم  ة! فضـالً عـن تفننـه يف ألـوان األطعم
ـ    ةأکثر من مخس إىل، اليت يعود عدد منها ةالشهري ـ   كقرون، کمـا تسـجل ذل  ةتـواريخ مک
ـ    ةاملکرم املنـدي والفتـوت   < ، وبعض هذه املأکوالت معروف متـداول يف عصـرنا هـذا کـ

 متّحب املکيني لعقد الوالئم،  ةأنه لشد ،علّ من أطرف ما يتصل ذا املوضوع. ول>ةواهلريس
تستعار منه أدوات السـفر واملفروشـات للـوالئم    <ختصيص وقف لتيسري أمر هذه الوالئم، 

 ةاملشرف ةان مکّبعض البخاريني من سکّ أنّ< :وذکر حممد طاهر الکردي املکي ٤>،والوضائم
لعمل الـوالئم   ةاملسفل ةن البخاري املشهور مبحلّاوهو بست ةميلکه مبکّ ما ىلاقد أوقف هللا تع

، ولقد جعل فيه من أدوات الطبخ ولوازمه من القدور والتباسي والصواين كمن أراد ذل لکلّ
  ٥!>..ةهجري ١٢٠٠ةبعد سنك کثرياً، وذل والصحون واملالعق وغريها شيئاً

أسره، بسبب احلـج، اسـتطاع املکيـون منـذ     العامل ب على ةاملکرم ةوتبعاً النفتاح مک

                                            
  .١٢٤:  . املرجع السابق١
  .١٤٥:  . املرجع السابق٢
  .١١١ :م)،  ٢٠٠٠جبري، (القاهرة، دار املعارف،  . رحلة ابن٣
. من تعليقات األمري شکيب أرسالن على حاضر العامل اإلسالمي، نقالً من حممد طاهر الکردي، املرجـع  ٤

  .١٨١،  ١٨٠:  ٦السابق 
  .١٨٥:  ٦  السابق . املرجع٥
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 لَبج، يةکوني ة، فغدا الوادي غري ذي الزرع مدينةبالدهم القاسي ةطبيع علىلقدم، التغلُّب ا
ـ کـذل  ـ  السـنوي للمسـلمني، وهـي    ىها خراج کلّ شيء! فهي امللتقإلي لغـات   ةمصـفا  ك 

 ـ  فيما وصف البتنوين ـ  ؤهاوهلجاا، وطعامها وشراا وأزيائها. فأزيا ةالشعوب اإلسالمي
، ةشـامي  ةبج، و، وقفطان مصريةهندي ة: عمامةمن أزياء البالد اإلسالمي ةخمتلط ةجمموع<

ـ ج، الـذي قـد جيتمـع يف و   للمطبخ اإلسـالمي  اًجوطعامها ميثِّل منوذ ١!>...ةترکي ةومنطق  ةب
 يف األخـري، لـيس إالّ  ، ولکنـه  ، والتميز خبـاري ، والسمن حضرمي: فالفول مصريةواحد

اليت ال تنتمـي   ة، وخلطتها السريةتتميز بنکهتها اخلاص ـ  ةوإن شئت حجازي ـ  ةمکي ةبجو
ا من أسرار ه أن يکون سروهو ما لعلّ ،سبيل ااز، أو ما يشبه ااز على ذورها إالّج إىل
َفاْجَعـْل (، يف کلّ شيء، ةيذه السمات الکون ـ  لَّت قدرتهج ـ  باها اهللاحاليت  ةکرمملا ةمک

أََو َلـْم Uَُکِّـْن ( ٢.)أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َو اْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمـَراِت َلَعلَُّهـْم َيْشـکُُرونَ 
ءٍ    ٣.)لَُهْم َحرَماً آِمناً يُْجَبي إِلَْيِه ²َََراُت کُلِّ َيشْ

ـ برهان ذل<و    ـ  إىلظاهر متصل فيها  ـ  يقول ابن جبري ك  ـ ةيوم القيام  أنّ ك، وذل
ـ  إلي، فـالطريق  ةواألقطـار الشـاحط   ةها من األصقاع النائيإليالناس وي  ةأفئد  ىهـا ملتق

مکـان، فهـي أکثـر     ها من کلّإلي ىب، والثمرات جتةاملبارک ةالصادر والوارد ممن بلغته الدعو
  وفواکه ومنافع ومرافق ومتاجر. البالد نعماً

يه جمتمع أهل املشرق واملغرب، فيباع فأوان املوسم، ف من املتاجر إالّ ولو مل يکن هلا
ـ اکـاجلوهر و  ةفضالً عما يتبعـه مـن الـذخائر النفيسـ     ـفيها يف يوم واحد اقوت وسـائر  لي

ـ   إىل، ةوالعنرب والعود والعقاقري اهلندي كاألحجار، ومن أنواع الطيب کاملس مـن   كغـري ذل
ـ  إىل، ةمانياليو ةالعراقي ةاألمتع إىل، ةجلب اهلند واحلبش  ةمـن السـلع اخلراسـاني   ك غري ذل

                                            
  .٤٢:  . الرحلة احلجازية١
 . ٣٧إبراهيم :  سورة .٢
 . ٥٧سورة القصص:  .٣
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ق  ـ  ما ال ينحصر وال ينضبط إىل ةوالبضائع املغربيالـبالد کلّهـا ألقـام هلـا      علـى ما لو فُر
  .ةالتجاري ة، ولعم مجيعها باملنفعةاألسواق النافق
من لـي امن  ـ  ممع طول األيا ـ  ا أيام بعد املوسم، حاشا ما يطرأ ةيف مثاني كکلّ ذل
فيها  ةوهي موجود من الذخائر، إالّ ةمن السلع، وال ذخري ةاألرض سلع علىوسواها، فما 

ا، وآي ةاملوسم، فهذه برک ةمد ا ةال خفاء ا اليت خصها اهللا١!>من آيا  
جانـب، أن ال جتعـل    ، وقد أحاطت الصحراء ا من کـلّ ةاملکرم ةواستطاعت مک

ةظلَّت حمافظفن يف تکوينها االقتصادي والثقايف واالجتماعي واللغوي، للصحراء من أثر بي 
 ـ  جامع مالحمها، عرب التـاريخ، ظَـرف أهلـها    مدنيتها وحتضرها طوال العصور، وکأنّ على

وهـي مـن    ٢،ق يف امللبس واملأکل واملشربـُّنأوولعهم بالت ـ  الذي هو أصل لظرف احلجاز
ـ   ةکّي، واليت استرعت نظر الرحاليف اتمع امل ةثلماالسمات املت ، حـني  ةالشهري ابـن بطوط

رجـاهلم، أو نسـائهم    ىاستخدامهم للطيب، سواء لـد  ةهم يف املالبس، وکثرقـُّتأن إىلأشار 
ـ    ـ  ة، فنساء مکـ ةمنذ قرون طويل ةلألناق الاليت کُن رموزاً فائقـات  < ـ  ةيقـول ابـن بطوط

ـ  ذوات صالح وعفاف، و ،احلسن، بارعات اجلمال يکثـرن التطي ناإحـد  إنَّ ب حـىت ه هن
فيأتني يف  ةمجع ةليل ! وهن يقصدن الطواف بالبيت يف کلّقوا طيباًب وتشتري ةًلتبيت طاوي
ةاحلرم رائح على، وتغلب أحسن زي أثـر الطيـب بعـد     ىمنهن فيبق ة، وتذهب املرأطيبهن
وجمالسهم، وتعدد مشـارم ومآکلـهم.   فضالً عن ذوقهم الرفيع يف بيوم  ٣>،...ذهاا عبقاً

تأصلت  ةوهي فضيل ،الغريب ةوجيمع مشلَهم رباط وثيق من التکافل االجتماعي، ومساعد
من مآثره، اليت هلج ا  ةوغدت مأثر ـ  وقتنا احلاضر إىل، وةمنذ اجلاهلي ـ  يف اتمع املکي

وفضـلهم، فسـجل هلـم هـذه      ون بسماحتهمالذي غمره املکي ةابن بطوط ة، وخباصةالرحال
                                            

  . ١١٠. رحلة ابن جبري : ١
  . ٤٩. البتنوين، املرجع السابق : ٢
  . ٣٨٧:  ١ ةبطوط ابن . رحلة٣
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  الکبري أمام التاريخ: الکوينّ ةالرحال كمن ذل ة، شهادةاملأثر
ـ  ،ةاألفعال اجلميل ةوألهل مک< إىلواإليثـار   ،ةواألخـالق احلسـن   ،ةواملکارم التام 

يبدأ  ةصنع أحدهم وليم وحسن اجلوار للغرباء. ومن مکارمهم أم مىت ،الضعفاء واملنقطعني
الفقراء واملنقطعني وااورين، ويسـتدعيهم بتلطُّـف ورفـق وحسـن خلُـق مث      فيها بإطعام 

يطعمهم. وأکثر املساکني املنقطعني يکونون باألفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ 
مرتله فيتبعه املساکني فيعطي لکلّ واحد منهم ما قسـم لـه، وال    إىلأحدهم خبزه واحتمله 

من  ك، فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلةواحد ةله خبز يردهم خائبني، ولو کانت
  ر.جغري ض

أنَّ األيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع کلّ واحد منـهم قفتـان    ةومن أفعاهلم احلسن
حم واخلضـر  لالسوق فيشتري احلبوب وال إىل ة... فيأيت الرجل من أهل مکىوصغر ىکرب

