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  رسالي تباءاصطفاء إلهي واج

  القسم األول
 
 

 

  (*)أ.د. محمد السيد محمود زوين

  

مثلما االسالم خاتمة الرساالت ، القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية
ويرسخ أصو�ا دائرة حديث آيات  ،ر-نهاأوحقيقة تكامل االديان #ذر  ،اإل�ية

بمنهج #مع  ،ها و=تبها وأقوامهاأنبيائلقرآن ا9جيد عن الرساالت السابقة وا
 ،اإل�يةوحر=ية االحداث I ا9جتمعات الG H موضع خطاب الكتب ، تBيعاتها

وQذا Oن القرآن الكريم بمشهد عالقاته مع الرساالت واالديان  ،والوL السماوي
فإنه قد أكد دWل  ،اإل�يةقدية وقواعدها الع ،ا9تقدمة قد ثّبت مفاهيمها

وقدم هذه الصورة وأقامها بمستواها العم\ الواق]  ،وختامه �ا ،تكاملها فيه
فمثلوا بذلك االمتداد الf  ،: وآل بيته االطهار 9 اcطبيb من خالل ا`_

ها و=تبها ا9قدسة أنبيائوجسدوا االديان والرساالت السابقة ب ،واالوصياء نبياءلأل
لة تكاملها حُ I وانتقا�ا من دين إm آخر ، ومراحل تطورها، داث تأرlهاواح

pتصوراتها  ،اإلسال I تواصلهم مع أهل الكتاب ا9نظومة القرآنية I وعكسوا

                                                

 .sية الفقه / جامعة الكوفة �*�
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 اy#\ قاعدة اcبليغ الرس، وشيدوا منهجاً إ�ياً I اcعامل معها ،ومفاهيمها لآلخر
  إداءً إّال  ،اc|م\ مع الرساالت السابقة عليهفليس اإلسالم I بعده  ،للناس Oفة

ف|ن ا`_  ،الH تناسقت حلقاتها ب{ االديان اإل�يةلوL السماء وQقامة لBائعها  
ووهبوا  ،فقد أعطوا فرائد العلم ، واوصياء األداء ،أمناء ا�الغ 9وأهل بيته 

 نبياءأحق ورثة األبما جعلهم  ،معادن ا9عرفة بأهل الكتاب I دائرتهم الواسعة
  و=تبهم وعلومهم و� ما اتصل بهم من صحيح القول والعمل.

  :ىخرأوبعبارة 

 ،يرسم `ا القرآن الكريم شبكة من العالقات مع الكتب السماوية السابقة
وحوادثها ومواقفها  ،ةوشخصياتها ا9قدسة واقوامها ا9ختلف ،ها و�ائعهاأنبيائو

قصص جعل منها جزءاً كب�اً من ا`ص و، ا9تعددة I خطابات وسياقات
القرآن ا9جيد يصدق بالكتب  ىتر ىومن جهة اخر ،هذا من جهة ���القرآ�
قدر يعظم و ،ة والزبور واال�يلاوينقل عنها نصوصاً Oنت I اcور ،السابقة

وم I ا�W عكس ما �ده ـ  من مقامهم وم|نتهم ويع\ نبياءالسابق{ من األ
وينقل مواقفهم ـ  ةاHW تنسب �م ما يسقط من م�cهم العبعض الكتب ال

 ،ويذكر مفاصل حية من تأريخ رساالتهم ،وحوادثهم مع أقوامهم وردودهم عليهم
 Hكتبهم ال I وما فيها من شخصيات ومعجزات وقصص يعرفها أهل االديان

جاً من منهـ  حسبأفيما ـ  فضًال � ذلك فإن للقرآن الكريم ،يمتلكونها اWوم
، � هذا بإشارة وعبارة وداللة يوظف فيها � ما جاء ذكره عن أهل الكتاب

وتكاملها ا�ي� التBي]  ،ويرسخ مرجعية الرساالت السماوية الواحدة
� ـ  اcصديق بها وااليمان بما جاءت به وتصديق بعضها ببعض أو ،والعقدي

ت) � سبيل االعجاز ألنها وح|يتها (الرساالـ  وجه ا صوص I القرآن الكريم
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وتأكيد  ،ومضام{ الغيب ومقوالته ،اصبحت من مراحل اcأريخ وحقبه
 نبياءوأنه خاتم الرساالت واأل، االحتجاج بها � صدق االسالم ورسو¥ و=تابه

 ،واcصادم ،وا�عوة إm تواصلها وتالقيها و§اورها بدًال عن تكريس اcناحر
Bضاد ب{ اجناس البcيِن (: واعتقادات ا`اس قال جل ذكره ،وا راَه ِ� ا��

ْ
ال إِك

اُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللاِ َفَقِد اْسَتْمَسَك  �1َ َفَمْن يَْكُفْر بِالط,
ْ
َ الر3ْشُد ِمَن ال قَْد تَب5َ,

= الَ انِْفصاَم لَهَ 
ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوةِ ال

ْ
  .)»ª©ا�قرة: ( )مٌ ا وَاُهللا َسِميٌع َعلِيْ بِال

 قيمة واثر ا�عوة إm اcعايش السل® ّ{ بن ذلك وغ�ه ونتنستيقن م
 اإل�يةوالبد من ان²اب هذه القيم  ،واcال± ا°ضاري اcقريب ا�ي� ب{ ا`اس

تها عقدياً وفكرياً يفاعل ةوعملياً بعد مرحل ياً وبقدر وجودها فعل ،إm االنسانية
الكريم بنا ش³{ من االبعاد وتقام قواعدها من هنا يسلك القرآن  ،مارهاثتنتج 

  .ويتجانسان I ´ياتهما ،يت|مالن فيما بينهما

الشµ ا9فهوp ا`ظري لآلخر I آيات الكتاب العزيز I طبيعة  األول: 
وهوما يمكن  ،ل¶ام بهوا9نهج الواجب اتباعه واال ،اcعامل معه و=يفياته

  آياته الكريمة ودالcها ا9ع·ة.  استنطاقه من

الشµ اcأوي\ الواق] ا9وضو¸ العم\ للمفاهيم واع� بها حر=ية  HاG:وا
(الفعل العق\) االعتقادي بوجود اآلخر وم|نته وا9تمثل بأمناء السماء � 

والتشخيص االكمل واcطبيق  ،تما9صداق األـ  9ا`_ وأهل بيته  ـ االرض
ة ّن طريق عم\ يوp من خالل سُ ل« ا`ظري وبالf ا9با� للمفهوم اإل اyا9ث

Wمواطن ¼تلف ةوالفعلية ا`_ وأهل بيته (القو I قريرية) مع أهل الكتابcةوا 
  ا°رب. ونقاشية و§ديات متعددة I اوقات السلم أو Wةحوارية وجد
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و¸ ا9نظومة القرآنية ا9فهومية باآلخر (نظرية فهم اآلخر) وادراكها  إنّ  
اقوامهم  وتفصيل احداثهم ومواقفهم من نبياءاأل ذكرالشمو¾ من  بش³ها

والسيما مشاهد عقائدهم الH تعرضت cحديات االثبات I ظل  ـ واعتقاداتهم
واقع اcغي� واcبديل ا¿ي أصابها نتيجة ا9راحل اcأرlية الصعبة الH سادت 

Bقرون خلت §ت ظل ام·اطوريات ودول حكم فيها ال I ك � أهل الكتاب
 ىواالÂراف وا�و ،الظلم � سياستها ىواستو ،والوثنية واستوطن فيها الطغيان

ياتهم ل جسدها ا`_ وأه ـ � قادتها بما وظفوا االديان با�اه مصا°هم ́و
 اyوحاكوها بفرائد الشواهد واألمثلة بما يعكس عمق االثر القرآ� الرس :بيته

  I سنتهم.

عابهم 9فاصل الرساالت يهم تظهر عظمة استولعل نظرة متأملة I تراث
ه نبيائاهللا تعاm أل وسعة علمهم بما أوÃ ،السابقة وتفاصيل تكاملها مع اإلسالم

السابق{ وأخبارهم بما I صحف ابراهيم ونوح وتوراة موÅ وزبور داود وا�يل 
Çم ،7 عي� mقوامهم.أومواقفهم من  ،فضًال عن مناجاة اهللا تعا  

وا9قابلة  ،:السابق{ با`_ وأهل بيته  : نبياءبشارة األ فضًال عن
وQن Oن ثمة  ،واوصيائه الحق نبياءيلحق Èاتم األ وا9ناظرة ب{ مقاماتهم حيث ال
من جهة داللة مرجعية  9 واوصياء Éمد نبياءتقارب وتماثل ب{ اوصياء األ

I الوقت ذاته  وهو ،الغوتكاملها واcقائها I مقام األداء وا�، االديان الواحدة
  اليلÊ صحة اcفاضل واcمايز فيما بينهم.

اللبيب يستنبط من كËة أحاديث ومنعم ا`ظر  ومهما يكن من أمر فإنّ 
عن أهل الكتاب وتنوعها وحجمها ي] ويستيقن خاتمية  :وأهل بيته  9ا`_

ليها فعندهم وم�لة األوصياء ا9ؤتمن{ ع ،الرسالة ا9ستوعبة لألديان السابقة
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ومنهم تستخلص  ،وبهم تتفاعل االديان ،وفيهم ÎتÍ ا`بوات، �تمع الرساالت
الBائع. وأخالك تعتقد م] أن ذلك #ري I دائرة يصح أن نسيمها بـ (وراثة 

ا¿ي ينبئك  ،و�انس شب|تها ،) I تالحم منظوتها وتراتب عالقاتهانبياءاأل
أساس واحدية � ورÐيتها السماوية  ،ةاإل�ينظمها ا9عجز عن مرجعيتها 

صدورها ا9تنوع وتكاملية حلقاتها عÍاً بعد عÍ وحقبة بعد حقبة وسأقف 
وان²ابها I ا�عد  : ) عند أهل ا�يتنبياءعند أهم مالمح منظومة (وراثة األ

ورثة  : االنسا� وخالصتها من معالم منظومة عالقة أهل الكتاب بأهل ا�يت
  ة:تياآل ألنساقÒسب انبياء واأل

  
  النسق األول

  وكتبهم نبياءورثة علم األ : أهل البيت

بالنسبة  : وتتواتر االحاديث I خصوصية أهل ا�يت ،m الرواياتاتتو
واتصال  ،وصحفهم ،ا9تقدم{ من جهات ¼تلفة I وراثة علمهم : نبياءلأل

اكماًال  7 ا9هدي الوصية بهم I اcعاقب بالبشارة من آدم حÓ آخرهم االمام
) من ن_ وÔ وحÓ ال Îلوا االرض من حجة (ن_ أو ،°جة اهللا تعاm � خلقه
  .���أول ا لق إm قيام الساعة

قال:  Ö7 بن Éمد بن Ö برجا¥ إm األصبغ بن نباتة إÖ m « فعن 
ابن عوف و I بيت أم سلمة فدخل سلمان وأبو ذر وا9قداد 9كنت عند ا`_ 

وسبط{ فمن وصيك  ،و×اعة فقال سلمان: يا رسول اهللا إن لµ ن_ وصيا
فأطرق. ثم قال: إن اهللا تعاm بعث أربعة آالف ن_ و-ن �م أربعة آالف ؟ وسبطاك
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Ôبيده ألنا خ� األ ،ثمانية آالف سبطو و Ùخ�  ،نبياءوا¿ي نف Úووص
 ،وشيث إm سنان ،ه شيثسبطاي خ� األسباط. إن آدم أوÛ إm ابنو األوصياء

 ،إm نوح ،إm ياخور ،إm اخنوخ ،إm عثميشا ،Ýلث إÉ mوقو ،وسنان إÝ mلث
إm  ،إm حفيسة إm عمران ،إm بره ،إm يافث ،إm برعيشاشا ،إm سام إm عتامر

إm  إm شعيب ،إm يوسف إm ريثا ،إm يعقوب ،إm إسحاق ،إm إسماعيل ،إبراهيم
Åيوشع ،مو mداود ،إ mسليمان ،إ mآصف ،إ mز=ريا ،إ mإ، Çعي mإ،  mإ

وأنا أدفعها إWك  ،ودفعها برده إy ،إm برده ،إm سلمه ،إm منذر ،إßà m ،شمعون
Ö يا، Ö ابنه mا°س{ وا°س{ إ mا°سن وا°سن إ mوأنت تدفعها إ،  mإ Öو

وÖ  ،وموÅ إm ابنه Ö ،وجعفر إm ابنه موÅ ،وÉمد إm ابنه جعفر ،ابنه Éمد
ثم  ،وا°سن إm ابنه القائم ،وÖ إm ابنه ا°سن ،وÉمد إm ابنه Ö ،إm ابنه Éمد

فقد ا امس ؟ يغيب عنهم إمامهم ما شاء اهللا. ثم رفع صوته وقال: ا°ذر ا°ذر إذا
هذا  يال �ا: كرعة ينادمن و� السابع من و�ي ثم lرج من اWمن من قرية يق

أن  7ا9هدي خليفة اهللا فاتبعوه. وأسند Éمد بن Ö الق® برجا¥ إm ا°سن 
وأنك ال  ،خطب قبل وفاته وقال بعدها: اá إ� أعلم أن العلم يبيد 9ا`_ 

ليس با9طاع أو خائف مغمور. فلما نزل قلت: يا  ،Î\ أرضك من حجة ظاهرة
فهو  ،وÖ ا�ادي ،: أنا ا°جة ا9نذر9قال ؟ جة � ا لقرسول اهللا ! ألست ا°
وا°جة بعده Ö  ،وأنت ا°جة بعده وا°س{ ا°جة بعدك ،اإلمام وا°جة بعدي

 ،وا°جة بعده موÅ ابنه ،وا°جة بعده جعفر ابنه ،وا°جة بعده Éمد ابنه ،ابنه
عده Ö ابنه وا°جة بعده وا°جة ب ،وا°جة بعده Éمد ابنه ،وا°جة بعده Ö ابنه

ال Îلو  ،ا°سن ابنه وا°جة بعده القائم إمام زمانه ومنقذ أوWائه يغيب ثم يظهر
أعطاكم اهللا عل® وفه® وأسند Ö بن ا°س{ إm ا°سن بن  ،األرض منكم
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فإذا  ،واإلمام بعدي ،ومعدن حك® ،: لع\: أنت وارث عل®Ö9 قول ا`_ 
فإذا استشهد فع\ ابنه: يتلوه  ،سن فإذا استشهد فا°س{فابنك ا° ،استشهدت

Ö :مد ،تسعة أئمة أبرار قلت: فما أسماؤهم قالÉوجعفر ،و، Åومو، Öو، 
  ���» وا°سن وا9هدي. ،وÖ ،وÉمد

æحديث االصبغ بن نباتة ويتو=د هذا ا9ع I قال: 9ا قدم  « � تمامه
Ö7 با`اس أربع{ ص çباحا يقرأ الكوفة ص) َIْ

َ
ِح اْسَم َرب�َك األ فعابه  )َسب�

وما حرف نزل إال  ةوÉكمه ومتشابه ،عرف ناسخه ومنسوخهأل بعض فقال: إ�
NّNَ هذا لKَِ ِإن(أما تقرؤون  ،وè أي يوم وأى موضع أنزل ،وأنا أعرف فيمن أنزل

 Pو
ُ
ُحِف األ رثتها من حبي_ واهللا G عندي و )ُصُحِف إِبْراِهيَم َوُموSَ  *الص3
 يْ عِ تَ وَ ( أنزل اهللا Iّ  واهللا أنا ا¿ي ،من إبراهيم وموÅ 9رسول اهللا 

ُ
 نٌ ذُ ها أ

فإذا  ،وسلم فيخ·نا بالوÃ فأعيه ويفوتهم 9عند رسول اهللا  فانا كنا )ةٌ ياقِ وَ 
ِ  اَل ا قَ اذَ مَ (خرجنا قالوا:    .��� » )اً فَ آن

 : ئها عند أهل ا�يتوعلمهم و=تبهم éال نبياءاأل ةوتتأصل صورة وراث
بمصاديق كث�ة منها روايتهم عما ورد I كتب االديان السابقة من نصوص اcوراة 

 وقد تبدو :وأهل بيته  9والزبور واال�يل والH تشµ ظاهرة I سنة ا`_ 
فرواية  ،وتكاملها اإل�يةة أنها انع|س cواصل الرساالت اWمن أحد معا9ها الع

إنما  :يت ا�لصحف موÅ (اcوراة) ورواية أهل  م أوا`_ صحف ابراهي
مرجعية  يةالسابق{ Òيث نبياءووراثتهم ا9تجانسة �ا من األ ،يؤ=د علمهم بها

وا9قاصد والغايات الرساWة ا9تعاضدة I اال�اه نفسه فعن ، الرساالت الواحدة
أيها  ،ومفقر الزان{ ،مكتوب I اcوراة: أنا اهللا قاتل القاتل{«... قال  9ا`_ 

  �	�»كما تدين تدان ،ا`اس التزنوا ف¶ë نساؤ=م
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اهللا تعاm  أنبياء� ما Oن من عدد  9ينص ا`_  ةوì رواية طويل
وشيئا íا I صحف  ،والصحف ا�9لة عليهم ،نبياءوخصوصيات بعض األ ،ورسله

قال: قلت يا «:  9أنه سأل ا`_  (رضوان اهللا عليه)î ذر أابراهيم وموÅ عن 
قال: Oنت أمثاال sها و-ن فيها: أيها ؟ 7فما Oنت صحف إبراهيم  ،رسول اهللا

çجمع ا�نيا بعضها � بعض ،ا9لك ا9سلط ا9بتc ولكن بعثتك  ،إ� لم أبعثك
فإ� ال أردها وQن Oنت من Oفر أو فاجر فجوره � نفسه.  ،لïد ع� دعوة ا9ظلوم

ل: و� العاقل ما لم يكن مغلوبا � عقله أن يكون ¥ ساÐت. و-ن فيها أمثا
وساعة àاسب فيها نفسه  ،وساعة يتفكر I صنع اهللا تعاm ،ساعة يناð فيها ربة

و�  ،وساعة lلو فيها Òاجته من ا°الل I ا9طعم واB9ب ،فيما قدم وأخر
أو ¿ة I غ�  ،مرمة 9عاش أو ،العاقل أن ال يكون ظاعنا إال I ثالث: تزود 9عاد

فإن  ،حافظا للسانه ،مقبال � شأنه ،و� العاقل أن يكون بص�ا بزمانه ،Éرم
فما Oنت  ،من حسب òمه من عمله قل òمه إال فيما يعنيه. قلت: يا رسول اهللا

 Åها؟ 7صحف موs نت ع·اO :وفيها: عجب 9ن أيقن با`ار ثم ضحك ،قال، 
 عجب 9ن أبÍ ا�نيا وتقلبها بأهلها حاالً  ،با9وت كيف يفرحعجب 9ن أيقن 

عجب 9ن أيقن با°ساب ثم لم يعمل ! قلت: يا رسول  ،بعد حال ثم هو يطمó إWها
íا أنزل اهللا  í8ا Oن I صحف إبراهيم وموô Åء  فهل I ا�نيا ،اهللا

لََح َمْن تََز\, (قال: اقرأ يا أبا ذر ؟ عليك
ْ
ف
َ
بَْل  *َوَذَكَر اْسَم َرب�ِه فََص_,  *قَْد أ

نْيا  َياةَ ا�3 ْbْب=  *تُْؤثُِروَن ا
َ
وP  *وَاآلِخَرُة َخcٌْ وَأ

ُ
ُحِف األ  *إِن, هذا لKَِ الص3

Sُصُحِف إِبْراِهيَم َوُمو( « �
�.  

بن  I خطابه Ö ،موجود اcوراة l· عما هو 9وì روايات كث�ة تراه 
يا I Ö اcوراة أربع إm جنبهن أربع: من أصبح � «صيتُه ¥ وو 7أî طالب 
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ا�نيا حريصا أصبح وهو � اهللا ساخط. ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما 
فتضعضع ¥ ذهب ثلثا دينه. ومن دخل ا`ار من هذه  ه. ومن أõ غنياً و ربّ كيش

هن أربع: من ملك استأثر. االمة فهو íن اÎذ آيات اهللا هزوا ولعبا. أربع إm جنب
فقيل ¥: الفقر من  ،ومن لم يستB يندم. كما تدين تدان. والفقر ا9وت االك·

   .���»فقال: الفقر من ا�ين؟ ا�ينار وا�رهم

فإنها �ّ\  :ا رواية بعض نصوص الكتب ا9قدسة عند أهل ا�يت أمّ  
مزاياها وما فيها من  و=تابهم اإلل« و�سد نبياءظاهرة امتداد وراثة علم األ

أî  ا°Í: عن  قواعد سماوية لثين آمنوا بالرساالت ومنها � طريق ا9ثال ال
واصطفيتك  ،يا موÅ: إ� خلقتك: « مكتوب I اcوراة 7جعفر ا�اقر 

 ،فإن اطعت� اعنتك � طاعH ،وأمرتك بطاعH ونهتيك عن معصيH ،وقويتك
Hن عصيت� لم اعنك � معصيQو¾ ا9نة عل ،و Åييا موy طاعتك I و¾  ،ك

   .���»ك I معصيتك yيا°جة عل

فضًال عن  ةيغيب عنك ما I هذه العبارات من ا9عا� اcوحيدي وقد ال
فالطاعة بع{ اهللا تعاm  ،ا�عوة إm الطاعة ا الصة ا�9هة عن الشوائب وا�رن

ولعل  ،د ما تكون عن اهللا تعاmوا9عصية أبع ،ا9ع{ عليها ،الغ� عنها وهو
ومدار هذه ، وا9حبب �ا ا`فس والشيطان، اطالقها هناك داللة أن ا9ع{ عليها

 ،الïغيب بعون اهللا تعاm وعّز طاعته ،ال³مات القدسية الïغيب والïهيب
وحلول ا9نة  ،هجر طاعته وذل معصيته مع قيام ا°جة � العاÔمن  الïهيب

شكر نعمة  بلغ I طاعته حداً فلن يصل 9قام ا°مد أو الطائع مهما�  اإل�ية
  ومقام القرب. ،وما�ا من عظيم االجر ،اcوفيق �ا

بن آدم كن اقال: مكتوب I اcوراة: « 7وعن أî عبدا÷ جعفر الصادق 
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من رø من اهللا بالقليل من الرزق قبل اهللا منه  ،كما تدين تدان ،كيف شئت
وز=ت مكسبته وخرج  ، من ا°الل خفت مؤنته�ساليومن رø ب ،القليل العمل

�»من حدù الفجور�.  

هذه ا`صوص وا9واعظ الI H اcوراة تأú  أنّ بـ  واهللا تعاm العالم ـ يبدو
اüائيل من جهة خصوصية ا طاب �م I  ج صفات سلبية يتصف بها بنولcعا

�ا  د 9واطن االخالق العاWة الH تدعوهذا الشأن كما أن I دالcها العامة تأكي
I  7السماء I � ا�يانات والرساالت والكتب من ذلك مثًال قول الصادق 

مكتوب I اcوراة: أشكر من انعم « 7شكر ا9نعم نقًال عّما I اcوراة قال 
بقاء �ا إذا  وال ،زوال للنعماء إذا شكرت فإنه ال ،وأنعم � من شكرك ،كيعل

  ����».وامان من الغ�، الشكر زيادة I ا`عم ،كفرت

 هذا ولعل من أوثق مظاهر اcال± واcالحم ب{ الكتب السماوية أنك �د
ذ,َن َرب3ُكْم (: ظاهراً I آيات القرآن الكريم من داللة قو¥ تبارك شأنه 9عæا

َ
َوfِْذ تَأ

 ِ زِيَدن,ُكْم َولiَِْ َكَفْرُيْم إ
َ
  .)ýإبراهيم: ( )ن, َعذاmِ لََشِديدٌ لiَِْ َشَكْرُيْم أل

ذاته ب{ اcوراة وب{ القرآن الكريم عندما تقرأ قول أî  خالك �د ا9عæأو
 7أن موÅ « غّ� تلم الH مكتوب I اcوراة  وQشارته إm ما هو 7جعفر ا�اقر

 ùاهللا ،أم بعيد فأناديك ،أقريب انت م� فأناجيك ،سأل رّبه فقال: يا رب Lعزفأو  
وم ـفمن I سïك ي:  7فقال موÅ  ،ن ذكرëـليس مأنا ج ،ل إWه: يا موÅوج
 ف ،ويتحابون þI فأحبهم ،سïك؟ قال: ا¿ين يذكرون� فأذكرهم إال سï ال

ُ
و�ك أ

 ا¿ين إن أردت أن 
ُ
  .����»صيب أهل األرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهمأ

:  تبارك شأنه É Iكم ا�cيلواعتقد أن ا`ص يقارب I دالcه قول اهللا
) nِ يَْسَتِجيُبوا

ْ
اِع إِذا َدqِن فَل ِجيُب َدْعَوةَ ا�,

ُ
لََك ِعباِدي َق�w فَإ�Gِ قَِريٌب أ

َ
َوfِذا َسأ
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ُْؤِمُنوا mِ لََعل,ُهْم يَْرُشُدونَ 
ْ

zا�قرة: ( )َو��«( .  

�Wل  إل�يةانصوص الكتب   واcقارب ا9عنوي ب{yهذا اcقابل ا�ال إنّ 
وا�اقها من  ،ومصدرها السماوي وفيضها من ع{ واحدة ،ة� مرجعيتها الواحد

  الوحدانية. üاج نور

فيها من دعوة للتوجه إm  عن اcوراة والزبور وما 9وأعود لرواية ا`_ 
 ،اعظاماً 9قام الربوبيةو ،طلباً لإلجابة واظهاراً للفاقة ،اهللا تبارك شأنه I ا�Ðء

من رجا� ألح  ،يا موI :»Å اcوراة أن اهللا يقول: 9اعزازاً 9قام العبودية قال و
Hمسأل I، زبور داود يقول اهللا عز ìمنعك لعل® تسأل� وأ ،بن آدمايا : وجل و
 با9سألة ف ثم تلح Öّ  ،بما ينفعك

ُ
  .����»عطيك ما سألتأ

ب{ الطاهرين) إm شارته (عليه الصالة والسالم و� آ¥ الطيإI  ولعّل 
وتوحيد اهللا  ةsيم اهللا موÅ وmQ نبيه داود ما يقدم صورة 9قام ا�Ðء I العباد

I القرآن الكريم من جهة مقام ا�Ðء  نبياءتعاm وت�يه وهوما تؤ=ده أدعية األ
  .����I العبادة 

ووجوب مفهوم اcقاء العلم بالعمل  7بن ا°س{  مام Öإلويؤ=د ا
جاء رجل إm « من خالل نقله عما مكتوب I اإل�يل حيث وتطابقهما ماتالزمه

فسأ¥ عن مسائل فأجاب ثم Ðد ليسأل عن مثلها فقال Ö7  Ö بن ا°س{ 
: مكتوب I اإل�يل ال تطلبوا علم ما ال تعلمون و9ا تعملوا بما 7بن ا°س{ 

فرا ولم يزدد من اهللا إال فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إال ك ،علمتم
  ���� »بعدا. 

  تعاmواهللا ـ اج اإلمام بنص إ�ي\ إنما يريد بذلك توجيه االنظارجفاحت
وقداسة فكرة  ،و=تبهم نبياءإm قضايا عديده منها أنهم أهل وراثة األـ  العالم
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 :ارتباط العلم بالعمل وأنها íا ورد I كتب السماء ألهل االرض. وأن مقامهم 
 Iاال�يل أو I وراة أو العلم بماcالزبور يع� أنهم خالصة الرساالت عندهم ا، 

ومن هذه ا°يثية يستغرب بعض  ،الوL السماوي �يهم وهم أمناؤه وأهله وملت�
بكتبهم ودياناتهم  :ا�يت وعلماؤهم من مقام علم أهل الكتاب واحبارهم أهل

هة ا`Íا� ا�اثليق ا¿ي يبر حال فيسألون ويستفهمون باندهاش واعجاب؟ وهو
فلقيا موÅ بن  ...« 7هشام بن ا°كم ثم قدما � أî عبدا÷ الصادق  ناظر

: يابريهة 8فلما فرغ قال موÅ بن جعفر  ،فح� ¥ هشام ا°|ية ،8جعفر 
قال: ما أوثق� ؟ قال: كيف ثقتك بتأويله ،قال: أنا به Ðلم؟ كيف علمك بكتابك

قال بريهة: وا9سيح  ،بقراءة اال�يل ،8فابتدأ موÅ بن جعفر  قال:، بعل® فيه
ثم قال بريهة: إياك كنت  ،هكذا وما قرأ هذه القراءة إال ا9سيح ألقد Oن يقر

ة وحسن أقال: فآمن وحسن إيمانه وآمنت ا9ر ،أطلب منذ �س{ سنة أو مثلك
وح� هشام  ،7ة � أî عبد اهللا أإيمانها. قال: فدخل هشام وبريهة وا9ر

 Åم ا¿ي جرى ب{ مو
ي,ًة (: 7فقال أبو عبد اهللا  ،وبريهة 7ا°|ية وال ُذر�
جعلت فداك أ� لكم اcوراة  فقال بريهة: ،)َنْعُضها ِمْن َنْعٍض وَاُهللا َسِميٌع َعلِيمٌ 

قال: G عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما قرؤوها ؟ نبياءواال�يل و=تب األ
فيقول: ال أدري ôء  إن اهللا ال #عل حجة I أرضه يسأل عن ،ا قالوهاونقو�ا كم

ثم لزم موÅ بن  ،7حÓ مات أبو عبد اهللا  7فلزم بريهة أبا عبدا÷ 
وقال: هذا  ،حÓ مات I زمانه فغسله بيده و=فنه بيده و°ده بيده ،8جعفر

صحابه أن قال: فتمæ أكË أ ،حواري من حوار� ا9سيح يعرف حق اهللا عليه
  . �	��»يكونوا مثله

لكم  جعلت فداك أ�«ولك أن تتأمل I سؤا¥ تعجباً àيط بكل جوانبه 
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 7واالمر عينه I اcفّكر éواب أî عبدا÷ » ؟!نبياءاcوراة واال�يل و=تب األ
وخالصة ا`بوات  ،وعلمهم و=تبهم؛ ألنهم امتداد الرساالت نبياءإنها وراثة األ

يقف  ولعل االمر ال ،ودع{ ا9ستحفظ{ لودائع االديان وعلومهاواألوصياء ا9ست
I تراث عالقة أهل ا�يت باآلخر  عند رجل واحد من أهل الكتاب وQنما تبدو

مع  : من آل Éمد �ا ابعادها وحوادثها ولعل É Iاورة الرضا ،ا�ي� ظاهرة
 : هل ا�يتأهل ا9لل وا`حل دWل آخر � اعïاف أهل الكتاب بمعرفة أ

فقد  ،بكتب الرساالت السابقة ونصهم � تفاصيل دقيقة من معانيها ودالالcها
فاحتج � أهل  ،اصحاب ا�يانات وا9لل �� واحد منهم بكتابه s7م االمام 

�يلهم و� أهل الزبور بزبورهم و� إاcوراة بتوراتهم و� أهل اال�يل ب
م و� هرابذة بفارسيتهم و� أهل الروم بروميتو� ا� ،الصابئ{ بع·انيتهم

   بلغاتهم. ىاصحاب ا9قاالت االخر

cفت اإلمام بعد مناقشة للجاثليق واقراره لإلمام بعدم وجود مثيل ¥ افقد 
أال  7إm رأس ا�الوت 9حاورته فاشïط رأس ا�الوت � االمام ـ  I ا9سلم{

ال�يل اومن زبور داود أوبما I صحف يقبل منه حجة إال من اcوراة أومن ا
Åفقبل اإلمام منه ذلك ،ابراهيم ومو ، þاقر Óا�ميع  واحتج عليه بما قال ح ¥


��بالعلم وا°جة وال·هان بما I كتبهم وÒسب اعتقادهم�.   

