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 الطائفة الثانية: آيات االصطفاء 
 آيتا البقرة واحلج:     ُّ جيحيخيمي    1َّ،

  ُّخت  مت  هتمث  حج  مج  جح  مح  

جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  

مص  جض  حض خض       َّ  2

  وصاية آباء وأجداد النيب والوصي 
صلوات اهلل عليهما وآهلما

  الطائفة الروائية الثانية طهارة أفراد 
الدائرة االصطفائية الثانية

إّن هــذه الطائفــة القطعيــة الثانيــة مزدوجــة قرآنيــًا وروائيــًا، وهــي دالــة عــى أن 
ــا ورد يف  ــون، ك ــرون مصطف ــاء مطه ــي أوصي ــي وع ــداد النب ــاء وأج كل آب

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.
)2( سورة احلج، اآلية: 78. 



...................................الفصل الثاين/ الدليل السادس: آيات االصطفاء وآيتا البقرة واحلج 12

ــم مطهــرون. ــرة أّن النصــوص املســتفيضة املتوات

ــا يف  ــت ك ــل البي ــة اه ــارات أئم ــر يف زي ــد التوات ــتفيضا حل ــد ورد مس فق
:ــن ــام احلس ــهداء اإلم ــيد الش ــارة س زي

ْســَك  ــَرِة َلْ ُتنَجِّ ــاِمَِة واْلَْرَحــاِم امُلَطهَّ ــَت ُنــورًا ِف اْلَْصــَاِب الشَّ »َأْشــَهُد َأنــَك ُكنْ
ِت ثِياهبــا«1. ــاَّ اجَلاِهلِيــُة بَِأنَجاِســَها وَلْ َتْلبِْســَك ِمــْن ُمْدَلِ

وكذلــك بقيــة األئمــة، وهــذا الوصــف متواتــر يف الزيــارات ويف االدعيــة 
أن آبــاء واجــداد األئمــة اىل النبــي إبراهيــم واىل آدم كلهــم مطهــرون.

:ُه َكاَن يُقوُل ِعنَْد َقْبِ َأِمرِي امُلْؤِمنَِن وُرِوي َعْن اإلمام َأِب احْلََسِن َأنَّ

ُل َمــْن ُغِصــَب  ُل َمْظُلــوٍم وَأوَّ ــَك ]َأْنــَت[ َأوَّ ــَاُم َعَليــَك يــا َوِل اهلل َأْشــَهُد َأنَّ »السَّ
ٌر  َت واْحَتَســْبَت َحتَّــى َأَتــاَك اْليِقــُن2... -َأْشــَهُد َأنــَك ُطْهــٌر َطاِهــٌر ُمَطهَّ ــُه -َصــَرْ َحقُّ

مــن طهــر طاهــر مطهــر...«3.

وهكــذا نقــرأ هــذا الوصــف يف الزيــارات املســندة يف الــكايف والتهذيــب ويف مــن 
ال حيــره الفقيــه واالســتبصار ويف كتــب الصــدوق وكتــب الشــيخ الطــويس ويف 
كل تــراث احلديــث عــن أئمــة أهــل البيــت، ال تقــرأ حديثــًا يتكلــم عــن أئمــة 
ــن  ــرة م ــرة الطاه ــالة املطه ــان الس ــث لبي ــرض احلدي ــت، إال وتع ــل البي أه

)1( مصباح املتهجد للشيخ الطويس: 721؛ الوايف للفيض الكاشاين: ج14، ص1٥82.
)2( الــكايف للشــيخ الكلينــي: ج4، ص٥٦9، كامــل الزيــارات البــن قولويــه القمــي: ص9٥، 

ح]94[2.
)3( كامل الزيارات البن قولويه: ص1٠1.
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آبــاء وأجــداد النبــي واألئمــة طاهريــن مطهريــن.

ــْن  ــد ورد أيضــًا َع ــد أمــري املؤمنــنc، فق ــب وال  وكــا ورد يف وصــف أب طال
:اِدُق َأِب َحَْزَة الثَُّاِل، َقاَل: َقاَل اإلمام الصَّ

ٌر  ــَك ُطْهــٌر َطاِهــٌر ُمَطهَّ »إَِذا َأَرْدَت امَلِســَر إَِل َقــْرِ احُلَســِن فقــل: »...َأْشــَهُد أنَّ
ــا وَطُهــَر َحَرُمك«1. ــٍر َطُهــْرَت -وَطُهــَرْت َأْرٌض َأْنــَت هِبَ ِمــْن ُطْهــٍر َطاِهــٍر ُمَطهَّ

وهــذا نــص اليقتــر عــى أب طالــب - عنــد التدقيــق - بــل يشــمل أبــا طالــب 
ــًا اىل أن تصــل السلســلة اىل إســاعيل  وعبــد املطلــب وهاشــًا وعبــد منــاف وقصّي
وإبراهيــم، وهنــاك أيضــًا مجلــة مــن زيــارات ســيد الشــهداء تنــص عــى هــذا 
ــي يبــن فيهــا الصــادق  ــبة الت ــة املعت ــريف يف الرواي ــكايف الشـ الوصــف، كــا يف ال

 بــدء اخللقــة مــن نــور النبــي وعــي، وَعــْن َأِب َعْبــِد اهلل َقــاَل:

»إِنَّ اهلل َكاَن إِْذ َل َكاَن، َفَخَلــَق اْلــَكاَن وامْلَــَكاَن، وَخَلــَق ُنــوَر اْلَْنــَواِر الَّــِذي 
َرْت ِمنْــُه اْلَْنــَواُر، وُهــَو النُّــوُر  َرْت ِمنْــُه اْلَْنــَواُر، وَأْجــرى فِيــِه ِمــْن ُنــوِرِه الَّــِذي ُنــوِّ ُنــوِّ
َن َقْبَلُهــَا،  َلــِن؛ إِْذ َل َشَء ُكــوِّ ــدًا وَعلِيــًا، َفَلــْم يــَزاَل ُنوَريــِن َأوَّ الَّــِذي َخَلــَق ِمنْــُه ُمَمَّ
َقــا ِف َأْطَهــِر  َريــِن ِف اْلَْصــَاِب الطَّاِهــَرِة َحتَّــى اْفَتَ َفَلــْم يــَزاَل جْيِريــاِن َطاِهَريــِن ُمَطهَّ

.2» cــٍب ــِد اهلل وَأِب َطالِ ــِن: ِف َعْب َطاِهَري

ــاء  ــارة واالصطف ــج الطه ــاء زاد وه ــيد االنبي ــن س ــم م ــو هاش ــرب بن ــا اق وكل
عندهــم، كــا أن اصطفــاء ونــور عبــد اهلل وأب طالــب أكثــر مــن اجدادمهــا وذلــك 

)1( املزار للشيخ املفيد: 81.
)2( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص442، ح9.
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ملســيس قرهبــا مــن النبــي، والــذي هــو مركــز الوحــي الطاهــر واالصطفــاء، كــا 
ــة الرشيفــة عليــه. تؤكــد الرواي

.1»cَقا ِف َأْطَهِر َطاِهَريِن: ِف َعْبِد اهلل وَأِب َطالٍِب »َحتَّى اْفَتَ

ومقتــى ذيــل هــذا احلديــث أن درجــة الطهــارة االصطفائيــة تتصاعــد يف 
آبــاء النبيكلــا اقربــت مــن ســيد األنبياءوهــو مقتضـــى احلديــث النبــوي 

ــم. ــي هاش ــن بن ــه م ــه لقرابت ــن مدحي ــدم م ــتفيض املتق املس

وهــذا بعــض مــا ورد يف اب طالــب مــن روايــات عديــدة، فهــذه الطائفــة القطعية 
تواتــر يف تواتــر، وعمــي عــن ذلــك الوهابيــة والســلفية، ويف روايــات العامــة نفــس 
املفــاد واملطلــب والداللــة عــى أن نــور النبــي رسى وجــرى يف أصــاب مطهرة 

طهــارة اصطفــاًء وعصمــًة، وليســت طهــارة اعتيادية.

  سورة البقرة وعلو اصطفاء الدائرة 
الثانية

ــًا  ــالة اعتباط ــوة والرس ــد النب ــة بع ــتأهل اإلمام ــم مل يس ــي ابراهي ــا اّن النب ــرَّ بن وم
وجزافــًا، كــا بّينــه أهــل البيــت، بــل جعلهــا البــاري تعــاىل لــه وحصــل عليهــا بعــد 

امتحــان واختبــار إهلــي كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ    ني  ىي  يي  جئ  حئ  خئمئ  هئ  

مب...    َّ  2. خب   حب   جب  

)1( الوايف للفيض الكاشاين: ج 3، ص٦82، برقم 3-1282.
)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
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وقد بّن أهل البيت مفاد هذه اآلية يف روايات عديدة.

ولكــن هنــاك مقــام آخــر طلبــه النبــي إبراهيــم يف أخريــات حياتــه ورغــب 
ــوة والرســالة، وهــي غــري تلــك  ــال درجــة اإلمامــة بعــد النب ــه، وهــذا بعــد أن ن في
ــي  ــا النب ــا دع ــرة عندم ــورة البق ــه س ــا بينت ــذا م ــه، وه ــت ل ــي أعطي ــات الت الدرج

إبراهيــم مــع ولــده إســاعيل، يف قولــه تعــاىل:    ُّ جه  مه  ىه ...     َّ  1.

فقــد طلــب إبراهيــم درجــة مــن التســليم مل يكــن قــد حازهــا بنبوتــه وبرســالته 

وبإمامتــه، وتلــك الدرجــة التــي طلبهــا لنفســه ولذريتــه، كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّجه  

ــم أن  ــرآن الكري ــّن الق ــد ب مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي...    َّ  ، وق

املقصــود مــن عبــارة:     ُّ  جي  حي          َّ هــي ذريــة إســاعيل، ألنــا طلبــا أن يكــون 
النبــي األكــرم وخاتــم النبيــن مــن هــذه الذريــة الطاهــرة، كــا يف قولــه تعــاىل:

ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ   مئ   زئ   رئ    ُّ  

يبرت  زت  مت  نت  ىت          َّ  2.

يعنــي أن النبــي إبراهيــم يطمــع يف الوصــول إىل درجــة تســليم واصطفــاء أعــى 
وأرقــى مــن التــي أعطيــت لــه وكذلــك لذريتــه، وهــذه لطائــف وإشــارات يف اآليــة 
ــإّن النبــي إبراهيــم أراد أن يرتقــي مــن درجــة اىل  بّينهــا أهــل البيــت يف بياناهتــم، ف
ــة إىل اإلمامــة  ــة ومــن اخلّل درجــة، مــن النبــوة إىل الرســالة، ومــن الرســالة إىل اخلّل

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة البقرة، اآلية: 129.
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االصطفائيــة املتوســطة، ثــم مــن اإلمامــة املتوســطة اصطفــاًء، ويطلــب بعــد تلــك

املراتب شيئًا أعظم، وهو الذي خيتص ببني هاشم.

فلــو تأملنــا يف اخلريطــة القرآنيــة لســورة البقــرة، بعــد أْن جعــل اهلل إبراهيــم 
إمامــًا، وبعــد أن عهــد إىل إبراهيــم وإســاعيل أن يطهــرا البيــت للطائفــن والركــع 
الســجود وبعــد املباشـــرة ببنــاء القواعــد، دعــا إبراهيــم ربــه وولــده إســاعيل 
ــو  ــي حازهــا بن ــا الت ــذه الدرجــة مــن التســليم العلي ــا ه ــا وطلب ــات حياهت يف أخري
ــة. ــة العام ــة االصطفائي ــوق اإلمام ــالة، وف ــوة والرس ــوق النب ــي ف ــي ه ــم، الت هاش

  علو اصطفاء الدائرة الثانية على 
سائر األنبياء

ويؤكــد مــا بينتــه اآليــات الكريمــة يف ســورة البقــرة مــن أن إبراهيــم كان يتمنــى 
 cــَزة ــٍر وَحْ ــم، كَجْعَف ــي هاش ــن بن ــن م ــا املصطف ــي حازه ــات الت ــك الدرج تل
وعبــد املطلــب وعبــد اهلل واب طالــبc، وال يســتصعب مضمــون الروايــة الــواردة 

يف شــهادة حــزة وجعفــر لنــوح بتبليــغ الرســالة وكذلــك لبقيــة األنبيــاء.

فإّن مضموهنا متطابق:

1.مــع نــص ســورة البقــرة، فهــذا املفــاد لــه أصل قــرآين، وأن مقــام حــزة وجعفر 
يستشــهد بــه النبــي نــوح الــذي هــو مــن أنبيــاء أول العــزم أمــام املســاءلة اإلهليــة يــوم 

القيامة.

وال يتوهــم الشــك يف صحــة مضمــون الروايــة، أو يظــن بأّنــا مكذوبــة -والعياذ 
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بــاهلل -أو أنــا متضمنــة للغلــو، إذ يدفــع كل ذلــك بــأن هــذا املضمــون متطابــق مــع 
آيــات ســورة البقــرة 

ــداد  ــاء وأج ــل آب ــث جع ــج حي ــورة احل ــن س ــرى م ــات أخ ــع آي ــك م 2.وكذل
ــاس(،  ــع الن ــى مجي ــاس )أي ع ــى الن ــهداء ع ــة ش ــرة الثاني ــراد الدائ ــي وأف النب
بينــا النبــي عيســى جعــل شــهيدًا عــى أمتــه مــا دام فيهــم ال مطلقــًا فضــًا عــن 

ــاس مــن األمــم املختلفــة. ــع الن أن يكــون شــهيدًا عــى مجي

3.وكذلــك هــو مفــاد آيــات ســورة فاطــر مــن توريــث الكتــاب ألفــراد الدائــرة 
الثانيــة تبعــًا ألفــراد الدائــرة األوىل مــن أهــل البيــت، والكتــاب كلــه مل يــورث لبقيــة 

أنبيــاء أول العــزم بــل هــو مهيمــن عــى كتبهــم.

4.وكذلــك هــو مفــاد آيــة:    ُّ   يب  رت  زت     َّ  1، حيــث أنــه بعــث 
إليهــم بخاصــة دون بقيــة النــاس، ودون بقيــة األنبيــاء واملرســلن.

ــة تبعــًا  ــرة الثاني ــه يدخــل فيهــا أفــراد الدائ ــة املــودة فإن ٥.وكذلــك هــو مفــاد آي
ــاء. ــة األنبي ــا بقي ــل فيه ــرة األوىل وال يدخ للدائ

٦.وكذلك يف والية الفيء لعنوان القربى.

ــات  ــف اآلي ــن طوائ ــا م ــور وغريه ــورة الن ــات س ــم يف آي ــك اندراجه 7.وكذل
الدالــة عــى علــو اصطفــاء أفــراد الدائــرة الثانيــة تبعــًا لــأوىل عــى درجــة اصطفــاء 

ــاء والرســل. ــة األنبي بقي

)1( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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8.وكذلــك هــو مفــاد املســتفيض مــن احلديــث النبــوي عنــد الفريقــن أن بنــي 
ــرًا  ــر جعف ــة وذك ــة ويف اجلن ــوم القيام ــر يف ي ــادات البشـ ــم س ــب ه ــد املطل عب
ــع أهــل القيامــة وأهــل  ــة وهــذا الســؤدد عــى مجي ــرة الثاني ــراد الدائ وحــزة مــن أف

ــة. اجلن

ــاىل  ــن أن اهلل تع ــد الفريق ــدم عن ــوي املتق ــتفيض النب ــث املس ــك احلدي 9.وكذل
ــه إىل  ــرة إىل أن أودع ــام الطاه ــاب واألرح ــاء االص ــيد األنبي ــي لس ال زال يصطف
ــارة إىل  ــة إش ــات الدال ــف الرواي ــن طوائ ــا م ــد اهلل، وغريه ــو عب ــب وه ــر صل أطه

هــذا املفــاد.

فدعــاء النبــي إبراهيــم عــى نبينــا وآلــه وعليــه الســام، وطلبــه وطمعــه يف مقــام 
خامــس، رغــم أّنــه قــد حــاز النبــوة والرســالة واخلّلــة واإلمامــة االصطفائيــة العامــة 
-ألن اإلمامــة درجــات -ومــع ذلــك طمــع يف يشء أعظــم، أي رغــب يف درجــة 

مــن اإلمامــة أعظــم، وهــي التــي حازهــا بنــو هاشــم.

وهــذه خريطــة قرآنيــة واضحــة جــدا يف ســورة البقــرة، وهــي أّن النبــي إبراهيــم 
مــن أنبيــاء أول العــزم، وأعــى رتبــة عــى مســتوى األنبيــاء هــي نبــوة النبــي األعظــم 
حممــد، بــل إّن نبوتــه ال تقــاس ببقيــة النبــوات، والتــي بينهــا وبــن نبــوة إبراهيــم التي 
 ،تــأيت بعدهــا بــون شاســع، ثــم تــأيت بعدهــا نبــوة إبراهيــم ونــوح ثــم موســى

ــات أو اآليــات. كــا يظهــر مــن بعــض الشــواهد مــن الرواي

فــكان خليــل الرحــن النبــي إبراهيــم يطمــع يف يشء خامــس، مــن اخلطــب 
العظيــم.
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 منصب االمامة على درجات 
ال شــك ان درجــة إمامــة النبــي إبراهيــم هــي درجــة اصطفائيــة معتــادة يف 
اإلمامــة، ألن اإلمامــة عــى درجــات، كــا أن النبــوة درجــات     ُّ   جب  حب  خب  
�مب  هب       1َّ كذلك الرسالة عى درجات       ُّ مل ىل يل جم حم خم        2َّ،

فــكان إبراهيــم يطمــح يف درجــة أعــى، وتلــك الدرجــة التــي ســتكون يف ذريــة 
اســاعيل يعنــي بنــي هاشــم، كــا دعــا إبراهيــم يف قولــه تعــاىل:     ُّ جي  حي  خي  
مي       3َّ، فطلــب هــذا رغــم ان اهلل تعــاىل: حبــاه بالنبــوة وحبــاه بالرســالة واخلّلــة 

وحبــاه باإلمامــة.

ــي  ــة الت ــك الدرج ــم، وتل ــة أعظ ــم، ويف درج ــح يف يشء أعظ ــك يطم ــع ذل وم
ســتكون يف ذريــة اســاعيل يعنــي بنــي هاشــم، وبحســب بيانــات أهــل البيــت وهــي 
 بلغــة عقليــة يف مفــاد القــرآن الكريــم، وهــذا املفــاد ناحظــه بعينــه يف قولــه تعــاىل:

.يب  رت  زت     َّ  4 فهو ختصيص اصطفائي صاعد لبني هاشم   ُّ   

ــي أيضــًا  ــّو اصطفائ ــات املشــتملة عــى عل ــة مــن اآلي ــة الثاني وســنبّن يف الطائف
لبنــي هاشــم فــوق االصطفــاء الــذي ذكــره اهلل تعــاىل ألول العــزم، وهــذه بحســب 
ــه عــى ذلــك الروايــات  ــة، وكــا تنّب ــة بحت هندســة وخريطــة القــرآن وبنظــرة عقلي

املتواتــرة بــن الفريقــن.

)1( سورة اإلرساء، اآلية: ٥٥.
)2( سورة البقرة، اآلية: 2٥3.
)3( سورة البقرة، اآلية: 128.

)4( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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  الطائفة األوىل من اآليات الطائفة 
الروائية الثانية القطعية صدورا 
وداللة الدالة على مفاد الطائفة 

األوىل من اآليات
لكــي نقــوم بتحديــد عنــوان أهــل البيــت يف الطائفــة األوىل مــن اآليــات، 
البــد أن نســتعن ببيــان الطوائــف الروائيــة القطعيــة التــي تصــدر مــن الثقــل الثــاين 

.املتمثــل بعــرة النبــي األعظــم

نســتعن  وتــارة  القطعيــة،  الروايــات  مــن  األوىل  بالطائفــة  نســتعن  فتــارة 
بالطائفــة الثانيــة مــن الروايــات القطعيــة؛ التــي نحــن يف صددهــا، وهــي التــي حتــدد 
وتشــّخص املحــور الــذي يف اآليــات، وهــذه الطائفــة الثانيــة التــي سنســتعن هبــا؛ 
ــر معصومــًا مــن أهــل البيــت،  ــة غــري األربعــة عشـ ــرة ثاني ــاك دائ تــدل عــى أّن هن
وأّن هنــاك معصومــن يف الدائــرة الثانيــة بدرجــة مــن العصمــة واالصطفــاء تاليــة 

ــرة األوىل. ــاب الدائ ــة ألصح ومتعّقب

وبذلــك تكــون هــذه الروايــات متطابقــة مــع هــذه اآليــات وتكــون قرينــة قطعيــة 
ــى  ــت ع ــل البي ــن أن أه ــات تب ــن اآلي ــة األوىل م ــى أّن الطائف ــة ع ــة دال ثاني

دائرتــن اصطفائيتــن.
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 oاآليات يف اصطفاء آباء وأجداد النيب
الطائفــة الروائيــة الثانيــة القطعيــة متطابقــة مــع الطائفــة القرآنيــة القطعيــة الّدالــة 
ــوا  ــاء وأجــداد النبــي وعــي إىل إســاعيل صلــوات اهلل عليهــم أّنــم كان عــى أن آب

أوصيــاء وأصفيــاء بنــص القــرآن الكريــم.

وهــذه الطائفــة مــن الروايــات الشـــريفة تشــري إىل جمموعــة مــن اآليــات يف عــدة 
مــن الســور، مبينــة أن آبــاء وأجــداد النبــي كانــوا أوصيــاء؛ وهــذه اآليــات إذا 
ضممناهــا اىل بعضهــا البعــض تصبــح املعــادالت مؤتلفــة باتســاق والتئــام ظاهــر 

عظيــم.

وتنتــج لنــا نتيجــة مفادهــا عــن مفــاد هــذه الروايــات الــواردة أّن آبــاء وأجــداد 
ــي  ــد النب ــد اهلل وال ــب وعب ــن؛ كأب طال ــاء ومطهري ــم أوصي ــوا كله ــي كان النب
وعبــد املطلــب وبقيــة أولئــك التــاد العظــام األمــراء واألشـــراف مــن بنــي هاشــم، 
وهــذه املجموعــة الثانيــة مــن اآليــات هــي صاحلــة بنفســها ألن تكــون دليــًا 

ــات. ــن اآلي ــة األوىل م ــى الطائف ــة ع ــك قرين ــع ذل ــا م ــتقًا، وجعلناه مس

يف حــن هــي مســتقلة يف الداللــة عــى املطلــوب بنحــو التــام، وقرينــة عــى املــراد 
مــن الطائفــة األوىل مــن اآليــات؛ مثــل آيــة التطهــري أو آيــة املــوّدة يف القربــى أو آيــة 
ــوارد يف  ــم ال ــت العظي ــوان أهــل البي ــدار واملحــور لعن ــوت( وهــي امل ــور )يف بي الن

اآليــة الكريمــة.
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  اآليات الّدالة على أّن آباء وأجداد 
النيب وعلي إىل إمساعيل كلهم 

أوصياء

هذه املجموعة من اآليات هي ما ييل:

1. قولــه تعــاىل:    ُّ  ني  ىي  يي  جئ  حئ  خئمئ  هئ  جب  حب  خب  مبهب  
جت  حت  ختمت  هت  مث  حج  مج  جح     َّ  1.

ومفــاد اآليــة ظاهــر وواضــح يف أن إعطــاء مقــام اإلمامــة للنبــي ابراهيــم مل يعــط 
ــا  ــة بعدم ــام اإلمام ــي مق ــه ُأعط ــالة، وأّن ــوة والرس ــام النب ــد مق ــد أن تقّل ــه إال بع ل
حــاز مقــام النبــوة ومقــام الرســالة، ومّلــا أعطــي النبــي ابراهيــم مقــام اإلمامــة؛ دعــا 
لذريتــه:     ُّ ني  ىي  يي  جئ  حئ  خئمئ  هئ  جب  حب  خب  مبهب  جت  حت  
ختمت  هت  مث  حج  مج  جح       َّ  فاســتجاب اهلل لــه هــذا الدعــاء، ولكــن كانــت 

اســتجابته بشـــروط؛     ُّ هت  مث  حج  مج  جح      َّ  2، ومل يســتجب اهلل ســبحانه 
هــذا الدعــاء مــن ابراهيــم يف كل الذريــة، إّنــا اســتجاب لــه يف الذريــة املطهــرة مــن 
ظلــم املعصيــة فقــط؛ أي التــي مل وال ترتكــب ذنبــًا قــط، ألّن الــذي يعــي اهلل يف أي 

معصيــة ويف أي برهــة مــن الدهــر؛ يعــّد ظاملــا، وإن تــاب بعــد ذلــك.

)1( سورة البقرة، اآلية: 124.

)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
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  معاني البيت يف عنوان أهل البيت ومن
 اآليات املرتبطة بآباء وأجداد النيب

2. بعدهــا تــأيت     ُّ جخ  مخ  جس  حس  خس  مس       1َّ وقــد تقــرر بحســب بيانــات 
العــرة حلقائــق دالئــل اآليــات أن أحــد معــاين البيــت يف عنــوان أهــل البيــت هــو 
أصحــاب البيــت، واملقصــود بالبيــت الــذي أوليــاؤه وأصحابــه أهــل البيــت؛ 

: هو

1. املسجد احلرام.

2. املسجد النبوي.

3. البيت املعمور.

4. كل مراقدهم ومواضع قبورهم الشـريفة.

٥. وكذلــك كل بيــت مقــّدس يف األرض ويف الســاء لــه عظمــة مــن التقديــس 
اخلــاص، جتــد أّن أصحابــه وأوليــاءه ســيد األنبيــاء وأهــل بيتــه وأقربــاؤه املصطفــون 

وهــم عــى دائرتــن.

ــن مــن إرادة شــجرة  ٦. مــا ورد يف احلديــث النبــوي املســتفيض عنــد الفريق
ــان  ــا الفريق ــي رواه ــة الت ــة املعروف ــاىل: يف الواقع ــه تع ــت يف قول ــن البي ــب م النس
َقُهْم   عندمــا اســتنقص بعــض قريــش بنــي هاشــم، قــال:»إِنَّ اهلل َخَلــَق اْلْلــَق َفَفرَّ
فِْرَقَتــْنِ َفَجَعَلنـِـي ِمــْن َخــْرِ اْلِفْرَقَتــْنِ ُثــمَّ َجَعَلُهــْم ُشــُعوبًا َفَجعَلنـِـي ِف َخــْرِ ُشــْعَبٍة ُثمَّ 

)1( سورة البقرة، اآلية: 12٥.
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َجَعَلُهــْم َقَبائـِـَل َفَجَعَلنـِـي ِف َخــْرِ َقبِيَلــٍة ُثــمَّ َجَعَلُهــْم ُبُيوتــًا َفَجَعَلنـِـي ِف َخــْرِ َبْيــٍت ُثــمَّ 
ُهــْم َفُكنْــُت َنائِــًا َبــْنَ اْبنَــي  اْخَتــاَر ِمــْن َأْهــِل َبْيتـِـي َأَنــا وَعلِّيــًا وَجْعَفــرًا َفَجَعَلنـِـي َخْرَ
ــْلَت  ــُؤَلِء ُأْرِس ــُل إَِل َأيِّ َه ئِي ــا َجْرَ ــاَل َي ــٌك َفَق ــُه َمَل ــُل وَمَع ئِي ــاَء َجْرَ ــٍب َفَج َأِب َطالِ

َفَقــاَل إَِل َهــَذا ُثــمَّ َأَخــَذ بَِيــِدي َفَأْجَلَســنِي«1.

ويف الرواية تريح بمعنى البيت ودخول الدائرة الثانية فيه.

ــُت ِف  ــا ُقْل ــي َم ــِمُعوا ِمنِّ ــْد َس ــي َوَق وَننِــي بَِقَراَبتِ ُ ــَواٍم ُيَعرِّ ــاُل َأْق ــا َب ــاَل: »َم وَق
ــْم  ــِس َعنُْه ْج ــاِب الرِّ ــْن إِْذَه ــِه ِم ــُم اهلل بِ ُه ــا اْخَتصَّ ــْم َوَم اُه ــِل اهلل إِيَّ ــْم وَتْفِضي َفْضلِِه
ــُه  َّــا َخصَّ ِهــْم ِم اُهــْم َوَقــْد َســِمْعُتْم َمــا ُقْلــُت ِف َأْفَضــِل َأْهــِل َبْيتـِـي َوَخْرِ َوَتْطِهــِر اهلل إِيَّ
ــُه ِمنِّــي  ــِه فِيــِه َوَقَراَبتِــِه ِمنِّــي َوَأنَّ ْســَاِم َوَبَائِ َلــُه ِمــْن َســْبِقِه ِف اْلِ اهلل بِــِه َوَأْكَرَمــُه َوَفضَّ
بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى ُثــمَّ َتْزُعُمــوَن َأنَّ َمَثــيِل ِف َأْهــِل َبْيتـِـي َكَمَثــِل َنْخَلــٍة َنَبَتــْت 
ــمَّ  ــْنِ ُث ــْرِ اْلِفْرَقَت ــي ِف َخ ــْنِ َفَجَعَلنِ ــْم فِْرَقَت َقُه ــُه َفَفرَّ ــَق َخْلَق ــٍة َأَل إِنَّ اهلل َخَل ِف ُكنَاَس
َهــا  َهــا َشــْعبًا َوَخْرِ َق اْلِفْرَقــَة َثــَاَث فـِـَرٍق ُشــُعوبًا َوَقَبائـِـَل َوُبُيوتــًا َفَجَعَلنـِـي ِف َخْرِ َفــرَّ
ــا ُيِريــُد اهلل لُِيْذِهــَب  َهــا َبْيتــًا َفَذلـِـَك َقْوُلــُه إِنَّ َقبِيَلــًة ُثــمَّ َجَعَلُهــْم ُبُيوتــًا َفَجَعَلنـِـي ِف َخْرِ
ِت  ــْتَ ــي َوِع ــِل َبْيتِ ــُت ِف َأْه ــْم َتْطِهــرًا َفَحَصْل َرُك ــِت َوُيَطهِّ ــَل اْلَبْي ْجــَس َأْه ــُم الرِّ َعنُْك
ــا النَّــاُس إِنَّ اهلل َنَظــَر َنْظــَرًة َثالَِثــًة َفاْخَتــاَر  َ وَأَنــا َوَأِخــي َعــيِلُّ ْبــُن َأِب َطالِــب...، َيــا َأيُّ
تـِـي ِمنُْهــْم َأَحــَد َعشـــر  ِمنُْهــْم َبْعــِدي اْثنَــْي َعشـــر َوِصّيــًا ِمــْن َأْهــِل َبْيتـِـي َوُهــْم ِخَيــاُر ُأمَّ
ُهــُم اْبنَتـِـي َفاطَِمــُة$ ُثــمَّ ِمــْن َبْعِدِهــْم َجْعَفــُر ْبــُن َأِب َطالِــٍب  إَِمامــًا َبْعــَد َأِخــي َوُأمُّ
ــِد اهلل  ــُن َعْب ــُد ْب ــِب َأَل إِنِّ ُمَمَّ ــِد امْلُطَّلِ ــُن َعْب ــَزُة ْب ــي َحْ ــي َوَأُخــو َأِخــي َوَعمِّ ــُن َعمِّ اْب

.1( اخلصال البن بابويه القمي: ج2، ص٥٥9، احتجاج أمري املؤمنن(
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ــوُه  ــيِلٌّ َوَبنُ ــِة َوَع نَّ ــِل اجْلَ ــاِء َأْه ــيَِّدُة نَِس ــي َس ــُة اْبنَتِ ــَن َوَفاطَِم ــلَِن َوالنَّبِيِّ ــْرُ امْلُْرَس ــا َخ َأَن
ــيَِّدا  ــاَي َس ــَن َواْبنَ ــاِت النَّبِيِّ ــِل ُبُيوَت ــْرُ َأْه ــي َخ ــُل َبْيتِ ــَن َوَأْه ــْرُ اْلَوِصيِّ ــاُء َخ اْلَْوِصَي
ُجوَهــا َرَجاُؤُكــْم َأَفَيْعِجــُز َعنَْهــا َأْهــُل  ــا النَّــاُس إِنَّ َشــَفاَعتِي َلَرْ َ َشــَباِب َأْهــِل اجَلنَّــِة َأيُّ
ــدًا َل ُيشـــرُك بـِـِه َشــْيئًا  ي َعْبــُد امْلُطَّلِــِب َيْلَقــى اهلل ُمَوحِّ َبْيتـِـي َمــا ِمــْن َأَحــٍد َوَلــَدُه َجــدِّ
ــا النَّــاُس  َ ُنــوِب َعــَدُد احَلَصـــى َوَزَبــُد اْلَبْحــِر َأيُّ إِلَّ ُأْدِخُلــُه اجَلنَّــَة َوَلــْو َكاَن فِيــِه ِمــَن الذُّ

ُلوُهــم...«1. َعظُِّمــوا َأْهــَل َبْيتِــي ِف َحَيــاِت َوِمــْن َبْعــِدي َوَأْكِرُموُهــْم َوَفضِّ

ُثمَّ َقاَل:

ــَفاٍح َلْ  ــْرُ ِس ــَكاٌح َغ ــْرِش إَِل آَدَم نِ ــِت اْلَع ــْن َتْ ــٍة ِم ــٍة َطيَِّب ــي بِطِْينَ ــُل َبْيتِ »إِنِّ َوَأْه
اِهلِيَّــِة...«2. ُيَالِْطنَــا نِــَكاُح اجْلَ

ــرة  ــة التطهــري ودخــول الدائ ــت يف آي ــى البي ــًا بمعن ــة تريــح أيض ويف الرواي

الثانيــة فيــه. ومــن ثــم أّن هــذه اآليــة ترتبــط مــع مفــاد قولــه تعــاىل:     ُّ مم جن حن   

ــًا. ــة وقدس ــم رفع خن من هن       3َّ، أي تعّظ

 ،ــى النبــي ــات مرتبطــة بقرب ــة األوىل مــن اآلي وياحــظ أّن جمموعــة الطائف
ــها اهلل  ــي قدس ــة الت ــوت املقدس ــاب البي ــدس وأصح ــوت الق ــاب بي ــم أصح وأّن

تعــاىل.

ويف          ُّ جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حضخض  مض  حط  مظ 

)1( كتاب سليم البن قيس اهلال: ج2، ص٦8٦-٦87.
)2( كتاب سليم للهال: ج2، ص٦88.

)3( سورة النور، اآلية: 3٦.
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جع ...       1َّ هنــا ناحــظ أّن اســم إســحاق أو يعقــوب مل يــأت يف هــذه اآليات 

مطلقــًا، إّنــا خصــت اآليــة فقــط إســاعيل وإبراهيــم وذريتهــا، وذلــك لتبيــان أّن 
هــذا احلــدث الــذي خيــوض فيــه القــرآن الكريــم ال يرتبــط بإســحاق ويعقوب وال 
ذريتهــا، إّنــا يرتبــط فقــط بذريــة إســاعيل، كــا يف ختصيــص عهــدة رعايــة البيــت 
 احلــرام يف مكــة والبلــد احلــرام هبــم دون ذريــة اســحق ويعقــوب يف قولــه تعــاىل:

حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض   ...ُّ   
مق جك حك خك لك مك جل حل خل مل هل جم حم خم مم جن 

حن خنمن هن جه مه ٰه جي حي خي مي هي مئهئ مب هب مت خل 

مل ىل يل جم حم خم مم ىم يمجن حن خن من ىن       2َّ.

  ختصيص نزول اآليات يف آباء 
وعلي النيب

ناحــظ أّن هــذا التكــرار والتأكيــد يف ذكــر إِْبَراِهيــَم َوإِْســَاِعيَل ختصيصــًا حــرًا 
لــه مغــزاه، وهــو إرادة تبيــان سلســلة آبــاء النبــي، كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ مض  حط  
�مظ  جع      َّ  ، وقولــه تعــاىل:     ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم      َّ  ،

وقولــه تعــاىل:     ُّ جه  مه  ىه  يه  جي  حي      َّ  3، وهــو إلفــات وتنبيــه إىل 
أّن هــذه اآليــات، حــددت ذكــر إبراهيــم وإســاعيل وذريتهــا ومل يذكــر فيهــا إســحاق 

.والــويص عــي  ويعقــوب، وذلــك لبيــان منزلــة آبــاء وأجــداد النبــي

)1( سورة البقرة، اآلية: 12٥.
)2( سورة البقرة، اآليات: 127-12٥.

)3( سورة البقرة، اآلية: 128.
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  روايات متواترة عند الفريقني على 
وجود دائرتني

ــوان  ــى ان عن ــة ع ــن دال ــد الفريق ــًا عن ــرة جمموع ــات متوات ــاك رواي إّن هن
ــاء املصطفــن عــى  ــيد األنبي ــى س ــاء، وقرب ــيد األنبي ــوت س ــت أو بي أهــل البي
دائرتــن دائــرة األربعــة عشـــر معصومــًا أّوهلــم النبــي، والدائــرة الثانيــة ثلــة 

أخــرى مصطفــاة، وتقدمــت قرائــن متعــددة عــى ذلــك.

ــة عــى دخــول  ــرة دال ــات متوات ــن األخــرى مســتّلة مــن رواي وهــذه القرائ
أمثــال حــزة، وجعفــر، وأب طالــب، وعبــد اهلل، وعــي األكــب، وأب الفضــل 
ــم،  ــم، والقاس ــي إبراهي ــب وأوالد النب ــة زين ــاس، والعقيل العب
والطاهــر وغريهــم، يف عنــوان أهــل البيــت وكذلــك يف روايــات متواتــرة، يف 

ذيــل قولــه تعــاىل:     ُّ يب  رت  زت     1َّ ورهطــك املخلصــن.

 السيد املرعشي النجفي وحادثة الدار 
وقــد ذكــر مجلــة مــن طــرق حديــث الــدار لــدى العامــة يف كتــاب إحقــاق احلق 
ــف مــن أربعــة أجــزاء للشــهيد الثالــث الســيد نــور الديــن املرعــي الــذي  املؤلَّ
استشــهد وقتلــه النواصــب، وقــد اســتدرك عليــه الســيد شــهاب الديــن املرعــي 
إىل ثاثــن جملــدًا، وطبــع هــذا الكتــاب بصياغــة أخــرى بتبويــب آخــر، فيهــا رتابة 
.أكثــر لتبويــب أحاديــث العامــة يف إمامــة أمــري املؤمنــن وإمامة أهــل البيت

)1( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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والطائفــة الثانيــة مــن اآليــات وردت يف ذيلهــا مجلــة مــن الروايــات الدالــة عى 
اصطفائيــة الدائــرة الثانيــة ألهــل البيــت أيضــًا، وهنــاك مجلــة مــن اآليــات 
بيانــا بشــكل رصيــح يف القــرآن الكريــم ال ظنــي وال ظاهــري الداللة عــى أّن اهلل 

عــّز وجــل اصطفــى مــن بنــي هاشــم دائــرة اصطفائيــة ثانيــة غــري الدائــرة األوىل.

ــت  ــور وليس ــة س ــات وجمموع ــة آي ــي جمموع ــات ه ــن اآلي ــة م ــذه الطائف وه
ــة واحــدة وســورة واحــدة، وسنســتعرضها ولــو بنحــو ملّخــص )إمجــاالً( أو  آي

ــاء اهلل. ــط إن ش متوس

واللســان األول مــن هــذه الطائفــة الدالــة عــى اصطفائيــة الدائــرة الثانيــة، كنــا 
قــد اســتعرضناه ســابقًا مــن بــاب اإلشــارة وهــي التــي بّينهــا جامــع علــوم القــرآن 
الصــادق شــأن بقيــة أئمــة أهــل البيــت حيــث انــم حييطــون بجوامــع 
ــرة  علــم القــرآن، كســورة البقــرة وســور أخــرى دالــة عــى وجــود اصطفــاء دائ
ثانيــة يف سلســلة آبــاء وأجــداد النبــي منــذ إســاعيل بــن النبــي إبراهيــم إىل 
أن وصلــت السلســلة إىل عبــد اهلل والــد النبــي وأب طالــب والــد أمــري املؤمنــن، 
ثــم إىل ســيد األنبيــاء وإىل ســيد األوصيــاء وهــذه السلســلة يف القــرآن الكريــم ال 

تقتــر داللتهــا عــى أنــم موحــدون، بــل هــم أصفيــاء أوصيــاء.

ففــي ســورة البقــرة أن النبــي إبراهيــم والنبــي إســاعيل، بعــد أن حــاز النبــي 
إبراهيــم عــى النبــوة والرســالة واخلّلــة واإلمامــة وبنــى البيــت يف أخريــات حياتــه 
الشـــريفة مــع ولــده إســاعيل كــا مــر بنــا وقبــل أن يتــوىف إســاعيل، إذ اســاعيل 
بــن النبــي إبراهيــم تــويف قبــل أبيــه إبراهيــمc، فقــد َدَعــَوا يف أخريــات حياهتــا 
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النبــي إبراهيــم كــا يف ســورة البقــرة يف قولــه تعــاىل:     ُّ جه  مه  ىه  يه  جي  
حي  خي  مي  ىي      1َّ وهــذا الدعــاء توضحــه آيــات أخــرى يف ســورة البقــرة 

وســور قرآنيــة أخــرى عديــدة وقــد اســتعرضنا بعضــًا منهــا ســابقًا وسنســتعرض 
آيــات أخــرى غريهــا.

 استنطاق الدليل الروائي 
إن هــذا الدعــاء يف قولــه تعــاىل:     ُّ لك مك ىك     َّ  2، وجعلهــا كلمــة باقيــة 
يف عقبــه، اي ليــس هنــاك انقطــاع، نظــري    ُّ جي  حي  خي  مي  ىي     َّ  ، ونظــري 
ــاعيل إىل  ــن اس ــتمر م ــو مس ــاىل:     ُّ زئ  مئ  نئ  ىئ      َّ  3، أي بنح ــه تع قول
ســيد األنبيــاء، وإال كانــت منقطعــة، بــل بحســب تنبيــه الصــادق يف مضمــون 

كامه:»ليــس باقيــة مســتمرة إل ســيد النبيــاء بــل ال يــوم القيامــة«.

والبــد أن نســتنطق عقليــًا متــون الروايــات وال تقــرأ الروايــات بشــكل مبهــم 
ظنــي وأّنــه بمجــرد رؤيــة الســند صحيحــًا عمــل بالرواية بشــكل إمجال مبهــم، إذ 

هــو أقــرب اىل املنهج احلشــوّي القشـــري.

ــًا،  ــث عقلي ــن احلدي ــتنطق مت ــو أن تس ــي فه ــول الصناع ــج األص ــا املنه وام
ويستخرج الدليل العقي والبنيان العقي واملعلومايت يف مضمون ومتن احلديث، 
 وإن كان السند ضعيفًا، ألن العمدة يف هذا البحث العقائدي هو البهان العقي،

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة زخرف، اآلية: 28.

)3( سورة البقرة، اآلية: 129.
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الجمــرد التعبــد الظنــي ولــو كان معتــبا، الن االســتظهار حينئــذ مبهــم، نعــم 
إن مل يقــوى عقــل الباحــث عــى اســتنطاق احلديــث تصــل النوبــة إىل الظــن املعتب 
ــى  ــل املعن ــدرة للباحــث عــى حتلي ــاك ق ــا دامــت هن ــه م املبهــم االمجــال، بخاف

واكتشــاف بنيتــه وهويــة ماهيتــه، فالعمــدة هــو اســتنطاق الدليــل العقــي.

  وجعلها كلمة باقية يف عقبه اىل 
يوم القيامة )االمامة يف عقب النيب 

إبراهيم اىل يوم القيامة(
واملهــم مــا أشــار إليــه اإلمــام الصــادق أن قولــه تعــاىل:     ُّ  لك مك ىك  

يك مل       َّ  1 ال يقــف اســتمرارها عنــد ســيد األنبيــاء بــل إىل يــوم القيامــة.

إبراهيــم  عقــب  يف  واإلمامــة  والوصايــة  االصطفــاء  وجــود  وتأبيــد 
فقــط اآليــة  هــذه  مفــاد  ليــس  القيامــة  يــوم  إىل  اســاعيل  نســل   مــن 

    ُّ لك  مك ىك يك مل       َّ  ، بــل يف اآليــة الكريمــة األخــرى أيضــًا:    ُّ ني  ىي 
يي  جئ  حئ  خئ مئ هئ  جب  حب  خب  مبهب  جت  حت  خت     َّ  2 وال ريــب ان 

ذريــة النبــي ابراهيــم هــم الســادة واألشـــراف كــا شــاء اهلل، كــا أّن اإلمــام صاحــب 
العــر والزمــان اآلن مــن نســل ذريــة ابراهيــم.

ــي ــوم القيامــة، والنب ــل اىل ي ــه بحــد، ب ــد ذريت ــم ويقي ــي ابراهي  ومل خيصــص النب
ابراهيــم مســتجاب الدعــوة، فاإلمامــة والوصايــة واالصطفــاء باقيــة يف ذريــة 

)1( سورة الزخرف، اآلية: 28.
)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
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ابراهيــم اىل يــوم القيامــة، كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ نت  ىت  يت  رث  زث  مث نث  
�ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  ىل  يل    َّ  1

والذرية هي اساعيل ونسله.

كــا هــو احلال يف قوله تعــاىل: أيضًا     ُّ خت  مت  هتمث  حج  مج  جح  
مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص خص مص  جض  حض       َّ  2.

ــم  ــي ابراهي ــى أّن النب ــي ع ــل العق ــة الدلي ــرى بضميم ــة أخ ــة قرآني ــذه أدل وه
ــه  ــتجابة يف قول ــد االس ــن قّي ــه ولك ــتجابة دعوت ــد اهلل اس ــوة وأك ــتجاب الدع مس
تعــاىل:    ُّ  مث حج  مج  جح       َّ  3 يعنــي خاصــة يف املعصومــن املصطفــن فقــط.

ويف القــرآن الكريــم داللــة واضحــة عــى الشــجرة االصطفائيــة مــن نســل 
ابراهيــم يف نســل ابنــه اســاعيل اىل يــوم القيامــة، وهــذا دليــل واضــح عــى ان آبــاء 
وأجــداد النبــي اوصيــاء أصفيــاء هلــم مقامــات وسنشــري إليهــا إمجــاالً إن شــاء اهلل يف 

ظــل هــذه الطائفــة.

)1( سورة إبراهيم، اآلية: 37.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.

)3( سورة البقرة، اآلية: 124.
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  جانب من اصطفاء عبد املطلب 
)االمضاء دليل االصطفاء(

ــنن  ــس س ــن مخ ــب س ــد املطل ــتفيض، ان عب ــو مس ــن بنح ــات الفريق ويف رواي
تشـــريعية يف الشـــريعة وأمضاهــا اهلل، وحينئــذ ُيســأل هــل هــو نبــي؟ ومــا هــو مقــام 

عبــد املطلــب الــذي ســّن مخــس ســنن؟

روى حــاد بــن عمــرو وأنــس بــن حممــد عــن أبيــه مجيعــًا عــن جعفــر بــن حممــد 
عــن أبيــه عــن جــده -عــن عــي بــن أب طالــب -عــن النبــي أنــه قــال لــه:

»يــا عــيل أوصيــك بوصيــة فاحفظهــا فــا تــزال بخــر مــا حفظــت وصيتــي... يــا 
عــيل إن عبــد املطلــب ســن ف اجلاهليــة مخــس ســنن أجراهــا اهلل عــز وجــل ف 

الســام...«1.

واللطيــف يف االمــر ان ســيد االنبيــاء مل يقــل انــا امضيتهــا، بــل قــال اجراهــا 
اهلل يف اإلســام، وهــذا امضــاء مــن اهلل عــز وجــل، فــأي شــأن لعبــد املطلب؟

ــب وإن كان  ــد املطل ــح عب ــة يف مدي ــورة كامل ــاك س ــاء اهلل ان هن ــنبن ان ش وس
النواصــب مــن بنــي اميــة قلبوهــا ضــد عبــد املطلــب، ولكنهــا ســورة كاملــة عظيمة! 
ــان خصائــص كل فــرد مــن  ــد املطلــب وســيأيت البحــث مفصــًا يف بي يف مــدح عب
نجــوم الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة، ولأســف أن عــدة مــن املفرسيــن مــن اخلاصــة 
 قلبــوا مفــاد اآليــة تأثــرًا بتحريفــات العامــة ملعنــى الســورة، وتغيــري هــذه احلقائــق

)1( من ال حيره الفقيه للشيخ الصدوق: ج4، ص3٥2، ح٥7٦2.
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ــاذ  ــًا يف جعــل تلــك الســورة والعي ملعنــى الســورة هــو عــن حتريــف القــرآن معنوي
ــد املطلــب. ــد املطلــب يف حــن انــا ســورة تعظيــم يف شــأن عب ــاهلل ازدراء بعب ب

 هم املرجعية اهل البيت  
يف التفسري

قد يقول قائل ملاذا نراجع الروايات يف التفسري؟

فُيســأل يف القبــال: فمــن نراجــع لاســتعام؟ هــل نراجــع فانــًا وفانــًا الســدي 
وجماهــد والشــعبي ذوي القــدرة البشـــرية املحــدودة الّظنيــة بالتظنــي؟ أولئــك 
ــوا اهلل  ــن خان ــاب أو الذي ــر الكت ــض ظاه ــطح بع ــون إال س ــن ال يمس ــرواة الذي ال
ــي  ــة وبن ــي امي ــن يتقاضــون أجــورًا يف التفســري مــن بن ورســوله يف القــرآن أو الذي

ــون؟ ــك مأمون ــل أولئ ــور؟ وه ــاطن اجل ــاس وس العب

ــا القــرآن ان نرجــع ونأخــذ العلــم منهــم  أم نراجــع أهــل البيــت الذيــن أوصان
صلــوات اهلل عليهــم؛     ُّ  خت مت هت مث حجمج جح مح جخ       َّ  1 والذيــن لدهيــم 

علــم الكتــاب كلــه باطنــه وظاهــره.

ــاط  ــاء الب ــم وعل ــاس وأزالمه ــي العب ــة وبن ــي أمي ــرآن ببن ــوص الق ومل ي
عندهــم، بــل عــن     ُّ ىم يم جن حن      َّ  2 ال زيــد وال َعمــْر؟ وال فــان وال 

.عــان؟ واملطهــرون هــم أهــل البيــت

)1( سورة آل عمران، اآلية: 7.
)2( سورة الواقعة، اآلية: 79.
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 هــل يــراد فصــل القرآن عــن املعلم اإلهلي الــذي نصبــه اهلل؟! ثم إىل أين ُيتــاُه بنا؟
إسام القرآن وإسام املصحف فقط؟! أم إسام الثقلن؟!

املصحــف هــو نفســه هيتــف بنــا: ال تتفــرد يف أخــذ االســام مــن القــرآن فقــط، 
وإنــا اســام بمعيــة الثقلــن، فاإلســام هــو بمعيــة الثقلــن.

  علو االصطفاء ممتد يف سلسلة آباء 
النيب

يف عــدة ســور تبــّن أّن هــذه الوصايــة وهــذا االصطفــاء مبــن مقــرر يف سلســلة 
ــد اهلل؟!  ــب وعب ــام أب طال ــردد يف إس ــل وي ــأيت قائ ــي، وي ــاء النب ــداد وآب اج
وعبــد املطلــب؟! وهاشــم وعبــد منــاف، ولــؤي وقــي؟! وعدنــان؟! هــؤالء 

ــاء بنــص القــرآن. ــاء أصفي أوصي

وبنــص القــرآن إن هلــم مقامــًا عاليــًا عظيــًا يف االصطفــاء كــا مــرت اإلشــارة إىل 
ذلــك يف كثــري مــن اآليــات يف الســور، وأّن النبــي ابراهيــم طمــع يف هــذا االصطفــاء 
الــذي هــو متسلســل يف ســالة صفــوة اصفيــاء مــن اســاعيل اىل بعثــة ســيد االنبياء، 
ممــا يــدل عــى ان اصطفــاء هــؤالء عــاٍل وانــم ذو مقــام عــال، وهــذا برهــان مهــم 
وأيضــًا انــم عــى ملــة إبراهيــم ومل يذكــر أّن أبــا طالــب وعبــد اهلل وعبــد املطلــب 

وعبــد منــاف اتبــع شـــريعة عيســى وشـــريعة موســى وشـــريعة بقيــة االنبياء.

فلهــم جالــة خاصــة، وهــذا بحســب البهــان التارخيــي وبرهــان األديــان 
وحســب بيانــات القــرآن.
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ومــّر بنــا يف ســورة البقــرة يف قولــه تعــاىل:     ُّ لكمكىكيكمل      َّ  1، وهــذه 
ــرة األوىل  ــت يف الدائ ــم وإن كان ــي هاش ــاء بن ــى اصطف ــة ع ــات الدال ــور واآلي الس
االصطفائيــة يف الدرجــة األوىل فقــط، لكنهــا يف الدرجــة الثانيــة هــي نصــوص 

قرآنيــة تشــمل وناصــه عــى الدائــرة الثانيــة أيضــًا.

      ُّ مل ىل يل...خت مت           2َّ

خطاب لبين هاشم
وكذلــك ماحظــة هــذا النــص القــرآين املوجــود، ويــا لــه مــن نــص عظيــم، قــد 
ــة، يقــرأ  ــغ األمهي ــم قــرآين بال ــّص عظي ــه الصــادق يف آخــر ســورة احلــج؛ ن بين

بقــراءة عقليــة دامغــة تزيــح الوســاوس.

وهــو قولــه تعــاىل:     ُّ مل  ىل  يل       َّ  ، وســيتبّن ان اخلطــاب ليــس لــكل 
ــول  ــة ق ــة ألفــاظ اآلي ــه عــى دالل ــي هاشــم خاصــة، كــا نّب ــل هــو لبن املســلمن، ب

.ــادق الص

ــي  ــود األص   ُّ مل  ىل  يل  ام  مم رن  زن  من      َّ  واملقص
هــو ذو اخلصائــص وهــم بنــو هاشــم، ألنــم قــدوة، نعــم يســتفاد منــه عــبة لبقيــة 

املســلمن ألجــل أن يقتــدوا هبــم وهــذا مطلــب آخــر.

)1( سورة الزخرف، اآلية: 28.
)2( سورة احلج، اآليتان: 78-77.
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 قاعدة يف خصوص وعموم القرآن 
فيصــح تأســيس قاعــدة يف دالالت آيــات الكتــاب ان كل مــا يف القــرآن يعمــم 
وعــام لــكل البشـــر هبــذا اللحــاظ أي بلحــاظ العــب واالعتبــار، وإن كان املقصــود 
ــه  ــايف في ــع وال تن ــذا ال تداف ــم، وه ــو هاش ــم بن ــص ه ــذه اخلصائ ــن ه ــي م األص
بــن االختصــاص والتعميــم، كــا بينــاه برهانيــًا يف قواعــد التفســري، فاخلصوصيــة 
واالمتيــاز بدرجتهــا االصطفائيــة هــي ملــن قصــد وأريــد مــن معنــى اآليــة واالقتــداء 
بالدرجــات العامــة النازلــة والعــبة واالهتــداء بذلــك لعمــوم املســلمن واملؤمنــن.

 يعمم يف االقتداء ما اختص بالنيب 
كــا أّن األمــور اخلاصــة بســيد األنبيــاء يف القــرآن يقتــدي هبــا بقية البشـــر، فلســيد 
ــن  ــن م ــة املصطف ــدوة لبقي ــه ق ــاء، ألّن ــة االصطف ــن قم ــاص م ــاز خ ــاء امتي األنبي
األئمــة واألنبيــاء واملرســلن والبشـــر يف عمــوم الدرجــات النازلــة، وهــذا يســمى 
ختصيصــًا يف املعنــى املطابقــي وتعميــًا يف اإللتزامــي ملفــاد اآليــات. خافــا ملــا بنــى 

عليــه العامــة الطباطبائــي )رحــه اهلل( أن مــا اختــص بالنبــي ال يعمــم.

بــل يعّمــم هبــذا اللحــاظ ال أن امتيازاتــه االصطفائيــة القمــة تعمــم لبقيــة البشـــر، 
بــل تعمــم قدويتــه واالقتــداء بــه     ُّ   جف حف خف مف حق مق جك حك     1َّ هبــذا 
اللحــاظ وهــو معنــى العــبة واالعتبــار، فالقــرآن فيــه تعميــم هبــذا اللحــاظ دائــًا.

ــات ــن اآلي ــري م ــى يف كث ــل املعن ــم أص ــة يف تعمي ــه العام ــى علي ــا بن ــًا مل  وخاف

)1( سورة األحزاب، اآلية: 21.
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اخلاصــة بأهــل البيــت بجعلهــا عامــة ال خاصــة وأن قالــب معناهــا عــام وال 
اختصــاص لــه بأهــل البيــت وإنــا هــم أحــد مــوارد تطبيــق ومصــداق للمعنــى 
العــام، فــإن هــذا هبــوط لغــرر معــاين القــرآن وابتعــاد عــن حقائــق القــرآن العاليــة، 

فــإن روح املعــاين هــي قمــم احلقائــق ال أشــباح املعــاين بعمــوم إهبامــي فضفــاض.

  مفاد االجتباء يف اآلية القرآنية 

)جانب آخر من ادلة االصطفاء القرآنية(
 ُّ مل  ىل  يل  ام  مم رن  زن  من  نن  ىن  ين  
ٰى  زي  مي  ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ    َّ 1هنــا اصطفــاء،    ُّ خئ  

مئ      َّ  فهــو اجتبــاء اي اصطفــاء، فمــن هــم هــؤالء الذيــن اجتباهــم؟

وال ريــب أّنــم مــن األمــة اإلســامية، لكــن مــن هــم هــؤالء الذيــن اجتباهم من 
األمــة اإلســامية، فليــس اجتبــاء اهلل هــو لــكل األمــة اإلســامية، وانــا االجتبــاء 
خاص يف بني هاشم كا يف قوله تعاىل:     ُّ خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  
هب  جتحت  خت  مت  هت       َّ  2 وهنا يبّن القرآن انم من نسل ابراهيم واساعيل، 

وهــم بنــو هاشــم،      ُّ خئ  مئ     َّ  اصطفاكــم    ُّ هئ  جب  حب  خب  مب  هب  
جتحت  خت  مت  هت      َّ  ال حييــد املفــرس أو الباحــث يمينــًا وشــاالً، وانــا هــؤالء 

ــم وإســاعيل ــن يذكرهــم إبراهي ــم واســاعيل، هــم بعينهــم الذي  مــن نســل ابراهي

)1( سورة احلج، اآلية: 78-77.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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يف قوهلــا      ُّ جي  حي  خي  مي      َّ  1 فإبراهيــم ســاهم مــن قبــل جميئهــم ونعتهــم 

بـ)املســلمن( وهــم عــن ذريــة إبراهيــم يف قولــه تعــاىل:     ُّ  هئ  جب  حب  خب  مبهب  

ــه الصــادق صلــوات اهلل  جت  حت  خت      َّ  2 فإنــا شــبكة ومنظومــة واحــدة، كــا نّب

عليــه عــى هــذا النظــم العنــواين يف آيــات القــرآن، ببهــان قــرآين عقــي.

حج   هتمث   مت   خت   جتحت   هب   مب   خب   حب   جب   هئ   تعــاىل:    ُّ  قــال 
مج  جح     َّ  3، وأّي اســام قــام النبــي ابراهيــم بتســمية ذريتــه بــه؟ 

لنتأمــل يف ذلــك هــل هــو االســام العــادي ام االســام الــذي فــوق اصطفــاء امامــة 
ــم؟  ــي ابراهي النب

مــّر بنــا يف ســورة البقــرة، ان االصطفــاء الــذي طلبــه النبــي ابراهيــم واســاعيل 
ــوق  ــو ف ــه ه ــة يف عقب ــي( الباقي ــام اإلصطفائ ــة )املق ــا اهلل الكلم ــا وجعله لذريته
النبــوة، وفــوق اإلمامــة االصطفائيــة املعتــادة واملوجــودة يف بقيــة األنبيــاء وبيوتــات 

ــاء. ــاء، بــل هــذه امامــة خاصــة واصطفــاء خــاص يف بيــت خاتــم االنبي االنبي

ــوق  ــليم ف ــن التس ــة م ــاكم بدرج ــاذا س  ُّحج مج جح مح جخ      َّ  ، ومل
ــك  ــة يف ان ذل ــة رصحي ــرة آي ــورة البق ــا يف س ــرّت بن ــزم؟، م ــوة أول الع ــاء نب اصطف
 االصطفــاء فــوق اصطفــاء نبــوة أول العــزم، وطلــب إبراهيــم هــذا االصطفــاء

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
)3( سورة احلج، اآلية: 78.
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العــال الصاعــد ألمــة ثلــة مــن ذريتــه     ُّ  جي  حي  خي  مي  ىي     َّ  1 ألجــل غايــة 
ــازات  ــاص واالمتي ــام اخل ــى املق ــة ع ــًا، دال ــاء اهلل الحق ــرحها ان ش ــة سنشـ عظيم
اخلاصــة للدائــرة الثانيــة بنــص القــرآن، فضــًا عــن الدائــرة االوىل اخلاصــة مــن بنــي 

هاشــم، وهــي مطابقــة للروايــات الــواردة عنــد الفريقــن.

 تنّوع الطائفة الثانية من اآليات 
ــال يف  ــو احل ــا ه ــن ك ــدة ألس ــى ع ــتملة ع ــة مش ــًا يف احلقيق ــة أيض ــذه الطائف ه

األوىل. الطائفــة 

منــه لســان قــرآين رصيــح جــدًا وقــد تعرضنــا إليــه مــرات عــدة وهــي اآليــات 
الدالــة عــى أّن آبــاء واجــداد النبــي كلهــم أوصيــاء، وألفــت ونبــه عليــه 
ــا يف مجلــة مــن اآليــات يف ســورة البقــرة مــرارا،  اإلمــام الصــادق، وقــد خضن

ــه تعــاىل:    ُّ جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي          َّ   ــدأ يف قول ــا يب حين
إىل أن يقــول     ُّ  رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب...      َّ  2.

وهــم عــن األمــة يف ســورة البقــرة أيضــًا يف قولــه تعــاىل:    ُّ من  ىن  ين  جه  
ــن  ــراد م ــاء وي ــة األنبي ــاء بقي ــوق اصطف ــاٍل يف ــاء ع ــا ذات اصطف مه...     3َّ ألن

 األمــة هنــا هــي عــن األمــة التــي هــي مــن ذريــة إســاعيل وإبراهيــم يف قولــه تعــاىل:
  

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة البقرة، اآلية: 129.
)3( سورة آل عمران، اآلية: 11٠.
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    ُّ   جي  حي  خي  مي  ىي...     َّ  1، وعــن األمــة يف قولــه تعــاىل:     ُّ يي  
ٰذ ٰر ٰى            ٌّ             ٍّ      َّ            ُّ            ِّ             ّٰ رئ زئ ...     َّ  2.

ــاس  ــد عينهــم وأشــار إليهــم القــرآن يف ســورة احلــج أن الشــهداء عــى الن إذ ق

جس   مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   هتمث   مت   خت   بـــ  ُّ  هــم املخاطبــون 

حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حض ...     َّ  3، مضافــًا إىل قولــه تعــاىل: 

يف شــأن إبراهيــم يف ســورة الزخــرف يف الدعــاء منــه اىل اهلل     ُّ لك مك ىك يك 

مل ىل يل      4َّ وهــذا االصطفــاء بتلــك الدرجــة التــي مــر بيانــا مــرارًا هــو 

أعــى مــن اصطفــاء اإلمامــة الــذي كان للنبــي إبراهيــم والــذي قــد طمــع فيــه النبــي 

ابراهيــم بعــد حيازتــه لإلمامــة كــا بّيناهــا، ألن اإلمامــة درجــات.

وكذلك يف سورة البقرة قال     ُّجب  حب  خب  مبهب  جت  حت  خت        ٥َّ.

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة البقرة، اآلية: 143.
)3( سورة احلج، اآلية: 78.

)4( سورة زخرف، اآلية: 28.

)٥( سورة البقرة، اآلية: 124.
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  شهادة أفراد الدائرة الثانية 

A  أفراد الدائرة الثانية هم األشهاد على 
بقية أولي العزم

البيــت يف  ينبــه عليهــا أهــل  الكريمــة  وهــذا يشء عظيــم يف اآليــات 
رواياهتــم املعتــبة الشـــريفة، وليــس املــدار فقــط عــى اعتبــار الســند بــل العمــدة هــو 
ــة  ــة روائي ــة وقطعي ــول قرآني ــات وأص ــع حمك ــه م ــون بمطابقت ــة املضم ــوة وصح ق
أيضــًا، فتحدثنــا الروايــات بــأّن النبــي نوحــًا حيتــاج لســيد األنبيــاء يف يــوم 
ــه:  القيامــة ملقــام الشــهادة عــى تبليغــه للرســالة، بعــد مســائلة اهلل تعــاىل: لنــوح بأّن
ــَزة ملقــام  ــرا وَحْ هــل بلغــت؟ ومــن يشــهد لــك، فريســل النبــي األعظــم َجْعَف

ــوح. ــهادة لن الش

 ــِد اهلل ــَد َأِب َعْب ــُت ِعنْ ــاَل: ُكنْ ــِعيٍد َق ــِن َأِب َس ــَف ْب ــْن ُيوُس ــة َع ــا يف الرواي ك
ــاَل ِل: ــْوٍم َفَق َذاَت َي

َائـِـَق َكاَن ُنــوٌح َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه  ــَع اهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاَل اْلَ »إَِذا َكاَن َيــْوُم اْلِقَياَمــِة وَجَ
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ْغــَت َفَيُقــوُل: َنَعــْم، َفُيَقــاُل َلــُه: َمــْن َيْشــَهُد َلــَك،  َل َمــْن ُيْدَعــى بـِـِه، َفُيَقــاُل َلــُه َهــْل َبلَّ َأوَّ
ــُد ْبــُن َعْبــِد اهلل، َقــاَل: َفَيْخــُرُج ُنــوٌح َفَيَتَخطَّــى النَّــاَس َحتَّــى جَيِــيَء  َفَيُقــوُل: ُمَمَّ
:  وُهــَو َقــْوُل اهلل َعــزَّ وَجــلَّ ــٍد وُهــَو َعــَى َكثِيــِب امْلِْســِك وَمَعــُه َعــيِلٌّ  إَِل ُمَمَّ

ــُد إِنَّ اهلل  ــا ُمَمَّ ــٍد: َي ــوٌح ملَُِحمَّ ــوُل ُن     ُّخل مل ىليلجم حم خم...    َّ  1 َفَيُق
ْغــَت، َفُقْلــُت: َنَعــْم، َفَقــاَل: َمــْن َيْشــَهُد َلــَك،  َفُقْلــُت:  َتَبــاَرَك وَتَعــاَل َســَأَلنِي َهــْل َبلَّ

ــَغ«. ــَزُة اْذَهَبــا واْشــَهَدا َلــُه َأنــُه َقــْد َبلَّ ــٌد، َفَيُقــوُل: َيــا َجْعَفــُر َيــا َحْ ُمَمَّ

ُغــوا«،  ــاِء بِــَا َبلَّ ــاِهَداِن لِْلَنبَِي ــا الشَّ ــَزُة ُهَ َفَقــاَل َأبــو َعْبــِد اهلل: »َفَجْعَفــٌر وَحْ
َفُقْلــُت: ُجِعْلــُت فِــَداَك َفَعــيِلٌّ َأْيــَن ُهــَو؟ َفَقــاَل: »ُهــَو َأْعَظــُم َمنِْزَلــًة ِمــْن َذلِــَك«2.

 ،وهــي الدرجــة العليــا التــي حيوز عليهــا بنو هاشــم، والحظ تعبــري الصادق
»فجعفــر وحــزة هــا الشــاهدان للنبيــاء«، كــم هــو مقــام عظيــم بــأن الدائــرة 
ــاء فهــم شــهداء عــى الشــهداء  ــة الثانيــة هلــم مقــام الشــهادة عــى األنبي االصطفائي
عــى األمــم، والدائــرة األوىل شــهداء عــى الدائــرة الثانيــة والنبــي شــاهد عــى 

الدائــرة األوىل، فالشــهادة طبقــات واهلل تعــاىل هــو الشــاهد عــى الــكل.

وإن هــذه الطائفــة دالــة بنصــوص أو بتنصيــص قطعــي بــّن عــى اصطفــاء دائــرة 
ثانيــة مــن بنــي هاشــم وهــم يكونــون شــهداء عــى اعــال العبــاد يف دائــرة تــي دائــرة 
 األربعــة عشـــر معصومــًا، فضــًا عــن الروايــات املســتفيضة أو املتواتــرة يف ذيلهــا
الدالــة عــى اصطفــاء الدائــرة الثانيــة، وســيتبن لنــا أّن هــذه الطائفــة تشــتمل عــى 
عــدة أدلــة قطعيــة - وليســت ظنيــة -دالــة عــى وجــود الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة.

)1( سورة امللك، اآلية: 27.
)2( الكايف للشيخ الكليني: ج8، ص2٦7، ح392.
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A حقيقة الشهادة 
وهنــاك لغــط بــن املفرسيــن أو فيــا بينهــم وبــن الفقهــاء يف بيــان ماهيــة معنــى 
الشــهادة؟ هــل هــو بمعنــى الشــهادة عــى أعــال العبــاد كــا اســتعمل هــذا املعنــى يف 
القــرآن الكريــم كثــريًا، مثــل قولــه تعــاىل:     ُّ ىن ين  جه مه ىه يه  جي 
ــة  ــوم القيام ــهادة يف ي حي  خيمي  ىي  يي   ٰذ  ٰر ٰى...    َّ  1 أي أّن الش
بمعنــى إدالء وتوثيــق مــا جــرى مــن أعــال العبــاد وبالتــال فــإّن الشــهادة بمعنــى 

الشــهادة عــى األعــال.

وال تنحــر شــهادهتم عــى األعــال فقــط، بــل تشــمل الشــهادة عــى األعــال 
وعــى األخــاق وعــى العقيــدة واإليــان.

إذ الشهادة تعم كل سجل االنسان؛ يف عقيدته وأخاقه وأعاله.

وشــهادة الشــهداء مــن الدائــرة األوىل والثانيــة مــن أهــل البيــت هــي 
 شهادة عى الناس مجيعا، كقوله تعاىل:     ُّيي ٰذ ٰر            ٌّ                ٍّ   2َّ
أي رقابــة ومراقبــة وهــذا املقــام والعنوان بنفســه الذي ورد يف ســورة احلــج من قوله 
 تعاىل:    ُّ مي  ني  ىي  يي  جئ حئ خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب
�جتحت خت مت هتمث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس...    َّ  3

)ويف هذا( اي مقام االصطفاء الذي قد مى بيانه يف سورة البقرة من قبل.

)1( سورة النحل، اآلية: 89.
)2( سورة البقرة، اآلية: 143.

)3( سورة احلج، اآلية: 78.
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وقــد أشـــرنا اىل بعــض أبعــاده يف الطوائــف الســابقة، والبــد مــن ماحظــة كلمــة 
)عــى( الدالــة عــى احلجيــة والواليــة فاألمــة هــي مــن ذريــة إبراهيــم وإســاعيل.

 وكلــا تتعــدى الشــهادة بـ)عــى( فاملعنــى للفظــة هــو توثيــق االعــال واحلســاب 
ــاىل:    ُّ...حس  خس  مس  حص  خص  ــة تع ــا يف قول ــدة، ك ــاق أو العقي واألخ

مص  جض  حضخض...    َّ  .

فالشــهادة تســتخدم يف القــرآن الكريــم يف مــوارد عديــدة بمعنــى توثيــق ومراقبــة 
وحماســبة األعــال والعقائــد وغريهــا.

ومــن جانــب آخــر يف الفقــه والروايــات التــي وردت أن الشــهيد والشــهادة 
قــد تســتخدم يف القتــل يف ســبيل اهلل كــا هــو املركــوز يف ذهــن املتشـــرعة، أن معنــى 

ــن؟ ــن املعني ــة ب ــي الصل ــف ه ــبيل اهلل، فكي ــل يف س ــو القت ــهاد ه االستش

A اجلدل العلمي يف معنى الشهادة 
وهــذا لغــط علمــي إىل زمــن قريــب مل يتوصــل الفريقــان أصحــاب القولــن اىل 
وجــه حــل هلــذه العقــدة، بينــا يف روايــات أهــل البيــت منــذ ألــف واربعائــة 

ســنة هلــم بيــان يبــن الصلــة والربــط بــن املعنيــن.

وألجــل إشــباع وضــوح الصــورة عــن رضورة وجــود أدوار أفــراد الدائــرة 
االصطفائيــة الثانيــة، إذ هــذه األدلــة العظيمــة التــي ذكــرت ال تقتــر ثمرهتــا عــى 
إثبــات أصــل وجــود الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة، وإنــا هلــا ثمــرة وفائــدة جدوائيــة 
عظيمــة أخــرى، وهــي بيــان حقيقــة أدوار أفــراد الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة 
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ــة. ــع الديني ــا يف املواق ــون بعبئه ــي يقوم ــرية الت ــؤولياهتم اخلط ومس

وال خيفــى أن يف الطائفــة األوىل والطائفــة الثانيــة والثالثــة التــي مــرت بنــا 
ــه  ــي أن ــذا ال يعن ــة فه ــة بالثالث ــف الطائف ــا نصن ــة، وعندم ــن األدل ــة م ــة مجل واآلتي
الدليــل الثالــث، بــل يف كل طائفــة يوجــد عــدد مــن األدلــة ســواء عــى أصــل وجــود 
الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة أو عــى أدوارهــم، وقــد اشــتملت الطائفتــان األوليــان 
عــى ســبعة ادلــة وكذلــك اشــتملت الطائفــة الثالثــة عــى عــدة مــن األدلــة، فعندمــا 
ــث، ألن كل  ــل الثال ــه الدلي ــي أن ــذا ال يعن ــة فه ــة الثالث ــا الطائف ــة بأن ــم الطائف نرّق
طائفــة تنضــوي حتتهــا مجلــة مــن األدلــة، وهــي أدلــة قطعيــة وليســت ظنيــة، وهــي 
ــع  ــادًا م ــة مف ــرة متطابق ــة متوات ــف روائي ــدة وطوائ ــور عدي ــات يف س ــة آي جمموع

ــم عرضهــا. ــي ت ــة الت ــة االوىل والثاني ــة القرآني الطائف

والطائفــة الثالثــة هــي طائفــة آيــات الشــهادة، التــي تبــن لنــا ربــط الشــهادة عــى 
االعــال بالقتــل يف ســبيل اهلل، وتبــن موقعيــة الشــهادة يف الديــن، الن دور الديــن 
ــًا،  ــبزخ أيض ــمل ال ــل يش ــا األوىل، ب ــدار الدني ــر ب ــريع وال ينح ــري دور التشـ غ
ــريعة. وهــذا الــدور يشــمل الرجعــة والقيامــة واجلنــة األبديــة  والديــن يغايــر الشـ

والعــوامل الســابقة، كعــوامل الــذر وعــامل امليثــاق.

ومــن املهــم االلتفــات إىل أن الديــن عــام وعميــم لــكل النشــآت، ولــكل 
املخلوقــات، وقــد يتوهــم ان الديــن مقتــر عــى دار الدنيــا كا يف كلــات املتكلمن 

ــن. ــاء أو املفرسي ــفة أو العرف أو الفاس
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ــم  ــن عنده ــزول الدي ــع وال ي ــن وال يرتف ــم دي ــة هل ــل اجلن ــة أن أه ــا احلقيق بين
والعيــاذ بــاهلل، وكذلــك املائكــة أيضــًا يدينــون بديــن اإلســام، وكــذا غريهــم مــن 

ــات. املخلوق

فالديــن هــو برنامــج إهلــي عــام لــكل املخلوقــات ولــكل النشــآت قــال تعــاىل:           
1 والديــن يغايــر الشـــريعة قــال تعــاىل: ىئ     َّ   نئ  مئ   زئ   رئ     ّٰ                        ُّ             

    ُّ ...رن  زن  من نن  ىنين  ...     َّ  2، فالشـــريعة خمتصة بدار الدنيا، ولكن 
الديــن عميــم ليــس خاصــًا بالثقلــن فقــط وال خاصــًا بنشــأة طبيعــة واحــدة انــا يعم 

كل املخلوقــات وكل العوامل.

وإذا كان ألفــراد الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة موقعيــة يف الديــن الــذي هــو 
عــام لــكل النشــآت ولــكل املخلوقــات، ومــن الواضــح أن هــذه املوقعيــة خطــرية 

ــة؟ وعظيم

ــم األدوار  ــن أعظ ــي م ــات، ه ــال املخلوق ــاد أو أع ــال العب ــى أع ــهادة ع الش
ــل يف  ــي القت ــت ه ــا ليس ــّر بن ــا م ــهادة ك ــن. فالش ــة يف الدي ــؤوليات القيادي واملس
ســبيل اهلل كــا يتداعــى يف االذهــان، وانــا القتــل يف ســبيل اهلل هــو ســبب الوصــول 
اىل مقــام الشــهادة كــا يف الروايــة عــن الصــادق، فالعاقــة بينهــا عاقــة 
الســبب واملســبب، والشــهادة هــي مقــام واليــة ومقــام والئــي ومقــام قيــادة ومقــام 
 مســؤولية، وإذا كان أفــراد الدائــرة الثانيــة يوصفــون بأنــم شــهداء فهــذا يعنــي أنــم

)1( سورة الذاريات، اآلية: ٥٦.
)2( سورة املائدة، اآلية: 48.
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قــادة يف هــذا الديــن رتبــة بعــد الدائــرة االصطفائيــة األوىل، وأنــم قيــادات الدعــوة 
هلــذا الديــن.