ويوصـل   ىقفتيه واللحم واخلضر يف األخـر  ىدللصيب فيجعل احلبوب يف إح كويعطي ذل
ـ  إىلأ له طعامه منها، ويذهب الرجل جل ليهيردار ال إىل كذل ذکَر أنَّ طوافه وحاجته، فال ي

 علـى أمتّ الوجوه، وهلـم   علىقطّ بل يؤدي ما محل  كيف ذل ةمن الصبيان خان األمان أحداً
 ١>!من فلوس ةمعلوم ةأجر كذل

  

∑   ∑   ∑

                                            
  . ٣٨٧:  ١ السابق . املرجع١
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  أمحد خامه يار

 :حتتوي مصادر حديث الشيعة على كم كبري بل هائل من تراث أئمة أهل البيت
روايام وأخبارهم ليست منحصرة يف مصادر الشيعة فقط،  وما روي عنهم، ولكن نعلم أنّ

راث اإلسالمي القدمية مبختلـف مواضـيعها،   جيد يف ثنايا مصادر الت :والباحث يف تراثهم
  .:كالفقه واحلديث والسرية والتاريخ، مرويات كثرية أخرى عن أئمة أهل البيت
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ومــن املصــادر التارخييــة اهلامــة الــيت حتــوي عــدداً ال بــأس بــه مــن مرويــات  
تارخيية ، تعد تواريخ املدينة املنورة. فهذه املدينة املقدسة نظراً إىل أمهيتها ال:البيت أهل

هلجرته، حيث أسس ا اتمع اإلسـالمي األول،   9والدينية باعتبارها مقصد رسول اهللا
 9وتضمن تراا جسده الشريف بعد أن انتقل إىل جوار ربـه، مث سـكن ـا مـن بعـده     

، وأصحابه وتابعيهم أيضاً، فكان من شأا أن قام :أوالده وأحفاده من أئمة أهل البيت
ثني املسلمني بتصنيف تواريخ للمدينة املنورة مجعوا فيها أخبار هـذه املدينـة   عدد من احملد

  خالل القرون اإلسالمية األوىل.
ويرجح أنّ أول تاريخ صنف للمدينة املنورة هو أخبار املدينة البن زبالة، مث اتبعـه  

ٍ  تصنيف كتابكلّ من ابن شبه النمريي وحيىي بن احلسن العلوي ـ وكالمها من أصحابه ـ ب  
يف أخبار املدينة، ولكن مل تحفظ من هذه الكتب إالّ أخبار املدينـة البـن شـبه، وضـاعت     
تواريخ املدينة القدمية األخرى بفقدان خمطوطاا، فلم تصل إلينا من أخبارها إالّ ما نقلـها  

آبادي، ونـور  مؤرخو املدينة يف العصور الالحقة، كابن النجار البغدادي، وجمد الدين الفريوز
  الدين السمهودي.

باإلضافة إىل الكثري من أوالدهم وأحفادهم، كـانوا يعيشـون يف    :ومبا أنّ األئمة
، وهم أدرى به من غريهم، فمـن الطبيعـي أن   9املدينة املنورة، وهم أهل بيت رسول اهللا

ينـة  ومسجده الشريف واملد 9تصبح األخبار املروية عنهم، وال سيما يف سرية رسول اهللا
نفسها، من مصادر مصنفي تواريخ املدينة، وأن يعتمدوا على هذه املرويـات ويعمـدوا إىل   

  نقلها يف تصانيفهم.
يف أهـم   :وقد حاولنا يف هذا املقال باستخراج ما روي عـن أئمـة أهـل البيـت    

، > لكل من ابن زبالة، وحيىي بن احلسن العلـوي أخبار املدينةتواريخ املدينة القدمية، وهي <
وابن شبه، ففيما يتعلق بتارخيي ابن زبالة وحيىي العلوي، ومها مفقودان، اعتمـدنا علـى مـا    
روي عنهما يف مصادر تاريخ املدينة املتأخرة، أما فيما يتعلق بتاريخ ابن شبه، فقد اعتمدنا 
على النسخة املطبوعة من الكتاب. مث أعقبنا بعض الروايات بتعليقات يسرية، وضعناها بني 
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  املعقوفتني [ ] للتمييز عن النصوص األصلية املنقولة من املصادر.
  

  تواريخ املدينة املنورة القدمية

. أخبار املدينة البن زبالة: وهو حممد بن احلسـن بـن زبالـة القُرشـي املخزومـي      ١
املدين، من أصحاب مالك بن أنس. اتهمه علماء رجال أهل السنة بالضعف. فقد ذكر حيـىي  

نّ ابن زبالة كذّاب خبيث، مل يكن بثقة وال مأمون، يسرق احلديث؛ وذكر البخاري بن معني أ
  ١أنّ عنده مناكري؛ وقال عنه النسائي: متروك احلديث.

ويعد كتابه أخبار املدينة، من أوائل ما ألّف يف تاريخ املدينة املنورة، حيث ألّفه سنة 
التعريف مبا أنسـت اهلجـرة   يف كتابه < هـ. وقد أكثر النقل عنه مؤرخو املدينة كاملطري١٩٩

>، ونـور الـدين   املغامن املطابة يف معامل طابة>، واد الفريوزآبادي يف <من معامل دار اهلجرة
  >.وفاء الوفا بأخبار دار املصطفىالسمهودي يف <

. أخبار املدينة، ليحىي بن احلسن احلسيين العلوي: وهو حيىي بن احلسن بن جعفر ٢
حلجة ـ بن عبيد اهللا األعرج بن احلسني األصغر بن اإلمام زين العابدين علي بن ـ امللقّب با

هــ، وتـويف مبكـة سـنة     ٢١٤، وهو جد أمراء املدينة املنورة؛ ولد فيهـا سـنة   8احلسني
  ٢هـ.٢٧٧

أو أنسـاب آل أيب   ٣،وله من املصنفات كتاب النسب، وقـد يعـرف بنسـب الطـالبيني    
تاب إىل اآلن نسخة خطية، فهو حبكـم املفقـود. ومـن مصـنفاته     ومل يعرف هلذا الك ٤،طالب

، طُبـع مـرتني، األوىل بتحقيـق    7طالب كتاب املُعقبني من ولد أمرياملؤمنني علي بن أيب

                                            
 .٢٠٥ـ  ٢٠٢:  ١٦ للمزي ،ذيب الكمال .١
 .١٤٠:  ٨ للزركلي ،األعالم .٢
 .١٧١:  ٣؛ ٢٢٠:  ١ البن ماكوال ،اإلكمال .٣
 .٣٧٨:  ٢، آلقا بزرك الطهراين الذريعة .٤
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ين.فارس حسون وجواد املوسوي، والثانية بتحقيق حممد بن حسني الصمداين احلَس  
نه مؤرخو املدينة يف العصور الالحقة، وال ، أكثر النقل ع>أخبار املدينة<وله أيضاً كتاب 

أخبـار  <، حيث أشار يف بعض املواضع إىل نقله عن >وفاء الوفا<سيما السمهودي يف كتابه 
أسـند  <واكتفى يف مواضع عديدة أخرى بالقول عنه:  ١،ليحىي بن احلسن احلسيين >،املدينة
رات. ويظهـر مـن كتـاب    ، أو ما شـابه مـن العبـا   >قال حيىي<، أو >روى حيىي<، أو >حيىي

السمهودي أنه كان ميتلك عدة نسخ من أخبار املدينة للعلوي، منها النسخة اليت رواها ابـن  
ومنها النسخة اليت رواها حفيده احلسني بن حممد بن حيىي  ٢،املؤلف طاهر بن حيىي عن أبيه

  ٣.عن جده
شـبه ـ بـن عبيـدة     بالب . أخبار املدينة، البن شبه: وهو أبو زيد عمر بن زيد ـ امللقّ ٣

النـدمي عـدداً مـن املصـنفات      ابـن  هـ. ذكر له٢٦٢النمريي البصري، املتوىف بسامراء سنة 
التارخيية، وال سيما ما ألفها يف أخبار املدن، منها كتـاب مكـة، وكتـاب الكوفـة، وكتـاب      

  ٥.وقد وثّقه علماء الرجال كابن حبان والدارقطين واخلطيب البغدادي ٤البصرة.
> يعد الوحيد مما وصلت إلينا من تواريخ املدينة القدمية والـيت  أخبار املدينةوكتابه <

أُلِّفت خالل القرون اإلسالمية الثالثة األوىل، وإن مل يصل إلينـا الـنص الكامـل للكتـاب.     
. 7فالنسخة اخلطية الوحيدة منه تنقصها فصول من الكتاب منها فترة خالفة اإلمام علـي 

نشر الكتاب أوالً بتحقيق فهيم حممد شلتوت باسم <تاريخ املدينـة املنـورة>، مث   وقد طُبع/ 
هـ بتحقيق علي حممد دنـدل وياسـني   ١٤١٧أعادت نشره دار الكتب العلمية ببريوت سنة 

                                            
 .١٠٧و ٦١و ٢٧:  ٥ ؛١٥٩:  ٢؛ ٤٢٤:  ١ وفاء الوفا. ١
 .٢٩:  ٥؛ ٢١٥:  ٣؛ ٣١٤و ٢٣٩و ١٦٠:  ٢؛ ٤٢٤و ١٥٥:  ١ وفاء الوفا .٢
 .٢٩:  ٥ وفاء الوفا .٣
 .١٢٥:  الندمي، الفهرست .٤
 .٩١:  ١٤ ذيب الكمال .٥
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  سعد اهللا بيان. وقد اعتمدنا يف هذا املقال على طبعة شلتوت.
  كتاب أخبار املدينة البن زبالة