I منهجه العل® ا°واري مع أهل االديان  7ولم يكن اإلمام الرضا 
 ًÐتوارث العلم وا9عرفة بالكتب  :�يت أهل ا ةعن منظوم وا9لل بد I

ومن االنصاف اإلشارة إm أن حواره هذا وغ�ه يتطابق تماماً مع  ،السماوية السابقة
Ö من مناسبة وحواراته مع أهل االديان فهو 7 فيض قول جّده Ëاك I القائل 

 قال: سمعت علياً « بسند متصل عن إî عبدا÷ عن آبائه، وأكË من م|ن



 

 

�
�
���

�� 
�

���
� �

� 
:

!"
�#

 �$
% 

��
��

� &
�& 

 �
  

(� 

قال: � كذا و=ذا ف؟ لوات اهللا عليه) يقول لرأس اWهود: � كم افïقتم(ص
Ö هود: ثم أقبل � ا`اس فقال: واهللا لو ثنيت 7 فرقة. فقالWكذبت يا أخا ا .

وب{  ،�يلهمإوب{ أهل اال�يل ب ،y الوسادة لقضيت ب{ أهل اcوراة بتوراتهم
افïقت اWهود �  ،بقرآنهم. أيها ا`اسوب{ أهل القرآن  ،أهل الزبور بزبورهم
وG الH  ،وواحدة ناجية I ا�نة ،سبعون منها I ا`ار ،إحدى وسبع{ فرقة

 Åمو Ôقت ا`صارى � اثنت{ وسبع{  7اتبعت يوشع بن نون وïواف !
وG الH اتبعت شمعون وÔ  ،وواحدة I ا�نة ،إحدى وسبع{ I ا`ار ،فرقة

 Çق هذه االمة � ثالث وسبع{ فرقةوست ،7عيïف،  I اثنتان وسبعون فرقة
 ،و�ب بيده � صدره ،9وG الH اتبعت وÉ Ôمد  ،وفرقة I ا�نة ،ا`ار

واحدة  ،ثم قال: ثالث عBة فرقة من ا�الث والسبع{ sها تنتحل مودú وح_
  .����»واثنتا عBة I ا`ار ،منها I ا�نة وهم ا`مط االوسط

Ö وهو ،ولم يتجرأ � قو¥ أحد بعده ،حد قبلهأهذا لم يقله  7 و�م 
أهل الكتاب  والسيما أنّ  ،ب{ االديان اyكناية عن العلم ا°قيb واالمتداد الرس

Ö و 7 #زمون بعدالةQ ُسب والعدل العلم ب ئنبنسانيته وقو¥ (لقضيت...) يÒ
  وتنوع مصادره. ،لوازم � قضاء � الرغم من تعدد موارده

باختالف وافïاق أهل االديان I دينهم  7ظنك تغفل عن قو¥ أ وال
ظاهرة ذكر  ولعل معلم أو ،سيكون فيه من مزية العلم بما Oن أو وما ،����الواحد

تردف  7 والسيما Ö ،:العلم باcوراة والزبور واال�يل عند أهل ا�يت 
هم ووراثتهم واستيعابهم خالصة كتب ما يفهم منه تمثل بالعلم I القرآن وهو

   السماء.

ç� ـ فقد Ö  بمصداقهم العم\ الواق] عن مفهوم  ـ :وأهل بيته
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ولك أن  :وا#از سعتها ا9عرفية بهم وفيهم  ،واخ¶ال علمها ،اجتماع االديان
ومندوحة ، وي فيهم من أخبار تدرك مقام علمهمرُ  أو ،تنظر فيما نقل عنهم

ر � وجه اcفصيل ا�قيق بما يعجز عنه أهل االديان انفسهم حÓ معارفهم باآلخ
 7 . ولك أن تقرأ قول O:Öن ذلك عنواناً Ðماً É Iاوراتهم مع أهل ا�يت 

يزعم  أو ،#مع ذكر الكتب السماوية � لسانه ويفحم من يّد¸ العلم بها وهو
 هو ،���ل أن تفقدوëسلوë قب«...  :7ا9عرفة يقول  ىا�مع بينها I مستو

و�Q ألعلم  ،إ� ألعلم باcوراة من أهل اcوراة ،وبرأ النسمة ،ا¿ي فلق ا°بة
  ����....»و�Q ألعلم بالقرآن من أهل القرآن  ،باإل�يل من أهل اإل�يل

 7م اإلمام سَ من قَ  ةولعلك تلمس عظم مقام هذا العلم ودائرته ا9فتوح
ا�مع ب{ القسم باهللا تبارك شأنه � ا9عرفة ا¿ي) ودالcه ا9قدسة I  (فو

  بكتبه ورساالته السماوية.

وملمح  ،9هذا ملمح من مظاهر العلم بالكتاب وأهله عند أئمة آل Éمد 
من م�لة العمل ووراثة الكتاب ـ  عن األول ـ يفï سمواً  أو ،يكاد يقل اثراً  آخر ال

هم I الكتب السماوية السابقة ئوأسما ،: البشارة با`_ وآ¥ :نباؤهم إ وهو
ان شاء وعبارات واضحة اقرþ بها علماء االديان و=بارهم وسيأú  ،بنصوص متواترة

 mا°ديث عنها مستقًال بفصل منفرد يكّرس ا°ديث فيه با�اه{ من تعا
البشارة بما I كتبنا ا°ديثية من جهة وبما I الكتب ا9قدسة لألديان من جهة 

    ثانية.

ا9فïض هاهنا اإلشارة اm ظاهرة كب�ة ومهمة I تراث أئمة أهل ومن 
حيث ، وG األدعية والزيارات، : أهل الكتاب أنبياءتزخر بذكر  :ا�يت 
 بذكر {ا9عصوم اراتيز I مايوالس ،ةياألمام عند ةيا�Ðئ ا`صوص حفلت
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 مواطن من وهذا ،ذلك من Îلو ارةيز أو دÐءً  �د ما ونادراً  ،اً �كث والرسل نبياءاأل
 صلة ديتو= عن فضالً ، ¼اطبتهم ةيفيك همميوتعل عتهميلش : تيا� أهل ةيترب
 نبياءاأل شµي يا¿ بيبالغ مانهميا ديوتو= ،ورسله تعاm اهللا أنبياءب عتهميش

 لةي× إشارة من lلو ال ولعله ،هيف واالعتقاد به مانياال I مهماً  جزءاً  و=تبهم
 I اcقاربو �يا� والسالم شياcعا بروح) ريا9غا( اآلخر إشعار حول

  .اءيواالوص نبياءاأل هاؤوأمنا ،السماء منبعها الH االعتقادات

 ا طابات أو : تهيب وأهل ا`_ نصوص I �د إنكف حال � و�
 الصالة: ا9ثال ليسب �ها من {وا9رسل نبياءاأل ذكر ارةيوالز با�Ðء �م ا9وجهة

كعب بن عجزة: «: عن االعظم الرسول لسان � جاءت الH اتهيفيو= `_ا �
صالة فقلنا: يا رسول اهللا كيف السالم عليك كيف ال 9خرج علينا رسول اهللا 

� Éمد وآل Éمد كما صليت � إبراهيم وآل  قال: قولوا اá صلù ؟ عليك
ار=ت � ابراهيم وآل ابراهيم انك �يد Ýيد وبارك � Éمد وآل Éمد كما ب

  .����»ابراهيم انك �يد Ýيد

 ي{ا`ب لعلم وراثته � هايف ينص والÖ 7 H اإلمام ارةيز I االمر و=ذا
ومستودع علم  ،السالم عليك يا وارث علم ا`بي{«: نيخرواآل {االول من

 lاطب الH اراتيوالز ةياألدع ومقرراً  مكرراً  ذلك ىوتر .����»نيخراالول{ واآل
 بالعلم نبياءلأل الوراثة خطاب ذلك قيمصاد اكمل ومن ،: تيا� أهل أئمة بها

 ،ةالرساW ا9واقف I {وا9رسل نبياءاأل مشابهة من بهما تعلق وما اإل�ية والكتب
 قيمصاد لأمث ومن وعقائده ،تعاm اهللا نيد خيترس أجل من والفداء ةيواcضح

 والH 7 {ا°س عبدا÷ أî اإلمام الشهداءسيد  ارةيز I تلحظه ا طاب ذلك
الم عليك ـالس«:  هايوف {وا9عصوم اءـنبياأل ثروا يأ) ثروا ارةـيز( ـب �ـتس



 

 

 

 ��
���

� 
�	


�
��

 
 �

�	
 ��

�
�


���
 �

��
��

�� 

(� 

يا وارث آدم صفوة اهللا! السالم عليك يا وارث نوح ن_ اهللا! السالم عليك يا 
ليك يا هيم خليل اهللا! السالم عليك يا وارث موs Åيم اهللا! السالم عاوارث إبر

وارث عيÇ روح اهللا! السالم عليك يا وارث Éمد حبيب اهللا! السالم عليك يا 
  .���� »اهللا و¾ 7وارث أم� ا9ؤمن{ 

 وتشابه تماثل عن ةيكنا هو إنما بالوراثة وا`داء بالسالم ا طاب وهذا
 إنما والرساالت ا`بوات ةيخاتم ديوتأك ،: نبياءاأل قام9 7 اإلمام مقام

  .ةيالسماو والكتب والرساالت نبياءاأل ورثة : هم ف|نوا ،همإW انتهت

 �د وQنما، اآلخر دون {ا9عصوم من أحد � الوراثة خطاب يقتÍ وال
 روتها الH تهميأدع عن فضالً  ،اراتهميز اغلب I : مهWإ اً موجه ا طاب ذلك

  . : عنهم ةيماماإل

                    
  النسق الثاني

  وأوصياؤهم نبياءواأل : بين أهل البيت المشابهة والمقاربة

 ،:لعل من ا9ناسب التساؤل هاهنا عن فلسفة ا9شابهة ب{ أهل ا�يت 
 :فهذه الظاهرة I أحاديثهم، من أهل الكتابوأوصيائهم األمم السابقة  أنبياءو

ومدياتها I  ،وآثارها ،ا�حث عن أسبابها أو ،يمكن مغادرتها قبل االشارة �ا ال
cقاء األديان والرساالت اوقطف ثمار ، ا9سافة ب{ االديان زمانيا وم|نياً تقريب 

تها ا°قيقة I منبع مشïك وفيض إ�ا± من üاج يمرجع وهو، � خط واحد
   واحد.

إm انقاذ ا`اس من براثن الBك واإل°اد  أف� اإل�يةفاإليمان بالرساالت 
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من غ� أن يبذلوا  نبياءيس�ة � األدائها أكن طرائق بالغها وتلم و ،وا�هل
وا°ال  ،نفسهم ا9قدسة I سبيل اعالء sمة اهللا تعاI m أرضهأدونها أرواحهم و

ذاته مع األمناء � الرساالت من األوصياء ا¿ين استودعوا أمانة الرÐية وا°فظ 
 : من هنا اعتقد أن رمزية ا9شابهة بيت أهل ا�يت ،حà Óكم اهللا ما يشاء

هم جاءت cأكيد االشارة � أن نهج اcضحية والفداء I سبيل ئوأوصيا نبياءواأل
 ،وQن اختلفت ظروف الزمان وا9|ن واالقوام فيما بينها، الرساالت Oنت واحدة

Óأنواع االنكار واالبتالء وا9عارضة من  إال أنها بمجموعها قد تعرضت لش
قامت االديان والرساالت بفعل منهج Ýتمعاتها I بادئ امرها حÓ استقرت و

  االوصياء). نبياءاcضحية من أمناء االديان (األ

يلÊ سمة الفوارق  ومن نافلة القول االشارة إm أن االعتقاد بمقام الفداء ال
 ىما فيما تعرضوا ¥ من األذيوالس ،واالوصياء I االديان ا9تعددة نبياءب{ األ

  . أوالً هذا  ����يزهم وتفاضلهم ا9لكو�فضًال عن أساس تما ،وا9عارضة

 : نبياءواأل :من ا�اللة الرمزية I ا9شابهة ب{ أهل ا�يت : وثانياً 
ياتهم ومقاصد هم  ،الواحدة I الصدور اإل�يةشارة إm مرجعيتهم وصياء اإلواأل ́و

Wة الواحدة.الرسا  

واألوصياء  نبياءتوجيه االنظار إm قداسة منازل األ فهو: أما األمر ا�الث 
جالل I وفيه ملمح إm توحيد نظرة االحïام واإل ،I االديان Oفة � تعددها

واألوصياء) �  نبياءاألوالرسل (أوساط ا`اس Oفة إm سفراء السماء إm االرض 
 لرساالت ا9غايرةاوتربيتهم � روح اcعامل مع عقائد  ،اختالف رساالتهم

وحب اcعايش ب{ ا9تعددين ، نهج اخال± ينم عن التسامحالعتقادهم ب ؛ورموزها
ن أقرون وقرون إال  نبياءفلعل ما ب{ األ ،دينياً � اختالف االزمان واألماكن
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حÓ يكاد بعض ا9در={  ،به بينهمااجداً I مشهد اcقارب والتش ص�ةا9سافة ق
 ،شخص{  أوال{ثالواع{ 9قاصد هذه الرمزية أن يلمسوا الوصف الواحد I م

وأهم من هذا وذاك اعتقد أن من  ،فيا�ا من عظمة I بناء االنسان روحياً وخلقياً 
وحجيتها الشاملة العا9ية لµ ا`اس واتصا�ا من ، اإل�يةكماالت مبدأ اإلمامة 

أن ـ  االرض من حجة هللا تعاm � خلقه ل� الÎلوـ  بدء ا ليقة حÓ ختامها
 وتتجانس ،{ من السماءفَ صَط { والمُ بوصاف ومزايا ا9نتجأب تتقار تتطابق أو

وتوجيه  ،اcذك� بهم وأ، وترتبط بعضها ببعض بالبشارات ،فعا�مأقوا�م وأ
إال  ،�	�� وأماكنهم ،وÎالف حقبهم ،هم � الرغم من تباعد أزمانهمنظار إWاأل

ة مزيّ  فال ،� ذلك أن لقاء الرساالت واالديان واشïاك اهدافها ومقاصدها يطوي
وسأقف عند مالمح من وجوه ، للزمان طا9ا تتوحد الغايات I تواصلها اإلل«

  أهل الكتاب. أنبياءو :وآ¥  9 ا9شابهة وا9قاربة ب{ الرسول األعظم
  

ألهل  : السابق5 نبياءواأل 9 ا�شابهة ب5 ا�� األعظمأ ـ 
  الكتاب:

 7بينا آدم أو 9`_ االكرام �د ا9قاربة ب{ افإنك ال تعدم أن 
أنا أشبه : «9شاخصة حية فعن جابر بن عبدا÷ االنصاري قال: قال رسول اهللا 

وابراهيم أشبه ا`اس î َخلَقُه وُخلُقُه وسما� اهللا من فوق عرشه  ،ا`اس بآدم
وسما�  ،وب{ اهللا وص� وبî B � لسان � رسول بعثه إm قومه ،عBة أسماء

I Bوراة  ونcوراة واال�يل.... ،س®ااcأهل ا I وبث ذكري «��
� I أن والريب 
ون � العا9{ فالبد من فَ وهم ا9نتجبون باختيار السماء وا9صَط  نبياءتشابه األ

و=ذا  ،وجود ما يم�هم عن غ�هم و#علهم I نظم ا`بوة والرساالت السماوية
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، ����و¥ وÔ) (فما من ن_ إّال  نبياءد األاالمر بالنسبة لألوصياء فهم االمناء بع
àدد `ا  9فهذا الرسول االكرم  ،وقد عّرف � ن_ منهم بوصيه ومن يأú بعدهُ 

 نبياءويقارب بينهم I العدد مع نقباء األ، I اكË من موقف وحديث نقباَءه
يقول:  9عن االصبغ عن ابن عباس قال: سمعت رسول اهللا « : السابق{

فقام إWه أبو سعيد  ،اس اعلموا أن هللا بابا من دخله أمن من ا`ارمعا� ا`
قال: هو Ö بن أî  ،ا دري فقال: يا رسول اهللا اهدنا إm هذا ا�اب حÓ نعرفه

طالب سيد الوصي{ وأم� ا9ؤمن{ وأخو رسول رب العا9{ وخليفته � ا`اس 
فليعرف Ö بن أî  معا� ا`اس من أحب أن يعرف ا°جة بعدي ،أ×ع{
معا� ا`اس من üه أن يتو� والية اهللا فليقتد بع\ بن أî طالب  ،طالب

Hاهللا  ،واالئمة من ذري øفإنهم خزان عل®. فقام جابر بن عبد اهللا االنصاري ر
فقال: يا جابر سأ�c ر�ك اهللا عن ؟ عنه فقال: يا رسول اهللا وما عدة االئمة

وG عند اهللا اثنا عB شهرا I كتاب اهللا  ،م عدة الشهورعدته ،االسالم بأ×عه
وعدتهم عدة العيون الH انفجرت 9وÅ بن  ،السماوات واالرض يوم خلق

وعدتهم عدة  ،ح{ �ب بعصاه ا°جر فانفجرت منه اثنتا عBة عينا 7عمران
عثنا منهم قال اهللا تعاm: " ولقد أخذ اهللا ميثاق ب� إüائيل وب ،نقباء ب� إüائيل

  . ����»ئمة يا جابر أو�م Ö بن أî طالب وآخرهم القائم " فاأل اث� عB نقيبا

واضح  نبياءومن سبقه من األ 9وا9قاربة وا9شابهة ب{ أوصياء Éمد 
´ياتها  وتتحد ،ولعل من س� االديان والرساالت أن تتشابه مفاصلها ،ج\

�  تجبال ورة إm مرجعية واحدة تن حميل نبياءفاcقابل بالعدد ب{ أوصياء األ
  .نبياءوخطوات االوصياء واألمناء بعد األ ،منوا�ا دعوات الرسل

 أو ،ىومهما يكن من أمر فال أحسب معلماً I اcواصل مع االديان االخر
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مطلقاً من حيثيات كث�ة  :معها مثل مصداق أهل ا�يت  اyاcال± الرس
يهيµ `ا بوضوح كيفية اcعامل  ،ثر ترا! انسا� كب�أهمها واقع �ربتهم الH بأ

فضًال عما فيها من حقول معرفية ، مع اcحديات العÍية I عالقتنا مع اآلخر
lرج عن معالم  ال، وتصورات فكرية ورؤية استBافية للقابل من الزمان

أسسها  ايديولوجياتها ا°صارية ا�ينية الH قامت � أو، سïاتيجيات الرساالت
  وقواعدها الرساالت .

  

 : واألوصياء نبياءواأل 7 ا�شابهة ب5 اإلمام �ب ـ 

ا9قاربة والتشابه ب{ نصت كث� من االحاديث ا`بوية الBيفة � وجوه 
Ö طالب واأل اإلمام îالسابق{ وأوصيائهم عن ابن عباس قال رسول  نبياءبن أ

علمه وmQ نوح I سلمه وmQ ابراهيم I  من أراد أن ينظر إm آدم I: «9اهللا 
فلينظر إm هذا. قال: فنظر نا فإذا  ،mQ داود I زهدهوحكمه وmQ موI Å فطانته 

��»� بن اî طالب قد أقبل كأنما ينحدر من صبب�.  

I  9وتأكيد قو¥ � لسان ا`_  ،وائد هذا ا°ديث من جهةفولعل 
ياء I صوواأل نبياء9قامه وم�cه I اتصا¥ مع األ¼تلف األوقات واالحيان وصفاً 
cقاء صفات رموز االديان والرساالت وتعاهدهم ااألوصاف الرساWة الÉ Hورها 

جيل من بدء ا لق إm قيام بعد وا°جية � ا`اس جيًال  اإل�يةأمر الوصاية 
 9قام ا`_ ل رأس أهل ا�يت بعد ممّث  7فاإلمام � ابن اî طالب  الساعة.

ما بينه وب{  كاشïواال، وهو مقام الصلة 9ونفس الرسول ، :األئمة  بوأ فهو
I م�ان اcقريب  إنما هو ىواألئمة من جهة اخر، واالوصياء من جهة نبياءاأل

cواالوصياء كذلك. نبياءواأل :يل ب{ أئمة أهل ا�يت ثموا   
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cماثلية واcقاربية ب{ ية حال فإنك �د هذا ا°ديث I فرادته اأو� 
 ةرموز السماء إm االرض قد وحد ا9سلم{ واقالم ا9حدث{ I روايته بألفاظ كث�

وروايته اكË من  9دWل تأكيده من ا`_  وهو، ���� نبياءوصفات عديده لأل
نهج ا9 هذا  � اللبيبوال l#، مرة I مناسبات ¼تلفة I عدة أزمان وأماكن

وترسيخ معانيها I اوساط ا9سلم{ بطرائق  ،راد ا9عا� ا9أمور بهابوي I ايا`
� ×يع  :كذلك اثبات إلمامته الشاملة وأهل بيته  وهو ،عديدة ومتنوعة

الرساالت وختام االوصياء من  cقاء ب{ السابق{نقطة اال :هم صفوبا�يانات 
  � الرسالة ا اتمة.

Éمد بن � العاص® (من اعالم القرن من هنا يقدم `ا ا°افظ أ�د بن 
 اهللا تعاm السابق{ أنبياءو 7الرابع ا�جري) مفاهيم تقاربية تناظرية ب{ � 

مديات تطابقها واقعاً حياً I زمان  حويوض ،م الرساWةتهمن حيا مصاديق
Ö7����.  

عن «بسند ا°ديث عن ابن عباس  عæا9ولعل ابن شهر آشوب يؤ=د هذا 
وmQ موI Å  ،وmQ نوح I فهمه ،قال: من أراد أن ينظر إm آدم I حلمه 9ا`_ 

قال:  ،فلينظر إm هذا الرجل ا9قبل ،وmQ إدريس I تمامه و=ما¥ و×ا¥ ،مناجاته
فتطاول ا`اس فإذا هم بع\ كأنما ينقلب I صبب وينحط من جبل. تابعهما أنس 

فلينظر  ،وmQ موI Å بطشه ،I ßà mQ زهدهو ،إال انه قال: وmQ ابراهيم I خلته
 mقال: من أحب أن ينظر إ Ö mطالب. وروي انه نظر ذات يوم إ îبن أ Ö mإ

 ،وmQ داود I قوته ،وmQ سليمان I بهجته ،وmQ ابراهيم I سخائه ،يوسف I ×ا¥
 ،لق ßàوخلقه È ،: شبهت Wنه بل{ لوط9فلينظر إm هذا. وì خ· عنه 

وقوته بقوة  ،ة سليمانجوبهجته ببه ،وسخاءه بسخاء ابراهيم ،وزهده بزهد أيوب
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  .����» داود

Ö الرس 7 ومن لطائف االستدالل � مقامyمن خالل مصداقية  ا
الصفات اcمثيلة الشبهية I اإلمام أنه ال يمكن ان �مع �� هذه الصفات 

 نبياءهذا I مقابل األ ،بصفة واحدة منها حد إال Oن أفضل íن انفردأالرساWة ب
واكمل  اإل�يةفضل ا9وجودات أ فهو ،9 غ� ا`_ االكرم :واالوصياء 

من ا`_ االعظم  7 و9قام Ö؛ خاتمهم  واتمهم صفة ورفعة ومزية وهو نبياءاأل
9 Ö نت مزيةO 7  ُذلك ت I قارُب  ُ هم باجتماع فوقَ وتَ  ،نبياءاأل شابهُ وت

مصداق  وقربه من مقام الرسول األكرم والرسالة ا اتمة وهو ،:فيه صفاتهم 
وبه وصل إm  ،وبه ارتفع ،برسول اهللا �ف 7إن عليا .... «: 7قول الصادق 

أنا  القائل 7وÖ  ����»...إطفاء نار الBك وQبطال � معبود دون اهللا عزوجل
ة هذا التشبيه وال حاجة �يان سم ����»Oلضوء من الضوء« 9من رسول اهللا 
  ال ينفلت عن االعجاز ا�ال$ I مضامينه األسلوبية. الWاً بالغة وعمقاً د

Ö ة ا`بوية باإلمامWية الرساÐا9قاربة {بلوحت 7 و§فل الر I 
  : واالوصياء نبياءالصفاتية ب{ اإلمام واأل

   .Ðمة وهوما سلف ا°ديث عنه نبياءخصوصية مشابهته لأل :همااحدإ 

وì ذلك نصوص كث�ة  7مزية مقاربته واتصافه بالسيد ا9سيح  :ةHانيوا
 ةلفاظ ¼تلفأوب، I سنته و� لسانه I مناسبات عديدة 9ررها ا`_ االعظم ق

، �	��من القرآن الكريم آيمنها ما Oن سبباً I نزول  ؛� تنوع الزمان وا9|ن
�  7ري قال: 9ا قدم Ö عن جابر بن عبد اهللا االنصا «روى صاحب الغارات

: لو ال أن تقول فيك طوائف من 9بفتح خي· قال ¥ رسول اهللا  9رسول اهللا 
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 إّال  ال تمر بمأل امH ما قالت ا`صارى I عيÇ بن مريم لقلت فيك اWوم قوالً 
أخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك فيستشفون به ولكن حسبك أن 

وأنت م� بم�لة هارون من موÅ إال أنه ال  ،رثكترث� وأ ،تكون م� وأنا منك
وانك I اآلخرة غدا أقرب ا`اس  ،وتقاتل � سنH ،وانك تؤدي ع� ،ن_ بعدي

وانك أول  ،وانك أول من يرد Ö ا°وض غدا ،وانك غدا � ا°وض خليفH ،م�
ن وان شيعتك � منابر م ،وانك أول من يدخل ا�نة من امÓ ،من يكÇ م]

وان حربك  ،أشفع �م ويكونون I ا�نة ج�ا� ،نور مبيضة وجوههم حو¾
وان üيرة  ،عالنيتك عالنيH وانّ  ،وان üك üي ،وان سلمك سل® ،حر%

وان  ،وانك منجز عدú وان ا°ق معك ،وان و�ك و�ي ،صدرك ك²يرة صدري
مك ودمك كما وان االيمان ¼الط ° ،ا°ق � لسانك وì قلبك وب{ عينيك

pا°وض مبغض لك ،خالط °® ود Ö ب لك غدا  ،وانه ال يردÉ وال يغيب عنه
 Ö يرد ا°وض معك. فخر Óساجداً  7ح  Ö ثم قال: ا°مد هللا ا¿ي من

 ،� إm خ� ال·ية خاتم ا`بي{ وسيد ا9رسل{بّب حو ،وعلم� القرآن ،سالمباإل
عند ذلك: لو ال أنت يا Ö لم  9فقال ¥ ا`_  .منه Ö منه إm وفضالً  احساناً 

عنها  توضح صفة كæّ  7بة بعيÇ ا9سيح وا9قار�
��»يعرف ا9ؤمنون بعدي.
سيما  وال، 7لع\  نبياءكد هذه الَشبهّية باألأ 9ولم يقلها إال أنه  9ا`_ 

 فيك شبهاً  إنّ « :7 أنه قال لع\ 9عنه  دور فقد ىالسيد ا9سيح مرة بعد اخر
هود اW هوأبغض ،ا`صارى حÓ أنزلوه بم�لة ليس بها تهأحب ،من عيÇ بن مريم

هلك þI رجالن: «داللة ا°ديث بقو¥  7 وقد أكد Ö ،����»حÓ بهتوا أمه
 þI ب مفرط بما ليسÉ، مله شنئà آومبغض � I بهتَ ن يَ أ��«���� .  