A عموم الشهادة )الوالية( يف العوامل 
كــا ناحــظ ســور القــرآن الكريــم عندمــا تصــف مقامــات ومواقــع ســيد 

ــه تعــاىل:     ُّ... خن  ــه قول ــة، ومن ــه العظيم ــام الشــهادة أول مقامات ــاء جتعــل مق األنبي
من  ىن  ين  جه...    َّ  1 أوال     ُّ ىن      َّ  وإْن العموميــة للعــوامل مقــررة 
أيضــًا يف مقــام الرســالة والنــذارة والبشــارة للنبــي فإرســال النبــي كــا 
 ــا أرســل النبــي ــا فقــط، ان ــدار الدني ــر مل ينحــر ب ــرا ونذي ــات مبشـ يف الرواي
شــاهدا ًومبشـــرًا ونذيــرًا يف العــوامل الســابقة والاحقــة، إىل األنبيــاء وإىل عــامل 

ــاىل:    ُّيث  ــه تع ــارة يف قول ــي اإلش ــامل األرواح، وه ــل، يف ع ــاء والرس أرواح األنبي
ــواردة. ــات ال ــة الرواي ــى الدالل ــت ع ــا نبه ىف  يف  ىق  يق      َّ  2 ك

ٰى           ٰر   ٰذ   يي   ىي   مي   خي   حي  تعــاىل:    ُّ  قولــه  ذلــك  إىل  يشــري   كــا 
                  ٍّ               ُّ            ِّ              ّٰرئ زئ  مئ ...      َّ  3 أن هنــاك عاملــًا قبــل نشــأة عــامل الدنيــا 

وكانــت فيــه مســاءلة وجــواب، وهــو عــامل الــذر او عــامل امليثــاق.

كــا تشــري اليــه آيــات قرآنيــة أخــرى وان اهلل أخــذ فيــه امليثــاق مــن االنبيــاء كــا يف 
ــاىل:     ُّخل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم  جن  ــه تع قول

)1( سورة الفتح، اآلية: 8. سورة األحزاب، اآلية: 4٥. 
)2( سورة النجم، اآلية: ٥٦.

)3( سورة األعراف، اآلية: 172.
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حن  خنمن  ىن  ين  جه  مه     َّ  1.

وهنــاك آيــات أخــرى كثــرية دالــة عــى النشــآت عديــدة قبــل عــامل الدنيــا، مثــا 
ــاىل:     ُّ خئ  مئ  هئ  جبحب  خب  مب  هب  جت  حتخت  ــال تع ــور ق ــة الن آي
خص  حص   جخ  مخ  جس  حس  خس  مس   مح   جح   مج   هت  مثحج   مت  

جك  حكخك  مغ  جف  حفخف  مف  حق  مق   جع  معجغ   خض  مض  حط مظ   جض  حض   مص  

لك  مك  جل  حل خل مل  هل  جم  حم خم  مم  جن  حن  خن  من  هن  جه  

مه  ٰه  جي  حي  خي  مي  هي     َّ  2.

ــة،  ــأة النوري ــوري والنش ــود الن ــور الوج ــورة الن ــم يف س ــرآن الكري ــت الق فأثب
ــاىل: ــه تع ــرية قول ــة كث ــات قرآني ــا يف آي ــوت، ك ــّزل يف بي ــوري تن ــود الن ــذا الوج  ه
    ُّ مص  جض  حض  خض  مض  حطمظ  جع  مع  جغ  مغ      َّ 3، وهــذا النــور أنــزل مــع 
 النبي االعظم كا يف قوله تعاىل:     ُّ يل  ام  مم  رن  زن  من      َّ  4.

ــور االهلــي كــا تشــري إليهــا ســورة  ــزل معــه( يشــري إىل نشــأة الن ــذي أن ــور ال و)الن
ــى دار  ــابقة ع ــى األرض وس ــابقة ع ــأة س ــا نش ــرى ان ــور أخ ــة وس ــور املبارك الن

ــا. الدني

وقــد أنزلــت تلــك األنــوار األربعــة عشـــر يف بيــوت أذن اهلل أن ترفــع، كــا تشــري 
آيــة النــور.

)1( سورة األحزاب، اآلية: 7.
)2( سورة النور، اآليتان: 3٥-3٦.

)3( سورة التغابن، اآلية: 8.
)4( سورة األعراف، اآلية: 1٥7.
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)أنــزل( بمعنــى ان هــذه االنــوار ليســت نشــأهتا يف البيــوت وانــا كانــت نشــأهتا 
يف الطبقــات العلويــة كــا نقــرأ هــذا البنــد يف زيــارة اجلامعــة الكبــرية املتطابــق مــع 
ســورة النــور »خلقكــم اهلل أنــوارا فجعلكــم بعرشــه مدقــن«، ويف مقطــع آخــر يف 

الزيــارة اجلامعــة »فجعلكــم ف بيــوت اذن اهلل ان ترفــع«.

ــض  ــا يف بع ــه ك ــن اهلل علي ــة م ــو كرام ــت ه ــل البي ــن أله ــة املؤم ومعرف
ــا طاعتهــم  ــن افتضــت علين ــارات »اللهــم فصــل عــى ممــد وآل ممــد الذي الزي
وعقــدت ف رقابنــا وليتهــم واكرمتنــا بمعرفتهــم«، وهــذه الكرامــة االهليــة بمعنــى 
ــة  ــدان الدنيوي ــة أو األب ــة رتب ــيعتهم، ألن األرواح النازل ــن ش ــم وب ــة بينه املواصل
ــة  ــروح النازل ــروح وال ــت لل ــدن بي ــم، والب ــرآن الكري ــري الق ــوت يف تعب ــة بي النازل
رتبــة ذات اجلســم النــازل هــي بــدن للــروح األعــى طبقــة وكل روح أنــزل بمثابــة 

بيــت للــروح األعــى.

ــاىل:    ُّ خب  مب  هب      َّ  ويف  ــه تع ــم وقول ــرآن الكري ــف الق ــظ وص فاح
اآليــة الثانيــة     ُّ مم جن     َّ  ويف اآليــة الثالثــة ُتبــن ماهيــة هــذه البيــوت     ُّ رت      َّ  
وليســت هــذه البيــوت مــن احلجــر واملــدر، وانــا هــي عطــف بــدل بحســب علــم 
النحــو واالعــراب وقــد أشــري إىل نــكات األلفــاظ وظهــور الركيــب يف الروايــات.

فالعــوامل التــي يذكرهــا القــرآن الكريــم لنشــآت اإلنســان الســابقة قبــل دار الدنيــا 
كثــرية، فيهــا عــامل الــذر وعــامل امليثــاق وعــامل النــور وعــامل األرواح، وهــذه البيانــات 
واحلقائــق موجــودة يف اآليــات القرآنيــة، كــا نّبــه عــى ذلــك أهــل البيــت يف 

الروايــات. يف  بياناهتــم 
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والذي يستخرج هذه احلقائق هم أهل البيت ال غريهم، اما البقية فبتبعهم.

ــة األوىل يف  ــرة االصطفائي ــًا للدائ ــة تبع ــة الثاني ــرة االصطفائي ــدور للدائ فهــذا ال
ــاىل:     ُّ خن  من  ىن  ــال تع ــوامل ق ــكل الع ــا ل ــدة وان ــأة واح ــس لنش ــن لي الدي
ين  جه     َّ  1 كــا يشــري إىل ذلــك القــرآن الكريــم حيــث خياطب ســيد األنبياء 

 ُّ  ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي يي  ٰذ  ٰر 
ٰىٌّ       َّ 2 عــى الشــهداء يف العــوامل واألمــم مــن أول التاريــخ اىل نايتهــا )شــهيدا(، 
ــريف،  ــه الشـ ــر بدن ــى ُعْم ــر ع ــاء ال يقت ــيد األنبي ــهادة لس ــح إن دور الش وواض
ــم،  ــهاده بالس ــوم استش ــل إىل ي ــام الفي ــي ع ــدن النب ــن ب ــر بس ــا ينح ف

وانــا شــهادته عامــة لــكل القــرون واألزمــان، قــال تعــاىل:     ُّخن  من  ىن      َّ  
وأفــراد الدائــرة الثانيــة بتبــع دور أفــراد الدائــرة األوىل شــهداء عــى االعــال يف مقــام 

الشــهادة. 

A  الشاهد والشهداء أولياء احلساب يف 
املعاد

فالشــهادة مقــام قيــادي كخافــة إهليــة ال يقتــر عــى النشــأة الدنيويــة وانــا يعــّم 
النشــآت العديــدة يف غــري دار الدنيــا األوىل، كــا الخيفــى أن مقتــى مقــام الشــهادة 
هــو كــون الشــاهد والشــهيد وّل احلســاب يــوم القيامــة فالشــهداء واألشــهاد أوليــاء 

احلســاب يف عــامل القيامــة كــا تشــري إليــه آيــات الشــهادة املتقدمــة.

)1( سورة األحزاب، اآلية: 4٥.
)2( سورة النحل، اآلية: 89.
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A ارتباط مقام الشهادة والوالية العامة 
ويف روايــة الكلينــي بســنده عــن الصــادق يبهــن عــى أن اجلهــاد االبتدائــي 
ــوة كل  ــي دع ــن( يعن ــوة للدي ــاد الدع ــات )جه ــه والرواي ــه يف الفق ــب عن ــذي يع ال
ــام  ــذا املق ــام، ه ــد لإلس ــي املوح ــام العامل ــت النظ ــواء حت ــامل باالنض ــعوب الع ش
وهــو رئاســة النظــام العاملــي البشـــري املوحــد حتــت ظــل اإلســام، كــا أمجــع علــاء 
ــذي  ــادي ال ــم القي ــوم والطاق ــام املعص ــات اإلم ــن صاحي ــو م ــه ه ــة علي االمامي

حييــط بــه مــن املصطفــن مــن بنــي هاشــم كــا مــر.

فقيــادة الدعــوة هلــذا الديــن وإقامتــه خمصــوص بالذيــن يرشــحهم القــرآن ملقــام 
الشــهادة، ســواء يف نشــأة دار الدنيــا أو النشــآت اآلخــرة.

ولتقريــب معنــى الشــهادة عــى ســبيل املثــال انــه عندمــا ُيعطــى شــخص موقــع 
ــي دوره يف  ــه يعن ــدور ل ــة وال ــإن هــذه الصاحي ــرف العــام عــى األســاتذة، ف املشـ
الرعايــة والربيــة وثــم دور املراقبــة واملحاســبة لأســاتذة، فــدور الربيــة والرعايــة 
واهلدايــة والتعليــم قبــل دور الرقابــة واملحاســبة واملجــازاة، وكذلــك حال املشـــرف 
العــام عــى املــدراء العامــن للجامعــات، وكذلــك حــال اإلشـــراف عــى الــوزراء 

وعــى املــدراء العامــن الذيــن يندرجــون حتــت إدارهتــم.

ــوي  ــراف ترب ــه دور اشـ ــبة فان ــة وحماس ــع مراقب ــون موق ــل ان يك ــم قب فدوره
ــن  ــن م ــال للمصطف ــى األع ــهادة ع ــى الش ــو معن ــذا ه ــري، وه ــوي وتطوي وتنم
ــة  ــة وجزائي ــة قضائي ــون حمكم ــي يك ــدور لك ــذا ال ــوا ه ــم مل يعط ــم فإن ــي هاش بن
ــل الــدور األســاس واألســبق عــى املقاضــاة واملحاســبة واجلــزاء، الــدور  فقــط، ب
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األســبق للشــهادة دور الرعايــة والربيــة والتوجيــه، املشـــرف دوره توجيــه وإرشــاد 
ــدراء. ــر امل ــن، ويدي ــن املتعلم ــًا ع ــن فض ــم املعلم ــم، يعل وتعلي

A طبقات الشهداء 
إّن مقــام ســيد األنبيــاء هــو مقــام الشــهادة عــى الشــهداء عــى كل طبقــات 
الشــهداء، والقــرآن الكريــم يرســم لنــا طبقــات الشــهداء كالطبقــات للمــدراء، كــا 
أن اإلدارة يف النظــام العــري أيضــًا عــى طبقــات فهنــاك مديــر مدرســة، ومديــر 

ــر دول. ــة، ومدي ــر دول ــر وزارة، ومدي ــر إدارة، ومدي ــعبة، ومدي ش

فــاإلدارة ذات درجــات وطبقــات، وكذلــك مقــام الشــهادة ذات درجــات 
وطبقــات، وهــذا بــّن يف القــرآن الكريــم كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ ىن  ين  جه  مه 
�ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰى           ٌّ ٍّ         ِّ            ّٰ  رئ
 زئ  مئ  نئ  ىئ     َّ  1 فمفــاد اآليــة يُبــن بنحــو بــّن طبقتــن مــن 

الشــهداء، املتمثلــة بمقــام ســيد األنبيــاء والشــهداء الذيــن هــم عــى مراتــب 
ومقاطــع.

ويف ســورة احلــج التــي تســتعرض مقــام الشــهادة آلبــاء وأجــداد النبــي الدائــرة 
ام  يل   ىل   مل   الدائــرة األوىل   ُّ  الثانيــة فضــًا عــن  االصطفائيــة 
�مم زن  من  نن  ىن  ين  ٰى ري زي  مي  ني  ىي
�يي جئحئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت   هتمث 

)1( سورة النحل، اآلية: 89.
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حج مج جح مح جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص جض  
�حضخض  مض  حط  مظ  جع  مع  جغ  مغ  جفحف  خف  مف  حق  مق   َّ 1،

ــم    ــاعيل وإبراهي ــن إس ــة م ــن الذري ــض م ــة بع ــي األم ــًا ه ــرة أيض ــورة البق  ويف س
ىي     2َّ و   ُّيي ٰذ ٰرٰى         ٌّ          ٍّ     خي  مي       ُّ جي  حي  
جض          ُّ           ِّ           ّٰرئ زئ      َّ  3 التــي هــي يف قــراءة أهــل البيــت )أئمــة( 
وعــى كا القراءتــن اآليتــان دالتــان عــى هــذا املقــام لبعــض متسلســل غــري منقطــع 
مــن ذريــة اســاعيل وإبراهيــم إىل أوان بعثــة ســيد األنبيــاء منهــم بــل إىل يــوم القيامــة 

    ُّ لك  مك  ىك  يك  مل      َّ  4 أي إىل يــوم القيامــة.

ــم ومل  ــرآن الكري ــّرره الق ــام مل يق ــذا املق ــاس( وه ــع )الن ــى مجي ــهادهتم ع وان ش
ــق  ــن وحقائ ــت اىل مضام ــد أن نلتف ــزم، والب ــاء أول الع ــه لأنبي ــه ومل خيصص يثبت

ــري. ــز وتدب القــرآن بقــوة تركي

 ،ألنــا حقائــق مل يقــف عندهــا املفرسون من الفريقــن إال أئمة أهــل البيت
كــا مــّر بنــا أّن النبــي عيســى عــى نبينــا وآلــه وعليــه الســام يذكــر أن مقــام 
الشــهادة لــه خمصــوص بأمتــه كــا نقــل القــرآن عــى لســان عيســى    ُّ...مح جخ 
٥ جغ     َّ  مع  جع  مظ  حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  �مخ 

فبالرغــم مــن ان عيســى  كان مــن أنبيــاء أول العــزم، إالّ أن شــهادته خمصوصــة 

)1( سورة احلج، اآليتان: 78-77.
)2( سورة البقرة، اآلية: 128.
)3( سورة البقرة، اآلية: 143.

)4( سورة الزخرف، اآلية: 28.
)٥( سورة املائدة، اآلية: 117.
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بأمتــه بــل وخمصوصــة بــا دام فيهــم قبــل وفاتــه.

A  مقام الشهادة للدائرة الثانية 
والوالية اإلهلية

ــم  ــة افــراد بنــي هاشــم يثبــت هلــم القــرآن الكري ــاء وأجــداد النبــي وبقي ــا آب بين
ــن  ــن واآلخري ــن االول ــاس م ــى كل الن ــال ع ــى االع ــهادة ع ــًا يف الش ــًا عام مقام

كــا يف ســورة البقــرة التــي مــر ذكرهــا وكــا يف ســورة احلــج قولــه تعــاىل:     ُّمي  
ني ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  

هتمث حج  مج جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  

مص جض  حضخض  مض  حط  مظ  جع  مع  جغ  مغ  جفحف  خف  مف  

حق  مق     1َّ،وهنــا تفضيــل مــن القــرآن ومتييــز لبنــي هاشــم عــى بقيــة األنبيــاء 

أول العــزم، وهــو مــن أعظــم املقامــات القياديــة يف دولــة الواليــة اإلهليــة وأخطــر 
صاحيــة يف مواقــع ومقامــات الواليــات اإلهليــة - التــي اعطاهــا اهلل لبنــي هاشــم 

- هــي مقــام الشــهادة.

ومقــام الشــهادة هــو املقــام الــذي تبينــه اآليــة يف قولــه تعــاىل:     ُّ جس  حس  خس 
مس  حص  خص  مص جض     َّ  2 وقــد روى الفريقــان أن أعــال األمــة تعــرض 

عــى ســيد األنبيــاء اآلن يف الــبزخ يف كل يــوم اثنــن ومخيــس.

وملــاذا تعــرض عليــه؟ ألن ســيد األنبيــاء هــو الراعــي ألمتــه، وهــو املــرّب ألّمتــه 

)1( سورة احلج، اآلية: 78.
)2( سورة التوبة، اآلية: 1٠٥.
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ــه ال  ــه أو أّن ــه، فهــل يعقــل أن الراعــي ينســى ويبتعــد عــن رعيت ــم ألّمت وهــو املعّل
يــزال مســتمرًا يرعاهــم، وهــو مفــاد قولــه تعــاىل:     ُّمن  ىن  ين  جه  مه  ىه يه  
ــرّب  ــي وامل ــو املزّك ــا زال ه جي  حي  خي  مي  ىي  يي  ٰذ     َّ  1 ف

واملعلــم.

ــاء خلصــوص األمــة اإلســامية،  ــة ســيد األنبي ــم مل يقــر رعاي والقــرآن الكري
انــا جعلــه راعيــًا لــكل جمموعــات طبقــات الشــهداء عــى األعــال عــى كل الطاقــم 

القيــادي يف الدولــة والــدول اإلهليــة.

وكــم هــي مســاحة نفــوذ طاقــم الدولــة اإلهليــة، وال بــد مــن وقفــة تأمــل وتدبــر 
يف مســاحة نفــوذ الدولــة اإلهليــة، الحــظ اإلشــارة يف قولــه تعــاىل:     ُّهب  جت 
حت  ختمت     َّ  2 وجنــود الدولــة اإلهليــة تشــغل كل مســاحات الســاوات 
ــب  ــاألرض أو الكواك ــر ب ــا ال تنح ــة ورقعته ــة اإلهلي ــاحة الدول واألرض، فمس

ــب. ــرات والكواك ــر باملج ــط، وال تنح فق

بــل يف مجيــع الســاوات، والســاء األوىل يف جنــب الســاء الثانيــة كقطــرة يف 
حميــط، كــا ورد يف روايــات الفريقــن، والســاء الثانيــة بالقيــاس إىل الســاء الثالثــة 
كقطــرة يف حميــط، وهكــذا كل ســاء بالقيــاس للتــي فوقهــا حتــى تصــل إىل الســاء 

الســابعة.

ــود اهلل ــاوات؛ وجن ــة للس ــذه العظم ــد ه ــة بع ــة اإلهلي ــة الدول ــي رقع ــم ه  فك

)1( سورة اجلمعة، اآلية: 2.
)2( سورة الفتح، اآلية: 7.
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ال تقتر عى هذا العامل بل هناك عوامل غري عاملنا كا أشارت إليه الروايات.

والشهداء يف قوله تعاىل:     ُّ  ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي 
ــه، وال  ــل بيت ــي وأه ــهادة النب ــو ش ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰى     َّ  1 ه

تنحــر بكوكــب األرض، ولــو اقتصـــرت شــؤونم عــى كوكــب األرض فلــاذا 
أســجد اهلل عــز وجــل مائكــة الســاوات اقتــرت واألرضــن واآلخــرة، وذلــك 
لتلــك االنــوار يف صلــب آدم كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ حس  خس  مس  حص  خص  مص جض 
حض خض  مض  حط  مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف  حق  مق  
جك حك  خك  لك  مك     َّ  2 ولــو كانــت مائكــة الســاوات ومائكــة 

اآلخــرة ومائكــة اجلنــة األبديــة ومائكــة النــار األبديــة ال صلــة ارتبــاط هلــم 
ــة مــن املائكــة  ــاذا مل يســتثن القــرآن أي طبق ــه، فل ــة اهلل وشــؤون نبّي ــادة خليف بقي

يف الســجود لــه.

وهــذه كلهــا شــواهد لســنا يف صددهــا وبســطها وتفصيلهــا وهلــا حمطــة أخــرى 
مثــل حمطــة العــوامل املتعــددة لكنهــا مقدمــة لبحــث معنــى طائفــة الشــهادة، فالدولــة 
اإلهليــة ال تنحــر بكوكــب األرض وال تنحــر بنشــأة دولــة، وانــا تشــمل كل مــا 

خلــق اهلل تعــاىل مــن العــوامل.

 وإذا كان ســيد األنبيــاء راعيــًا للشــهداء، فمــن بــاب اوىل ان يكــون شــهيدًا عــى
ــاد ويكتبونــا كــا يف  املائكــة الذيــن جعلهــم اهلل عــز وجــل يشــهدون أعــال العب

)1( سورة النحل، اآلية: 89.
)2( سورة احلجر، اآليات: 28-3٠.
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قولــه تعــاىل:     ُّ يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ       ٍّ        َّ         ُّ    َّ  1 مائكــة كتــاب األعــال ومائكــة 
احلســاب وهــو شــهيد عــى كل أقســام املائكــة الذيــن هلــم شــؤون الشــهادة.

 ،ــاء ــيد األنبي ــا س ــى هب ــي حيظ ــة الت ــة القيادي ــام املوقعي ــم مق ــو عظي ــم ه فك
والحــظ كــم يذكــر القــرآن الكريــم لنــا درجــات وطبقــات مــدراء الدولــة اإلهليــة، 
ــون  ــن يأت ــم الذي ــي هاش ــة بن ــاء وموقعي ــيد األنبي ــة س ــن -موقعي ــز ب ــف يمي وكي

ــاء واملائكــة. ــة األنبي ــة بقي ــرة بعــده -عــن موقعي مباشـ

وهنــا تتجــى الصــورة بوضــوح يف شــأن حممــد وآل حممــد فــإن شــأنم هــو 
شــأن عظيــم مبــن يف القــرآن العظيــم، وشــأن ومقــام ودور الشــهادة ليــس مقامــًا 

ــًا متوســطًا، الن الشــهادة مقتضاهــا قيــادة ملكوتيــة. اصطفائي

A الشهادة قيادة ووالية ملكوتيه 
ــى يف  ــذي يتج ــة وال ــهادة اإلهلي ــام الش ــة ومق ــن حقيق ــدة تب ــعب عدي ــاك ش هن
مص     2َّ ورؤيــة اهلل  حص  خص   خس  مس   حس   جس   قولــه تعــاىل:    ُّ 
لأعــال مل حيددهــا القــرآن بالبعديــة للعمــل أو حــن العمــل؟ وانــا هــي حضــور 
شــهودي يشــمل مــا كان ومــا هــو كائــن، والرؤيــة التــي أســندها اهلل عــز وجــل إىل 
 الــذات املقدســة أو إىل اســم اجلالــة، قــد أســندها إىل رســول اهلل وأســندها إىل
    ُّ مص      َّ  واملؤمنــون مــن بعــد رســول اهلل هــم الدائــرة األوىل االصطفائيــة 
مــن بنــي هاشــم، تلــك االمــة التــي دعــا هلــا ابراهيــم     ُّ جه  مه  ىه  يه  

)1( سورة ق، اآلية: 18.
)2( سورة التوبة، اآلية: 1٠٥.
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جي  حي  خي  مي  ىي     1َّ.

وان وظيفــة األدلــة هــي أن تكشــف لــك مســاحات مــن احلقيقــة مل يكشــفها لــك 
الدليــل اآلخــر، الســابق أو الاحــق، إذ كل دليــل خيتــص باإلضــاءة ملســاحة مــن 

احلقيقــة والواقعيــة.

ــة  ــة؛ خلريط ــور القرآني ــات الس ــن آي ــة م ــوع منظوم ــو جمم ــهادة ه ــات الش  وآي
ــت  ــي ألقي ــؤولية الت ــم واملس ــم ومقامه ــان دوره ــاد وبي ــال العب ــى أع ــهداء ع الش

ــا. ــا وعظمته ــى أمهيته ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــم ويؤك عليه

وهــذا املبحــث بحــد ذاتــه هــو مبحــث معــريف عظيــم، وهــذه الطائفة مــن اآليات 
يف الســور العديــدة يف حــن تثبــت لنــا أن وراء االربعــة عشـــر معصومًا من الشــهداء 
عــى أعــال العبــاد؛ شــهداء مــن بنــي هاشــم مصطفــن وهلــم دور يف الشــهادة عــى 
أعــال العباد-قــد مضــت االشــارة إمجــاال وســتأيت -وتثبــت لنــا أيضــًا أّن هــؤالء 
ال تقتصـــر شــهادهتم عــى أعــال عمــوم العبــاد فقــط بــل تعــم الشــهادة مــن افــراد 
ــن أول  ــاء م ــة األنبي ــال بقي ــى أع ــم ع ــي هاش ــن بن ــة م ــة الثاني ــرة االصطفائي الدائ

العــزم.

ــة  ــاك ثل ــات أن هن ــى اثب ــوث ع ــذه البح ــلة ه ــن سلس ــرض م ــر الغ ــا يقت ف
مصطفــاة مــن بنــي هاشــم حتيــط باملجموعــة االصطفائيــة االوىل مــن اهــل البيــت

االربعــة عشـــر معصومــًا، بــل يتنــاول بســط املعرفــة بشــؤونم وأدوارهــم 

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.
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ــيأيت،  ــا س ــال وفي ــو ح ــا ه ــبق وفي ــا س ــي في ــد الدين ــدي ويف البع ــد العقائ يف البع
وكذلــك موقعيتهــم يف الواليــة، ويف املناصــب التشـــريعية والسياســية املتفرقــة عــن 

ــة. ــب العقائدي املناص

وكذلــك الغــرض مــن معرفــة أدوارهــم وشــؤونم وشــجونم هــو معرفــة 
الوظائــف امللقــاة عــى املؤمنــن واملســلمن جتاههــم يف التعاطــي معهــم، فالبحث يف 
احلقيقــة يتســع ملثــل هــذه األمــور أيضــًا وال يقتصـــر عــى أصــل اثبــات اصطفائهــم، 
وبــدون ذلــك يكــون أصــل اثبــات اصطفائهــم بحثــًا مبهــًا جممــًا عائــًا أو مبهــًا.

ــب  ــن دور أب طال ــهادة تب ــة الش ــة، فطائف ــتنطق األدل ــروري أن نس ــن ال وم
وســيد الشــهداء حــزة وعبــد اهلل والــد النبــي ودور آبــاء وأجــداد النبــي )عبــد 
املطلــب وعبــد منــاف وهاشــم وآبائهــم(، وكذلــك دور أبنــاء النبــي )ابراهيــم 
 cوالطاهــر والقاســم(، وكذلــك دور أب الفضــل العبــاس ودور عــي األكــب
ــة،  ــة الثاني ــرة االصطفائي ــوم الدائ ــراد ونج ــن أف ــم م ــب وغريه ــة زين والعقيل
زيــادة عــى أصــل اصطفائهــم وحجيتهــم ومــا شــابه ذلــك فلهــم دور مقام الشــهادة 

ــاد. عــى أعــال العب

ــى  ــر ع ــرت ال تقت ــي م ــة الت ــا يف األدل ــهادهتم ك ــم أن ش ــري يف مقامه واخلط
ــا  ــف يرســم لن ــر، فكي ــن البشـ ــن م ــن واآلخري ــل تعــم األول ــامية، ب ــة اإلس األم

ــان؟ ــر الزم ــي آخ ــان نب ــدوا يف زم ــاس ول ــام، ألن ــذا املق ــرآن ه الق

ــارصًا  ــون ق ــا يك ــكام رب ــم ال ــث يف عل ــفي والبح ــث الفلس ــيا أن البح والس
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يف بيــان وتبيــان هــذا الــدور، ويف بيــان دور أنــاس ولــدوا يف آخــر الزمــان هلــم دور 
شــهادة عــى األولــن واآلخريــن، ومــا هــو هــذا الــدور، ومــا حقيقتــه؟

 فهــذا الــدور وهــذه الطائفــة مــن اآليــات نفســها يف هــذا املبحــث بــاب معــريف 
عظيــم يف نفســه، عــاوة عــى اثبــات أصــل املطلــوب مــن أن هنــاك ثلــة مــن بنــي 
هاشــم مصطفــون، ومــن املحتــم علينــا يف خضــم بحــث هــذه الطائفــة الثالثــة 

ــام. ــذا املق ــاد ه ــر يف أبع التدب

ــة، وان  ــة وروائي ــة قرآني ــة قطعي ــة االوىل فيهــا أربعــة أدل ــا ان الطائف ــد مــر بن وق
الطائفــة الثانيــة )طائفــة االصطفــاء( فيهــا ثاثــة أدلــة قطعيــة، قرآنيــة وعندمــا نعــّب 
بطائفــة فــا يعنــي انــه دليــل واحــد، وإّنــا هــو بــاب معــريف، فالطائفــة الثالثــة مــن 
ــة  ــة ألدل ــي متضمن ــهادة ه ــاب الش ــم ب ــذرة لفه لة املج ــؤصَّ ــة الـُمـَ ــات القرآني اآلي

متعــددة.

ففــي قولــه تعــاىل:     ُّ مل  ىل  يل  ام  مم رن  زن  من  
نن  ىن  ين  ٰى  زي  مي  ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ  
هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  هت مث     1َّ اخلطــاب إىل بنــي هاشــم 

الدائــرة األوىل يف الدرجــة املتقدمــة والدائــرة الثانيــة يف الدرجــة التالية، كا ســيتبن، 
الــدال عــى أن تلــك األمــة التــي دعــا هلــا النبــي إبراهيــم وإســاعيلc يف أن تكــون 
أمــة مســلمة بدرجــة تســليم فــوق التســليم الــذي نالــه عنــد اإلمامــة االصطفائيــة 

العامــة كــا بينــا يف ســورة البقــرة، أي اصطفــاء عــاٍل.

)1( سورة احلج، اآليتان:78-77
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وهــي نفــس األمــة املســلمة التــي دعــا هلــا النبــي إبراهيــم يف ان تبقــى موحدة 
والتــي هلــا تســليم اصطفائــي فــوق اإلمامــة االصطفائيــة العامــة التــي ناهلــا النبــي 

إبراهيــم  كــا مــّر بيانــه مفصــًا.

 ُّ خت  مت  هتمث      َّ  املصطفــاة مــن الذريــة ســواء الدائــرة األوىل او الدائــرة 
الثانيــة، وال ريــب ان ذريــة ابراهيم من اســاعيل اىل ســيد االنبياء ال يقتصـــرون عى 
 ــاء وأجــداد النبــي ــة أيضــًا، ألن آب ــرة الثاني ــرة األوىل فقــط بــل يعــّم الدائ الدائ

ليســوا مــن الدائــرة األوىل مــن بنــي هاشــم، وإنــا هــم مــن الدائــرة الثانيــة.

واآليــة شــاملة للدائرتــن بدليــل قولــه تعــاىل:     ُّ لك  مك ىك     َّ  1، أي 
مســتمرة بــا انقطــاع إذ انــا لــو تنقطــع يف بعــض احللقــات مل تكــن باقيــة، فقولــه 
 تعــاىل:    ُّ هئ  جب  حب  خب  مبهب  جت  حت  ختمت      َّ  2 وهــو مســتجاب الدعــوة
    ُّ هت  مث حج  مج  جح     َّ  يعنــي اســتثنى الظاملــن لكنهــا باقيــة يف سلســلة 

أبعــاض ذريتــه املتعاقبــة.

وههنــا قولــه تعــاىل أيضــًا:     ُّ خت  مت  هتمث  حج  مج  جح     َّ  3، أي 
اســام ودرجــة تســليم اصطفائــي عاٍل، فســّمى النبــي ابراهيــم تلك األمة مــن ذرية 
 اســاعيل، ومــّر بنا ان هذا التســليم فوق تســليم درجة اإلمامة الــذي كان إلبراهيم.
ألن هــذا الطلــب مــن النبــي إبراهيــم لنفســه ولذريتــه مــن إســاعيل حصــل بعــد 
ــاعيل    ــده اس ــم وول ــال ابراهي ــك ق ــد ذل ــة عن ــى اإلمام ــم ع ــي إبراهي ــال النب ــا ن م

)1( سورة الزخرف، اآلية: 28.
)2( سورة البقرة، اآلية، 124.

)3( سورة احلج، اآلية: 78.
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ــم  ــي ابراهي ــه النب ــه وطلب ــب ب ــذي طال ــام ال     ُّجه  مه  ىه  يه     1َّ واالس
ليــس أصــل الدخــول فيــه كيــف وهــو نبــي ورســول وخليــل اهلل وإمــام ممــا يعنــي 
بوضــوح انــه طلــب درجــة تســليم اصطفائــي زائــد عــى اإلمامــة العامــة التــي ناهلــا، 

ــات. ــة درج الن اإلمام

هــذه الدرجــة مــن التســليم االصطفائــي العــال التــي فــوق إمامــة ابراهيــم طلبها 
ــاء، ومقتضـــى ذلــك أن  ــة اســاعيل متسلســلة اىل ســيد االنبي ابراهيــم لبعــض ذري
اصطفــاء الذريــة مــن الدائــرة الثانيــة فضــًا عــن الدائــرة االوىل اعــى مــن اصطفــاء 

ابراهيــم.

 وهــذا مــا يســتفاد مــن بيــان أئمــة اهــل البيــت وقــد بينتــه الروايــات أيضــًا،   
    ُّخت  مت  هتمث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس      َّ  أي يف هذا التسليم 
ــه تعــاىل: ــة اســاعيل يف قول ــم لذري ــي ابراهي ــه النب ــذي طلب ــي العــال ال  اإلصطفائ

     ُّ حس  خس  مس      َّ  2 والبــد مــن التدبــر ملّيــًا ههنــا يف ضمــري اخلطــاب اجلمــع  
    ُّ خص      َّ  انتــم بنــو هاشــم     ُّ   مص  جض  حض      َّ  ومل خيصصــه بـ)تكونــوا شــهداء( 

عــى أمــة واحــدة قــرن واحــد مــن الزمــان.

 كا بــل لــكل األمــم ولــكل القــرون وذلــك قولــه تعــاىل:}             ٌّ مص جض
ــل  ــة أله ــرة الثاني ــت والدائ ــل البي ــرة األوىل أله ــن الدائ ــي ان كًا م حض{، يعن

ــن. ــن إىل اآلخري ــن األول ــاس م ــى الن ــة ع ــهادهتم عام ــت ش البي

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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فالتعبــري ورد يف القــرآن قولــه تعــاىل )عــى النــاس( وليــس )عــى املســلمن( وال 
ــل ان شــهادهتم عامــة، وهــذا  ــرن مــن القــرون( وال )عــامل مــن العــوامل( ب )عــى ق
بخــاف شــهادة االنبيــاء والرســل فإنــا شــهادة حمــدودة وضّيقــة كــا يف قولــه 
تعــاىل:    ُّ ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي     1َّ فشــهادة األنبيــاء 
ليســت كشــهادة اهــل البيــت ســواء الدائــرة األوىل أو الثانيــة وبينهــا بــون بعيــد كــا 

قــال النبــي عيســى يف قولــه تعــاىل:    ُّ مح  جخ  مخ  جس  حس  خسمس  حص  خص  مص  
جض  حض  خضمض      2َّ.

ــم  ــة اول العــزم باســتثناء خات ــا فيهــم بقي ــاء ب ــهادة األنبي ــذا دال عــى ان ش وه
ــي األعظــم كــا يبّينهــا  ــا شــهادة النب ــاء هــو بمقــدار اممهــم وقرنــم، بين االنبي

قولــه تعــاىل:    ُّ ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي 
ٰى...    َّ  3. ٰذ  ٰر  

أي استعاء، وهذه دالة عى ان سيد االنبياء يشهد عى األولن واآلخرين.

وهي تبّن أيضًا أن شــهادة النبي هي مشـــرفة عى الشــهداء، وليس جمرد شــهادة 
 عى الناس، أي ان شــهادة النبي هي قيادة مركزية مشـــرفة عى القيادات الشــاهدة.

ٰر   ٰذ   يي   ىي   خيمي   حي   جي   يه   ىه   مه   جه   ين   ىن    ُّ   
�ٰى...     َّهــؤالء الشــهداء القــادة، النبــي    ُّ يه     َّ  عليهــم وليــس مقتــرة

)1( سورة النحل، اآلية: 89.
)2( سورة املائدة، اآلية: 117.

)3( سورة النحل، اآلية: 89.
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عــى الشــهادة عــى عمــوم النــاس وعمــوم البشـــر، بــل هــو يشــهد عــى كل طبقــات 
القيــادات الشــاهدة عى البشـــر.

وهــذه اآليــة يف ســورة احلــج، وكذلــك يف ســورة البقــرة، دالتــان عــى اســتعاء 
ــة األشــهاد عــى النــاس،  ــه ال يشــهد بمســتوى بقي ــاء وأن شــهادة النبــي عــى االنبي

ألن مســتوى مقــام الرســول أرفــع مــن ذلــك.

ــي  ــن بن ــون م ــم املصطف ــطة وه ــد واس ــل توج ــيد الرس ــاء وس ــن االنبي ــل ب  ب
ــاء  ــا آب ــة فيه ــدرج ال حمال ــي ين ــاعيل الت ــل اس ــة نس ــن ذري ــة م ــي االم ــم، وه هاش

ــًا. ــه مفص ــّر بيان ــا م ــي ك ــداد النب وأج

وهــؤالء شــهداء عــى النــاس، يعنــي مــن األولــن واآلخريــن، وال جتــد يف شــأن 
ــه شــهادة تتســع  ــاء ل ــى مــن اول العــزم عــدا ســيد األنبي ــاء حت ــي مــن األنبي أي نب
ــل  ــن ب ــكل العامل ــور، ول ــكل األم ــع ل ــرون، وتتس ــكل الق ــع ل ــم، تتس ــكل األم ل
مســتعلية مشـــرفة عــى الشــهداء غــري احلبيــب املصطفــى حــرًا، وامــا ســائر 

األنبيــاء كلهــم فمنحصـــرة شــهادة كل منهــم عــى قرنــه وأمتــه فقــط.

بينــا بنــو هاشــم وهــم األمــة املســلمة مــن ذريــة اســاعيل بحســب نــص هــذه 
ــان عــى أنــم ــة وســورة البقــرة     ُّ ٰذ  ٰر  ٰى            ٌّ              ٍّ     َّ  1 دالت  اآلي
ــرة األوىل  ــن وهــذا يشــمل الدائ ــن واآلخري ــاس مــن األول ــع الن شــهداء عــى مجي

ــة. والثاني

)1( سورة البقرة، اآلية: 143.
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A  حقيقة شهادة النيب وأهل بيته على 
كل األزمان والعصور

وقــد تتســاءل أنــه كيــف يكــون بنــو هاشــم شــهداء قبــل زمانــم؟ وهــذا الســؤال 
يطــرح أيضــًا جتــاه شــهادة ســيد األنبيــاء، وأنــه كيــف يكــون ســيد االنبيــاء شــهيدًا 
ــب  ــات خياط ــن اآلي ــة م ــم يف مجل ــرآن الكري ــال ان الق ــه؟ واحل ــل زمان ــا قب ــى م ع
رئ  زئ مئ            َّ  1، فهــل ان هنــاك تدافعــًا، وتناقضــًا يف   ّٰ                      ُّ     النبــي

ــًا. ــض بتات ــع وال تناق ــاك تداف ــس هن ــا، ولي ــرآن؟ كا وحاش الق

واجلــواب: أن القــرآن بــّن حقيقــة ذات ســيد األنبيــاء، وهــي ان حقيقتــه ال 
 تقتصـــر عــى جمــرد البشـــرية فقــط، كــا يف عــّدة ســور مــن القــرآن منــه قولــه تعــاىل:

    ُّ زب  مب نب  ىب     َّ  2 فهذا بداية حقيقة سيد األنبياء.

وأمــا قولــه تعــاىل:     ُّيب رت     َّ  يعنــي وحــٌي مســتمر وال ينقطــع؛ فلــم يكــن 
ــد  ــا يوحــى بشــكل مســتمر ومــن دون تقيي ــري أوحــي إّل بلفــظ املــايض، وان التعب

ــى كل يشء. ــوح ع ــل مفت ــن ب ــر مع ــي بأم ــق الوح متعل

فهويــة ذات ســيد االنبيــاء أّنــه عــن جوهــر الوحــي املســتمر، حتــى وهــو 
ــاد  ــة مف ــاد اآلي ــإن مف ــة، ف ــرة األبدي ــة واآلخ ــة والقيام ــامل الرجع ــبزخ ويف ع يف ال
اســتمرار )يوحــى( لســيد األنبيــاء وهــو يف كل العــوامل، وهــذا ال جتــده يف وصــف 

ــاء. ــيد األنبي ــف لس ــرًا وص ــل ح ــاء، ب ــن األنبي ــي م أي نب

)1( سورة القصص، اآلية: 4٦.
)2( سورة فصلت، اآلية: ٦.
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وهــذه احلقائــق مهولــة مــن أمهــات حقائــق القــرآن جيــب أن تعــرف بأنــا مــن أم 
الكتــاب التــي تــدور رحــى الكتــاب عليهــا، فــا جتــد يف تعريــف نبــي مــن األنبيــاء 

أن هويتــه وحقيقتــه وحــي مســتمر أبــدي إال ســيد األنبيــاء.

ومــا هــي هــذه احلقيقــة؟ أي وحــي؟ أي درجــة مــن الوحــي؟ مل يقيــد بقيــد ومل 
حيــدد بحــد، فكلــا يصــدق عليــه وحــي فهــو مــن حقيقــة ســيد األنبيــاء، وداخــل يف 
حقيقتــه، فالعــرش وحــي، فهــو داخــل يف حقيقــة ســيد األنبيــاء، ومــا فــوق العــرش 

وحــي، فهــو داخــل أيضــًا يف حقيقــة ســيد االنبيــاء.

وعــامل األســاء وحــي فهــو داخــل يف حقيقــة ســيد األنبيــاء واقعــًا، فــا تتناهــى 
 حقيقة ســيد االنبياء، وإىل ذلك يشــري قوله تعاىل:    ُّ خم  مم  جن  حن  خن     َّ  1
أي انــم يريــدون أن يعرفــوا، كنهــك وال يســتطيعون كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ جخ 
مخ  جس  حس     َّ  2 وليســت هنــاك امكانيــة يف قدرهتــم أن يعرفــوا هويتــك.

ــيد  ــة س ــو حقيق ــوز وه ــر مرم ــو أم ــي وه ــة الوح ــرف هوي ــان ان يع ــى لإلنس أن
ــد. ــة وال قي ــد وال درج ــن دون ح ــاء، م االنبي

ــذا  ــإن ه ــم، ف ــرًا مثلك ــه بشـ ــاء يف كون ــيد األنبي ــة وذات س ــر حقيق ــا ينح  ف
اجلانــب هــو بدايــات ذاتــه وأدنــى مراتبــه، وامــا اجلانــب الصاعــد، هــو )يوحــى إّل( 
بــا انتهــاء، فــإذا كانــت حقيقــة ســيد األنبيــاء وحيانيــة نوريــة، فمقتــى ذلــك انــه 
يشـــرف ويشــهد عــى األولــن واآلخريــن، إذ العــرش حييــط ويشــهد عــى األولــن 

)1( سورة اإلرساء، اآلية: 48.
)2( سورة الفرقان، اآلية: 9.
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واآلخريــن، وكذلــك مــا فــوق العــرش مــن الكلــات التــي خلــق منهــا وإذا كانــت 
الســاوات حتيــط وتشــهد عــى كل أدوار عمــر الدنيــا فكيــف بــا فــوق الســاوات.

وكل مــا صــدق عليــه وحــي، فهــو يوحــى اىل النبــي ومــن هويتــه جتوهــرًا 
بتنصيــص اآليــة، وليــس بنحــو العــرض الطــارئ الزائــل بــل بنحــو اجلوهــر 
والــذات، وهــذا البيــان القــرآين -حلقيقــة ســيد األنبيــاء، وأنــه ال يشــذ وحــي عــن 

ــرآن. ــة يف الق ــبى املعرفي ــم الك ــن املاح ــو م ــًا -ه ــاء بتاتـ ــيد األنبي س

ــريف،  ــري الشـ ــه البشـ ــس ببدن ــابقة لي ــم الس ــى األم ــاء ع ــيد األنبي ــهادة س فش
ــري إىل  ــّن وتش ــا تب ــة، ك ــة النوري ــه الوحياني ــهادته بحقيقت ــا ش ــم( وإن ــر مثلك )بشـ
ــك يف بحثهــا مفصــا، وهــم أصحــاب الكســاء  ــّرر ذل ــور، كــا ق ــك ســورة الن ذل

ــة. ــوار متعاقب ــم أن ــأيت بعده ــم ت ــة ث ــوار اخلمس األن

فســيد األنبيــاء ال يشــهد عــى األمــم ببدنــه وكينونتــه البدنيــة بحســب بيــان 
القــرآن الكريــم فقولــه تعــاىل:    ُّ هل  جم  حم...    َّ  1.

أي ان معنــاه ماكنــت ببدنــك؛ ألّنــه ولــدoيف عــام الفيــل، ولكن كان نــوره قبل 
اخللــق كــا هــو نــص القــرآن بأنــه شــهيد عــى كل الشــهداء عــى األمــم، ومقتــى 
مــا ورد عنــد الفريقــن مــن خلقتــه نــورًا )كنــت نبيــًا وآدم بــن املــاء والــتاب(، وهــو 

مفــاد آيــة النــور، فكينونتــه النوريــة حميطــة بــا دونــا مــن العــوامل واألشــياء.

 وهكــذا احلــال يف أهــل البيــت مــن بنــي هاشــم، انم يشــهدون عــى الناس
بنــص القــرآن الكريــم كــا يف ســورة احلــج، ومل يقتصـــر لفــظ القــران عــى املســلمن 

)1( سورة يوسف، اآلية: 1٠2.
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بــل شــهداء عــى النــاس و)النــاس( يعنــي األولــن واآلخريــن، فأبــو طالــب يشــهد 
عــى )النــاس( وحــزة يشــهد عــى )النــاس( وجعفــر يشــهد عــى )النــاس( وعبــد 
املطلــب يشــهد عــى )النــاس(، وقــد ورد يف الروايــات أن حــزة وجعفــرًا يشــهدان 

لأنبيــاء.

ــم  ــهدان هل ــى يش ــى وعيس ــم وموس ــوح وابراهي ــهدان لن ــر يش ــزة وجعف فحم
ــي  ــل النب ــم، فريس ــهد هل ــاء ليش ــيد األنبي ــاء لس ــأيت األنبي ــالة، وي ــوا الرس ــم بلغ ان

ــم. ــهدا هل ــي يش ــزة، لك ــرًا وح ــم جعف األعظ

وال خيفــى أن الشــهادة التــي يؤدهيــا الشــاهد متوقفــة عــى حضــوره ملشــهد 
ــان  ــارضًا يف الزم ــون ح ــه، أي أن يك ــهادته حول ــدل بش ــؤدي وي ــذي ي ــدث ال احل
الــذي يشــهد لــه، ومل يكــن حضــورًا بدنيــًا للنبــي األعظــم وانــا كان حضــورًا 
ــهادة  ــرآن الش ــات الق ــى إثب ــتاب«، ومقت ــاء وال ــًا وآدم بــن امل ــًا، »كنــت نبي نوري
ألفــراد الدائــرة الثانيــة فنــور الدائــرة الثانيــة فضــًا عــن نــور الدائــرة األوىل حتيــط 

ــن. ــن واآلخري باألول

ثــم  تعــاىل،  اهلــرم هــو اهلل  الشــهادة رأس  القيــادة يف  وياحــظ أن طبقــات 
ــن  ــرة األوىل م ــرافه الدائ ــت إشـ ــوي حت ــهداء(، وينض ــهيد الش ــاء )ش ــيد األنبي س
ــل  ــن أه ــة م ــة االصطفائي ــرة الثاني ــى الدائ ــرف ع ــي تشـ ــت، وه ــل البي أه
البيــت، والدائــرة الثانيــة تشـــرف عــى ســائر األنبيــاء واألوصيــاء وهــم 

يشـــرفون عــى أممهــم وأقوامهــم وقرونــم.
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فهنــاك إمجــاالً طبقــات مــن الشــهادة، حســب خريطــة القــرآن، واآليــات يف هــذا 
املجــال كثــرية، وأمــا مــا يف ســورة النحــل مــن قولــه تعــاىل:     ُّ ىن  ين  جه  مه 
ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰىٌّ       َّ  1 فهــو بيــان جممــل 

ــرض  ــث تتع ــرة حي ــج والبق ــورة احل ــا يف س ــهادة، ك ــات يف الش ــة اآلي ــه بقي تفصل
للطبقــات املتوســطة.

وأن بــن ســيد األنبيــاء واألنبيــاء طبقتــن مــن بنــي هاشــم الدائــرة األوىل والثانية 
ــم  ــان ه ــا، والطبقت ــّرت بن ــي م ــة الت ــب األدل ــذا بحس ــاة(، وه ــجرة املصطف )الش

املصطفــون مــن بنــي هاشــم، طبقــة الدائــرة األوىل، وطبقــة الدائــرة الثانيــة.

وملاذا مل يرسل النبيoعليًا بدل حزة وجعفر ليشهد لأنبياء.

قــال الصادق:»هــو أعظــم منزلــة مــن ذلــك«2، وهــذا مطابــق لنظام الشــهادة 
 الــذي يســتعرضه القــرآن يف جممــوع الســور، فــا إفــراط يف هــذا القــول، فعــي

ــاء. ــة األنبي أرفــع شــأنا مــن أن يشــهد لنــوح وبقي

ــر األئمــة مــن أهــل البيــت، واألئمــة مــن أهــل البيــت  فأمــري املؤمنــن يدي
يديــرون الدائــرة الثانيــة، والفاصــل كبــري بــن أمــري املؤمنــن وبقيــة األنبيــاء، وهــذا 
بحســب نفــس خريطــة منظومــة الشــهادة يف القــرآن، وقــد أّكــد كثــريًا الباقــر 

ــرآن. ــور الق ــهادة يف س ــق الش ــة حقائ ــى منظوم ــادقc ع والص

ألن ملف الشهادة يبّن لك مدى طبقة سيد األنبياء.
)1( سورة النحل، اآلية: 89.

)2( الكايف للشيخ الكليني: ج8، ص2٦7، ح392.
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وهــذه اخلارطــة وهــذا املفــاد هــو عــن مــا مــّر بنــا يف ســورة البقــرة وأن التســليم 
الــذي أراده إبراهيــم بعــد اإلمامــة أرفــع مــن تســليم اإلمامــة االصطفائيــة العامــة 
التــي ناهلــا، ألن اإلمامــة درجــات، وطلــب التســليم يف اإلمامــة االصطفائيــة 
اخلاصــة التــي لــدى اهــل البيــت، وهــي التــي دعــا هبــا لبعــض مــن ذريــة اســاعيل 
بنحــو متسلســل متعاقــب، وفيهــا داللــة عــى ان الدائــرة الثانيــة فضــًا عــن الدائــرة 
االوىل أعــى شــأنا يف االصطفــاء والواليــة، حســب نــص القــرآن، وليــس يف هــذا 
.املقــال تكلــف ومتحــل، بــل هــذا بــدالالت القــرآن كــا نّبــه عليــه أهــل البيت

وان الدائــرة الثانيــة مــن الشــجرة النبويــة أعظــم إصطفــاءًا وطهــرًا، كــا يف 
روايــات كثــرية عــن النبيoوأهــل بيتــه ، حيــث روى اجلعفــري عــن أحــد 
بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن عــي بــن أب طالبعــن أب عبــد 

ــال: اهلل ق

إن اهلل كان إذ ل كان فخلــق الــكان واملــكان وخلــق نــور النــوار الــذي نــورت 
منــه النــوار، وأجــرى فيــه مــن نــوره الــذي نــورت منــه النــوار وهــو النــور الــذي 
خلــق منــه ممــدا وعليــا فلــم يــزال نوريــن أولــن إذ ل شء ُكــّون قبلهــا فلــم يــزال 
جيريــان طاهريــن مطهريــن ف الصــاب الطاهــرة حتــى افتقــا ف أطهــر طاهريــن 

.»c ف عبــد اهلل وأب طالــب

بــل قــد ورد مســتفيضا متواتــرا يف الزيــارات ان أهــل البيــت كانــوا يف 
األصــاب الشــاخمة واألرحــام املطهــرة أي الطهــارة االصطفائيــة لــكل مــن اآلبــاء 

واألمهــات.
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وهــذا يعنــي ان آبــاء النبــي أشــد طهــارة مــن اســاعيل وابراهيــم وآدم ونــوح، 
وهــذه الروايــة تبــن، تصاعــد النبــي والــويص يف الطهــر يف اآلبــاء حتــى وصــا إىل 
عبــد اهلل وأب طالــب أطهــر طاهريــن، وهــذا بلحــاظ كل سلســلة اآلبــاء هــذا البيــان 

متفــق متطابــق مــع ســورة احلــج وســورة البقــرة.

وملــف الشــهادة ملــف عظيــم، يبــّن شــأن أهــل البيــت الدائــرة األوىل والدائــرة 
ــاىل:    ُّ يي ٰذ  ٰر   ــه تع ــًا قول ــرة أيض ــورة البق ــك يف س ــة، وكذل الثاني
�ٰى              ٌّ                 ٍّ            َّ  1 شــهداء عــى كل قــرن مــن القــرون، عــى كل )النــاس( وكل
أمــة هــذا مقتــى اللفــظ الــوارد يف الســورتن، كــا يقــول اإلمــام الصــادق انــا هــي 
األمــة التــي دعــا هلــا ابراهيــم أن تكــون مــن ذريــة إســاعيل، وهــي تشــمل كل آبــاء 

النبيoوأجــداده، وهــم الدائــرة الثانيــة.

ــه تعــاىل:    ُّ يي ٰذ  ٰر  ٰى            ٌّ                ٍّ            َّ  وهــذه  فاحــظ قول
ــة يف ســورة احلــج     ُّ خئ  مئ  هئ  ــة مــع اآلي ــرة متطابق ــة يف ســورة البق اآلي
جب حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  هتمث  حج  مج  جح  مح  جخ  

مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حض      َّ  2 ففــي كا اآليتــن 
ــه ــن ذريت ــم وم ــم إبراهي ــن أبوه ــم الذي ــهداء وه ــى الش ــهيد ع ــو الش ــول ه  الرس

مــن نســل إســاعيل الذيــن بعــث فيهــم رســول اهلل فهــم األمــة الوســط التــي 
للنــاس. أخرجــت 

)1( سورة البقرة، اآلية: 143.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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 وهــذا موضــع ثــاٍن يف القــرآن يشــهد أن ذريــة اســاعيل بــا يشــمل الدائــرة الثانية
مــن آبــاء وأجــداد النبــي شــهداء عــى    ُّ حض      َّ  يعنــي مــن األولــن واآلخريــن كــا 

.بينـّـه اإلمــام الصــادق

 وروى أبــو عمــرو الزبــريي، عــن أب عبــد اهلل، قــال: »قــال اهلل تعــال:
     ُّ يي ٰذ  ٰر  ٰى              ٌّ                ٍّ            َّ  فإن ظننت أن اهلل عنى هبذه اآلية

ــا عــى  جيــع أهــل القبلــة مــن املوحديــن، أفــتى أن مــن ل جتــوز شــهادته ف الدني
صــاع مــن متــر، يطلــب اهلل شــهادته يــوم القيامــة ويقبلهــا منــه بحــرة جيــع المــم 
املاضيــة؟ كا، ل يعــن اهلل مثــل هــذا مــن خلقــه، يعنــي المــة التــي وجبــت لــا دعــوة 
إبراهيــم:    ُّ من  ىن  ين  جه  مه     َّ  1 وهــم المــة الوســطى، وهــم خــر 

أمــة أخرجــت للنــاس«2.

ــن  ــن األول ــاس م ــى الن ــهداء ع ــاق ش ــاىل:  الفس ــل اهلل تع ــن ان جيع ــا يمك ف
واآلخريــن بــل املــراد هبــا هــي ذريــة اســاعيل املصطفــاة بــا يشــمل الدائــرة الثانيــة 

واألوىل.

كــا ذكــر املجلــي أنــه: )اتفقــت اإلماميــة رضــوان اهلل عليهــم عــى أن والــدي 
الرســول وكل أجــداده إىل آدم كانــوا مســلمن بــل كانــوا مــن الصديقــن إمــا أنبيــاء 
مرســلن أو أوصيــاء معصومــن ولعــل بعضهــم مل ُيظهــر اإلســام لتقيــة أو ملصلحــة 

دينيــة(.3
)1( سورة آل عمران، اآلية: 11٠.

)2( تفسري العيايش ج1، ص٦3.
)3( بحار األنوار ، ج1٥، ص117مرآة العقول ج٥ص233.
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ــورة  ــج، ويف س ــورة احل ــرة، ويف س ــورة البق ــه، يف س ــرآن نفس ــص الق ــذا بن وه
الزخــرف     ُّ لك مك ىك يك مل      1َّوغريهــا، ويف جممــوع اآليــات 
التــي اســتعرضناها، وسنســتعرض بقيــة اآليــات يف اصطفــاء شــجرة بنــي هاشــم.

 يي  ٰذ  ٰر      2َّ وإن كانــت يف بعــض القــراءات ألهل البيت ُّ 
)وكذلــك جعلناكــم أئمــة( 3، واألمــة مــن أمــم يعنــي اإلمامــة فالقراءتــان مــن 

مــادة واحــدة، فاملهــم قولــه تعــاىل:     ُّ مخ جس حس خس مس      4َّ.

وهــذا نــص عــى أن التســليم العــال يف درجــات اإلســام الــذي دعــا بــه إبراهيم 
هــو تســليم اصطفائــي مــن هــذه اآليــة الكريمة.

ــم لكــم )املســلمن(     ُّحس  خس  مس  حص  ويف هــذا أي يف تســمية ابراهي
ــل  ــول يف أص ــل الدخ ــس ألج ــليم لي ــذا التس ــي ه خص  مص  جض  حض خض    َّ، يعن

االســام والتوحيــد، بــل التســليم هــو تســليم اصطفــاء، وهــذه اآليــة هبــذا الــروي 
 والتدبــر تصبــح واضحــة وناصعــة، يف أن شــجرة بنــي هاشــم مصطفــاة وشــهداء،

فحمــزة شــهيد عــى األمــم، وجعفــر شــهيد عــى األمــم، وأبــو طالــب شــهيد عــى 
األمــم، وأبــو الفضــل العبــاس شــهيد عــى األمــم، وليــس هــذا تكلــف ومتّحــل.

)1( سورة الزخرف، اآلية:28
)2( سورة البقرة، اآلية: 143.

)3( تفســري القمــي ج1، ص٦3. املســائل الرسوريــة للشــيخ املفيــد، ص83. الصـــراط املســتقيم 
ص27. ج9٠،  ص7٥،  ج89،  األنــوار،  ص124.بحــار  ج3،  للعامــي، 

)4( سورة احلج، اآلية: 78.
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ــاد  ــق فهــو يشــهد، بمقتــى مف ــق اهلل اخلل ــل ان خيل ــور أب الفضــل كان قب ان ن
القــرآن أنــه مــن أفــراد الشــهداء! كذلــك العقيلــة زينــب، وأبــو طالــب، 

.ــد اهلل ــب، وعب ــد املطل وعب

ولذلــك فــإن مفــاد النصــوص الــواردة بــأن كل آبــاء النبيoوأجــداده كانــوا 
 oمطهريــن أوصيــاء وشــهداء عــى مجيــع النــاس، ومــّر بنــا أّن آبــاء وأجــداد النبــي
ــه تفســري إال ألن مراتبهــم  ــريعة موســى وعيســى... وليــس ل ــوا ال يتبعــون شـ كان
أعــى، وورد يف الروايــات، انــم كانــوا عــى ملــة إبراهيــم، وذلــك ألن وصايتهــم 
ــون  ــم فيك ــع غريه ــون رشائ ــف يتبع ــؤولية! فكي ــاء واملس ــة يف االصطف ــى درج أع

مــن إتبــاع املفضــول للفاضــل.

كــا انــم مل يكونــوا يتبعــون شـــريعة ابراهيــم، بــل الــوارد أنــم عــى )ملــة 
إبراهيــم(، وامللــة غــري الشـــريعة، وهــذا بحــث البــد مــن بيــان معنــاه.

فهــم أعــى شــأنا مــن بقيــة االنبيــاء لذلــك قــد ورد لدينــا يف أصــول الــكايف بــل 
قــد ورد عــن طــرق اهــل الســنة واجلاعــة أن عبــد املطلــب ســّن يف اجلاهليــة مخــس 

ســنن، أمضاهــا اهلل يف اإلســام.

ــح  ــذره بذب ــد املطلــب بن ــاء عب ــار مكــة يف قصــة وف فقــد روى األزرقــي يف أخب
أحــد أبنائــه إن رزق عشـــرة بنــن... )فأقــرع عبــد املطلــب عــى ابنــه عبــد اهلل مــن 
ــًا، كل ذلــك ختــرج القرعــة عــى اإلبــل... فــكان اول مــا كانــت الديــة  اإلبــل ثاث

ــة مــن اإلبــل ثــم جــاء اهلل باإلســام فثبتــت الديــة عليــه(. مائ
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وروى الفاكهــي يف أخبــار مكــة بســنده عــن عبــد اهلل بــن عبــاس قــال: )أتــى عبــد 
املطلــب يف املنــام فقيــل هــل: احتفــر قــال: مــا احتفــر؟ قــال: بــرة... زمــزم -إىل أن 
رأى الرؤيــا ثاثــًا -ثــم ذكــر نــذره لئــن ولــد لــه عشـــرة لينحــرن أحدهــم وأنــه فدى 
عبــد اهلل، ففــداه بائــة مــن اإلبــل، قــال عكرمــة: فمــن ثــم ديــة النــاس اليــوم مائــة 

مــن اإلبــل( )1(.

ــد  ــا عب ــن جعله ــل أول م ــال ب ــل ويق ــن اإلب ــة م ــة مائ ــل الدي ــن جع وروى م
ــل. ــن اإلب ــة م ــه بائ ــدى ابن ــم ف ــن هاش ــب ب املطل

وروى األزرقــي يف أخبــار مكــة بســنده عــن الزهري قــال:) أول ما ذكــر من عبد 
 املطلــب بن هاشــم جد رســول اهللo أن قريشــًا خرجت فاّرة مــن أصحاب الفيل.
وهــو غــام شــاب فقــال: واهلل ال أخــرج مــن حــرم اهلل ابتغــي العــز يف غــريه. قــال: 

فجلــس عنــد البيــت وأجلــت عنــه قريــش فقــال:

ال يغلنب صليبهم وضالهلم َعْدوًا حمالكال ه��ّم إن امل��رء مين��ع رحل��ه امن��ع رحال��ك

قــال: فلــم يــزل ثابتــًا يف احلــرم حتــى أهلــك اهلل الفيــل وأصحابــه فرجعــت قريــش 
وقــد عظــم فيهــا لصــبه وتعظيمــه حمــارم اهلل عــز وجــل... فــأيت يف املنــام فقيــل لــه: 

احفــر زمــزم ...( 2 ثــم ذكــر نحــره مائــة اإلبــل فــداء عــن عبــد اهلل.

ــى  ــن معن ــا ع ــن الرض ــال ع ــن فض ــق ب ــال موث ــدوق يف اخلص وروى الص
 قــول النبــيo: »وكانــت لعبــد املطلــب مخــس ســنن أجراهــا اهلل عــز وجــل

)1( أخبار مكة للفاكهي: ج2، ص13.
)2( أخبار مكة األزرقي: ج2، ص227.
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ف الســام: حــرم نســاء اآلبــاء عــى البنــاء وســن الديــة ف القتــل مائــة مــن البــل، 
وكان يطــوف بالبيــت ســبعة أشــواط، ووجــد كنــزًا فأخــرج منــه المــس، وســمى 
زمــزم ملــا حفرهــا ســقاية احلــاج ولــول أن عبــد املطلــب كان حجــة وإن عزمــه 
 oــا افتخــر النبــي ــه مل ــح ابن ــم عــى ذب ــد اهلل شــبيه بعــزم إبراهي ــه عب ــح ابن عــى ذب
 بالنتســاب إليهــا لجــل أهنــا الذبيحــان ف قولــه : أنــا ابــن الذبيحــن«1،

وروى مثله بطريقن آخرين ورواه يف الفقيه بطريق رابع.

ــب  ــد املطل ــن عب ــات »س ــي وردت يف الرواي ــارة الت ــذه العب ــل يف ه ــا يتأم وكل
ــري االمضــاء هلــذه الســنن مل  ــزداد االنبهــار، واألخطــر أن التعب مخــس ســنن...«2 ي

ــا اهلل. ــل أمضاه ــيo، ب ــند إىل النب يس

ــة  ــريع، فهــذا يشء خطــري يف صاحي ــي يف التشـ ــاك مــن يضاهــي النب وهــل هن
عبــد املطلــب يف التشـــريع.

وســيأيت البحــث يف الفصــول الاحقــة يف الروايــات الــواردة يف اصطفــاء عبــد 
املطلــب فإنــا ذات مضامــن عظيمــة يف درجــة اصطفائــه ويف بيــان علــو شــأنه 
االصطفائــي، مخــس ســنن يف الديــة مئــة مــن اإلبــل، الطــواف ســبعة، حرمــة نــكاح 

ــاء، اخلمــس يف الكنــز، وحفــر زمــزم وســاها ســقاية احلــاج. زوجــات اآلب

وهــذه الســنن اخلمــس أمضاهــا اهلل عــز وجــل يف اإلســام، وهــذا شــأن عظيــم، 
ســيأيت الحقًا شـــرحه إن شــاء اهلل.

)1( اخلصال البن بابويه: ج1، ص٥7، ح78.
)2( اخلصال البن بابويه: ج1، ص312.



الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................79

ــرة  ــراد الدائ ــام أف ــو يف مق ــى غل ــوي ع ــن ال تنط ــد الفريق ــات عن ــذه الرواي وه
الثانيــة بــل هــي مطابقــة لآليــات، ومطابقــة لطوائــف اآليــات وطوائــف الروايــات 
ــج ويف  ــرة ويف ســورة احل ــرآن يف ســورة البق ــي هاشــم يف الق ــواردة يف شــجرة بن ال
ســورة الزخــرف، ويف ســور عديــدة، واملهــم االلتفــات إىل حمكــات القــرآن، 
ــه عــى ذلــك يف القــرآن أهــل  ومواطــن داللتهــا يف القــرآن، فإنــا عظيمــة، كــا ينّب

.البيــت

ومن يستطيع غري أهل البيت أن خُيرج هذه الكنوز من القرآن.

وسيأيت الدليل الثامن يف روايات االصطفاء يف ذيل هذه الطائفة الثانية.

وقــد ورد فيهــا أن اول مــن قــال بالبــداء عبــد املطلــب فقــد روى يف الكايف بســنده 
عــن مقــرن قــال: »إن عبــد املطلــب أول مــن قــال بالبــداء، يبعــث يــوم القيامــة أمــة 

وحــدة، عليــه هبــاء امللــوك وســياء النبيــاء«1.

واألنبيــاء الســابقون وإن علمــوا إمجــاالً بأصــل البــداء، إال أنــم مل يكونــوا عــى 
تلــك الدرجــة يف ذلــك العلــم، الن علــم البــداء مــن أعظــم علــوم التوحيــد، وأول 

مــن قــال بالبــداء هــو عبــد املطلــب.

وهذا مقام اصطفائي عظيم، وهو اصطفاء من الدرجة العالية جدًا.

وروايــة أخــرى وردت يف الســيدة زينــب ســام اهلل عليهــا يف أنــا وصيــة 
الباطــن، يف  وصيــة  تكــن  مل  ولــو  وصيــة  وكونــا  الظاهــر،  يف   احلســن 

)1( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص447، ح23.
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 ،يف الباطــن هــو عــي بــن احلســن زيــن العابديــن حيــث أن ويص احلســن
ــة  ــة وقابلي ــده أرضي ــون عن ــد أن تك ــر الب ــوم يف الظاه ــام املعص إال أن ويص اإلم
ــر  ــن يف الظاه ــوارد أن ويص احلس ــري ال ــة، والتعب ــة الظاهري ــذه الوصاي ــول ه لقب

.ــب ــي زين ه

 وخطــر اإلمامــة كبــري وشــديد وبالــغ اخلطــب ومــع ذلــك فــان زينــب
ــأن.  ــا ذات ش ــى ان ــو دال ع ــر وه ــو يف الظاه ــة، ول ــذه املرتب ــال ه ــة ألن تن مؤهل

ولعــل هــذا املقــام مــن أعظــم مقامــات الســيدة زينــب وربــا التتبــع يوقــف 
ــام  ــول اإلم ــه ق ــري الي ــذي يش ــام ال ــر باملق ــم، وال ينح ــا أعظ ــًا هل ــث مقام الباح

ــة غــري معلمــة، وفهمــه غــري مفهمــة. الســجاد هلــا عامل

ــيخ  ــا الش ــن، ورواه ــال الدي ــدوق يف ك ــيخ الص ــا الش ــي رواه ــة الت ويف الرواي
ــدي  ــر االس ــن جعف ــد ب ــن حمم ــي ع ــن الكلين ــة ع ــاب الغيب ــًا يف كت ــويس أيض الط
-وهــو مــن النــواب بالواســطة -، قــال: حدثنــي احــد بــن ابراهيــم )... إن احلســن 
بــن عــي أوىص إىل أختــه زينــب بنــت عــي بــن أب طالــب يف الظاهــر، ومل 
يــوص اىل حممــد بــن احلنفيــة، او اىل عبــد اهلل بــن جعفــر، او اىل عبــد اهلل بــن عبــاس، 

ــة يف الظاهــر(. ــا اوىص اىل زينــب، وصي او اىل ام ســلمة، وان

فللدائــرة الثانيــة مــن أهــل البيــت وشــجرة بنــي هاشــم شــأن عظيم بحســب 
ــام يف  ــأين والتئ ــر وت ــو تدب ــل ه ــل، ب ــف وال متح ــو تكل ــس ه ــرآن، ولي ــات الق بيان

اســتظهار معــاين اآليــات.
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A  آية الذرية يف البيت احلرام وفريضة 
الوالية واحملبة للدائرة الثانية

ومــن اآليــات التــي تبــن عظمــة الدائــرة الثانيــة لبنــي هاشــم فضــًا عــن عظمــة 
 ،cالدائــرة األوىل قولــه تعــاىل يف ســورة إبراهيــم وقــد بــن مفــاده الباقــر والصــادق

 يف قوله تعاىل:      ُّىه يه  جي  حي  خي  مي  ىي  يي  ٰذ   ٰر  ٰى             ٌّ 
                     ٍّ      َّ       ُّ              ِّ             ّٰ  رئ  زئ  مئنئ  ىئ      َّ   1، وهذا عن مفاد الدعاء الذي 

ــورة  ــاىل:    ُّجي  حي  خي  مي     َّ  2، ويف س ــه تع ــن قول ــرة م ــورة البق ورد يف س
.oالزخرف قوله تعاىل:     ُّ لك  مك  ىك      َّ  3 يعني شاملة آلباء وأجداد النبي 

وليست شاملة لكل ذريته بقرينة دخول )من( لتبعيض وما يف سورة البقرة    

 ُّمث حج  مج  جح      4َّ أي بعــض الذريــة، اي وجــود دائــم لثلــة مــن الذريــة 
متعاقــب عــى التوحيــد، ذات التســليم العــال.

وقوله تعاىل:    ُّ نت  ىت  يت  رث  زث  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق يق  
�اك  لك      ٥َّ شــامل لــكل آبــاء وأجــداد النبــي الذين أســكنوا يف الــواد املحرم 
     ُّ يق  اك  لك  مك ىك  يك  مل  ىل  يل      َّ  وليس هتوي إليه إىل البيت
 بــل أســند حــرف اجلــر إىل ضمــري اجلمــع مــن الذريــة، وهــذه اآليــة الكريمــة تــدل

عــى فريضــة حمبــة الدائــرة األوىل والدائــرة الثانيــة مــن أهــل البيــت، إذ ال ريــب يف 
)1( سورة إبراهيم، اآلية: 3٥-3٦.

)2( سورة البقرة، اآلية: 128.
)3( سورة الزخرف، اآلية: 28.

)4( سورة البقرة، اآلية: 124.

)٥( سورة إبراهيم، اآلية: 37.
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شــموهلا آلبــاء وأجــداد النبــيo، فمحبتهــم غايــة للحــج، وغايــة للصــاة، وغايــة 
لــكل العبــادات، وغايــة لــكل الديــن.

ــة  ــم، أي والي ــم وواليته ــي مودهت ــم( يعن ــوي إليه ــة )هت ــي الوالي ــة تعن واملحب
ــاعيل  ــل إس ــن نس ــة م ــوان الذري ــرة األوىل، وعن ــن الدائ ــًا ع ــة فض ــرة الثاني الدائ
يشــمل آبــاء وأجــداد النبــي، وهــذه الواليــة غايــة، ال بمعنــى أن يفــّرط يف الصــاة، 
او يفــّرط يف الصيــام، او يفــّرط يف الــزكاة، وإال مل يكــن الشــخص مواليــًا هلم، ولكن 
غايــة هــذه العبــادات هــي شــّدة التمّســك بالواليــة هلل وللرســول ولــذي القربــى، 

والقربــى يعنــي الدائــرة األوىل والثانيــة.

الفضــل  أب  وواليــة  طالــب،  أب  وواليــة  جعفــر،  وواليــة  حــزة،  فواليــة 
أن  عــى  دل  مــا  وكل  للعبــادات،  غايــة   ،زينــب وواليــة   ،العبــاس
العبــادات طــوع، وطاعــة، فمفــاده التطويــع يف الصــاة والتطويــع يف الصيــام 
واحلــج وغــريه لكــي ُنطــِوع أنفســنا لاتبــاع واالنقيــاد لشــجرة بنــي هاشــم، وهــذا 
اإلتبــاع واالنقيــاد لشــجرة بنــي هاشــم ألنــم بــاب اهلل االعظــم وغايــة االنقيــاد هلــم 

ــة اهلل. ــة والي ــم الغاي ــول ث ــة الرس ــة اهلل ووالي ــنا لوالي ــوع أنفس ــي نط لك

فهــم بــاب اهلل األعظــم، ولذلــك صــح مــا يقــال إن أفــراد الدائــرة الثانيــة، هــم 
ــرة االوىل. ــواب للدائ اب

ــي  ــداد النب ــاء وأج ــأن آب ــة ش ــى رفع ــم ع ــورة إبراهي ــة يف س ــذه اآلي ــص ه وتن
قولــه تعــاىل:    ُّ مك  ىك  يك  مل      َّ  والفــاء غايــة تفريــع، والحــظ الشـــرح 
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 اللغــوي والنحــوي الــذي يبينــه الباقــر يف هــذه اآليــة بشــكل دامــغ بــّن وبدهيــي
    ُّ مك  ىك  يك  مل  ىل  يل     َّ  .

ــة هــي برهــان عــى  ــرة الثاني ــت إىل أن مقامــات الدائ ــم أشــار أهــل البي ومــن ث
ــات  ــم آي ــم بأن ــة عظي ــرة الثاني ــأن الدائ ــرة األوىل، الن ش ــن الدائ ــة م ــة األئم إمام
ــه  ــن إلمامت ــري املؤمن ــج أم ــم حيت ــن ث ــرة األوىل، وم ــواب للدائ ــل أي أب ودالئ

ــر. ــام جعف ــزة ومق ــام ح بمق

ولــو كان مقــام حــزة وجعفــر والدائــرة الثانيــة بعيــدًا يف االصطفــاء عــن مقــام 
األئمــة مل يتــم االســتدالل هبــم، إذ مل حيتــج امــري املؤمنــن بنبــوة النبــي إبراهيــم 
ــل  ــع اه ــج مجي ــل احت ــى، ب ــوة موس ــى وال نب ــوة عيس ــة، وال نب ــوط عام إال بخط

ــة كــا مــّر ســابقًا. ــرة الثاني البيــت، بمقامــات الدائ

ــرش  ــى الع ــه ع ــمه ونعت ــة اس ــزة وكتاب ــام ح ــول مق ــر ح ــول الباق ــا يف ق ك
ــك احتجــاج امــري  ــا«1، وكذل ــا وجحــد مراثن ــا عــى مــن أنكــر حقن »فهــذه حجتن
ــرًا  ــإن جعف ــقيفة، »ف ــوم الس ــورى، وي ــوم الش ــه ي ــة احتجاجات ــن يف مجل املؤمن
أخــي الطيــار ف اجلنــة مــع املائكــة املزيــن باجلناحــن مــن در وياقــوت وزبرجــد،... 

ــة...«2. فعمــي حــزة ســيد الشــهداء ف اجلن

ــة نفســها،  ــة، وهــي الذري ــي عــى وحــدة الشــجرة االصطفائي واالحتجــاج مبن
ــه بمقــام حــزة وجعفــر. ــاءo عــى نبوت وأعظــم مــن ذلــك احتجــاج ســيد األنبي

)1( بصائر الدرجات للصفار: ج1، ص121؛ الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص224، ح2.
)2( اخلصال البن بابويه: ج2، ص٥7٥.
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فرغــم املقــام اإلصطفائــي الــذي هــو رأس االصطفــاء لــدى ســيد األنبيــاء جتــد 
انــهo افتخــر بحمــزة، وبأفــراد الدائــرة الثانيــة وليــس مــن املعقــول عــدم ارتبــاط 
اصطفــاء الدائــرة الثانيــة باصطفــاء ســيد االنبيــاءo وإال فكيــف يتــم االحتجــاج 

وهــذان شــاهدان يضافــان اىل التســعة املتقدمــة عــى علــو اإلصطفــاء.

ومــن ذلــك يتبــن ان درجــة اصطفــاء الدائــرة الثانيــة هــي درجــة اصطفــاء 
ــا ــاءo ف ــيد األنبي ــاء س ــاط باصطف ــب وارتب ــا ذات تناس ــد كون ــدا بع ــة ج  عالي

حمالــة هــي درجــة فــوق اصطفــاء بقيــة االنبيــاء، هــذا مــع كــون الدائــرة الثانيــة ذات 
مراتــب، يف علمهــم وشــهادهتم عــى األولــن واآلخريــن.

