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كلمة املعهد
حمم ٍد
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،وأفضل صلواته وسالمه عىل أرشف خلقه ّ
وطهرهم تطهريا.
الرجس ّ
وأهل بيته الط ّيبني الذين أذهب عنهم ّ
ٍ
مدرسة فكر ّي ٍة سياس ّي ٍة واجتامع ّي ٍة ُيدرك ّ
ّ
أن عليه تعيني
مؤسس أ ّية
إن ّ
ٍ
أشخاص خيلفونه بعد أن ير ّبيهم وفق التعاليم التي يتبنّاها ،وذلك من أجل
أسس هذه املدرسة وترسيخ تعاليمها؛ وهذا
استمرار الرسالة التي من أجلها ّ
األمر ُيعترب أصال من األُصول التي ُيذعن هبا العلامء واملفكّرون .وكذا هو احلال
بالنسبة إىل األديان السامو ّية ،وال س ّيام اإلسالم ،إذ ّإّنا ليست ُمستثناة من هذا
األصل ،لذا نالحظ ّ
تركت فيكم خليفتني ،كتاب
أن رسول اهلل ݕ قال « :يإّن
ُ
عّيل احلوض» .كام أكّد صلوات اهلل
اهلل وأهل بيتي ،ي
وإّنام لن يفرتقا حتيى يردا َ
ٍ
حديث آخر عىل ّ
أن خلفاءه من أهل البيت هم اثنا عرش إماما .ولكن،
عليه يف
من هم هؤالء اخللفاء؟ وما هي خصائصهم؟ وما هو شأّنم بني العلامء
ٍ
ٍ
واستفسارات ُتطرح حوهلم ،حيث قام
أسئلة
املسلمني؟ وما إىل ذلك من
الباحث الكريم الشيخ (آل حمسن) ببياّنا واإلجابة عنها معتمدا يف ذلك عىل
النصوص املعتربة لدى أهل السنّة.
احلج والزيارة نتقدّ م بجزيل الشكر وفائق االمتنان للباحث
وباسم معهد ّ
الكريم ،سائلني اهلل تبارك وتعاىل أن يو ّفقه خلدمة مدرسة أهل البيت :أفضل
ٍ
توفيق ،وأن جيعل هذا األثر خطوة نحو ترسيخ الوحدة بني املسلمني.
إنه ويل التوفيق.
معهد احلج والزيارة
فرع الكالم واملعارف

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س ّيد األنبياء واملرسلني،
وعىل آله الط ّيبني الطاهرين املعصومني ،وبعد:
فإن كثريا من املسلمني ال يعرفون عن أئمة أهل البيت ݜ شيئا ذا بال،
إال القليل الذي سمعوه عن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واإلمامني
احلسن واحلسني ݜ ،والكثري منهم مل يسمع باإلمام عيل بن احلسني زين
العابدين ݠ ،ومن جاء بعده من أئمة أهل البيت ݜ.
وكان خلفاء الدولتني :األموية والعباسية الذين تعاقبوا عىل حكم
املسلمني ومن جاء بعدهم حاولوا جهدهم التعتيم عىل أهل البيت ݜ ،وصد
الناس عنهم ،ورصف األنظار إىل غريهم ممن ال يدانيهم يف علم وال يف عمل وال
يف فضل؛ ألّنم رأوا أن أمرهم ال يستقيم إال بذلك ،رغم أن مجلة وافرة من
أحاديث النبي ݕ أكَدت عىل أن أهل البيت ݜ هلم حقوق كثرية عىل هذه
ّ
وحذرت األمة من هدرها أو التهاون يف أدائها ،ومع ذلك فإن هذه
األمة،
احلقوق قد ُأهدرت وضاعت ،ومل تؤ َد إىل أهل البيت ݜ ،وإنام ُرصفت عنهم
إىل غريهم.
ومع أن كثريا من الناس يعرفون بعض حقوق أهل البيت ݜ ،إال أّنم
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ال يعرفون أهل البيت هؤالء الذين جتب هلم تلك احلقوق ،مع أن معرفتهم هي
أهم حقوقهم ،بل إن كل حقوقهم األخرى يتوقف أداؤها هلم عىل تلك املعرفة.
فألجل كل ذلك كان من الرضوري التعريف بأئمة أهل البيت ݜ
الذين جهلهم كثري من الناس مع ما هلم من عظيم احلقوق ،كي يتمكن املسلم
من أدائها إليهم ،حتى ال يكون ممن ظلمهم أو أعان عىل ظلمهم ،وأسأل املوىل
َ
جل شأنه أن يتق َبل مني هذا القليل ،إنه قريب سميع جميب ،واحلمد هلل رب
العاملني ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الط ّيبني الطاهرين.
 22شهر رمضان 3411هـ

عيل آل حمسن

حقوق أهل البيت ݜ
أمجع الشيعة وأهل السنة عىل فضل أهل البيت ݜ ،ووجوب مو ّدهتم،
وحرمة بغضهم ومعاداهتم ،ومل ُجيمع الشيعة وأهل السنة عىل فضل فئة من
الناس كام أمجعوا عىل فضل أهل البيت ݜ بخصوصهم دون غريهم.
ويعود السبب يف ذلك إىل وجود أحاديث صحيحة معلومة الصدور عن
رسول اهلل ݕ ،مشتملة عىل حث األ ّمة عىل مو ّدة أهل البيت ݜ ،والتأكيد
والتمسك بحبلهم ،والتحذير من معاداهتم ،أو قطيعتهم ،أو
عىل ا ّتباعهم
ّ
إيذائهم ،فضال عن قتاهلم وقتلهم.
وهلذا فإن كلامت علامء أهل السنة قد تضافرت يف بيان عقيدهتم يف أهل
البيت ݜ ،وما هلم من فضل ،وما جيب هلم عىل األمة من حقوق.
واألحاديث التي أرشنا إليها آنفا اشتملت عىل بيان بعض حقوق أهل
البيت ݜ التي ال يسع املسلم أن يتهاون فيها.
ومن هذه احلقوق:
 -3وجوب مودهتم وحرمة بغضهم.
 -2احلث عىل الصالة عليهم.
 -1وجوب اتباعهم والتمسك بحبلهم.
 -4وجوب دفع اخلمس هلم ݜ.
 -5وجوب اختاذهم خلفاء عىل هذه األمة.
ونحن سنتكلم يف هذه األمور باختصار.

وجوب مودة أهل البيت ݜ وحرمة بغضهم
اتفق الشيعة وأهل السنة عىل وجوب حم ّبة أهل البيت ݜ ،ولزوم
مو ّدهتم ،وحرمة بغضهم ومعاداهتم ،وقد َ
دل عىل ذلك من آيات الكتاب العزيز
قوله تعاىل :ݨ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤݩ [الشورى.]21 :
وهذه اآلية واضحة الداللة عىل وجوب حم ّبة قربى النبي ݕ كام قال أئمة
أهل البيت ݜ ،فقد روى الكليني ݞ بسنده عن زرارة ،عن عبد اهلل بن
عجالن ،عن أيب جعفر ݠ يف قوله تعاىل :ݨﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤݩ ،قال :هم األئمة ݜ(.)3
وهو قول معروف لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ݟ.
فقد روى السدي ،عن أيب الديلم قال :ملا جيء بعيل بن احلسني أسريا،
فأقيم عىل درج دمشق ،قام رجل من أهل الشام فقال :احلمد هلل الذي قتلكم
واستأصلكم ،وقطع قرين الفتنة .فقال له عيل بن احلسني :أقرأت القرآن؟ قال:
نعم .قال :أقرأت آل حم؟ قال :قرأت القرآن ،ومل أقرأ آل حم .قال :ما قرأت:
ݨ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤݩ؟ قال :وإنكم ألنتم هم؟ قال :نعم(.)2
وروى الشيخ حممد بن عيل بن بابويه املعروف بالصدوق ݞ يف أماليه
حديثا جاء فيه :فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام ،فقال هلم :احلمد هلل الذي
قتلكم وأهلككم وقطع قرن الفتنة .فلم يأل عن شتمهم ،فلام انقىض كالمه ،قال
( )3الكايف .431/3
( )2تفسري الطربي  ،31/25وقد ذكر هذا القول عن عيل بن احلسني ݠ أيضا :ابن كثري يف تفسري
القرآن العظيم  ،332/4وابن اجلوزي يف زاد املسري  ،337/7والقرطبي يف اجلامع ألحكام
القرآن  ،23/31وغريهم.
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عز وجل؟ قال :نعم .قال :أما
له عيل بن احلسني ݟ :أما قرأت كتاب اهلل َ
قرأت هذه اآلية :ݨ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤݩ؟ قال :بىل .قال :فنحن
أولئك.
إىل أن قال :فرفع الشامي يده إىل السامء ،ثم قال :اللهم إين أتوب إليك.
ثالث مرات ،اللهم إين أبرأ إليك من عدو آل حممد ،ومن قتلة أهل بيت حممد،
لقد قرأت القرآن فام شعرت هبذا قبل اليوم(.)3
ومع ذلك فقد حاول بعضهم رصف هذه اآلية عن مو ّدة قربى رسول اهلل
ݕ إىل معان أخرى متك َلفة ال تصح.
وسواء د َلت هذه اآلية عىل وجوب مو ّدة أهل البيت أم مل تدل فإن
األحاديث الدالة عىل ذلك كثرية.
منها :ما أخرجه الرتمذي بسنده عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ﷺ:
أح ّبوا اهلل ملا يغذوكم من نعمه ،وأح ّبوين بحب اهلل ،وأح ّبوا أهل بيتي حل ّبي(.)2
وأخرج أيضا بسنده عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلرث بن عبد املطلب:
أن العباس بن عبد املطلب دخل عىل رسول اهلل ﷺ مغضبا وأنا عنده ،فقال :ما
أغضبك؟ قال :يا رسول اهلل ما لنا ولقريش؟ إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه
امحر
مبرشة ،وإذا لقونا لقونا بغري ذلك! قال :فغضب رسول اهلل ﷺ حتى َ
وجهه ،ثم قال :والذي نفيس بيده ال يدخل قلب رجل اإليامن حتى حي ّبكم هلل
ورسوله(.)1
وأخرج ابن حبان واحلاكم عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل
ﷺ :والذي نفيس بيده ،ال يبغضنا أهل البيت رجل إال أدخله اهلل النار(.)4
( )3أمايل الصدوق.343 :
( )2سنن الرتمذي  .114/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
( )1نفس املصدر  ،152/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وصححه احلاكم ،كام صححه األلباين يف
( )4صحيح ابن حبان  .415/35املستدرك ،312/1
ّ
سلسلة األحاديث الصحيحة .141/5
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وأخرج احلاكم بسنده عن عبد اهلل بن عباس ݡ ،أن رسول اهلل ﷺ قال:
يا بني عبد املطلب ،إين سألت اهلل لكم ثالثا :أن يثبت قائمكم ،وأن هيدي
ضا َلكم ،وأن يع ّلم جاهلكم ،وسألت اهلل أن جيعلكم جوداء نجداء رمحاء ،فلو
أن رجال صفن بني الركن واملقام ،فصىل وصام ،ثم لقي اهلل وهو مبغض ألهل
بيت حممد دخل النار(.)3
ومن طرق الشيعة ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن األصبغ بن
نباتة ،قال :قال أمري املؤمنني ݠ :سمعت رسول اهلل ݕ يقول :أنا سيد ولد
آدم ،وأنت يا عيل واألئمة من بعدك سادة أمتي ،من أح َبنا فقد أحب اهلل ،ومن
أبغضنا فقد أبغض اهلل ،ومن واالنا فقد واىل اهلل ،ومن عادانا فقد عادى اهلل،
ومن أطاعنا فقد أطاع اهلل ،ومن عصانا فقد عىص اهلل(.)2
وبسنده عن اإلمام عيل بن موسى الرضا ݠ ،قال :قال رسول اهلل ݕ:
من أح َبنا أهل البيت حرشه اهلل تعاىل آمنا يوم القيامة(.)1
وروى الكليني ݞ بسنده عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ݠ أنه
أحب الدنيا وواىل غرينا ،ومن عرف ح َقنا
أحب اهلل من
قال يف حديث :واهلل ما
َ
َ
أحب اهلل تبارك وتعاىل(.)4
وأح َبنا فقد َ
وبسنده عن أيب عبد اهلل الصادق ݠ عن رسول اهلل ݕ أنه قال يف
حديث :وأساس اإلسالم ح ّبنا أهل البيت(.)5
وهلذا تضافرت كلامت أعالم الشيعة وأهل السنة يف القول بوجوب حم ّبة
أهل البيت ݜ.
( )3املستدرك  ،313/1قال احلاكم :هذا حديث حسن صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه.
ووافقه الذهبي.
( )2أمايل الصدوق.184 :
( )1عيون أخبار الرضا ݠ .14/2
( )4الكايف .321/8
( )5نفس املصدر .41/2
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قال ابن تيمية يف عقيدته الواسطية يف بيان عقيدة أهل السنة :وحي ّبون أهل
بيت رسول اهلل ﷺ ،ويتولوّنم ،وحيفظون فيهم وصية رسول اهلل ﷺ حيث قال
يوم غدير خم« :أذ ّكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكّركم اهلل يف أهل بيتي» ،وقال أيضا
عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جيفو بني هاشم ،فقال« :والذي
للعباس ّ
نفيس بيده ال يؤمنون حتى حي ّبوكم هلل ولقرابتي» ،وقال« :إن اهلل اصطفى بني
إسامعيل ،واصطفى من بني إسامعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قريشا،
واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم»(.)3
وقال ابن كثري :وال ننكر الوصاة بأهل البيت ،واألمر باإلحسان إليهم،
واحرتامهم وإكرامهم ،فإّنم من ذرية طاهرة ،من أرشف بيت ُوجد عىل وجه
األرض ،فخرا وحسبا ونسبا ،وال سيام إذا كانوا م ّتبعني للسنة النبوية الصحيحة
وذريته،
الواضحة اجللية كام كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه ،وعيل وأهل بيته ّ
ريض اهلل عنهم أمجعني(.)2
وقال شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ݞ :املراد بذلك
مودة ذوي القربى الذين جتب طاعتهم ،وليس إذا علمنا وجوب طاعتهم
باإلمامة وحم َبتهم علينا ال جيوز أن جتب علينا حم َبتهم وقد قال اهلل تعاىل :ݨﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ݩ ،وإن كنا علمنا وجوب طاعة اهلل ورسوله
بالعقل والعلم املعجز ،وليس يمتنع أن يكون املراد مجيع أهل البيت وأنه جتب
علينا حم ّبتهم ومو ّدهتم ملكان نسبهم ،وإن وجب علينا أن نبغضهم ملكان فسقهم،
وعندنا جتتمع املحبة يف شخص واحد عىل إيامنه وطاعته ،مع البغض له عىل
فسقه ومعاصيه ،وإنام خيالف فيه أصحاب الوعيد من املعتزلة وغريهم(.)1
وقال العالمة احليل ݞ :وعليك بصلة الذرية العلوية؛ فإن اهلل تعاىل قد
( )3العقيدة الواسطية ضمن جمموع الفتاوى .302/1
( )2تفسري القرآن العظيم .331/4
( )1الرسائل العرش.138 :
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أ َكد الوصية فيهم ،وجعل مو ّدهتم أجر الرسالة واإلرشاد ،فقال تعاىل :ݨ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ݩ ،وقال رسول اهلل ݕ :إين شافع يوم القيامة
ذريتي ،ورجل بذل
ألربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا :رجل نرص ّ
أحب ذريتي باللسان والقلب ،ورجل سعى يف
ماله لذريتي عند املضيق ،ورجل َ
حوائج ذريتي إذا طردوا ورشدوا(.)3

( )3قواعد األحكام .735/1

الصالة على النيب ݕ وأهل بيته ݜ
زخرت كتب احلديث املشهورة بأحاديث صحيحة وواضحة ،ورد فيها
احلث عىل الصالة عىل النبي وآله امتثاال لقوله سبحانه وتعاىل :ݨﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿݩ
[األحزاب.]51 :
فقد أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام بسندمها عن عبد الرمحن بن
أيب ليىل ،قال :لقيني كعب بن عجرة ،فقال :أال أهدي لك هدية سمعتها من
النبي ﷺ؟ فقلت :بىل ،فأهدها يل .فقال :سألنا رسول اهلل ﷺ ،فقلنا :يا رسول
اهلل كيف الصالة عليكم أهل البيت ،فإن اهلل قد علمنا كيف نس ّلم عليكم؟ قال:
قولوا :اللهم ّ
صل عىل حممد وعىل آل حممد كام ص ّليت عىل إبراهيم وعىل آل
إبراهيم ،إنك محيد جميد ،اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل
إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد(.)3
وأخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن أيب مسعود األنصاري ،قال :أتانا
رسول اهلل ﷺ ونحن يف جملس سعد بن عبادة ،فقال له بشري بن سعد :أمرنا اهلل
تعاىل أن نصيل عليك يا رسول اهلل ،فكيف نصيل عليك؟ قال :فسكت رسول اهلل
ﷺ حتى متنَينا أنه مل يسأله ،ثم قال رسول اهلل ﷺ :قولوا :اللهم ّ
صل عىل حممد
وعىل آل حممد كام ص ّليت عىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام
باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد ،والسالم كام قد علمتم(.)2
وأخرج احلاكم بسنده عن أيب مسعود عقبة بن عمرو ،قال :أقبل رجل
( )3صحيح البخاري  .3043/2صحيح مسلم .105/3
( )2صحيح مسلم .105/3
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حتى جلس بني يدي رسول اهلل ﷺ ونحن عنده ،فقال :يا رسول اهلل أما السالم
عليك فقد عرفناه ،فكيف نصيل عليك إذا نحن صلينا عليك يف صالتنا صىل اهلل
عليك؟ قال :فصمت حتى أحببنا أن الرجل مل يسأله ،ثم قال :إذا أنتم صليتم
عيل فقولوا :اللهم ّ
صل عىل حممد النبي األمي وعىل آل حممد ،كام صليت عىل
َ
إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد النبي األمي وعىل آل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد(.)3
تشهد أحدكم يف
وعن عبد اهلل بن مسعود عن رسول اهلل ﷺ أنه قال :إذا َ
الصالة فليقل :اللهم ّ
صل عىل حممد وعىل آل حممد ،وبارك عىل حممد وعىل آل
وترمحت عىل إبراهيم وعىل
حممد ،وارحم حممدا وآل حممد ،كام ص َليت وباركت
َ
آل إبراهيم ،إنك محيد جميد(.)2
وروى الشيخ الكليني ݞ بسند صحيح عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد
يصىل عىل حممد وآل حممد(.)1
اهلل ݠ ،قال :ال يزال الدعاء حمجوبا حتى َ ى
دعى
ويف صحيحة صفوان اجلامل ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،قال :كل دعاء ُي ى
يصىل عىل حممد وآل حممد(.)4
اهلل َ
عز وجل به حمجوب عن السامء حتى َ ى
ويف صحيحة عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،قال :قال رسول اهلل
عيل وعىل أهل بيتي ُتذهب بالنفاق(.)5
ݕ :الصالة َ
ويف صحيحة حممد بن مسلم ،عن أحدمها ݟ ،قال :ما يف امليزان يشء
أثقل من الصالة عىل حممد وآل حممد ،وإن الرجل لتوضع أعامله يف امليزان فتميل
( )3املستدرك  ،403/3قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه
الذهبي.
( )2نفس املصدر  ،402/3قال احلاكم :وقد أسند هذا احلديث عن عبد اهلل بن مسعود بإسناد
صحيح.
( )1الكايف .413/2
( )4نفس املصدر.
( )5نفس املصدر.

الصالة عىل النبي ݕ وأهل بيته ݜ11 .........................................................

به ،ف ُيخرج ݕ الصالة عليه ،فيضعها يف ميزانه فريجح [به](.)3
عز وجل الصالة عىل رسوله ﷺ ،فقال:
قال اإلمام الشافعي :فرض اهلل َ
ݨﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿݩ
[األحزاب ،]51 :قال الشافعي :فلم يكن فرض الصالة عليه يف موضع أوىل منه يف
الصالة ،ووجدنا الداللة عن رسول اهلل ﷺ بام وصفت من أن الصالة عىل
رسوله ﷺ فرض يف الصالة ،واهلل تعاىل أعلم(.)2
وقال القايض عياض :اعلم أن الصالة عىل النبي ﷺ فرض عىل اجلملة،
غري حمدَ د بوقت؛ ألمر اهلل تعاىل بالصالة عليه ،ومحله األئمة والعلامء عىل
الوجوب ،وأمجعوا عليه(.)1
وقال ابن حجر اهليتمي املكي :وهبذا كله ا ّتضح قول الشافعي ݤ
صح عنه األمر بوجوهبا
بوجوب الصالة عىل النبي يف التشهد؛ ملا علمت منه أنه َ
صح عن ابن مسعود تعيني حم ّلها ،وهو بني التشهد والدعاء ،فكان
فيه ،ومن أنه َ
السنّة
القول بوجوهبا ،لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو احلق املوافق لرصيح ّ
ولقواعد األصوليني ،ويدل له أيضا أحاديث صحيحة كثرية استوعب ُتها يف
الر ّد الواضح عىل من شنَع عىل الشافعي،
رشحي اإلرشاد والعباب ،مع بيان َ
وبيان أن الشافعي مل يشذ ،بل قال به قبله مجاعة من الصحابة ،كابن مسعود،
وابن عمر ،وجابر ،وأيب مسعود البدري وغريهم ،والتابعني كالشعبي ،والباقر
رجحه
وغريهم كإسحاق بن راهويه ،وأمحد ،بل ملالك قول موافق للشافعي َ
مجاعة من أصحابه(.)4
وقال ابن كثري :ومن ههنا ذهب الشافعي ݥ إىل أنه جيب عىل املصيل أن
يصيل عىل رسول اهلل ﷺ يف التشهد األخري ،فإن تركه مل تصح صالته ،وقد رشع
( )3نفس املصدر .414/2
( )2األم .337/3
( )1الشفا بتعريف حقوق املصطفى .53/2
( )4الصواعق املحرقة .412/2
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بعض ّ
املتأخرين من املالكية وغريهم يشنّع عىل اإلمام الشافعي يف اشرتاطه ذلك
تفرد بذلك ،وحكى اإلمجاع عىل خالفه أبو جعفر
يف الصالة ،ويزعم أنه قد َ
الطربي والطحاوي واخلطايب وغريهم فيام نقله القايض عياض عنهم ،وقد
تعسف هذا القائل يف ر ّده عىل الشافعي ،وتك َلف يف دعواه اإلمجاع يف ذلك،
َ
وقال ما مل حيط به علام ،فإنا قد روينا وجوب ذلك واألمر بالصالة عىل رسول
ومفّس هبذا احلديث عن مجاعة من
اهلل ﷺ يف الصالة كام هو ظاهر اآلية،
َ
الصحابة ،منهم :ابن مسعود ،وأبو مسعود البدري ،وجابر بن عبد اهلل ،ومن
التابعني :الشعبي ،وأبو جعفر الباقر ،ومقاتل بن حيان .وإليه ذهب الشافعي ،ال
خالف عنه يف ذلك وال بني أصحابه أيضا ،وإليه ذهب اإلمام أمحد أخريا فيام
حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به ،وبه قال إسحاق بن راهويه ،والفقيه اإلمام
حممد بن إبراهيم املعروف بابن املواز املالكي رمحهم اهلل تعاىل ،حتى إن بعض
أئمة احلنابلة أوجب أن يقال يف الصالة عليه ﷺ كام ع َلمهم أن يقولوا ملا سألوه،
وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصالة عىل آله ،وممن حكاه البندنيجي،
وسليم الرازي ،وصاحبه نرص بن إبراهيم املقديس ،ونقله إمام احلرمني وصاحبه
الغزايل قوال عن الشافعي ،والصحيح أنه وجه ،عىل أن اجلمهور عىل خالفه،
وحكوا اإلمجاع عىل خالفه ،والقول بوجوبه ظاهر احلديث ،واهلل أعلم.
والغرض أن الشافعي ݥ لقوله بوجوب الصالة عىل النبي ﷺ يف الصالة سلف
وخلف كام تقدّ م ،وهلل احلمد واملنّة ،فال إمجاع عىل خالفه يف هذه املسألة ال قديام
وال حديثا ،واهلل أعلم(.)3
وقد اختلف يف املراد بالصالة عىل النبي ݕ عىل أقوال متعدّ دة ،من
أمهها:
القول األول :أن املراد بصالة اهلل تعاىل هو كل ما فعله اهلل تعاىل من كرامة
وتفضيل ورفع منزلة وثناء عليه وغري ذلك ،وصالة املالئكة الدعاء بذلك،
وصالة املؤمنني أن يقولوا :الله ّم ّ
صل عىل حممد وآل حممد.
( )3تفسري القرآن العظيم .508/1
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قال شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ݞ :يقول اهلل تعاىل
خمربا أنه يصيل ومالئكته عىل النبي ݕ ،وصالة اهلل تعاىل هو ما فعله به من
كراماته ،وتفضيله ،وإعالء درجاته ،ورفع منازله ،وثنائه عليه ،وغري ذلك من
أنواع إكرامه ،وصالة املالئكة عليه مسألتهم اهلل تعاىل أن يفعل به مثل ذلك.
بنبوة نب ّيه أن
املقرين ّ
ثم قال :ثم أمر تعاىل املؤمنني املصدّ قني بوحدانيته ّ
يص ّلوا أيضا عليه ،وهو أن يقولوا :اللهم ّ
صل عىل حممد وآل حممد ،كام ص ّليت
عىل إبراهيم وآل إبراهيم  -يف قول ابن عباس .ثم أمر املؤمنني أيضا أن يس ّلموا
ألمره تعاىل وأمر رسوله تسليام يف مجيع ما يأمرهم به ،والتسليم [أيضا] هو
الدعاء بالسالمة ،كقوهلم :س َلمك اهلل ،والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته،
وكقولك :السالم عليك يا رسول اهلل(.)3
القول الثاّن :أن صالة اهلل تعاىل هي ثناؤه عىل النبي وآله ،وتبجيله هلم،
وصالة املالئكة هي ثناؤهم عىل النبي ودعاؤهم له.
قال الطربيس ݞ :ݨﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ݩ ،معناه :أن اهلل
ويبجله بأعظم التبجيل،
يصيل عىل النبي ݖ ،ويثني عليه بالثناء اجلميل،
ّ
()2
ومالئكته يصلون عليه :يثنون عليه بأحسن الثناء ،ويدعون له بأزكى الدعاء .
القول الثالث :ما رواه الرتمذي يف سننه عن سفيان الثوري وغري واحد
من أهل العلم أّنم قالوا :صالة الرب :الرمحة ،وصالة املالئكة :االستغفار(.)1
قال القرطبي يف تفسريه :والصالة من اهلل رمحته ورضوانه ،ومن املالئكة
الدعاء واالستغفار ،ومن األمة الدعاء والتعظيم ألمره(.)4
ويشبه هذا املعنى ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن أيب املغرية عن
( )3التبيان يف تفسري القرآن .151/8
( )2جممع البيان يف تفسري القرآن .111/8
( )1سنن الرتمذي .151/2
( )4اجلامع ألحكام القرآن . 212/34
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أيب احلسن ݠ قال :قلت له :ما معنى صالة اهلل وصالة مالئكته وصالة
املؤمنني؟ قال :صالة اهلل رمحة من اهلل ،وصالة مالئكته تزكية منهم له ،وصالة
املؤمنني دعاء منهم له(.)3
صحت الرواية فال كالم يقال بعدها ،وإال فربام يقال :بام أن اهلل
قلت :إن َ
تعاىل ذكر كلمة ݨ ﭵ ݩ خربا عنه سبحانه وعن مالئكته ،فال بد أن يكون
صحة
قرر يف األصول من عدم ّ
معناها واحدا يف حق اهلل تعاىل وحق مالئكته ،ملا ت َ
استعامل اللفظ الواحد يف أكثر من معنى.
وعليه ،فلعل األرجح يف معنى الصالة هو الثناء اجلميل من دون تفريق
بني معنى صالة اهلل تعاىل وصالة املالئكة وصالة الناس.
وال خيفى أن الصالة هلا معان متعددة ختتلف بحسب مواقعها من الكالم،
واملنقول عن كتاب ابن خالويه أن الصالة هلا تسعة معان:
األول :الصالة املعروفة بالركوع والسجود .
الثاّن :الدعاء ،كقوله تعاىل :ݨ ﮡ ﮢﮣ ݩ [التوبة ،]301 :ومنه احلديث:
«إذا ُدعي أحدكم إىل طعام فل ُيجب ،فإن كان مفطرا فليأكل ،وإن كان صائام
فل ُي ّ
صل» ،أي فليد ُع ألرباب الطعام باملغفرة والربكة.
الثالث :الرمحة التي هي صالة اهلل ،قال السيد هباء الدين بن عبد احلميد
تفصيا من التكرار يف قوله تعاىل :ݨ ﭹ ﭺ
والشيخ مقداد :إّنا الرضوانّ ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿݩ [البقرة ،]357 :وقال ابن خالويه :العطف الختالف
اللفظني.
الرابع :التربيك ،كقوله تعاىل :ݨ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ݩ ،أي
يباركون عليه.
اخلامس :الغفران ،كقوله تعاىل :ݨﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿݩ،
( )3ثواب األعامل.388 :

الصالة عىل النبي ݕ وأهل بيته ݜ83 .........................................................

وقال ابن عباس :املؤمن إذا س َلم األمر هلل ،ورجع ،واسرتجع عند املصيبة ،كتب
له ثالث خصال من اخلري :الصالة من اهلل وهي املغفرة ،والرمحة ،وحتقيق سبيل
اهلدى.
السادس :الدّ ين واملذهب ،قال تعاىل حكاية عن قوم شعيب :ݨﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬݩ [هود ،]87 :أي دينك.
يت العصا بالنار إذا ل َينتها
السابع :اإلصالح والتسوية ،قال اجلوهري :ص ّل ُ
وقومتها ،وصليت الرجل نارا :أدخلته إليها ،وجعلته يصالها.
َ
الثامن :بيت النصارى ،ومنه قوله تعاىل :ݨﭯ ﭰ ﭱ ﭲݩ
[احلج ،]40 :ويقال هلذا البيت :صالة .قاله ابن خالويه.
التاسع :إحدى صلوي الدابة ،ومها ما اكتنف الذنب من يمني وشامل.
ويف الصالة عىل النبي وآله مباحث أخرى كثرية ال يسعها هذا الكتاب.

وجوب اتـّباع أهل البيت ݜ والتمسّك هبم
ذكر حفاظ احلديث يف كتبهم املشهورة أحاديث صحيحة وواضحة،
التمسك بال ّثقلني العظيمني اللذين خ َلفهام النبي
مشتملة عىل احلث املؤكَد عىل
ّ
ݕ هلذه األمة ،ومها القرآن الكريم وأئمة أهل البيت ݜ.
حديث الثقلني:

التمسك بالكتاب
أصح وأوضح األحاديث الدالة عىل وجوب
من
ّ
ّ
والعرتة النبوية الطاهرة :حديث الثقلني الذي ُروي بطرق كثرية وألفاظ متقاربة.

منها :ما أخرجه الرتمذي وغريه عن جابر بن عبد اهلل ،قال :رأيت رسول
اهلل ﷺ يف ح ّجته يوم عرفة ،وهو عىل ناقته القصواء خيطب ،فسمعته يقول :يا
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا :كتاب اهلل وعرتأ  أهل
أهيا الناس ،إين قد
ُ
بيتي(.)3
وأخرج الرتمذي أيضا عن زيد بن أرقم وأيب سعيد ،قاال :قال رسول اهلل
ﷺ :إين ٌ
متسكتم به لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من اآلخر،
تارك فيكم ما إن َ
يتفرقا حتى
كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتأ  أهل بيتي ،ولن َ
فوين فيهام(.)2
عيل احلوض ،فانظروا كيف خت ّل ّ
يردا َ
وصححه ووافقه الذهبي
وأخرج أمحد يف املسند ،واحلاكم يف املستدرك،
َ
حجة الوداع ونزل غدير خم،
عن زيد بن أرقم ،قال :ملا رجع رسول اهلل ﷺ من ّ

وصححه
( )3سنن الرتمذي  .112/5قال الرتمذي :وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
َ
األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة .542/1
صححه األلباين يف صحيح
( )2سنن الرتمذي  .111/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريبَ .
سنن ابن ماجة .541/1
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تركت فيكم
فأجبت ،إين قد
يت
ُ
ُ
أمر بدوحات ف ُقممن  ،فقال :كأين قد ُدع ُ
الثقلني ،أحدمها أكرب من اآلخر :كتاب اهلل تعاىل وعرتأ  ،فانظروا كيف خت ّلفوين
عيل احلوض.)2( ...
فيهام ،فإّنام لن َ
يتفرقا حتى يردا َ

وأخرج احلاكم النيسابوري أيضا بسنده عن زيد بن أرقم ،قال :نزل
رسول اهلل ﷺ بني مكة واملدينة عند شجرات مخس دوحات عظام ،فكنس
الناس ما حتت الشجرات ،ثم راح رسول اهلل ﷺ عشية فصىل ،ثم قام خطيبا،
فحمد اهلل وأثنى عليه وذكَر ووعظ ،فقال ما شاء اهلل أن يقول ،ثم قال :أهيا
ٌ
تارك فيكم أمرين لن تض ّلوا إن اتَبعتمومها ،ومها كتاب اهلل وأهل
الناس ،إين
()1
بيتي عرتأ . ...
وصححه ووافقه الذهبي عن زيد بن أرقم أيضا ،قال:
وأخرج احلاكم أيضا
َ
ٌ
تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل وأهل بيتي ،وإّنام لن
قال رسول اهلل ﷺ :إين
عيل احلوض(.)4
َ
يتفرقا حتى يردا َ
وغري ما ذكرناه كثري ،ال حاجة لذكره كله ،فمن أراده فلريجع إليه يف
مظا ّنه.
صحة سند حديث الثقلني:

صحح هذا احلديث أو ح َسنه مجع من أعالم أهل السنة ،منهم:
َ

صححا حديث
 -8 ،1احلاكم النيسابوري ،وشمس الدين الذهبي:
َ
الثقلني يف املستدرك وتلخيصه يف عدة مواضع ذكرنا بعضا منها آنفا.
 -3جالل الدين السيوطي :روى عن زيد بن ثابت ،قال :قال رسول اهلل
( )3الدوحات :األشجار العظيمة .و ُقممن :أي ُكنس ما حتتهن.
( )2املستدرك عىل الصحيحني  .338/1قال ابن كثري يف البداية والنهاية  :384/5قال شيخنا أبو
عبد اهلل الذهبي :وهذا حديث صحيح.
( )1املستدرك .338/1
( )4املصدر السابق .310/1
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ﷺ :إين تارك فيكم خليفتني :كتاب اهلل حبل ممدود ما بني السامء واألرض،
يتفرقا حتى يردا عىل احلوض.
وعرتأ  أهل بيتي ،وإّنام لن ّ
ورمز للحديث بالصحة يف اجلامع الصغري(.)3

 -1نور الدين اهليثمي :قال يف جممع الزوائد :عن زيد بن ثابت ،قال :قال
رسول اهلل ﷺ :إين تارك فيكم خليفتني :كتاب اهلل وعرتأ  أهل بيتي ،وإّنام لن
عيل احلوض.
يفرتقا حتى يردا َ
وقال :رواه أمحد ،وإسناده جيد(.)2

وقال يف موضع آخر :رواه الطرباين يف الكبري ،ورجاله ثقات(.)1
 -1البوصريي :روى عن عيل ݠ ،عن النبي ݕ  -يف حديث  -قال:
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا :كتاب اهلل ،سببه بيده ،وسببه
وقد
ُ
بأيديكم ،وأهل بيتي.
ثم قال :رواه إسحاق بسند صحيح(.)4
وروى عن زيد بن ثابت ،قال :قال رسول اهلل ﷺ :إين ٌ
تارك معكم ما إن
عيل
متسكتم به لن تض ّلوا :كتاب اهلل َ
َ
عز وجل وعرتأ  ،وإّنام لن يفرتقا حتى يردا َ
احلوض.
ثم قال :رواه أبو بكر بن أيب شيبة وعبد بن محيد ،ورواته ثقات(.)5
 -2ابن حجر العسقالّن :روى عن عيل ݠ ،عن النبي ݕ  -يف
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا :كتاب اهلل ،سببه
حديث – أنه قال :وقد
ُ
بيده ،وسببه بأيديكم ،وأهل بيتي.
( )3اجلامع الصغري .402/3
( )2جممع الزوائد .312/1
( )1نفس املصدر .370/3
( )4خمترص إحتاف السادة املهرة .314/1
( )5نفس املصدر .413/8
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ثم قال :هذا إسناد صحيح(.)3
صحح حديث الثقلني يف كتابه (الصواعق
 -2ابن حجر املكي اهليتميَ :
املحرقة).
ٌ
متسكتم به لن
صح أنه ﷺ قال :إين
قال :ومن ثم َ
تارك فيكم ما إن َ
تضلوا :كتاب اهلل وعرتأ (.)2
تركت فيكم
عيت فأجبت ،إين قد
ُ
وقال :ويف رواية صحيحة« :كأين قد ُد ُ
َ
وجل وعرتأ  ،فانظروا كيف
عز
الثقلني ،أحدمها آكد من اآلخر :كتاب اهلل َ
عيل احلوض» ...وهلذا احلديث طرق
ختلفوين فيهام ،فإّنام لن َ
يتفرقا حتى يردا َ
كثرية عن بضع وعرشين صحاب ًيا ،ال حاجة لنا إىل بسطها(.)1
 -2ابن كثري الدمشقي :قال يف تفسريه :وقد ثبت يف الصحيح أن رسول
ٌ
تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتأ ،
اهلل ﷺ قال يف خطبته بغدير خم :إين
()4
عيل احلوض .
وإّنام لن يفرتقا حتى يردا َ

 -1حممد نارص الدين األلباّن :ذكر هذا احلديث ضمن أحاديث سلسلته
وخرج بعض طرقه وأسانيده الصحيحة واحلسنة ،وذكر بعض
الصحيحة،
َ
وحسنها ،ووصف من ض َعف هذا احلديث بأنه حديث عهد بصناعة
شواهده
َ
احلديث ،وأنه ق َرص تقصريا فاحشا يف حتقيق الكالم عليه ،وأنه فاته كثري من
الطرق واألسانيد التي هي بذاهتا صحيحة أو حسنة ،فضال عن الشواهد
املصححني للحديث من العلامء؛ إذ اقترص
واملتابعات ،وأنه مل يلتفت إىل أقوال
ّ
يف خترجيه عىل بعض املصادر املطبوعة املتداولة دون غريها ،فوقع يف هذا اخلطأ
الفادح يف تضعيف احلديث الصحيح(.)5
( )3املطالب العالية .15/4
( )2الصواعق املحرقة .428/2
( )1نفس املصدر .151/2
( )4تفسري القرآن العظيم .331/4
( )5سلسلة األحاديث الصحيحة .155/4
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داللة حديث الثقلني:

قوله ݕ« :إّن تارك» أو «إّن خم ّلف» :فيه إشعار بعظم وأمهية ما سيخ ّلفه
أو سيرتكه لأل ّمة من بعده؛ ألن ما خي ّلفه النبي ݕ لأل ّمة ال بد أن يكون نفيسا
وخطريا.
ثم إنه  -بقرينة ما سيأأ   -ال بد أن يكون منبعا من منابع العلم ،ومصدرا
يورثون لأل َمة دراهم أو دنانري ،وإنام
من مصادر اهلداية واحلكمة؛ ألن األنبياء ال ّ
يورثون هلم اهلداية والعلم واحلكمة.
ّ
يورثوا دينارا وال درمها،
وقد روي عن النبي ݕ أنه قال :إن األنبياء مل ّ
ورثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ بحظ وافر(.)3
وإنام َ

وبني أّنام :كتاب
وقوله ݕ« :الثقلني» :ذكرمها النبي ݕ يف احلديثَ ،
اهلل ،والعرتة النبو ّية الطاهرة.
قال ابن حجر :س َمى رسول اهلل ﷺ القرآن وعرتته  -وهي األهل والنسل
والرهط األدنون  -ثقلني؛ ألن الثقل كل نفيس خطري مصون ،وهذان كذلك؛ إذ
كل منهام معدن العلوم اللدنية ،واألرسار واحلكم العلية ،واألحكام الرشعية،
والتمسك هبم ،والتعلم منهم ،وقال :احلمد هلل الذي
ولذا حث ﷺ عىل االقتداء
ّ
جعل فينا احلكمة أهل البيت .وقيلُ :س ّميا ثقلني لثقل وجوب رعاية
حقوقهام(.)2
قلت :وهذا املعنى للثقلني ذكره أرباب املعاجم اللغوية ،منهم ابن منظور
يف لسان العرب ،وابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث ،واهلروي يف غريب
احلديث ،وغريهم.
قال ابن منظور :قال ثعلبُ :س ّميا ثقلني ألن األخذ هبام ثقيل ،والعمل هبام
ثقيل ،قال :وأصل ال َثقل أن العرب تقول لكل يشء نفيس خطري مصون :ثقل.
( )3سنن الرتمذي .41/5
( )2الصواعق املحرقة .443/2
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فساممها «ثقلني» إعظاما لقدرمها ،وتفخيام لشأّنام(.)3
َ
وقريب من ذلك كالم ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث،
والفريوزآبادي يف القاموس املحيط(.)2
سمى كتاب اهلل وأهل بيته هبام لعظم قدرمها؛ وألن
وقال املال عيل القاريَ :
العمل هبام ثقيل عىل تابعهام(.)1
وقال الزخمرشي :الثقل املتاع املحمول عىل الدابة ،وإنام قيل للجن
واإلنس الثقالن؛ ألّنام ُق َط ُ
ان األرض ،فكأّنام أثقالها ،وقد ش َبه هبام الكتاب
()4
والعرتة يف أن الدين يستصلح هبام ،ويعمر كام عمرت الدنيا بالثقلني .
قوله ݕ« :وعرتيت أهل بيتي»:
قال ابن منظور يف لسان العرب :عرتة الرجل :أقرباؤه من ولد وغريه...
وقال أبو عبيد وغريه :عرتة الرجل و ُأرسته وفصيلته :رهطه األدنون[ .وقال]
أخص أقاربه .وقال ابن األعرايب :العرتة :ولد الرجل
ابن األثري :عرتة الرجل
ّ
وذر ّيته وعقبه من ُصلبه ،قال :فعرتة النبي ﷺ ولد فاطمة البتول ݝ .وروي
ّ
عن أيب سعيد قال :العرتة ساق الشجرة ،قال :وعرتة النبي ﷺ عبد املطلب
وولده .وقيل :عرتته أهل بيته األقربون ،وهم أوالده وعيل وأوالده .وقيل:
عرتته األقربون واألبعدون منهم ...إىل آخر ما قال(.)5
تمسك به من بعده ،فال بد أن
وأقول :ملا كان النبي ݕ يف صدد بيان ما ُي َ
يكون كالمه ݕ واضحا غري مبهم؛ ألن اإلهبام يتناىف مع غرضه ݕ ،وهو
هداية الناس من بعده ،وال سيام مع علمه ݕ بأن األمة ستختلف من بعده إىل
فرق وطوائف كثرية.
( )3لسان العرب .88/33
( )2النهاية يف غريب احلديث  .231/3القاموس املحيط.875 :
( )1مرقاة املفاتيح .531/30
( )4الفائق يف غريب احلديث .350/3
( )5لسان العرب .518/4
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فّس النبي ݕ املراد بعرتته يف كل األحاديث التي سقناها إليك
ولذا َ
وغريها بأّنم أهل بيته ،واألحاديث األخرى الكثرية أوضحت بام ال حيتمل
اللبس أن أهل البيت هم :عيل ،وفاطمة ،وأبناؤمها ݜ ،ولذا كان النبي ݕ يف
غنى عن بياّنم جمدَ دا يف حديث الثقلني؛ ألنه ݕ قد أحاهلم عىل ما هو معلوم
عندهم ،وواضح لدهيم.
ولوضوح املراد بالعرتة عند القوم ال نرى يف كل تلك األحاديث واحدا
ممن سمع هذا احلديث من النبي ݕ يسأله عن العرتة من هم؟ أو يستفّس عن
التمسك هبم من يكونون؟
أهل البيت الذين جيب
ّ
عيل ،وفاطمة،
واألحاديث التي د َلت عىل أن املراد بأهل بيته ݕ همّ :
وأبناؤمها ݜ ،كثرية:
منها :ما أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده عن سعد بن أيب وقاص أنه قال
يف حديث طويل :و َملا نزلت هذه اآلية ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾
عمران ،]13 :دعا رسول اهلل ﷺ عل ًيا ،وفاطمة ،وحسنا ،وحسينا ،فقال :اللهم
هؤالء أهيل(.)3
[آل

وأخرج مسلم أيضا يف صحيحه عن عائشة ،قالت :خرج النبي ﷺ غداة
وعليه مرط ُمر َحل( )2من شعر أسود ،فجاء احلسن بن عيل فأدخله ،ثم جاء
احلسني فدخل معه ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،ثم جاء عيل فأدخله ،ثم قال:
﴿ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ﴾(.)1
وصححه،
وحسنه ،واحلاكم يف املستدرك
وأخرج الرتمذي يف سننه
َ
َ
يمر بباب فاطمة ستة
وغريمها عن أنس بن مالك وغريه :أن رسول اهلل ﷺ كان ّ
أشهر إذا خرج إىل صالة الفجر ،يقول :الصالة يا أهل البيت﴿ ،ﮇ ﮈ ﮉ
( )3صحيح مسلم .3873/4
الرحال.
( )2املرط :كساء من صوف ،أو من خز أو غريمها،
َ
واملرحل :الذي ُنقش فيه تصاوير ّ
( )1صحيح مسلم .3881/4

 ......................................................................... 38أئمة أهل البيت ݜ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾(.)3
وأخرج احلاكم عن عامر بن سعد ،قال :قال معاوية لسعد بن أيب وقاص
ذكرت ثالثا
ب ما
ݤ :ما يمنعك أن
ُ
أس ّ
َ
تسب ابن أيب طالب؟ قال :فقال :ال ُ
ب إ َيل من محر النعم .قال:
قاهلن له رسول اهلل ﷺ ،ألن تكون يل واحدة منهن أح ّ
ما هن يا أبا إسحاق؟ قال :ال أس ّبه ما ذكرت حني نزل عليه الوحي فأخذ عل ًيا
رب إن هؤالء أهل بيتي(.)2
وابنيه وفاطمة ،فأدخلهم حتت ثوبه ،ثم قالّ :
وأخرج احلاكم أيضا يف املستدرك عن أم سلمة ،قالت :يف بيتي نزلت
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ ،قالت :فأرسل رسول اهلل
عيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،فقال :هؤالء أهل بيتي(.)1
ݕ إىل ّ

إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية الدا ّلة عىل ما قلناه ،فراجع إن شئت:
مسند أمحد بن حنبل ،جممع الزوائد ،اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ،السنن
الكربى للبيهقي ،مسند أيب داود الطياليس ،خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب
كرم اهلل وجهه ،كتاب السنة البن أيب عاصم ،وغريها(.)4
طالب َ