من  هبيوقع فيه بعض É ما 7 وÖ 9ولعل مصداق حديث ا`_ 
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فقالوا فيه ما lرجهم عن ، I عبوديته هللا تبارك شأنه 7 مه�اوز حدù فهم مقا
من اعدائه حسداً وظلماً  7 ماعداء االما ىوì الطرف ا9قابل نر ،اإلسالم تماماً 

و� الطرف{ وجهان لعملة واحدة  ،7وصيه و 9وبهتاناً � اهللا تعاm ورسو¥ 
Ö مقارباً 9ع 7 جعلت منÇومن ، بعض ا`صارى خالل من 7 اناة عي

Wا
اإلمام 9ن سبقه دWل  لةُ اثَ مَ ف|نت مُ  ،هما اشتط عن طريق ا°ق ونهجههود ف
  . 7 فيه  نبياء� اجتماع مصاديق األ

Ö حق اإلمام I يفةBوتوصيفه بصفات  ،7 وتتالزم الروايات ال
I ترسيخ  9ث ا`_ مع أحادي :وتتعاضد مرويات أئمة ا�يت  ،نبياءاأل

امتداد 9ا سبق I  :وأوصيائهم وأنهم  نبياءمع األ :وتعظيم مقام إcقائهم 
ب� اüائيل وأوصياء  كنقباء، عB اا9ثل الصفاú والعددي كذلك. فهم اثن

Çمد، 7عيÉ جعفر « 9روي عن صادق آل îقال: إن اهللا تبارك  ،7عن أ
نس وجعل من بعده االث� عB وصيا منهم إm ا�ن واال 9 وتعاm أرسل Éمداً 

و� وÔ جرت فيه سنة من االوصياء ا¿ين بعد  ،من م� ومنهم من ب�
 7ث� عB. و-ن أم� ا9ؤمن{ او-نوا  ،�7 سنة أوصياء عيÉ9  Çمد

هللا فيه بهجره صلوات ا ةقمتحقّ  7ومصداق سنة ا9سيح  ���»� سنة ا9سيح 
 باختالف أو، هإW ومالت ،¥ تذّل  وقد عنها عراضهQو ها.عليه ا�نيا وزهده في

  :فرق ثالث � وتفرقهم، هيف ا`اس

 واإلمامة ةيالوال I مقامه من به تعاm اهللا أمر ما أصل � ¥ Éب {ب 
  .الكفر إm االسالم عن معتقده رجlُ  ما إm ذلك عن أخرجه ومن ،ةيوالوصا

 أو ميمر دةيلسل ضغبا9 هوديباW هيدمعا هيتشب I ليق حÐ Óداه ومن 
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  . 8 حيا9س ديالس

 É 9مد وI Ô منطبقة 7 حيا9س ديالس سنة مصداق Oن هكذا
  .والرسل نبياءاأل � من ×عها الH اإل�ية وصفاته

 مايوالس نبياءلأل Ö 7 وصف به يعت· ما ميوعظ ،يذكر ما لي× ومن
 االقتداء � àث فيه 7م ¥ من ò 7 حيا9س ديوالس 9 االعظم ا`_
Oف  9ولقد Oن I رسول اهللا  «:  تعاm اهللا يرجو أنه يد¸ من ¼اطباً  نبياءباأل

إذ قبضت  ،و=Ëة ¼ازيها ومساويها ،ودWل لك � ذم ا�نيا وعيبها. لك I االسوة
وزوي عن زخارفها. وQن  ،وفطم عن رضاعها، ووطئت لغ�ه أكنافها ،عنه أطرافها

َت إnَِ, ِمْن َخcٍْ َفِقcٌ ( :إذ يقول 7ت ثنيت بموs Åيم اهللا شئ
ْ
ْنَزل

َ
 )َرب� إ�Gِ �ِا أ

نه Oن يأكل بقلة االرض. ولقد Oنت خ ة ا�قل واهللا ما سأ¥ إال خ&ا يأكله أل
 7وQن شئت ثلثت بداود . �زا¥ وتشذب °مه ،ترى من شفيف صفاق بطنه
ويقول  ،فلقد Oن يعمل سفائف ا وص بيده ،ا�نةصاحب ا9زام� وقارئ أهل 

 I ن شئت قلتQلسائه أيكم يكفي� بيعها. ويأكل قرص الشع� من ثمنها. و�
فلقد Oن يتوسد ا°جر ويلبس ا شن ويأكل ا�شب. و-ن  ،7عيÇ بن مريم 

 ،وüاجه بالليل القمر. وظال¥ I الشتاء مشارق االرض ومغاربها ،إدامه ا�وع
 ،وال و� àزنه ،اكهته ورàانه ما تنبت االرض للبهائم. ولم تكن ¥ زوجة تفتنهوف

طيب بنبيك األ وخادمه يداه. فتأّس  ،وال طمع يذ¥. دابته رجاله ،وال مال يلفته
وعزاء 9ن تعزى وأحب العباد إm اهللا  ،فإن فيه أسوة 9ن تأÅ ،9طهر األ

. أهضم أهل ا�نيا ولم يعرها طرفاً  ،ا قضماً ثره. قضم ا�نيا9تأ' بنبيه وا9قتص أل
وأ�صهم من ا�نيا بطنا. عرضت عليه ا�نيا فأب أن يقبلها. وعلم أن اهللا  ،كشحا

وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن  ،وحقر شيئا فحقره ،سبحانه أبغض شيئا فأبغضه



 

 

 

 ��
���

� 
�	


�
��

 
 �

�	
 ��

�
�


���
 �

��
��

�� 

)� 

ه شقاقا هللا فينا إال حبنا ما أبغض اهللا ورسو¥ وتعظيمنا ما صغر اهللا ورسو¥ لك# ب
 ،و#لس جلسة العبد ،يأكل � االرض 9وÉادة عن أمر اهللا. ولقد Oن 

. ����»وير=ب ا°مار العاري ويردف خلفه ،ويرقع بيده ثوبه ،وlصف بيده نعله
 وهو 9 االكرم ا`_ وÔ دعن وصفاتهم نبياءاأل مقام ذلك من تتصور ان ولك

 وا�عوة ايا�ن I الزهد أساسها الH والصفات هيوالتشب لياcمث I نهميب #انس
mماث\ ب{  ،عزوجل اهللا إcا úال± الصفاcواصل واcوأخالك م] �د سبل ا

Çيتوسد ا°جر ويلبس ا شن ويأكل ا�شب. ( ا¿ي 7 وصف روح اهللا عي
ا9وصوف بلبس ا شن ، تراب بوأوبينه صلوات اهللا عليه فهو ) و-ن إدامه ا�وع

 ����ولك أن تقرأ كتابه اÐ mمله � ا�Íة ، والصيام والقياموأكل ا�شب 
  .:واألوصياء فيه  نبياءWتب{ لك حقيقة تماثل صفات األ

 أعظم فما«: قائالً  بهم للتأ' مصداقاً  ا طبة آخر I نفسه من #عل ثم 
 قعتر لقد واهللا ،عقبه نطأ وقائداً  ،نتبعه سلفاً  به نايعل أنعم {ح عندنا اهللا منة

Hهذه مدرع Óقال ولقد ،راقعها من تيياستح ح y فقلت تنبذها؟ أال قائل :
  .����»ىال² القوم àمد الصباح فعند ع� اغرب

 بمطابقة دسج قد 9 االعظم ا`_ أن إm االشارة القول نافلة ومن
 جعله أن ومؤتمناً  ومستحفظاً  اً يوص 9 همنوم�cه  Ö7  اy مقامَ رس ليوتمث
 I ¥ ¼اطباً  9 فقال موÅ من هارون بم�لة) عليهما اهللا واتصل( منه

 رابعة I الشمس ظهور حد بلغت متواترة ة�كث ومناسبات، ومنازل مقامات
  . ����»بعدي ن_ ال أنه إال موÅ من هارون بم�لة م� انت«: ا`هار

 ومقامها ،شأنها مَظ وعِ  8 موÅ عند هارون بم�لة 9 ا`_ �وتذك
 هنا فاإلشارة ،ميالكر القرآن مفاصله بعض {ب قد أمر 7 موÅ لةرسا من



 

 

�
�
���

�� 
�

���
� �

� 
:

!"
�#

 �$
% 

��
��

� &
�& 

 �
  

)+ 

 مقام مَظ وعِ  ،الرساالت I ةيوالوال ةيالوصا بمقام هياcنو {ب ا�الالت هايف تتالحم
Ö 7 I ىجر وما ،مامةاإل I جرييس السابقة األمم I فا9عادلة ،األمة هذه I 

 وهوما ،وأمته 9 ا`_ {ب Ö 7 معادلة G وقومه موÅ {ب هارون م�لة
   .: تهيذر وì هيف ةيالوص تتابع إm اإلشارة عن فضالً ، Oن

 مومشابهته نبياءباأل Ö 7 اإلمام فيتوص ظاهرة من ملمح هذا
  . العبارة عن تغ� ا9جال هذا I االشارة ولعل، ����¥7

  

 اإلل� ا�ثل( 3 الزهراء فاطمة دةيالشه قةيوالصد 3 ميمرج ـ 
  :)الطاهرة قةيلصدل

 {ب واcماثل اcقارب :تيا� أهلو الكتاب أهل {ب قةالالع اتي�ل من
 ،3الزهراء فاطمة دةيالشه قةيالصد {وب 3 حيا9س أم العذراء ميمر دةيالس

 وجوه جاءت) واالسالf pيا9س( انياألد I اyالرس ثرهماأو عيالرف و9قامها
 الواحدة تهايومرجع ،بعضها مع ةيالسماو االتالرس تماسك cقرر نهمايب التشابه

I قارب صور أوضح من ولعل، ومقاصدها اتهاي´ �انسcعاضد اcوا I ايا9زا 
  .ذكرهما من ميالكر القرآن عليه نص ما نهمايب اإل�ية واالوصاف

 مرة نيعB من اكË 3 ميمر بذكر ديا9ج الكتاب اتيآ حفلت فقد
Ícةيثان عنها ةيانكوال ،مرة سمهااب حيبا ��	بمقامها مةيالكر اتياآل ونوهت، � 

 للنبوة بالنسبة تهاايوخصوص تهايوحج ،اإلل« االجتباء I وم|نتها ميالعظ
: تعاm قو¥ منه وا9جتباة وا9صطفاة ،ا9الئكة من ا9حدثة 3 ف« ،والرسالة

َمالئَِكُة يا َمْرَيُم إِن, اَهللا اْصَطفاكِ (
ْ
َرِك وَاْصَطفاِك Iَ نِساِء  َوfِْذ قالَِت ال َوَطه,

عالَِم5َ 
ْ
 � معطوفة أنها ةياآلI  �اcعب لطائف لي× ومن ،)©*عمران: ()ال
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إِن, اَهللا اْصَط� آَدَم َونُوحاً َوآَل إِْبراِهيَم َوآَل ( :تعاm قو¥ I نبياءاأل اصطفاء
عالَِم5َ 

ْ
 ىبمستو« Oن اصطفاءها ان � ةإشار هيوف ،)++آل عمران: ( )ِعْمراَن Iََ ال

 تهيماه Îتلف اً ينبو اصطفاءً  اي ميابراه وآل ونوح آدم من نبياءاأل اصطفاء
 اتيÈصوص الرجال خسن I إال تكون ال الH واإلمامة ا`بوة اتيثيح Òسب

 ها�تطه ثم ومن اهللا لعبادة قبو�ا هو االول فاصطفاءها ،Òثها Éل هنا سيل
 نشأتها من تتدرج االصطفاء فمراحل ،تهي°ج اصطفائها ثمþ من و اهللا بعصمة
,ïج وتكتمل ها�بتطه وتÒتهاي« ��
ظ يلح القرآ� 3 ميمر ¿كر وا9تأمل �
 G الH اإل�ية والعصمة الرساWة ةيوا°ج سيواcقد مياcعظ مفاده سياقياً  تعريفاً 

 ،ىاالخر انياالد عند تصوراتها عن lتلف لعلهو ،بها االسالp االعتقاد مدار
  .���� 7 حيا9س ديوالس G ههاأWت مايوالس

I نبياءاأل بذكر ا9حاطة 3 العذراء ميمر دةيلسل القرآنية لصورةا ا9قابل 
 3 دةيالشه قةيالصد 9قام وأشارته، ميالكر القرآن حيتلو تلحظ ،والرساالت

 بها هياcنو I ألوèا العنوان وهو ،)عليهم اهللا صلوات( ¥آو ا`_ بذكر Éاطاً 
َج (، �����اcطه ةيآ أر-ن من ف« ،اً يقرآن َوقَْرَن ِ� ُنُيوتُِكن, َوال َيَ�,ْجَن َي3�َ

ُ إِن,ما يُِريُد اُهللا  ِطْعَن اَهللا َوَرُسو�َ
َ
�ةَ وَأ الةَ َوآي5َِ الز, قِْمَن الص,

َ
وP وَأ

ُ
ِة األ اِهلِي,

ْ
ا�

ْم َيْطِهcاً  zُِْذِهَب َقْنُكُم الر�ْجَس 
ُ
َر� َْيِت َوُيَطه� ْهَل ا�ْ

َ
 والعلم ،)++األحزاب: ( )أ

ُرونَ (: I قو¥ تعاm بالكتاب ُمَطه,
ْ
ُه إِال, ال  با¿كر وا9خصوصة، )-ýالواقعة: ( )ال َفَمس3

I آل( ا9باهلة ةيآ عن فضالً ) +© /ىالشور( والقر. ةا9ودّ  ةيوآ ،ا�هر سورة 
  .ها�وغ) �»/عمران

 جهة من ها�وغ اتياآل هذه I 3 دةيالشه قةيالصد بمقام العتقادوا
 واإلل« ساyالر ا9قام É Iمد آل مع واشïاكها، والعلم ةيوا°ج والعصمة �اcطه
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 اهللا صلوات( و=ماالتهم لوجودهم ةينيتكو ضيف واسطة«و نورهم مصدر G بل
 9 وآ¥ ا`_ ةيحجو ةيوال كون سبقها من � حجة أنها ستلزمي ���»عليهم

 الشاملة ا اتمة واإلمامة ةيوالوصا ،ا اتمة والرسالة ا اتمة با`بوة سبقهم من �
  .السابقة ةيالسماو انياألد � ةيالعا9

 نساء دةيس 3 فالزهراء ،9Ðها نساء دةيس 3 ميمر دةيالس Oنت فإذا
  .نيخرواآل {األول من {العا9

  :ىخرأ وبعبارة

àقد درجات بأ� ديا9ج الكتاب ررc3 ميمر دةيالس مقام ذكر سيا 
 سمة àمالن نيمشهد I نهمايب ماثليو ،3 الزهراء فاطمة الطاهرة قةيوالصد
 اتيفَط صالمُ  ثاتا9حدّ  راتطهّ المُ  من ف
هما ،واالستنباط رواcدبّ  راcفكّ 
 ةياcضح رجال وأمهات ،وفيضها السماء رساالت قواعد أس�  وهما ،اتبَ ا9نتجَ 

  .أرضه I تعاm اهللا sمة ليسب I والفداء

 ر�ته ضيلف ومقاماً  ،وروحه تعاm اهللا ل³مة موضعاً  3 مريم Oنت فلقد 
 ديالس دعوة I الرÃ قطب تكون ان 3 ميمر دةيالس أمر من و-ن ،ورساcه

 خالل من ةيحيا9س ودعوته ،اإل�ية بسافرته ساyالر االعتقاد وقاعدة ،حيا9س
ُه ( تعاm: قال ،زمانها أهل � تهايوحج االصطفا/ مقامها م,

ُ
َنا اْنَن َمْرَيَم وَأ

ْ
وََجَعل

 I مشفوÐً  سمهاا فجاء ،�ª0ا9ؤمنون: ( )آيًَة َوآَوْيناُهما إِ� َرْبَوٍة ذاِت قَراٍر َوَمِع5ٍ 
  .ورساالتهم : نبياءاأل بذكر Éاطاً  أو 7 حيا9س ديالس بذكر ة�كث اتيآ

I 3) عمران بنت ميمر( زمانها سةيقد عن القرآ� ا9شهد هذا مقابل 
 أم دةيالشه قةيالصد مقام إm �ويش ميالكر القرآن ينّص  3 حيا9س ديالس أم
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اcفّكر واcدبّر  I واسعاً  أفقا يعتمد وبنهج آخر بأسلوب ولكن 3 هايأب
  واcبI Íّ تو=يد ا9طالب اآلتية :

 ،جتباءم|نتها I � مقامات االصطفاء واال وعظم ،م�cها انيب :والً أ
 ا°جة ومناط) تيا� أهل أئمة( ابنائها عن كونها مصدر فيض 9قامات فضالً 

  .) {ا×ع عليهم اهللا صلوات( عليهم

 ال حيواcلم هياcنو جهة من Òقهم ا`ازلة اتياآل عي× I اشïاكها :اً يثان
 � تعتمد الH ةيالقرآن ا9عارف أüار نم اً üّ  ذلك I ولعل، حيواÍc ا`ص

 والعناء با�ذل العقائدي مانياال إm والوصول واالستنباط االستدالل إm ا�عوة
 جهة ومن ،جهة من هذا .اءيباألش �يقاb Wيا°ق لالعتقاد وصوالً  ،الفكري

 ،هاتنم| انيب جعلو 9ى ُشِفع هذا ا9نهج القرآ� بتقرير ا`_ األكرماخر
Ícو شأن من العظيم هاقامبم حيواWاالطهار بنائهاأو 9 ا`_ ةمسؤو : ،

 من : وبأبنائها بها تعلق ما � I 3 الطاهرة قةيالصد Oنت ثا�ة جهة ومن
 قيصادا9 من مصداقاً  أو ،ال�ول اسباب أر-ن من ر=ناً  إما ةيالقرآن اتياآل

 أهل أئمة وبنصوص 9 _ا` لسان � اcامة ال|ملة وجوهها I ةي�اcفس
  .انفسهم : تيا�

يفرض نفسه فكريا  تساؤل � سلف íاـ  م] وأخالكـ  بيأج وأكاد
 قةيالصد تذكر ولم، 1احة 3 ميمر مةيالكر اتياآل ذكرت 9اذاوتفس�يا 

 السماء I وشأن مقام من ما�ا � واضحة وبعبارة ،ا`ص حيبÍ 3 الطاهرة
 3 ميمر ذكر {ب نظم ترابط ثمة عل# تعاm اهللا تابك أن مايوالس ،االرض قبل

  ؟ مثلما هو واقع وواضح I السنة ا`بوية، 9 دةيالشه قةيوالصد

 واcماثل اcقارب وجه I ا9طلب صلأ مع و�انساً ، م� عما فضالً  :أقول
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 قةيوالصد، سةيالقد ميمر( ميالكر القرآن I اتيوا9جتب ثاتوا9حدّ  راتا9طهّ  {ب
 اتيوا9سم عالماأل ذكر I مايوالس، ةي�اcعب ميالكر القرآن بإن أساW) دةيهالش

 {ب ع�م الH ة الواقعيةيصداقا9 ومقاصده ،تتبع وتنسجم مع ´ياته ا�الWة
 سبب فإن ¿ا من جانب آخر؛ ال�ول وأسباب ،من جانب القرآ� اقيالس معا�

 ،)ةيوا9صداق ةيا9فهوم( ةي�فساc هيومعان القرآ� اقيالس عن يكشف ال�ول
 ةيالكنا أن علماً  ،وتنوّعها عظمةا9 اتهيآ I �اcعب باWأس cعدد الً يتعل ويقدم
 I وأس� ،ا9قام I بلغأ يكون اً يقرآن بها حيواÍc قيا9صاد صيتشخ بلوازم
 9رادا دي§د I واعالناً  ،نصاً  اتيللمسم واألداء حياÍc حكم I ولعله ،ا�اللة

السنة ا`بوية  والريب أنّ  ،وتشخيص ا9صداق من دون اcباس، ه�غ دون
ـّن وا9وضح وا9ف²ّ لµ من يشتبه عليه ا9عæ وتقريراً  وفعالً  الBيفة(قوالً  ) ا9بي

أو القرب من دالالت ا9راد اإلل« بيانا لآليات أو مصداقا  ،أو يغفل عن الوصول
بْناَءنا (: ذكرهُ  جل قو¥ وG لةا9باه ةيآ I و`ا، للمفاهيم

َ
َفُقْل تَعالَْوا نَْدُع أ

ْغُفَسُكمْ 
َ
ْغُفَسنا وَأ

َ
بْناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم وَأ

َ
) نساءنا( فلفظ ،)�»آل عمران:()وَأ

 I اً يانيوب اً الWد l# أن مكني ال Éدداً  مصداقاً  3 دةيالشه قةيالصد � دال
 أن ولك ،صالً أ قرآ�ال للمفهوم ا9وضو¸  ارðا ا9صداق أو ال�ول أسباب

  نموذجاً ال � سبيل ا°Í والقيد .أمثًال و ��	��اcفس كتب من ثلة I تنظر

ìتج أن مكنيال أنهجازما  عتقدأ يقي� وà � عرفونهميال بمن ا`صارى، 
 
ُ
نا فضال ريد بذلك أهل ا�يت ا مسة من ا9كæ عنهم بـ(أبناءنا ونساءنا وأنفسوأ

 أن �د بل ،ها�وغ وا9ودة ،�اcطه اتيآل بالنسبة االمر و=ذا، عن ا�ا¸)
 وهذا : تيا� أهل ابنائها حق I نزل ما � I كةي� 3 الطاهرة قةيالصد
Bعليها ا9تقدّمات من ها�غ � تهايوأفضل مقامها وجوه من وجه هو إنما كيالت 
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I ن ،واالصطفاء االنتسابQك و þن íسبقها ن  I ًاالخر الرساالتزمانا.  

 هميف بما وفضيلتهم ـ {Ýتمع تيا� أهل ايمزا إظهار نأ I بيوالر
 I اy وا`ظم اإلل«الرس ا9قام من هيف إنما ةيالقرآن اتياآل I ـ دةيالشه قةيالصد

 :وآ¥ ا`_ عنها أنبأنا سلسلة I اآلخر مقام أحدهم اميوق زهميوتمام تكامله
  ...ها�وغ وا9ودة ،�واcطه ا9باهلة اتيآ Ý} Iتمع òً  تراهم اوهكذ

 : تيا� أهل أو 3 الزهراء ذكر ةيوتسم صيتشخ عدم وهمتَ إذاً 
 يكون كاد يالقرآ� ا`ص I) ةّي ح قيمصاد وجودهم مع( بأسمائهم عموماً 

ات 9رادتبعا  واآلخر {ا° {ب يثار ولعله، عI � Í حا�اً  داً يوجد، ماً يقد
 استح  أن� إّال  ،ما Âن فيه حدود عن lرجقائليها واعتقاداتهم وتعليل ذلك 

 ا ارð ا9صداق اغناء عدم توهم ىمد 9عرفة 7الصادق لإلمام �بص أî سؤال
 حقأ ةيا ارج ةيا�ل الواضحة ةيالفعل قيا9صاد نا وا°ق ،ةيالتسم عن ا9وضو¸
 بقول مف²ة موضحة نةيمب كونها مع اتيالتسم من واالعتقاد والفهم باالعتماد

 7أباعبدا÷ سألت«: قال موضوÐتهو وعلله ال�ول أسباب ديوبتعض ،وآ¥ ا`_
ِطيُعوا(: وجل عز اهللا قول عن

َ
ِطيُعوا اب,  أ

َ
وِ   الر,ُسوَل  وأ

ُ
ْمرِ  وأ

َ
: قال. )ِمْنُكمْ  األ

  . »: وا°س{ وا°سن، طالب أî بن I Ö نزلت«

 كتاب I : بيته وأهل عليا يسمّ  لم ¥ فما: يقولون ا`اس إنّ : ¥ تفقل
  :فقال: قال؟ وجل عز اهللا

، ثالثا �م اهللا يسمّ  ولم الصالة عليه نزلت 9 اهللا رسول إن: �م قولوا«
 ولم الز-ة عليه ونزلت، �م ذلك ف² ا¿ي هو 9 اهللا رسول Oن حÓ، أربعا وال

 ذلك ف² ا¿ي هو 9 اهللا رسول Oن حÓ، درهما ادرهم أربع{ � من �م يسم
 ف² ا¿ي هو 9 اهللا رسول Oن حÓ، سبعا طوفوا �م يقل ولم ا°ج ونزل، �م
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  .�م ذلك

ِطيُعوا( ونزلت
َ
ِطيُعوا اب,  أ

َ
وِ   الر,ُسوَل  وأ

ُ
ْمرِ  وأ

َ
 I Ö ونزلت )ِمْنُكمْ  األ

 ،مواله فع\ مواله كنت نم:  I Ö 9 اهللا رسول فقال، : وا°س{ وا°سن
 قاليفرّ  أن وجل عز اهللا سألت فإ�، بيH وأهل اهللا بكتاب أوصيكم :9 وقال

 أعلم فهم، تعلموهم ال: وقال. ذلك فأعطا�، ا°وض Ö يوردهما حÓ بينهما
  .ضاللة باب I يدخلو=م ولن، هدى باب من lرجو=م لن إنهم: وقال. منكم

 وآل، فالن آل Ðهاالدّ  بيته أهل من {يب فلم 9 اهللا رسول سكت فلو
 اب,  يُِريدُ  إِن,ما(:  9 `بيه تصديقا كتابه I نزل وجل عز اهللا ولكن، فالن

ْهَل  الر�ْجَس  َقْنُكمُ  zُِْذِهَب 
َ
َْيِت  أ

ْ
مْ  ا�

ُ
َر�  وا°سن Ö ف|ن، )َيْطِهcاً  وُيَطه�

، سلمة أم بيت I، الكساء §ت 9 اهللا رسول فأدخلهم، : وفاطمة وا°س{
: سلمة ام فقالت. وثق\ بيH أهل وهؤالء، وثقال أهال ن_ لµ إن، اá: قال ثم

  :فقال؟ أهلك من ألست

  .وثق\ أه\ هؤالء ولكن، خ� إm إنك

 فيه بلغ ما لكËة، با`اس ا`اس أو� O Öن 9 اهللا رسول قبض فلما
 Ö يستطيع يكن لم Ö م� افلم،  بيده وأخذ،  للناس وأقامه،  9 اهللا رسول

 من واحداً  وال، Ö بن العباس وال، Ö بن Éمد يدخل أنـ  Wفعل يكن ولم ـ
، فيك أنزل كما فينا أنزل وتعاm تبارك اهللا إن:  وا°س{ ا°سن لقال إذا، و�ه
 وأذهب، فيك بلغ كما 9 اهللا رسول فينا وبلغ، بطاعتك أمر كما بطاعتنا وأمر
  . عنك أذهبه كما الرجس عنا

 أن يستطع لم توì فلما، لك·ه بها أو� 7 ا°سن Oن Ö 7 م� فلما
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ولُوا(:  يقول وجل عز واهللا، ذلك Wفعل يكن ولم، و�ه يدخل
ُ
رْحامِ  وأ

َ
 َنْعُضُهمْ  األ

 اهللا أمر: 7 ا°س{ لقال إذن، و�ه I فيجعلها )اهللاِ  كِتاِب  ِ�  بَِبْعٍض  أو �
 كما 9 اهللا رسول I وبلغ، أبيك وطاعة بطاعتك أمر كما اعHبط وتعاm تبارك

  .أبيك وعن عنك أذهب كما الرجس ع� اهللا وأذهب، أبيك وì فيك بلغ

 يد¸ أن يستطيع بيته أهل من أحد يكن لم 7 ا°س{ إm صارت فلما
 ولم، عنه األمر يÍفا أن أرادا لو، أبيه و�، أخيه � يد¸ هو Oن كما عليه
: اآلية هذه تأويل فجرى، 7 ا°س{ إm أفضت ح{ صارت ثم، Wفعال ونايك
ولُوا(

ُ
رْحامِ  وأ

َ
 ا°س{ بعد من صارت ثم ،)اهللاِ  كِتاِب  ِ�  بَِبْعٍض  أو � َنْعُضُهمْ  األ

 بن Éمد إm 7 ا°س{ بن Ö بعد من صارت ثم، 7 ا°س{ بن لع\
Ö7«�	��.  