د خبطه، أنبأنا أبو علي احلداد، عن أيب نعيم األصبهاين، قال: أخربنا حيىي بن أسع«[
كتب إىل أبو حممد اخلواص، أنّ حممد بن عبد الرمحن أخربه، أنبأنا الزبري بن بكَّار،] حدثنا 
حممد بن احلسن، عن سفيان بن عيينـة، عـن جعفـر بـن حممـد، عـن أبيـه قـال: غُسـل          

  ١».ٍ، وكان يشرب منها غَرسٍ يقالُ هلا بئر  من بئر 9اهللا رسول
مث إنّ  ٣مسجده بالسميط (لبنةً لبنةً)، ٢كان بىن، 9عن جعفر بن حممد قال: إنّ النيب«

فقـال: نعـم،    ٥،كثروا فبناه بالسعيدة، فقالوا: يا رسول اهللا، لو أمرت به فزيد فيه ٤املسلمني،
فيه، وبىن جداره باألنثى والذكر، مث اشتد فقالوا: يا رسـول اهللا،   فأمر به، فزيد ،عليهم احلَر

ِحت  من جذوع النخل، مثّ طُر ٦ٍ، لو أمرت باملسجد فَظُلِّل، قال: نعم. فأمر به، فأُقيمت سوار
فكـف     عليها العوارض واخلَصي فجعـل املسـجد ،األمطار مهتوا فيه وأصابفعاش ،رواإلذخ

ِ موسى. فلم  مرت باملسجد فَطُين، فقال: ال، عريش كعريشعليهم، فقالوا: يا رسول اهللا، لو أ
وكان جداره قبل أن يظَلّل قامةً، (فكـان إذا فـاء    9،٧يزل كذلك حىت قُبض (رسول اهللا)

  .»٩.ـ يصلَّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلِّي العصر)٨،الفيء ذراعاً ـ وهو قدمان
                                            

  .١٧٦و ١٧٤درة الثمينة، البن النجار : ال. ١
 طابة: <يبين>.يف املغامن امل .٢
 بني اهلاللني إضافة من وفاء الوفا. .٣
 يف املغامن املطابة: <الناس>. .٤
 يف وفاء الوفا: "لو أمرت من يزيد فيه". .٥
 يف وفاء الوفا: "فيه سواري". .٦
 إضافة من وفاء الوفا. .٧
 يف رواية الكايف للكليين: قدر مربض. .٨
 . ٤٤ـ٤٣:  ٢؛ وفاء الوفا،  ٤١٠:  ١ للفريوزآبادي ،املغامن املطابة بني اهلاللني إضافة من وفاء الوفا ؛ .٩
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اية أخرجها ابن زبالة، ورواها حيىي بن احلسـن  هذه الرو [قلت: ذكر السمهودي أنّ 
تفسـري   )7(العلوي من غري طريقه؛ وأضاف بعد سرد الرواية أما نقال عن اإلمام جعفر

، )7(السميط والسعيدة واألنثى والذكر كما ورد يف روايـة أخـرى عـن اإلمـام الصـادق     
، >بـار دار اهلجـرة  أخ<هـ) يف كتابـه  ٥٣٥رزين بن معاوية العبدري السرقسطي (م  أوردها

نة، والسعيدة: لبنة ونصف أخرى، والـذكر واألنثـى: لبنتـان    ـوهي أن السميط: لَبنةً على لَب
، فقمت مبقابلة نص الروايـة  )7(أما الفريوزآبادي فقد رفعها إىل اإلمام الصادق ان.تخمتلف

حـددت مواضـع   كما ورد يف املغامن املطابة، مع نصها كما ورد يف وفـاء الوفـا، وبينـت / و   
  االختالف بني النصني يف اهلامش.

ـ ٢٩٥:  ٣وروى الكليين مثل هذه الرواية يف الفـروع مـن الكـايف (    )، وفيهـا  ٢٩٦ـ
إضافات يسرية على ما رويت يف تواريخ املدينة، منها تفسري السميط والسـعيدة واألنثـى   

ي بن حممـد، وحممـد بـن    والذكر مبا يوافق رواية رزين. وإسناد رواية الكليين كما يلي: عل
احلسن، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر، وعلي بن إبراهيم، عـن أبيـه،   

  عن عبد اهللا بن املغرية، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم].
وروى ابن زبالة عن إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه، أن ناساً كـانوا  «

ال شيء هلم، فقالت األنصار: يا رسول اهللا، لو عجلناك قنواً من كلِّ  9دمون على النيبيق
حائط هلؤالء، قال: أجل فافعلوا، ففعلوا، فجرى ذلك إىل اليوم، فهي األقناء الـيت تعلَّـق يف   

معاذ بـن   9املسجد عند جدار النخل فيعطاها املساكني، وكان عليها على عهد رسول اهللا
  ١».جبل

براويـة   9روى ابن زبالة من طريق جعفر بن حممد عن أبيه، قال: أمر رسـول اهللا و«
هـراق الشـراب     اخلمر اليت أهدى له الدوسي فأهريقت بالسوق عند بيت أمكالب حيـث ي

                                            
 .١٩٧:  ٢وفاء الوفا، للسمهودي  .١
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  ١.»اليوم
دخل مسجد الفـتح فَخطـا خطـوةً مث     9عن جعفر بن حممد عن أبيه: أن رسول اهللا«

ديه إىل اهللا تعاىل حىت رؤي بياض إبطيه ـ وكان أعفَر اإلبطني اخلطوة الثانية، مث قام ورفع ي
  ٣.»كثرياً، مث انصرف ٢،ـ فدعا حىت سقط رداؤه عن ظهره، فلم يرفعه حىت دعا دعاًء

، ولكن يظهر مـن  7[قلت: رواها الفريوزآبادي مرفوعاً إىل اإلمام جعفر الصادق
  قول السمهودي أنّ مصدر اخلرب كتاب ابن زبالة].

 9وى ابن زبالة عن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، قال: دفَن رسول اهللار«
فاطمة بنت أسد بن هاشم ـ وكانت مهاجرةً مبايعةً ـ بالروحاء، مقابل حمـام أيب قطيفـة.     

  ٤».وقرب عثمان بن مظعون 9قال: وثَم قرب إبراهيم بن النيب
) مرفوعاً إىل عيسى بن ٤٦٣ـ٤٦٢ة ([قلت: ورواها أيضاً ابن النجار يف الدرة الثمين

  عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده، إىل قوله: <أيب قطيفة>.
) يف حتديد موضـع  ١٢٧: ١وهذه الرواية تعارضها رواية ابن شبه يف تاريخ املدينة (

قـرب  املطلب، نقالً عن عبد العزيز بن عمران، بأن العبـاس دفـن عنـد     قرب العباس بن عبد

                                            
. ذكر قاسم السامرائي حمقق كتاب <وفـاء الوفـا> يف اهلـامش أن هـذا      ٨٩:  ٣وفاء الوفا، للسمهودي  .١

: فـأمر ـا فأفرغـت يف    قـال «وفيهـا:   )٢٥٦: ٢(حدث يف مكة، اعتماداً على رواية الـدارمي يف سـننه   
مـا يقتضـي    )١٩٩: ١(ولكن السمهودي علّق على رواية ابن زبالة أن يف كتاب األم للشـافعي  ». البطحاء

كان «تسمية سوق املدينة بالبطحاء، فقد روى الشافعي عن جعفر بن حممد عليهما السالم عن أبيه أنه قال: 
ه: <البطحاء، كانت بنو سليم جيلبون إليهـا اخليـلَ   خيطب يوم اجلمعة، وكان هلم سوق يقال ل 9رسول اهللا

...احلديث.» واإلبل والغنم والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس 
 يف وفاء الوفا: <ودعا>. .٢
 .١٨٣ـ١٨٢: ٣؛ وفاء الوفا، للسمهودي  ٥٣١: ٢املغامن املطابة، للفريوزآبادي  .٣
 .٢٧٤:  ٣ للسمهودي ،وفاء الوفا. ٤
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وافق هذا القول ما يو فاطمة بنت أسد بن هاشم يف أول مقابر بين هاشم اليت يف دار عقيل.
من أنّ اإلمام احلسن عليه السـالم دفـن عنـد     )١٩و ١٧: ٢يف اإلرشاد ( الشيخ املفيدرواه 

  .]جدته فاطمة بنت أسد بالبقيع بناًء على وصيته قبل وفاته
صلّى يف املسـجد   9عن أبيه: أنّ رسول اهللا وروى ابن زبالة عن جعفر بن حممد«

دإىل اُح داُح ل من مثَّ يومد١».الذي عند الشيخني، وأنه ع  
وروى ابن زبالة عن خالد بن عوسجة: كنت أدعـو ليلـةً إىل زاويـة دار عقيـل بـن      «

: طالب اليت تلي باب الدار، فمر يب جعفر بن حممد يريد العريض معـه أهلـه، فقـال يل    أيب
بالليل إذا جاء يستغفر ألهـل   9ٍ وقفت هاهنا؟ قلت: ال. قال: هذا موقف نيب اهللا أعن أَثَر

  ٢.»البقيع
) مـع إسـقاط بعـض    ٤٦٥[قلت: هذه الرواية نقلها ابن النجار يف الـدرة الثمينـة (   