( )3سنن الرتمذي  .225/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .املستدرك
 ،358/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.
( )2املستدرك  ،337/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه هبذه
مر يف حديث
السياقة ،وقال الذهبي :عىل رشط مسلم فقط .وأخرجه أيضا بلفظ قريب مما َ
طويل آخر  ،341/1وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه هبذه السياقة.
ووافقه الذهبي.
( )1املستدرك  ،358/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ،ومل خيرجاه .ووافقه
وصححه يف املوضعني،
الذهبي .وأخرجه أيضا يف  351/1عن واثلة بن األسقع وعن عائشة،
َ
ووافقه الذهبي فيهام.
( )4مسند أمحد بن حنبل  .121 ،212/1 ،307/4 ،110 ،385/3جممع الزوائد -311/1
 .374اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان  .13/1السنن الكربى للبيهقي .350-341/2
كرم اهلل وجهه،10 :
مسند أيب داود الطياليس .274 :خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب َ
 .47كتاب السنة البن أيب عاصم .588/2
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ثم إن املراد من العرتة ههنا هم أئمة الدين من أهل البيت النبوي ،ال كل
من انتسب إىل النبي ݕ من نسل الس ّيدة فاطمة ݝ؛ ألن مقتىض األمر
التمسك هبم ال بد أن يكونوا علامء بررة
بالتمسك بالعرتة هو أن الذين جيب
ّ
ّ
التمسك هبم عاصام من الوقوع يف الضالل.
حتى يكون
ّ
نص غري واحد من أعالم أهل السنة عىل أن املراد بالعرتة هم العلامء
وقد َ
اجلهال:
ال ّ
قال املناوي :قال احلكيم :واملراد بعرتته هنا العلامء العاملون؛ إذ هم الذين
ال يفارقون القرآن ،أما نحو جاهل وعامل خملط فأجنبي عن املقام(.)3
وقال ابن حجر اهليتمي :ثم الذين وقع احلث عليهم منهم إنام هم
وسنَة رسوله ،إذ هم الذين ال يفارقون الكتاب إىل احلوض،
العارفون بكتاب اهلل ُ
ويؤ ّيده اخلرب السابق« :وال تع ّلموهم فإّنم أعلم منكم» ،ومت َيزوا بذلك عن بقية
ورشفهم بالكرامات
العلامء؛ ألن اهلل أذهب عنهم الرجس ،و َ
طهرهم تطهرياَ ،
مر بعضها(.)2
الباهرة واملزايا املتكاثرة ،وقد َ
أقول :أجىل مصاديق هؤالء العلامء من العرتة النبوية الطاهرة هم أئمة
أهل البيت االثنا عرش ݜ ،فإّنم الذين ا َتفقت األ َمة عىل حسن سريهتم،
وطيب رسيرهتم ،وأمجعوا عىل أّنم علامء ُيقتدى هبم ،و ُتقتفى آثارهم ،وسيأأ  ما
مفصال إن شاء اهلل تعاىل.
يبني ذلك َ
ّ
التمسك هبام يؤ ّدي إىل
متسكتم هبام» يدل عىل أن ترك
ّ
وقوله ݕ« :ما إن َ
الضالل؛ ألن املرشوط عد ٌم عند عدم رشطه.
قال املناوي يف رشح احلديث :يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه ،وانتهيتم
بنواهيه ،واهتديتم هبدي عرتأ  ،واقتديتم بسريهتم ،فلن تضلوا .قال القرطبي:
وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتيض وجوب احرتام أهله ،وإبرارهم،
( )3فيض القدير .34/1
( )2الصواعق املحرقة .442/2
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وتوقريهم ،وحم َبتهم ،وجوب الفرائض املؤكَدة التي ال عذر ألحد يف التخ ّلف
عنها ،هذا مع ما ُعلم من خصوصيتهم بالنبي ݕ ،وبأّنم جزء منه ،فإّنم
أصوله التي نشأ عنها ،وفروعه التي نشؤوا عنه ،كام قال :فاطمة بضعة مني(.)3
وقال التفتازاين :التّصافهم بالعلم والتقوى مع رشف النَسب ،أال ُيرى أنه
التمسك هبام منقذا من الضاللة ،وال معنى
ﷺ قرّنم بكتاب اهلل يف كون
ّ
للتمسك بالكتاب إال األخذ بام فيه من العلم واهلداية ،فكذا يف العرتة(.)2
ّ
وقال الدهلوي :إن رسول اهلل ﷺ قال« :إين تارك فيكم الثقلني ،فإن
متسكتم هبام لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من اآلخر :كتاب اهلل وعرتأ  أهل
َ
بيتي» ،وهذا احلديث ثابت عند الفريقني :أهل السنة والشيعة ،وقد ُعلم منه أن
بالتمسك هبذين
رسول اهلل ﷺ أمرنا يف املقدّ مات الدينية واألحكام الرشعية
ّ
العظيمي القدر ،والرجوع إليهام يف كل أمر ،فمن كان مذهبه خمالفا هلام يف األمور
الرشعية اعتقادا وعمال فهو ضال ،ومذهبه باطل ال ُيعبأ به ،ومن جحد هبام فقد
الردى(.)1
غوى ،ووقع يف مهاوي َ
بالتمسك دون اإلمساك يدل عىل قوة االقتداء هبام وشدّ ة
أقول :والتعبري
ّ
اتّباعهام ،وعليه فال ينجو من الضالل من أخذ بيشء منهام ،واتّبع غريمها،
ومتذهب بمذهب غريمها.
التمسك بأحدمها غري ٍ
منج من الوقوع يف
وقوله ݕ« :هبام» يدل عىل أن
ّ
()4
الضالل ،وبذلك يتّضح أن قول عمر« :حسبنا كتاب اهلل» يتناىف مع ما قاله
( )3فيض القدير .34/1
( )2رشح املقاصد .101/5
( )1خمترص التحفة االثني عرشية.52 :
( )4قاله عمر ملا أراد النبي ݕ أن يكتب يف مرضه كتابا ال تضل به األمة من بعده ،وهذا احلديث
مروي عن ابن عباس ݤ ،قال :ملا اشتد بالنبي ﷺ وجعه قال :ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا ال
تضلوا بعده .قال عمر :إن النبي ﷺ غلبه الوجع ،وعندنا كتاب اهلل حسبنا .فاختلفوا وكثر
اللغط ،قال :قوموا عني ،وال ينبغي عندي التنازع .فخرج ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ݛ
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النبي ݕ يف هذه األحاديث.
عّيل احلوض».
وقوله ݕ« :وإّنام لن يفرتقا حتى ِيردا َ
قال املناوي :ويف هذا مع قوله أوال« :إين تارك فيكم» تلويح بل ترصيح
ووّص أ َمته بحسن معاملتهام،
بأّنام  -أي الكتاب والعرتة  -كتوأمني خ َلفهام،
َ
وإيثار ح ّقهام عىل أنفسهم ،واستمساك هبام يف الدين ،أما الكتاب فألنه معدن
العلوم الدينية ،واألرسار واحلكم الرشعية ،وكنوز احلقائق ،وخفايا الدقائق.
يب العنرص يؤ ّدي إىل
وأما العرتة فألن العنرص إذا طاب أعان عىل فهم الدين ،فط ُ
حسن األخالق ،وحماسنها تؤ ّدي إىل صفاء القلب ونزاهته وطهارته(.)3
يتفرقا» ،ويف بعض
أقول :ورد يف بعض ألفاظ احلديث قوله« :وإّنام لن َ
التفرق إنام يكون
التفرق واالفرتاق أن ّ
آخر قال« :وإّنام لن يفرتقا» ،والفرق بني ّ
يف األجسام ،وأما االفرتاق ففي اآلراء.
وعليه ،فإن أهل البيت ݜ ال يفرتقون عن كتاب اهلل من جهتني:
اجلهة األوىل :أّنم ال يفرتقون عن القرآن يف أقواهلم وفتاواهم ،فإّنا دائام
موافقة ملعاين القرآن الظاهرة والباطنة؛ ولوال ذلك لوقعوا يف خمالفة الكتاب
العزيز من حيث ال يعلمون ،فيقع االفرتاق بني الكتاب والعرتة ،وهو ما نفاه
هذا احلديث ،وحتقق التعارض بني عالمتي احلق يستلزم وقوع الناس يف مزيد
من الضالل واحلرية.
اجلهة الثانية :أّنم ال يفرتقون عن القرآن يف أفعاهلم وسلوكهم؛ وذلك
أّنم َملا علموا معاين القرآن وفهموا مجيع مقاصده عملوا بام فيه يف مجيع شؤوّنم
وأحواهلم ،فال يقع منهم ما خيالفه ،ال عن عمد ،وال عن جهل ،وال عن سهو،
وال غفلة ،ولوال ذلك الفرتقوا عنه يف بعض أحواهلم ،فال يصح وصفهم حينئذ
ݚ ما حال بني رسول اهلل ﷺ وبني كتابه .أخرجه البخاري  ،323 ،85/4 ،18/3وأخرجه مسلم
يف صحيحه  3251-3257/1بألفاظ متقاربة.
( )3فيض القدير .35/1
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بأّنم ال يفرتقون عنه وال يفرتق عنهم ،وهذا دليل عىل عصمتهم؛ ألن القرآن
الكريم معصوم عن اخلطأ والزلل؛ ألنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،ومن كان موافقا للمعصوم يف مجيع أقواله وأفعاله فهو معصوم مثله.
يتفرقا» هو أن أهل البيت ݜ ال يفارقون
ومعنى أن الكتاب والعرتة «لن َ
للتمسك به من أهل البيت
القرآن يف الوجود ،فال بد من وجود من يكون أهال
ّ
التمسك هباتني
يتوجه احلث املذكور عىل
ݜ يف كل زمان إىل قيام الساعة ،حتى ّ
ّ
العالمتني عىل مر العصور.
التمسك بالكتاب وبالسنة
قال ابن حجر :واحلاصل أن احلث وقع عىل
ّ
وبالعلامء هبام من أهل البيت ،ويستفاد من جمموع ذلك بقاء األُمور الثالثة إىل
قيام الساعة(.)3
التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع
وقال :ويف أحاديث احلث عىل
ّ
للتمسك به إىل يوم القيامة ،كام أن الكتاب العزيز كذلك ،وهلذا
متأهل منهم
ّ
ّ
كانوا أمانا ألهل األرض كام يأأ  ،ويشهد لذلك اخلرب السابق« :يف كل خلف من
ُأمتي عدول من أهل بيتي »...إىل آخره(.)2
وقال املناوي :قال الرشيف :هذا اخلرب ُيفهم وجود من يكون أهال
للتمسك به من أهل البيت والعرتة الطاهرة يف كل زمن إىل قيام الساعة حتى
ّ
التمسك به ،كام أن الكتاب كذلك ،فلذلك كانوا أمانا
يتوجه احلث املذكور إىل
َ
ّ
()1
ألهل األرض ،فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض .
فوّن فيهام»:
وقوله ݕ« :فانظروا كيف خت يل ي
معناه :فانظروا ألنفسكم ماذا ختتارون؟ هل تسلكون سبيل اهلدى باتباع
الكتاب والعرتة ،أم سبيل الضالل باتباع غريمها؟ والعاقل من يسلك ما ينجيه،
( )3الصواعق املحرقة .411/2
( )2املصدر السابق .442/2
( )1فيض القدير .35/1
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ويبتعد عام ُيرديه ،وفيه إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ﴾ [يونس.]15 :

ولو نظرنا إىل أئمة املذاهب وغريهم من علامء أهل السنة لوجدنا بعضهم
يلجأ يف أمور الدين إىل بعض ،وكل واحد منهم يعرتف بالقصور ،فتأمل يف
سريهم وأحواهلم وأخبارهم لرتى أّنم علموا شيئا وغابت عنهم يف أمور الدين
أشياء وأشياء.
ويف قوله ݕ« :فانظروا كيف ختلفوّن فيهام» إشارة إىل أن كثريا من الناس
لن يتّبعوا الكتاب والعرتة ،كام حدث يف قوم موسى فيام أخرب به اهلل َ
جل وعال،
حيث قال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [األعراف:
.]350

وهذا ما حدث يف هذه األمة ،فإن أكثر الناس جحدوا فضل العرتة النبوية
الطاهرة ،حتى ال يكاد يذكرهم ذاكر بام هم أهله من ّ
الذكر احلسن والثناء
اجلميل.
التمسك بالعرتة واجب عىل األمة وجوب
قال املناوي بعد أن ذكر أن
ّ
الفرائض املؤكَدة التي ال عذر ألحد يف تركها :ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم
هذه احلقوق باملخالفة والعقوق ،فسفكوا من أهل البيت دماءهم ،وسبوا
وخربوا ديارهم ،وجحدوا رشفهم وفضلهم،
نساءهم ،وأرسوا صغارهم،
َ
واستباحوا س َبهم ولعنهم ،فخالفوا املصطفى ﷺ يف وص ّيته ،وقابلوه بنقيض
مقصوده وأمن ّيته ،فواخجلهم إذا وقفوا بني يديه ،ويا فضيحتهم يوم ُيعرضون
عليه(.)3
( )3فيض القدير .35/1
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أقول :إن غري الشيعة مضافا إىل أّنم مالوا عن أهل البيت إىل سواهم،
فاتّبعوا غريهم ،وق َلدوا سواهم من أئمة املذاهب األخرى ،فإّنم أنكروا فضل
أهل البيت ،وجحدوهم حقوقهم ،واتّفقوا عىل خمالفة األحاديث الصحيحة
وصححوها ،وحديث الثقلني
الدالة عىل فضلهم ݜ التي رووها يف كتبهم
َ
الذي نحن بصدد احلديث عنه مثال واضح عىل جحد فضائل أهل البيت ݜ،
فإنك ال تكاد تسمع منهم من يذكر هذا احلديث يف كتاب أو جممع ،ومن يذكره
خجال أو اضطرارا عادة ما يسعى إىل تفريغه عن حمتواه والتقليل من شأنه ،ومن
يصححه منهم ال يعمل به ،فضال عن حث الناس عىل العمل به ،فاهلل املستعان
ّ
عىل ما يصفون.

وجوب دفع اخلمس ألهل البيت ݜ
قال سبحانه وتعاىل :ݨ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳݩ [األنفال.]43 :

وهذه اآلية واضحة الداللة عىل أنه جيب عىل عامة املكلفني أن يؤ ّدوا
مخس مجيع ما يغنمونه ،أي يكسبونه من مال منقول وغري منقول ،من غنائم
احلرب وغريها؛ وذلك ألن ݨ ﮂ ﭔݩ يف اآلية غري مق َيد بغنائم احلرب ،وإنام
هو عام يف كل يشء.
يقسم عىل ستة أسهم ،هي :سهم هلل سبحانه،
واآلية د ّلت عىل أن اخلمس ّ
وسهم آخر لرسوله ݕ ،وسهم ثالث لذوي القربى ،وثالثة أسهم أخرى
لليتامى واملساكني وأبناء السبيل.
وسهم اهلل وسهم رسوله ݕ يعطيان إىل خليفة اهلل ورسوله ݕ ،وهو
اإلمام القائم من العرتة النبوية الطاهرة ،وسيأأ  بيان من هو إن شاء اهلل تعاىل.
كام أن سهم ذوي القربى يعطى ألوىل الناس به ،وهو إمام أهل البيت
ݜ ،فيكون جمموع ما يعطى إمام العرص من اخلمس :ثالثة أسهم من ستة،
وأما باقي األسهم فتعطى لليتامى واملساكني وأبناء السبيل من بني هاشم.
وقد د َلت األحاديث عىل أن اهلل تعاىل فرض اخلمس الذي ُيعطى لقربى
رسول اهلل ݕ إكراما هلم ،وتنزهيا لفقريهم عن أن يأكل من الزكاة التي ُوصفت
يف األحاديث بأّنا أوساخ الناس.
فقد أخرج مسلم يف صحيحه أن النبي ݕ قال :إن الصدقة ال تنبغي آلل
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حممد ،إنام هي أوساخ الناس(.)3
ومن املستبعد جدً ا أن يفرض اهلل تعاىل اخلمس يف خصوص غنائم
احلرب ،وهو سبحانه يعلم أن احلروب التي تقع بني املسلمني والكفار قليلة عىل
مر العصور ،مع أنه ربام ال تكون فيها غنائم ،وإن ُوجدت فربام ال تسد حاجة
فقراء أهل البيت ݜ ،واملالحظ أن أكثر حروب املسلمني مع بعضهم ،وغنائم
هذه احلروب ال مخس فيها.
مضافا إىل ذلك فإن اهلل تعاىل يعلم أن الذين سيتو ّلون أمور املسلمني من
األمويني والعباسيني وغريهم من أعداء أهل البيت ݜ لن يعطوا قرابة النبي
ݕ شيئا من اخلمس ،فيكون حال الفقري الذي ال ينتسب إىل رسول اهلل ݕ
أحسن من حال ينتسب إىل النبي ݕ؛ ألن الفقري اآلخر ال حترم عليه الصدقة،
وأما فقري أهل البيت فإنه حترم عليه الصدقة وال ُيعطى شيئا من اخلمس ،إما
لعدم وجود غنائم ،أو ألن الغنائم صارت بيد سالطني اجلور الذين ال
ينصفوّنم.
وفقهاء أهل السنة قرصوا اخلمس يف غنائم احلرب وأمور أخرى قليلة
جدً ا ،ربام ال حتصل عرب مئات السنني.
منها :الركاز.
قال الرتمذي :والركاز :ما ُوجد يف دفن أهل اجلاهلية ،فمن وجد ركازا
أ َدى منه اخلمس إىل السلطان ،وما بقي فهو له(.)2
ويدل عىل أن الركاز جيب فيه اخلمس ما أخرجه البخاري ومسلم يف
صحيحيهام بسندمها عن أيب هريرة ݤ :أن رسول اهلل ﷺ قال« :العجامء جبار،
والبئر جبار ،واملعدن جبار ،ويف الركاز اخلمس»(.)1
( )3صحيح مسلم .751/2
( )2سنن الرتمذي .112/1
( )1صحيح البخاري  .448/3صحيح مسلم .3114/1
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قال البخاري :وقال مالك وابن إدريس« :الركاز :دفن اجلاهلية ،يف قليله
وكثريه اخلمس ،وليس املعدن بركاز ،وقد قال النبي ﷺ يف املعدن« :جبار ،ويف
الركاز اخلمس» ،وأخذ عمر بن عبد العزيز من املعادن من كل مائتني مخسة،
وقال احلسن« :ما كان من ركاز يف أرض احلرب ففيه اخلمس ،وما كان من
فعرفها ،وإن كانت
أرض السلم ففيه الزكاة ،وإن ُوجدت اللقطة يف أرض العدو ّ
من العدو ففيها اخلمس» ،وقال بعض الناس« :املعدن ركاز ،مثل دفن اجلاهلية؛
ألنه يقال :أركز املعدن إذا خرج منه يشء» .قيل له :قد يقال ملن ُوهب له يشء أو
ربح ربحا كثريا أو كثر ثمره :أركزت ،ثم ناقض ،وقال :ال بأس أن يكتمه فال
يؤدي اخلمس(.)3
واختلفوا فيام ُيستخرج من البحر ،هل فيه اخلمس أم ال؟
قال ابن بطال :اختلف العلامء ىف العنرب واللؤلؤ حني خيرجان من البحر،
هل فيهام مخس أم ال؟ فجمهور العلامء عىل أال يشء فيهام ،وأّنام كسائر
العروض ،وهذا قول أهل املدينة ،والكوفيني ،والليث ،والشافعي ،وأمحد ،وأيب
ثور ،وقال أبو يوسف :يف اللؤلؤ والعنرب وكل حلية خترج من البحر اخلمس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز ،واحلسن البرصي ،وابن شهاب(.)2
وقال ابن حجر العسقالين :وقد َفرق األوزاعي بني ما يوجد يف الساحل
خمس ،أو يف البحر بالغوص أو نحوه فال يشء فيه ،وذهب اجلمهور إىل أنه ال
ف ُي َ
جيب فيه يشء ،إال ما روي عن عمر بن عبد العزيز كام أخرجه ابن أيب شيبة،
وكذا الزهري واحلسن كام تقدَ م ،وهو قول أيب يوسف ،ورواية عن أمحد(.)1
واختالفهم دليل عىل أّنم ال يقرصون اخلمس عىل غنيمة احلرب فقط،
مضافا إىل أنه مع كثرة احلروب التي حصلت بني املسلمني وغريهم ،فلم حيدث
( )3صحيح البخاري .448/3
( )2رشح صحيح البخاري البن بطال .550/1
( )1فتح الباري .441/1
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التاريخ أن خلفاء الدولتني األموية والعباسية كانوا يعطون أئمة أهل البيت ݜ
شيئا من مخس تلك الغنائم التي قرصوا وجوب اخلمس فيها.

أئمة أهل البيت ݜ هم خلفاء هذه األمة
د َلت أحاديث صحيحة بل متواترة عند الشيعة وأهل السنة عىل أن
اخللفاء اثنا عرش خليفة ،ال يزيدون وال ينقصون ،يكون اإلسالم هبم عزيزا منيعا
قائام ،ويكون أمر الناس هبم ماضيا صاحلا.
من هذه األحاديث :ما أخرجه البخاري وغريه عن جابر بن سمرة ،قال:
سمعت النبي ﷺ يقول :يكون اثنا عرش أمريا ،فقال كلمة مل أسمعها ،فقال أيب:
إنه قال :كلهم من قريش(.)3
صحته(.)2
قال البغوي :هذا حديث متّفق عىل ّ
وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة ،قال :دخلت مع أيب عىل النبي ﷺ،
فسمعته يقول :إن هذا األمر ال ينقيض حتى يميض فيهم اثنا عرش خليفة .قال:
عيل .قال :فقلت أليب :ما قال؟ قال :كلهم من قريش(.)1
ثم تك َلم بكالم خفي َ

وبسنده عن جابر بن سمرة ،قال :سمعت النبي ﷺ يقول :ال يزال أمر
عيل،
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عرش رجال .ثم تك َلم النبي ﷺ بكلمة خفيت َ
فسألت أيب :ماذا قال رسول اهلل ﷺ؟ فقال :كلهم من قريش(.)4
وبسنده أيضا عن جابر بن سمرة ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال
يزال اإلسالم عزيزا إىل اثني عرش خليفة .ثم قال كلمة مل أفهمها ،فقلت أليب :ما
قال؟ فقال :كلهم من قريش(.)5
( )3صحيح البخاري .2257/4
( )2رشح السنة .13/35
( )1صحيح مسلم .3452/1
( )4نفس املصدر.
( )5نفس املصدر .3451/1
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وعن جابر بن سمرة أيضا ،قال :انطلقت إىل رسول اهلل ﷺ ومعي أيب،
فسمعته يقول :ال يزال هذا الدين عزيزا منيعا إىل اثني عرش خليفة .فقال كلمة
ص َمنيها الناس ،فقلت أليب :ما قال؟ قال :كلهم من قريش(.)3
وأخرج أبو داود حديث اخللفاء االثني عرش بثالثة طرق صحيحة،
صححها األلباين يف صحيح سنن أيب داود(.)2
َ
قال يف أحدها :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال يزال هذا الدين قائام حتى
يكون عليكم اثنا عرش خليفة ،كلهم جتتمع عليه األمة .فسمعت كالما من النبي
ﷺ مل أفهمه ،قلت أليب :ما يقول؟ قال :كلهم من قريش(.)1
وقال يف آخر :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال يزال هذا الدين عزيزا إىل
وضجوا ،ثم قال كلمة خفية .قلت أليب :يا
فكرب الناس
ّ
اثني عرش خليفة .قالَ :
()4
أبه ،ما قال؟ قال :كلهم من قريش .
وأما من طرق الشيعة اإلمامية فأحاديث األئمة االثني عرش قد بلغت حد
التواتر عندهم.
منها :ما رواه الشيخ حممد بن عيل بن بابويه املعروف بالصدوق ݞ بسند
صحيح عن ثابت بن دينار ،عن س ّيد العابدين عيل بن احلسني ،عن س ّيد الشهداء
احلسني بن عيل ،عن س ّيد األوصياء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݜ ،قال:
قال رسول اهلل ݕ :األئمة من بعدي اثنا عرشَ ،أوهلم أنت يا عيل ،وآخرهم
القائم الذي يفتح اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا(.)5
ومنها :ما رواه الشيخ الصدوق ݞ أيضا بسند صحيح عن إسامعيل بن
( )3نفس املصدر.
( )2صحيح سنن أيب داود .807/1
( )1سنن أيب داود .301/4
( )4نفس املصدر.
( )5أمايل الصدوق .17 :عيون أخبار الرضا .11/3
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الفضل اهلاشمي ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه
عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
ݜ ،قال :قلت لرسول اهلل ݕ :أخربين بعدد األئمة بعدك .فقال :يا عيل ،هم
اثنا عرشَ ،أوهلم أنت ،وآخرهم القائم(.)3
ومنها :ما رواه احلر العاميل ݞ عن كتاب الفضل بن شاذان (إثبات
الرجعة) بسند صحيح عن أيب شعبة احللبي ،عن أيب عبد اهلل ݠ ،عن آبائه ،عن
احلسن ݠ ،قال :سألت جدّ ي رسول اهلل ݕ عن األئمة بعده ،فقال :األئمة
بعدي بعدد نقباء بني إرسائيل :اثنا عرش ،أعطاهم اهلل علمي وفهمي.)2( ...
ومنها :ما رواه الشيخ الصدوق ݞ بسنده عن حييى بن أيب القاسم ،عن
الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن عيل ݜ قال :قال رسول اهلل
ݕ :األئمة بعدي اثنا عرشَ ،أوهلم عيل بن أيب طالب ،وآخرهم القائم ،فهم
وحجج اهلل عىل أ ّمتي بعدي.)1( ...
خلفائي ،وأوصيائي ،وأوليائيُ ،
ومنها :ما رواه الكليني ،والصدوق ،واملفيد قدّ س اهلل أرسارهم بأسانيدهم
عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر ݠ يقول :نحن اثنا عرش إماما ،منهم :حسن
وحسني ،ثم األئمة من ولد احلسني ݠ(.)4
ومنها :ما رواه الكليني واملفيد والطويس والصفار قدَ س اهلل أرسارهم
بأسانيدهم عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر ݠ يقول :االثنا عرش اإلمام من
آل حممد ،كلهم ُحمدَ ث ،من ولد رسول اهلل ݕ وولد عيل بن أيب طالب ݠ،
فرسول اهلل ݕ وعيل ݠ مها الوالدان(.)5
ومنها :ما رواه الكليني والصدوق واملفيد والطويس قدَ س اهلل أرسارهم
( )3أمايل الصدوق.502 :
( )2عن إثبات اهلداة .211/2
( )1من ال حيرضه الفقيه  .311/4عيون أخبار الرضا .13/3
( )4الكايف  .511/3اخلصال .478 :اإلرشاد .147/2
( )5الكايف  .511/3اإلرشاد  .147/2الغيبة .17 :بصائر الدرجات .333/2
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بأسانيدهم عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر ݠ عن جابر بن عبد اهلل األنصاري،
قال :دخلت عىل فاطمة ݝ وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء من ولدها،
فعددت اثني عرش ،آخرهم القائم ݠ ،ثالثة منهم حممد ،وثالثة منهم عيل(.)3
إىل غري ذلك من األحاديث التي تركناها روما لالختصار.
صحَة حديث اخللفاء االثين عشر:

تبني مما تقدّ م أن حديث اخللفاء االثني عرش حديث صحيح ،بل هو
َ
حديث م َتفق عليه باصطالحهم؛ ألنه مروي يف صحيحي البخاري ومسلم،
وعليه فال حاجة عند أهل السنة لتصحيح أحد بعد خترجيه يف الصحيحني.
صحح هذا احلديث من علامء الشيعة ،أو قال بتواتره ،فمنهم:
وأما من َ
 -1الشيخ حممد بن عّيل بن بابويه املعروف بالشيخ الصدوق ݞ :قال:
إن األخبار يف هذا الباب كثرية ،واملفزع وامللجأ إىل نقلة احلديث...
إىل أن قال :ونقل خمالفونا من أصحاب احلديث نقال ظاهرا مستفيضا من
حديث جابر بن سمرة ،ما حدَ ثنا به أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري ،وكان
من أصحاب احلديث ،قال :حدثني أبو بكر بن أيب داود ،عن إسحاق بن
إبراهيم بن شاذان ،عن الوليد بن هشام ،عن حممد بن ذكوان ،قال :حدثني أيب،
عن أبيه ،عن ابن سريين ،عن جابر بن سمرة السوائي ،قال :كنا عند النبي ݕ
فقال« :ييل هذه األمة اثنا عرش» ،قال :فرصخ الناس ،فلم أسمع ما قال ،فقلت
أليب  -وكان أقرب إىل رسول اهلل ݕ مني :ما قال رسول اهلل ݕ؟ فقال :قال:
أخرجت طرق هذا احلديث أيضا،
«كلهم من قريش ،وكلهم ال ُيرى مثله» .وقد
ُ
وبعضهم روى« :اثنا عرش أمريا» ،وبعضهم روى «اثنا عرش خليفة»َ ،
فدل ذلك
عىل أن األخبار التي يف يد اإلمامية ،عن النبي ݕ واألئمة ݜ بذكر األئمة
االثني عرش أخبار صحيحة(.)2
( )3الكايف  .512/3عيون أخبار الرضا  .52/3اإلرشاد  .141/2الغيبة للطويس.12 :
( )2كامل الدين ومتام النعمة.18-17 :
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 -8شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ݞ :قال :ويدل عىل
إمامة االثني عرش  -عىل ما نذهب إليه  -ما تواترت به الشيعة من نص النبي
ݕ عىل االثني عرش يف اجلملة ،ورووه أيضا عن إمام إمام عىل من يقوم مقامه،
وترتيب ذلك كرتتيب النص عىل أمري املؤمنني ݠ(.)3
صحتها فإن الشيعة اإلمامية يرووّنا عىل
وقال أيضا :أما الذي يدل عىل َ
وجه التواتر خلفا عن سلف ،وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية
والنصوص عىل أمري املؤمنني ݠ ،والطريقة واحدة .وأيضا فإن نقل الطائفتني
صحة ما قد ا ّتفقوا عىل نقله؛ ألن العادة
املختلفتني املتباينتني يف االعتقاد يدل عىل ّ
صحة ذلك النقل ،فإن دواعيه
جارية أن كل من اعتقد مذهبا ،وكان الطريق إىل ّ
تتو ّفر إىل نقله ،وتتو ّفر دواعي من خالفه إىل إبطال ما نقله ،أو الطعن عليه،
واإلنكار لروايته ،بذلك جرت العادات يف مدائح الرجال ،وذ ّمهم ،وتعظيمهم،
والنقص منهم ،ومتى رأينا الفرقة املخالفة هلذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ،ومل
متضمن اخلربَ ،
دل ذلك عىل أن اهلل تعاىل قد
تتعرض للطعن عىل نقله ،ومل تنكر
َ
َ
()2
َ
تضمنه اخلرب .
توىل نقله،
وسخرهم لروايته ،وذلك دليل عىل ّ
صحة ما َ
 -3الشيخ جعفر كاشف الغطاء ݞ :قال :ولعمري إن هذه األخبار إن
مل تكن من املتواترة عىل كثرهتا ،وكثرة رواهتا ،وكثرة الكتب التي ُنقلت فيها ،مل
يكن متواتر أصال .ثم إن مل تكن متواترة فهي من املحفوفة بالقرائن ،وإنام
املؤسس
ُحفظت بلطف اهلل ،وكان مقتىض احلال إخفاءها؛ إلخالهلا بدينهم
َ
بالسقيفة ،املودع يف ضمن تلك الصحيفة ،وخمالفتها هلوى األمراء ،فظهورها مع
أن املقام يقتيض إخفاءها قرينة عىل أن اجلاحد ال يمكنه إنكارها كام أنكر كثريا
من أرضاهبا(.)1
( )3االقتصاد.473 :
( )2الغيبة للطويس.300 :
( )1كشف الغطاء .77/3
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 -1املح يقق الس ييد أبو القاسم اخلوئي ݞ :قال :الروايات املتواترة
واخلاصة قد حدَ دت األئمة ݜ باثني عرش من
الواصلة إلينا من طريق العا ّمة
ّ
ناحية العدد(.)3
مَن هم اخللفاء االثنا عشر؟

حاول غري الشيعة اإلمامية كشف املراد باخللفاء االثني عرش يف األحاديث
السابقة ،بام يتَفق مع مذاهبهم ،ويلتئم مع معتقداهتم ،فذهبوا ذات اليمني وذات
الشامل ال هيتدون إىل يشء صحيح.
وحاولوا جاهدين أن يرصفوا هذه األحاديث عن أئمة أهل البيت ݜ،
وجيعلوها يف غريهم ممن ال تنطبق عليهم األوصاف الواردة فيها ،فتاهوا
وأقر
وحتريوا ،حتى ذهبوا إىل مذاهب عجيبة ،وصدرت منهم أقوال غريبةَ ،
َ
بعضهم بالعجز ،واعرتف بعضهم بعدم وضوح معنى هلذه األحاديث تركن إليه
النفس.
أطلت البحث عنه،
قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل :هذا احلديث قد
ُ
سألت عنه ،فام رأيت أحدا وقع عىل املقصود به.)2( ...
بت مظانّه ،و
ُ
وتط َل ُ
وقال ابن بطال عن املهلب :مل ألق أحدا يقطع يف هذا احلديث  -يعني
بيشء معني(.)1
اختالف أهل السنة يف اخللفاء االثين عشر:

كثرت أقوال أهل السنة يف هذه املسألة ،واختلفت آراؤهم اختالفا عظيام،
وتضاربت تضاربا شديدا ،ومع كثرة تلك األقوال ال جتد فيها قوال خاليا من
اخلدش واخللل ،وكل أقواهلم مبتنية عىل الظنون واالحتامالت التي ال تغني عن
( )3رصاط النجاة .477/2
( )2كشف املشكل .441/3
( )1فتح الباري .380/31
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احلق شيئا ،وسأذكر ثالثة من أقواهلم يف هذه املسألة ،وبيان ما فيها:
 -1ما احتمله القاضي عياض:
احتمل القايض عياض يف معنى احلديث عدة وجوه ،منها :أن املراد
عزة اخلالفة
باالثني عرش يف هذه األحاديث وما شاهبها أّنم يكونون يف مدة َ
وقوة اإلسالم واستقامة أموره ،واالجتامع عىل من يقوم باخلالفة ،وقد ُوجد فيمن
اجتمع عليه الناس ،إىل أن اضطرب أمر بني أمية ،ووقعت بينهم الفتنة زمن
الوليد بن يزيد ،فاتصلت بينهم إىل أن قامت الدولة العباسية ،فاستأصلوا
أمرهم(.)3
رجح ابن حجر العسقالين هذا الوجه من ضمن أوجه ذكرها
وقد َ
القايض عياض يف معنى احلديث ،وقال :لتأييده بقوله يف بعض طرق احلديث
الصحيحة« :ك ّلهم جيتمع عليه الناس» ،وإيضاح ذلك أن املراد باالجتامع
انقيادهم لبيعته ،والذي وقع أن الناس اجتمعوا عىل أيب بكر ثم عمر ثم عثامن ثم
فتسمى معاوية يومئذ باخلالفة ،ثم
عيل ،إىل أن وقع أمر احلكمني يف ص ّفني،
َ
اجتمع الناس عىل معاوية عند صلح احلسن ،ثم اجتمعوا عىل ولده يزيد ،ومل
ينتظم للحسني أمر ،بل ُقتل قبل ذلك ،ثم ملا مات يزيد وقع االختالف إىل أن
اجتمعوا عىل عبد امللك بن مروان بعد قتل ابن الزبري ،ثم اجتمعوا عىل أوالده
عمر بن
األربعة :الوليد ثم سليامن ثم يزيد ثم هشام ،وختلل بني سليامن ويزيدُ :
عبد العزيز ،فهؤالء سبعة بعد اخللفاء الراشدين ،والثاين عرش هو الوليد بن يزيد بن
عمه هشام ،فويل نحو أربع سنني ،ثم
عبد امللك ،اجتمع الناس عليه ملا مات ّ
وتغريت األحوال من يومئذ ،ومل ي َتفق أن
قاموا عليه فقتلوه ،وانترشت الفتن
َ
جيتمع الناس عىل خليفة بعد ذلك.)2(...
وهذا هو قول أيب بكر البيهقي أيضا يف دالئل النبوة ،حيث قال بعد أن
( )3فتح الباري .257/31
( )2نفس املصدر .251/31
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ساق بعضا من األحاديث السابقة :وقد ُوجد هذا العدد بالصفة املذكورة إىل
وقت الوليد بن يزيد بن عبد امللك ،ثم وقع اهلرج والفتنة العظيمة كام أخرب يف
هذه الرواية ،ثم ظهر ملك العباسية.)3( ...
ثم قال :واملراد بإقامة الدين  -واهلل أعلم  -إقامة معامله وإن كان بعضهم
يتعاطى بعد ذلك ما ال حيل(.)2
أقول:
ُ -3ير ّد هذا القول وسائر أقواهلم ما رواه القوم عن سفينة عن النبي ݕ
أنه قال :اخلالفة ثالثون سنة ،ثم تكون بعد ذلك ُملكا.
رصحوا بأن اخلالفة عندهم منحرصة يف أربعة ،وهم :أبو بكر
وألجل هذا َ
وعمر وعثامن وعيل استنادا إىل هذا احلديث ،أو مخسة بضميمة عمر بن
()1
نص عىل أن ما بعد
عبد العزيز  ،فكيف صار غري هؤالء خلفاء مع أن احلديث َ
ثالثني سنة ال تكون خالفة ،بل يكون ملك؟!
ويف سنن الرتمذي :قال سعيد :فقلت له [أي لسفينة راوي احلديث] :إن بني
أمية يزعمون أن اخلالفة فيهم .قال :كذبوا بنو الزرقاء ،بل هم ملوك من رش
امللوك(.)4
ويف سنن أيب داود :قلت لسفينة :إن هؤالء يزعمون أن عل ًيا ݠ مل يكن
بخليفة .قال :كذبت أستاه بني الزرقاء  -يعني بني مروان(.)5
( )3دالئل النبوة .520/1
( )2نفس املصدر .523/1
( )1قال السيوطي يف تاريخ اخللفاء ،ص  :381عمر بن عبد العزيز بن مروان ،اخلليفة الصالح أبو
حفص ،خامس اخللفاء الراشدين .وقال الذهبي يف كتابه العرب  :13/3يف رجب [سنة إحدى
ومائة] تويف اإلمام العادل أمري املؤمنني وخامس اخللفاء الراشدين أبو حفص عمر بن
عبد العزيز .وأخرج أبو داود يف سننه  :207/4عن سفيان الثوري أنه قال :اخللفاء مخسة :أبو
بكر وعمر وعثامن وعيل وعمر بن عبد العزيز.
( )4سنن الرتمذي  .501/4قال الرتمذي :وهذا حديث حسن.
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود .871/1
( )5سنن أيب داود .233/4
َ
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وقال القايض عياض وغريه يف اجلمع بني حديث سفينة وحديث اخللفاء
االثني عرش :إنه أراد يف حديث سفينة خالفة النبوة ،ومل يق ّيده يف حديث جابر بن
سمرة بذلك(.)3
وقال األلباين :وهذا مجع قوي ،ويؤ ّيده لفظ أيب داود« :خالفة النبوة
ثالثون سنة» ،فال ينايف جميء خلفاء آخرين من بعدهم؛ ألّنم ليسوا خلفاء
النبوة ،فهؤالء هم املعنيون يف احلديث ال غريهم ،كام هو واضح(.)2
وير يده :أن خالفة النبوة هذه مل يذكر هلا علامء أهل السنة معنى واضحا،
واختلفوا يف بيان املراد منها ،فمنهم من قال :إن خالفة النبوة هي التي ال طلب
فيها للملك وال منازعة فيها ألحد ،وهذا قول الطيبي( ،)1فعليه خترج خالفة
نبوة؛ ملنازعة أهل اجلمل وأهل
أمري املؤمنني اإلمام عيل ݠ عن كوّنا خالفة ّ
النهروان ومعاوية وأهل الشام له( ،)4مع أّنم ذكروا أن خالفته ݠ خالفة نبوة،
وهذا هتافت واضح.
وذكر البغوي يف رشح السنة ،واملناوي يف فيض القدير أن خالفة النبوة إنام
تسموا
بالسنَة ،فإذا خالفوا السنّة وبدّ لوا السرية فهم ملوك وإن ّ
تكون ملن عملوا ّ
باخللفاء(.)5
وعليه تكون خالفة النبوة أكثر من ثالثني سنة ،لقوهلم« :إن عمر بن
عبد العزيز كان يعمل بالسنّة» ،ولعدّ هم إياه من اخللفاء الراشدين ،مع أّنم مل
يذكروه من ضمن من كانت خالفتهم خالفة نبوة.
( )3فتح الباري .257/31
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة .748/3
( )1عون املعبود .188/32
( )4ذهب إىل ذلك ابن أيب العز حيث قال« :إن زمان عيل مل ينتظم فيه اخلالفة وال امللك» .وسنذكر
كلمته قريبا .وقال الطيبي كام يف عون املعبود  :188/32إن اخلالفة يف زمن عثامن وعيل ݡ
مشوبة بامللك.
( )5رشح السنة  .75/34فيض القدير .501/1
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وقال املال عيل القاري :إن املراد باخلالفة يف حديث سفينة هي اخلالفة
احل َقة ،أو املرض ّية هلل ورسوله ،أو الكاملة ،أو امل ّتصلة(.)3
وعليه فتكون خالفة النبوة هي خالفة أمري املؤمنني اإلمام عيل ݠ وابنه
اإلمام احلسن ݠ فقط دون غريمها.
ولو س َلمنا أن خالفة األربعة كانت مرض ّية هلل ورسوله أو كاملة أو غري
ذلك فال بد أن ُيضاف إليها عندهم خالفة عمر بن عبد العزيز ،فتكون خالفة
النبوة حينئذ أكثر من ثالثني سنة.
صحته :إن خالفة النبوة ال
والصحيح أن يقال يف هذا احلديث عىل تقدير َ
بنص النبي ݕ ،فمن استخلفه النبي
يمكن أن يراد هبا إال اخلالفة التي كانت ّ
ݕ عىل األمة فهو خليفة النبي ،وخالفته هي خالفة النبوة ،ومن مل يستخلفه
واستخلفه الناس فهو خليفتهم ،والنبي ݕ استخلف عل ًيا ݠ ،واألحاديث
الدالة عىل ذلك كثرية ،ليس هذا موضع ذكرها.
وعليه يكون معنى حديث سفينة :إن خالفة النبوة  -وهي خالفة عيل بن
أيب طالب ݠ  -تستمر إىل ثالثني سنة ،ثم يتوىل أمور املسلمني امللوك .وعدم
متكّن أمري املؤمنني ݠ من تويل أمور املسلمني ،أو عدم اتّباع الناس له إال النفر
ونص عليها ،وهذا له
القليل ال يسلب عنه اخلالفة بعد أن حكم الشارع املقدّ س هبا ّ
نظائر كثرية يف األصول والفروع ال ختفى.
والنبوة ال يرتفع عن النبي والرسول بسبب عدم
منها :أن وصف الرسالة
ّ
بنبوته ورسالته ،وصاحب املال أو املتاع ال ُحيكم
اتباع الناس له ،وعدم قناعتهم ّ
الترصف فيه ،ومت ّكن غريه منه ،وهو
بمجرد عدم قدرته عىل
بصريورة املال لغريه
ّ
ّ
واضح معلوم.
وأما حديث اخللفاء االثني عرش ففيه بيان لعدد أئمة اهلدى وخلفاء احلق
يرضهم من ناواهم ،ويكون
وسادة اخللق املنصوبني من اهلل سبحانه ،الذين ال ّ
( )3مرقاة املفاتيح .273/1
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اإلسالم هبم عزيزا ،وهبذا يتّضح أنه ال منافاة بني احلديثني هبذين املعنيني.
 -2أن أكثر من ذكرهم القايض عياض والبيهقي مل جيتمع عليهم الناس،
فإن عثامن وإن متَت له البيعة واجتامع الناس يف أول خالفته ،إال أن األمور
انتقضت عليه بعد ذلك حتى قتله الناس ،وأما اإلمام عيل بن أيب طالب ݠ فلم
جيتمع عليه الناس من أول يوم يف خالفته؛ وذلك ألن أهل الشام مل يبايعوه ،وهم
كثريون ،وخرج عليه طلحة والزبري وعائشة بعد ذلك ،فحارهبم يف البرصة ،ثم
خرج عليه اخلوارج فحارهبم يف النهروان ...وكل ذلك كان يف أقل من مخس سنني.
قال ابن أيب العز احلنفي يف رشح العقيدة الطحاوية :عيل ݤ ...مل جيتمع
الناس يف زمانه ،بل كانوا خمتلفني ،مل ينتظم فيه خالفة النبوة وال امللك(.)3
فعىل ذلك ال يكون اإلمام عيل ݠ من هؤالء اخللفاء عندهم.
وأما يزيد بن معاوية فلم يبايعه اإلمام احلسني بن عيل ݠ وأهل بيته
حتى ُقتلوا يف كربالء ،وخرج عليه أهل املدينة ،فأخرجوا منها عامله وسائر بني
أمية ،ثم وقعت بينهم وبينه وقعة احلرة ،وخرج عليه بعد ذلك ابن الزبري يف مكة
واستوىل عليها ...فأي اجتامع حصل له!؟
 -1أن معاوية ومن جاء بعده من ملوك بني أمية وغريهم مل جيتمع عليهم
الناس ،بل كانوا متغ ّلبني عىل األ َمة بالقوة والقهر ،ومن الواضح أن هناك فرقا
ب ّينا بني اجتامع الناس عىل يشء ومجعهم عليه ،فإن االجتامع مأخوذ يف معناه
اختيار املجتمعني ،وأما اجلمع فمأخوذ فيه عدم االختيار ،والذي حصل لبني
أم َية هو الثاين ،واملذكور يف احلديث هو األول ،وهذا واضح معلوم ملن نظر يف
تاريخ بني أمية وسريهتم يف الناس.
وقد روي الكثري مما يدل عىل ذلك ،ومنه ما روي عن سعيد بن سويد،
قال :صىل بنا معاوية بالنخيلة  -يعني خارج الكوفة  -اجلمعة يف الضحى ،ثم
لتحجوا وال لتزكّوا ،قد
خطبنا ،فقال :ما قاتلتكم لتصوموا وال لتص ّلوا وال
ّ
( )3رشح العقيدة الطحاوية.471 :
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عرفت أنكم تفعلون ذلك ،ولكن إنام قاتلتكم ألتأ َمر عليكم ،فقد أعطاين اهلل
ذلك وأنتم كارهون(.)3
 -4أن اخللفاء حسبام جاء يف كالم القايض ع َياض ثالثة عرش ال اثنا عرش،
وهم :أبو بكر ،عمر ،عثامن ،اإلمام عيل ݠ ،معاوية ،يزيد بن معاوية ،عبد
امللك بن مروان ،الوليد بن عبد امللك ،سليامن بن عبد امللك ،عمر بن عبد العزيز،
يزيد بن عبد امللك ،هشام بن عبد امللك ،الوليد بن يزيد.
قال ابن كثري :إن اخللفاء إىل زمن الوليد بن اليزيد أكثر من اثني عرش عىل
كل تقدير(.)2
 -2رأي ابن حجر العسقالين:
قال ابن حجر العسقالين :األوىل أن حيمل قوله« :يكون بعدي اثنا عرش
خليفة» عىل حقيقة البعدية ،فإن مجيع من ويل اخلالفة من الصدّ يق إىل عمر بن
عبد العزيز أربعة عرش نفسا ،منهم اثنان مل تصح واليتهام ومل تطل مدَ هتام ،ومها
معاوية بن يزيد ،ومروان بن احلكم ،والباقون اثنا عرش نفسا عىل الوالء كام
أخرب ﷺ.
إىل أن قال :وال يقدح يف ذلك قوله« :جيتمع عليهم الناس»؛ ألنه ُحيمل
عىل األكثر األغلب؛ ألن هذه الصفة مل ُتفقد منهم إال يف احلسن بن عيل وعبد
صحة واليتهام ،واحلُكم بأن من خالفهام مل يثبت استحقاقه إال
اهلل بن الزبري مع ّ
بعد تسليم احلسن ،وبعد قتل ابن الزبري ،واهلل أعلم(.)1
أقول :عىل هذا القول يكون اخللفاء االثنا عرش هم :أبو بكر ،عمر ،عثامن،
اإلمام عيل ݠ ،اإلمام احلسن ݠ ،معاوية ،يزيد بن معاوية ،عبد اهلل بن
الزبري ،عبد امللك بن مروان ،الوليد بن عبد امللك ،سليامن بن عبد امللك ،عمر بن
( )3البداية والنهاية .314/8
( )2نفس املصدر .255/1
( )1فتح الباري .381/31
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عبد العزيز.
وقوله :إن «جيتمع عليهم الناس» حممول عىل األكثر األغلب ،ير ّده أن
بالنص عىل
جميء التأكيد بـ «كل» يف قوله ݕ« :ك ّلهم جيتمع عليه الناس» الدال
ّ
العموم يقدح يف كالم ابن حجر.
هذا مع أن الصفة املذكورة  -وهي اجتامع الناس ُ -فقدت يف غري احلسن
مر آنفا.
ݠ وابن الزبري كام َ
وقوله« :إن معاوية بن يزيد ومروان بن احلكم مل تصح واليتهام» ير ّده أن
يزيد بن معاوية إن كانت واليته صحيحة كام قال ،فنص يزيد عىل ابنه معاوية
يصحح واليته بال ريب وال شبهة وإن مل تطل مدّ ته ،وإن كان التغ ّلب
من بعده
ّ
يصحح خالفة معاوية ،فتغ ّلب مروان بن احلكم بعد ذلك
عىل أمور املسلمني
ّ
مصحح خلالفته أيضا.
ّ
صحتها واعتبارها ال يصح؛ إذ ال
ثم إن جعله طول الوالية دليال عىل َ
صحح خالفة
دليل عليه،
وصحة الوالية غري مرشوطة بطوهلا ،مع أن ابن حجر َ
ّ
يصحح خالفة مروان بن
اإلمام احلسن بن عيل ݠ التي دامت ستة أشهر ،ومل
ّ
احلكم التي دامت نفس هذه الفرتة.
ومن الغريب أن ابن حجر زعم أن معاوية مل يثبت استحقاقه للخالفة إال
بعد قيامه عىل اخلليفة احلق وهو اإلمام احلسن ݠ ،وتنازل اإلمام احلسن له
باخلالفة ،وأن عبد امللك بن مروان مل يثبت استحقاقه للخالفة إال بعد قيامه عىل
من يرى أنه اخلليفة احلق آنذاك وهو عبد اهلل بن الزبري وقتله ،فأي خالفة هذه
التي تؤخذ باالنتزاع والغلبة وقتل اخلليفة الرشعي؟
والذي يظهر من كالم ابن حجر أنه يرى أن كل أولئك احلكَام كانوا
ّ
ومستحقني هلا ،مع أن أكثر هؤالء مل يكونوا متّصفني بالصفات
متأهلني للخالفة
ّ
التي ذكروا أنه جيب تو ّفرها يف إمام املسلمني من العلم واالجتهاد والعدالة ،وال
سيام يزيد بن معاوية الذي ال خيتلف املنصفون يف عدم أهل ّيته للخالفة وعدم
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استحقاقه هلا؛ ألنه َ
توىل ثالث سنني :يف السنة األوىل قتل اإلمام احلسني ݠ ،ويف
املرشفة ...فكيف
السنة الثانية أباح املدينة ّ
املنورة ،ويف السنة الثالثة هدم الكعبة َ
يكون يزيد من اخللفاء الذين يكون اإلسالم هبم عزيزا منيعا قائام!؟
 -3قول ابن كثري وابن تيمية:
وهو أن املراد وجود اثني عرش خليفة يف مجيع مدة اإلسالم إىل يوم
القيامة ،يعملون باحلق وإن مل تتوال أيامهم ،ويؤ ّيده ما أخرجه ُمسدَ د يف مسنده
الكبري من طريق أيب بحر ،أن أبا اجللد حدَ ثه أنه ال هتلك هذه األمة حتى يكون
منها اثنا عرش خليفة ،كلهم يعمل باهلدى ودين احلق ،منهم رجالن من أهل بيت
حممد ﷺ ،يعيش أحدمها أربعني سنة ،واآلخر ثالثني سنة.
وعىل هذا فاملراد بقوله« :ثم يكون اهلرج» أي الفتن املؤذنة بقيام الساعة،
الدجال ثم يأجوج ومأجوج إىل أن تنقيض الدنيا(.)3
من خروج ّ
قال ابن كثري :قد وافق أبا اجللد طائفة من العلامء ،ولعل قوله أرجح ملا
ذكرنا ،وقد كان ينظر يف يشء من الكتب املتقدّ مة ،ويف التوراة التي بأيدي أهل
برش إبراهيم بإسامعيل ،وأنه ينميه ويك ّثره ،وجيعل
الكتاب ما معناه :إن اهلل تعاىل َ
ذر ّيته اثني عرش عظيام .قال شيخنا العالمة أبو العباس بن تيمية :وهؤالء
يف ّ
مفرقني يف األ ّمة ،وال
َ
وقرر أّنم يكونون ّ
املبرش هبم يف حديث جابر بن سمرةّ ،
()2
تقوم الساعة حتى يوجدوا .
قال السيوطي :وعىل هذا فقد ُوجد من االثني عرش خليفة :اخللفاء
األربعة ،واحلسن ومعاوية وابن الزبري وعمر بن عبد العزيز ،وحيتمل أن ُيضم
إليهم املهتدي من العباسيني؛ ألنه فيهم كعمر بن عبد العزيز ،هؤالء ثامنية،
وحيتمل أن يضم إليهم املهتدي العبايس؛ ألنه فيهم كعمر بن عبد العزيز يف بني
أمية ،وكذلك الطاهر؛ ملا أوتيه من العدل ،وبقي االثنان املنتظران ،أحدمها
( )3البداية والنهاية  .251/1فتح الباري .382/31
( )2البداية والنهاية .251/1
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املهدي؛ ألنه من آل بيت حممد ﷺ(.)3
أقولُ :يفسد هذا القول أن اإلمام عل ًيا وابنه اإلمام احلسن ݟ  -ومها
من أهل البيت ݜ  -مل يعش واحد منهام ثالثني سنة واآلخر أربعني ،وعليه
فينبغي إخراجهام من مجلة هؤالء االثني عرش.
قال ابن كثري :إن إخراج عيل وابنه احلسن من هؤالء االثني عرش خالف
نص عليه أئمة السنة ،بل والشيعة(.)2
ما َ
هذا مضافا إىل أن عد السيوطي من هؤالء اخللفاء ثالثة من أهل البيت
خالف حديث أيب اجللد الذي أ َيدوا به قوهلم.
ثم إن عد معاوية ممن يعمل باهلدى ودين احلق خالف ما هو معلوم من
حاله ومشهور من أفعاله ،وحسبك أّنم اتَفقوا عىل إخراجه من زمرة اخللفاء
الراشدين ،فجعلوهم أربعة أو مخسة ،ومل جيعلوه منهم.
وقد أخرج مسلم بسنده عن عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة  -يف حديث
طويل  -قال :فقلت له  -أي لعبد اهلل بن عمرو بن العاص  :-هذا ابن عمك
معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ،واهلل يقول ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ .قال :فسكت ساعة ،ثم قال:
أطعه يف طاعة اهلل ،واعصه يف معصية اهلل(.)1

وصححه عىل رشط الشيخني ،عن عبادة بن الصامت ،أنه
وأخرج احلاكم
َ
قام قائام يف وسط دار عثامن بن عفان ݤ ،فقال :إين سمعت رسول اهلل ﷺ
حممدا أبا القاسم يقول« :سييل أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون،
وينكرون عليكم ما تعرفون ،فال طاعة ملن عىص اهلل ،فال تعتبوا أنفسكم»،
( )3تاريخ اخللفاء.30 :
( )2البداية والنهاية .255/1
( )1صحيح مسلم .3472/1
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فوالذي نفيس بيده إن معاوية من أولئك .فام راجعه عثامن حرفا واحدا(.)3
ثم إن إخبار النبي ݕ هبؤالء اخللفاء مل يكن عبثا ،وإنام كان لغرض مهم
أراد النبي ݕ بيانه هلذه األمة ،وهو لزوم مبايعة هؤالء اخللفاء ،ومتابعتهم،
واألخذ هبدهيم دون غريهم ممن مل يكن عىل صفتهم.
صح قول ابن تيمية يف معنى احلديث ملا كان هناك فائدة مهمة
وعليه ،فلو َ
يف بيان وجود اثني عرش خليفة يعملون باهلدى ودين احلق يف مجيع مدة اإلسالم
إىل يوم القيامة ،وإن مل تتوال أيامهم ،إذا مل يتم ّيز هؤالء اخللفاء بأعياّنم
وأشخاصهم بحيث ال يدخل فيهم غريهم.
مع أن كل خليفة يمكن أن يدّ عي أنه أحد هؤالء اخللفاء املمدوحني،
وهذه اال ّدعاءات توقع الناس يف مزيد من احلرية والضالل ،ويلتبس األمر عىل
الناس ،فال يدرون ،هل ُيبايعون هذا اخلليفة ،و ُيتابعونه باعتباره أحد اخللفاء
املجرد القابل
االثني عرش ،أو ال يبايعونه؛ ألنه ليس واحدا منهم؟ وذكر العدد
َ
لالنطباق عىل كل من ّ
يتوىل أمر األ َمة ال حيل هذه املشكلة.
رجح قول أيب اجللد بكونه ينظر يف كتب أهل
والغريب من ابن كثري كيف َ
ّ
واستدل يف هذه املسألة بحديث مذكور يف التوراة ،مع أنَا ال نحتاج
الكتاب،
حمرفني ،وعندنا أحاديث النبي ݕ
مهمة كهذه إىل توراة أو إنجيل َ
إلثبات مسألة َ
التي تك ّفلت ببيان مسائل اخلالفة وغريها.
وهذا دليل واضح عىل مبلغ التخ ّبط واحلرية التي وقع فيها غري الشيعة حتى
التجؤوا إىل ما ال جيوز االلتجاء إليه ،واعتمدوا عىل ما ال يصح االعتامد عليه.
ثم إن البيان الذي ذكره السيوطي غري صحيح؛ ملا قلناه من أن معاوية مل
يكن يعمل باهلدى ودين احلق ،وكذلك ابن الزبري الذي قال فيه أمري املؤمنني
ب ضب( ،)2يروم أمرا وال يدركه ،ينصب حبالة
عيل بن أيب طالب ݠ :خ ّ
( )3املستدرك عىل الصحيحني .157/1
( )2اخلب :املخادع .قال الطرحيي يف جممع البحرين  :48/2يقال« :فالن خب ضب» إذا كان
فاسدا ،مفسدا ،مراوغا.
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الدين الصطياد الدنيا ،وهو بعدُ مصلوب قريش(.)3
هذه هي أهم أقواهلم ،وهناك أقوال أخر تركناها لضعفها وركاكتها ،قسها
عىل ما ذكرناه.