A  الشهادة علم وراثة اصطفائية 
وحكمة لدنية

والقــرآن يشــهد هلــم انــم    ُّ مص  جض  حض خض     َّ  كــا مــّر يف ســورة احلــج والبقــرة، 
ومــّر بنــا ان الشــهداء يــوم احلســاب، ال يقتــر علمهــم عــى الشـــرائع فقــط بل علم 
ــراد  ــم اف ــة، وســنعقد فصــًا يف عل ــم الوالي ــدين وعل ــم ل ــاب وهــو عل ــة الكت وراث

الدائــرة الثانيــة ان شــاء اهلل تعــاىل.

فعلــم اب الفضــل العبــاس، علــم لــدين بنــص القــرآن، وكذلــك علــم عبــد 
ــد اهلل، وقــد مــّر  املطلــب وعلــم حــزة وعلــم أب طالــب وعلــم جعفــر، وعلــم عب
ــن  ــة ال يمك ــوم القيام ــهداء ي ــا أن الش ــر بن ــهداء، وم ــم ش ــم ان ــرآن هل ــف الق وص
ان يقتــر إملامهــم اللــدين عــى الشـــرائع نظريــًا، يف اجلانــب النظــري بــل البــد أن 
ــود اىل  ــب املوضوعــي وغــريه، مــن أول والدة املول ــًا بمابســات اجلان يلمــوا لدّني
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ــه.  ــه يف الــبزخ ومــاذا جــرى علي ــه، وكذلــك يعلــم بأحوال آخــر حيات

إذ البــد للشــاهد ان يّلــم بشــؤون هــذا الشــخص الــذي يشــهد عليــه، وإذا كان 
عــدة مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة يشــهدون عــى ســائر األنبيــاء فكيــف شــهادهتم عــى 

مــا دونــم، فعلمهــم هبــذه املثابــة.

وليــس صدفــة تلكــؤ ثلــة مــن النخــب ذات األســاء الامعــة عــن نصـــرة 
ســيد الشــهداء بينــا يســارع أبــو الفضــل العبــاس بتــام املبالغــة عــى 
طــرف معاكــس متامــًا مــن موقــف أولئــك، فأيــن علمهــم مــن العلــم اللــدين 
ــه  ــادق يف وصف ــام الص ــن اإلم ــد روي ع ــل3  وق ــدى أب الفض ــذي ل  ال
أنــه »نافــذ البصــرة، صلب اليــان«1 يعني علم، بكل املشـــروع اإلهلي، ومابســاته 
وهــذا ال يتــم إال بالعلــم اللــدين، بينــا أولئــك ظنــوا أن املشـــروع اإلهلــي منحــر 
ــاء وعهــد أمــري املؤمنــن وعهــد احلســن، ولكــن ليســت لدهيــم  بعهــد ســيد األنبي

احاطــة باملشـــروع اإلهلــي يف عهــد اإلمــام احلســن لذلــك تلــكأوا وتــرددوا.

بينــا العلــم اللــدين ألب الفضــل العبــاس باملشـــروع االهلــي واضــح يف كل 
مابســاته وأمــوره، وهــذا معنــى نفــوذ نافــذ البصــرية يف هــذا احلــدث املصــريي يف حيــاة 
الديــن وبقــاء اإلســام، وكذلك احلــوراء زينب$، يف علمها بالنتائــج وبالتداعيات.

ومل يكن علمهم حمصورًا بفرة سيد األنبياء وفرة أمري املؤمنن فقط.

 فكثــري مــن اصحــاب الرســول او اصحــاب امــري املؤمنــن ينــارصون املشـــروع

)1( شـرح األخبار يف فضائل األئمة البن حيون: ج3، ص184.
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باملراحــل  ذلــك  بعــد  علــًا  يلمــون  يبــرون وال  معينــة، وال  بحقبــة  اإلهلــي 
الاحقــة للمشـــروع االهلــي، واالملــام باملشـــروع اإلهلــي هــو علــم يف كل مــن جانبه 

املوضوعــي وجانبــه احلكمــي التنظــريي.

فلــو ياحــظ مشـــروع ســيد الشــهداء يف كربــاء هــو مشـــروع قــد هندســه القدر 
اإلهلــي بزوايــا عجيبــة وغريبــة، نظــري ان مســلم بــن عقيــل مل يســجل عليــه خــرق 
أمنــي واحــد يف شــهرين مــن ثــورة شــعبية يف الكوفــة، رغــم ان يف قبــال مســلم بــن 
عقيــل نــج بنــي أميــة القائــم عــى الدجــل والفتــك وهــم الذيــن ال ذمــة هلــم وال 
إيــان، ومــع ذلــك مل يســتطيعوا ان يقومــوا بحيلــة يشــوهون فيهــا دور مســلم بــن 
عقيــل يف الكوفــة، مــع أنــا ثــورة شــعبية منفتحــة عــى كل اجلبهــات واالحتــاالت، 

يصعــب ضبطهــا والســيطرة عــى تفاصيلهــا وجزئياهتــا.

بينــا ناحــظ يف فتــح مكــة حدثــت خروقــات أمنيــة بتوســط خالــد بــن الوليــد 
ــعبية  ــورة ش ــل ث ــن عقي ــلم ب ــود مس ــزة، ويق ــّدة وجي ــي م ــا، وه ــي منه ــبأ النب وت
ــى واحــد فيهــا، فهــذه  ــر شــهرين وال يوجــد خــرق أمن ــل تقدي ــة عــى أق يف الكوف

ــدث. ــة للح ــم وإدارة عجيب ــي وعظي ــر إهل ــة تقدي هندس

فقــد تطلبــت كربــاء هكــذا أناســًا ذوي علــم إدارة وقيــادة، بتزويــد علــم لــدين، 
ــس  ــاس لي ــل العب ــاب أب الفض ــى ذه ــغ ع ــهداء البال ــيد الش ــرّس س ــدة حت وش
ــة فحســب، بــل  ــه الفردي ــه وبطولت ألجــل الشــجاعة يف بعدهــا الفــردي لــدى أخي
كان أبــو الفضــل العبــاس رجــل التصــدي لأزمــات الصعبــة اخلطــرية ورجــل 
ــن أوج  ــًا يف زم ــل وعقائدي ــًا ب ــكريًا وأمني ــيًا وعس ــة سياس ــداث امللتبس إدارة األح
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فتنــة بنــي أميــة التــي بلبلــت عقــول أكثــر النخــب، وأّي أزمــة تلــك التــي وقعــت 
يف أرض الطــف التــي تزلــزل يف امتحانــا أغلــب األســاء الامعــة وحتــريت لبــاب 
بصائرهــم، وأي ماحــم وقعــت يف معســكر ســيد الشــهداء، يف عاشــوراء 
ــذي كان رجــل إدارة  ــك أخــاه العبــاس ال ــكل ذل ــدب احلســن ل ــد انت وق

األزمــات اجللــل.

وهــذا هــو موقــع وشــأن أب الفضــل العبــاس، وال تقتــر عــى قصــة 
العضــات صلــوات اهلل وســامه عليــه وإن كان هــذا مفــروض  شــجاعة يف 
احلصــول، ولكــن شــجاعته يف إدارة األزمــة ويف عــدم تزلزلــه قبــال مكــر وإرهــاب 
خمططــات العــدو، فــكان يفشــل خمططــات العــدو ويبددهــا فهــو رجــل إدارة 

ــروع اإلهلــي الصعــب. ــادة املشـ وقي

ومشـــروع ســيد الشــهداء يف عاشــوراء كان مهــوالً وصعبــًا وغامضــًا، وتضمــن 
كــًا هائــًا مــن تداخــل امللفــات، فمــن يســتوزر ســيد الشــهداء يف إدارة هــذه األزمة 

بتعقيــد امللفــات؟

وقــد قــّدر اهلل أن تكــون هــذه االدارة نباســًا إىل مئــات وآالف القــرون إىل يــوم 
القيامــة، ومــن يتأهــل ليكــون قــدوة يف إدارة هــذا البــاب واملنهــاج، غــري املصطفــن 
مــن بنــي هاشــم؟ بــل ال يمكــن أن يتأهل إلمســاك هــذه امللفــات مــن كان اصطفاءه 

-بدرجــة االصطفــاء العــام -حــول ســيد الشــهداء.

ومــن ثــم ورد يف مجلــة مــن الروايــات ان علــم أفــراد الدائــرة الثانيــة، هــو بدرجــة 
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وراثــة الكتــاب ويفــوق كل مــا ذكــر، وقــد مــّر أّن آيــة الذريــة مــن ســورة إبراهيــم 
دالــة عــى أن اصطفــاء الشــجرة اهلاشــمية أعظــم مــن اصطفــاء بقيــة األنبيــاء فليــس 
هنــاك آيــة يف القــرآن تــدل عــى أن العبــادات غايتهــا واليــة النبــي إبراهيــم أو واليــة 
ــم،  ــي هاش ــجرة بن ــاف ش ــاء، وهــذا بخ ــم مــن االنبي ــة غريه ــاعيل أو والي اس

ومقتــى ذلــك أن مقــام بنــي هاشــم هــو مقــام عظيــم جــدًا.

ــى أن  ــة ع ــاء دال ــات االصطف ــن آي ــا م ــرت بن ــن م ــة ألُس ــات وثاث ــاث آي فث
الشــجرة اهلاشــمية مــن الدائــرة الثانيــة فضــًا عــن الدائــرة األوىل هــي أعظــم 

اصطفــاًء مــن أنبيــاء اول العــزم علــًا وإدارًة.

A آيــــــات الشـهــــادة 
وهــي مــن الطوائــف الدالــة عــى ذلــك وهــي تأصيــل قــرآين لعقيــدة االصطفــاء 

يف الدائــرة الثانيــة مــن بنــي هاشــم حتيــط بالدائــرة األوىل.

A ما هي مناسبة آيات الشهادة 
ــرع  ــم نشـ ــًا، ث ــا مفص ــوض فيه ــن اخل ــد م ــي الب ــات الت ــن اآلي ــة م ــر مجل نذك

ــة. ــذه الطائف ــن ه ــًا ع ــطًا مفص ــث بس باحلدي

يف البــدء مــا هــي مناســبة آيــات الشــهادة مــع اصطفــاء ثلــة مــن بنــي هاشــم حتيــط 
باألربعة عشـــر معصومًا؟

أّوالً: اول مناســبة واضحــة بنحــو قطعــي أنــه قــد روى الفريقــان مــن املســلمن 
ــة  ــن وبقي ــري املؤمن ــه ام ــيo ووصف ــه النب ــب وصف ــد املطل ــن عب ــزة ب ان ح
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ــذا  ــهداء؛ وه ــيد الش ــه س ــه ان ــب في ــي ال ري ــكل قطع ــن بش ــة املعصوم االئم
النعــت هــو الصلــة مــع آيــات الطائفــة الثالثــة آيــات الشــهادة بــأن حــزة عــم النبــي 
ــي ام مــاذا؟ ومــا هــو  هــو ســيد الشــهداء، وهــل ان مقــام ســيد الشــهداء اصطفائ

الشــهيد ومــا هــو الشــاهد؟

ثانيــًا: قــد ورد يف الروايــات مــن الفريقــن، ان حــزة وجعفــرًا الطيــار يشــهدان 
لنــوح يــوم القيامــة ويشــهدان لبقيــة االنبيــاء انــم بلغــوا الرســالة، وأحــد شــؤون 
ومناصــب ومقامــات الدائــرة الثانيــة انــم يقومــون بالشــهادة يف يــوم القيامــة، 
ــم  ــه خطــل وال كــذب وال زيــف، ذلــك اهلــول العظي ــذي ليــس في ــوم ال ذلــك الي
الــذي يقــول تعــاىل،    ُّ يل  جم  حم  خم  مم     َّ  1، و   ُّ مئ  هئ جب  حب  خب  
مبهب  جت  حت  خت      َّ  2، و    ُّ جل  حل  خل  مل  هل  جم  حم  خم  مم  جن  
ــاد(، إىل غــري ذلــك مــن أوصــاف أهــوال  ــوم التن حن     َّ  3، و)يــوم االشــهاد(، و)ي
يــوم القيامــة يف القــرآن؛ يف ذلــك اليــوم والعــامل الــذي هبــذه األوصــاف يكــون حــزة 

وجعفــر مــن االشــهاد، ليــس لعامــة املؤمنــن؛ بــل األشــهاد ألنبيــاء أول العــزم.

وهــذا مقــام وخطــب عظيم هلــا يف الواليــة اإلهلية يوم احلســاب الذي يوصــف بـ)ملن 
 امللــك اليــوم هلل الواحــد القهار(، وهــذا مقام اصطفائــي ال فضيي مناقبــي اعتيادي.

ــص  ــا ن ــرة وغريه ــورة البق ــج وس ــورة احل ــهادة يف س ــات الش ــا ان آي ــر بن ــًا: م ثالث
ــاء واجــداد النبــيo مــن بعــد النبــي  ــاول آب القــرآن فيهــا بشــكل قطعــي انــا تتن

)1( سورة املطففن، اآلية: ٦.
)2( سورة االنفطار، اآلية: 19.

)3( سورة عبس، اآلية: 34-3٦.
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وقــد وصفتهــم  اهلل واب طالــب3  عبــد  اىل  ابراهيــم  النبــي  بــن  اســاعيل 
بأنــم شــهداء، وهــذا البيــان والبعــد هــو نفســه مقــام عظيــم يف الواليــة اإلهليــة يــوم 

ــار. ــد القه ــه هلل الواح ــة في ــك والوالي ــور املل ــاب املحص احلس

 oفهنــاك تنصيــص قــرآين قطعــي فضــًا عــن الروائــي أن آبــاء وأجــداد النبــي
هــم مــن نجــوم الدائــرة الثانيــة، وأنــم شــهداء.

ــراد  ــة ألف ــات املهم ــدى املقام ــرى إال ان اح ــدة أخ ــم عدي ــات هل ــاك مقام وهن
 الدائــرة الثانيــة أنــم شــهداء وأشــهاد وهــذا مقــام بالــغ مهــم، كــا يف قولــه تعــاىل:

    ُّ جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص      َّ  1.

A  سلسلة اآليات املرتبطة بالطائفة 
الثالثة املتضمنة لعنوان الشهادة 

والشهداء
 1. قولــه تعــاىل:     ُّ خئ  مئ...خت  مت       َّ  2 وهــذا خطاب لذرية اســاعيل

بــن النبــي ابراهيــم     ُّ مئ     َّ  ، يعنــي هــذا املقــام مقــام االجتبــاء، وهــو 
مــرادف لاصطفــاء     ُّ حج  مج  جح     َّ  وتســميته هلــم باملســلمن، أي 

درجــات التســليم العليــا االصطفائيــة يف اإلســام،    ُّ مخ  جس  حس  خس  مس 
حص  خص  مص  جض  حض     َّ  3.

)1( سورة التوبة، اآلية: 1٠٥.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
)3( سورة احلج، اآلية: 78.
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ٰى        ٌّ        ٍّ   َّ      ُّ          ٰر  ٰذ  يي  تعــاىل:    ُّ  قولــه   .2 
          ِّ          ّٰرئ زئ     َّ 1و     ُّ من  ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  

جي  حي  خي      َّ  2.

3. قولــه تعــاىل:    ُّ جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص      3َّ ومــن 
ــون؟ هــم املؤمن

4. قوله تعاىل:     ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خسمس  
حص  خص  مص  جض  حض  خضمض  حط  مظ  جع  مع  جغ  مغ  
جفحف  خف  مف  حق  مق  جكحك  خك  لك  مك  جل  حلخل  مل  هل  
جم  حم      4َّ، وقــد نصــت الروايــات العديــدة بــن الفريقــن عــى أن مصداقهــا 

عــي وحــزة وجعفــر، كــا يف الروايــة الصحيحــة لزيــارة اإلمــام اهلــادي جلــده 
ــتعرض ــاك اس ــة(، وهن ــة املعروف ــارة الغديري ــر، )الزي ــن يف الغدي ــري املؤمن  ام
اإلمــام اهلــادي فضائــل جــده امــري املؤمنــن ومنهــا ان هــذه اآليــة نزلــت يف 
امــري املؤمنــن عــي بــن اب طالــب وعمــه حــزه واخيــه جعفــر الطيــار، ومجلــة 

نصــوص روائيــة ثابتــة ذكرهــا املفــرسون تضمنــت نزوهلــا يف الثاثــة.

املؤمنــن  أمــري  زيــارة  اهلــادي يف  التــي بعدهــا، ذكرهــا اإلمــام  واآليــة 
يف يــوم الغديــر أيضــًا وهــي قولــه تعــاىل:     ُّ خل  مل  ىل  

)1( سورة البقرة، اآلية: 143.
)2( سورة آل عمران، اآلية:11٠.

)3( سورة التوبة، اآلية: 1٠٥.

)4( سورة التوبة، اآلية: 111.
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يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل  

جن  حن  خن  منىن  ين جه    َّ  1، يف قــراءة اهــل البيــت 
أنــم   البيــت أهــل  قــراءة  يف  بــل  )التائبــن(  وإّنــا  )التائبــون(،  ليســت 
القــراءة ضمــن  آئــب مــن األوب، وقــد ذكــرت هــذه  )اآلئبــن( وهــي مجــع 
القــراءات، والتائــب هــو آئــب، واملقصــود ان اآلئبــن املوعــودون بالرجعــة.

وملاذا يقرأها اهل البيت اآلئبن التائبن العابدين احلامدين بالنصب؟

 يقرأهــا أهــل البيــت بالنصــب صلــة باآلية الســابقة قولــه تعــاىل:     ُّ مث  حج  مج
جح  مح  جخ     َّ  2 أي هــؤالء الذيــن جياهــدون يف ســبيل اهلل فيقتلــون 

ويقتلــون، وصفهــم اهلل بأنــم التائبــن احلامديــن، بينــا البقيــة قرأوهــا بالضــم 
ليقطعــوا الصلــة بــن هــذه اآليــة واآليــة الســابقة، وقطــع الصلة بــن اآليتــن خاطئ 
ــي  ــام العامل ــة النظ ــبيل اهلل وإقام ــوة لس ــاد والدع ــة اجله ــتهدف أن والي ــل، يس باط
 املوحــد اإلهلــي هــو بيــد كل مــن تغلــب عــى الســلطة وعــى رقــاب املســلمن، بينــا

ــو  ــد وه ــي املوح ــام العامل ــة النظ ــوح أن والي ــة بوض ــون دال ــراءة تك ــذه الق ــى ه ع
معنــى جهــاد الدعــوة إىل ســبيل اهلل - هــي بيــد املصطفــن مــن أهــل البيــت الدائــرة 

ــة. األوىل والثاني

وســيأيت ذكــر برهــان اإلمــام الصــادق يف ســبب الوصــل بــن اآليتــن، فهــي 
هندســة وحيانيــة عظيمــة ســنبينها ان شــاء اهلل.

)1( سورة التوبة، اآلية: 112.

)2( سورة التوبة، اآلية: 111.
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ويف قــراءة أهــل البيــت اآلئبــن )التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن 
الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود 

ــر املؤمنن(1. اهلل وبشـ

وكذلــك يف قــراءة ُأب وعبــد اهلل بــن مســعود واألعمــش2 وســنبن أّن الوصــف 
االخــري الــذي ذكــر يف اآليــة هــو وصــف اصطفائــي ســاٍم.

فاآليتــان 111 و112 مــن ســورة )الــراءة(، هــي مرتبطــة بآيــات الشــهادة 
وهنــاك آيــات أخــرى ســتأيت تباعــًا، امجــاالً تبــن أّن هــذه الصلــة هــي مجلــة يف كل 

ــهادة. ــات الش ــة بآي ــبيل اهلل ومرتبط ــهادة يف س ــة للش ــة متضمن آي

A اجلدلية يف معنى الشهادة 
وقبــل الدخــول يف البســط والتفصيــل يف آيــات الشــهادة ومقــام الشــهادة وإنــا 
ــة  ــة الثاني ــرة االصطفائي ــى الدائ ــة ع ــة والروائي ــة القرآني ــة الدالل ــة وكيفي اصطفائي
ــن ــن املفرسي ــدل ب ــجار وج ــل ش ــد حص ــه ق ــات أن ــن االلتف ــد م ــة، الب ــا قطعي  أن

واملتكلمن، وكثري من علاء العلوم االسامية يف بيان معنى الشهيد وماهيته؟

 هــل أّن الشــهيد هــو الــذي قتــل يف ســبيل اهلل؟ أم أّن الشــهيد هــو الــذي يشــهد

)1( الكايف للشــيخ الكليني، ج8، ص378، من ال حيضـــره الفقيه، ج2، ص219، خمتصـــر البصائر، 
ص99، روضــة املتقــن، ج4، ص77، اإليقــاظ مــن اهلجعــة بالبهــان عــى الرجعــة للحــر العامــي، 

ص294، البهــان يف تفســري القــرآن، ج2، ص8٥٥،8٥7،8٥٦.
)2( تفســري جممــع البيــان للطــبيس، ج٥، ص112، الكشــف والبيــان للثعلبــي، ج٦، ص22٠، 
املحــرر الوجيــز، ج3، ص321، تفســري القرطبــي، ج8، ص24٥، فتــح القديــر، ج3، ص323، 

بحــر العلــوم للســمرقندي، ج2، ص2٦8،
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عــى أعــال العبــاد؟ هــذا مقــام وذاك مقــام آخــر، فــا هــو معنــى الشــهيد؟ حيــث 
وصــف حــزة بأنــه ســيد الشــهداء، وهــذا الوصــف ُوصــف بــه اإلمــام احلســن بــن 
عــي، ولكــن حــزة ســيد الشــهداء ليــس يف األئمــة االوصيــاء بــل مــن األصفياء 
ــة  ــاء ســنّة قرآني ــا وأن يف االصفي ــرت بن ــي ّم ــاء الت ــات االنبي ــري االئمــة مــن بيوت غ

فهــم مصطفــون مــن الدائــرة الثانيــة منــذ آدم اىل ســيد االنبيــاء.

 كــا يف مضمــون قــول ســيد االنبيــاءo يف حديــث الــدار املتواتــر واملســتفيض 
عنــد نــزول قولــه تعــاىل:    ُّ يب  رت  زت     َّ  1 »ان اهلل ل يبعــث نبيــا ال 
واختــار لــه مــن اهــل بيتــه اعوانــًا ووزراء وأنصــارًا واصفيــاء«2، فقــال لــم رســول 
ــوا ملــوك الرض وحّكامهــا، إّن اهلل  ــا بنــي عبــد املطلــب أطيعــون تكون اهلل: ي
ــًا ووزيــرًا«3، وقــال رســول اهلل: »يــا بنــي عبــد  ــًا إلّ جعــل لــه وصّي ل يبعــث نبّي
ــب مــن  ــاك مرات ــًا«4. أي هن ــوا أذناب ــوا ف الســام رؤوســًا ول تكون املطلــب كون
املصطفــن األصفيــاء مــن أهــل بيتــه، وحيدثنــا القــرآن الكريــم عــن كثــري مــن نــاذج 
الدائــرة الثانيــة يف بيوتــات آل موســى وآل هــارون وآل داود وآل يعقــوب وآل 

ــم وغريهــم. اســحاق وآل ابراهي

ــاء ســيد الشــهداء فيهــم هــو  ــات االنبي ــة يف بيوت ــة الثاني ــرة االصطفائي ويف الدائ

)1( سورة الشعراء، اآلية: 214.
)2( دعائــم اإلســام: ج1، ص1٥؛ شـــرح إحقــاق احلــق للمرعــي: ج3٠، ص117، عــن إحتــاف 

الــورى بأخبــار أم القــرى.
)3( تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج42، ص٥٠، برقم 4933.

)4( بشــارة املصطفــى: ص339. فضائــل أمــري املؤمنــن البــن عقــدة الكــويف: ص2٠4. العقــد 
الفريــد والــدر النضـــيد البــن عبد رّبــه: ص144. شـــرح إحقاق احلــق: ج1٥، ص147.
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حــزة، وورد يف طــرق العامــة أنــه جعفــر ألنــه الطيــار وهــو يعمــم ألب الفضــل 
العبــاس لوحــدة العلــة مــن االشــراك يف مقامــًا الطيــار كــا أشــارت روايــة إىل 
ذلــك مــن طرقنــا يف جعفــر وأب الفضــل العبــاس واشــراكها يف مقــام الطيــار 
وأن ألب الفضــل العبــاس مقــام يغبطــه عليــه مجيــع الشــهداء يــوم القيامــة وهــو 
ــي  ــة االثن ــري األئم ــهداء يف غ ــاس يف الش ــل العب ــيادة أب الفض ــؤدد وس ــي س يقت

.عشـر

ــة  ــه درج ــم من ــيc وأعظ ــن ع ــن ب ــو احلس ــاء ه ــهداء يف األوصي ــيد الش وس
ــري  ــارات ألم ــض الزي ــف يف بع ــذا الوص ــذي ورد ه ــن3  ال ــري املؤمن ــو ام ه

ــهداء. ــيد الش ــه س ــن ان املؤمن

وكل االوصــاف التــي تثبــت للدائــرة الثانيــة ال منافــاة يف انــا تثبــت برتبــة أفضل 
يف الدائــرة األوىل مــن أهــل البيــت درجــة، فســؤدد الشــهادة مقــام خطــري وخطــب 

جلــل يف مقامــات الديــن.

واللغــط واجلــدل بــن املفرسيــن واملتكلمــن واملحدثــن يف بيــان معنى الشــهادة، 
قــد ذكــر العامــة الطباطبائــي قــدس اهلل رسه يف تفســري امليــزان أنــه مل جِيــْد موضعًا يف 
القرآن، اســتعمل فيه الشــهادة بمعنى القتل يف سبيل اهلل اال ما ندر، وهل استعملت 
 الشــهادة فيــه بمعنــى القتــل يف ســبيل اهلل او الشــهادة بمعنــى احلضــور يف احلــدث

ابتــداء  مــن  ليــس  الطباطبائــي  العامــة  ذكــره  والــذي  العامــة،  الشــهادة  أي 
 ،االســتقصاء بقــدر مــا هــو التفاتــة مســتفادة مــن بيانــات ائمــة اهــل البيــت
ــى  ــزان ع ــري املي ــف تفس ــل أن يؤل ــه اهلل قب ــي رح ــة الطباطبائ ــف العام ــد عك وق
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كتــاب بحــار األنــوار وطوائــف الروايــات فيــه دراســة كــا نقــل ذلــك احــد ابــرز 
تامذتــه.

واملهــم أّن هــذا املطلــب مذكــور يف روايــات اهــل البيــت أّن الشــهادة 
هــي الشــهادة عــى االعــال، وأّمــا النصــوص الــواردة يف الفقــه فهــي طبقــًا لبعــض 
النصــوص الروائيــة يف بيــان معنــى الشــهيد الــذي يقتــل يف ســبيل اهلل، كــا يف كلات 

الفقهــاء وفتاواهــم.

وهــل هــذان معنيــان خمتلفــان للشــهيد يف اصطــاح الوحــي وحقائــق الوحــي 
او انــا معنــى واحــد؟ يف بيــان معنــى الشــهيد مــا هــو؟ وهــل هــو مشــرك لفظــي 
أم مــاذا؟ وقــد رجــح العامــة الطباطبائــي ان الشــهيد هــو مــن شــهد عــى االعــال 

فقــط، وليــس هــو املقتــول يف ســبيل اهلل.

ــاء  ــوص الفقه ــروع ويف نص ــه والف ــوص الفق ــوز يف نص ــر مرك ــاين ام ــا الث بين
ــان  وغريهــا، وقــد ال تقــف عــى مــن يوجــد صلحــًا يف هــذا اللغــط واجلــدل يف بي
معنــى الشــهيد، لكــن لإلمــام الصــادق جعفــر بــن حممــدc بيــان لكيفيــة املناســبة 
ــان معنــى الشــهيد الــذي  ــة الــكايف، املناســبة الوطيــدة لبي بــن املعنيــن، ففــي رواي
يقتــل يف ســبيل اهلل، بالشـــرائط واألوصــاف التــي ذكــرت، ال يف ســبيل الطاغــوت 

ــر وبكــر. ــد وَعْم وال يف ســبيل زي

وإنــا أن يصــب اجلهد العســكري يف مشـــروع اهلل ورســوله وخلفائــه االوصياء، 
وليــس يف ســبيل الشــيطان، ويف ســبيل أعــداء اهلل، وتبــن هــذه الروايــة الــواردة يف 
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بــاب اجلهــاد يف الــكايف الشـــريف الصلــة الوطيــدة بــن املعنيــن، أن املعنيــن أصــًا 
غــري منفّكــن، واملعصــوم هــو املحيــط بــأرسار الديــن والوحــي، والروايــة يف صــدد 
شـــرح اآليــة الكريمــة التــي مــرت بنــا يف ســورة بــراءة، التي يســّمونا ســورة التوبة.

يقــول عبــد اهلل بــن عبــاس ملــاذا ســموا ســورة الــباءة التوبــة، مــع أن هلــا عشـــرة 
اســاء؟ فــإن احــد اســائها هــي ســورة الــباءة وســورة املنافقــن، وروي عــن ســعيد 
بــن جبــري قــال: )قلــت البــن عبــاس ســورة التوبــة قــال: تلــك الفاضحــة مــا زالــت 
ــفة،  ــورة الكاش ــائها س ــد اس ــدًا(1، وأح ــدع أح ــينا أن ال ت ــى خش ــم حت ــزل فيه تن

وســورة القارعــة

ــن عبــاس: ألن  ــد اهلل ب ــات يقــول عب ــزال لفئ ــا زل وملــاذا كل هــذه االســاء ألّن
ــت  ــة، وبّين ــة يف الصحاب ــة منافق ــرة فئ ــاث عشـ ــات ث ــت ملف ــراءة فضح ــورة ب س
ملفاهتــم ومــا صنعــوا، واملهــم أّن اســمها الفاضحــة وليــس التوبــة واي توبــة فيهــا، 
ــر  ــي جوه ــت ه ــة ليس ــورة بآي ــة للس ــم التوب ــك باس ــف ُيتمس ــوا فكي ــن خلف الذي
روح الســورة، إذ روح الســورة ليســت توبــة، ولــو كانــت توبــة لبــدأت بالبســملة، 
وهــي الســورة الوحيــدة التــي مل تبــدأ بالبســملة، فليســت هــي توبــة الرحــن، وإّنــا 
ــة  ــة والفاضح ــفة والقارع ــة والكاش ــرة اســاء زلزل ــا عشـ ــار، ففيه ــة اجلب ــي نقم ه

ــن. واملنافق

ــة وااللتفــات اىل ذلــك رضوري للباحــث،  وأســاء الســور هــي معــارف قرآني
ألن الســور موازيــة اىل احــداث ســرية رســول اهلل، احــداث صــدر االســام، 

)1( التبيان يف تفسري القرآن للشيخ الطويس: ج٥، ص1٦7.
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وتغييــب معرفــة الســور واســائها، ومــوارد ومواطــن نزوهلــا هــو تغييــب وطمــس 
لوعــي االمــة بالقــرآن، وكثــري مــن معــارف القــرآن قــد ُغّيبــت، وهــذا هــو معنــى 
حتريــف القــرآن أي حتريــف معنــاه: حتريــف وعــي األمــة بمعانيــه، وإذا مل نلتجــأ اىل 

اهــل البيــت تطمــس هــذه املعــاين وهــذه احلقائــق.

ــة املحرفــن يف  ــة مــن الصحاب ــة فئ ــزل وتكشــف فئ وســورة الــباءة اخــذت تن
 oــال النبــي ــة اغتي النفــاق، وأحــد امللفــات التــي تبينهــا هــذه الســورة هــو حماول
مــن قبــل فئــة مــن الصحابــة يف تبــوك، كــا تفصــح عنــه الصديقــة الطاهــرة$ يف 
خطبتهــا )وهــذا... شــبيه بــا بغــي لــه مــن الغوائــل ف حياتــه(1 فســورة الــباءة هــي 

ســورة عظيمــة.

هــذا والروايــة عــن الصــادق املبّينــة لباهــن قرآنيــة يف معنــى الشــهادة 
والشــهداء. وان هنــاك صلــة وحيانيــة واصطاحيــة للوحــي بــن القتــل يف ســبيل 
ــة  ــوا هلــذه الصل ــي مل يســتطع املفــرسون أن يفطن اهلل والشــهادة عــى األعــال، والت

ــدة. الوطي

ــوان  ــه عن ــدق علي ــد يص ــل املجاهد-واملجاه ــه اذا قت ــا أن ــه  فيه ــاد قول ومف
جماهــد بشـــرائط وهــذه الشـــرائط التــي تذكرهــا ســورة الــباءة هــي شـــرائط 
اصطفائية-فــإذا قتــل هبــذه الشـــرائط يوليــه اهلل مقامــًا اصطفائيــًا وهــو الشــهادة عى 
األعــال يف الــبزخ أو يف الرجعــة أو يف القيامــة، جــزاًء لقيامــه بشـــرائط القتــل يف 
ــائحن  ــن الس ــن احلامدي ــن العابدي ــة، )التائب ــة والرواي ــا اآلي ــي تبّينه ــبيل اهلل الت س

)1( االحتجاج للطبيس، ج1، ص1٠٦، بحار االنوار، ج29، ص232.



الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................99

الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود 
اهلل وبشـــر املؤمنــن(1 كل مــن يســتطيع أن حيفــظ كل حــدود اهلل، إذا قــام هبــذه 
ــبزخ  ــهادة يف ال ــام الش ــبيل اهلل - بمق ــول يف س ــه اهلل - املقت ــوف يبعث ــرائط س الشـ
ــوامل  ــن الع ــريه م ــبزخ وغ ــي يف ال ــأن اصطفائ ــه ش ــون ل ــة، ويك ــة والقيام والرجع
 بــأن يشــهد عــى أعــال العبــاد، ويكــون مــن مســؤول احلســاب يــوم املعــاد، وهــذا

مقــام عظيــم، لكــن حتقــق الشـــرائع املطلوبــة البــد توفرها يف ســبيل املــأذون للدعوة 
إىل اهلل بالقتــال إلقامــة النظــام اإلهلــي العاملــي، أوالً ثــم يتســنى لــه مقــام الشــهادة، 

.فالشــهيد لــه مقــام عظيــم كــا يبينــه اإلمــام الصــادق

إّن ســبب االصطفــاء للشــهادة القتــل يف ســبيل اهلل وهنــا حّلــت املعضلــة ببيــان 
الصــادق، وبحــدود تتبــع حمــدود يف روايــات أهــل البيــت هنــاك ثــاث 
آيــات يف ثــاث ســور تبــّن كل آيــة يف كل ســورة وجــه الربــط بــن الشــهادة عــى 
األعــال وبــن الشــهادة بمعنــى القتــل يف ســبيل اهلل أحدهــا يف ســورة الــباءة، 

)التوبــة( قولــه تعــاىل:  ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  
خسمس  حص  خص  مص  جض  حض  خض مض حط  مظ  جع  مع  جغ  

مغ  جفحف  خف  مف  حق  مق  جكحك  خك  لك  مك  جل  
حلخل  مل  هل  جم  حم      2َّ.

وتتمــة اآليــة بعــد ذلــك قولــه تعــاىل:    ُّ خل  مل  ىل  
يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل  

)1( الكايف الشـريف للكليني: ج8، ص378، ح٥٦9.
)2( سورة التوبة، اآلية: 111.
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جن  حن  خن  منىن  ين  جه     1َّ، وقــد قــرأ بالرفــع كــا يف 

رســم القــرآن الشـــريف والقــراءات الكثــرية، بينــا تقــرأ يف قــراءة أهــل البيــت أو يف 
بعــض القــراءات )التائبــن العابديــن احلامديــن(2، كــا يف روايــات عديــدة يؤكــد 

ــع.  ــراءة بالنصــب وليســت بالرف عليهــا أهــل البيــت عــى أن الق

وهــي تبــن الربــط والصلــة بــن هــذه اآليــة واآليــة التــي قبلهــا، فالتائبــن 
العابديــن احلامديــن الســائحن الراكعــن اآلمريــن باملعــروف هــي صفــات املؤمنن 

ــم. ــهم وامواهل ــم أنفس ــرى اهلل منه ــن اش الذي

وســيأيت بيــان أهــل البيت يف ختصيــص املدعّوين إىل اجلهاد جهــاد الدعوة، 
واملــأذون هلــم -بالدعــوة إىل اهلل تعــاىل بقتــال أهــل احلــرب -هــم خصــوص هــؤالء 

الذيــن يزدانــون باألوصــاف )التائبــن العابديــن الســائحن الراكعن الســاجدين(.

وهــذه الصفــات خاصــة بأنــاس مصطفــن وليــس كــا تفــرسه مدرســة اخلافــة 
ــا  ــش، وم ــا والفواح ــر والزن ــرون اخلم ــن يعاق ــة الذي ــي أمي ــاء بن ــلطان خلف والس

ــواري. ــان واجل ــل الغل ــراء وألج ــال احلم ــل اللي ــدان اال ألج ــم للبل فتحه

ــائر  ــى س ــة ع ــة اإلهلي ــة الدول ــوة إلقام ــاد الدع ــم اهلل بجه ــأذن هل ــن ي ــا الذي بين
 ــت ــل البي ــّن اه ــا ب ــون، ك ــون معصوم ــاس مصطف ــم ان ــاء األرض ه أرج
ونّبهــوا عــى هــذه احلقائــق يف القــرآن ألنــم أدرى بــا يف البيــت، فالدعــوة إىل اهلل 

ليســت باألمــر اهلّــن والســهل بــل مقــام خطــري.

)1( سورة التوبة، اآلية: 112.
)2( الكايف للكليني: ج1٥، ص829.
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ــه ليــس مــن املعقــول أن  ــّن أهــل البيــت البهــان عــى ذلــك، وأّن وقــد ب
ــل  ــو اىل اهلل، ب ــف يدع ــايص كي ــى املع ــم ع ــوم إىل اهلل، ألّن املقي ــري املعص ــو غ يدع
هــو مدعــو ان يدعــو نفســه اىل اهلل وان حيّكــم شـــرع اهلل يف نفســه كــا يبــن اإلمــام 

.ــادق الص

وهــذه الدعــوة )جهــاد الدعــوة( خاصــة، وهــي ملحمــة عظيمــة يذكرهــا القــرآن 
ــد  ــك ق ــن، لذل ــري معصوم ــوا غ ــال أن يكون ــوة حم ــم بالدع ــأذون هل ــم أن امل الكري
ــرة قــرون أن )جهــاد  ــذ عشـ ــة أمجــع إال مــن شــّذ منهــم، من ــاء اإلمامي اتفقــت عل
الدعــوة( الــذي يعــب عنــه باجلهــاد االبتدائــي والــذي هــو إقامــة نظــام عاملــي موّحــد 
برايــة اإلســام واإليــان، هــو حريــًا مــن صاحيــة املعصــوم فقــط، وهــو يغايــر 
ــاد  ــاع( و)جه ــل )الدف ــن قبي ــواع، م ــى ان ــاد ع ــرى الن اجله ــاد األخ ــواع اجله أن

ــًا عــى اجلميــع والــكل مدعــّوون لــه. ــًا كفائي البغــاة( الــذي يكــون واجب

وأمــا جهــاد الدعــوة لدخــول اإلســام، الــذي يعــّب عنــه يف الفقــه باجلهــاد 
ــه  ــدي ل ــرط يف املتص ــى ان الشـ ــة ع ــاء االمامي ــة عل ــت كلم ــد اتفق ــي، فق االبتدائ
ان يكــون معصومــًا، وهــو مــا يعــّب عنــه يف االصطــاح العــري ويســمى رئيــس 
النظــام الــدول، وهــو حقيقــة معنــى اجلهــاد الدعــوة اي يقيــم نظامــًا دوليــًا موحــدًا 

ــة اإلســام. ــن عدال بموازي

ــكل االرض ال  ــد ل ــري املوح ــام البشـ ــة وإدارة النظ ــة الرئاس ــة وصاحي فأهلي
ــاء  ــاء وعل ــد فقه ــا عن ــامل عليه ــوى متس ــذه الفت ــوم. وه ــري املعص ــدى غ ــر ل تتوف
االماميــة املســتندة إىل طوائــف مســتفيضة ومتواتــرة مفادهــا ان غري املعصوم ليســت 
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لــه اهليــة أن يــرأس واليــة الدعــوة اىل اهلل تعــاىل، كــا يبــن اهــل البيــت، الن 
غــري املعصــوم مدعــو ان يدعــوا نفســه اىل اهلل فكيــف يدعــو غــريه، وعندمــا يكــون 
ال يــزال مطالبــًا ان يدعــو نفســه اىل اهلل يف كل مقامــات الطاعــة، فكيــف يدعــو مجيــع 

النــاس اىل اهلل؟

ــاىل:     ُّ رن  زن  من  نن  ىن  ين  ٰى ري     1َّ،  ــه تع ــاد قول ــذا مف وه
فالــذي ال يقيــم حــدود اهلل يف نفســه كيــف يدعــو غــريه إىل اقامــة حــدود اهلل.

 فهذه اآلية الكريمة من قوله تعاىل:     ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ     َّ 2
تبــن الصلــة بــن املعنيــن بــن القتــل يف ســبيل اهلل والشــهادة عــى األعــال، كــا نّبــه 

.عــى ذلــك أئمــة أهــل البيــت

واآليــة االخــرى مــن قولــه تعــاىل:    ُّ ىل  يل  ام  مم  رن  زن  من  
ٰى     3َّ. ين   ىن   نن  

ــل  ــا اه ــه عليه ــي نب ــها الت ــي نفس ــة ه ــذه األم ــة ان ه ــة الكريم ــن اآلي ــث تب حي
 البيت يف بيانات القرآن الكريم يف قوله تعاىل:      ُّ يي ٰذ ٰر ٰى          
          ٌّ            ٍّ     َّ          ُّ           ِّ            ّٰ رئ زئ     َّ 4 وهــذه األمــة متطابقــة 
مــع األمــة مــن ذريــة إســاعيل وإبراهيــم يف دعائهــا     ُّ جي  حي  خي  مي  ىي 

... رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب  مب  نب  ىب  

)1( سورة الصف، اآلية: 2.
)2( سورة التوبة، اآلية: 111.

)3( سورة آل عمران، اآلية: 1٠4.
)4( سورة البقرة، اآلية: 143.
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يبرت  زت  مت  نت  ىت     1َّ ومتطابقــة مــع األمــة يف الذريــة     ُّ مي  

ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب مب  هب  جتحت  خت  مت   

هتمث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  

مص  جض  حضخض      2َّ، وهنــاك تطابــق مــع هــذه اآليــة مــن جهــات فهــم شــهداء عــى 

النــاس، والرســول شــهيٌد عليهــم وهــم مــن نســل إبراهيــم أبيهــم، فالشــهداء هــم 
نفــس هــذه األمــة التــي أذن هلــا أن تدعــو إىل اهلل وهــذه آيــة ثالثــة تبــن الصلــة بــن 
املعنيــن أي بــن الشــهادة عــى األعــال والصاحيــة واملأذونيــة يف الدعــوة إىل اهلل.

وملخــص مــا يف هــذه اآليــات الثــاث أو األربــع يف الســور الثــاث أو األربــع 
ــد ان  ــه يف جهــاد الدعــوة الب ــات أهــل البيــت، أّن الــذي يــؤذن ل كــا يف بيان
يكــون معصومــًا وكذلــك الــذي يكــون يف ركــب املعصــوم عونــًا ووزيــرًا وعضيدًا، 
هــو الــذي يقيــم شـــرائط اجلهاد وشـــرائط الدعــوة يف نفســه أوالً الن جهــاد الدعوة 

هــو أن يدعــو اىل نظــام عاملــي موحــد.

وليــس يف نظــام يســود فيــه القــوي عــى الضعيــف، كــا يف نظــام منظمــة األمــم 
ــة  ــى اجلمعي ــو ع ــن دول الفيت ــس األم ــة كمجل ــاحة الدولي ــائد يف الس ــدة الس املتح
ــس  ــة لي ــات الدولي ــذه املنظ ــل ه ــث وعم ــاين والثال ــامل الث ــائر دول الع ــة س العام
االنتصــاف للمظلــوم مــن الظــامل وال االنتصــاف، للضعيــف مــن القــوي، بــل مــا 

ــادة مــن الضعيــف. جيــري يف هــذه املنظــات هــو انتصــاف لظلــم الظــامل زي

)1( سورة البقرة، اآليتان: 129-128.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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وهــذا زيــادة ظلــم فــوق ظامــة الضعيــف، بــدالً مــن أن يكــون هيــكل األمــم 
املتحــدة يقيــم االنصــاف والعــدل بــن طبقــات الشــعوب، جتــد أنــه يقــف مــع الظــامل 
ــن  ــة والعناوي ــعارات الباق ــع الش ــل وترف ــا حتم ــم ان ــوم رغ ــاب املظل ــى حس ع

ــة. ــة للمواثيــق الدولي املطنطن

وهــذا أي إقامــة نظــام عاملــي عــادل موحــد أممــي هــو عــن حديــث وفكــرة جهاد 
ــة،  ــق الدولي ــدة واملواثي ــم املتح ــرعة االم ــتند اىل شـ ــة -ويس ــة عري ــوة بلغ الدع
وســنبن ان هــذه املواثيــق تنظرييــًا يف اجلانــب العقائــي والفطــري الكثــري منهــا ال 
كلهــا مطابقــة ملدرســة أهــل البيــت والقــرآن، ألّن فلســفة جهــاد الدعــوة يف مدرســة 
أهــل البيــت هــي أســلمة األنظمــة أكثــر مــا هــو أســلمة العقائــد، وأســلمة األنظمــة 
ــن  ــة أو ب ــعوب واألنظم ــن الش ــعوب أو ب ــن الش ــادل ب ــلم الع ــل الس ــي جع يعن
األنظمــة فيــا بينهــا، وهــذه هــي الفلســفة العظيمــة جــدا للجهــاد يف القــرآن بتعليــم 

.مدرســة أهــل البيــت

وعــى ضــوء ذلــك فمــن هــو املؤهــل أن يقيــم نظامــًا عامليــًا موحــدًا؟ اي يقيــم 
الســام والعــدل بــن الشــعوب فيــا بــن بعضهــا البعــض وبــن األنظمــة؟ هــذا ال 
يتســنى إال ملــن يمتلــك شـــرائط خاصــة جلهــاد الدعــوة اىل اهلل التــي تبينهــا ســورة 
الــباءة يف قولــه تعــاىل: )التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن الراكعــن(1، 
وســنبن أن هــذه األوصــاف خاصــة باملعصومــن املصطفــن مــن أهــل 
البيــت الدائــرة األوىل وبتبعهــم الدائــرة الثانيــة عونــًا هلــم ووزراء، ومــن يلحــق هبــم 

)1( من ال حيره الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص٥2٠، باب صاة العيدين.
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مــن الذيــن يوفــر يف نفســه هــذه الشـــرائط.

فاجلهــاد الدفاعــي، يف الدفــاع عــن الوطــن وعــن االعراض جلهــاد البغــاة، أمثال 
داعــش والقاعــدة وغريهــم، مفتــوح للجميــع وللــكل، وأمــا جهــاد الدعــوة إلقامــة 

نظــام عاملــي حمــوره االســام والثقلــن، فهــذا حــرًا مــن صاحيــات املعصوم.

 فالصلــة بــن معنــى القتــل والشــهادة عــى االعــال قــد بــن اإلمــام الصــادق
ــع، وأّن  ــاث، أو األرب ــور الث ــع يف الس ــاث أو األرب ــات الث ــة يف اآلي ــذه الصل ه
مــن يوفــر يف نفســه شـــرائط الدعــوة وشـــرائط اجلهــاد إلقامــة نظــام عاملــي موحــد 
ــال مقــام  ــل يف ســبيل اهلل ين ــه يف جهــاد الدعــوة إىل اهلل، وإذا قت ــؤذن ل ــذي ي هــو ال
الشــهادة عــى األعــال، هــو ومــن يكــون يف ركبــه مــن املصطفــن مــن أهلــه كأعوان 

ووزراء.

واإلمام الصادق يف رواية أب عمرو يعزو هذا البيان اىل جده املصطفى.

مقام ال يستطيع احٌد أن يطمع فيه وله تلك الشـرائط الصعبة.

ــاىل:    ُّ مث  حج  مج  جح  مح  ــه تع ــم اهلل يف قول ــن ذكره ــون الذي فاملؤمن
جخ ...     َّ 1 املــأذون هلــم يف القتــال يف ســبيل اهلل يعطــون مقامــًا اصطفائيــًا، 

جــزاًء لقتلهــم يف ســبيل اهلل وهــي الشــهادة عــى االعــال.

ــوم القيامــة  ــم ال يعطــى ألي شــخص، ســواء كان يف ي ــام مقــام عظي وهــذا املق
او يف الــبزخ او يف الرجعــة أو يف القيامــة أو يف اجلنــة وهــو مقــام ملحاســبة النــاس 

)1( سورة التوبة، اآلية: 111. 
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عــى أعاهلــم، وإنــا يعطــى حــرًا ملــن يقتــل يف ســبيل اهلل الــذي تتوفــر فيــه شـــرائط 
جهــاد الدعــوة.

فاملؤمنــون الذيــن اشــرى اهلل منهــم أنفســهم وامواهلــم يف قولــه تعــاىل:    ُّ مث  حج  
�مج  جح  مح  جخ...     َّ  هم الذين ختّصهم اآلية الاحقة يف قوله تعاىل:

)التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف 
والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود اهلل وبشـــر املؤمنــن(1.

A  احلافظ لكل احلدود علم لدني 
وراثي للكتاب وفاتح الفتوحات يف 

أرجاء األرض
فــا يســتطيع أحــد ان حيفــظ كل حــدود اهلل اال ان تكــون لــه إحاطة لدنيــة معرفية 
 بــكل حــدود اهلل وذلــك بتوســط وراثــة علــم الكتــاب املشــار إليــه يف قولــه تعــاىل:

    ُّ ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي...     2َّ، وقــد مــرت أنــا مــن آيــات 
االصطفــاء لوراثــة أهــل بيــت النبــي للكتــاب الشــامل للدائــرة األوىل والثانيــة، وال 

يوجــد انســان هبــذه املواصفــات اال ان يكــون معصومــًا.

وقــد تكــون هنــاك ثلــة مــن العلــاء والفقهــاء واالتقيــاء الذيــن قــد ال يرتبكــون 
ــة، كــا يف كثــري مــن العلــاء الذيــن نقــل عنهــم انــم بلغــوا يف الــورع هــذه  املعصي
ــو  ــى ل ــع حــدود اهلل حت الدرجــة، ولكــن ال يمكــن وصفهــم أنــم حافظــون جلمي

)1( من ال حيره الفقيه للصدوق: ج2، ص219.
)2( سورة فاطر، اآلية: 32.
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ــة هــو نفــي  ــه عــادل بالبعــد الشــخي والفــردي، وذلــك ألن نفــي املعصي ــا إن قلن
لتعمــد املخالفــة وليــس نفيــًا للمخالفــة الواقعيــة وإن كانــت عــن جهــل وقصــور، 
وهــذا بخــاف احلفــظ لــكل حــدود اهلل فإنــه ال يتــم إال باملعرفــة النظريــة الكاملــة 
ومضافــًا للعلــم بحقيقــة املوضوعــات كــي يتــم حفــظ ورعايــة كل حــدوده تعــاىل.

فهنــاك فــرٌق بــن مــن اليرتكــب املعصيــة وبــن مــن حيفــظ حــدود اهلل وكذلــك 
ــا  ــه بأن ــة متقوم ــدود اهلل، ألن املعصي ــظ حل ــن احلف ــة وب ــن املعصي ــرق ب ــاك ف هن
خمالفــة لشـــرع اهلل عــن علــم ومعرفــة باحلكــم وعهــد للموضــوع، أي خمالفــة عــن 
علــم وعمــد، إمــا ألمــره أو لنهيــه ويعلــم بأنــه خمالــف، ســواء أكان علمــه بالتنظــري 

ــق يف املوضــوع. ــو التطبي او كان بنح

فــإذا علــم يف التنظــري احلكــم وأّن هــذا املوضــوع حــرام أو واجــب ثــم خالــف، 
فحينئــذ تكــون املخالفــة معصيــة.

ــوم  ــاح عل ــري أو باصط ــم بالتنظ ــة، اال إذا عل ــي معصي ــة ه ــت كل خمالف فليس
احلــوزة الشــبهة احلكميــة، وإذا كان ال يعلــم بالتنظــري كلــه فمــن أيــن حيصــل لديــه 
ــاح  ــي وباصط ــب التطبيق ــم يف اجلان ــه العل ــل ل ــن حيص ــن اي ــة وم ــم باملخالف العل

ــة. ــوزة الشــبهة املوضوعي ــوم احل عل

فهــل غــري املعصــوم يســتطيع ان ُيِلــّم بــكل تنظــري الشـــريعة فهــذا ال يمكــن لــه، 
وأي غــري املعصــوم يســتطيع أن ُيِلــّم بــكل املوضوعــات ومابســاته؟ ال يوجــد بــل 

ال يمكــن.
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ــاء الورعــون ال يعصــون، لكــن هــذا ال يعنــي انــم ال خيالفــون  فالعلــاء األتقي
فاملخالفــة غــري املعصيــة، فاملعصيــة يعنــي إنــك تعلــم وتتعمــد أن ختالــف، أي العلــم 
ــذا  ــة وه ــة واألرسي ــة واالقتصادي ــية واالجتاعي ــة والسياس ــات املوضوعي باملابس
العلــم لــدى غــري املعصــوم إذا كان حمــدودًا، فاحمالــة تكــون املعصيــة دائرهتــا اضيق 
مــن املخالفــة، فقــد ال تعــي ألنــه ال علــم لــك لكنــك مــع ذلــك ختالــف أوامــر اهلل 

ونواهيــه قصــورًا، ولكــن القصــور هــذا ال يعنــي أنــك حفظــت حــدود اهلل. 

والــذي حيفــظ حــدود اهلل ال يكفــي يف صــدق هــذا النعــت لــه أال يعــي فقــط، 
وانــا الــذي حيفــظ حــدود اهلل هــو الــذي ال خيالــف، وال خيطــئ وال يشــتبه وإن كان 

معــذورًا، وإال كيــف حيفــظ حــدود اهلل!!

وان مــن املابســات املوضوعيــة، أو التــي ال تســتطيع األنظمــة الكــبى وحمــاور 
القــوى يف العــامل ان جيــدوا حــًا وخمرجــًا هلــا، فتجدهــم يف قمــة االشــتباه واألخطــاء 
يف املابســات املوضوعيــة أو يف التنظــري، نظــري األزمــة االقتصاديــة الغربيــة، التــي 
مــّرت وال زالــت عالقــة هبــم وهــي مثــال لعجزهم عــن احللــول وتفــادي األزمات.

فاألنظمــة الكــبى، عاجــزة عــن تنظــري نظــام اقتصــادي عــادل نقــدي يف 
األمــوال وعاجــزة عــن تنظــري نظــام بنكــي ومــريف عــادل وعاجــزة عــن اقامــة 
نظــام مجركــي عــادل وعاجــزون يف كل مــا يرتبــط باالقتصــاد فضــًا عــن املجــاالت 
ــام  ــة نظ ــن اقام ــم ع ــامل بعجزه ــب الع ــرف كل نخ ــد اع ــرى، وق ــن األخ وامليادي

ــة. ــذه احلقيق ــاء هب ــم يف وكاالت األنب ــرت ترحياهت ــد كث ــي وق ــادي عامل اقتص
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ــام يف  ــم االس ــم تعالي ــذا اال لركه ــا ه ــنوات وم ــر س ــن عشـ ــر م ــة أكث وطيل
االقتصــاد يف حتريــم غــدد ورسطانيــات االقتصــاد واملــال والتجــارة كالنظــام 
)بالتموهيــات  بالباطــل  املــال  وأكل  واالحتــكار  املحرمــة  واملكاســب  الربــوي 
وغســيل األمــوال( وتعاطــي األمــور الضــارة مــن املحرمــات وغريهــا التــي حرمهــا 

ــًا. ــر قرن ــذ أربعــة عشـ االســام من

ــر غــري قادريــن عــى التنظــري فضــًا عــن اإلملــام واإلحاطــة باملابســات  فالبشـ
ــوزوي. ــري احل ــة بالتعب ــبهة املوضوعي ــة أي الش ــات املوضوعي واملبه

فقــد يكــون هنــاك عــامل وورع وفقيــه ومتكلــم جهبــذ، ال يعصـــي طــول عمــره، 
التــي  باملابســات املوضوعيــة، وتشــعباهتا  بالتنظــري وجلهلــه  ومعــذور جلهلــه 
ــد  ــع اىل البع ــل تتس ــب ب ــردي واالرسي فحس ــد الف ــى البع ــا ع ــر دائرهت ال تقتصـ
ــدان  ــكل البل ــل ل ــد ب ــعب واح ــس لش ــادي ولي ــيايس واالقتص ــي والس االجتاع

والشــعوب.

ــدي  ــح امله ــام أب صال ــري اإلم ــامل غ ــام الع ــتطيع ادارة نظ ــذي يس ــذا ال ــن ه وم
ــريف؟ عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـ

فــا يســتطيع غــري اإلمــام احلجــة بــن احلســن العســكريc حلحلــة وادارة كل 
مشــاكل احليــاة، وهــو الــذي أّهلــه اهلل هلــذا، وليــس يف هــذا اآلن واألوان فقــط، بــل 
قــد باشـــر ادارة النظــام الــدول بشــكل خفــي منــذ أكثــر مــن أحــد عشـــر قرنــًا، وإن 
ــه خــاف  ــه أن خيتــر طريقــه للنــر، لكــن هــذا غــري مــأذون لــه ألن كان بإمكان
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حكمــة االمتحــان هلــذه البشـــرية، فالبشـــرية يف حالــة الطفولــة جيــب أن تكــب 
وتتعــدى مرحلــة املراهقــة للبلــوغ والرشــد، فحينئــذ تعطــى جائــزة إقامــة النظــام 

الــدول اإلهلــي املعلــن.

ــة الكريمــة     ُّ حن  خن  من     َّ  1 ليــس  فاحلافظــون حلــدود اهلل يف اآلي
حفظــًا حلــدود اهلل عــى الصعيــد الفــردي فقــط بــل عــى الصعيــد االجتاعــي 
والســيايس والعســكري واألمنــي واالقتصــادي واألمنــي واالقتصــادي واحلقوقــي 
ــن  ــا م ــدي وغريه ــري العقي ــي والفك ــاين واألخاق ــي والنفس ــوي والروح والتنم
املجــاالت واألصعــدة، كاألحــكام الشـــرعية للحــدود اإلهليــة يف صعيــد وظائــف 
البعــد الفــردي أو األرسي أو املجتمــع أو املدينــة أو الــدول واألقاليــم بــل هــو 
حفــٌظ حلــدود اهلل يف كل املجتمعــات والشــعوب وأرجــاء األرض بــل أرجــاء 
الفضــاء والســاء، أال ياحــظ مــا يقصــه لنــا القــرآن الكريــم بــن اخلــر وموســى.

 ُّ حط  مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف  حق  مق  جك  حك  خك  لك  

مك  جل  حل  خل  مل  هل  جم      2َّ.

وبعــد ذلــك يف الواقعــة األخــرى     ُّ من  هن  جه  مه  ٰه  جي  حي  خي  مي  
�هي  مئ  هئ  مب  هب  مت  هت  مث مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم    3َّ،

    ُّنئ  ىئ  يئ  رب  زب  مبنب  ىب  يب  رت  زت  مت  نت  ىت  يت  رث  زث  

)1( سورة التوبة، اآلية: 112.
)2( سورة الكهف، اآليات: 73-71.
)3( سورة الكهف، اآليتان: 74-7٥.
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مث  نثىث      1َّ.

ــي  ــد أمن ــى صعي ــى ع ــي موس ــر والنب ــن اخل ــات ب ــاث موضوع ــظ ث فناح
ــة، ألن  ــة حضاري ــال حلاي ــاين هــو مث ــة، والث ــة اقتصادي ــة أمني ــال حلاي واحــد، كمث
هــذا الغــام الــذي قتــل كان يف علــم اهلل أنــّه حيــول ويانــع عــن والدة ســبعن نبيــًا، 
ــم حيصــل  الســبعون أنوارهــم ُيضــخ هبــا يف املجتمــع، وأّي ازدهــار وتكامــل عظي
ــرة  ــة العاث ــة العقب ــن إزال ــد م ــكان الب ــر، ف ــؤالء للبشـ ــور هل ــم ن ــأي زخ ــم، ف منه
ــة  ــك الكفال ــة وكذل ــة االهلي ــظ الرعاي ــر، فاح ــي للبشـ ــاح اإلهل ــل االص يف مقاب

ــر. ــل اخل ــن، يف فع ــن صاحل ــن أبوي ــن م ــدار اليتيم ــة جل االجتاعي

 ثاثــة معــامل قــام هبــا اخلــر كمثــال يف ثاثــة أبعــاد حايــة أمنيــة اقتصاديــة، حايــة
ــام وللطبقــات املحرومــة، وهــذه األبعــاد  ــة لأيت ــة وكفاي ــر ورعاي ــة للبشـ حضاري
التــي قــام هبــا اخلــر ثــم قــام باطــاع النبــي موســى هبــذه املــوارد، وكان موســى 
عارفــًا هبــا مــن اجلانــب التنظــريي ألنــه نبــي مــن أنبيــاء اوىل العــزم وعلمــه لــدين، 
ــم  ــو العل ــة وه ــم بالوالي ــب العل ــدودًا يف جان ــوة حم ــدين للنب ــه الل ــا كان علم وإن

ــداث يف األرض. ــة وإدارة األح ــات املوضوعي ــري املابس ــإدارة وتدب ب

وهــذا بيــان مــن القــرآن الكريــم يف أّنــه ال يمكــن ألحــد أن يدعي اإلمامــة اإلهلية 
ــة خلافــة اهلل يف االرض مــن غــري أن يمتلــك العلــم  ــة العالي الكــبى واإلصطفائي
ــا وآلــه وعليــه الســام مــع مــا يمتلكــه مــن  اللــدين، حتــى النبــي موســى عــى نبين
التنظــري الوحيــاين ولكنــه لعــدم امتاكــه العلــم اللــدين الوالئــي العــال يف التطبيــق 

)1( سورة الكهف، اآليتان: 78-77.
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فانــه مل يكــن مؤهــًا يف مراتــب مــن درجــات الواليــة والعلــم اإلهلــي اال بعضيــد 
لــه وهــو اخلــر.

وال يقــام إصــاح األرض إال بإقامــة وحفــظ حــدود اهلل، فاحــظ النبي يوســف 
ــرق األوســط،  ــام نظامــًا يف منطقــة الشـ ــه الســام، كيــف أق ــه وعلي ــا وآل عــى نبين
وأنقــذ شــعوهبا مــن هــاك مــبم، لقحــط مدتــه ســبع ســنوات، مل يعلــم بــه ومل يتنبــأ 
ــه اال مــن اصطفــاه اهلل يف ذلــك الوقــت وهــو النبــي يوســف الــذي أجــاد تدبــري  ب

األزمــة بشــكل ناجــح لكــي ينجــي فيهــا البشـــرية.

وعندمــا حيصــل القحــط واجلــوع واملجاعــة فســوف هتــدد االمــة بتهديــد أمنــي 
وهتديــد غذائــي ممــا يــؤدي اىل ســفك الدمــاء وحصــول نــوع مــن املنازعــات 
ــرص كل  ــاب وحي ــر كالذئ ــا البشـ ــح فيه ــوف، ويصب ــان واخل ــروب واهليج أو احل
شــخص يف تلــك االزمــة أن ينجــو بنفســه بــكل وســيلة فيغــري ويعتــدي عــى اآلخــر 

ــروب. ــتعل احل ــريه وتش ــدى غ ــي ل ــزون الغذائ ــب املخ ويغتص

ومل ينقــذ النبــي يوســف البشـــر مــن أزمــة اقتصاديــة فقــط بــل أنقــذ البشـــرية مــن 
أزمــات خطــرية خمتلفــة ومل يعــرف أحــد يف البدايــة أن يوســف كان نبيــًا، ومل يكــن 
رئيســًا للنظــام، بــل كان مفصــًا مهًا اســتطاع ان ينقذ البشـــرية من خطــر اقتصادي 
كبــري والنبــي يوســف هــو مثــل رضبــه اهلل للحجــة بن احلســن العســكري، وهــذا هو 
دور وّل اهلل يف االرض أّنــه يقــوم بــا يقــوم مــن األدوار اخلطــرية والكبــرية بشــكل 
مصــريي ويف مفاصــل كبــرية يف النظــام البشـــري وال أحــد يعــرف ال مــن قريب وال 
مــن بعيــد أّن الــذي أنقذهــم هــو، وينقــذ البشـــرية مــن انــزالق إىل اهلاويــة ألن النبي 
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ــة،  ــات املوضوعي ــًا باملابس ــًا لدني ــري وعل ــًا بالتنظ ــًا لدني ــي عل ــف أعط يوس
ــد كل  ــري وتزوي ــام بتدب ــد ق ــدان فق ــاق البل ــى نط ــل ع ــر، ب ــاق م ــى نط ــس ع لي
البلــدان املجــاورة، كفلســطن، واجلزيــرة، وبقيــة الــدول املجــاورة ملصـــر، ومل 
ينحصـــر تكفلــه األمــن البشـــري يف أبعــاد عديــدة داخــل مــر، بــل بســط ونشـــر، 

بــركات إدارتــه وتدبــريه، يف الــدول املجــاورة.

مب      1َّ زب   رب   ىئيئ   نئ   مئ   زئ   رئ   تعــاىل:    ُّ   قولــه  يف   كــا 
)حفيــظ( يف اجلانــب املوضوعــي )عليــم( اي عليــم باجلانــب التنظــريي، فــا يمكن 

ان يكــون حفيظــًا اال ان يكــون عليــًا.

فاحــظ كيــف ان منظومــة القــرآن الكريــم تبــّن لنــا أن املؤهــل لدعــوة اهلل 
وإلقامــة النظــام العاملــي املوحــد حريــًا هــو مــن أّهلــه اهلل هلــذا الــدور وهــو اإلمــام 

.ــن احلســن العســكري احلجــة ب

ــه أن  ــؤذن ل ــذ يتضــح احلــال يف شــأن احلفــظ حلــدود اهلل كوصــف ملــن ي وحينئ
ــة أرجــاء  ــن كنظــام يظهــر عــى كاف ــرأس جهــاد الدعــوة للدي ــوىل ويتصــدى وي يت
جس   مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   تعــاىل:     ُّمث   األرض يف قولــه 
حس  خسمس  حص  خص  مص  جض  حض      2َّ ويــأيت عّبــاد البــري ليشــاغب 

ــه إنــك تركــت اجلهــاد. ــن ويعــرض علي ــن العابدي ويتحــدث مــع اإلمــام زي

ــيل  ــري ع ــاد الب ــي عب ــال: »لق ــد اهلل، ق ــن أب عب ــاعة: ع ــة س ــي موثق فف

)1( سورة يوسف، اآلية: ٥٥.

)2( سورة التوبة، اآلية: 111.
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ــن احلســن، تركــت اجلهــاد  ــا عــيل ب ــه: ي ــق مكــة، فقــال ل ــن احلســن ف طري ب
وصعوبتــه، وأقبلــت عــى احلــج ولينتــه، إن اهلل عــز وجــل يقــول:    ُّ مث  حج  مج  
جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خسمس  حص  خص  مص  جض  حض  

حق   مف   خف   جفحف   مغ   جغ   مع   جع   مظ   حط   خضمض  

مق  جكحك  خك  لك  مك  جل حلخل  مل  هل  جم  حم     َّ  ، فقــال 

ــال:    ُّ خل  مل  ىل   ــة، فق ــم اآلي ــنc: أت ــن احلس ــيل ب ــه ع ل
يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل  

 :cجن  حن  خن  منىن  ين  جه     1َّ فقــال عــيل بــن احلســن

إذا رأينــا هــؤلء الذيــن هــذه صفتهــم، فاجلهــاد معهــم أفضــل مــن احلــج«(2.

A  الفتوحات من غري املعصومني 
سدودات عن انتشار اإلسالم

ــدًا  ــارت س ــت وص ــا كان ــامية أن ــات االس ــمى بالفتوح ــا تس ــا م ــو الحظن ول
ــلمن. ــري املس ــلمون وغ ــون املس ــر الباحث ــا يذك ــام ك ــار االس النتش

فقــد شــّوهت تلــك احلــروب التوســعية التــي تســمى بالفتوحــات صفحــة 
االســام اخلالــدة وقــد أوقفــت نــور اإلســام عــن أن ينتشـــر يف ســائر وكافــة أرجاء 
ــبى فاطمــة الزهــراء$ يف  ــة الك ــك الصديق ــأت بذل ــة، كــا أنب ــرة األرضي الك
خطبتهــا العظيمــة، مــن ان اخلافــة لــو كانــت بيــد أمــري املؤمنــن النتشـــر النعيم 

)1( سورة التوبة، اآلية: 112.
)2( الكايف الشـريف: ج9، ص39٥. 
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عــى وجــه كل األرض، ولتنجــز الوعــد اإلهلــي بإظهــار الديــن عــى كافــة أرجــاء 
ــار األرض. وأقط

ــن  ــن ســعدان عــن احلســن ب ــن مســلم ب ــن طيفــور )عــن هــارون ب كــا روى اب
ــة العــويف قــال: ملــا مرضــت فاطمــة$ املرضــة التــي توفيــت  علــوان عــن عطي
هبــا دخــل النســاء عليهــا فقلــن: كيــف أصبحــت مــن علتــك يــا بنــت رســول اهلل؟ 
 قالــت: »أصبحــت واهلل عائفــة لدنياكــم قاليــة لرجالكــم لفظتهــم بعــد أن عجمتهــم
وشــنأهتم بعــد أن ســرهتم فقبحــا لفلــول احلــد وخــور القنــا وخطــل الــرأي وبئســا 
ــرم  ــدون ل ج ــم خال ــذاب ه ــم وف الع ــخط اهلل عليه ــهم أن س ــم أنفس ــت ل قدم
لقــد قلدهتــم ربقتهــا وشــنت عليهــم عارهــا فجدعــا وعقــرا وبعــدا للقــوم الظاملــن 
وحيهــم أنــى زحزحوهــا عــن روايس الرســالة وقواعــد النبــوة ومهبــط الــروح المن 
الطبــن بأمــور الدنيــا والديــن أل ذلــك هــو الــران املبــن ومــا الــذي نقمــوا مــن أب 
احلســن نقمــوا واهلل منــه نكــر ســيفه وشــدة وطأتــه ونــكال وقعتــه وتنمــره ف ذات 
اهلل ويــا هلل لــو تكافئــوا عــى زمــام نبــذه رســول اهللo لســار هبــم ســرا ســجحا ل 
يكلــم خشاشــه ول يتعتــع راكبــه ولوردهــم منهــا رويــا فضفاضــا تطفــح ضفتــاه 
ولصدرهــم بطانــا قــد تــرى هبــم الــري غــر متجــل منهــم بطائــل بعملــه الباهــر 
وردعــه ســورة الســاغب ولفتحــت عليهــم بــركات مــن الســاء... فيــا حــرة لكــم 
وأنــى بكــم وقــد عميــت عليكــم أنلزمكموهــا وأنتــم لــا كارهــون«، ثــم أمســكت 

عليهــا الســام(1.

)1( باغات النساء البن طيفور: ص32.
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ولكنهــم قــد زحزحــوا اخلافــة عــن     ُّ حن  خن  من      1َّ وســيأخذهم 
اهلل بــا كانوا يكســبون.

A أسباب توقف انتشار اإلسالم 
ــارة عــن تشــويه لإلســام  فلقــد أصبحــت الفتوحــات التــي يتبجحــون هبــا عب
ــرب اخلمــر، فهــل هــي  ــال احلمــراء والطــرب والفســق واملجــون وشـ وإقامــة للي

هــذه حكمــة اإلســام؟

ولقــد أنبــأ القــرآن عــن هــذا اخلطــب اجللــل الــذي ســيحدث للديــن بعد رســول 
نث   مث   زث   رث   يت   ىت   نت   مت   زت   تعــاىل:    ُّ  اهللo يف قولــه 

ىثيث  ىف  يف  ىق  يق     2َّ.

 وقوله تعاىل:     ُّ نب  ىب  يب  رت  زت  مت  نت  ىت  يت  رث    َّ  3.
الفســاد  ســيكثرون  وأنــم  للخافــة  التصــدي  مــن  العامــة  األمــور  تــول  أي 
يف األرض وليــس الفتــح لإلســام والديــن بإهــاك احلــرث والنســل لأمــم 
األخــرى بــل هــو    ُّ يي  جئ  حئ  خئ  مئ  هئ  جب حب     4َّ لكنــه تبــدل 
الداعــي إىل ســبيل اهلل فلــم حيفــظ حــدود اهلل فلــم يظهــر ديــن اهلل عــى كافــة ارجــاء 
األرض إىل أن يظهــر اهلل خليفتــه املهــدي يمأهــا قســطا وعــدالً ويتحقــق وعــد اهلل 
بإظهــار الديــن عــى كافــة أرجــاء األرض، بعــد أن أوقفــوا انتشــاره بتلــك احلــروب 

)1( سورة التوبة، اآلية: 112
)2( سورة البقرة، اآلية: 2٠٥.

)3( سورة حممد، اآلية: 22.
)4( سورة النحل، اآلية: 12٥.
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املســاة بالفتوحــات وهــي ســدود أمــام انتشــار نــور الديــن بــا ارتكبــوا مــن فظايــع 
ــه دوالً. ــاد اهلل خــوال وأموال ــاد اختــذوا عب ــوا باألمــوال والعب وتاعب

الــذي ال يقيــم حــدود اهلل يف نفســه كيــف يقيــم حــدود اهلل يف البشـــر؟ والــذي 
يعاقــر اخلمــر وكان عابــدًا للوثــن طيلــة حياتــه ومل تبــق دنيــة او معصيــة وال موبقــة 
ــر او مخــس ســنوات والــذي أســلم  اال ارتكبهــا ســواء اكان عشـــرين ســنة او عشـ
نفاقــًا آخــر حياتــه، وأدمــن كل امللــكات الرديئــة يف نفســه هــل يســتطيع أن يدعــو 

ــاس إىل إقامــة حــدود اهلل؟ الن

ــالة  ــن روايس الرس ــا ع ــى زحزحوه ــبى$ »أّن ــة الك ــت الصديق ــا قال وك
!ــب ــن أب طال ــي ب ــن ع ــالة أي ع ــوة«1 وروايس الرس ــد النب وقواع

انتشــار  مــن  ْت  َحــدَّ احلقيقــة ســدودات  هــي يف  بالفتوحــات  يســمى  ومــا 
الديــن كلــه. االســام، مــع أن وعــد اهلل ليظهــر االســام عــى 

 فــا هــو اليء الذي أوقف ظهور اإلســام عن االنتشــار؟ وملــاذا حتولت اوروبا
مــن الوثنيــة اىل املســيحية يف القــرن الثــاين اهلجــري، وملــاذا مل تعتنــق االســام 

واالســام آنــذاك كان فتيــًا؟ ذلــك ملــا شــّوهوه مــن وجــه االســام.

ــى  ــيا ويف اق ــى آس ــد، ويف أق ــن، ويف اهلن ــام يف الص ــر اإلس ــاذا مل ينتشـ ومل
ــف؟ ــاذا توق ــا ومل ــى أفريقي ــا ويف أق اوروب

ــويف:  ــدة الك ــن عق ــن الب ــري املؤمن ــل أم ــر: ص32؛ فضائ ــن أب طاه ــاء الب ــات النس )1( باغ
ص٦2؛ معــاين األخبــار البــن بابويــه: ص3٥٥.
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فهــل هــذه احلــروب التــي قامــوا هبــا وبســببها توقــف انتشــار االســام تســمى 
فتوحــات؟ وهــل توقــف النــور املجلجــل لإلســام وتوقــف التأّثــر واالقتــداء 
كل  تنجــذب  مل  وملــاذا  فتوحــات؟  تســمى  االنبيــاء  ســيد  بشــخصية  واجلــال 
ــرية عــن اعتنــاق  الشــعوب للدخــول يف ديــن اهلل أفواجــًا، فــا الــذي أوقــف البشـ

االســام االصيــل؟ 

ــك  ــت يف تل ــي ارتكب ــات الت ــي املارس ــببها ه ــباب س ــذه االس ــف كل ه لأس
احلــروب ومــا يســمونا بالفتوحــات، وهــذه الظاهــرة الكارثيــة هــي نتيجــة تصــدي 
غــري املعصــوم جلهــاد الدعــوة إىل ســبيل اهلل أي تقمصــه صاحيــات رئاســة النظــام 

العاملــي إلقامــة عــدل اإلســام يف أرجــاء األرض.

وكــا يقــول الباحــث اإلســامي الشــيعي البفســور فاطــوري، الــذي كان لــه 
موقــع علمــي أكاديمــي كبــري يف الغــرب: الصحيــح ان هــذه الفتوحــات قــد جنــت 

عــى االســام وســّدت عــن انتشــار اإلســام يف كل ربــوع الكــرة االرضيــة.

ــف  ــه كي ــرع اهلل يف نفس ــم شـ ــذي ال حيّك ــوة؟ ال ــاد الدع ــأذون جله ــو امل ــن ه فم
يتصــور ان يــؤذن لــه يف جهــاد الدعــوة وهــو القائــل، )ال أبقــاين اهلل ملعضلــة ليــس 
هلــا أبــو احلســن(1 كــا يذكــر يف طبقــات ابــن ســعد وعشـــرات مــن االقــوال تطابــق 
هــذه املقولــة -فــإن مل تكــن أهليــة للخافــة فكيــف ســتكون عواقــب ونتائــج 

ــه يف جهــاد الدعــوة؟ ــأذون ل األمــور. فمــن هــو امل

)1( الرسالة العلوية يف فضائل أمري املؤمنن للكراجكي: ص11 من املقدمة.
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A الشاهد قائد هداية 
ــرب  ــي ي ــب لك ــو أن يراق ــري وه ــي خط ــام إهل ــو مق ــال ه ــى األع ــهادة ع فالش
ــم  ــاد وعقائده ــال العب ــى أع ــهد ع ــود ويش ــدد ويق ــد ويس ــدي ويرش ــي وهي ويزك
ــبهم  ــم وحياس ــم ويدبره ــم ويديره ــتقبل أجياهل ــم ومس ــري جمتمعه ــم ومص وإيان

ــاب؟ ــوم احلس ــم ي ــًا احلاك ــة عق ــو الحمال ــهيد وه ــون الش ويك

وهــم الذيــن يذكرهــم اهلل تعــاىل: )التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن 
الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود 
ــه،  ــن باملعــروف اي مــا مــن معــروف إال ويأمــرون ب ــر املؤمنــن(1 اآلمري اهلل وبشـ

ــه. ومــا مــن منكــر إال وينهــون عن

وهــذه هــي الصلــة بــن معنــى الشــهادة يعنــي الشــهادة عــى االعــال والقتــل يف 
ســبيل اهلل الــذي خيتــص بالدائــرة الثانيــة مــن بنــي هاشــم تبعــًا للدائــرة األوىل.