. ويبـدو يل أنّ  »حدثنا حممد بن عيسى، عن خالد عـن عوسـجة  «الكلمات، ويف إسنادها: 
عيسى تصحيف حملمد بن حسن، وهو ابن زبالة، وخالد عـن عوسـجة تصـحيف     حممد بن

  خلالد بن عوسجة.
)، مرفوعـاً إىل خالـد بـن    ٥٠٥: ٢ورواها أيضاً الفريوزآبادي يف املغـامن املطابـة (  

  عوسجة].
وعن جعفر بن حممد: أنّ قرب إبراهيم وجاه دار سعيد بن عثمـان الـيت يقـال هلـا:     «

ت ـ مرتفعاً عن الطريقالزوراء، بالبقيع ـ فهم٣».د  
) مرفوعـاً إىل اإلمـام   ٤٦٠[قلت: هذه الرواية رواها ابن النجار يف الدرة الثمينـة (  

                                            
 .٢٣١:  ٣ للسمهودي ،وفاء الوفا .١
ودار عقيـل  «عقب إيـراد هـذا اخلـرب:    ؛ وعلّق السمهودي أن ابن زبالة قال ٢٦٧ـ٢٦٦:  ٣وفاء الوفا  .٢

 .»املوضع الذي دفن فيه
 .٢٧٠:  ٣الوفا، للسمهودي  وفاء .٣
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  ، وال توجد فيها لفظة "هدمت"، فلعلها إضافة من السمهودي].7الصادق
مـن   9روى ابن زبالة عن حممد بن عبيد اهللا بن علي، قال: قبـور أزواج الـنيب  «

  ١».ىل الزقاق الذي خيرج إىل البقّال مستطريةخوخة نبيه إ
) دون أن يسـندها إىل  ٤٥٨[قلت: هذه الرواية رواها ابن النجار يف الدرة الثمينة ( 

وروى حممد بن عبد اهللا بن علي أنـه قـال:   «ابن زبالة، وباختالف يف بعض ألفاظها، قائالً: 
  »].قيعمن خوخة بيته إىل الزقاق؛ يعين بالب 9قبور أزواج النيب

وعن حسن بن علي بن عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي أنه هدم مرتلـه يف دار  «
، قـال:  »هذا قرب رملة بنت صـخر «علي بن أيب طالب، فقال: فأخرجنا حجراً مكتوباً فيه: 

  ٢».فسألنا فائداً موىل عبادل، فقال: هذا قرب أم حبيبة ابنة أيب سفيان
الرواية أا ختالف رواية أخرى تفيد أن قـرب أم   [قلت: علّق السمهودي عقب هذه 

  حبيبة يف دار عقيل، واحتمل أن عقيل تصحف يف هذه الرواية بعلي عليه السالم.
) قصة اكتشاف قرب أم حبيبة يف دار عقيل ١٢٠: ١وروى ابن شبه يف تاريخ املدينة (

خربين عبـد العزيـز بـن    حدثنا حممد بن حيىي قال: أ«بتفاصيل خمتلفة، ونص هذه الرواية: 
عمران، عن يزيد بن السائب قال: أخربين جدي قال: ملا حفر عقيل بن أيب طالب يف داره 
بئراً وقع على حجر منقوش مكتوب فيه: قرب أم حبيبة بنت صخر بن حرب، فدفن عقيـل  

  »].البئر، وبىن عليه بيتاً. قال يزيد بن السائب: فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه ذلك القرب
ٍ مـن بـين النضـري،     عن جعفر بن حممد عن أبيه: أن سلمان الفارسـي كـان لنـاس   «

: ضـع  9فكاتبوه على أنْ يغرس هلم كذا وكذا وديةً حىت تبلغ عشر سعفات، فقال الـنيب 
فوضعه بيده، ودعا له، فما عطبت منها وديـةٌ، مث   9عند كلِّ فقري وديةً، مث غدا إىل النيب

                                            
 .٢٩٥:  ٣الوفا، للسمهودي وفاء  .١
 املغامن املطابة. ؛٢٩٦:  ٣ للسمهودي ،اء الوفاوف .٢
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  ١».باملدينة 9فهي امليثب صدقة النيب 9لى نبيهأفاءها اهللا ع
صلّى يف مسجد ينبع بعني  9: أنّ النيب7روى ابن زبالة عن علي بن أيب طالب«

  ٢».بوال

  كتاب أخبار املدينة ليحىي العلوي
  

حيىي بن حسن العلوي قال: حدثين عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عبـد اهللا  أخربين «
أيب طالب، عن موسى بن جعفر بن أيب كـثري قـال: بينمـا    بن حسن بن حسن بن علي بن 

بنـت   3الوليد بن عبد امللك خيطب علـى املنـرب إذ تكشـفت الكلّـة عـن بيـت فاطمـة       
، فنظـر الوليـد فـإذا هـو باحلسـن      :ووراءها احلسن بن احلسن بن علي 9اهللا رسول

حسـن   يسرح حليته، وهو على املنرب، فلما نزل أمر ـدم بيـت فاطمـة، وإن حسـن بـن     
وفاطمة بنت احلسني أبوا أن خيرجوا منه، قال: إن مل خترجوا منه هدمته علـيكم، فـأبوا أن   
خيرجوا وأمر دمه عليهم، ويف البيت حسن بن حسن وفاطمة بنت حسـني وولـدها مـن    
حسن، فرتع أساس البيت وهم فيه، فلما نزعه قال: إن مل خترجوا قوضناه عليكم، فخرجوا 

لي اراً، وبعث حسن بن حسن ابنه جعفر، وكان أسن ولده، فقال لـه:  منه حىت أتوا دار ع
فتنظر احلجر الذي من صـفته كـذا وكـذا، هـل      ٣اذهب إىل املسجد وال ترمين حىت يبنون،

يدخلونه يف بنيام أم ال. فخرج جعفر فلم يزل يرصدهم وهم يبنون، حىت رفعوا األساس 
 9ربه، فخر ساجداً وقال: ذلك حجر كان النيبوأخرجوا احلجر، فجاء جعفر إىل أبيه فأخ

  تصلي عليه ـ الشك من حيىي ـ. 3يصلي إليه إذ دخل إىل فاطمة، أو كانت فاطمة
قال حسني: وأخربين شيخ من قضاعة يكىن أبا جعفر، قال: حـدثين سـليمان بـن    

                                            
 .٤٠٧:  ٣فا، للسمهودي الو وفاء .١
 .٤٥٨:  ٣وفاء الوفا، للسمهودي  .٢
  . الصحيح: حىت يبنوا. فاخلطأ يف املصدر.٣
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 جعفر اجلعفري، قال: مسعت علي بن موسى الرضا يقول: ولدت فاطمـة احلسـن واحلسـني   
  على ذلك احلجر.

قال أبو حسني: ورأيت احلسني بن عبد اهللا بن احلسن إذا اشتكى شيئاً من جسـده  
  كشف احلصباء عن احلجر، ميسح به ذلك.

قال حيىي: ومل يزل ذلك احلجر نراه ونكشف عنه حىت جـاء عمـر الصـانع املسـجد     
  لقرب قريباً من املربعة.ففقدناه، عندما أزرنا القرب بالرخام، وكان احلجر الصقاً جبدار ا

أخربين حيىي بن حسن قال: حدثين إسحاق بن موسى بن جعفـر بـن حممـد قـال:     
حدثين أخي علي بن موسى، عن أبيه، عن جده، أن علياً دفن فاطمـة بنـت رسـول اهللا ـ     

  .9عليهما سالم اهللا ـ يف املسجد، عند زور قرب النيب
اهللا بن إبراهيم بن جعفر بـن حممـد    قال: وحدثين زبري عن حممد بن حسن عن عبد

ـ  كان يقول: قرب فاطمة بنت رسول اهللا يف بيتها الذي أدخله عمـر بـن    ـ عليهما سالم اهللا 
  عبد العزيز يف املسجد.

حدثين حيىي بن حسن قال: حدثين موسى بن عبد اهللا قـال: أخـربين عيسـى بـن     
د عبد اهللا بن حسن يف بيت فاطمة اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب قال: ول عبد

  ١».يف املسجد ـ عليهما سالم اهللا ـ بنت رسول اهللا
ـ    ٣٣٧:  ٢السمهودي ونقلها يف تارخيـه (وفـاء الوفـا    [قلت: اختصر هذه الرواية  

  ) قائالً:٣٣٨ 
بيت فاطمة الزهراء ملا أخرجوا منه فاطمة بنت حسني  روى [حيىي] ما حاصله: أنّ«

بعث حسن بن حسن ابنه جعفراً، وكان أسن ولده،  ،ن حسن وهدموا البيتوزوجها حسن ب
، هل يدخلونه فقال له: اذهب وال تربحن حىت يبنوا فتنظر احلجر الذي من صفته كذا وكذا

                                            
 .٣٦٧ـ٣٦٦إىل أيب إسحاق احلريب :   خطأً املناسك، املنسوب  كتاب .١
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يف بنيام، فلم يزل يرصدهم حىت رفعوا األساس وأخرجوا احلجر، فجاء جعفـر إىل أبيـه   
يصلي إليه إذا دخـل إىل فاطمـة أو    9ك حجر كان النيبفأخربه، فخر ساجداً وقال: ذل

كانت فاطمة تصلي إليه ـ الشك من حيىي ـ. وقال علي بن موسى الرضـا: ولَـدت فاطمـة      
  »].عليها السالم احلسن واحلسني على ذلك احلجر