( )3رشح ّنج البالغة البن أيب احلديد .48/7

اخللفاء االثنا عشر هم أئمة أهل البيت ݜ
بعد أن تبني بطالن األقوال السابقة كلها نقول:
برش هبم النبي ݕ يف األحاديث املتقدّ مة هم
إن اخللفاء االثني عرش الذين َ
أئمة أهل البيت ݜ ،ويدل عىل ذلك أمور:
املعني  -أي االثني عرش  -وهو
 -3أن هذه األحاديث َ
نصت عىل العدد َ
عدد أئمة أهل البيت ݜ ،بال زيادة وال نقيصة ،فال نحتاج ألن نتك َلف إسقاط
بعض أو ضم بعض آخر كام فعل من رصفها إىل غريهم.
وال يصح أن يراد هبم ملوك بني أمية أو ملوك بني العباس كلهم؛ ألّنم
يزيدون عىل هذا العدد بكثري ،وال أن ُيراد بعضهم دون بعض؛ ألنه ال ترجيح
يف البني؛ ألن أحواهلم متقاربة ،وسريهم متشاهبة ،مع أن كل واحد منهم ال
تنطبق عليه األوصاف املذكورة يف األحاديث كام أوضحنا ذلك فيام تقدَ م.
 -2أن األحاديث املذكورة أشارت إىل أوصافهم ،فأوضحت أن الدين
يكون هبم عزيزا منيعا قائام ،وأن أمر الناس يكون هبم صاحلا ماضيا ،وهذا ال
ّ
ويدهلم عىل اهلدى،
يتحقق إال إذا توىل أمر املسلمني من يرشدهم إىل احلق،
وحيملهم عىل اخلري ،ويكون ا ّتباع الناس له سببا لسعادهتم يف الدنيا ولفوزهم يف
اآلخرة.
وال خيتلف املسلمون يف أن اإلسالم يكون عزيزا منيعا قائام ،وأمر الناس
يكون ماضيا صاحلا بأئمة أهل البيت ݜ ،الذين هم عصمة لألمة من الضالل،
وأمان هلا من الفرقة واالختالف ،فإن أهل السنة ال خيتلفون يف ورعهم وتقواهم
وعلمهم ،وأن الناس لو اتّبعوهم ملا ض ّلوا ،ولو اجتمعوا عليهم ملا افرتقوا ،وهلذا
يصح لنا أن نقول :إن األمة أمجعت واجتمعت عليهم.
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وأما غري هؤالء األئمة من اخللفاء واحلكام  -وال سيام بنو أمية  -فإن
التفرق والوقوع يف الفتن واملهالك ،وال أظن منصفا
األمة مل تنل بواليتهم إال ّ
ينكر ذلك.
 -1أننا قلنا فيام تقدّ م« :إن الغاية من ذكر هؤالء اخللفاء يف هذه األحاديث
هي احلث عىل اتّباعهم واالهتداء هبم» ،وحديث الثقلني الذي سبق ختريج
مصادره فيام سبق( )3يدل بوضوح عىل أن الذين جيب عىل األمة اتّباعهم
واالهتداء هبم هم أئمة أهل البيت ݜ ،وهو موضح للمراد باخللفاء االثني
عرش يف تلك األحاديث ،وال سيام أن النبي ݕ أطلق لفظ (اخلليفة) عىل العرتة
النبوية الطاهرة كام ورد يف بعض طرق حديث الثقلني ،حيث قال :إين تارك
يتفرقا حتى يردا ع َيل
فيكم خليفتني :كتاب اهلل ،وعرتأ  أهل بيتي ،وإّنام لن َ
احلوض(.)2
ولعل قوله ݕ« :كلهم من قريش» فيه نوع إشارة إىل هؤالء اخللفاء ،فإنه
يوضح هؤالء األئمة وينص عليهم بأعياّنم حال الضجيج بينه
ݕ ملا أراد أن ّ
وبني ذلك ،فاكتفى باإلشارة عن رصيح العبارة.
ونص عىل أن
وليس من البعيد أن يكون النبي ݕ قد أوضح هذا األمر َ
هؤالء األئمة من عرتته أو من بني هاشم ،إال أن يد التحريف عبثت هبذه
األحاديث رعاية ملآرب أعداء آل حممد ݕ من احلُكَام وغريهم.
وقد روى الشيخ حممد بن عيل بن بابويه املعروف بالصدوق ݞ بسند
صحيح عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن
عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ݠ ،قالُ :سئل أمري
( )3راجع صفحة .25
( )2مسند أمحد  ،382/5املعجم الكبري للطرباين  ،354 ،351/5جممع الزوائد  ،370/3قال
اهليثمي :رواه الطرباين يف الكبري ،ورجاله ثقات ،وقال يف موضع آخر  :311/1رواه أمحد،
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري  ،482/3وقال يف سلسلة
وإسناده جيد.
َ
األحاديث الصحيحة :وهذا إسناد حسن يف الشواهد واملتابعات.
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املؤمنني ݠ عن معنى قول رسول اهلل ݕ« :إين خم ّلف فيكم الثقلني :كتاب اهلل
وعرتأ » ،من العرتة؟ فقال :أنا ،واحلسن ،واحلسني ،واألئمة التسعة من ولد
مهدهيم وقائمهم ،ال يفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم ،حتى ير ُدوا
احلسني ،تاسعهم
ّ
()3
عىل رسول اهلل ݕ حوضه .
واحلاصل أن صالح هؤالء األئمة ،وطيب سريهتم ،ونقاء رسيرهتم،
متعصب.
وأهل ّيتهم لإلمامة العظمى واخلالفة الكربى مما ال ينكره إال مكابر أو
ّ
أما أهلية اإلمام أمري املؤمنني وولديه احلسن واحلسني ݜ لإلمامة
أقر هبا وبأهلية غريهم
واخلالفة فهي واضحة ال حتتاج إىل بيان ،ومع ذلك فقد َ
من األئمة بعض أعالم أهل السنة.
قال الذهبي :فموالنا اإلمام عيل من اخللفاء الراشدين املشهود هلم باجلنة
ݤُ ،نح ّبه أشد احلب ،وال ندَ عي عصمته ،وال عصمة أيب بكر الصديق ،وابناه
احلسن واحلسني فسبطا رسول اهلل ﷺ وس ّيدا شباب أهل اجلنة ،لو اس ُتخلفا
لكانا أهال لذلك(.)2
وقال يف ترمجة اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ݠ :وكان له جاللة
وحق له واهلل ذلك ،فقد كان أهال لإلمامة العظمى؛ لرشفه وسؤدده
عجيبة،
َ
()1
وعلمه ّ
وتأهله ،وكامل عقله .
وقال يف ترمجة اإلمام أيب جعفر الباقر ݠ :وكان أحد من مجع بني العلم
والعمل والسؤدد والرشف والثقة والرزانة ،وكان أهال للخالفة(.)4
وقال يف ترمجة اإلمام جعفر الصادق ݠ :مناقب جعفر كثرية ،وكان
يصلح للخالفة؛ لسؤدده وفضله وعلمه ورشفه ݤ(.)5
( )3عيون أخبار الرضا  ،10/3كامل الدين ومتام النعمة.210 :
( )2سري أعالم النبالء .320/31
( )1املصدر السابق .320/31 ،118/4
( )4املصدر السابق .320/31 ،402/4
( )5تاريخ اإلسالم :حوادث ووفيات سنة 310-343هـ ،ص  .11سري أعالم النبالء .320/31
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وقال يف اإلمام موسى بن جعفر ݠ :كبري القدر ،ج ّيد العلم ،أوىل
باخلالفة من هارون [الرشيد] (.)3
وقال يف ترمجة اإلمام عيل بن موسى الرضا ݠ :وقد كان عيل الرضا كبري
الشأن ،أهال للخالفة(.)2
ويف مقام الر ّد عىل من قال بإمامة األئمة االثني عرش دون غريهم ملا
امتازوا به من الفضائل التي مل حيزها غريهم قال ابن تيمية :إن تلك الفضائل
غايتها أن يكون صاحبها أهال أن ُتعقد له اإلمامة ،لكنه ال يصري إماما بمجرد
كونه أهال.
إىل أن قال :إن أهلية اإلمامة ثابتة آلخرين كثبوهتا هلؤالء ،وهم أهل أن
يتو ّلوا اإلمامة ،فال موجب للتخصيص ،ومل يصريوا بذلك أئمة(.)1
وكالمه واضح يف االعرتاف بأهلية هؤالء األئمة االثني عرش ݜ
للخالفة ،ولو كان بوسعه إنكار أهل ّيتهم للخالفة ألنكرها كام أنكر كثريا من
األحاديث الصحيحة يف كتابه (منهاج السنة) كحديث املواالة وغريه؛ ألنه كان
يف مقام املناظرة مع خصمه ال يف مقام املجاملة.
وقوله« :لكنه ال يصري إماما بمجرد كونه أهال» مردود بأنه إذا كان أهال
لإلمامة فإنه يتعني هلا دون غريه ممن هو ليس بأهل.
وقوله« :فال موجب للتخصيص» غري صحيح؛ ألن التخصيص حاصل
بالتمسك بأهل البيت ݜ دون
باألهلية أوال ،وبالنصوص الصحيحة اآلمرة
ّ
غريهم ثانيا ،فال سبيل للعدول عنهم إىل غريهم.
عثرت عليه من إقرار علامء أهل السنة والسلفية بأهلية هؤالء
هذا ما
ُ
األئمة ،ولو أطلت البحث يف كتبهم لعثرت عىل أكثر من ذلك ،ولعل الباحث
( )3سري أعالم النبالء .320/31
( )2املصدر السابق .112/1
( )1منهاج السنة النبوية .231/4

اخللفاء االثنا عرش هم أئمة أهل البيت ݜ 21 ...................................................

املتت ّبع جيد املزيد ،إال أن ما ذكرناه كاف ،فإن علامءهم مع إقرارهم بأهلية أئمة
أهل البيت ݜ للخالفة مل يتّفقوا عىل إدخال اخللفاء الثالثة األوائل يف اخللفاء
االثني عرش ،فضال عن إثبات أهليتهم وأهلية غريهم ،وهذا دليل واضح عىل أن
كل ما قالوه لرصف هذه األحاديث عن أئمة أهل البيت ݜ إنام كان ظنًا
وخترصا ال يغنيان عن احلق شيئا.
ّ

وجوب معرفة أئمة أهل البيت ݜ
مر أن أهل البيت ݜ هلم حقوق عظيمة عىل هذه األمة،
تبني مما ّ
لقد َ
والواجب عىل كل مسلم أن يؤ ّدي إليهم حقوقهم كاملة ،وال ُينقص منها شيئا،
وإال كان ظاملا هلم عاصيا هلل سبحانه وتعاىل ،وجافيا لرسول اهلل ݕ.
وحقوقهم سالم اهلل عليهم ال يمكن تأديتها من دون معرفتهم
بأشخاصهم ،فإن املعرفة اإلمجالية غري كافية؛ ألّنا ال متكن املكلف من أداء
واجباته نحو كل إمام من أئمة أهل البيت ݜ.
وال شك أن الذين ينتسبون إىل رسول اهلل ݕ كثريون جدً ا ،وفيهم
املؤمن الصالح وغريه ،كام أن فيهم العامل واجلاهل ،ومن غري املعقول أن يوجب
اهلل تعاىل هذه احلقوق العظيمة للعصاة الذين يصدون عن سبيله ،أو للجهال
الذين ال يعرفون أحكامه ،وال يعملون برشائع دينه ،وال بد أن تكون هذه
احلقوق العظيمة التي فرضها اهلل تعاىل عىل عباده امل ّتقني واجبة خلري أهل البيت
بعد رسول اهلل ݕ الذين اتّفقت الكلمة عىل صالحهم وعلمهم وفضلهم
وجاللتهم وحسن سريهتم ونقاء رسيرهتم ،وهم األئمة االثنا عرش ݜ.
وكل احلقوق التي ذكرناها وغريها إما هلم خاصة أو هي مشرتكة بينهم
وبني غريهم ،فهم القدر املتي َقن دون غريهم.
ومن هذا كله نخلص إىل أن هؤالء األئمة االثني عرش ݜ هم الذين
جتب مودهتم ،وحيرم بغضهم وعداوهتم ،وجتب الصالة عليهم أو تستحب عىل
اخلالف بني العامة ،كام جيب دفع اخلمس إليهم دون غريهم من قرابة رسول اهلل
ݕ.
مر الكالم فيه يدل عىل أن أئمة أهل البيت ݜ
وحديث الثقلني الذي َ
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التمسك بالكتاب العزيز ال
التمسك هبام ،وكام أن
هم أحد الثقلني اللذين جيب
ّ
ّ
التمسك بالعرتة النبوية من دون
يتح ّقق من دون معرفته ،فكذلك ال يمكن
ّ
متسك بأئمة أهل البيت
معرفة كل واحد من أئمة أهل البيت ݜ؛ ألن من َ
متسك بالعرتة النبوية املذكورة يف حديث
االثني عرش ݜ فال شك يف أنه ّ
متسك بغريهم من قرابة رسول اهلل ݕ فإنه ال ُيعلم أنه
الثقلني ،بخالف من َ
متسك بالعرتة أم ال.
َ
مضافا إىل ذلك فإن النبي ݕ أخرب أمته بأن خلفاءه الذين يكون اإلسالم
هبم عزيزا منيعا ،ويكون أمر الناس هبم صاحلا ماضيا ،هم اثنا عرش خليفة ،ال
يزيدون وال ينقصون ،كام ح َذر األمة يف أحاديث أخر من خلفاء ال هيتدون
بسنّته.
هبديه ،وال يستنون ُ
فقد أخرج مسلم بسنده عن حذيفة بن اليامن أن رسول اهلل ﷺ قال:
يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي ،وال يستنّون بسنتي ،وسيقوم فيهم رجال
قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن إنس .قال :قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل إن
أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطيع لألمري ،وإن رضب ظهرك وأخذ مالك
ُ
فاسمع وأطع(.)3
وهذا كله حيتّم عىل كل مسلم أن يعرف هؤالء اخللفاء اهلادين املهديني
االثني عرش؛ الذين جتب عليه بيعتهم ،وطاعتهم ،وأداء حقوقهم إليهم،
والتمسك هبم ،واالهتداء هبدهيم ،وكل هذه األمور الواجبة ال تتم إال بمعرفتهم
ّ
معرفة تامة تفصيلية بأسامئهم وأعياّنم ،وما يتو ّقف عليه الواجب فإنه واجب
حتام ،فتكون معرفتهم واجبة.
متأهل ألن
وال خيفى أن املعرفة اإلمجالية بأن أهل البيت ݜ فيهم من هو ّ
تمسك به ،وأن املسلمني فيهم اثنا عرش خليفة هيتدون هبدي النبي ݕ،
ُي َ
التمسك
ويستنّون بسنته ،غري كافية ،وال بد من املعرفة التفصيلية بالذين جيب
ّ
( )3صحيح مسلم .3475/1
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هبم من أهل البيت بأسامئهم وأعياّنم ،كي يتسنّى له أن ي ّتبعهم ،وهيتدي هبدهيم،
ويبايع إمام العرص منهم ،وإال فإن تلك املعرفة ال تفيده بيشء؛ ألنه ال يرتتب
عليها يشء مهم ذو بال.
وبتعبري آخر :إن املعرفة الواجبة هي املعرفة التي تدعو املسلم إىل السري
عىل منهاج أهل البيت ݜ ،وأخذ أحكام الرشيعة منهم ،مع االلتزام بطاعة
إمام العرص منهم يف كل ما يأمر ،وتصديقه يف كل ما يقول.
وهذه املعرفة مضافا إىل داللة العقل عىل لزومها ،فإن األحاديث د ّلت
أيضا عىل وجوهبا ،منها:
 -3صحيحة زرارة ،قال :قلت أليب جعفر ݠ :أخربين عن معرفة اإلمام
عز وجل بعث حممدا ݕ إىل الناس
منكم واجبة عىل مجيع اخللق؟ فقال :إن اهلل َ
وحجة هلل عىل مجيع خلقه يف أرضه ،فمن آمن باهلل وبمحمد
أمجعني رسوال،
ّ
رسول اهلل ،واتبعه ،وصدَ قه ،فإن معرفة اإلمام منا واجبة عليه ،ومن مل يؤمن باهلل
وبرسوله ،ومل يتبعه ،ومل يصدّ قه ،ويعرف ح َقهام ،فكيف جيب عليه معرفة اإلمام
وهو ال يؤمن باهلل ورسوله ،ويعرف ح ّقهام؟! قال :قلت :فام تقول فيمن يؤمن
باهلل ورسوله ،ويصدّ ق رسوله يف مجيع ما أنزل اهلل ،جيب عىل أولئك حق
معرفتكم؟ قال :نعم.)3( ...
 -2صحيحة حممد بن مسلم ،قال :سمعت أبا جعفر ݠ يقول :كل من
عز وجل بعبادة جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل ،فسعيه غري مقبول،
دان اهلل َ
وهو ّ
متحري ،واهلل شانئ ألعامله ،ومثله كمثل شاة ض َلت عن راعيها
ضال،
ّ
وقطيعها ،فهجمت ذاهبة وجائية يومها ،فلام جنَها الليل برصت بقطيع غنم مع
راعيها ....فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها ،فأكلها ،وكذلك واهلل يا
عز وجل ظاهر عادل ،أصبح
حممد من أصبح من هذه األمة ال إمام له من اهلل َ
ضاال تائها ،وإن مات عىل هذه احلالة مات ميتة كفر ونفاق ،واعلم يا حممد أن
( )3الكايف .380/3

 ......................................................................... 22أئمة أهل البيت ݜ

أئمة اجلور وأتباعهم ملعزولون عن دين اهلل ،قد ض ّلوا وأض ّلوا ،فأعامهلم التي
يعملوّنا كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف ،ال يقدرون مما كسبوا عىل
يشء ،ذلك هو الضالل البعيد(.)3
عز وجل :ݨ ﯩ
 -1صحيحة أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل ݠ يف قول اهلل َ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ݩ [البقرة ،]211 :فقال :طاعة اهلل ،ومعرفة
اإلمام(.)2
 -4موثقة بريد ،قال :سمعت أبا جعفر ݠ يقول يف قول اهلل تبارك
وتعاىل :ݨﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡݩ

[األنعام:

 ،]322فقال :ميت ،ال يعرف شيئا ،وݨﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡݩ :إماما يؤتم به،
ݨ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩݩ ،قال :الذي ال يعرف اإلمام(.)1
 -5صحيحة زرارة ،عن أيب جعفر ݠ ،قال :ذروة األمر ،وسنامه،
ومفتاحه ،وباب األشياء ،ورضا الرمحن تبارك وتعاىل :الطاعة لإلمام بعد
معرفته ،ثم قال :إن اهلل تبارك وتعاىل يقول :ݨﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝݩ [النساء.)4( ]80 :
ومن كتب أهل السنة ما أخرجه مسلم يف صحيحه بسنده عن عبد اهلل بن
عمر  -يف حديث  -عن النبي ݕ قال :ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية(.)5
وروى ابن أيب عاصم أن النبي ﷺ قال :من مات وليس عليه إمام مات
( )3نفس املصدر .381/3
( )2نفس املصدر .385/3
( )1نفس املصدر.
( )4نفس املصدر.
( )5صحيح مسلم .3478/1
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ميتة جاهلية(.)3
بتقريب :أن من مات ومل يعرف إمام زمانه فإنه سيموت وليس يف عنقه
بيعة له ،أو سيموت وليس عليه إمام ،فتكون ميتته ميتة جاهلية ،فإن حت ّقق البيعة
مرتتّب عىل املعرفة كام قلنا ،وهذا احلديث مل يقترص عىل وجوب معرفة اإلمام
فقط ،بل أوجب بيعته أيضا بعد معرفته.

( )3كتاب السنة ،481 :قال األلباين :إسناده حسن ،ورجاله ثقات.

من هم أهل البيت ݜ؟
بعد أن عرفنا أن أهل البيت ݜ هلم حقوق عظيمة عىل هذه األمة ،فإن
أداء هذه احلقوق إليهم ݜ يتوقف عىل معرفتهم بأعياّنم.
وقد وقع االختالف يف أهل البيت من هم؟ وهل أن نساء النبي ݕ من
ضمن أهل البيت أم ال؟
من هم أهل البيت ݜ:
اختلف أهل السنة يف املراد بأهل البيت عىل أقوال:
القول األول :أّنم نساء النبي ݕ خاصة ،ال يشرتك معهن غريهن ،وإىل
هذا القول ذهب عكرمة ،ونسب إىل ابن عباس.
قال ابن جرير الطربي يف تفسريه :كان عكرمة ينادي يف السوق :ݨ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐݩ ،قال :نزلت يف نساء
النبي ﷺ خاصة(.)3
وهذا القول مردود؛ إذ مل يدل دليل صحيح عىل أن اآلية نزلت يف نساء
خاصة ،بل إن أكثر
النبي ݕ ،أو أن املراد بأهل البيت هم نساء النبي ݕ
ّ
املفّسين ذهبوا إىل أن هذه اآلية نزلت يف اخلمسة أصحاب الكساء كام د َلت عىل
ّ
ذلك األحاديث.
املفّسين عىل أّنا نزلت يف عيل وفاطمة
قال ابن حجر املكي :أكثر
ّ
واحلسن واحلسني؛ لتذكري ضمري ݨ ﮋݩ وما بعده(.)2
( )3جامع البيان يف تفسري القرآن .7/22
( )2الصواعق املحرقة .423/2
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وأقوى ما يمكن أن ُيستدل به عىل أن املراد بأهل البيت هم نساء النبي
ݕ منفردات أو مشرتكات مع غريهن هو أن آية التطهري وقعت يف سياق آيات
موجها إىل نساء النبي ݕ ،وهذا دليل عىل أن املراد
متعدّ دة كان اخلطاب فيها َ
خاصة.
بأهل البيت يف آية التطهري هم نساء النبي ݕ ّ
تغري الضامئر من ضمري مجع املؤنث إىل ضمري مجع املذكر
وهذا مردود بأن ّ
يمنع السياق املزعوم؛ ألن جميء اخلطاب يف آية التطهري يف قوله سبحانه:
ݨﮋݩ وݨ ﮏݩ بلفظ املذكَر ّ
دال عىل أن املخاطبني إما ذكور فقط ،أو
ذكور وإناث ف ُغ ّلب الذكور عىل اإلناث؛ ألن التغليب ال يصح إال يف حال
اجتامع الذكور واإلناث ،وال يصح خطاب اإلناث بضمري اجلمع املذكر.
مع أن السياق لو س ّلمنا به فإنه دليل ضعيف ال يقاوم األحاديث التي
دلت عىل أن اإلمام عل ًيا وفاطمة واحلسن واحلسني هم أهل النبي ݕ ،وأهل
بيته.
فقد أخرج مسلم بسنده عن سعد بن أيب وقاص قال :وملا نزلت هذه
اآلية :ݨﯪ ﯫ ﯬ ﯭݩ
وفاطمة وحسنا وحسينا ،فقال :اللهم هؤالء أهيل(.)3

[آل عمران]13 :

دعا رسول اهلل ﷺ عل ًيا

وكذا ال يقاوم السياق ما َ
دل عىل أن الس ّيدة فاطمة الزهراء ݝ من أهل
بيت النبي ݕ ،فقد أخرج البخاري بسنده عن عائشة ݣ ،قالت :أقبلت
فاطمة متيش كأن مشيتها ميش النبي ﷺ ،فقال النبي ﷺ :مرحبا بابنتي .ثم
أرس إليها حديثا فبكت ،فقلت هلا :مل تبكني؟
أجلسها عن يمينه أو عن شامله ،ثم َ
أرس إليها حديثا فضحكت ،فقلت :ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن،
ثم َ
رس رسول اهلل ﷺ ،حتى قبض النبي
فسألتها عام قال ،فقالت :ما كنت ألفيش َ
أرس إيل :إن جربيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة،
ﷺ ،فسألتها ،فقالتَ :
وإنه عارضني العام مرتني ،وال أراه إال حرض أجيل ،وإنك أول أهل بيتي حلاقا
( )3صحيح مسلم .3873/4
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يب .فبكيت ،فقال :أما ترضني أن تكوين س ّيدة نساء أهل اجلنة ،أو نساء املؤمنني؟
فضحكت لذلك(.)3
كام أن السياق املزعوم ال يقاوم األحاديث التي د َلت عىل أن بعض نساء
النبي ݕ لسن من أهل البيت.
فقد أخرج الرتمذي بسنده عن عمر بن أيب سلمة ربيب النبي ﷺ ،قال :ملا
نزلت هذه اآلية عىل النبي ﷺ :ݨﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ

ﮏ ﮐݩ [األحزاب ]11 :يف بيت أم سلمة ،فدعا فاطمة وحسنا وحسينا،
وعيل خلف ظهره ،فج ّلله بكساء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل
فج َللهم بكساء،
ّ
وطهرهم تطهريا .قالت أم سلمة :وأنا معهم يا نبي
بيتي ،فأذهب عنهم الرجس ّ
اهلل؟ قال :أنت عىل مكانك ،وأنت عىل خري(.)2
وعن شهر بن حوشب ،عن أم سلمة :أن النبي ﷺ ج َلل عىل احلسن
وخاصتي ،أذهب
واحلسني وعيل وفاطمة كساء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي
َ
وطهرهم تطهريا .فقالت أم سلمة :وأنا معهم يا رسول اهلل؟ قال:
عنهم الرجس ّ
إنك إىل خري(.)1
وعن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يف بيتها ،فأتته فاطمة بربمة فيها خزيرة،
فدخلت هبا عليه ،فقال هلا :ادعي زوجك وابنيك .قالت :فجاء عيل ،واحلسني،
واحلسن ،فدخلوا عليه ،فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة ،وهو عىل منامة له عىل
عز وجل هذه
دكان حتته كساء خيربي .قالت :وأنا أصيل يف احلجرة ،فأنزل اهلل َ
اآلية :ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐݩ،
قالت :فأخذ فضل الكساءَ ،
فغشاهم به ،ثم أخرج يده ،فألوى هبا إىل السامء ،ثم
( )3صحيح البخاري  .3337/1صحيح مسلم .3105/4
صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي .101/1
( )2سنن الرتمذي ّ ،153/5
( )1سنن الرتمذي  ،111/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن ،وهو أحسن يشء ُروي يف هذا
وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي .570/1
الباب.
َ
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وطهرهم
الرجس،
قال :اللهم هؤالء أهل بيتي
ّ
ّ
وخاصتي ،فأذهب عنهم ّ
وطهرهم
الرجس،
تطهريا ،اللهم هؤالء أهل بيتي
ّ
ّ
وخاصتي ،فأذهب عنهم ّ
تطهريا .قالت :فأدخلت رأيس البيت ،فقلت :وأنا معكم يا رسول اهلل؟ قال:
إنك إىل خري ،إنك إىل خري(.)3
وأخرج احلاكم بسنده عن أم سلمة ݣ أّنا قالت :يف بيتي نزلت هذه
اآلية :ݨﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎݩ ،قالت :فأرسل رسول
اهلل ﷺ إىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني رضوان اهلل عليهم أمجعني ،فقال:
اللهم هؤالء أهل بيتي .قالت أم سلمة :يا رسول اهلل ،ما أنا من أهل البيت؟
قال :إنك أهيل( )2خري وهؤالء أهل بيتي ،اللهم أهيل أحق(.)1
قلت :قوله ݕ« :هؤالء أهل بيتي» ير ّد قول من قال« :إن أهل بيته هم
نساؤه خاصة ال يشرتك معهن غريهن»؛ ألن هذا القائل ينفي أن غريهن من أهل
بيته ،مع أن األحاديث السابقة د َلت عىل أن عل ًيا وفاطمة واحلسن واحلسني ݜ
هم أهل بيته ،كام أن هذه األحاديث تدل عىل فساد جعل نساء النبي ݕ من
أهل بيته؛ ألن هذه األحاديث دلت عىل أن أم سلمة ݣ ليست من أهل بيته ،مع
حرص أهل البيت فيها بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ݜ دون غريهم ،ولو
كان معهم غريهم لقال :إن هؤالء من أهل بيتي.
القول الثاّن :أن أهل البيت هم مجيع بني هاشم وبني عبد املطلب.
وهذا القول منسوب إىل زيد بن أرقم كام يف حديث أخرجه مسلم يف
صحيحه أن النبي ﷺ قال يف حديث :وأنا تارك فيكم ثقلنيّ :أوهلام كتاب اهلل فيه
َ
فحث عىل كتاب اهلل َ
ورغب
اهلدى والنور ،فخذوا بكتاب اهلل ،واستمسكوا به.
فيه ،ثم قال :وأهل بيتي ،أذ ّكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذ ّكركم اهلل يف أهل بيتي،
( )3مسند أمحد بن حنبل  ،212/1قال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح.
( )2هكذا يف املطبوعة ،والصحيح هو« :إنك إىل خري» أو «عىل خري» كام جاء يف أحاديث أخر.
( )1املستدرك  ،453/2قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه .ووافقه
الذهبي.
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أذ ّكركم اهلل يف أهل بيتي .فقال له حصني :ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من
أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته ،ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ،قال:
ومن هم؟ قال :هم آل عيل ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس .قال :كل هؤالء
حرم الصدقة؟ قال :نعم(.)3
وإىل هذا القول ذهب الشافعي وغريه.

قال النووي يف املجموع :فرع يف بيان آل النبي ﷺ املأمور بالصالة
عليهم ،وفيهم ثالثة أوجه ألصحابنا :الصحيح يف املذهب أّنم بنو هاشم
نص عليه الشافعي يف حرملة ،ونقله عنه األزهري
وبنو املطلب ،وهو الذي َ
()2
والبيهقي ،وقطع به مجهور األصحاب .
إال أن هذا القول مل يدل عليه دليل ،مع أن الكالم إنام هو يف من هم أهل
البيت ،ال يف املراد بآل حممد ،فإن بعضهم خيلط بني هذا وهذا ،فإن كلمة «آل»
ربام يراد هبا املعنى اللغوي ،أي أهل حممد الذي ربام يشمل رجاال ونساء ال
يشملهم اصطالح أهل البيت ،مع أن الدليل قد دل عىل أن آل حممد هم أهل
البيت من دون فرق ،وكيف كان فإن األحاديث التي د َلت عىل أن أهل البيت
هم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ݜ ترد هذا القول.
الفساق واجلهال ،وهؤالء ليس هلم عند اهلل
مضافا إىل أن بني هاشم فيهم َ
تعاىل مقام بحيث يأمر اهلل تعاىل خيار هذه األمة بالصالة عليهم بخصوصهم.
صىل عليهم هم من
وقد اختار ابن حجر العسقالين أن املراد بآل حممد الذين ُي ّ ى
وذر ّيته ومن حرمت عليهم
حرمت عليهم الصدقة ،واملراد هبم يف التشهد أزواجه ّ
الصدقة مجعا بني األدلة؛ ألن بعض الرواة حفظ ما مل حيفظه غريه.
وأ َيد ابن حجر العسقالين هذا القول بقول النبي ﷺ للحسن بن عيل ݟ:
«إنَا آل حممد ال حتل لنا الصدقة» ،وقوله« :إن هذه الصدقة إنام هي أوساخ
( )3صحيح مسلم .3871/4
( )2املجموع رشح املهذب .411/1
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الناس ،وإّنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد»(.)3
ربعي مل يدل عليه دليل ،وّني النبي ݕ اإلمام
وير ّده أن هذا مجع ت ّ
احلسن ݠ عن األكل من الصدقة إنام هو باعتبار أنه من آل حممد ومن
أهل البيت الذين ال حتل هلم الصدقة ،وهذا ال يمنع أن يدل دليل آخر عىل
حرمة الصدقة عىل مجيع بني هاشم وبني عبد املطلب من دون أن يشملهم
عنوان آل حممد أو أهل البيت.
القول الثالث :أن أهل البيت هم مجيع املسلمني التابعني للنبي ݕ إىل
يوم القيامة.
قال ابن حجر العسقالين :قال ابن العريب :مال إىل ذلك مالك ،واختاره
ورجحه النووي يف
األزهري ،وحكاه أبو الطيب الطربي عن بعض الشافعيةَ ،
رشح مسلم ،وق َيده القايض حسني والراغب باألتقياء منهم ،وعليه ُحيمل كالم
من أطلق ،ويؤ ّيده قوله تعاىل :ݨ ﭟﭠﭡﭢݩ [األنفال ،]14 :وقوله ﷺ:
« َ
غض من بعض اهلاشميني،
إن أوليائي منكم امل ّتقون» ،ويف نوادر أيب العيناء أنه َ
عيل يف كل صالة يف قولك :اللهم ّ
صل عىل
فقال له :أتغض مني وأنت تصيل َ
حممد وعىل آل حممد؟! فقال :إين أريد الط ّيبني الطاهرين ،ولست منهم .ويمكن
أن حيمل كالم من أطلق عىل أن املراد بالصالة الرمحة املطلقة فال حتتاج إىل تقييد،
وقد استدل هلم بحديث أنس رفعه« :آل حممد كل تقي» ،أخرجه الطرباين،
ولكن سنده ٍ
واه جدً ا ،وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف(.)2
حجة ،مع أنه
وي ُر ّد هذا القول أن دليل هؤالء حديث ضعيف ال تقوم به ّ
يمكن أن يكون معناه هو :أن آل حممد هم اجلامعون لصفات األتقياء ،كقوهلم:
«كل الصيد يف جوف الفرا» ،أي أن الفرا  -وهو محار الوحش  -مجع كل صفات
الصيد املرغوبة.
( )3فتح الباري .387/33
( )2نفس املصدر .388/33
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مع أن الكالم يف املراد بأهل البيت أو آل حممد ،ال يف شمول أولياء رسول
اهلل ݕ  -وهم حم ّبوه ونارصوه  -لكل مؤمن تقي.
القول الرابع :أهل البيت هم أمري املؤمنني والسيدة فاطمة واإلمامان
احلسن واحلسني واألئمة من أبناء احلسني ݜ.
واألحاديث التي رواها الشيعة وأهل السنة د ّلت عىل أن أهل البيت يف
زمان رسول اهلل ݕ كانوا منحرصين يف أصحاب الكساء ݜ دون غريهم.
وحديث الثقلني الذي سبق ذكره يدل كام أوضحنا فيام تقدَ م عىل أن أهل
البيت ال يفرتقون عن كتاب اهلل سبحانه ،وحتى يتح ّقق ذلك ال بد أن يكون
فيهم يف كل عرص إمام ُيقتدى به.
وال خيفى أن معنى «أهل البيت» يف اللغة :أصحابه والساكنون فيه ،وهذا
يشمل الزوجات وغريهن من النساء واألوالد والبنات ،كبارا وصغارا ،ولكن
خاصا ،ال يراد به املعنى اللغوي الشامل لكل
لفظ «أهل البيت» صار مصطلحا ً
خاصا يراد به
هؤالء ،كام أن لفظ «البيت» صار يف بعض استعامالته اصطالحا ً
الكعبة املرشفة ،دون بقية البيوت ،وكذلك لفظ «املدينة» فإنه وإن كان موضوعا
خاصا للمدينة املنورة.
يف اللغة لكل مدينة ،إال أنه صار اصطالحا ً
خاصا لعيل وفاطمة واحلسن
وأهل البيت صار كام قلنا مصطلحا
ً
واحلسني ݜ وأفضل أهل البيت يف عرصه بعد اإلمامني احلسن واحلسني ݟ.
أما يف زمان النبي ݕ فإنه حرص إطالقه عىل عيل وفاطمة واحلسن
واحلسني ݜ كام د ّلت عليه أحاديث كثرية ذكرنا بعضا منها فيام تقدَ م.
وهذا القول هو الذي أطبقت عليه الشيعة اإلمامية ،ود ّلت عليه أحاديث
كثرية مرو ّية عن أئمة أهل البيت ݜ.
منها :صحيحة غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه
حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ݜ ،قال :سئل
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه عن معنى قول رسول اهلل ݕ« :إين خم ّلف فيكم
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الثقلني :كتاب اهلل وعرتأ » ،من العرتة؟ فقال :أنا ،واحلسن ،واحلسني ،واألئمة
مهدهيم وقائمهم ،ال يفارقون كتاب اهلل وال
التسعة من ولد احلسني ،تاسعهم
ّ
يفارقهم ،حتى ير ُدوا عىل رسول اهلل ݕ حوضه(.)3
عز
ومنها :صحيحة أيب بصري ،قال :سألت أبا عبد اهلل ݠ عن قول اهلل َ
وجل :ݨﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿݩ [النساء ،]51 :فقال  :نزلت يف عيل بن
يسم
أيب طالب واحلسن واحلسني ݜ .فقلت له :إن الناس يقولون :فام له مل ّ
عز و جل؟ قال :فقال :قولوا هلم :إن رسول
عل ًيا وأهل بيته ݜ يف كتاب اهلل َ
يسم اهلل هلم ثالثا وال أربعا ،حتى كان رسول اهلل
اهلل ݕ نزلت عليه الصالة ،ومل ّ
يسم هلم من كل أربعني
فّس ذلك هلم ،ونزلت عليه الزكاة ،ومل ّ
ݕ هو الذي َ
فّس ذلك هلم ،ونزل احلج ،فلم
درمها درهم ،حتى كان رسول اهلل ݕ هو الذي َ
فّس ذلك هلم،
يقل هلم« :طوفوا أسبوعا» ،حتى كان رسول اهلل ݕ هو الذي َ
ونزلت :ݨﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿݩ ،ونزلت يف عيل واحلسن
واحلسني ،فقال رسول اهلل ݕ يف عيل« :من كنت مواله فعيل مواله» ،وقال
يفرق بينهام
ݕ :أوصيكم بكتاب اهلل وأهل بيتي ،فإين
ُ
سألت اهلل َ
عز وجل أن ال ّ
عيل احلوض ،فأعطاين ذلك ،وقال« :ال تع ّلموهم فهم أعلم
حتى يوردمها َ
منكم» ،وقال :إّنم لن خيرجوكم من باب هدى ،ولن يدخلوكم يف باب
ضاللة» ،فلو سكت رسول اهلل ݕ فلم ُي ّبني من أهل بيته ،ال َدعاها آل فالن وآل
عز وجل أنزله يف كتابه تصديقا لنب ّيه ݕ :ݨﮇ ﮈﮉﮊ
فالن ،لكن اهلل َ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ݩ [األحزاب ،]11 :فكان عيل واحلسن
واحلسني وفاطمة ݜ ،فأدخلهم رسول اهلل ݕ حتت الكساء يف بيت أم سلمة،
ثم قال :اللهم إن لكل نبي أهال وثقال ،وهؤالء أهل بيتي وثقيل .فقالت أم
ألست من أهلك؟ فقال« :إنك إىل خري ،ولكن هؤالء أهيل وثقيل» ،فلام
سلمة:
ُ
قبض رسول اهلل ݕ كان عيل أوىل الناس بالناس؛ لكثرة ما بلغ فيه رسول اهلل
( )3كامل الدين ومتام النعمة.210 :
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ݕ ،وإقامته للناس وأخذه بيده ،فلام مىض عيل مل يكن يستطيع عيل ومل يكن
ليفعل أن ُيدخل حممد بن عيل ،وال العباس بن عيل ،وال واحدا من ولده ،إذا
لقال احلسن واحلسني« :إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل فينا كام أنزل فيك ،فأمر
بطاعتنا كام أمر بطاعتك ،وب ّلغ فينا رسول اهلل ݕ كام ب ّلغ فيك ،وأذهب عنا
الرجس كام أذهبه عنك» ،فلام مىض عيل ݠ كان احلسن ݠ أوىل هبا لكربه،
عز وجل يقول:
فلام تويف مل يستطع أن ُيدخل ولده ،ومل يكن ليفعل ذلك ،واهلل َ
ݨﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀݩ [األنفال ،]75 :فيجعلها يف ولده ،إذا
لقال احلسني« :أمر اهلل بطاعتي كام أمر بطاعتك و طاعة أبيك ،وب ّلغ َيف رسول
اهلل ݕ كام ب ّلغ فيك ويف أبيك ،وأذهب اهلل عنّي الرجس كام أذهب عنك وعن
أبيك» ،فلام صارت إىل احلسني ݠ مل يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدَ عي
عليه كام كان هو يدَ عي عىل أخيه وعىل أبيه لو أرادا أن يرصفا األمر عنه ،ومل
يكونا ليفعال ،ثم صارت حني أفضت إىل احلسني ݠ ،فجرى تأويل هذه اآلية:
ݨﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁݩ ،ثم صارت من بعد احلسني لعيل بن
احلسني ،ثم صارت من بعد عيل بن احلسني إىل حممد بن عيل ݠ .وقال:
الرجس هو الشك ،واهلل ال نشك يف ر ّبنا أبدا(.)3
ومنها :صحيحة عبد اهلل بن جندب عن موسى بن جعفر ݟ أنه قال:
تقول يف سجدة الشكر :اللهم إين ُأشهدك ،و ُأشهد مالئكتك وأنبياءك ورسلك
ومجيع خلقك أنك [أنت] اهلل ريب ،واإلسالم ديني ،وحممدا نب ّيي ،وعل ًيا واحلسن،
واحلسني ،وعيل بن احلسني ،وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر،
وعيل بن موسى ،وحممد بن عيل ،وعيل بن حممد ،واحلسن بن عيل ،واحلجة بن
ربأ.)2( ...
احلسن بن عيل أئمتي ،هبم أتوىل ،ومن أعدائهم أت َ
ومنها :ما رواه الفضل بن شاذان يف كتاب إثبات الرجعة بسند صحيح
( )3نفس املصدر .281/3
( )2من ال حيرضه الفقيه .212/3
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عن حممد بن مسلم ،قال :قال أبو جعفر ݠ :قال رسول اهلل ݕ لعيل بن أيب
طالب ݠ :يا عيل أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،ثم أنت يا عيل أوىل باملؤمنني
من أنفسهم ،ثم احلسن ،ثم احلسني ،ثم عيل بن احلسني ،ثم حممد بن عيل ،ثم جعفر
بن حممد ،ثم موسى بن جعفر ،ثم عيل بن موسى ،ثم حممد بن عيل ،ثم عيل بن
حممد ،ثم احلسن بن عيل ،ثم احلجة بن احلسن ،الذي تنتهي إليه اخلالفة
والوصاية ،ويغيب مدّ ة طويلة ،ثم يظهر ،ويمأل األرض عدال وقسطا كام ُملئت
جورا وظلام(.)3
واألحاديث يف ذلك متواترة عن أئمة أهل البيت ݜ ،فمن أرادها
فليطلبها من مظاّنا.

( )3عن إثبات اهلداة .214/2

أئمة أهل البيت االثنا عشر ݜ
اتّفقت كلامت أعالم الشيعة وأهل السنة عىل جاللة أئمة أهل البيت
االثني عرش ݜ ،وعلمهم ،وتقواهم ،وورعهم ،وزهدهم ،وغري ذلك ،وال
جتد فئة من الناس غريهم اتفق الشيعة وأهل السنة عىل أهل ّيتهم لإلمامة.
التوسع
وسنذكر يف الصفحات اآلتية تعريفا هبؤالء األئمة ،ومن أراد
ّ
املوسعة.
فلريجع إىل كتب الرتاجم َ

اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ݠ
( 83ق .هـ  12 -هـ)
ُولد اإلمام أمري املؤمنني ݠ يف جوف الكعبة املرشفة يف السنة الثالثة
والعرشين قبل اهلجرة ،ومل يولد قبله وال بعده يف جوف الكعبة أحد.
قال احلاكم النيسابوري :وقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت
كرم اهلل وجهه يف جوف الكعبة(.)3
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب َ
وقال الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املعروف باملفيد ݞُ :ولد بمكة يف
البيت احلرام يوم اجلمعة الثالث عرش من رجب سنة ثالثني من عام الفيل ،ومل
يولد قبله وال بعده مولود يف بيت اهلل تعاىل سواه ،إكراما من اهلل تعاىل له بذلك،
وإجالال ملح ّله يف التعظيم(.)2
( )3املستدرك .481/1
( )2اإلرشاد .5/3
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وقال أمني اإلسالم الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس ݞُ :ولد
ݠ بمكة يف البيت احلرام يوم اجلمعة الثالث عرش من شهر اهلل األصم رجب
بعد عام الفيل بثالثني سنة ،ومل يولد قط يف بيت اهلل تعاىل مولود سواه ال قبله وال
خصه اهلل تعاىل هبا إجالال ملحله ومنزلته ،وإعالء لرتبته(.)3
بعده ،وهذه فضيلة ّ
وهو أول من آمن من الذكور ،فإنه آمن برسول اهلل ݕ وهو صبي
صغري ،ونرص رسول اهلل ݕ منذ صباه ،وملا أراد النبي ݕ أن هياجر إىل املدينة
أمره أن يبات يف فراشه ،فنزل قوله تعاىل :ݨﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ݩ [البقرة ،]207 :ثم حلق بالنبي ݕ بعد
أن أ ّدى ما عنده من أمانات ،ومحل معه إىل املدينة فاطمة بنت رسول اهلل ݝ،
وغريها.
وزوجه رسول اهلل ابنته السيدة فاطمة الزهراء ݝ س ّيدة نساء العاملني،
َ
ورزق منها ولديه احلسن واحلسني ݟ ،ونزل يف فضله آيات كثرية ،وقال
ُ
رسول اهلل ݕ يف فضائله ما مل يقله يف أحد غريه حتى ُملئت كتب املسلمني بذكر
فضائله.
ومن نظر بإنصاف يف فضائله ومزاياه جيد أنه من الظلم أن ُيقاس غريه به،
ألنه سالم اهلل عليه فاق مجيع الناس يف مجيع الفضائل ،فقد كان أول الصحابة
إسالما ،وأكثرهم علام ،وأعظمهم حلام ،وأشجعهم ،وأورعهم ،وأزهدهم،
وأكرمهم ،وأعدهلم يف الرعية ،وأقسمهم بالسوية ،وأسبقهم يف كل فضيلة.
وكان كالمه دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني ،وقد ُحفظ من
كالمه ُخطب ومكاتبات ووصايا وكلامت كثرية بلغت الغاية يف الفصاحة
والبالغة ،حتى مجع مجلة وافرة منها الس ّيد الريض ݞ يف كتاب أسامهّ :نج
البالغة.
وشهد أمري املؤمنني ݠ مشاهد رسول اهلل ݕ كلها ،وكان حامل لوائه
( )3إعالم الورى.351 :
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فيها ،وله يف كل املشاهد بطوالت مشهورة ،وقد فتح حصن خيرب ،وقتل مرحبا
اليهودي ،وجندل عمرو بن عبد ود العامري ،وغريمها من شجعان العرب ،حتى
خ ّلد الدهر شجاعته التي صارت مرضب املثل.
وخ َلفه رسول اهلل ݕ يف املدينة ملا ذهب إىل غزوة تبوك ،وقال له :أما
ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبي بعدي.
وهو أحد الذين نزل فيهم قوله تعاىل :ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ݩ [األحزاب ،]11 :وأحد الذين خرج هبم النبي
ݕ ملباهلة نصارى نجران ،بعدما نزل قوله تعاىل :ݨﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸݩ [آل عمران.]13 :
ورغم أن سالطني اجلور أكبوا عىل منابذته وكتم فضائله وجحد مآثره،
إال أن ما ظهر من فضائله ال ُيعد وال ُحيىص.
وقد ُسئل اخلليل بن أمحد الفراهيدي ݥ :ما تقول يف عيل بن أيب طالب؟
فقال :ما أقول يف حق امرئ كتمت فضائله أولياؤه خوفا ،وكتمت مناقبه أعداؤه
حسدا ،ثم ظهر من بني الكتمني ما مأل اخلافقني.
وقد نظم السيد تاج الدين العاميل ݥ هذا املعنى يف قوله:
وهم خوفا وأعداؤهم ُبغضا
حمم ٍد
لقد كتمت آثار آل
ُحم ّب ُ
ّ
ُ
هبا مأل اهللُ الساموات واألرضا
فأبرز من بني الفريقني ُنبذ ٌة
.