 9 ا`_ كشفها قد 3 قةيالصد الزهراء ةيخصوص أن تنتجنس نأ و`ا
 دةيبالس عالقتها تصور I مايوالس ،ها�وغ اتياآل هذه خالل من : وآ¥
ن م عليها الزهراء وتفاضل ،°اظ منوتماثلها  صفاتهما تطابق ىومد ،3ميمر

  .خر°اظ آ

 ا¿هن وانÍاف اcوهم دفعو نقض الرساWة ناتايا� هذه وقد أكدت
 ،القرآ� مقامها � اعتماداً  3 الصديقة الك·ى � ميمر السيدة ةيألفضل

Ícالزهراء مقام ـعند الغافل{ والواهم{  ـ يتصور لم {ح � ،باسمها حيوا 
yها  الرساcميومفاه داتا9ر اً يح مصداقاً  بوجودها سبقها من ندع الشاملةوم� 

  .ةيالقرآن ا`صوص

 I 3 ميمر � 3 قةيالصد ةيافضل 9 ا`_ صف¿ا جاء تقرير وو
Ëحاً ملمّ  ،موقف من اك mالوقت نفسه ا I مرتبتها وعلو 3 ميمر وم�لة مقام 
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تكون  ةيإ� ةسّن  وهو نهمايب اcفاضل ن�ي ال االمر وهذا ،النساء داتيس كونهما
 � و� ،بصاحبها تقïن الH الرساWة ةوا9سؤوW اإلل« صطفاءجتباء واالتبعا لال

 وعنده يوم ذات جالساً  Oن 9 اهللا رسول إن«: قال عباس ابن عن روي فقد حال
 Hيب أهل هؤالء أن تعلم إنك اá: فقال : {وا°س وا°سن وفاطمة �

 وÐد ،واالهم من ووال ،أبغضهم من بغضاو ،أحبهم من حبباف Ö ا`اس كرمأو
 � من {معصوم رجس � من نيمطهر واجعلهم ،أÐنهم من وأعن ،Ðداهم من

 .{العا9 نساء دةيلس وQنها] ... فاطمة يع�: [قال ثم .القدس بروح دهميّ أو ،ذنب
 بنت مي9ر ذاك: 9 ا`_ فقال ،9Ðها نساء دةيس أG 9 اهللا رسول يا: ¥ ليفق

  . ��	�»...نيخرواآل {األول من {العا9 نساء دةيس ف« فاطمة ابت� افأمّ  ،عمران

 انهميب عند 3 فاطمة أمهم م�لة � : تيا� أهل ديتأك وتلحظ
 عن أخ·ë 7 عبدا÷ ألî قلت«: قال عمر بن ا9فضل فعن االكرم ا`_ لقول
 9Ðها؟ نساء دةيس أG »{العا9 نساء دةيس إنها«: فاطمة I 9 اهللا رسول قول

 {األول من {العا9 نساء دةيس وفاطمة ،9Ðها نساء دةيس Oنت مي9ر ذاك: فقال
  .��	�»نيخرواآل

 ،3 العذراء ميمر دةيالس مقام {ب وتقارب تماثل ثمة نأ إm أخلص
 ا الق ةيعنا موضع Oنتا íن فهما 3 الزهراء فاطمة دةيالشه قةيالصد دةيوالس

 اختصت 3 الزهراء أن إال، النساء دتايس فهما واصطفائه تهيورÐ ،واجتبائه
 من أنهما كما ،9Ðها نساء دةيس 3 ميمر و-نت، نيخرواآل {االول نساء دةيبس

 من وهما ،��	�تيب أهل بشهادة 3 والزهراء، القرآن بشهادة ميمر ،ثاتا9حدّ 
 ،اإل�ية واإلفاضات بالكرامات وا9خصوصات ،ديا9ج الكتاب بنص ا9طهرات

 اطمةــوف ، 7 حيا9س ديالس أم ميمر {تيالسماو {للرساc ا�عوة قاعدة وهما



 

 

 

 ��
���

� 
�	


�
��

 
 �

�	
 ��

�
�


���
 �

��
��

�� 

�� 

 بعد ةيوالوال وا الفة ة ا`_ايح I اإلسالمية ا�عوة عن فعةوا9دا هايأب أم
 ،دةيعد اتيبآ ميالكر القرآن I اإلل« ا طاب كتاي� وهما، 9 شهادته

 عليها ا9نصوص ،بها اÍ9ح 3 ميمر لّـ تمث I ةيþ ميَ قِ  ةيروح شبكة أوضحت
 وا`ظر اcأمل I هدفاً  هاإW ا9شار ،عنها ا9ك� 3 الزهراء لفاطمة ،اً يقرآن

 عن. واالستنباط االستدالل من ا9ستخلص واالعتقاد، لالطمئنان ةي́و واcفكر
îعمران ةبنا ميومر«: قال 7 الصادق عبدا÷ أ Hمثالً  فرجها حصنتأ ال 

 � تهايذر فحّرم فرجها احصنت فاطمة إن: وقال 3 لفاطمة اهللا �ب
  .به العالم فاهللا سواه اوم وعرف ذكر íامن فيض  ضيغ هذا �		�»ا`ار

  

  : نبياءواأل 7 5اbس االمام 5ب والتشابه ا¡قارب) د

 ،والرساالت نبياءاأل وارث 7دالشهداءيس يكون أن القول من بدÐً  سيل
 لسان � ةيالسماو الكتب بهم تبBّ  نيا¿ الكساء أصحاب من ا مسة آخر فهو

 مع يظهر 7{ا°س عبدا÷ ألî واcماثل التشابه أجç ولعل، �
	�هاأنبيائ
 بن ßà اهللا ن_ مايوالس، رساالتهم ليسب I أرواحهم قدموا نيا¿ اهللا أنبياء

 ا`_ بB فقد ،واcقارب اcماثل مالمح 7 ماماإل مع ¥ تلمحُ  ا¿ي 8ايز=ر
 باسم يسم لم ،والدته قبل ايز=ر به بß  BّحW االمر و=ذا، والدته قبل {با°س
 وبكت مظلوماً  قتل àß ،قبله أحد باسمه يسم لم àßو، قبله أحد {ا°س

 و ،دما عليه واالرض السماء
ُ
 رأسه ووضع لياüائ ب� ايبغا من بÊ إm رأسهي هدأ

 ،دماعليه  واالرض السموات وبكت ،مظلوماً  قتل 7 {وا°س ،هعدوّ  يدي {ب
 ðِبرأسه ءو mأمامه ووضع ،ةيمعاو بن ديزيالطاغية  إ، mوجوه من ذلك �غ إ 

 أن �د أن ذلك بعد باً يغر سيفل ß 7وà 7 {ا°س {ب ��	�التشابه
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 لسان � 7 {ا°س Oن كما ،��	�ثهيأحاد àß I ذكر من يكË 7 {ا°س
 7 العسكري اإلمام مع الق® عبدا÷ بن سعد ثيحد I كما 7 ايز=ر

: تعاm قو¥ عن سؤا¥ هايوف )الBيف فرجهتعاm  اهللا عجل( األمر صاحب وا°جة
 )كهيعص(قلت: فأخ·ë يا ابن رسول اهللا عن تأويل «، )� مريم:( )كهيعص(

ثم قصها �  ،أطلع اهللا عليها عبده ز=ريا ،قال هذه ا°روف من أنباء الغيب
وذلك أن ز=ريا سأل ربه أن يعلمه أسماء ا مسة فأهبط عليه ج·ئيل  É9مد

ذا ذكر Éمدا وعليا وفاطمة وا°سن وا°س{ üي عنه ف|ن ز=ريا إ ،فعلمه إياها
فقال ذات  ،ووقعت عليه ا�هرة ،وQذا ذكر ا°س{ خنقته الع·ة ،وا�ç كربه ،همه

pإذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همو yذا ذكرت  ،يوم: يا إل« ما باQو
 )كهيعص(وقال:  ،فأنبأه اهللا تعاm عن قصته؟ ا°س{ تدمع عي� وتثور زفر�

 .7 وهو ظالم ا°س{ ،"اWاء" يزيدو "ا�اء" هالك العïة.و "فال|ف" اسم كربالء.
"الصاد" ص·ه. فلما سمع ذلك ز=ريا لم يفارق مسجده ثالثة أيام و "الع{" عطشه.و

وأقبل � ا�|ء وا`حيب و-نت ندبته (إل«  ،ومنع فيها ا`اس من ا�خول عليه
 إل« أتلبس علياً  ،ك بو�ه إل« أت�ل بلوى هذه الرزية بفنائهأتفجع خ� خلق

! ثم Oن ؟كربة هذه الفجيعة بساحتهما) إل« أ§ّل  ،وفاطمة ثياب هذه ا9صيبة
واجعل Éله  ،وصياً  وأجعله وارثاً  ،به عي� � الك· تقرّ  اá ارزق� و�اً «يقول: 

حبيبك  ثم فجع� به كما تفجع Éمداً  ،فإذا رزقتنيه فافت� Òبه ،ا°س{ م� Éّل 
ßà ستة أشهر و�ل ا°س{ و بو�ه) فرزقه اهللا ßà 7فجعه به. و-ن �ل 

	� »كذلك�.  

 ووجوه معا� من وذلك ،ولسانه ميابراه قلب I 7 {ا°س ذكر ىوجر
 نب الفضل عن« ،)�0ý الصافات:( )َوفََديْناُه بِِذْبٍح َعِظيمٍ ( :ذكره جل قو¥ �تفس
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 يذبح أن 7 إبراهيم تعاm اهللا أمر 9ا: « يقول 7 الرضا سمعت:  قال، شاذان
 ذبح قد يكون أن 7 إبراهيم تمæ، عليه أنز¥ ا¿ي الكبش إسماعيل ابنه م|ن

 يرجع ما إm قلبه ل�جع، م|نه الكبش بذبح يؤمر لم وأنه، بيده 7 إسماعيل ابنه
mأهل درجات أرفع بذلك فيستحق، يدهب و�ه] أعز[ يذبح ا¿ي الوا� قلب إ 

  .ا9صائب � ا�واب

Ãه وجل عز اهللا فأوWأحب من، إبراهيم يا:  إ bك خلWرّب  يا:  فقال؟ إ ،
، إبراهيم يا:  إWه وجل عز اهللا فأوÉ .Ãمد حبيبك من إy أحب خلقا خلقت ما

  .نفÙ من إy أحب هو بل: فقال؟ نفسك أو، إWك أحب فهو

 � ظلماً  و�ه فذبح:  قال. و�ه بل:  قال؟ و�ك أو، إWك أحب هفو�: قال
 ذÒه بل، رب يا:  قال؟ طاعI H بيدك و�ك ذبح أو، لقلبك أوجع أعدائه أيدي

، Éمد امة من أنها تزعم طائفة إن، إبراهيم يا: قال. لقل_ أوجع أعدائه أيدي �
 بذلك فيستوجبون، الكبش يذبح كما، وعدواناً  ظلماً  بعده من ابنه ا°س{ ستقتل
 وجل عز اهللا فأوÃ، يب� وأقبل، قلبه وتوجع، ¿لك 7 إبراهيم فجزع. غض_

 � éزعك بيدك ذÒته لو إسماعيل ابنك � جزعك فديت قد، إبراهيم يا:  إWه
 قول فذلك. ا9صائب � ا�واب أهل درجات أرفع لك وأوجبت، وقتله ا°س{

 7{ا°س اإلمام فداء أن يتوهم وقد، ��
�»)َعِظيمٍ  بِِذْبٍح  يْناهوفَدَ (:وجل عز اهللا
 وهو ،7 اإلمام � الرتبة وعلو ،ةياألفضل داللة من هيف 7 ليإسماع �ده

 هاأنبيائب انياألد خالصة أنهم مايوالس، : تيا� أهل بمقامنعتقده  ما Èالف
 خيالش عّلق وقد ،اهاوجوهر الرساالت وملت� السماء وL ومنت5 ،و=تبها ورسلها

Ùن ا9راد « فقال ذلك � 1 ا9جلO قد اورد � هذا ا · إعضال وهو أنه إذا
ال يكون ا9فدى عنه أجل رتبة من ا9فدى به  7با¿بح العظيم قتل ا°س{ 
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مع ؟ فكيف من غ�هم :فان أئمتنا صلوات اهللا عليهم أ�ف من او¾ العزم 
بما دونه I ا طر  ءاcعويض عن ال6 ،لفداءأن الظاهر من استعمال لفظ ا
9ا Oن من أوالد إسماعيل فلو Oن ذبح  7والBف. واجيب بأن ا°س{ 

 7إسماعيل من و� :نبياءاألئمة وسائر األ يوجد نبينا و=ذا سائر إسماعيل لم
 7فإذا عوض من ذبح إسماعيل بذبح واحد من أسباطه وأوالده وهو ا°س{ 

بح الµ وعدم وجودهم بال³ية بذبح واحد من األجزاء فكأنه عوض عن ذ
Èصوصه وال شك I أن مرتبة � السلسة أعظم وأجل من مرتبة ا�زء Èصوصه. 

بل فيه أنه فدى جزع إبراهيم  ،وأقول: ليس I ا · أنه فدى إسماعيل با°س{
عناه وظاهر أن الفداء � هذا ليس � م ،é7زعه � ا°س{  ،� إسماعيل

عوضه  ،و9ا Oن أسفه � ما فات منه من ثواب ا�زع � ابنه ،بل ا9راد اcعويض
اصل أن . وا°7زع � ا°س{ وهو ا� ،اهللا بما هو أجل وأ�ف وأكË ثوابا

ولم يكن لرفع قتل إسماعيل حÓ يرد  مقرراً  Oن أمراً  7شهادة ا°س{ 
أي " فديناه  ،{: األول أن يقدر مضافو� ما ذكرنا فاآلية §تمل وجه ،االش|ل

éزع مذبوح عظيم الشأن " وا�ا� أن يكون ا�اء سببية أي "فديناه بسبب 
 I قديرين ال بد من تقدير مضاف أو �وزcمذبوح عظيم بأن جزع عليه" و� ا


�»إسناد I قو¥ "فديناه" واهللا يعلم��.  

 حيا9س ديبالس لتهص نبياءاأل مع 7 الشهداء ديس عالقة وجوه ومن
 #ري ما مايوالس لسانه � وذكره ،7 {با°س البشارة منها دةيعد خصائص(

 إm بذهابه ذهيcالم 7 حيا9س ديالس òم ف« به البشارة أما، كربالء I عليه
 إm اآلن ذاهب إ�«: يوحنا ليإ� I جاء ،¥ ديù ا9ؤ بإرسال وعده ا¿ي تعاm رّبه

 لكم أقول أن� �غ تذهب؟ نيأ إm يسأل� منكم أحد من اوم أرسل� ا¿ي
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 تيمض إذا أما ،ديù ا9ؤ أتكمي ال أمض لم فإن أم7 أن لكم �ا  من: ا°ق
  .»وا°كم وال· ئةيا ط � العالم ىأخز جاء ومÓ ،كمإW فأرسله

 بعض �تفس به lالف رأي إm بارا انطون ا9فكر ا�كتور ويذهب
 راً يمغا جاء لكونه ؛)القدس الروح( معا� من بأنه) ديù ا9ؤ( لفظل ي{الالهوت

 من ¼تلفة بشواهد ذلك ودّعم ،لياال� I) القدس الروح( فيتوص الستعمال
 ا¿ي) ديù ا9ؤ( ا9قصود أن اعتقاده Òسب عليه استدل ايرأ واختار ،��
�لياال�
Bبه ب Çبارا انطون يقول 7 {ا°س اإلمام هو 7 عي Òولو«: يعتقد ما سب 

 ،íاته بعد عيÇ شهادة اعقبت مةيعظ شهادة من ثمة سيل أن ...نايلرأ نظرنا
 � جرت شهادة وG ،هايّ وغذ ا`بوة ليوسل ،االعظم الرسول انةàر شهادة سوى
 7 {ا°س اإلسالم ديشه اهوال ¥ تمثلت 9ا ؛7 عيÇ ةيحيا9س ديشه لسان
 وأمر ،هيقاتل ولعن تأثر قد...  لشهادته م²حاً  ارتص والH زارها الH األرض فوق
 ا°جم هو فما ،معه القتال � امهيأ در=ونيس نيا¿ وحث ،بلعنهم لياüائ ب�
 ما ضوء � ةيالبB وا9عادالت اإل�ية ا9سلّمات سفر I {ا°س لشهادة ا'يا9ق

 وخطر عظمتهاب قربت كشهادة Ðدت؟ بما دةيالعق � Ðدت اتيتضح من قدمته
 ةيقدس من ا`بوة I ما حدود إm دهايشه وقربت ،ا`بوة حدود إm وعظمها نتا8ها
 هذا I عجب وال. بالرسل هايشب 7 {ا°س و-ن ،للنبوة ظالً  ف|نت ،وخلود
 من عليه حثهم وما لياüائ ب� 7 عيÇ به اوÛ عما lرج لم مادام ا9قت7

 lرج لم مادام ،»نبياءاأل مع Oلشهادة« معه ةالشهاد بوصف ،{ا°س مع القتال
 إعالنه مبتدئاً  »{حس من وأنا م� {حس«: قوcه من ميالكر الرسول اعلنه عما

=ïبال�
�»{ا°س من هو يكون أن قبل ،منه {ا°س كون � ��.  

 حدود I تجانسانيف 7 عيÇ ذكر مع وذكره 7 {ا°س ارتباط أما
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 هيف و� ا¿ي ا9|ن أن � اتيالروا من �كث نصت فقد، اyالرس وا9وقف ا9|ن
Çا�قعة كربالء( 7 {ا°س االمام بشهادة تقّدس ا¿ي ا9|ن نهيع 7 عي 
 7 حيا9س ديالس والدة م|ن صفات ةيالقرآن اتياآل حددت فقد ،)ا9بار=ة
  : تعاm بقو¥ ولوازمه

ِكتاِب َمْريََم إِِذ اْنتَبَ (
ْ
قِي¤اوَاْذُكْر ِ� ال ْهلِها َم§ناً َ¦ْ

َ
  .)»�مريم: ( )َذْت ِمْن أ

ا(   .)©©مريم: ( )فََحَملَْتُه فَاْنتََبَذْت بِِه َم§ناً قَِصي¤

ا( وقو¥ جل ذكره :  )َوُهز�ي إzَِِْك ِ»ِْذِع ا�,ْخلَِة تُساقِْط َعلَْيِك ُرَطباً َجنِي¤
  .)ª©مريم: (

) 
ّ

ب,ُصوا بِِه َح¬, ِح5ٍ رَُجٌل بِِه ِجن,ٌة  إِْن ُهَو إِال   .) ª0ا9ؤمنون: ( )َفََ

 حددc ةي�اcفس : تيا� أهل اناتيب أوضحتها قد اتياآل هذه عيو×
 وألفاظها مةيالكر اتياآل داللة {ب وبا9قاربة ،7 حيا9س ديالس والدة م|ن

 لHا) {ومع قرار ذات ربوة ،ا`خلة éذع كإW وهزي ،ايقص م|نا ،اي�ق م|نا(
 ـ هيف G عّما ديبع م|ن وmQ، الBق إm 3 ميمر توجه جهة يكون أن تقت7

 �غ من �لها كحال معجزة خارقة بصورة هإW االنتقال قةيطر عن ا`ظر بغّض 
، با`خل àفل ا9|ن عن فضالً  ـ والدتها حال هو كما ةيادياعت بصورة أو ،زواج

 ات�í هذه ،االرض وجه � ا�اري هرالظا وا9اءـ  اcالل ـ ا9رتفعات ووجود
 ،ةي�اcفس تيا� أهل ثيأحاد مع قاربناها افإذ ،7 حيا9س ديالس والدة م|ن
 ا�قعة كربالء �غ جهة � نطبقي ال ذلك أن نايلرأ قصد ا¿ي ا9|ن ةيوقدس

فََحَملَْتُه ( :تعاm قو¥ I 7 {ا°س بن Ö عن روي، ��
�ا9قدسة ا9بار=ة
 كربالء أتت حÓ دمشق من خرجت«: قال ،)©©:مريم()اً َذْت بِِه َم§ناً َقِصيّ ْنتَبَ فَا
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�»لتهاW من رجعت ثم ،7 {ا°س ق· موضع I فوضعته	�.  

 éذع كإW وهزي« تعاm بقو¥ وا9ع� با`خل àفل ا¿ي ا9|ن انيب اأمّ 
 عبدا÷ بن àß ثيحد É : Iمد آل من الصادق أوضحهُ  فقد »... ا`خلة

فلما 1نا حيال قريه فوق  7قال: كنا با°�ة. فر=بت مع أî عبد اهللا  «: قال
ثم نزل فصç  ،قال: G G ح{ قرب من الشط وصار � شف� الفرات  *ا9ا1

فقال: I هذا ا9وضع ا¿ي  ،قلت: ال؟ 7ثم قال: اتدرى اين و� عيÇ  ،ر=عت{
فقال:  ،يده خلفه فمدّ  ،؟ قلت: الةن Oنت ا`خليأ يتدرأثم قال:  ،انا جالس فيه
قال: هذا هو  ،وما ا9اء ا9ع{؟ قلت: ال؟ ما القرار يتدرأثم قال:  ،I هذا ا9|ن

فقال: هذا هو  ،شار بيده عن يمينهأف ،؟ قلت: الةما الربو يتدرأالفرات. ثم قال: 

�».. ا�بل إm ا`جف.
 موضع 7 ماماإل دي§د هنا ا�احث يستوقف وíا ،�

 وا9اء الربوة م|ن إm االشارة عن فضالً  ،ذكرت الH ا`خلة وموضع عيÇ والدة
   .ا`جف إm انهيéر يتصل ا¿ي الفرات ،ا`جف إm ا9متد ا�بل وهو

 عنده و� ا¿ي وا9اء الربوة موضع انيب I تيا� أهل اتيروا وتتوافر
 I ا�اقر جعفر أî ةيبروا 7 {ؤمنا9 �أم عن ورد ما ومنها 7 حيا9س ديالس

 وعن ��
�»الفرات {وا9ع ،ا9سجد والقرار ،الكوفة الربوة«: قال ةياآل �تفس

�»الفرات {وا9ع الكوفة �ف: الربوة«: قال 7 الصادق��، ìتفس و� � 


�)الكوفة: {ومع قرار وذات ،ة�ا°: الربوة«: قال الق® ميابراه � وعلق�
 ،ماؤها {وا9ع ،الكوفة هو القرار أن ا9عæ لعل« :فقال 1 ا�حار احبص ةيالروا

 يتوهم وقد ����»هماإW فتيأض منهما لقربها: كربالء اي ة�وا° ،الفرات اي
 وأ ا`جف الربوة معæ � تنص الH وأمثا�ا اتيالروا هذه بتعارض بعضهم
 : تيا� أهل نصوص I قياcدق عند وا9عæ ،كربالء وأ ة�ا° وأ الكوفة
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   ؟وأ� ذاك فيفك ،واحد

 ا9قدسة بكربالء األ�ف ا`جف اتصال ةيجغراف � لعّط المُ  :أقول
 اتصاالً  ة�ا° من تمتد ةيجبل سلسلة ا�غراI ريواcصو الرسم خالل من يلحظ

 �شي ما G وهذه لكربالء وصوالً  غرباً  ا`جف با�اه تمتد) الكوفة ظهر( با`جف
Wا9متد ا�بل( بقو¥ 7 الصادقا÷ عبد بوأ هاإ mالفرات ويتصل، )ا`جف إ 
 كربالء أو ة�ا° أو بالكوفة مرة الربوة عن �اcعب جاء ¿ا ¼تلفة جهات من بها

 معا9ها ويستكشف يظهرها ةيجبل بسلسلة بعض مع بعضها ا°وا� هذه cواصل
 I تقع فا`جف السالسل هذه حافة عند تقع ا9دن هذه أن ىوتر ا�غراI الرسم

 {ب( امنهيب يمتد اً لسان يشبه ام|ن ة�ا° وتشµ السلسلة �ذه منطقة ا�
 الطرف ومن ة�ا° طرف من قاعدته مثلث بصورة sها cظهر ا`جف والكوفة)

 اإلمام ق· توسطهاي تالل ثالثة تعلوها الH ا`جف هضبة ورأسه الكوفة اآلخر
Ö7 ضبة ههذ حافة وتتصل�ا`جف) ا9سماة بـ(طار ا�بال امتداد مع ا 

  .���� )كربالء طار(éبال أو  واcقاءً  وصوالً 

 موضع أن إm : تيا� أهل اشارة I واختالف نيتبا ثمة سيفل إذاً 
 ا�قعة بأنها اتيالروا من �كث I عنها يع· الH ،كربالء O Iن 7 عيÇ والدة

 ذكره ا¿ي منياال الوادي شاطئ«: قال 7 الصادق عبدا÷ أî عن، ���� ا9بار=ة
  .����»كربالء ا9بار=ة وا�قعة ،الفرات هو القرآن I تعاm اهللا

 Ö 8 بن {ا°س عبدا÷ أî تلةق ولعن كربالء وزار إّال  ن_ من وما
ل من لعن قاتل ا°س{ بن ùÖ « أن روي فقد þن 8أو�þلعنه ، إبراهيم خليل الر

وأمر اُّمته ، ثمþ لعنه موÅ بن ِعمرانَ ، ه بذلك وأخذ عليهم العهد وا9يثاقوأمر و�
ب�  وأكË أن قال : يا، ثمþ لعنه عيÇ، ثمþ لعنه داود وأمر ب� إüائيل بذلك، بذلك
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له هيد ، وQن أدر=تم أيّامه فال �لسوا عنه، إüائيل العنوا قاتِ þلشO هيد معه þالش þفإن
وما ِمن ن_ù إّال وقد زاَر كربالء ، و=أّ� أنظر إm بُقعته، بل غ� ُمدبرمق، نبياءمع األ

 ولعل ،����»فيك يدفن الَقَمر األزهر"، ووقف عليه وقال: إنّك �قعة كث�ة ا �
 وشفاء تيا9 اءياح انكار عن رجl ال ،الطف ألرض 7 عيÇ ارةيز ينكر من

 من سيل انه فيويض بارا انطون �ا`Íا ا9فكر راهي ام هذا، واألبرص األكمه
 الشهداء من أرضها � Íعيُ  بمن تنبأيو بكربالء يمر 7 حيا9س أن �العس

 إخوان وا9صطفون والشهداء عّالت اوالد نبياءاأل سيأول ،قرون بعد {وا9صطف
I ةüاهللا أعدها واحدة أ mحق تعاcوعده قي Bوض أن مانياإل من وهل ،للبl 

 ،القا1 البBي بمنطقهم ويف²ها اإل�ية اتياcجل هذه كاران I بعضهم
  .�	��؟ العاجزة ورؤاهم

 7 حيا9س ديوالس 7 الشهداء ديس {ب العالقة اتيÈصوص يتأمل ومن
 Ðشوراء قبل ما وشهادته 7 لإلمام ذكراً  لمسي ا`صارى من نهجه � سار ومن

 7 {ا°س لتمثّ  I غرابة وال ذلك I عجب وال ،هاوبعد ومعها، و=ربالء
 واعالء ،دونه ةيواcضح نيا� مةحر عن ا¿بI  ù 7 حيا9س ديللس ومشابهته

 اً اWرس بعداً  ي{للكتاب لمثّ  �يا°س فا9وقف ،خلوده üّ  � وا°فاظ نيا� جوهر
  .و�ابها جوهرها عمق وì نهايع هو بل ،ورساالتهم نبياءاأل عن بمعزل يكن لم

 االمام �ي ر# ما إm واالشارة 7 حيا9س ديالس ثيحد I ولعل
 ديتعض مناط كونW تيا� أهل عنه كشف اً اWرس اً امتداد �
��  7{ا°س

 علم � اهللا اختارهم نيا¿ ا`جباء أهلها وتشابه مواقفها وتماثل الرساالت لوحدة
كنت مع «: قال عباس ابن فعن {أ×ع خلقه من وانتخبهم ،{العا9 �

قال  ،وهو شط الفرات ىفلما نزل بنينو ،I خروجه إm صف{ 97ؤمن{ أم�ا
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يا أم�  ،أتعرف هذا ا9وضع؟ فقلت ¥: ما أعرفه ،بن عباسابأ� صوته: يا 
 Ö تب� كب|/. قال: 7ا9ؤمن{. فقال Óلم تكن �وزه ح Hلو عرفته كمعرف :

وهو ، وبكينا معا ،فب� طويال حÓ اخضلت °يته وسالت ا�موع � صدره
وأوWاء  ،حزب الشيطان ،ماy وآلل حرب ،ماy وآلل أî سفيان ،يقول: أوه أوه

فقد لb أبوك مثل ا¿ي تل� منهم. ثم دÐ بماء ـ  يا أبا عبد اهللاـ  ص·ا ،الكفر
إال أنه  ،ثم ذكر Âو òمه االول ،فتوضأ وضوءه للصالة وصç ما شاء اهللا أن يص\

ثم انتبه فقال: يا ابن عباس. فقلت: ها أنا  ،اء صالته و�مه ساعةنعس عند انقض
ذا. فقال: أال أحدثك بما رأيت I مناp آنفا عند رقدú؟ فقلت: نامت عيناك 

يا أم� ا9ؤمن{. قال: رأيت كأ� برجال قد نزلوا من السماء معهم  ،ورأيت خ�ا
خطوا حول هذه االرض وقد  ،وG بيض تلمع ،قد تقتوا سيوفهم ،أعالم بيض

ثم رأيت كأن هذه ا`خيل قد �بت بأغصانها االرض تضطرب بدم  ،خطة
يستغيث فال  ،و=أ� با°س{ سخ\ وفر> ومضغH وم; قد غرق فيه ،عبيط
 ،و=أن الرجال ا�يض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: ص·ا آل الرسول ،يغاث

إWك ـ  يا أبا عبد اهللاـ  وهذه ا�نة ،فإنكم تقتلون � أيدي �ار ا`اس
فقد أقر اهللا به عينك يوم  ،أبB ،مشتاقة. ثم يعزون� ويقولون: يا أبا ا°سن

 ،ثم انتبهت هكذا. وا¿ي نفس Ö بيده ،يوم يقوم ا`اس لرب العا9{ ،القيامة
أ� سأراها I خروð إm أهل ا�Ê  9لقد حدث� الصادق ا9صدق أبو القاسم 

يدفن فيها ا°س{ وسبعة عB رجال من و�ي  ،وهذه أرض كرب وبالء ،يناعل
تذكر أرض كرب وبالء كما تذكر بقعة  ،وأنها ل� السماوات معروفة ،وو� فاطمة

 ،اطلب y حو�ا بعر الظباء ،ا°رم{ وبقعة بيت ا9قدس. ثم قال: يا ابن عباس
الزعفران. قال ابن عباس:  لونها لون ،وG مصفرة ،ما كذبت وال كذبت اّ÷ فو
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قد أصبتها � الصفة الH  ،فناديته: يا أم� ا9ؤمن{ ،فطلبتها فوجدتها Ýتمعة
 Ö فقال .y ها 7: صدق اهللا ورسو¥. ثم قام 7وصفتهاWفحملها  ،يهرول إ

ما هذه االبعار؟ هذه قد شمها ـ  يا بن عباسـ  أتعلم ،وقال: G G بعينها ،وشمها
وذلك أنه مر بها ومعه ا°واريون فرأى ها هنا الضباء  ،8يم عيÇ بن مر

فب� وبكى  ،وجلس ا°واريون معه 7فجلس عيÝ،  Çتمعة وG تب�
ما  ،ا°واريون وهم ال يدرون لم جلس ولم بكى. فقالوا: يا روح اهللا و<مته

يبكيك؟ قال: أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: ال. قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ 
طينة أطيب من  ،ويلحد فيها ،وفرخ ا°رة الطاهرة ا�تول شبيهة أp، لرسول أ�دا

 ،نبياءوأوالد األ نبياءوهكذا تكون طينة األ ،نها طينة الفرخ ا9ستشهدا9سك أل
فهذه الظباء تكلم� وتقول: إنها تر? I هذه االرض شوقا إm تربة الفرخ 

 ����ثم �ب بيده إm هذه الص�ان وزعمت أنها آمنة I هذه االرض. ،ا9بارك
اá فأبقها أبدا  ،وقال: هذه بعر الظباء � هذا الطيب 9|ن حشيشها ،فشمها

وقد  ،قال: فبقيت إm يوم ا`اس هذا ،حÓ يشمها أبوه فتكون ¥ عزاء وسلوة
وهذه أرض كرب وبالء. ثم قال بأ� صوته: يا رب عيÇ  ،اصفرت لطول زمنها

ثم بكى بكاء طويال  ،وا اذل ¥ ،وا9ع{ عليه ،تبارك I قتلتهال  ،بن مريم
فأخذ ا�عر فÍه I  ،ثم أفاق ،وبكينا معه حÓ سقط لوجهه وغ6 عليه طويال

إذا رأيتها تنفجر دما عبيطا  ،ثم قال: يا بن عباس ،وأمرë أن أ1ها كذلك ،ردائه
ها ودفن. قال ابن عباس: فاعلم أن أبا عبد اهللا قد قتل ب ،ويسيل منها دم عبيط

وأنا  ،�عض ما افïض اهللا عزوجل Ö يفوا÷ لقد كنت أحفظها أشد من حفظ
فبينما أنا نائم I ا�يت إذ انتبهت فإذا G تسيل دما  ،ال أحلها من طرف ك®