أنبأنا أبو جعفر الواسطي، عـن أيب طالـب بـن يوسـف، أنبأنـا أبـو احلسـني بـن         «
بن شاهني، أنبأنا حممد بن موسى، حـدثنا أمحـد بـن حممـد الكاتـب،      اآلبنوسي، عن عمر 

حدثين طاهر بن حيىي، قال: حدثين أيب، عن جدي، عن جعفر بن حممـد، عـن أبيـه، عـن     
جاءت فاطمة فوقفت على قربه، وأخذت قبضةً من  9قال: ملا دفن رسول اهللا :علي

  ول:تراب القرب، فوضعته على عينها وبكَت، وأنشأت تق
  

  مــاذا علــى مــن شــم تربــةَ أمحــد     
  

ــان  ــدى الزمـ ــم مـ ــا أن ال يشـ   ِ غواليـ
   ــائب ــي مصـ ــبت علـ ــا  صـ ــو أـ   لـ

  
ــا    صـــبت علـــى األيـــام عـــدنَ لياليـ

    

وروي عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال: ما رئيت فاطمة بعـد أبيهـا ضـاحكةً،    
  ».ومكثت بعده ستة أشهر
) عـن  ١٠٨:  ٥؛ ورواها السمهودي يف وفاء الوفـا ( ٣٨٣بن النجار:(الدرة الثمينة ال
أليب الـيمن عبـد الصـمد ابـن     » إحتاف الزائر إلطراف املقيم السائر«حتفة ابن عساكر، أي 

  عساكر، وهو رواه بدوره عن ابن النجار).
أنّ فاطمـة بنـت رسـول     :وروى جعفر بن حممد الصادق عن أبيه عـن جـده  «

بني اليومني والثالثة إىل قبور الشهداء باُحد، فتصـلي هنـاك وتـدعو    كانت ختتلف  9اهللا
  ١».وتبكي حىت ماتت

[قلت: رفعها ابن النجار إىل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، عن أبيه عن جـده،   
                                            

 .٣٢٣: ٣؛ وفاء الوفا، للسمهودي٢١١، البن النجار:الدرة الثمينة .١
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وقد أشار السمهودي أنّ هذه الرواية رواها حيىي. وروى احلاكم النيسابوري يف املسـتدرك  
) بإسناده عن اإلمام الصادق عن أبيه عن علي بن احلسني عليهم ٣٧٧ :١على الصحيحني (

  السالم عن أبيه أنّ فاطمة كانت تزور قرب عمها محزة كلَّ مجعة فتصلّي وتبكي عنده].
وروى جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالـب، عـن أبيـه عـن     

ـ  9: <أنه كان إذا جاء يسلِّم على النيب:جده ف عنـد األسـطوانة الـيت ممـا يلـي      وق
  9.١اهللا الروضة، فيسلِّم، مثّ يقول: هاهنا رأس رسول

[قلت: هذه الرواية رفعها ابن النجار إىل اإلمام الصادق (عليه السالم)، وقـد ذكـر    
  السمهودي أن حيىي بن احلسن العلوي رواها يف كتابه].

يف ثوبني صحاريني مما يصـنع   ]9وعن جعفر بن حممد عن أبيه: كُفِّن [رسول اهللا«
  ٢.»بعمان من كُرسف وبرد حبرة

وأسند [أي حيىي] عن عمر بن علي بن احلسني، قال: كان بيت فاطمـة يف موضـع   «
إذا قـام إىل   9، وكانت فيه كُوةٌ إىل بيت عائشة، فكان رسـول اهللا 9الزور، خمرج النيب

وأنّ فاطمة قالت لعلـي: إن ابنـي أمسـيا     املخرج اطَّلَع من الكوة إىل فاطمة فعلم خربهم،
عليلني فلو نظرت لنا أدماً نستصبح به، فخرج علي إىل السوق فاشترى هلم أدماً، وجاء به 
إىل فاطمة فاستصبحت، فدخلت عائشة املخرج يف جوف الليل فأبصرت املصباح عندهم، 

سد الكوة، فسدها رسول أن ي 9وذكر كالماً وقع بينهما، فلما أصبحوا سألت فاطمة النيب
  ٣».9اهللا

قوم عراةٌ كـانوا غُـزاةً    9، قال: قدم رسول اهللا8وعن جعفر بن حممد عن أبيه«
بالروم، فدخل على فاطمة وقد سترت ستراً، قال: أيسـرك أنْ يسـترك اهللا يـوم القيامـة؟     

                                            
 .٦١:  ٥؛ وفاء الوفا، للسمهودي ٤٣٦ـ٤٣٥جار الثمينة، البن الن الدرة .١
 .٥٢٨:  ١، للسمهودي وفاء الوفا .٢
 .٢٠٧:  ٢، للسمهودي وفاء الوفا .٣
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  ١».فأعطنيه، فأعطَته، فخرج به فشقَّه لكل إنسان ذراعني يف ذراع
وعن جعفر بن «[قلت: مل يذكر السمهودي مصدر هذه الرواية، ولكن يبدو أن قوله:  

عند نقلـه  ...» وأسند حيىي عن حممد بن قيس: «عليهما السالم استئناف على قوله: » حممد
  لرواية سابقة هلا].

فبات عندنا واحلسن واحلسني نائمـان، واستسـقى    9وعن علي قال: زارنا النيب«
إىل قربة لنا فجعل يعصرها يف القدح مث جعل يعبعبه، فتناول احلسني  9نيباحلسن، فقام ال

رسول اهللا كأنه أحب إليك قال: إمنا استسقى أول، مث   فمنعه، وبدأ باحلسن، فقالت فاطمة: يا
: إين وإياك وهذان وهذا الراقد ـ يعين عليـاً ـ يـوم القيامـة يف مكـان       9قال رسول اهللا

  ٢».واحد
 ـ  [قلت من كتـاب حيـىي.    : يبدو أن السمهودي نقل هذه الرواية ـ كالرواية السابقة 

) روايتني وروى احلاكم النيسـابوري يف  ٤٠٦ـ٤٠٥: ٢٢وروى الطرباين يف املعجم الكبري (
  ) رواية يف هذا املعىن].١٣٧: ٣املستدرك على الصحيحني (

لنا أم أمين قَعباً من  فعملنا له خزيرة، وأهدت 9وعن علي قال: زارنا رسول اهللا«
فمسـح   9وأكلنا معـه، مث وضـأت رسـول اهللا    9لنب وصحفة من متر، فأكل رسول اهللا

رأسه وجبهته وحليته بيده، مث استقبل القبلة فدعا مبـا شـاء، مث أكـب إىل األرض بـدموع     
أن نسأله، فوثب احلسني على ظهـر   9غزيرة؛ يفعل ذلك ثالث مرات، فتهيبنا رسول اهللا

وبكى، فقال له: بأيب وأمي ما يبكيك؟ قال: يا أبت رأيتك تصـنع شـيئاً مـا     9ول اهللارس
: يا بين سررت بكم اليوم سروراً مل اُسر بكـم مثلـه   9رأيتك تصنع مثله، فقال رسول اهللا

السالم أتاين وأخربين أنكـم قَتلـى، وأن مصـارعكم شـتى،      عليه قط، وإنّ حبييب جربيل

                                            
 .٢١٠ـ٢٠٩:  ٢الوفا، للسمهودي  وفاء .١
 .٢١٠:  ٢وفاء الوفا، للسمهودي  .٢
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  ١».ودعوت اهللا تعاىل لكم باخلريةفأحزنين ذلك، 
[قلت: يبدو يل أنّ هذه الرواية ـ کالروايتني السابقتني ـ نقلها السمهودي من أخبار    

  املدينة ليحىي العلوي].
وروى حيىي من طريق ابن زبالة وغريه عن علي بن حسن بن حسن بن حسـن ـ   «

قال: وال أعلمه إالّ قال: يوم أمر بإمجار املسجد،  9وكان من خيار الناس ـ أنّ رسول اهللا
  ٢».اجلمعة

  ٣».وعن جعفر بن حممد، قال: ال بأس بأن يدفن القملة يف املسجد.«
وقال حيىي بن احلسن يف أخبار املدينة له: حدثنا بكر بـن عبـد الوهـاب، حـدثنا     «

قـال: املسـجد    9الـنيب  عيسى بن عبد اهللا عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب: أنّ
فيـِه رجـاٌل (سس على التقوى من أول يوم هو مسجد قُبـا، قـال اهللا جـلّ ثنـاؤه:     اُالذي 

  ٤،>.)يُِحّبوَن أن يََتطَّهُروا وُهللا يُِحبُّ املُطَّهِّرين
وعيسى بن عبد اهللا يظهر يل أنه عيسى «[وذكر السمهودي عقب إيراد هذه الرواية: 
نئذ عبد اهللا بن مالك، وهو شيخ مقبـول  بن عبد اهللا بن مالك، وهو مقبول، فيكون جده حي

. قلت: بل ميكن أن يكون: عيسى بن عبد اهللا بن حممـد بـن   »يروي عن علي وابن عمر...
عمر بن علي بن أيب طالب عليه السالم، والذي يروى عنه أيضاً عن أبيه عن جده؛ منها ما 

  )].٤٦٣ـ٤٦٢رواها ابن النجار يف الدرة الثمينة (
فقال: يا علي، إذا أنا مـت فاغسـلين مـن     9ي]: أمرين رسول اهللاروي عن عل«[