.

وقد أخربه النبي ݕ بأن األمة ستغدر به من بعده ،فقد أخرج احلاكم
بسنده عن عيل ݠ ،قال :إن مما عهد إ َيل النبي ﷺ أن األمة ستغدر يب بعده(.)3
وقال له :أما إنك ستلقى بعدي جهدا .قال :يف سالمة من ديني؟ قال :يف
( )3املستدرك  ،350/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
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سالمة من دينك(.)3
كام أخربه ݕ بضغائن يف صدور أقوام ال يبدوّنا له إال بعد موت النبي
ݕ ،فقد أخرج أبو يعىل والطرباين عن أمري املؤمنني ݠ أن النبي ﷺ اعتنق
عل ًيا ،ثم أجهش باكيا ،قال :قلت :يا رسول اهلل ما يبكيك؟ قال :ضغائن يف
صدور أقوام ال يبدوّنا لك إال من بعدي .قال :قلت :يا رسول اهلل يف سالمة من
ديني؟ قال :يف سالمة من دينك(.)2
وبعد وفاة رسول اهلل ݕ توىل أمري املؤمنني ݠ جتهيزه ودفنه ،بينام
انشغل غريه بالنزاع عىل اخلالفة يف سقيفة بني ساعدة ،ومع أن النبي ݕ أوّص
له باخلالفة يف أحاديث كثرية ال ختفى عىل كل منصف ،إال أن اخلالفة ُزحزحت
عنه ،فبايع الناس أبا بكر ،ثم عمر ،وملا ُرضب عمر ،أوّص بأن يكون أمري
املؤمنني ݠ من ضمن الستة أصحاب الشورى ،إال أن اخلالفة آلت إىل عثامن،
وبعد مقتل عثامن بايع الناس أمري املؤمنني ݠ ،لكن األمور مل تستقر له؛ إذ
رفض معاوية أن يبايعه ،واستقل بالشام ،وخرج عليه طلحة والزبري وعائشة،
وذهبوا إىل البرصة ،فرضبوا عامله وأخرجوه منها ،فكانت موقعة اجلمل التي
أسفرت عن مقتل طلحة والزبري ،ثم كانت موقعة صفني التي تو َقفت بمكيدة
من عمرو بن العاص ملا رفع هو وأصحابه املصاحف ،وطالبوه بتحكيم كتاب
اهلل تعاىل ،ومع أن أمري املؤمنني ݠ مل يرض بالتحكيم ،وكان يعلم أّنا مكيدة،
إال أنه وافق عليه ملا رأى اختالف عسكره وإرصارهم عىل التحكيم ،وكان عدّ ة
آالف من عسكره رفضوا التحكيم ،ورفعوا شعار« :ال ُحكم إال هلل» ،فانش ّقوا
عليه ،ف ُس ّموا باخلوارج ،وهؤالء خ َطؤوا أمري املؤمنني ݠ بل ك ّفروه ،وطالبوه
رش هزيمة ،ولكنهم تآمروا عليه
بالتوبة ،ثم حاربوه يف موقعة النهروان ،فهزمهم ّ
( )3نفس املصدر  ،353/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه.
ووافقه الذهبي.
( )2مسند أيب يعىل  .251/3املعجم الكبري  .71/33وأخرجه احلاكم خمترصا يف املستدرك
 ،341/1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
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بعد ذلك ،فقتله غيلة واحدٌ منهم وهو عبد الرمحن بن ملجم املرادي أثناء صالة
الفجر يف مسجد الكوفة يف التاسع عرش من شهر رمضان املبارك يف سنة أربعني
من اهلجرة ،وبقي ݠ بعد أن ُرضب ثالثة أيام ،ثم انتقل إىل جوار ربه ،و ُدفن يف
الغري من ناحية الكوفة ،وصار قربه إىل اآلن مالذا للشيعة ،إذ انتقل كثري منهم
للسكنى إىل جواره ،فيام صار ُيعرف بالنجف األرشف ،وهي مدينة كبرية
صارت مأوى للعلامء واملفكّرين وطالب العلوم الدينية ،وله فيها مقام مشهور
ربك به.
ُيزار و ُيت َ
له من األوالد الذكور واإلناث ثامنية وعرشون ،أشهرهم اإلمامان
احلسن ،واحلسني ،وزينب الكربى ،وأم كلثوم ݜ ،وأ ّمهم فاطمة بنت رسول
اهلل ݝ ،ومن أشهر أوالده الع ّباس ݠ ،وأ ّمه أم البنني فاطمة بنت حزام
الكالبية ݝ ،وحممد بن احلنفية ،وأمه خولة بنت جعفر بن قيس احلنفية.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

عيل ݤ أحد العرشة املشهود هلم باجلنة ،وأخو رسول اهلل
قال السيوطيّ :
ﷺ باملؤاخاة ،وصهره عىل فاطمة س ّيدة نساء العاملني ݣ ،وأحد السابقني إىل
والزهاد املذكورين،
اإلسالم ،وأحد العلامء الر ّبانيني ،والشجعان املشهورين،
ّ
واخلطباء املعروفني ،وأحد من مجع القرآن وعرضه عىل النبي عليه الصالة
السالم ...وهو أول خليفة من بني هاشم ،وأبو السبطني ،أسلم قديام ،بل قال
ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلامن الفاريس ومجاعة :إنه أول من أسلم.
ونقل بعضهم اإلمجاع عليه ...وكان عمره حني أسلم عرش سنني ،وقيل :تسع،
وقيل :ثامن ،وقيل دون ذلك...
إىل أن قال :وشهد مع رسول اهلل ﷺ بدرا و ُأحدا وسائر املشاهد إال تبوك،
فإن النبي ﷺ استخلفه عىل املدينة ،وله يف مجيع املشاهد آثار مشهورة ،وأعطاه
النبي عليه الصالة والسالم اللواء يف مواطن كثرية ،وقال سعيد بن املسيب:
أصابت عل ًيا يوم ُأ ُحد ست عرشة رضبة ،وثبت يف الصحيحني أنه ﷺ أعطاه
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الراية يف يوم خيرب ،وأخرب أن الفتح يكون عىل يديه ،وأحواله يف الشجاعة وآثاره
يف احلروب مشهورة(.)3
وقال اإلمام النووي :كنية عيل ݤ أبو احلسن ،وكنّاه رسول اهلل ﷺ أبا
تراب ،فكان أحب ما ُينادى به إليه ،وهو أخو رسول اهلل ﷺ باملؤاخاة ،وصهره
عىل فاطمة س ّيدة نساء العاملني ،وأبو السبطني ،وأول هاشمي ُولد بني هاشم ّيني،
وأول خليفة من بني هاشم ،وهو أحد العرشة الذين شهد هلم رسول اهلل ﷺ
باجلنّة ،وأحد الستة أصحاب الشورى الذين تويف رسول اهلل ﷺ وهو عنهم
راض ،وأحد اخللفاء الراشدين ،وأحد العلامء الربان ّيني ،والشجعان املشهورين،
والزهاد املذكورين ،وأحد السابقني إىل اإلسالم(.)2
ّ
وقال ابن عبد الرب :وأمجعوا عىل أنه [أي عل ًيا ݠ] ّ
صىل القبلتني،
وهاجر ،وشهد بدرا و ُأحدا وسائر املشاهد ،وأنه أبىل ببدر و ُأحد واخلندق وخيرب
بالء عظيام ،وأنه أغنى يف تلك املشاهد ،وقام فيها املقام الكريم ،وكان لواء
رسول اهلل ﷺ بيده يف مواطن كثرية.
إىل أن قال :ومل يتخ ّلف إال يف تبوك ،خ َلفه رسول اهلل ﷺ عىل املدينة،
وقال له :أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي(.)1
وقال سعيد بن املسيب :مل يكن أحد من الصحابة يقول« :سلوين» إال عيل(.)4
يتعوذ باهلل من معضلة ليس فيها أبو
وقال :كان عمر بن اخلطاب
ّ
احلسن(.)5
عيل(.)1
وعن ابن عباس ،قال :قال عمر بن اخلطاب :أقرؤنا ُأ ّ
يب ،وأقضانا ّ
( )3تاريخ اخللفاء.355 :
( )2هتذيب األسامء واللغات .144/3
( )1االستيعاب .11/1
( )4هتذيب األسامء واللغات  .141/3تاريخ اإلسالم  .118/2االستيعاب .40/1
( )5الطبقات الكربى  .111/2االستيعاب  .11/1تاريخ اإلسالم .118/2
( )1صحيح البخاري .3154/1
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وقال مّسوق :انتهى علم أصحاب رسول اهلل عليه الصالة والسالم إىل
عمر وعيل وابن مسعود وعبد اهلل ݢ(.)3
وقال عبد اهلل بن عياش :كان لعيل ما شئت من رضس قاطع يف العلم،
وكان له البسطة يف العشرية ،والقدم يف اإلسالم ،والعهد برسول اهلل ݕ ،والفقه
يف السنة ،والنجدة يف احلرب ،واجلود يف املال(.)2
وعن ابن عباس ،قال :إذا حدّ ثنا ثقة عن عيل ب ُفتيا ال نعدوها(.)1
وقالُ :أعطي عيل تسعة أعشار العلم ،واهلل لقد شاركهم يف ال ُعرش
الباقي(.)4
وقال اإلمام النووي :وأما علمه فكان من العلوم باملحل العايل ...وسؤال
كبار الصحابة له ،ورجوعهم إىل فتاويه وأقواله يف املواطن الكثرية واملسائل
املعضالت مشهور ،وأما زهده فهو من األمور املشهورة التي اشرتك يف معرفتها
اخلاص والعام...
إىل أن قال :وأحوال عيل ݤ وفضائله يف كل يشء مشهورة غري
منحرصة(.)5
ما قيل يف فضائله ݠ:
قال اإلمام أمحد بن حنبل :ما جاء ألحد من الصحابة من الفضائل ما جاء
لعيل(.)1
حق أحد
وقال إسامعيل القايض والنسائي وأبو عيل النيسابوري :مل يرد يف ّ
( )3تاريخ اإلسالم  .118/2تاريخ اخللفاء.310:
( )2االستيعاب  .41/1تاريخ اخللفاء.310:
( )1الطبقات الكربى  .118/2االستيعاب  .40/1تاريخ اخللفاء.310 :
( )4هتذيب األسامء واللغات  .141/3االستيعاب .40/1
( )5هتذيب األسامء واللغات .148-145/3
( )1املستدرك  .307/1تاريخ اإلسالم  .118/2االستيعاب .53/1
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من الصحابة باألسانيد احلسان أكثر مما جاء يف عيل(.)3
وأخرج الطرباين يف األوسط عن ابن عباس ،قال :كانت لعيل ثامين عرشة
منقبة لو مل يكن له إال واحدة منها لنجا هبا ،ولقد كانت له ثالث عرشة منقبة ما
كانت ألحد من هذه األ ّمة(.)2
وأخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن سعد بن أيب وقاص ،قال :أمر
معاوية بن أيب سفيان سعدا ،فقال :ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال :أ َما ما
ذكرت ثالثا قاهلن له رسول اهلل ﷺ فلن أس ّبه؛ ألن تكون يل واحدة منهن أحب
ُ
إ َيل من محر النعم .سمعت رسول اهلل ﷺ يقول له ،خ َلفه يف بعض مغازيه ،فقال
عيل :يا رسول اهلل خ ّلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اهلل ﷺ :أما
له ّ
ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبوة بعدي .وسمعته
يقول يوم خيرب :ألُعطني الراية رجال حيب اهلل ورسوله ،وحي ّبه اهلل ورسوله .قال:
فتطاولنا هلا ،فقال :ادعوا يل عل ًياُ .
فأأ  به أرمد ،فبصق يف عينه ،ودفع إليه الراية،
ففتح اهلل عليه .و َملا نزلت هذه اآلية :ݨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭݩ [آل عمران:

 ،]13دعا رسول اهلل ﷺ عل ًيا وفاطمة وحسنا وحسينا ،فقال :اللهم هؤالء
أهيل(.)1
وأخرج أمحد بن حنبل بسنده عن عبد اهلل بن عمر ،قال :ولقد أوأ  ابن
أحب إ َيل من محر النعم:
أيب طالب ثالث خصال ألن تكون يل واحدة منهن
َ
زوجه رسول اهلل ﷺ ابنته ،وولدت له ،وسدَ األبواب إال بابه يف املسجد،
َ
()4
وأعطاه الراية يوم خيرب .
( )3الصواعق املحرقة.348 :
( )2املعجم األوسط .380/1
( )1صحيح مسلم .3873/4
( )4مسند أمحد بن حنبل  .21/2مسند أيب يعىل  .302/5قال ابن حجر يف فتح الباري  :31/7أخرجه
أمحد ،وإسناده حسن .قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :320/1رواه أمحد وأبو يعىل ،ورجاهلام رجال
الصحيح .وقال األلباين يف ظالل اجلنة  :145/2إسناده ج ّيد ،رجاله كلهم ثقات.
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وأخرج احلاكم بسنده عن ابن عباس قال :لعيل أربع خصال ليست
ألحد :هو أول عريب وأعجمي ّ
صىل مع رسول اهلل ﷺ ،وهو الذي كان لواؤه
()3
غسله وأدخله
معه يف كل زحف ،والذي صرب معه يوم املهراس  ،وهو الذي َ
قربه(.)2
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس ،قال :ما نزل يف شأن أحد من كتاب
اهلل ما نزل يف عيل.
وقال :نزلت يف عيل ثالثامئة آية(.)1
وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري بسنده عن عبد اهلل بن عباس ݡ،
قال :ما أنزل اهلل :ݨﯓ ﯔ ﯕݩ إال عيل أمريها ورشيفها ،ولقد
عاتب اهلل أصحاب حممد ﷺ يف غري مكان ،وما ذكر عل ًيا إال بخري(.)4
قلت :ألمري املؤمنني ݠ فضائل كثرية مل يشاركه فيها أحد من الصحابة،
ورد بعض منها يف األحاديث السابقة ،وبعضها اآلخر سيأأ  ،ويكفي أن الشيعة
وأهل السنة اتّفقوا عىل كثري من فضائله ،وأما فضائل غريه من الصحابة فإّنم
اختلفوا يف ثبوهتا.
بعض فضائل أمري املؤمنني ݠ:
فضائل اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ أكثر من أن ُحترص،
وأشهر من أن تذكر ،وأعرف من أن ُتنكر ،وسنذكر بعضا من فضائله سالم اهلل
عليه.
( )3يوم املهراس هو يوم ُأحد ،جاء فيه عيل ݠ بامء من مهراس .واملهراس :صخرة منقورة تسع
كثريا من املاء.
( )2املستدرك  .333/1االستيعاب .27/1
( )1تاريخ دمشق .278/45
( )4املعجم الكبري .214/33
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فمن فضائله ݠ:
 -1اإلمام عّيل ݠ أول الناس إسالما:
تزوج فاطمة ݣ قالت
أخرج الطرباين عن أيب إسحاق :إن عل ًيا ݤ ملا ّ
زوجتنيه ُأعيمش عظيم البطن .فقال النبي ﷺ :لقد زوجتكه وإنه
للنبي ﷺَ :
()3
ألول أصحايب سلام  -أي إسالما  -وأكثرهم علام ،وأعظمهم حلام .
وعن معقل بن يسار  -يف حديث  -أن النبي ﷺ قال لفاطمة :أما ترضني
أزوجك أقدم ُأ ّمتي سلام ،وأكثرهم علام ،وأعظمهم حلام(.)2
أن ّ
وأخرج الرتمذي وأمحد واحلاكم وابن سعد وغريهم عن زيد بن أرقم،
قال :إن أول من أسلم مع رسول اهلل ﷺ عيل بن أيب طالب(.)1
وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري بسنده عن سلامن ،قال :أول هذه األ ّمة
ورودا عىل نب ّيها ﷺ أوهلا إسالما :عيل بن أيب طالب ݤ(.)4
وعن ابن عباس ،قال :عيل بن أيب طالب أول من آمن من الناس بعد
خدجية(.)5
وأخرج أمحد بن حنبل عن عيل ،قال :أنا أول من صىل مع رسول اهلل
ﷺ(.)1
( )3املعجم الكبري  .14/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :302/1رواه الطرباين ،وهو مرسل
صحيح اإلسناد .در السحابة ،205 :ووثق رجاله.
( )2مسند أمحد  .21/5جممع الزوائد  ،303/1قال :رواه أمحد والطرباين ،وفيه خالد بن
طهامن،وثقه أبو حاتم وغريه ،وبقية رجاله ثقات.
وصححه احلاكم،
وصححه .مسند أمحد  .118/4املستدرك ،311/1
( )1سنن الرتمذي 142/5
ّ
ّ
ووافقه الذهبي.
( )4املعجم الكبري  .215/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :302/1رواه الطرباين ،ورجاله ثقات.
( )5مسند أمحد  .113/3املستدرك  ،341/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
هبذه السياقة .ووافقه الذهبي .قال ابن عبد الرب يف االستيعاب  :28/1هذا إسناد ال مطعن فيه
لصحته وثقة نقلته.
ألحد؛
َ
ݛ
( )1مسند أمحد  .343/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :301/1رواه أمحد ،ورجاله رجال
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وأخرج أمحد والطرباين وأبو يعيل عن عيل ݠ  -يف حديث  -قال :اللهم
ال أعرتف أن عبدا لك من هذه األ ّمة عبدك قبيل غري نب ّيك  -ثالث مرار  -لقد
ص ّليت قبل أن يصيل الناس سبعا(.)3
وأخرج احلاكم وغريه عن أنس ،قالُ :ن ّبئ النبي ݕ يوم االثنني ،وأسلم
عيل يوم الثالثاء(.)2
وعن بريدة  -يف حديث  -قالُ :أوحي إىل رسول اهلل ݕ يوم االثنني،
وصىل عيل يوم الثالثاء(.)1
قال السيوطي :قال ابن عباس ،وأنس ،وزيد بن أرقم ،وسلامن الفاريس،
ومجاعة( :)4إنه أول من أسلم .ونقل بعضهم اإلمجاع عليه(.)5
وقال ابن عبد الرب :قال ابن شهاب وعبد اهلل بن حممد بن عقيل وقتادة
وأبو إسحاق :أول من أسلم من الرجال عيل .واتفقوا عىل أن خدجية ّأول من
آمن باهلل ورسوله ،وصدَ قه فيام جاء به ،ثم عيل بعدها.
أعيل أم أبو بكر
وقالُ :سئل حممد بن كعب القرظي عن أول من أسلمّ :
عيل أوهلام إسالما ،وإنام ُش ّبه عىل الناس ألن عل ًيا أخفى
ݡ؟ قال :سبحان اهللّ ،
ݚ الصحيح غري حبة العرين ،وقد ُوثق.
( )3مسند أمحد  .11/3املعجم األوسط  .471/3مسند أيب يعىل  .237/3قال اهليثمي يف جممع
الزوائد  :302/1رواه أمحد وأبو يعىل باختصار والبزار والطرباين يف األوسط ،وإسناده حسن.
وحسنه.
در السحابة،201 :
َ
( )2املستدرك  .332/1در السحابة ،207 :ووثق الشوكاين رجاله.
( )1املستدرك  .332/1قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
( )4منهم :أبو ذر ،واملقداد ،وخباب ،وجابر ،وأبو سعيد كام يف أسد الغابة  ،38/4واالستيعاب
 .27/1ومنهم :أبو رافع ،وعفيف بن عبد اهلل الكندي ،وأبو أيوب األنصاري ،وعبد الرمحن بن
عوف ،وسعد بن أيب وقاص ،وبريدة األسلمي ،والرباء بن عازب ،وعبد اهلل بن مسعود،
وحذيفة بن اليامن ،وكعب بن زهري ،وخزيمة بن ثابت ،وغريهم خلق كثري .راجع ترمجة اإلمام
عيل بن أيب طالب من تاريخ دمشق  ،331 - 43/3الغدير  224/1وما بعدها.
( )5تاريخ اخللفاء.351 :
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إسالمه [خوفا] من أيب طالب( ،)3وأسلم أبو بكر فأظهر إسالمه ،وال شك أن
عل ًيا عندنا ّأوهلام إسالما(.)2
 -8اإلمام عّيل ݠ موىل كل مؤمن ومؤمنة:
أخرج الرتمذي وأمحد وغريمها عن زيد بن أرقم وغريه ،عن النبي ﷺ،
فعيل مواله.
قال :من ُ
كنت مواله ّ
وهذا احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه ،وقال :هذا حديث حسن
وصححه ،ووافقه
صحيح .وأخرجه ابن ماجة يف سننه ،واحلاكم يف املستدرك،
َ
الذهبي .كام أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند ،وغريهم ،وعدَ ه السيوطي يف
(قطف األزهار املتناثرة) من األحاديث املتواترة ،وكذا الكتاين يف نظم املتناثر،
والزبيدي يف لقط الآللئ املتناثرة ،واحلافظ شمس الدين اجلزري يف أسنى
املطالب ،واأللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة(.)1
بالترصف ،فاملوىل والويل
واملراد باملوىل هنا :من له الوالية الذي هو األوىل
ّ
يشء واحد ،بدليل ما ورد يف كثري من طرق احلديث ،أن النبي ݕ قال :أهيا
ألست أوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :فمن كنت
الناس،
ُ
مواله فعيل مواله(.)4
( )3هذا بناء عىل معتقدهم بعدم إيامن أيب طالب ݠ ،ولكن مع قيام األدلة الثابتة عىل إيامنه فإن
زعم إخفاء أمري املؤمنني ݠ إيامنه خوفا من أبيه ال يمكن قبوله بحال ،واألحاديث الكثرية
الصحيحة دلت عىل أن أمري املؤمنني ݠ هو أول من آمن برسول اهلل ݕ من الرجال ،وهذا
كاف وواف.
( )2االستيعاب  .21/1لإلطالع عىل املزيد راجع كتاب الغدير لألميني .241 - 231/1
( )1سنن الرتمذي  .111/5سنن ابن ماجة  .41/3املستدرك  .330 ،301/1مسند أمحد بن
حنبل ،111 ،147/5 ،172 ،170 ،118 ،283/4 ،113 ،352 ،331 ،338 ،84/3
 .431قطف األزهار املتناثرة .277 :نظم املتناثر .201 :لقط الآللئ املتناثرة.205 :أسنى
املطالب .5 :سلسلة األحاديث الصحيحة .141/4
صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  .21/3وقال يف سلسلة ݛ
( )4سنن ابن ماجة َ .41/3
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ذلك.

وقوله ݕ« :إن عل ًيا منّي وأنا منه ،وهو ويل كل مؤمن بعدي» شاهد عىل

قال املناوي :قال احلرايل :واملوىل هو الويل الالزم الوالية ،القائم هبا،
الدائم عليها ملن توالّه ،بإسناد أمره إليه فيام هو ليس بمستطيع له(.)3
وهذا نص رصيح وصحيح يف خالفة اإلمام أمري املؤمنني ݠ دون
سواه.
 -3منزلة اإلمام عّيل ݠ من رسول اهلل ݕ كمنزلة هارون من موسى:
أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن سعد بن أيب وقاص ،قال :قال
النبي ﷺ لعيل :أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي
بعدي(.)2
ومنزلة هارون من موسى ݟ يف كتاب اهلل العزيز هي منزلة الوزارة
واخلالفة.
قال تعاىل :ݨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ݩ [طه ،]10 ،21 :وقال
سبحانه :ݨﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭݩ [األعراف.]342 :
املتعني للخالفة ،دون
ومن كانت له هذه املنزلة من رسول اهلل ݕ فهو
ّ
ݚ األحاديث الصحيحة  :113/4إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد  :304/1رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري فطر بن خليفة وهو ثقة .وقال احلاكم
املستدرك  :330/1هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .وسكت عنه الذهبي.
وقال البوصريي يف خمترص إحتاف السادة املهرة  :314/1رواه إسحاق بسند صحيح.
( )3فيض القدير .158/4
( )2صحيح البخاري  .3342/1صحيح مسلم  .3873-3870/4عدّ السيوطي هذا احلديث يف
(قطف األزهار املتناثرة) 283 :من األحاديث املتواترة .وكذا الكتاين يف (نظم املتناثر)،201 :
والزبيدي يف (لقط الآللئ املتناثرة).13 :
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من مل تثبت له من رسول اهلل ݕ مثل هذه املنزلة.
 -1اإلمام عّيل ݠ خليفة رسول اهلل ݕ من بعده:
أخرج أمحد والطرباين واحلاكم أن النبي ݕ قال :أما ترىض أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نبي ،إنه ال ينبغي أن أذهب إال
وأنت خليفتي(.)3
وأخرج ابن أيب عاصم يف كتاب السنة بسنده عن رسول اهلل ݕ أنه قال:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنك لست نب ًيا ،إنه ال ينبغي أن أذهب إال
وأنت خليفتي يف كل مؤمن من بعدي(.)2
ويف موضع آخر قال ݕ :أفال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إال أنك لست بنبي ،وأنت خليفتي يف كل مؤمن من بعدي(.)1
 -1اإلمام عّيل ݠ حيب اهلل ورسوله وحي يبانه:
أخرج البخاري ومسلم وغريمها عن سعد وغريه ،عن النبي ﷺ قال:
ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهلل عىل يديه ،حيب اهلل ورسوله ،وحي ّبه اهلل
ّ
ورسوله(.)4
 -2اإلمام عّيل ݠ مع القرآن والقرآن مع عّيل:
أخرج احلاكم وغريه عن أم سلمة قالت :سمعت رسول اهلل ﷺ :عيل مع
( )3مسند أمحد بن حنبل  .113-110/3املعجم الكبري للطرباين  .11/32املستدرك ،311/1
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه هبذه السياقة .ووافقه الذهبي .وقال
اهليثمي يف جممع الزوائد  :320/1رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار ،ورجال
أمحد رجال الصحيح ،غري أيب بلج الفزاري ،وهو ثقة ،وفيه لني.
( )2كتاب السنة  ،553/2قال األلباين يف تعليقته :إسناده حسن ،ورجاله ثقات رجال الشيخني غري
أيب بلج ،واسمه حييى بن سليم بن بلج ،قال احلافظ :صدوق ربام أخطأ.
( )1كتاب السنة  581/2بنفس السند السابق يف .553/2
( )4صحيح البخاري  .3280/1صحيح مسلم .3872-3873/4
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عيل احلوض(.)3
القرآن والقرآن مع عيل ،لن َ
يتفرقا حتى يردا َ
 -2اإلمام عّيل ݠ مع احلق ،يدور احلق معه حيثام دار:
أخرج أبو يعىل وغريه عن أيب سعيد اخلدري ،قال :كنا عند بيت النبي ﷺ
يف نفر من املهاجرين واألنصار ،فخرج علينا ،فقال :أال أخربكم بخياركم؟
ومر
قالوا :بىل .قال :خياركم املوفون املطيبون ،إن اهلل حيب احلفي التقي .قالَ :
عيل بن أيب طالب فقال :احلق مع ذا ،احلق مع ذا(.)2
وأخرج البزار عن حذيفة بن اليامن ،قال :انظروا إىل الفرقة التي تدعو إىل
أمر عيل فالزموها ،فإّنا عىل اهلدى(.)1
وأخرج الرتمذي واحلاكم عن عيل ݤ ،قال :قال رسول اهلل ݕ :اللهم
أدر احلق معه حيث دار(.)4
وأخرج البزار أيضا عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ﷺ لعيل :يا عيل من
فارقني فارق اهلل ،ومن فارقك يا عيل فارقني(.)5
قال الفخر الرازي :ومن اقتدى يف دينه بعيل بن أيب طالب فقد اهتدى،
والدليل عليه قوله ݠ :اللهم أدر احلق مع عيل حيث دار(.)1
 -2النظر إىل وجه اإلمام عّيل ݠ عبادة:
أخرج احلاكم وغريه عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :قال رسول اهلل ﷺ:
( )3املستدرك  .324/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
( )2مسند أيب يعىل  .453/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :215 – 214/7رواه أبو يعىل ،ورجاله
ثقات.
( )1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :211/7رواه البزار ،ورجاله ثقات.
( )4سنن الرتمذي  .111/5املستدرك  ،325-324/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط
مسلم ،ومل خيرجاه.
( )5قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :315/1رواه البزار ورجاله ثقات .ووثق الشوكاين رواة احلديث
يف در السحابة.221 :
( )1التفسري الكبري .205/3
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النظر إىل وجه عيل عبادة(.)3
 -1أخو النبي ݕ يف الدنيا واآلخرة:
أخرج الرتمذي وغريه ،عن ابن عمر قال :آخى رسول اهلل ﷺ بني
أصحابه ،فجاء عيل تدمع عيناه ،فقال :يا رسول اهلل ،آخيت بني أصحابك ومل
تؤاخ بيني وبني أحد؟ فقال له رسول اهلل ﷺ :أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(.)2
أقول :ذكر هذه املؤاخاة كثري ممن ترجم أمري املؤمنني ݠ وقد تقدَ م يشء
من ذلك.
 -12باب مدينة العلم:
أخرج احلاكم عن عيل ݠ وغريه ،قال :قال رسول اهلل ﷺ :أنا مدينة
العلم وعيل باهبا ،فمن أراد العلم فليأت الباب(.)1
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
وقال السيوطي :هذا حديث حسن عىل الصواب ،ال صحيح كام قال
نت حاله
احلاكم ،وال موضوع كام قاله مجاعة منهم ابن اجلوزي والنووي ،وقد ب َي ُ
يف التعقيبات عىل املوضوعات(.)4
وقال ابن حجر يف فتاويه :إنه من قسم احلسن ،ال يرتقي إىل الصحة ،وال
ينحط إىل الكذب(.)5
وقال احلافظ العالئي :الصواب أنه حسن باعتبار طرقه ،ال صحيح وال
وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي .وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء،
( )3املستدرك ،342-343/1
ّ
ص  :313إسناده حسن .وقال الشوكاين يف الفوائد املجموعة ،ص  113بعد أن ذكر طرق
احلديث :فظهر هبذا أن احلديث من قسم احلسن لغريه ،ال صحيحا كام قال احلاكم ،وال
موضوعا كام قال ابن اجلوزي.
( )2سنن الرتمذي  ،111/5وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .املستدرك .34/1
( )1املستدرك .327-321/1
( )4تاريخ اخللفاء.351 :
( )5عن فيض القدير .41/1
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ضعيف(.)3
وقال الزركيش :احلديث ينتهي إىل درجة احلسن املحتج به ،وال يكون
ضعيفا فضال عن كونه موضوعا(.)2
قال ابن عساكر :قال القاسم :سألت حييى بن معني عن هذا احلديث،
فقال :هو صحيح.
قال اخلطيب :أراد أنه صحيح من حديث أيب معاوية ،وليس بباطل ،إذ قد
رواه غري واحد عنه(.)1
صح هذا احلديث عن أيب معاوية فهو صحيح عندهم؛ ألن أبا
قلت :إذا َ
معاوية يرويه عن األعمش ،عن جماهد ،عن ابن عباس ،عن رسول اهلل ݕ،
والقوم إنام يتّهمون بوضع هذا احلديث أبا الصلت اهلروي عبد السالم بن
صالح ،وهو إنام يرويه عن أيب معاوية.
وقد روى هذا احلديث عن أيب معاوية مجاعة كام قال اخلطيب ،منهم:
رجاء بن سلمة ،واحلسن بن عيل بن راشد ،وأمحد بن سلمة أبو عمرو اجلرجاين،
وعمر بن إسامعيل بن جمالد ،وحممد بن جعفر الفيدي ،وجعفر بن حممد
البغدادي(.)4
 -11ال حيب عل ّيا ݠ إال مؤمن ،وال يبغضه إال منافق:
أخرج مسلم وغريه ،عن عيل ݠ قال :والذي فلق احل ّبة وبرأ النسمة ،إنه
لعهد النبي األ ّمي إ َيل أنه ال حي ّبني إال مؤمن ،وال يبغضني إال منافق(.)5
وعن أيب سعيد اخلدري ،قال :إنّا كنّا لنعرف املنافقني نحن معرش األنصار
( )3املصدر السابق .47/1
( )2نفس املصدر.
( )1تاريخ دمشق .213/45
( )4راجع تاريخ دمشق .212-281/45
( )5صحيح مسلم .81/3
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ببغضهم عيل بن أيب طالب(.)3
 -18اإلمام عّيل ݠ س ييد العرب:
أخرج احلاكم النيسابوري وغريه ،عن عائشة وغريها ،أن النبي ﷺ قال:
أنا س ّيد ولد آدم ،وعيل س ّيد العرب(.)2
وقريب منه ما رواه احلاكم بسنده عن عبد اهلل بن أسعد بن زرارة ،عن
أبيه ،قال :قال رسول اهلل ﷺ :أوحي إ َيل يف عيل ثالث :أنه س ّيد املسلمني ،وإمام
حجلني(.)1
املتقني ،وقائد الغر امل َ
وهذان احلديثان واضحا الداللة عىل أفضلية اإلمام أمري املؤمنني ݠ،
وأنه أوىل من غريه باخلالفة.
 -13اإلمام عّيل ݠ خشن يف ذات اهلل:
عيل بن أيب طالب
أخرج أمحد واحلاكم ،عن أيب سعيد اخلدري ،قال :شكا َ
الناس إىل رسول اهلل ﷺ ،فقام فينا خطيبا ،فسمعته يقول :أهيا الناس ،ال تشكوا
ُ
()4
عل ًيا ،فو اهلل إنه ألخشن يف ذات اهلل ويف سبيل اهلل .
 -11اإلمام عّيل ݠ ممين ُأمر النبي بح يبهم:
أخرج الرتمذي ،وابن ماجة ،وأمحد ،واحلاكم ،وغريهم ،عن بريدة ،قال:
قال رسول اهلل ﷺ :إن اهلل أمرين بحب أربعة ،وأخربين أنه حي ّبهم ،قيل :يا رسول
عيل منهم  -يقول ذلك ثالثا  -وأبو ذر ،واملقداد ،وسلامن،
اهلل ّ
سمهم لنا .قالّ :
( )3سنن الرتمذي .115/5
( )2املستدرك  ،324/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه.
( )1املستدرك  ،348/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه.
( )4مسند أمحد  .81/1املستدرك  ،314/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه
الذهبي .ووثق الشوكاين رواة احلديث يف در السحابة .221 :وقال األلباين يف سلسلة
األحاديث الصحيحة  :121/5وهذا إسناد ج ّيد ،رجاله ثقات معروفون ،غري زينب بنت
تزوجها أبو سعيد اخلدري.
كعب ،فقال يف التجريد :صحابية َ
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أمرين بح ّبهم ،وأخربين أنه حي ّبهم(.)3
 -11اإلمام عّيل ݠ ممَن تشتاق اجلنة إليهم:
أخرج احلاكم والبزار والطرباين وغريهم ،عن أنس وغريه ،قال :قال
وعامر ،وسلامن(.)2
رسول اهلل ﷺ :اشتاقت اجلنة إىل ثالثة :عيلّ ،
 -12أمر النبي ݕ بسد األبواب إال باب اإلمام عّيل ݠ:
أخرج الرتمذي وأمحد واحلاكم وغريهم ،عن ابن عباس وغريه ،أن
رسول اهلل ݕ أمر بسد األبواب إال باب عيل(.)1
وعن سعد قال :أمرنا رسول اهلل ﷺ بسد األبواب الشارعة يف املسجد
وترك باب عيل ݤ(.)4
وعن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ﷺ لعيل :يا عيل ال حيل ألحد جينب
يف هذا املسجد غريي وغريك(.)5
وصحح
وأورد السيوطي بعض طرق حديث سد األبواب إال باب عيل،
َ
( )3سنن الرتمذي  ،111/5وقال :هذا حديث حسن .سنن ابن ماجة  ،51/3مسند أمحد
 .151 ،153/5املستدرك  ،310/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم.
( )2املستدرك  ،317/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي .املعجم الكبري
 .235/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :110/1رواه البزار ،وإسناده حسن ،وقال :144/ 1
حسن الرتمذي حديثه.
رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح ،غري أيب ربيعة األيادي ،وقد َ
( )1سنن الرتمذي  ،143/5املستدرك  .325/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه
الذهبي .مسند أمحد  .111/4 ،21/2 ،113 ،375/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد :334/1
وإسناد أمحد حس ٌن.
( )4مسند أمحد بن حنبل  .375/3قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري  :33/7أخرجه أمحد،
وحسن بعضا آخر
والنسائي ،وإسناده قوي .ثم ساق بعض طرق احلديث ،ووثق أسانيد بعضها،
َ
منها ،ثم قال :وهذه األحاديث يقوي بعضها بعضا ،وكل طريق منها صالح لالحتجاج فضال عن
جمموعها.
( )5سنن الرتمذي  ،111/5وقال :هذا حديث حسن غريب.
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وحسن بعضها اآلخر ،ثم قال :قد ثبت هبذه األحاديث الصحيحة ،بل
بعضها،
َ
املتواترة ،أنه ﷺ منع من فتح باب شارع إىل مسجد ،ومل يأذن يف ذلك ألحد ،وال
لعمه العباس ،وال أليب بكر ،إال لعيل(.)3
ّ
وقال الشوكاين :باجلملة فاحلديث ثابت ،ال حيل ملسلم أن حيكم ببطالنه،
وله طرق كثرية جدً ا(.)2
 -12اإلمام عّيل ِمن النبي ݕ ،والنبي منه:
أخرج البخاري أن النبي ݕ قال لعيل :أنت مني ،وأنا منك(.)1
وأخرج الرتمذي بسنده عن حبيش بن جنادة ،قال :قال رسول اهلل ﷺ:
عيل منّي ،وأنا من عيل ،وال يؤ ّدي عني إال أنا أو عيل(.)4
قال ابن حجر :قوله« :وقال لعيل :أنت منّي وأنا منك» أي يف النسب
والصهر واملسابقة واملحبة وغري ذلك من املزايا ،ومل يرد حمض القرابة ،وإال
فجعفر رشيكه فيها( ،)5وهو قول املال عيل القاري واملناوي وغريمها(.)1
 -12اإلمام عّيل ݠ أحب اخللق إىل اهلل:
أخرج الرتمذي واحلاكم ،عن أنس بن مالك ،قال :كان عند النبي ﷺ
طري ،فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري .فجاء عيل فأكل
معه(.)7
( )3احلاوي للفتاوي .31/2
( )2الفوائد املجموعة.111 :
( )1صحيح البخاري .3281 ،3340/1 ،820/2
وحسنه األلباين يف صحيح
( )4سنن الرتمذي  ،111/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
َ
سنن الرتمذي .522/1
( )5فتح الباري .401/7
( )1مرقاة املفاتيح  .413/30فيض القدير .157/4
( )7سنن الرتمذي  .111/5املستدرك  ،342/1وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل
صحت الرواية ݛ
خيرجاه ،وقد رواه عن أنس مجاعة من أصحابه زيادة عىل ثالثني نفسا ،ثم ّ
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صحة سنده ،وكثرة
أقول :أنكر أكثر القوم هذا احلديث ،وض َعفوه مع ّ
طرقه التي تلحقه باحلسن عىل األقل ،والسبب أنه خمالف للمعتقد املوروث
بتفضيل غريه عليه ،ومن مل جيّس عىل رد هذا احلديث َأوله بام خيرجه عن أن
يكون فضيلة ذات شأن ألمري املؤمنني ݠ.
 -11من آذى اإلمام عل ّيا ݠ فقد آذى رسول اهلل ݕ:
أخرج أمحد واحلاكم وغريمها ،عن عمرو بن شاس األسلمي  -يف حديث -
أن رسول اهلل ﷺ قال :من آذى عل ًيا فقد آذاين(.)3
كنت جالسا يف
وأخرج أبو يعىل بسنده عن سعد بن أيب وقاص ،قالُ :
املسجد أنا ورجلني معي ،فنلنا من عيل ،فأقبل رسول اهلل ﷺ غضبان ُيعرف يف
فتعوذت باهلل من غضبه ،فقال :ما لكم وما يل؟ من آذى عل ًيا
وجهه الغضبَ ،
فقد آذاين(.)2
سب رسول اهلل ݕ:
سب اإلمام عل ّيا ݠ فقد َ
 -82من َ
أخرج أمحد واحلاكم وغريمها ،عن أم سلمة ،قالت :سمعت رسول اهلل
سب اهلل تعاىل(.)1
سب عل ًيا فقد س َبني ،ومن س َبني فقد َ
ﷺ يقول :من َ
ݚ عن عيل ،وأيب سعيد اخلدري ،وسفينة .املعجم الكبري  .82/7قال اهليثمي يف جممع الزوائد
 :321-325/1رواه البزار والطرباين باختصار ،ورجال الطرباين رجال الصحيح غري فطر بن
خليفة ،وهو ثقة .وقال الذهبي يف تاريخ اإلسالم  :111/1له طرق كثرية عن أنس متك ّلم
فيها ،وبعضها عىل رشط السنن.
( )3مسند أمحد .481/1املستدرك  .313/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه
الذهبي .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :321/1رواه أمحد والطرباين ...ورجال أمحد ثقات...
ورمز له السيوطي يف اجلامع الصغري  547/2بالصحة .وقال األلباين يف سلسلة األحاديث
الصحيحة  :171/5وباجلملة ،فاحلديث صحيح بمجموع هذه الطرق.
( )2مسند أيب يعىل  .125/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :321/1رواه أبو يعىل والبزار باختصار،
ورجال أيب يعىل رجال الصحيح ،غري حممود بن خداش وقنان ،ومها ثقتان.
( )1مسند أمحد  .121/1املستدرك  ،323/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه ݛ
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أحب النبي ݕ ،ومن أبغضه أبغضه:
أحب اإلمام عل ّيا ݠ فقد َ
 -81من َ
أخرج احلاكم وغريه ،عن سلامن الفاريس ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ
أحب عل ًيا فقد أح َبني ،ومن أبغض عل ًيا فقد أبغضني(.)3
يقول :من َ
 -88رد الشمس لإلمام عّيل ݠ:
أخرج الطرباين والطحاوي وغريمها ،عن أسامء بنت عميس أن رسول اهلل
صىل الظهر بالصهباء ،ثم أرسل عل ًيا يف حاجة ،فرجع وقد َ
ﷺ َ
صىل النبي ﷺ
حيركه حتى غابت
العرص ،فوضع النبي ﷺ رأسه يف حجر عيل فنام ،فلم ّ
الشمس ،فقال النبي ﷺ« :اللهم إن عبدك عل ًيا احتبس بنفسه عىل نب ّيهُ ،فر َد عليه
الشمس» .قالت :فطلعت عليه الشمس حتى رفعت عىل اجلبال وعىل األرض،
َ
وصىل العرص ،ثم غابت وذلك بالصهباء(.)2
وقام عيل فتوضأ
رصح مجاعة من األئمة واحل ّفاظ بأنه صحيح .قال
قال السيوطي :احلديث َ
القايض عياض يف الشفاء :أخرج الطحاوي يف مشكل اآلثار عن أسامء بنت
عميس من طريقني أن النبي ﷺ كان يوحى إليه ورأسه يف حجر عيل ...فذكر
احلديث .قال الطحاوي :وهذان احلديثان ثابتان ،ورواهتام ثقات .وحكى
الطحاوي أن أمحد بن صالح كان يقول :ال ينبغي ملن سبيله العلم التخ ّلف عن
النبوة(.)1
حفظ حديث أسامء؛ ألنه من عالمات ّ
بصحة ذلك قول اإلمام الشافعي ݤ وغريه« :ما ُأوأ 
ثم قال :ومما يشهد
ّ

صح أن الشمس ُحبست
نبي معجزة إال أوأ  نب ّينا ﷺ نظريها أو أبلغ منها» ،وقد َ

ݚ الذهبي .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :310/1رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح ،غري أيب
عبد اهلل اجلديل ،وهو ثقة .ورمز له السيوطي يف اجلامع الصغري  108/2بالصحة.
( )3املستدرك  ،310/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ...ووافقه الذهبي.
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
ورمز له السيوطي بالصحة يف اجلامع الصغري ،554/2
ّ
الصغري  ،3014/2وسلسلة األحاديث الصحيحة .288/1
( )2املعجم الكبري  .345/24مشكل اآلثار .181 ،188/4 ،1/2
( )1الآللئ املصنوعة .117/3
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عىل يوشع ليايل قاتل اجلبارين ،فال بد أن يكون لنب ّينا ﷺ نظري ذلك ،فكانت هذه
القصة نظري تلك ،واهلل أعلم(.)3
أقول :لقد أشبع هذا احلديث بحثا شيخنا ّ
العالمة األميني أعىل اهلل مقامه
صححه من أعالم أهل السنّة
يف كتاب الغدير  ،343-321/1فذكر ُط ُرقه ومن َ
بام ال حيتاج إىل مزيد ،وألف ّ
العالمة املح ّقق املتت ّبع السيد حممد مهدي اخلرسان
خاصا يف رد الشمس ،أسامه( :مزيل اللبس يف مسألتي شق القمر
حفظه اهلل كتابا ً
ورد الشمس) ،فراجعه فإنه نافع جدً ا.
ولو أردنا أن نستقيص فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ݠ لطال
بنا املقام ،وما بلغنا الغاية ،وما ذكرناه فيه الكفاية.