وقلت: قد قتل واهللا  ،فجلست وأنا باك ،و-ن ك® قد امتال دما عبيطا ،عبيطا
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قط أنه  ءوال أخ·ë ب6 ،واهللا ما كذب� Ö قط I حديث حدث� ،ا°س{
Oن l·ه بأشياء ال l· بها غ�ه.  9رسول اهللا  نّ أل ،يكون إال Oن كذلك

فرأيت واهللا ا9دينة كأنها ضباب ال يستب{  ،وذلك عند الفجر ،ففزعت وخرجت
أن حيطان ورأيت ك ،ثم طلعت الشمس فرأيت كأنها منكسفة ،منها أثر ع{

وسمعت  ،فقلت: قد قتل واهللا ا°س{ ،فجلست وأنا باك ،ا9دينة عليها دم عبيط
  وهو يقول:  ،صوتا من ناحية ا�يت

  قتل الفرخ ا�حول      الرسولآل  اص�وا 
  ويلـء وعــــاببك      االم5 الروح  نزل 

و-ن شهر  ،تلك الساعة ،فأثبت عندي ،ثم بكى بأ� صوته وبكيت
فوجدته قتل يوم ورد علينا خ·ه وتارlه  ،رم يوم Ðشوراء لعB مض{ منها9ح

فقالوا: واهللا لقد سمعنا ما  ،فحدثت هذا ا°ديث أو�ك ا¿ين Oنوا معه ،كذلك
 و�سد ����»7فكنا نرى أنه ا    ،وال ندري ما هو ،سمعت وÂن I ا9عر=ة

 اعتقاد وهوـ  حيا9س ديالس 9وقف وا9شابه ا9ماثل Ðشوراء يوم Iاy الرس ا9وقف
 مع 1اعهما لّب  I 7 عيÇ اهللا ون_ االمام òم {ب قارن ���نÍا� باحث
 ؛والقرآن االسالم قةيحق عن وا¿بù  ا°ق عن ا�فاع Iـ  الرسالة وفداء ا�اطل

 وأن ،به عمليُ  ال ا°ق إm ترون أال«: يقول العاشورا/ خطابه I االمام Oن ¿ا
ذلَِك (: وقومه 7 عيI Ç تعاm اهللا قول ىصد وهو »عنه تناAيُ  ال ا�اطل

ونَ  ِي فِيِه َفْمَُ
,

َق� ا° ْbةيا9حور ةيفالقض ،)*+(مريم:  )ِعي²َ اْنُن َمْرَيَم قَْوَل ا I 
 طلباً  الرساالت اعداء نبذه ا¿ي قا° إقامة G {ا°س وشهادة ،عيÇ فداء

 تهيوص I 7 {ا°س االمام يقول والعدل للصالح االً وQبط ،والظلم للفساد
� لم أخرج أ�ا وال بطرا وال مفسدا وال ظا9ا وQنما Qو«: ةيا°نف بن Éمد هيألخ
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  9خرجت لطلب االصالح I امة جدي 
ُ
ريد أن آمر با9عروف وأن5 عن أ

 فمن قبل� بقبول ا°ق 7وأس� بس�ة جدي وأÖ î ابن أî طالب  ،ا9نكر
ومن رد Ö هذا أص· حÓ يق7 اهللا بي� وب{ القوم با°ق وهو  ،فاهللا أو� با°ق

 عندما هوداW سؤال � يرد 7 حيا9س ديالس ىتر ا9قابل وì ����»خ� ا°اكم{
 نستعبد ولم ،احراراً  ون�تص انكم انت تقول فيك، àرر=م ا°ق «: �م قال

 عبد هو ئةيا ط يعمل من � إن... لكم اقول ا°ق ا°ق: فأجابهم قّط؟ ألحد
: 7حيا9س ديالس يقول كذلك ا�امن االصحاح من) 0*(ةياآل وì ،»ئةيا ط

 سمعهي ا¿ با°ق sمكم قد االنسان وانا... تقتلوë أن تطلبون اآلن ولكنكم«
 هو أٍب  من انتم... كميأب أعمال تعملون أنتم... ميإبراه لهميع لم هذا اهللا من
 ،ا°ق هيف سيل ألنه...  ا°ق I يثبت ولم... ا�دء من للناس قاتّال Oن اكذ سيابل

 ¿ا...  اهللا òم يسمع، اهللا من ا¿ي...  î تؤمنون لستم ا°ق أقول فأل� أنا وأما
 نيوا¿ هوداW ¼اطباً  ضاً يا وقال »اهللا من لستم ألنكم...  تسمعون لستم أنتم

 يوم � كنت ،والعC؟ وفيالس §ملون مخرجت لص أ�«: عتقلوهW جاؤوا
 سلطان وهذا ساعتكم تلك ولكن، إm كميديأ تبسطوا فلم ،µيا� I نكميب

 يعمل منكم أحد من وما ،عةيالB موÅ يعطكم ألم«: وقال ����»الظالم
  . ����»قت\ دونيتر 9اذا ،عةيالB بأح|م

 اإلمام قول من اً ربوتقا اً شبه اعتقد ما Òسب ال
م هذا {مضام I ولعل
وقد علمتم أن هؤالء  « الظلم واعوان الرسالة اعداء وصف I كذلك 7 {ا°س

وأظهروا الفساد وعطلوا  ،وتولوا عن طاعة الر�ن ،القوم قد لزموا طاعة الشيطان
  .����»موا حال¥وحرّ  ،وا حرام اهللاوأحّل  ،ءواستأثروا بال� ،ا°دود

 اإلمام òم {ب ا9قارنة خالل من اناستانبوW ا�كتور lلص ا¿و
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 ن_ Òّق ورمزيتها  ةيالقرآن ةياآل داللة انطباق إm 7 حيا9س ديوالس 7{ا°س
َمِسيَح ( :تعاm قو¥ I 7 {ا°س اإلمام � 7 عيÇ اهللا

ْ
َنا ال

ْ
َوقَْولِِهْم إِن,ا َقَتل

ِيَن ِعي²َ اْنَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللاِ َوما َقَتلُوهُ َوما َصلَ 
,

َه لَُهْم َوfِن, ا° ُبوهُ َولِكْن ُشب�

ن� َوما َقَتلُوهُ يَِقيناً  ٍم إِال, ات�باَع الظ,
ْ
 )اْخَتلَُفوا فِيِه لKَِ َشك³ ِمْنُه ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعل

 وعالقتها نهضة وصلة 7 {ا°س اإلمام وعظمة ةي9Ð إm صل�ªý(، W(النساء: 
 أرواح عدة ناي� لو-ن... لوددنا« بقو¥ òمه وlتم السابقة ةيالسماو بالكتب

  .����»عاً ي× بها كي`فد

 وهور=ن ،fيا9س الفداء مع يتوحد ا¿ي Ðشوراء عرصات من ملمح هذا
 قيالطر 7 {ا°س اإلمام شهادة I �سدت وقد ةيسويالع الرسالة I أسا'

 و-ن ،الÂرافها ونا9تصدّ  أو، ةيالسماو انيباألد ا9بBون إالّ  عليه يقدم ال ا¿ي«
 سيل ةيواcضح الفداء هذا سينق أن`ا  ؛من هنا �	��»منهم واحداً  7 {ا°س

 من G الH ا9ختارة مةيالكر وا`فوس، الطاهرة األرواح من قدمت ما بمقدار
 هتقدم بما خلودها هو آخر اسيمق من البد بل ،فحسب نبياءاأل اكرم روح سنف

 والرسل نبياءاأل اتيتضح Oنت فإذا ،يوم � I �دد ومواهب عطاء منوما تزال 
 #سد حا� ابعاده بكل �يا°س الفداء فمشهد ،عنا ا9نال دةيبع {السابق

 وهو نبياءواأل للرساالت رثاالو 7 اإلمام بوصفه sهم والرسل نبياءاأل مواقف
L السماء بشارة يوم ّ�  منه لهمستن ننايب مايف مشخص��
�.  

 7الشهداء ديس � وبكاؤه و<ماته 7حيا9س ديالس sمات Oنت اوQذ
 ديالس نهج � سار من الكتاب لاه من نإف ،الرساالت تال± معالم من معلماً 

 أن ي{للكتاب حق Oن وQذا ،7 اإلمام مقام من مظهراً  و? عندما 7 حيا9س
 عبدا÷ بن وهب بمواقف فاخروايُ  أن فلهم : تيا� أهل �اه ب6ء يفخروا
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 دماء مع دماؤه و�انست ويده بلسانه {ا°س اإلمام نÍ ا¿ي ����ال³_
 يفخروا أن كذلك ي{وللكتاب ،Ðشوراء طف I {اميا9 7 {ا°س اصحاب
 É 9 Iمد آل ايسبا نزلت عندما 7 عبدا÷ أî رأس احتضن ا¿ي بالراهب

 دييز ةيالطاغ بمح  ي{كتابال من وقف 9ن االمر و=ذا ����الشام رةيأد من ريد
 عيÇ �ار حافر يقدسون الكتاب وأهل الشهداء ديس بقتله جرمه بعظم فأخ·ه

I االرض جزر من رةيجز mوقته إ ���.  

سنة رساWة إ�ية أخرى جرت  7لإلمام ا°س{  أنّ  ومن ا�دير با¿كر
ولعلك  ،8ون ة من بعد موÅ وهارـ� غرار سنة اهللا تعاI m ا`بوة واإلمام

ب{ ، تعدم أن �د التشابه ب{ ا9صَطف{ للرسالة (موÅ وهارون) ال وا9جتَ
عن هشام روي  ،لإلمامة (ا°سن وا°س{) فهم موضع العناية واالختيار اإلل«

فقال: ؟ : ا°سن أفضل أم ا°س{8بن سالم قال: قلت للصادق جعفر بن Éمد 
فكيف صارت االمامة من بعد ا°س{ I ا°سن أفضل من ا°س{. [قال:] قلت: 

فقال: إن اهللا تبارك وتعاm أحب أن #عل سنة موÅ ؟ عقبه دون و� ا°سن
أال ترى أنهما Oنا �يك{ I ا`بوة  ،8وهارون جارية I ا°سن وا°س{ 

كما Oن ا°سن وا°س{ �يك{ I االمامة وQن اهللا عزوجل جعل ا`بوة I و� 
قلت: فهل  ،8علها I و� موÅ وQن Oن موÅ أفضل من هارون هارون ولم #

 مأموماً  إال أن يكون أحدهما صامتاً  ،واحد؟ قال: ال يكون إمامان I وقت
فأما أن يكونا إمام{ ناطق{ I وقت  ،لصاحبه إماماً  خر ناطقاً واآل ،لصاحبه

قال: ؟ 8واحد فال. قلت: فهل تكون االمامة I أخوين بعد ا°سن وا°س{ 
ِ هَ لَ عَ جَ وَ (كما قال اهللا عزوجل:  7ال إنما G جارية I عقب ا°س{  َ́  ةً مَ ا 

�»ثم G جارية I االعقاب وأعقاب االعقاب إm يوم القيامة )هِ بِ قِ � عَ  ةً يَ اقِ بَ ��، 
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 ،:وال أحسب تمثيًال ومقاربًة رساWًة تنبئُك داللة ا9شابهة ب{ أهل ا�يت 
مثل جريان السنة الربانية الواحدة I السابق{ الالحق{ من  أهل الكتاب أنبياءو

َص{ Wُعلم مقام األ فعç الرغم من ، واألوصياء من السماء نبياءعباده ا9خلَ
اختالف الزمان وا9|ن والعقائد والتBيعات إال أنها تصدر من ع{ صافية 

  واحدة .
  

 آخر � با�نقذ مانياإل( : نبياءاأل وس¶) عج( ا�هدي اإلمام) ه
  :)الزمان

 I تقاربت ولعلها ،الزمان آخر I ا9نقذ وجود � ةيالسماو انياالد اتفقت
 اتفاق من الرغم و� ،العال® با9صلح ىوأخر، با9نقذ مرة عليه االصطالح

 ،{ا9سلم عند فهو ،قهيمصاد I اختلفت أنها إال ،هتفكر � انياالد بشارات
 قسطاً  االرض مأليس ا¿ي ا9وعود ا9نتظر ا9هدي اإلمام ةيماماإل عةيالش مايوالس

 وهو ،تهايانسان ةيالبB هيف تفقد °د انيوالطغ الظلم هايف يسود أن بعد وعدالً 
 I والسالم األمن قودW الزمان آخر I عودي يا¿ حيا9س ديالس ا`صارى عند

�العالم��.  

 بتال± اهتمامه بقدر الً يطو ذلك عند الوقوف ا�حث و=د من سيول
 ا9هدي االمام كونيف ،واحد ا�اه I ةيالسماو انيلألد اتيا`ظر هذه قيمصاد

 مانييق ،وماً أمُ ومَ  اً آمþ  7 حيا9س ديوالس )اهللا تعاm فرجه الBيف عجل( ا9نتظر
 ،السماء من ميمر بن عيÇ �لي حÓ« 7 ا�اقر قول وهو، {العا9 لرب الصالة
 عيÇ أن ىتر أال. تيا� أهل منا رجل بهم ويص\ ،دهي � �جالا اهللا ويقتل

� »منه أفضُل  وÂن أال ،وهون_ خلفنا ص\ي��.  



 

 

 

 ��
���

� 
�	


�
��

 
 �

�	
 ��

�
�


���
 �

��
��

�� 

,� 

ìا`_ من 7 اإلمام يطلب أخر اتيروا و Çقدم عيcالصالة إلمامة ا 
 خلفه ويص\ 7 ا9هدي االمام تقدميف ،ألجلك متيأق الصالة إن: قائالً  فض�ف

Ç؛7 عي Wةيا9حمد الرسالة ةيوخاتم الرساالت تكامل � دل، Gشارةإ و 
 هللا الواحد وتوجهها الواحدة تهايومرجع انياألد بتآلف يعتقد 9ن ةيانسان ةاWرس

 يقولون الكتاب أهل وخصوصاً وأíها  البB أقوام عي× ولعل ،���شانه تبارك
 ا9لل باصحا من �كث هم�وغ ،وا9جوس وا`صارى هوداW 7 االمام بوجود

�كتبهم I انه ورد وقد��.  

 ذكرهم اءيواألوص نبياءلأل ا9هدي اإلمام مشابهة مالمح فمن حال � و�
منها ، 7 امهيق حÓ ا اتمة الرسالة مع تواصلهم I بهم �واcذك 7 لسانه �
I ا طبة Hالl طبها I ا9قدس ظهره يسند ثيح الكعبة mالكعبة إ Bفةيال 

..معا� ا الئق اال من اراد ان ينظر اm ابراهيم «: ò 7مه عضب من ويقول
واسماعيل فها انا ابراهيم ومن اراد ان ينظر اm موÅ ويوشع فها انا موÅ ومن 

 9اراد ان ينظر اm عيÇ وشمعون فها انا عيÇ ومن اراد أن ينظر اÉ mمد 
m االئمة من و� ا°س{ فها انا وأم� ا9ؤمن{ اWا فها انا Éمد ومن اراد ان ينظر ا

هم واحدا بعد واحد فها انا هم فلينظر إy ويسال� فا� ن_ بما نبؤوا به وما لم 
yن يقرأ الصحف والكتب فليسمع اO ينبؤوا اال من.  Hثم يبتدئ بالصحف ال

انز�ا اهللا � آدم وشيث فيقرأها فتقول امة آدم هذه واهللا الصحف حقا ولقد قرأ 
لم نكن نعلمه منها وما اخ� عنا وما Oن اسقط وبدل وحرف ويقرأ صحف  ما

نوح وصحف ابراهيم واcوراة واال�يل والزبور فتقول امتهم هذه واهللا كما نزلت 
واcوراة ا�امعة والزبور اcام واال�يل ال|مل وانها اضعاف ما قرأناه ثم يتلو 

قا ا¿ي انز¥ اهللا � Éمد فما اسقط القرآن فيقول ا9سلمون هذا واهللا القرآن ح
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 اإلمام اميق فتالزم، �	�»..وال بدل وال حرف ولعن اهللا من اسقطه وبد¥ وحرفه.
 ةيالوص تواصل يؤ=د : نبياءاأل مع )اهللا تعاm فرجه الBيف عجل(ي ا9هد

 تعضدها قةيا°ق وهذه ،تعاm اهللا شاء ما حÓ قةيا ل بدء من اإل�ية والرسالة
، : {السابق نبياءاأل مع 7 لإلمام ةياcماثل والصفات ،ةياcقارب ايزاا9

 I : تيا� أهل أئمة أجداده عليه نص ما وهو سننهم مع 7 سننه وتطابق
I القائم منا س� من « 7 {ا°س بن Ö اإلمام قول منها متعددة مواقف

 ،وسنة من موÅ ،يموسنة من إبراه ،سنة من نوحو ،7ة من أبينا آدم سّن  نبياءاأل
Çمد صلوات اهللا عليهم ،وسنة من أيوب ،وسنة من عيÉ فأما من آدم  ،وسنة من

 ،وأما من موÅ ،ونوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الوالدة واع¶ال ا`اس
وأما من أيوب فالفرج بعد  ،فا وف والغيبة وأما من عيÇ فاختالف ا`اس فيه


�»فا روج بالسيف 9وأما من Éمد  ،ا�لوى�.  

 هيتوج G إنما نبياءاأل من سبق من مع 7 اإلمام {ب التشابه وداللة
 آخر أمناء من اءياالوص خاتم I الرساWة والصفات ،الس� تكامل I لألنظار

 للرساالت الواحدة ةيبا9رجع حيتÍ اcماثل مصداق و§قق، 9 نبياءاأل
 : نبياءاأل صفات #مع من 9قام ةياألفضل ةيمز وترتب ،جهة من وتواصلها

 اعباء §مله � االشارة I شاخصة عهايو× ،ىاخر دون بصفه يتصف من �
 بمهمة 7 امهيوق فاتهايتوص بكل {السابق معاناة اخ¶ال I العظ� األمانة

   .الصالت بأوثق لسابقها تمت ةاWرس

اهللا  عجل( القائم I 7 {ا°س إلماما قول إm االشارة ا9عæ تمام ومن

 بن موÅ من وسنة ،يوسف من ةسّن  و�ي من اcاسع I«: )تعاm فرجه الBيف
� »واحدة لةI W مرهأ تعاm اهللا يصلح ،تيا� أهل قائمنا وهو ،7 عمران��.  
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 ذكر من )اهللا تعاm فرجه الBيف عجل( ا9هدي االمام تراث lُل  ولم هذا
 وأسئلة و=تب رسائل � اجابته عن فضالً  ،لسانه � اءيواألوص نبياءاأل

 ةيصفات اتيثنائ I نبياءاأل مع 7 ا9هدي االمام تال± ان وأحسب ،���سفرائه
 أو والقدس Oلكعبة اخر اتيثنائ ةيرمز {ب العالقة جتواشب القول إm بناي يؤد

 #سدها سوف والH ةيا`ق ةيالصاف ةيحيا9س مع لياالص سالماإل صورة جالء
 اإل�ية انياالد توحد I العال® صا9خّل  أو ،)اهللا تعاm فرجه الBيف عجل( هديا9
 دعوة عن يكشف هناو؛ يو� ولم يت لم ا¿ي الصمد األحد ا الق �اه هيف

�ا الص دياcوح إm نبياءاأل اإلمام أن ةياإلمام روت فقد ذلك عن فضالً ، �
 � انيلألد اإل�ية الوراثة قمصدا ووه )اهللا تعاm فرجه الBيف لعجّ ( ا9هدي
 7 وأنه، زمانه I وتعاm سبحانه اهللا كتب وسائر اcوراة يستخرج سوف االرض

 ،����� 7 العلم من يؤتاه 9ا ؛نةيا� عن سألي وال داوود آل Òكم àكم سوف
 ليواال� اcوراة أهل {ب ا°كم I وقو¥ Ö 7 اإلمام جده لقضاء إشارة هيوف

  .روالزبو

 

  

* ./��� 01�2� * 
  
 7عن االصبغ بن نباتة قال: سمعت أم� ا9ؤمن{ « ::جاء I بعض òم اهل ا�يت . �

 »أمثال، وثلث فرائض وأح|مو يقول: نزل القرآن أثالثا: ثلث فينا وì عدونا، وثلث س�
 / I|۶۲۷/  ۲ال . 

باب و ،۱۳۶، ۱۲۸باب ان االرض ال Îلوص حجة/ ال|I/ و ظ/ Ö سبيل ا9ثال: كتاب ا°جة. ©
ظ و ،۱/۱۷۴األوصياء ا¿ين من قبلهم/ ال|I/و ×ع األنبياء،و رثوا علم ا`_و أن األئمه

 � االرض ال Îلو من حجه هللا تعاm وأنّ  7 كذلك باب اتصال الوصية من �ن آدم
 .۱/۲۰۳يوم القيامة / كمال ا�ين وتمام ا`عمة/ mإ خلقه
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  .۱۵۳/ ۲الÍاط ا9ستقيم/ . +
، 7 باب علم الكتاب عند I: Ö هذا ا9جال :ظ، ۱/۳۶۲: القندوزي ا°ن� :ينابيع ا9ودة. *

لك أن تنظر I هذا السبيل بعض/ ا9صادر اآلتية: بصائر و .Ò۳۵/۴۲۹اراالنوار/
، وسائل الشيعة ۶/۱۳۰�ح أصول ال|I/  ۲۹۳، ۲۳۱، ۱/۲۲۵ل|I/، ا۴۸۹، ۱۵۵ا�رجات/

، Ò۱۳/۲۲۵ ،۱۷/۱۳۷ ،۱۴۳اراالنوار/ ۳۹، ينابيع ا9عاجز/۳۲۵، الغيبة / ا`عما�/۲۰/۲۹۷/
۲۶/۱۸۵ ،۴۰ /۲۱۸ ،۴۷/۲۶۰ ،۲۹۸ ،۵۷/۲۴۱. 

ª ./I|۳۵۷/ ۲۰، الوسائل / ۵/۱۱، ظ كذلك: ا9هذب ا�ارع / ۱/۵۵۴ال.  
، ۲۵، ا�واهر السينة / ۱/۹۲، عواy اللئا/ / ۳۳۴، معا� األخبار / ۵۴۰/ الطو' /  yاألما. »

  .۱۶۰ا9حت  /
ý . / ۸§ف العقول  
  .۴۰۶صدوق / الاcوحيد / . �
  .۵۳۱/ ۲۱وسائل الشيعة / . -
  .۳۱۵/  ۱۵وسائل الشيعة /  �0
  .۱۴۹/ ۷وسائل الشيعة / . ��
  .۷/۶۰وسائل الشيعة /. ©�
  I القرآن الكريم / دÐء األنبياء. ظ / ا�Ðء. +�
�* . / I|عدة ا�ا¸ / ۳۹۳، §ف العقول / ۱/۱۶، ظ كذلك الرواية: أرشاد األذهان / ۱/۴۴ال ،

  .Ò ،۲ /۲۸اراالنوار ۱۱۰، ا�واهر السنية / ۱۴۶، منية ا9ريد / ۶۵
�ª . / وحيد / الصدوقcجرت بينهما رويت عن، ۲۷۵ا Hبن عبد يونس «وأصل ا9ناظرة ال

الر�ن، عن هشام بن ا°كم، عن جاثليق من جثالقة ا`صارى يقال ¥: بريهة، قد مكث 
كتبه  أيطلب من àتج عليه íن يقرو  سنة، و-ن يطلب االسالم{جاثليق ا`Íانية سبع

ويعرف ا9سيح بصفاته ودالئله وآياته، قال: وعرف بذلك حÓ اشتهر I ا`صارى وا9سلم{ 
جوس حÓ افتخرت به ا`صارى وقالت: لو لم يكن I دين ا`Íانية إال بريهة واWهود وا9

للحق واالسالم مع ذلك، و-نت معه امرأة Îدمه، طال مكثها معه، و-ن  الجزأنا، و-ن طا�اً 
ي² إWها ضعف ا`Íانية وضعف حجتها، قال: فعرفت ذلك منه، ف ب بريهة االمر ظهرا 

9سلم{ وا9ختلف{ I االسالم من أعلمكم؟ وأقبل يسأل عن أئمة �طن وأقبل يسأل فرق ا
ا9سلم{ وعن صلحائهم وعلمائهم، وأهل ا°N منهم، و-ن يستقرئ فرقة فرقة ال #د عند 
القوم شيئا، وقال: لو Oنت أئمتكم أئمة � ا°ق ل|ن عندكم بعض ا°ق، فوصفت ¥ 

نس بن عبد الر�ن: فقال y هشام: بينما أنا الشيعة، ووصف ¥ هشام بن ا°كم. فقال يو
� د�O � باب الكرخ جالس وعندي قوم يقرؤون Ö القرآن فإذا أنا بفوج ا`صاري 
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معه ماب{ القسيس{ إm غ�هم Âو من مائة رجل عليهم السواد وال·انس، وا�اثليق 
#لس عليه فقامت االساقفة عل ل·يهة كر' االك· فيهم بريهة حÓ نزلوا حول د�O، وجُ 

والرهابنة � عصيهم، و� رؤوسهم برانسهم، فقال بريهة: ما بb من ا9سلم{ أحد íن 
 I ء وقد جئت اناظركô انية فما عندهمÍ`ا I م إال وقد ناظرته
يذكر بالعلم بال

يح فليس االسالم، قال: فضحك هشام فقال: يا بريهة إن كنت تريد م� آيات كآيات ا9س
مرتفعة، آياته ظاهرة، وعالماته  أنا با9سيح وال مثله وال ادانيه، ذاك روح طيبة �يصة

قائمة، قال بريهة: فأعجب� ال
م والوصف. قال هشام: إن أردت ا°جاج فههنا، قال بريهة: 
نعم فإ� أسألك ما نسبة نبيكم هذا من ا9سيح نسبة االبدان؟ قال هشام: ابن عم جده 

ه من و� إسحاق وÉمد من و� إسماعيل، قال بريهة، و=يف تنسبه إm أبيه؟ قال ّن ه) ألمّ (أل
هشام: إن أردت نسبه عندكم أخ·تك، وQن أردت نسبه عندنا أخ·تك، قال بريهة: اريد 
نسبه عندنا، وظننت أنه إذا نسبه نسبتنا أغلبه، قلت: فانسبه بالنسبة الH ننسبه بها، قال 

ولون: إنه قديم من قديم، فأيهما االب وأيهما االبن قال بريهة: ا¿ي نزل إm هشام: نعم، تق
االرض االبن، قال هشام: ا¿ي نزل إm االرض االب قال بريهة: االبن رسول االب، قال 
هشام: إن االب أحكم من االبن الن ا لق خلق االب، قال بريهة: إن ا لق خلق االب 

عهما أن ي�ال ×يعا كما خلقا إذا اشï-؟ ! قال بريهة: كيف وخلق االبن، قال هشام: ما من
يشï-ن وهما ôء واحد إنما يفïقان باالسم، قال هشام: إنما #تمعان باالسم، قال بريهة: 
جهل هذا ال
م، قال هشام: عرف هذا ال
م، قال بريهة: إن االبن متصل باالب، قال 

ريهة: هذا خالف ما يعقله ا`اس، قال هشام: إن هشام: إن االبن منفصل من االب، قال ب
Oن ما يعقله ا`اس شاهدا `ا وعلينا فقد غلبتك الن االب Oن ولم يكن االبن فتقول: 
هكذا يا بريهة؟ قال: ما أقول: هكذا، قال: فلم استشهدت قوما ال تقبل شهادتهم `فسك، 

هشام: االسمان قديمان كقدم  قال بريهة: إن االب اسم واالبن اسم يقدر به القديم قال
االب واالبن؟ قال بريهة: ال ولكن االسماء Éدثة قال: فقد جعلت االب ابنا واالبن أبا، إن 
Oن االبن أحدث هذه االسماء دون االب فهو االب، وQن Oن االب أحدث هذه االسماء 

للروح ح{ قال بريهة: إن االبن اسم ، دون االبن فهو االب واالبن أب وليس ههنا ابن
نزلت إm االرض، قال هشام: فح{ لم ت�ل إm االرض فاسمها ما هو؟ قال بريهة: فاسمها ابن 
نزلت أو لم ت�ل: قال هشام: فقبل ال�ول هذه الروح sها واحدة واسمها اثنان، قال بريهة: 

هة: ال s Gها واحدة روح واحدة، قال: قد رضيت أن �عل بعضها ابنا وبعضها أبا، قال بري
الن اسم االب واسم االبن واحد، قال هشام: فاالبن أبو األب، واالب أبو االبن، واالبن 
واحد، قالت االساقفة بلسانها ل·يهة: ما مر بك مثل ذا قط تقوم، فتح� بريهة وذهب Wقوم 
فتعلق به هشام، قال: ما يمنعك من االسالم؟ أI قلبك حزازة؟ فقلها وQال سأcك عن 
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ية مسألة واحدة تبيت عليها Wلك هذا فتصبح وليس لك همة غ�ي، قالت ا`Íان
االساقفة: الترد هذه ا9سألة لعلها تشككك قال بريهة: قلها يا أبا ا°كم. قال هشام: 
أفرأيتك االبن يعلم ما عند االب؟ قال: نعم، قال: أفرأيتك االب يعلم � ما عند االبن؟ قال: 

االبن أيقدر � �ل � ما يقدر عليه االب؟ قال: نعم، قال:  نعم، قال: أفرأيتك Î· عن
أفرأيتك Î· عن االب أيقدر � � ما يقدر عليه االبن؟ قال: نعم، قال هشام: فكيف 
يكون واحد منهما ابن صاحبه وهما متساويان و=يف يظلم � واحد منهما صاحبه؟ قال 

ما أن يكون االبن أب االب واالب ابن بريهة: ليس منهما ظلم، قال هشام: من ا°ق بينه
االبن، بت عليها يا بريهة، وافïق ا`صارى وهم يتمنون أن ال يكونوا رأوا هشاما وال 
 yدمه: ماÎ Hم�¥ فقالت امرأته ال mصار إ Óأصحابه. قال: فرجع بريهه مغتما مهتما ح