                                            
 نفس املصدر. .١
 .٤٤٩: نفس املصدر .٢
 .٤٥٢:نفس املصدر .٣
 .١٤١:  ٣اء الوفا، للسمهودي ؛ وف١٠٨التوبة :  . سورة٤
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نهتيب مل حتلل أوكر١».بئري بئر غرس بسبع ق  
) عن عباد بـن يعقـوب عـن    ٤٧١: ١[قلت: وروى ذا املعىن ابن ماجة يف سننه (

عن  ،راحلسني بن زيد بن علي زين العابدين عليه السالم، عن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعف
اغسـلوين  إذا أنا مت فَ: 9أبيه، عن أمري املؤمنني علي عليه السالم، قال: <قال رسول اهللا

  »].ٍ من بئري، بئر غرس ِ قرب بعبس
روى حيىي بن احلسن بن جعفر احلسيين يف أخبار املدينة له من طريق النعمان بـن  «

عـن جـابر، عـن حممـد بـن      شبل، قال: حدثنا حممد بن الفضل املديين سنة ست وسبعني، 
: من زار قربي بعد مويت فكأمنا زارين يف 9قال: قال رسول اهللا 7، عن علي8علي

  ٢».يزرين فقد جفاين حيايت، ومن مل
حممد بن علي، إنْ كـان أبـا   «[قلت: علّق السمهودي على إسناد هذا احلديث: أن  

طالب، رضي اهللا عنه. وإنْ كان  جعفر الباقر، فالسند منقطع، ألنه مل يدرك جده علي بن أيب
ونرجح أن املذكور يف إسناد الرواية هو حممد بن احلنفية.  ».ابن احلنفية، فقد أدرك أباه علياً

> أنه روى عن علي بن شرف املصطفىكتابه <السمهودي عن أيب سعيد اخلركوشي يف  ونقل
مويت فكأمنـا زارين يف  من زار قربي بعد «: 9قال: قال رسول اهللاأيب طالب عليه السالم 

  »].يايت، ومن مل يزر قربي فقد جفاينح

  كتاب أخبار املدينة البن شبه

»ثنا القَحدعنقال يب: عن أبيه قال: نزلت هذه اآلية  ،، عن جعفربالل ثنا سليمان بنحد
  اء.وا يستنجون باملكان ،)فيِه رجاٌل يُِحّبوَن أن يََتطَّهُروا وُهللا يُِحبُّ املُطَّهِّرين( :يف أهل قبا
لَثنا فُحدح بن حممد اليماين قالي: عن أبيه: أن  ،ثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفرحد

                                            
 .٣٩٠:  ٣، للسمهودي وفاء الوفا .١
 .٢٧:  ٥الوفا، للسمهودي  وفاء .٢
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  ١».باءهذه اآلية نزلت يف أهل قُ
»أخربين عبـد اهللا   :قال ،حدثنا عبد العزيز بن حممد :قال ،ثنا هارون بن معروفحد

 شبنه إبـراهيم، وأنـه أول مـن ر   على قرب ا شر 9بن حممد بن عمر، عن أبيه: أن النيب
عليه. قال: وال أعلم إال أنه قال: وحثا عليه بيديه من التراب، وقال حني فـرغ مـن دفنـه    

  ٢».عند رأسه: السالم عليكم
) مرفوعـاً إىل حممـد بـن    ٢٦٨: ٣[قلت: هذه الرواية رواها السمهودي يف وفاء الوفا (

ن إبراهيم بن حممد عن جعفـر بـن حممـد    ع )٢٧٣: ١عمر. وروى الشافعي يف كتاب األم (
  .رش على قرب ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء] 9النيب عن أبيه عليهما السالم: أنّ

[حدثنا حممد بن حيىي قال: أخربين حممد، أنه مسع عبد اهللا بـن حسـني بـن علـي     «
 يذكر، عن عكرمة بن مصعب العبدري، ...] وأخربنا أيضاً عن عكرمـة بـن مصـعب، عـن    

زاويـة دار عقيـل    9حممد بن علي بن عمر أنه كان يقول: قرب فاطمـة بنـت رسـول اهللا   
  ٣».اليمانية الشارعة يف البقيع

[قلت: هذا القول يعارضه قول آخر يفيد بدفن السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم  
ة عن أئمة يف مرتهلا الذي دخل فيما بعد يف املسجد النبوي الشريف، بناًء على أخبار مروي

؛ 7أهل البيت عليهم السالم، منها الروايتان التاليتان املرويتان عن اإلمام جعفر الصـادق 
دفنـت  «ما روي عن اإلمام أيب احلسن علي بن موسى الرضا عليهما السالم من أا  ومنها

: ١، كمـا يف الكـايف للكلـيين (   »يف بيتها فلما زادت بنو أمية يف املسجد صارت يف املسجد
  )].٢٧٨: ١) وعيون أخبار الرضا عليه السالم، للشيخ الصدوق (٤٦١

اد بن عيسى، عن جعفـر  وأخربين عبد العزيز بن عمران، عن مح [أبو غسان]: قال«
                                            

 .٤٨:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .١
 .٩٩:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٢
 .١٠٥:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٣
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يف مرتهلا الذي دخل يف املسجد، فقربها عند  فن علي فاطمة ليالًبن حممد، عن أبيه قال: د
  ١».ن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباسباب املسجد املواجه دار أمساء بنت حسني ب

ن الثبت جاء ، ألوأظن هذا احلديث غلطاً«[قلت: علّق ابن شبه على هذا اخلرب قائالً:  
وقد أشرنا أن األخبار املروية عن أئمة أهل البيت عليهم السالم تقتضـي دفـن   » ه.يف غري

  .ي الشريف]السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم يف مرتهلا يف املسجد النبو
»حدان، عن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبيد اهللا، أن جعفر بـن حممـد كـان    ثنا أبو غس
  ٢».دعبد العزيز يف املسجفاطمة يف بيتها الذي أدخله عمر بن  تربيقول: قُ

»علي بن أيب طالب، فإنّ وأما فاطمة بنت أسد، أم ث عن عبـد اهللا  عبد العزيز حد
رمة، عن عمرو بن ذبيان، عن حممد بن علي بن أيب طالب قـال:  بن جعفر بن املسور بن خم

قال: إذا توفيت فأعلموين. فلما توفيت خرج  9بفاطمة، وعلم بذلك رسول اهللا ملا استقر
مث حلد  ،فأمر بقربها، فحفر يف موضع املسجد الذي يقال له اليوم قرب فاطمة 9رسول اهللا

منه نزل فاضطجع يف اللحد وقرأ فيـه القـرآن، مث    ، فلما فرغ، ومل يضرح هلا ضرحياًحلداً هلا
 أحد يعفاُوقال: ما  ى عليها عند قربها فكرب تسعاًنزع قميصه، فأمر أن تكفن فيه، مث صلّ

قـال: وال إبـراهيم.    ؟فاطمة بنت أسد. قيل: يا رسول اهللا، وال القاسـم  من ضغطة القرب إالّ
  ٣».وكان إبراهيم أصغرمها

ار قال: حدثنا حبان بن علـي، عـن سـعد بـن طريـف، عـن       حدثنا حممد بن بك«
كانت تزور قرب محزة، ترمه وتصـلحه، وقـد    9فاطمة بنت رسول اهللا : أن7ّجعفر أيب

  ٤».تعلَّمته حبجر

                                            
 .١٠٦:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .١
 .١٠٧:  ١البن شبه  املدينة، تاريخ .٢
 .١٢٤ـ  ١٢٣:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 .١٣٢:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٤
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أخربنـا  «) مثل هذا اخلرب قائالً: ١٩:  ٣[قلت: روى ابن سعد يف الطبقات الكربى ( 
زياد بن املنذر، عن أيب جعفر قال: كانـت فاطمـة تـأيت قـرب      عبد اهللا بن منري قال: أخربنا

  ].»محزة، ترمه وتصلحه
»ثنا عبد الواحد بن غياث قالحد: ثنا حفص بن غياث، عن احلَحداج بن أرطاة، ج

  ١».رمحاأل هردكان يلبس يف العيدين ب 9عن أيب جعفر، عن جابر: أن رسول اهللا
»ثنا حممد بن حامت قالحد: حد9عن أيب جعفر: أن النيب اج،ثنا هشيم، عن احلج 

كان يلبس يوم اجلمعة باأل هرد٢».يوم العيدين محر ويعتم  
»حدبيد بن جياد قالثنا ع: عن حممد بن أبان، عن جعفر بـن حممـد،    ،ثنا رجلحد

ل رداءه، وأومـأ إىل النـاس أن   خرج يستسقي، فاستقبل القبلة وحو 9عن أبيه: أن النيب
؟ قـال: أن  ما أراد بتحويل ردائـه : جلعفر فقلتد: حممقال  .والناس قيام قوموا، فدعا قائماً

ل القَيتحو٣».طح  
غُسلَ مـن بئـر    9حدثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريح، عن أيب جعفر: أن النيب«

  ٤».سعد بن خيثَمة، بئر كان يستعذَب له منها
»رثنا أبو عاصم، عن ابن جل من بئر سـعد   9يح، عن أيب جعفر: أن النيبحدغُس

  ».بن خيثمة، بئر يقال هلا الغرس بقُباء، كان يشرب منها
»ثنا موصل بن إمساعيل قالحد: حدثنا سفيان، عن ابن جيج، عن أيب جعفر حممد ر