( )3املصدر السابق .143/3

اإلمام احلسن بن علي بن أيب طالب ݟ
(12 - 3هـ)
هو السبط األول وسيد شباب أهل اجلنة ،أ ّمه السيدة فاطمة الزهراء سيدة
نساء العاملني ݝ ،وجدّ ه رسول اهلل ݕ.
ولد باملدينة املنورة ليلة النصف من شهر رمضان يف سنة ثالث من
وعق عنه كبشا.
اهلجرة ،فسامه رسول اهلل ݕ حسنا ،وكناه بأيب حممدَ ،
وكان احلسن بن عيل ݠ أشبه الناس برسول اهلل ݕ يف خلقه ُ
وخ ُلقه
وسؤدده وهديه ،وفضائله كثرية سنذكر مجلة منها.
وهو أحد من نزل فيهم قوله تعاىل :ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ݩ [األحزاب ،]11 :وأحد الذين خرج هبم النبي
ݕ ملباهلة نصارى نجران ،بعد نزول قوله تعاىل :ݨﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸݩ [آل عمران.]13 :

و ُقبض رسول اهلل ݕ وكان له من العمر سبع سنوات وأشهر ،وعاش
مع أبيه أمري املؤمنني ݠ سبعا وثالثني سنة ،وقد بايعه الناس باخلالفة بعد مقتل
أبيه ،وكان ويص أبيه أمري املؤمنني ݠ ،وقد كتب له عهدا مشهورا ذكره السيد
الريض ݞ يف ّنج البالغة( ،)3وكان مع أخيه اإلمام احلسني ݟ أفضل أهل
زماّنام ،وبقي خليفة عىل الناس ستة أشهر وثالثة أيام ،ثم وقع الصلح بينه وبني
(ّ )3نج البالغة.107 :
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معاوية يف سنة إحدى وأربعني من اهلجرة ،فتنازل ملعاوية عن األمر ملا رأى
رسا،
ختاذل أصحابه وخيانتهم ،وعلم أن بعض رؤساء أصحابه كاتبوا معاوية ً
وضمنوا له تسليم اإلمام احلسن ݠ له ،فاضطر ملصاحلة معاوية حقنا لدمه
ودماء أهل بيته وباقي املسلمني.
تم الصلح عاد اإلمام احلسن ݠ إىل املدينة ،ومكث فيها عرش
وبعد أن َ
سنني ،إىل أن مات مسموما يف الثامن والعرشين من شهر صفر من سنة مخسني
سمته زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس ،بإيعاز من معاوية الذي
من اهلجرةَ ،
يزوجها من ابنه يزيد إن هي فعلت
أوصل إليها مائة ألف درهم ،ووعدها أن ّ
دست السم لإلمام احلسن ݠ بقي مريضا أربعني يوما ،ثم مات
ذلك ،وبعد أن َ
مظلوما ،فتوىل اإلمام احلسني ݠ جتهيزه ،ودفنه عند جدّ ته فاطمة بنت أسد
ݝ يف البقيع.
له من األوالد الذكور واإلناث :ستة عرش ،أشهرهم القاسم بن احلسن
من شهداء كربالء ،وزيد بن احلسن ،كان جليل القدر ،وكان ييل صدقات
رسول اهلل ݕ ،واحلسن بن احلسن املعروف باحلسن املثنى ،وكان جليال
فاضال ،توىل صدقات أمري املؤمنني ݠ.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال النووي :هو أبو حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب عبد مناف بن عبد
املطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش اهلاشمي املدين ،سبط رسول اهلل ﷺ
ورحيانته وابن فاطمة بنت رسول اهلل ݕ س ّيدة نساء العاملني ݝ ...وكان حليام
كريام ورعا ،دعاه ورعه وحلمه إىل أن ترك الدنيا واخلالفة هلل تعاىل(.)3
وقال :ومناقبه ݤ كثرية مشهورة(.)2
وقال الذهبي :وقد كان هذا اإلمام س ّيدا ،وسيام ،مجيال ،عاقال ،رزينا،
( )3هتذيب األسامء واللغات .358/3
( )2املصدر السابق .310/3
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خريا ،د ّينا ،ورعا ،حمتشام ،كبري الشأن(.)3
جوادا ،ممدحاّ ،
وقال السيوطي :احلسن بن عيل بن أيب طالب ݤ ،أبو حممد ،سبط رسول
اهلل عليه الصالة والسالم ورحيانته وآخر اخللفاء بن ّصه ...روي له عن النبي ﷺ
أحاديث ،وروت عنه عائشة ݣ وخالئق من التابعني ...وكان شبيها بالنبي
وعق عنه يوم سابعه ،وحلق شعره ،وأمر أن
وسامه النبي ﷺ احلسنّ ،
ﷺّ ،
فضة ،وهو خامس أهل الكساء(.)2
ُيتصدّ ق بزنة شعره ّ
سمى هبام النبي
قال املفضل :إن اهلل حجب اسم احلسن واحلسني حتى ّ
عليه الصالة والسالم ابنيه احلسن واحلسني(.)1
وقال عبد اهلل بن عمرو بن العاص :هذا  -يعني احلسن  -أحب أهل
األرض إىل أهل السامء(.)4
بعض فضائله ݠ:
قد وردت يف فضله أحاديث كثرية صحيحة ،منها:
سامه احلسن:
 -1أن النبي ݕ ي
فقد أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده عن عيل ،أنه قال :ملا ُولد احلسن
سميتموه؟ قال :قلت:
سميته حربا ،فجاء رسول اهلل ﷺ فقال :أروين ابني ،ما َ
ّ
()5
سميته حربا ،فجاء رسول اهلل ﷺ،
حربا  .قال :بل هو حسن .فلام ُولد احلُسني ّ
سميتموه؟ قال :قلت :حربا .قال :بل هو حسني .فلام ُولد
فقال :أروين ابني ،ما َ
( )3سري أعالم النبالء .251/1
( )2تاريخ اخللفاء.375 :
( )1املصدر السابق.371 :
( )4قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :377/1رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح غري هاشم بن
الربيد ،وهو ثقة.
سمى أبناءه بحرب ،ولكن نقلت هذا احلديث ملا فيه من
( )5ليس صحيحا أن أمري املؤمنني ݠ َ
سمى احلسن واحلسني واملحسن هبذه األسامء املباركة.
الداللة عىل أن النبي ݕ َ
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سميتموه؟ قلت:
سميته حربا ،فجاء النبي ﷺ فقال :أروين ابني ،ما ّ
الثالث ّ
سميتهم بأسامء ولد هارون :شرب وشبري
حربا .قال :بل هو حمسن .ثم قالّ :
ومشرب(.)3
 -8أن اإلمام احلسن ݠ ُيشبه النبي ݕ:
فقد أخرج البخاري بسنده عن أيب جحيفة ،قال :رأيت النبي ﷺ وكان
احلسن بن عيل ݟ يشبهه.)2( ...
والحظ قوله« :عليهام السالم» يف هذا املورد ،وهو ٍ
جار عىل ما هو
املتعارف عند الشيعة ،وسيأأ  مثله قريبا إن شاء اهلل.
وعن أنس بن مالك قال :مل يكن أحد منهم أشبه برسول اهلل من احلسن بن
عيل(.)1
حيب من حي يبه:
 -3أن النبي ݕ حي يبه ،ويدعو اهلل أن حي يبه ،وأن َ
فقد أخرج مسلم بسنده عن أيب هريرة يف حديث قال ...:فقال رسول اهلل
ﷺ :اللهم إين أح ّبه ،فأح ّبه ،وأحبب من حي ّبه(.)4
وأخرج البخاري بسنده عن الرباء بن عازب ،قال :رأيت النبي ﷺ
واحلسن بن عيل عىل عاتقه ،يقول :اللهم إين أح ّبه ،فأح َبه(.)5
وترصيح النبي ݕ بأنه حي ّبه ورد يف أحاديث كثرية بلغت حد التواتر كام
( )3مسند أمحد بن حنبل  .338 ،18/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :52/8رواه أمحد والبزار...
وصححه احلاكم
والطرباين ،ورجال أمحد والبزار رجال الصحيح غري هانئ بن هانئ وهو ثقة.
َ
يف املستدرك .315/1
( )2صحيح البخاري .3011/1
وصححه األلباين يف
( )1سنن الرتمذي  ،151/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
َ
صحيح سنن الرتمذي  .540/1املستدرك .318/1
( )4صحيح مسلم .3881/4
( )5صحيح البخاري .3350/1
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قال الذهبي يف سري أعالم النبالء(.)3
 -1احلسن واحلسني س ييدا شباب أهل اجلنة:
فقد أخرج الرتمذي واحلاكم وغريمها ،عن النبي ﷺ أنه قال :احلسن
واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنة(.)2
وهذا احلديث يدل عىل فضيلة عظيمة لإلمامني احلسن واحلسني ݟ ،بل
يدل عىل أفضليتهام عىل مجيع األنبياء واملرسلني والشهداء والصدّ يقني؛ ما عدا
رسول اهلل ݕ ،الذي ثبت بالدليل القطعي أنه خري ولد آدم من األولني
واآلخرين ،وعدا أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب ݠ؛ الذي ثبت أنه
ݠ خري منهام كام جاء يف بعض الطرق الصحيحة هلذا احلديث.
فقد أخرج ابن ماجة واحلاكم وغريمها عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل
ﷺ« :احلسن واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنة ،وأبومها خري منهام»(.)1
ولو قلنا« :إن مجيع األنبياء واملرسلني خري من اإلمامني احلسن واحلسني
صح أن يقال« :إّنام س ّيدا شباب أهل اجلنة» ،ويف اجلنة ألوف كثرية
ݟ» ملا َ
خري منهام.
( )3سري أعالم النبالء .253/1
( )2سنن الرتمذي  ،151/5وقال :هذا حديث حسن صحيح .املستدرك  ،317/1قال احلاكم:
أتعجب أّنام مل خيرجاه .مسند أمحد بن حنبل ،1/1
صح من أوجه كثرية ،وأنا
ّ
هذا حديث قد َ
 .82 ،80 ،14 ،12املعجم الكبري للطرباين  ،10-24/1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
 :384-382/1رواه الطرباين ،وإسناده حسن.
وعدَ ه من األحاديث املتواترة :السيوطي يف قطف األزهار املتناثرة ،281 :والكتاين يف نظم
املتناثر ،207 :والزبيدي يف لقط الآللئ املتناثرة .341 :وذكره األلباين يف سلسلته الصحيحة
وخرج طرقه ،وقال :وباجلملة فاحلديث صحيح بال ريب ،بل هو متواتر كام نقله
ّ ،418/2
املناوي ،وكذلك الزيادات التي سبق خترجيها ،فهي صحيحة ثابتة.
صححه
صححه احلاكم ووافقه الذهبي ،كام
( )1سنن ابن ماجة  .44/3املستدرك ،317/1
َ
َ
األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  ،21/3وسلسلة األحاديث الصحيحة .413 ،428/2
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 -1احلسن واحلسني ݟ رحيانتا رسول اهلل ݕ:
سمى الولد رحيانا
قال ابن األثري :الرحيان والرحيانة :الرزق والراحة ،و ُي ّ
ورحيانة لذلك(.)3
وقد أخرج البخاري عن ابن أيب ُنعم ،قال :كنت شاهدا البن عمر وسأله
رجل عن دم البعوض ،فقال :ممن أنت؟ فقال :من أهل العراق .قال :انظروا إىل
هذا ،يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي ﷺ ،وسمعت النبي ﷺ
يقول« :مها رحيانتاي من الدنيا»(.)2
وأخرج الرتمذي بسنده عن عبد الرمحن بن أيب نعم :أن رجال من أهل
العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب ،فقال ابن عمر :انظروا إىل
هذا ،يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اهلل ﷺ ،وسمعت رسول اهلل
ﷺ يقول :إن احلسن و احلسني مها رحيانتاي من الدنيا(.)1
 -2أن اإلمام احلسن ݠ من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس:
فقد أخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن عائشة ،قالت :خرج النبي ﷺ
وعليه مرط ُمر َحل( )4من شعر أسود ،فجاء احلسن بن عيل فأدخله ،ثم جاء
احلسني فدخل معه ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،ثم جاء عيل فأدخله ،ثم قال:
ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐݩ [األحزاب:

.)5(]11
وأخرج الرتمذي بسنده عن أنس بن مالك :أن رسول اهلل ﷺ كان يمر
( )3النهاية يف غريب احلديث .288/2
( )2صحيح البخاري .3353/1
وصححه األلباين يف صحيح سنن
( )1سنن الرتمذي  ،157/5قال الرتمذي :هذا حديث صحيح.
َ
الرتمذي .518/1
الرحال.
( )4املرط :كساء من صوف ،وربام كان من خز أو غريه.
َ
واملرحل :الذي ُنقش فيه تصاوير ّ
( )5صحيح مسلم .3881/4
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بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إىل صالة الفجر يقول :الصالة يا أهل البيت
ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐݩ(.)3
وأخرج احلاكم أيضا عن أم سلمة ،قالت :يف بيتي نزلت :ݨﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐݩ ،قالت :فأرسل رسول اهلل
ﷺ إىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،فقال :هؤالء أهل بيتي(.)2
ورواه عن واثلة بن األسقع ،وفيه أن رسول اهلل ﷺ دعا احلسن واحلسني،
لف
فأقعد كل واحد منهام عىل فخذيه ،وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ،ثم َ
عليهم ثوبا ،وقال :ݨﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐݩ ،ثم قال :هؤالء أهل بيتي ،اللهم أهل بيتي أحق(.)1
 -2أن اإلمام احلسن ݠ أحد من خرج هبم النبي ݕ للمباهلة:
فقد أخرج مسلم عن سعد بن أيب وقاص  -يف حديث طويل  -قال :وملا
نزلت هذه اآلية :ݨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭݩ [آل عمران ،]13 :دعا رسول اهلل
ﷺ عل ًيا ،وفاطمة ،وحسنا ،وحسينا ،فقال :اللهم هؤالء أهيل(.)4
وذكر خروج النبي ݕ للمباهلة ومعه عيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني
ݜ أصحاب التفاسري ،كالطربي يف جامع البيان ،والقرطبي يف اجلامع ألحكام
القرآن ،وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم ،والسيوطي يف الدر املنثور،
( )3سنن الرتمذي  ،152/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .املستدرك عىل
الصحيحني  .372/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه .وسكت
عنه الذهبي يف التلخيص.
( )2املستدرك  ،358/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ،ومل خيرجاه .ووافقه
الذهبي.
( )1املستدرك  ،351/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه .وقال
الذهبي :عىل رشط مسلم.
( )4صحيح مسلم .3873/4
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وغريهم(.)3
صحتها بني أهل
قال الفخر الرازي :واعلم أن هذه الرواية كامل َتفق عىل ّ
التفسري واحلديث(.)2
 -2أن اإلمام احلسن ݠ س ييد:
فقد أخرج البخاري – يف حديث  -أن أبا بكرة ،قال :رأيت رسول اهلل ﷺ
عىل املنرب ،واحلسن بن عيل إىل جنبه ،وهو ُيقبل عىل الناس مرة وعليه أخرى ،ويقول:
إن ابني هذا س ّيدَ ،
ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني(.)1
وعن املقربي قال :كنا مع أيب هريرة ،فجاء احلسن بن عيل ݡ ،فس َلم فر ّد
عليه القوم ،ومعنا أبو هريرة ال يعلم فقيل له :هذا حسن بن عيل يس ّلم .فلحقه
فقال :وعليك يا س ّيدي .فقيل له :تقول :يا س ّيدي؟ فقال :أشهد أن رسول اهلل
ﷺ قال :إنه س ّيد(.)4
ويشمه ،ويدخل لسانه يف فِ ْي ِه،
ويضمه،
 -1أن النبي ݕ كان يق يبله،
ي
ي
وحيمله ،و ُيركبه ظهره:
فقد أخرج احلاكم يف املستدرك عن أيب هريرة ،أنه لقي احلسن بن عيل
فقال :رأيت رسول اهلل ﷺ ق َبل بطنك ،فاكشف املوضع الذي ق َبل رسول اهلل
ﷺ حتى ُأق ّبله .قال :وكشف له احلسن ،فق َبله(.)5
( )3تفسري الطربي (جامع البيان يف تفسري القرآن)  .231-233/1اجلامع ألحكام القرآن
 .304/4تفسري القرآن العظيم  .173-170/3الدر املنثور .212-213/4
( )2التفسري الكبري .80/8
( )1صحيح البخاري .822/2
( )4املعجم الكبري  .24/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :378/1رواه الطرباين ،ورجاله ثقات.
وقال احلاكم يف املستدرك  :311/1صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
( )5املستدرك  ،384/1قال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
مسند أمحد  .488/2املعجم الكبري  .31/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :377/1رواه أمحد
والطرباين ...ورجاهلام رجال الصحيح ،غري عمري بن إسحاق ،وهو ثقة.
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يشمه،
وعن الزبري :أن رسول اهلل ﷺ ق َبل حسنا،
وضمه إليه ،وجعل ّ
َ
وعنده رجل من األنصار ،فقال األنصاري :إن يل ابنا قد بلغ ،ما ق َبلته قط .فقال
رسول اهلل ﷺ :أرأيت إن كان اهلل نزع الرمحة من قلبك فام ذنبي؟(.)3
وعن سعيد بن زيد بن نفيل :أن النبي ﷺ احتضن حسنا ،ثم قال :اللهم
ّإين قد أحبب ُته فأح َبه(.)2
وعن أيب هريرة قال :ال أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول اهلل ﷺ
يصنع ما يصنع .رأيت احلسن يف حجر النبي ﷺ وهو يدخل أصابعه يف حلية
النبي ﷺ ،والنبي ﷺ ُيدخل لسانه يف فمه ،ثم قال :اللهم إين أح ّبه فأح ّبه(.)1
وعن أيب هريرة قال :كنّا ّ
نصيل مع رسول اهلل ﷺ العشاء ،فكان يصيل فإذا
سجد وثب احلسن واحلسني عىل ظهره ،وإذا رفع رأسه أخذمها فوضعهام وضعا
رفيقا ،فإذا عاد عادا ،فلام ّ
صىل جعل واحدا ههنا وواحدا ههنا.)4( ...
وعن عمر بن اخلطاب ،قال :رأيت احلسن واحلسني عىل عاتقي النبي
ﷺ ،فقلت :نعم الفرس حتتكام .فقال النبي ﷺ :ونعم الفارسان(.)5
يعوذ اإلمام احلسن ݠ بكلامت:
 -12أن النبي ݕ كان ّ
فقد أخرج احلاكم عن ابن عباس ݡ ،قال :كان النبي ﷺ يعوذ احلسن
( )3املستدرك  ،381/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
ووافقه الذهبي.
( )2املعجم الكبري  .31/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :371/1رواه الطرباين ،ورجاله رجال
الصحيح غري يزيد بن نحيس ،وهو ثقة.
( )1املستدرك  ،385/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
( )4املستدرك  ،381/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
مسند أمحد  .531/2وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :383/1رواه أمحد والبزار ...ورجال
أمحد ثقات.
( )5قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :383/1رواه أبو يعىل يف الكبري ،ورجاله رجال الصحيح.
وراجع سنن الرتمذي .113/5
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واحلسني ،يقول :أعيذكام بكلامت اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل
عني ال ّمة .ثم يقول :هكذا كان يعوذ إبراهيم ابنيه إسامعيل وإسحاق(.)3
 -11أن من أبغض اإلمام احلسن ݠ فقد أبغض النبي ݕ:
فقد أخرج ابن ماجة يف سننه بسنده عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل
أحب احلسن واحلسني فقد أح َبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني(.)2
ﷺ :من َ
وأخرج أمحد يف مسنده بسنده عن أيب هريرة :سمعت رسول اهلل ﷺ
يقول :من أح َبهام فقد أح َبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني(.)1
 -18األمر بمواالة اإلمام احلسن ݠ والتحذير من معاداته:
فقد أخرج أبو يعىل يف مسنده عن أم سلمة  -يف حديث  -قالت :فجلس
النبي ﷺ وعيل ،وفاطمة ،واحلسن ،واحلسني ،يأكلون ،قالت أم سلمة :وما
سامني النبي ﷺ ،وما أكل طعاما وأنا عنده إال سامنيه قبل ذلك اليوم  -تعني
التف عليهم بثوبه ،ثم قال :اللهم عاد من عاداهم،
سامني :دعاين إليه  -فلام فرغ َ
ووال من واالهم(.)4
 -13أن النبي ݕ كان راضيا عنه:
فقد أخرج الطرباين يف معجمه األوسط بسنده عن عيل بن أيب طالب
ݠ ،أنه دخل عىل النبي ﷺ وقد بسط شملة ،فجلس عليها هو وفاطمة ،وعيل،
واحلسن ،واحلسني ،ثم أخذ النبي ﷺ بمجامعه ،فعقد عليهم ،ثم قال :اللهم
( )3املستدرك  ،317/1قال احلاكم :صحيح عىل رشط الشيخني .ووافقه الذهبي.
حسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  .21/3وقال احلاكم يف
( )2سنن ابن ماجة َ .53/3
وصححه البوصريي يف إحتاف اخلرية
املستدرك  :373/1صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
ّ
املهرة .122/1
( )1مسند أمحد بن حنبل  ،507/31قال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن .وصححه األلباين يف
سلسلة األحاديث الصحيحة .113/1
( )4مسند أيب يعىل  .11/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :311/1رواه أبو يعىل ،وإسناده جيد.
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ٍ
راض(.)3
ارض عنهم كام أنا عنهم

( )3املعجم األوسط  .345/4قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :311/1رواه الطرباين يف األوسط،
ورجاله رجال الصحيح غري عبيد بن طفيل وهو ثقة.

اإلمام احلسني بن علي بن أيب طالب ݟ
(21 - 1هـ)
ولد اإلمام احلسني ݠ يف الثالث من شهر شعبان يف السنة الرابعة من
وعق عنه كبشا ،وعاش يف
سامه رسول اهلل ݕ حسيناَ ،
اهلجرة ،يف املدينة املنورةّ ،
كنف جدّ ه رسول اهلل ݕ حوايل سبع سنني ،ومع أبيه أمري املؤمنني س ًتا وثالثني
سنة ،ومع أخيه اإلمام احلسن ستًا وأربعني سنة ،وكانت مدة إمامته عرش سنني
وأشهرا.
وهو أحد أهل البيت الذين َ
حث النبي ݕ عىل مو َدهتم والتمسك هبم،
وهو أحد س ّيدي شباب أهل اجلنة ،وأحد من نزلت فيهم آية التطهري ،وأحد
الذين خرج هبم النبي ݕ ملباهلة نصارى نجران.
وكان من أشبه الناس برسول اهلل ݕ ،وقد تواتر عن النبي ݕ أنه كان
وحيب من حي ّبه ،بل يأمر بح ّبه ومواالته ،وحيذر من بغضه.
حي ّبه،
ّ
وقد دلت األحاديث الصحيحة عىل أن النبي ݕ أخرب بأنه س ُيقتل يف
العراق يف أرض تسمى كربالء ،وبكى عليه وهو ال يزال صب ًيا صغريا.
كام أن األحاديث الدالة عىل فضله ݠ كثرية ،وهي مشهورة بني
الفريقني ،وستأأ  مجلة منها.
وكان اإلمام احلسني ݠ بعد وفاة أخيه اإلمام احلسن ݠ أفضل أهل
األرض عند أهل السامء ،وكان من مجلة بنود صلح اإلمام احلسن ݠ مع
معاوية أن األمر بعد معاوية لإلمام احلسن ،فإن أصابه يشء فلإلمام احلسني.
وملا هلك معاوية أمر يزيد بن معاوية عامله عىل املدينة بأخذ البيعة من
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مجاعة منهم اإلمام احلسني ݠ ،إال أنه ݠ رفض البيعة ،وذهب إىل مكة،
ولكنه اضطر إىل اخلروج منها ملا علم أن يزيد أمر بقتله وإن كان متعلقا بأستار
الكعبة ،فخرج إىل العراق استجابة ألهل الكوفة الذين كاتبوه وطلبوا منه
القدوم ملبايعته باخلالفة.
إال أن اإلمام احلسني وهو يف طريقه إىل العراق بلغه أن أهل الكوفة نكثوا
بيعتهم ،وأّنم انقلبوا عىل رسوله إليهم مسلم بن عقيل رضوان اهلل عليه،
وقتلوه.
وكان عبيد اهلل بن زياد وايل يزيد عىل الكوفة قد هيأ ثالثني ألف مقاتل
ملحاربة اإلمام احلسني ݠ بقيادة عمر بن سعد بن أيب وقاص ،ووقعت معركة
يف كربالء يف العارش من حمرم سنة 13هـ ،انتهت بمقتل اإلمام احلسني ݠ
وأبنائه وإخوته وأبناء عمومته وأصحابه الذين كان عددهم ينيف عىل السبعني
بقليل.
وقد عاقب اهلل تعاىل كل من رشك يف قتله وأعان عليه بأنواع العقوبات
وأشدّ ها.
قال ابن كثري :وأما ما ُروي من األحاديث والفتن التي أصابت من قتله
فأكثرها صحيح ،فإنه َ
قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة يف
الدنيا ،فلم خيرج منها حتى أصيب بمرض ،وأكثرهم أصاهبم اجلنون(.)3
ومنذ أن ُقتل اإلمام احلسني ݠ إىل يومنا هذا صار قربه مزارا للشيعة،
يرتاده كل عام املاليني من شيعته وحم ّبيه ،رغم املخاطر التي واجهوها يف عرص
املتوكل العبايس الذي أمر يف سنة 211هـ هبدم قرب احلسني ݠ ،ومنع الناس
من زيارته( ،)2ويف العرص احلارض منع صدام حسني الناس من الذهاب إىل زيارة
احلسني ݠ مشيا عىل األقدام ،وربام عاقب من خالف ذلك بالقتل ،ومع هذا
( )3البداية والنهاية .201/8
( )2سري أعالم النبالء .15/32
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فإن الزيارة مل تنقطع ،بل صار الزوار يعدون باملاليني يف الزيارات املخصوصة
كزيارة األربعني ،وزيارة ليلة نصف شعبان.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال الذهبي :اإلمام الرشيف الكامل ،سبط رسول اهلل ﷺ ورحيانته من
الدنيا ،وحمبوبه ،أبو عبد اهلل احلسني ابن أمري املؤمنني أيب احلسن عيل بن أيب
طالب.)3( ...
وقال النووي :احلسني بن عيل بن أيب طالب ،أبو عبد اهلل ،سبط رسول اهلل
ﷺ ورحيانته ݤ ،وهو وأخوه احلسن س ّيدا شباب أهل اجلنّة...
ربك به ،وحزن الناس عليه كثريا ،وأكثروا
وقال :وقربه مشهورُ ،يزار و ُيت َ
فيه املراثي ݤ(.)2
وقال ابن األثري :احلسني بن عيل بن أيب طالب ...أبو عبد اهلل ،رحيانة النبي
ﷺ ،وشبهه من الصدر إىل ما أسفل منه ،وملا ُولد أ َذن النبي ﷺ يف أذنه ،فهو
س َيد شباب أهل اجلنّة ،وخامس أهل الكساء ،أ ّمه فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ
س ّيدة نساء العاملني ،إال مريم ݟ(.)1
وقال :وكان احلسني ݤ فاضال كثري الصوم ،والصالة ،واحلج،
والصدقة ،وأفعال اخلري مجيعها(.)4
وقال ابن كثري :هو ...السبط الشهيد بكربالء ،ابن بنت رسول اهلل ﷺ
فاطمة الزهراء ،ورحيانته من الدنيا(.)5
وقال :إن احلسني عارص رسول اهلل ﷺ ،وصحبه إىل أن تويف وهو عنه
( )3نفس املصدر .280/1
( )2هتذيب األسامء واللغات .311-312/3
( )1أسد الغابة .38/2
( )4املصدر السابق .20/2
( )5البداية والنهاية .352/8
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ٍ
راض ،ولكنه كان صغريا ،ثم كان الصدّ يق يكرمه ويع ّظمه ،وكذلك عمر
وعثامن ...وكان مع َظام مو َقرا(.)3
وقال :وليس عىل وجه األرض يومئذ أحد يساميه وال يساويه(.)2
وقال أيضا :فكل مسلم ينبغي له أن ُحيزنه قتله ݤ ،فإنه من سادات
املسلمني ،وعلامء الصحابة ،وابن بنت رسول اهلل ﷺ ،التي هي أفضل بناته ،وقد
كان عابدا ،وشجاعا ،وسخ ًيا(.)1
بعض فضائله ݠ:
وفضائله ݠ كثرية ،تقدّ م شطر منها يف فضائل أخيه اإلمام احلسن ݠ،
وهي عىل نحو اإلمجال:
سامه :احلسني.
 -3أن رسول اهلل ݕ ّ
 -2أن احلسن واحلسني ݟ س ّيدا شباب أهل اجلنة.
 -1أّنام ݟ رحيانتا رسول اهلل ݕ.
 -4أن اإلمام احلسني ݠ من أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا.
َ
 -5أنه ݠ ممن باهل هبم رسول اهلل ݕ نصارى نجران.
 -1أن رسول اهلل ݕ كان حيمله عىل عاتقه وظهره يف الصالة وغريها.
يعوذ هبا
يعوذه بكلامت كان إبراهيم اخلليل ݠ ّ
 -7أن النبي ݕ كان ّ
ابنيه إسامعيل وإسحاق ݟ.
 -8أن ُبغض اإلمام احلسني ݠ بغض للنبي ݕ ،وح ّبه ح ّبه.
وّنوا عن معاداهتم.
 -1أنه ݠ ممن ُأمر الناس بمواالهتمُ ،
( )3املصدر السابق .351/8
( )2املصدر السابق .354/8
( )1املصدر السابق .204/8
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 -30أن اإلمام احلسني ݠ ممن كان النبي ݕ عنهم راضيا ،ودعا اهلل
هلم لريىض عنهم.
فضائل أخر مل تـُذكر سابقاً:
 -1أن اإلمام احلسني ݠ شبيه رسول اهلل ݕ:
أخرج البخاري والرتمذي وغريمها ،عن أنس وغريه ،قالُ :أأ  عبيد اهلل بن
فجعل يف طست ،فجعل ينكت ،وقال يف ُحسنه
زياد برأس احلسني بن عيل ݠُ ،
شيئا ،فقال أنس :كان أشبههم برسول اهلل ﷺ ،وكان خمضوبا بالوسمة(.)3
وأخرج الرتمذي وغريه عن عيل ،قال :احلسن أشبه برسول اهلل ﷺ ما بني
الصدر إىل الرأس ،واحلسني أشبه بالنبي ﷺ ما كان أسفل من ذلك(.)2
 -8أن رسول اهلل ݕ كان حيب اإلمام احلسني ݠ:
أخرج الرتمذي وأمحد وغريمها ،عن الرباء :أن النبي ﷺ أبرص حسنا
وحسينا ،فقال :اللهم إين أح ّبهام فأح َبهام(.)1
وأخرج احلاكم عن أيب هريرة ،قال :رأيت رسول اهلل ݕ وهو حامل
احلسني بن عيل وهو يقول :اللهم ّإين أحبه فأح َبه(.)4
 -3أن رسول اهلل ݕ كان يلثم فم اإلمام احلسني ݠ:
أخرج احلاكم عن أيب هريرة ،قال ... :إن رسول اهلل ﷺ خرج يوما...
فجلس يف املسجد ...فأتى حسني يشتد حتى وقع يف حجره ،ثم أدخل يده يف
( )3صحيح البخاري  .3350/1سنن الرتمذي .151/5
( )2سنن الرتمذي  ،110/5وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
( )1سنن الرتمذي  ،113/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .مسند أمحد  .230/5قال
اهليثمي يف جممع الزوائد  :371/1رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح .ويف  380/5قال :رواه
البزار ،وإسناده جيد .وروى هذا احلديث أيضا  380/5عن أيب هريرة ،وقال :رواه البزار،
وإسناده حسن.
( )4املستدرك  315/1وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
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حلية رسول اهلل ﷺ ،فجعل رسول اهلل ﷺ يفتح فم احلسني ،فيدخل فاه يف فيه،
ويقول :اللهم إين أح ّبه ،فأح َبه(.)3
وأخرج الطرباين يف معجمه الكبري بسنده عن أنس ،قال :ملا ُأأ  برأس احلسني
بن عيل إىل عبيد اهلل بن زياد ،جعل ينكت بقضيب يف يده ،ويقول :إن كان حلسن
الثغر ،فقلت :واهلل ألسوأنَك ،لقد رأيت رسول اهلل ﷺ يق ّبل موضع قضيبك من
فيه(.)2
 -1أن اإلمام احلسني ݠ من رسول اهلل ݕ ،ورسول اهلل منه:
أخرج الرتمذي وابن ماجة واحلاكم وأمحد بن حنبل وغريهم ،عن يعىل
أحب اهلل من
مرة ،قال :قال رسول اهلل ﷺ ،حسني مني ،وأنا من حسني،
َ
ابن َ
()1
أحب حسينا ،حسني سبط من األسباط .
َ
 -1أن النبي ݕ أخرب بقتل اإلمام احلسني ݠ ،وبكى عليه:
أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده وغريه عن عبد اهلل بن نجي عن أبيه أنه
سار مع عيل ݤ وكان صاحب مطهرته ،فلام حاذى نينوى وهو منطلق إىل
صفني ،فنادى عيل :اصرب أبا عبد اهلل ،اصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات .قلت :وما
ذا؟ قال :دخلت عىل النبي ﷺ ذات يوم وعيناه تفيضان .قلت :يا نبي اهلل،
أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال :بل قام من عندي جربيل قبل،
أشمك من
فحدَ ثني أن احلسني ُيقتل بشط الفرات .قال :فقال :هل لك إىل أن ّ
( )3املستدرك  ،311/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
( )2املعجم الكبري  .314/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :315/1رواه البزار والطرباين بأسانيد،
ورجاله و ّثقوا.
( )1سنن الرتمذي  ،158/5قال الرتمذي :هذا حديث حسن .سنن ابن ماجة  .53/3املستدرك
 ،377/1قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي .مسند أمحد بن حنبل
 .372/4املعجم الكبري  .23/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :383/1رواه الطرباين ،وإسناده
حسن .وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي  ،511/1وصحيح سنن ابن ماجة ،10/3
وصححه يف سلسلة األحاديث الصحيحة .221/1
َ
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تربته؟ قال :قلت :نعم .فمدّ يده ،فقبض قبضة من الرتاب ،فأعطانيها ،فلم
عيني أن فاضتا(.)3
أملك َ
وعن أم سلمة ،قالت :كان رسول اهلل ﷺ جالسا ذات يوم يف بيتي ،فقال:
عيل أحد .فانتظرت ،فدخل احلسني ݤ ،فسمعت نشيج رسول اهلل
ال يدخل َ
ﷺ يبكي ،فاطلعت فإذا حسني يف حجره والنبي ﷺ يمسح جبينه وهو يبكي،
فقلت :واهلل ما علمت حني دخل! فقال :إن جربيل ݠ كان معنا يف البيت،
فقال :حت ّبه؟ قلت :أما من الدنيا فنعم .قال :إن أ ّمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلا
كربالء .فتناول جربيل ݠ من تربتها فأراها النبي ﷺ ،فلام أحيط بحسني حني
ُقتل قال :ما اسم هذه األرض؟ قالوا :كربالء .فقال :صدق اهلل ورسوله ،أرض
كرب وبالء(.)2

( )3مسند أمحد  .85/3املعجم الكبري  .333/1قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :387/1رواه أمحد،
وأبو يعىل ،والبزار ،والطرباين ،ورجاله ثقات ،ومل ينفرد نجي هبذا .ذكره األلباين يف سلسلة
األحاديث الصحيحة  ،312/1وقال :باجلملة فاحلديث املذكور أعاله واملرتجم له صحيح
بمجموع هذه الطرق وإن كانت مفرداهتا ال ختلو من ضعف ،ولكنه ضعف يسري ،السيام
حسنه اهليثمي.
وبعضها قد َ
( )2املعجم الكبري  .335/1جممع الزوائد  .388/1قال اهليثمي :رواه الطرباين بأسانيد ،ورجال
أحدها ثقات.

اإلمام علي بن احلسني زين العابدين ݠ
(11 -32هـ)
هو اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݠ ،كنيته أبو احلسن،
وأمه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كّسى .ومن أشهر ألقابه :زين
والس َجاد.
العابدينَ ،
ُولد يف املدينة املنورة سنة ثامن وثالثني من اهلجرة ،وأدرك سنتني من حياة
عمه اإلمام احلسن ݠ،
جدّ ه أمري املؤمنني ݠ ،واثنتي عرشة سنة من حياة ّ
وكان عمره ملا ُقتل أبوه اإلمام احلسني ݠ ثالثا وعرشين سنة ،وكانت مدة
إمامته أربعا وثالثني سنة.
وكان قد حرض مع أبيه اإلمام احلسني ݠ يف كربالء ،وشهد كل ما وقع
فيها من املصائب واملآيس ،ومل يشارك يف القتال؛ ألنه كان عليال ال يقوى عىل
القتال ،وبعد انتهاء املعركة أخذ أسريا ومعه نساء بني هاشم إىل عبيد اهلل بن
زياد ،وصار بينهام كالم أغضب ابن زياد ،فأمر بقتله ،ولكن عمته زينب بنت
أمري املؤمنني ݝ حالت دون ذلك ،ثم ُس ّري إىل يزيد بن معاوية يف الشام،
وبعدها ُر َد إىل املدينة.
وكان مشهورا بالعلم والزهد والورع وكثرة العبادة حتى ُل ّقب بالسجاد
وبزين العابدين ،وقد مجعت بعض أدعيته يف كتاب ُس ّمي بالصحيفة السجادية،
لمة ،وهو:
همة ،أو نزلت به ُم َ
ومن أدعيتها دعاؤه إذا عرضت له ُم َ
يا من ُحت ّل به ُعقدُ املكاره ،ويا من ُيفث ُأ به حدّ َ
الشدائد ،ويا من ُيلتم ُس من ُه

باب،
عاب ،وتس َببت ب ُلطفك األس ُ
الص ُ
املخر ُج اىل روح الفرج ،ذ َلت ل ُقدرتك ّ
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وجرى ب ُقدرتك القضا ُء ،ومضت عىل إرادتك األشيا ُء ،فهي بمش َيتك ُدون
قولك ُمؤمترةٌ ،وبإرادتك ُدون ّنيك ُمنزجرةٌ ،أنت املد ُع ّو لل ُمه ّامت ،وأنت املفز ُع
ف منها إ ّال ما كشفت ،وقد
يف ا ُملل ّامت ،ال يندف ُع منها إ ّال ما دفعت ،وال ينكش ُ
نزل يب يا ر ّب ما قد ت َ
كأدين ثق ُل ُه ،وأمل َ يب ما قد هبظني مح ُل ُه ،وب ُقدرتك أوردت ُه
ع َيل ،وب ُسلطانك و َجهت ُه إ َيل ،فال ُمصدر ملا أوردت ،وال صارف ملا و َجهت ،وال
فاتح ملا أغلقت ،وال ُمغلق ملا فتحت ،وال ُمي ّّس ملا ع َّست ،وال نارص ملن
خذلت ،فص ّل عىل ُحم َمد وآله ،وافتح يل يا ر ّب باب الفرج بطولك ،واكّس عنّي
الصنع
ُسلطان اهل ّم بحولك ،وأنلني ُحسن النَظر فيام شكو ُت ،وأذقني حالوة ّ
فيام سأل ُت ،وهب يل من لدُ نك رمحة وفرجا هنيئا ،واجعل يل من عندك خمرجا
عاهد ُف ُروضك ،واستعامل ُسنَتك ،فقد ضق ُت
وح ًيا ،وال تشغلني باالهتامم عن ت ُ
مها ،وأنت القاد ُر عىل
ملا نزل يب يا ر ّب ذرعا ،وامت ُ
ألت بحمل ما حدث ع َيل ً
نيت به ،ودفع ما وقع ُت فيه ،فافعل يب ذلك وإن مل أستوجب ُه منك ،يا
كشف ما ُم ُ
ذا العرش العظيم(.)3
وكانت لإلمام عيل بن احلسني ݠ هيبة عظيمة وجاللة عجيبة ،حتى إنه
ملا جاء الستالم احلجر األسود انفرج له الناس سامطني ،وكان هشام بن عبد
بعضهم هشاما
امللك أراد أن يستلم احلجر فلم يستطع من زحام الناس ،فسأل ُ
متعجبا :من هذا الذي هابه الناس هذه اهليبة ،وأفرجوا له عن احلجر؟ فقال :ال
أعرفه .وكان الفرزدق الشاعر حارضا ،فقال :ولكني أعرفه .وأنشأ عىل الفور
قصيدته العصامء التي من أبياهتا قوله:
عرف البطحا ُء وطأت ُه
هذا الذي ت ُ
هم
هذا اب ُن خري عباد اهلل ُك ّل ُ
ٍ
فاطمة إن كنت جاهله
هذا اب ُن
وليس قو ُلك :من هذا؟ بضائره
( )3الصحيفة السجادية الكاملة.15 :

والبيت يعر ُفه واحل ّل واحلر ُم
ُ
الطاهر العل ُم
النقي
هذا التق ّي
ُ
ّ
بجدّ ه أنبيا ُء اهلل قد ُختموا
رف من أنكرت والعج ُم
ال ُعر ُب تع ُ
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كلتا يديه غي ٌ
اث ع َم نف ُعهام
()3
سه ُل اخلليقة ال ُختشى بواد ُره
مح ُال أثقال أقوا ٍم إذا وفدوا
َ
ما قال« :ال» ّ
قط إال يف تش ّهده
عم الربية باإلحسان فانقشعت
َ
ٌ
قريش قال قائ ُلها:
إذا رأته
ُيغيض حياء و ُيغىض من مهابته
بك ّفه خي ُز ٌ
حيه عب ٌق
ران ر ُ
يكا ُد ُيمس ُكه عرفان راحته
رشفه قدما وع َظمه
اهللُ
َ
أي اخلاليق ليست يف رقاهب ُم
ّ
من يش ُكر اهلل يش ُكر َأولية ذا
ُينمى إىل ذروة الدين التي ق ُرصت
ُ
فضل األنبياء له
من جدّ ه دان
مشت َق ٌة من رسول اهلل نبع ُته
نور الدّ جى عن نور ُغ َرته
ّ
ينشق ُ
ٍ
معرش ُح ّبهم دي ٌن و ُبغ ُض ُه ُم
من
ُمقدَ ٌم بعد ذكر اهلل ذك ُر ُه ُم
إن ُعدَ ُ
أهل التّقى كانوا أئمت ُهم
يستطيع جوا ٌد ُبعد غايتهم
ال
ُ
ُ
الغيوث إذا ما أزم ٌة أزمت
ُه ُم
ّس بسطا من أ ُك ّفه ُم
ال ُينق ُ
ص ال ُع ُ

ُيستوكفان وال يع ُرومها عد ُم
يزينه اثنانُ :حس ُن اخللق وال ّشي ُم
لو الشامئل حتلو عنده نع ُم
ُح ُ
الؤه «نع ُم»
لوال التشهدُ كانت ُ
ُ
واإلمالق وال ّعد ُم
الغياهب
عنها
ُ
إىل مكارم هذا ينتهي الكر ُم
يبتسم
فام ُيك َل ُم إال حني
ُ
()2
ف أروع ،يف عرنينه شم ُم
من ك ّ
يستلم
رك ُن احلطيم إذا ما جاء
ُ
القلم
جرى بذاك له يف لوحه
ُ
ألول ّية هذا أو له نع ُم
َ
األمم
فالدّ ي ُن من بيت هذا ناله
ُ
األكف وعن إدراكها القد ُم
عنها
ّ
ُ
األمم
وفضل أ َمته دانت له
ُ
()1
ّ
والشي ُم
يم
طابت
عنارصه واخل ُ
ُ
كالشمس تنجابُ عن إرشاقها ال ّظلمُ
وقرهب ُم منجى و ُمعتص ُم
فر
ُُ
ُك ٌ
يف ّ
كل بد ٍء وخمتو ٌم به الكل ُم
خري أهل األرض؟ قيلُ :همُ
أو قيل :من ُ
وال ُيدانيه ُم قو ٌم وإن ك ُر ُموا
والبأس حمتد ُم
الرشى
واألُسدُ ُأسدُ ّ
ُ
س َيان ذلك :إن أثروا وإن عدموا

( )3اخلليقة :الطبيعة .وبوادره :مجع بادرة ،وهي ما يبدو من اإلنسان عند حدَ ته.
( )2العبق :الطيب الرائحة ،واألروع :من يعجبك بحسنه أو شجاعته.
( )1اخليم :الطبيعة والسجية.
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الرش والبلوى ب ُح ّبه ُم
ُيستدف ُع َ ّ
.
.

()2

ُ
اإلحسان والنّع ُم
و ُيسرت ّب( )3به
.
.

له من األوالد الذكور واإلناث :مخسة عرش ،أفضلهم وأج ّلهم ابنه حممد
املكنى بأيب جعفر الباقر ݠ ،وزيد الشهيد رضوان اهلل عليه الذي تنتسب إليه
الزيدية.
فرقة َ
تويف باملدينة املنورة يف اخلامس والعرشين من شهر حمرم سنة 15هـ ،وكان
عمه اإلمام احلسن
له من العمر سبع ومخسون سنة ،ودفن يف البقيع بجانب قرب ّ
الزكي ݠ ،وجدَ ته فاطمة بنت أسد ݝ.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال ابن حجر :عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي زين
العابدين ،ثقة ،ثبت ،عابد ،فقيه ،فاضل ،مشهور(.)1

وقال :قال ابن سعد :وكان ثقة ،مأمونا ،كثري احلديث ،عاليا ،رفيعا،
ورعا(.)4
وقال الزهري :ما رأيت قرش ًيا (أو هاشم ًيا) أفضل من عيل بن احلسني(.)5
وقال أيضا :ما رأيت أحدا كان أفقه من عيل بن احلسني(.)1
وقال :كان عيل بن احلسني من أفضل أهل بيته ،وأحسنهم طاعة(.)7
وقال :مل أدرك من أهل البيت أفضل من عيل بن احلسني(.)8
( )3يسرتب :يستزاد.
( )2ديوان الفرزدق .378/2
( )1تقريب التهذيب.400 :
( )4هتذيب التهذيب  ،211/7هتذيب األسامء واللغات .141/3
( )5هتذيب التهذيب  .211/7طبقات احلفاظ.17 :
( )1هتذيب التهذيب  .211/7تذكرة احلفاظ .75/3
( )7سري أعالم النبالء .181/4
( )8نفس املصدر .181/4
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وقال مالك :مل يكن يف أهل بيت رسول اهلل ﷺ مثل عيل بن احلسني(.)3
وقال :كان من أهل الفضل(.)2
وقال :بلغني أنه كان يصيل يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات ،وكان
يسمى (زين العابدين) لعبادته(.)1
َ
وقال أبو حازم األعرج :ما رأيت هاشم ًيا أفضل منه(.)4
وحق له واهلل ذلك ،فقد كان أهال
وقال الذهبي :وكان له جاللة عجيبةَ ،
لإلمامة العظمى؛ لرشفه ،وسؤدده ،وعلمهّ ،
وتأهله ،وكامل عقله(.)5
وقال حممد بن إسحاق :كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من
أين كان معاشهم ،فلام مات عيل بن احلسني فقدوا ما كانوا ُيؤتون به يف الليل(.)1
عز ّ
وجل(.)7
وقال الواقدي :كان من أورع الناس ،وأعبدهم ،وأتقاهم هلل ّ
()8

وقال النووي :أمجعوا عىل جاللته يف كل يشء

.

وقال ابن عائشة :قال أيب :سمعت أهل املدينة يقولون :ما فقدنا صدقة
الّس حتى مات عيل بن احلسني(.)1
ّ
وقال حييى بن سعيد :سمعت عيل بن احلسني وكان أفضل هاشمي
أدركته(.)30
( )3هتذيب التهذيب .211/7
( )2طبقات احلفاظ.17 :
( )1هتذيب التهذيب  .211/7تذكرة احلفاظ .75/3
( )4تذكرة احلفاظ .75/3
( )5سري أعالم النبالء .118/4
( )1حلية األولياء .311/1
( )7البداية والنهاية .330/1
( )8هتذيب األسامء واللغات .141/3
( )1حلية األولياء .311/1
( )30هتذيب التهذيب .211/7
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وقال سعيد بن املسيب :ما رأيت أورع منه(.)3
وقال العجيل :عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب :تابعي ثقة ،وكان
رجال صاحلا(.)2
وقال ابن تيمية :وأما عيل بن احلسني فمن كبار التابعني ،وساداهتم علام
ودينا(.)1
وقال :وهلذا من يتّبع املنقول الثابت عن النبي ﷺ وخلفائه وأصحابه
وأئمة أهل بيته ،مثل اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ،وابنه اإلمام أيب جعفر
حممد بن عيل الباقر ،وابنه أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق شيخ علامء األمة،
ومثل أنس بن مالك والثوري وطبقتهام ،وجد ذلك مجيعه م ّتفقا جمتمعا يف أصول
دينهم ...الخ(.)4
وقال الذهبي :عيل بن احلسني ...الس ّيد اإلمام زين العابدين اهلاشمي
العلوي املدين(.)5
وقال :مناقبه كثرية ،من صلواته ،وخشوعه ،وح ّجه ،وفضله ݤ(.)1
وقال ابن حبان :وكان من أفاضل بني هاشم ،من فقهاء أهل املدينة
و ُع َبادهم ...وكان يقال باملدينة :إن عيل بن احلسني س ّيد العابدين يف ذلك
الزمان(.)7
وقال الشرباوي( :)8وكان [زين العابدين] ݤ عابدا ،زاهدا ،ورعا،
( )3هتذيب التهذيب  ،211/7طبقات احلفاظ.17 :
( )2تاريخ الثقات.144 :
( )1منهاج السنة .321/2
( )4حقوق آل البيت.40:
( )5سري أعالم النبالء .181/4
( )1العرب يف خرب من غرب .81/3
( )7كتاب الثقات .351/5
( )8قال يف معجم املؤلفني  :324/1عبد اهلل بن حممد بن عامر بن رشف الدين الشرباوي القاهري ݛ
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اصفر لونه ،فقيل له :ما هذا
متواضعا ،حسن األخالق ،وكان إذا توضأ للصالة
ّ
الذي نراه يعرتيك عند الوضوء؟ فقال :أما تدرون بني يدي من أريد [أن]
رسا ،ويقول:
أقف؟! وكان يصيل يف اليوم والليلة ألف ركعة ...وكان يتصدق ً
الّس تطفئ غضب الرب(.)3
صدقة ّ
وقال ابن خلكان :وهو أحد األئمة االثني عرش ومن سادات التابعني،
قال الزهري :ما رأيت قرشيا أفضل منه(.)2
ثم قال :وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر من أن حترص(.)1

ݚ الشافعي [3373-3012هـ]… حمدّ ث فقيه أصويل متكلم أديب شاعر مشارك يف بعض
العلوم .ولد سنة  3012هـ تقريبا ،وويل مشيخة األزهر ،وتويف يف  1ذي احلجة .من مؤلفاته:
عنوان البيان وبستان األذهان ،ديوان شعر ،نزهة األبصار يف رقائق األشعار ،رشح الصدور
بغزوة أهل بدر ،واإلحتاف بحب األرشاف.
( )3اإلحتاف بحب األرشاف.311 :
( )2وفيات األعيان .217/1
( )1نفس املصدر .211/1

اإلمام حممد بن علي الباقر ݠ
(111 - 12هـ)
هو اإلمام حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݠ ،كنيته أبو
تبحره فيه.
جعفر ،و ُل ّقب بالباقر لتب ّقره يف العلم أي ّ
أ ّمه هي أم عبد اهلل فاطمة بنت اإلمام احلسن السبط ݠ ،فهو هاشمي
من هاشميني ،وأول علوي من علويني.
ُولد يف غرة رجب أو يف الثالث من صفر من سنة سبع ومخسني من اهلجرة
يف املدينة املنورة ،وقبض فيها يف ذي احلجة سنة أربع عرشة ومائة ،وله من العمر
سبع ومخسون سنة(.)3
وكان عمره ملا قتل جدّ ه اإلمام احلسني ݠ يف كربالء أربع سنني ،وتوىل
اإلمامة بعد أبيه اإلمام زين العابدين ݠ وعمره تسع وثالثون سنة ،وكانت
مدة إمامته ثامين عرشة سنة.
عارصه من خلفاء بني أمية :الوليد بن عبد امللك ،وسليامن بن عبد امللك،
وعمر بن عبد العزيز ،ويزيد بن عبد امللك ،وتويف يف أيام ملك هشام بن عبد
امللك.
كان س ّيد أهل البيت يف عرصه ،علام ،وتقوى ،وورعا ،وجاللة وهيبة،
نرش علوم آبائه الطاهرين ،وبثها يف شيعته وحم ّبيه ،وقد روى عنه الشيعة آالف
الروايات يف العقيدة والفقه واآلداب واملستحبات واألخالق والتفسري وغريها،
وأقر بإمامته وجاللته املؤالف واملخالف.
( )3إعالم الورى بأعالم اهلدى .251 :راجع الكايف  .411/3اإلرشاد .358/2
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له سبعة أوالد ،أجلهم وأعظمهم ابنه اإلمام جعفر بن حممد الصادق
ݠ ،وبه يكنَى ،وعبد اهلل بن حممد ،وأمهام أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب
بكر ،وإبراهيم وعبيد اهلل ،وعيل ،وزينب ،وأم سلمة ،وقيل :إن لإلمام الباقر
ݠ بنتا واحدة فقط ،هي زينب التي تكنى بأم سلمة.
له قرب معروف يف البقيع باملدينة املنورة بجانب قرب أبيه اإلمام زين
عمه اإلمام احلسن ݠ ،وقرب ابنه اإلمام جعفر الصادق
العابدين ݠ ،وقرب ّ
ݠ ،وقرب جدّ ته فاطمة بنت أسد ݝ ،فام أعظم وأجل هذه البقعة الرشيفة عند
اهلل تعاىل.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال الذهبي :أبو جعفر الباقر حممد بن عيل بن احلسني ،اإلمام الثبت
اهلاشمي العلوي املدين ،أحد األعالم ...وكان س ّيد بني هاشم يف زمانه ،اشتهر
بالباقر من قوهلم« :بقر العلم» يعني :ش َق ُه فعلم أصله وخف َيه .وقيل :إنه كان
يصيل يف اليوم والليلة مائة ومخسني ركعة ،وعدّ ه النسائي وغريه من فقهاء
التابعني يف املدينة(.)3
وقال :وكان أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدد والرشف والثقة
تبجلهم
والرزانة ،وكان أهال للخالفة ،وهو أحد األئمة االثني عرش الذين ّ
الشيعة اإلمامية ،وتقول بعصمتهم ومعرفتهم بجميع الدين...
وقالُ :
وشهر أبو جعفر بالباقر من :بقر العلم ،أي ش َقه ،فعرف أصله
وخف َيه ،ولقد كان أبو جعفر إماما ،جمتهدا ،تاليا لكتاب اهلل ،كبري الشأن.)2(...
ثم قال :وقد عدّ ه النسائي وغريه من فقهاء التابعني باملدينة ،واتّفق احل ّفاظ
عىل االحتجاج بأيب جعفر(.)1
( )3تذكرة احلفاظ .324/3
( )2سري أعالم النبالء .402/4
( )1نفس املصدر .401/4
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وعن سلمة بن كهيل يف قوله :ݨ ﭮ ﭯ ݩ [احلجر ،]75 :قال :كان
أبو جعفر منهم(.)3
وقال ابن سعد :وكان ثقة ،كثري العلم واحلديث(.)2
وقال العجيل :مدين ،تابعي ،ثقة(.)1
وقال ابن الربقي :كان فقيها ،فاضال(.)4
وقال الزبري بن بكار :كان يقال ملحمد« :باقر العلم»(.)5
وقال حممد بن املنكدر :ما رأيت أحدا يفضل عىل عيل بن احلسني حتى
رأيت ابنه حممدا ،أردت يوما أن أعظه فوعظني(.)1
وقال النووي :حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݢ،
القريش اهلاشمي املدين ،أبو جعفر املعروف بالباقرُ ،س ّمي بذلك ألنه بقر العلم،
أي ش ّقه ،فعرف أصله وعلم خف ّيه ...وهو تابعي جليل إمام بارع جممع عىل
جاللته ،معدود يف فقهاء املدينة وأئمتهم(.)7
وقال السيوطي :و ّثقه الزهري وغريه ،وذكره النسائي يف فقهاء التابعني
من أهل املدينة(.)8
وقال عبد اهلل بن عطاء :ما رأيت العلامء عند ٍ
أحد أصغر علام منهم عند أيب