، فقالت ل·يهة: وàك أتريد أراك مهتما مغتما. فح� �ا ال
م ا¿ي Oن بينه وب{ هشام
أن تكون � حق أو � باطل؟ ! فقال بريهة: بل � ا°ق، فقالت ¥: أينما وجدت ا°ق 
فمل إWه، وQياك واللجاجة فان اللجاجة شك والشك شؤم وأهله I ا`ار، قال: فصوب قو�ا 

ال: يا هشام وعزم � الغدو � هشام. قال: فغدا عليه وليس معه أحد من أصحابه، فق
 ألك من تصدر عن رأيه وترجع إm قو¥ وتدين بطاعته؟ قال هشام: نعم يا بريهة، قال: وما
صفته؟ قال هشام: I نسبه أو I دينه؟ قال: فيهما ×يعا صفة نسبه وصفة دينه، قال هشام: 
 I أما النسب خ� االنساب : رأس العرب وصفوة قريش وفاضل ب� هاشم � من نازعه

وجده أفضل منه الن قريشا أفضل العرب وب� هاشم أفضل قريش، وأفضل ب� هاشم  نسبه
خاصهم ودينهم وسيدهم، و=ذلك و� السيد أفضل من و� غ�ه وهذا من و� السيد، قال: 
فصف دينه، قال هشام: �ائعه أو صفة بدنه وطهارته؟ قال: صفة بدنه وطهارته، قال هشام: 

،Cوما استودع من العلم فال #هل، فال  س;و معصوم فال يع ،O# يبخل، شجاع فال
حافظ لتين قائم بما فرض عليه، من عïة األنبياء، وجامع علم األنبياء، àلم عند 
الغضب، وينصف عند الظلم، ويع{ عند الرضا، وينصف من الو¾ والعدو، وال يسأل 

االعجوبات، من أهل وال يمنع إفادة وWه، يعمل بالكتاب وàدث ب، شططا I عدوه
الطهارات، �à قول االئمة االصفياء، لم تنقض ¥ حجة، ولم #هل مسألة، يفI H � سنة، 

 نّ إو#لو � مد�مة. قال بريهة: وصفت ا9سيح I صفاته وأثبته Òججه وآياته، إال 
الشخص بائن عن شخصه والوصف قائم بوصفه، فإن يصدق الوصف نؤمن بالشخص، قال 

إن تؤمن ترشد وQن تتبع ا°ق ال تؤنب. ثم قال هشام: يا بريهة ما من حجة أقامها اهللا هشام: 
� أول خلقه إال أقامها � وسط خلقه وآخر خلقه فال تبطل ا°جج، وال تذهب ا9لل، وال 
تذهب الس�. قال بريهة: ما أشبه هذا با°ق وأقربه من الصدق، وهذه صفة ا°كماء يقيمون 

ينفون به الشبهة، قال هشام: نعم، فار§ال حÓ أتيا ا9دينة وا9راة معهما وهما  من ا°جة ما
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، وانظر كذلك:  »...، فح� ¥ هشام8فلقيا موÅ بن جعفر  7يريدان أبا عبد اهللا 
I|اراالنوار / ۶/۳۸۰ :، مدينة ا9عاجز ۲۷۷/ ۱ :الÒ ،۴۸  /۱۴ غ�ها كث�.و  
، ۵۳، الÍاط ا9ستقيم، ا�واهر السنية / ۲۰۱/ ۲: ، االحتجاج۱۳۸/ ۲ :عيون أخبار الرضا :ظ. »�

  غ�ها كث�.و ۹، اcوحيد ۴۲۷اcوحيد / 
�ý .األماy، 'احتج  7مناسبات متعددة يتأكد أنه و ألفاظو ، كذلك الرواية بصيغ۵۲۴ :الطو

=تبهم، و همرساالتو وراثة لعلم األنبياءو صلةو اهل زمانه. بياناً لعلمه بها اكË من مرة �
، ۱۱۸، روضة الواعظ{ / ۵۵، خصائص االئمة / ۳۰۵، اcوحيد / ۴۲۲ظ / األماy / الصدوق / 

، ۷۷، الفصول ا9ختارة / ۳۱۱/ ۲، �ح االخبار / ۴۸، نوادر ا9عجزات / ۳۳۲كتاب سليم، 
طاب ، مناقب آل أî ۳۹۱/ ۱، االحتجاج / ۳۱، عيون ا9عجزات / ۱۲۳، ا9سائل العك·ية / ۲۲۲

 ۱/۴۷۷، مدينة ا9عاجز / ۲۱۷/ ۱، الÍاط ا9ستقيم / ۵۱۷. الطرائف /۲۰۹، العمدة/۱/۳۱۷/ 
  غ�ها.و
، الÍاط ۱۴۰حيثياتها: الفضائل / و بافïاق االديان Q7خبار Ö و ظ/ I هذا الشأن. ��

  غ�ها كث�.و ۲/۳۷ا9ستقيم / 
وقد ضيعوا ـ  أهل زمانه اجاً �جاءت احتج 7هذه العبارة ا9شهورة عن أم�ا9ومن{ . -�

 يبدوأنها جاءت I اكË من احتجاجو ل« الرساy،بمقامه اإلـ احتلوا م|نه و مقامه
ولك أن تنظر I: نهج ، م|نو ا`اس بلسانه اكË من مرة I اكË من زمان اعيدت �و

، األماy، ۱/۷۳/  7، عيون أخبار الرضا ۱/۳۹۹، ال|I /۳۲، بصائر ا�رجات / ۱۳۰/ ةا�الغ
، وسائل ۳۲، روضه الواعظ{ / ۶۲، خصائص األئمة / ۹۲، اcوحيد / ۴۲۲، ۹۶الصدوق / 

  غ�ها كث�.و ۲۷/۶۹، ۲۰/۴۸۶، ۱۵/۱۲۸الشيعه /
  .۴۶۲كتاب سليم بن قيس، . 0©
 . ۳۲۳/  روضة الواعظ{. �©
   ý  /+ýª-ا�حار / . ©©
 . ۷۲۰/ا9تهجد مصباح. +©
 : ما أ9ورد عن ا`_ . *©

ُ
، ۱۵۷عن تفاضل األنبياء، ظ/ ا9حت  / و وذيتوذي ن_ مثلها أ

بن  مع اWهودي الكتاî برواية االمام موÖ 7 Å انظر حوارو .۲۴۸، ۶۸ا�واهر السنية / 
بن  روي عن موÅ«، وجاء فيه I ۱/۳۱۴ خصوصية ا`_ عن األنبياء االحتجاج 7جعفر 

قال: ان يهوديا من يهود الشام  Ö8 عن ا°س{ بن  :جعفر عن أبيه عن آبائه 
وعرف دالئلهم، جاء  :وأحبارهم Oن قد قرأ اcوراة واال�يل والزبور وصحف األنبياء 

وفيهم Ö بن اî طالب، وابن عباس، وابن مسعود،  9إÝ mلس فيه أصحاب رسول اهللا 
فضيلة، اال اÂلتموها  وابو سعيد ا�ه�. فقال: يا امة Éمد ما تر=تم `_ درجة، وال 9رسل
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: نعم 7نبيكم، فهل �يبوë عما أسألكم عنه؟ ف|ع القوم عنه، فقال Ö بن أî طالب 
وزاد Éمدا �  9ما أعطى اهللا نبيا درجة، وال مرسال فضيلة اال وقد ×عها 9حمد 

Wوم من األنبياء اضعافا مضاعفة. فقال ¥ اWهودي: فهل أنت Ýي_؟ قال ¥: نعم سأذكر لك ا
ما يقر اهللا به ع{ ا9ؤمن{، ويكون فيه ازالة لشك الشاك{ I  9فضائل رسول اهللا 

، انه Oن إذا ذكر `فسه فضيلة قال: " وال فخر " وانا أذكر لك فضائله غ� مزر 9فضائله 
مثل ما أعطاهم، وما  9باألنبياء، وال منتقص �م، ولكن شكرا هللا � ما اعطى Éمدا 

: هات. 7 وما فضله عليهم. قال ¥ اWهودي: ا� أسألك فأعد ¥ جوابا. قال ¥ Ö زاده اهللا
أسجد اهللا ¥ مالئكته، فهل فعل 9حمد شيئا من هذا؟ فقال ¥  7قال اWهودي: هذا آدم 

 Ö7 ن كذلك، أسجد اهللا آلدم مالئكته فان سجودهم ¥ لم يكن سجودO لقد :
اهللا عزوجل، ولكن اعïافا بالفضيلة، ور�ة من اهللا ¥،  طاعة، وانهم عبدوا آدم من دون

اعطي ما هو أفضل من هذا، ان اهللا عزوجل صç عليه I ج·وته وا9الئكة  9وÉمد 
 7بأ×عها، وتعبد ا9ؤمن{ بالصالة عليه فهذه زيادة ¥ يا يهودي. قال ¥ اWهودي: فان آدم 

 Ö ¥ ¥مد نزل فيه ما هو أك·  :7تاب اهللا عليه بعد خطيئته؟ قاÉن كذلك، وO لقد
من هذا من غ� ذنب أõ، قال اهللا عزوجل: " Wغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر " 

) ان Éمدا غ� مواف يوم القيامة بوزر، وال مطلوب فيها بذنب. قال اWهودي: فان هذا ۱(
: 7ة بعد وفاته؟ قال ¥ Ö ادريس رفعه اهللا عزوجل م|نا عليا، وأطعمه من §ف ا�ن

اعطي ما هو افضل من هذا ان اهللا جل ثناؤه قال فيه: " ورفعنا  9لقد Oن كذلك، وÉمد 
) فك# بهذا من اهللا رفعة، ولó أطعم ادريس من §ف ا�نة بعد وفاته، فان ۲لك ذكرك " (

من ا�نة فيه  éام É7مدا اطعم I ا�نيا I حياته: بينما يتضور جوÐ فأتاه ج·ئيل 
§فة، فهلل ا�ام وهللت اcحفة I يده، وسبحا، و=·ا، و�دا، فناو�ا أهل بيته، ففعلت 

وقال ¥: sها فانها §فة  7ا�ام مثل ذلك، فهم أن يناو�ا بعض أصحابه فتناو�ا ج·ئيل 
نا معه، واs 9من ا�نة أ§فك اهللا بها، وانها ال تصلح اال `_ أو وÔ ن_، فأكل منها 

ص· I ذات اهللا تعاm،  7وا� ألجد حالوتها ساعH هذه. قال اWهودي: فهذا نوح 
 Ö ¥ مد 7واعذر قومه إذ كذب؟ قالÉن كذلك، وO ذات اهللا  9: لقد I ·ص

، وعاله أبو �ب بسال ناقة وشاة، صب با°Pد، وحُ ب، وُ�ù ذù عزوجل فأعذر قومه إذ كُ 
عاm إm جابيل ملك ا�بال، ان شق ا�بال وانته إm امر Éمد فأتاه فقال: فأوÃ اهللا تبارك وت

: " انما 9ا� امرت لك بالطاعة فان أمرت أن اطبق عليهم ا�بال فأهلكتهم بها، قال 
بعثت ر�ة رب اهد امH فانهم ال يعلمون " وàك يا يهودي ان نوحا 9ا شاهد غرق قومه رق 

عليهم شفقة، فقال: " رب ان اب� من اه\" فقال اهللا تعاm: " انه  عليهم رقة القرابة، واظهر
9ا غلبت  9ليس من أهلك انه عمل غ� صالح " أراد جل ذكره أن يسليه بذلك، وÉمد 
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عليه من قومه ا9عاندة شهر عليهم سيف ا`قمة، ولم تدر=ه فيهم رقة القرابة، ولم ينظر 
: 7نوحا دÐ ربه، فهطلت السماء بماء منهمر؟ قال ¥ إWهم بع{ ر�ة. فقال اWهودي: فان 

هطلت ¥ السماء بماء منهمر  9لقد Oن كذلك، و-نت دعوته دعوة غضب، وÉمد 
 99ا هاجر إm ا9دينة أتاه أهلها I يوم ×عة فقالوا ¥: يارسول اهللا  9ر�ة، وذلك انه 

بار=ة حÓ رأي بياض ابطه، وما احتبس القطر، واصفر العود، وتهافت الورق، فرفع يده ا9
ترى I السماء سحابة، فما برح حÓ سقاهم اهللا حÓ ان الشاب ا9عجب بشبابه �مته نفسه 
I الرجوع إm م�¥ فما يقدر � ذلك من شدة السيل، فدام اسبوÐ، فأتوه I ا�معة ا�انية 

وقال: هذه üعة  9حك فقالوا: يارسول اهللا تهدمت ا�در، واحتبس الر=ب والسفر، فض
ماللة ابن آدم، ثم قال: " اá حواWنا وال علينا اI á اصول الشيح ومراتع ا�قع " فرأي 

عزوجل. قال ¥  9حواy ا9دينة ا9طر يقطر قطرا، وما يقع با9دينة قطرة، لكرامته 
شيئا من هذا؟  9اWهودي: فان هذا هود قد انتÍ اهللا من أعدائه بالريح، فهل فعل 9حمد 

 Ö ¥ مد 7قالÉن كذلك، وO اعطي ما هو أفضل من هذا ان اهللا عزوجل  9: لقد
قد انتÍ ¥ من أعدائه بالريح يوم ا ندق، إذ أرسل عليهم رàا تذروا ا°P، وجنودا لم 

ملك، وفضله � هود، بان ريح Ðد ريح  آالفبثمانية  9يروها، فزاد اهللا تعاÉ mمدا 
"يا أيها ا¿ين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ : يح Éمد ريح ر�ة، قال اهللا تعاmسخط، ور

كم جنود فارسلنا عليهم رàا وجنودا لم تروها " قال ¥ اWهودي: فهذا صالح أخرج ءتجا
 Ö مد  7اهللا ¥ ناقة جعلها لقومه ع·ة؟ قالÉن كذلك، وO اعطي ما هو  9لقد

صالح لم تكلم صا°ا، ولم تناطقه ولم تشهد ¥ با`بوة، وÉمد أفضل من ذلك، ان ناقة 
بينما Âن معه I بعض غزواته إذا هو ببع� قد دنا، ثم ́ر فانطقه اهللا عز وجل فقال: "  9

استعمل� حÓ ك·ت، ويريد Âري، فانا استعيذ بك منه " فأرسل رسول  يارسول اهللا فالنٌ 
وهبه ¥ وخاله، ولقد كنا معه فإذا Âن بأعراî معه إm صاحبه فاستوهبه منه، ف 9اهللا 

ناقة ¥ يسوقها، وقد استسلم للقطع 9ازور عليه من الشهود فنطقت ا`اقة فقالت: " يارسول 
اهللا ان فالنا م� برئ، وان الشهود يشهدون عليه بالزور، وان سارR فالن اWهودي ". قال ¥ 

عتبار � معرفة اهللا تعاm وأحاطت دالcه بعلم اWهودي: فان هذا ابراهيم قد تيقظ باال
 Ö ¥ مدا أفضل منه، وتيقظ ابراهيم وهو ابن 7االيمان؟ قالÉ ن كذلك واعطىO لقد :

�سة عB سنة وÉمد ابن سبع سن{، قدم �ار من ا`صارى ف�لوا بتجارتهم ب{ الصفا 
مبعثه وآياته، فقالوا: يا غالم ما وا9روة، فنظر إWه بعضهم فعرفه بصفته ورفعته، وخ· 

 mمد قالوا: ما اسم أبيك؟ قال: عبد اهللا قالوا: ما اسم هذه؟ واشاروا بأيديهم إÉ :اسمك؟ قال
األرض قال: األرض قالوا، وما اسم هذه؟ واشاروا بأيديهم إm السماء قال: السماء قالوا: فمن 

 I ëك يا يهودي لقد تيقظ ربهما؟ قال: اهللا. ثم انتهرهم وقال: أتشككوàاهللا عزوجل؟ ! و
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باالعتبار � معرفة اهللا عزوجل مع كفر قومه إذ هو بينهم: يستقسمون باالزالم، 
حجب عن  7ويعبدون األوثان، وهو يقول: ال S إال اهللا. قال ¥ اWهودي: فان ابراهيم 

 Ö جب ثالث؟ قالÒ مد7نمرودÉن كذلك، وO تله حجب عمن أراد ق 9: لقد
: " ـ  9وهو يصف امر Éمد ـ  Òجب �س، فثالثة بثالثة واثنان فضل، قال اهللا عزوجل

وجعلنا من ب{ أيديهم سدا " فهذا ا°جاب األول "ومن خلفهم سدا " فهذا ا°جاب ا�ا� " 
فأغشيناهم فهم ال يبÍون " فهذا ا°جاب ا�الث ثم قال: " إذا قرأت القرآن جعلنا بينك 

ن ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا " فهذا ا°جاب الرابع ثم قال: " ف« إm األذقان وب{ ا¿ي
فهم مقمحون " فهذه حجب �س. قال ¥ اWهودي: فان هذا ابراهيم قد بهت ا¿ي كفر 

 Ö مد 7ب·هان نبوته؟ قالÉن كذلك، وO أتاه مكذب با�عث بعد ا9وت  9: لقد
عظم Tر ففر=ه ثم قال: يا Éمد " من Úà العظام وA رميم وهو: اî بن خلف ا�م] معه 

"؟ فانطق اهللا Éمدا بمحكم آياته، وبهته ب·هان نبوته، فقال: " àييها ا¿ي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق Ö " فانÍف مبهوتا. قال ¥ اWهودي: فهذا ابراهيم جذ أصنام قومه غضبا 

 Ö ن ك7هللا عزوجل؟ قالO مد : لقدÉقد نكس عن الكعبة ثلثمائة  9ذلك، و
وست{ صنما، ونفاها عن جزيرة العرب، واذل من عبدها بالسيف. قال ¥ اWهودي: فان 

: لقد Oن كذلك، ولقد اعطي ابراهيم 7؟ فقال Ö ابراهيم قد اضجع و�ه وتله للجب{
�زة أسد اهللا،  بعد االضطجاع الفداء، وÉمد اصيب بافجع منه فجيعة انه وقف � عمه

وأسد رسو¥ ونا1 دينه، وقد فرق ب{ روحه وجسده، فلم يO عليه حرقة، ولم يفض عليه 
ع·ة، ولم ينظر إm موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته ل�ø اهللا عزوجل بص·ه ويستسلم 

: لوال ان §زن صفية لï=ته حBà Ó من بطون السباع، 9ألمره I ×يع الفعال، وقال 
واصل الط�، ولو ال ان يكون سنة بعدي لفعلت ذلك. قال ¥ اWهودي: فان ابراهيم وح

فهل فعل  قد أسلمه قومه إm ا°ريق فص· فجعل اهللا عزوجل عليه ا`ار بردا وسالما 7
 Ö ¥ مد 7بمحمد شيئا من ذلك؟ قالÉن كذلك، وO ي· سمته  9: لقدÈ 9ا نزل

وفه بردا وسالما إm منت5 أجله، فالسم àرق إذا استقر I ا ي·ية فص� اهللا السم I ج
 7ا�وف كما ان ا`ار §رق، فهذا من قدرته ال تنكره. قال ¥ اWهودي: فان هذا يعقوب 

اعظم I ا � نصيبه إذ جعل األسباط من ساللة صلبه، ومريم بنت عمران من بناته؟ قال 
Ö7 مدÉن كذلك، وO ا  9: لقد I نصيبا إذ جعل فاطمة سيدة نساء اعظم �

قد ص·  7العا9{ من بناته، وا°سن وا°س{ من حفدته. قال ¥ اWهودي: فان يعقوب 
 Ö ¥ رض من ا°زن. قالà دO Óن كذلك، حزن يعقوب 7عليه فراق و�ه حO لقد :

ه قرة عينه I حياته منه، فخص 7قبض و�ه ابراهيم  9حزنا بعده تالق، وÉمد 
: àزن ا`فس، و#زع القلب، وانا عليك يا ابراهيم 9باالختيار، Wعظم ¥ االدخار فقال 
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9حزونون، وال نقول ما يسخط الرب، I � ذلك يؤثر الرضا عن اهللا عزوجل، واالستسالم 
¥ I ×يع الفعال. قال ¥ اWهودي: فان هذا يوسف قاÅ مرارة الفرقة، وحبس I السجن 

قاÅ  9: لقد Oن كذلك، وÉمد 7ية، والI b ا�ب وحيدا؟ قال ¥ Ö توقيا للمعص
مرارة الغربة، وفراق األهل واألوالد وا9ال، مهاجرا من حرم اهللا تعاm وأمنه، فلما رأى اهللا 
عزوجل كآبته واستشعاره وا°زن، أراه تبارك اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف I تأويلها، وأبان 

 نإيقها، فقال: " لقد صدق اهللا رسو¥ الرؤيا با°ق cدخلن ا9سجد ا°رام للعا9{ صدق §ق
حبس I  7شاء اهللا آمن{ Éلق{ رؤسكم ومقÍين ال Îافون " ولO óن يوسف 

السجن، فلقد حبس رسول اهللا نفسه I الشعب ثالث سن{، وقطع منه أقاربه وذوو الرحم 
هللا عز ذكره ¥ كيدا مستبينا، إذ بعث اضعف خلقه وا�أوه إm اضيق ا9ضيق، ولقد Oدهم ا

فا� عهدهم ا¿ي كتبوه بينهم I قطيعة ر�ه، ولO óن يوسف الI b ا�ب، فلقد حبس 
Éمد نفسه ¼افة عدوه I الغار حÓ قال لصاحبه ال §زن ان اهللا معنا، ومدحه إWه بذلك 

تاه اهللا عزوجل اcوراة الH فيها حكمه؟ I كتابه. فقال ¥ اWهودي: فهذا موÅ بن عمران آ
 Ö ¥ مد 7قالÉن كذلك، وO مد ا�قرة  9: فلقدÉ اعطي ما هو افضل منه اعطي

وسورة ا9ائدة باال�يل، وطواس{ وطه ونصف ا9فصل وا°واميم باcوراة، واعطي نصف 
هيم وموÅ ة بصحف ابراءا9فصل والتسابيح بالزبور، واعطي سورة ب� اüائيل وبرا

، وزاد اهللا عزوجل Éمدا السبع الطوال وفا§ة الكتاب وG السبع ا9ثا� والقرآن 8
العظيم واعطي الكتاب وا°كمة. قال ¥ اWهودي: فان موÅ ناجاه اهللا � طور سيناء؟ قال 

 Ö ¥7مدÉ mاهللا إ Ãن كذلك، ولقد اوO 9: لقد  I عند سدرة ا9نت5، فمقامه
Éمود، وعند منت5 العرش مذكور. قال اWهودي: فلقد أل� اهللا � موÅ بن السماء 

 Ö بة منه؟ قالÉ مد 7عمرانÉ ن كذلك، وقد اعطيO ما هو أفضل من  9: لقد
هذا، لقد ال� اهللا Éبة منه فمن هذا ا¿ي يB=ه I هذا االسم إذ تم من اهللا به الشهادة فال 

" أشهد أن ال S إال اهللا وأشهد أن Éمدا رسول اهللا " ينادى به � تتم الشهادة إال ان يقال: 
معه. قال ¥ اWهودي: فلقد أوÃ  9ا9نابر فال يرفع صوت بذكر اهللا اال رفع بذكر Éمد 

 Åلفضل م�لة مو Åام مو m7اهللا إ  Ö ¥ ن كذلك، ولقد 7عند اهللا قالO لقد :
ان أوصل إWها اسمه، حÓ قالت: أشهد والعا9ون: ان ب 9د م Éمّ لطف اهللا جل ثناؤه أل

Éمدا رسول اهللا منتظر وشهد ا9الئكة � األنبياء انهم اثبتوه I االسفار، وبلطف من اهللا 
 I ا: ان ما�ا9نام انه قيل  I رأت Óه عنده، حcها اسمه لفضل م�Wها، وأوصل إWساقه إ

فاشتق اهللا ¥ اسما من أسمائه، فاهللا ا9حمود وهذا  بطنك سيد، فإذا و�ته فسميه Éمدا،
Éمد قال ¥ اWهودي: فان هذا موÅ بن عمران قد أرسله اهللا إm فرعون وأراه اآلية 

 Ö ¥ جهل بن 7الك·ى؟ قال îمثل أ ،Óفراعنة ش mمد ارسل إÉن كذلك، وO لقد :
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بن ا°رث، واî بن خلف، ومنبه  هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، واب ا�خïى، وا` 
ونبيه اب� ا°جاج، واm ا مسة ا9ستهزئ{: الوWد بن ا9غ�ة ا9خزوp، والعاص بن وائل 
السه®، واألسود بن عبد يغوث الزهري، واألسود بن ا9طلب، وا°رث بن أî الطاللة، 

¥ اWهودي: لقد انتقم اهللا  فأراهم اآليات I اآلفاق وì أنفسهم حÓ يتب{ �م انه ا°ق. قال
 Ö ¥ من فرعون؟ قال Åن كذلك، ولقد انتقم اهللا جل اسمه 7عزوجل 9وO لقد :

ا ا9ستهزؤن فقال اهللا: " انا كفيناك ا9ستهزئ{ " فقتل اهللا مّ أمن الفراعنة، ف 99حمد 
ة: فمر بنبل �ستهم � واحد منهم بغ� قتلة صاحبه I يوم واحد، فاما الوWد بن ا9غ�
حÓ أدماه،  لرجل من جزاعة قد راشه ووضعه I الطريق فأصابه شظية منه فانقطع اكحله

فمات وهو يقول: " قتل� رب Éمد " وأما العاص بن الوائل السه®: فانه خرج I حاجة ¥ 
 رّب  �إm موضع فتدهده §ته حجر، فسقط فتقطع قطعة قطعة، فمات وهو يقول: (قتل

األسود بن عبد يغوث: فانه خرج يستقبل ابنه زمعة، فاستظل بشجرة، فأتاه  Éمد) واما
ج·ئيل فأخذ رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغالمه: امنع هذا ع� فقال: ما أرى أحدا يصنع 

 9شيئا اال نفسك، فقتله وهو يقول: " قتل� رب Éمد " واما األسود بن ا°رث: فان ا`_ 
Íه، وان يث³ه و�ه، فلما Oن I ذلك اWوم خرج حÓ صار إm دÐ عليه ان يع® اهللا ب

موضع أتاه ج·ئيل بورقة خ اء ف ب بها وجهه فع®، فبb حÓ أثكله اهللا و�ه، وأما 
ا°رث بن أî الطاللة: فانه خرج من بيته I السموم فتحول حبشيا، فرجع إm أهله فقال: 

قول: " قتل� رب Éمد ". وروي ان األسود بن ا°رث انا ا°رث، فغضبوا عليه فقتلوه وهو ي
أكل حوتا ما°ا فأصابه غلبة العطش، فلم يزل يBب ا9اء حÓ انشق بطنه، فمات وهو 

 9يقول: " قتل� رب Éمد " � ذلك I ساعة واحدة، وذلك انهم Oنوا ب{ يدي رسول اهللا 
 9قولك واال قتلناك، فدخل ا`_  فقالوا ¥: يا Éمد ننتظر بك إm الظهر فان رجعت عن

م�¥ فاغلق عليه بابه مغتما لقو�م، فأتاه ج·ئيل عن اهللا من ساعته فقال: يا Éمد السالم 
يقرأ عليك السالم وهو يقول لك: " اصدع بما تؤمر وأعرض عن اB9={ " يع� أظهر 

9ستهزئ{ وما أمرك ألهل مكة، وادعهم إm االيمان، قال، يا ج·ئيل كيف أصنع با
اوعدوë؟ قال ¥: " انا كفيناك ا9ستهزئ{ " قال: يا ج·ئيل Oنوا الساعة ب{ يدي قال: 

بدر بالسيف، فهزم اهللا ا�ميع  كفيتهم، وأظهر أمره عند ذلك، واما بقية الفراعنة: قتلوا يوم
ول ثعبانا؟ وولوا ا�بر. قال ¥ اWهودي: فان هذا موÅ بن عمران قد اعطي العصا ف|ن §

 Ö ¥ مد 7قالÉن كذلك، وO ن يطالب  9: لقدO ما هو أفضل من هذا، ان رجال
أبا جهل بدين ثمن جزور قد اشïاه، فاشتغل عنه وجلس يBب، فطلبه الرجل فلم يقدر 

y عليه ـ  يع� أبا جهلـ  عليه، فقال ¥ بعض ا9ستهزئ{: من تطلب؟ فقال: عمرو بن هشام
و-ن أبو جهل  9دلك � من يستخرج منه ا°قوق؟ قال: نعم. فد¥ � ا`_ دين، قال، فأ
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فقال: يا Éمد بلغ� ان  9يقول: Wت 9حمد اy حاجة فاسخر به وأرده، فأõ الرجل ا`_
 9بينك وب{ عمرو بن هشام حسن صداقة، وانا أستشفع بك إWه، فقام معه رسول اهللا 

ا جهل فأد إm الرجل حقه، وانما كناه بأî جهل ذلك اWوم، فقام فأõ بابه، فقال ¥، قم يا أب
مÐ² حÓ أدى إWه حقه، فلما رجع إÝ mلسه قال ¥ بعض اصحابه: فعلت ذلك فرقا من 
Éمد قال: وàكم اعذروë، انه 9ا أقبل رأيت عن يمينه رجاال معهم حراب تتألأل، وعن 

`�ان من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن ان يبعجوا يساره ثعبان{ تصطك أسنانهما، وتلمع ا
با°راب بط� وتقضم� ا�عبانان، هذا اك· íا اعطي موÅ، وزاد اهللا Éمدا ثعبانا وثمانية 

يؤذي قريشا با�Ðء، فقام يوما فسفه أحالمهم،  9امالك معهم ا°راب، ولقد Oن ا`_ 
تموا من ذلك غما شديدا، فقال أبو جهل: وÐب دينهم، وشتم أصنامهم، وضلل آبائهم، فاغ

واهللا للموت خ� `ا من ا°ياة، فليس فيكم معا� قريش أحد يقتل Éمدا فيقتل به، قالوا: 
ت بنو عبدا9طلب قتلوë به، واال تر=وë، قال: انك ان فعلت اءن شإقتله فأنا أال. قال، ف

ال: انه كث� السجود حول الكعبة ذلك اصطنعت إm أهل الوادي معروفا ال تزال تذكر به، ق
فطاف با�يت اسبوÐ، ثم  9فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته به فجاء رسول اهللا 