A  خريطة البحث إمجااًل آليات الشهادة 
يف الطائفة الثانية

ــة  ــاك ثل ــة عــى أن هن ــدة يف الســور دال ــات العدي ــة مــن اآلي ــاك مجل أّوالً: إن هن
ــى أنــم  ــاد، بمعن ــذات يف هــذه األمــة تشــهد عــى أعــال العب ــي هاشــم بال مــن بن
يشــهدون وحياســبون، وبالتــال هــم أوليــاء اهلدايــة واحلســاب واجلــزاء يف يــوم 
ــون  ــم يمتلك ــزاء ألن ــاب واجل ــد احلس ــة ومراص ــن اهلداي ــة مواط ــة، ويف بقي القيام

ــاد. ــة العب ــاد وهداي ــي إلرش ــام االصطفائ املق
)1( خمتر البصائر للحي: ص99. 
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ــه مطهــر  ــرورة: أن ــاد فمقتضــاه بالضـ ــه اهلل شــهيدًا عــى اعــال العب  ومــن جيعل
ومعصــوم، إذ كيــف يشــهد عــى العبــاد ويداينهــم لريبيهــم ويســددهم ويدبــر 
شــؤونم ويقــود هدايتهــم إذا كان هــو بنفســه مــدان، بــل البــد أن يكــون معصومــًا 

ــى. ومصطف

ــل  ــرد قت ــت جم ــال وليس ــى األع ــهادة ع ــي الش ــرآن ه ــهادة يف الق ــًا: أن الش ثاني
يف ســبيل اهلل، والصلــة بــن القتــل يف ســبيل اهلل والشــهادة عــى األعــال أنــه ســبب 
للوصــول ولنيــل هــذا املقــام كــا بــن اإلمــام الصــادق ذلــك يف ثاثــة مواضــع 
ــا  ــه، بين أو أربعــة مــن ســور القــرآن، وهــي اللغــز الــذي مل يســتطع املفــرسون َحّل

وجــه احلــل مذكــور يف الروايــات.

ــة  ــاء اهلداي ــي انــم أولي ــاء، ويعن ــي إصطف ــًا: إنَّ الشــهادة عــى األعــال يعن ثالث
والتزكيــة والتعليــم واحلســاب أيضــًا يف الــبزخ والرجعــة ويــوم القيامــة ألن 
الشــهيد عــى األعــال، ليــس جمــرد شــهيد عــى األعــال، بــل هــو ول اهلدايــة 

ــة. ــوم القيام ــاب، ي ــم احلس ــن ث ــري وم ــادة والتدب والقي

رابعــًا: إن أوليــاء احلســاب هــم حــكام اجلــزاء يف يــوم القيامــة، وهــذه بحــوث 
.قــد قــررت مجلــة منهــا يف األربعــة عشـــر معصومــًا

خامســًا: ان جممــوع ملــف وشــبكة منظومــة آيــات الشــهادة يف القــرآن الكريــم 
دالــة بشــكل قطعــي عــى أن هــؤالء الشــهداء ال يقتــر عــى دائــرة االربعــة عشـــر 
معصومــًا، بــل تدلــل هــذه اآليــات عــى وجــود دائــرة ثانيــة ثلــة أخــرى مــن بنــي 

هاشــم وراء األربعــة عشـــر معصومــًا تبعــًا هلــم.
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سادســًا: إن شــهادة هــؤالء الشــهداء مــن بنــي هاشــم التــي هــي دون األربعــة 
عشـــر معصومــًا ومــا وراءهــم تبعــًا ال تقتــر صاحيتهــم عــى األمــة اإلســامية 
بــل ان شــهادة الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة مــن بنــي هاشــم تشــمل الشــهادة عــى 
أعــال مجيــع البشـــر مــن األولــن واآلخريــن بنــص القــرآن الكريــم، وهذا ممــا يدلل 
عــى أن مقــام الشــهادة للدائــرة الثانيــة االصطفائيــة ألهــل البيــت أعــى مقامــًا مــن 

ســائر األنبيــاء، واملرســلن فضــًا عــن علــو الدائــرة األوىل.

ــو  ــم ه ــرآن الكري ــا الق ــّن لن ــا ب ــلن ك ــاء واملرس ــة األنبي ــهادة بقي ــام ش إذ أن مق
ــن  ــي تب ــات الت ــات والرواي ــارة اىل اآلي ــت اإلش ــد تقدم ــم، وق ــى أممه ــًا ع حري
ــى، ــان عيس ــى لس ــاىل ع ــه تع ــم كقول ــا دام فيه ــه م ــي يف أمت ــهادة كل نب ــر ش  ح

ــه      ُّ مح  جخ  مخ  جس  حس  خس      1َّ فــكل نبــي هــو شــهيد وول حســاب أمت
وبقيــد آخــر )مــا دام فيهــم( وأمــا الزائــد عــى أمتــه أو عــى زمانــه فــا.

بينــا مقــام الشــهادة للدائــرة االصطفائيــة الثانيــة مــن بنــي هاشــم ال يقتصـــر عى 
األمــة اإلســامية مــن أوهلــا إىل آخرهــا، بــل شــهداء عــى كل األمــم بنــص القــرآن، 
وهــذا ممــا يــدل عــى أن الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة ألهــل البيــت أعــى مقامــا حتــى 

.مــن بقيــة االنبيــاء فضــًا عــن علــو مقــام الدائــرة األوىل مــن اهــل البيــت

ســابعًا: طبقــات الشــهادة التــي يرســمها لنــا القــرآن الكريــم هــي الصــورة 
التاليــة: عميــد الشــهداء وأمينهــم ســيد الكائنــات والرســل النبــي االعظــم حممــد

ــم  ــة$ ث ــر وفاطم ــي عشـ ــة االثن ــة باألئم ــة املتمثل ــة الثاني ــم الطبق ، ث

)1( سورة املائدة، اآلية: 117.



................الفصل الثاين/ الدليل السابع: آيات الشهادة )شهادة أفراد الدائرة االصطفائية الثانية(122

ــزة  ــم، كحم ــي هاش ــن بن ــة م ــة الثاني ــرة االصطفائي ــة بالدائ ــة املتمثل ــة الثالث الطبق
وجعفــر وأب الفضــل العبــاس والعقيلــة زينــب وعبــد املطلــب وأب طالــب وعبــد 
ــة الرابعــة عــى  ــأيت دور شــهادة الطبق ــم ي ــة ومــن ث ــة الثالث اهلل، وهــذه الطبق

ــم. ــائر األم ــن س ــم م ــل وأوصيائه ــاء والرس ــة يف األنبي ــط املتمثل ــم فق أممه

فالقــرآن الكريــم يرســم لنــا أربــع طبقــات مــن الشــهداء، وأن الشــاهد الشــهيد 
األمــن االهلــي عــى عزائــم أمــره الــذي يراقــب املراقبــن، ويشــهد عــى الشــهداء يف 

.شــهادهتم، هــو املقــام العظيــم للنبــي االعظــم

ــة ــة الثالث ــى الطبق ــهداء ع ــة$ ش ــبى فاطم ــة الك ــة والصديق  فاألئم
ــم  ــة ه ــة الثالث ــت، والطبق ــل البي ــة أله ــة االصطفائي ــرة الثاني ــة بالدائ املتمثل
شــهداء ومراقبــون لأنبيــاء والرســل، وقــد أشــارت النصــوص مــن القــرآن الكريم 
والروايــات املســندة عــى أن حــزة وجعفــر يشــهدان لبقيــة األنبيــاء مــن أول العــزم، 
وجلميــع األنبيــاء، يشــهدان يف يــوم القيامــة هلــم بالوفــاء وانــم قــد بلغــوا الرســالة.

وقــد مــّر بنــا يف الطائفــة االوىل والثانيــة بيــان أن مقــام الدائــرة االصطفائيــة 
الثانيــة مــن بنــي هاشــم أعــى إصطفــاًء مــن بقيــة األنبيــاء كــا ســنبن ذلــك أيضــًا يف 

ــًا. ــة أخــرى الحق ــة وروائي نصــوص قرآني

A الشهادة تعليم وتربية 
ثامنــًا: إن مقتــى الشــهادة عــى األعــال ليــس مســؤولية املحاســبة واحلســاب 
ــة مــن الشــاهد  ــل يف االســاس إن مســؤولية الشــهادة هــي الربي واجلــزاء فقــط، ب
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للمشــهود عليــه وقيــام الشــاهد بتزكيــة املشــهود عليــه وتعليــم مــن الشــاهد 
ــو  ــاهد ه ــه فالش ــهود علي ــب للمش ــاهد املراق ــن الش ــف م ــة ولط ــهود ورعاي للمش
املعلــم واملــرب والراعــي كــا هــو مراقــب وحماســب وجمــازي يف نايــة املطــاف، فهــو 
ــام  ــهادة مق ــه فالش ــهود علي ــي وواٍل للمش ــرب وراِع ومزك ــم وم ــاس معل يف االس
ــه  ــه وتزكيت ــه وتربيت ــه لرعايت ــدى املشــهود علي ــداء ل حضــور مــن الشــاهد يف االبت
وتعليمــه ثــم هــو مقــام حضــور للمحاســبة واملجــازاة يف نايــة املطــاف، ويف احلقيقة 

ــة منهــا باملحاســبة واملجــازاة. ــم واهلداي ــة والتعلي ــة بالربي ــق صل ــة أوث أن املراقب

A  الشهادة على االعمال ذات درجات 
ــرآن  ــا يف الق ــت مل ــل البي ــات أه ــة يف بيان ــذه النقط ــى ه ــه ع ــن التنبي ــد م الب
ــا يف  ــر بن ــا م ــات ك ــال ذات درج ــى األع ــهادة ع ــي أن الش ــق وه ــن حقائ م
موقعيــة النبــي االعظــم الــذي حــاز عــى مقــام شــهيد الشــهداء كــا يف    ُّ ىن  
�ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰىٌّ      1َّ

ــدة،  ــة واح ــت بدرج ــة وليس ــات متفاوت ــال ذات درج ــى األع ــهادة ع أي ان الش
ســواء كان الســبب لقــوة الشــهادة أو لقــوة املراقبــة أو لقــوة الواليــة والعلــم اهلــادي 
وهــي تتصاعــد وترقــى، بحســب الطهــارة وبحســب درجــة االصطفــاء وبحســب 
الــذي يمتلكــه وبحســب صاحيــة الشــاهد يف الربيــة  الّلــدين  درجــة العلــم 

ــن. ــم لآلخري والتعلي

ــات  ــي ذات درج ــال ه ــى االع ــهادة ع ــم ان الش ــرآن الكري ــا الق ــن لن ــد ب وق

)1( سورة النحل، اآلية: 89.
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ــاىل:    ُّ مل  ىل  يل   ــه تع ــا يف قول ــاء، ك ــارة واالصطف ــات الطه ــب طبق بحس
جم  حم  خم مم    1َّ، وقولــه تعــاىل:    ُّ هئ  جب  حب  خب  مب  هب     2َّ.

 ،وقــد أشــارت إىل ذلــك األدعيــة والزيــارات املســتفيضة عــن أهــل البيــت
ــا خفــي  كــا يف دعــاء كميــل: »كنــت أنــت الرقيــب عــيّل مــن ورائهــم والشــاهد مل
عنهــم وبرحتــك أخفيتــه«3، )ملــا خفــي عنهــم( مــع أن امللكــن الكاتبن مها شــهداء، 

يفوهتــم مــا وراء الظاهــر، وهــو درجــة فالشــهادة عــى االعــال ذات درجــات.

قــول  تفســري  يتضــح  وبذلــك  متفاوتــة،  درجــات  ذو  أمــٌر  هــي  والشــهادة 
النبــيo لســيد الشــهداء احلســن بــن عــيc »إن لــك ف اجلنــة درجــات ل تنالــا 

بالشــهادة«4. إل 

ــأي  ــل، ف ــن قب ــاد م ــال العب ــى أع ــاهد ع ــو ش ــوم ه ــام املعص ــوم أن اإلم واملعل
ــبيل اهلل؟ ــل يف س ــيناهلا بالقت ــهادة س ش

كــا قــد وصــف أمــري املؤمنــن عــي بــن اب طالــب يف الزيــارات بأنــه 
ســيد الشــهداء أيضــًا، فعبــارة )ســيد الشــهداء( يعنــي أن نفــس الشــهادة هــي عــى 
ــي أن  ــا يعن ــذا مم ــى، وه ــب أدن ــطة، ومرات ــب متوس ــؤدد، ومرات ــا س ــات فيه درج
نفــس اإلمــام املعصــوم قبــل قتلــه يف ســبيل اهلل كانــت لــه درجــة مــن الشــهادة 
عــى االعــال يف ضمــن الدائــرة االصطفائيــة األوىل، وقــد ازدادت درجــة شــهادته 

)1( سورة البقرة، اآلية: 2٥3.
)2( سورة اإلرساء، اآلية: ٥٥.

)3( مصباح املتهجد: ج2، ص849.
)4( بحار األنوار: ج44، ص313.
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بعــد قتلــه بشــكل آخــر.

كــا هــو مقــرر مــن الفاصــل والتفــاوت بــن درجــة شــهادة ســيد األنبيــاء ودرجة 
شــهادة بقيــة أفــراد الدائــرة االصطفائيــة األوىل مــن أهــل البيــت املتمثلــة يف 
)عــي وفاطمــة واحلســن واحلســن واألئمــة مــن ولــد احلســن(، والرقابــة يف 
دعــاء كميــل »وكنــت أنــت الرقيــب عــيل مــن ورائهــم«1 تســتلزم ان الرقابــة ذات 
ــات  ــا ذات درج ــبة أن ــي واملحاس ــة العامل ــم الرقاب ــال يف عل ــو احل ــا ه ــات ك درج
ــًا  كيفــًا وكــًا ونوعــًا وشــّدة وِعــّدة وُعــّدة، وهــذه نقطــة البــد ان نلتفــت إليهــا ملّي

 وهي أن الشهادة ذات درجات.

A  الشهادة على االعمال بني الزيادة 
والنقيصة 

ان الشــهادة عــى االعــال ذات درجــات فاالصطفــاء أيضــًا ذو درجــات، 
ويتــاح للــذي اصطفــاه اهلل تعــاىل ان يزيــد يف درجــة اصطفــاء نفســه، وعنــد ذلــك 
ســوف تــزداد مقامــات الصاحيــات والشــؤون التــي تعطــى لــه ومثــاالً عــى ذلــك: 
ــدول ازدادت  ــن ال ــة م ــؤولن يف دول ــد املس ــا أح ــي أنجزه ــج الت إذا ازدادت النتائ
ــر، وهــذا مشــاهد عــى أرض  ــه أوســمة للمســؤوليات أكث ــه، وألقيــت علي جدارت
الواقــع، وإنــه كلــا ازدادت جدارتــه ومثابرتــه تلقــى عليــه مســؤوليات أكثــر فأكثــر.

ــت  ــدول تناقص ــن ال ــة م ــؤول يف دول ــإذا كان مس ــن، ف ــس ممك ــك العك وكذل
كفاءتــه فالنتيجــة قــد تكــون هــي أن تســلب عنــه بعــض الصاحيات واملســؤوليات 

)1( مصباح املتهجد وساح املتعبد للطويس: ج2، ص849.



................الفصل الثاين/ الدليل السابع: آيات الشهادة )شهادة أفراد الدائرة االصطفائية الثانية(12٦

واملواقــع.

وبعبــارة أخــرى ان احلركــة تكامليــة ضمــن دائــرة االصطفــاء مــع وجــود أصــل 
ــرك األوىل  ــص ب ــزداد أو أن تتناق ــن ان ت ــارة، ويمك ــة والطه ــاء والعصم االصطف
ــن  ــوارد م ــا يف م ــري اليه ــي اش ــاء الت ــض االنبي ــل لبع ــا حص ــك، ك ــابه ذل ــا ش وم
ــاء والرســل قــد تتناقــص درجاهتــم  ــاء مــن األنبي ــات تشــري ان بعــض األصفي اآلي
مــع انــم مل خيرجــوا عــن مقــام النبــوة ومل خيرجــوا عــن مقــام الرســالة ومل خيرجــوا 
عــن العصمــة ومل خيرجــوا عــن العصمــة لــرك األوىل، ولكــن هــذه األوســمة 
والكــاالت اإلهليــة هــي قابلــة للزيــادة أو النقيصــة، بحســب اجلــدارة واملثابــرة، كــا 
يف قولــه تعــاىل:        ُّ يث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  ىل  
يل  ام  مم  رن  زن  من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي  مي  ني  ىي  يي  

جئ  حئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جت  حت  خت  مت  هت  

مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس     َّ 1،     ُّ ين  جه  مه  ىه  يه  جي  

حي  خي  مي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰى      ٌّ           ٍّ     2َّ.

ــاك  ــس هن ــه لي ــاء وان ــع االصفي ــدًا يف االمتحــان اإلهلــي م ــع ج ــذا يشء بدي وه
ــاء. ــوف والرج ــن اخل ــم يف رصاط ب ــا ه ــق، وان ــان مطل ض

وهــذه نقطــة مهمــة البــد ان نلتفــت إليهــا، وربــا مل حتــرر يف علــم الــكام لكنهــا 
 موجــودة يف بيانــات أهــل البيــت وبيانــات القــرآن الكريــم، مــن أن احلركــة

)1( سورة الصافات، اآليات: 147-139.
)2( سورة طه، اآليتان: 114-11٥.
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ــزداد علــوًا أو تناقصــًا ال ســمح اهلل. وهــذا  ــرة االصطفــاء ت ــة يف ضمــن دائ تكاملي
ــع  ــات وم ــات والرواي ــا يف اآلي ــًا، ك ــة أيض ــرة املائك ــن دائ ــرر يف ضم ــام مق النظ
الزيــادة او النقصــان ولكــن تبقــى حالــة االصطفــاء وأّن املقــام اإلصطفائــي ال 
يســلب بخــاف احلــال يف املقــام االكتســاب مــن إمكانيــة ســلبه، فيبقــى املصطفــى 
يف دائــرة االصطفــاء، ولكنــة يشــتد او يضعــف بحســب عزمــه وثباتــه واســتقامته 

ــؤوليات. ــدة املس ــه لش وحتّمل

A  موقعية ثلة من املؤمنني من ذوي 
الصالح 

نقطــة بديعــة أخــرى من ضمــن جواهر هــذه املعلومات التي يشــاهدها اإلنســان 
يف اآليــات والروايــات يف ضمــن هــذه الطائفــة، ان هنــاك روايــات مســتفيضة دالــة 
عــى أن املؤمنــن مــن شــيعة اهــل البيــت مــن ذوي الصــاح، يكتســبون عنــد 

رجوعهــم بعــد املــات عــى مقامــات كمقــام األوتــاد أو األبــدال يف الرجعــة.

يف  احلجــج  مــن  الســادس  القســم  يف  واألبــدال  األوتــاد  موقعيــة  وتقــع 
التقســيات الســابقة، التــي مــرت مــن النبــوة والرســالة واإلمامــة والواليــة لأمــر 
كمقــام الصديقــة فاطمــة$، وأمــا الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة ألهــل البيــت أو 
بيوتــات األنبيــاء فتقــع يف القســم اخلامــس، وقــد مــر بنــا ان القســم الســادس هــو 
مقــام النــواب اخلاصــن أو األوتــاد واألبــدال. مثــل لقــان أيضــًا او ســلان، وامــا 

ــاء. ــاء والعل ــط بالفقه ــابع فريتب ــم الس القس
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ــل  ــة مث ــة خاص ــبكة جمموع ــم ش ــادس ه ــم الس ــن القس ــدال م ــاد واألب واألوت
النــواب اخلاصــن الذيــن ال وجــود هلــم يف عصـــرنا احلــال، وهــؤالء األوتــاد 
ــري  ــر، وغ ــراءة اخلاط ــي األرض وق ــدرة ط ــل ق ــة مث ــدرات خاص ــم ق ــدال هل واألب
ــوى  ــن التق ــة م ــة معين ــم درج ــان هل ــة، ف ــة اخلاص ــات التكويني ــن االمكاني ــك م ذل

ــك. ــابه ذل ــا ش ــن وم واليق

وورد يف الروايــات الكثــرية ان املؤمنــن مــن شــيعة اهــل البيــت مــن ذوي 
الصــاح ســوف حيصلــون يف الرجعــة عــى مقــام األوتــاد واألبــدال، وهــو أيضــًا 

مقــام ذو درجــات خمتلفــة.

A شهادة الذين يقتلون يف سبيل اهلل 
ان الذيــن يقتلــون يف ســبيل اهلل بالشـــرائط اخلاصة التامة ســوف يبعثون شــهداء، 
ــارات أنصــار ســيد الشــهداء، ولقتلهــم يف ســبيل اهلل بــن  كــا وصــف يف الزي
يــدي ســيد الشــهداء ســوف يبعثــون شــهداء عــى األعــال بــل قــد بعثــوا يف الــبزخ 
كذلــك، ولكــن ليــس كمقــام الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة ألهــل البيــت، بــل 

ــك. ــري ذل ــن وغ ــن الكاتب ــهادة امللك ــل ش مث

أي أن هنــاك طاقــًا آخــر مــن الشــهداء، وقــد مــّرت بنــا أربعــة طواقــم، الطاقــم 
االول املتمثــل بســيد االنبيــاء، الطاقــم الثاين هــم الدائرة االوىل مــن اهل البيت 
 ،عــي وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة املعصومــون مــن ولــد احلســن
والطاقــم الثالــث هــم الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة مــن اهــل البيــت، والطاقــم 
الرابــع املتمثــل باألنبيــاء والرســل، وهنــاك طاقــم خامــس، الذيــن هلــم أنــزل 
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ــون يف  ــن يقتل ــاء الذي ــات األنبي ــري بيوت ــن غ ــهداء م ــم الش ــهادة، وه ــات الش درج
ــرة  ــم اصطفاؤهــم ولكــن ليــس كاصطفــاء الدائ ــن يت ســبيل اهلل مــن املؤمنــن الذي
االصطفائيــة الثانيــة ألهــل البيــت وإنــا بدرجــة أنــزل، نعــم قــد يكــون بعــض 
بنــي هاشــم مــن القســم الســادس أيضــًا، فضــًا عــن مقامــات املائكــة يف الشــهادة.

فصــاروا الشــهداء يف الــبزخ وســيكونون كذلــك يف الرجعــة عــى ملفــات 
ــة،  ــة معين ــن القــن، يف طبق ــن مظاهــر االســدي وزهــري ب ــب ب ــل حبي حمــدودة، مث
ــرى،  ــة أخ ــة معين ــار طبق ــم الت ــرى، وميث ــة أخ ــة معين ــري يف طبق ــن خض ــر ب وبري

ــبيل اهلل. ــم يف س ــزاء لقتله ــهادة ج ــن الش ــدودة م ــات املح ــذه امللف وه

فهنــاك درجــة مــن االصطفــاء لغــري الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة مــن بنــي هاشــم 
الذيــن هــم مــن القســم الســادس كــا هــو مفــاد آيــات وروايــات الشــهادة.

والــذي يدلــل عــى بحــث اصطفــاء الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة هــو تقريــر أن 
معنــى الشــهادة هــو الشــهادة عــى األعــال إذ هــو معنــى اصطفائــي، الاالقتصــار 
عــى أن معنــى الشــهادة القتــل يف ســبيل اهلل، وإن كان هــذا املعنــى لــه شــأن ومقــام، 
وإنــا املطلــوب أن يتقــّرر أن الشــهادة يف هــذه الطائفــة الثالثــة بمعنــى الشــهادة عــى 
األعــال كأوليــاء حســاب. وإذا كانــوا أوليــاء حســاب فهــم مصطفــون ومطهــرون 

اىل غــري ذلــك مــن الشــؤون واحلقائــق.

ــرائط  ــبيل اهلل بالشـ ــل يف س ــت أن القت ــل البي ــره أه ــا ذك ــاالً ب ــّن إمج وتب
التــي ذكرهتــا اآليتــان وبينهــا أهــل البيــت يؤهــل اإلنســان لاصطفــاء، وأن يكــون 
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ــات،  ــرائط املذكــورة يف اآلي ــه يف ســبيل اهلل بالشـ شــاهدًا عــى األعــال جــزاًء لقتل
هــذه الشـــرائط التــي بينهــا اإلمــام الصــادق يف روايــة الــكايف، وأن كل مــن توفــرت 
الشـــرائط عنــده مــن بنــي هاشــم فســوف يبعــث شــهيدًا والشــهداء عــى األعــال 
مــن بنــي هاشــم هــم يف الطبقــة الثالثــة ال يف الطبقــة الرابعــة التــي هــي مقــام األنبيــاء 

والرســل.

واآليــة الثانيــة تبــن الصلــة بــن معنــى القتــل يف ســبيل اهلل والشــهادة عــى 
األعــال كــا أشــري إليهــا يف الروايــات.

ويف آخــر ســورة احلــج قــال تعــاىل:    ُّ مل  ىل  يل  ام  ممرن  
يي   ىي   ني   مي   زي   ٰى   ين   ىن   نن   من   زن  
جئحئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  هتمث  

حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  

ــه بالقتــل يف ســبيل  جض  حض ...     1َّ )وجاهــدوا يف اهلل حــق جهــاده( اجلهــاد لصلت

اهلل، )هــو اجتباكــم( اصطفــاء، )ملــة أبيكــم ابراهيــم( يعنــي خــاص لبنــي هاشــم 
الدائــرة األوىل والدائــرة الثانيــة، )هــو ســاكم املســلمن( وقــد مــر شـــرح هــذه اآلية 
يف الطائفــة األوىل بمناســبة االصطفــاء وبمناســبة آيــة التطهــري، ولنــا مــع هــذه اآليــة 
عــودة ألن فيهــا برهانــًا قــد اســتدل بــه اهــل البيــت عــى أمــور عظيمــة 
وكثــرية كوصايــة آبــاء واجــداد النبــيo وغريهــا التــي ســنبينها الحقــًا، ومــرت 
االشــارة إليهــا ســابقًا وســنعيد بيــان ذلــك مــن زوايــا أخــرى يف آخــر ســورة احلــج.

)1( سورة احلج، اآلية:78-77.
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يف  وبالتأمــل  حض     َّ  جض   مص   خص   حص   مس   خس   حس   جس   مخ    ُّ 
لفــظ )شــهداء عــى النــاس( وليــس شــهداء عــى املســلمن وال شــهداء عــى األمــة 
ــذه  ــن، وه ــن واآلخري ــن األول ــي م ــاس( يعن ــى )الن ــهداء ع ــل ش ــامية، ب االس
ــًا  ــر معصوم ــة عشـ ــة األوىل األربع ــرة االصطفائي ــن الدائ ــم م ــي هاش ــة لبن خاص

والدائــرة الثانيــة االصطفائيــة.

وقــد نــص القــرآن الكريــم عــى أن ذريــة إســاعيل وإبراهيــم الذيــن دعــا 
ــم  ــؤالء هل ــلمة(، ه ــة مس ــلمن )أم ــوا مس ــم أن يكون ــاعيل يف حقه ــم واس إبراهي
مقــام اصطفــاء وشــهادة، والقــرآن الكريــم مل يثبــت للنبــي عيســى أنــه شــهيد عــى 

)النــاس(.

بينــا شــهادة النبــي عيســى حمــدودة كــا قــال تعــاىل:    ُّ مح  جخ  مخ  جس  حس  
خس      َّ 1 هبــذا املقــدار    ُّ حص  خص  مص  جض  حض  خض      َّ  ، وأيــن مقــام الشــهادة 

الــذي ُيبنّيــه القــرآن لبنــي هاشــم مــن هــذا املقــدار املحدود؟

فهــل هــذا املفــاد الــذي يبــّن مقــام الشــهادة لبنــي هاشــم غلــو يف القــرآن الكريــم 
أم أن القــرآن يبــن حقيقــة مقامهــم يف الشــهادة عــى االعــال وهــذه اآليــة شــاملة 
ــاء  ــي، وآب ــداد النب ــاء وأج ــة بآب ــة، املتمثل ــة الثاني ــرة االصطفائي ــي للدائ ــو قطع بنح
 وأجــداد النبــيo وعــي ومل يكــن عبــد اهلل وأبــو طالــب وعبــد املطلــب

)1( سورة املائدة، اآلية: 117.
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ــى،  ــى وموس ــرائع عيس ــن لشـ ــي تابع ــداد النب ــاء وأج ــم وآب ــاف وهاش ــد من وعب
ألنــم أعــى اصطفــاًء مــن موســى وعيســى، نعــم عــى مّلــة إبراهيــم، لكــن مل يكونوا 
تابعــن، ألن التابــع أدنــى مــن املتبــوع، وكيــف يكــون التابــع أفضــل مــن املتبــوع؟

ــى أو ــريعة عيس ــى شـ ــوا ع ــي كان ــداد النب ــاء وأج ــات أن آب ــر يف الرواي  ومل يذك
ــن مل  ــلًا، لك ــًا مس ــم حنيف ــي إبراهي ــن النب ــام، دي ــن اإلس ــى دي ــم ع ــى، نع موس
ــن  ــريعة وب ــوان الشـ ــن عن ــرق ب ــاك ف ــم، وهن ــي ابراهي ــريعة النب ــى شـ ــوا ع يكون
ــن  ــة، فهــذه عناوي ــوان الطريق ــوان احلكمــة وعن ــة وعن ــوان املل ــن وعن ــوان الدي عن

ــام. ــو اإلس ــد وه ــن واح ــة، الدي ــاٍن خمتلف ــة ذات مع وحياني

أّمــا الشـــريعة فلــم يكــن آبــاء وأجــداد النبــي عــى شـــريعة عيســى وموســى، وال 
عــى شـــريعة إبراهيــم، نعــم عــى مّلــة إبراهيــم، ألن املّلــة ترتبــط بالديــن أي عرفنــة 
الديــن كأعــراف اجتاعيــة، وال ترتبــط بالشـــريعة، والديــن واحــد بينــا الشـــرائع 

متعــددة، وهــذه نكتــة مهمــة ال بــد أن يلتفــت إليهــا.

وياحــظ الربــط بــن اجلهــاد وهــو القتــل يف ســبيل اهلل وبــن مقــام الشــهادة لبني 
هاشــم عــى أعــال النــاس ِمــَن األولــن واآلخرين.

وهــذه اآليــة الثانيــة تبــّن وتربــط الصلــة بــن القتــل يف ســبيل اهلل والشــهادة عــى 
ــّل امُلشــكلة التــي وقــع فيهــا املفــرسون يف حــرية وحيــص بيــص،  االعــال، والتــي حَتُ
 ــن ــده احلس ــم لول ــي االعظ ــاب النب ــا يف خط ــي، ك ــزاء اصطفائ ــه ج وأن

ســيد الشــهداء »وإن لــك ف اجلنــة درجــات ل تنالــا إل بالشــهادة«1.

)1( بحار األنوار: ج44، ص313.
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ــة  ــبيل اهلل، بعاق ــل يف س ــوان القت ــال عن ــى األع ــهادة ع ــارت الش ــك ص ولذل
ــبب. ــى املس ــبب ع ــبب والس ــى الس ــبب ع ــاق املس ــبب، أي إط ــبب واملس الس

ــّن الصلــة بــن القتــل يف ســبيل اهلل والشــهادة عــى األعــال كــا يبينهــا  وممــا يب
اهــل البيــت يف ســورة آل عمــران قولــه تعــاىل:    ُّ ىل  يل  ام  مم  
ني     1َّ، مي   زي   ٰىري   ين   ىن   نن   من   زن   �رن  

وهــذه األمــة هــي األمــة املوصوفــة يف قولــه تعــاىل:    ُّ يي ٰذ ٰر 
زئ     2َّ ولــو  ٰى           ٌّ            ٍّ     َّ          ُّ          ِّ           ّٰرئ 
ــم  ــأنا إبراهي ــا يف ش ــي دع ــة الت ــع األم ــة م ــا متطابق ــة( نجده ــة )األم ــا لفظ تأملن
مي   خي   حي   جي   يه   ىه   مه   جه   تعــاىل:    ُّ  قولــه  وإســاعيل يف 
خي     َّ. حي   جي   قــال      ُّ  ابراهيــم كل ذريتنــا وانــا  يقــل  �ىي ...     3َّ، ومل 

وأصــل  اإلســام  أصــل  بمعنــي  ليــس   ابراهيــم طلبــه  الــذي  واإلســام 
ــة  ــوق درج ــم ف ــه ابراهي ــليم طلب ــام والتس ــن اإلس ــة م ــو درج ــا ه ــد، ان التوحي
اإلمامــة االصطفائيــة العامــة التــي ناهلــا إبراهيــم يف بحــث االصطفــاء فضــا عــن 

النبــوة والرســالة.

وهــذه الدرجــة مــن التســليم واإلســام االصطفائــي العــال فــوق إمامــة االنبيــاء 
وهــذه الدرجــة مــن التســليم واإلســام هــي التــي طلبهــا النبــي إبراهيــم وإســاعيل 
يف أن تكــون يف )مــن ذريتهــا( أي عنــد آبــاء واجــداد النبــيo وعنــد عرتــه هــذه 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 1٠4.
)2( سورة البقرة، اآلية: 143.
)3( سورة البقرة، اآلية: 128.
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ــتثناء  ــاء باس ــة االنبي ــوق كاف ــة( يف ــذي يف )أم ــاء ال ــن االصطف ــة م ــة العالي الدرج
النبــي اخلاتــم حممــدo وهــذا بيــان مــا يف هــذه اآليــة مــن علــو اصطفــاء الدائــرة 

االصطفائيــة الثانيــة ألهــل البيــت عــى بقيــة األنبيــاء.

وحينئــذ ختتــص هــذه األمــة بمواصفــات اآلمــر باملعــروف والناهــي عــن املنكــر 
ــوة  ــار الدع ــى مس ــن ع ــذي هييم ــام ال ــان مق ــي إىل اهلل، وبي ــات الداع أي مواصف
إىل اهلل والدعــوة إىل اخلــري إلقامــة النظــام العاملــي يف الدائــرة االوىل مــن أهــل 

.البيــت

وتتلوهــا الدائــرة الثانيــة كــا هــو باتفــاق متســامل العلــاء عــى ذلــك الن الدائــرة 
الثانيــة هــم عــون ومــؤازرون أي أعــوان ووزراء.

ــبيل اهلل  ــل يف س ــرائط القت ــم شـ ــر فيه ــن تتوف ــم الذي ــة ه ــرة الثاني ــراد الدائ فأف
وجهــاد الدعــوة اىل اهلل ومــن يــؤذن لــه يف جهــاد الدعــوة إىل اهلل والقتــل يف ســبيل 
اهلل وَيْقُتــل وُيْقُتــل، فيكــون جــزاؤه مقــام الشــهادة عــى األعــال كــا يذكــره القــران 
ــت يف  ــل البي ــك اه ــّن ذل ــا ب ــج ك ــورة احل ــرة ويف س ــورة البق ــم يف س الكري

ــه تعــاىل:1. قول

خئ  جئحئ   يي   ىي   ني   مي   تعــاىل:   ُّ  قولــه  يف  مــرت  التــي  اآليــة  ويف 
.2َّ   ... حض  جض   مص    ... مئ 

فالشــهادة لبنــي هاشــم كــا بــّن القــران الكريــم ليســت حمصــورة عــى أمــة مــن 

)1( سورة البقرة، اآلية: 143.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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ــى  ــاس، اي ع ــع وكل الن ــى مجي ــا ع ــلمن وان ــى املس ــورة ع ــت حمص ــم وليس االم
مجيــع النــاس مــن االولــن واآلخريــن.

ولــو دققنــا النظــر والحظنــا يف آيــات القــرآن الكريــم مــن أول ســورة إىل آخرهــا 
ــاس( أم  ــى عــى كل )الن ــى وعيس ــم وموس ــوح وإبراهي ــهادة آدم ون ــد ش ــل نج فه

 هــي حمصــورة شــهداء عــى أممهــم فقــط، كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّمت  هت  مث     1َّ،   
          ُّيق  اك  لكمك  ىك  يك  مل  ىل  يل  ام  مم  رن زن      2َّ، ومفاد 

اآليــة أن حماســبة األمــم تكــون يــوم القيامــة، إذا جــاء رســوهلم ونبيهــم.

فاآليــات العديــدة التــي ســنذكرها لواليــة احلســاب يف األنبيــاء والرســل حمدودة 
ومقصــورة عــى أممهم.

بينــا يف ســورة احلــج والبقــرة وآل عمــران تبــّن أن شــهادة ذريــة إســاعيل 
ــن  ــة م ــم ثل ــن األوىل وه ــًا ع ــة فض ــة الثاني ــرة االصطفائي ــي الدائ ــم يعن وإبراهي
ــن  ــن األول ــاس م ــكل الن ــاملة ل ــاب هلــم ش ــة احلس ــهادهتم ووالي ــي هاشــم، ش بن

ــم. ــاء رفيــع وعظي ــام واصطف واآلخريــن، وهــذا مق

فهــذه جمموعــة آيــات مــن ثــاث ســور مــن القــرآن تبــّن الشــهادة عــى االعــال 
وأنــه مقــام يعطــى جــزاء ملــن يقتــل يف ســبيل اهلل.

)1( سورة املرسات، اآلية: 11.
)2( سورة يونس، اآلية: 47.
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A  القتل لألنبياء والرسل 
واألوصياء والشهادة

وقــد ورد يف الروايــات الشـــريفة عــن اهــل البيــت: »مــا منــا إل مقتــول أو 
مســموم«.

ويف روايــة حتــى رســول اهللo قــد ُدس لــه ســّم، وهــذا باتفــاق املســلمن ان 
رســول اهلل قــد مــات مســموما، وامــا مــن الــذي ســّم رســول اهلل فهــذا بحــث آخــر.

الرضــا -يف حديــث  نــوح عــن أب احلســن  بــن  أيــوب  ففــي صحيــح 
-قــال: »مــا منــا.... إل اغتيــل أو مــات عــى فراشــه حتــى يبعــث اهلل لــذا المــر 

ــا«1. ــًا من غام

اخلــزاز بســنده عــن جنــادة عــن احلســن بــن عــي إنــه قــال: »... مــا منــا إل 
مســموم أو مقتــول«2.

ويف معتــبة أب بصــري عــن أب عبــد اهلل قــال: »فقــال النبــيo عنــد موتــه 
ــي ول ويص إل  ــن نب ــا م ــر، وم ــت بخي ــي أكل ــة الت ــاي الكل ــت مطاي ــوم قطع الي

شــهيدا«3.

ويف تفسري العيايش عن عبد الصمد بن بشري عن أب عبد اهلل قال:

»تــدرون مــات النبــيo أو قتــل؟ إن اهلل يقــول: -َأ َفــإِْن مــاَت َأْو ُقتِــَل اْنَقَلْبُتــْم 

)1( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص341.
)2( كفاية االثر للخزاز القمي: ص227.

)3( بصائر الدرجات: ج9، ص٥33، باب 17، ح٥.
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َعــى َأْعقابُِكــْم- فســم قبــل املــوت إهنــا ســقتاه « احلديــث1.

املتتبــع أّن كل األئمــة  ومقتــى تلــك الروايــات وغريهــا ممــا يقــف عليــه 
مقتضـــى  بــل  األمــم،  كل  يف  ومقتولــن  مســمومن  ماتــوا  قــد  واألوصيــاء 
ــة ــة عادي ــوا موت ــوب مل يموت ــم ويعق ــارون وإبراهي ــى وه ــي موس ــا أن النب  بعضه

بل إما بالسم أو قتًا يف سبيل اهلل.

االوىل  الدائــرة  مــن  عليهــم  اهلل  صلــوات  األئمــة  أن  ســائل:  يســأل  قــد 
االصطفائيــة ألهــل البيــت هــم شــهداء عــى األعــال قبــل أن يقتلــوا يف ســبيل اهلل 
ــات  ــهادة ذات طبق ــّر أن الش ــد م ــواب ق ــل؟ واجل ــهادة بالقت ــم الش ــى نيله ــا معن ف
فأهــل البيــت يــزدادون علــوًا وســؤددًا يف القتــل يف ســبيل اهلل، ألن الشــهادة 

ــاء. ــو يف االصطف ــا عل نتاجه

ــهادة  ــبيل اهلل والش ــل يف س ــن القت ــة ب ــا أن الصل ــح لن ــور توض ــاث س ــذه ث فه
عــى األعــال وهــو إصطفــاء إمــا زيــادة يف اإلصطفــاء أو نيــًا ألصــل االصطفــاء، 
فإطــاق الشــهادة عــى القتــل يف ســبيل اهلل مــن بــاب اطــاق املســبب عــى الســبب 
كــا يصطلــح عليــه يف علــم الباغــة، وقــد يكــون إطــاق للســبب عى املســبب، أي 
أن القتــل يف ســبيل اهلل إشــارة إىل الشــهادة عــى األعــال ألن الشــهادة يف األصــل 
هــي كــا ذكــر كثــري مــن املفرسيــن ومنهــم العامــة الطباطبائي رحــه اهلل إن الشــهادة 
تســتعمل يف )الشــهادة عــى األعــال(، اي يف اهليمنــة والرقابــة واحلســاب، وأنــا مل 
تســتعمل يف القــرآن بمعنــى القتــل يف ســبيل اهلل، ولكــن ال تنــايف بــن األمريــن كــا 

)1( تفسري العيايش ذيل اآلية: 144من سورة آل عمران.
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مــر بيانــه مــن الروايــات.

والبــد مــن االلتفــات اىل ان ملــف آيــات الشــهادة هــي منظومــة شــبكة واســعة 
ــدة  ــات عدي ــي آي ــض، وإال فه ــو البع ــا ه ــره منه ــّر ذك ــذي م ــرآن، وال ــدًا يف الق ج
 ،جــدًا وكلهــا ذات صلــة بالدائــرة االصطفائيــة االوىل والثانيــة ألهــل البيــت
ــم  ــرآن الكري ــة يف الق ــة عظيم ــجرة نوري ــي ش ــرية، وه ــة خط ــبكة منظوم ــذه ش وه
تتبــن بتوســط منهــاج أمومــة واليــة أهــل البيــت يف تفســريه ممــا يبــن حقائــق 

القــرآن، وقــد مــر التنبيــه عليــه مــرارًا.

وان ماحــم وأمهــات حمكــات القــرآن بالغــة األمهيــة فــا تقتــر األمهيــة عــى 
نــج التفســري املوضوعــي او التفســري التجزيئــي أو بحســب أســباب النــزول، فهــذه 
ــة  ــري بأموم ــج التفس ــو منه ــع ه ــج اجلام ــن املنه ــة، ولك ــة ونافع ــا متين ــج كله مناه
ــا  ــى م ــت ع ــل البي ــة أله ــام الوالي ــراف مق ــرآن بإشـ ــم الق ــات وماح حمك
ــات، ال باالقتصــار عــى األخــذ  ــرام يف اآلي ــود، وبذلــك يتضــح امل للقــرآن مــن بن
بآيــة واحــدة مــن ســورة أو مــن ســياق اجلمــل يف اآليــة او مــن ســياق آيــات ليكــون 
ذلــك منتهــى احلــد يف التفســري وال تســتحصل عــى املعنــى املنظومــي حلقائــق 

القــرآن.

فبماحظــة منهــج روايــات أهــل البيــت يف تفســري القــرآن ُيرى أنــه خيتلف 
ــن، إذ إطــار تفســريهم منظومــي  ــة املفرسي ــن وعــن بقي عــن منهــج تفســري اآلخري
ــة يف  ــجرة العظيم ــل، واملش ــف كام ــوري كمل ــث املح ــّن املبح ــة يب ــبكة نوري وش
ــث مل  ــهادة حي ــظ الش ــا يف لف ــف، ك ــوان أو اختل ــد العن ــواء احت ــدة، س ــور عدي س
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يــرد يف آيــة ســورة الــباءة، وذلــك ال يرتبــط بالشــهادة يف الظاهــر االبتدائــي بتســامل 
الفريقــن، وغريهــا.

فليــس هــذا النهــج كنمــط التفســري املوضوعــي فقــط، بــل يتنــاول عــدة ملفــات 
وفصــول يف بحــث الشــهادة، ويكــون تفســريًا منظومــًا نظاميــًا.

ــم  ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــاد ع ــاب اجله ــة كت ــكايف يف بداي ــي يف ال ــد روى الكلين وق
عــن أبيــه عــن بكــر بــن صالــح عــن قاســم بــن بريــد عــن اب عمــرو الزبيــدي1 عــن 
اب عبــد اهلل، وطريــق الروايــة يمكــن حتســينه، بــل متنهــا قطعــي الصــدور فــوق 
احلســن، لتضمنــه براهــن وآيــات مــن العلــم يف الفقــه والتفســري مــا تتقــارص عنــه 

قــدرة البشـــر، أي متتــاز الروايــة بـــ )قــوة املضمــون( واملطابقــة ألصــول املذهــب.

قــال قلــت لــه: »أخــرن عــن الدعــاء إل اهلل واجلهــاد ف ســبيل اهلل أهــو لقــوم ل 
حيــل إل لــم ول يقــوم بــه إل مــن كان منهــم أم هــو مبــاح لــكل مــن وّحــد اهلل عــّز 

وجــل«2.

حقيقة هذا السؤال عن ماذا؟

ــاد يف  ــا ان اجله ــر بن ــد م ــبيل اهلل، وق ــاد يف س ــاء إىل اهلل واجله ــن الدع ــبين ع أخ
 ســبيل اهلل يطلــق عــى جهــاد الدعــوة، وبعبــارة عصـــرية هــو اقامــة رئاســة النظــام

)1( الــراوي مــن نســل الزبــري ومــن تامــذة اإلمــام الصــادق، والروايــات التــي رواهــا عــن أهــل 
البيــت متضمنــة ملحــاور ومعــارف بنيويــة مل يبينهــا اإلمــام الصــادق لبقيــة الــرواة ويف هــذا 

.داللــة عــى موقعيتــه عنــد اإلمــام الصــادق
)2( البهان يف تفسري القرآن للبحراين: ج2، ص8٥1.



................الفصل الثاين/ الدليل السابع: آيات الشهادة )شهادة أفراد الدائرة االصطفائية الثانية(14٠

العاملــي املوحــد، وإدارتــه بالســيطرة عــى تدبــريه، أمــا الدفــاع فــا ُيســّمى وال يطلق 
عليــه اجلهــاد كــا يف غالــب وجــّل اآليــات وروايــات أهــل البيــت وقــد يطلــق 
عليــه اجلهــاد عنــد املــدارس األخــرى، كــا هــو احلــال يف الدفــاع عــن املقدســات يف 

مواجهــة داعــش البغــاة يقــال لــه دفــاع وليــس جهــادًا.

 نعــم ورد يف بعــض الروايــات إطاقــه عــى حماربــة البغــاة، ولكــن عنــوان اجلهاد 
يف اآليــات وبيانــات اهــل البيــت ينصـــرف أو خيتــص بجهــاد الدعــوة، الــذي 
ــو  ــري-كا مّر-ه ــي البشـ ــون الوضع ــق القان ــة ومنط ــة العري ــب اللغ ــو بحس ه

إقامــة رئاســة النظــام العاملــي املوحــد حتــت رئاســة موحــدة.

 وقــد اتفــق علــاء االماميــة إال مــن شــّذ منهــم ان اجلهــاد االبتدائــي ليــس هــو 
مــن صاحيــة الفقهــاء والعلــاء وانــا هــو مــن صاحيــة املعصــوم حصـــريًا     ُّ ىل 
يل  ام  مم  رن  زن     1َّ وقــد مــّر أنــا األمــة املصطفــاة فالســؤال التفــات جيــد 

مــن قبــل الــراوي.

»أخــبين عــن الدعــاء اىل اهلل واجلهــاد يف ســبيل اهلل أهــو لقــوم ال حيــل إال هلــم، 
وال يقــوم بــه إال مــن كان منهــم، أم هــو مبــاح لــكل مــن وّحــد اهلل عــز وجــل وآمــن 
ــري؟  ــام اخلط ــذا املق ــلم ه ــد ويتس ــد ان يتقّل ــكل واح ــاح ل ــو مب ــل ه ــوله« فه برس

وخلفيــة االرتــكاز للســؤال دالــة عــى مــدى بصــرية الــراوي يف اإليــان.

فســؤاله أن مــن تتوفــر فيــه شـــرائط معينــة فلــه أن يــدع إىل اهلل عــز وجــل والشــأن 
ليــس جمــرد الدعــوة باللســان بــل اجلهــاد أمــام العتــاة والتجــاذب يف الــراع 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 1٠4.
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الطويــل مــع قــوى الشـــر والظلــم والبــد يف ذلــك مــن توفــر صفــات ومؤهــات 
وإال النتقــض الغــرض مــن الدعــوة والبــد مــن احلكمــة يف خضــم اســتعال القــوة 

والقــدرة، كــا البــد مــن الشــجاعة يف خضــم التدبــري احلكيــم.

A حقيقة الشهادة على األعمال 

ما هي حقيقة الشهادة عى العال؟ 
وبــدًء مــن كونــا وصفــًا واســًا مــن أســاء اهلل احلســنى كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّخل  
مل  هل      َّ 1 فــا أعظــم الشــهادة أن تكــون اســًا مــن األســاء اإلهليــة احلســنى 

)شهيد(.

 وذكــر يف دعــاء )اجلوشــن(، )شــاهد وشــهيد ومشــهود(، ومــن بعــد مقــام هــذا
االســم اإلهلــي يــأيت مقــام ســيد األنبيــاء كــا يف قولــه تعــاىل :     ُّىن  ين  جه  مه 

ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰىٌّ ...     2َّ.

 وترســم ســورة النحــل مراتــب وطبقــات يف مراتــب الشــهادة والبحــث يف 
صــدد تبيانــا، وملعرفــة الغايــة واحلكمــة وراء إعطــاء الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة 

ــهادة. ــام الش مق

 ومقــام الشــهادة باملعنــى اخلــاص مل جيعــل للفقهــاء وال للــرواة، ومل جيعــل
بنحــو اخلصــوص للنــواب األربعــة وال لســلان وأمثالــه مــن األوليــاء، بــل جعــل 
ــت األربعــة  ــرة األوىل مــن أهــل البي ــز هلل وللرســول وللدائ بشــكل خــاص ومتمي

)1( سورة الفتح، اآلية: 28.
)2( سورة النحل، اآلية: 89.



................الفصل الثاين/ الدليل السابع: آيات الشهادة )شهادة أفراد الدائرة االصطفائية الثانية(142

ــاء،  ــة ولأنبي ــة الثاني ــرة االصطفائي ــم الدائ ــن بعده ــم م ــا، ث ــر معصوم عشـ
بشــكل خــاص، وامــا بشــكل عــام وبدرجــات نازلــة فإنــا تشــمل ثلــة مــن األوتــاد 

ــدال والفقهــاء وكذلــك املؤمنــن ال كّلهــم. واألب

فــا هــو دور الشــهادة الــذي ُجِعــَل بشــكل قطعــي وبنــص القــرآن لثلــة مــن بنــي 
هاشــم مــن الدائــرة االصطفائيــة االوىل كــا ســتتبّن كيفيــة إثبــات الُقــْرآن الكريــم 
ــهداء  ــًا ش ــر معصوم ــة عشـ ــري االربع ــة غ ــة لثّل ــة الثاني ــرة االصطفائي ــود الدائ لوج
عــى أعــال العبــاد مــن بنــي هاشــم فضــًا عــن الروايــات القطعيــة املوجــودة لــدى 

الفريقــن الدالــة عــى ذلــك.

ــؤونم،  ــة ش ــة وماهي ــة الثاني ــرة االصطفائي ــن أدوار الدائ ــدور م ــام ل ــذا مق وه
 فليــس دورهــم يقــرن بالــرواة بــل وال الفقهــاء بــل إن دورهــم هــو الواليــة واهلدايــة

ــيتبن،  ــا س ــات، ك ــر واملخلوق ــق أرواح البشـ ــول يف عم ــوس والعق ــة للنف والربي
فدورهــم أولــوي تربــوي خطــري داخــل يف الباطــن واملعنــى، ودور يصــب يف اهلداية 

الوالئيــة، وامتــداد هلدايــة النبــوة.

ــه تعــاىل:     ُّ ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي   ويف ســورة النحــل قول
خي ...      َّ مــن كل أمــة، تبــن اآليــة طبقتــن، طبقــة دون ســيد األنبيــاء، كل أمــة 
فيهــا شــهيد، وهــذه إحــدى اخلرائــط والصــور املرســومة للشــهداء يف ســورة النحــل 
وليســت كاملــة بــل هنــاك ســور أخــرى تبــن طبقــات أخــرى مــن مراتب الشــهداء، 
وإذا أردنــا ان نســتجمع الصــورة الكاملــة أن البــد نتبــع كل جممــوع القــرآن لكــي 
ــة  ــح ماهي ــال، ويوّض ــى األع ــهداء ع ــة الش ــام منظوم ــا دور خطــوط نظ يرســم لن
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وحقيقــة دورهــم عــى نحــو جــّي.

ــو  ــاىل ه ــد اهلل تع ــم بع ــرآن الكري ــا الق ــتعرضه لن ــهادة يس ــام الش ــم مق وان أعظ
مقــام النبــي االعظــم، ففــي ســورة االحــزاب قولــه تعــاىل:    ُّ  خن  من  
ىن  ين  جه      1َّ تبــن أن أول مقاماتــه اإلصطفائيــة هــو مقــام )شــاهدا( 

ثــم مبشـــرا، وثــم نذيــرا، ثــم قولــه تعــاىل:     ُّ ىه  يه  جي  حي  خي  مي     2َّ، 
 .وهــذه كلهــا مقامــات لســيد األنبيــاء

A  مقام الوالية )الشهادة( للدائرة 
االصطفائية الثانية

َأول َمقــاٍم َكْوُنُهoشــاهدًا، أي أن مقــام الشــهادة هــو مقــام عظيــم، وهــي 
ــو  ــة وه ــام والي ــو مق ــهادة ه ــن أن دور الش ــم تب ــرآن الكري ــة يف الق ــارة معرفي اش
أعظــم مــن دور اإلنبــاء والبشــارة والنــذارة وإرســال الرســل، وأن دور الرســل يف 
ظاهــر الســطح، كحجــج ظاهريــة ومــا يشــبه ذلــك والتعامــل مــع ظاهــر النــاس، 
 وأمــا قولــه تعــاىل:    ُّ  خن  من  ىن     َّ ، أي ولّيــًا ومربيــًا وهاديــًا لــأرواح 
والقلــوب والعقــول     ُّ مب  نب  ىب  يب     3َّ، وكــا يصــف 
عــدٌد مــن املحققــن مــن علــاء االماميــة، ان دوره يف هدايــة قافلــة النفــوس التــي 
تســمى اهلدايــة الوالئيــة أي إيصــال النفــوس إىل منــازل الكــال، وليســت اهلدايــة 

االنبائيــة وهــي جمــرد إراءة الطريــق فقــط.

)1( سورة األحزاب، اآلية: 4٥.

)2( سورة األحزاب، اآلية: 4٦.
)3( سورة البقرة، اآلية: 129.



................الفصل الثاين/ الدليل السابع: آيات الشهادة )شهادة أفراد الدائرة االصطفائية الثانية(144

ــام  ــم يف مق ــة دوره ــة الثاني ــرة االصطفائي ــم الدائ ــي هاش ــن بن ــة م ــة الثاني والثل
 الشــهادة تبــع للطائفــة األوىل وهــم مــن اهــل البيــت وانــم قــد اصطفــوا، ومقــام

ــوده  ــة بن ــدور وماهي ــذا ال ــج يف ه ــد أن نل ــم، والب ــم العظي ــان لدوره ــهادة بي الش
وملفاتــه وفصولــه.

فســورة النحــل ترســم أحــد لوحــات الشــهداء عــى االعــال، والشــاهد عــى كل 
الشــهداء هــو ســيد األنبيــاء حممــد، فهــو ســيد الســادات كــا يف النصــوص عــن 

.ــل البيت اه

وتنضــم خريطــة وصــورة مراتــب الشــهداء يف ســورة احلــج وهــي تتضمــن 
اخلطاب لذرية إساعيل قوله تعاىل:     ُّ مي  ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  مئ  
هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  هتمث  حج  مج  جح  

مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  مض  حط  مظ  

جع  مع  جغ  مغ  جفحف  خف  مف  حق  مق     1َّ.

)ملــة ابيكــم( أي خاصــة بذريــة ابراهيــم مــن نســل اســاعيل )أي ثلــة خاصــه 
ــامية،    ُّ حج  مج   ــة االس ــكل االم ــًا ل ــم أب ــس ابراهي ــم( ولي ــي هاش ــن بن م
ــث  ــذا البح ــا ه ــر بن ــد م ــة، وق ــمية وحياني ــم بتس ــا لك جح  مح  جخ      2َّ أي دع

مفصــًا، وان اإلســام الــذي طلبــه ابراهيــم لذريتــه هــو فــوق درجــة النبــوة 
ــاء. ــة يف االصطف ــة العام ــة اإلمام ــوق درج ــالة وف والرس

)1( سورة احلج، اآلية: 78.

)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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ــم واســاعيل دعــوا اهلل عــز وجــل ان جيعلهــا مســلمن وهــو مقــام  ألن إبراهي
خامــس بعــد درجــة النبــوة والرســالة واخللــة اإلمامــة التــي حازهــا النبــي ابراهيــم 
بطلــب مــن اهلل كــا يف ســورة البقــرة لــه ولثلــة متعاقبــة سلســلة مــن ذريتــه مــن نســل 
اســاعيل، اي مــن بنــي هاشــم ولســيد االنبيــاء، والــذي نالــه ابراهيــم وذريتــه هــو 
ان ســاكم املســلمن، يعنــي درجــة اصطفــاء خــاص علــوي يف درجــات وطبقــات 

اإلمامــة.

 وغايــة االصطفــاء الــذي يف الطائفــة االوىل مــن آيــات الدائــرة الثانيــة ويف
الطائفــة الثانيــة مــن آيــات اصطفــاء الدائــرة الثانيــة هــو مقــام الطائفــة الثالثــة وهــو 
الشــهادة، يف قولــه تعــاىل:    ُّ مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  

حض      1َّ، عــى الـ)نــاس(، وليــس عــى خصــوص أمتكــم أمــة اإلســام.

ــى  ــهداء ع ــوا ش ــس لتكون ــاس ولي ــى الن ــهداء ع ــوا ش ــة لتكون ــظ يف اآلي واللف
 أمتكــم، ولفظــة النــاس شــاملة لــكل النــاس مــن األولــن واألخريــن عامــة، نظــري

خطــاب القــرآن بـــ )يــا أهيــا النــاس(، ويتبــن مــن القــرآن مــن خــال لفــظ )النــاس( 
ــدة  ــة الوحي ــي الثل ــاعيل ه ــن إس ــم م ــي إبراهي ــة النب ــن، أن ذري ــن واآلخري األول
التــي شــهد هلــا القــرآن أنــم شــهداء عــى األولــن واآلخريــن والقــرآن كتــاب إهلــي 

حلقائــق وحيانيــة وليــس كتــاب بشـــر.

وكتــاب اهلل تعــاىل الــذي نــزل عــى احلبيــب املصطفــى حممــدo يثبــت ان لبنــي 
هاشــم مقامــًا خاصــًا وهــو مقــام الشــهادة عــى كل النــاس مــن األولــن واآلخريــن 

)1( سورة احلج، اآلية: 78.
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 ثــم يــأيت بعــد ذلــك دور الشــهداء الذيــن خيتصــون بأممهــم كــا قــال تعــاىل يف ذكــر
االنبياء باستثناء اخلاتمo     ُّ   ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي 
ــه تعــاىل:     ُّ...  مح  جخ  مخ  جس  حس   ــم يف قول ــن مري ...      1َّ وعــن عيســى ب

خسمس  حص  خص  مص  جض  حض  خضمض ...     2َّ.

فالنبــي ابراهيــم عــى نبينــا وآلــه وعليــه الســام كان حنيفــًا مســلًا باألصــل كــا 
ــاىل :     ُّ جت  حت  خت  مت  هت  مث  حج   ــه تع ــران يف قول ــورة آل عم يف س

مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس      3َّ.

ــك  ــد ذل ــاه بع ــًا: أعط ــوة، وثالث ــًا: النب ــلًا، وثاني ــًا مس ــم حنيف أوالً: كان ابراهي
الرســالة، ورابعــًا: بعــد ذلــك اخللــة وخامســًا: أعطــاه اإلمامــة يف قولــه تعــاىل:     ُّ ني 
ىي  يي  جئ  حئ  خئمئ  هئ  جب  حب  خب  مبهب  جت  حت  ختمت  هت  مث  حج  

ــه باإلمامــة، وسادســًا: بعــد ذلــك دعــا لنفســه  ــم دعــا لذريت مج  جح      4َّ، ث

ــة  ــة بالدرج ــة االصطفائي ــس باإلمام ــم ولي ــيء أعظ ــه ب ــاعيل ولذريت ــه اس والبن
ــم  ــو اعظ ــذي ه ــليم ال ــام التس ــى مق ــه ان يعط ــه ولذريت ــا لنفس ــل دع ــطة، ب املتوس
ــذي  ــاء األول ال ــوة والدع ــرة للدع ــي مغاي ــة، وه ــة العام ــة االصطفائي ــن اإلمام م
دعــا بــه، أي بعدمــا أعطــي اإلمامــة ودعــا هبــا لذريتــه، وهــذه البحــوث قــد تقدمــت 
اإلشــارة إليهــا كــا بينهــا اهــل البيــت فهــي اشــارات وحقائــق عظيمــة يف القــرآن 

دالــة عــى ذلــك.
)1( سورة النحل، اآلية: 89.

)2( سورة املائدة، اآلية: 117.
)3( سورة آل عمران، اآلية: ٦7.

)4( سورة البقرة، اآلية: 124.
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الشــاهدان  هــا  وحــزة  »فجعفــر   الصــادق عــن  الروايــة  وردت  وقــد 
للنبيــاء بــا بلغــوا«1، وقــول النبــيo هلــا: »يــا جعفــر يــا حــزة اذهبــا 
ــهدان( اي  ــزم، )يش ــوح وألول الع ــهدان لن ــا يش ــغ«2، فه ــد بل ــه ق ــه أن ــهدا ل واش
انــا يف كيــان املحكمــة اإلهليــة يــوم القيامــة وبــاب احلســاب واجلــزاء، يوثقــان أداء 
ووفــاء كل نبــي ووفــاء انبيــاء أول العــزم للمســؤولية، ومقــام الــذي يوثــق منطقيــًا 
ــق )بالفتــح( أو دون  ــق )بالكســـر( برتبــة املوثَّ أعظــم مــن املوّثــق لــه، وال يكــون املوثِّ
ــو  ــق ه ــدر املوثِّ ــون مص ــن أن يك ــد م ــل الب ــد، ب ــر زائ ــل أم ــا حص ــق، وإال مل املوثَّ

ــة. االعــى رتب

ــي،  ــوح ولــكل نب ــل ن ــإذا كان شــأن حــزة وجعفــر أن يشــهدا ألول العــزم مث ف
ــات أخــرى، والكلينــي أورد هــذا  ــة الــكايف وأمثاهلــا مــن رواي كــا هــو مفــاد رواي
املفــاد وهــو مــن أوتــاد الشــيعة وال يعقــل ان يــودع روايــة خيالــف مضمونــا أصــول 
وقواعــد املذهــب وال يعقــل أنــه ال يبتنــى ذلــك وليــس ذلــك مبنيــا عــى كــون كل 
روايــات الــكايف صحيحــة، وانــا نحــن بصــدد انــه يســتحيل أن يكــون متــن هــذه 
الروايــة شــنيعًا والعيــاذ بــاهلل ومــع ذلــك أوردهــا الكلينــي، والروايــة ال تقتــر عــى 
الكلينــي فقــط، بــل لقــد تداوهلــا علــاء رواة االماميــة قبــل قــرون فقــد رواهــا هــو 
عــن شــيخه حممــد بــن حييــى العطــار وهــو مــن أعــام الطائفــة وهــو رواهــا عــن 
شــيخه إمــا أحــد بــن حممــد بــن عيســى األشــعري مــن زعــاء علــاء قــم أو البقــي 
وهــو اآلخــر مــن أعــام الطائفــة وكذلــك رويــت عــن مجيــل بــن صالــح األســدي 

)1( الكايف الشـريف: ج8، ص2٦7.
)2( املصدر السابق نفسه.
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.والكاظــم وهــو الثقــة الوجــه يف الطائفــة ومــن أصحــاب الصــادق

ويتســاءل كيــف ُيعطــى هــذا الشــأن حلمــزة وجعفــر وهــل هلــذا الشــأن أصــل يف 
القرآن؟

إذ البــد مــن عرضــه عــى حمكــات الكتــاب والســنة القطعيــة، وبماحظــة 
 ســورة البقــرة وســورة احلــج بــل وســائر مــا ورد مــن اآليــات يف أهــل البيــت
ــه ملــا  التــي تقدمــت يف الطوائــف الســابقة كــا مــر مفصــًا، يــرى مطابقــة مضمون
تؤصلــه هــذه الطوائــف مــن اآليــات ومــا تذكــره مــن الوصــف لذريــة اســاعيل مــن 
ابراهيــم بوصــف فــوق مقــام النبــي ابراهيــم، وهــذا املفــاد آليــات الســورة ليــس 
ــك،  ــا ذل ــات مقتضاه ــاظ اآلي ــاين ألف ــق مع ــل حقائ ــف ب ــهيًا لعواط ــًا وال تش ختي
كــا هــو أيضــًا مفــاد آيــة املــودة ذلــك االختصــاص ببنــي هاشــم دون غريهــم مــن 

ــة )أســكنت مــن ذريتي...هتــوي إليهــم(، وغريهــا. ــاء وكــذا آي األصفي

وهــذه اخلارطــة والصــورة التــي يرســمها لنــا القــرآن الكريــم ليســت اعتباطــًا او 
جزافــًا؟ وانــا هــي حقائــق ينّبهنــا عليهــا وأن خارطــة األصفيــاء والرســل وغريهــم 
هــي خارطــة صــورة منظومــة كبــرية، وذلــك إعــدادًا ملــا ســيأيت مــن الفصــل الاحق 

مــن عــامل الدنيــا املســمى يف الروايــات األوىل واآلخــرة مــن الدنيــا.

فضــًا عــن العــوامل الاحقــة فــإن مــا مــّر مــن عــامل الدنيــا أقــل مما ســيأيت مــن ُعْمِر 
ــا، املشــار إليهــا يف القــرآن الكريــم باســم العاقبــة، وحســب تلــك الروايــات  الدني
ان زمــن الدنيــا مــن بدايتهــا إىل زمــان ظهــور دولــة حممــد وآل حممــد صلــوات اهلل 
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عليهــم هــو مخــس مدهتــا والباقــي أربعــة أمخــاس مدهتــا وعمرهــا.

وهــذه العشـــرون باملئــة مــن عمــر الدنيــا األول هــي عبــارة عــن دورة تدريبيــة 
ــذه  ــا، وه ــر الدني ــن عم ــي م ــيأيت الباق ــم س ــر، ث ــض البشـ ــة لروي ــة متهيدي وروض
ــس  ــا لي ــم لن ــرآن الكري ــا الق ــي يبينه ــج الت ــة احلج ــط يف منظوم اخلارطــة واخلرائ

ــًا!  اعتباط

بــل ألجــل حتملنــا املســؤولية يف كيفيــة التعاطــي مــع الدولــة اإلهليــة اآلتيــة 
وسلســلة مراتــب القــادة فيهــا، وال بــد لنــا ان نعــرف املراتــب والصاحيــات، التــي 
ــا بعدهــا  ــا فيهــا ومل ــات للرئاســة العلي تعطــى هلــم كــا نعــرف املراتــب والصاحي

مــن املقامــات.

ومعرفــة الصاحيــات واملراتــب للحجــج املصطفــن رضورة البــد منهــا يف 
التعامــل مــع الدولــة اإلهليــة، نظــري األمهيــة والتحفــظ البالــغ الــذي يوليــه البشـــر يف 
التعامــل مــع دوهلــم بعنايــة فائقــة يف معرفــة ماهيــة صاحيــات رئيــس اجلمهوريــة، 

وصاحيــة رئيــس الــوزراء ونائــب رئيــس الــوزراء، وصاحيــات النــواب.

ــن  ــدف م ــا اهل ــواب؟ وم ــات الن ــى صاحي ــاس ع ــور والن ــرف اجلمه ــاذا يتع مل
وراء ذلــك؟ وملــاذا يــر البشـــر عــى معرفــة صاحيــات الــدول مــع بعضهــا 
البعــض، أو صاحيــات جملــس األمــن، أو معرفــة األعضــاء الدائمــن وغــري 
ــام  ــع النظ ــل م ــة التفاع ــط إدارة ومراقب ــو ضب ــك ه ــة يف كل ذل ــن، واحلكم الدائم

ــا. ــي معه ــك يف إعطــاء األدوار والتعاط ــى ذل ــم ع الــدول القائ
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بينــا اجلهــل وعــدم املعرفــة يــؤدي إىل انفــات املســؤوليات واهلــرج والفــوىض، 
ــن  ــرد م ــكل ف ــم ل ــط وينظ ــأن يضب ــذوي الش ــات ل ــات واملقام ــة الصاحي فمعرف
ــال  ــا احل ــاة، بين ــان احلي ــن وأم ــش بأم ــة والعي ــة املواطن ــة هبوي ــة معرف ــراد االم اف
والشــأن بالنســبة إىل الدولــة اإلهليــة أعظــم نظــًا مــن النظــام البشـــري، وإذا كان يف 
النظــام البشـــري هــذا املســتوى مــن التدقيــق وإذا كان هــذا التعقيــد والتشــديد يف 
التقنــن للقوانــن الوضعيــة وهبــذا التصويــر لأمــور، فــا ظنــك باحلــال يف النظــام 

ــه وال عبــث. اإلهلــي، واألمــر ليــس بفــوىض وال لعــب في

ــا  ــم لن ــم يرس ــرآن الكري ــر، فالق ــري وأكث ــك بكث ــن ذل ــم م ــام أعظ ــو نظ ــل ه ب
ــاء، فضــًا عــن  ــة يف احلجــج واألصفي ــة الثاني ــرة االصطفائي ــة الدائ ــة ومرتب موقعي

 .الدائــرة األوىل ألئمــة أهــل البيــت

ومــّر بنــا يف آيــات ســورة البقــرة أن مفادهــا شــامل بنحــو القطــع آلبــاء النبــي بــا 
ــات ســورة احلــج، ومقتــى ذلــك وجــود نــص  ــد، وكذلــك عمــوم مفــاد آي تردي
قطعــي مــن القــرآن عــى أن يف بنــي هاشــم ثلــة اصطفائيــة ثانيــة غــري األربعة عشـــر، 
منهــا قولــه تعــاىل:    ُّ جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي...     1َّ 
ــاىل:     ُّ لك   ــه تع ــم يف قول ــي ابراهي ــاء النب ــف دع ــرف يص ــورة الزخ ــا يف س وك
ــاء  ــة أو إصطف ــة والوصاي ــل اإلمام مك  ىك  يك  مل  ىل  يل     2َّ أي جع

 األمــة املســلمة -وهــي درجــة تســليم إصطفائــي عــاٍل عــى االصطفــاء العــام
 يف اإلمامــة االصطفائيــة العامــة -يف سلســلة عقبــه إىل يــوم القيامــة، مــن دون

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.
)2( سورة الزخرف، اآلية: 28.
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انقطــاع فيهــا، يف كل سلســلة أوالد اســاعيل الذيــن كانــوا آبــاء وأجــداد النبــي إىل 
عبــد اهلل وأب طالــب هــم مــن السلســلة االصطفائيــة بنــص القــرآن الكريــم.

A  َّ    ىن  ين  جه  مه ُّ      
أعظم اإلصطفاء 

وهلــم درجــة اصطفــاء فــوق إصطفــاء نبــوة بقيــة أول العــزم، ومــن ثــم وصفــت 
ــاىل:    ُّ من  ىن  ين  جه  مه  ىه   ــه تع ــة يف قول ــن الذري ــة م ــذه األم ه
يه  جي  حي  خي ...    1َّ وهــذا تنصيــص مــن القــرآن أن األمــة 

بدرجــة التســليم اإلصطفائــي العــال التــي هــي حمــل دعــوة إبراهيــم وإســاعيل مــن 
ذريتهــا هــي خــري أمــة أخرجــت للنــاس مجيــع الناس مــن األولــن واآلخريــن ال يف 
خصــوص املســلمن، وقــد تبــن أن دخــول الدائــرة الثانيــة االصطفائيــة مــن أهــل 
البيــت قطعــي يف هــذه األمــة مــن ذريــة إبراهيــم وإســاعيل، وهــذه آيــة أخــرى 
 ــة اصطفــاء أهــل البيــت ــة هــي األخــرى عــى أفضلي يف ســورة آل عمــران دال
 -الشــامل للدائرة الثانية - عى ســائر املصطفن من األنبياء واملرســلن وأوصيائهم 
وكــا نــص القــرآن يف ســورة البقــرة عــى ذلــك أيضــًا، ونــص عــى ذلــك أيضــًا يف 
آية سورة احلج     ُّ... خئ  مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  
هتمث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  

ــه باملســلمن �مص  جض  حض      2َّ، أن إبراهيــم أبوهــم وهــو الــذي ســاهم يف دعائ

)1( سورة آل عمران، اآلية: 11٠.
)2( سورة احلج، اآلية: 78.
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بدرجــة تســليم اصطفائــي طمــع فيهــا النبــي إبراهيــم بعــد نيلــه اإلمامــة 
 العامــة، ومــن ثــم وصفــوا بأنــم شــهداء عــى كل النــاس وهــذا مقــام يف الشــهادة 
مل ينَْلــُه ســوى ســيد األنبيــاء فوقهــم، وهــذا الرتيــب هــو الــذي رســمه لنــا القــرآن 

الكريــم.

ــا  ــة بينه ــم، وهــذه السلســلة املنظوم ــرآن الكري ــا يف الق ــا جحــد م وال يســوغ لن
ــات  ــة ورواي ــام اإلمام ــن مق ــات تب ــم يف رواي ــرآن الكري ــت يف الق ــل البي أه
ــة العامــة وهــذه هــي درجــة  ــّن مــا هــو فــوق مقــام اإلمامــة االصطفائي أخــرى تب

االصطفــاء التــي اعطيــت لبنــي هاشــم، وياحــظ اخلطاب يف ســورة احلــج     ُّ حت  
خت  مت      َّ 1 خاّصــًا لبنــي هاشــم فقــط، كــا هــم الذيــن خصهــم اهلل باإلنــذار 

 يف اول الدعــوة االســامية كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ يب  رت  زت     َّ  2،
بالدائــرة  املتمثلــة  الرســول األعظــمo للمصطفــن مــن عشــريته  بــن  وقــد 
االصطفائيــة األوىل والثانيــة مــن بنــي هاشــم أنــم قيــادة يف أعظــم دولــة إهليــة وهــي 

ــاء. ــة ســيد األنبي دول

)1( سورة البقرة، اآلية: 1٥3.
)2( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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ــم  ــي هاش ــاءo لبن ــيد االنبي ــال س ــد ق ــم، ولق ــة هب ــؤوليات خاص ــذه مس وه
»بعثــت إليكــم بخاصــة«1 وهــذا النــص يف مســتفيض روايــات الفريقــن، أي إنــه 
ــوح ــم وال ن ــة إبراهي ــذه البعث ــظ هب ــة ومل حي ــة خاص ــم بمأموري ــي هاش ــث إىل بن  بع

ــن  ــون م ــة املصطف ــؤولية العظيم ــذه املس ــي هب ــا حظ ــى، وإن ــى وال عيس وال موس
ــة، وقــد بعــث هلــم أعظــم نبــي يف الوجــود  ــرة األوىل والثاني بنــي هاشــم مــن الدائ
بمأموريــة خاصــة دون ســائر العاملــن، وقــد ُروي ذلــك عنــد العامــة بشــكل 

ــًا. ــتفيض أيض ــو مس ــة بنح ــرق اخلاص ــك يف ط ــتفيض، وكذل مس

A وحدة اخلطاب يوم الدار ويوم الغدير 
ــاب  ــة يف الكت ــاد األدل ــو مف ــل ه ــول ب ــن الق ــططًا م ــوًا وال ش ــس غل ــذا لي وه
بنــي  يف  االصطفــاء  دور  مــدى  وتبــّن  عظيــم  مــؤدى  ذات  وهــي  والســنة، 
 هاشــم الدائــرة األوىل والدائــرة الثانيــة، وخطبــة ســيد األنبيــاء يف يــوم الــدار 
ــا  ــر ب ــوم الغدي ــيo يف ي ــة النب ــاد خطب ــن مف ــي ع     ُّيب رت  زت     َّ  ه
تتضمــن مــن أمــور، وقــد ذكــر النبــي يف خطبــة الغديــر ّكًا مــن الدائــرة االصطفائية 
 األوىل االربعــة عشـــر معصومــًا، فاطمــة واحلســن واحلســن وذكــر املهــدي باالســم

القربــى: ج1، ص272، نظــم درر  لــذي  املــودة  ينابيــع  ابــن كثــري: ج٦، ص1٦8،  )1( تفســري 
األحاديــث  جامــع  ص393،  ج3،  أحــد:  مســند  ص77،  ج1،  احلنفــي:  الزرنــدي  الســمطن- 
ــز  ــة ألحــد بــن حنبــل ج2، ص712، كن جلــال الديــن الســيوطي: ج3٠، ص94، فضائــل الصحاب
العــال: ج12، ص148، جممــع الزوائــد: ج8، ص٥32، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، ج1، 
ــة- ــف الغم ــرار، ص: 1٦9، كش ــام األب ــب إم ــار يف مناق ــاح األخب ــون صح ــدة عي  ص: ٥43، عم
-يف معرفــة األئمــة، ج1، ص: 327، بحــار األنــوار، ج38، ص: 343، ســعد الســعود للنفــوس 

منضــود، ص: 1٠٥، رشح نــج الباغــة البــن أب احلديــد، ج13، ص: 212.
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مــن التســعة مــن ولــد احلســن، كــا قــد ذكــر حــزة وجعفــر مــن الدائــرة 
الثانيــة. االصطفائيــة 

وال خيفــى ان نســخ خطبــة الغديــر ليســت واحــدة، بــل هــي متــون عديــدة، وقــد 
ــر  ــي عشـ ــف اثن ــد أّل ــر( أن أحــد علــاء العامــة ق ــي يف )الغدي ذكــر العامــة األمين
ــت  ــذه ليس ــراث وه ــذا ال ــظ هل ــو حف ــر وه ــة الغدي ــون خطب ــرق ومت ــدًا يف ط جمل

خطبــة وحســب وانــا هــي نــباس عظيــم ملســار األمــة.