جعفر ،لقد رأيت احلكم عنده كأنه متع ّلم(.)1

( )3نفس املصدر .405/4
( )2الطبقات الكربى .124/5
( )1تاريخ الثقات .430 :هتذيب التهذيب .132/1
( )4هتذيب التهذيب .132/1
( )5نفس املصدر .131/1
( )1نفس املصدر .131/1
( )7هتذيب األسامء واللغات .87/3
( )8طبقات احلفاظ.51 :
( )1حلية األولياء  .381/1صفة الصفوة  .330/2البداية والنهاية .121/1
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وقال ابن كثري :وهو تابعي جليل ،كبري القدر كثريا ،أحد أعالم هذه األمة
علام وعمال وسيادة ورشفا.
وسمي الباقر لبقره العلوم واستنباطه احلكم ،كان ذاكرا خاشعا
وقال:
ّ
صابرا ،وكان من ساللة النبوة ،رفيع النسب عايل احلسب ،وكان عارفا
باخلطرات ،كثري البكاء والعربات ،معرضا عن اجلدال واخلصومات(.)3
وقال ابن خلكان :كان الباقر عاملا س ّيدا كبريا ،وإنام قيل له (الباقر) ألنه
التوسع .وفيه يقول الشاعر:
توسع ،والتب ّقر:
ّ
تب َقر يف العلم أي َ
يا باقر العلم ألهل التقى

()2

وخري من ل َبى عىل األج ُبل

وقال ابن تيمية :أبو جعفر حممد بن عيل من خيار أهل العلم والدين،
وقيل :إنام ُسمي «الباقر» ألنه بقر العلم(.)1
وقال الشرباوي :وله [يعني زين العابدين ݠ] من األوالد مخسة عرش ما
وأعزهم،
بني ذكر وأنثى ،أج ّلهم وأفضلهم ،بل أرشف آل البيت ،وأنبلهم،
ّ
وأكملهم ،اخلامس من األئمة :حممد الباقر بن عيل زين العابدين ...و ُل ّقب
فجره .سارت بذكر علومه األخبار،
بالباقر لبقره العلم ،يقال :بقر اليشءَ :
و ُأنشدت يف مدائحه األشعار(.)4
وقال :ومناقبه ݤ باقية عىل ممر األيام ،وفضائله قد شهد هبا اخلاص
والعام(.)5

( )3البداية والنهاية .123/1
( )2وفيات األعيان .374/4
( )1منهاج السنة .321/2
( )4اإلحتاف بحب األرشاف.341 :
( )5نفس املصدر.345 :

اإلمام جعفر بن حممد الصادق ݠ
(112 - 23هـ)
هو جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݜ .يكنى
بأيب عبد اهلل ،وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر.
ُولد باملدينة املنورة يف السابع عرش من شهر ربيع األول سنة ثالث وثامنني
من اهلجرة( ،)3وعاش مع جدّ ه اإلمام زين العابدين اثنتي عرشة سنة ،وتوىل
اإلمامة وله من العمر واحد وثالثون سنة ،وكانت مدة إمامته أربعا وثالثني
سنة.
عارصه من امللوك :سليامن بن عبد امللك ،وعمر بن عبد العزيز ،ويزيد بن
عبد امللك ،وهشام بن عبد امللك ،والوليد بن يزيد بن عبد امللك ،ويزيد ين
الوليد بن عبد امللك ،وإبراهيم بن الوليد ،ومروان بن حممد آخر خلفاء الدولة
األموية ،ثم عارصه أبو العباس عبد اهلل بن حممد بن عيل املعروف بالسفاح،
وتويف يف زمان ملك أيب جعفر املنصور العبايس بعد عرش سنني من ملكه.
قال أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس ݞ :كان ݠ أعلم أوالد رسول
اهلل ݖ يف زمانه باالتفاق ،وأنبههم ذكرا ،وأعالهم قدرا ،وأعظمهم منزلة
عند العامة واخلاصة ،ومل ُينقل عن أحد من سائر العلوم ما ُنقل عنه ،فإن
أصحاب احلديث قد مجعوا أسامي الرواة عنه من الثقات عىل اختالفهم يف
املقاالت والديانات فكانوا أربعة آالف رجل(.)2
( )3إعالم الورى بأعالم اهلدى .211 :راجع الكايف  .472/3اإلرشاد .371/2
( )2إعالم الورى بأعالم اهلدى.271 :
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قلت :روى عنه اإلمام مالك بن أنس ،وأبو حنيفة ،وسفيان الثوري،
وغريهم.
وأما شيعته فإّنم انتسبوا إليه ،ومتذهبوا بأقواله وفتاواه التي هي أقوال
فس ّموا باجلعفرية ،وقد رووا عنه علام كثريا يف العقيدة ،والفقه،
آبائه الطاهرينُ ،
واآلداب ،والسنن ،واألخالق ،والتفسري ،وغريها.
له عرشة أوالد ،هم :إسامعيل وعبد اهلل وأم فروة ،وأمهم فاطمة بنت
احلسني ابن اإلمام زين العابدين ݠ ،واإلمام موسى الكاظم ،وهو أجل أبنائه
واإلمام من بعده ،وإسحاق ،وفاطمة ،وحممد ،وأمهم محيدة الرببرية ،والعباس
وعيل وأسامء.
تويف يف النصف من رجب سنة ثامن وأربعني ومائة ،وله من العمر مخس
وستون سنة ،ودفن يف البقيع مع أبيه وجده زين العابدين وعمه اإلمام احلسن
الزكي ݜ.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال الذهبي :جعفر بن حممد بن عيل ابن الشهيد احلسني بن عيل بن أيب
طالب ،اهلاشمي اإلمام أبو عبد اهلل العلوي املدين الصادق ،أحد السادة األعالم.
مجة(.)3
وقال :مناقب هذا الس ّيد َ
وقال :أحد األئمة األعالم ،ب ّر ،صادق ،كبري الشأن(.)2
وقال :وكانا  -أي جعفر بن حممد وأبوه  -من ج ّلة علامء املدينة(.)1
وقال حييى بن معني :جعفر ثقة ،مأمون(.)4

( )3تذكرة احلفاظ .311/3
( )2ميزان االعتدال .434/3
( )1سري أعالم النبالء .255/1
( )4ميزان االعتدال .435/3
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وقال النسائي يف اجلرح والتعديل :ثقة(.)3
وقال ابن أيب حاتم :سمعت أيب يقول :جعفر بن حممد ثقة ال ُيسأل عن
مثله(.)2
وسئل عن جعفر بن حممد عن أبيه ،وسهيل بن
وقال :سمعت أبا زرعة ُ
أيب صالح عن أبيه ،والعالء عن أبيه :أيام أصح؟ قال :ال ُيقرن جعفر إىل هؤالء -
يريد جعفر أرفع من هؤالء يف كل معنى(.)1
وسئل الشافعي :كيف جعفر بن حممد عندك؟ فقال :ثقة(.)4
ُ
وسئل أبو حنيفة :من أفقه من رأيت؟ فقال :ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن
حممد(.)5
وروى ابن عقدة بسنده عن حسن بن زياد ،قال :سمعت أبا حنيفة،
وسئل :من أفقه من رأيت؟ قال :ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن حممد ،ملا
أقدمه املنصور احلرية ،بعث إ ّيل ،فقال :يا أبا حنيفة ،إن الناس قد ُفتنوا بجعفر بن
حممد ،فه ّيئ له من مسائلك الصعاب .فهيأت له أربعني مسألة ،ثم أتيت أبا
جعفر ،وجعفر جالس عن يمينه ،فلام برصت هبام ،دخلني جلعفر من اهليبة ما ال
يدخلني أليب جعفر ،فس ّلمت وأذن يل ،فجلست ،ثم التفت إىل جعفر ،فقال :يا
أبا عبد اهلل ،تعرف هذا ؟ قال :نعم ،هذا أبو حنيفة .ثم أتبعها :قد أتانا .ثم قال:
يا أبا حنيفة ،هات من مسائلك نسأل أبا عبد اهلل .فابتدأت أسأله ،فكان يقول يف
املسألة :أنتم تقولون فيها كذا وكذا ،وأهل املدينة يقولون كذا وكذا ،ونحن نقول
كذا وكذا ،فربام تابعنا ،وربام تابع أهل املدينة ،وربام خالفنا مجيعا ،حتى أتيت عىل
أربعني مسألة ما أخرم منها مسألة .ثم قال أبو حنيفة :أليس قد روينا أن أعلم
( )3هتذيب التهذيب .81/2
( )2اجلرح والتعديل .487/2
( )1املصدر السابق.
()4املصدر السابق.
( )5هتذيب الكامل  ،71/5سري أعالم النبالء .257/1
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الناس أعلمهم باختالف الناس؟!(.)3
وذكر ابن ح ّبان اإلمام جعفرا الصادق ݠ يف الثقات وقال :كان من
سادات أهل البيت فقها ،وعلام ،وفضال ،روى عنه الثوري ،ومالك ،وشعبة،
والناس(.)2
وقال الشهرستاين :وهو ذو علم غزير يف الدين ،وأدب كامل يف احلكمة،
وزهد بالغ يف الدنيا ،وورع تام عن الشهوات ،وقد أقام باملدينة مدة يفيد الشيعة
املنتمني إليه ،ويفيض عىل املوالني له أرسار العلوم(.)1
وقال الساجي :كان صدوقا ،مأمونا ،إذا حدَ ث عنه الثقات فحديثه
مستقيم(.)4
كنت إذا نظرت إىل جعفر بن حممد علمت أنه
وقال عمرو بن أيب املقدامُ :
من ساللة النب ّيني(.)5
وقال مالك :اختلفت إليه زمانا ،فام كنت أراه إال عىل ثالث خصال :إما
ُمص ّل ،وإما صائم ،وإما يقرأ القرآن ،وما رأيته حيدّ ث إال عىل طهارة(.)1
وقال ابن تيمية :وجعفر الصادق ݤ من خيار أهل العلم والدين(.)7

وقال ابن العامد احلنبيل يف أحداث سنة  348هـ من شذراته :وفيها تويف
اإلمام ساللة النبوة أبو عبد اهلل جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين
( )3سري أعالم النبالء  ،257/1تاريخ اإلسالم :حوادث 310-343هـ ،ص  .81هتذيب الكامل
.71/5
( )2الثقات .313/1
( )1امللل والنحل .311/3
( )4هتذيب التهذيب .81/2
( )5هتذيب التهذيب  ،88/2منهاج السنة  ،324/2هتذيب الكامل  ،78/5هتذيب األسامء
واللغات .350/3
( )1هتذيب التهذيب .81/2
( )7منهاج السنة .321/2
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عيل بن احلسني اهلاشمي العلوي ...وكان س ّيد بني هاشم يف زمنه(.)3
وقال الذهبي :مناقب جعفر كثرية ،وكان يصلح للخالفة؛ لسؤدده،
وفضله ،وعلمه ،ورشفه ݤ(.)2
وقال يف ر ّده عىل حييى بن سعيد القطان الذي ذكر أن يف نفسه من جعفر
شيئا ،وجمالد أحب إليه منه :هذه من زلقات حييى القطان ،بل أمجع أئمة هذا
الشأن عىل أن جعفرا أوثق من جمالد ،ومل يلتفتوا إىل قول حييى(.)1
وقال :قال أبو أمحد بن عدي :له حديث كثري عن أبيه عن جابر وعن
آبائه ،و ُنس ٌخ ألهل البيت ،وقد حدَ ث عنه األئمة ،وهو من ثقات الناس كام قال
ابن معني(.)4
وقال ابن خلكان :وكان من سادات أهل البيت ،و ُل ّقب بالصادق لصدقه
يف مقالته ،وفضله أشهر من أن ُيذكر(.)5
وقال النووي :ا ّتفقوا عىل إمامته ،وجاللته ،وسيادته(.)1
وقال الشرباوي :أبو عبد اهلل ،السادس من األئمة ،جعفر الصادق ،ذو
املناقب الكثرية والفضائل الشهرية ،روى عنه احلديث أئمة كثريون ،مثل مالك بن
أنس ،وأيب حنيفة ،وحييى بن سعيد ،وابن جريج ،والثوري ،وابن عيينة ،وشعبة،
وغريهم.
وقال :و ُغرر فضائله ورشفه عىل جبهات األيام كاملة ،وأندية املجد والعز
بمفاخره ومآثره آهلة(.)7
( )3شذرات الذهب .220/3
( )2تاريخ اإلسالم :حوادث ووفيات سنة 310-343هـ ،ص .11
( )1سري أعالم النبالء .251/1
( )4نفس املصدر .257/1
( )5وفيات األعيان .127/3
( )1هتذيب األسامء واللغات .350/3
( )7اإلحتاف بحب األرشاف.341 :
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وقال ابن خلكان :وتويف يف شوال سنة ثامن وأربعني ومائة باملدينة ،و ُدفن
بالبقيع يف قرب فيه أبوه حممد الباقر ،وجدّ ه عيل زين العابدين ،وعم جدّ ه احلسن بن
دره من قرب ما أكرمه وأرشفه(.)3
عيل ريض اهلل عنهم أمجعني ،فل َله ّ

( )3وفيات األعيان .127/3

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ݠ
(123 -182هـ)
هو موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݜ،
ُولد باألبواء وهو موضع بني مكة واملدينة يف السابع من شهر صفر سنة ثامن
وعرشين ومائة( ،)3وأمه أم ولد اسمها محيدة املص َفاة ،كنيته أبو احلسن ،وأبو احلسن
األول ،وأبو إبراهيم ،وأبو عيل ،ويلقب بعدة ألقاب ،منها :الكاظم ،وهو أشهر
ألقابه ،والعبد الصالح ،والعامل ،وراهب بني هاشم.
توىل اإلمامة بعد أبيه يف سنة 348هـ ،وله من العمر عرشون سنة ،وكانت
مدة إمامته مخسا وثالثني سنة ،وقد عارصه من ملوك العباسيني :أبو جعفر املنصور،
ثم ابنه املهدي ،ثم ابنه موسى امللقب باهلادي ،ثم هارون امللقب بالرشيد.
وكان عاملا ،ورعا ،زاهدا ،عابدا ،يقابل من أساء إليه باإلحسان ،وكان يبلغه
برصة فيها دنانري.
عن الرجل أنه يؤذيه ،فيبعث إليه ّ
قال أبو الفرج األصفهاين :حدثنا حييى بن احلسن قال :كان موسى بن جعفر
إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه برصة دنانري ،وكانت رصاره ما بني الثالثامئة
إىل املائتي دينار ،فكانت رصار موسى مثال (.)2
وقد سجن يف أيام هارون الرشيد مرارا ،فإنه سجن أوال يف سجن عيسى بن
جعفر ،ثم نقل إىل سجن الفضل بن الربيع ،ثم إىل سجن الفضل بن حييى ،ثم نقل
( )3إعالم الورى بأعالم اهلدى.281 :
( )2مقاتل الطالبيني.411 :
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أخريا إىل سجن السندي بن شاهك ،وهو طامورة ال يعرف فيها الليل من النهار،
وكان ݠ مشغوال بالعبادة ،حييي الليل كله بالصالة والدعاء وقراءة القرآن،
ويصوم النهار يف أكثر األيام ،وكان من دعائه يف السجن :اللهم إنك تعلم أين كنت
تفرغ يل مكانا لعبادتك ،اللهم وقد فعلت ،فلك احلمد عىل ذلك.
أسألك أن ّ
استشهد مسموما يف سجن السندي بن شاهك ،بعد ميض مخس عرشة سنة
من ملك هارون ،يف اخلامس والعرشين من شهر رجب سنة ثالث وثامنني ومائة،
وله من العمر مخس ومخسون سنة ،ودفن يف بغداد ،وله مزار مشهور يف نواحي
بغداد يف منطقة صارت تعرف بالكاظمية نسبة إليه ،يزوره الشيعة ،ويتربكون بقربه.
له من األوالد :سبعة وثالثون ولدا ذكرا وأنثى ،أجلهم وأفضلهم ابنه اإلمام
عيل بن موسى الرضا ݠ ،ومنهم إبراهيم والعباس والقاسم وإسامعيل وفاطمة
املعصومة ݝ هلا مقام مشهور بمدينة قم املقدسة.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:
قال ابن حجر العسقالين :موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن
عيل ،أبو احلسن اهلاشمي ،املعروف بالكاظم ،صدوق عابد(.)3
وقال :ومناقبه كثرية(.)2
وقال أبو حاتم :ثقة ،صدوق ،إمام من أئمة املسلمني(.)1
وقال الذهبي :كان صاحلا ،عابدا ،جوادا ،حليام ،كبري القدر(.)4
وقال :وقد كان موسى من أجواد احلكامء ،ومن الع ّباد األتقياء ،وله مشهد

( )3تقريب التهذيب.550 :
( )2هتذيب التهذيب .101/30
( )1اجلرح والتعديل .311/8
( )4العرب يف خرب من غرب .222/3
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معروف ببغداد(.)3
تتمة آل جعفر الصادق ،فأجلهم وأرشفهم ابنه موسى
وقال :رجعنا إىل ّ
الكاظم ،اإلمام القدوة الس ّيد أبو احلسن العلوي والد اإلمام عيل بن موسى
الرضا ،مدين نزل بغداد(.)2
وقال :روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول اهلل ﷺ ،فسجد سجدة يف
فسمع وهو يقول يف سجوده« :ع ُظم الذنب عندي ،فليحسن العفو
أول الليلُ ،
من عندك ،يا أهل التقوى ويا أهل املغفرة» ،فجعل ير ّددها حتى أصبح .وكان
برصة فيها ألف دينار(.)1
سخ ًيا كريام ،يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه ،فيبعث إليه ُ َ
النسابة :كان موسى بن جعفر ُيدعى العبد
وقال حييى بن احلسن بن جعفر َ
الصالح من عبادته واجتهاده(.)4

وقال ابن اجلوزي :كان ُيدعى العبد الصالح ،ألجل عبادته واجتهاده
وقيامه بالليل ،وكان كريام حليام ،إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه بامل(.)5
وقال ابن كثري :كان كثري العبادة واملروءة ،إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه
أرسل له بالذهب والتحف(.)1
وقال ابن تيمية :وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك(.)7
وقال السويدي :هو اإلمام الكبري القدر ،الكثري اخلري ،كان يقوم ليله،
وسمي كاظام لفرط جتاوزه عن املعتدين ...وكانت له كرامات
ويصوم ّنارهُ ،
( )3ميزان االعتدال .511/1
( )2سري أعالم النبالء .270/1
( )1نفس املصدر .273/1
( )4هتذيب التهذيب .102/30
( )5صفة الصفوة .384/2
( )1البداية والنهاية .381/30
( )7منهاج السنة .324/2

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ݠ 347.........................................................

ظاهرة ،ومناقب ال يسع مثل هذا املوضع ذكرها(.)3

( )3سبائك الذهب.75 :

اإلمام علي بن موسى الرضا ݠ
(823 -112هـ)
هو اإلمام عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن
أيب طالب ݜ ،وكنيته أبو احلسن .ومن أشهر ألقابه :الرضا ،ولقب بذلك ألنه
ريض به املؤالف واملخالف.
أمه أم ولد اسمها تكتم ،وقيل :أم البنني ،وقيل :نجمة.
قال الشاعر يمدح اإلمام الرضا ݠ:
أال َ
إن خري الناس نفسا ووالدا
أتتنا به للعلم واحللم ثامنا

عيل املع َظ ُم
ورهطا وأجدادا
ّ
تكتم
إماما يؤ ّدي ُح َجة اهلل
ُ

.

.

ُولد يف املدينة املنورة يف سنة ثامن وأربعني ومائة من اهلجرة ،وتوىل اإلمامة
بعد أبيه اإلمام موسى بن جعفر ݠ مدة عرشين سنة.
وعارصه من ملوك بني العباس :أبو جعفر املنصور ،ثم ابنه حممد امللقب
باملهدي ،ثم موسى امللقب باهلادي ،ثم هارون امللقب بالرشيد ،ثم حممد بن
هارون امللقب باألمني ،ثم عبد اهلل بن هارون امللقب باملأمون ،ويف أيامه تويف
مسموما.
ويف سنة 203هـ طلب منه املأمون العبايس قبول والية العهد ،فرفض،
إال أن املأمون أكرهه عىل ذلك ،فقبل والية العهد عىل أال يأمر ،وال ينهى ،وال
يغري شيئا مما هو قائم ،فقبل املأمون
يفتي ،وال يقيض ،وال يويل ،وال يعزل ،وال ّ
منه ذلك ،ورضب الدراهم باسمه ،وكتب إىل اآلفاق بذلك ،وأمر برتك السواد
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وهو شعار العباسيني ،ولبس اخلرضة وهو شعار العلويني.
وبعد أن صار وليا للعهد تعاظم أمره عند اخلاصة والعامة ،وقصده
الشعراء بمدحه ،فمدحه دعبل اخلزاعي بقصيدة مشهورة ،وكذلك فعل احلسن بن
هانئ املعروف بأيب نواس ،وهلذا حاول املأمون العبايس إسقاط حمله من قلوب
شيعته ،فأمر بإحضار العلامء من خمتلف الطوائف واألديان ملناظرته ،فكان له
الفلج عليهم ،حتى كتب الشيخ حممد بن عيل بن بابويه ݞ كتابا يف جملدين
أسامه( :عيون أخبار الرضا ݠ) ،ذكر فيه مجلة وافرة من تلك املناظرات،
ومسائل كثرية ُوجهت لإلمام الرضا ݠ ،فأجاب عنها.
مات كام قلنا مسموما يف صفر من سنة ثالث ومائتني من اهلجرة بطوس
من أرض خراسان يف مدينة تعرف اآلن بمشهد ،وله من العمر مخس ومخسون
سنة ،وقربه اآلن يف مشهد يزوره املاليني من شيعته وحمبيه ويتربكون به عىل مدار
العام.
له ولد واحد فقط ،هو اإلمام أبو جعفر حممد بن عيل ݠ املعروف
باجلواد أو التقي ،كان عمره عند وفاة أبيه سبع سنني وأشهرا.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال الذهبي :عيل الرضا ،اإلمام الس ّيد ،أبو احلسن عيل الرضا بن موسى
الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل بن احلسني ،اهلاشمي العلوي
املدين(.)3
وقال :وقد كان عيل الرضا كبري الشأن ،أهال للخالفة(.)2

وقال السمعاين :والرضا كان من أهل العلم والفضل مع رشف
النسب(.)1
( )3سري أعالم النبالء .187/1
( )2نفس املصدر .112/1
( )1األنساب  .74/1هتذيب التهذيب .140/7
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وعدّ ه ابن حبان يف الثقات ،وقال :عيل بن موسى الرضا ...من سادات
أهل البيت وعقالئهم ،وج ّلة اهلاشميني ونبالئهم ،جيب أن يعترب حديثه ...ألنه
يف نفسه كان ّ
أجل من أن يكذب ،ومات عيل بن موسى الرضا بطوس ...وقربه
بسناباذ خارج النوقان مشهور ُيزار ،بجنب قرب الرشيد ،قد زرته مرارا كثرية ،وما
ح ّلت يب شدة يف وقت مقامي بطوس ،فزرت قرب عيل بن موسى الرضا صلوات
اهلل عىل جدّ ه وعليه ،ودعوت اهلل إزالتها عني ،إال اس ُتجيب يل ،وزالت عني
جربته مرارا فوجدته كذلك ،أماتنا اهلل عىل حم ّبة
تلك الشدّ ة ،وهذا يشء ّ
()3
املصطفى وأهل بيته صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني .
وقال احلاكم النيسابوري :وكان يفتي يف مسجد رسول اهلل ﷺ وهو ابن
ن ّيف وعرشين سنة ،روى عنه من أئمة احلديث آدم بن أيب إياس ،ونرص بن عيل
اجلهضمي ،وحممد بن رافع القشريي وغريهم(.)2
وقال :سمعت أبا بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى يقول :خرجنا
مع إمام أهل احلديث أيب بكر بن خزيمة( ،)1وعديله أيب عيل الثقفي مع مجاعة
من مشاخينا ،وهم إذ ذاك متوافرون ،إىل زيارة قرب عيل بن موسى الرضا بطوس،
وترضعه
فرأيت من تعظيمه  -يعني ابن خزيمة  -لتلك البقعة وتواضعه هلا
ّ
حترينا(.)4
عندها ما ّ
( )3الثقات .451/8
( )2هتذيب التهذيب .111/7
( )1قال الذهبي يف تذكرة احل ّفاظ  :720/2ابن خزيمة احلافظ الكبري إمام األئمة شيخ اإلسالم.
وقال أيضا يف  :721/2هذا اإلمام كان فريد عرصه.
وقال أبو حاتم حممد بن حبان التميمي  :721/2ما رأيت عىل وجه األرض من حيسن صناعة
السنن وحيفظ ألفاظها الصحاح وزياداهتا حتى كأن السنن بني عينيه إال حممد بن إسحاق بن
خزيمة فقط .وقال الدارقطني  :728/2كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظري (ص .)728
وقال ابن حبان يف كتابه الثقات  :351/1كان ݥ أحد أئمة الدنيا علام وفقها وحفظا ومجعا
واستنباطا حتى تكلم يف السنن بإسناد ال نعلم سبق إليها غريه من أئمتنا مع اإلتقان الوافر
والدين الشديد إىل أن تويف ݥ.
( )4هتذيب التهذيب .111/7
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وقال ابن تيمية :إن عيل بن موسى له من املحاسن واملكارم املعروفة
واملامدح املناسبة للحالة الالئقة به ما يعرفه هبا أهل املعرفة( .منهاج السنة .)325/2
وقال يوسف النبهاين :أحد أكابر األئمة ،ومصابيح األُ ّمة من أهل بيت

والفتوة ،كان عظيم القدر ،مشهور الذكر ،وله
النبوة ،ومعادن العلم والكرم
َ
ّ
()3
كرامات كثرية .

وقال الواقدي :سمع عيل [أي الرضا] احلديث من أبيه وعمومته
وغريهم ،وكان ثقة ،يفتي بمسجد رسول اهلل ﷺ وهو ابن ن ّيف وعرشين سنة،
وهو من طبقة الثامنة من التابعني من أهل املدينة(.)2
وقال الشرباوي :كان ملوسى الكاظم من األوالد سبعة وثالثون ولدا ما
بني ذكر وأنثى ،أج ّلهم ،وأفضلهم ،وأرشفهم ،وأكملهم الثامن من األئمة عيل
الرضا ،كان ݤ كريام ،جليال ،مهابا(.)1
وقال :كانت مناقبه عل َية ،وصفاته سن َية ،ونفسه الرشيفة هاشمية،
وأرومته الكريمة نبوية ،كراماته أكثر من أن ُحترص ،وأشهر من أن ُتذكر...
ثم ساق بعض كراماته(.)4
وقال السويدي :عيل الرضا كانت أخالقه عل َية ،وصفاته سن َية...
وكراماته كثرية ،ومناقبه شهرية ،ال يسعها مثل هذا املوضع(.)5

( )3جامع كرامات األولياء .351/2
( )2عن تذكرة اخلواص.135 :
( )1اإلحتاف بحب األرشاف.355 :
( )4نفس املصدر.351 :
( )5سبائك الذهب.75 :

اإلمام حممد بن علي اجلواد ݠ
(882 -111هـ)
هو اإلمام حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن
عيل بن أيب طالب ݜ ،كنيته أبو جعفر ،أو أبو جعفر الثاين ،ولقبه :اجلواد،
والتقي.
أمه أم ولد ،يقال هلا :سبيكة ،ويقالُ :د َرة ،ثم سامها الرضا ݠ :خيزران.
وكانت ُنوبية(.)3
ولد يف املدينة املنورة سنة مخس وتسعني ومائة،
قال أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس ݞ :كان ݠ قد بلغ يف كامل
العقل والفضل والعلم واحلكم واألدب  -مع صغر سنّه  -منزلة مل يساوه فيها
أحد من ذوي السن من السادات وغريهم ،ولذلك كان املأمون مشغوفا به ملا
رأى من علو رتبته وعظم منزلته يف مجيع الفضائل ،فز َوجه ابنته أم الفضل،
ومحلها معه إىل املدينة ،وكان متو ّفرا عىل تعظيمه وتوقريه وتبجيله(.)2
توىل اإلمامة بعد أبيه وله من العمر سبع سنني وأشهر ،وكانت مدة إمامته
سبع عرشة سنة.
عارصه من ملوك بني العباس :املأمون العبايس ،ثم املعتصم.
أشخصه املعتصم العبايس إىل بغداد يف أول سنة 220هـ ،وأقام هبا حتى
( )3نسبة إىل بالد النّوبة ،وهي بالد واسعة يف جنوب مرص ،أول بالدهم بعد أسوان( .معجم
البلدان  ،)101/5وقال يف لسان العرب  :771/3هم :جيل من السودان.
( )2إعالم الورى بأعالم اهلدى.115 :
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مات مسموما يف أواخر شهر ذي القعدة من نفس العام ،وله من العمر مخس
وعرشون سنة ،ودفن بجوار جدّ ه اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ݠ،
وحرمهام مشهور يزوره املاليني كل عام ،يف منطقة صارت تعرف بالكاظمية ،يف
نواحي مدينة بغداد.
خ ّلف من األوالد :ابنه اإلمام عيل اهلادي ݠ ،وموسى ،ومن البنات:
حكيمة ،وخدجية وأم كلثوم.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال صالح الدين الصفدي :حممد بن عيل هو اجلواد بن الرضا بن الكاظم
موسى بن الصادق جعفر ݢ ،كان يل َقب باجلواد ،وبالقانع ،وباملرتىض ،وكان
النبوة.
من رسوات أهل بيت ّ

وقال :وكان من املوصوفني بالسخاء ،ولذلك ُل ّقب اجلواد ،وهو أحد
األئمة االثني عرش(.)3
وقال ابن تيمية :حممد بن عيل اجلواد كان من أعيان بني هاشم ،وهو
معروف بالسخاء والسؤدد ،وهلذا ُس ّمي اجلواد(.)2
وقال سبط ابن اجلوزي :وكان عىل منهاج أبيه يف العلم ،والتقى ،والزهد،
واجلود(.)1
وقال يوسف النبهاين :حممد اجلواد بن عيل الرضا ،أحد أكابر األئمة
ومصابيح األُ ّمة من ساداتنا أهل البيت ،ذكره الشرباوي يف (اإلحتاف بحب
األرشاف)( ،)4وبعد أن أثنى عليه الثناء اجلميل ،وذكر شيئا من مناقبه وما جرى
له مما َ
زوجه بنته أم الفضل ،حكى أنه
دل عىل فضله وكامله ،وأن املأمون العبايس َ
( )3الوايف بالوفيات .305/4
( )2منهاج السنة .327/2
( )1تذكرة اخلواص.123 :
( )4اإلحتاف بحب األرشاف. 318 :
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توجه ݤ من بغداد إىل املدينة الرشيفة خرج معه الناس يش ّيعونه للوداع،
ملا َ
فسار إىل أن وصل باب الكوفة عند دار املسيب ،فنزل هناك مع غروب الشمس،
مؤسس بذلك املوضع يصيل فيه املغرب ،وكان يف
ودخل إىل مسجد قديم َ
صحن املسجد شجرة نبق [وهو ثمر السدر] مل تثمر قط ،فدعا بكوز فيه ماء،
فتوضأ يف أصل الشجرة ،فقام وصىل معه الناس املغرب ...ثم بعد فراغه جلس
هنيهة يذكر اهلل ،وقام فتن َفل بأربع ركعات ،وسجد معهن سجدأ  الشكر ،ثم قام
فو ّدع الناس وانرصف ،فأصبحت النبقة وقد محلت من ليلتها محال حسنا ،فرآها
وتعجبوا من ذلك غاية العجب ،وكان ما هو أغرب من ذلك ،وهو أن
الناس،
ّ
تعجبهم من ذلك ،وهذا من بعض
نبق هذه الشجرة مل يكن هلا عجم ،فزاد ّ
كراماته اجلليلة ،ومناقبه اجلميلة(.)3
للقصة املذكورة :وكراماته ݤ كثرية ،ومناقبه
وقال الشرباوي قبل ذكره
َ
شهرية(.)2
وقال الشبلنجي :قال صاحب كتاب مطالب السؤول يف مناقب آل
حممد أبو جعفر الثاين ...وإن كان صغري السن فهو كبري القدر،
الرسول ﷺ :هذا ّ
رفيع ّ
الذكر ،ومناقبه ݤ كثرية(.)1
وقال القرماين :وأما مناقبه فام امتدت أوقاهتا ،وال َ
تأخر ميقاهتا ،بل قضت
عليه األقدار اإلهلية بقلة بقائه يف الدنياَ ،
فقل مقامه ،وعاجله محامه ،ومل تطل
عز َ
خصه بمنقبة رشيفة ،وآية منيفة...
أيامه ،غري أن اهلل َ
وجل َ
ثم ساق قضية وقعت له يف صباه مع املأمون العبايس(.)4

( )3جامع كرامات األولياء .311/3
( )2اإلحتاف بحب األرشاف.318 :
( )1نور األبصار.281 :
( )4أخبار الدول وآثار األول .141/3

اإلمام علي بن حممد اهلادي ݠ
(811 - 818هـ)
هو اإلمام عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن
احلسني بن عيل بن أيب طالب ݜ ،كنيته :أبو احلسن ،أو أبو احلسن الثالث .وأشهر
ألقابه :اهلادي ،والنقي.
ُولد برصيا( )3من املدينة املنورة ،يف النصف من ذي احلجة سنة اثنتي عرشة
ومائتني من اهلجرة ،عىل ما ذكره الشيخ املفيد يف اإلرشاد ،والطربيس يف إعالم
الورى( ،)2ويف دعاء رجب الذي رواه ابن عياش عن احلسني بن روح ݞ داللة
عىل أنه ݠ ُولد يف رجب ،حيث ورد يف الدعاء قوله :اللهم إين أسألك باملولودين
يف رجب :حممد بن عيل الثاين ،وابنه عيل بن حممد املنتجب.)1( ...
وأ ّم اإلمام اهلادي ݠ أم ولد يقال هلاُ :سامنة ،وكانت جليلة فاضلة تقية
مرضية.
توىل اإلمامة وله من العمر ثامين سنوات ،وكانت مدة إمامته ثالثا وثالثني
سنة.
وقد روى الشيخ الكليني ݞ النص من أبيه اإلمام اجلواد ݠ عىل إمامته،
فقد روى بسند صحيح عن إسامعيل بن مهران ،قال :ملا خرج أبو جعفر ݠ من
املدينة إىل بغداد يف الدفعة األوىل من خرجتيه ،قلت له عند خروجه :جعلت فداك
( )3رصيا :هي قرية تقع عىل بعد ثالثة أميال من املدينة املنورة.
( )2اإلرشاد  .217/2إعالم الورى.111 :
( )1مصباح املتهجد.557 :
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فكر بوجهه إ َيل ضاحكا،
إين أخاف عليك يف هذا الوجه ،فإىل من األمر بعدك؟ َ
وقال :ليس الغيبة حيث ظننت يف هذه السنة .فلام ُأخرج به الثانية إىل املعتصم
رصت إليه ،فقلت له :جعلت فداك أنت خارج فإىل من هذا األمر من بعدك؟ فبكى
عيل ،األمر من بعدي إىل
حتى اخضلت حليته ،ثم التفت إيل فقال :عند هذه ُخياف َ
ابني عيل(.)3
عارصه من ملوك بني العباس :املأمون ،ثم املعتصم ،ثم الواثق مخس سنني
وسبعة أشهر ،ثم املتوكل أربع عرشة سنة ،ثم ابنه املنترص ستة أشهر ،ثم ملك
املستعني وهو أمحد بن حممد بن املعتصم سنتني وتسعة أشهر ،ثم ملك املعتز ،وهو
الزبري بن املتوكل ثامين سنني وأشهرا ،ويف أواخر أيام ملكه تويف اإلمام اهلادي ݠ.
ويف سنة 241هـ أشخصه املتوكل العبايس من املدينة املنورة إىل رس من رأى
مع حييى بن هرثمة بن أعني ،فأقام هبا حتى مىض لسبيله ،وكان السبب يف ذلك هو
أن وايل املدينة وهو عبد ا هلل بن حممد سعى به إىل املتوكل ،فكتب املتوكل إليه كتابا
يأمر فيه بإشخاصه إىل منطقة العسكر قرب سامراء ،فلام وصل اإلمام إىل رس من
رأى أنزل يف خان يعرف بخان الصعاليك ،ثم أمر املتوكل بإفراد دار له ،فانتقل
إليها.
وله مع املتوكل حوادث متعدّ دة ،من ضمنها احلادثة التي ذكرها ابن عامد
احلنبيل وغريه ،وسنذكرها قريبا.
قال الشيخ املفيد ݞ :وأقام أبو احلسن ݠ مدة مقامه بّس من رأى مكرما
يف ظاهر حاله ،جيتهد املتوكل يف إيقاع حيلة به فال يتمكن من ذلك ،وله معه
أحاديث يطول بذكرها الكتاب ،فيها آيات له وب ّينات(.)2
تويف بسامراء يف سنة أربع ومخسني ومائتني ،وله من العمر إحدى وأربعون
سنة وأشهر.
( )3الكايف .121/3
( )2اإلرشاد .133/2
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له من األوالد مخسة :أفضلهم أبو حممد احلسن العسكري ،وهو اإلمام من
ويتوسل به يف قضاء
ربك به،
َ
بعده ،ومن أوالده :احلسني ،وحممد وهو رجل جليل ُيت َ
تسمى بلد ،وجعفر امللقب
احلاجات ،وله مقام مشهور يف قرية قرب سامراء ّ
بالكذاب ،وابنته علية.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

ذكره الذهبي يف أحداث سنة 254هـ ،فقال :وفيها [تويف] أبو احلسن عيل بن
اجلواد حممد ،بن الرضا عيل ،بن الكاظم موسى ،بن الصادق جعفر ،العلوي
احلسيني املعروف باهلادي ،تويف بسامراء وله أربعون سنة ،وكان فقيها إماما
متع ّبدا ،استفتاه املتو ّكل مرة ،ووصله بأربعة آالف دينار(.)3
مرة بأربعة آالف دينار،
وقال أيضا :كان مفتيا صاحلا ،وصله املتو ّكل َ
وعاش أربعني سنة(.)2
وقال ابن العامد احلنبيل يف أحداث السنة املذكورة :وفيها [تويف] أبو
احلسن عيل بن اجلواد ...املعروف باهلادي ،كان فقيها إماما متع ّبداُ ...سعي به إىل
املتو ّكل وقيل له :إن يف بيته سالحا وعدَ ة ويريد القيام .فأمر من هجم عليه
منزله ،فوجده يف بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر ،يصيل ليس بينه وبني
فحمل إليه
األرض فراش ،وهو يرتنَم بآيات من القرآن يف الوعد الوعيدُ ،
ووصف له حاله ،فلام رآه ع ّظمه ،وأجلسه إىل جنبه ،وناوله رشابا ،فقال :ما
ُ
خامر حلمي وال دمي فاعفني منه .فأعفاه .وقال له :أنشدين شعرا .فأنشده أبياتا
مكرما(.)1
أبكاه هبا ،فأمر له بأربعة آالف دينار ،ور َده َ
واألبيات التي أنشدها املتوكّل هي:
( )3العرب يف خرب من غرب .114/3
( )2دول اإلسالم.318 :
( )1شذرات الذهب  .328/2راجع تفصيل هذه القضية يف البداية والنهاية  ،37/33ووفيات
األعيان .272/1
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حتر ُسهم
باتوا عىل ُقلل األجبال ُ
عز من معاقلهم
واس ُتنزلوا بعد ّ
ٌ
صارخ من بعد ما ُقربوا:
ناداهم
ُ
أين الوجو ُه التي كانت من َعمة
رب عنهم حني ساءهلم:
فأفصح الق ُ
قد طاملا أكلوا دهرا وما رشبوا
عمروا ُدورا ل ُتسكنهم
وطاملا
َ
وطاملا كن ُزوا األموال وا َدخروا
ُ
منازهلم قفرا مع َطلة
أضحت

هم ال ُقل ُل
ُغل ُ
ب الرجال فام أغنت ُ
ُ
فأود ُعوا ُحفرا يا بئس ما نزلوا
ُ
والتيجان واحلُل ُل؟
رس ُة
أين األ ّ
ُ
والكلل؟
األستار
من دوّنا ُترض ُب
ُ
تلك الوجو ُه عليها الدّ و ُد يقت ُتل
فأصبحوا بعد ُطول األكل قد ُأك ُلوا
ففارقوا الدّ ور واألهلني وانتقلوا
ففر ُقوها عىل األعداء وارحتلوا
َ
وساكنُوها إىل األجداث قد نزلوا

.
.

.

.

وقال ابن كثري :وكان عابدا زاهدا ،نقله املتو ّكل إىل سامرا ،فأقام هبا أزيد
من عرشين سنة بأشهر(.)3
وقال ابن حجر اهليتمي :كان وارث أبيه علام وسخاء(.)2
وقال الشبلنجي :ومناقبه ݤ كثرية(.)1
وقال السويدي :عيل اهلادي ُولد باملدينة ،وكنيته أبو احلسن ،ولقبه
اهلادي ...ومناقبه كثرية(.)4

( )3البداية والنهاية .37/33
( )2الصواعق املحرقة.211 :
( )1نور األبصار.210:
( )4سبائك الذهب.77 :

اإلمام احلسن العسكري ݠ
(822 - 838هـ)
هو اإلمام احلسن بن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن
عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ݜ ،كنيته أبو حممد ،وأشهر ألقابه:
العسكري ،ولقب بالعسكري نسبة إىل قرية يقال هلا عسكر ،قرب سامراء .وأمه
أم ولد يقال هلا :حديث ،وكانت امرأة جليلة فاضلة تقية طاهرة.
ولد يف املدينة املنورة يف يوم اجلمعة الثامن من شهر ربيع الثاين سنة اثنتني
وثالثني ومائتني من اهلجرة.
وكان أفضل أهل البيت ݜ يف عرصه علام ،وزهدا ،وتقوى ،وورعا،
وصالحا ،وروي أنه كان أسمر اللون ،حسن القامة ،مجيل الوجه ،جيد البدن،
له جاللة وهيبة(.)3
عارصه من ملوك بني العباس :املعتز ،ثم املهتدي حوايل سنة واحدة ،ثم
ملك أمحد املعتمد عىل اهلل ابن جعفر املتوكل عرشين سنة وأحد عرش شهرا ،وقد
قبض اهلل تعاىل اإلمام العسكري ݠ بعد مخس سنني من ملك املعتمد.
ويظهر من بعض األخبار أنه ݠ ُسجن مرارا ،فقد سجن مرة عند صالح بن
وصيف ،ومرة أخرى عند عيل بن أوتاش ،ومرة ثالثة عند نحرير اخلادم.
وكانت مدة إمامته ست سنني.
تويف يف يوم اجلمعة يف الثامن من شهر ربيع األول سنة ستني ومائتني ،يف
( )3الكايف .501/3
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سامراء ،وله ثامن وعرشون سنة ،و ُدفن يف داره ،وهو البيت الذي ُدفن فيه أبوه
اإلمام اهلادي ݠ ،وهو اآلن مقام مشهور ومزار عامر يرتاده الزوار يف أنحاء
العام.
مل خيلف من األوالد إال ولدا واحدا ،هو اإلمام املنتظر حممد بن احلسن
العسكري ݠ ،وهو املعدّ إلزالة دولة الظلم ،وإحياء كلمة احلق والعدل ،وقد
أنكر كثري من العامة أن يكون له ولد؛ ألنه ݠ أخفى مولد ابنه إال عن خاصة
خاصته خوفا عليه من سالطني عرصه.
بعض ما قيل يف الثناء عليه:

قال يوسف النبهاين :احلسن العسكري أحد أئمة ساداتنا آل البيت
العظام ،وساداهتم الكرام ،ريض اهلل عنهم أمجعني.
وقال :وقد رأيت له كرامة بنفيس ،هي أنه يف سنة 3211هجرية ،سافرت
إىل بغداد من بلدة كوي سنجق إحدى قواعد بالد األكراد ،وكنت قاضيا فيها،
ففارقتها قبل أن أكمل املدّ ة املع ّينة؛ لشدة ما وقع فيها من الغالء والقحط الذي
عم بالد العراق يف تلك السنة ،فسافرت يف الكلك ،وهو ظروف يشدّ ون بعضها
َ
إىل بعض ،ويربطون فوقها األخشاب ،وجيلسون عليها ،ويسافرون ،فلام وصل
مقرا خللفاء العباسيني ،أحببنا أن نزور اإلمام
الكلك قبالة مدينة سامراء ،وكانت ً
احلسن العسكري املذكور ،وهو مدفون فيها ،فوقف الكلك هناك ،وخرجنا
دخلت عىل قربه الرشيف حصلت يل حالة روحانية مل حيصل
لزيارته ݤ ،فحينام
ُ
يل مثلها قط ،إال حينام زرت نبي اهلل يونس يف املوصل ،فقد حصلت يل تلك
احلالة أيضا ،وهذه كرامة له ݤ(.)3
وقال سبط ابن اجلوزي :كان عاملا ثقة ،روى احلديث عن أبيه عن جدّ ه،
ومن مجلة مسانيده حديث يف اخلمر عزيز ،ذكره جدّ ي أبو الفرج [ابن اجلوزي]
املسمى بـ (حتريم اخلمر) ونقلته من خ ّطه وسمعته يقول :أشهد باهلل لقد
يف كتابه
َ
( )3جامع كرامات األولياء .38/2
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سمعت أبا عبد اهلل احلسني بن عيل يقول ...:أشهد باهلل لقد سمعت احلسن بن
عيل بن حممد يقول :أشهد باهلل
عيل العسكري يقول :أشهد باهلل لقد سمعت أيبَ ،
لقد سمعت أيب ،حممد بن عيل بن موسى الرضا يقول :أشهد باهلل لقد سمعت
عيل بن موسى يقول :أشهد باهلل لقد سمعت أيب ،موسى يقول :أشهد باهلل
أيبَ ،
لقد سمعت أيب ،جعفر بن حممد يقول :أشهد باهلل لقد سمعت أيب ،حممد بن عيل
عيل بن احلسني يقول :أشهد باهلل لقد سمعت
يقول :أشهد باهلل لقد سمعت أيبَ ،
عيل بن أيب طالب ݠ
أيب ،احلسني بن عيل يقول :أشهد باهلل لقد سمعت أيبَ ،
يقول :أشهد باهلل لقد سمعت حممدا رسول اهلل ݕ يقول :أشهد باهلل لقد
سمعت جربئيل يقول :أشهد باهلل لقد سمعت ميكائيل يقول :أشهد باهلل لقد
سمعت إرسافيل يقول :أشهد باهلل عىل اللوح املحفوظ أنه قال :سمعت اهلل
يقول :شارب اخلمر كعابد الوثن(.)3
قال :و ّملا روى جدّ ي هذا احلديث يف كتاب حتريم اخلمر قال :قال أبو
نعيم الفضل بن دكني :هذا حديث صحيح ثابت ،روته العرتة الط ّيبة الطاهرة(.)2
بتغري طفيف ،وقال :هذا حديث
وأخرجه أبو نعيم األصفهاين يف حليته ّ
صحيح ثابت ،روته العرتة الط ّيبة(.)1
وقال شمس الدين بن طولون :هذا حديث جليل القدر من رواية هذه
السادة األخيار ،األئمة األطهار ݢ(.)4
ومما قيل فيه ݠ أيضا ما قاله الشبلنجي ،قال :ومناقبه ݤ كثرية...
ثم ساق له بعض الكرامات(.)5

( )3تذكرة اخلواص.124 :
( )2املصدر السابق.
( )1حلية األولياء .204/1
( )4األئمة االثنا عرش.320 :
( )5نور األبصار.214 :