  ٥».س كان يشرب منهارقال هلا الغي ٍ بئرمن  9ل النيبسبن علي قال: غُ

                                            
 . ١٤٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ١٤٣ـ  ١٤٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٢
 . ١٤٥:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٣
 . ١٦٢ـ  ١٦١:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٤
 . ١٦٢:  ١، البن شبه تاريخ املدينة .٥
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) مثل هذين اخلربين مـع زيـادة   ٢٨٠ : ٢ى ابن سعد يف الطبقات الكربى ([قلت: رو 
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم األسدي قال: أخربنا ابن جريح عن أيب جعفر «عليهما، قائالً: 

ٍ، وغُسـلَ   ٍ، وغُِسلَ يف قمـيص  ثالثَ غَسالت مباٍء وسدر 9حممد بن علي قال: غُِسل النيب
غرس لسعد بن خيثمة بقُبـاء، وكـان يشـرب منـها. وويلَ علـي غَسـلته       ٍ يقال هلا ال من بئر

ِحين قَطَعت وتيين! إنـي أجـد شـيئاً     ِحين أر والعباس يصب املاء والفضل حمتضنه يقول: أر
  .»]يترتل علَي! مرتني

ثنا حفص، عن جعفر، عن أبيـه قـال:   حد :ثنا حيىي قالوحد [حيان بن بشر]: قال«
ـ ل مييف س 9رسول اهللا قضى هـل الـزرع إىل   هـل النخـل إىل العقـبني، وأل   أل زور، أنَّه

  ١».الشراكني، مث يرسلون املاء إىل من هو أسفل منهم
ثين عبد العزيز بن عمران، عن أبان بـن حممـد البجلـي، عـن     فحدقال أبو غسان:] «[

ضـري، وكـان هلـا سـلمان     المرأة من بـين الن  »الدالل«جعفر بن حممد، عن أبيه قال: كانت 
الفارسي، فكاتبته على أن يحييها هلا مث هو ح9، فأعلم ذلك النيبرس لَ، فخرج إليها فج

أن أطلعت. قال: مث  ةٌيدت منها ودي فيضعه بيده، فما عدمث جعل حيمل إليه الو ٢،قريعلى فَ
  ٣.»9أفاءها اهللا على رسوله

»حدقال ،ثنا القعنيب: العزيز بن حممد، عن حممـد بـن عمـر، وعـن أيب      ثنا عبدحد
ك، دفذكرت له ما أفاء اهللا على رسوله بفَ ،أتت أبا بكر 9سلمة: أن فاطمة بنت رسول اهللا

، من كان الـنيب يعولـه فأنـا    »إن النيب ال يورث«يقول:  9النيب ي مسعتن: إفقال أبو بكر
ـ    أعوله، ومن كان ينفق عليه فأنا أنفق عليه. قالت يـا أ  ثُِ ك وال تـر بـا بكـر: أترثـك بنات 

                                            
 . ١٧١:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .١
الفَقري هو البئر اليت تغرس فيها الفَسيلة. وقال اجلوهري: حفري يحفَر حولَ الفَسيلة إذا غُرسـت. ينظَـر:    .٢

 . ٣٤٤٦:لسان العرب البن منظور
 . ١٧٤:  ١ تاريخ املدينة، البن شبه .٣
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  ١».كهو ذا قال: بناته؟ 9اهللا رسول
»وأخربين عبد العزيز بن عمران، عن سليمان بن بالل، عن جعفـر   :انقال أبو غس

بن حممد، عن أبيه قال: بشر علي بالبغيمث قـال: هـي   . ة حني ظهرت، فقال: تسر الوارثبغ
  ٢».قرباحلاجة األ صدقة على املساكني وابن السبيل وذي

»حدقال ،ثنا القعنيب: عمـر قطـع    عن جعفر، عن أبيـه: أنّ  ،ثنا سليمان بن باللحد
لعلي ينبع، مث اشترى علي إىل قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عفبينما هم يعملون فيها إذ ناًي ،

الـوارث. مث   ر بـذلك، فقـال: يسـر   شعلي فب يتانفجر عليهم مثل عنق اجلزور من املاء، فأُ
ا على الفقراء واملساكني، ويف سبيل اهللا، وأبناء السبيل القريب والبعيد، يف السـلم  تصد ق

واحلرب، ليوم تبيض ا وجهي عن النـار، ويصـرف    فيه وجوه وتسود وجوه، ليصرف اهللا
  ٣».النار عن وجهي

»حدقاال ،، واحلكم بن موسىثنا القعنيب: عمر بن عبد اهللا  عن ،ثنا عيسى بن يونسحد
إذا نعـت   ٤،]علـي [قـال: كـان    ،حممد من ولد علـي ] بن[ثين إبراهيم حد :الة قرفْموىل غُ
مـن القـوم، ومل    عةًد، وكان ربال القصري املترد، وطغمقال: مل يكن بالطويل املُ 9اهللا رسول

ـ كَوال املُ مهطَومل يكن بـاملُ ، الًجِر كان جعداً، طبط وال السطَد القَعيكن باجلَ ثم، وكـان يف  لْ
الوجه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينني، أهدأجـرد ذو   ٥،شـاش املُ شـفار، جليـلَ  األ ب

مسرثْبة، شني والقدمني، إذا مشى تقلّالكفّ نع كأمنا ميشي يف صب، وإذا التفت التفت معـاً ب ،
، الناس صـدراً  اُأجر أرحب و ، واًناس كفّني، أجود الوهو خامت النبي ،ةخامت النبو هيفَتبني كَ

                                            
 . ١٩٩ـ  ١٩٨:  ١ البن شبه ،تاريخ املدينة .١
 . ٢٢٠:  ١تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 . ٢٢٠:  ١املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 ).٤١١: ١إضافة من الطبقات الكربى البن سعد ( بني املعقوفتني .٤
 يف الطبقات البن سعد: "جليل املُشاش والكَتد". .٥



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ٢٩٦ 
 

 ، من رآه بديهـةً ، وأكرمهم عشريةًينهم عريكةًة، وألْ، وأوىف الناس بذموأصدق الناس هلجةً
آلـه  ى اهللا عليـه و صلّ ،ه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثلهأحب هابه، ومن خالطه معرفةً

  ١.»مسلو
ـ ٤١١: ١ى ([قلت: رواها ابن سعد يف الطبقات الكرب ) نقـالً عـن سـعيد بـن     ٤١٢ـ

  منصور واحلكم بن موسى بالطريق املذكور أعاله].
»قال ،ثنا حبان بن بشرحد: عن أيب حباب، عن زبيد، عن أبيـه، قـال:    ،ثنا جريرحد

 !يـا أمـري املـؤمنني    :فقـال  ،جاء رجل إىل علي وهو يف مسجد الكوفة حيتيب حبمائل سيفه
ـ م ،اللـون  أبيض 9فقال: كان . أنظر إليهصفه كأين ،9صف يل رسول اهللا شمحـرة،   باًر

العينني، سبط الشعر، دقيق املَ أدعجسركثّبة، سهل اخلد ، اللحية، ذا وفرة، كأن عبريق إه قَن
 ته جيري كالقضيب، مل يكن يف صدره وال يف بطنه شـعر رته إىل سبفضة، وكان له شعر من لَ

ـ   ٢،، وإذا مشىٍ ببه ينحدر من صدم، إذا مشى كأنوالق الكف ثنكان ش، غريه  ٣،عكأمنـا يتقلّ
ـ رع كـأنّ  ٤،، مل يكن بالقصري وال بالطويـل ، وإذا التفت التفت مجيعاًٍ من صخر يف وجهـه   هقَ

اللؤلؤ، وريح ع٥.»همل أر مثله قبله وال بعد ،ذفرقه أطيب من ريح املسك األر  
) نقالً عن يعلـى وحممـد ابـين    ٤١٠: ١الكربى ([قلت: رواها ابن سعد يف الطبقات  

عبيد الطنافسيان وعبيد اهللا بن موسى العبسي وحممد بن عبد اهللا بن الـزبري األسـدي عـن    
  جممع بن حيىي األنصاري عن عبد اهللا بن عمران عن رجل من األنصار].