ــا يف  ــام األوىل ك ــام اإلس ــل أي ــدار، يف أوائ ــوم ال ــول اهلل o يف ي ــة رس وخطب
بيانــات أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم هــو عنــد نــزول اآليــة الكريمــة مــن قولــه 
تعــاىل:    ُّ يب  رت  زت     َّ  وقولــه تعــاىل:    ُّ من  ىن  ين     1َّ واآليــة 
ــايف  ــه ال ين ــش، إالّ أّن ــام قري ــالة أم ــار بالرس ــاب اإلجه ــت يف اخلط ــة وإن نزل الثاني
نزوهلــا يف يــوم الــدار أيضــًا ألن اآليــة الواحــدة كانــت تنــزل عــدة مــرات، وهلــا يف 
كل مــرة أســباب للنــزول، كــا أشــري إىل ذلــك يف زيــارة اإلمــام اهلــادي جلــده أمــري 
املؤمنــن يف يــوم الغديــر    ُّ من  ىن ين      َّ  أنــا نزلــت عى النبيo ان اصدع 
بواليــة عــي وواليــة الدائــرة األوىل مــن أهــل البيــت والثانيــة بعــده للمصطفــن مــن 
بنــي هاشــم، ومفادهــا مثــل مــا نــزل يف يــوم الغديــر مــن قولــه تعــاىل:     ُّ مب  نب  ىب  
يب  رت  زتمت  نت  ىت  يت  رث  زث  مثنث...     َّ والتهديــد الــذي نــزل2 

)1( سورة احلجر، اآلية: 94.
ــب(: ص٦2،  ــن أب طال ــي ب ــند ع ــار )مس ــب اآلث ــبي: ج2، ص319-321؛ هتذي ــخ الط )2( تاري
ح127؛ البغــوي يف معــامل التنزيــل: ج3، ص4٠٠؛ ودالئــل النبــوة: ج2، ص178؛ ألب نعيــم: 
ص42٥، ح331؛ شــواهد التنزيــل: ج1، ص48٥، ح٥14؛ تاريــخ مدينة دمشــق: ج42، ص148، 

ــة 4933. ترمج
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يف قولــه تعــاىل:     ُّيب  رت  زت     َّ  هــو عــى نمــط التهديــد مــن اهلل لســيد 
االنبيــاء يف يــوم الغديــر إن مل يبّلــغ ان عليــًا والدائــرة األوىل خلفــاؤه مــن بعــده ومــن 
ــا  ــي رواه ــات الت ــا يف الرواي ــم ك ــم ووزراؤه ــة أعوان ــة الثاني ــرة االصطفائي الدائ

الفريقــان.

ــة  ــه دول ــم ل ــا أن ابراهي ــاء، وك ــيد األنبي ــة س ــي دول ــة ه ــدول اإلهلي ــم ال وأعظ
 اصطفائيــة هــي دولــة إبراهيــم وآل إبراهيــم، كــا أشــري إليهــا يف قولــه تعــاىل:

    ُّىي  يي  ٰذ  ٰر  ٰى            ٌّ       ٍّ       َّ             ُّ       ّٰ رئ   زئ  مئ   نئ   
زب     1َّ. رب   يئ   ىئ  

كذلــك دولــة موســى وآل موســى، كــا أشــري إليهــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ مخ  جس   
حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حض  خض  مض  حط 

مظ  جع  مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مفحق  مق  جك  حك  خك 

لك  مك  جل  حل     2َّ.

حســب بيانــات القــرآن، وعنــوان آل موســى يــراد بــه دولــة إهليــة، وبيــت 
ــة،  ــة اصطفائي ــه دول ــراد ب ــرآن، ي ــى يف الق ــظ آل موس ــرد لف ــا ي ــي، فعندم اصطفائ
ــوان آل يعقــوب ــك عن ــة أو عشــائرية وكذل ــة قبائلي ــات عصب ــراد تعصب ــس امل  ولي
     ُّ       ٌّ            ٍّ           َّ      ُّ            ِّ                      ّٰ رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب

 مب  نب  ىب  يب  رتزت  مت  نت  ىت      َّ  3.

)1( سورة النساء، اآلية: ٥4.
)2( سورة البقرة، اآلية: 248.

)3( سورة مريم، اآليتان: ٥-٦.
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أو عنــوان آل عمــران أو آل داود، كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ حص   خص  مص  جض  حض  
خض  مض  حط  مظ  جع  معجغ  مغ  جف  حف  خفمف  حق  مق  جك  

حك      َّ 1.

الــدول االصطفائيــة بــا فيهــا مــن  فهــذه بيــوت ودول اصطفائيــة، وهــذه 
رؤســاء دوهلــم ابراهيــم وموســى وعيســى وداود ويعقــوب هــم يف ظــل 
الدولــة اإلهليــة الكــبى دولــة يــس وآل يــس ونظــري موقعيــة أفــراد الدائــرة الثانيــة 
يف دورهــم وواليتهــم ونفوذهــم مــن بنــي هاشــم هــو نظــري املديــر العــام يف وزارة 
دولــة عظمــى حيــث يكــون نفــوذه أعظــم مــن نفــوذ رئيــس دولــة وســطى يف النظــام 

البشـــري وهــذا املفــاد واملعنــى منطقــي وعقائــي يتفهمــه العقــاء مــن البشـــر.

وهكــذا احلــال يف بنــي هاشــم عندمــا خياطبهــم ســيد االنبيــاء يف روايــات متواترة 
عنــد الفريقــن يــوم الــدار عنــد نــزول قولــه تعــاىل:    ُّ يب  رت  زت     َّ »إّن 
اهلل تعــال أرســلني إليكــم يــا بنــي هاشــم خاصــة«2 وهــذا االختصــاص عــى الرغــم 

مــن وجــود وحيــاة أربعــة أنبيــاء إليــاس، وإدريــس، واخلــر، وعيســى.

وهــم مأمــورون بإتبــاع ســيد االنبيــاء ومأمــورون ان يصّلــوا بصاة ســيد االنبياء 
 ومأمــورون أن يتخــذوا شـــريعة وملــة ســيد االنبيــاء ووليهــم بعــد رســول اهلل

عي بن أب طالب وفاطمة واحلسن واحلسن وبقية األئمة من الدائرة األوىل.

إذ ال يتوهــم ان ســيد االنبيــاء بعــث للبشـــر خاصــة دون االنبيــاء، بــل بعثــة ســيد 

)1( سورة سبأ، اآلية: 13.
 .2( تقريب املعارف: ص193، النص عى إمامة األئمة(
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االنبيــاء لــكل االنبيــاء، الشــامل لأنبيــاء الذيــن يف الــبزخ فهــم مأمــورون باالنقياد 
لســيد االنبيــاء وليســت واليــة ســيد االنبيــاء وشـــريعته ودينــه خمصوصــة باألحيــاء 

يف األرض فقــط.

إذ ان ســيد االنبيــاء بعــث لكافــة املخلوقــات ولــكل االنبيــاء يف كل العــوامل، فقــد 
ــم موســى، ومــن ثــم كان كتــاب ســيد  ــم عيســى ويعّل ــم ويعّل ــم ابراهي بعــث ليعّل
األنبيــاء مهيمنــًا عــى كل الكتــب الســاوية، )مهيمــن( اي فيــه علــوم إهليــة وحيانيــة 
إهليــة ال يعلمهــا أولــو العــزم مــن قبــل، فتعــم بعثــة النبــي االعظــمo مجيــع االنبياء 

وإن كانــوا يف الــبزخ اآلن.

كــا أن كل مائكــة الســاوات واألرضــن مأمــورون بالطاعــة واالنقيــاد إىل 
ــه تعــاىل:    ُّ جم  حم  خم  مم  ىم      1َّ،     ُّ يي  جئ   خليفــة اهلل كــا هــو مفــاد قول
ــواء يف األرض أو  ــم س ــة وطبقاهت ــع املائك ــامل جلمي حئ  خئ  مئ     2َّ ش

يف الــبزخ أو يف العــوامل الفوقيــة األخرويــة، كرضــوان خــازن اجلنــان الــذي مكانــه 
 يف الســاء الســابعة والــذي بيــده مقاليــد اجلنــان األبديــة التــي عرضهــا الســاوات

واالرض بــل ومــا فــوق ذلــك فاحــظ هــذه اخلارطــة واملنظومــة يف القــرآن الكريــم 
 .التــي بينهــا لنــا اهــل البيــت

ــه  ــك ومكان ــك مال ــوان، وكذل ــك رض ــا وكذل ــب العلي ــان يف املرات ــع أن اجلن م
وموقعــه ليــس يف األرض وال يف الســاء األوىل وال الثانيــة وال الثالثــة.

)1( سورة البقرة، اآلية: 3٠.
)2( سورة البقرة، اآلية: 34
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بــل األمــر بالســجود شــامل عام -كــا أوضح ذلك أهــل البيــت يف بيانات 
القرآن-لرضــوان ومالــك وارسافيــل وعزرائيــل وميكائيــل وجبائيــل وغريهم من 
أصنــاف وطبقــات املائكــة، كلهــم كانــوا مأموريــن بالســجود آلدم، وذلــك ألن يف 
صلبــه حممــدًا وآل حممــد كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ يي  جئ  حئ  خئ  مئ  
�هئ  جب  حب ...     1َّ، وقوله تعاىل:     ُّزن  من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي  مي      2َّ،

وقولــه تعــاىل:     ُّ ىي  يي  جئ  حئ  خئ  مئ  هئ  جب  حب      3َّ كلهــم انقــادوا 
. له

 فــإن كان االنبيــاء يبعثــون ألممهــم خاصــة يف حياهتــم فرســول اهللo بعــث
ــة املخلوقــات قــال تعــاىل:  لســائر املخلوقــات مــن االنــس واجلــن واملائكــة وبقي

  ُّ اك  لك  مك  ىك  يك     4َّ مل يبعــث ألهــل األرض خاصــة وال 
خلصــوص أهــل الــبزخ أو ألهــل الســاوات أو ألهــل اجلنــان أو ألهــل النــريان، 
 بــل بعــث رحــة للعاملــن ولــكل العاملــن وال تلتفــت إىل ضيــق األفــق الــذي يصّوره 
مجلــة مــن كتــب علــم الــكام أو الكتــب الفلســفية، إذ خارطــة كتــب الوحــي 

عظيمــة.

ال كــا يظــن بنظــرة ســاذجة للتلــوث بظلــات الفكــر املنحــرف مــن القــول إّننــا 
ال نحتــاج إىل روايــات أهــل البيــت، فــإىل مــن يرجــع هــؤالء؟

)1( سورة البقرة، اآلية: 34.
)2( سورة ص، اآلية: 71.
)3( سورة ص، اآلية: 72.

)4( سورة األنبياء، اآلية: 1٠7.
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هــل إىل حمبــوس أريض وتــراب وطينــي؟ وأن حيبــس يف األرض مــع نتــاج البشـــر 
فهــذا شــأنه، ومــن الغفلــة بمــكان ان يرغــب يف املعلــم البشـــري ويســتخف باملعلــم 
اإلهلــي، وإذا كان األمــر هبــذه الســذاجة فاملصــري هــو التقاعــس والتقوقــع واحلبــس 
يف نتــاج األرض، وهــو نظــري شــعار منهــج )حســبنا كتــاب اهلل(، بينــا املعلــم اإلهلــي 
هــو عــن صافيــة، بخاف كــدورة النتاج البشـــري، والقــرآن وإن كان عينــًا صافية، 

لكــن البــد مــن اهلــادي إىل هــذه العــن الصافيــة وهــو املعلــم اإلهلــي.

ــه ليســت خاصــة اىل أهــل األرض فقــط  ــاء صلــوات اهلل علي ــة ســيد األنبي فبعث
وإنــا هــي للعاملــن كــا يف قوله تعــاىل:     ُّ اك  لك  مك  ىك  يك      َّ  فلم 
ــن، وهــذه املســاحة  ــل للعاملــن مــن األولــن واآلخري ــه لعــامل واحــد، ب تكــن بعثت
املهولــة العظيمــة التــي هييمــن عليهــا ســيد االنبيــاء واليــة ورســالة يف بعثــة ألهــل 
الدنيــا وألهــل اآلخــرة وللحــور العــن يف اجلنــان وألهــل النــريان ولغريهــم، مــن 

بقيــة املخلوقــات.

ويف ظــل هــذه البعثــة العظيمــة واملســؤولية العوامليــة يؤمــر النبــيo مــن قبلــه 
تعــاىل أن يعقــد جملســًا وحمفــًا خطــريًا وعظيــًا يذكر يف قولــه تعــاىل:    ُّ  يب رت 
�زت    َّ  1 وورد يف روايــات الفريقــن املتواتــرة قــول رســول اهلل o»بعثت إليكم

يا بني هاشم خاصة«2 وأكثر الروايات وردت بلفظ )بخاصة(

)1( سورة الشعراء، اآلية: 214.
)2( الســرية النبويــة البــن كثــري: ج1، ص4٥9؛ جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: ج8، ص3٠2؛ 
جواهــر املطالــب البــن الدمشــقي: ج1، ص71؛ ينابيــع املــودة لــذوي القربــى للقنــدوزي: ج1، 

ص312؛ نظــم درر الســمطن للزرنــدي احلنفــي: ص82.
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ــي  ــم لبن ــص عظي ــذا ختصي ــة( وه ــاس بعام ــت إىل الن ــط )وبعث ــم فق ــي لك يعن
ــا  ــم ي ــاء، ولكــن أنت ــا فيهــم األنبي ــاس ب ــكل الن هاشــم، أي األمــور العامــة هــي ل

ــة. ــور خاص ــم أم ــم لك ــي هاش بن

وهــذا التهويــل والتعظيــم ملكانــة بنــي هاشــم االصطفائيــة كمعلــم إهلــي تشــري 
إليــه عــدة ســور منهــا ســورة البقــرة وســورة احلــج، املتمثــل بأهــل البيــت، كا 
يشــري إىل املعلــم اإلهلــي ســورة الواقعــة:     ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم      َّ  1 
 مكنون يعني حمفوظ يف املراتب عليا     ُّ ىم يم       َّ  ال يصل إليه     ُّ جن  حن      َّ 2 
 فاحــظ هــذا التصويــر والرســم القــرآين ملكانــة القــران أنــه يف مراتــب العليــا، وانــه

    ُّ ىم يم  جن  حن      َّ أي أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم )أهــل آيــة 
التطهــري( و   ُّ من  ىن  ين  جه     َّ  3 تصويــر يؤكــد علــو مرتبــة القــرآن يف امللكوت 

وأنــه يتنــزل     ُّ ىه  يه  جي  حي     َّ  4.

ــل  ــا أه ــة وأن باهب ــة امللكوتي ــة العلوي ــر للحقيق ــذا التصوي ــّك يف ه ــل تش أي فه
القــرآن   بيــان  يف  صافيــة  عــن  رواياهتــم  وأن  باملطهريــن،  املوصوفــون   البيــت 
    ُّ مي  ىي       َّ  األخروي واألبدي      ُّ يي  ٰذ      ٥َّ هبذه احلقيقة وإذا كذبتم بأن 
ــة  ــار، فهــم العــن الصافي ــة فــإن مصريكــم إىل الن اهــل البيــت العــن الصافي
 للقــرآن، وهــم حقيقــة واحــدة مــع القــرآن ومــن يكــذب بذلــك فمصــريه إىل النــار

)1( سورة الواقعة، اآليتان: 78-77.
)2( سورة الواقعة، اآلية: 79.
)3( سورة الواقعة، اآلية: 8٠.
)4( سورة الواقعة، اآلية: 81.
)٥( سورة الواقعة، اآلية: 82.
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    ُّ مي  ىي     َّ  رزقكــم األبــدي وهــو مصريكــم    ُّ يي  ٰذ     َّ  أي جتعلونــه 
ــاب اهلل. ــبنا كت ــن، وتلتبســون شــعار َحْس ــة الثقل ــة بمعي ــذه احلقيق الكــذب هب

ــي  ــط لبن ــج فق ــورة احل ــم يف س ــران الكري ــاب يف الق ــاص اخلط ــظ اختص فاح
زن   رن   مم  ام   يل   ىل   مل   تعــاىل:    ُّ  قولــه  وهــو  هاشــم 
من  نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي  مي  ني  ىي  يي  جئحئ  خئ  

مئ  هئ  جب  حب  خب  مب  هب  جتحت  خت  مت  هتمث  حج  مج  

جح      1َّ أي هــؤالء أنفســهم الذيــن يذكرهــم اهلل عــى لســان إبراهيــم يف قولــه 
ــة  ــن ذري ــم م ــؤالء ه ــاىل:    ُّ نت  ىت  يت  رث  زث  مث  نث  ىث  يث      َّ وه تع
إســاعيل وليســوا مــن ذريــة إســحاق،    ُّ ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  

مك  ىك  يك  مل  ىل  يل     2َّ.

فلــم يوّجــه اخلطــاب القــرآين يف ســورة احلــج إىل النبــي إبراهيــم وال يف ســورة 
إبراهيــم    ُّ مك  ىك  يك  مل  ىل  يل    َّ  إىل يوســف أو إىل موســى أو إىل 
ــل  ــة أله ــة االصطفائي ــرة الثاني ــن الدائ ــة ب ــرى قرآني ــة أخ ــذه مفاضل ــى، وه عيس
ــا  ــف وزكري ــوب ويوس ــى ويعق ــى وعيس ــس موس ــزم، ألي ــة أول الع ــت وبقي البي
وحييــى كلهــم مــن آل إســحاق، فلــاذا مل جيعلهــم القــران حمــورًا يف الواليــة والغايــة 
يف     ُّ ىل  يل     َّ  وال ريــب أن ذريــة إبراهيــم مــن إســاعيل مــن أهــل البيــت 

ــرة األوىل. ــة كــا تشــمل الدائ ــرة الثاني ــاء وأجــداد النبــيo مــن الدائ تشــمل آب

)1( سورة احلج، اآليتان: 78-77.
)2( سورة إبراهيم، اآلية: 37.
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وانــا حــر   ُّىل يل     َّ  اىل الدائــرة االوىل والثانيــة مــن بنــي هاشــم فهــم 
مركــز عبــادة الديــن مثــل أب طالــب وعبــد اهلل وعبــد املطلــب، وهــذا شــأن عظيــم 
هلــم، والحــظ كــم عــدد الســور واآليــات القرآنيــة التــي تشــري هلــذا املقــام العظيــم 
مــن مفاضلــة أهــل البيــت عــى بقيــة أول العــزم بــا يشــمل ّكًا مــن الدائــرة األوىل 
ــر  ــة، ووقفــة تدب ــاج اىل وقفــة تأمــل طويل ــة، وهــذا املعنــى حيت ــة والثاني االصطفائي
ممتــدة عمــًا بمنهــج قولــه تعــاىل:     ُّ اك لك مك      َّ  1 وُدْبــر الشـــيء: عواقبــه، 
أي بــدون أن تتأنــى وتنظــر يف أعــاق املعنــى فإنــك ال تــراه يف الوهلــة األوىل، تــراه 
ــرآن  ــك الق ــويص بذل ــا ي ــًا، ك ــر ملّي ــر والفك ــت النظ ــت ورسح ــت وترّوي إذا تأّني

وأهــل البيــت.

A  اآلية الكرمية عند الفريقني 
اآليــة الكريمــة يف قولــه تعــاىل:     ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  
جس  حس  خسمس  حص  خص  مص  جض      2َّ ليســت التــي تربــط بــن القتــال يف 

ســبيل اهلل والشــهادة حســب كلــات الفريقــن، وهــذه اآليــة يف نصــوص الفريقــن 
ليســت هــي يف صــدد اجلهــاد الدفاعــي أو الدفــاع.

ــًا يف  ــمى اصطاح ــا يس ــي ك ــاد االبتدائ ــوص اجله ــة يف خص ــذه اآلي ــل ان ه ب
علــم الفقــه، )خصــوص جهــاد الدعــوة( وهــذه اآليــة مفادهــا نظــري اآليــة الكريمــة 

يف قوله تعاىل:    ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم  جن  حن 

)1( سورة حممد، اآلية: 24.
)2( سورة التوبة، اآلية: 111.
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�خن  من  ىن ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي  يي  ٰذ  ٰر ٰى

.1َّ     ٍّ          ٌّ         

ــص ال  ــى األخ ــاد باملعن ــه اجله ــراد ب ــات امل ــذه اآلي ــبيل اهلل يف ه ــال يف س فالقت
باملعنــى األعــم، أي اجلهــاد االبتدائــي وهــو يف مصطلــح علــم الفقــه يســمى )بجهاد 
الدعــوة( أي جهــاد الدعــوة إىل اهلل ورســوله وديــن اإلســام واإليــان، وتشـــريع 
اجلهــاد مــن اهلل، وهــذا يعنــي أنــه إعطــاء صاحيــة وســلطة ملــن يديــر هــذا امللــف 
أو هــذا البــاب، إلقامــة نظــام عاملــي موّحــد حتــت ظــل نظــام عدالــة ديــن اإلســام، 

وهــو نــوع مــن إعطــاء الصاحيــة والشـــرعية والســلطة والســلطنة والقــدرة.

A  الدائرة الثانية االصطفائية الشـرط 
الثاني والركن األعظم للقيام 

 باجلهاد االبتدائي 
)النظام العاملي العادل(

ــة  ــاء االمامي ــد عل ــه عن ــامل علي ــو متس ــا ه ــة ك ــذه الصاحي ــا أّن ه ــّر بن ــد م وق
-كافــة إال مــن شــّذ -شــأن خــاص بصاحيــات اإلمــام املعصــوم، إال أنــم قــدس 
ــزوم  ــو ل ــات وه ــة والرواي ــه اآلي ــر ذكرت ــرط آخ ــى شـ ــوا ع ــم مل ينبه اهلل أرساره
ورضورة وجــود الدائــرة الثانيــة يف قيــام اإلمــام املعصــوم بمســؤولية جهــاد الدعــوة 

ــي وهــو النظــام العاملــي العــادل املوحــد. اجلهــاد االبتدائ

)1( سورة النساء، اآلية: 7٥.
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ــوة إىل اهلل  ــاد الدع ــو جه ــذي ه ــبيل اهلل -ال ــاد يف س ــات اجله ــام يف آي ــذا املق فه
وديــن اهلل ورســوله واإليــان -هــو مقــام قيــادة مجيــع البشـــر، وبعبــارة أخــرى هــو 

مقــام إمامــة البشـــر، اي اخلافــة يف كافــة أرجــاء األرض.

ويف الروايــة التــي ينقلهــا الكلينــي يف الــكايف1 عــن أب عمــر الزبــريي عــن اإلمــام 
الصــادق حيــث بــّن بالبهــان القــرآين والعقــي َأّن ِمثــل قيــادة هــذا املقــام، ال 
ــه  ــن يف حق ــن يمك ــى إىل م ــة، وال ُتعط ــب معصي ــن يرتك ــى إىل م ــن أن ُتعط يمك

ــة. ــوع املعصي وق

واّنــا ُتعطــى إىل املعصــوم الطاهــر املطهــر الــذي اصطفــاه اهلل عــز وجــل بالعلــم 
اللــدين،

والــذي لــه أهليــة أن يســتلم صاحيــة، قيــادة النظــام العاملي املوحــد يف األرض. 
ــة  ــند واملوثق ــة الس ــريه الصحيح ــكايف ويف غ ــرية يف ال ــات الكث ــت الرواي ــد ذهب وق
واملعتــبة إىل أبعــد مــن هــذا أي اىل شـــرط ثــاٍن أيضــًا ومل تكتــف هبــذا الشـــرط مــن 
أن هــذا املقــام ال يعطــى إال إىل شــخص معصــوم وحســب، وإنــا تضيــف شـــرطًا 

آخــر.

وهــو رضورة وجــود الطاقــم القيــادي الــوزاري املــؤازر مع هذا اإلمــام املعصوم 
مــع وصــف كونــم مصطفــن معصومن ومن أفــراد الدائــرة االصطفائيــة الثانية.

)1( الكايف الشـريف: ج٥، ص13.
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A  داللة اآليات على كال الشـرطني 
يف اجلهاد االبتدائي )النظام العاملي 

العادل( وضرورة معية الدائرتني
وقــد روى الكلينــي يف كتابــه الــكايف موثقــة ســاعة عــن اب عبــد اهلل قــال: 
لقــى عبــاد البــري1 عــي بــن احلســن يف طريــق مكــة فقــال لــه يــا عــي بــن احلســن 
تركــت اجلهــاد وخشــونته ولزمــت احلــج ولينــه، إن اهلل عــز وجــل يقــول:    ُّ مث  حج  
ــاد  ــو جه ــذي ه مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس    َّ  - وال

الدعــوة - فقــال لــه عــي بــن احلســن: أتــم اآليــة، فقــال:     ُّ خل  مل  
مم   خم   حم   جم   يل   ىل  

ىم  يم  جن  حن  خن  منىن  ين  جه    2َّ. 

ــرة األوىل  ــن الدائ ــر م ــوم املطه ــام املعص ــو اإلم ــن - وه ــن احلس ــي ب ــال ع فق
ألهــل آيــة التطهــري -إذا رأينــا هــؤلء الذيــن هــذه صفتهــم فاجلهــاد معهــم أفضــل 

مــن احلــج«3.

ــة  ــن دالل ــث يب ــة حي ــغ األمهي ــن بال ــن احلس ــي ب ــام ع ــواب اإلم وج
اآليــة عــى شـــرطن للقيــام باجلهــاد االبتدائــي أوهلــا اإلمــام املعصــوم والثــاين 
توفــر وجــود الدائــرة الثانيــة فذكــر أن ســبب عــدم القيــام بمشـــروع النظــام العاملــي 

املوحــد )اجلهــاد االبتدائــي( هــو عــدم توفــر أفــراد الدائــرة الثانيــة.

)1( عباد البري: رجل يتظاهر ويتصنع بالتصوف والزهد والعرفان وغريه.
)2( سورة التوبة، اآلية: 112.

)3( الكايف الشـريف: ج٥، ص22.
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وكذلــك يــدل عــى الشـــرطن آيــة    ُّ يب  رت  زت     َّ  نظــري ابتــداء 
النبــيo دعوتــه بعشــريته األقربــن وأنــه البــد منهــم وبعــث إليهــم بخاصــة، ثــم 
تقــوم هبــم الدعــوة العامــة، ونظــري قــول أمــري املؤمنــن )أن حــزة وجعفــرًا لــو 

كانــا حّيــن ملــا ُغصــب حقــي وملــا انحرفــت المــة(1.

ــا معنــى )احلافظــون حلــدود اهلل( الــدال عــى العصمــة إذ ال يمكــن  وقــد مــّر بن
لإلنســان أن حيفــظ كل حــدود اهلل إال إذا كان معصومــًا وكان لديــه علــم لــديّن 
ــدم  ــن ع ــة وب ــدم املعصي ــن ع ــري ب ــرق كب ــاك ف ــة، إذ هن ــة وعملي ــة علمي وعصم
ــدور مــدار عــدم خمالفــة  ــإن األول ي املخالفــة واحلفــظ حلكــم حــدود اهلل تعــاىل، ف
مــا علــم مــن األحــكام وموضوعاهتــا، بخــاف الثــاين فإنــه عــدم ارتــكاب املخالفــة 

ــا هــو هــو وهــو يتوقــف عــى العلــم اللــدين اإلحاطــي. بحســب الواقــع ب

وهــذا مقتضــاه أن املجتهــد الفقيــه العــادل يف علــم اهلل تعــاىل ليــس مــن قدرتــه 
ــون  ــة، وال تك ــة علمي ــاج اىل عصم ــه حيت ــدود اهلل ألّن ــع ح ــًا جلمي ــون حافظ أن يك
عصمــة علميــة يف غــري املعصــوم، إذ الــذي ال يكــون مســددًا يف العلــم فضــًا 
عــن العمــل، وإن كان عــادالً بحســن الظاهــر ورعــا ومــن أهــل التقــوى واليقــن 

ــه ليســت مــن قدرتــه أن يكــون حافظــًا جلميــع حــدود اهلل. إال أن

ــوة( أي  ــاد الدع ــي )جه ــن عمــدة آيــات اجلهــاد االبتدائ ــي م ــة ه وهــذه اآلي
إقامــة النظــام العاملــي املوحــد حتــت ظــل عــدل وعدالــة االســام، ولــو تأملنــا اآليــة 

)1( لقــد ورد بلفــظ آخــر وهــو مــا روي عنــه أنــه قــال يف تلــك األيــام: »لــو كان حــزة وجعفــر 
حيــن ملــا طمــع ف هــذا المــر أحــد...«. الصــوارم املهرقــة، ص: 73.
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الكريمــة فناحــظ انــا ختاطــب مجعــًا وثلــة خاصــة كــا هــو احلــال يف كام عــي بــن 
ــا هــؤلء الذيــن هــذه صفتهــم فاجلهــاد معهــم أفضــل  احلســن قــال: »إذا رأين
مــن احلــج«، وأيــن هــؤالء؟ وهــو يشــري إىل رضورة الشـــرطن واملعيــة بــن املعصوم 

وهــذا الطاقــم الــذي لــه هــذه املواصفــات.

A  الدائرة االصطفائية الثانية شـرط 
الظهور لدول األئمة أهم من عدد 

)313(
ــاين  ــام الث ــت أن اإلم ــل البي ــة أه ــة ملدرس ــد العقائدي ــول القواع ويف أص
عشـــر عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـــريف أو األئمــة صلــوات اهلل وســامه عليهــم ال 
ينهضــون إال بثاثائــة وثاثــة عشـــر، ولكــن مفــاد هــذه اآليــة يضيــف شـــرطًا أهــم 

وهــو أن هــذا العــدد ال يكفــي.

إذ هــو بنيــان لنظــام الدولــة اإلهليــة بأفراد القســم الســادس والســابع مــن احلجج 
بينــا ال يتشــكل البنيــان إال بالقســم اخلامــس وهــم أفراد الدائــرة االصطفائيــة الثانية 

فضًا عــن األوىل.

كــا هــو احلــال يف ســنّة اهلل تعــاىل ورســوله حيــث نــض قبــل بالدعــوة إىل 
ســبيل اهلل بــدأ يشــكل البــذرة االوىل لنظــام اإلســام يف مكــة املكرمــة ثــم يف املدينــة 
ــريته  ــاء عش ــوة ألبن ــو الدع ــة ه ــام البعث ــل أي ــه يف أوائ ــام ب ــل ق ــورة، وأول عم املن
املقربــن ورهطــه املخلصــن فنزلــت عليــه اآليــة قولــه تعــاىل:    ُّ يب  رت  
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زت     َّ  »ورهطــك منهــم املخلصــن«1.

وقــد مــر يف حديــث الــدار بنــا مــرارًا وتكــرارًا روايــات الفريقــن حلديــث ســيد 
ــا بنــي عبــد املطلــب لتقومــن وإل  ــه اســتنهض بنــي هاشــم قــال o »ي ــاء أن األنبي
فليذهبــن بــه غركــم«2 فقــام أمــري املؤمنــن، وبالتــال ارتضـــى أبــو طالــب مــا جــرى 
ــل  ــم، ب ــي هاش ــن بن ــم م ــار وغريه ــر الطي ــزة وجعف ــى ح ــل وارت ــك املحف يف ذل
تقــدم يف الدليــل األول أن وجــود الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة ســنّة اهلل يف بيوتــات 
ــة  ــرة االصطفائي ــن الدائ ــه وزراء ووارث م ــًا إال ول ــث نبي ــم يبع ــاء فل ــع األنبي مجي
ــًا،  ــه أيض ــل بيت ــن أه ــة م ــة الثاني ــرة االصطفائي ــن الدائ ــه وم ــل بيت ــن أه األوىل م
ومــا قولــه تعــاىل:     ُّ يب  رت  زت     َّ  ورهطــك املخلصــن، إال إقامــة 
ــن مــع  ــة االصطفائيت ــن األوىل والثاني ــة وهــي اســتوزار الدائرت هلــذه الســنّة اإلهلي

ــا. ــتنصار هب ــة واالس ــاف الدرج اخت

فشـــرط الدعــوة اإلهليــة كســنّة إهليــة جاريــة يف كل األنبيــاء هــو وجــود الشــجرة 
االصطفائيــة أي كلٌّ مــن الدائــرة االصطفائيــة األوىل والدائــرة االصطفائيــة الثانيــة 
مــن أهــل بيتــه وشــجرته االصطفائيــة كــا يشــري إليــه قولــه تعــاىل:    ُّ  حط  مظ  جع  

مع  جغ  مغ  جف  حف  خف  مف  حق  مق  جك  حك  خك  لك  مك  جل  حل  خل      3َّ.

- وقولــه تعــاىل:    ُّ ىن  ين  جه  مه  ىهيه  جي  حي  خي  مي  ىي  ييٰذ  

)1( تفسري القمي: ج2، ص124.
)2( الروضة يف فضائل أمري املؤمنن عي بن أب طالبc البن شاذان القمي: ص238.

)3( سورة طه، اآليات: 33-29.
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.ٰر  ٰى           ٌّ     1َّ، فــإن ســارة بنــت خالــة إبراهيــم

-وقوله تعاىل:      ُّ ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  ىل  يل  
�ام  مم  رن  زنمن  نن  ىن  ين        2َّ، واآليات الواردة يف الذرية       ُّ حت  خت      َّ   3، 

 واآليات الواردة يف    ُّ جغ مغ  جف حف      َّ  4 و     ُّلك مك       ٥َّ و      ُّٰى                   ٌّ         ٦َّ،
و   ُّجف حف     َّ  7 و   ُّ يث ىف     َّ  8 وغريهــا مــن اآليــات الــواردة يف آل وبيوتــات األنبيــاء 
كأم موســى وأختــه وعمــوم     ُّ مس  حص  خص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  

مظ  جع      9َّ.

وأن علــم الكتــاب وراثــة اصطفائيــة يف بيوتــات األنبيــاء     ُّ ىه  يه  جي  حي  
خي  مي  ىييي     َّ  1٠.

ــت، كل  ــل البي ــاء وأه ــوت األنبي ــات بي ــًا وآي ــى أيض ــات القرب ــن آي ــا م وغريه
ــة يف أي رســالة  ــرط والســنّة اإلهلي ــة عــى أن الشـ تلــك الطوائــف مــن اآليــات دال
 ،ــي ــك النب ــت ذل ــن بي ــن م ــن االصطفائيت ــى الدائرت ــة ع ــة قائم ــوة إهلي ودع

)1( سورة هود، اآلية: 73.
)2( آل عمران، اآليتان: 34-33.

)3( سورة البقرة، اآلية: 124.

)4( سورة البقرة، اآلية: 248.
)٥( سورة آل عمران، اآلية: 33. 

)٦( سورة يوسف، اآلية: ٦. سورة مريم، اآلية: ٦.
)7( سورة سبأ، اآلية: 13.

)8( سورة احلجر، اآلية: ٥9-٦1. سورة النمل، اآلية: ٥٦، سورة القمر، اآلية: 34.
)9( سورة األحزاب، اآلية: ٦.
)1٠( سورة فاطر، اآلية: 32.
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ومــن بيوتــات األنبيــاء وأن هــذا الشـــرط مــن األقســام اخلمســة أقــوم ركنيــة 
ــة مــن القســمن الســادس والســابع فضــًا عــن الثامــن وإن كان  يف الدعــوة اإلهلي
ــة  ــان االصطفائي ــة، أي فالدائرت ــة دور وأمهي ــة الاحق ــة أو األربع ــام الثاث لأقس

ــدة )313(. ــى ع ــورة ع ــة خط ــت مقدم ــل البي ــن أه ــة م األوىل والثاني

ويشــري إىل ذلــك قــول النبــيo يــوم الــدار عنــد نــزول آيــة اإلنــذار: »يــا بنــي 
ــًا  ــرًا ووصي ــًا ووزي ــه أخ ــن أهل ــه م ــل ل ــًا إل جع ــث اهلل نبي ــه ل يبع ــب إن ــد املطل عب
ــب  ــد املطل ــي عب ــا بن ــه: »ي ــم...«11، وقول ــوم منك ــن يق ــه، فم ــة ف أهل وخليف
كونــوا ف الســام رؤوســًا ول تكونــوا أذنابــًا، فمــن يبايعنــي عــى أن يكــون أخــي 
ووزيــري ووصيــي...«12، وكــذا قولــهo يف أكثــر طــرق حديــث يــوم الــدار: »يــا 

بنــي عبــد املطلــب إن بعثــت إليكــم بخاصــة وإل النــاس بعامــة«13.

وقولــه: »إن اهلل أمــرن أن أنــذر عشــرتك القربــن وأنتــم عشــرت ورهطي، 
وإن اهلل ل يبعــث نبيــًا إل وجعــل لــه مــن أهلــه أخــًا ووزيــرًا ووارثــًا ووصيــًا وخليفــة 

ف أهلــه... ليقومــن قائمكــم أو ليكونــن ف غركم ثــم لتندمن«14.

ــة  ــة ونفــس املعادل ــة اإلهلي ــان نظــام الدول ــة تكــّون بني فياحــظ مــن ذلــك كيفي
 احلقيقيــة -ملوازنــة بنيــان النظــام التــي بينها النبــي يف آيــة     ُّ  يب  رت  زت     َّ 
 ويف حديــث يــوم الــدار املتواتــر عنــد الفريقــن -وهــي أن املعصــوم ولــوكان ســيد 

)11( تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج42، ص٥٠، ترمجة 4933.
)12( املصدر السابق نفسه.

)13( سنن الكبى للبيهقي: ج٥، ص12٦، برقم )84٥1(.
)14( الغدير للعامة األميني: ج2، ص284.
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األنبيــاء وأعظمهــم، فإنــه ال يقــوم يف بــدء دعوتــه إال بطاقــم قيــادي اصطفائــي مــن 
نفــس البيــت النبــوي ومــن شــجرة بنــي هاشــم، فكــا هــو حــال ســيد األنبيــاء هكذا 

فكذلــك احلــال يف ســيد األوصيــاء وبقيــة األئمــة كذلــك.

ــهداء، أول مــن  ــيد الش ــك يف ســرية س ــام احلســن وكذل ــاة اإلم وبماحظــة حي
ــار  ــر الطي ــن جعف ــد اهلل ب ــا عب ــد دع ــم فق ــي هاش ــاء -بن ــه إىل كرب ــّص يف دعوت خ
ــاس  ــل العب ــا الفض ــا أب ــم ودع ــاس وغريه ــن عب ــد اهلل ب ــة وعب ــن احلنفي ــد ب وحمم

.ــم ــي هاش ــن بن ــم م ــب وغريه ــًا األك وعلي

ــيد  ــوا بس ــة أحاط ــرة الثاني ــراد الدائ ــن أف ــي م ــم اصطفائ ــاء طاق ــكان يف كرب ف
ــي  ــن »أخ ــام احلس ــه اإلم ــال عن ــذي ق ــل ال ــن عقي ــلم ب ــال مس ــهداء، أمث الش
وابــن عمــي وثقتــي مــن أهل بيتــي«1، وتقــدم يف املاحق ذكــر الروايــات يف اصطفاء 
الشــهداء مــن بنــي هاشــم يف كربــاء والتدبــر والتأمــل يف العبــارة »أخــي... ثقتــي 
 مــن أهــل بيتــي« مــن أهــل بيــت احلســن ال زوجاتــه بــل نســله اإلصطفائــي الطاهــر

وأرحامــه األقربــن مــن بنــي هاشــم فوصفــه أنــه مــن أهــل البيــت أي مــن الدائــرة 
االصطفائيــة الثانيــة.

ــام  ــأي مق ــن ف ــه املطهري ــة احلســن مــن أهــل بيت ــل ثق ــن عقي ــإذا كان مســلم ب ف
ــام  ــه زم ــام اهلل علي ــهداء س ــيد الش ــند س ــد أس ــل؟ وق ــن عقي ــلم ب ــي ملس اصطفائ
ــكره  ــة معس ــك رئاس ــر، وكذل ــد آخ ــنده إىل أح ــل، ومل يس ــن عقي ــلم ب ــور ملس األم

)1( مناقب آل أب طالب البن شهر آشوب: ج3، ص242.
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.ــاس ــل العب ــندها ألب الفض ــة أس ــل الراي حلام

رغــم وجــود حبيــب بــن مظاهــر األســدي الــذي كان عنــده علــم البايــا واملنايــا 
ــيد  ــار، ورش ــم الت ــريًا مليث ــذي كان نظ ــه ال ــًا ل ــرآن وحافظ ــًا بالق ــذي كان عامل وال
اهلجــري، مــع تفاضــل بينهــم، وعلــم املنايــا والبايــا مــن العلــوم اللدنيــة، فبالرغــم 
مــن وجــود حبيــب بــن مظاهــر االســدي ذي العلــم اللــدين - أي أنــه مــن القســم 
ــهداء  ــيد الش ــند س ــة - مل يس ــن جه ــابع م ــى الس ــدم ع ــج املتق ــن احلج ــادس م الس
ــه مــن  ــر بــن خضــري مــع أن ــه العســكرية، وال إىل بري ــه رئاســة معســكره وإدارت إلي
أورع وأفقــه القــراء يف الكوفــة، ومل يســلمها اىل الشــجاع الباســل زهــري بــن القــن، 
ــؤالء  ــكرية اىل كل ه ــند اإلدارة العس ــاء، ومل يس ــراد كرب ــوم أف ــن نج ــم م وغريه
 ،cالفقهــاء االبطــال البواســل وإنــا أســندها إىل أب الفضــل العبــاس وعــي األكــب

األمــور. مــن  مجلــة  يف 

فيتبــن أن إمامــة كل إمــام صلــوات اهلل عليهــم فيــا يقــوم بــه مــن جهــاد الدعــوة 
أو الدعــوة اإلهليــة البــد أن حتيــط بــه دائــرة اصطفائيــة ثانيــة.

ــكري  ــن العس ــن احلس ــة ب ــر احلج ــاين عشـ ــام الث ــًا يف اإلم ــال أيض ــو احل ــا ه ك
ــواردة، التــي يظهــر منهــا  ــات ال ــريف بحســب الرواي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـ
ان احلســني مــن الشــجرة االصطفائيــة للدائــرة الثانيــة ألهــل البيــت ال مــن يدعــي 
أنــه احلســني مــن األدعيــاء والدجلــة فــا أكثــر الدجالــن األدعيــاء يف زماننــا وانــا 
ــريف أي  ــه الشـ ــاىل فرج ــل اهلل تع ــة عج ــام احلج ــور اإلم ــد ظه ــو بع ــود ه املقص
احلســني الــذي هــو املصــداق احلقيقــي وليــس املصــداق املزّيــف، فاملصاديــق املزيفة 
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للحســني كثــرية مــا شــاء اهلل، وكذلــك اليــاين، ومــا أكثــر املصاديــق املزيفــة املرتبطــة 
بالدوائــر االســتعارية واملرتبطــة بدوائــر املــال والقــدرة الســتخبارات الــدول 
 العظمــى وخــروج احلســني بعــد العامــات احلتميــة للظهــور والصيحــة يف الســاء.

ــي  ــي وه ــم اصطفائ ــاج اىل طاق ــوة حيت ــه بالدع ــدء انطاقت ــي يف ب وإذا كان النب
ســنّة اهلل اجلاريــة يف الرســاالت الســاوية والدعــوة اإلهليــة فكيــف باألئمــة االثنــي 

.عشـر

ــد  ــي وتوحي ــاد االبتدائ ــبيل اهلل واجله ــوة إىل س ــدور الدع ــة ب ــوم األئم ــا يق ف
النظــام العاملــي إال بطاقــم الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة، وهــذا البيــان الــذي ذكرتــه 
ــلان  ــل س ــن أن مث ــاه م ــذي ذكرن ــي ال ــان العق ــق للبه ــات مطاب ــات والرواي اآلي
ــن  ــواب العام ــاء الن ــاء والعل ــن الفقه ــًا ع ــة فض ــواب األربع ــل الن ــان ومث ولق
ــرة  ــة الدائ ــود حلق ــع وج ــوم إال م ــام املعص ــروع اإلم ــة يف مشـ ــّدون الكفاي ال يس

ــة. ــة الثاني االصطفائي

ــة كأب طالــب وجعفــر وحــزة  ــرة الثاني ــاء مــن الدائ فاحــظ طاقــم ســيد األنبي
ــن  ــة واحلس ــن وفاطم ــري املؤمن ــرة األوىل كأم ــن الدائ ــًا ع ــم فض ــة وغريه وخدجي
واحلســن(، وقــد باهــل ســيد األنبيــاءo يف يــوم املباهلــة؟ بأفــراد الدائــرة األوىل، 

هــذا مــع وجــود أفــراد الدائــرة الثانيــة كفاطمــة بنــت أســد.

فهــذا دال عــى انــه مجلــة مــن املهــات واملســؤوليات العظيمــة يف الرســالة 
ــوم  ــك يق ــرى دون ذل ــة أخ ــرة األوىل ومجل ــا إال الدائ ــوم هب ــة ال يق ــوة اإلهلي والدع
هبــا كا الدائرتــن، كــا هــو دال عــى رضورة اكتنــاف الدائــرة االصطفائيــة األوىل 
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بالدائــرة االصطفائيــة الثانيــة مــن أهــل البيــت كــي يقومــوا بعهــدة األمــر اإلهلــي، 
ــة. ــات اإلهلي ــة املأموري وببقي

ــا مــرارًا يف طــرق مجهــور العامــة ويف  ــي مــرت بن ــارة املســتفيضة الت وهــذه العب
طــرق مدرســة أهــل البيــت يف يــوم الــدار يف قــول النبــي »بعثــت إليكــم يــا بنــي 
ــات  ــؤوليات ومأموري ــور، ومس ــم بأم ــو هاش ــف بن ــد كّل ــة«، أي ق ــم بخاص هاش
قياديــة خاصــة ال يقــوم بــه غريهــم، ومــع »ســلان منــا أهــل البيــت«1 وهــو يغايــر 
ــه ال يقــوم هبــا، ورغــم وجــود أب ذر  الوصــف )مــن أهــل البيــت( كــا مــر، إال أن
أنعــم بــه وأكــرم فإنــه ال يقــوم هبــا، ورغــم وجــود املقــداد فانــه ال يقــوم هبــا، ومــع 
وجــود عــار فإنــه ال يقــوم هبــا، وإنــا يقــوم هبــا بنــو هاشــم خاصــة فقــط كــا أشــار 
أمــري املؤمنــن أنــه لــو بقــي لــه حــزة وجعفــر ملــا غصــب حقــه وملــا انحرفــت األمــة، 
فلــم يذكــر أي واحــد مــن الشــهداء يف بــدر وال أحــد وال حنــن وال يف غريهــا بــل 
خــّص ذلــك بحمــزة وجعفــر وأنــا لــو بقيــا الســتقامت األمــة عــى احلــق، وهــذا 
ــتقامة  ــت يف اس ــل البي ــة أله ــة الثاني ــرة االصطفائي ــة دور الدائ ــن أمهي ــا يب مم

األمــة.

والحــظ اآليــة الكريمــة مل تذكــر )وأنــذر صحبــك املخلصــن غــري املنافقــن(، 
ــا  ــن م ــدث يف الدي ــّدل وحي ــن يب ــم م ــن، وفيه ــن ومنافق ــة خملص ألن يف الصحاب
وليــس  زت     َّ   يب      َّ        ُّرت   ليــس فيــه، وإنــا حــرت اآليــة     ُّ 
لفظهــا )القربــى(، وانــا     ُّ زت     َّ  ، هــم أقــرب مــن القربــى، وهــذه خاصــة يف 

)1( روضة املتقن يف شـرح من ال حيره الفقيه: ملحمد تقي املجلي: ج٥، ص47٦.
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ــرة )ورهطــك املخلصــن(. ــراء العشـ ــراءة عــدة مــن الق ــى، وكــا يف ق القرب

وهــذه حقيقــة واضحــة يف القــرآن الكريــم، ان الدعــوة إىل ديــن اهلل والدعــوة إىل 
املشـــروع اإلهلــي ســواء يف إطــار اجلهــاد االبتدائــي )جهــاد الدعــوة وإقامــة النظــام 
العاملــي( أو أصــل الدعــوة إىل اهلل كــا فعــل ذلــك رســول اهللo يف البــدء للدعــوة 
التــي قــام هبــا، أّنــه ال يمكــن أن ينهــض اإلمــام املعصــوم مــن الدائــرة االوىل هبــذه 
الدعــوة بمفــرده، اال أن يكتنفــه مــن الدائــرة الثانيــة مــن يــؤازره وينــارصه ويعينــه 
ويناصحــه، وهــو تنصيــص ألفــاظ احلديــث النبــوي املتواتــر املــروي يف يــوم الــدار 
ــا  ــن ههن ــة، وم ــة الثاني ــرة االصطفائي ــا يف الدائ ــة ملبحثن ــاين عظيم ــل مع ــذي حيم ال
اختصــاص  أنــا   العبــاس الفضــل  أب  زيــارة  يف  الــواردة  األلفــاظ  نفهــم 

اصطفائــي بدرجــة لدنيــة.

ويف الروايــة املعتــبة التــي يروهيــا الكلينــي يف كتــاب الــكايف عــن أب بصــري عــن 
أب جعفــر قــال: تلــوت     ُّ خل  مل      َّ  فقــال الباقــر لــه: »ل، اقــرأ 
ــن  ــن املؤمن ــتى م ــال: »اش ــك فق ــه يف ذل ــن علت ــأل ع ــن...«1 فس ــن العابدي التائب

ــن«2. ــن العابدي التائب

ــة الســابقة مــن ســورة  ــة الاحقــة باآلي ويف قــراءة أهــل البيــت ربــط اآلي
الــباءة التــي تبــن مــن هــم الذيــن اشــرى اهلل عــز وجــل منهــم ومــن هــم الذيــن 
أعطاهــم صاحيــة جهــاد الدعــوة وإقامــة مشـــروع النظــام العاملــي املوحــد، وهــم 
)التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف 

)1( خمتر البصائر: ص99.
)2( الكايف الشـريف: ج8، ص378.
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والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود اهلل وبشـــر املؤمنــن( وهــذه األوصــاف ال 
يمكــن ان تنطبــق عــى أحــد حيفــظ كل حــدود اهلل إال مــن كان عنــده اصطفــاء.

A الدائرة الثانية حافظ إهلي للحدود 
ويف الــكايف موثقــة أخــرى لســاعة عــن أب عبــد اهلل يف حديــث يذكــر اإلمــام 
ــع إىل  ــإن رف ــرقة( ف ــد السـ ــة ح ــه«1 )يف قضي ــذاك ل ــه ف ــا عن ــن أخــذ ســارقًا فعف »َم
ــى  ــام حت ــه اإلم ــه مل يدع ــب ل ــا أه ــه« أن ــذي رسق من ــال ال ــإن ق ــه، »ف ــام قطع اإلم
يقطعــه إذا رفــع إليــه، وإنــا اهلبــة )مــن املــرسوق للســارق( قبــل ان يرفــع إىل اإلمــام 
وذلــك قــول اهلل عــز وجــل    ُّ حن  خن  من      َّ  فــإذا انتهــى احلــد إىل 

اإلمــام فليــس ألحــد أن يركــه«2.

ــى  ــذا املعن ــدود اهلل، وهب ــون ح ــم يقيم ــة أن ــاد الرواي ــن يف مف ــى احلافظ ومعن
للحافــظ هــو وصــف عظيــم جــدًا فــإن مقتــى هــذا املعنــى ال يقتصـــر عــى عصمــة 

يف العلــم والعمــل فقــط، بــل هنــاك يشء آخــر يفهــم مــن قولــه تعــاىل:    ُّ يل  ام  مم 
رن  زن  من  نن     َّ  3، التــي اســتدل هبــا علــاء املســلمن عــى أن هنــاك ضانــًا 

إهلّيــًا عــى بقــاء القــرآن حمفوظــا.

ومعنــى حفــظ القــرآن هــو أن القــرآن ال يرفــع مــن عــى وجــه األرض بصفتــه 
ــه ألن ــظ وحيانيت ــوم بحف ــوم يق ــام املعص ــوم، واإلم ــود املعص ــع وج ــة م  الوحياني

)1( روضة املتقن يف شـرح من ال حيره الفقيه ملحمد تقي املجلي: ج1٠، ص218.
)2( الكايف الشـريف: ج7، ص2٥1.

)3( سورة احلجر، اآلية: 9.
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ــدرة  ــة وق ــه والي ــل لدي ــة يف العم ــم والعصم ــة يف العل ــى العصم ــادة ع ــده زي عن
تكوينيــة، يف إبقــاء القــرآن حمفوظــًا عــى وجــه األرض، وال يســتطيع الظاملــون 
ــل  ــة أن تزي ــة والضال ــات الباطل ــات واملجموع ــرون وكل احلكوم ــكام اجلائ واحل

ــه األرض. ــى وج ــة ع ــه الوحياني ــن صفت ــرآن ع الق

A  عموم حفظ الذكر حلفظ احلديث 
وهــذه القــدرة، هــي قــدرة ســلطة تكوينيــة    ُّيل  ام  مم  رن      َّ  ، اي إنــزال 
ــرآن مل  ــى ان الق ــاين    ُّيل  ام  مم  رن  زن  من  نن     َّ  وال خيف ــي وحي تكوين
يقــل )انــا أنزلنــا القــرآن وانــا لــه حلافظــون( فلــاذا مل يــأت بلفــظ )القــرآن( بــل لفــظ 

)الذكــر( )أنزلنــا القــرآن(؟ بــل قــال     ُّ يل  ام  مم  رن  زن  من  نن      َّ  
والذكــر هــو كل أنــواع الوحــي وأن كل الوحــي اإلهلــي الــذي نــزل ســواء الــذي 
نــزل بصــورة القــرآن أو بصــورة احلديــث القــديس أو بصــورة احلديــث النبــوي أو 
بصــورة حديــث املعصومــن كل هــذا الوحــي بأنواعــه وأقســامه هنــاك ضانــة إهليــة 
ــواع  ــل كل أن ــم ب ــرآن الكري ــى الق ــظ ع ــان يف احلف ــر الض ــه، وال يقت ــى حفظ ع

الوحــي، الــذي نــزل وتنــّزل هنــاك ضانــة حلفظــه.

النبــوي وحديــث  فهنــاك ضــان إهلــي يف ان تبقــى املحكــات يف احلديــث 
املعصومــن وال يســتطيع املبطلــون والوّضاعــون واملحّرفــون أن يزعزعــوا وان 
يزحيــوا حمكــات حديثهــم، وال جمــال لــذي شــبهة وذي فتنــة أن يطعــن يف احلديــث 
النبــوي ويتاركــه، أو ان يطعــن يف حديــث املعصومــن ويتاركــه حتــت ذريعــة 
الوضــع أو الــدس، ألن هنــاك وعــدًا اهليــًا وضانــًا بحفــظ حمكــات احلديــث 
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النبــوي وحمكــات حديــث املعصومــن، وال يمكــن أن يتزعــزع وال يتزلــزل كــا يف 
ــم. ــرآن الكري ــن الق ــة م ــّص اآلي ن

وإىل هــذا املعنــى مــن احلفــظ االشــارة فيــا ورد عــن رســول اهلل: »مــن حفــظ 
عــى أمتــي أربعــن حديثــًا، بعثــه اهلل يــوم القيامــة فقيهــا عاملــًا«1.

ومل يقــل يف احلديــث الشـــريف )حفــظ ألمتــي( وإنــا )مــن حفــظ عــى 
أمتــي(، واســتظهر أن املــراد يف )مــن حفــظ عــى أمتــي( يعنــي أقــام الســنة املطلوبــة 
يف أربعــن حديثــًا يف حيــاة األمــة وممارســة بنــاء اهلويــة، يف أربعــن أمــر إهليــًا، ويف 
اربعــن حمــورًا مــن الديــن، )حفــظ عــى أمتــي( يعنــي بنــى هــذه الســنن يف األمــة، 

ــًا يف عمــل األمــة. وشــّيد مــا هــو املطلــوب يف أربعــن حديث

فاحلفــظ هنــا بمعنــى اإلقامــة للدين، مثل قولــه تعــاىل:    ُّيل  ام  مم  رن  زن  
�من  نن      َّ  أي إلقامــة الذكــر عــى وجــه األرض وانــه ال يــزول، فقولــه تعــاىل: 

    ُّ حن  خن  من      2َّ يعنــي انــم يقيمــون حــدود اهلل، فهــؤالء املنعوتون يف 
آيــة القتــال يف ســبيل اهلل -ال يقتــرون عــى عصمــة يف العلــم ويف العمل فحســب، 
ــة عــى إقامــة ديــن اهلل، وهــذا ليــس لــه مصــداق إال يف  بــل لدهيــم قــدرة اصطفائي

الشــجرة املصطفــاة مــن بنــي هاشــم.

وهــذا مقتضــاه أن مرتبــة النــواب اخلاصــن ودورهــم كســلان وأب ذر والنــواب 
األربعــة وغريهــم فضــًا عــن النــواب العامــن مــن الفقهــاء والعلــاء ال يســّد مســّد 

)1( الكايف الشـريف: ج1، ص49.
)2( سورة التوبة، اآلية: 112.
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ــة، مــع إخــاص ســلان  ــة الثاني ــرة االصطفائي ــراد الدائ ــه أف ــذي يقــوم ب ــدور ال ال
وأب ذر وحبيــب بــن مظاهــر وميثــم التــار، وعلمهــم اللــدين، فقــد ورد يف ســلان 

»إن ســلانًا أوت حكمــة أعظــم مــن حكمــة لقــان«1.

مــع ان حكمــة لقــان قــد عقــدت هلــا ســورة يف القــرآن الكريــم وهــي يشء يســري 
ــن  ــان م ــن لق ــلان؟ وأي ــة س ــي حكم ــا ه ــات، ف ــا يف الرواي ــلان ك ــة س يف حكم
ــاء وســيد  ــه ســيد األنبي ــه النبــي داود بمــن يعتضــد ب ســلان، وأيــن مــن يعتضــد ب
األوصيــاء؟ فهنــاك فــرق كبــري، وأيــن داوود مــن ســيد األنبيــاء وســلان لــه موقــع 

آخــر.

ومــع كل هــذا الشــأن لســلان العظيــم فإنــه ال يســد مســّد أفــراد الدائــرة الثانيــة 
االصطفائيــة كــا قــال النبــي يف يــوم الــدار فيــا أوصــاه رب العــزة    ُّ يب  رت  
زت     َّ وقــول النبــيo »ليقومــن قائمكــم أو ليكونــن مــن غركــم«، ثــم أعــاد 

الــكام ثــاث مــرات فقــام عــي فبايعــه وأجابــه(2.

فــدور الدائــرة االصطفائيــة هــو دور تــال يــي دور الدائرة األوىل، ال يســد مســده 
أحــد إالّ املصطفــون مــن شــجرة بني هاشــم.

وقــد تقــدم موثــق ســاعة: عــن أب عبــد اهلل يف حديــث اعــراض عبــاد 
البــري عــى عــي بــن احلســن-صلوات اهلل عليهــا-يف تــرك اجلهــاد. .. وتــا آيــة 
ــرة  ــي الدائ ــا هؤلء-يعن ــن احلســنc: »إذا رأين ــال يف ســبيل اهلل فقــال عــي ب القت

)1( خمتر بصائر الدرجات: ج1، ص18، ح13.
)2( بحار األنوار: ج37، ص271.
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ــاد  ــم، فاجله ــذه صفته ــن ه ــا -الذي ــن وجوده ــد م ــي الب ــة الت ــة الثاني االصطفائي
معهــم أفضــل مــن احلــج«1.

فــا يكفــي يف املشـــروع اإلهلــي وجــود الثاثائــة وثاثــة عشـــر فقــط بــل، البــد 
أيضــًا مــن وجــود مســلم بــن عقيــل، والبــد مــن وجــود أب الفضــل العبــاس وعــي 

.األكــب والعقيلــة زينــب ورقيــة

يقــول اإلمــام الســجاد: »إذا رأيــت هــؤلء فعنــد ذلــك هــم الذيــن يشــتي 
منهــم أنفســهم وأموالــم«، ومثلهــا معتــبة أب بصــري عــن اب جعفــر -املتقدمــة 
ــم  ــتى منه ــن يش ــم الذي ــك ه ــد ذل ــؤلء فعن ــت ه ــال: »إذا رأي ــم ق ــا -ث يف ذيله

أنفســهم وأموالــم يعنــي ف الرجعــة«2.

 فدور أئمة أهل البيت األئمة االثني عشـر وانم هم املهديون االثنا عشـر
يف الرجعــة، يقيمــون دولــة احلــق املهدويــة وهــو مقام الرجعــة لأئمة االثني عشـــر، 
وســيد األوصيــاء هــو مركــز حمــور الرجعــة، وأول مــن يرجــع ســيد الشــهداء، ثــم 
يليــه ســيد األوصيــاء ثــم البقيــة من األئمــة االثني عشـــر، لكــن هذه الدول تؤســس 
 يف الرجعــة ألهــل البيــت برجــوع املصطفــن مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة االصطفائية،

وهــذا بنــص اآليات العديدة املتقدمة االشــارة إليها والروايات املســتفيضة كمعتبة 
ــة  ــور ودول ــة الظه ــروع دول ــا، ألن مشـ ــاعة وغريه ــق س ــدم وموث ــري املتق أب بص
 الرجعــة، مشـــروع إهلــي إلقامــة النظــام العاملــي املوحــد، ويف هــذا املشـــروع اإلهلــي

)1( الكايف: ج9، ص39٦، ط دار احلديث.
)2( خمتر البصائر: ص98.
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يتقوم ويشرط فيه أن يكتنف اإلمام املعصوم بالدائرة االصطفائية الثانية.

وقــد وردت عــدة روايــات يف خمتــر بصائــر الدرجــات مســتفيضة عــن أهــل 
البيــت تفــرس آيــة القتــل يف ســبيل اهلل بالرجعــة، ألن هــذه اآليــة عبــارة عــن جهــاد 
الدعــوة )اجلهــاد االبتدائــي( وإقامــة النظــام العاملي املوحــد، وأول مــن يقيمه اإلمام 
الثــاين عشـــر، ثــم مــن بعــده رجعــة أئمــة أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم، فقــال 
تعــاىل:    ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خسمس  حص  
ــروع  ــة، واملشـ ــدل العاملي ــة الع ــة دول ــي يف إقام خص  مص  جض  حض  ...     1َّ وه

اإلهلــي الكبــري، حيــث يشــرط فيــه وجــود )التائبــن العابديــن احلامديــن الســائحن 
الراكعــن الســاجدين اآلمريــن باملعــروف والناهــن عــن املنكــر واحلافظــن حلــدود 

اهلل وبشـــر املؤمنــن(، اي الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة.

وهــو مفــاد حديــث النبــيo يف يــوم الــدار أنــه قــال »ل يبعــث اهلل نبيــا« يعنــي 
املشـــروع اإلهلــي، »إل وجعــل لــه مــن خاصــة أهــل بيتــه«2 يعنــي املصطفــن منهــم 
ــر  ــض اآلخ ــر« ويف البع ــات »وزي ــض الرواي ــدًا، يف بع ــرًا واح ــس وزي »وزراء« لي
»وزراء«، »وأعوانــًا وأنصــارًا« وهــم الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة عــاوة عــى 

ــة األوىل. ــرة االصطفائي الدائ

يف  الروايــات  مــن  عــدة  وكذلــك  الدرجــات  بصائــر  يف  الروايــات  وهــذه 

)1( سورة التوبة، اآلية: 111.
)2( تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر: ج42، ص٥٠، برقــم 4933؛ بشــارة املصطفــى: ص339؛ 
فضائــل أمــري املؤمنــن البــن عقــدة الكــويف: ص2٠4؛ العقــد الفريــد والــدر النضيــد البــن عبــد 

ربــه: ص144؛ رشح إحقــاق احلــق: ج1٥، ص147
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 تفســري العيــايش يف ذيــل اآليــة، التــي فرسهــا اإلمــام الصــادق بالرجعــة،
ــُرها بأخــذ هــذا العهــد  ـ ــة ُتَفسِّ ــل هــذه اآلي ــدة أخــرى يف ذي ــات عدي ــاك رواي وهن
والصفقــة يف عــامل امليثــاق لكــن العمــل يف الرجعــة، وهــو عبــارة أخــرى عــن 
ــد  ــي املوح ــة والنظــام العامل ــدل اإلهلــي العاملي ــة الع ــة دول ــة، وإقام ــروع الدول مشـ

ــي. ــاد االبتدائ ــى اجله ــو معن ــذا ه وه

ــّر ألن دور  ــا م ــايف ك ــذا ال ين ــة وه ــا باألئم ــايش تأويله ــري العي ــة تفس ويف رواي
ــرة األوىل. ــع للدائ ــل وتب ــة ظ ــرة الثاني الدائ

ــى  ــه ع ــف إقامت ــط( تتوق ــدل والقس ــي بالع ــام العامل ــي )النظ ــاد االبتدائ فاجله
املعصــوم الــذي يمثــل املحــور واملركــز الــذي حُتيــط بــه الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة 

ــًا عنــد ابتــداء أي حــرب. وكان امــري املؤمنــن يقــرأ هــذه اآليــة دائ

فهــذه اآليــة الكريمــة يف صــدد بيــان الطاقــم القيــادي للمعصــوم وبماحظة جّو 
هــذه اآليــة يف الشــهادة والقتــل يف ســبيل اهلل، وهبــذه القرائــن يتطابــق مفادهــا مــع 
هندســة وجــّو الطائفــة األوىل مــن اآليــات التــي مــرت بنــا يف الدائــرة االصطفائيــة 

الثانيــة،    ُّ   يب  رت  زت     َّ  .

وناحــظ يف هــذه الروايــة للزبــريي عــن الصــادق التــي فيهــا إشــارات 
جلملــة مــن جهــات البحــث وتنبــه عــى الباهــن القرآنيــة والباهــن يف حمكــات 

ــات. الرواي
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A  شـرطان إلقامة الدولة اإلهلية 
اإلمامة اإلهلية والوزراء املصطفون

وناحــظ ان علــاء االماميــة اشــرطوا يف إقامــة الدولــة اإلهليــة يف علــم الــكام 
عصمــة اإلمــام واحلــال أن اآليــات والروايات الســابقة تشــرط شـــرطًا آخــر عاوة 

عــى ذلــك وهــو اســتوزار ونــرة الدائــرة الثانيــة االصطفائيــة.

فههنــا الروايــات واآليــات يف الطائفــة األوىل والطائفــة الثانيــة ال تقتصـــر عــى 
اشــراط عصمــة اإلمــام يف اقامــة الدولــة اإلهليــة بــل تشــرط زيــادة عــى ذلــك أنــه 
البــد مــن وجــود أفــراد مــن الدائــرة الثانيــة نارصيــن للمعصــوم وهــم طاقــم قيــادي 

اصطفائــي ذو طبقــات إلنشــاء الدولــة اإلهليــة واملشـــروع اإلهلــي.

A  الربهان العقلي على ضرورة اصطفاء 
الدائرة الثانية

ــكام  ــم ال ــن يف عل ــون ويعــرف املحققــون مــن الباحث ــد أن يعــرف املؤمن فاب
واملعــارف، أنــه ال يكتفــي بعصمــة اإلمــام يف مشـــروع إقامــة الدولــة اإلهليــة، إذ لــو 
كان كل جهــاز الدولــة فاســدًا ومتحلــًا فبــأي يمــن او يســار يبنــي اإلمــام النظــام 
ــف،  ــف وأخ ــات أخ ــددة بدرج ــة مس ــاك عصم ــن هن ــة وإذا مل تك ــة اإلهلي والدول
فاإلمــام صلــوات اهلل عليــه فبــأي يــد وأيــدي يقــوم ويتــم العمــل والبنــاء واإلمــام 

صلــوات اهلل عليــه بــأي جنــاح ينهــض ويطــري؟
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A معنى مقام الطيار جلعفر وأبي الفضل 
ــاح أو  ــض بجن ــن هن ــح م ــن، »أفل ــري املؤمن ــة أم ــك يف خطب ــري إىل ذل ــد أش وق
استســلم فــأراح«1 وإذا مل يكــن لــه جنــاح فكيــف يطــري، وهــذا هــو أحــد حمتمــات 
معنــى مقــام الطيــار، أي ينتــر بــه ويطــار بــه يف إقامة املشـــروع اإلهلي نظــري ما ورد 
عنــه أنــه لــو بقــي جعفــر وحــزة ملــا غصــب حقــه وملــا انحرفــت األمــة فاحــظ 
ــه كمــؤازرة  ــاح مــؤازر لرســول اهلل، ولكــن ليســت مؤازرت ــار هــو جن جعفــر الطي
 ســلان، وانــا هــذه مــؤازرة اصطفائيــة جلعفــر، كــا ســّمي أبــو الفضــل العبــاس
طيــارًا، كعمــه الطيــار، فــكان العبــاس جناحــًا يطري به احلســن يف املشـــروع 
اإلهلــي، مــؤازرًا، ليــس فيــه احتــال خطــأ، وال تلّكــؤ وال قصــور يف العلــم والعمل.

A  الربهان العقلي على اإلمامة اإلهلية 
شامل تبعًا للوزراء االصطفائيني من 

الدائرة الثانية
ــة  ــام واخلليف ــة اإلم ــزوم عصم ــى ل ــة ع ــاء االمامي ــره عل ــذي ذك ــان ال والبه
والرئيــس للبشـــر، بالــغ املتانــة لكنــه ال يقتــر عــى ذلــك بــل يثبــت أيضــًا رضورة 
وجــود طاقــم اصطفائــي حييــط بــه أيضــًا، فهــذا تقريــر عظيــم للدليــل العقــي 
ــه:  ــت ل ــال قل ــادق ق ــام الص ــن اإلم ــدي ع ــر الزبي ــة اب عم وتوســعته، ويف رواي
)أخــبين عــن الدعــاء إىل اهلل( - املشـــروع اإلهلــي والدعــاء إىل اهلل يعنــي املشـــروع 
اإلهلــي ســواء يف بــدء دعــوة النبــيo أو فيــا بعــد - )أخــبين عــن الدعــاء إىل اهلل 

)1( نج الباغة ألمري املؤمنن عي بن أب طالب: اخلطبة ٥.
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واجلهــاد يف ســبيل اهلل أهــو لقــوم ال حيــل إال هلــم( وبالتأمــل يف عبــارة )قــوم( وليــس 
فــردًا، وانــا يشــري إىل جمموعــة كــا يف بــدأ مشـــروع دعــوة النبــي عندمــا خاطبــه اهلل 
عــز وجــل      ُّ يب  رت  زت     َّ  ، فابــد مــن جمموعــة وطاقــم قيــادة، وليــس 

فــردًا واحــدًا.

وهــذه اخلارطــة مرســومة يف عــدٍد مــن اآليــات والروايــات الــواردة عــن أهــل 
البيــت، والبــد أن يكّمــل هــذا النقــص يف بحــوث علــم الــكام - والــراوي 
ــاح  ــه إال مــن كان منهــم أم هــو مب يســأل )أهــو لقــوم ال حيــل إال هلــم وال يقــوم ب
لــكل مــن وّحــد اهلل عــز وجــل وآمــن برســول اهلل( ومــن كان كــذا فلــه أن يدعــو إىل 
اهلل وإىل طاعتــه وأن جياهــد يف ســبيل اهلل، الروايــة ســؤاالً وجوابــًا ليســت يف صــدد 

أصــل حكــم اجلهــاد االبتدائــي وانــا يف صــدد بيــان قيــادة اجلهــاد االبتدائــي.

فقــال اإلمــام الصــادق: »ذلــك لقــوم ل حيــل إل لــم«، يعنــي الطاقــم القيــادي 
لقيــادة املشـــروع اإلهلــي للجهــاد االبتدائــي الــذي هــم قمــة اهلــرم والطبقــات 
واألذرع التــي تليــه، قــال: »ذلــك لقــوم ل حيــل إل لــم ول يقــوم بذلــك إل مــن 
كان منهــم«، قلــت فمــن أولئــك؟ )أولئــك( قــال: »مــن قــام بشـــرائط اهلل عــز وجــل 
ف القتــال واجلهــاد عــى املجاهديــن فهــو املــأذون لــه ف الدعــاء ال اهلل عــز وجــل«1.

ــد  ــة الب ــل يف كل دعــوة ديني ــي، ب وهــذا البحــث ال ينحــر يف اجلهــاد االبتدائ
ــة  ــة اإلهلي ــى البعث ــي، حت ــم اصطفائ ــًا ومعــه طاق ــًا معصوم أن يكــون رئيســها إمام
للعلــم الوحيــاين، كــا يف اآليــة الســابقة يف قولــه تعــاىل:     ُّيل  ام  مم  رن  

)1( الكايف الشـريف: ج٥، ص13، ح1.
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ــواد  ــة م ــديس وبقي ــث الق ــرآن واحلدي ــن الق ــو كلٌّ م ــر ه زن  من  نن    َّ  1فالذك

الوحــي، واحلديــث القــديس خيتلــف عــن احلديــث النبــوي وخيتلــف عــن القــرآن 
ــم  ــرآن العظي ــًا بالق ــظ خمصوص ــس احلف ــا فلي ــد بحفظه ــه ووع ــي أنزل ــا وح وكله
ــث  ــه، احلدي ــد اهلل بحفظ ــد وع ــه اهلل وق ــي أنزل ــر ووح ــي ذك ــواد ه ــذه امل وكل ه
القــديس واحلديــث النبــوي وغريمهــا. فاملحكــات تغايــر املتشــاهبات، واملحكــات 

ــر أن يزعزعوهــا. ال يســتطيع البشـ

واحلفــظ للوحــي مشـــروع إهلــي أي علــوم الديــن والبــد ان يكــون عــى رأس 
ــة  ــة ومدرس ــة االمامي ــررت املدرس ــك ق ــوم. لذل ــام املعص ــو اإلم ــوة ه ــذه الدع ه
أتبــاع أهــل البيــت أنــه البــد مــن وجــود إمــام حــي هــو الــذي حيفظ بــه كل املشــاريع 

اإلهليــة.

وقــال اإلمــام الصــادق يف الروايــة الســابقة: »فهــو املــأذون لــه ف الدعــاء إل 
اهلل«2، وإاّل فــان مشـــروع النبــي يف مكــة ســواء كان لتأســيس دولــة أو زرعــًا لبــذرة 
معــّدة لدولــة إنــا اســتطاع النبــي بالدائرتــن مــن بنــي هاشــم أن يقــوم بذلــك 
النشــاط الــذي أنجــزه لثاثــة عشـــر عامــًا يف مكــة وان يؤســس دولــة بل أن يؤســس 

مــا هــو أعظــم مــن ذلــك فقــد أســس مشـــروع حضــارة ومشـــروع ديــن إهلــي.

فابــد أن يكــون الــذي يقــوم باملشـــروع االهلــي مأذونــًا لــه، وأذن لــه ألنــه قــام 
ــًا مــن  ــه أّي ــًا ل ــرائط اهلل، ألن اهلل عــز وجــل ال جيعــل اي شــخص خليفــة وممث بشـ

)1( سورة احلجر، اآلية: 9.
)2( هتذيب األحكام للصدوق: ج٦، ص128.
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كان. فقــال تعــاىل:    ُّجم  حم  خم  مم  ىم     1َّ واخلليفــة لــه شـــرائط الداعــي إىل 
اهلل واخلليفــة هلل لــه شـــرائط، وليــس أي شــخص يكــون خليفــة.

A الشهيد الشاهد على األعمال  
حاضر عندها

ــل؟  ــن العم ــارض ح ــس بح ــو لي ــاهدًا وه ــاهد ش ــون الش ــن أن يك ــل يمك وه
ــوم  ــد احلســاب ي ــد اجلــزاء وعن ــدل بشــهادة عــى االعــال عن وكيــف ســيؤدي وي
ــي  ــور النب ــت حض ــم يثب ــرآن الكري ــل والق ــن العم ــارضًا ح ــن ح ــة، ومل يك القيام
واملؤمنــن وهــم أهــل بيتــه الشــهداء الذيــن رصحــت الســور بأنــم ذريــة إبراهيــم 

ــة. ــم اجلال ــور الس ــذا احلض ــت ه ــا يثب ــال ك ــى االع ــاعيل -ع ــن إس م

ــد  ــامل للعقائ ــو ش ــل ه ــال ب ــوص األع ــد بخص ــا مل يقي ــهادة متعلقه ــل الش ب
والصفــات إلطــاق املتعلــق للفــظ الشــهادة يف جــل اآليــات، بــل عنــوان العمــل 

ــام. ــى الع ــل باملعن ــن العم ــا م ــور، ألن ــذه األم ــكل ه ــامل ل ش

إذ الشــهادة يف اللغــة هــو احلضــور، وكيــف تكــون ذات رســول اهلل حــارضة 
لــدى كل البشـــر، مــن أول الدنيــا إىل آخرهــا، فهــل هــذا احلضور بالبــدن أو حضور 

بالروح؟

ــى كل  ــل ع ــة عزرائي ــة هيمن ــن ماحظ ــب يمك ــب املطل ــاب تقري ــن ب وم
ــكل ــط ب ــة ترتب ــاة تكويني ــاري تعــاىل قن ــث أعطــاه الب ــف يقبضهــا، حي  األرواح كي

)1( سورة البقرة، اآلية: 3٠.
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األرواح فــا خيتــص بقبــض ارواح البشـــر فقــط وانــا تشــمل أرواح اجلــن وكذلــك 
قبــض ارواح احليوانــات باالســتعانة مــع أعوانــه املائكــة وكذلــك يقــوم عزرائيــل 
بقبــض روح املائكــة، وبقبــض روح كل ذي نفــس مــن بقيــة أنــواع املخلوقــات ممــا 

ال تــرى وال يعلــم هبــا يف الســاوات واألرضــن.