املهدي املنتظر اإلمام
حممد بن احلسن العسكري ݠ
(811هـ  -حي ُيرزق)
هو اإلمام حممد بن احلسن بن عيل بن حممد بن عيل الرضا بن موسى بن
جعفر الصادق بن حممد بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
بّس من رأىَ ،
وتوىل اإلمامة
ُولد ݠ يف النصف من شعبان سنة 255هـ ُ َ
بعد وفاة أبيه يف الثامن من شهر ربيع األول سنة 210هـ وعمره حوايل مخس
سنني ،وقد بقي متواريا عن األنظار يف غيبة صغرى استمرت إىل سنة 121هـ،
ال يراه فيها إال خواص شيعته ،وكان عنده أربعة سفراء هم الواسطة بينه وبني
شيعته ،ثم غاب بعد موت سفريه الرابع غيبة كربى ،وبقي متواريا عن األنظار
ح ًيا ُيرزق إىل هذا اليوم ،وهو ٍ
باق إىل أن يأذن اهلل له يف اخلروج؛ ليمأل األرض
قسطا وعدال كام ُملئت ظلام وجورا.
وهو مهدي هذه األ ّمة ،الذي يمأل األرض قسطا وعدال بعدما ُملئت ظلام
برش به النبي ݕ ،وأخرب بخروجه يف أحاديث كثرية بلغت حدّ
وجورا ،وقد َ
التواتر ،رواها الشيعة وأهل السنة يف كتبهم املشهورة.
ولكن اختلف املسلمون يف شخص املهدي املنتظر من هو؟ مع اتفاقهم
عىل اسمه وكنيته ،وأنه من أهل البيت ݜ ،ومن ولد فاطمة ݝ باخلصوص.
والذي عليه الشيعة هو أن املهدي املنتظر هو حممد بن احلسن العسكري
ݠ ،والذي عليه أكثر أهل السنة أنه رجل آخر غريه.
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ثبوت والدته ݠ:
أنكر بعض أهل السنة والدته ،وزعموا أن اإلمام احلسن العسكري ݠ
مات ومل خيلف ولدا.
قال ابن حجر اهليتمي :والكثري عىل أن العسكري مل يكن له ولد؛ لطلب
أخيه جعفر مرياثه من تركته ملا ماتَ ،
فدل طلبه أن أخاه ال ولد له ،وإال مل يسعه
الطلب(.)3
وقال شمس الدين الذهبي :ذكر ابن جرير وابن قانع وغريمها أن احلسن بن
عيل العسكري مل يعقب(.)2
ولكن مع قيام الدليل الصحيح عندنا عىل والدته ݠ ال نرى قيمة
إلنكار والدته ووجوده من قبل جعفر بن اإلمام اهلادي ݠ أو غريه ممن مل يعلم
بوالدته ݠ ،ومل يقم دليل عنده عىل وجوده.
األدلة الدالة على والدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ:
 -3أنا إذا مل نقل بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ وبقائه،
فإنه يلزم خلو هذا العرص من إمام من العرتة النبوية الطاهرة ،وال يكون أي
ٌ
تارك فيكم
مصداق يف هذا العرص حلديث الثقلني ،وهو قول النبي ݕ :إين
متسكتم هبام فلن تض ّلوا بعدي أبدا،
ال َثقلني :كتاب اهلل وعرتأ  أهل بيتي ،ما إن َ
عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام(.)1
وإّنام لن يفرتقا حتى يردا َ
وإذا أنكرنا وجود اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ وبقاءه يف هذا
للتمسك به،
العرص ،فال يوجد إمام آخر من العرتة النبوية الطاهرة يصلح
ّ
وينطبق عليه حديث الثقلني يف عرصنا ،وهذا يستلزم تكذيب النبي ݕ يف هذا
( )3الصواعق املحرقة.482 :
( )2املنتقى من منهاج االعتدال.372 :
( )1سبق ختريج هذا احلديث يف صفحة  ،25فراجعه.
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احلديث الصحيح أو ختطئته ،وهذا ال يقوله مسلم ،فإن احلديث َ
دل بوضوح عىل
متأهل من أهل البيت صالح لإلمامة يف كل عرص إىل أن تقوم الساعة،
وجود ّ
وإال حلصل االفرتاق بني الكتاب والعرتة املنفي يف احلديث.
التمسك
قال ابن حجر اهليتمي املكي :واحلاصل أن احلث وقع عىل
ّ
بالكتاب والسنّة وبالعلامء هبام من أهل البيت ،ويستفاد من جمموع ذلك بقاء
األمور الثالثة إىل قيام الساعة(.)3
التمسك بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع
وقال :ويف أحاديث احلث عىل
ّ
للتمسك به إىل يوم القيامة ،كام أن الكتاب العزيز كذلك.
متأهل منهم
ّ
ّ
وقال املناوي :قال الرشيف :هذا اخلرب ُيفهم وجود من يكون أهال
للتمسك به من أهل البيت والعرتة الطاهرة يف كل زمن إىل قيام الساعة ،حتى
ّ
يتوجه ّ
التمسك هبم ،كام أن الكتاب كذلك ،فلذلك كانوا أمانا
احلث املذكور إىل
َ
ّ
()2
ألهل األرض ،فإذا ذهبوا ذهب أهل األرض .
 -2أنَا إذا مل نقل بوالدة اإلمام املهدي ݠ ووجوده وأنه إمام هذا العرص
فال بد من القول بأن كل املسلمني يف عرصنا ويف العصور السابقة لعرصنا ميتتهم
ميتة جاهلية؛ لقوله ݕ« :من مات وليس يف عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية»()1؛
ألن كل املسلمني حينئذ ال إمام هلم ،وهذا باطل باإلمجاع.
 -1أنَا إذا مل نقل بوالدة اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري ݠ
وبقائه ،وقلنا« :إن اإلمام املهدي شخص آخر غريه ،سيولد يف آخر الزمان» كام
هو معتقد أهل السنة ،فإنه تلزم حماذير وإشكاالت كثرية ال يمكن دفعها.
منها :أن اإلمام املهدي إذا كان ال يتل ّقى وحيا من السامء ،وأنه رجل
عادي ،فإنه ال يعرف أنه هو اإلمام املهدي املوعود به ،وألجل ذلك كثر املدَ عون
( )3الصواعق املحرقة.353 :
( )2فيض القدير .34/1
( )1صحيح مسلم .3478/1
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للمهدوية من أهل السنة؛ ألن جمموع الصفات التي ذكروها لإلمام املهدي ݠ
من أنه أجىل اجلبهة ،وأقنى األنف ،وأنه من ولد فاطمة ،واسمه حممد ،غري كافية
يف الداللة عليه ،ومتييزه عن غريه.
ومنها :أنه جيب عىل اإلمام املهدي أن يبايع واحدا من سالطني عرصه؛
فإنه إذا مل يبايع أحدا منهم فقد ترك واجبا من أهم الواجبات الدينية؛ ألنه ال
جيوز له أن يبيت ليلة وليس يف عنقه بيعة إلمام؛ ملا رووه عن رسول اهلل ݕ أنه
قال :من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(.)3
وقوله :من مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية(.)2
وإن بايع اإلمام املهدي واحدا من أولئك السالطني فال جيوز له القيام
عليه؛ ألن بيعته له تعني إقراره برشعية ُحكمه ولزوم طاعته.
ومنها :أنه حيرم عىل اإلمام املهدي ݠ أن يقوم عىل سالطني عرصه؛ ألن
سالطني عرصه إن كانوا حيكمون بالعدل فال جيوز القيام عليهم ،وإن كانوا
نصت عىل أن الواجب
ظلمة فكذلك؛ ألن أحاديث أهل السنة وفتاوى علامئهم َ
والسمع والطاعة لسالطني اجلور ،وعدم جواز القيام
عىل الناس هو الصرب
َ
عليهم إال إذا رأوا منهم كفرا بواحا.
وعىل هذا جرت سرية علامء أهل السنة عىل م ّر العصور ،وانعقدت
إمجاعاهتم ،وتضافرت كلامهتم ،فإّنم مل يقوموا عىل سالطني الدولتني األموية
جيوزوا نقض بيعتهم وخلع طاعتهم ،بل س َلموا هلم مع عظيم
والعباسية ،ومل ّ
ظلمهم ،ووضوح جتاهرهم بالفسق واملجون.
قال القرطبي :الذي عليه األكثر من العلامء أن الصرب عىل طاعة اإلمام
اجلائر أوىل من اخلروج عليه؛ ألن يف منازعته واخلروج عليه استبدال األمن
باخلوف ،وإراقة الدماء ،وانطالق أيدي السفهاء ،وش ّن الغارات عىل املسلمني،
( )3صحيح مسلم .3478/1
( )2كتاب السنة البن أيب عاصم  .481/2قال األلباين :إسناده حسن ،ورجاله ثقات.
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والفساد يف األرض(.)3
صحح لقيام اإلمام املهدي ݠ عىل سالطني عرصه بحسب
وعليه ،فال ُم ّ
داللة األحاديث الصحيحة عند أهل السنة وأقوال علامئهم.
ومنها :أن الناس ال يستطيعون متييز اإلمام املهدي املنتظر عن غريه؛
وذلك ألن اإلمام املهدي عند أهل السنة ليست له عالمات ّ
تشخصه ،وال جتري
عىل يده كرامات مت ّيزه عن غريه ممن يدَ عون املهدوية.
وهذا ما أوقع الكثري من الناس يف اللبس حتى صدَ قوا املدَ عني للمهدوية
تارة ،وظنوا املهدوية يف بعض آخر تارة أخرى.
وأما الشيعة فاألمر عندهم سهل؛ ألّنم ال يعتقدون بمهدوية من ال يأأ 
كذاب ٍ
بالكرامة الدالة عىل صدقه ،فكل من عجز عن ذلك فهو َ
مفرت عندهم.
وهناك ستة إشكاالت أخر غري هذه اإلشكاالت األربعة ذكرهتا كلها
مفصلة يف كتايب (من هو خليفة املسلمني يف هذا العرص؟) ،فراجعها.
َ
َ -4
أقروا بوالدته ݠ ،سنذكرهم قريبا
أن مجاعة من علامء أهل السنة قد َ
إن شاء اهلل تعاىل.
ومن املجازفة العظيمة إنكار والدة رجل قال بوالدته املؤالفون ،واعرتف
هبا مجع من العلامء املخالفني الذين ال ُيتَهمون بمامألة خصومهم وال بمجاملة
خمالفيهم!!
أقر
 -5أنه قد ثبت بسند صحيح عن اإلمام احلسن العسكري ݠ أنه َ
بوالدة ابنه اإلمام املهدي ݠ.
فقد روى الكليني ݞ يف كتاب الكايف بسند صحيح عن حممد بن حييى،
عن أمحد بن إسحاق ،عن أيب هاشم اجلعفري قال :قلت أليب حممد ݠ:
جاللتك متنعني من مسألتك ،فتأذن يل أن أسألك؟ فقال :سل .قلت :يا سيدي
( )3اجلامع ألحكام القرآن .301/2
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ٌ
حدث فأين أسأل عنه؟ فقال:
هل لك ولد؟ فقال :نعم .فقلت :فإن حدث بك
باملدينة(.)3
وثبوت الوالدات يف عموم األشخاص ُيرجع فيه إىل والد الشخص
نفسه ،فإذا ثبت عنه برواية واحدة صحيحة أنه قد اعرتف بأنه قد ُولد له ولد،
أقر اإلمام العسكري ݠ بأنه قد
فحينئذ ال بدَ من تصديقه واإلقرار له به ،وقد َ
ُولد له اخللف من بعده.
وسنذكر فيام بعد بعض الروايات األخرى الدالة عىل ذلك ،فانتظر.
 -1أن مجلة كبرية من العلامء والصلحاء واملؤمنني رأوا اإلمام املهدي
حممد بن احلسن العسكري ݠ يف وقائع كثرية وحوادث عديدة ،حتى مجع
املريزا النوري الطربيس ݞ يف كتابه (جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلُ ّجة)
عمن رأوا اإلمام املهدي ݠ ،وهذا الكتاب مطبوع
حكايات كثرية مسندة َ
مستقال ،كام ُطبع يف ذيل املجلد الثالث واخلمسني من كتاب بحار األنوار للشيخ
املجليس ݞ.
وقد اعرتف برؤيته بعض علامء أهل السنة ،منهم الشيخ حسن العراقي،
رصح بذلك عبد الوهاب الشعراين يف كتابه (اليواقيت واجلواهر) ،حيث
كام َ
قال :إىل أن يصري الدين غريبا كام بدأ ...فهناك ُيرت َقب خروج املهدي ݠ ،وهو
من أوالد اإلمام احلسن العسكري ݠ ،ومولده ليلة النصف من شعبان سنة
مخس ومخسني ومائتني هجرية ،وهو ٍ
باق إىل أن جيتمع بعيسى بن مريم ݠ،
فيكون عمره إىل وقتنا هذا  -وهو سنة ثامن ومخسني وتسعامئة  -سبعامئة سنة
وست سنني .هكذا أخربين الشيخ حسن العراقي املدفون فوق كوم الريش املطل
عىل بركة الرطل بمرص املحروسة عن اإلمام املهدي حني اجتمع به ،ووافقه عىل
ذلك سيدي عيل اخلواص(.)2
( )3الكايف .128/3
( )2اليواقيت واجلواهر .512/2
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وقد ذكر الشيخ يوسف النبهاين يف كتابه جامع كرامات األولياء( )3قصة
لقاء الشيخ حسن العراقي باإلمام املهدي ݠ  ،فراجعها.

( )3جامع كرامات األولياء .11/2

اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ
هو إمام هذا العصر
ويمكن إثبات ذلك بثالثة أدلة:
 -1اشتراط العصمة يف اخلليفة:
ويدل عىل ذلك أمور:

 -3أن اهلل تعاىل قال :ݨﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿݩ [النساء ،]51 :فساوى بني طاعته ،وطاعة أويل األمر  -وهم األئمة ݜ-؛
النتفاء اخلطأ يف الكل ،وهذا كاشف عن عصمتهم ،ولوال ذلك ملا اجته األمر
بطاعتهم مطلقا.
 -2أن اهلل تعاىل قال :ݨﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

فبني تعاىل أن الظامل ال يصلح لإلمامة ،وغري
ﯚ ﯛݩ [البقرةَ ،]324 :
املعصوم ظامل لنفسه؛ لوقوع املعايص منه ،وكل من ارتكب معصية فقد ظلم
نفسه عىل األقل ،فال يصلح لإلمامة ،فذكر الظاملني بصيغة العموم يشمل من
ظلم نفسه ومن ظلم غريه ،ومراده بالعهد يف اآلية هو اإلمامة ،بدليل الكالم
املتقدّ م.
 -1أن اخلالفة الكربى التي يتو َقف عليها بقاء الدين وصالح أمور
املسلمني ،ال يصح أن توكل إىل إمام خيطئ ويصيب ،وحيكم يف القضية بحكم ثم
ينقضه ،ويفتي يف املسألة بفتوى ثم يبدّ هلا ،فينمحق الدين وتتبدّ ل األحكام مع
توايل األئمة وتطاول األزمنة ،وقد عصم اهلل سبحانه وتعاىل أنبياءه ورسله من
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كل خطأ؛ حتى ب َلغوا رشائعه وأحكامه تامة صحيحة.
إذا عرفت ذلك نقول:
إن اإلمام املهدي ݠ معصوم بنص النبي ݕ ،إذ قال« :يمألها قسطا
وعدال بعدما ُملئت ظلام وجورا» ،وذلك ال يتم إال بعصمته ومتام معرفته برشائع
اهلل وأحكامه.
قال الربزنجي[ :هذه] تكملة يف فوائد تضمنها األحاديث َ
ودل عليها
الكشف الصحيح ،خلّصتها من كالم إمام املحققني حميي امللة والدين حممد بن
العريب الطائي احلامتي األندليس .قال رمحه اهلل وريض عنه يف الباب السادس
والستني وثالثامئة من الفتوحات املكّية ما ّ
ملخصه :إن هلل خليفة خيرج وقد
امتألت األرض جورا وظلام ،فيمألها قسطا وعدال ،يقفو أثر رسول اهلل ﷺ ،له
ملك يسدّ ده من حيث ال يراه.)3(...
ثم قال :وأما عصمة املهدي ففي ُحكمه.
وقال أيضا :ال حيكم املهدي إال بام ُيلقي إليه امللك من عند اهلل الذي بعثه
اهلل إليه يسدّ ده ،وذلك هو الرشع احلنفي املحمدي ،الذي لو كان حممد ﷺ ح ًيا،
ورفعت إليه تلك النازلة مل حيكم فيها إال بحكم هذا اإلمام ...ولذا قال ﷺ يف
ُ
مرشع ،وأنه معصوم ،وال
صفته« :يقفو أثري ال خيطئ» ،فعرفنا أنه متَبـع ال ّ
معنى للمعصوم يف احلكم إال أنه معصوم من اخلطأَ ،
فإن حكم الرسول ال ُينسب
إليه اخلطأ ،فإنه ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي ُيوحى(.)2
تعني
وعليه ،فإن قلنا بعصمة اإلمام املهدي ݠ ووجوده يف هذا العرص َ
لإلمامة دون غريه من الناس؛ ألن األ ّمة أمجعت عىل أن غري املهدي يف هذا
الزمان ليس بمعصوم ،وإال فقد خال الزمان ممن يصلح لإلمامة ،وهذا باطل
باتفاق املسلمني.
( )3اإلشاعة ألرشاط الساعة .307 :راجع الفتوحات املكية .127/1
( )2اإلشاعة ألرشاط الساعة.308 :
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 -2لزوم النص على اخلليفة:
ويدل عىل ذلك عدة أ ّدلة:

 -3أنه قد ثبت اشرتاط العصمة يف اإلمام ،والعصمة أمر نفساين ال يظهر
نص عليه من اهلل تعاىل العامل باخلفيات،
ألكثر الناس ،وهلذا متس احلاجة إىل ال ّ
واملطلع عىل خبايا مجيع خلقه.
 -2أن ترك النص يفتح باب اخلالف ،ويفيض إىل النزاع ،كام وقع يف
سقيفة بني ساعدة ،واستمر منها اخلالف يف اخلالفة إىل يومنا هذا ،وأكثر
النزاعات وقعت بني املسلمني بسبب اخلالفة ،وإذا كان اهلل سبحانه أمر باأللفة
ونبذ الفرقة ،فقال :ݨﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷݩ [آل عمران،]301 :
وقال :ݨ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ݩ [األنفال ،]41 :فمن غري املقبول بحال
أن يفتح اهلل للمسلمني بابا واسعا للفرقة والنزاع ،فيجعل اختيار اخلليفة موكوال
إىل الناس يتنازعون يف اختياره.
 -1أن غري النص  -وهو الشورى  -ال يفيض إىل تنصيب األفضل؛ ألن
اختيار اخلليفة ال يتح ّقق إال بدافع املنافع الشخصية واملصالح الفردية ،أو بباعث
العصبيات ،أو امليول النفسية ،أو التباع الظن الذي ال يغني عن احلق شيئا كام
قال سبحانه :ݨ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫݩ [األنعام،]331 :
وأفضل األ َمة قد ال يعرفه الناس ،وإذا عرفوه ربام ال يبايعونه إذا كان
حازما يف احلق ،قليل العشرية واألعوان.
 -4أن اإلمامة خالفة هلل ورسوله ،واإلمام خليفة اهلل ورسوله ،وال تكون
اخلالفة عنهام إال بقوهلام.
 -5أن اهلل سبحانه وتعاىل َبني يف كتابه العزيز ّ
أن اإلمام واخلليفة ال يكون
إال بجعل منه سبحانه ،ومل نجد آية واحدة يف كتاب اهلل العزيز أشارت إىل أن
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ذلك موكول إىل الناس.
قال تعاىل :ݨﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ݩ [ص ،]21 :ݨﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ݩ [البقرة ،]10 :ݨﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠݩ [األنبياء ،]71 :ݨﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛݩ [البقرة.]324 :
وهذا يقتيض لزوم النص عىل اإلمام ،وبطالن خالفة كل حاكم مل ُينص
عليه من قبل اهلل ورسوله أو من إمام احلق السابق ،وال سيام أنا الحظنا أن كل
التجارب التي خاضها الناس يف اختيار اخللفاء واحلكام كانت فاشلة.
وعليه نقول :إن اإلمام املهدي ݠ إن كان هو اإلمام املنصوص عليه يف
هذا الزمان ،فقد ثبت املطلوب ،وإن مل نقل بوجوده فضال عن النّص عليه فقد
خال الزمان ممن يصلح لإلمامة؛ ألن األ ّمة قد أمجعت عىل عدم النّص عىل غري
متأهل لإلمامة باطل بإمجاع املسلمني.
اإلمام املهدي ݠ  ،وخلو الزمان من ّ
 -3حديث الثقلني:

تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تض ّلوا بعدي:
وهو قول النبي ݕ :إين
ُ
ال َثقلني ،أحدمها أكرب من اآلخر ،كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض،
عيل احلوض(.)3
وعرتأ  أهل بيتي ،أال وإّنام لن يفرتقا حتى يردا َ

التمسك بإمام صالح لإلمامة من أهل بيت النبي ݕ،
وهو يدل عىل لزوم
ّ
ال يفرتق عن كتاب اهلل يف قوله وفعله ،ويعرف معاين الكتاب الظاهرة والباطنة،
فيعمل بام فيه يف مجيع شؤونه وسائر أحواله ،ال حييد عنه ،وال يميل إىل سواه.
ومثل هذا اإلمام املتصف هبذه الصفات موجود يف كل عرص إىل قيام
التمسك بأهل البيت ݜ ،وقد ب َينا ذلك
صح احلث عىل
الساعة ،ولوال ذلك ملا َ
ّ
( )3سبق ختريج مصادره يف صفحة .25
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فيام تقدّ م.
املتعني
وعليه ،فإن قلنا بوجود اإلمام املهدي ݠ يف هذا العرص فهو
ّ
للتمسك به من أهل البيت النبوي وغريهم
لإلمامة ،وإال فال يوجد من يصلح
ّ
يف هذا الزمان؛ ألن األمة قد أمجعت عىل أن كل من ا ّدعى اإلمامة من غري أهل
البيت ݜ ربام يفرتق عن القرآن يف بعض أموره قوال وعمال؛ لعدم عصمته،
فإما أن نكذب هذا احلديث الصحيح ونر ّده ،وهو غري جائز ،وإما أن نقول
املتعني.
بإمامة اإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري ݠ ،وهو ّ

شبهات حول معتقد الشيعة
يف اإلمام املهدي املنتظر ݠ
ُأورد عىل معتقد الشيعة اإلمامية يف اإلمام املهدي ݠ عدّ ة شبهات،
نستعرض أمهها ،ونجيب عنها بإجياز.
الشبهة األوىل :طول عمر اإلمام املهدي ݠ:
وهذه الشبهة مرتتبة عىل القول بوالدة اإلمام حممد بن احلسن العسكري
عمر اإلنسان ما ينيف عىل ألف عام،
ݠ سنة 255هـ؛ ألنه من غري املألوف أن ُي َ
وألجل هذا صار االعتقاد ببقاء املهدي ݠ هذه املدّ ة الطويلة مما يشنّع به
خصوم الشيعة عليهم.
قال بعضهم خماطبا الشيعة:
للّسداب أن يلد الذي
ما آن ّ
كم العفا ُء فإنكم
فعىل عقول ُ

ك َلمتموه بجهلكم ما آنا
()3
ثتم العنقاء والغيالنا
ث َل ُ

.

.

واجلواب يتضح بأمور:

األول :أن بقاء املهدي ݠ إىل هذا الوقت إنام هو بقدرة اهلل تعاىل ،وقدرته
سبحانه تتع ّلق باملمكنات ،وهذا أمر ممكن ،بل هو واقع كام سيأأ  ،فال مانع من
لتعني اإلمامة فيه دون غريه كام
مفر من ذلك؛ ّ
تع ّلق قدرة اهلل تعاىل به ،بل ال ّ
أوضحناه فيام تقدَ م.
( )3املنار املنيف يف الصحيح والضعيف.352 :
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قال فخر الدين الرازي :قال بعض األطباء :العمر اإلنساين ال يزيد عىل
مائة وعرشين سنة .وقوله﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳݩ [العنكبوت ،]34 :يدل عىل خالف قوهلم ،والعقل يوافقه ،وإال ملا
بقي نوح هذه املدة ،واملؤ ّثر يف بقاء اإلنسان عمرا طويال إما أن يكون هو اهلل
سبحانه أو ينتهي إليه ،واهلل سبحانه دائم ،فتأثريه جيوز أن يكون دائام  ،فالبقاء
إذن ممكن يف ذاته.
وقال :ثم نقول :ال نزاع بيننا وبينهم؛ ألّنم يقولون :العمر الطبيعي ال
يكون أكثر من مائة وعرشين .ونحن نقول :هذا العمر ليس طبيع ًيا ،بل هو عطاء
إهلي ،وأما العمر الطبيعي فال يدوم عندنا وال حلظة ،فضال عن مائة أو أكثر(.)3
قلت :ال شك يف أن طول عمر اإلمام املهدي ݠ مل يكن جاريا عىل
عز وجل،
املألوف عند الناس ،بل هو خارج عن العادة ،ولكنه حاصل بقدرة اهلل َ
كغريه من خوارق العادات التي وقعت يف حياة األنبياء واألولياء ،والتي اتفق
املسلمون بشتى مذاهبهم عىل وقوعها ،مثل طول عمر نوح ݠ ،وبقاء
أصحاب الكهف نياما يف كهفهم ثالثامئة وتسع سنني ،ووالدة عيسى ݠ من
غري أب ،وكالمه يف املهد صب ًيا ،وإبرائه األكمه واألبرص وإحيائه املوتى...
وغري ذلك مما يطول ذكره.
وملا انحرصت اإلمامة يف هذا الزمان يف اإلمام حممد بن احلسن العسكري
مفصال ،وقد رآه كثري من الناس ،حكمنا ببقائه وبطول عمره
مر بيانه َ
ݠ كام َ
الرشيف.
الثاّن :أن اهلل َ
جل وعال أطال أعامر مجع كثري من الناس يف األمم السالفة
والسنني املاضية ،كام تقدَ م يف آية سورة العنكبوت الدالة عىل أن نوحا ݠ لبث
يف قومه يدعوهم إىل عبادة اهلل ألف سنة إال مخسني عاما ،وعاش آدم ݠ ألف
( )3التفسري الكبري  ، 42/25بتوضيح منّا.
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سنة( ،)3ولبث أصحاب الكهف يف كهفهم ثالثامئة وازدادوا تسعا ،وعاش
سلامن الفاريس أكثر من مائتني ومخسني عاما عىل مجيع األقوال(.)2
الثالث :أن املسلمني يعتقدون ببقاء رجال صاحلني غري املهدي ݠ عمرا
طويال ،كعيسى واخلرض ݟ ،وإدريس وإلياس ݟ عىل بعض األقوال ،كام
كالدجال.
يعتقدون ببقاء رجال غري صاحلني
َ
أما عيسى ݠ :فقد د َلت آيات الكتاب العزيز عىل أن اهلل رفعه إليه.
قال َ
جل وعال :ݨﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞݩ [النساء.]58 ،57 :

ود ّلت األحاديث املروية يف ّصحاح أهل السنة عىل أنه ينزل يف آخر
الزمان ،كحديث مسلم يف صحيحه ،عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ:
َ
فليكّسن الصليب ،وليقتل َن اخلنزير،
واهلل لينزل َن ابن مريم حكام عدال،
وليضع َن اجلزية...
وعنه أيضا قال :قال رسول اهلل ﷺ :كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم،
وإمامكم منكم؟!(.)1
نص أعالم أهل السنة عىل أنه ال يزال ح ًيا إىل اآلن:
وقد َ
حي عىل الصحيح(.)4
قال ابن حجر العسقالين :إن عيسى ُرفع ،وهو ّ
( )3قصص األنبياء .57/3
( )2قال ابن حجر يف اإلصابة  :12/2قال الذهبي :وجدت األقوال يف سنّه كلها دا ّلة عىل أنه جاوز
املائتني ومخسني سنة ،واالختالف إنام هو الزائد ...إىل أن قال :إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من
خوارق العادات يف ح ّقه ،وما املانع من ذلك؟! فقد روى أبو الشيخ يف طبقات األصبهانيني من
طريق العباس بن يزيد ،قال :أهل العلم يقولون :عاش سلامن ثالثامئة ومخسني سنة ،فأما مائتان
ومخسون سنة فال يشكّون فيها.
( )1صحيح مسلم .311/3
( )4فتح الباري .210/1
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وقال ابن كثري :املقصود من السياق  -أي سياق اآليات  -اإلخبار بحياته
اآلن يف السامء ،وليس كام زعمه أهل الكتاب اجلهلة أّنم صلبوه ،بل رفعه اهلل
إليه ،ثم ينزل من السامء قبل يوم القيامة كام د ّلت عليه األحاديث املتواترة(.)3
ٍ
حي ،وإنه سينزل قبل يوم القيامة كام د َلت
وقال :إنه رفعه إليه ،وإنه باق ّ
عليه األحاديث املتواترة(.)2
وقال القرطبي :الصحيح أن اهلل تعاىل رفعه إىل السامء من غري وفاة وال
نوم كام قال احلسن وابن زيد ،وهو اختيار الطربي ،وهو الصحيح عن ابن
عباس ،وقاله الضحاك(.)1
قلت :ال خيفى أنه ليس املراد بقوله :ݨﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ݩ أن اهلل تعاىل يف
السامء ،وإنام رفعه إىل موضع يف السامء ،فقد ورد عن اإلمام زين العابدين ݠ
أن هلل تعاىل بقاعا يف سامواته ،فمن ُعرج به إىل بقعة منها فقد ُعرج به إليه(.)4
وأما اخلرض ݠ :فقد ذهب املشهور إىل أنه ال يزال ح ًيا إىل اآلن.
حي موجود بني أظهرنا ،وذلك م َتفق
قال النووي :مجهور العلامء عىل أنه ّ
عليه عند الصوفية وأهل الصالح واملعرفة ،وحكاياهتم يف رؤيته واالجتامع به
واألخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده يف املواضع الرشيفة ومواطن اخلري أكثر
من أن ُحيرص ،وأشهر من أن ُيسرت(.)5
حي عند مجاهري العلامء
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصالح :هو ّ
والصاحلني ،والعامة معهم يف ذلك .قال :وإنام ّ
شذ بإنكاره بعض املحدثني(.)1
( )3النهاية يف الفتن واملالحم.11 :
( )2تفسري القرآن العظيم .577/3
( )1اجلامع ألحكام القرآن .300/4
( )4من ال حيرضه الفقيه .341/3
( )5رشح صحيح مسلم  .315/35هتذيب األسامء واللغات .377/3
( )1رشح صحيح مسلم  .311/35احلذر يف أمر اخلرض .81 :هتذيب األسامء واللغات .377/3
الزهر النرض يف نبأ اخلرض.18 :
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وقال القرطبي :وقد ذكر شيخنا اإلمام أبو حممد عبد املعطي بن حممود بن
عبد املعطي اللخمي يف رشح الرسالة له للقشريي حكايات كثرية عن مجاعة من
الصاحلني والصاحلات بأّنم رأوا اخلرض ݠ ولقوه ،يفيد جمموعها غلبة الظن
بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبي وغريمها(.)3
وأما النبي إدريس ݠ :فقد ذهب بعض املفّسين إىل أنه ٍ
باق إىل اآلن مل
ّ
يمت.
فقد روي عن جماهد يف قوله تعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [مريم .]57 :قال:
ُرفع إدريس كام ُرفع عيسى ،ومل يمت(.)2
وأما النبي إلياس ݠ :فهو ٍ
باق مل يمت عىل بعض األقوال أيضا.
فقد أخرج ابن عساكر عن كعب ݤ قال :أربعة أنبياء اليوم أحياء :اثنان
يف الدنيا ،واثنان يف السامء :فأما اللذان يف الدنيا فإلياس واخلرض ،وأما اللذان يف
السامء فعيسى وإدريس ݟ(.)1
وأخرج احلاكم النيسابوري يف املستدرك عن أنس بن مالك ݤ قال :كنا
مع رسول اهلل ݕ يف سفر ،فنزلنا منزال ،فإذا رجل يف الوادي يقول« :اللهم
اجعلني من أ ّمة حممد املرحومة املغفورة املثاب هلا» ،قال :فأرشفت عىل الوادي
فإذا رجل طوله أكثر من ثالث مائة ذراع ،فقال يل :من أنت؟ قال :قلت:
أنس بن مالك خادم رسول اهلل ݕ .قال :أين هو؟ قلت :هو ذا يسمع كالمك.
قال :فأته وأقرئه مني السالم ،وقل له« :أخوك إلياس ُيقرئك السالم» ،فأتيت
النبي ݕ فأخربته ،فجاء حتى لقيه ،فعانقه وس َلم عليه ،ثم قعدا يتحدّ ثان ،فقال
له :يا رسول اهلل إين إنام آكل يف كل سنة يوما ،وهذا يوم فطري ،فآكل أنا وأنت.
فنزلت عليهام مائدة من السامء ،عليها خبز وحوت وكرفس ،فأكال وأطعامين،
( )3اجلامع ألحكام القرآن .41/33
( )2الدر املنثور  .531/5تفسري القرآن العظيم .321/1
( )1تاريخ مدينة دمشق .355/1
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مر عىل السحاب نحو السامء(.)3
وصلينا العرص ،ثم و َدعه ،ثم رأيته َ
وأخرج ابن عساكر بسنده عن عبد اهلل بن شوذب ،قال :اخلرض من ولد
فارس ،وإلياس من بني إرسائيل ،فيلتقيان كل عام باملوسم(.)2
رواد :إن إلياس واخلرض ݟ يصومان شهر
قال عبد العزيز بن أيب ّ
رمضان يف كل عام ببيت املقدس ،يوافيان املوسم يف كل عام .وذكر ابن أيب الدنيا
أّنام يقوالن عند افرتاقهام عن املوسم :ما شاء اهلل ،ما شاء اهلل ،ال يسوق اخلري إال
اهلل ...الخ(.)1
وقال ابن حجر العسقالين :روى الدارقطني يف األفراد من طريق عطاء
عن ابن عباس مرفوعا« :جيتمع اخلرض وإلياس كل عام يف املوسم ،فيحلق كل
واحد منهام رأس صاحبه ،ويفرتقان عن هؤالء الكلامت :بسم اهلل ما شاء اهلل»،
احلديث يف إسناده حممد بن أمحد بن زيد ...وهو ضعيف ،وروى ابن عساكر من
طريق هشام بن خالد عن احلسن بن حييى عن ابن أيب رواد نحوه ،وزاد:
«ويرشبان من ماء زمزم رشبة تكفيهام إىل قابل» ،وهذا معضل( ،)4ورواه أمحد يف
الزهد بإسناد حسن عن ابن أيب رواد ،وزاد :أّنام يصومان رمضان ببيت
املقدس(.)5
الدجال :فقد د َلت روايات أهل السنة عىل أنه ٍ
باق من زمان النبي
وأما َ
ݕ إىل هذا اليوم ،إما ألنه ابن ص َياد ،أو ألنه شخص آخر مص َفد يف األغالل إىل
حني خروجه.
أما ابن ص َياد :فقد ذكروا له أخبارا غريبة وصفات عجيبة.
قال النووي يف رشح صحيح مسلم( :باب ذكر ابن ص َياد) يقال له ابن
( )3املستدرك  ،174/2قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه.
( )2تاريخ مدينة دمشق .351/1
( )1اجلامع ألحكام القرآن .331/35
( )4املعضل :هو احلديث الذي سقط من إسناده اثنان فصاعدا.
( )5فتح الباري .117/1
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وس ّمي هبام يف هذه األحاديث ،واسمه صاف .قال العلامء:
صياد وابن صائدُ ،
الدجال املشهور أم غريه؟ وال
وقصته مشكلة ،وأمره مشتبه يف أنه هل هو املسيح َ
ّ
دجال من الدجاجلة ،قال العلامء :وظاهر األحاديث أن النبي ﷺ مل
شك يف أنه َ
الدجال ،وكان
الدجال وال غريه ،وإنام أوحي إليه بصفات َ
يوح إليه بأنه املسيح َ
الدجال وال غريه،
يف ابن صياد قرائن حمتملة ،فلذلك كان النبي ﷺ ال يقطع بأنه َ
وهلذا قال لعمر ݤ« :إن يكن هو فلن تستطيع قتله» .وأما احتجاجه هو بأنه
للدجال وقد ُولد له هو ،وأنه ال يدخل مكة
والدجال كافر ،وبأنه ال يولد
ُمسلم
َ
َ
متوجه إىل مكة ،فال داللة له فيه؛ ألن
واملدينة وأن ابن صياد دخل املدينة ،وهو
ّ
النبي ﷺ إنام أخرب عن صفاته وقت فتنته وخروجه يف األرض ،ومن اشتباه
قصته وكونه أحد الدجاجلة ّ
الكذابني قوله للنبي ﷺ« :أتشهد أين رسول اهلل؟»،
ّ
ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب ،وأنه يرى عرشا فوق املاء ،وأنه ال يكره أن
الدجال ،وأنه يعرف موضعه ،وقوله« :إين ألعرفه ،وأعرف مولده،
يكون هو
ّ
الس ّكة ،وأما إظهاره اإلسالم وح ّجه وجهاده
وأين هو اآلن» ،وانتفاخه حتى مأل ّ
الدجال .قال اخلطايب :واختلف
وإقالعه عام كان عليه فليس برصيح يف أنه غري َ
السلف يف أمره بعد كربهُ ،فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات باملدينة،
وأّنم ملا أرادوا الصالة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس ،وقيل هلم:
«اشهدوا» .قال :وكان ابن عمر وجابر فيام ُروي عنهام حيلفان أن ابن صياد هو
الدجال ،ال يشكَان فيه .فقيل جلابر :إنه أسلم .فقال :وإن أسلم .فقيل :إنه دخل
َ
مكة وكان يف املدينة .فقال :وإن دخل .وروى أبو داود يف ُسننه بإسناد صحيح
عن جابر قال« :فقدنا ابن صياد يوم احلرة» ،وهذا يعطل رواية من روى أنه مات
وص ّيل عليه ،وقد روى مسلم يف هذه األحاديث أن جابر بن عبد اهلل
باملدينة ُ
الدجال ،وأنه سمع عمر ݤ حيلف عىل ذلك
حلف باهلل تعاىل أن ابن ص َياد هو ّ
عند النبي ﷺ فلم ينكره النبي ﷺ ،وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر
الدجال .قال البيهقي يف
أنه كان يقول :واهلل ما أشك أن ابن صياد هو املسيح َ
كتابه البعث والنشور :اختلف الناس يف أمر ابن صياد اختالفا كثريا ،هل هو
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الدجال؟ قال :ومن ذهب إىل أنه غريه احتج بحديث متيم الداري يف قصة
اجلساسة الذي ذكره مسلم بعد هذا(.)3
َ
قلت :اختالف أهل السنة حتى زمان ّ
الدجال
متأخر يف أن ابن صياد هو َ
الدجال فإن طول عمره حينئذ ال يش ّكل أية
أو ال ،يدل عىل أنه إن كان هو
ّ
مشكلة عندهم.
الدجال كان
اجلساسة فقد رووه يف كتبهم ،وهو يدل عىل أن
َ
وأما خرب َ
موجودا منذ زمان النبي ݕ ،مص َفدا باألغالل ،ينتظر وقت اخلروج.
فقد أخرج مسلم يف صحيحه أن النبي ݕ قال :إين واهلل ما مجع ُتكم لرغبة
وال لرهبة ،ولكن مجعتكم ألن متيام الداري كان رجال نرصان ًيا ،فجاء فبايع
الدجال ،حدثني
وأسلم ،وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح َ
أنه ركب يف سفينة بحرية مع ثالثني رجال من خلم وجذام ،فلعب هبم املوج
شهرا يف البحر ،ثم أرفأوا إىل جزيرة يف البحر حتى مغرب الشمس ،فجلسوا يف
أ ُقرب( )2السفينة ،فدخلوا اجلزيرة ،فلقيتهم دابة أهلب كثري الشعر ،ال يدرون ما
اجلساسة.
ُق ُب ُله من ُد ُبره من كثرة الشعر ،فقالوا :ويلك ما أنت؟ فقالت :أنا َ

اجلساسة؟ قالت :أهيا القوم انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدَ ير ،فإنه إىل
قالوا :وما َ
سمت لنا رجال فرقنا منها أن تكون شيطانة ،قال:
خربكم باألشواق .قال :ملا َ
فانطلقنا رساعا حتى دخلنا الدَ ير ،فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده
وثاقا ،جمموع ٌة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه إىل كعبيه باحلديد ،قلنا :ويلك ما
أنت؟ قال :قد قدرتم عىل خربي ،فأخربوين ما أنتم؟ قالوا :نحن أناس من
العرب ،ركبنا يف سفينة بحرية ،فصادفنا البحر حني اغتلم ،فلعب بنا املوج
شهرا ،ثم أرفأنا إىل جزيرتك هذه ،فجلسنا يف أق ُرهبا فدخلنا اجلزيرة ...فقال:
أخربوين عن نخل بيسان .قلنا :عن أي شأّنا تستخرب؟ قال :أسألكم عن نخلها
( )3صحيح مسلم برشح النووي .41/38
( )2مجع قارب.
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هل يثمر؟ قلنا له :نعم .قال :أما إنه يوشك أن ال تثمر .قال :أخربوين عن بحرية
الطربية .قلنا :عن أي شأّنا تستخرب؟ قال :هل فيها ماء؟ قالوا :هي كثرية املاء.
قال :أما إن ماءها يوشك أن يذهب .قال :أخربوين عن عني ُزغر .قالوا :عن أي
شأّنا تستخرب؟ قال :هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها بامء العني؟ قلنا له :نعم
هي كثرية املاء ،وأهلها يزرعون من مائها .قال :أخربوين عن نبي األميني ،ما
فعل؟ قالوا :قد خرج من مكة ونزل يثرب .قال :أقاتله العرب؟ قلنا :نعم .قال:
كيف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر عىل من يليه من العرب وأطاعوه .قال هلم:
قد كان ذلك؟ قلنا :نعم .قال :أما إن ذاك خري هلم أن يطيعوه ،وإين خمربكم عني،
إين أنا املسيح ،وإين أوشك أن يؤذن يل يف اخلروج فأخرج ،فأسري يف األرض ،فال
عيل كلتامها،
أدع قرية إال هبطتها يف أربعني ليلة ،غري مكة وطيبة ،فهام َ
حمرمتان َ
أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهام استقبلني ملك بيده السيف صلتا
كلام
ُ
يصدّ ين عنها ،وإن عىل كل نقب منها مالئكة حيرسوّنا .قالت :قال رسول اهلل
ﷺ وطعن بمخرصته يف املنرب :هذه طيب ُة ،هذه طيب ُة ،هذه طيب ُة  -يعني املدينة -
أال هل كنت حدَ ثتكم ذلك؟ فقال الناس :نعم .فإنه أعجبني حديث متيم أنه
وافق الذي كنت أحدّ ثكم عنه وعن املدينة ومكة ،أال إنه يف بحر الشام أو بحر
اليمن ،ال بل من قبل املرشق ما هو ،من قبل املرشق ما هو ،من قبل املرشق ما
هو .وأومأ بيده إىل املرشق(.)3
قال القرطبي بعد أن ذكر احلديث املروي عن النبي ݕ أنه قالُ « :أقسم
باهلل ما عىل األرض من نفس منفوسة تأأ  عليها مائة سنة» :قال علامؤنا:
تضمنه هذا احلديث أنه عليه الصالة والسالم أخرب قبل موته بشهر
وحاصل ما ّ
َ
أن كل من كان من بني آدم موجودا يف ذلك [الوقت] ال يزيد عمره عىل مائة
سنة؛ لقوله عليه الصالة والسالم« :ما من نفس منفوسة» ،وهذا اللفظ ال يتناول
املالئكة وال اجلن؛ إذ مل يصح عنهم أّنم كذلك ،وال احليوان غري العاقل؛ لقوله:
( )3صحيح مسلم .2215 ،2214 ،2212/4
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«ممن هو عىل ظهر األرض أحد» ،وهذا إنام يقال بأصل وضعه عىل من يعقل،
فتعني أن املراد بنو آدم ،وقد َبني ابن عمر هذا املعنى فقال« :يريد بذلك أن ينخرم
َ
ذلك القرن» ،وال ُح َجة ملن استدل به عىل بطالن قول من يقول« :إن اخلرض
حي» ،لعموم قوله« :ما من نفس منفوسة»؛ ألن العموم وإن كان مؤ ّكد
نصا فيه ،بل هو قابل للتخصيص ،فكام مل يتناول عيسى ݠ،
االستغراق فليس ً
الدجال مع أنه
حي بنص القرآن ومعناه ،وال يتناول َ
فإنه مل يمت ومل ُيقتل ،فهو ّ
اجلساسة ،فكذلك مل يتناول اخلرض ݠ ،وليس مشاهدا
حي ،بدليل حديث َ
ّ
للناس وال ممن خيالطهم حتى خيطر بباهلم حالة خماطبة بعضهم بعضا ،فمثل هذا
العموم ال يتناوله(.)3
إذا عرفت ذلك نقول :كام أن الدليل القطعي قد ّ
دل عىل بقاء عيسى
واخلرض ݟَ ،
الدجال مدة أطول بكثري من العمر الطبيعي،
ودل عىل بقاء
َ
مر بياّنا عىل وجود اإلمام املهدي ݠ ،وأنه هو
كذلك د َلت األدلة القطعية التي َ
إمام هذا الزمان ،فيجب قبوله والتسليم به.
يسوغ طرح األدلة
وعدم بقاء اإلنسان هذا العمر الطويل عادة ال ّ
يسوغ ذلك
الصحيحة الدالة عىل وجود اإلمام املهدي ݠ وبقائه وإمامته ،كام مل ّ
ر ّد ما َ
دل عىل بقاء عيسى واخلرض ݟ.
الشبهة الثانية :ال فائدة يف اإلمام الغائب:
ٍ
خمتف عن األبصار ،ال ينتفع به
ما فائدة إمام غائب عن األنظار،
املسلمون ،وال يستفيد منه املؤمنون ،مع شدّ ة احلاجة إليه إذا انتابتهم النوائب ،أو
أملـَت هبم املصائب؟
وجواهبا:
 -3ما أفاده الس ّيد املرتىض أعىل اهلل مقامه من أنَا إذا علمنا أن املهدي ݠ
( )3اجلامع ألحكام القرآن .42/33
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هو اإلمام دون غريه ،ورأيناه غائبا عن األبصار ،علمنا أنه مل يغب مع عصمته
وتعني فرض اإلمامة فيه إال لسبب اقتىض ذلك ،ومصلحة استدعته ،ورضورة
ّ
محلت عليه ،وإن مل ُيعلم وجهه عىل التفصيل؛ ألن ذلك مما ال يلزم علمه،
ويكون كالمنا حينئذ يف الغيبة ووجهها جاريا جمرى الكالم يف وجه املصلحة يف
عولنا عىل حكمة اهلل سبحانه ،فال
رمي اجلامر والطواف وما أشبه ذلك ،فإنَا إذا َ
ٍ
وجه حسن يف مجيع ذلك وإن جهلناه بعينه ،وبذلك نسد الباب عىل
بد من
ربع بإيراد جوابات تلك املسائل عىل سبيل
خمالفينا يف سؤاالهتم ،إال أ ّنا نت ّ
االستظهار وبيان االقتدار(.)3
 -2ننقض عليهم بعيسى بن مريم ݠ ،فإنه غائب موجود يف السامء ،بل إن
نفع املهدي ݠ الغائب يف األرض أقرب من نفع عيسى ݠ الغائب يف السامء.
ولو س ّلمنا بأنه ال فائدة للمهدي اآلن يف غيبته ،فليس يف ذلك حمذور إذا
كانت منفعته املدّ خرة  -وهي ملء األرض قسطا وعدال  -مقطوعا هبا ،كام أن
عيسى ݠ ال حمذور يف عدم نفعه اآلن إذا كانت له منفعة مدَ خرة مقطوع هبا يف
آخر الزمان.
 -1أن اإلمام ݠ ينتفع به الناس وإن كان غائبا ،فغيبته ال متنع من أن
تكون له منافع مهمة وفوائد جليلة غري ما يتعلق بتبليغ األحكام الرشعية ،مثل
رفع العذاب عن الناس؛ ألن اإلمام من أهل البيت ݜ أمان ألهل األرض من
العذاب كام ورد يف حديث جابر األنصاري ݤ عن النبي ݕ أنه قال :النجوم
كنت،
أمان ألهل السامء ،فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون ،وأنا أمان ألصحايب ما ُ
ذهبت أتاهم ما يوعدون ،وأهل بيتي أمان ألمتي ،فإذا ذهب أهل بيتي
فإذا
ُ
أتاهم ما يوعدون(.)2
ومع أن كل وظائف اإلمام ݠ يف زمان الغيبة ال نعلمها وال نحيط هبا،
( )3رسائل الرشيف املرتىض .215/2
( )2املستدرك عىل الصحيحني  ،537/1 ،481/2قال احلاكم :صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه.

 ....................................................................... 112أئمة أهل البيت ݜ

إال أن كثريا من الشيعة الذين وقعوا يف مآزق وخطوب وباليا ،لقيهم اإلمام ݠ
فخ ّلصهم من حمنهم ،وأعاّنم يف شدَ هتم.
وال أدري من أين حصل القطع للمخالفني بأن اإلمام ݠ ال يصل إليه
أحد من املسلمني ،وال ينتفع به أحد من املؤمنني ،مع أن هذا أمر غري معلوم هلم،
وال سبيل إىل القطع به من قبلهم ،وال سيام أن اإلمام ݠ منهم خاف واتقى،
وبسببهم غاب واختفى ،فال ُيتوقع ظهوره هلم والتقاؤه هبم مع متييزه بشخصه
ومعرفته بوصفه.
 -4أن اإلمام ݠ ليس بغائب عنّا ،بل نحن ال نعرفه بشخصه ،وال نم ّيزه
عن غريه.
فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود ݤ يف أخبار ظهوره ݠ ،أن القبائل
يثور بعضها عىل بعض ،فتقتتل و ُينهب احلاج ،وتسيل الدماء عىل مجرة العقبة،
ويأأ  سبعة رجال علامء من آفاق شتى عىل غري ميعاد ،وقد بايع لكل منهم
ثالثامئة وبضعة عرش ،فيجتمعون بمكة ،ويقول بعضهم لبعض :ما جاء بكم؟
فيقولون :جئنا يف طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن هتدأ عىل يديه الفتن و ُيفتح له
قسطنطينية ،قد عرفناه باسمه واسم أبيه و ُأ ّمه ...فيتّفق السبعة عىل ذلك،
فيطلبونه بمكّة ،فيقولون :أنت فالن ابن فالن؟ فيقول :بل أنا رجل من
األنصار .فينفلت منهم ،فيصفونه ألهل اخلربة به واملعرفة فيه ،فيقولون :هو
صاحبكم الذي تطلبونه وقد حلق باملدينة .فيطلبونه باملدينة ،فيخالفهم إىل
مكة ...وهكذا إىل ثالث مرات ...ويأأ  أولئك السبعة فيصيبونه بالثالثة بمكة
عند الركن ،ويقولون :إثمنا عليك ،ودماؤنا يف عنقك إن مل متد يدك نبايعك...
فيجلس بني الركن واملقام ويمد يده فيبايع(.)3
وقوله« :فيصفونه ألهل اخلربة به واملعرفة فيه» دال عىل أن هناك من يعرفه
( )3الفتن لنعيم بن محاد .243 :لوامع األنوار البهية  .83/2العرف الوردي املطبوع ضمن احلاوي
للفتاوي .72/2
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معرفة ج ّيدة ،وإن كان جيهل أنه هو املهدي املنتظر.
وقوهلم« :هو صاحبكم الذي تطلبونه» دال عىل أّنم وجدوا فيه الصفات
تؤهله ألن يكون مهدي هذه األ ّمة ،الذي يمأل
الفاضلة واملزايا العالية التي ّ
األرض قسطا وعدال ،بعدما ُملئت ظلام وجورا ،وهذه املعرفة ال تكون إال مع
طول املعارشة وكثرة املخالطة.
الشبهة الثالثة :إمامة الصيب وواليته.