صç وأطال السجود، فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه، فلما ان قرب منه أقبل فحل 
، وطرح فاغرا فاه Âوه، فلما أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده 9قبل رسول اهللا 

ا°جر فشدخ رجله، فرجع مدU، متغ� اللون، يفيض عرقا، فقال ¥ أصحابه: ما رأيناك 
WOوم؟ ! قال: وàكم اعذروë، فانه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه ف|د يبتلع�، فرميت 
با°جر فشدخت رج\، قال اWهودي: فان موÅ قد اعطي اWد ا�يضاء، فهل فعل بمحمد 

، لقد Oن كذلك، وÉمد صç اهللا عليه اعطي ما هو أفضل 7قال ¥ Ö  شيئا من ذلك؟
من هذا، ان نورا Oن يضئ عن يمينه حيثما جلس، وعن يساره حيثما جلس، و-ن يراه 

Åهودي: فان موWهم. قال ¥ اs ا�حر، فهل فعل بمحمد  7ا`اس I قد �ب ¥ طريق
 Ö ¥ ء من هذا؟ فقالô7ن كذلكO مد أعطي ما هو أفضل هذا، خرجنا ، لقدÉو ،

معه إm حن{ فإذا Âن بواد يشخب، فقدرناه فإذا هو أربعة عB قامة، فقالوا: يارسول اهللا 
العدو من ورائنا والوادي امامنا، كما قال أصحاب موÅ: " انا 9در=ون " ف�ل رسول اهللا ثم 

" ور=ب صلوات اهللا عليه، فع·ت قال: " اá انك جعلت لµ مرسل داللة، فأرë قدرتك 
ا يل ال تندى حوافرها، واالبل التندى أخفافها، فرجعنا ف|ن فتحنا. قال ¥ اWهودي: فان 

 Åاقد اعطي ا°جر فانبجست منه اثنت 7مو  Ö ة عينا قالBن كذلك، 7عO لقد :
وذلك: ان  9ا نزل ا°ديبية وحا1ه أهل مكة، قد أعطي ما هو أفضل من ذلك، 9وÉمد 

، فدÐ 9اصحابه شكوا إWه الظمأ وأصابهم ذلك حÓ اcقت خوا1 ا يل، فذكروا ¥ 
بر=وة يمانية ثم نصب يده ا9بار=ة فيها، فتفجرت من ب{ أصابعه عيون ا9اء، فصدرنا 
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وصدرت ا يل رواء، ومألنا � مزادة وسقاء، ولقد كنا معه با°ديبية فإذا ثم قليب جافة، 
سهما من كنانته فناو¥ ال·اء بن Ðزب وقال ¥ ! اذهب بهذا السهم إm تلك  9فاخرج 

القليب ا�افة فاغرسه فيها، ففعل ذلك فتفجرت اثنتا عBة عينا من §ت السهم، ولقد 
Oن يوم ا9يضاة ع·ة وعالمة للمنكرين `بوته، كحجر موÅ حيث دÐ با9يضاة فنصب 

Ó توضأ منه ثمانية آالف رجل فBبوا حاجتهم، وسقوا يده فيها ففاضت ا9اء وارتفع، ح
 Åهودي: فان موWاعطي ا9ن والسلوى فهل اعطي  7دوابهم، و�لوا ما أرادوا. قال ا

 Ö ¥ مد 97حمد نظ� هذا قالÉن كذلك، وO اعطي ما هو افضل من هذا،  9: لقد
حد غ�ه قبله، فهذا افضل من ا9ن ان اهللا عزوجل احل ¥ الغنائم والمته، ولم §ل الغنائم أل

والسلوى، ثم زاده ان جعل ا`ية ¥ والمته بال عمل عمال صا°ا ولم #عل ألحد من االمم 
ذلك قبله، فإذا هم احدهم Òسنة ولم يعملها كتبت ¥ حسنة فان عملها كتبت ¥ عB. قال 

 Åهودي: ان موW7¥ ا  Ö ¥ 7قد ضلل عليه الغمام؟ قالO ن كذلك، وقد : لقد
افضل من هذا، ان الغمامة Oنت تظله من يوم  9فعل ذلك بموI Å اcيه، واعطي Éمد 

و� إm يوم قبض I ح ه واسفاره، فهذا افضل íا اعطي موÅ. قال ¥ اWهودي: فهذا داود 
7  Ö ¥ مد 7قد ل{ اهللا ¥ ا°ديد، فعمل منه ا�روع؟ قالÉن كذلك، وO لقد :
اعطي ما هو أفضل من هذا، انه ل{ اهللا ¥ الصم الصخور الصالب وجعلها ´را، قد  9

ولقد ´رت الصخرة §ت يده ببيت ا9قدس Wنة حÓ صارت كهيئة العج{، وقد رأينا ذلك 
واcمسناه §ت رايته. قال ¥ اWهودي: هذا داود بكى � خطيئته حÓ سارت ا�بل معه 

 Ö ¥ 7 وفه قالO مد : لقدÉن إذا  9ن كذلك، وO اعطي ما هو أفضل من هذا، انه
يز ا9رجل � االثاI من شدة ا�|ء، وقد آمنه زيز Oزقام إm الصالة سمع لصدره وجوفه ا

اهللا عز وجل من عقابه، فاراد أن يتخشع لربه بب|ئه فيكون اماما 9ن اقتدى به، ولقد قام 
رمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل ا×ع، عB سن{ � اطراف اصابعه حÓ تو 9

حÓ عوتب I ذلك فقال اهللا عزوجل: " طه ما أنز`ا عليك القرآن لتش� " بل لتسعد به، 
ولقد Oن يب� حÓ يغV عليه، فقيل ¥: يارسول اهللا أليس اهللا غفر لك ما تقدم من ذنبك 

بال وسبحت معه لقد عمل وما تأخر؟ قال: بç أفال اكون عبدا شكورا؟ ولó سارت ا�
ما هو أفضل من هذا: إذ كنا معه � جبل حراء إذ §رك ا�بل فقال ¥: " قر  9بمحمد 

فانه ليس عليك اال ن_ أو صديق شهيد " فقر ا�بل مطيعا ألمره ومنتهيا إm طاعته، ولقد 
جبل؟ فقال:  : " ما يبكيك يا9مررنا معه éبل وQذا ا�موع Îرج من بعضه، فقال ¥ ا`_ 

يارسول اهللا Oن ا9سيح مر î وهو lوف ا`اس من نار وقودها ا`اس وا°جارة، وأنا أخاف 
ان اكون من تلك ا°جارة، قال ¥: " ال Îف تلك ا°جارة الك·يت " فقر ا�بل وسكن 

. قال ¥ اWهودي: فان هذا سليمان اعطي مل| ال ينبÊ ألحد من 9وهدأ واجاب لقو¥ 
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اعطي ما هو أفضل من هذا انه هبط  9: لقد Oن كذلك، وÉمد 7؟ فقال Ö بعده
إWه ملك لم يهبط اm األرض قبله، وهو: مي|ئيل فقال ¥: يا Éمد عش مل| منعما وهذه 
 I ا ادخر لكí ا ذهبا وفضة، وال ينقص لك�مفاتيح خزائن األرض معك، ويس� معك جبا

فأشار عليه، ان تواضع فقال ¥: ـ  و-ن خليله من ا9الئكةـ  اآلخرة شئ، فأوU إm ج·ئيل
بل أعيش نبيا عبدا آكل يوما وال آكل يوم{، وا°ق باخوا� من األنبياء فزاده اهللا تبارك 
وتعاm الكوثر، وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك ا�نيا من او�ا إm آخرها سبع{ مرة، 

O ا ووعده ا9قام ا9حمود، فإذاí ن يوم القيامة أقعده اهللا عزوجل � العرش، فهذا أفضل
اعطي سليمان. قال ¥ اWهودي: فان هذا سليمان قد سخرت ¥ الرياح، فسارت به I بالده 

 Ö ¥ مد 7غدوها شهر ورواحها شهر؟ قالÉن كذلك، وO اعطي ما هو  9: لقد
سجد االقP مس�ة شهر، وعرج به I أفضل من هذا: انه اüي به من ا9سجد ا°رام إm ا9

ملكوت السماوات مس�ة �س{ الف Ðم، I اقل من ثلث Wلة، حÓ انت5 إm ساق 
العرش، فد� بالعلم فتدm من ا�نة رفرف أخ ، وغV ا`ور بÍه فرأى عظمة ربه 

هللا إm عبده عزوجل بفؤاده، ولم يرها بعينه، ف|ن كقاب قوس{ بينه وبينها أو أد�، فأوÃ ا
 I السماوات وما I سورة ا�قرة قو¥: " هللا ما I Hه: اآلية الWإ Ãو-ن فيما أو ،Ãما او
االرض وان تبدوا ما I انفسكم أو Îفوه àاسبكم به اهللا فيغفر 9ن يشاء ويعذب من 

إm أن  7يشاء واهللا � � ôء قدير " و-نت اآلية قد عرضت � األنبياء من �ن آدم 
بعث اهللا تبارك وتعاÉ mمدا، وعرضت � االمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها، وقبلها رسول 
اهللا وعرضها � امته فقبلوها، فلما رأى اهللا تبارك وتعاm منهم القبول علم انهم ال 
يطيقونها، فلما ان سار إm ساق العرش كرر عليه ال
م Wفهمه، فقال: " آمن الرسول بما 

وا9ؤمنون � آمن باهللا ومالئكته ـ  Ýيبا عنه وعن امته 9فأجاب ـ  نزل إWه من ربها
و=تبه ورسله ال نفرق ب{ أحد من رسله " فقال جل ذكره �م ا�نة وا9غفرة � ان فعلوا 

: اما إذا فعلت ذلك بنا، فغفرانك ربنا واWك ا9ص�، يع� ا9رجع I 9ذلك، فقال ا`_ 
: فاجابه اهللا عزوجل قد فعلت ذلك بك وبامتك، ثم قال عزوجل: اما إذا قبلت اآلخرة، قال

اآلية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها � االمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها امتك حق 
ـ  من خ�ـ  Ö ان أرفعها عن امتك وقال: " ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها �ا ما كسبت

�: اما إذا فعلت ذلك î وبامH ـ  9ا سمع ذلكـ  9 فقال ا`_ وعليها ما اكتسبت " من 
فزد� قال: سل، قال: " ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا " قال اهللا عزوجل لست اؤاخذ 
امتك بالنسيان وا طأ لكرامتك Ö، و-نت االمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت 

عن امتك و-نت االمم السالفة إذا اخطأوا اخذوا  عليهم أبواب العذاب، وقد دفعت ذلك
: " اá إذا 9با طأ وعوقبوا عليه، وقد رفعت ذلك عن امتك لكرامتك Ö، فقال 
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اعطيت� ذلك فزد� " قال اهللا تبارك وتعاm ¥: سل، قال: " ربنا وال §مل علينا ا1ا كما 
لO Hنت � من Oن من قبلنا، فأجابه �لته � ا¿ين من قبلنا " يع� باال1: الشدائد ا

اهللا عزوجل إm ذلك، وقال تبارك اسمه: قد رفعت عن امتك اآلصار الO Hنت � االمم 
السالفة كنت ال اقبل صالتهم اال I بقاع معلومة من األرض اخïتها �م وان بعدت، وقد 

نت � االمم قبلك تك مسجدا وطهورا، فهذه من اآلصار الO Hمّ جعلت األرض sها أل
فرفعتها عن امتك، و-نت االمم السالفة إذا أصابهم اذى من �اسة قرضوه من أجسادهم، 

تك طهورا، فهذا من اآلصار الO Hنت عليهم فرفعتها عن امتك، مّ وقد جعلت ا9اء أل
و-نت االمم السالفة §مل قرابينها � أعناقها إm بيت ا9قدس، فمن قبلت ذلك منه 

أقبل منه ذلك رجع مثبورا وقد جعلت  سلت عليه نارا فاsته فرجع م²ورا، ومن لمار
قربان امتك I بطون فقرائها ومساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك ¥ اضعافا 
 Gمضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات ا�نيا، وقد رفعت ذلك عن امتك و

ن Oن من قبلك، و-نت االمم السالفة صلواتها مفروضة من اآلصار الO Hنت � االمم م
عليها I ظلم الليل وانصاف ا`هار، وG من الشدائد الO Hنت عليهم، فرفعتها عن امتك 
وفرضت صالتهم I اطراف الليل وا`هار، وì اوقات نشاطهم، و-نت االمم السالفة قد 

صار الO Hنت عليهم، فرفعتها عن فرضت عليهم �س{ صالة I �س{ وقتا وG من اآل
امتك وجعلتها �سا I �سة أوقات، وG احدى و�سون ر=عة، وجعلت �م أجر �س{ 
صالة، و-نت االمم السالفة حسنتهم Òسنة وسيئتهم بسيئة وG من اآلصار الO Hنت 

الفة إذا عليهم، فرفعتها عن امتك وجعلت ا°سنة بعBة والسيئة بواحدة و-نت االمم الس
نوى أحدهم حسنة فلم يعملها لم تكتب ¥، وان عملها كتبت ¥ حسنة، وان امتك إذا هم 
 Hمن اآلصار ال Aة، وBسنة فلم يعملها كتبت ¥ حسنة، وان عملها كتبت ¥ عÒ أحدهم
Oنت عليهم فرفعتها عن امتك، و-نت االمم السالفة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم 

ه، وان عملها كتبت عليه سيئة، وان امتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها تكتب علي
كتبت ¥ حسنة، وهذه من اآلصار الO Hنت عليهم فرفعتها عن امتك، و-نت االمم 
السالفة إذا اذنبوا كتبت ذنوبهم � أبوابهم، وجعلت توبتهم من ا¿نوب: ان حرمت عليهم 

قد رفعت ذلك عن امتك وجعلت ذنوبهم فيما بي� وبينهم بعد اcوبة أحب الطعام إWهم، و
وجعلت عليهم ستورا كثيفة، وقبلت توبتهم بال عقوبة، وال اÐقبهم بأن احرم عليهم أحب 
الطعام إWهم، و-نت االمم السالفة يتوب أحدهم إm اهللا من ا¿نب الواحد مائة سنة، أو 

دون ان اÐقبه I ا�نيا بعقوبة، وG من ثمان{ سنة، أو �س{ سنة، ثم ال اقبل توبته 
اآلصار الO Hنت عليهم فرفعتها عن امتك، وان الرجل من امتك Wذنب عBين سنة، أو 

ثم يتوب ويندم طرفة ع{ فاغفر ) ا9ثبور ا ائب(ثالث{ سنة، أو أربع{ سنة، أو مائة سنة 
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 ّs ه فزد� قال:9ه، فقال ا`_ ذلكs سل، قال: " ربنا وال §ملنا ماال  : إذا اعطيت� ذلك
طاقة `ا به " قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بامتك، وقد رفعت عنهم عظم باليا االمم، 

: " واعف عنا 9وذلك حك® I ×يع االمم: ان الاsف خلقا فوق طاقتهم، فقال ا`_ 
: " 9امتك ثم قال واغفر `ا وار�نا انت موالنا " قال اهللا عزوجل: قد فعلت ذلك بتائ_ 

 I لشامة ا�يضاءO األرض I نا � القوم ال|فرين " قال اهللا جل اسمه: ان امتكÍفان
 ،Ö ا�ور االسود، هم القادرون، وهم القاهرون، يستخدمون وال يستخدمون، لكرامتك
�ق االرض وغربها دين اال دينك، I ال يب� Óأن اظهر دينك � االديان، ح Ö وحق 

ويؤدون إm أهل دينك ا�زية. قال اWهودي: فان هذا سليمان سخرت ¥ الشياط{، يعملون 
Ö ¥ اريب، وتماثيل؟ قالÉ مد 7¥ ما يشاء: منÉ ن كذلك، ولقد اعطيO 9: لقد 

أفضل من هذا ان الشياط{ سخرت لسليمان وG مقيمة � كفرها، ولقد سخرت `بوة 
، فاقبل إWه من ا�نة التسعة من ا�افهم، واحد من جن الشياط{ بااليمان É9مد 

نصيب{، وا�مان من ب� عمرو بن Ðمر من اال حجة منهم شضاه، ومضاه وا�مل|ن، 
وا9رزبان، وا9ازمان، ونضاه، وهاضب، وهضب، وعمرو، وهم ا¿ين يقول اهللا تبارك اسمه 

ن " وهم التسعة، فأقبل إWه ا�ن وا`_ فيهم: " واذ 1فنا اWك نفرا من ا�ن يستمعون القرآ
ببطن ا`خل فاعتذروا بانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث اهللا احدا، ولقد أقبل إWه  9

الصوم، والصالة، والز-ة، وا°ج، وا�هاد، ونصح  لفا منهم فبايعوه �أاحد وسبعون و
í ا اعطي سليمان، فسبحان من ا9سلم{، واعتذروا بأنهم قالوا � اهللا شططا، وهذا أفضل

، ولقد شمل مبعثه من ا�ن اً بعد ان Oنت تتمرد، وتزعم ان هللا و� 9سخرها `بوة Éمد 
يقال: انه او� ا°كم صبيا،  7واالنس ماال Pà. قال ¥ اWهودي: هذا ßà بن ز=ريا 

Ö ¥ ن يب� من غ� ذنب، و-ن يواصل الصوم؟ قالO ن 7 وا°لم، والفهم، وانهO لقد :
اعطي ما هو أفضل من هذا: ان ßà بن ز=ريا Oن I عÍ ال أوثان  9كذلك، وÉمد 

اوW ا°كم والفهم صبيا ب{ عبدة األوثان، وحزب الشيطان،  9فيه وال جاهلية، وÉمد 
فلم يرغب �م I صنم قط، ولم ينشط ألعيادهم، ولم ير منه كذب قط، و-ن أمينا، صدوقا، 

و-ن يواصل الصوم االسبوع واألقل واألكË فيقال ¥ I ذلك فيقول: ا� لست حليما، 
حÓ تبتل مصاله خشية  9كأحدهم، ا� اظل عند ر%، فيطعم�، ويسقي�، و-ن يب� 

من اهللا عزوجل من غ� جرم. قال ¥ اWهودي فان هذا عيÇ بن مريم يزعمون انه: تكلم 
Ö ¥ ا9هد صبيا؟ قال I7مد  : لقدÉن كذلك، وO9  سقط من بطن امه واضعا يده

الي²ى � األرض، ورافعا يده اWمæ إm السماء، àرك شفتيه باcوحيد وبدا من فيه نور 
رأى أهل مكة منه: قصور بÍى من الشام وما يليها، والقصور ا°مر من أرض اWمن وما 

حÓ  9ت ا�نيا Wلة و� ا`_ ءضاأيليها، والقصور ا�يض من اسطخر وما يليها، ولقد 
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 ا9الئكة Wلة Xفزعت ا�ن واالنس والشياط{، وقالوا حدث I األرض حدث، ولقد رُ 
و� تصعد، وت�ل، وتسبح، وتقدس، وتضطرب ا`جوم وتتساقط، عالمة 9يالده، ولقد هم 

I تلك الليلة، و-ن ¥ مقعد I جيبÐالسماء 9ا رأى من األ I السماء ابليس بالظعن 
قوا السمع، فإذا هم قد رادوا أن يسïأا�ا�ة، والشياط{ يسïقون السمع، فلما رأوا العجائب 

. قال ¥ اWهودي: فان عيÇ 9حجبوا من السماوات sها، ورموا بالشهب، داللة `بوته 
: لقد Oن كذلك، 7ذن اهللا؟ فقال ¥ Ö إيزعمون انه قد ابرأ االكمه واألبرص ب 7
إذ  9اعطي ما هو افضل من ذلك: ابرأ ذا العاهة من Ðهته، بينما هو جالس  9د وÉم

سأل عن رجل من أصحابه فقالوا: يارسول اهللا انه قد صار من ا�الء كهيئة الفرخ ا¿ي ال 
فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة ا�الء، فقال ¥: قد كنت تدعو I  9ريش عليه، فأتاه

ول: " يا رب ايما عقوبة أنت معاق_ بها I اآلخرة فعجلها y صحتك دÐء؟ قال: نعم كنت اق
: أال قلت: " اá آتنا I ا�نيا حسنة وì اآلخرة حسنة وقنا I9 ا�نيا " فقال ¥ ا`_ 

عذاب ا`ار " فقا�ا الرجل فكأنما نشط من عقال، وقام صحيحا وخرج معنا، ولقد أتاه رجل 
، فأخذ قدحا من ماء فتفل عليه، ثم قال: 9فش| إWه  من جهينة اجذم يتقطع من ا�ذام

ô لم يوجد عليه Óأبرص فتفل ءامسح به جسدك ففعل ف·أ ح îا`_ بأعرا úولقد ا ،
برأ ذا العاهات من أ، ولó زعمت ان عيÇ من فيه عليه فما قام من عنده اال صحيحاً  9

امرأة فقالت: يارسول اهللا ان اب� قد بينما هو I أصحابه إذ هو ب É 9مداً  نّ إÐهاتهم، ف
وقمنا معه  9وت sما أتيته بطعام وقع عليه اcثاؤب، فقام ا`_ 9ا�ف � حياض ا

 فلما أتيناه قال ¥: جانب يا عدو اهللا و¾ اهللا، فأنا رسول اهللا، فجانبه الشيطان فقام صحيحاً 
قد فعل ما هو أك·  فان Éمداً وهو معنا I عسكرنا، ولó زعمت ان عيÇ ابرأ العميان، 

ن Oن يوم احد أصابته طعنة I عينه أ، فلما صحيحاً  من ذلك: ان قتادة بن ربيع Oن رجالً 
فقال: يارسول اهللا ان امرأú اآلن  9خذها بيده ثم أõ بها إm ا`_ أفبدرت حدقته، ف

 بفضل حسنها تبغض�، فأخذها رسول اهللا من يده ثم وضعها م|نها فلم تكن تعرف اال
وفضل ضوئها � الع{ االخرى، ولقد جرح عبدا÷ بن عبيد وبانت يده يوم حن{، فجاء 

فمسح عليه يده فلم تكن تعرف من اWد االخرى، ولقد أصاب Éمد ابن  9إm ا`_ 
فلم تستبينا،  9مسلم يوم كعب بن أ�ف مثل ذلك I عينه ويده، فمسحه رسول اهللا 

 بن أنيس مثل ذلك I عينه، فمسحها فما عرفت من االخرى، فهذه ولقد أصاب عبدا÷
ذن اهللا؟ قال إ. قال ¥ اWهودي: فان عيÇ يزعمون: انه أحß ا9وW بs9ها داللة `بوته 

 Ö ¥7 ،ودها× I يده تسع حصيات تسمع نغماتها I مد سبحتÉن كذلك، وO لقد :
s مام حجة نبوته، ولقدc ا خافوا تبعته، وال روح فيهاí من بعد موتهم، واستغاثوه Wمه ا9و

صحابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من ب� ا`جار أحد وصاحبهم Éتبس � باب أولقد صç ب
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، ولó زعمت ان عيs Çم ا9وW فلقد Oن ا�نة بثالثة دراهم لفالن اWهودي، و-ن شهيداً 
ف وحا1 أهلها، بعثوا إWه بشاة ئزل بالطا9حمد ما هو أعجب من هذا: ان ا`_ 9ا ن

� مسمومة فلو إمسلوخة مطلية بسم، فنطق ا¿راع منها فقالت: يارسول اهللا ال تأكل� ف
sمته ا�هيمة وG حية ل|نت من أعظم حجج اهللا � ا9نكرين `بوته، فكيف وقد sمته 

فتجيبه، وتكلمه يدعو بالشجرة  9من بعد ذبح وسلخ وô! ولقد Oن رسول اهللا 
ا�هيمة، وتكلمه السباع، وتشهد ¥ با`بوة، و§ذرهم عصيانه، فهذا أكí Ëا اعطي 

Çيزعمون انه 7عي Çهودي: ان عيWأ. قال ¥ ا I نبأ قومه بما يأكلون وما يدخرون
 Ö ¥ أنبأ قومه 7بيوتهم؟ قال Çمن هذا: ان عي Ëن ¥ أكO مدÉن كذلك، وO لقد :

من وراء ا°ايط وÉمد أنبأ عن مؤتة وهو عنها ´ئب ووصف حربهم ومن استشهد  بما Oن
: 9منهم وبينه وبينهم مس�ة شهر، و-ن يأتيه الرجل يريد أن يسئله عن ôء فيقول 

تقول أو أقول: فيقول: بل قل يارسول اهللا فيقول: جئت� I كذا و=ذا حÓ يفرغ من حاجته، 
üارهم بمكة حÓ ال يïك من أüارهم شيئا، منها: ما Oن l· أهل مكة بأ 9ولقد Oن 

ب{ صفوان بن امية وب{ عم� بن وهب، إذ اتاه عم� فقال: جئت I ف|ك اب� فقال ¥: 
كذبت بل قلت لصفوان بن امية وقد اجتمعتم I ا°طيم وذكرتم قتç بدر وقلتم: واهللا 

نا، وهل حياة بعد أهل القليب، فقلت أنت: للموت أهون علينا من ا�قاء مع ما صنع Éمد ب
لو ال عياy، ودين Ö ألرحتك من Éمد، فقال صفوان: Ö أن اق7 دينك، وأن أجعل 
 Óح ëوجهز Ö فقلت أنت: فاكتمها ،�بناتك مع بناú يصيبهن ما يصيبهن من خ� أو 

ال S إال اهللا وأنك  أذهب فأقتله، فجئت لقت\، فقال: صدقت يارسول اهللا فانا أشهد: أن
رسول اهللا، واشباه هذا íا ال Pà. قال ¥ اWهودي: فان عيÇ يزعمون: انه خلق من الط{ 

 Ö ¥ مد 7كهيئة الط� فنفخ فيه ف|ن ط�ا باذن اهللا؟ فقالÉن كذلك، وO 9: لقد 
ا، ثم قال قد فعل ما هو شبيه �ذا إذ أخذ يوم حن{ حجرا فسمعنا للحجر تسبيحا وتقديس

للحجر: انفلق فانفلق ثالث فلق، يسمع لµ فلقة منها تسبيحا ال يسمع لالخرى، ولقد بعث 
إm شجرة يوم ا�طحاء فأجابته، ولµ غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس، ثم قال �ا: 
انشb، فانشقت نصف{، ثم قال �ا: ال¶R، فال¶قت، ثم قال �ا: اشهدي y با`بوة فشهدت، 

قال �ا ارج] إm م|نك بالتسبيح واcهليل واcقديس ففعلت، و-ن موضعها حيث  ثم
 Ö ¥ ن سياحا؟ قالO يزعمون انه Çهودي: فان عيWلقد 7ا�زارين بمكة. قال ¥ ا :

Oن كذلك، وÉمد Oنت سياحته I ا�هاد، واستنفر I عB سن{ ما ال Pà من حا� 
عرب من منعوت بالسيف ال يدارى بال
م وال ينام اال عن دم، وال وباد، وافæ فئاما من ال

يسافر اال وهو متجهز لقتال عدوه. قال ¥ اWهودي: فان عيÇ يزعمون: انه Oن زاهدا؟ قال 
 Ö ¥7 مدÉ ،ن كذلكO زوجة سوى :أزهد األنبياء 9: لقد Bن ¥ ثالثة عO :
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قط وعليها طعام، وال أكل خ& برقط، وال شبع  من يطيف به من األماء، ما رفعت ¥ مائدة
ودرعه مرهونة عند يهودي  9من خ& شع� ثالث Wال متواWات قط، توì رسول اهللا 

بأربعة دراهم، ما ترك صفراء وال بيضاء مع ما وطئ ¥ من ا�الد، ومكن ¥ من غنائم 
ة ألف ويأتيه السائل بالع6 العباد، ولقد Oن يقسم I اWوم الواحد ا�لثمائة ألف وأربعمائ

فيقول: وا¿ي بعث Éمدا با°ق ما أمI Ç آل Éمد صاع من شع�، وال صاع من بر، وال 
درهم، وال دينار. قال ¥ اWهودي: فا� أشهد أن ال S إال اهللا وأن Éمدا رسول اهللا وأشهد أنه 

، وزاد Éمدا � 9د ما أعطى اهللا نبيا درجة وال مرسال فضيلة اال وقد ×عها 9حم
: أشهد يا ابا ا°سن انك 7األنبياء أضعاف درجات. فقال ابن عباس لع\ بن أî طالب 

من الراسخ{ I العلم. فقال وàك وماy ال أقول ما قلت I نفس من استعظمه اهللا 
  .»عزوجل I عظمته فقال: "وانك لعç خلق عظيم"

©ª .ظ:Ç7 حديث عي Ö قصةو عن I }۵۳۳تمام ا`عمة/ و كربالء/كمال ا�ين ا°س ،
   Ò ،۴۴ /۲۵۲اراألنوار/ ۴۷۸ق/ واألماy/ الصد

  .۵۱معا� / االخبار / . »©
©ý .يقول الشيخ الصدوق انظر مصادرهو ۳۲۰+ ۲۲۲/ ۵ :7 معجم أحاديث اإلمام ا9هدي :ظ ،

نبيا،  Oن 9إm عÍ نبينا  7فµ وÔ قام بوصية حجة تقدمه من وقت وفاة آدم ... «
و-ن نبيا، ومثل  9ث ابنه، وهو هبة اهللا I علم آل Éمد يوذلك مثل وÔ آدم Oن ش

-ن و Oن وصيه إسماعيل ابنه O7ن سام ابنه و-ن نبيا، ومثل إبراهيم  7وÔ نوح 
 Å7نبيا، ومثل مو  Çن وصيه يوشع بن نون و-ن نبيا، ومثل عيO7  ن وصيهO

ابنه و-ن نبيا. وأوصياء  O7ن وصيه سليمان  7ثل داود شمعون الصفا و-ن نبيا، وم
لم يكونوا أنبياء، الن اهللا عزوجل جعل Éمدا خاتما �ذه االمم كرامة ¥  9نبينا 

وتفضيال، فقد تشاsت االئمة واألنبياء بالوصية كما تشاsوا فيما قدمنا ذكره من تشاsهم 
إمام، وا`_ حجة واالمام حجة، فليس I فا`_ وÔ واالمام وÔ، والوÔ إمام وا`_ 

بتشا� أفعال  9االش|ل أشبه من تشا� االئمة واألنبياء. و=ذلك أخ·نا رسول اهللا 
 Åمو Ôمع صفراء بنت شعيب  7االوصياء فيمن تقدم وتأخر من قصة يوشع بن نون و

، مع Ðئشة بنت أب بكر 9وÛ رسول اهللا  7أم� ا9ؤمن{  زوجة موÅ وقصة
: 9عن عبدا÷ بن مسعود قال: قلت للن] ..وQ#اب غسل األنبياء أوصيائهم بعد وفاتهم.