ــي  ــة الت ــذه اهليمن ــاء اهلل، وه ــا ش ــة ب ــل عظيم ــدرة عزرائي ــلطنة وق ــلطة وس فس
ــة. ــة امللكوتي ــدرات الروحي ــات والق ــن املقام ــوع م ــه ن ــت ل اعطي

وإذا كان عزرائيــل لــه هــذه املقــدرة والتمكــن وهــو مأمــور باخلضــوع واالنقيــاد 
إىل خليفــة اهلل فكيــف احلــال يف شــأن خليفــة اهلل بــل وكيــف الشــأن يف ســيد 

ــاء اهلل. ــام خللف ــو إم ــذي ه ــلo ال الرس

وقــد روي - يف املعــراج -»... فلــا بلــغ إىل ســدرة املنتهــى فانتهــى اىل احلجــب 
ــوت ــو دن ــكان ول ــذا امل ــوز ه ــس ل أن أج ــول اهلل لي ــا رس ــدم ي ــل: تق ــال جبئي  فق

أنملــة الحرقــت«1، وتشــري ســورة النجــم إىل عــروج ســيد الرســل فــوق جبائيــل 
يف قولــه تعــاىل:     ُّ يف  ىق  يق  اك      2َّ ممــا يعنــي ان جبائيــل كان يف منــازل نازلــة 

.ومل يعــرج إىل الدرجــة التــي عــرج النبــي

مــن  أعظــم  عــز وجــل  اهلل  تكويــن  النبــيoروح عماقــة، يف  وأن روح 
إرسافيــل وأعظــم مــن الصــور الــذي ينفــخ فيــه ارسافيــل بــل بعــض طبقــات نــوره 

ــتفيضة. ــوص مس ــا وردت نص ــرش ك ــن الع ــم م أعظ

)1( مناقب آل أب طالب: ج1، ص179. 
)2( سورة النجم، اآلية: 13. 
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ويف الروايــات الــواردة أن ملــك املــوت يمــوت وتقبــض روحــه، فمــن الــذي 
يقبــض روح ملــك املــوت؟ وهــذا ممــا يشــري إىل أن طبقــات عــامل الــروح هلــا آفــاق 
مهولــة جــدًا، فــوق مراتــب املائكــة املقربــن جبائيــل وميكائيــل وعزرائيــل 
ــة  ــاف املائك ــم أصن ــن أعاظ ــم م ــن وغريه ــرش والكروبي ــة الع ــل وحل وإرسافي
 ــت ــل البي ــّن اه ــد ب ــت3 وق ــل البي ــث أه ــرآن وأحادي ــا الق ــي بّينه الت

ــك. ــى ذل ــرآن ع ــع دالالت الق مواض

وممــا تقــّدم يتضــح أن مقــام الشــهادة هــو حضــور للــروح الشــاهدة أثنــاء عمــل 
املشــهود عليــه، وليــس حضــورًا للشــاهد بالبــدن، كــا أنــه ليــس حضــورًا بالــروح 
النازلــة للشــاهد بــل بروحــه العاليــة، ألن لإلنســان طبقــات مــن األرواح، الســيا 

املصطفــن.

ــة ومتكــن وكــون يف  ــن لدهيــم كينون فالشــهادة هــي حضــور ملكــويت مــن الذي
ــة  ــاء شــهادة عــى نفــس الشــهداء، فــا حمال ــدى ســيد األنبي امللكــوت، وإذا كان ل
روحــه الباطنــة العلويــة امللكوتيــة هــي حــارضة ومهيمنــة ومشـــرفة عــى املائكــة. 
وعــى األنبيــاء وعــى الرســل وحضــور النبــي االعظــمo يف مقــام الشــهادة 

بروحــه ال ببدنــه الشـــريف.

والقــرآن الكريــم يصــف بــدن النبــي بعــد وجــوده يف قولــه تعــاىل:    ُّ حس  خس  
مس  حص  خص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مظ  جع  مع    1َّ )مــا 

كنــت( وأي كينونــة ينفيهــا القــرآن للنبــي، هــل هــي كينونتــه بروحــه ام كينونــة 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 44.
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بدنــه؟ انــا كينونــة البــدن املنفــي وجودهــا يف األمــم الســابقة.

وكذلك قوله تعاىل:     ُّخل  مل  ىل  يل...     َّ  1.

ــاىل:     ُّ ىن  ين  جه  ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري ــا الق ــروح فيصفه ــة ال ــا كينون أم
�مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ   ٰر   ٰىٌّ         ٍّ           ِّ                

          ّٰ  رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ     2َّ،      ُّزث  مث  نث  ىث  يث  ىف  
يف  ىق  يق  اك  لك  مك      3َّ، أي بالكينونــة الروحيــة والنوريــة، لــه ممــا 

يقتــي ويســتلزم أن لــه  كينونــات متعــددة أخــرى.

ــيم  ــذا الرس ــت، وه ــل البي ــث أه ــم وأحادي ــفها عل ــق كش ــذه احلقائ وه
والتصويــر وكل هــذه اخلرائــط العلميــة مبســوطة يف بيانــات وروايــات أحاديثهــم، 

ــر منظومــة معانيهــا. ــع ويتدب ملــن يتتب

واملعلومــات مبثوثــة منتشـــرة يف مضامــن األحاديــث ليــس بالنحــو املرتــب يف 
مفــاد حديــث واحــد بــل البــد للباحــث أن يلتفــت اىل كيفيــة نظــام ترّتبهــا يف صــورة 

متكاملــة.

وهكــذا املعلومــات املوجــودة يف القــرآن عــن احلقائــق، وهــذا التطابــق هــو 
مقتــى وحــدة الثقلــن.

ــا القــرآن  فتبــن أن شــهادة ســيد األنبيــاء هــي شــهادة ملكوتيــه، كــا يصفهــا لن

)1( سورة القصص، اآلية: 44.
)2( سورة النحل، اآلية: 89.
)3( سورة النساء، اآلية: 41.



الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................191

الكريــم يف ســور وآيــات عديــدة، ومفــاد هــذه الطائفــة آيــات الشــهادة أن امللكــوت 
للشــجرة الطيبــة واملصطفــن مــن بنــي هاشــم ســواء الدائــرة األوىل أو الدائــرة 
الثانيــة مقــام شــهادة وإشـــراف هيمنــة حضــور أعــال عــى األولــن واآلخريــن، كا 

هــو مفــاد هــذه الروايــة. 

ــَد  ــُت ِعنْ ــاَل: ُكنْ ــِن َأِب َســِعيٍد1 َق ويف روضــه الــكايف بســند معتــب عــن ُيوُســَف ْب
ــاَل  ــاَرَك وَتَع ــَع اهللَّ َتَب ــِة وَجَ ــْوُم اْلِقَياَم ــاَل ِل »إَِذا َكاَن َي ــْوٍم َفَق ــِداهلل َذاَت َي َأِب َعْب
ْغــَت َفَيُقــوُل  َل َمــْن ُيْدَعــى بـِـِه َفُيَقــاُل َلــُه َهــْل َبلَّ َائِــَق َكاَن ُنــوٌح َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َأوَّ اْلَ
 َقــاَل َفَيْخــُرُج ُنــوٌح oــُد ْبــُن َعْبــِد اهلل َنَعــْم َفُيَقــاُل َلــُه َمــْن َيْشــَهُد َلــَك َفَيُقــوُل ُمَمَّ
  ــٍدo وُهــَو َعَى َكثِيِب امْلِْســِك2 وَمَعــُه َعيِلٌّ َفَيَتَخطَّــى النَّــاَس َحتَّــى جَيـِـيَء إَِل ُمَمَّ
-     ُّ خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم      َّ  3 َفَيُقــوُل ُنــوٌح  وُهــَو َقــْوُل اهلل َعــزَّ وَجــلَّ
ْغــَت َفُقْلــُت َنَعــْم َفَقــاَل َمــْن  ــُد إِنَّ اهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاَل َســَأَلنِي َهــْل َبلَّ ــٍدo َيــا ُمَمَّ ملَُِحمَّ
ــْد  ــُه َق ــُه َأن ــَهَدا َل ــا واْش ــَزُة اْذَهَب ــا َحْ ــُر َي ــا َجْعَف ــوُل َي ٌدoَفَيُق ــُت ُمَمَّ ــَك َفُقْل ــَهُد َل َيْش
ُغــوا  ــَا َبلَّ ــاِء بِ ــاِهَداِن لِْلَْنبَِي ــا الشَّ ــَزُة ُهَ ــٌر وَحْ ــِد اهلل ع- َفَجْعَف ــاَل َأبــو َعْب ــَغ َفَق َبلَّ

 َأْيــَن ُهــَو َفَقــاَل ُهــَو َأْعَظــُم َمنِْزَلــًة ِمــْن َذلِــَك«4.  َفُقْلــُت ُجِعْلــُت فـِـَداَك- َفَعــيِلٌّ

ومضمــون معــاين هــذا احلديــث مطابــق لأصــول القرآنيــة كــا مــر، مثــل قولــه 

)1( يوســف بــن أب ســعيد غــري مذكــور يف كتــب الرجــال ولعلــه يوســف بــن ثابــت بــن أب ســعد أو 
.ّأب ســعيدة أبــو امّيــة الكــويّف الثقــة الــذي روى عــن أب عبــد اهلل

)2( الكثيب: التل من الرمل.
.3( سورة امللك، اآلية: 27. أي ساءهتا رؤيته(

)4( الكايف للشيخ للكليني: ج8، ص2٦8.
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تعــاىل:    ُّ مت  هت  مث      1َّ اي مجعــت لوقتهــا مــن يــوم القيامــة لتشــهد عــى االمــم 
ومنهــم نــوح يســاءل هــل بلــغ الرســالة فيقــال لــه مــن يشــهد لــك؟ فيقــول حممــد 
بــن عبــد اهللo وكيــف يقــول النبــي نــوح أن ســيد األنبيــاء هــو الــذي يشــهد ل، أو 
كان بــدن ســيد األنبيــاء موجــودًا يف عــر بــدن نــوح؟! وهــل هــي شــهادة أبــدان 

ألبــدان؟ أم شــهادة أرواح ألرواح أم أرواح ألبــدان؟!

قــال: »فيخــرج نــوح فيتخطــى النــاس حتــى جيــيء إل ممــد، وهــو عى 
 كثيــب املســك«، وهــذا املفــاد للروايــة متطابــق ملــا يف ســور عديــدة ومنــه قــال تعاىل: 
   ُّ ىن  ين  جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خيمي  ىي  يي  ٰذ...    َّ  2 
جئنــا بــك يــا ســيد األنبيــاء عــى مــن هــو شــهيد عــى أمتــه، وإذا كان ســيد األنبيــاء 
ــم يف  ــم ويقوده ــم وهيدهي ــم ويرعاه ــبهم ويراقبه ــهداء اي حياس ــى الش ــهيدًا ع ش
كيفيــة شــهادهتم ورعايتهــم وقيادهتــم ألممهــم، ويف كيفيــة مراقبتهــم وتربيتهــم 

ــم. ــم ألممه ــم وهدايته وتزكيته

وقــد جعلــه اهلل راعيــًا عــى الرعــاة والقــادة مــن بنــي هاشــم وعــى كل األنبيــاء 
والرســل، كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ...ىق  يق  اك  لك  مك      3َّ وهــذه الروايــة 

ليســت إال تفصيــًا ملضمــون اآليــات يف القــرآن الكريــم.

ــى  ــة »حت ــل الرواي ــاذة، ويف ذي ــون وال ش ــة املضم ــة غريب ــذه الرواي ــت ه وليس

)1( سورة املرسات، اآلية: 11.
)2( سورة النحل، اآلية: 89.
)3( سورة النساء، اآلية: 41.
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جيــيء إل ممــدo وهــو عــى كثيــب املســك ومعــه عــيل«1، فعــي أي معية 
عــي للنبــيo ســيد الرســل كــا قــال: »أنــت أخــي ف الدنيــا واآلخــرة«2، أي 
 ،ــي ــن ع ــري املؤمن ــو أم ــس ه ــب الرئي ــة نائ ــمo اإلهلي ــي االعظ ــة النب يف دول
وال حمالــة هــو أعظــم مــن رؤســاء كل الــدول اإلهليــة األخــرى مــن بقيــة األنبيــاء.

وقولــه : »ومعــه عــيل وهــو قــول اهلل عــز وجــل:    ُّ خل  مل  ىل  يل  
جم  حم  خم      َّ  فيقــول نــوح ملحمــدo يــا ممــد إن اهلل تبــارك وتعــال ســألني هــل 

.3»بلغــت؟ فقلــت نعــم، فقــال مــن يشــهد لــك فقلت ممــد

ــب  ــاء اهلل، أمل خياط ــي أنبي ــى وباق ــى وعيس ــم وموس ــن إبراهي ــاءل أي ــا يتس ورب
اهلل عــز وجــل عيســى، يف قولــه تعــاىل:     ُّ مت  نت  ىت  يت  رث  زث  
مث  نث  ىثيث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  ىليل...     َّ  4 أي مســاءلة بقيــة 

األنبيــاء وهــم حضــور يــوم القيامــة، فلــم خّصــص نــوح حممــدًا o إنــه يشــهد لــه 
بتبليــغ الرســالة، وهــذا دال عــى أن النبــي نوحــًا لديــه يقــن بــأن روح ســيد األنبيــاء 

حــارضة وعاملــة حــن تبليــغ نــوح، وراعيــة ومديــرة ومربيــة ومعلمــة لــه.

فيقــول ســيد األنبيــاء يــا جعفــر الطيــار ويــا حــزة عــم النبــي »اذهبــا واشــهدا لــه 
أنــه قــد بلــغ«.

وهــذا ممــا ينبــه ان مقــام النبــيo أعــى وأجــل مــن أن يذهــب بنفســه، وكذلــك 

)1( الكايف الشـريف: ج8، ص2٦7، ح392.
)2( تفسري القمي: ج1، ص293.

)3( الكايف الشـريف: ج1٥، ص٦٠7.
)4( سورة املائدة، اآلية: 11٦.
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دال عــى املقــام العظيــم جلعفــر وحــزة وكيــف ان جعفــرًا وحــزة يشــهدان لنــوح؟! 
فهــل كان بــدن جعفــر الطيــار وبــدن حــزة يف زمــن نــوح!؟ 

واجلــواب انــه مل تكــن هلــا كينونــة بدنيــة كــا ذكــر القــرآن الكريــم خماطبــًا 
.1 يل     َّ   ىل   مل   النبــيo يف قولــه تعــاىل مــا كنــت لدهيــم،    ُّخل  

فلــم يكــن بــدن جعفــر وحــزة موجــودًا يف زمــن نــوح كــا أنــه مل يكــن بــدن النبــي 
ــرفة  ــوت مشـ ــودة يف امللك ــه موج ــت روح ــا كان ــوح وان ــدن ن ــن ب ــودًا يف زم موج
ــروح النبــي عــى  ــم مقــام الشــهادة ل ــا، فكــا اثبــت القــرآن الكري عــى ملــك الدني
النــاس، فكذلــك اثبتهــا القــرآن يف ســورة احلــج وســورة البقــرة للمصطفــن مــن 
بنــي هاشــم مــن الدائــرة االوىل والثانيــة، فلــم تكــن شــهادة حــزة وجعفــر جزافــًا 
انــا كان نورهــم وأرواحهــم شــاهدة يف امللكــوت عــى امللــك للدنيــا، وهــذا بنــص 
القــرآن الكريــم فكــا كان نــور النبــيo وروحــه شــاهدًا بنــص اآليــات العديــدة 
فكذلــك شــجرة بنــي هاشــم هــم األمــة مــن ذريــة إســاعيل وإبراهيــم كــا مــّر بنــا 
مــرارًا وســيأيت ذكــر الروايــات مــرة أخــرى، جعلهــم اهلل شــهداء عــى النــاس أي 
ــن أول  ــاء م ــة األنبي ــام لبقي ــذا املق ــرآن ه ــل الق ــن، ومل جيع ــن واآلخري ــى األول ع

العــزم، فهــل هــذا غلــّو مــن القــرآن يف بنــي هاشــم؟

ــاين  ــق يف مع ــب ان ندق ــه، وهــل جي ــرآن أم ان نتعامــى عن ــر الق ــب أن نتدب أم جي
القــران أم نعــرض عنــه؟ لقــد نبهنــا وعّلمنــا أهــل البيــت بــأن مقــام الشــهادة لبنــي 
هاشــم هــو يف األصــل مفــاد قــرآين يف خارطــة منظومــة معــاين القــرآن، وهنــا املقــام 

)1( سورة القصص، اآلية: 44.
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أعظــم مــن مقــام الشــهادة ألنبيــاء أول العــزم، فهــل نجحــد هــذه احلقيقــة يف 
ــد نؤمــن ونقــّر هبــا؟ القــرآن؟ أم الب

وهــل يســوغ ان نؤمــن ببعــض الكتــاب ونكفــر ببعــض وال نصــّدق بمضمــون 
هــذه الروايــة وأمثاهلــا ممــا يتضمــن هــذا املفــاد املطابــق جلملــة أصــول قرآنيــة.

ويف ذيــل الروايــة أن النبــي يقــول: »يــا جعفــر ويــا حــزة اذهبــا واشــهدا لــه 
-لنــوح -انــه قــد بّلــغ«1 ومقتــى مفــاد هــذا الذيــل ان مقــام جعفــر وحــزة فــوق 
ــن  ــي املهيم ــويت الروح ــا امللك ــب مقامه ــوح بحس ــهدان لن ــا يش ــوح، ألن ــام ن مق

.املشـــرف عــى مقــام ملــك الدنيــا البــدين لنــوح

ولــوال هــذه البيانــات يف أحاديــث أهــل البيــت ملــا يف القــرآن مــن حقائــق، ملــا 
ــي  ــع التعام ــت ووق ــرآن ولضاع ــق يف الق ــك احلقائ ــات لتل ــه وااللتف ــل التنب حص

عنهــا.

وال قــدرة للمفرسيــن واملجتهديــن والفقهــاء والعلــاء وكل البشـــر بمفردهم أن 
يســتخرجوا كنــوز القــرآن دون أحاديــث أهــل البيــت، ويف تتمــة الروايــة، فقــال أبــو 
ــا بلغــوا« فقلــت جعلــت  ــاء ب ــد اهلل »فجعفــر وحــزة هــا الشــاهدان للنبي عب

فــداك فعــي أيــن هــو؟ فقــال: »هــو أعظــم منزلــة مــن ذلــك«2.

ــا بعــد ان شــاء  وهــذا إشــارة إىل طبقــات مقامــات الشــهادة وســنتطرق هلــا في
اهلل.

)1( الوايف للفيض الكاشاين: ج3، ص731.
)2( الكايف الشـريف: ج8، ص2٦7، ح392.
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ــم  ــي هاش ــل إىل بن ــم إىل أن يص ــاعيل وابراهي ــة إس ــاء لذري ــام االصطف وإّن مق
ــري  ــة يش ــرة الثاني ــن الدائ ــًا ع ــًا، فض ــر معصوم ــة عشـ ــرة األوىل األربع ــن الدائ م
ــاء هــو يف قمــة  ــن أن هــذه االصطف ــدة كــا يب ــم يف ســورة عدي ــرآن الكري ــه الق إلي

االصطفــاء يف كل منظومــات األنبيــاء واملرســلن واألوصيــاء.

وهــذه الشــهادة التــي يســندها القــرآن الكريــم للذريــة مــن اســاعيل وابراهيــم 
ــرة  ــن الدائ ــًا ع ــرة األوىل فض ــن الدائ ــه م ــل بيت ــدo وأه ــي حمم ــص النب وباألخ
ــة، وهــي مقــام الشــهادة عــى األعــال هــذا املقــام ال يســنده القــران الكريــم  الثاني
ــاء  ــائر االنبي ــن س ــًا ع ــزم، فض ــن أوىل الع ــاء م ــة األنبي ــن بقي ــد م ــبه ألح وال ينس

ــاء. ــة االوصي ــل وبقي والرس

 وهــذا بيــان قــرآين يــدل عــى علــو االصطفــاء للدائــرة الثانيــة مــن أهــل البيــت
فضــًا عــن الدائــرة األوىل، وليــس اعتبطــًا وجزافــًا يف الديــن عندمــا يبــن القــرآن 
ــاب  ــي فضــًا عــن لب ــى النب ــن مــودة قرب ــاب الدي ــودة أن لب ــة امل ــم كــا يف آي الكري
شـــريعة ســيد األنبيــاء، ألن الشـــرائع بــن األنبيــاء خمتلفــة لكــن الديــن مّتحــٌد واحٌد 
بــن األنبيــاء، فالديــن الــذي بعــث بــه مجيــع األنبيــاء هــو ديــن موّحــد وهو اإلســام 
ولــّب لبــاب هــذا الديــن أجــره وعوضــه وعدلــه هــو مــودة قربــى النبــي كــا يف قولــه 
تعــاىل:     ُّ جن  حن  خن  من  ىن  ين  جه  مه  ىه      1َّ وعنــوان القربــى بنصــوص 

الفريقــن ال تقتــر عــى الدائــرة األوىل فقــط بــل شــامل للدائــرة الثانيــة.

فهــذا االصطفــاء للدائــرة الثانيــة فضــًا عــن الدائــرة األوىل بــّنٌ واضــح يف نــداء 

)1( سورة الشورى، اآلية: 23.
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القرآن.

ومل يقــل القــــرآن قــل ال أســألكم عليــه أجــرًا إال مــودة النبــي إبراهيــم انــا قــال 
تعــاىل:    ُّ جن  حن  خن  من  ىن  ين  جه  مه  ىه      َّوأجــر الديــن الــذي قــال تعاىل 

عنــه:     ُّ ىئ  يئ  رب  زب  مب     َّ 1. 

ــودة آدم وال  ــوح وال م ــودة ن ــم وال م ــودة إبراهي ــن م ــذا الدي ــدل ه ــن ع ومل يك
مــودة موســى وعيســى وال مــودة ســائر النبيــن، انــا عدلــه وعوضــه مــودة القربــى.

فهــل يمكــن ان نصــف هــذه اآليــات باملبالغــة املفرطــة يف تعظيــم أهــل البيــت 
الذيــن هــم قربــى النبــيo والعيــاذ بــاهلل، حاشــا هلل أن يبالــغ أو أن يفــرط يف 
ــى  ــه لقرب ــل يف حكم ــد ويمي ــه او ان حيي ــن خلق ــد م ــب ألح ــكام أو أن يتعّص ال

ــة. ــة عظيم ــة بالغ ــه حكم ــاك وج ــن أن هن ــد م ــًا؟ فاب ــي جزاف النب

ــزم  ــاهدان ألول الع ــا الش ــزة مه ــرًا وح ــأن جعف ــكايف ب ــة ال ــرد رواي ــا ت وعندم
كنــوح وموســى وعيســى بتبليــغ الرســالة فمضمــون هــذه الروايــة مطابــق وموافــق 

ــة. ــا أن نشــّخص األصــول القرآني ــد لن ــة، والب لأصــول القرآني

ــاد  ــرة( ومف ــرآن والع ــن )الق ــة الثقل ــة معي ــو آي ــا ه ــودة ومفاده ــة امل ــا آي ومنه
آيــات الثقلــن معيتهــا وأنــا لــن يفرقــا، كــا بــّن املعيــة القــرآن الكريــم يف آيــات 
ســور عديــدة جــدًا، فلــو ســأل ســائل عــن حديــث الثقلــن وعــدم االفــراق، فــإن 
ــا ــن يفرق ــا ل ــت أّن ــل البي ــه أه ــى بيان ــه ع ــا نّب ــرآن ك ــرر يف الق ــه مق  جواب

)1( سورة آل عمران، اآلية: 19.
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يف مــوارد عديــدة مــن اآليــات كــا يف ســورة آل عمــران     ُّ خت  مت  هت  مث  حجمج  
جح  مح  جخ       1َّ وســورة العنكبــوت     ُّ ىك  يك  مل  ىل  يل  ام  مم  

رن  زن      َّ  2 وســورة الواقعــة     ُّ ىم  يم  جن  حن      3َّ وغريهــا مــن آيــات 

 .الســور التــي أشــارت إىل داللتهــا أحاديــث أهــل البيــت

ــل إن  ــط، ب ــودة فق ــدة يف امل ــي الوحي ــت ه ــورة اإلرساء ليس ــودة يف س ــة امل وآي
ــه تعــاىل:    ُّ نت  ىت  يت  رث   ــم قول ــة مــودة أخــرى، يف ســورة إبراهي ــاك آي هن
زث  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  

مل  ىل  يل  ام  مم  رن  زن  من    4َّ، وأي ذريــة

ــحاق  ــة إس ــي ذري ــل ه ــرام، ه ــت احل ــد البي ــم عن ــي إبراهي ــكنها النب ــي أس الت
ويعقــوب ويوســف وبنــي إرسائيــل؟ أم انــا ذريــة إســاعيل؟

وهــذه اآليــة تشــري اىل عنايــة خاصــة لغــري ذريــة إســحاق، ولغــري بنــي إرسائيــل، 
ولغــري بنــي يعقــوب،     ُّ نت  ىت  يت      َّ  وناحــظ العنايــة االصطفائيــة واحلايــة 
اإلهليــة مــن اهلل عــز وجــل لبنــي هاشــم وآلبــاء وأجــداد النبــي، ومنــذ متــى كانــت 
قــد تعلقــت اإلرادة االصطفائيــة ذات العنايــة عظيمــة،     ُّ نت  ىت  يت  رث  
زث  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  

مل  ىل  يل      َّ  فَلــْم تقــل اآليــة )هتــوي إليــه( بضمــري املفــرد ليعــود للمســجد 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 7.
)2( سورة العنكبوت، اآلية: 49.

)3( سورة الواقعة، اآلية: 79.
)4( سورة إبراهيم، اآلية: 37.
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ــوي[  ــال ]هت ــا ق ــاىل:  »م ــه تع ــر يف قول ــك الباق ــى ذل ــه ع ــا نّب ــت اهلل ك أو لبي
ــذه  ــان ه ــم إتي ــم أفــتون أن ]اهلل[ فــرض عليك ــال إل إليه ــا ق ــت م ــي البي ــه يعن إلي
الحجــار والتمســح ]هبــا[ ول يفــرض عليكــم إتياننــا وســؤالنا وحبنــا أهــل البيــت 

واهلل مــا فــرض عليكــم غــره«1. 

فالكعبــة التــي للقلــوب )أفئــدة مــن النــاس( والقبلــة األصليــة لتوجــه القلــب 
وللحــج الروحــي األصــي هــم الذريــة املصطفــاة مــن إســاعيل وإبراهيــم ال بيــت 
اهلل احلــرام؟! ومنهــم أمــري املؤمنــن عــي الــذي ولــد يف بيــت اهلل احلــرام؟ ومــن 
يعــرض عــى اهلل، ويقــول ال بــد ان حتــذف اآليــة مــن القــرآن ألنــا موافقــة ملحبــة 
عــي، ومــواالة عــي صعــب مســتصعب عــى مــن يف قلوهبــم مــرض العــداوة 
)النصــب( أن يقبلوهــا او يؤمنــوا هبــا، وكذلــك صعــب مســتصعب عليهــم أن 
يســمعوها وهــم ال يتدبرونــا، وكــم مــن آيــة يســمعونا وال يؤمنــون هبــا،    ُّ مك  

ىك  يك  مل  ىل  يل      َّ  وليــس إليــه، إىل بيــت اهلل احلــرام.

وياحــظ اّن اآليــة هنــا مل تقــل )هتــوي إّل( )إبراهيــم(، وإبراهيــم نفســه مل يقــل 
)هتــوي إّل( وانــا قــال    ُّ مك  ىك  يك  مل  ىل  يل     َّ  ، واملقصــود هبــا هتــوى 

اىل ذريتــه اســاعيل وليــس هتــوي إىل ذريــة إســحاق ويعقــوب.

فهنــاك قمــة ودائــرة مركزيــة أخــرى، وهــم ذريــة إســاعيل ،    ُّ مك  ىك  يك 
مل  ىل  يل     َّ  .

ــاعيل  ــة إس ــى وبذري ــت والقرب ــل البي ــة بأه ــاوة اإلهلي ــذه احلف ــظ ان ه فياح
)1( تفسري فرات الكويف: ص223.
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ــاوة  ــى حف ــم ع ــوق وتتعاظ ــة تف ــور القرآني ــد يف الس ــس آل حمم ــآل ي ــم وب وإبراهي
اهلل لبقيــة األنبيــاء فمــن هــو صاحــب الفخامــة واجلالــة والتعظيــم يف القــرآن بعــد 

ــوله؟ ــة اهلل ورس ــة وجال فخام

ــة اهلل ورســوله  ــة اهلل ومــن بعــد جال ــة بعــد جال وصاحــب الفخامــة واجلال
هــم آل حممــد، وال خيفــى أن تعظيــم وتفخيــم رســول اهلل يــؤول ويرجــع إىل 
ــاىل:     ُّ  مج  جح  مح   ــبى هلل تع ــة الك ــهo اآلي ــاىل، ألن ــم اهلل تع ــم وتفخي تعظي
جخ  مخ  جس  حس  خس      1َّ كــا أن تفخيــم وتعظيــم آل حممــد يرجــع 

.ــول اهلل ــم رس ــم وتفخي ــؤول إىل تعظي وي

A  مقام الشهادة مقام الوالية واهلداية 
والرعاية

والشــهادة كــا مــر بنــا هــو مقــام عظيــم يف القــرآن وهــو يعنــي القيــادة واهلدايــة 
والرعايــة والربيــة لــكل املخلوقــات مــن البشـــر.

يِفْ َبْحــث اإلمامــة اإلهليــة كــا َبيَّنَهــا َأهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم قــد مجعنــا 
مجلــة مــن هــذه البيانــات يف كتــاب اإلمامــة اإلهليــة، الدالــة عــى أن املحور األســاس 
حلقيقــة اإلمامــة والواليــة هــي هدايــة الثقلــن، وهــي هدايــة إيصاليــة للمطلــوب 
وللغايــة ومرتبطــة بشــبكة ومنظومــة األرواح، وبشــبكة القلــوب، قــال رســول 
اهللo »إن اهلل ل ينظــر إل صوركــم وأعالكــم وإنــا ينظــر إل قلوبكــم«2 كــا ورد 

)1( سورة األنعام، اآلية: 33.
)2( بحار األنوار: ج٦7، ص248، ط بريوت.
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ذلــك يف روايــات عديــدة »نيــة املؤمــن خــر مــن عملــه ونيــة الكافــر شـــر مــن عملــه 
وكل عامــل يعمــل عــى نيتــه«1، النيــة والقلــوب واألرواح.

فالواليــة هــي هدايــة لــأرواح والقلــوب، فاإلمــام هــاٍد يوصــل إىل الغايــة مــن 
الكــال املطلــوب، واهلدايــة هــي مــن املقومــات والدعامــات األصليــة لــدور وقــوام 
حقيقة الوالية واإلمامة قال تعاىل:      ُّ         ّٰ  رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب  مب  
نب  ىب  يبرت  زت  مت  نت  ىت      2َّ،      ّٰ رئ  مئ  نئ  ىئ      3َّ، فاإلمام 

ــاٍد. ــول اهلل o ه ــا ان رس ــاٍد ك ه

وســيد الرســل هــو إمــام األئمــة ونبــي أيضــًا، فقــد حــاز ســيد الرســل كل 
املقامــات، فــا الفــرق بــن النبــوة واإلمامــة يف اهلدايــة.

ــا  ــد، ك ــن بعي ــاءة م ــة( إض ــة إرائي ــاج )هداي ــق واملنه ــة إراءة للطري ــوة هداي النب
يعــب عنهــا، مثــا عندمــا تســأل شــخصًا عــن عنــوان معــن أوعــن موقــع معــن أو 
موضــع معــن، فيشــري لــك اىل املــكان الــذي تريــده ويصفــه لــك مــن بعيــد ومــن 
بعــد، ويعــب عنــه يف االصطــاح العقــي، هدايــة إرائيــة اي يريــك مــن بعيــد، فالنبوة 

والرســالة النــذارة والبشــارة، نذيــرًا بشــريًا، هــي إراءة مــن بعيــد.

ــة مــن قريــب وليــس مــن  ــة أي هــي هداي ــة اإليصالي وأمــا اإلمامــة فهــي اهلداي
ــتقيم، ــوة، اىل رصاط مس ــوة خط ــاء، خط ــن دون إجل ــدك م ــذ بي ــي يأخ ــد، يعن  بعي

)1( الكايف: ج2، ص84، ط اإلسامية.
)2( سورة يونس، اآلية: 3٥.

)3( سورة الرعد، اآلية: 7.
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ــك إىل  ــة توصل ــا هداي ــتقيم، فإن ــراط املس ــى ال ــريًا ع ــة وس ــك حرك ــلك ب يس
املطلــوب، فاإلمــام يأخــذ بيــدك ويدخلــك إىل اجلنــة، وهــذه هــي حقيقــة الشــهادة 

ــان ووجــه آخــر. ببي

ــاىل:    ُّ جب  حب   ــه تع ــا يف قول ــار ك ــدون إىل الن ــال هي ــة الض ــا أئم بين
خب  مب  هبجت  حت  خت  مت  هت     1َّ أئمــة الضــال هــم مــن يأخــذ 

أتباعهــم بســريهتم وبفكرهــم وبإشــعاعات أرواحهــم خطــوة بخطــوة ومنــزالً 
ــة. ــك إىل اهلاوي ــراض وغــري ذل ــك األع ــاء وهت ــفك الدم ــزل إىل س بمن

ــة، دون أن  ــن اخللق ــدف م ــذك اىل اهل ــة، تأخ ــة إيصالي ــة هداي ــام والوالي فاإلم
ــدًا عــب شــبكة منظومــة األرواح،  ــل تســديدًا وتأيي ــًا وإجلــاًء، ب يكــون أخــذًا جبي
كــا يف روايــة خالــد الكابــي عــن الباقــر: »يــا أبــا خالــد لنــور المــام ف قلــوب 
املؤمنــن أنــور مــن الشــمس املضيئــة بالنهــار«2، وكيفيــة مشــاهدة ذلــك يف القلــب 
ــة  ــام، فالعظم ــك اإلم ــة ذل ــق بعظم ــه متعل ــًا، وجدان ــور وضوح ــه أن ــه وأن وإدراك

ــور حــي روحــي. ــل ن ــور، وليــس دورًا حســيًا، ب ن

 فعندمــا حتــس بقشــعريرة يف وجدانــك بعظمــة ســيد األنبيــاء او عظمــة احلســن 
صفــات وكــاالً أو عظمــة أمــري املؤمنــن أو عظمــة فاطمــة ســام اهلل عليهــا

أو عظمــة احلســن أو عظمــة ســيد األنبيــاء، فهــذا هــو نــور يف الوجــدان جيذبــك 
ــي،  ــديد روح ــو تس ــل، وه ــت الرذائ ــك إذا ارتكب ــل، يؤنب ــال وإىل الفضائ إىل املع

)1( سورة القصص، اآلية: 41.
)2( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص194.
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وهــذا هــو نمــط مــن تأثــري الشــهادة عــى األعــال.

وهــذا نمــط مــن معــاين قولــه تعــاىل:   ُّ جس  حس  خس  مس  حص  خص  
)رســوله  وحضــور،  شــهود  هــي  العمــل  رؤيــة  ى(  )َفَســرَيَ  1 مصجض     َّ  

واملؤمنــون( الدائــرة األوىل أربعــة عشـــر معصومــًا والدائــرة الثانيــة، ولذلــك 
ــه أنــه يف مشــهد اهلل ومشــهد  حيــس ويشــعر املؤمــن حــن العمــل يف أعــاق وجدان
الرســول، وأّنــى خيفــي العمــل عنهــم، وكذلــك املؤمــن هــو يف مشــهد أمــري املؤمنــن 
 وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة املعصومــن مــن ذريــة احلســن، وهــذا يعــب

عنه باهلداية وبالرعاية الروحية األبوية والربوية.

خي   حي   جي   يه   ىه   مه   جه   ين   ىن   من   وكــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ 
مي      2َّ، وقــد روى الفريقــان أن النبــيo تعــرض عليــه األعــال كل أســبوع 

ــا هــذا وإىل يــوم القيامــة. مرتــن بــل كل يــوم فهــو مزّكــي، ومــرّب، إىل يومن

 ال أنــه كان كذلــك حــرًا فقــط يف فــرة تواجــده يف احليــاة الدنيــا بــل اآلن هــو 
كذلــك يف الــبزخ، ويف الرجعــة هيــدي ويوجــه ويقــود ويزكــي ويــرب، كــا يــدل 
 oعليــه قولــه تعــاىل:    ُّمح  جخ     َّ  أوال:    ُّ مخ     َّ  اي ان مقــام الواليــة للنبــي

ــال، ــى األع ــهد ع ــالة،     ُّمح  جخ  مخ     َّ  أي تش ــام الرس ــل مق قب

ــى  ــر وع ــا واخلواط ــال والنواي ــى األع ــهد ع ــا، تش ــط وإن ــال فق ــس األع ولي
ــهد  ــا يف مش ــال كله ــة واألع ــة والقلبي ــات الروحي ــانية، وكل امللف ــات النفس  الصف

)1( سورة الباءة، اآلية: 1٠٥.
)2( سورة اجلمعة، اآلية: 2.
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ــال  ــان أن أع ــد روى الفريق ــون، وق ــون ويرّب ــم فريع ــوات اهلل عليه ــم صل رؤيته
ــس. ــوم اخلمي ــن أو ي ــوم اثن ــي يف كل ي ــى النب ــرض ع ــة تع األم

A  الوالية أّس وأّم مقامات الدائرة 
الثانية

ــي باالثنــن واخلميــس  ــات ال حتــدد عــرض االعــال عــى النب ــل وردت رواي ب
بــل إنــا تعــرض يف كل آٍن مــن اآلنــات، كــا هــو نــص مفــاد القــرآن الكريــم، مــن 
ــة مطلقــة لأعــال  ــه تعــاىل لأعــال وهــي رؤي ــهo لأعــال يف طــول رؤيت رؤيت

حــن صدورهــا.

ــد  ــذ بي ــذي يأخ ــادي ال ــي واهل ــي واملزّك ــرب والراع ــمo امل ــي االعظ ألن النب
القلــوب وبيــد األرواح، فاإلمامــة هــي قيــادة األرواح والقلــوب إىل منــازل الكــال 

وهــي اجلنــة. 

ــًا آخــر  ــاك طاق ــة، كــا ان هن ــام الوالي ــام الشــهادة هــي حقيقــة مق وحقيقــة مق
والئيــًا مــع األربعــة عشـــر معصومــًا، هــذا الطاقــم الوالئي هــو الدائــرة االصطفائية 
الثانيــة ألهــل البيــت، الذيــن يرعــون البشـــر ويقومــون هبدايتهــم وتربيتهــم 

كأعــوان وأنصــار ووزراء للدائــرة األوىل يف تربيــة وهدايــة البشـــرية.

ولــو تدبرنــا أكثــر يف مقــام شــهادة حــزة وجعفــر لنــوح يف أنــه قــد بّلــغ رســالته، 
وكيــف انــا يشــهدان لنــوح وجلميــع األنبيــاء مــع أنــا مل يكونــا حارضيــن ببدنــا 
لظهــرت لنــا عظمــة مقامهــا يف رعايــة األنبيــاء والرســل وهدايتهــم روحيــًا لتبليــغ 
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رســاالت اهلل تعــاىل.

ــا  ــه هل ــل أدائ ــارضًا قب ــاهد ح ــون الش ــهادة أن يك ــام الش ــة مق ــاهد وحقيق فالش
ــام  ــا يف مق ــدل هب ــهد وت ــم تش ــة أّوالً، ث ــل الواقع ــأن تتحم ــل، ب ــام التحم ــو مق وه

ــاب. احلس

وحينــا يقــال ان ذلــك املعصــوم جعلــه اهلل شــاهدًا، -وليــس اجلاعــل لــه البشـــر 
ــى  ــهادة ع ــا الش ــة، منه ــات الوالي ــاه مقام ــد اعط ــاىل ق ــاه ان اهلل تع ــذا مقتض -فه
ــا  ــًا لدني ــتلزم عل ــا يس ــو مم ــة األرواح، وه ــوس وهداي ــة النف ــا تربي ــال ومنه األع
بالكتــاب ومنهــا واليــة احلســاب يــوم القيامــة، وتصفيــة نتائــج جــداول احلســاب 
هــي مســؤولية طاقــم املحاســبن مؤسســات منظومــات حماســبية إهلية، ومؤسســات 

ــأة املحاســبة يف الــدول. ــه، وهي ــأة املســائلة والتنزي التدقيــق، وهي

وأوليــاء احلســاب ووّل والة احلســاب بعــد اهلل، وّل الــوالة بعــد اســم اهلل ســيد 
األنبيــاءo وبعــده يــأيت أمــري املؤمنــن وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة 
ــراد  ــأيت دور أف ــرة األوىل ي ــر الدائ ــة عشـ ــؤالء األربع ــد ه ــون، وبع املعصوم

ــة.  ــرة الثاني الدائ

وقــد بــّن القــرآن الكريــم لنــا اّن أفــراد الدائــرة الثانية كا يف ســورة احلج وســورة 
البقــرة كأب طالــب وعبــد املطلــب وبقيــة أفــراد الدائــرة الثانيــة، هــؤالء أيضــًا هــم 

أوليــاء حســاب ويشــهدان ويقومــان بــدور الشــهادة يف املراتــب الاحقــة.

وإذا كانــوا شــهداء فابــد مــن كينونتهــم يف حمــر النبــي نــوح عندمــا كان يبلــغ 
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الرســالة ومل يكونــوا بأبدانــم بــل كانــوا بأرواحهــم، كــا يذكــر القــرآن الكريــم عــن 
ســيد األنبيــاء بأنــه مل يكــن بكينونتــه البدنيــة قولــه تعــاىل:    ُّخل  مل  ىل  يل  جم  
حم  خم  مم  ىم  ...     1َّ،    ُّ...حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حض  

خض...    2َّ،أي مل يكــن بكينونــة بدنــه وقولــه تعــاىل:     ُّ...هل  جم  حم  خم  مم  
جن  حن  خن ...     3َّ يف شــأن النبــي يوســف وإخوتــه، فلــم يكــن النبــي ببدنــه 

الدنيــوي، وأمــا كينونــة الــروح فالقــرآن يصفــه:    ُّ... ىق  يق  اك  لك  
مك     4َّ.

ــة  ــة روحي ــا كينون ــن، منه ــات للمصطف ــن كينون ــف ع ــم يكش ــرآن الكري فالق
ــة. ــة بدني ــا كينون ــدن، ومنه ــل الب ــه قب ملكوتي

كــا ينّبــه وينــّوه عــن الكينونــة الروحيــة يف شــأن ســيد األنبيــاء، وكذلــك يشــري 
 ،ــت ــل البي ــة أله ــة الثاني ــرة االصطفائي ــأن الدائ ــة يف ش ــة الروحي إىل الكينون
ــاس أي  ــاس( كل الن ــى )الن ــهداء ع ــم ش ــث جيعله ــرة األوىل حي ــن الدائ ــًا ع فض

األولــن مــن األمــم واآلخريــن منهــم.

ــور    ُّ خئ  مئ  هئ  جبحب  خب   ــورة الن ــات س ــه آي ــري إلي ــا تش ــك م ــري ذل ونظ
 مب .... مم جن  حن  خن من  هن ... خل  مل ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم      َّ  ٥

)1( سورة القصص، اآلية: 44.
)2( سورة آل عمران، اآلية: 44.
)3( سورة يوسف، اآلية: 1٠2.

)4( سورة النساء، اآلية: 41.
)٥( سورة النور، اآليات: 37-3٥.
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مــن خلقــة عــامل النــور، ومــا تشــري إليــه آيــات األســاء يف ســورة البقــرة     ُّ             ّٰ       
رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب ...     َّ  1، حيــث تبــن كينونــة 

لعــامل األســاء وقــد ورد يف روايــات الفريقــن تبيانــا أنــا أنــوار اخلمســة. 

ــق الرواح  ــة:)أن اهلل خل ــة والعام ــن اخلاص ــن م ــات الفريق ــد وردت رواي وق
قبــل البــدان بألفــي عــام(2، فــاألرواح هلــا شــأن ومقــام ورتبــة وهيمنــة قبــل مقــام 
ــّن أّن  ــة، تب ــق قرآني ــي حقائ ــا ه ــطورية وان ــاالت أس ــت خي ــذه ليس ــدان، وه األب

ــن. ــن كينونت للمصطف

فاحــظ حَتّمــل حــزة وجعفــر ملــا قــام بــه نــوح يف زمــن نــوح بأرواحهــا وبكينونة 
عقلهــا الباطــن، حســب التعبــري العــري ممــا يقــرب مــن العناِويــن القرآنيــة، وأن 
ــم  ــوح وإلبراهي ــن لن ــا الباط ــي وبعقله ــور روح ــا حض ــرًا كان لدهي ــزة وجعف ح
بمقتــى مفــاد مقــام الشــهادة يف القــرآن الكريــم، وآيــات النــور وآيــات األســاء.

 قال تعاىل:     ُّ يي  ٰذ  ٰر  ٰى            ٌّ             ٍّ           ُّ           ِّ            ّٰ
رئ زئ      3َّ )النّــاس( يعنــي األولــن واآلخريــن، وهــذا املقــام مل يعطــه 

)1( سورة البقرة، اآلية: 31.
)2( املحاســن، ج1، ص: 134، بصائــر الدرجــات يف فضائــل آل حممــد صــى اهلل عليهــم، ج1، ص: 
87، تفســري فــرات الكــويف، ص: 229، تفســري العيــايش، ج2، ص: 249، الــكايف للشــيخ الكلينــي 
، ج1، ص: 438، معــاين األخبــار، ص: 1٠8، اإلختصــاص، ص: 3٠2، األمــال )للمفيــد(، ص: 
114، دالئــل اإلمامــة )ط - احلديثــة(، ص: 48٥، مناقــب آل أب طالــب )البــن شهرآشــوب(، 
ج2، ص: 3٥7، خمتــر البصائــر، ص: 4٠8، الــوايف، ج3، ص: ٥42، الــدر املنثور، ج4، ص3٦1، 
الكشــف والبيــان للثعلبــي، ج3، ص33، بحــر العلــوم للســمر قندي ، ج4، ص71، تفســري االلويس، 

ج9، ص489، تفســري البحــر املحيــط ،ج4، ص12، تفســري القرطبــي، ج7، ص27٥. 
)3( سورة البقرة، اآلية: 143.
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القــرآن إلبراهيــم، وال ملوســى وال لعيســى وال لنــوح، وال آلدم.

 وقــد كــرر القــرآن الكريــم عبــارة )شــهداء عــى النــاس( يف آخــر ســورة احلــج 
    ُّ مخ  جس  حس  خس  مس  حص  خص  مص  جض  حض     َّ  1 ومل نقــف عــى آيــة 
مــن اآليــات يصــف اهلل عــز وجــل هبــا إبراهيــم أو موســى أو عيســى أو آدم أو بقيــة 

األنبيــاء بأنــم شــهداء عــى النــاس وإنــا نعتهــم أّنــم شــهداء عــى أممهــم.

أمــا نعــت )شــهداء عــى النــاس( مــن األولــن واآلخريــن فهــذه شــهادة خاصــة 
باملصطفــن مــن بنــي هاشــم مــن الدائــرة الثانيــة فضــًا عــن الدائــرة األوىل وفضــًا 

عــن زعيمهــم ســيد الرســل فهــم شــهيد عــى كل طبقــات الشــهداء.

 فالطائفــة الثالثــة التــي نحــن فيهــا هــي مقــام الواليــة ألفــراد الدائــرة الثانيــة تبعــًا 
ــًا  ــر معصوم ــة عشـ ــم األربع ــي هاش ــة األوىل لبن ــرة االصطفائي ــراد الدائ ــة أف لوالي
ــام الواليــة(، فواليتهــم يف العــوامل الســابقة متتــد قبــل وجودهــم الدنيــوي،  )مق
وقبــل تولدهــم ببدنــم الدنيــوي، فالواليــة حقيقتهــا، مقــام روحــي، وهيمنــة 
روحيــة، ويف عــوامل مــا قبــل الدنيــا ويف زمنهــم ومــا بعــد زمنهــم ويف يــوم القيامــة 

ــة. ــة ويف اجلن ــة ويف القيام ويف الرجع

وبذلــك يتضــح مفــاد قــول ســيد األنبيــاءo يف الطائفــة األوىل التــي مــرت بنــا 
يف روايــات مســتفيضة عنــد الفريقــن يقــول: »نحــن بــنو عبــد املطلــب ســادة أهــل 

اجلنــة أنــا وعــيل وجعفــر وحــزة واحلســن واحلســن وفاطمــة واملهــدي...«2.

)1( سورة احلج، اآلية: 78.
)2( سليم بن قيس اهلال: ج2، ص8٥7.
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ــار النعــت الــوارد  ــة فقــط ويف امللكــوت، باعتب ــة امللكوتي وهــذا ليــس يف الوالي
ــي  ــور روح ــي حض ــهادة ه ــاس(، فالش ــى الن ــهداء ع ــم )ش ــرآن الكري ــم يف الق هل
ملكــويت، ال حضــور بــدين، وكيــف يكــون هلــم حضــور بــدين قبــل تولدهــم 
ــة الــروح ببهــان الشــهادة؟ فــا  ــا يشــري القــرآن الكريــم هلــم بكينون البــدين؟ واّن

ــه. ــم معاني ــرآن وأن نفه ــق الق ــر حقائ ــد أن نتدب ب

والــذي يبلــج حقائقــه وجيــي معانيــه هــم أهــل البيــت )املعلــم اإلهلــي(، ألّن هذا 
 الكتــاب إهلــي وحيتــاج إىل معلم إهلي، واملعلم بالســقف واحلّد البشـــري ال يســتطيع

أن ُيَبــّنَ حقائــق هــذا الكتــاب اإلهلــي، وال يســتطيع أن يســتخرج كل كنــوزه، وال 
يســتطيع تنزيــل ضيــاء القــرآن العــريش إىل أرض البشـــر إال املعلــم اإلهلــي.

فمقــام الشــهادة هلــم مقــام عظيــم جــدًا، وعندمــا يثبتــه القــرآن الكريــم ألفــراد 
الدائــرة الثانيــة مــن أهــل البيــت وهــو مقــام الواليــة، فواليــة أفــراد الدائــرة الثانيــة 
منشــعبة ومتنزلــة مــن واليــة الدائــرة األوىل مــن أهــل البيــت، وواليــة أفــراد الدائــرة 

.oاألوىل ألهــل البيــت منشــعبة متنزلــة مــن أشــعة أذرع واليــة ســيد األنبيــاء

ــة  ــهادة دول ــيoالّن الش ــة النب ــى دول ــرآن ع ــزة يف الق ــاءة املرك ــذه اإلض وه
وواليــة تكوينيــة ملكوتيــة، وواليــة إهليــة، وهــذا الركيــز يف القــرآن الكريــم عــى 
خصــوص آل يــس يف قولــه تعــاىل:     ُّ  ســام علــى آل يــس     َّ  أو يف قــراءة بالكســـر 
للهمــزة     ُّ  جه مه     َّ  1 و)إل( يف لغــة القــرآن واللغــة العربيــة بمعنــى الرحــم 

)1( سورة الصافات، اآلية: 13٠
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 ،ــه الرضــا )إل( )إل يــس( أو)آل يــس( كا القراءتــن تعنــي آل حممــد كــا ينّب
فالثلــة الوحيــدة التــي يســّلم عليهــا اهلل مــن بيوتــات األنبيــاء ســامًا مجعيــًا كطاقــم 

 .ــد ــم آل حمم ــة ه ــة املتمثل ــة امللكوتي ــة اإلهلي للدول

ــا، وال  ــامل الدني ــل ع ــى األرواح قب ــوت ع ــى امللك ــر ع ــة ال تقت ــذه الوالي وه
تقتــر عــى الــبزخ واآلخــرة واجلنــة وغريهــا، بل هــي مرتبطــة بالوالية السياســية 
يف دار الدنيــا أيضــًا، كــا يبــن الصــادق صلــوات اهلل عليــه يف احلديــث الــذي يرويــه 
الكلينــي يف اجلهــاد االبتدائــي جهــاد الدعــوة إىل اإلســام املرتبــط بالطائفــة الثالثــة 
مــن اآليــات، وهــو حديــث عظيــم املضامــن متضمــن براهــن قرآنيــة حيــث يبــن 
صلــوات اهلل عليــه أن الواليــة السياســية عــى كل األرض وتدبريهــا مل يســندها اهلل 
عــز وجــل إلبراهيــم وال ملوســى وال لعيســى وال آلدم، وانــا أســندها حــرًا فقــط 

.إىل حممــد وآل حممــد

 وهــذا ليــس ادعــاًء، وانــا حقائــق القــرآن تنطــق وتفصــح هبــذا املعنــى، وهــذا 
الــذي التــزم القــول بــه علــاء االماميــة أن اجلهــاد االبتدائــي مــن صاحيــات 
املعصــوم فقــط، وبالتحديــد مــن صاحيــات األئمــة االثنــي عشـــر فقــط، وليــس 

ــم. ــات غريه ــن صاحي م
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A  آيات وسور يف والية أهل البيت 
العامة لكل من الدائرتني

ــاد  ــي واجله ــاد االبتدائ ــرى باجله ــم األخ ــوة االم ــى بدع ــي موس ــم النب ــم يق فل
ــل  ــي ارسائي ــذ لبن ــو منق ــذات ه ــن بال ــون، لك ــا فرع ــد دع ــكري، وان كان ق العس

ــل. ــي إرسائي ــريعته لبن ــي الن شـ ــاد االبتدائ ــى باجله ــي عيس ــم النب ــك مل يق وكذل

نعــم ال ينكــر أن دعــوة األنبيــاء لــكل األمــم إىل الدين، وهلــذا ســّموا يف الروايات 
بــأول العــزم لكــن الــكام عــن نظــام الشـــريعة ونظــام التشـــريع الســيايس ال الدين 
الــذي هــو يف األصــل املعتقــد والعقيــدة ومجلــة طقــوس أركان الفــروع كعبــادات، 
ــل  ــت ظ ــن حت ــوة إىل الدي ــن الدع ــارة ع ــو عب ــي ه ــاد االبتدائ ــن اجله ــث ع فاحلدي

نظــام عاملــي موحــد.

ــه  ــاء وأهــل بيت ورئاســة النظــام العاملــي املوحــد يف القــرآن خاصــة بســيد األنبي
ــًا فقــط، كــا يــدل عــى ذلــك شــواهد قرآنيــة مفعمــة يف آيــات وســور مــن  حري
القــرآن، كــا نّبــه عــى ذلــك الصــادق واألئمــة يف الروايــات، نظــري آيــة الفــيء 
يف كل األرض يف ســورة احلشـــر، أن واليتــه بعــد اهلل ورســوله هــي لقربــى الرســول 
كــا هــو االرتبــاط بــن آيــة اجلهــاد االبتدائــي الــذي هــو واليــة عــى النظــام العاملــي 

للبشـر.

كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ مث  حج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  
خس ... حن  خن  من     1َّ بارتباطهــا بالشــهادة وأن مقــام الشــهادة 

)1( سورة التوبة، اآليتان: 112-111.
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ــم  ــة إســاعيل وإبراهي ــه اهلل تعــاىل وصفــًا للنبــي، ومــن بعــده لبعــض ذري نعت
وهــم آبــاء وأجــداد النبــي وعرتــه ورهطــه األقربــن الذيــن بعــثo فيهــم: ومقام 

الشــهادة ذكــره القــرآن للعــرة يف ســورة البقــرة واحلــج كــا مــّر.

ونظــري آيــة مــودة ذوي القربــى التــي هــي األخــرى مــن آيــات الواليــة اخلاصــة 
بالقربــى دون غريهــم كعــدل للديــن، وغريهــا مــن طوائــف الروايــات الدالــة 
ــل  ــه أه ــن عرت ــي م ــى النب ــول اهللo بقرب ــد رس ــة بع ــة العام ــر الوالي ــى ح ع

ــًا. ــًا تبع ــة ثاني ــرة الثاني ــرة األوىل أوالً وللدائ ــامل للدائ ــت الش البي

وآل  أســند واليتهــا ملحمــد  وقــد  ثــروات االرض  يعنــي كل  ويفء األرض 
ــه  ــر يف قول ــورة احلشـ ــا يف س ــاىل ك ــة اهلل تع ــد والي ــه بع ــم ل ــد وواليته حمم
 تعاىل:    ُّ مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل
 ىل يل...     َّ  1 و)الــام(، يف لفــظ اجلالــة ولفــظ الرســول ولفــظ ذوي القربــى 

 للواليــة وملكيــة تدبــري الفــيء والتــرف اإلداري يف توزيعــه، ال امللكيــة ذات
الطابــع املحــدود باللــون الفــردي نظــري ملكيــة االشــخاص ألمواهلــم اخلاصــة 

ــزوال. ــة لل ــدودة قابل ــلطة حم بس

   ُّ اك  لك  مك  ىك     َّ  وهذا التحديد يف طبقات الوالية لفيء األرض ليس
تعّصبــًا يف منطــق القــرآن؟ وإنــا الصطفــاء قربــى ســيد األنبيــاء وال يتوهــم ان 

يتعصــب اهلل لســيد االنبيــاء بنزعــة عنريــة ترابيــة.

)1( سورة احلشـر، اآلية: 7.
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ومــع ان النبــي عيســى مــن اول العــزم وســينزل، ولكــن مل يســند اهلل عــز وجــل 
ــدة بالرجعــة، التــي  ــه. ورجــوع النبــي عيســى هــو نمــط مــن العقي يفء األرض إلي
هــي عقيــدة قرآنيــة حقــة كــا تشــري اليهــا العديــد مــن اآليــات القرآنيــة، ومنهــا قولــه 
تعــاىل:    ُّ   زب  مب  نب  ىب  يب  رت زت     َّ  1، فالرجعــة هــي 

عقيــدة قرآنيــة أصيلــة، وعشـــرات اآليــات دالــة عــى ذلــك.

وقــد وردت آيــات َنَبَهــْت عليهــا روايــات اهــل البيــت أنــه ســتكون رجعــة 
لــكل األنبيــاء، ويرجعــون إىل دار الدنيــا، وإذا كانــت لأنبيــاء رجعــة اىل احليــاة مــرة 

اخــرى لكنهــم مل ولــن يكونــوا وليســوا رؤســاء للنظــام العاملــي املوحــد.

 بــل يســند اهلل عــز وجــل إدارة وتدبــري ووزارة أمــوال األرض إىل النبــي وعرتــه 
قربــاه ألن رئاســة النظــام العاملــي املوحــد هــي مــن خمتصــات ســيد األنبيــاء وأهــل 
بيتــه، الذيــن هــم الطاقــم القيــادي األعــى للدولــة اإلهليــة عــى األرض بنــص 
القــرآن الكريــم وهــو مضمــون نــص قــول النبــي o يف يــوم الــدار عند نــزول أمره 
ــم  ــت إليك ــم: »بعث ــي هاش ــًا بن ــال o خماطب ــاىل:    ُّ  يب  رت  زت     َّ  ق تع
ــم  ــاىل بإنذاره ــر اهلل تع ــث بأم ــهo بع ــة«2 إىل أن ــاس بعام ــت إل الن ــة وبعث بخاص
 خاصــة بأمــور ختصهــم مــن اهلل تعــاىل، وهــي وظائــف إهليــة لقيــادة النظــام اإلهلــي

العاملــي املوحــد يف البشـــر، فهنــاك إنــذار خــاص بخاص للعشــرية األقربــن ورهطه 
املخلصــن دون ســائر النــاس مــن العاملن.

)1( سورة األنبياء، اآلية: 9٥.
)2( سنن الكبى للبيهقي: ج٥، ص12٦، برقم )84٥1(.
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ــق يف  ــه اخلائ ــودون في ــدي يس ــم أب ــي هاش ــن بن ــن م ــؤدد للمصطف ــذا س وه
العــوامل كلهــا وهــو معنــى الواليــة للنبــي وعرتــه مــن الدائــرة األوىل تتبعهــم الثانية.

وإن كان مــن الصعوبــة عليــك اإليــان هبــذا الــيء وتقبــل احلقائــق فســيؤدي 
بــك إىل اإلعــراض عــن القــرآن، قبــل أن تعــادي أهــل البيــت، ألن القــرآن 
هــو الــذي يؤســس هــذه االمــور وقبــل أن تنصــب العــداوة أو الشــبهات أو 
اجلحــود واإلنــكار حلديــث الثقلــن أو حلديــث األئمــة االثنــي عشـــر او ألي 
حديــث عــن أهــل البيــت تريــد ان جتحــده فابــد ان جتحــد قبــل هــذا القــرآن، ألن 
القــرآن هــو الــذي يســوق النــاس والبشـــر واملائكــة هلــذه احلقائــق واملقامــات يف 

.ــت ــل البي أه

وآيــة الفــيء هــي األنفــال أيضــًا، وآيتهــا عظيمــة كــا يقــول الصــادق »يف ســورة 
االنفــال جــدع األنــف« ألنــه يرغــم أنــوف املعانديــن واملســتكبين عــى أهــل 
البيــت، ويصــادم كل مــن أراد ان جيحــد هــذه املقامــات ويؤكــد أن يفء األرض 

ــة. ــرة الثاني ــرة األوىل والدائ ــت الدائ ــل البي أله

وآيــة الفــيء     ُّ   مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق     َّ  1 آيــة خالــدة وأبديــة كــا أن 
آيــات الرجعــة خالــدة وأبديــة ومــدة الرجعــة مخســة أو أربعــة أضعــاف عمــر الدنيــا 
ــيء  ــاء لف ــى أولي ــى او عيس ــًا او موس ــم او نوح ــاىل إبراهي ــل اهلل تع األوىل، ومل جيع
ــة مــن  ــرة الثاني ــرة األوىل والدائ ــي، الدائ ــى النب ــه لقرب ــا جعــل واليت االرض؟ وان

.أهــل البيــت

)1( سورة احلشـر، اآلية: 7
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وهــل يتوهــم ان القــرآن يفــرط يف تعظيــم أهــل البيــت؟ أم أن هــذا املقــام حــق 
وحقيقــة يف عــرش الديــن ُينبــئ عنــه وهــل يتوهــم أن القــرآن يبالــغ يف مركزيــة أهــل 

البيــت أم أنــا حقيقــة عظمــى؟

وقولــه تعــاىل:    ُّ   جك  حك  خك  لك  مك  جل  حل  خل  مل  هل     َّ  1 ليــس 
 اللفــظ يف اآليــة )اول االمــر مــن غريكــم( بــل أول االمــر هــو املــراد يف قولــه تعــاىل:
   ُّ  مص  جض     َّ  حصـــر    ُّ   مص  جض  حض  خض  مض  حط  مظ  جع  مع  جغ 
ــن أب طالــب، فقــد  مغ  جف  حف      َّ  2، وقــد نزلــت يف أمــري املؤمنــن عــي ب

حصـــر القــرآن الكريــم الواليــة بعــد اهلل تعــاىل ورســوله يف عــي وآل عــي ومل جيعلها 
ــاس وهــو أيضــًا حــّي، وإدريــس  ــي عيســى، مــع أن عيســى حــّي، وال إلي اهلل للنب
ــا،  أيضــًا حــّي، وأربعــة مــن األنبيــاء الزالــوا أحيــاء، وهــم اآلن يف حالــة خفــاء عنّ
وســيبعثون َمــَع احلُّجــة بــن احلســن العســكري عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـــريف، 

أعوانــًا لــه وتبعــًا.

وتشـــريع اجلهــاد االبتدائــي، الــذي يعــب عنــه يف لغــة الفقــه والقانــون الدعــوة 
oلنظــام عاملــي موحــد برئاســة املعصــوم وقــد خصصــه القــرآن بالنبــي االعظــم 

وأهل بيته وقرباه هبذه الدعوة.

 والحــظ هــذا االختصــاص لســيد األنبيــاء وأهــل بيتــه دون النبــي موســى
ــف؟ ــورة الكه ــر يف س ــى واخل ــي موس ــن النب ــرى ب ــا ج في

)1( سورة النساء، اآلية: ٥9.
)2( سورة املائدة، اآلية: ٥٥.
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فبالرغــم مــن أن موســى نبــي ورســول مــن أول العــزم وإمــام وهــاد لبنــي 
إرسائيــل، لكــن واليتــه مل تكــن عــى مســتوى كل األرض، بحســب منطــوق ســورة 
الكهــف. نعــم شــأنه اإلدارة السياســّية واالجتاعيــة واحلكوميــة لبنــي إرسائيــل، إال 
ــم  ــاص خلات ــام خ ــة كل االرض مق ــى كل األرض، ألن والي ــت ع ــه ليس أن واليت
الرســلo وأهــل بيتــه، حتــى النبــي ســليان عندمــا حكــم األرض مل تكــن واليتــه 
بقــدر واليــة ســيد األنبيــاء وأهــل بيتــه عــى االرض وال داود مّلــا جعــل خليفــة اهلل 

يف األرض وآدم.

هــذه الشــواهد القرآنيــة التــي مــرت بنــا يف آيــة الفــيء وحرهــا الواليــة 
واألجــر عــى الديــن يف القربــى للنبــيo، كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ جن  حن  خن  
ــليان وال آدم، ــداود وال س ــودة ب ــص امل �من  ىن  ين  جه  مه  ىه     َّ  1 ومل خيص

واملــودة التــي تعــادل أجــر الديــن كلــه تعنــي الواليــة، تــوادد القربــى وتصافيهــم، 
ــو  ــر الصف ــدورة، تعّك ــك ك ــك وروح ــن قلب ــم وب ــون بينه ــث ال يك ــاء بحي بصف
والصفــاء، والتعبــري القــرآين شــفاف وخــّاب وعظيــم، واملــودة هلــا معــاٍن عظيمــة، 

ومــن معانيهــا صــدق املحبــة.

وهــذه الواليــة املخصوصــة بأهــل البيــت ســواء الدائــرة األوىل وبتبعهــم 
ــة إلدارة نظــام األرض، اعطــي فيهــا ألب الفضــل العبــاس دوٌر  ــرة الثاني الدائ
ومقــاٌم كــا تشــري إىل ذلــك زيارتــه، بــأن هنــاك مقامــات ألب الفضــل يف نظــام 
ــا  ــا نبينه ــة، عندم ــة التفصيلي ــاء اهلل يف األدل ــيأيت إن ش ــرحها س ــر، وشـ إدارة البشـ

)1( سورة الشورى، اآلية: 23.
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ونســتعرضها لــكل شــخصية مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة، وســنبّن يف زيارتــه التــي 
ــدة عــن االئمــة أن ألب الفضــل يف اآلن الراهــن دورًا  وردت بطــرق عدي
يارســه وواليــة عــى البشـــر، وذلــك طبقــًا ألدلــة قرآنيــة، وأنــا أعطيــت ملثــل أب 
الفضــل مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة مــن القــرآن، ومل تعــط اىل النبــي إبراهيــم او 
موســى او عيســى او نــوح وكذلــك احلــال يف شــأن ومقــام حــزة عــم النبــي يف اآلن 

ــارة حــزة ســيد الشــهداء. ــة كــا ســنبن ذلــك يف زي الراهــن ممارســة ووالي

ــريع اجلهــاد االبتدائــي إلقامــة النظــام املوحــد لــكل األرض مل  ــا أن تشـ ومــر بن
يشـــرع صاحيتــه يف شـــريعة إبراهيــم إلبراهيــم، وال يف شـــريعة موســى ملوســى، 
وال يف شـــريعة عيســى لعيســى، وال يف شـــريعة نــوح لنــوح كــا هــو مفــاد ومقتــى 
ختصيــص واليــة يفء كل األرض بعــد اهلل ورســوله لقربــى النبــي كــا يف آيــة الفــيء 
يف ســورة احلشـــر وآيــة املــودة وآيــات الواليــة يف الديــن، وآيــات اجلهــاد للحافظــن 
حلــدود اهلل كــا يف ســورة الــباءة، ونظــري قولــهo: »أعطيــت مخســًا ل يعطهــا أحــد 

قبــيل... وأحــّل ل املغنــم...«1.

ــم  ــم، فل ــاف رشائعه ــكل األرض بخ ــذارة ل ــن كن ــم للدي ــت دعوهت ــد كان فلق
تعــط هلــم إجــراء واليــة سياســية تنفيذيــة، ولذلــك خّصــص اجلهــاد بســيد الرســل، 
كــا هــو مفــاد روايــات الفريقــن ان اجلهــاد االبتدائــي، مــن صاحيــة ســيد األنبيــاء 

.وأهــل بيتــه

)1( من ال حيره الفقيه: ج2، ص241، احلديث 724؛ اخلصال: ج1، ص293، احلديث ٥٦.
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ألن إدارة كل األرض بعلــم لــدين تنظــريي وعلــم تنفيــذي والئــي مل يــزود 
ــم،  ــع عصمته ــى م ــي عيس ــى والنب ــي موس ــوح والنب ــي ن ــم والنب ــي إبراهي ــه النب ب
وبحســب نــص القــرآن أن علــم القــرآن مهيمــن عــى الكتــب الســاوية الســابقة، 
وهــذا العلــم للكتــاب شــهد بــه القــرآن للمطهريــن مــن أهــل البيــت وأورث علــم 

ــم. ــي هاش ــن بن ــم اهلل م ــن اصطفاه ــاب للذي الكت

 وهي مقامات خمتلفة كا يف قوله تعاىل:     ُّمل  ىل  يل  جم  حم   خم مم     َّ  1 
ــك  ــح بذل ــا تفص ــم، ك ــا بينه ــف في ــات ختتل ــات الصاحي ــا( اي ان درج )فضلن

ــف. ــورة الكه س

واخلــر عــون مــن أعــوان احلجــة بــن احلســن العســكري واهلل العــامل مــن اي 
ــن  ــة ب ــار احلج ــوان وأنص ــن أع ــه م ــن أن ــم م ــام، فبالرغ ــن اإلم ــه م ــرة حمّل دائ
ــة  ــية والتنفيذي ــة السياس ــى يف الوالي ــي موس ــى النب ــوق ع ــه يتف ــن، اال ان احلس
ــم  ــة ومنه ــا البقي ــت، وام ــل البي ــو أله ــة ه ــز الوالي ــرآن مرك ــند الق ــا يس بين

اخلــر هــم خــدم وأعــوان وأنصــار.

 ولــو ياحــظ التــوراة واالنجيــل وصحــف ابراهيــم والصحــف القديمــة، 
جتــدون اجلهــاد االبتدائــي وجهــاد الدعــوة لــكل االرض حتــت نظــام عاملــي موحــد 
ليــس هــو مــن صاحيــات ابراهيــم او موســى او عيســى، وانــا هــو مــن خمتصــات 
ســيد االنبيــاء واهــل بيتــه كــا تســامل علــاء االماميــة رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم 

أنــه صاحيــة خــاص باملعصــوم.

)1( سورة البقرة، اآلية: 2٥3.
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ــات  ــى درج ــدل ع ــم ي ــر عظي ــو ام ــا ه ــًا وإن ــة أو جزاف ــس صدف ــر لي ــذا أم وه
العلــم والواليــة واملقامــات للدائــرة الثانيــة، تبعــًا للدائــرة األوىل فحمــزة لــه واليــة، 
وجعفــر الطيــار لــه واليــة، وأبــو الفضــل العبــاس لــه واليــة، وكــذا عــي األكــب 
لــه واليــة، وهــي مرســومة يف منظومــة القــرآن بمنظومــة شــبكة هــذه اآليــات 
القرآنيــة العظيمــة التــي البــد أن ال نقرأهــا لقلقــة لســان، بل البــد ان نؤمــن بمعانيها 
ــور  ــن ينــريون ن ــا أهــل البيــت، فأهــل البيــت هــم الذي وحقائقهــا كــا عّلمن

ّلــون نــوره. القــرآن وجُيَ
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 واألئمة oاحتجاج النيب 

أمجعني بالدائرة الثانية
برهان على علو اصطفاء الدائرة الثانية

وأنهم دالالت وأبواب وحجج للدائرة االوىل
وممــا يــدل عــى أّن حلمــزة وجعفــر مقامــًا اصطفائيًا، أن فلســفة وحكمــة اصطفاء 
الدائــرة الثانيــة يف بيوتــات األنبيــاء هــو ان يكونــوا دالالت وأبوابــًا وحججــًا إهليــة 
ــات  ــر يف الرواي ــة عشـ ــون األربع ــم املعصوم ــج هب ــرة األوىل حيت ــة الدائ ــى حجي ع

املتواتــرة أو املســتفيضة.

ــند،  ــة الس ــة مصحح ــاج يف رواي ــك االحتج ــر بذل ــام الباق ــد رّصح اإلم وق
قــال -فيهــا -:

»عــى قائمــة العــرش مكتــوب )حــزة أســد اهلل وأســد رســوله وســيد الشــهداء 
وف ذؤابــة العــرش عــيل أمــر املؤمنــن فهــذه حجتنــا عــى مــن أنكــر حقنــا، وجحــد 
مراثنــا، ومــا منعنــا مــن الــكام وأمامنــا اليقــن، فــأي حجــة تكــون أبلغ من هــذا«1.

)1( الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص224.
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ــة أهــل البيــت وهــو  ــغ احلجــج عــى إمام ــذه احلجــة بأنــا أبل وصــف ه
مقــام احلمــزة، واّنــه أســد اهلل وأســد رســوله وكتابــة هــذا املقــام عــى قائمــة عــرش 

اهلل.

وهــذا االحتجــاج منــه كــا يف احتجــاج أمــري املؤمنــن عــى الصحابــة يف 
املواطــن العديــدة يف يــوم الســقيفة ويف يــوم الشــورى املعــروف بعــد مقتــل الثــاين، 
فقــد كان مــن ضمــن احتجاجاتــه املســتقلة هــو االحتجــاج بمقــام حــزة وجعفــر، 

قــال:

»نشــدتكم بــاهلل هــل فيكــم أحــد لــه أخ مثــل أخــي جعفــر املزيــن باجلناحــن ف 
اجلنــة حيــل فيهــا حيــث يشــاء غــري؟«، قالــوا: اللهــم ال؛ قــال: »نشــدتكم بــاهلل 
هــل فيكــم أحــد لــه عــم مثــل عمــي حــزة أســد اهلل وأســد رســوله وســيد الشــهداء 

غــري؟«، قالــوا: اللهــم ال...(1.

ــن  ــن واحلس ــبطن احلس ــا الس ــه أب ــة ككون ــبعن حج ــه بس ــياق احتجاج يف س
ــل  ــاء أه ــيدة نس ــه وس ــة من ــول اهللo وبضع ــت رس ــة بن ــه فاطم ــون زوجت وكك

ــة. اجلن

ومل يبلــور هــذا الدليــل املفعــم يف جــّل كتــب املتكلمــن وكتــب علــاء اإلماميــة، 
ــة  ــد أدل ــاء وأح ــيد األنبي ــوة س ــة نب ــد ادل ــر أح ــزة وجعف ــام ح ــال أّن مق يف احل
إمامــة أئمــة أهــل البيــت، وكذلــك مقــام أب الفضــل العبــاس وعــي األكــب ومقــام 

.الســيدة زينــب ومقــام عبــد املطلــب

)1( اخلصال: ج2، ص٥٥٥، احلديث 31.
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وقــد ورد احتجــاج النبــي ومل يقتــر عــى حــزة وجعفــر، بــل احتــج عــى 
ــام أب  ــد اهلل ومق ــام عب ــب، ومق ــد املطل ــام عب ــن بمق ــري املؤمن ــة أم ــه ووصاي نبوت
ــار  ــه واالفتخ ــه وكام ــن خطب ــن مواط ــة م ــم يف مجل ــرo هب ــث يفتخ ــب حي طال
ــم  ــن أعظ ــويصc م ــي وال ــام النب ــم أّن مق ــاج، رغ ــات االحتج ــن لغ ــهo م من
املقامــات، وهــذا ال يتــم بــدون درجــة عاليــة مــن االصطفــاء حلمــزة وجعفــر فضــًا 

عــن أصــل االصطفــاء.

 اختصاص الدائرة الثانية باالحتجاج  	
لسيد االنبياء

فلــو تأملنــا أّن ســيد األنبيــاء مل حيتــج يف مجلــة مــن خطبــه عــى نبوتــه بنبــوة 
نــوح، أو نبــوة إبراهيــم أو موســى، او عيســى، رغــم أن نبــوة النبــي يذكرهــا القــرآن 
بشــكل رصيــح وواضــح، وتذكرها الكتــب الســاوية الســابقة )التــوراة واالنجيل( 
كقولــه تعــاىل:    ُّ   خل  مل  ىل  يل  جم  حم  خم  مم  ىم  يم  جن  حن  خن من  ىن  ين  
جه  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  ميىي     ..  َّ  1، مــع أن عمــوم تصديــق أو بشــارة 

األنبيــاء الســابقن بمقــام أهــل البيــت ورد يف الكتــب الســاوية.

بــل احتجــاج ســيد األنبيــاء هــو بلغــة االفتخــار بمقــام حــزة وجعفــر ومقــام 
عبــد املطلــب، ومقــام أب طالــب، ومقــام عبــد اهلل، كــا يف روايــات الفريقــن، وقــد 

مــّرت بنــا نبــذة مــن هــذه الروايــات.

)1( سورة الصف، اآلية: ٦
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 النيب حيتج يف احتجاجه بنجوم  	
الدائرة الثانية

 وســيأيت التعــرض جلملــة مــن روايــات الفريقــن املتضمنــة الفتخــار النبــي
ــور  ــد ويف س ــورة الرع ــرآن يف س ــا ورد يف الق ــري م ــذا نظ ــك، وه ــه بذل واحتجاج
عديــدة، مــن االحتجــاج عــى نبــوة ســيد االنبيــاء بعــي أمــري املؤمنــن كــا يف قولــه 
تعــاىل:    ُّ   خل  مل  ىل  يل  جمحم  خم  مم  ىم  يم  جن  حن  خن  
ــاء  ــة األنبي ــر، والقــرآن ال يشــهد لبقي ــه بشـ ــراد ب ــن( وي من  ىن  ين      َّ 1 و)َم

مــن أول العــزم، فضــًا عــن أنبيــاء بنــي ارسائيــل بــأّن عندهــم علــم الكتــاب كّلــه، 
ــاب، فمــن هــو هــذا  ــاب، أي: بعــض الكت ــًا مــن الكت ــل ينعتهــم أن عندهــم عل ب
الــذي يشــهد لــه القــرآن بأّنــه عنــده علــم كل الكتــاب، وهــو مــن األمــة اإلســامية؟ 

واحلديــث طويــل وليــس املقــام لتبيــان هــذه اآليــة الشـــريفة العظيمــة.