فإن من لوازم القول بإمامة اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ أنه كان
إماما للمسلمني وهو ابن مخس سنني ،مع أنه ال يصح أن يتوىل الصبي إمامة
لتويل هذا املنصب اخلطري ،مضافا إىل أن الصبي ّ
املسلمني؛ لعدم كفاءته ّ
موىل
عليه ،فكيف تكون له الوالية عىل غريه؟!
واجلواب:
تؤهله للقيام
أن رشط إمام املسلمني أن يكون ُكفئا ،وأن يتحىل باملزايا التي ّ
بمهام اإلمامة ،مثل قوة الذكاء ،وشدة الفطنة ،ومتام العقل ،والورع عن حمارم
اهلل ،والعلم بأحكام اهلل ...وما إىل ذلك.
وأما كرب السن والتقدّ م يف العمر فغري معترب ما دام قادرا عىل أداء مهام
اإلمامة عىل أكمل وجه.
وهلذا مل ُيدَ ع هذا املنصب بعد رسول اهلل ݕ ألكرب املسلمني سنًا ،وليس
ثمة ما يمنع من أن يكون اإلمام صب ًيا ،وال حمذور يف أن ينعم اهلل سبحانه وتعاىل
تؤهلهم للرسالة أو
وحججه وأوليائه بنعمه الظاهرة والباطنة التي ّ
عىل أنبيائه ُ
اإلمامة صغارا وكبارا ،وقد أخرب اهلل سبحانه يف حمكم كتابه أنه آتى حييى ݠ
عز من قائل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ
احلُكم وهو صبي ،فقال َ

ﭘݩ [مريم.]32 :
قال الشوكاين :املراد باحلُكم احلكمة ،وهي الفهم للكتاب الذي ُأمر
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بأخذه ،وفهم األحكام الدينية .وقيل :هي العلم وحفظه والعمل به .وقيل:
النبوة .وقيل :العقل .وال مانع من أن يكون احلُكم صاحلا حلمله عىل مجيع ما
ُذكر(.)3
وقال الفخر الرازي :إن احلكم هو ما يصلح أن ُحيكم به عىل غريه ولغريه
عىل اإلطالق ،وذلك ال يكون إال بالنبوة .فإن قيل :كيف ُيعقل حصول العقل
والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلنا :هذا السائل ،إما أن يمنع من خرق العادة أو
ال يمنع منه ،فإن منع منه فقد سدَ باب النبوات؛ ألن بناء األمر فيها عىل
املعجزات ،وال معنى هلا إال خرق العادات ،وإن مل يمنع فقد زال هذا االستبعاد،
فإنه ليس استبعاد صريورة الصبي عاقال أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفالق
البحر(.)2
بل أخرب سبحانه أنه آتى عيسى ݠ الكتاب وجعله نب ًيا وهو رضيع يف
مهده مل يمض عىل مولده إال وقت يسري ،فقال سبحانه :ݨ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ݩ [مريم.]12-21 :

قال الفخر الرازي :وقوله﴿ :ﮍ ﮎ﴾ يدل عىل كونه نب ًيا( )1يف ذلك
الوقت(.)4
وقال :إنه تعاىل جعله مع صغر ج ّثته قوي الرتكيب كامل العقل ،بحيث
كان يمكنه أداء الصالة والزكاة ،وهلذا ّاجته تكليفه بالصالة والزكاة يف قوله
( )3فتح القدير  .125/1راجع تفسري القرطبي  .87/33الكشاف  .407/2تفسري القرآن العظيم
 .331/1تفسري الطربي  .42/31التفسري الكبري .313/23
( )2التفسري الكبري .312/23
( )1بل قوله تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﴾ أوضح داللة عىل كونه نب ًيا يف ذلك الوقت ،بل قبل ذلك الوقت
كام هو مقتىض داللة الفعل املايض.
( )4التفسري الكبري .234/23
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تعاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ،فإنه يفيد أنه ݠ كان مك َلفا منذ
بدء حياته(.)3
فإذا عرفت ذلك ي ّتضح أنه ال مانع من أن يكون اإلمام املهدي ݠ إماما
للمسلمني وهو صبي ،له من العمر مخس أو ست سنني ،بل قبوله هنا أوىل؛ ألنه
صحت إمامة الصبي باألولوية من جهتني.
نبوة الرضيع عندهم َ
صحت َ
إذا َ
ونحن قد أثبتنا فيام تقدَ م َ
أن جعل النبي واإلمام موكول إىل اهلل سبحانه،
وليس موكوال الختيار البرش ،وأن اإلمام املهدي سالم اهلل عليه جمعول من قبل
اهلل تعاىل ،وجعله ݠ إماما وهو صبي كاشف عن أهليته لإلمامة وعدم مانعية
صغر سنّه ،كام أن جعل عيسى ݠ نب ًيا وهو رضيع كاشف عن أهليته للنبوة يف
ذلك احلني.
وأما أن اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݠ قد آتاه اهلل احلكمة صب ًيا
أقر به بعض أعالم أهل السنّة.
فقد َ
قال ابن حجر اهليتمي :مات [احلسن العسكري] بّس من رأى ،و ُدفن عند
احلجة،
أبيه ،وعمره ثامنية وعرشون سنة ...ومل خي ّلف غري ولده أيب القاسم حممد ّ
سمى القائم
وعمره عند وفاة أبيه مخس سنني ،لكن آتاه اهلل فيها احلكمة ،و ُي َ
املنتظر(.)2
وعليه ،فال مانع من كونه إماما للمسلمني مع صغر سنّه ،وهبذا يندفع
اإلشكال بحمد اهلل ونعمته.
الشبهة الرابعة :أن امسه حممد بن عبد اهلل.

فقد أخرج أبو داود يف سننه ،وابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم يف
مستدركه وغريهم بأسانيدهم عن ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن ز ّر بن

( )3نفس املصدر .235/23
( )2الصواعق املحرقة.240:
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حبيش عن عبد اهلل بن مسعود ݤ قال :قال رسول اهلل ﷺ :لو مل يبق من الدنيا إال
لطول اهلل ذلك اليوم ،حتى يبعث فيه رجال مني ،أو من أهل بيتي ،يواطئ اسمه
يوم َ
اسمي ،واسم أبيه اسم أيب ،يمأل األرض قسطا وعدال كام ُملئت ظلام وجورا(.)3
بتقريب َ
أن مواطأة اسم املهدي واسم أبيه السم النبي ݕ واسم أبيه
تعني أن اسم املهدي :حممد بن عبد اهلل ،ال حممد بن احلسن كام يذهب إليه
الشيعة.
واجلواب:
 -3أن هذا احلديث قد ورد بصيغ خمتلفة كام سيأأ  ،وهو مروي من طريق
غرينا ،فال يكون حجة علينا ،وهو مل يصح عندنا.
الصحة ،بل أكثر ما يقال فيه عندهم« :إنه
ثم إنه حديث مل يصل إىل درجة
َ
ٌ
يصح ألجله أن نر ّد كل ما تقدم من األدلة العقلية والنقلية
حديث حس ٌن» ،فال
ّ
الدالة عىل أن املهدي ݠ هو اإلمام حممد بن احلسن العسكري ݟ ،وأن
نتجاهل كل اإلشكاالت الواردة عىل إنكار أنه ݠ هو اإلمام املهدي.
 -2أن احلديث الذي ورد فيه قوله« :واسم أبيه اسم أيب» كل طرقه تنتهي
إىل عاصم بن أيب النجود صاحب القراءة املشهورة ،وهو معروف عندهم بسوء
حفظه.
وإليك ما قالوه فيه:
قال الذهبي :ثب ٌت يف القراءة ،وهو يف احلديث دون ال َثبت ،صدوق هيم.
وجدت رجال اسمه عاصم إال وجدته رديء
وقال حييي القطان :ما
ُ
احلفظ.
وقال النسائي :ليس بحافظ.
وقال الدارقطني :يف حفظ عاصم يشء.
( )3سنن أيب داود .307-301/4
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وقال ابن خراش :يف حديثه نكرة.
وقال شعبة :حدَ ثنا عاصم بن أيب النجود ويف النفس ما فيها.
وقال ابن سعد :ثقة إال أنه كثري اخلطأ يف حديثه.
وقال أبو حاتم :ليس حمله أن يقال :ثقة(.)3
وقال يعقوب بن سفيان :يف حديثه اضطراب ،وهو ثقة.
وقد تك َلم فيه ابن علية ،وقال :كان كل من اسمه عاصم س ّيئ احلفظ.
وقال العقييل :مل يكن فيه إال سوء احلفظ(.)2
قلت :إذا كان حال الرجل هكذا فكيف يصح التعويل عىل روايته يف
مسألة مهمة مع وضوح األدلة األخرى الدالة عىل أن املهدي املنتظر هو اإلمام
حممد بن احلسن العسكري ݟ؟
 -1أن الرواية عن عاصم قد اختلفت من هذه الناحية ،فمنهم من رواها
عنه من دون ذكر« :واسم أبيه اسم أيب» ،ومنهم من رواها عنه مشتملة عىل
ذلك.
فقد أخرج الرتمذي بسنده عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن
عبد اهلل عن النبي ﷺ قال :ييل رجل من أهل بيتي ،يواطئ اسمه اسمي(.)1
وأخرج أيضا بسنده عن سفيان الثوري عن عاصم بن هبدلة عن زر عن
عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل ﷺ :ال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من
أهل بيتي ،يواطئ اسمه اسمي(.)4
( )3راجع هذه األقوال يف ميزان االعتدال .34-31/4
( )2هتذيب التهذيب .11-15/5
( )1سنن الرتمذي  .505/4قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .قال األلباين يف صحيح سنن
الرتمذي  :488/2حسن صحيح.
( )4سنن الرتمذي  .505/4قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح .قال األلباين يف صحيح سنن
الرتمذي  :488/2حسن صحيح.
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والذين رووا هذا احلديث عن عاصم خاليا من قوله« :واسم أبيه اسم
أيب» كثريون ،منهم:
 -3حممد بن إبراهيم أبو شهاب :يف صحيح ابن حبان ،284/31
وموارد الظمآن .811/2
 -2عثامن بن شربمة :يف صحيح ابن حبان  ،218/35وموارد الظمآن
.811/2
 -1عبد امللك بن محيد بن أيب غنية :يف املعجم األوسط للطرباين
 ،315/5واملعجم الكبري .314/30
 -4أبو األحوص سالم بن سليم :يف املعجم الصغري للطرباين ،348/2
واملعجم الكبري .311/30
 -5األعمش :يف املعجم الكبري .311/30
 -1أبو إسحاق الشيباين :يف املعجم الكبري .311/30
 -7عبد اهلل بن حكيم بن جبري :يف املعجم الكبري .314/30
 -8شعبة :يف املعجم الكبري .314/30
 -1سفيان الثوري :يف سنن أيب داود  ،307/4واملعجم الكبري
.314/30
 -30سفيان بن عيينة :يف مسند أمحد  ،410 ،171/3واملعجم الكبري
.314/30
 -33حكيم بن جبري :يف املعجم الكبري .314/30
 -32عمر بن عبيد الطنافيس :يف مسند أمحد  ،448 ،171/3واملعجم
الكبري .315/30
 -31واسط بن احلارث :يف املعجم الكبري .315/30
 -34أبو بكر بن عياش :يف املعجم الكبري .311/30
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 -35معاذ بن هشام عن أبيه :يف املعجم الكبري .311/30
 -31عمرو بن قيس :يف املعجم الكبري .317/30
 -37عبد اهلل بن شربمة :يف املعجم الكبري .317/30
وبعض الرواة الذين رووا هذا احلديث مشتمال عىل هذه الزيادة ،قد رووه
هم أنفسهم خاليا منها ،ومن هؤالء:
 -3عمر بن عبيد :روى احلديث بالزيادة يف سنن أيب داود ،301/4
ورواه بدوّنا كام تقدّ م يف الرقم .31
 -2أبو بكر بن عياش :رواه بالزيادة يف سنن أيب داود  ،301/4ورواه
مر يف رقم .35
بدوّنا كام َ
 -1سفيان :رواه بالزيادة يف سنن أيب داود  ،301/4وصحيح ابن حبان
مر يف  30أو .33
 ،211/35وبدوّنا كام َ
 -4عمرو بن أيب قيس :رواه بالزيادة كام يف املعجم الكبري ،315/30
مر يف رقم  ،37إال أنه قال :عمرو بن قيس.
وبدوّنا كام َ
فإذا كان حال الرواية يف االضطراب هكذا فكيف يصح التعويل عليها يف
إثبات اسم والد اإلمام املهدي املنتظر ݠ؟
 -4أن هذه الرواية قد ُرويت بأسانيد غري مشتملة عىل عاصم بن أيب
النجود خالية عن قوله« :واسم أبيه اسم أيب».
فقد أخرج البزار يف مسنده بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه ݤ قال:
قال رسول اهلل ﷺ :لتمألن األرض جورا وظلام ،فإذا ُملئت جورا وظلام بعث اهلل
رجال مني ،اسمه اسمي أو اسمه اسم أيب( ،)3يملؤها عدال وقسطا كام ُملئت
جورا وظلام.)2( ...
( )3هذا شك من الراوي ،وسيأأ  يف الرواية التالية أنه قال« :اسمه اسمي ،أو اسمه اسم نبي».
( )2مسند البزار .258/8
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ويف زوائد مسند احلارث عن معاوية بن قرة ،عن أبيه ،قال :قال رسول
عز وجل
اهلل ﷺ :لتمألن األرض جورا وظلام ،فإذا ُملئت جورا وظلام بعث اهلل َ
رجال مني ،اسمه اسمي أو اسم نبي ،يملؤها قسطا وعدال كام ُملئت
جورا.)3(...
 -5لو س َلمنا بصحة هذه الرواية فإنه يمكن محلها عىل أن املراد باالسم
فيها هو الكنية ،فربام ُأطلق االسم و ُأريد به الكنية.
فقد أخرج البخاري يف صحيحه بسنده عن سهل بن سعد قال :ما كان
لعيل اسم أحب إليه من أيب تراب ،وإن كان ليفرح به إذا ُدعي هبا(.)2
أحب إليه من أيب الرتاب،
ويف صحيح مسلم قال سهل :ما كان لعيل اسم َ
وإن كان ليفرح إذا ُدعي هبا ،فقال له :أخربنا عن قصته مل ُس ّمي أبا تراب؟ قال:
جاء رسول اهلل ﷺ بيت فاطمة فلم جيد عل ًيا يف البيت ...إىل أن قال :فجاءه
رسول اهلل ﷺ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن ش ّقه ،فأصابه تراب ،فجعل
رسول اهلل ﷺ يمسحه عنه ويقول :قم أبا الرتاب ،قم أبا الرتاب(.)1
ومن الواضح أن (أبا تراب) كنية؛ ألن الكنية هي كل ما ُصدّ ر بأب أو أم،
وهلذا قال ابن حجر يف فتح الباري :قوله( :باب القائلة يف املسجد) ذكر فيه
حديث عيل يف سبب تكنيته أبا تراب(.)4
وعليه فيكون املراد باحلديث هو أن كنية والد املهدي ككنية والد النبي
ݕ ،فكالمها أبو حممد.
واسم أبيه اسم أيب» ،عبارة
اسمه اسمي،
ُ
ومن الواضح أن قوله« :يواطئ ُ
طويلة غري رصحية يف بيان االسم ،ومن السهل إجيازها بام هو أبلغ منها وأرصح،
( )3بغية الباحث  .248/3إحتاف اخلرية املهرة .283/30
( )2صحيح البخاري .3171/4
( )1صحيح مسلم .3874/4
( )4فتح الباري .58/33
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كقوله« :اسمه حممد بن عبد اهلل ،أو حممد بن احلسن» ،إال أنه ملا كان غرض النبي
ݕ قد تع َلق بإهبام االسم الرصيح لإلمام املهدي ݠ ،خوفا عليه من سالطني
عرب عنه بام حيتمل أكثر من معنى ،لتذهب العقول حيث
اجلور وأئمة الضاللَ ،
تتيّس معرفته ويسهل متييزه للطالبني لقتله ݠ والساعني يف
شاءت ،لئال َ
اإلمساك به.
الشبهة اخلامسة :أن املهدي ݠ من ولد اإلمام احلسن ݠ.
فقد أخرج أبو داود بسنده عن أيب إسحاق قال :قال عيل ݤ ونظر إىل ابنه
سامه النبي ﷺ ،وسيخرج من صلبه رجل
احلسن فقال :إن ابني هذا س ّيد كام َ
سمى باسم نبيكم ،يشبهه يف اخلُ ُلق ،وال يشبهه يف اخللق .ثم ذكر قصة «يمأل
ُي َ
األرض عدال»(.)3
واجلواب:
 -1أن هذا احلديث ضعيف السند ،فإن أبا داود مل يروه عن هارون بن
املغرية نفسه ،وإنام رواه عمن حدَ ثه عنه ،فيكون احلديث مرسال.
وهارون بن املغرية وإن ذكره ابن ح ّبان يف الثقات إال أنه قال :ربام
أخطأ(.)2
ويف سند هذه الرواية :عمرو بن أيب قيس.
قال فيه أبو داود :ال بأس به ،يف حديثه خطأ.
وقال الذهبي :صدوق له أوهام(.)1
وقال عثامن بن أيب شيبة :ال بأس به ،كان هيم يف احلديث قليال(.)4
( )3سنن أيب داود .308/4
( )2الثقات .218/1
( )1ميزان االعتدال .143/5
( )4هتذيب التهذيب .82/8
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وأما أبو إسحاق السبيعي فقيل :إنه مل يرو عن أمري املؤمنني ݠ ،وإنام رآه
رؤية.
قال املنذري :هذا [احلديث] منقطع ،أبو إسحاق السبيعي رأى عل ًيا ݠ
رؤية(.)3
وقال األلباين يف تعليقته عىل مشكاة املصابيح :إسناد احلديث ضعيف(.)2
 -2أنا مل نجد عندهم دليال آخر يدل عىل أن املهدي ݠ من ولد اإلمام
احلسن السبط ݠ ،إال االستحسانات والظنون التي ال تنفع يف املقام.
قال املال عيل القاري يف مرقاة املفاتيح :اخ ُتلف يف أنه [أي املهدي] من بني
احلسن أو من بني احلسني ،ويمكن أن يكون جامعا بني النسبتني احلسنيني،
واألظهر أنه من جهة األب حسني ،ومن جانب األم حسيني ،قياسا عىل ما وقع
يف ولدي إبراهيم ،ومها إسامعيل وإسحاق عليهم الصالة والسالم ،حيث كان
أنبياء بني إرسائيل كلهم من بني إسحاق ،وإنام ُن ّبئ من ذرية إسامعيل نب ّينا ﷺ،
وقام مقام الكل ،ونعم العوض ،وصار خاتم األنبياء ،فكذلك ملا ظهرت أكثر
األئمة وأكابر األمة من أوالد احلسني ،فناسب أن ينجرب احلسن بأن ُأعطي له
ولد يكون خاتم األولياء ،ويقوم مقام سائر األصفياء ،عىل أنه قد قيل :ملا نزل
احلسن ريض اهلل تعاىل عنه عن اخلالفة الصورية كام ورد يف منقبته يف األحاديث
النبويةُ ،أعطي له لواء والية املرتبة القطبية ،فاملناسب أن يكون من مجلتها النسبة
املهدوية املقارنة للنبوة العيسوية ،واتفاقهام عىل إعالء كلمة امللة النبوية...
وسيأأ  يف حديث أيب إسحاق عن عيل ݤ ما هو رصيح يف هذا املعنى ،واهلل
تعاىل أعلم(.)1
واجلواب:
 -3أن نسب اإلمام املهدي ݠ ال يثبت بأمثال هذه االستحسانات ،وإنام
( )3حتفة األحوذي .401/1
( )2مشكاة املصابيح .21/1
( )1مرقاة املفاتيح .141/1
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يثبت بام د َلت عليه األحاديث الصحيحة ،واملال عيل القاري مل يرتكز يف
استحساناته عىل دليل تام صحيح ،فال قيمة لكالمه؛ ألنه ٍ
مبتن عىل الظنون التي
يعول عليها يف ثبوت األنساب.
ال َ
 -2أن قوله« :ويمكن أن يكون [املهدي] جامعا بني النسبتني احلسنيني».
جوابه :أنَا ال ننازع يف إمكان ذلك ،بل ننازع يف ثبوت كونه ݠ حسني
األب.
وقوله« :واألظهر أنه من جهة األب حسني ،ومن جانب األم ُحسيني،
قياسا عىل ما وقع يف ولدي إبراهيم ،ومها إسامعيل وإسحاق عليهم الصالة
والسالم».
جوابه :أن األنساب ال تثبت بالقياس وال باالستظهارات التي ال دليل
عليها.
وال يصح أن يقال :إن مقتىض اجلمع بني ما َ
دل عىل َ
أن اإلمام املهدي ݠ
من ولد اإلمام احلسن ݠ ،وما َ
دل عىل أنه من ولد اإلمام احلسني ݠ هو أنه
حسني األب ُحسيني األم ،الحتامل العكس ،فيكون ُحسيني األب حسني األم
صحت الرواية الدالة عىل أنه من ولد اإلمام احلسن ݠ ،مع أّنا ال تصح كام
لو َ
مر آنفا.
َ
وقوله« :حيث كان أنبياء بني إرسائيل كلهم من بني إسحاق ،وإنام ُن ّبئ
من ذرية إسامعيل نب ّينا ﷺ ،وقام مقام الكل ،ونعم العوض ،وصار خاتم
األنبياء ،فكذلك ملا ظهرت أكثر األئمة وأكابر األمة من أوالد احلسني ،فناسب
أن ينجرب احلسن بأن ُأعطي له ولد يكون خاتم األولياء ،ويقوم مقام سائر
األصفياء».
جوابه :أن هذا القياس غري صحيح؛ ألن نب ّينا ݕ كان خاتم األنبياء
وأفضلهم ،وأما اإلمام املهدي ݠ فهو وإن كان خاتم األئمة ݜ ،إال أنه مل
يكن أفضلهم.
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وجعل األنبياء واألئمة ال يكون ألمثال هذه املناسبات ،بل لعلم اهلل
سبحانه بأهلية النبي أو اإلمام هلذا املقام ،كام قال سبحانه :ݨ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ݩ [األنعام.]324 :
وقوله« :عىل أنه قد قيل :ملا نزل احلسن ريض اهلل تعاىل عنه عن اخلالفة
الصورية كام ورد يف منقبته يف األحاديث النبويةُ ،أعطي له لواء والية املرتبة
ّ
القطبية ،فاملناسب أن يكون من مجلتها النسبة املهدوية املقارنة للنبوة العيسوية،
واتفاقهام عىل إعالء كلمة امللة النبوية».
جوابه :أن هذه املناسبات املزعومة ال نس ّلم هبا ،وال يصح أن يثبت هبا
مر.
نسب كام َ
وال ندري ماذا يريد بلواء والية املرتبة القطبية ،فإن كان مراده لواء إمامة
املسلمني فإن اإلمامة العظمى كانت ثابتة لإلمام احلسن الزكي ݠ قبل نزوله
الصورية وبعدها ،وإن أراد به شيئا آخر مغايرا لإلمامة قد ثبت له
عن اخلالفة ّ
يتبني لنا
ݠ بسبب نزوله عن اخلالفة فهذا حيتاج منه إىل إيضاح وإثبات ،حتى َ
هل من املناسب أن تكون النسبة املهدوية من مجلة لواء املرتبة القطبية أو ال.
وقوله« :وسيأأ  يف حديث أيب إسحاق عن عيل ݤ ما هو رصيح يف هذا
املعنى».
جوابه :أنَا أوضحنا فيام تقدَ م ضعف سند هذا احلديث ،وأنه ال يصلح أن
يكون دليال يف املقام.
 -1أن بعض رواياهتم قد َ
دل عىل أن اإلمام املهدي ݠ من ولد اإلمام
احلسني ݠ ،فقد أخرج أبو نعيم األصفهاين يف كتابه (صفة املهدي) بسنده عن
حذيفة ݤ قال :خطبنا رسول اهلل ﷺ ،فذكَرنا رسول اهلل ﷺ بام هو كائن ،ثم
عز وجل ذلك اليوم ،حتى
طول اهلل َ
قال« :لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد ل َ
يبعث فيه رجال من ولدي اسمه اسمي» .فقام سلامن الفاريس ݤ فقال :يا
رسول اهلل ،من أي ولدك؟ قال« :هو من ولدي هذا» ،ورضب بيده عىل احلسني

شبهات حول معتقد الشيعة يف اإلمام املهدي املنتظر ݠ823......................................

ݠ(.)3
وأخرج نعيم بن محاد يف كتاب الفتن بسنده عن عبد اهلل بن عمرو قال:
خيرج رجل من ولد احلسني من قبل املرشق ،ولو استقبلته اجلبال هلدمها واختذ
فيها ُط ُرقا(.)2
وعن أيب قبيل قال :خيرج رجل من ولد احلسني لو استقبلته اجلبال
الروايس هلدَ ها واختذ فيها ُط ُرقا(.)1
 -4أن الروايات الصحيحة املروية عن أئمة أهل البيت ݜ دلت عىل أن
اإلمام املهدي ݠ من ولد اإلمام احلسني ݠ.
منها :صحيحة الصدوق عن سلامن الفاريس ݥ أنه قال :دخلت عىل
النبي ݕ وإذا احلسني ݠ عىل فخذيه وهو يق ّبل عينيه ويلثم فاه وهو يقول:
أنت س ّيد ابن س ّيد ،أنت إمام ابن إمام أبو األئمة ،أنت حجة ابن حجة أبو ُحجج
تسعة من صلبك ،تاسعهم قائمهم(.)4
ومنها :حسنة أيب هاشم اجلعفري قال :سمعت أبا احلسن العسكري ݠ
يقول :اخللف من بعدي احلسن ابني ،فكيف لكم باخللف من بعد اخللف؟!
قلت :ولـم جعلني اهلل فداك؟ فقال :ألنكم ال ترون شخصه ،وال حيل لكم ذكره
باسمه .قلت :فكيف نذكره؟ فقال :قولوا :احلجة من آل حممد صلوات اهلل
وسالمه عليه(.)5

*****
هذه هي أهم الشبهات التي ُأوردت حول معتقد الشيعة يف اإلمام املهدي
( )3صفة املهدي أليب نعيم (عن عقد الدرر.)24 :
( )2الفتن لنعيم بن محاد.211 :
( )1نفس املصدر.214 :
( )4كتاب اخلصال .475 :كامل الدين ومتام النعمة.212 :
( )5علل الرشائع .245/3
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ݠ ،وهناك شبهات ُأخر ضعيفة أعرضنا عنها رعاية لالختصار ،فمن أرادها
مظاّنا.
فليطلبها يف
ّ
﴿ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [األنعام.]11 :

كلمة أخرية
تبني للقارئ الكريم من كل البحوث السابقة أن أهل البيت ݜ هلم
لقد َ
عىل هذه األمة حقوق كثرية ،وأن كثريا من املسلمني الذين حي ّبون أهل البيت
ݜ ال يعرفوّنم مجيعا ،وال يعرفون حقوقهم ،ويظنون أن ُح َبهم هو كل ما هلم
عليهم من حقوق ،وأن من أح ّبهم فقد أ َدى ح ّقهم الواجب عليه وإن مل يعرفهم
بأشخاصهم!
ومن أهم األسباب التي جعلت كثريا من املسلمني ال يعرفون أهل البيت
ݜ وال يعرفون حقوقهم هو أن أكثر أئمة أهل البيت ݜ عاشوا يف زمان
الدولتني األموية والعباسية اللتني جرت سياستهام عىل إقصاء أهل البيت،
والتقليل من شأّنم ،وتقديم غريهم عليهم ،وحماربة مذهبهم ،والتضييق عليهم
وعىل أتباعهم ،ومنع الناس من األخذ منهم ،أو سؤاهلم ،أو الرواية عنهم ،إال
توجهات هاتني
القليل الذي بعضه مكذوب عليهم ،وبعضه ال يتناىف مع ّ
الدولتني.
يضاف إىل هذا أن األحاديث ُد ّونت يف زمان الدولة األموية والعباسية،
وأن أهم كتب العقائد واألحكام وغريها ُأ ّلفت يف هذه الفرتة ،كام أن املذاهب
العقدية والفقهية املخالفة ملذهب أهل البيت نشأت يف زمان الدولة العباسية،
وكانت حمل رعاية اخللفاء ودعمهم.
وألجل ذلك اشتهرت املذاهب األخرى املغايرة ملذهب أهل البيت،
وانترشت الكتب املشتملة عىل ما خيالف مذهب أهل البيت ݜ ،وصارت
معروفة عند الناس ،بل صارت هذه املذاهب بنظرهم هي اإلسالم الصحيح،
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الذي ُحيكم عىل كل ما خيالفه بأنه ضالل مبني ،رغم أن هذه املذاهب قد افتعلتها
السياسة القائمة يف ذلك الوقت.
ثم إن خلفاء الدولتني األموية والعباسية ومن جاء بعدهم َقربوا كل من مل
يشايع أئمة أهل البيت ݜ ،وو ّظفوا من جتاهر بمعاداهتم ،واشتهر بعداوهتم،
وقاموا بنرش كتب احلديث املشتملة عىل فضائل مكذوبة لغريهم ،وال تشتمل
تفضلهم عىل غريهم.
عىل مناقب أهل البيت ݜ التي ّ
كل هذا التعتيم إنام حدث يف العصور املاضية ألن مجيع وسائل اإلعالم
آنذاك من وعاظ وشعراء و ُكتَاب كانوا يعملون عىل طبق توجيهات السلطات
التي كانت هتدف إىل إضفاء الرشعية عىل اخلالفة القائمة ،والتعتيم عىل أصحاب
الرشعية احلقيقيني ،وهم أهل البيت ݜ.
تيّس
وربام يكون اجلاهل بأهل البيت ݜ معذورا يف ذلك الزمان؛ لعدم ّ
املعرفة لكل أحد ،ولصعوبة احلصول عىل كتب أتباع أهل البيت ݜ ،وقد ال
يتأتى له أن يلتقي بعامل من أتباعهم ݜ.
وأما يف هذا العرص فإن األمور قد اختلفت عن ذي قبل بشكل كبري
تيّست
وواضح؛ إذ انترش العلم ،وتفتحت آفاق املعرفة ،وكثرت الفضائيات ،و َ
وسائل التواصل بني الناس عرب اإلنرتنت التي فتحت آفاقا واسعة لتلقي العلوم
واملعارف ،وصار من السهل جدً ا احلصول عىل خمتلف الكتب التي تبني علوم
صح من األحاديث الدالة عىل
أهل البيت ݜ ،وتتحدّ ث عن سريهم ،وما َ
فضلهم ،وما امتازوا به عن غريهم.
يتعرف عىل أئمة أهل البيت ݜ من
وأنا أدعو كل باحث منصف أن َ
خالل الكتب التي كتبها أتباعهم يف سريهم وأحاديثهم يف العقيدة والفقه
والتفسري واألخالق وغريها.
ومن أراد االطالع عىل كل ذلك بموضوعية وإنصاف فله أن يقرأ الكتب
التالية:
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الس ْرية :ومنها :كتاب (اإلرشاد) للشيخ حممد بن حممد بن
 -1كتب ّ
النعامن املعروف بالشيخ املفيد ،وكتاب (مناقب آل أيب طالب) أليب جعفر حممد بن
عيل بن شهرآشوب املازندراين ،وكتاب (إعالم الورى بأعالم اهلدى) أليب عيل
الفضل بن احلسن الطربيس ،و (كشف الغمة يف معرفة األئمة) أليب احلسن عيل بن
عيسى اإلربيل ،وغريها.
 -8كتب العقيدة :ومن ضمنها كتاب (كشف املراد يف رشح جتريد
االعتقاد) للعالمة احليل ،وكتاب (رشح الباب احلادي عرش) للمقداد السيوري،
وكتاب (عقائد اإلمامية) للشيخ حممد رضا املظفر.
 -3كتب أحاديث أئمة أهل البيت ݜ :ومنها الكتب األربعة املشهورة:
(الكايف) للكليني ،و(هتذيب األحكام) ،و(االستبصار) للشيخ الطويس ،و(من
ال حيرضه الفقيه) للشيخ الصدوق ،وكتاب (وسائل الشيعة) للحر العاميل،
وكتاب (الوايف) للفيض الكاشاين ،وغريها.
 -1كتب الفقه :ومنها كتاب (املقنعة) للشيخ املفيد ،وكتاب (النهاية)
للشيخ الطويس ،وكتاب (رشائع اإلسالم) للمحقق احليل ،وكتاب (قواعد
األحكام) للعالمة احليل ،وكتاب (العروة الوثقى) للسيد كاظم اليزدي ،وكتاب
(منهاج الصاحلني) للسيد حمسن احلكيم أو السيد اخلوئي أو غريمها.
 -1كتب تفسري القرآن :ومنها كتاب (التبيان يف تفسري القرآن) للشيخ
الطويس ،وكتاب (جممع البيان يف تفسري القرآن) للطربيس ،وكتاب (امليزان يف
تفسري القرآن) للسيد حممد حسني الطباطبائي ،وكتاب (مواهب الرمحن يف
تفسري القرآن) للسيد عبد األعىل السبزواري.
 -2كتب األخالق :ومنها :كتاب (مكارم األخالق) أليب نرص احلسن بن
الفضل الطربيس ،وكتاب (أعالم الدين يف صفات املؤمنني) للحسن بن أيب
احلسن الديلمي ،وكتاب (املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء) ملحمد بن املرتىض
املعروف بالفيض الكاشاين ،و(جامع السعادات) ملحمد مهدي النراقي،
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وغريها.
وال خيفى أنا ال نقول« :إن هذه الكتب خالية من األخطاء
واالشتباهات» ،فإن كل كتاب  -غري كتاب اهلل  -ال خيلو من سهو أو غفلة أو
خطأ ،كام أن كتب األحاديث التي ذكرهتا تشتمل عىل أحاديث ضعيفة أو
موضوعة ال يصح التعويل عليها وال االحتجاج هبا ،وعىل العامل الباحث أن
يم ّيز بني الصحيح ،فيحتج به ،والضعيف فيطرحه.
وما أريد أن أؤكد عليه هو أن الالزم عىل كل مسلم أن يعرف أئمة أهل
البيت ݜ واحدا واحدا؛ ليتم ّكن من القيام نحوهم بام جيب هلم عليه ،وهذا
يتذرع بأنه ال يعرفهم وال
األمر صار يف عرصنا سهال يسريا ال يستطيع أحد أن ّ
يعرف حقوقهم بعد هذه الثورة املعلوماتية املعارصة.
ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن يتق ّبل مني هذا الكتاب بقبول حسن ،وأن
جيعله ذخرا يل يوم فقري وفاقتي ،إنه عىل ما يشاء قدير ،واحلمد هلل رب العاملني،
وصىل اهلل عىل حممد وآله الط ّيبني الطاهرين.

املصادر واملراجع
القرآن الكريم.
 -1األئمة االثنا عرش :شمس الدين حممد بن طولون ،حتقيق صالح الدين
املنجد ،دار بريوت وصادر 3177هـ.
 -2إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة :أمحد بن أيب بكر البوصريي،
حتقيق :ابن سعد وابن إسامعيل ،مكتبة الرشد ،الرياض 3431هـ.
 -3اإلحتاف بحب األرشاف :عبد اهلل بن حممد الشرباوي ،املطبعة األدبية بمرص
3131هـ.
 -4إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات :حممد بن احلسن بن عيل احلر العاميل،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3425هـ.
 -5اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان :عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ،دار
الكتب العلمية ـ بريوت 3407هـ .أو صحيح ابن حبان ،حتقيق شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ،ط الثانية 3434هـ.
 -6أخبار الدول وآثار األول :أبو العباس أمحد بن يوسف الشهري بالقرماين،
حتقيق :د .فهمي سعد ،د .أمحد حطيط ،عامل الكتب ،بريوت 3432هـ.
 -7اإلرشاد يف معرفة ُحجج اهلل عىل العباد :الشيخ حممد بن حممد بن النعامن
العكربي ،املعروف باملفيد ،مؤسسة آل البيت ݜ إلحياء الرتاث ،بريوت
3421هـ.
 -8االستيعاب :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب األندليس ،حتقيق عيل حممد
البجاوي ،دار اجليل ،بريوت 3432هـ.
 -9أسد الغابة :عز الدين عيل بن حممد بن األثري ،حتقيق معوض وعبد
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املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -11أسنى املطالب :شمس الدين اجلزري ،حتقيق حممد هادي األميني ،بريوت.
 -11اإلشاعة ألرشاط الساعة :حممد بن رسول احلسيني الربزنجي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -12اإلصابة يف متييز الصحابة :ابن حجر العسقالين ،حتقيق معوض وعبد
املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت 3435هـ.
 -13إعالم الورى بأعالم اهلدى :الفضل بن احلسن الطربيس ،حتقيق عيل أكرب
الغفاري ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت 3111هـ.
 -14االقتصاد فيام جيب عىل العباد :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن
الطويس ،حتقيق :السيد حممد كاظم املوسوي ،دار دليل ما ،قم املقدسة
3410هـ.
 -15األمايل :الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت 3400هـ.
 -16األم :حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق :حممد زهري النجار ،دار املعرفة،
بريوت.
 -17األنساب :عبد الكريم بن حممد السمعاين ،حتقيق عبد اهلل عمر البارودي،
دار اجلنان ،بريوت 3408هـ.
 -18البداية والنهاية :ابن كثري الدمشقي ،حتقيق د .أمحد أبو ملحم ومجاعة ،دار
الكتب العلمية ،بريوت 3405هـ.
 -19بصائر الدرجات :حممد بن احلسن الصفار ،مؤسسة األعلمي ،طهران
3404هـ.
 -21بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث (زوائد اهليثمي) :احلارث بن أيب
أسامة  /احلافظ نور الدين اهليثمي ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية،
حتقيق  :د .حسني أمحد صالح الباكري ،املدينة املنورة3431 ،هـ.
 -21تاريخ اإلسالم :شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،حتقيق د .عمر عبد
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السالم تدمريي ،دار الكتاب العريب ،بريوت 3408هـ.
 -22تاريخ الثقات :أمحد بن عبد اهلل العجيل ،حتقيق عبد املعطي قلعجي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت 3405هـ.
 -23تاريخ اخللفاء :جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت
3408هـ.
 -24تاريخ دمشق الكبري :أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي املعروف بابن عساكر ،حتقيق عيل عاشور اجلنويب ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت 3423هـ.
 -25التبيان يف تفسري القرآن :شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -26حتفة األحوذي :حممد بن عبد الرمحن املباركفوري ،دار الكتب العلمية،
بريوت.
 -27تذكرة احلفاظ :شمس الدين الذهبي ،ط اهلند مصورة دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
 -28تذكرة اخلواص :سبط ابن اجلوزي ،مؤسسة أهل البيت ݜ ،بريوت
3403هـ.
 -29ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ݠ من تاريخ مدينة دمشق :عيل بن
احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق الشيخ حممد باقر املحمودي،
مؤسسة املحمودي للطباعة والنرش ،بريوت 3118هـ.
 -31تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،
مصورة دار املعرفة ،بريوت 3401هـ.
 -31التفسري الكبري :فخر الدين الرازي ،مصورة دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 -32تقريب التهذيب :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق حممد عوامة،
دار الرشيد ،حلب 3401هـ.
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 -33تلخيص املستدرك (املطبوع بذيل املستدرك عىل الصحيحني) :شمس
الدين الذهبي ،ط اهلند.
 -34هتذيب األسامء واللغات :حمي الدين بن رشف النووي ،مصورة دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 -35هتذيب التهذيب :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،دار الفكر ،بريوت
3404هـ.
 -36هتذيب الكامل يف أسامء الرجال :مجال الدين يوسف املزي ،حتقيق د .بشار
عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 3401هـ.
 -37ثواب األعامل وعقاب األعامل :أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه املعروف
بالشيخ الصدوق ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3401هـ.
 -38جامع البيان يف تفسري القرآن (تفسري الطربي) :حممد بن جرير الطربي،
املطبعة الكربى األمريية ببوالق ،مرص 3121هـ.
 -39اجلامع الصغري :جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت 3403هـ.
 -41جامع كرامات األولياء :يوسف بن إسامعيل النبهاين ،دار الكتب العلمية،
بريوت 3422هـ.
 -41اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) :حممد بن أمحد القرطبي ،مصورة
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -42اجلرح والتعديل :عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي ،ط اهلند.
 -43احلاوي للفتاوي :جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت
3402هـ.
 -44احلذر يف أمر اخلرض :املال عيل القاري ،حتقيق حممد خري رمضان يوسف،
دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بريوت 3433هـ.
 -45حقوق آل البيت :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 -46حلية األولياء :أبو نعيم األصفهاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت
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3405هـ.
 -47اخلصال :حممد بن عيل بن بابويه (الشيخ الصدوق) ،حتقيق عيل أكرب
الغفاري ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3430هـ.
 -48در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة :حممد عيل الشوكاين ،حتقيق د.
حسني بن عبد اهلل العمري ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،دار الفكر ،دمشق
3433هـ.
 -49الدر املنثور يف التفسري باملأثور :جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت
3401هـ.
 -51دالئل النبوة :أمحد بن حسني البيهقي ،حتقيق د .عبد املعطي قلعجي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت 3405هـ.
 -51دول اإلسالم :شمس الدين الذهبي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت 3405هـ.
 -52ديوان الفرزدق :مهام بن غالب بن صعصعة املشهور بالفرزدق ،دار
بريوت ،بريوت 3404هـ.
 -53رسائل السيد املرتىض :السيد عيل بن احلسني املوسوي املرتىض ،دار القرآن
الكريم ،قم 3405هـ.
 -54رسائل الشيخ الطويس :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة ،إيران.
 -55الزهر النرض يف نبأ اخلرض :ابن حجر العسقالين ،حتقيق سمري حسني
حلبي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  3408هـ.
 -56سبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب :حممد أمني البغدادي الشهري
بالسويدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -57سلسلة األحاديث الصحيحة :حممد نارص الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت 3405هـ.
 -58سنن ابن ماجة :حممد بن يزيد بن ماجة ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
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مصورة دار الفكر ،بريوت.
 -59سنن أيب داود :أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،حتقيق حممد حمي
الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
 -61سنن الرتمذي :حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -61سري أعالم النبالء :شمس الدين الذهبي ،حتقيق شعيب األرنؤوط
ومجاعة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 3430هـ.
 -62شذرات الذهب :عبد احلي بن العامد احلنبيل ،دار املسرية ،بريوت.
 -63رشح السنة :احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق الشاويش واألرنؤوط،
املكتب اإلسالمي ،بريوت 3401هـ.
 -64رشح صحيح البخاري :عيل بن خلف بن عبد امللك املعروف بابن بطال،
حتقيق :إبراهيم بن سعيد الصبيحي ،مكتبة الرشد ،الرياض 3421هـ.
 -65رشح صحيح مسلم :حمي الدين بن رشف النووي .مصورة دار الفكر،
بريوت 3403هـ.
 -66رشح العقيدة الطحاوية :حممد بن عيل بن أيب العز احلنفي ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت 3404هـ.
 -67رشح املقاصد :مسعود بن عمر ،الشهري بسعد الدين التفتازاين ،حتقيق عبد
الرمحن عمرية ،عامل الكتب ،بريوت 3401هـ.
 -68رشح ّنج البالغة :عبد احلميد هبة اهلل املدائني الشهري بابن أيب احلديد ،دار
الكتب العربية الكربى ،مرص 3121هـ .وطبعة أخرى بتحقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،مرص 3187هـ.
 -69الشفا بتعريف حقوق املصطفى :القايض عياض ،أبو الفضل عياض بن
موسى بن عياض اليحصبي ،حتقيق :كامل بسيوين زغلول ،مؤسسة الكتب
الثقافية ،بريوت 3423هـ.
 -71صحيح ابن حبان (اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان) :حممد بن حبان
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أبو حاتم البستي ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
3434هـ.
 -71صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل البخاري ،مراجعة القطب
والبخاري ،املكتبة العرصية ،بريوت وصيدا 3438هـ.
 -72صحيح اجلامع الصغري :حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
الرياض 3401هـ.
 -73صحيح سنن ابن ماجة :حممد نارص الدين األلباين ،مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ـ الرياض 3408هـ.
 -74صحيح سنن أيب داود :حممد نارص الدين األلباين ،مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج ،الرياض 3401هـ.
 -75صحيح مسلم :مسـلم بن احلجاج القرشي ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
مصورة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -76الصحيفة السجادية الكاملة :اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ݠ،
الدار اإلسالمية ،بريوت 3428هـ.
 -77رصاط النجاة :جمموعة فتاوى للسيد اخلوئي ومريزا جواد التربيزي ݒ،
مكتبة فدك ،إيران ،قم 3421هـ.
 -78صفة الصفوة :عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ،دار املعرفة ،بريوت
3401هـ.
 -79الصواعق املحرقة :أمحد بن حممد بن حممد بن حجر اهليتمي املكي ،حتقيق
عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط بريوت ،وط حمققة ،حتقيق الرتكي واخلراط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت 3437هـ.
 -81طبقات احلفاظ :جالل الدين السيوطي ،حتقيق عيل حممد عمر ،مكتبة
وهبة ،مرص 3111هـ ،ودار الكتب العلمية ،بريوت 3401هـ.
 -81الطبقات الكربى :حممد بن سعد ،مصورة دار صادر ،بريوت.
 -82ظالل اجلنة يف ختريج السنة :حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
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بريوت 3405هـ.
 -83العرب يف خرب من غرب :شمس الدين الذهبي ،حتقيق حممد السعيد زغلول،
دار الكتب العلمية ،بريوت 3405هـ.
 -84العرف الوردي يف أخبار املهدي (ضمن احلاوي للفتاوي) :جالل الدين
السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت 3402هـ.
 -85عقد الدرر يف أخبار املنتظر :يوسف بن حييى بن عيل بن عبد العزيز
املقديس الشافعي السلمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت 3401هـ.
 -86علل الرشائع :حممد بن عيل بن بابويه (الصدوق) ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت 3408هـ.
 -87عون املعبود رشح سنن أيب داود :أبو الطيب حممد شمس الدين العظيم
آبادي .دار الفكر ،بريوت.
 -88عيون أخبار الرضا ݠ :حممد بن عيل بن بابويه (الشيخ الصدوق)،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3404هـ.
 -89الغدير :الشيخ عبد احلسني األميني ،دار الكتاب العريب ،بريوت
3401هـ.
 -91الغيبة :الشيخ حممد بن احلسن الطويس ،مكتبة األلفني ،الكويت.
 -91الفائق يف غريب احلديث :جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي ،حتقيق:
إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت 3437هـ.
 -92فتح الباري :أمحد بن حجر العسقالين ،املطبعة البهية املرصية ،مرص
3148هـ.
 -93فتح القدير :حممد بن عيل الشوكاين ،دار املعرفة ،بريوت.
 -94الفتن :نعيم بن محاد املروزي ،حتقيق :جمدي بن منصور بن سيد الشورى،
دار الكتب العلمية ،بريوت 3438هـ.
 -95الفتوحات املكّية :حمي الدين حممد بن عيل املعروف بابن عريب ،مصورة
دار صادر ،بريوت.
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 -96الفوائد املجموعة :حممد بن عيل الشوكاين ،حتقيق عبد الرمحن بن حييى
املعلمي اليامين ،دار الباز ،مكة املكرمة 3118هـ.
 -97فيض القدير :حممد عبد الرؤوف املعروف باملناوي ،ط مرص 3113هـ.
 -98قصص األنبياء :إسامعيل بن كثري الدمشقي ،حتقيق حممد أمحد عبد العزيز،
دار احلديث ،مرص.
 -99قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة :جالل الدين السيوطي ،حتقيق
الشيخ خليل حمي الدين امليس ،املكتب اإلسالمي ،بريوت 3405هـ.
 -111قواعد األحكام :احلسن بن يوسف بن املطهر املعروف بالعالمة احليل،
حتقيق :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة،
إيران.
 -111الكايف :الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ،حتقيق عيل أكرب الغفاري ،دار
الكتب اإلسالمية ،طهران 3188هـ.
 -112كتاب الثقات :حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي ،مطبعة
جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدرآباد الدكن ،اهلند 3111هـ.
 -113كتاب السنة :عمر بن أيب عاصم الشيباين ،مع تعليق حممد نارص الدين
األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت 3405هـ.
 -114الكشاف :جار اهلل الزخمرشي ،ط مرص ،مصورة دار املعرفة ،بريوت.
 -115كشف املشكل :عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق عيل حسني البواب ،دار
الوطن ،الرياض 3438هـ.
 -116كامل الدين ومتام النعمة :الشيخ الصدوق حممد بن عيل بن بابويه القمي،
حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة أهل البيت ݜ ،بريوت 3408هـ.
 -117الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة :جالل الدين السيوطي،
مصورة دار املعرفة ،بريوت 3401هـ.
 -118لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي ،دار صادر ،بريوت.
 -119لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتواترة :حممد مرتىض احلسيني
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الزبيدي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت
3405هـ
 -111لوامع األنوار البهية :حممد بن أمحد السفاريني ،املكتب اإلسالمي،
بريوت 3405هـ.
 -111جممع البحرين :فخر الدين الطرحيي ،حتقيق :السيد أمحد احلسيني ،مطبعة
اآلداب ،النجف األرشف.
 -112جممع البيان يف تفسري القرآن :أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس،
حتقيق :السيد هاشم الرسويل املحالأ  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
3171هـ ،وطبعة دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 -113جممع الزوائد ومنبع الفوائد :عيل بن أيب بكر اهليثمي ،دارالكتاب العريب،
بريوت 3402هـ.
 -114املجموع رشح املهذب :أبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي ،دار
الفكر ،بريوت.
 -115خمترص إحتاف السادة املهرة بزوائد املسانيد العرشة :أمحد بن أيب بكر
البوصريي ،حتقيق سيد كّسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت
3437هـ.
 -116خمترص التحفة االثني عرشية :عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي ،مكتبة
إيشيق ،استانبول برتكيا 3171م.
 -117مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح :املال عيل القاري ،حتقيق صدقي
حممد العطار ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة 3432هـ.
 -118املستدرك عىل الصحيحني :حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم
النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت 3433هـ.
 -119مسند أيب يعىل املوصيل :أبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت 3438هـ.
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 -121مسند أمحد بن حنبل :أمحد بن حنبل ،املطبعة امليمنية بمرص 3131هـ ،ط
أخرى :حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار املعارف بمرص.
 -121مسند البزار :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ،حتقيق :د.
حمفوظ الرمحن زين اهلل ،مؤسسة علوم القرآن ،بريوت 3401هـ.
 -122مشكاة املصابيح :حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي ،حتقيق حممد نارص
الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت 3405هـ.
 -123مشكل اآلثار :أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ،طبعة حيدرآباد باهلند
3111هـ.
 -124مصباح املتهجد :شيخ الطائفة الشيخ حممد بن احلسن الطويس ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3438هـ.
 -125املطالب العالية :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي ،دار املعرفة ،بريوت.
 -126املعجم األوسط :أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق حممد حسن
عامن ،األردن
إسامعيل الشافعي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيعَ ،
3420هـ.
 -127معجم البلدان :ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت 3111هـ.
 -128املعجم الكبري :أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،مطبعة الزهراء
احلديثة ،املوصل بالعراق.
 -129معجم املؤلفني :عمر رضا كحالة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -131مقاتل الطالبيني :أبو الفرج األصفهاين ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار
املعرفة ،بريوت.
 -131امللل والنحل :حممد بن عبد الكريم الشهرستاين ،دار املعرفة ،بريوت.
 -132من ال حيرضه الفقيه :حممد بن عيل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت 3401هـ.
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 -133املنار املنيف يف الصحيح والضعيف :حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم
اجلوزية ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية،
حلب الفرافرة 3401هـ.
 -134املنتقى من منهاج االعتدال :تأليف تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن
تيمية ،واختصار :شمس الدين حممد بن عثامن الذهبي ،حتقيق :حمب
الدين اخلطيب ،مكتبة املؤيد ،مرص.
 -135منهاج السنة النبوية :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،املطبعة الكربى
األمريية ،مرص 3122هـ .طبعة أخرى :حتقيق حممد أيمن الشرباوي،
دار احلديث ،القاهرة 3425هـ.
 -136املوضوعات :أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ،حتقيق :عبد
الرمحن حممد عثامن ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة 3181هـ.
 -137ميزان االعتدال :شمس الدين الذهبي ،دار املعرفة ،بريوت.
 -138نظم املتناثر من احلديث املتواتر :جعفر بن إدريس الشهري بالكتاين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت 3401هـ.
 -139النهاية يف الفتن واملالحم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي،
دار الكتب العلمية ،بريوت 3408هـ.
 -141النهاية يف غريب احلديث :جمد الدين أبو السعادات ابن األثري ،حتقيق
الزاوي والطناحي ،ط مرص.
ّ -141نج البالغة :حممد بن احلسني املوسوي (الرشيف الريض) ،رشح حممد
عبده ،تعليق عاشور والبنا ،دار ومطابع الشعب ،القاهرة.
 -142نور األبصار :السيد مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي ،الدار العاملية
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت 3405هـ.
 -143الوايف بالوفيات :خليل بن ايبك املعروف بصالح الدين الصفدي ،دار
النرش فرانزشتاينر بفيسبادن 3403هـ.
 -144وفيات األعيان :أمحد بن حممد بن خلكان ،حتقيق إحسان عباس ،دار
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صادر ،بريوت.
 -145اليواقيت واجلواهر :عبد الوهاب بن أمحد الشعراين املرصي احلنفي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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