يا رسول اهللا من يغسلك إذا مت؟ قال: يغسل � ن_ وصيه، قلت: فمن وصيك يارسول اهللا؟ 
قال: � بن أب طالب قلت: كم يعيش بعدك يا رسول اهللا؟ قال: ثالث{ سنة، فان يوشع بن 

Åمو Ûثالث{ سنة، وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة  نون و Åش بعد موÐ
 Åها، وأن  7موüها فأحسن أüفقالت: أنا أحق منك باالمر فقاتلها فقتل مقاتليها وأ
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ابنة أب بكر ستخرج � I Ö كذا و=ذا ألفا من امÓ فتقاتلها فيقتل مقاتليها ويأüها 
" وقرن I بيوتكن وال ت·جن ت·ج ا�اهلية فيحسن أüها، وفيها أنزل اهللا عزوجل: 

" �فهذا الشµ قد ثبت ب{ االئمة واألنبياء باالسم والصفة وا`عت والفعل، و� ما ، االو
كمال  »..Oن جائزا I األنبياء فهو جائز #ري I االئمة حذو ا`عل با`عل والقذة بالقذة

  . ۲۷ـ  ۲۶ا�ين /
: أنا سيد 9قال: قال رسول اهللا  7عن أî عبد اهللا  «اء جو، Ò۳۶ /۲۶۳اراألنوار / . �©

سأل اهللا عز وجل أن  7ا`بي{ ووصÚ سيد الوصي{ وأوصياؤه سادة االوصياء إن آدم 
#عل ¥ وصيا صا°ا فأوÃ اهللا عزوجل إWه أ� أكرمت األنبياء با`بوة ثم اخïت خل� 

عل وصÚ خ� االوصياء، فأوÃ اهللا : يا رب فاج7فجعلت خيارهم االوصياء، فقال آدم 
عزوجل إWه: يا آدم أوص إm شيث وهو هبة اهللا بن آدم، فأوÛ آدم إm شيث وأوÛ شيث 
إm ابنه شبان وهو ابن نزلة ا°وراء الH أنز�ا اهللا عزوجل � آدم من ا�نة فزوجها شيثا، 

É Ûوق، وأوÉ mلث إÝ Ûلث، وأوÝ ابنه mشبان إ Ûوأو Ûغثميشا، وأو mوق إ
، وأوÛ إدريس إm ناخور ودفعها ناخور إm 7غثميشا إm أخنوخ وهو إدريس ا`_ 

، وأوÛ نوح إm سام، وأوÛ سام إm عثامر وأوÛ عثامر إm برعيثاشا، وأوÛ 7نوح
برعيثاشا إm يافث، وأوÛ يافث إm برة، وأوÛ برة إm جفيسة وأوÛ جفيسة، إm عمران، 

، وأوÛ إبراهيم إm ابنه إسماعيل، وأوÛ إسماعيل 7ودفعها عمران إm إبراهيم ا ليل 
إm إسحاق، وأوÛ إسحاق إm يعقوب، وأوÛ يعقوب إm يوسف، وأوÛ يوسف إm بËياء، 
وأوÛ بËياء إm شعيب، وأوÛ شعيب إm موÅ بن عمران، وأوÛ موÅ إm يوشع بن 

اود وأوÛ داود إm سليمان، وأوÛ سليمان إm آصف بن برخيا، نون وأوÛ يوشع إm د
وأوÛ  7وأوÛ أصحاب آصف بن برخيا إm ز=ريا، ودفعها ز=ريا إm عيÇ بن مريم 

وأوßà Û بن  ،عيÇ إm شمعون ابن �ون الصفا، وأوÛ شمعون إßà m بن ز=ريا
: 9ة إm بردة، ثم قال رسول اهللاز=ريا إm منذر، وأوÛ منذر إm سليمة، وأوÛ سليم

 mوصيك ويدفعها وصيك إ mوأنت تدفعها إ Ö ك ياWبردة وأنا أدفعها إ yودفعها إ
أوصيائك من و�ك، واحدا بعد واحد حÓ تدفع إm خ� أهل االرض بعدك، وcكفرن بك 

I 9قيم م] والشاذ عنكO ختلفن عليك اختالفا شديدا، ا�ابت عليكcا`ار، االمة و 
  . ۲۱۱ /تمام ا`عمة و كمال ا�ين، » .وا`ار مثوى لل|فرين

  .۲۶تمام ا`عمة / و ظ/ كمال ا�ين. -©
ظ ا°ديث I كتب ا9سلم{ Ðمة بألفاظ ¼تلفه منها Ö سبيل ا9ثال: روضة . 0+

، تأريخ مدينة Ò ،۳۹/۳۶اراالنوار/۱۴، األماy/ ا9فيد/۲۷۸، ا9سïشد/۱۲۸الواعظ{/
، ۷/۳۹۳ا`هاية، /و ، ا�داية۶/۲۴، لسان ا9�ان/۳۷، ۱/۱۷ا9وضوÐت / ۴۲/۳۱۳مشق/د
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/pلوال اال#از و غ�ها كث�و .۴۸۶، ۲/۱۸۳، ۱/۳۶۳، ينابيع ا9ودة/۳۱۱، ۸۳ا9ناقب/ ا وارز
  ألفردت 9ناسبات هذا ا°ديث باباً Oمًال.

  تين.الكتاب Ý Iو ما بعدهاو ۱/۱۲۹زين الفH/ العاص®/. �+
ما بعدها الصوارم و ۳۹۳ظ كذلك: كتاب االربع{/و ،۳/۵۷مناقب آل أî طالب/. ©+

  .۲۷۶ا9هرقة/
  . *�ý، علل الBائع /�ª+معا� األخبار /  .++ 
  ، وغ�ه .�0*/  ++ا�حار /. *+
+ª . /I|بيان/۸/۵۷ظ/ الcغ� ها كث�و ۱/۲۹۲، ينابيع ا9ودة۹۹۲۰، ا  
، ۷۰۹، ۱۵۶، األماy الصدوق/۵۷۵، ۵۵۷ث كذلك I: ا صال/ظ/ ا°ديو ،۱/۶۳الغارات/. »+

، مناقب أم�ا9ومن{/ Éمدبن سليمان ۴۱۲، كتاب سليم/۴/۳۳۰خاتمة ا9ستدرك/
/ìشد/۱/۲۴۹الكوïاط ۲۸۱، ك� الفوائد/۱۶۰، ۱/۱۱۷، األرشاد/۶۳۴، ۶۲۱، ا9سÍال ،

، ۱/۳۲۰، ا9عجم الكب�/Ý ،۹/۱۳۱مع الزوائد/Ò ،۳۵/۳۲۳اراالنوار/۳/۸۰، ۲/۶۰ا9ستقيم/
/pغ�ها كث�.و ۳۹۰، ۱/۲۰۰، ينابيع ا9ودة/۱۲۹ا9ناقب ا وارز 

+ý . /'الشيخ الطو /y۲۵۶األما /Hانظر مصادره/ظ: و ۱۲۶/ ۱، ظ/ كذلك زين الف
، ۱/۱۶۰، مسند أ�د ۲۱۱، العمدة/۴۲/۲۹۶، تأريخ مدينة دمشق/Ò۱۴/۲۱۹اراالنوار/
، ۵/۱۳۷الس� الك·ي/ ۴۷۰، ۴۶۳. كتاب سنة/۹/۱۳۳الزوائد/، Ýمع ۳/۱۳۳ا9ستدرك/

، شواهد ۱۳/۱۲۵، ك�ل العمال/۱/۴۰۷، مسند أî بع\/۱۰۶خصائص أم�ا9ومن{/
غ� و ۲/۳۹۶، ۱/۳۲۸، ينابيع ا9ودة/۳/۲۸۲، اcاريخ الكب�/۲/۱۳۸، ا�ر ا9نثور/۲/۲۳۸ا�cيل/
  ها كث�

 بلفظ غ�ها اكË ورويو ۱/۱۲۶، زين الفH/۴/۸۷الy/، عواy اللئ۲/۶۱الÍاط ا9ستقيم/. �+
)Çإن فيك مثًال من عي ...(  
، ۲/۵۹: 7 ، عيون أخبار الرضا۱/۵۳۲: كذلك: ال|I :، ظ۱۳۴: اcبÍةو اإلمامة. -+

، ۲/۳۴۵، االرشاد/۷۷، روضة الواعظ{/۲۲۰تمام ا`عمة/و كمال ا�ين ۴۷۸ا صال/
، تفس� أî �زة Ò ،۱۱/۵۲ ،۳۶/۳۹۲اراالنوار/۱۴۱'/، كتاب الغيبة/ الطو۱۷االستنصار/

/yدي/۱۳۲ا�ما�۲/۱۶۷/إعالم الوري باعالم ا.  
 . ۵۸ــ  ۵۷/ ۲ة /ا�الغ نهج. 0*
إm عثمان بن حنيف االنصاري وهو Ðمله � ا�Íة وقد بلغه أنه  7ومن كتاب ¥ «. �*

  :د¸ إm وWمة قوم من أهلها فم� إWها
فأüعت إWها ، ن حنيف فقد بلغ� أن رجال من فتية أهل ا�Íة دÐك إm مأدبةأما بعد يا اب 

وتنقل إWك ا�فان، وما ظننت أنك �يب إm طعام قوم Ðئلهم Ýفو. ، تستطاب لك االلوان
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وغنيهم مدعو. فانظر إm ما تقضمه من هذا ا9قضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما 
نه أال وQن لµ مأموم إماما يقتدى به ويستضئ بنور علمه، أال أيقنت بطيب وجوهه فنل م

وQن إمامكم قد اكت# من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه. أال وQنكم ال تقدرون � 
ة وسداد. فوا÷ ما ك�ت من دنياكم ت·ا، وال فذلك ولكن أعينوë بورع واجتهاد، وع

 طمرا. بO çنت I أيدينا فدك من � ما أدخرت من غنائمها وفرا، وال أعددت �اy ثو%
أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين. ونعم ا°كم اهللا. وما 
أصنع بفدك وغ� فدك وا`فس مظانها I غد جدث تنقطع I ظلمته آثارها، وتغيب 

در، وسد فرجها أخبارها، وحفرة لو زيد I فسحتها وأوسعت يدا حافرها الضغطها ا°جر وا9
الïاب اï9اكم، وQنما G نفÙ أروضها باcقوى cأú آمنة يوم ا وف االك·، وتثبت � 

ولو شئت الهتديت الطريق إm مص# هذا العسل و�اب هذا القمح ونسائج . جوانب ا9زلق
از يغلب� هواي ويقود� جش] إ�Î m االطعمة. ولعل با°ج هذا القز، ولكن هيهات أن

أو اWمامة من ال طمع ¥ I القرص وال عهد ¥ بالشبع، أو أبيت مبطانا وحو¾ بطون غرك 
   : وأكباد حرى؟ أو أكون كما قال القائل

  وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد §ن إm القد
I جشوبة  أأقنع من نفÙ بأن يقال أم� ا9ؤمن{ وال أشار=هم I م|ره ا�هر، أو أكون أسوة �م

فما خلقت ليشغل� أكل الطيبات �Oهيمة ا9ربوطة همها علفها، أو ا9رسلة شغلها . العيش
تقمم، تكïش من أعالفها وتلهو عما يراد بها. أو أترك سدى أو أهمل Ðبثا، أو أجر حبل 
الضاللة، أو أعتسف طريق ا9تاهة. و=أ� بقائلكم يقول إذا Oن هذا قوت ابن أî طالب 

د قعد به الضعف عن قتال االقران ومنازلة الشجعان. أال وQن الشجرة ال·ية أصلب فق
عودا، والروائع ا  ة أرق جلودا، وا`باتات ا�دوية أقوى وقودا وأبطأ �ودا، وأنا من رسول 

 . ý0/+نهج ا�الغة /» اهللا Oلصنو من الصنو وا¿راع من العضد
 ۶۱./ ۲ة /ا�الغ نهج. ©*
 .يوثق أن أشهر ثيا°دو .۱/۱۵۹/ا9حاسن. +*
 /ظ كذلك، مابعدهاو Ò ،/۳۹/۴۷اراالنوار۳۹//آشوب شهر ابن/طالب أî آل مناقب/ظ. **

 ۱۲۳/ىالك· ةيا�دا/األنبياء اءيألوص Ö مشابهة
*ª .ةياآلت اتياآل كذلك ظو م،يالكر القرآن أللفاظ ا9فهرس ا9عجم /)ميمر( لفظ/ ظ Hال 

æ۲۲، ۲۰، ۱۹/مي، مر۷۵/ا9ائدة ۴۷، ۳۶/عمران آل: مثالً  منها 3 ميمر عن القرآن هايف ك ،
 . ها�غو ۹۱/، األنبياء۳۲، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۳
 ۶۰/الزهراء فاطمة مقامات. »*
*ý .ظ I مابعدهاو ۴۲/الزهراء فاطمة مقامات ذلك 
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هللا عنها عن أم سلمة ر[ اهللا عنها ان رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم قال لفاطمة ر[ ا«. �*
ائتæ بزوجك وابنيه فجاءت بهم فال� رسول اهللا صç اهللا عليه وسلم عليهم كساء فدكيا 
ثم وضع يده عليهم ثم قال اá ان هؤالء أهل Éمد وì لفظ آل Éمد فاجعل صلواتك 
وبر-تك � آل Éمد كما جعلتها � آل ابراهيم انك �يد Ýيد قالت أم سلمة ر[ اهللا 

 / ۵ :ا9نثور ا�ر »فعت الكساء الدخل معهم فجذبه من يدى وقال انك � خ�عنها فر
۱۹۸.  
 العسكري اإلمام « عن ا9شهور ثيا°د ا�اب هذا ìو ، ،۳۳، ۲۰/الزهراء فاطمة مقامات. -*

موسوعة اإلمام » علينا اّب  حّجة 3 فاطمة وجّدتنا، خلقه � اّب  حجج Âن:  7
 . ۲/۲۶۵العسكري /

ª0 .حاتم ۴۰۷/ ۳جامع ا�يان / / ا9ثال ليسب � ظ îتفس� القرآن العظيم /ابن ا ،
 ، وغ�ها كث�. ۱/۲۸۲، الكشاف/۴/۱۰۴، تفس� القرط_/۳/۲۴ه) /۳۲۷الرازي(

ª� .ال·هان I كذلك ظو ۳/۳۰۹/القرآن �تفس/ ô۲۴۹/  ۱/ تفس� العيا/ I|ار ۲۸۷/ ۱، الÒ ،
 ، وغ�ها .۲۱۰/ ۳۵انوار /

ª© .yح۱۴۹/{الواعظ روضة/ كذلك ، ظ۵۷۵/الصدوق/األما� مناقب، ۵۲۰، ۳/۵۶/االخبار ، 
Ö بن îو ۲۹۲/ا9غازي ابن/طالب أÍابن/، اإلصابة۲/۱۲۶/ا`بالء اعالم �، س۱۹۷/ا9خت 

 .۳/۱۵۷/، ا9ستدرك۸/۱۰۲/حجر
ª+ .ح۱۴۹/اإلمامة دالئل كذلك ، ظ۱۰۷/االخبار معا�� ۳/۵۲۰/االخبار ، 
ª* .الزهراء مقام يظهرونو ضحونوي ما اً ´� : تيا� اهل أن بدويو I هدفاً  ا`اس اوساط 

I ية م|نتها دي�سو معرفتها خيترس�اإل Hسميت «: قال 7 الصادق فعن عنها يغفل ال
فاطمة Éدثة الن ا9الئكة Oنت تهبط من السماء فتناديها كما Oنت تنادي مريم بنت 

فاطمة، إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك � نساء العا9{. يا فاطمة، عمران، فتقول: يا 
اقنH لربك، اآلية، و§دثهم وàدثونها. فقالت �م ذات Wلة: أليست ا9فضلة � نساء 
العا9{ مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن مريم Oنت سيدة نساء 9Ðها، وQن اهللا جعلك سيدة 

، ۱/۱۸۲/ الBائع علل، ۱۵۲، ۸۱/ االمامة دالئل »اآلخرين 9Ðك، وسيدة نساء االول{ و
 ۴۵۶/مي، ا�را`ظ۱/۳۳۷/ {نورا�قل �، تفسÒ ۱۴/۲۰۶ ،۴۳/۷۸اراالنوار

ªª .ال·هان I من ، مانزل۴۱: 3 الزهراء فاطمة مقامات كذلك ، ظ۳/۲۴۵/القرآن �تفس 
 .۱۰۴:  3 فاطمة شأن I نآالقر

ª« .ا�اقب/ظ I تيا� ، اهل۱۸۰/اإلمامة ، دالئل۱۱۹/الفضائل كذلك ظ، ۱۹۰/ا9ناقب I 
 ۴۴/، ا�حار۱۱۷/ا9قدس الكتاب
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ªý .اهل ثيأحاد ، موسوعة۴/۲۶۰: 7 ا9هدي االمام ثيأحاد ، معجم۲/۴۰۴/طو. شجرة/ظ 
قصة شهادة  تطابق à Ú7 اهللا ن_ شهادة قصة أن ع�يال ذلك �و .۷/۵۹:  : تيا�

 ومي ال« :7 {للحس قو¥و 7 ا°سن االمام بشهادة، Wهإ ليالسب íا فذلك 7 {ا°س
 هاصحابو تهيذر قتلت لمو نساء ßحW تس] ، فلم۱۷/الصدوق yأما »أباعبدا÷ ومكيك

 .O} 7°س
ª� .۲۹/االحزان �، مث۲/۱۳۲/االرشاد/ظyالآل ، عوا y۴/۸۱اراالنوارÒ ،/۴۵/۹۰:عن « ، وجاء فيه

نا مع ا°س{ فما نزل م�ال وما ار§ل منه إال ذكر ßà بن قال: خرج Ö8 بن ا°س{ 
 mبن ز=ريا اهدي إ ßà ز=ريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان ا�نيا � اهللا عزوجل أن رأس

  .»بÊ من بغايا ب� إüائيل
ª- .آل ، مناقب۲/۲۷۳/، االحتجاج۵۱۴/اإلمامة ، دالئل۴۶۱/ا`عمة تمامو نيا� كمال îأ 

 �، تفسÒ ،/۱۴/۱۷۸اراالنوار۸/۵۷/ا9عاجز نةيمد ۳/۲۳۷/آشوب شهر بنا/طالب
 .�كث ها�غو ۳/۳۲۰/{نورا�قل

 �، تفس۴/۴۳۰/{نورا�قل �تفس/كذلك ، ظ۱/۴/۶۱۹ القرآن �تفس I ال·هان. 0»
، ۵۹/، ا صال۴۹۸/الطاهرة العïة فضائل I الظاهرة اتياآل لي، تأو۱۱/۱۷۱/ك�ا�قائق

 .۱/۱۸۷: 7 الرضا رأخبا ونيع
 Ò/۴۴/۲۲۷اراالنوار. �»
 ، ا°س{ I الفكر ا9سيf ا9عا۴۱۴.1/الطف أرض زار Ùيعة، عيشو ونيحيمس/ ظ. ©»

 ا°س{ I الفكر ا9سيf ا9عا1/.۴۱۶ـ  ۴۱۷/الطف ارض زار Çيع / عةيشو ونيحيمس. +»
 من اً �كثبأًن  بارا، علماً  ا`Íا� للمفكر \ياال� ا`ص لي§ل I لي× اجتهاد هذا :أقول

 I) ديù ا9ؤ( لفظ ألن؛ É 9مدا`_  كرامإل �يش ا`ص هذا بأنّ  يعتقدون {ا9سلم
 .۴۱۷/نفسه ا9ثال/ظ، ديوا9ؤ ا9عّزي يأ) بار<تس( بلفظ جاء ليلإل� اWونا� االصل

 امتداد فهو هجدّ  رسالة بها اياح الH ورساWته {ا°س ةيÉمد {ب الفصل مكنيال ثيحو
 . ۴۲۵/ عةيشو ونيحيمس/ظ ،Ç 7يع لرسالة كذلك

 ۴۲۸/فيالB القدس كربالء/ظ. *»
«ª .تفس۱۴/۵۱۷/عةيالش ، وسائل۶/۷۳/االح|م بيتهذ ،� îزة إ� yها�غو ،۲۴۲/ا�ما.   
1ُ ( ×عهو الطنب،: اإلصارُ و ،)أ1( أصلو )اÍ9( من ا°اجز، فاعل: ا9آ1 معæو *

ُ
 Ö) أ

ُ  يا¿ �الصغ ا°بل ُعل، واآل1ةفُ  حبس�،  اي اë1ي ءال6 أë1و ا باء، أسفل به شدّ ي
ُفن به يؤ1َُ  نهر أو قيطر Ö يمد�  حبل انه بدويو  منهم ؤخذàبس، W اي: السابلةو الس�

  )أ1( العروس ، تاج)أ1( سادة/العرب لسان/ظ/العشور
 .۱۴/۲۱۶/ار، Òاراالنو۲۶۴/الراوندي/األنبياء قصص. »»
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«ý .۳۷۳/االخبار معا� 

 ها�غ و۱۶/ديا9ف خيالش/، ا9زار۱۴/۴۰۵/عةيالش ، وسائل۶/۳۸/االح|م بيتهذ. �»
 Ò/۱۴/۲۳۹اراالنوار. -»

ý0 .اراالنوارÒ/۱۴/۲۳۹ 

ý� .وض ادةيلزcواصلو ةيا�غراف بالصورة حياcلة/ ظ مةيالقد ا°وا� هذه {ب ا°ضاري اÝ 
 ذاكرة Ö أضواء/ظ اآلن اy �يا°س ا°رم I ماتزال ذلك آثار لعلو ،۲۹ /ا`جف تراث
 ۳۱۹)/ميمر Tلة( ا9|ن

ý© .ظ /Íدا۱۸۶/ا�راجات بصائر ¼ت�مل۹۷، ۱۲۱ي/الك· ةي، اO ، يقول. ۱۱۰/اراتيالز 
 Ç7يع 3ميمر لوضعت اB9ق من اً �خ األرض من ئيش Oن لو: قالوا و« : القرط_

 .۱۱/۹۰/القرآن ألح|م ا�امع .»هيف
ý+ .۱۴/۴۰۵/عةيالش وسائل/كذلك ظ. ۶/۳۸/االحاكم بيتهذ. 
ý* .ملO اراالنوار۱۴۳/اراتيالزÒ ،/۴۴/۳۰۱ 
ýª .يع/ظÙ ا9عا۴۱۸.1/الطف أرض زار fالفكر ا9سي I }ا°س ، 

ý« .الl� # ذك أن بياللبcماب األنبياء ألسنة � جاء إنما {ا°س االمام � #ري بما �ا 
µيش I اً  مقاماً  ذلكWك رساïاش I =و، األنبياء هديتوWضيف من ينبعون نهمأ � لد 
 كونه عن فضالً  منه الرساy لقربه لشأنه حزناو توجعاً و اخباراً  اكËهم خاتمهم -نو .واحد

   .الطاهرة قةيالصدّ  من 9ن ا`ّ_ األعظم اب
ýý .ء ا9سك، كأنه أراد تشبيه ا�عر ومن معاـ  كغراب و=تابـ  الص�ان: ×ع صوارÐنيها و

وأراد به ا°شيش ا9لتف ـ  بالفتحـ  بنافجة ا9سك لطيبها، وàتمل أن تكون ×ع صور
  ا`ابت I تلك االرض.

ý� .y۲/۱۶۷/ا9عاجز نةي، مد۵۳۳/ا`عمة تمامو نيا� كمال/كذلك ، ظ۶۹۶/الصدوق/األما ،
 ۵/۲۳۴/عباس بن عبدا÷ موسوعة، ۲/۵۵۲/، الفتوح۸/۳۹۲/اÖ االمام مسند

ý- .سيأوأد ا�كتور هو Wيا9س اناستانبوf األرم� 

 اإلمام sمات ، موسوعة۳/۴۱/آشوب شهر ابن/طالب أî آل ، مناقبÒ ۴۴/۳۲۹اراالنوار. �0
 .�كث ها�غو ،۵/۲۱/ ، الفتوح۳۴۵: 7 {ا°س
 ۷/۱۹يوحنا/. ��
 ۷/۲۰يوحنا/. ©�
  . ©�+/ **ا�حار /. +�
، ظ كذلك/ اإلمام Ö مسيح ۶۹۶: 7ا9سيح I وجدان اإلمام ا°س{ و لقرآنظ/ ا. *�

 .۶۴اإلسالم/
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�ª .مسيح اإلسالم Ö ۶۳: اإلمام. 
 ۶۹ظ/ ا9صدر نفسه/. »�
�ý ./طالب/ ابن شهر آشوب îمد مهدي شمس ۳/۲۵۰ظ/ مناقب آل أÉ/}انصار ا°س ،

 ۱۱۰ا�ين/
 ۴/۱۰۳ظ/ مدينة ا9عاجز/. ��
 ۱۹۹، الصواعق ا9حرقة/ /۳/۲۹۸، فضائل ا مسة من الصحاح الستة/9۳/۲۹ودة/ظ/ ينابيع ا. -�
 . »�*كمال ا�ين / . 0-
 ۱۵/السنة أهل دعني ا9هد اإلمام كذلك/، ظ۱۴/۲۵/ةيا�دا اعالم/ظ. �-
 ۷/۱۵۴جي/ا9هد اإلمام ثياحاد معجم. ©-
 عند مصادرهما نظراو. ©ªª/الظهور اy ا9هد مني ا9هد ، االمام0©©/*�/ةيا�دا اعالم/ ظ. +-

 شهر عن«، روى ابو �زة ا�ماy »�+/+: الطو'، اني، اcب��ª/�: الق® �تفس. {ا9سلم
ْهِل ( :قو¥ أعيت� قد ابþ  كتاب من آية:  يوسف بن ا°ّجاج قال:  قال حوشب بن

َ
ْن ِمْن أ ِQَو

ِه َوَيْومَ  ِه َقبَْل َمْوتِ ُْؤِمَ�þ بِ َW þالنساء( )اً الِْقياَمِة يَُكوُن َعلَيِْهْم َشِهيد الِْكتاِب إِال :�ª-(  þواب 
àمل،  حÓّ  شفتيه àّرك أراه فما بعي� أرمقه ثمّ  عنقه في ب وا`Íا�ّ  باWهودّي  ألمرّ  إّ� 

 مريم بن عيÇ إنّ :  قلت هو؟ فكيف:  قال! أّولت ما � ليس األم� ابþ  أصلح:  فقلت
 قبل به وآمن إالþ  غ�ه أو نÍا� أو يهودّي  ملþة أهل يب� وال ا�نيا إm ةالقيام يوم قبل ي�ل
 قال به؟ جئت أين ومن هذا لك أّ�  وàك: قال، 7 ا9هدّي  خلف ويص\þ  عيÇ موت
 واهللا جئت:  قال : طالب أî بن Öّ  بن ا°س{ بن Öّ  بن Éّمد ا�اقر به حّدث� :قلت

 +، مقتنيات ا�رر: »أغيظه أن أردت:  قال؟ بذلك أردت ما: لشهر فقيل. صافية ع{ من بها
، +�/ª: لكورا�، اا9هدي االمام ثيحادأ ، معجمª ،�*/+ª0-�/-: االنوار Òار: ، ظ©©/

 وغ�ها.

 .۱۷: ا  اء رةي، ا�زا9جلÙ، األئمة تذكرة: ظ. *-
-ª .دا�۳۹۸ـ  ۳۹۷ى: الك· ةيا. 
 اإلمام ثياحاد ، معجمÒ/۵۱/۲۱۷اراالنوار/كذلك ، ظ۳۲۲، ۵۵۷/ا`عمة تمامو نيا� كمال. »-

 مصادره انظرو ۳/۱۹۲/الكورا�/ ا9هدي

-ý .اط كذلك ، ظ۳۱۷/ا`عمة تمامو نيا� كمالÍاراالنوار۲/۱۲۹/ميا9ستق الÒ ،/۵۱/۱۳۳.  
 ۳/۱۷۹/الكورا�/ا9هدي االمام ثيأحاد معجم
ـ  Ò ،/۲۵/۱۸۱اراالنوار۲۸۰/الط·'/ حتجاج، اال۲۸۸/الطو'/بةيالغ/ ا9ثال ليسب Ö ظ. �-

 ۱۴/۲۳۵/ةيا�دا ، اعالم۳۸۱/للكورا�ي ا9هد اإلمام ثياحاد ، معجم۵۳/۱۹۴
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  . *©*، ©*ظ /شيعة ومسيحيون /. --
، أنه قال: إذا قام قائمنا أهل :عن جابر ا�ع�، عن أî جعفر Éمد بن Ö بن ا°س{ «. �00

ق الر�ان، ال· منهم، والفاجر منهم، من أطاعه أطاع اهللا، ا�يت قسم بالسوية، وعدل I خل
ومن عصاه عP اهللا، ويستخرج اcوراة واال�يل وسائر كتب اهللا من ´ر بأنطاكية، 
فيحكم ب{ أهل اcوراة بتوراتهم، وب{ أهل اال�يل بإ�يلهم، وب{ أهل الزبور بزبورهم، 

زها من ا¿هب والفضة، فيقول: أيها ا`اس وب{ أهل القرآن بقرآنهم. وÎرج االرض كنو
هلموا، فخذوا ما سفكتم فيه ا�ماء، وقطعتم فيه االرحام، ويعطي ما لم يعطه أحد قبله، وال 

�ح األخبار / ».يعطه أحد بعده+/+�« ،+-ý ،*0© ،ª««/ ائعBدالئل �»�/�، ظ/علل ال ،
  . »©�/ -، ا�حار /0»�/ ©ج /، ا�رائح وا رائý+©/ الغيبة /ا`عما� / »»*اإلمامة /

  
  

 

  