وحســب النصــوص احلديثيــة والروائيــة القطعيــة بل األدلــة التارخييــة واحلارضة 
العقليــة أن الــذي عنــده علــم الكتــاب هــو أمــري املؤمنــن عــي ولكــن إشــارة 
مقتضبــة ألحــد شــؤون امــري املؤمنــن عــي بــن اب طالــب، إذ البحــث ُمنَْصــٌب 

يف الدائــرة الثانيــة، ال يف الدائــرة االوىل.

 ،َوإْن كان عــٌي يتبــع ويــي مقــام النبي ،بعــي فيحتــج القــرآن للنبــي
وال منافــاة يف البــن، وهــذا ليــس تطرفــًا مــن القــرآن او غلــّوًا بــل هــذه آيــات إهليــة 

قرآنية،

)1( سورة الرعد، اآلية: 43.
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ومقــام النبــي أرفــع، كذلــك احلــال يف العاقــة بــن حجيــة الدائــرة الثانيــة 
األوىل. عــى  بالثانيــة  واالحتجــاج  االوىل  الدائــرة  وحجيــة 

وإنَّ أعظــم شــؤون الدائــرة الثانيــة هــو أنــم حجــج وآيــات للدائــرة األوىل، كــا 
أّن أعظــم شــؤون أمــري املؤمنــن أنــه آيــة لســيد األنبيــاء، فهــو كلمــة 
اهلل وكلمــة رســوله كــا ورد يف الزيــارة، وهــذه أعظــم شــؤون ســيد األوصيــاء أنــه 
ــة  ــرة الثاني ــراد الدائ ــؤون أف ــم ش ــن أعظ ــال يف أن م ــك احل ــي، كذل ــس النب نف
ــات  ــن آي ــن م ــيأتينا إن شــاء اهلل، أن كل املعصوم ــرة األوىل، وس ــات للدائ ــم آي أن
ســيد األنبيــاء كــا يف طائفــة مــن الروايــات عنــد الفريقــن مســتفيضة ومتواتــرة عنــد 

العامــة عــى حــدة وكذلــك عنــد اإلماميــة.

 طائفة الروايات الدالة على الدائرة  	
الثانية

نســتعرض نــاذج مــن الطائفــة األوىل مــن الروايــات املنطبقــة مــع الطائفــة 
األوىل مــن اآليــات، وســنبن كيــف أّن الطائفــة األوىل مــن اآليــات منفتحة هندســيًا 
واســتدالليًا مــع طوائــف عديــدة مــن الروايــات ونذكــر هــذه الطائفــة األوىل 
ــة  ــات مندرجــة ومبين ــات وســنبن كيــف أن الطائفــة األوىل مــن الرواي مــن الرواي
للطائفــة األوىل مــن اآليــات، ومســرينا يف البــدء بالتواتــر واالســتفاضة ال باآلحــاد 
وال يســع املجــال الســتعراض كل األرقــام العدديــة هلــذه الروايــات وهلــذه الطائفة، 
ــا نشــري هلــا بإشــارات، وســنذكر مجلــة مــن اســانيدها وناذجهــا ومصادرهــا. وإن
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وهــذه الطائفــة مــن الروايــات املســتفيضة بــل املتواتــرة عنــد كل فريــق ليســت 
متواتــرة ملجمــوع الفريقــن فحســب، بــل متواتــرة عنــد كل فريــق.

 مفاخرة النيب واألئمة بأفراد  	
الدائرة الثانية

هــذه الطائفــة مــن الروايــات العظيمــة هــي عبــارة عــن افتخــار ومفاخــرة 
واحتجــاج، فلهــا ثاثــة عناويــن افتخــار ومفاخــرة واحتجــاج النبــي واألئمــة 
بأفــراد الدائــرة الثانيــة عــى مقامــات افــراد الدائــرة األوىل، وأن النبــي حيتــج لنبوتــه 
بحمــزة وجعفــر، كاحتجــاج ســيد األنبيــاء بحجــج عديــدة بمعاجــز نبويــة وإنباءاته 
وحيتــج بأفــراد الدائــرة األوىل، فيحتــج بعــي وفاطمــة واحلســن واحلســن كــا يف آيــة 
املباهلــة، يف قولــه تعــاىل:     ُّ  خس   مس   حص   خص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مظ  جع  
مع   جغ  مغ   جف   حف   خف   مف   حق   مق   جك   

حك   خك   لك    َّ  1.

 بني احلسنني وعيسى وحييى 	
فاملباهلــة هــي احتجــاج، احتــج النبي بأصحاب الكســاء باحلســن واحلســن 
ومهــا صبيــان وهــذا يشــري إىل عظمــة مقامهــم وشــأنم وقــد قــال تعــاىل عــى لســان 
عيسى:    ُّ   نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك      َّ 2، وأما بالنسبة إىل سيدي 

شــباب أهــل اجلنــة ليســت هلــا نبــوة ولكــن جعلهــا إمامــن ومصطفــن،     ُّيف 

)1( سورة آل عمران، اآلية: ٦1.
)2( سورة مريم، اآلية: 3٠.
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ــص  ــا ن ــنن، ك ــأن احلس ــذا ش ــد وهك ــاب يف امله ــاه الكت ىق يق اك     َّ  ، آتين

القــرآن الكريــم يف آيــة املباهلــة وهــو كالنــص القــرآين الــوارد يف عيســى وحييــى.

    ُّ   حم  خم  مم      َّ  1، وأمــام مــرأى كل النــاس والصحابــة وزوجــات 
ــره  ــن يب ــور م ــذا الن ــر ه ــدار، يب ــز امل ــم مرك ــاء ه ــاب الكس ــي فأصح النب
ويعمــى عنــه مــن يعمــى، وآيــة املباهلــة مفادهــا مقــام عظيــم لســنا يف صــدده ولكنــه 
مثــال برهــاين احتجاجــي قــرآين والبــد مــن االنتبــاه إىل احتجــاج القــرآن عــى نبــوة 

ســيد األنبيــاء بأصحــاب الكســاء؟ نــص مــن اهلل يف القــرآن أنزلــه.

 َمَثُل الدائرة الثانية للدائرة األوىل  	
نور على نور يف التعاضد والوهج 

واالشعاع

ومثــال ذلــك مــا لــو كانــت لدينــا عــدة مصابيــح، مصبــاح شــديد التوهــج ومعــه 
مصابيــح أخــرى دونــه يف قــوة الوهــج واالشــعاع، ولكــن املصابيــح األخــرى التــي 
هــي دون املصبــاح األول يف قــوة الوهــج واالشــعاع بالتعاضــد مــع املصبــاح األول 
يف الوهــج واالشــعاع والنوريــة، بنحــو ال يتدافــع وال يتقاطــع معــه وال يقلــل مــن 
وهجــه بــل يــزداد املجمــوع منــه وهجــًا، فاملصابيــح جمموعهــا تــزداد توهجــًا عندمــا 
جتتمــع وتتحــد مــع بعضهــا البعــض، وكذلــك عندمــا تضــع إنــارة مصابيــح يف قاعــة 
ــزداد القاعــة  ــر ت ــر فأكث ــأيت بمصابيــح اكث ــة وكلــا ت ــارة ســتكون قوي ــإّن االن مــا، ف

نــورًا وتــزداد توهجــًا.
)1( سورة مريم، اآلية: 12.
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وهكــذا أيضــًا احلجــج، رغــم التفــاوت يف االشــعاع والوهــج، فيــا بينهــم ولكنه 
كلــا اضيــف اليهــم حجــة ازدادت تلــك احلجــج هباؤهــا ونورها.

فالوصــف الــوارد ألمــري املؤمنــن عــي بــن أب طالــب انــه الدليــل عــى مــن 
 ،ــن ــري املؤمن ــن ام ــأنًا م ــم ش ــي أعظ ــايف ان النب ــاالتك -ال ين ــه برس بعثت

 .ــوة رســول اهلل ــل عــى نب ولكــن امــري املؤمنــن أحــد الدالئ

وهذا ما وصفه أمري املؤمنن من شأن أب طالب يف رواية أمال الطويس:

ــا  ــن نورن ــوره م ــق...لن ن ــوار الل ــئ أن ــة ليطف ــوم القيام ــب ي ــور أب طال »إن ن
ــل خلــق آدم بألفــي عــام«1. ــذي خلقــه اهلل عــز وجــل مــن قب ال

ومثــاٌل آخــر عــى ذلــك؛ خملوقــات اهلل هــي آيــات اهلل. واآليــة ليســت أعظــم مــن 
ــه،  ــات ل ــات آي ــة، ومــع ذلــك صــارت اآلي ــة اإلهلي ــة وهــي الــذات األزلي ذي اآلي
وهــذا ال ينــايف التمييــز بــن عظمــة اخلالــق عــن عظمــة املخلــوق، وال ينــايف أيضــًا 
اّن املخلوقــات العظيمــة التــي هــي فعــل اهلل تكــون آيــة لــه تعــاىل، ودالــة وعامــة 
عــى عظمــة خلقــه واآليــات دالالت عــى اهلل ألنــا فعــل اخلالــق، وأثــٌر للوصــول 
إىل اخلالــق، وهــذا ال ينــايف أن اهلل هــو أعظــم مــن آياتــه ألنــه خالقهــا وبارئهــا بــل 

عظمتهــا شــعاع مــن عظمتــه.

)1( أمال الطويس: ج1، ص344، احلديث ٦11/ ٥8.
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 تعظيم َمقاِم الدائرة الثانية  	
تعظيم ملقام الدائرة األوىل من أهل 

البيت

ــن  ــن براه ــاٌن م ــرة األوىل، وبره ــج الدائ ــن حج ــة م ــة ُحّج ــرة الثاني ــدُّ الدائ ُتَع
الدائــرة األوىل، وآيــٌة مــن آيــات الدائــرة األوىل، وإن كان افــراد الدائــرة األوىل 
ــرة  ــة الدائ ــاهلل - بمرتب ــاذ ب ــة، واالســتهانة - والعي ــرة الثاني ــراد الدائ أعظــم مــن أف
الثانيــة اســتهانة باملرتبــة األوىل، نظــري مــا يذكــره القــرآن الكريــم مــن أن الكافريــن 
ال يكذبــون النبــي ولكنهــم جيحــدون بآيــات اهلل، قال تعــاىل:     ُّ   جت  حت  خت  مت  
هت  مثحج  مج  جح  مح  جخ  مخ  جس  حس  خس     1َّ، ألّن اآليــات 

ــا هــو  ــة فهــم ال يكذبــون النبــي ب مضافــة إىل اهلل تعــاىل، وترجــع إىل الــذات اإلهلي
ــدون. ــات اهلل جيح ــديس ولكنهــم بآي بشــخصه الق

وهكــذا احلــال يف إعظــام شــأن الدائــرة الثانيــة هــو تعظيــم لشــأن الدائــرة األوىل، 
ومــن شــؤون تعظيــم الدائــرة األوىل هــو تعظيــم الدائــرة الثانيــة، كــا أن مــن شــؤون 
ــك  ــب، وكذل ــن أب طال ــي ب ــن ع ــري املؤمن ــم أم ــو تعظي ــي ه ــم النب تعظي
ــوات اهلل عليهــا،  ــم فاطمــة الزهــراء صل ــم النبــي هــو تعظي مــن شــؤون تعظي
واملــرء حيفــظ يف ولــده، ومــن شــؤون تعظيــم النبــي تعظيــم ســبطيه ســيدي شــباب 

.أهــل اجلنــة وكذلــك التســعة املعصومــن مــن ذريــة احلســن

)1( سورة األنعام، اآلية: 33.
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 التعظيم حبسب املراتب اإلهلية 	
ثــم مــن شــؤون تعظيــم النبــي واصحــاب الكســاء والدائــرة األوىل بشــكل عــام 
ــاء  ــة واصطف ــن عظم ــة م ــرة الثاني ــل اهلل للدائ ــا جع ــة ب ــرة الثاني ــم الدائ ــو تعظي ه
ودرجــة بــا تقصــري يف حقهــم وال مغــاالة بــل معرفتهــم باملراتــب التــي رتبهــم اهلل 
فيهــا، ألّن اهلل تعــاىل رتــب مقاماهتــم ومراتبهــم كــا يف نــص زيــارة عاشــوراء التــي 

هــي يف األصــل حديــث قــديس، وهــذه النكتــة مهمــة جــدًا.

احتجاج أهل البيت جبعفرومحزة      	
لقــد احتــج النبــي بحمــزة وجعفــر، ومقتضــاه أن مقــام حــزة وجعفــر مــن 
افــراد الدائــرة الثانيــة مقــام منيــع، وقــد ورد ذلــك يف روايــات الفريقــن وأن ســيد 
األنبيــاء حيتــج ويفتخــر بأفــراد الدائــرة الثانيــة، وال يســتقيم عقــًا منطقيــًا أن يفتخــر 
ــاء  ــيد األنبي ــار س ــل فخ ــه ال جيع ــّن أن ــن الب ــي إذ م ــري اصطفائ ــر غ ــي بأم النب
شــيئًا غــري اصطفائــي وغــري حججــي وغــري برهــاين، إذ الفخــر والفخــار إنــا هــو 
ــاء املصطفــن إىل درجــة االصطفــاء العــال  بالكــال الــذي يرقــى إىل ســيد األصفي

املتناســب مــع درجــة اصطفــاء ســيد املرســلنo ال جمــرد االصطفــاء.

ومل يقتــر ســيد األنبيــاء يف االحتجــاج واملفاخــرة االصطفائيــة بأفــراد الدائــرة 
ــدة  ــن عدي ــج يف مواط ــل احت ــد ب ــن واح ــى موط ــاء ع ــيد األوصي ــذا س ــة وك الثاني
عــى خصمــه، بحمــزة وجعفــر، وهــي مــن ضمــن عشـــرات بل مئــات احلجــج التي 
كانــت لــه مــع مــا جعــل اهلل لــه مــن حجــج عــى مجيــع خلقــه، وإحــدى احلجــج 
التــي احتــج هبــا ســيد األوصيــاء هــو االحتجــاج بمقــام حــزة وجعفــر مــن افــراد 
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الدائــرة الثانيــة.

وكذلــك احــدى احلجــج التــي احتجــت هبا ســيدة النســاء صلــوات اهلل وســامه 
عليهــا بحمــزة وجعفــر مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة، وكذلــك إحــدى احلجــج التــي 
احتــج هبــا ســيدا شــباب أهــل اجلنــة أيضــًا هــو االحتجــاج بمقام حــزة وجعفــر وأب 
 طالــب وخدجيــة عنــد احتجاجهــا عــى إمامتهــا كــا يف احتجاجــات احلســن

عــى معاويــة واحتجــاج احلســن يــوم عاشــوراء عــى معســكر ابــن زيــاد1.

 احتجاج النيب بالقاسم والطاهر  	
على إمامة احلسنني

 :oقــال رســول اهلل( أماليــه: يف حديــث طويــل  الصــدوق يف  فقــد روى 
ــوا:  ــر املســلمن هــل أدلكــم عــى خــر النــاس بعــدي جــّدًا وجــّدة؟«، قال »معاشـ
بــى يــا رســول اهلل، قــال: »عليكــم باحلســن واحلســنc فــإن جّدهــا ممــد 
ــي أول  ــة، وه ــل اجلن ــاء أه ــيدة نس ــد س ــت خويل ــة بن ــا خدجي ــى، وجدهت املصطف
مــن ســارعت إل تصديــق مــا أنــزل اهلل عــى نبيــه وإل اليــان بــاهلل ورســوله«، 
ــة؟«،  ــًا وعم ــاس ع ــر الن ــى خ ــم ع ــل أدلك ــلمن ه ــر املس ــا معاشـ ــال: »ي ــم ق ث
ــر  ــا جعف ــإن عمه ــن ف ــن واحلس ــم باحلس ــال: »عليك ــول اهلل، ق ــا رس ــى ي ــوا: ب قال
ــب«،  ــت أب طال ــان بن ــا أم ه ــة، وعمته ــة ف اجلن ــع املائك ــار م ــن الطي ذو اجلناح
ــة؟«، ــاس خــالً وخال ــر املســلمن هــل أدلكــم عــى خــر الن ــا معاشـ ــال: »ي ــم ق  ث

ــب  ــن: ص122؛ مناق ــة الواعظ ــر: ص98؛ روض ــة األث ــويس: ص2، ح7٠9؛ كفاي ــال الط )1( أم
ــويف: ج2، ص411. ــليان الك ــن س ــن الب ــري املؤمن ــام أم اإلم
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قالــوا: بــى يــا رســول اهلل، قــال: »عليكــم باحلســن واحلســن، فــإن خالــا القاســم 
بــن رســول اهلل وخالتهــا زينــب بنــت رســول اهللo،احلديــث...«(1.

فقــد ذكــر يف هــذا احلديــث الصطفائيــة احلســننc بــل لعلــو اصطفائهــا بجملة 
مــن أفــراد الدائــرة االصطفائيــة الثانية:

1. خدجية بنت خويلد.

2. جعفر بن أب طالب.

3. أم هانئ بنت أب طالب.

.o4. القاسم بن رسول اهلل

.o٥. زينب بنت رسول اهلل

وذكر ما يف منظومة أصحاب الكساء وتبعًا هلم.

 احتجاج النيبلسؤدد الزهراء  	
صلوات اهلل عليها

ويف روايــات عديــدة احتــج النبــي لســؤدد الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا 
عــى األمــة وعــى بقيــة العاملــن وأن ســؤددها ال يقتــر عــى نســاء العاملــن، كــا 
يف إحــدى النصــوص التــي رواهــا أبــو بكــر مــن فضائلهــا أنــا ســيدة األمــة، وهــذا 

ــراف األول2. ــص باع ن
)1( أمال الصدوق: ص3٥3.

)2( رواه ابن أب احلديد يف شـرح النهج عند روايته خلطبتها$ واحتجاجها عى أب بكر.
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ــى  ــر ع ــا وال يقت ــة« أبيه ــيدة أم ــا$ »س ــي أن ــن النب ــة ع ــي رواي وه
ســيدة نســاء العاملــن بــل ســيدة األمــة هــي فاطمــة$ وأحــد املــوارد التــي احتــج 
هبــا النبــي بجعفــر وحــزة عــى ســؤدد ابنتــه الزهــراء$ قــد رواه ســليم بــن 
ــول  ــدي رس ــن ي ــًا ب ــت جالس ــول: كن ــاريس يق ــلان الف ــمعت س ــال: )س ــس ق قي
 :oيف مرضــه الــذي قبــض فيــه فدخلــت فاطمــة عليهــا الســام... فقــال oاهلل
»أمــا تعلمــن يــا بنيــة إن مــن كرامــة اهلل إيــاك أن زّوجــك خــر أمتــي... وشــهيُدنا 
خــُر الشــهداء ]أعنــي حــزة عمــي[«، قالــت: »يــا رســول اهلل ســيد الشــهداء الذيــن 
قتلــوا معــك«، قــال: »ل بــل ســيد الشــهداء مــن الولــن واآلخريــن مــا خــا 
النبيــاء والوصيــاء وجعفــر بــن أب طالــب ذو الجرتــن وذو اجلناحــن املرجــن 
يطــر هبــا مــع املائكــة ف اجلنــة...«(1، وهــذا االحتجــاج يبــن املقــام االصطفائــي 

للدائــرة الثانيــة.

 احتجاج زين العابدين إلمامة  	
أهل البيت بأفراد الدائرة الثانية

كــا احتــج اإلمــام زيــن العابديــن عــى إمامــة األئمــة االثنــي عشـــر بجعفــر 
ــند  ــة الس ــك يف مصحح ــد وكذل ــال يزي ــوي قب ــع األم ــه يف اجلام ــزة يف خطبت وح
احتــج اإلمــام الباقــر بنجــوم أفــراد الدائــرة األوىل والثانيــة بحمــزة، قــال: قــال 
 رســول اهلل: »...عــى قائمــة العــرش مكتــوب: حــزة اســد اهلل واســد رســوله

)1( ســليم بــن قيــس: ج2، ص٥٦7؛ شـــرح نــج الباغــة: ج1٥، ص278، ذكــر اجلــواب عــا 
ــة. ــو أمي ــه بن ــرت ب فخ
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ــن  ــى م ــا ع ــذه حجتن ــن فه ــر املؤمن ــيل ام ــرش ع ــة الع ــهداء، وف ذؤاب ــيد الش وس
ــا اليقــن، فــأي حجــة  ــا مــن الــكام وامامن ــا ومــا منعن ــا، وجحــد مراثن أنكــر حقن

تكــون أبلــغ مــن هــذا«1.

)فــأي حجــة تكــون أبلــغ مــن هــذا( يعنــي أن هــذه احلجــة بالغــة البهــان اإلهلــي 
لأفهــام وبالغــة الباغــة وواصلــة يف الوضــوح إىل الغاية.

واحتــج كل األئمــة بالدائــرة الثانيــة يف ضمــن الكثــري املتكاثــر مــن أنــواع 
حجــج أخــرى. 

وهــذه نبــذة مــن الروايــات املســتفيضة جمموعــًا معنــى أو إمجــاالً واملتواتــرة 
كذلــك للطائفــة األوىل مــن اآليــات.

 احتجاج كل االئمة صلوات اهلل  	
عليهم مبقام الدائرة الثانية

ــر النبــي وعــي وفاطمــة واحلســن  إّن إحــدى حجــج املعصومــن االربعــة عشـ
ــة احلســن وإحــدى براهينهــم هــو االحتجــاج  واحلســن والتســعة مــن ذري
بمقامــات افــراد الدائــرة االصطفائيــة مــن بنــي هاشــم، وهــذه طائفــة ترتبــط 
ــى ورابطــة أهــل البيــت، وهــذا البيــت  ــات برابطــة القرب بالطائفــة األوىل مــن اآلي

ــن. ــى مرتبت ــي ع ــم اإلصطفائ ــّدس العظي املق

ــل  ــوان اه ــن عن ــراد م ــن ان امل ــي تب ــات الت ــف الرواي ــن طوائ ــاذج م ــذه ن وه

)1( بصائر الدرجات: ج2، باب نادر يف الكايف، ح1/ 224.
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البيــت اإلصطفائــي وانــه عــى مرتبتــن، وليــس عــى مرتبــة واحــدة وهــو عنــوان 
ــتفاضة. ــر وباالس ــن بالتوات ــد أن يب ــامي، فاب ــل اس ــرآين أصي ــم ق عظي

 افتخار النيب بشجرة بين هاشم  	
هي إحدى االضاءات لبيان عنوان اهل 

 البيت
إن احــدى النوافــذ واالضــاءات لبيــان عنــوان اهــل البيــت يف آيــة التطهــري 
هــي مفاخــرة واحتجــاج النبــي وبقيــة املعصومــن بأفــراد الدائــرة الثانيــة، 
وإن مفاخــرة املعصومــن بأفــراد الدائــرة الثانيــة ليســت فخــرًا عشــائريًا أو قبليــًا بــل 

هــو فخــار اصطفائــي بمنطــق قــرآين إهلــي.

ــا  ــة، وهل ــة اصطفائي ــة قرآني ــجرة أصيل ــي ش ــت ه ــل البي ــوان أه وإن عن
ــًا. ــا مفص ــث فيه ــيأيت البح ــدة وس ــة عدي ــاد قرآني أبع

 االفتخار يف القرآن 	
ناحــظ قولــه تعــاىل:     ُّ  ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك  مل  

ىل      َّ 1.

 ويف قــراءة عبــد اهلل بــن عبــاس وعبــد اهلل بــن مســعود الــواردة مــن طــرق العامة2

)1( سورة آل عمران، اآلية: 33.
)2( تفســري البحــر املحيــط: ج2، ص4٥4؛ صحيــح مســلم: ج4، ص1782؛ احلديــث 22٦7؛ 
صحيــح البخــاري كتــاب أحاديــث األنبيــاء بــاب قــول اهلل تعــاىل:  واذكــر يف الكتــاب مريــم؛ تفســري 
الثعلبــي ســورة آل عمــران/33، بإســناده ملصحــف عبــد اهلل بــن عبــاس؛ تفســري الطــبي ســورة آل 
عمــران ذيــل اآليــة 33: احلديــث ٦8٥1؛ شــواهد التنزيل للحاكــم احلســكاين: ج1، ص119-118، 
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قــراءة معروفــة بطــرق معتــبة يف مصــادر الفريقــن تتمــة هلــذه اآليــة      ُّ   ىف  يف  

ىق  يق  اك  لك  مك  ىك  يك ) وآل حممد (  مل  ىل     َّ  1، والقراءات 

بــاب واســع، يقــّر هبــا مجيــع املســلمن.

وال صلــة هلــا بالتحريــف بــل هــو بــاب يغايــر التحريــف املجمــع عــى بطانــه، 
والفــرق قائــم بــن بــاب القــراءات وبــاب التحريــف، وهــذا أمــر مقــرر بوضــوح 
يف علــوم القــرآن الكريــم، وبــاب القــراءات مســّلم بــه عنــد مجيــع املســلمن وبــاب 
خيتلــف عــن بــاب حتريــف القــرآن، ففــي القــرآن افتخــار باصطفــاء مــن يصطفيــه 
مل   يك   ىك   مك   لك   اك   يق   ىق   يف   ىف   اهلل كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ   

ىل     َّ  . 

وعــى قــراءة عبــد اهلل بــن عبــاس وعبــد اهلل بــن مســعود )وآل ممــد عــى 
العاملــن(2 وبقيــة القــراءات فهــي وإن مل تتضمــن لعبــارة )آل حممــد( إال أن آل 
حممــد أيضــًا مندرجــون يف آل إبراهيــم، وآل إبراهيــم هــم نســل إلســاعيل 
3، ومنطــق  ين     َّ  ىن   نن   زنمن   رن   مم   وإســحاق، وكا النســبن    ُّ   ام  
 القــرآن الكريــم هنــا يبــن أن الفخــار واالفتخــار هلــذه الســالة هــو إلصطفــاء إهلــي

احلديــث 1٦٥-1٦7؛ تأويــل اآليــات الظاهرة للســيد شـــرف الديــن النجفــي: ج1، ص1٠٦، ح13؛ 
ــيباين  ــان للش ــج البي ــويس: ح1٥2-1٥3-1٥4-1٥٥؛ ن ــال الط ــة وأم ــل اآلي ــويس ذي ــان للط التبي

ذيــل اآليــة وجممــع البيــان للطــبيس ذيــل اآليــة وغريهــا مــن مصــادر الفريقــن مــا هــو مســتفيض.
)1( سورة آل عمران، اآلية: 33.

البحــر املحيــط ج3،  املنثــور ج2، ص31٠، تفســري األلــويس ج2، ص49٥، تفســري  الــدر   )2(
ص٦4 ج4،  القرطبــي،  تفســري  ص32٦،  ج٦،  الطــبي،  تفســري  ص2٠3، 

)3( سورة آل عمران، اآلية: 34.



الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................241

ــم  ــم عــى التقــوى والعل ــم عــى االمتحــان والطاعــة وقائ ــاء اإلهلــي قائ واالصطف
وليــس قائــا عــى القبليــة والعصبيــة، حاشــا هلل، وكذلــك يذكــر القــرآن الكريــم آل 
ــاىل:    ُّ ...مظ  جع  مع  جغ   ــه تع ــرة يف قول ــورة البق ــارون يف س ــى وآل ه موس
مغ  جف  حف ...     َّ  ، ويذكر آل يعقوب يف ســورة مريم، وآل داود يف ســورة 

. ســبأ، وآل يــس يف ســورة الصافــات وهــم آل حممــد

 آل يس يف القرآن الكريم 	
وقد بّن الرضا بيانًا شافيًا ملعنى آل يس.

إذ )إل( بالكــرس يف اللغــة العربيــة يعنــي آل، إل بمعنــى: )الرحــم( كــا يف قولــه 
ــة  ــرأ اآلي ــاىل:     ُّ   ىف  يف  ىق  يق  اك  لك  مكىك  يك  مل  ىل      َّ  1 وتق تع

عــى قراءتــن )ســالٌم علــى آل يــس( بالفتــح أو )ســالم علــى إل يــس( بالكــرس.

واملقصــود هبــا هــم آل حممــد، ألن يــس اســم مــن أســاء النبــي وليــس 
املقصــود بــه النبــي إليــاس ألن لفــظ إليــاس يغايــر )إل ياســن(.

ولســنا يف صــدد اخلــوض يف هــذا البحــث بــل االشــارة إىل أن آل ســيد األنبيــاء
، أدرجهــم القــرآن مــدارج األنبيــاء يف الســام اإلهلــي، وهــذا الســام القــرآين 
ــرية  ــة بشـ ــت دول ــة، وليس ــة اإلهلي ــة الدول ــمي وحتي ــايس الرس ــام الرئ ــبه بالس ش

ولكنهــا دولــة إهليــة.

)1( سورة الباءة، اآلية: 1٠.
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ســام حتيــة مــن رب العــرش اإلهلــي ألعضــاء الدولــة اإلهليــة، وتســليم اهلل تعاىل 
حتيــة رســمية إهليــة آلل ســيد األنبيــاء ومل يســلم عــى آل أي نبــي غريهــم يف 

القــرآن، قــال تعــاىل:     ُّ   ىن  ين  آل يــس )جه مه(...    َّ  .

 تدبر يف سالم اهلل عز وجل على آل  	
يس

 وقــال اهلل عــز وجــل يف شــأن آل إبراهيــم:     ُّ   ىي  يي  ٰذ   ٰر  ٰى             ٌّ        ٍّ
        ّٰ  رئ  زئ  مئ  نئ  ىئ  يئ  رب  زب      َّ  1.

واملــراد بـ)ملــكًا عظيــًا( هــي اإلمامــة والســلطة )ملــكًا( يعنــي ســلطة امللكــوت 
وامللــك، فكيــف بــآل ياســن الذيــن أعظــم اهلل عــز وجــل شــأنم عــى آل إبراهيــم، 
ــي،  ــبات ذهن ــك س ــا يصيب ــر لئ ــد الفك ــتنتج وال جتم ــري واس ــة واملعاي ــذ املعادل خ
فتعمــى بصــرية العقــل عــن احلقائــق اإلهليــة، وإذا كان القــرآن يعظــم مــن آل 
إبراهيــم ويقــول: أيضــًا أن آل يــس أعظــم مــن آل ابراهيــم، وهــم إل ياســن وهــم 

ــم؟ ــأنم وتعظيمه ــم وش ــون مقامه ــف يك ــد، فكي آل حمم

)1( سورة النساء، اآلية: ٥4.
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 التعظيم االهلي يف القرآن الكريم آلل  	
 حممد

ان التفخيــم والتعظيــم اإلهلــي يف القــرآن ليــس جتذيــرًا وتكريســًا لعصبيــة 
عشــائرية وقبليــة، وانــا هــو غــرية إهليــة عــى هــؤالء االصفيــاء، وبرهــان إهلــي عــى 
ــاء، وأصــل فخامــة وفخــار املنطــق اإلهلــي هلــؤالء  ــة هــؤالء االصفي صفــوة وأهلي
ليــس هــو يف جانــب تــراب أريض وحســب بــل إّن هــذا االفتخــار هــو لاصطفــاء، 
ــية  ــًا أو أمس ــعرًا أو مدح ــس ش ــرآن لي ــل يف الق ــل والتفضي ــاج، والفضائ واالحتج
شــعرية والعيــاذ بــاهلل، بــل هــي حقائق وحقيقــة يف الفضائــل واصطفــاء، واحتجاج.

 افتخار املعصومني األربعة عشـر  	
بأفراد الدائرة الثانية

ــزة  ــر بحم ــة عشـ ــن االربع ــر كل املعصوم ــاء ويفاخ ــيد األنبي ــر س ــا يفاخ عندم
وجعفــر، وبزينــب، وبــأب الفضــل العبــاس وبأفــراد الدائــرة الثانيــة فــإن 
ــة  ــا وكا، وال عصبي ــًا حاش ــًا عنري ــًا قبائلي ــائريًا عرقي ــس عش ــذا لي ــم ه فخاره

ــا وكا. ــف حاش ــة عواط ــا وكا، وال دغدغ ــعرًا حاش ــا، وكا، وال ش حاش

إنــا هــو بيــان وبرهــان لاصطفــاء، والتحليــل العقــي هلــذه الطائفــة مــن 
العامــة1  املتواتــرة واملســتفيضة عنــد  بــل  املســتفيضة عنــد اخلاصــة  الروايــات 
ــاء، ــيد األوصي ــاء، وس ــيد األنبي ــن س ــدًء م ــًا ب ــر معصوم ــة عشـ ــًا، أّن األربع  أيض

)1( وقــد أشـــرنا إىل بعــض هــذه الروايــات يف املصــادر يف ماحــق اجلــزء الثــاين مــن هــذا الكتــاب،- 
-وســيأيت يف ماحــق هــذا اجلــزء. 
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ــاء  ــيد العل ــن وس ــيد العابدي ــة، وس ــل اجلن ــباب أه ــيَِّدْي ش ــاء، وس ــيدة النس وس
الباقــر للعلــوم، وســيد الصادقــن، وســيد الكاظمــن - كّلهــم ســادة صلــوات اهلل 
ــن، وســيد  ــن، وســيد اهلادي عليهــم - وســيد الراضــن املرضــن، وســيد األجودي
النقيــن، وســيد اهلــداة املهــدي احتجــوا وافتخــروا افتخــارًا احتجاجــًا بأفــراد 

الدائــرة الثانيــة املصطفــاة، وهــو بيــان عقــي واضــح.

 احتجاج أهل البيت بأفراد هلم  	
حجية اصطفائية

الشــك والريــب يف أن املعصومــن األربعــة عشـــر ال حيتجــون إال بحجــج 
اصطفائيــة يف احتجاجاهتــم وال يســتقيم اســتدالهلم واحتجاجهــم بحجــة غــري 
اصطفائيــة؟ وهــذه احلجــة ليســت جعليــه اعتباريــة، وال حجــة فرعيــة قانونيــة 

ــاء. ــة الفقه ــة حجي كمرتب

ــة، ألن  ــة اصطفائي ــة تكويني ــة حجي ــرة الثاني ــراد الدائ ــة أف ــام وحجي ــل إن مق ب
الفريقــن  مــن  املعصــوم حيتــج عــى مقــام اصطفائــي وتكوينــي، والروايــات 
ــر  واضحــة ورصحيــة يف احتجــاج النبــي واحتجــاج املعصومــن األربعــة عشـ

وافتخارهــم بأفــراد الدائــرة الثانيــة.

 وهــذا أبــن برهــان وأحــد الباهــن املهمــة يف هــذه الطائفــة األوىل مــن الروايات
ــة،  ــن أو ثاث ــح واحــد أو اثن ــرة ولســنا نعتمــد عــى خــب صحي املســتفيضة املتوات
بــل تواتــر عنــد العامــة فضــًا عــن اخلاصــة فضــًا عــن النصــوص القطعيــة القرآنيــة 
كــا يف ســورة احلــج وغريهــا، ومفادهــا مفاخــرة النبــي وأهــل البيــت األربعة عشـــر 
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معصومــًا بأفــراد الدائــرة الثانيــة مفاخــرة احتجــاج، واملقــام اإلصطفائــي ال حيتــج 
عليــه إال بشـــيء اصطفائي.

ــوة النبــي فكيــف حيتــج  ــأن كفــار قريــش ال يعرفــون بنب ــل ب وقــد يعــرض قائ
ــادة  ــه زي ــن فإن ــن األمري ــاة ب ــه ال مناف ــواب: أن ــه؟ واجل ــع ل ــو تاب ــن ه ــم بم عليه
ومزيــد مــن اقامــة احلجــج فســيد األنبيــاء لــه حجــج عظيمــة اخــرى كفيلــة وكثــرية 
وهــذه احــدى احلجــج العظيمــة التــي يذكرهــا النبــي مــع مــا لــه مــن احلجــج 
البالغــة عــى مجيــع املخلوقــات والتــي تزيــده يف إبــاغ احلجــج بحجــج أكثــر وأكثر، 
وهــذا نظــري معرفــة اهلل تعــاىل بفعلــه املخلــوق لــه كآيــة دالــة عــى الفاعــل واآليــات 

دالالت وإن كانــت هــي خملوقــة واملخلــوق دون اخلالــق.

 ــي ــن ع ــري املؤمن ــام أم ــي بمق ــوة النب ــى نب ــن ع ــم يبه ــرآن الكري والق
تأكيــدًا عــى صــدق دعوتــه كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ... مم  ىم  يم  جن  حن  
خن  من  ىن  ين      َّ 1، وقــد يتســاءل البعــض: كيــف يــراد مــن )مــن عنــده علــم 

الكتــاب( عــي بــن أب طالــب، وكفــار قريــش ال يعرفــون بالنبــي فضــًا عــن أمــري 
املؤمنــن؟

فيجــاب بــأن احتجــاج النبــي بأمــري املؤمنــن عــي يزيــده حجــة إىل 
ــم برهــان وحجــة عــى قريــش،  ــواره وكــا أن القــرآن الكري ــورًا إىل أن حججــه ون
وإن مل تعــرف قريــش بــأّن القــرآن مــن اهلل، ولكــن ذات القــرآن هــو نــور ذايت 
وّهــاج وهــا هــي البشـــرية تستشــف يومــًا بعــد آخــر مــن القــرآن الكريــم انــه نــور 

)1( سورة الرعد، اآلية: 43.
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ذايت وّهــاج يف كل جمــاالت العلــوم واملعلومــات.

ولقــد ســّجل كل املنّظريــن يف حقــول االقتصــاد الغــرب يف األزمــة االقتصاديــة 
ــريع القــرآن  ــّروا وكــذا عــدة مــن مشــاهري قساوســتهم املنصفــن بإعجــاز تشـ وأق
املحمــدي، واعرفــوا أّن بركهــم هــذا املنهــاج العظيــم حصلــت هلــم هــذه األزمــة 
االقتصاديــة يف الغــرب التــي ال يــزال إىل اآلن يعــاين مــن هــذه الكارثــة ويئــن منهــا، 
ــر، واعــرف  ــا يقــّض مضجــع البشـ ــر املــرف العاملــي أن الرب وقــد اعــرف ُمنَظِّ
أيضــًا بأّنــه ال يمكــن إقامــة نقــد عــادل بغــري الذهــب والفضــة يانــع مــن التاعــب 

يف املــال واملاليــات وإنــا أحــد أســباب التخّلــص مــن أزمــات االقتصــاد.

ــزكاة يف الذهــب والفضــة، واحلــال  ــي ال ــاك مــن يقــول: مل حــر النب ــا هن ورب
أن رّواد علــاء النقــد واملــال يف الغــرب يعرفــون بعظمــة حــر النقــد يف الذهــب 
والفضــة ويعرفــون بـــ )أّنــه رس إهلــي يف نشــأة األرض( إذ النقــد الورقــي ممــا يمكــن 
ــامل  ــدى الع ــزة يتح ــزال معج ــرآن ال ي ــروين، فالق ــن اإللك ــًا ع ــه فض ــب ب التاع

بجحافلــه النوريــة.

ــادة  ــن ج ــزم ع ــن ينه ــف م ــي لأس ــط الداخ ــد يف الوس ــا نج ــك رب ــم ذل ورغ
الديــن -والعيــاذ بــاهلل- مــع أن الغــرب يعــرف بعظمــة هــذا القــرآن وبأنــه وهــاج، 
ــع أن حيــي ترحيــات العقــول النابغــة يف الغــرب فقــط  ــو أراد الباحــث املتتب ول
حــول اعجــاز تشـــريع القــرآن الكريــم النتشــال االقتصــاد البشـــري املتــأزم -لــكان 
ــريع  يف دهشــة وحــرية مــن مــدى اعــراف هــؤالء بعظمــة القــرآن، وعظمــة التشـ

املحمــدي.
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فالقــرآن عندمــا حيتــج للنبــيo بأمــري املؤمنن عــي إلثبات حجتــه الكبى 
 كــا يف قولــه تعــاىل:    ُّ...مم  ىم  يم  جن  حن  خن  من  ىن  ين     َّ 
فهــذا يؤكــد أّن أمــري املؤمنــن هــو برهــان إهلــي ذايت وإن مل تكــن قريــش 
ــم  ــوة النبــي ولكــن يبقــى القــرآن الكري تســتجيب للنظــر يف هــذا البهــان لنب
هــو نــور وبرهــان ذايت ملــن أراد أن يتبــر ويتعــرف عــى احلقيقــة، ومــن حيتــج بــه 

القــرآن هــو نــور وبرهــان ذايت أيضــًا.

 )خيرب( ملحمة اعجازية عسكرية  	
هائلة ألمري املؤمنني علي

وإّن مــن براهــن أمــري املؤمنــن عــي قلعــه بــاب خيــب، ليــس الباب فحســب 
ــة عســكرية، وإن  بــل املوقــع اجلغــرايف لــكل قلعــة خيــب ال تــزال ملحمــة اعجازي
اعجــازات أمــري املؤمنــن واعجــازات النبــي ليســت فكريــة نظريــة فقــط، 
بــل إن هنــاك اعجــازات ماديــة جغرافيــة ال زالــت ماثلــة وبــاٍق اعجازهــا اجلغــرايف 

وهــو حمــط فخــر وافتخــار لــكل مــن ينتمــي إىل صاحــب االعجــاز.
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 الطائفة الثانية: ما كان بلسان  	
احتجاجهم صلوات اهلل عليهم على 
حقهم مبقامات أفراد الدائرة الثانية

قــد ورد احتجــاج ائمــة اهــل البيــت مســتفيضًا يف روايــات الفريقــن 
إلمامتهــم بمقامــات حــزة ومقــام جعفــر، وهــذا بــاب مــن ابــواب احلجــج إلمامــة 
اهــل البيــت مل يفتــح عــى مراعيــه يف مجلــة كثــرية مــن كتــب االعتقــادات 
لــدى األصحــاب، مــع ان هــذه الداللــة مــن احلجيــة إلمامــة اهــل البيــت قــد 

وصفــت كــا مــّر يف إحــدى الروايــات عــن الباقــر أنــا مــن ابلــغ احلجــج.

بــل قــد ورد يف روايــات مســتفيضة عنــد الفريقــن أيضــًا احتجــاج ســيد االنبيــاء 
بذلــك وتبيانــهo لفضائــل أهــل البيــت ومفاخرتــه مــن بــاب دالئــل 

ــة بمقــام حــزة وجعفــر بذلــك. ــاب العصبي االصطفــاء ال مــن ب

ــي  ــت ه ــل البي ــن اه ــة م ــرة الثاني ــراد الدائ ــات أف ــي أّن مقام ــذا يقت وه
 ،بمثابــة حجــج ودالئــل برأســها عــى امامــة الدائــرة األول مــن اهــل البيــت
وذلــك يقتــي أيضــًا حجيــة أفــراد الدائــرة الثانيــة يف أنفســهم وذواهتــم أصالــًة وإن 

كانــت حجيتهــم دون حجيــة أفــراد الدائــرة األوىل.
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 األول: احتجاج النيب ومفاخرته  	
من باب االصطفاء ال من باب 
cالعصبية مبقام محزة وجعفر

 الرواية األوىل
ــَاِل  يــن َعــْن ُســَليِم ْبــِن َقيــٍس اهْلِ وقــد روى الصــدوق بســند موّثــق يف اكــال الدِّ
َقــاَل َســِمْعُت َســْلَاَن اْلَفــاِريِس َريِض اهلل َعنْــُه َقــاَل ُكنْــُت َجالِســًا َبــَن يــَدي َرُســوِل 
تِــي ُقبِــَض فِيَهــا َفَدَخَلــْت َفاطَِمــُة َفَلــاَّ َرَأْت َمــا بَِأبِيَهــا  اهللo يِف َمْرَضتِــِه الَّ
ــا  هَي ــَى َخدَّ ــا َع ــَرْت ُدُموُعَه ــى َج ــْت َحتَّ ــِف َبَك ْع ــَن الضَّ ــِه ِم ــِه وآلِ ــَواُت اهلل َعَلي َصَل
ــا َرُســوَل اهلل َأْخَشــى  ــْت: ي ــُة؟ َقاَل ــا َفاطَِم ــِك ي ــا يبكِي ــا َرُســوُل اهللo: »َم ــاَل هَلَ َفَق
يَعــَة َعــَى َنْفسـِــي وُوْلــِدي َبْعــَدَك«، َفاْغَرْوَرَقــْت َعينـَـا َرُســوِل اهللo بِالُبــَكاِء ُثمَّ  الضَّ
ْنيــا... يــا  َقــاَل: »يــا َفاطَِمــُة َأَمــا َعلِْمــِت َأنــا َأْهــُل َبيــٍت اْخَتــاَر اهلل لنَــا اآْلِخــَرَة َعــَى الدُّ
لـِـَن  ــا َأْهــُل َبيــٍت َأْعَطاَنــا اهلل َعــزَّ وَجــلَّ َســْبَع ِخَصــاٍل َلْ يْعطَِهــا َأَحــدًا ِمــَن اْلَوَّ ُبنَيــُة إِنَّ
َكاَن َقْبَلُكــْم وَل يْعطِيَهــا َأَحــدًا ِمــَن اآْلِخِريــَن َغَرَنــا َنبِينَــا َســيُد امْلْرَســلَِن وُهــَو َأبــوِك 
ــُن  ــَزُة ْب ــَو َحْ ــَهَداِء وُه ــيُد الشُّ ــِهيُدَنا َس ــِك وَش ــَو َبْعُل ــاِء وُه ــيُد اْلَْوِصي ــا َس وَوِصينَ
ــَهَداِء الَِّذيــَن  َعْبــِد امْلطَّلـِـِب وُهــَو َعــمُّ َأبِيــِك«، َقاَلــْت: »يــا َرُســوَل اهلل وُهــَو َســيُد الشُّ
ــاَء  ــَا اْلَنبِي ــا َخ ــَن َم ــَن واآْلِخِري لِ ــَهَداِء اْلوَّ ــيُد ُش ــْل َس ــاَل: »َل َب ــَك«، َق ــوا َمَع ُقتُِل
واْلَْوِصيــاَء وَجْعَفــُر ْبــُن َأِب َطالِــٍب ُذو اجَلنَاَحــِن الطَّيــاُر ِف اجْلنَّــِة َمــَع امْلَائَِكــِة 
ـِة وِمنَّــا والَّــِذي  تِــي وَســيَدا َشــَباِب َأْهــِل اجَلنَـّ واْبنَــاِك َحَســٌن وُحَســٌن ِســْبَطا ُأمَّ
َنْفــِي بِيــِدِه َمْهــِدي َهــِذِه اْلُمــِة الَّــِذي يْمــَلُ اْلَْرَض ِقْســطًا وَعــْدًل َكــَا ُملَِئــْت ُظْلــًا 
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يَت َأْفَضــُل«، َقــاَل: »َعــيِل َبْعــِدي َأْفَضــُل  وَجــْورًا«، َقاَلــْت »َفــَأي َهــُؤَلِء الَِّذيــَن َســمَّ
ــَزُة وَجْعَفــٌر َأْفَضــُل َأْهــِل َبيتـِـي َبْعــَد َعــيِل وَبْعــَدِك وَبْعــَد اْبنـَـي وِســْبَطي  تـِـي وَحْ ُأمَّ
َحَســٍن وُحَســٍن وَبْعــَد اْلَْوِصيــاِء ِمــْن ُوْلــِد اْبنـِـي َهــَذا« وَأَشــاَر إَِل احُلَســِن »وِمنُْهــُم 

ْنيــا...«(1. ــا اآْلِخــَرَة َعــَى الدُّ ــا َأْهــُل َبيــٍت اْخَتــاَر اهلل َعــزَّ وَجــلَّ لنَ امْلَْهــِدي إِنَّ

 oوغريهــا مــن الروايــات لــدى الفريقــن املســتفيضة الــواردة يف افتخــاره
ــر. ــزة وجعف بحم

وال ختفــى داللــة هــذه الروايــة عــى إخبــار ســيد االنبيــاءo عــن هــذه النعمــة 
اإلهليــة االصطفائيــة اخلاّصــة بأهــل بيتــه بــأن جعــل منهــم ســيد الشــهداء حــزة وال 
ــك  ــة وكذل ــة إهلي ــة اصطفائي ــو فضيل ــا ه ــاة اال مل ــول اهللo املباه ــن رس ــّح م يص

احلــال يف شــأن جعفــر الطيــار.

	  الثاني: احتجاج امري املؤمنني 
على امامته وخالفته مبقامات محزة 

cوجعفر

 الرواية اأُلوىل
ــوَرى »َنَشــْدُتُكْم بِــاهلل َهــْل  ويِف اْحتَِجــاج َأِمــرِي امُلْؤِمنِــَن َعــَى َأْهــِل الشُّ
ــِة حُيــلُّ فِيَهــا َحيــُث  ــٍر املَزيــِن بِاجَلنَاَحــِن ِف اجَلنَّ ــُل َأِخــي َجْعَف ــُه أٌخ ِمْث فِيُكــْم َأَحــٌد َل
ــي  ُهــمَّ اَل َقــاَل: »َنَشــْدتُكْم َهــْل فِيُكــْم َأَحــٌد َلــُه َعــمٌّ ِمْثــُل َعمِّ يَشــاُء َغــِري«، َقاُلــوا اللَّ

)1( كتاب سليم بن قيس: ج2، ص٥٦٥، كال الدين: ج1، ص2٦3.
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ُهــمَّ اَل1. ــوا اللَّ ــَهَداِء َغــِري« َقاُل ــَزَة َأَســِد اهلل وَأَســِد َرُســولِِه وَســيِد الشُّ َحْ

أخــاه جعفــرًا  بــأّن  الشــورى  أهــل  عــى   املؤمنــن أمــري  احتــّج  حيــث 
ــاج ال  ــم، وهــذا االحتج ــوله دون ــد رس ــد اهلل وأس ــزة أس ــه ح ــه عم ــار وأّن الطي
يتــم اال بكــون مقــام حــزة وجعفــر مقامــن اصطفاءيــن، ويتــّم التقريــب بــأّن أهــل 
البيــت يعّمهــم االصطفــاء الســيا وأّن شــأن عــي بــن اب طالــب مقــّدم 
عــى حــزة وجعفــر اذ لــو كان مقامهــا جمــّرد جــزاء معتــاد لأعــال الصاحلــة كــا يف 

ــاج. ــتدالل واالحتج ــّم االس ــا ت ــن مل ــة الصاحل بقي

 الرواية الثانية
يف اخلصــال »يــا عــيل إن اهلل تبــارك وتعــال بشـــرن فيــك ببشـــرى ل يبشـــر هبــا نبيًا 
ــباب  ــيدا ش ــن س ــن واحلس ــك احلس ــاء وأن ابني ــيد الوصي ــك س ــرن بأن ــيل بشـ قب
أهــل اجلنــة يــوم القيامــة، وأمــا السادســة والعشـــرون فــإن جعفــرًا أخــي الطيــار ف 
ــابعة  ــا الس ــد، وأم ــوت وزبرج ــن در وياق ــن م ــن باجلناح ــة املزي ــع املائك ــة م اجلن

والعشـــرون فعمــي حــزة ســيد الشــهداء ف اجلنــة«2.

وغريها من الروايات الواردة عنه يف ذلك.

)1( اخلصال: ج2، ص٥٥٥، بحار االنوار: ج22، ص28٠، ج31، ص317
)2( اخلصال: ج2، ص٥7٥
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 الثالث: احتجاج االمام احلسن بن  	
cعلي اجملتبى

 الرواية األوىل
 ِه ــاِدِق َعــْن َأبِيــِه َعــْن َجــدِّ ورد يف األمــال للشــيخ الطــويس بِإِْســنَاِدِه َعــِن الصَّ
ــَتَجاَب  ــِن اْس َّ ــَة وَكاَن ِم ــَى ُمَعاِوي ــجَّ َع ــَا اْحَت ــيِل فِي ــُن َع ــُن ْب ــاَل احَلَس ــاَل: »َق َق
ــِه َجْعَفــٌر َفُقتِــَا َشــِهيَديِن َرِض اهلل َعنُْهــَا  ــَزُة واْبــُن َعمِّ ــُه َحْ لَِرُســوِل اهللo َعمُّ
ــيَد  ــَزَة َس ــاَل َحْ ــَل اهلل َتَع ــوِل اهللo َفَجَع ــاِب َرُس ــْن َأْصَح ــَا ِم ــَرٍة َمَعُه ــَى َكثِ ِف َقْت
ــِة َكيــَف يَشــاُء  ــَا َمــَع امْلََائَِك ــُر هِبِ ْعَفــٍر َجنَاَحــِن يطِ ــْم وَجَعــَل جِلَ ــَهَداِء ِمــْن َبينِِه الشُّ
ــَا ِمــْن َرُســوِل اهللo وَمنِْزَلتِِهــَا وَقَراَبتِِهــَا ِمنْــُهo وَصــىَّ  ِمــْن َبينِِهــْم وَذلِــَك ملََِكاهِنِ
ــَهَداِء الَِّذيــَن اْسُتْشــِهُدوا  ــَزَة َســْبِعَن َصــَاًة ِمــْن َبــِن الشُّ َرُســوُل اهللo َعــَى َحْ

ــه«1. َمَع

وال خيفــى أن هــذه االحتجاجــات ليســت ملجــّرد بيــان االولويــة واالفضليــة يف 
ــام  ــدد املق ــم يف ص ــي الّن ــتحقاقي اللوم ــن االس ــادة التعي ــح دون اف الرجي

ــاين ال األّول. الث

)1( االمال للطويس: ص7
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 الرابع: احتجاج االمام احلسني بن  	
 cعلي

 الرواية األوىل
)وتقــدم احلســن حتــى وقــف بــإزاء القــوم فجعــل ينظــر إىل صفوفهــم 
 :كأنــم الســيل ونظــر إىل ابــن ســعد واقفــًا يف صناديــد الكوفــة فقــال احلســن
ُكــْم وَل  ُقــوا اهلل َربَّ ْنيــا َفَجَعَلَهــا َداَر َفنَــاٍء وَزَوال... اتَّ »احَلْمــُد هلل الَّــِذي َخَلــَق الدُّ
ِت  ــُه َل حيـِـلُّ َلُكــْم َقْتــيِل وَل اْنتَِهــاُك ُحْرَمتـِـي َفــإِنِّ اْبــُن بِنْــِت َنبِيُكــْم وَجــدَّ َتْقُتُلــوِن َفإِنَّ
ــيَدا  ــُن َس َس ــُن واحْلُ َس ــُه َقــْد َبَلَغُكــْم َقــْوُل َنبِيُكــْم احْلَ َخِدجَيــُة َزْوَجــُة َنبِيُكــْم وَلَعلَّ
ــوا  ــمَّ َراِجُع ــا ُث ــْن َأَن ــُروا َم ــُبوِن َفاْنُظ ــُد َفاْنُس ــا َبْع ــاَل َأمَّ ــمَّ َق ــة... ُث نَّ ــِل اجْلَ ــَباِب َأْه َش
َأْنُفَســُكْم وَعاتُِبوهــا َفاْنُظــُروا َهــْل يْصُلــُح َلُكــْم َقْتــيِل واْنتَِهــاُك ُحْرَمتِــي َأَلْســُت اْبــَن 
ــِه  ٍق لَِرُســوِل اهللo بِــَا َجــاَء بِ ِل ُمْؤِمــٍن ُمَصــدِّ ــِه وَأوَّ َنبِيُكــْم واْبــَن َوِصيــِه واْبــَن َعمِّ
ــِة  نَّ ــٌر الطَّيــاُر ِف اجْلَ ــي َأوَليــَس َجْعَف ــَهَداِء َعمِّ ــَزُة َســيُد الشُّ ــِه َأوَليــَس َحْ ــِد َربِّ ــْن ِعنْ ِم

ــي...«1. ــِن َعمِّ بَِجنَاَح

 الرواية الثانية
ــْم  ــمَّ َنَع ُه ــوا اللَّ ــمُّ َأِب َقاُل ــَزَة َع ــَهَداِء َحْ ــيَد الشُّ ــوَن َأنَّ َس ــْل َتْعَلُم ــُدُكُم اهلل َه »َأْنُش
ــي َقاُلــوا  ــِة َعمِّ نَّ َقــاَل َفَأْنُشــُدُكُم اهلل َهــْل َتْعَلُمــوَن َأنَّ جعفــر ]َجْعَفــرًا[ الطَّيــاَر ِف اجْلَ

ُهــمَّ َنَعــم«2. اللَّ

)1( بحار االنوار: ج4٥، ص٦
)2( بحار االنوار: ج4٥، ص318
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 اخلامس: احتجاج اإلمام علي بن  	
cاحلسني زين العابدين

 الرواية األوىل
كــا ف خطبتــه ف الشــام »أيــا النــاس أعطينــا ســتًا وفضلنــا بســبع أعطينــا العلــم 
واحللــم والســاحة والفصاحــة والشــجاعة واملحبــة ف قلــوب املؤمنــن.... وفضلنــا 
ــد  ــد اهلل وأس ــا أس ــار ومن ــق الطي ــا الصدي ــدًاo ومن ــار مم ــي املخت ــا النب ــأن من ب
الرســول ومنــا ســيدة نســاء العاملــن فاطمــة البتــول ومنــا ســبطا هــذه المــة ســيدا 

شــباب أهــل اجلنــة«1.

 السادس: احتجاج اإلمام أبي جعفر  	
حممد بن علي الباقر

 الرواية األوىل
ــر الدرجــات عــن  ــن كثــري والصفــار يف بصائ ــد الرحــن ب يف مصّححــة عــن عب
ــْرِش  ــِة اْلَع ــَى َقائَِم ــال: »َع ــر ق ــن أب جعف ــري ع ــري اهلج ــن بك ــن ب ــد الرح عب
ــيِل  ــْرِش َع ــِة اْلَع ــَهَداِء وِف ُذَؤاَب ــيُد الشُّ ــولِِه وَس ــُد َرُس ــُد اهلل وَأَس ــَزُة َأَس ــوٌب َحْ َمْكُت
ــا ِمــَن  ــا وَمــا َمنََعنَ ــا وَجَحــَد ِمَراَثنَ نَ ــا َعــَى َمــْن َأْنَكــَر َحقَّ ُتنَ ــِذِه ُحجَّ َأِمــُر امُلْؤِمنِــَن َفَه

ــَذا«2. ــْن َه ــَغ ِم ــوُن َأْبَل ــٍة َتُك ــَأي ُحجَّ ــُن َف ــا اْليِق ــَكَاِم وَأَماَمنَ اْل

)1( مقتــل احلســن للخوارزمــي: ج2، ص٦9؛ املناقــب البــن شــهر آشــوب: ج4، ص1٦8؛ الفتوح: 
ج2، ص132؛ بحــار األنــوار: ج4٥، ص137؛ احلدائــق الوردية: ج1، ص147.

.224 ،1 2( بصائر الدرجات، ج1: ص121الكايف للشيخ الكليني: ج(
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نَا وَجَحــَد ِمَراَثنـَـا« وتقريب  ُتنَــا َعــَى َمــْن َأْنَكــَر َحقَّ فقولــه تعــاىل: »َفَهــِذِه ُحجَّ
الداللــة يف هــذا مواضع:

ــة  ــرش باحلجي ــة الع ــى قائم ــمه ع ــود اس ــاظ وج ــزة بلح ــت ح األول: نع
ــة. ــزة االصطفائي ــة ح ــًا يف حجي ــث رصحي ــاد احلدي ــون مف ــب يك ــذا التقري وهب

الثــاين: كتابــة اســمه بذلــك اللقــب عــى قائمــة العــرش وهــذا يرمــز إىل خطــورة 
دور حــزة وأمثالــه مــن أفــراد الدائــرة الثانيــة مــن أهــل البيــت بحيــث ينــّوه باســمهم 

يف مقــام عــرش تدبــري عــوامل اخلائــق.

الثالــث: إن كتابــة اســمه عــى العــرش مل نقــف لنظــريه يف بقيــة األنبيــاء مــن أول 
العــزم أن اســمهم مكتــوب عــى قائمــة العــرش.

الرابــع: وهــو كاملســتفيض يف أحاديــث أمــري املؤمنــن وهــو احتجــاج ائمــة 
اهــل البيــت عــى امامتهــم، بــأّن حزة اســد اهلل واســد رســوله وســيد الشــهداء 
ــه واســتحقاقه  وقــد اســتفاض يف مصــادر الفريقــن احتجــاج عــي عــى امامت

خلافــة رســول اهللo دون غــريه بــأّن حــزة ســيد الشــهداء عّمــه.

كــا قــد اســتفاض باحتجاجــه إلمامتــه وأّن اخلافــة حّقــه وبــأّن جعفــرًا الطيــار 
ــار حيــث  مــع املائكــة أخــاه وهــذا ممّــا يشــهد بمقــاٍم عظيــم حلمــزة وجلعفــر الطي
أّن مقاميهــا بمكانــة مــن االصطفــاء حيتــّج هبــا إلمامــة اهــل البيــت، مــع أّن 
امامــة اهــل البيــت بمكانــة عظيمــة مــن احلجيــة واالصطفــاء تفــوق حجيــة 

واصطفــاء بقيــة االنبيــاء.
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وهــذا شــأن عظيــم جــّدًا حلمــزة وجلعفــر أن يكونــا مــن الدالئــل اإلهليــة العظيمة 
البالغــة إلمامــة اهــل البيــت، كــا ينّبــه عــى هــذا املفــاد املســتفيض يف روايــات 
ــه  ــه حــزة وبمقــام أخي ــه بمقــام عّم ــه وامامت الفريقــن مــن احتجــاج عــي حلّق

جعفــر.

وكــون مقامــات أصحــاب الدائــرة الثانيــة مــن اهــل البيــت مــن الدالئــل 
ــة  ــرة الثاني ــراد الدائ ــم ألف واحلجــج عــى امامــة اهــل البيــت هــو شــأن عظي

 .مــن اهــل البيــت

ــَزُة ْبــُن  ــَهَداِء وُهــَو َحْ وقــد روي أّن النَّبِــيo قــال لَِفاطَِمــَة: »َشــِهيُدَنا َســيُد الشُّ
ــَهَداِء الَِّذيــَن ُقتُِلوا  َعْبــِد امْلُطَّلـِـِب وُهــَو َعــمُّ َأبِيــِك َقاَلــْت يــا َرُســوَل اهلل وُهــَو َســيُد الشُّ
ــاَء واْلَْوِصيــاَء  ــا َخــَا اْلَْنبِي ــَن واآْلِخِريــَن َم لِ ــْل َســيُد ُشــَهَداِء اْلَوَّ ــاَل َل َب َمَعــَك َق

نَّــِة َمــَع امْلََائَِكــِة«1. نَاَحــِن الطَّيــاُر ِف اجْلَ وَجْعَفــُر ْبــُن َأِب َطالِــٍب ُذو اجْلَ

فهــذه الطائفــة مــن احتجــاج أهــل البيــت بمقــام حــزة وجعفــر هــي 
كاحتجاجهــم بمقــام ســيد األوصيــاء وبمقــام ســيدة النســاء وبمقام ســيَِّدْي شــباب 
ــرة  ــام الدائ ــديf، ومق ــكري امله ــن العس ــن احلس ــة اب ــام احلج ــة ومق ــل اجلن أه
الثانيــة أحــد حجــج نبــوة ســيد األنبيــاء بنحــو مســتفيض يف روايــات الفريقــن بــل 

ــر. متوات

ــو ان  ــاء ه ــات األنبي ــة يف بيوت ــرة ثاني ــاء دائ ــة اصطف ــى أن حكم ــدل ع ــذا ي وه
يكونــوا أدالء ودالالت وأبوابــًا وحججــًا إهليــة عــى حجيــة الدائــرة االوىل.

)1( اخلصال: ج2، ص412.
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ورصح بذلــك الباقــر يف الروايــة املصححــة الســند املتقدمــة وأنــه كفــى يف 
حجيــة إمامــة اهــل البيــت مــن االئمــة االثنــي عشـــر مقــام احلمــزة وانــه اســد 

اهلل واســد رســوله وانــه مكتــوب اســمه يف العــرش.

كــا كثــر احتجــاج امــري املؤمنــن يف مواطــن عديــدة عــى الصحابــة يف يــوم 
الســقيفة او يف يــوم الشــورى املعــروف، بعــد مقتــل الثــاين، ضمــن احتجاجــه 

كحجــة مســتقلة بمقــام حــزة وجعفــر.

وكــا مــّر مل نقــف يف كتــب املتكلمــن حســب اســتقراء ناقــص - عــى بلــورة هلــذا 
الدليــل املفعــم واحلــال انــه أحــد أدلــة نبــوة ســيد األنبيــاء وأحــد ادلــة امامــة ائمــة 

اهــل البيــت مقــام حــزة وجعفــر.

ــا  ــام اهلل عليه ــب س ــام زين ــاس ومق ــل العب ــام أب الفض ــال يف مق ــك احل وكذل
.ــب ــد املطل ــام عب ومق

ــر  ــزة وجعف ــى ح ــر ع ــيoمل يقتصـ ــاج النب ــى أن احتج ــه ع ــن التنبي ــد م والب
ــاج  ــب، واحتج ــام أب طال ــد اهلل ومق ــام عب ــب، ومق ــد املطل ــام عب ــج بمق ــل احت ب
ســيد االنبيــاء عــى نبوتــه، ونبوتــه أعظــم مقــام، ومقامــه مــن أعظــم املقامــات عــى 
ــو  ــن وه ــيد الوصي ــه س ــن وان ــري املؤمن ــة ام ــاج لوصاي ــذا االحتج ــاق، وك اإلط

ــم. ــب عظي خط

ــاء مل حيتــج بنبــوة  ــادة عــى مــا ســبق، أّن ســيد األنبي ــر زي ــا بوقفــة تدب ولــو تأملن
 خصــوص النبي عيســى، او بخصوص النبي موســى، او بخصــوص النبي ابراهيم،
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او بخصــوص النبــي نــوح او آدم، وانــا احتــجo بمجمــوع سلســلة مســار األنبياء 
 كــا يف قولــه تعــاىل:     ُّ  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف     َّ  1، كــا يف احتجــاج القــرآن
ــا يف التــوراة واالنجيــل      ُّ  يي  جئ  حئ  خئ  مئ  هئ   َّ  2، نعــم وقــع االحتجــاج ب

    ُّ  مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي     َّ  3 وهذا احتجاج بكتب اهلل السابقة.

ــرين  ــاء وال حيضـ ــن االنبي ــد م ــوة أح ــوص نب ــاج بخص ــع االحتج ــن مل يق ولك
موضــع يف القــرآن أو يف الروايــات احتــج ســيد االنبيــاء عــى مقامــه او اهــل البيــت 
عــى مقــام إمامتهــم بخصــوص نبــوة نبــي مــن االنبيــاء. نعــم عمــوم سلســلة األنبياء 
ــد ورد  ــت ق ــل البي ــام اه ــابقن بمق ــاء الس ــارة االنبي ــق أو بش ــن تصدي ــل م والرس

ــت. ــل البي ــات أله ــع يف االحتجاج ووق

ــام  ــب، وبمق ــد املطل ــام عب ــو بمق ــاءo ه ــيد األنبي ــاج س ــظ احتج ــا ناح بين
ــن. ــات الفريق ــد اهلل، يف رواي ــام عب ــب، وبمق أب طال

واحتــج بمقــام احلمــزة وجعفــر، وهــو بيــان واضــح منطلــق مــن اصطفــاء 
الدائــرة الثانيــة ألهــل البيــت دائــرة بــل درجــة مــن االصطفــاء ليســت 

بالدرجــة العامــة بــل اخلاصــة العاليــة.

أّن   البيــت اهــل  بينــه  الكريمــة -كــا  اآليــة  تفســري  بنــا يف  مــرَّ  وقــد 
ــيناهلا ــي س ــام الت ــليم واإلس ــة التس ــال درج ــاىل أن ين ــا اهلل تع ــم دع ــي ابراهي  النب

)1( سورة االحقاف، اآلية: 9.

)2( سورة البقرة، اآلية: 28٥.
)3( سورة الصف، اآلية: ٦.
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أفــراد الدائــرة االصطفائيــة مــن بنــي هاشــم )أهــل البيــت( يف قولــه تعــاىل:     ُّ جه   
مه  ىه  يه  جي  حي  خي  مي  ىي     َّ  1 وهــذا الدعــاء والطلــب بعــد 

ــان     ُّ ني  ىي  يي  جئ  حئ   ــد امتح ــا بع ــي ناهل ــة الت ــالة واإلمام ــوة والرس النب
خئ هئ  جب  حب  خب  مبهب      َّ  2 وهــذه داللــة مبينــة يف روايــات عديــدة.

)1( سورة البقرة، اآلية: 128.

)2( سورة البقرة، اآلية: 124.
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مركوز يف خمزون الرتاث واهلوية 

الدينية
وإّن هــذا االنجــذاب مــن كافــة املســلمن ألفــراد ونجــوم الدائــرة الثانيــة، مل يأت 
جزافــًا او اعتباطــًا او صدفــًة، او تســاحمًا، ومل يكــن يف بلــد مــن البلــدان دون غــريه 
او عنــد جيــل مــن االجيــال دون غريهــم او يف قــرن مــن القــرون دون غــريه، بــل 
تعــدى مــداُه البلــدان واملــدن وتعــدى األجيــال وعــى مــدار القــرون، فإنــه مركــوز 
ــتخرج  ــد ان يس ــة، والب ــة وال عفوي ــون صدف ــن ان يك ــة وال يمك ــة الديني يف اهلوي
ــتخراج،  ــاج اىل اس ــوز حيت ــري مرك ــزون كب ــن خم ــه ألن الدي ــن، حقائق ــرس ويب ويف

وحيتــاج اىل بســط وشـــرح.
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ووظيفــة العلــاء مــن كافــة املســلمن جيــا ًبعــد جيــل أن يبذلــوا اجلهــد يف 
اســتخراجا تفاصيــل هــذا الديــن العظيــم طبقــات هــذا الديــن املكدســة واملخزونة.

ويف زيــارات عديــدة ألمــري املؤمنــن ورد »أشــهُد أّنــك طهــٌر طاهــٌر مطّهــر 
مــن طهــٍر طاهــٍر مطّهــر«1 فهــو وصــف ألب طالــب بــل لــكل آبــاء وأجــداد 
 ،وهبــذه االوصــاف التــي وصــف هبــا أمــري املؤمنــن ،والــويص oالنبــي

ــة. ــارة االصطفائي ــن الطه ــب م ــاوت يف املرات ــاك تف وان كان هن

وهــذا املتــن ورد يف كثــري مــن الزيــارات املســندة ألمــري املؤمنــن ســام اهلل عليــه 
وكــذا يف زيــارات األئمــة »الصــاب الشــامة والرحــام املطهــرة«2، وأي طهــارٍة 
يقصــد يف َوْصــِف أب طالــب، ويف زيــارات ائمــة اهــل البيــت، »أشــهد 
أنــك كنــت نــورًا ف الصــاب الشــامة والرحــام املطهــرة«، الشــاخمة مــن الشــموخ 
وهــو يــازم املطهــرة وهــي عظمــة تــوازي عظمــة طهــر األرحــام، وهــذه حقيقــة 
اعتقاديــة يعتقــد هبــا كل أجيــال علــاء االماميــة عندمــا يقــرأون هــذه اجلمــل، وهــذه 
القضايــا وهــذه املعلومــات مبــّده بدهييــة امجــاالً ولــو بنحــو اإلهبــام وليســت هــي 
منكــرة عندهــم، وال جــزاف بــل هــي حقيقــة عقائديــة معرفيــة ويشــهد هبــا الزائــر 

يف قراءتــه للزيــارة وليســت هــي لقلقــة لســان.

)1( مــن ال حيــره الفقيــه:ج2،ص٥9٠، املــزار:ص81، هتذيــب االحــكاك، ج٦،ص21،املــزار 
ــهدي، ص188. ــن املش ــري الب الكب

الزيــارات: ص23٠، هتذيــب االحــكام: ج٦، ص114، مصبــاح املتهجــد وســاح  )2( كامــل 
املتعبــد، ج2، ص721،789، املــزار الكبــري البــن املشــهدي: ص422 ،431 ،٥1٥، اقبــال االعــال، 
ج2، ص٥9٠، املــزار للشــهيد االول، ص124، البلــد االمــن والــدرع احلصــن، ص274، املصبــاح 

ــي، ص49٠ للكفعم
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 حقائق الدائرة الثانية يف الطقوس  �
الدينية

وعندمــا يقــول: »اشــهد إنــك كنــت نــورًا«؟ فهــل هــي ألفــاظ جوفــاء؟ حاشــا، 
وهــذا تشــهد بأنــه يف االصــاب الشــاخمة وتشــهد بشــموخ االصاب وتشــهد بطهر 
ــه املعصومــون  ــاز ب األرحــام، فــأي طهــر هــذا الــذي يف األصــاب واألرحــام أمت

االربعــة عشـــر دون البقية؟

لقلقــة  نفهمهــا  مبهمــة ال  إمجاليــات  وألفــاظ ومعــاين  عناويــن  هــذه  فهــل 
ــا هــو  ــة؟ وم ــم املعرف ــم الــكام ويف عل ــن ترمجانــا يف عل اللســان؟ حاشــا، اذن أي

دورهــا وأثرهــا؟

ــث مل  ــذا البح ــة ه ــي، ألن حقيق ــان العق ــث يف البه ــذا املبح ــان ه ــيأيت بي وس
يــأت مــن الصدفــة، بــل إّن هنــاك براهــن عقليــة وأدلــة عــى اصطفــاء أفــراد الدائــرة 
الثانيــة سنشــري إليهــا، وكلــا يتأمــل الباحــث يف مضمــون ومفــاد هــذه االدلــة 
القرآنيــة والروائيــة، تتضــح الصــورة أمامــه أكثــر أنــا بيــان عقــي حلقيقــة الدائــرة 

ــة. ــة االصطفائي الثاني
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 التشهد مبقام الدائرة الثانية �
ــهد  ــزاء التش ــن أج ــزء م ــة ج ــرة الثاني ــراد الدائ ــارة اف ــهد يف زي ــد ورد التش وق

والشــهادة يف الديــن.

لقــد َذَكــْرُت لعــدة مــن الباحثــن نبــذة مــن زيــارة اب الفضــل العبــاس وهــي 
ــا  تكــرر التشــهد ألب الفضــل بصفــات ومقامــات وقــد تعجبــوا لذلــك وكأن
 ،ــاس ــل العب ــارة اب الفض ــات يف زي ــذه الكل ــر يف ه ــون للتدب ــرة يقف ألول م

وهــي روايــة مســندة صحيحــة، وســيأيت بيانــا.

وكذلــك ورد يف زيــارة عــي بــن احلســن )عــي األكــب( وزيــارة احلمــزة بــن عبــد 
املطلــب ويف زيــارة فاطمــة بنــت أســد ويف زيــارة عبــد اهلل والــد النبــيo وزيــارة 
ــة يف  ــرة الثاني ــراد الدائ ــة مــن أجــداد النبــيo والــويص وغريهــم مــن أف مجل

زياراهتــم.

ــب  ــن للتنقي ــو الباحث ــن وتدع ــذب الذه ــة جت ــات علمي ــارات ومنبه ــذه إش وه
ــارة اب الفضــل املســندة  والغــور يف هــذا البحــث العظيــم فكــم مــرٍة تتشــهد يف زي
ــوال  ــهد، ح ــهد... واش ــهد... واش ــول: )اش ــن1 تق ــندين صحيح ــة بس الصحيح
مخــس او ســت مــرات )اشــُد( وهــذا التشــهد يعنــي اإلقــرار وأّنــه وظيفــة اعتقاديــة، 
 وكيــف نقــرأ الزيــارة وال نتدبــر معنــى الشــهادة بأوصــاف اب الفضــل العبــاس

وأّنــا وظيفــة اعتقاديــه، فهــل نقــرأ لنمعــن النظــر؟

)1 (كامل الزيارات البن قولويه: ص2٥٦-2٥8؛ مصباح املتهجد: ج2، ص717.
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والبــد مــن قــراءة واعيــة حتــرك الفكــر واجلنــان، وتوصــل إىل املعرفــة القويمــة 
والســعادة بمعــال الدرجــات. كــا يف )اشــهد( أي أشــهد بالشــهادة االوىل اشــهد 
ان ال إلــه إال اهلل، إذ كــون عنــوان التشــهد عقديــًا بدهيــي، كــا هــو احلــال كذلــك يف 
الشــهادة الثانيــة إمجــاالً، وكذلــك احلــال يف الشــهادة الثالثــة وهــي الشــهادة بواليــة 

وحجيــة االربعــة عشـــر معصومــًا.

ــي  ــاذا يعن ــد القــول: )اشــهد( ف ــارة ألب الفضــل العبــاس عن ــا يف الزي وأّم
اشــهد؟ وكذلــك مــا معنى )أشــهد( املتعلــق بصفات عــي األكب عندمــا ختاطبه 
يف زيارتــه؟ وكذلــك مــاذا يعنــي أشــهد عندمــا ختاطــب عبــد اهلل الرضيــع؟ فأنــت 
ــارة اإلمــام احلســن إذ قــد يســتظهر مــن  ــه يف زي ــه ول اهلل وابــن ولي تشــهد بأن
املقطــع الثــاين أن املخاطــب ليــس عــي بــن احلســن االكــب، بــل عبــد اهلل الرضيــع.

وخماطبتهــم بـ)اشــهد( هــل معنــاه أين أحبكــم وأقــّر لكــم باملحبــة؟ فاملــودة لبنــي 
هاشــم فريضــة وال كام فيهــا، واحلــب واملــودة لــه يف اآليــة هــي الوالية، و)اشــهد( 
مقتضــاه أن هــذا التشــهد جــزء مــن اجــزاء الشــهادة يف الديــن، وكذلــك يف زيــارات 
بقيــة أفــراد الدائــرة الثانيــة وزيــارة فاطمــة بنــت موســى بــن جعفــر، وكذلــك 
يف زيــارة ابراهيــم بــن النبــي1، وكذلــك يف زيــارة خدجيــة وآمنــة وفاطمــة 
بنــت أســد، وقــب خدجيــة بنــت خويلــد يف مكــة وآمنــة بنــت وهــب يف األبــواء، وقــد 

هــدم قبهــا كــا هــدم الوهابيــة كثــريًا مــن القبــور.