                                            
 . ٦٠٥ـ  ٦٠٤:  ٢ة، البن شبه املدين تاريخ .١
 يف الطبقات البن سعد: "وإذا قام". .٢
٣. ."عقَلنيف الطبقات البن سعد: "ي 
 ».وال بالعاجز وال اللئيم«يف الطبقات البن سعد بعد هذه العبارة:  .٤
 . ٦٠٧ـ  ٦٠٦:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٥
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»قال ،ثنا حممد بن حامتحد: ن أبيـه ليسع، عن جعفر بن حممد، عابن  ١،سعدةمثنا حد :
  ٢.»اءردع حنس ـ يعين وسط الرأ ـويف هذا املوضع يف رأسه  بضقُ 9أن النيب
»قال ،ثنا فضل بن عبد الوهابحد: حدثنا شريك عن سير د   الصـرييف قـال: قلـت 

خضب ، 7من علي ؟ قال: قد خضب من هو خريال خيضب 7لعمر بن علي: كان علي
  ٣».9اهللا رسول
»عن جعفر بن حممد، عن أبيـه يف   ،حدثنا سفيان بن عيينة :ثنا سويد بن سعيد قالحد
  ٥.»ةيقول: من نكاح ال من سفاح اجلاهلي ٤.)مْ كُسِ فُ نْ أَ  نْ وٌل مِ سُ رَ  مْ كُاَء جَ  دْ قَ َل (تعاىل:  قوله

»ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي قالحد: ثين أيب، عن أبيه، عن حد
ه قالجد: ـا، فقـال      قريشاً هللا، إنّاس: يا رسول اقال العب تتالقى بينها بوجـوه ال تلقانـا

  ٦».وكم يلاالميان ال يدخل أجوافهم حىت حيب : أما إن9ّرسول اهللا
»نا عيسى بن عبد اهللا بن حممد قالثحد: ثين أيب، عن أبيهحد، ه، عن علـي  عن جد

ـ فج ،9من البحرين، فدعا به رسول اهللا ٍ قال: قدم أبو عبيدة مبال يف املسـجد، وألقـى    لع
ه العباس أن قم بنا إليـه، فقمنـا فقلنـا: يـا     عم ، وجعل يعطيه الناس، فأشار إيلَّعليه ثوباً

                                            
مسعدة ، وما أثبتناه يوافق النسخة املخطوطة للكتاب. وهو تصحيفاً» سعدة«ورد هذا اإلسم يف املطبوع:  .١

يف  قـال عنـه النجاشـي    .عليه السالممن أصحاب الصادق  ،ليسع بن قيس اليشكري الباهلي البصريابن 
ري، عن هارون يمام، عن احلمه ندي، عن ابنمسعدة بن اليسع، له كتاب. أخربنا ابن اجلُ« :)٤١٥رجاله (:
ذاهـب منكـر   «) أنـه  ١ق ٣٧١: ٤بينما ذكر أبو حامت الـرازي يف اجلـرح والتعـديل (   .» عنه به ،بن مسلم

 .»شتغل به، يكذب على جعفر بن حممد!احلديث ال ي
 . ٦٢١:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 . ٦٢١:  ٢، البن شبه تاريخ املدينة .٣
 .١٢٨التوبة:  . سورة٤
 . ٦٣٨:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٥
 . ٦٤٠:  ٢املدينة، البن شبه تاريخ .٦
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رسول اهللا، أعطيت ؟ قال: إمنا هي صدقة، والصدقة أوساخ عطنا منه شيئاًمن هذا املال ومل ت
مالناس يتطها من ذنو إن الصدقة ال حتلّ .رون د. فقمنا فلمـا ولينـا   وال آلل حمم حملمد

كم يب غداًدعانا، فقال: ما ظن سواكم، أو مـؤثراً  بباب اجلنة، وهل تروين منادياً إذا أحذت 
  ١».عليكم غريكم

»حدثين أيب، عن أبيه، عن ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي قال، حد
طلب وبين عبـد  يقسم اخلمس بني بين عبد امل 9قال: كان رسول اهللا 7جده، عن علي

ـ  يغوث، مث قسمه أبو بكر عليهم، وهو يسري، مث قسمه عمر سنتني، مث كلّ اًم فيـه علي  عـام 
رفقه، فلما صار علي إىل مرتله أرسل إليـه  فأَ ،رفقونا بهت فيه حال املسلمني فقال: أَاشتد

وه رجل عطيكموه أحد حىت يعطيكمموه اخلمس؟ قال: نعم، قال: أم واهللا ال يالعباس: أعطيت
  ٢».نيب

»عن أبيه، عـن   ،ثنا القعنيب، عن سليمان بن بالل، عن بالل، عن جعفر بن حممدحد
يزيد بن ه؟ فكتب إليـه ابـن   ابن عباس يسأله عن اخلمس ملن هو ز: أن جندة كتب إىلرم

  ٣».ا نقول هو لنا، فأىب قومنا ذلك علينا؟ وإنتسألين عن اخلمس ملن هو اس: كتبتعب
) عن حممد بن ميمـون الزعفـراين عـن    ٢٤:  ٥ها ابن حنبل يف مسنده ([قلت: روا 

  ].7اإلمام الصادق
»قال ،ثنا أبو داودحد: قال ،ثنا عبد العزيز بن املختارحد: ثنا عبد اهللا بـن فـريوز  حد، 

يقـول: جلـد    7الرقاشي: أنـه مسـع عليـاً    ٤،]املنذر[ثين حصني أبو ساسان ابن حد :قال

                                            
 . ٦٤٠:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه .١
 . ٦٤٥:  ٢املدينة، البن شبه تاريخ .٢
 . ٦٥٠:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٣
 يقتضيها السياق.إضافة  .٤
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  ١.»وجلد أبو بكر أربعني، وجلد عمر مثاننيأربعني،  9اهللا رسول
»قال ،ثنا حممد بن حامتحد: قال ،ثنا إمساعيل بن إبراهيمحد: ثنا سعيد بـن أيب  حد

 9قـال: جلـد الـنيب    7عروبة، عن عبد اهللا الداناج، عن حصني أيب ساسان، عن علي
  ٢».أربعني، وأبو بكر أربعني، وكملها عمر مثانني

»قاال ،هللا بن الزبري، وأبو حذيفةثنا حممد بن عبد احد: حد٣،صنيثنا سفيان، عن أيب ح 
يف  حـز  على أحد فيمـوت مـا   اًدح قيماًم قال: ما كنت 7عن عمري بن سعيد، عن علي

  ٤.»هنسرسول اهللا مل ي فإنَّ ،اخلمر نفسي إالّ
»قال ،ثنا عباسحد: د أنبأنـا عمـري بـن سـعي     :قـال  ،ثنا أبو عوانة، عن مطرفحد
صـاحب   إالّ ،ا فمات فال ديـة لـه  د حدلج ٍ أميا رجل :يقول 7علياً قال: مسعت ،النخعي

  ٥».فعلناه يءاخلمر فإمنا هو ش
»قـال  ،ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالبحد:  ثين حـد

عليـه   فغـدوت  ،لد يل غالم يوم قام عمرقال: و 7بن أيب طالباأيب، عن أبيه، عن علي 
فقلت د يل غالم هذه الليلة، فقال: ممنلله: و؟ قلت من التغلبية، قال: فهب يل امسه، قلـت : :

نعم، قال: فقد مسقال: فأعتقه عمـر بـن    .قال: وكان نوبياً ـ  ه بامسي وحنلته غالمي موركاًيت
  ٦».هاليوم موالي علي بعد ذلك، فولده

»عيسى قالثنا أمحد بن حد: أخربين مالك بن أنـس،   :هللا بن وهب قالثنا عبد احد

                                            
 . ٧٣٤ـ  ٧٣٣:  ٢، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٢
 هـ.١٢٨هو عثمان بن عاصم بن حصني املتوىف سنة  .٣
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٤
 . ٧٣٤:  ٢تاريخ املدينة، البن شبه  .٥
 . ٧٥٥:  ٢املدينة، البن شبه  تاريخ .٦
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قال: كان للمهاجرين جملس يف املسـجد جيلسـون فيـه،     8عن جعفر بن حممد، عن أبيه
فقـال:   ثهم عما ينتهي إليه من أمر اآلفاق، فجلس معهم يوماًفكان عمر جيلس معهم فيحد

شـهد علـى   ن :فقـال  ما أدري كيف أصنع باوس؟ فوثب عبد الرمحن بن عوف فقام قائماً
  ١».ة أهل الكتابوا م سننلقال: س 9رسول اهللا
»ثنا أبو داود قالحد: ثنا شعبة، عن احلكم قالحد: مسعت  ث علي بن احلسني حيـد

عن مروان بن احلكم قال: شهدت وعثمان بني مكة واملدينة، فنـهى عثمـان عـن     7اعلي
العمة يف أَرشهأو أن جيمع بينهما. فلمر احلج ،ا رأى ذلك علي ما مجيعاً لَّأهوقال ،: لبيك 
بعمرة وحجى عن ش، فقال له عثمانمعاً ة؟ فقال: ما كنت ألوتفعله يء: تراين أدسـنة   ع

  ٢».من الناس حدأل 9رسول اهللا
»وحد٣،........ ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: مسعت   سـفان، ومـا   وأتـاه عثمـان بع

ـها، فنهى عثمان أن جيمع بينهما  اجتمعا بعد مـا  7فقال لـه علـي   ـوالعمرة   يعين احلج :
فَ يءإىل ش تريد9ه رسول اهللالَع تنهى عنه؟ قال: دع ذا منكقال: ال أد ،عي، فلمـا  ك من

  ٤.»ما مجيعاً رأى ذلك علي أهلّ
»ثنا عمرو بن قسط قالحد: شد، عـن  عن إسحاق بن را ،ثنا عبيد اهللا بن عمروحد

 يـا عـم   :فقلـت  اًعلي مي أتيتبالر عثمان ىلع حلا أُمقال: لَ 8أيب جعفر حممد بن علي
رمي معه حـىت  يزل ي معي فلم وخرج تجرفخ ،نا احلجارة. فقال: انطلق يا ابن أخيتكَلَهأَ
ـ  ٍ كان منك بسبيل نك وممشع إليك حباه، مث قال: يا ابن أخي امجتر منكَفَ ـ  مثُ لكُيهـذا   ن

                                            
 . ٨٥٣:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .١
 . ١٠٤٣:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .٢
مسعت سعيد بن املسيب حيدث: خـرج  «خطوط، مبقدار ربع سطر. والسياق يقتضي: بياض يف األصل امل .٣

 ...».علي للحج 
 . ١٠٤٤:  ٣، البن شبه تاريخ املدينة .٤
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١».مكأنش  
∂     ∂     ∂ 
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