ــي أخرجهــا عنهــم يف البحــار: ج97، ص217، وروي عنهــم  ــد والســيد والت ــي رواهــا املفي )1( الت
زيــارة فاطمــة بنــت أســد.
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ــادي  ــو اعتق ــل ه ــة، ب ــح صادق ــل ومدائ ــرد رسد فضائ ــس جم ــث لي ــذا البح فه
ــن  ــارف الدي ــدة أو يف مع ــواء يف العقي ــرية س ــوازم كث ــار ول ــه آث ــال ل ــي وبالت وفقه
ــوز  ــة( مرك ــرة الثاني ــدي للدائ ــام العقائ ــث )املق ــذا البح ــة، وه ــار الفقهي او يف اآلث
كمــواد امجاليــة عنــد عامــة املســلمن فضــًا عــن املؤمنــن والشــيعة مــن اتبــاع اهــل 

 .ــت البي

وقــد يقــول قائــل أّن املذاهــب اإلســامية االخــرى ال يعرفــون بعصمــة مــا عــدا 
النَّبـِـي مــن مقــام امــري املؤمنــن وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة مــن ولــد 
ــن  ــة م ــرة الثاني ــراد الدائ ــن أف ــًا ع ــام فض ــاة والس ــل الص ــم أفض ــن عليه احلس

.أهــل البيــت

ــون او يفصحــون  واجلــواب إّن املــدارس اإلســامية االخــرى يقــّرون او يذعن
عــن مقــام الدائــرة االوىل يف احلقيقــة بُِمْرتكــزات امجاليــة لــو انتبهــوا هلــا لعلمــوا ان 
تلــك املرتكــزات املودعــة يف ثقافتهــم اإلســامية الضـــرورية تــدل وتســتلزم برهانــًا 
ــاح،  ــاري يف الصح ــى البخ ــلمن حت ــة املس ــرى إىل كاف ــت، أال ت ــل البي ــة أه إمام
يــروي بــأن فاطمــة ســيدة نســاء أهــل اجلنــة أو بأّنــا ســيدة نســاء العاملــن، ولســنا 
يف صــدد اخلــوض يف هــذا البحــث وإال فاعــراف كافــة املســلمن واضــٌح بفضائــل 
الدائــرة األوىل، ومرتكــز لدهيــم بالدقــة بشــكل بدهيــي، وهــذا نــوع مــن االعــراف 

بمــواد احلقائــق ولكــن مل يبلوروهــا بشــكل مفّتــق وبشــكل واضــح.

االوىل  الدائــرة  يف  ومعرفتهــم  واعتقادهــم  املســلمن  موقــف  هــذا  وليــس 
وحســب، بــل نجــد كذلــك موقــف املســلمن يف الدائــرة الثانيــة أيضــًا، جتــاه حــزة 



2٦9الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................

وجعفــر الطيــار والعقيلــة زينــب وجتــاه ابنــاء النبــي وجتــاه اب طالــب وخدجيــة 
الكــبى، بشــكل إرتــكازات وســرية مســتمرة متواصلــة، وســنبن فيــا بعــد ان هــذا 
نــوع ارتــكاز ملقامــات الدائــرة الثانيــة، وان مل يبلــور لدهيــم معرفــة وان مل يفّتقــوه، 

ــه بنحــو اإلمجــال واالرتــكاز. ولكن

ونســتطيع القــول أّن ارتــكاز مقامــات أهــل البيــت متجــذر عنــد املســلمن 
ــرة  ــام الدائ ــات إىل أن مق ــن االلتف ــدَّ م ــل الُب ــة، ب ــزات عفوي ــذه املرتك ــت ه وليس
الثانيــة يف املعرفــة اإلســامية فضــا ًعــن املعرفــة اإليانيــة ذو أصــل أصيــل ولكنــه 

يتطلــب تبيانــًا.

 تقديس الدائرة الثانية ألهل  �
البيت عند كل املسلمني عدا 

النواصب والسلفية

إّن هــذا البحــث ليــس أمــرًا عاطفيــًا وال تشــدقًا شــعريًا، بــل هــو ذو أصــل 
وتأصيــل قــرآين، ومــا ورد عــن أهــل البيــت يف فضائــل جعفــر الطيــار 
أو يف حــزة، أو أب طالــب، أو زينــب، أو ابراهيــم بــن النبــي، أو خدجيــة وأب 
ــة  ــرة الثاني ــة، فتقديــس الدائ الفضــل العبــاس وعــي األكــب، هــو ذو اصــول قرآني
ليــس حمصــورًا باتبــاع اهــل البيــت، بــل عنــد كل املســلمن -عــدا الوهابيــة 
والنواصــب والســلفية -فتجــد عنــد معظــم املســلمن هــذا التعظيــم ألفــراد الدائــرة 

ــامية. ــب االس ــف واملذاه ــن الطوائ ــداد ب ــاف التع ــع اخت ــة، م الثاني
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ــرة  ــراد الدائ ــة أف ــب وبقي ــر وزين ــزة وجعف ــة ح ــر مكان ــل تقدي ــاالً أن أص وامج
الثانية-ليــس هــو حمــل ترديــد عنــد كل طوائــف ابنــاء األمــة اإلســامية، بــل هــو يف 

عمــق مرتكــزات األمــة اإلســامية.

�  القرآن الكريم وأهل البيت 
يأمران باستخراج الكنوز املعرفية من 

كل آية

إّن هــذا التقديــس وهــذا اإلعظــام الــذي هــو يشء مركــوز عنــد املســلمن جممــًا 
مل يــأت مــن فــراغ، بــل هــو ســنّة إهليــة، وهــذه معنــى يظهــر عنــد التدبــر يف اآليــات 
 ،ــت ــل البي ــرآن وأه ــا الق ــا يأمرن ــة ك ــاين كل آي ــى مع ــوف ع ــة والوق القرآني

ألّن كل آيــة تتضمــن كنــوزًا مــن املعرفــة، قــال تعــاىل:     ُّ من  ىن  ين  جه  مه  
ىه...     َّ  1، ويف هــذه اآليــة كنــوز البــد مــن اســتخراجها بقــدر الوســع.

 ضرورة الدائرة الثانية عند املسلمني �
إّن امللحــوظ يف الــراث الوحيــاين احلديثــي عنــد الفريقــن يف تبيــان هــذا األصــل 
ــة يف  ــة اصطفائي ــرى ثاني ــرة أخ ــه دائ ــت( ل ــل البي ــوان )اه ــرآين أن عن ــل الق األصي
ــي  ــي وع ــًا النب ــر معصوم ــة عشـ ــة االوىل األربع ــي الدرج ــن، فف ــات الفريق رواي
وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة املعصومــون مــن ولــد احلســن، ولكــن 

يف الدرجــة الثانيــة هنــاك دائــرة ثانيــه مــن أهــل البيــت مــن بنــي هاشــم أيضــًا.

)1( سورة القصص، اآلية: 7.
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ليــس كل بنــي هاشــم بــل صفــوة مــن بنــي هاشــم ســواء كانــت هــذه الصفــوة 
ــاء وأجــداد النبــي وعــي أو يف سلســلة مــن حييــط باخلمســة  يف سلســلة آب
 ،أصحــاب الكســاء أو مــن حييــط بالتســعة يتفــرع منهــم إىل احلســن العســكري

.فناحــظ يف روايــات الفريقــن أن هنــاك دائــرة ثانيــة مــن أهــل البيــت

ومقدمــات اســتدالل البحــث شــائكة ودقيقــة مل تنّقــح قوالبــه وُأُطــره الصناعيــة 
بشــكل وافــر يف كلــات علائنــا االبــرار، وإن روى الفريقــان بحمــد اهلل مــواده 
الوحيانيــة بشــكل متواتــر ومســتفيض، فقســم منــه متواتــر وقســم منــه مســتفيض 
وقســم منــه صحيــح وموثــق ومعتــب، وقســم منــه روايــات ضعيفــة عديــدة، يمكــن 
أن تراكــم وتشــكل وثوقــًا بالصــدور أو يعتضــد املتــن بمظلــة وبمفــاد مــن اآليــات 

القرآنيــة والروايــات القطعيــة.

ــي  ــن بن ــت م ــل البي ــن اه ــة م ــة اصطفائي ــرة ثاني ــاك دائ ــوع أن هن ــاد املجم ومف
ــرة  ــرة األوىل تــي اصطفاءهــم وأّن الدائ ــزل مــن اصطفــاء الدائ هاشــم، بدرجــة أن
ــن  ــات يف الدي ــار وصاحي ــة ذات آث ــم والي ــًا هل ــي أيض ــى النب ــن قرب ــة م الثاني
وليــس بحســب الشـــريعة فقــط، ورتبــة موقعيتهــم يف الديــن بعــد الدائــرة األوىل.

ــم يف  ــكام صاحياهت ــت أح ــورة، وليس ــغ اخلط ــر بال ــن أم ــم يف الدي وموقعيته
الشـــريعة فقــط، والشـــريعة متعــددة لــكل نبــي من أول العــزم، قال تعــاىل:    ُّ رن  
ــاىل:    ُّ يب   ــال تع ــاء -     ُّ نن  ىن       َّ    ، ق ــن االنبي ــي م زن  من       َّ  -يعن

رت  زت  مت  نت  ىت  يت  رث  زث  مث  نث  ىثيث  ىف  يف  
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�ىق  يق  اكلك  مك  ىك  يك  مل  ىل  يل  اممم  رن  زن  من  نن  ىن     َّ 1،

ــن مل  ــإّن الدي ــاىل:     ُّ ىئ  يئ  رب  زب  مب     َّ  2.ف ــال تع ــن ق ــبة للدي ــا بالنس وام
ينســخ ومل يتغــري ومل يتبــدل منــذ آدم اىل النبــي اخلاتــم واىل الــويص اخلاتــم فدائــرة 

ــدل وال للنســخ. ــة للتب ــره غــري قابل ــن ودوائ الّدي

ونجــوم الدائــرة الثانيــة مــن اهــل البيــت ومــن قربــى النبيهلــم مواقــع 
يف الديــن وال يقتــر عــى الرشيعــة وهــذا مكمــن مقــام خطــري.

فــا يتخيــل أن البحــث مــن بــاب الــرف العلمــي او مــن بــاب الفضائــل العامــة 
املســتحبة، بــل هــو بحــٌث عــن عقيــدة راســخة يف الــراث الوحيــاين وذات تأصيــل 
قــرآين يف البــدء، وشــجرة رســمها القــرآن الكريــم يف الســور القرآنيــة لعناويــن منهــا 
)أهــل البيــت( و)القربــى( وأن هلــم دائــرة ثانيــة فالقالــب العــام للدائــرة االوىل انــم 
 حجــج مصطفــون ومطهــرون وهــم النبــي وعــي وفاطمة واحلســن واحلســن

.ــي ــيدهم النَّبِ ــده وس ــن ول ــعة م وتس

وهــؤالء االربعــة عشـــر هلــم جهــات واختــاف يف املراتــب وهلــم قالــب 
ــاك قالــب موحــد  ــة بنــص القــرآن الكريــم، وكذلــك هن مشــرك موحــد يف احلجي
للدائــرة الثانيــة رغــم اختــاف مراتبهــم، فابــد مــن التعــرف عــى هــذا القالــب مــن 

احلجيــة واالصطفــاء واآلثــار وغريهــا.

)1( سورة املائدة، اآلية: 48.
)2( سورة آل عمران، اآلية: 19. 
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 أجداد النيب والوصي سلسلة  �
مصطفاة

هاشــم جــد النَّبِــي، ولــه مرقــد يف غــزة ومــزار، وقــد حــاول هــؤالء 
ــظ يف  ــد، وناح ــوا وهلل احلم ــن مل يفلح ــام ولك ــري املق ــون تفج ــون الدموي االرهابي
 .زيــارات اجــداد النبــي عبــارات كثــرية اصطفائيــة هلــم ومرويــة عــن االئمــة

وهــم بنــو اســاعيل أوصيــاء إبراهيــم وكلهــم كانــوا حفظــة ملــة إبراهيــم 
ويــويص هبــا بعضهــم بعضــًا، ويســتودع بعضهــم بعضــًا كتــب االنبيــاء وودائعهــم 
ــد  ــًا ملحم ــم أصاب ــي كون ــتحفظوها ه ــة اس ــة ووديع ــم أمان ــل وأعظ ــم ب وأماناهت
ــٌة  ــاز هتيئ ــة واحلج ــم يف مك ــرة وأدواره ــًا مطه ــم أرحام ــدo، وزوجاهت وآل حمم
ــه    ُّ زئ  مئ  نئ  ىئ     َّ  1  ــن عرت ــاء م ــاء واألوصي ــيد األنبي ــة س ــداٌد لبعث وإع

ــب. ــد اهلل وأب طال ــب وعب ــد املطل ــم اىل عب ــن إبراهي ــاعيل ب ــدن إس ــن ل م

ــرواة  ــن ال ــري م ــب، وكث ــا طال ــا أب ــع كله ــذه الودائ ــب ه ــد املطل ــتودع عب واس
والكتــاب وصفــوا ابــا طالــب أنــه ويص عبــد املطلــب، واســتودع أبــو طالــب كتــب 
ــاء ــيد االنبي ــث س ــد ان بع ــي، بع ــم النب ــم واماناهت ــم وودائعه ــاء وآثاره االنبي

ــد. ــا بع ــات في ــتعرض الرواي ، وسنس

وروي يف خمتــر بصائــر الدرجــات بســنده عــن ســليان الديلمــي قال: )ســألت 
أبــا عبــد اهلل عــن قــول اهلل عــّز وجــل:    ُّ نن  ىن  ين  ٰى  ري  زي     َّ  2 

)1( سورة البقرة، اآلية: 129.
)2( سورة املائدة، اآلية: 2٠
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 »وإبراهيــم وإســاعيل وذريته وامللــوك الئمة فقــال: »النبيــاء رســول اهلل
قــال فقلــت: وأي ملــك أعطيتــم فقــال: »ملــك اجلنــة وملك الكــرة«(1.

ومقتضـــى ظاهــر احلديــث أن ذريــة إســاعيل أنبيــاء بنــاء عــى رجــوع الضمري يف 
)وذريتــه( إىل إســاعيل لعــود الضمــري إىل األقــرب، ومــن ثــم حكــى يف البحــار أن 

أحــد األقــوال يف آبــاء وأجــداد النبــيo أنــم أنبيــاء.

وروى الطــويس يف أماليــه بعــدة طــرق بإســناده عــن اب عبــد اهلل جعفــر بــن حممد 
 عــن ابائــه حديــث والدة فاطمــة بنــت أســد... )فلــا كان بعــد ثاثــة أيــام 
 انفتــح البيــت مــن املوضــع الــذي كانــت دخلــت فيــه فخرجــت فاطمــة وعــيل
ــه  ــن خلق ــارن م ــل: اخت ــز وج ــاس: إن اهلل ع ــر الن ــت »معاشـ ــم قال ــا ث ــى يدي ع
ــم  ــت مزاح ــية بن ــار اهلل آس ــد اخت ــيل، وق ــى قب ــن م ــارات م ــى املخت ــي ع وفّضلن
ــه إل اضطــرارًا، ومريــم  ــّرًا ف موضــع ل جيــب أن يعبــد اهلل في فإهنــا عبــدت اهلل سـ
بنــت عمــران حيــث اختارهــا اهلل، ويســـر عليهــا ولدة عيســى، فهــزت اجلــذع 
ــًا، وإن  ــًا جني ــا رطب ــاقط عليه ــى تس ــن الرض حت ــاة م ــة ف ف ــن النخل ــس م الياب
اهلل تعــال اختــارن وفضلنــي عليهــا وعــى كل مــن مضـــى قبــيل مــن نســاء العاملــن، 
لن ولــدت ف بيتــه العتيــق وبقيــت فيــه ثاثــة ايــام آكل مــن ثــار اجلنــة وأوراقهــا 
فلــا أن أردت أن أخــرج وولــدي عــى يــدي هتــف ب هاتــف وقــال يــا فاطمــة ســّميه 
عليــًا فأنــا العــيل العــى وإن خلقتــه مــن قــدرت وعــز جــال (...)إىل آخــر احلديــث 

)1( خمتــر بصائــر الدرجــات: ص119، االيقــاظ مــن اهلجعــة بالبهــان عــى الرجعــة للحــر 
ص4٦. ج٥3،  االنــوار،  بحــار  ص3٦3،  العامــي، 
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القــديس الــذي خاطــب اهلل تعــاىل بــه فاطمــة بنــت أســد(...1.

وال خيفــى أن يف مفــاد هــذه الروايــة جهــات عديــدة مــن الفضائــل االصطفائيــة 
لفاطمــة بنــت أســد مــن الوحــي هلــا والضيافــة اإلهليــة هلــا يف البيــت العتيــق ومــادة 
اإلكــرام بتنــزالت مــن اجلنــة إىل غــري ذلــك ممــا ذكرتــه بقيــة الروايــات أيضــًا الــواردة 
ــع2،  ــق راب ــى بطري ــارة املصطف ــن ورواه يف بش ــري املؤمن ــا بأم ــأن والدهت يف ش

.3 ورواه العلــوي يف املناقــب

)1( أمال الطويس: ج2، ص2احلديث 1٥11/ 1.
)2( بشارة املصطفى لشيعة املرتى: ج2، ص8.

)3( املناقب للعلوي ت٥هجري: ص48؛ الثاقب يف املناقب: ص197.
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وهــو بمثابــة القرينــة أيضــًا للطائفــة األوىل مــن اآليــات ولشـــرح هــذا الدليــل 
نســتعرض هــذا الســؤال: هــل مــن املعقــول أن يربــى موســى وأي نبــي أو أي 

ويص ويرعــرع يف كنــف غــري اصطفائــي؟

أم البــد أن تكــون حواضــن األنبيــاء بحســب العــادة والطبيعــة البشـــرية 
 لأنبيــاء النســبية  العائليــة  األرسيــة  البيئيــة  احلواضــن  فهــذه  مصطفــاة، 
أرضيــة هامــة إلعــداد االصطفــاء، والبــد ان يكــون احلاضــن مصطفــن لقيامهــم 
بمأموريــات إهليــة، مــن رعايــة النبــي ومــا إىل ذلــك، وملجــيء هــذا النبــي يف زمــن 

ــة. ــحرة والكهن ــتعن بالس ــذي يس ــون ال فرع

ولتأســيس النبــي موســى حضــارة، البــد أن يكــون يف كنــف وكهــف 
اصطفائــي، ومــن غــري املعقــول أن يــأيت نبــٌي مــن األنبيــاء مــن امــرأة عاديــة ويربــى 
ويرعــرع عــى يــد امــرأة عاديــة، بــل الــرورة التكوينيــة العقليــة قاضيــة بوجــود 
ــه  ــم برورت ــر حيك ــذا األم ــاء وه ــل إصطف ــى مفاص ــتملة ع ــه مش ــة ب ــرة حميط دائ



..............................الفصل الثالث/ الدليل العارش: الدليل العقيل عىل اصطفاء الدائرة الثانية28٠

العقــل واملنطــق، ويقــّر بــه علــم االجتــاع وعلــم الوراثــة وعلــم احلضــارات، وهــذه 
اشــارات وبراهــن عقليــة وعلميــة مــن العلــوم العريــة أّن الدائــرة الثانيــة التــي 

ــاء هــو أمــر رضوري. هــي ســنّة قرآنيــة يف بيوتــات األنبي

 مجلة من آيات اصطفاء الشجرة  
اهلامشية من الدائرة الثانية

كا يشري إليه:

1. قوله تعاىل:    ُّ يل  ام  مم  رن  زن  من  نن  ىن     َّ  1.

2. وقوله تعاىل:    ُّ   يب  رت  زت      َّ  2 ورهطك املخلصن. 

3. وقوله تعاىل:     ُّ   ام  مم  رن  زنمن  نن  ىن  ين     َّ  3.

4.وقوله تعاىل:     ُّ جي  حي  خي  مي  ىي     َّ  4.

٥. وقوله تعاىل:     ُّ   لك  مك  ىك  يك  مل      َّ  ٥.

٦. وقوله تعاىل:     ُّ خت  مت  هتمث  حج  مج  جح      َّ  ٦.

)1( سورة الشعراء، اآلية: 219-218.
)2( سورة الشعراء، اآلية: 214.
)3( سورة آل عمران، اآلية: 34.

)4( سورة البقرة، اآلية: 128.
)٥( سورة الزخرف، اآلية: 28.

)٦( سورة احلج، اآلية 78.
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7. وقولــه تعــاىل:    ُّ نت  ىت  يت  رث  زث  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  

يل    1َّ. ىل   مل   يك   ىك   مك   لك   اك   يق   ىق  

 8. وقولــه تعــاىل:    ُّ جغ  مغ  جف  حف     َّ  2 و  ُّ لك  مك  ىك  يك   َّ  3و     

    ُّ ٰى            ٌّ      4َّ  و    ُّ جف  حف      ٥َّ  و     ُّ   ىن  ين  جه  مه      َّ ٦ وغريها من منظومة 

اآليــات يف الســور الدالــة عى ذلك.

ــت  ــارات »كن ــات الزي ــتفيض رواي ــوم يف مس ــف املعص ــم يف وص وقوهل
ــرة«7. ــام املطه ــامة والرح ــاب الش ــورًا ف الص ن

)1( سورة إبراهيم، اآلية: 37.

)2( سورة البقرة، اآلية: 248.
)3( سورة آل عمران، اآلية: 33.

)4( سورة يوسف، اآلية: ٦.
)٥( سورة سبأ، اآلية: 13.

)٦( سورة الصافات، اآلية: 13٠.
)7( كامــل الزيــارات: ص23٠، كامــل الزيــارات: ص23٠، هتذيــب االحــكام: ج٦، ص114، 
املشــهدي:  البــن  الكبــري  املــزار  ص721،789،  ج2،  املتعبــد،  وســاح  املتهجــد  مصبــاح 
البــلد  ص124،  االول،  للشــهيد  املــزار  ص٥9٠،  ج2،  االعــال،  اقبــال  ص٥1٥،422،431، 

ص49٠ للكفعمــي،  مصبــاح  ص274،  احلصــن،  والــدرع  االمــن 
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 الدائرة الثانية باب وبرهان على  
إمامة األئمة االثين عشـر

إّن األبعــاد العظيمــة يف الدائــرة الثانيــة ال تقتــر وال تتمركــز عى بــاب اعتقادي 
واحــد، فكــا إّن إصطفــاء الدائــرة الثانية مطلــب عقائدي.

فكذلــك إن الدائــرة الثانيــة هــي بــاٌب وبرهــاٌن وآيــٌة عــى إمامــة االئمــة االثنــي 
ــة  ــرة الثاني ــاء الدائ ــن رضورة اصطف ــذا يب ــة، وه ــرة األوىل االصطفائي ــر الدائ عشـ

كآيــة وداللــة عــى الدائــرة الثانيــة.

ــه  ــة ل ــرة الثاني ــث يف الدائ ــم، فالبح ــم وعظي ــم مه ــاد فيه ــاد االعتق ــدد أبع وتع
ــدٌا. ــٌد واح ــرية ال بع ــة وخط ــدة، مهم ــاد عدي أبع

وممــا يبــن الــرورة العقليــة عــى اصطفــاء الدائــرة الثانيــة مــا ورد يف احلديــث 
ــض  ــن بع ــى طع ــًا ع ــن جواب ــد الفريق ــوارد عن ــر ال ــل املتوات ــتفيض ب ــوي املس النب
قريــش يف بنــي هاشــم أنــم ال يليقــون أن يكونــوا عشــرية لســيد األنبيــاء، فبــن أن 
ــاء واألجــداد الطاهــر  ــة اخلــرية الطاهــرة مــن اآلب ــه البيئ ــزل يتخــري ل اهلل تعــاىل مل ي

ــد اهلل. فاألطهــر فاألطهــر إىل أن أخرجــه مــن صلــب عب

وهــو إشــارة اىل الــرورة العقليــة يف البيئــة اإلصطفائيــة، ومثلــه مفــاد حديــث 
ــار  ــًا إال اخت ــدار حيــث إشــتمل عــى اإلشــارة اىل أن اهلل تعــاىل مل يبعــث نبي ــوم ال ي
لــه مــن أهلــه صفــوة وزراء وأعوانــًا وأنصــارًا مؤازريــن، وهــو بيــان وجــه آخــر اىل 

ــرورة العقلية. الضـ
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ــة  ــة الســابقة إشــارات اىل وجــوه عقلي ــه قــد تقــدم يف طيــات األدل وال خيفــى أن
ــة. ــرة الثاني ــاء الدائ ــدة اىل رضورة إصطف عدي

والبحــث يف مقــام اب الفضــل العبــاس، ويف مقــام العقيلــة زينــب، ويف مقام 
عــي االكــب، ويف مقــام اب طالــب، ويف مقــام حــزة، ويف مقــام جعفــر، يصــُب 

يف حجيــة الدائــرة الثانيــة عــى إثبــات ومعرفــة الدائــرة األوىل االصطفائية.

 اخلصائص االصطفائية ألفراد  
الدائرة الثانية وعلو االصطفاء 

ذكــر الفريقــان يف كتــب التاريــخ والســري وكتــب احلديــث شــؤونًا عظيمــة لعبــد 
اهلل وألب طالــب ولعبــد املطلــب سنســتعرضها إن شــاء اهلل تعــاىل يف األدلــة اخلاصــة 
ــًا، إذ  ــة تفصي ــة الثاني ــرة االصطفائي ــوم الدائ ــن نج ــرد م ــكل ف ــٍق ل ــٍل الح يف فص
 .البحــث ههنــا يف األدلــة العامة عــى الدائرة االصطفائيــة الثانية ألهــل البيت

وأحــد األدلــة القطعيــة عى الدائــرة الثانيــة االصطفائيــة التي مرت بنــا الروايات 
ــه  املتواتــرة الــواردة يف خصــوص حــزة وجعفــر عنــد الفريقــن، يف شــأن حــزة، أّن
أســد اهلل وأســد رســوله وهــذا الوصــف إشــارة اىل الــرورة العقليــة لوجــود مثــل 
ــة  ــه بوجــوده ال انكســار وال انــزام للدعــوة اإلهلي ــة وهــو أن ــة النبوي حــزة يف البعث
ــد  ــادي إذ األس ــط املع ــى املحي ــدرة ع ــوة والق ــة الق ــارة اىل هيمن ــد( إش ألن )األس

ملــك العريــن يأبــى أن هييمــن عــى البيئــة خصــم منافــس آخــر.

وكذلــك احلــال يف شــأن جعفــر بــن أب طالــب ووصفــه بأّنــه الطيار فــإن الطريان 
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إشــارة اىل عــدة معــاين تبــن الــرورة العقليــة الصطفــاء الدائــرة الثانيــة، منهــا أنــه 
ممــا يطــري ويعــرج بــه مشـــروع الدعــوة اإلهليــة ليصــل بــه اىل غايــة املعــال املطلوبة.

 ونظــريه مــا رواه الكلينــي بســنده َعــْن َأِب َجْعَفــٍر، َقــاَل: »َقــاَل َرُســوُل اهلل:
َهَداِء...«1. َزُة َأَسُد اهلل وَأَسُد َرُسولِِه وَسيُِّد الشُّ ... َعَى َقائَِمِة اْلَعْرِش َمْكُتوٌب َحْ

ومــّر أّن هــذه الفضائــل املذكــورة يف حــزة وجعفــر هــي اصطفائيــة وبيــان عقــي 
لاصطفــاء، وليســت فضائــل اكتســابيه، وال منافــاة بــن كــون الصفــة اصطفائيــة 

واختياريــة.

بــل االصطفــاء هــو قمــة القــدرة والقــوة وأعــى درجــات قــدرة االختيــار، ألنــه 
ال جــب وال تفويــض وإنــا أمــر بــن أمريــن، كــا هــو احلــال يف قولــه تعــاىل:    ُّ جب حب  
خب  مب  هب  جت  حت  خت  مت  هت     َّ  2، أي أّن هــذا فعــل اهلل وليــس فعــل غــريه، 

ــه يف مباحــث املقدمــات  ولكــن فعــل اهلل منــوط بفعــل العبــد، وبســطنا الــكام في
التمهيديــة، واســتعرضنا الكثــري مــن الروايــات عــى ذلــك.

ــَزُة َأَســُد اهلل وَأَســُد َرُســولِِه( قبــل أن ختلــق  وكتابــة اســمه عــى ســاق العــرش )َحْ
النــاس، وهــذه االوصــاف ال تقتــر عــى كونــا اصطفائية، بــل إّن هــذه االوصاف 
ــؤولية واألدوار  ــة املس ــدور وعظم ــة ال ــّن عظم ــر تب ــزة وجعف ــرت يف ح ــي ذك الت

االصطفائيــة امللقــاة واملوكلــة واملعــزّوة اىل افــراد الدائــرة االصطفائيــة الثانيــة.

)1( الكايف الشـريف: ج1، ص224.
)2( سورة الرعد، اآلية:11
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 نصرة ونصح الدائرة الثانية لألوىل  
بالغة درجة االصطفاء

ــذروة  ــات ال ــدًا والصف ــارزة ج ــة الب ــة الثاني ــرة االصطفائي ــؤون الدائ ــن ش وم
العاليــة لدهيــم هــو متاوهتــم، ومبالغتهــم يف نــرة الدائــرة األوىل، ولذلــك وصــف 
ــه أســد اهلل وأســد رســوله، فهــذه ليســت نــرة وحســب، بــل هــي قمــة   حــزة بأّن

النصـرة تتم عى أيدهيم وليس عى يدي فرد آخر.

 األمساء اإلهلية والدائرة الثانية 
ــع  ــل م ــم اخللي ــي إبراهي ــرد يف النب ــد رســوله( مل ي والوصــف بـــ )أســد اهلل وأس
ــي،  ــم النب ــزة ع ــن يف ح ــد الفريق ــتفيضا عن ــل ورد مس ــم، ب ــي إبراهي ــة النب عظم
وهــذا مقــام عظيــم حيــث يعنــي ملــك حــزة لســلطان النفــوذ والقــوة والرعــب مــا 
ــة  ــك إىل اســم اجلال ــا يضــاف ذل ــه، الســيا عندم ــه وتوازن يســلبه العــدو كل قوت
)اهلل( ثــم يضــاف إىل رســوله، أي أن حــزة خيتــزن مظهــر كل قــوة الرعــب والنفــوذ 

ــوي. اإلهلــي والنب

فكــا ورد يف أوصــاف الدائــرة األوىل أن األئمــة وجــه اهلل وعــن اهلل وأذن 
ــي  ــم وه ــى هل ــرى أع ــة أخ ــم مرتب ــان اهلل، ث ــب اهلل ولس ــد اهلل وجن ــة وي اهلل الواعي
ــور اهلل  ــه ون ــاب اهلل وأبواب ــة وروح وب ــة ثالث ــم مرتب ــنن، ث ــة بالس ــس اهلل القائم نف
ــد  ــب أس ــذه املرات ــدون ه ــاءه، ف ــاء اهلل     ُّ   مل  هل  جم  حم  خم      َّ  1 وأس وأس

اهلل وأســد رســوله.

)1( سورة الفجر، اآلية: 22
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ــار  ــه مس ــود ب ــل املقص ــدودة، ب ــة حم ــرة زمني ــت لف ــرش ليس ــى الع ــة ع والكتاب
ــن. ــام متك ومق

وليــس عــرش اهلل يف افــق الســاء الســابعة او يف اجلنــة، بــل إّن عــرش اهلل فــوق 
 العــوامل كلهــا، وهــذا مقــام غيبــي أعــى مــن عليــن، فــإن حقيقــة عــرش اهلل هــو باب 
وعلــم غيــب مــن املعرفــة، وقــد غفــل عــن البحــث فيــه الفاســفة واملتكلمــون، ومل 

خيوضــوا فيــه ببســط، وبــاب مهجــور لدهيــم.

وعــرش اهلل الــذي ال توصــف عظمتــه والــذي هــو بــاب عظيــم مــن علــم 
ــب عــى ســاقه حــزة اســد اهلل واســد رســوله، وهــذا ليــس شــأنًا مــن  ــب، كت الغي

الناســوت.

 املوقع القيادي السياسي البي الفضل  
العباس

ف  بالغــت  قــد  أنــك  »اشــهد   :العبــاس الفضــل  البــارزة يف أب  الصفــة 
قــام   العبــاس أّن  املعنــى  بــل  النصيحــة،  َبَلْغــَت  معنــاه  ليــس  النصيحــة«، 
جمهــودًا   الفضــل أبــو  يعــط  ومل  النصيحــة،  يف  املبالغــة  درجــات  بأقصـــى 
املجهــود، حتــى وصفتــه  إنــه أعطــى هلل غايــة  بــل  الديــن وحســب،  لنصـــرة 
امَلجهــود... غايــة  وأعطيــت  النصيحــة  ف  بالغــت  قــد  أنَّــك  »أشــهُد   الزيــارة 
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فنعــم الخ الصابــر املجاهــد املحامــي النــارص والخ الدافــع عــن أخيــه املجيــب إل 
ــر  ــود يف أخط ــرة واملجه ــة والن ــة يف النصيح ــى أن املبالغ ــه«1، وال خيف ــة رب طاع
مشـــروع إهلــي رســمت لــه يــد القــدرة اإلهليــة منــذ بــدء اخللقــة موقعــًا خطـــريًا يبــن 
ــة العظيمــة ملشــاركة أب الفضــل العبــاس يف مثــل هــذه  مــدى احلجــم واألمهي

املأموريــة اإلهليــة الكــبى.

 الفضائل االصطفائية ذات بعد  
قيادي ال جمرد فردي

ــرة  ــراد الدائ ــة ألف ــرة الثاني ــراد الدائ ــرة أف ــة ن ــري وكيفي ــدور وتدب ــة ب واملعرف
االوىل ليســت كمجــرد صفــات تضحويــة فدويــة عمليــة، بــل حتققهــا يتوقــف 
ــط  ــل مرتب ــه عم ــي إال أن ــع عم ــة ذات طاب ــت صف ــا وإن كان ــدين ألن ــم ل ــى عل ع
بحــدث خطــري ســيايس واجتاعــي ومنعطــف حضــاري دينــي، فالدعــم واملشــاركة 
ــروف  ــات والظ ــة باملابس ــب إحاط ــة تتطل ــة مصريي ــت مركزي ــيا إذا كان ــه الس في
ــر  ــات ال يقتصـ ــدين، والســيا وأن املوازن ــي ل ــم اصطفائ ــات بتوســط عل والتداعي

ــال وقــرون. ــر احلــارض بــل تداعيــات أجي فيهــا عــى حماســبات العصـ

كــا هــو احلــال يف شــجاعة أمــري املؤمنــن ليســت هي صفــة بطولة وشــجاعة 
ــادة األحــداث وإدارة األزمــات يف  ــة بقــدر مــا هــي صفــة مرتبطــة بقي ــة فردي وحّي
ــًا، وعــى هــذا  ــًا حضاري ــًا سياســيًا حربي ــن جمتمعي مواجهــة منعطفــات نشــوء الدي
)1( كامــل الزيــارات، ص2٥7، املــزار للمفيــد، ص222، هتذيــب االحــكام، ج٦، ص٦٦، مصبــاح 
ــهيد  ــزار للش ــهدي، ص39٠، امل ــن املش ــري الب ــزار الكب ــد، ج2، ص72٦، امل ــاح املتعب ــد وس املتهج

األول، ص133
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ــده  ــاء تول ــن وبن ــرية الدي ــادة ملس ــاإلدارة والقي ــة ب ــجاعة مرتبط ــون الش ــوء تك الض
وترعرعــه يف كل هــذه األبعــاد.

ــاج اىل علــم  ــإذا حدثــت أزمــة يف أحــد، أو يف معركــة مــن املعــارك، فهــي حتت ف
حميــط بكافــة األمــور يف إدارة األزمــة، أي أّنــا حتتــاج اىل علــم تدبــري جامــع ورباطــة 

جــأش نابــع مــن إحاطــة باألمــور قبــل احتياجهــا للقــوة يف العضــات.

فعندمــا وقعــت األزمــة يف حنــن احتاجــت املعركــة إىل إدارة موقــف، إذ ال 
يمكــن حــل األزمــة هنــا بمجــرد شــجاعة الفروســية والعضــات فقــط، بــل حــل 
ــم  ــري أع ــرار التدب ــجاعة ق ــور وش ــف األم ــم بتري ــدرة وعل ــاج اىل ق ــة حيت األزم
ــة حــل األزمــات مهــا تعقــدت،  ــاج إىل قــدرة ومكن ــة، وحتت ــة والروحي مــن البدني

ــرب. ــادة إدارة احل ــا قي ــد هب ــن يقص ــزوة حن ــجاعة غ فش

ــة  ــلحة املنيع ــدرة املس ــك الق ــر بتفكي ــوي القدي ــا الق ــد هب ــب يقص ــجاع خي وش
ــى  ــر ع ــجاعة يقت ــى الش ــم أن معن ــا يتوه ــس ك ــه، ولي ــت روحيت ــدو وتفتي للع
الشــجاعة البدنيــة يف ُبْعِدَهــا الفــردي، فصفــات أهــل البيــت ســواء الدائــرة 
األوىل أو الدائــرة الثانيــة دومــًا هــي يف بعــد القيــادة وال تقتصـــر عــى البعــد الفردي، 
فابــد أن ياحــظ يف الصفــات بعدهــا املجتمعــي وبعدهــا احلضــاري وبعدهــا 

ــف. ــادي يف كل املواق القي

روى الطــويس بســنده عــن املغــرية بــن حــارث عــن أبيــه عــن جــده نوفــل: أنــه 
كان حيــدث عــن يــوم حنــن، قــال: فــّر النــاس مجيعــًا وأعــروا رســول اهلل )صــى اهلل 
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عليــه وآلــه(، فلــم يبــق معــه إال ســبعة نفــر مــن بنــي عبــد املطلــب... احلديــث1.

ــٌر«2 ليــس املقصــود  وعندمــا نقــرأ يف الروايــات: »َأْشــَهُد َأنــَك ُطْهــٌر َطاِهــٌر ُمَطهَّ
يقتــر عــى بعــده وســلوكه الفــردي، بــل إّن مــن مصاديــق عبــارة: )طهــر طاهــر( 
أنــه إذا جعــل عــى أمــوال األرض ال يؤثــر فيهــا ذويــه أو غريهــم، بــل يكــون البشـــر 

كلهــم عنــده سواســية.

 )طهرت بك البالد( وكيفية تطّهر  
البالد

إّن البــاد تطهــر بالعــدل والقســط والعفــة العامــة يف املجتمــع، وال يكــون 
ــي البشـــرية اىل  ــل أن ترتق ــرية، ب ــفاف بالبشـ ــاالً أو انحــدارًا إىل اإلس ــم وب احلاك
طهــر وطهــارة وكــال، وهــذا هــو معنــى طهــرت بــك البــاد يف بعدهــا احلضــاري 

واالجتاعــي األممــي.

ومــن اخلطــأ أن نفــرّس هــذه الصفــات باالقتصــار عــى بعدهــا الفــردي فقــط، بــل 
إّن األبعــاد يف جهــات عديــدة. 

وعــى ضــوء ذلــك تقــرأ صفــة )بالغــت ف النصيحــة(، وال يوصــف شــخص ال 
يعــرف أن يديــر موقفــًا أمنيــًا وعســكريًا وسياســيًا وعقائديــًا وفكريــًا بأنــه بالــغ يف 

النصيحــة؟

)1( أمال الطويس: ص٥74.
)2( مــن ال حيــره الفقيــه، ج2، ص٥9٠، املــزار للمفيــد، ص81، هتذيب االحــكام، ج٦، ص27، 

املــزار الكبــري البــن املشــهدي، ص188، املصباح للكفعمــي، ص478.
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ــَة ْامَلْجُهــوِد«1  ــَك َقــْد باَلْغــَت ِف النَّصيَحــِة، َوَاْعَطْيــَت غاَي بــل ال يقــال »َاْشــَهُد َانَّ
إال لشــخص يمتلــك قمــة املعرفــة يف إدارة املواقــف االمنية والعســكرية والسياســية 
والعقائديــة والفكريــة، وقــد كان ســيد الشــهداء يف يــوم الطــف حيتــاج اىل 
شــخص كفــوء عظيــم يمتلــك كل تلــك املقومــات االصطفائيــة يف إدارة املواقــف، 

ال يف بعدهــا العســكري فقــط فضــًا عــن احلــر يف الفــردي.

بــه  يوصــف  فلــم  بذلــك   العبــاس الفضــل  أب  اختصــاص  وناحــظ 
ــًا ومل ينعــت هبــذا النعــت؛ نعــم إن أنصــار ســيد  حبيــب بــن مظاهــر األســدي مث
الشــهداء نعتــوا كلهــم بنعــوت، ولكــن هــذا النعــت: )باَلْغــَت ِف النَّصيَحــِة( 
خــاص باملصطفــن مــن بنــي هاشــم، فالوصــف ليــس بحســب جمــرد اآلليــة 
ــة إدارة،  ــة يف الوصــف قضي ــل إّن القضي العســكرية مــن ســيف وفــرس وغــريه، ب
وبنــو أميــة مل تقتــر حرهبــم وقتاهلــم لســيد الشــهداء عــى املواجهــة العســكرية 
فحســب، بــل حاربــوا شــخصية ســيد الشــهداء يف البعــد املعنــوي والســيايس 

والنفــي والروحــي والفكــري العقائــدي.

ــرب  ــذه احل ــاس ه ــن أب الفضــل العب ــة م ــة إدارة املواجه ــكام يف كيفي وال
ــة. ــة العقائدي ــية والفكري ــة والنفس اإلعامي

ولقــد قّيــض بنــو أميــة شـــريح القــايض للحــرب الفكريــة ضــد ســيد الشــهداء، 
وتــذرع بنــو أميــة وآل زيــاد وآل مــروان بغطــاءات شـــرعية، والبــد أن يمتلــك مــن 
)1( كامــل الزيــارات، ص2٥7، املــزار للمفيــد، ص222، هتذيــب االحــكام، ج٦، ص٦٦، مصبــاح 
ــهيد  ــزار للش ــهدي، ص39٠، امل ــن املش ــري الب ــزار الكب ــد، ج2، ص72٦، امل ــاح املتعب ــد وس املتهج

األول، ص133
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 يقــف يف مقاومــة هــذا اخلطــاب والتحــزب األمــوي تشــخيص اخللــل والدجــل،
والقدرة عى حل األزمات وعى جتاوزها مها كانت كبرية وثقيلة.

ــوِد«،  ــَة ْامَلْجُه ــَت غاَي ــِة، َوَاْعَطْي ــَت ِف النَّصيَح ــف »باَلْغ ــق الوص ــذ يتحق وحينئ
ــدث. ــورة احل ــد وخط ــاد وتعقي ــكل أبع ب

ومــن القصــور االقتصــار يف تفســري شــخصية أب الفضــل عــى بعدهــا 
البطــول الفــردي والعســكري فقــط.

وال ريــب، يف انعــدام املثيــل لشــخص أب الفضل يف بعــده البطول واإلداري 
العســكري، إال أنــه ليــس هذا كل يشء يف شــخصيته، بــل إّن إدارة احلدث املجلجل 

يف التاريــخ لــه دور يضاهــي ويفوق الــدور البطول والعســكري.

كذلــك الشــأن يف حــزة بــن عبــد املطلب أســد اهلل وأســد رســوله، فا يقتصـــر يف 
دور وبــأس حــزة عــى أحــد أو بــدر فقــط، بــل بــأس حــزة، ملــا كانــت حُتــاُك آالف 
ــة  ــل البعث ــل قب ــرة ب ــل اهلج ــة قب ــول اهلل يف مّك ــد رس ــرات ض ــات واملؤام املخطط
ــكري  ــي والعس ــري واألمن ــتوى الفك ــى املس ــدة ع ــاحات عدي ــالة، ويف س بالرس
والســيايس والروحــي، كان أســد اهلل حــزة اجلبــل الفكــري والعقائــدي والتدبــريي 

املضــاد لتلــك املؤامــرات واملخططــات.

ويف احلديــث القــديس: أّن ثاثــة أمــور عظيمــة شـــرطها اهلل عــّز وجــل عــى ســيد 
األنبيــاء لكــي يعطيــه ســؤدد األنبيــاء.
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o إَِل  َي بِالنَّبِــيِّ َعــْن َحَّــاِد ْبــِن ُعْثــَاَن َعــْن َأِب َعْبــِد اهلل َقــاَل: »مَلَّــا ُأرْسِ
ــاَل:  َك َق َك ِف َثــَاٍث لَِينُْظــَر َكْيــَف َصــْرُ ــِرُ َت ــاَرَك وَتَعــاَل َيْ ــُه إِنَّ اهلل َتَب ــَاِء ِقيــَل َل السَّ
ــنَّ اجُلــوُع  ُلُ ــْرِ إِلَّ بـِـَك َفــَا ُهــنَّ ِقيــَل َلــُه َأوَّ َة ِل َعــَى الصَّ ُم ِلَْمــِرَك َيــا َربِّ وَل ُقــوَّ ُأَســلِّ
ــُت  ــا َربِّ وَرِضي ــُت َي ــاَل َقبِْل ــِة َق ــِل احَلاَج ــَك ِلَْه ــَى َأْهلِ ــَك وَع ــَى َنْفِس ــَرُة َع واْلََث
ــِديُد  ــا الثَّانَِيــُة َفالتَّْكِذيــُب واَلــْوُف الشَّ ــْرُ وَأمَّ وَســلَّْمُت وِمنْــَك التَّْوفِيــُق والصَّ
ــْرُ َعــَى َمــا ُيِصيُبــَك  وَبْذُلــَك ُمْهَجَتــَك ِف ُمَاَرَبــِة َأْهــِل اْلُكْفــِر بَِالـِـَك وَنْفِســَك والصَّ
ــَراِح َقــاَل َقبِْلــُت َيــا َربِّ  ِمنُْهــْم ِمــَن اْلََذى وِمــْن َأْهــِل النَِّفــاِق واْلَلِ ِف احَلــْرِب واجْلِ
ــا الثَّالَِثــُة َفــَا َيلَقــى َأْهــُل َبْيتـِـَك ِمــْن  ــْرُ وَأمَّ وَرِضيــُت وَســلَّْمُت وِمنْــَك التَّْوفِيــُق والصَّ
ــَخ  ــَف والتَّْوبِي ــْتَم والتَّْعنِي ــَك الشَّ تِ ــْن ُأمَّ ــيِلٌّ َفَيْلَقــى ِم ــا َأُخــوَك َع ــِل َأمَّ ــَن اْلَقْت ــِدَك ِم َبْع
ــُت  ــا َربِّ َقبِْل ــاَل َي ــُل َفَق ــَك اْلَقْت ــُر َذلِ ــَم وآِخ ــَد[ والظُّْل ــَد ]َو اجُلْه ــاَن واجَلْح ْرَم واحْلِ
َهــا  ــَرُم وُيْؤَخــُذ َحقُّ ــا اْبنَُتــَك َفُتْظَلــُم وُتْ ــْرُ وَأمَّ وَرِضيــُت وِمنْــَك التَّْوفِيــُق والصَّ
ــا  ــَى َحِريِمَه ــا وَع ــُل َعَلْيَه ــٌل وُيْدَخ ــَي َحاِم ــَرُب وِه ــا وُتْضـ ــُه َلَ َعُل ــِذي جَتْ ــًا الَّ َغْصب
ــَها َهــَواٌن وُذلٌّ ُثــمَّ َلجَتِــُد َمانِعــًا وَتْطــَرُح َمــا ِف َبْطنَِهــا ِمــَن  ــا بَِغــْرِ إِْذٍن ُثــمَّ َيَمسُّ وَمنِْزِلَ
ــِه َراِجُعــوَن- َقبِْلــُت َيــا  ــا إَِلْي ــا هللَِِّ وإِنَّ ِب ُقْلــُت إِنَّ ْ ـــْرِب ومَتــوُت ِمــْن َذلِــَك الــرَّ الضَّ

.1»] ــْرِ ــْرُ ]لِلصَّ ــُق والصَّ ــَك التَّْوفِي ــلَّْمُت وِمنْ َربِّ وَس

وهل يوجد يشٌء أعظم من سؤدد األنبياء؟

)1( كامل الزيارات البن قولويه، ص 332، باب 1٠8، ح 11.
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 سؤدد األنبياء هو سؤدد اخلالئق  
أمجعني

فــكان مــن ضمــن األمــور الثاثــة التــي امتحــن اهلل عــّز وجــل هبــا ســيد األنبيــاء؛ 
هــو أْن يكــون حتــت وطــأة املؤامــرات حلظــة بلحظــة مــن أول حياتــه الشـــريفة إىل 
حــن استشــهاده، وهــذا مفــاد العديــد مــن الروايــات، أّنــه مل حُتــك املؤامــرات ضــد 
ــدر  ــن، بالق ــق أمجع ــن اخلائ ــد م ــد أي أح ــل ض ــن ب ــن املعصوم ــوم م أي معص
واخلطــورة التــي حيكــت املؤامــرات مــن أنــواع خمتلفــة ضــد رســول اهلل ســواء 
ــادي  ــيايس أو االقتص ــال الس ــي أو االغتي ــال األمن ــدي أو االغتي ــال اجلس باالغتي

ــال يف الســمعة. ــال الفكــري أو االغتي املعيــي أو االغتي

وهــذه املؤامــرات اخلطــرية التــي حيكــت مــن قبــل اليهــود وقريــش وبنــي أميــة 
منــذ نعومــة أظفــار النبــي بــل منــذ أن كان يف صلــب آبائــه، ومل يكــن هــذا 
التدبــري ســطحيًا وســاذجًا، بــل كانــت تدبــريات خطــرية جــدًا، ومتنوعــة وخمتلفــة.

ويف ظــل ذلــك يمكــن دراســة األمــور بدقــة يف معنــى أســد اهلل وأســد رســوله، 
فقــد عــارص حــزة رســول اهلل منذ صباه ويف رســالته ثاث عشـــرة ســنة يف مكة، 
وســنتان يف املدينــة أي مخــس عشـــرة ســنة، وحــزة كان يف كل هــذه اخلنــادق أســد 
 اهلل وأســد رســوله، وليــس يف خنــدق وموقــف واحــد، كــا بــّن أمــري املؤمنــن
مواقــف حــزة يف املنعطفــات العصيبــة التــي مــّر هبــا النبــي يف مكــة، وأن حــزة 

كان جبــًا شــاخمًا يف حكمتــه وتدبــريه.
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مقام أسد اهلل وأسد رسوله ومقام  
الطيار مانعان من خذالن األمة للحق

فمقــام ودور حــزة يتقــّوم بعلــم لــديّن مل يؤتــه مثــل ســلان، مــع عظمــة ســلان 
املحمــدي، إذ مل يوصــف ســلان بأنــه أســد اهلل وأســد رســوله، فالعلــم الــذي كان 
يمتلكــه حــزة لدفــع املؤامــرات عــن ديــن اهلل مل يعــط لســلان املحمــدي، ففــي كل 
قضيــة مــن القضايــا الشــديدة كانــت حتتــاج إىل علــم وحلــم وكياســة وفطنــة، فضــًا 

عــن القــوة الروحيــة، وهــذا العلــم هــو إدارة األزمــات واألحــداث.

ــا غصــب  ــن مل ــا حي ــو كان ــرًا ل ــات متعــددة أن حــزة وجعف ــّر نقــل رواي ــد م وق
ــا  ــاىل ك ــق أي أن اهلل تع ــن احل ــة ع ــت األم ــا انحرف ــن أي مل ــري املؤمن ــق أم ح
ــر فينــر هبــا أمــري املؤمنــن وال يتمكــن دعــاة  نـــر رســوله بحمــزة وجعف

ــق. ــن احل ــا ع ــة أو حرفه ــل األم ــن تضلي ــال م الض

وكذلــك احلــال يف شــأن مقــام أب الفضــل العبــاس، فعندمــا ناحــظ 
ــل  ــاء واقعــة الطــف، وقب ــي حيكــت عــى ســيد الشــهداء يف أثن املؤامــرات الت
الواقعــة، ليــس مــن الســهل جتــاوز األنصــار هلــا والتغلــب عليهــا، فلــم يكــن املــوىل 
ــب، يف  ــاش وحس ــن الق ــي م ــن الت ــة احلس ــًا راي ــاس حام ــل العب أب الفض
بعدهــا العســكري، بــل إّنــه حــل الرايــة العســكرية، والسياســية، واالداريــة يف 
نصـــرة ســيد الشــهداء، فأفــراد الدائــرة الثانيــة عــون ووزراء يف كل املجــاالت هلــذا 
ــة  ــرة االوىل االصطفائي ــاب الدائ ــه أصح ــوم ب ــذي يق ــم ال ــي العظي ــروع اإلهل املشـ

.ــت ــل البي أله
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وهكذا العقيلة زينب$ يف نرهتا للدائرة األوىل.

 ،وكــذا عــي األكب وعبــد املطلب وأبــو طالب وعبــد اهلل، وأمهــات األئمة
وهكــذا بقيــة أفــراد الدائــرة الثانيــة ودورهــم يف النــرة.

مقام والدة املهدي عجل اهلل فرجه  
الشـريف

وحينــا نقــرأ يف الزيــارة الشـــريفة للصديقــة نرجــس والــدة اإلمــام احلجــة بــن 
احلســن العســكري عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـــريف: )اشــهد أنــك أحســنت 
الكفالــة وأديــت المانــة(1 وأوصــاف أخــرى وردت فيهــا أنــا عــى علــم ومعرفــة 
ــر ــاين عشـ ــروع اإلهلــي الــذي تناهــى إىل اإلمــام الث  بمــدى عظمــة وخطــورة املشـ

احلجة بن احلسن العسكري.

والــدة املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الشـــريف امــرأة تؤمتــن عــى ثمــرة ثــار 
كل سلســلة املشـــروع اإلهلــي، وهــذا أمــر بالــغ اخلطــورة أوجهــا، وإذا كانــت والدة 
النبــي موســى ائتمنــت عليــه وأوحــي هلــا وانبئــت بمســتقبل النبــي موســى ووعدها 
اهلل تعــاىل بــأن يقــّر عينهــا بولدهــا، فكيــف بوالــدة اإلمــام املهــديf الــذي يصــي 
خلفــه النبــي عيســى وهــو مــن أول العــزم، ومــا أم موســى إال َمَثــٌل رضبــه اهلل تعــاىل 

.fلوالــدة احلجــة

)1( املزار الكبري، ص٦٦٠، املزار للشهيد االول، ص212، زاد املعاد، ص٥39
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 فقــد كانــت عارفــة بذريــة رســول اهلل وعارفــة بأهــل البيــت، وعارفــة 
ــا  ــر بن ــا م ــة، ك ــة االصطفائي ــرة الثاني ــوم الدائ ــن نج ــا م ــم، فإن ــم وبمقامه بحقه
أّن أمهــات األئمــة نســبًا يرتبطــن باألئمــة، ألنــن أمهــات األئمــة، ويرتبطــن هبــم 

ــة. ــة االصطفائي ــرة الثاني ــن يف الدائ ــبي فيدخل ــط النس بالراب

ملس قريش من بين هاشم إرهاصات  
ملكوتيه

كانــت قريــش الكافــرة تلمــس مــن بنــي هاشــم إرهاصــات ملكوتيه، غايــة األمر 
أنــا كانــت جتحــد وتقــول هــذا ســحر مــن بنــي هاشــم، وهــي تشــهد وتلمــس مــن 
عبــد املطلــب ومــن اب طالــب، ومــن عبــد اهلل، إرهاصــات عديــدة وليــس يف املقــام 

جمــال لبيانــا ولكــن نقتــر عــى اإلشــارة.

مقام عبد املطلب وسورة الفيل 
فســورة الفيــل ســورة عظيمــة أنزهلــا اهلل لبيــان عظمــة عبــد املطلــب ولأســف 
يريــد النواصــب ان يقلبــوا هــذا االمــر وجيعلــوه -والعيــاذ بــاهلل -نكايــة بعبــد 
املطلــب! مــع انــا ســورة انزهلــا اهلل لتعظيــم شــأن عبــد املطلــب! وان اجلبــن 
ــة والشــجاعة  واخلــوف كان حييــط بــكل بطــون قريــش يف ذلــك الزمــان، والبطول

ــة. ــة العظيم ــه يف هــذه امللحم ــة كان تتجســد يف عبــد املطلــب وأبنائ اإلهلي

وليــس البحــث يف صــدد بيــان هــذه الســورة العظيمــة ولكــن يف صــدد ما بّينــه اهل 
البيــت يف ذيــل هــذه الســورة ويف بيــان مــدى احلّجيــة االصطفائيــة لعبــد املطلــب ومــا 
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يتمتــع بــه مــن بطولــة وعظمــة يف مقابــل اصحــاب الفيــل، وانــه الوحيد الــذي بقى يف 
قريــش يدافــع حينــا انزمــت كل قريــش انــزام الفئــران، بعــد ان دهــم جيــش أبرهــة 
بيــت اهلل، ومل يصمــد إالّ جــّد النبــي ووالــده وبكرامــة مــن اهلل تعاىل هلا ارســل اهلل 
عــى عســكر صاحــب احلبشــة طــريًا أبابيــل ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل فجعلهــم 
كعصــف مأكــول واهلكهــم بأمجعهــم وملــا هلكــوا جــاء عبــد املطلــب جــد النبــي اىل 
البيــت فتعلــق بأســتاره ثــم انصـــرف منــه وهــو يقــول يف فــرار قريــش وجزعهــم مــن 

احلبشة:1

مخيســا رأْت  إذ  قـــريٌش  أنيســاطــارْت  أرى  ل  فــردًا  َفَظْلــُت 

نفيســا ماجــدًا  ل  أخــًا  حسيســاإلّ  منُهــُم  أحــّس  ول 

أهـــلِِه رئيســا دًا ف  ُمَســوَّ

ويف ذلــك أنــزل اهلل تعــاىل ســورة كاملــة يف بيــان عظمــة وبطولــة عبــد املطلــب 
ــل  ــن أه ــة م ــرة الثاني ــراد الدائ ــض أف ــم بع ــؤالء ه ــي وه ــد النب ــد اهلل وال وعب

.البيــت

ــرب  ــد وح ــزة وهتدي ــف ع ــو موق ــه، فه ــت رب حيمي ــة: للبي ــه ألبره ــا قول وأم
ــم  ــش وفراره ــذالن كل قري ــد خ ــة بع ــع أبره ــية م ــرب النفس ــد احل ــية، فاعتم نفس
وهروهبــم خــارج احلــرم ومكــة، فلــم يبــق ثابتــًا صامــدًا إال هــو وبنــوه وذووه مــن 
بنــي هاشــم، فلــم يكــن لــه ســاح إال احلــرب النفســية واســتمداد النصـــر مــن اهلل 

)1( البهان يف تفسري القرآن، ج8، ص389، ح 4.
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تعــاىل، فلــم يستســلم ألبرهــة، ومل يلتمــس منــه الكــف بلســان الذليــل بــل بلســان 
املتوعــد واملهــدد لــه، رغــم إنفــراده ووحدتــه، فكــم هــو صمــود وثقــة بقــدرة اهلل 
تعــاىل، ورغــم كل ذلــك أخــذ النواصــب الطعــن دجــًا يف احلقيقــة واحلقائــق 

ــة وعــن بطــون قريــش الكافــرة. ودفاعــًا عــن بنــي أمي

 لواحق عقلية يف الطائفة األوىل من  
اآليات

يف ضمــن اســتعراض الطائفــة األوىل مــن اآليــات الكريمــة، الدالــة عــى الدائــرة 
الثانيــة مــن أهــل البيــت، مــن آيــة التطهــري التــي تتضمــن عنــوان أهــل البيــت 
 قوله تعاىل:     ُّ...زث  مث  نث  ىث  يث  ىف  يف  ىق  يق  اك     َّ  1،

وذات الرابط بينها وبن آيات أخرى ُذِكَرت فيها البيوت كآية النور.

ــه تعــاىل:    ُّ خئ  مئ  هئ  جبحب  خب  مب  هب ... مم  جن  حن  خن   قول
من  هن  جه  مه  ٰه  جي  حي  خي  مي  هيمئ   خل مل  ىل  يل  جم  

حم  خم  مم  ىم  يم  جن  حن  خن  من  ىن  ين  جه  مه  ىه     َّ  2، 

وأيضــًا آيــة املــودة يف القربــى وآيــة الفــيء )لــذي القربــى( واملقصــود هبــا الواليــة 
باعتبــار   ،3 زت     َّ   رت  يب  آيــة     ُّ   وأيضــًا  الواســع  التــام  بمفهومهــا 
ــات ــات املحك ــن اآلي ــا م ــري باعتباره ــة التطه ــث يف آي ــى( والبح ــم )القرب  ترابطه

)1( سورة األحزاب، اآلية: 33.
)2( سورة النور، اآليات: 38-3٥.

)3( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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املحوريــة ذات اســتقطاب بحثــي معــريف عقائــدي كبــري بــن املســلمن، والبحــث 
فيهــا واســع اخلطــب.

 الدائرة الثانية أحد الزوايا اهلامة يف  
آية التطهري

ــا  ــن الزواي ــة م ــٌث يف زاوي ــو بح ــت ه ــل البي ــن أه ــة م ــرة الثاني ــث يف الدائ البح
املهمــة آليــة التطهــري، ومل يســتقِص كل زوايــا البحــث يف آيــة التطهــري وبقيــت 
مغفولــة يف البحــث التفصيــي يف آيــة التطهــري، وإن كانــت بنحــو مبهــم مركــوزة يف 

ــراث املســلمن فضــًا عــن اخلاصــة مــن املؤمنــن. ت

 ضابطة اصطفاء افراد الدائرة الثانية 
عنــوان أهــل البيــت يف آيــة التطهــري هــو بحــث حســاس وعقائــدي بينــا تــرى 
إرصار الطــرف اآلخــر عــى دخــول زوجــات النبــي يف آيــة التطهــري، وأّن زوجــات 
ــذه  ــداد ه ــدم س ــن ع ــر ع ــض النظ ــري، وبغ ــة التطه ــات يف آي ــن مندرج ــي لس النب
الدعــوى وعــدم صّحتهــا وعــدم واقعيتهــا، هــذه احلساســية البالغــة بــن الطرفــن 
ــن  ــًا م ــت نوع ــل البي ــن أه ــري م ــة التطه ــوان آي ــراد عن ــى أن ألف ــث دال ع يف البح

ــية. ــة والقدس احلصان

والبحــث يف االســتدالل بالطائفــة األوىل مــن اآليــات الدالــة عــى الدائــرة 
الثانيــة، ال حيســم بقرينــة أو اثنتــن وثــاث وأربــع أو مخــس بــل بمجمــوع شــواهد 
قرائــن نقتــر ونتكــئ عــى  أن  نريــد  متواتــرة، وال   قرآنيــة وشــواهد روائيــة 
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أو دالئــل ظنيــة معتــبة بــل نريــد توخــي القطعيــات فقــط، وبعــد ذلــك تــأيت نوبــة 
الظنيــات املعتــبة، وهــذه القرائــن متســامل عليهــا عنــد مجيــع املســلمن.

 oإيواء أبي طالب للنيب األعظم 
قــد وصــف باملديــح البالــغ البــاري تعــاىل والنبــيo إيــواء اب طالــب لــه 
ــا  ــدك يتي ــاىل: )أمل جي ــال تع ــاره فق ــة اظف ــره ونعوم ــذ صغ ــد من ــت اس ــة بن وفاطم
فــآوى(، فقــد كان أبــو طالــب وفاطمــة بنــت أســد حيرســان منــام النبــي بتبديــل 
مكانــه يف الليلــة الواحــدة ثــاث أو أربــع مــرات أو أكثــر مــن ذلــك، للحفــاظ عــى 
ســامة النبــيo، إذ أن بيــت أب طالــب كان مســتهدفا مــن قريــش واليهــود وبقية 
ــة، وذلــك  ــال النبــيo يف كل ليل ــأيت فــرق الغتي ــأن ت ــة ب ــل يف مكــة املكرم القبائ
ــد  ألن يف بيــت أب طالــب اكــب واعظــم جوهــرة يف األرض والســاء، والــكل يري
.oأن ُيبيدهــا، او يتنافــس معهــا، وهكــذا كانــت خطــورة شــأن النبــي االعظــم

  oشبكة املؤامرات اليت حتيط بالنيب 
ــه  ــاب آبائ ــو يف أص ــة وه ــه املبارك ــل والدت ــريًا قب ــأنًا خط ــاء ش ــيد األنبي إّن لس
ــة  ــزال الوهابي ــه واىل اآلن الي ــد ممات ــًا، وبع ــريفة أيض ــه الشـ ــد حيات ــرام، وعن الك
ــد  ــالته، وق ــي ورس ــد النب ــون ض ــندهم، يعمل ــذي يس ــرب ال ــلفية والغ والس
طبعــوا ثاثــة كتــب يف املدينــة املنــورة قبــل عشـــرات الســنن ملشـــروعية ورجحــان 
وفريضيــة هــدم قــب النبــيo ولكنهــم ال جيرئــون عــى ذلــك خوفــًا مــن املســلمن 
شــعارات  وأحــد  الراهــن،  اليــوم  إىل  حمدقــة  واألخطــار  املخاطــر  واســتمرت 
الســفياين األمــوي اللعــن هــو شــعار هــدم قــب النبــيo، كــا ان شــعاره اآلخــر 
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ــة. هــدم الكعب

ــم  ــي هاش ــد زاد اهلل بن ــه وق ــت عظمت ــي وال زال ــة النب ــت عظم ــذا كان هك
ــا  ــو هاشــم ومــن ينتمــي إليهــم م ــى بن ــرفهم، فقــد عان ــرفًا عــى شـ ــه شـ الســادة ب
عانــوا مــن قتــل وتشـــريد وإبعــاد وإقصــاء وذبــح وســفك دمــاء واىل يومنــا هــذا، 
وكلــه بســبب نســبتهم لرســول اهللo،واســتمر ذلــك إىل الوقــت الراهــن كل مــن 
حييــط بالنبــي يعــاين مــن الذبــح عــى اهلويــة بجــرم نســبته اىل رســول اهلل، فــا ظنــك 
باحلــال يف بدايــة الدعــوة، يف تلــك األخطــار املحدقــة مــن قريــش وقبائــل العــرب 
ــي  ــول لبن ــي يق ــة، والنب ــط واحلبش ــك القب ــرسى ومل ــروم وك ــة ال وإمباطوري
عبــد املطلــب يــوم الــدار عنــد نــزول     ُّ  يب  رت  زت     َّ : »أيكــم يــؤازرن 

عــى هــذا المــر؟«1.

ــده وال  ــع عن ــأش، ال هل ــة ج ــجاعة ورباط ــة وش ــه مّه ــن لدي ــم م ــل فيك أي ه
جــزع وال خــوف؟

ــوي  ــأش ق ــط اجل ــود، راب ــن األس ــن ب ــد م ــن أس ــث ع ــي يبح ــكان النب ف
العــزم، ثاقــب النظــر خبــري بطــن باألمــور ومــايض اهلمــم.

)1( عوامل العلوم، ص8
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 خصوصية اصطفاء ساللة عبد  
املطلب

إّن لســالة عبــد املطلــب خصوصيــة عنــد اهلل عــز وجــل، وال يقتــر ذلــك عــى 
أب طالــب وعبــد اهلل والــد النبــي والــويص فيشــمل عبــد املطلــب، فإّنــه اجلــد الــذي 
لــه شــأن خــاص، وهــو مــن نجــوم الدائــرة الثانيــة، فقــد ســّن عبــد املطلــب مخــس 

ســنن أمضاهــا اهلل يف االســام.

وكيــف يســن عبــد املطلــب ســننًا؟، وهــل هــو نبــي لــه صاحيــة تشـــريع الســنن 
ويمضيهــا اهلل يف اإلســام؟ ومقتــى ذلــك بلوغــه مقامــًا عظيــم الشــأن بــل الــوارد 
يف قولــهo إن اهلل أمضاهــا يف اإلســام فأســند االمضــاء إىل اهلل تعــاىل ال إىل 

نفســهo ممــا يفيــد عظمــة شــأن عبــد املطلــب.

وكــم أراد النواصــب قلــب معنــى ســورة الفيــل، للطعــن يف عظمــة عبــد 
ــد املطلــب وهــو  ــم شــأن عب ــا ســورة نزلــت مــن اهلل يف تعظي املطلــب، واحلــال أّن
مــا يــبز بوضــوح أّن ســالة عبــد املطلــب هلــا شــأن خــاص، وهــم الذيــن خصــص 
ووصيــي  أخــي  يكــون  أن  عــى  يــؤازرن  »أيكــم  بقولــه  خطاهبــم   النبــي
وخليفتــي فيكــم«1، فهــل يمكــن أن يقــدم اهلل تعــاىل هــذا اخليــار وهــذا االمتحــان 
 اإلهلــي لغــري عــي بــن اب طالــب يف املرتبــة األوىل، ولغــري جعفــر وأب طالــب وحزة

يف املرتبة الثانية ولبقية أفراد الدائرة الثانية؟

)1( االحتجاج، ج1، ص89، مناقب ال اب طالب، ج3، ص49.
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وال ريــب أّن اخلطــاب كان لــكل بنــي هاشــم، وإال يكــون العــرض اســتهزاًء، 
ــًا؟ وعرضــًا صوري

ــم  ــب هل ــو هل ــم أب ــا فيه ــن ب ــؤالء األربع ــدل أن ه ــذا ي ــل إّن ه ــا، ب كا وحاش
ــل بلعــم بــن  ــه مث ــإّن عاقبت ــة خاصــة، أمــا أّن نتيجــة أب هلــب كانــت ســيئة، ف أهلي
فقــد   ،1 يي      َّ   ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  باعــورا    ُّ ...نن 
اعطــاه اهلل أرضيــة االصطفــاء ولكــن انســلخ منهــا، فأبــو هلــب مل يكــن عنــده 
اصطفــاء لكــي ينســلخ منــه، ألّن االصطفــاء ال ينســلخ منــه، إّنــا كانــت لديــه 
أرضيــة لاصطفــاء فقــط، وكان يف علــم اهلل األزل أن هــذه األرضيــة سينســلخ 
منهــا يف تكذيبــه للنبــي األعظــم، وإّن ســورة اب هلــب إذا دقــق النظــر فيهــا، مل 
يذكــر فيهــا توعــد بخلــود اب هلــب يف النــار، ومل يذكــره املفســـرون ومل خيوضــوا فيــه 
أيضــًا، ويف الروايــات إشــارات بعــدم التوعــد بخلــود يف النــار يف ســورة اب هلــب، 
ــدد أن  ــل يف ص ــار، ب ــب يف الن ــة اب هل ــوض يف عاقب ــدد اخل ــث يف ص ــس البح ولي
ســالة عبــد املطلــب وشــأنم اخلــاص يف الدائــرة الثانيــة، وليــس كل بنــي هاشــم، 

بــل بعــض بنــي هاشــم. 

وهاشــم هــو والــد عبــد املطلــب، ومدفــون يف غــزة وغــزة اســمها االصــي حتــى 
ــنن  ــر س ــل عشـ ــزار، وقب ــٌب ي ــه ق ــم( ول ــزة هاش ــة )غ ــجات الدولي االن يف الس
ــن و هلل  ــم لك ــب هاش ــروا ق ــم اهلل - أن يفج ــة - أخزاه ــلفية والوهابي ــاول الس ح

ــزار يف غــزة. ــروا ومل يفلحــوا، وقــبه اآلن مــزاٌر ي احلمــد خسـ

)1( سورة األعراف، اآلية: 17٥.
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 ملحق الروايات 

 محزة بن عبد املطلب
وجعفر بن ابي طالب3

  ــِيٍّ ــْن َع ــِمْعُتُه ِم ــمَّ َس ــَداُد ُث ــْلَاُن َوامْلِْق ــو َذرٍّ وَس ــي َأب َثنِ ــَلْيٌم َوَحدَّ ــاَل ُس 1. َق

:] َقاُلــوا إِنَّ َرُجــًا َفاَخــَر َعــِيَّ ْبــَن َأِب َطالِــٍب َفَقــاَل َرُســوُل اهلل ]لَِعــِيٍّ

ــْم  ــًا َوَأْكَرُمُه ــْم َأب ــٍم[ َوَأْكَرُمُه ــَن َع ــْم اْب ــَت ]َأْكَرُمُه ــَرَب َفَأن ــِر اْلَع »َأْي َأِخــي َفاِخ

َأخــًا َوَأْكَرُمُهــْم َنْفســًا َوَأْكَرُمُهــُم َنَســبًا َوَأْكَرُمُهــْم َزْوَجــًة َوَأْكَرُمُهــْم َوَلــدًا َوَأْكَرُمُهــْم 

ــال  ــن أب ذر فق ــري ع ــن الب ــث احلس ــذا احلدي ــت هب ــان وحدث ــال أب « ...ق ــّاً َع

صــدق ســليم...إن عليــا خــري آل حممــد، فقلــت يــا أبــا ســعيد: خــري مــن حــزة ومــن 

جعفــر ومــن فاطمــة ومــن احلســن واحلســن؟

ــه خــري منهم،...فقلــت لــه مــن  ــه خلــري منهــم ومــن يشــك أّن فقــال: إي واهلل إّن
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ــّم  ــال: ث ــن ق ــّم م ــت: ث ــاه قل ــه وابن ــال: زوجت ــي؟ ق ــد ع ــة بع ــذه األم ــري ه خ

ــزة ...(1. ــر وح جعف

َلنـِـي  وَن َأنَّ َرُســوَل اهلل َفضَّ 2. يف مفاخــرة امــري املؤمنــن ...قــال: »َأفُتِقــرُّ

تِــي  ْجُتــِك َخــْرَ َأْهــيِل َوَخــْرَ ُأمَّ ــَزَة، َفَقــاَل لَِفاطَِمــَة$ إِنِّ َزوَّ َعــَى َجْعَفــٍر َوَحْ

ــْم...2. ــمَّ َنَع ُه ــوا: اللَّ ــًا« َقاُل ــْم ِعْل ــًا َوَأْكَثَرُه ــْم ِحْل ــْلًا َوَأْعَظَمُه ــْم ِس َوَأْقَدَمُه

ــاَر  ــًة َفاْخَت ــَرًة َثالَِث ــَر َنْظ ــاُس إِنَّ اهلل َنَظ ــا النَّ َ ــا أيُّ ــول اهلل:... »َي ــال رس 3. ق

ــَع  ــْم َم ــي... ُه تِ ــاُر ُأمَّ ــْم ِخَي ــي َوُه ــِل َبْيتِ ــْن َأْه ــًا ِم ــَرَ َوِصّي ــْي َع ــِدي اْثنَ ــْم َبْع ِمنُْه

ُل  ــْوِض َأوَّ ــيَلَّ َح ــِرُدوا َع ــى َي ــْم َحتَّ ــُه َوَليَفاِرُقُه ــْم َليَفاِرُقوَن ــْرآُن َمَعُه ــْرآِن َواْلُق اْلُق

ُهــْم ُثــمَّ اْبنـِـَي احَلَســُن ُثــمَّ اْبنـِـَي احُلَســْنُ ُثــمَّ تِْســَعة ِمــْن   َخْرُ ــِة ]َأِخــي[ َعــيِلٌّ اْلَئِمَّ

ُهــُم اْبنَتـِـي َفاطَِمــُة$ ُثــمَّ ِمــْن َبْعِدِهــْم َجْعَفــُر ْبــُن َأِب َطالـِـٍب اْبــُن  ُوْلــِد احْلَســْنِ َوُأمُّ

ــِب ...«3. ــِد امْلطَّلِ ــُن َعْب ــَزُة ْب ــي َحْ ــو َأِخــي[ َوَعمِّ ــي ]َوَأُخ َعمِّ

)1( كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص٦٠2- ٦٠4.
)2(كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص٦42.

)3(كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص٦8٦- ٦87.
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َأنَّ   َجَبــٍل ْبــِن  ُمَعــاِذ  َعــْن  ُمَعنَْعنــًا  احْلَُســْينِيُّ  اْلَقاِســِم  َأبــو  َثنَــا  َحدَّ  .4
...َأِن ُأْعَطــى َيــْوَم اْلِقَياَمــِة  ... َقــاَل: »َيــا َخِدجَيــُة إِنَّ اهلل َأْعَطــاِن ِف َعــيِلٍّ النَّبـِـيَّ
...َوَأْدَفــُع لـِـَواَء التَّْكبـِـِر  َأْرَبَعــَة َأْلِوَيــٍة َفلـِـَواُء احَلْمــِد بَِيــِدي َوَأْدَفــُع لـِـَواَء التَّْهلِيــِل لَِعيِلٍّ
ــُه ِف  ُه ــٍر َوُأَوجِّ ــبِيِح إَِل َجْعَف ــَواَء التَّْس ــُع لِ ــاِن َوَأْدَف ــْوِج الثَّ ــُه ِف اْلَف ُه ــَزَة َوُأَوجِّ إَِل َحْ

ــْم...«1. ــَفَع َلُ ــى َأْش ــي َحتَّ تِ ــى ُأمَّ ــُم َع ــمَّ ُأِقي ــِث ُث ــْوِج الثَّالِ اْلَف

ــَك  ــَذا َوَذلِ ــٌد َه ــَا َواِح ــَلَمَة َحِديُثُه ــِن َأِب َس ــَر ْب ــَلْيٍم َوُعَم ــْن ُس ــاٌن َع ٥. ]عــن َأب
َقــاال[ َقــِدَم ُمَعاِوَيــُة َحاّجــًا يِف ِخَاَفتِــِه امْلِدينَــَة َبْعــَد َمــا ُقتِــَل َأِمــرُي امْلْؤِمنـِـَن َصَلــَواُت 
ــِذي اْســَتْقَبَلُه ِمْن  اهللِ َعَلْيــِه َوَصاَلــَح احْلََســَن َفاْســَتْقَبَلُه َأْهــُل امْلِدينـَـِة َفنََظــَر َفــإَِذا الَّ
ـُـْم حُمَتاُجــوَن َلْيَســْت هَلـُـْم  ُقَرْيــٍش َأْكَثــُر ِمــَن اأْلَْنَصــاِر ]َفَســَأَل َعــْن َذلـِـَك َفِقيــَل َلــُه إِنَّ
ــُة إىَِل َقْيــِس ْبــِن َســْعِد ْبــِن ُعَبــاَدَة َفَقــاَل: َيــا َمْعــرَشَ اأْلَْنَصــاِر  َدَواُب[ َفاْلَتَفــَت ُمَعاِوَي
َمــا َلُكــْم اَلَتْســَتْقبُِلوينِّ َمــَع إِْخَوانُِكــْم ِمــْن ُقَرْيــٍش َفَقــاَل َقْيــٌس ]َوَكاَن َســيَِّد اأْلَنَصــاِر 
ــُن َســْعٍد َشــْيئًا  ــُس ْب ــَدْع َقْي ــْم َي ــْنَ َنْفِســِه َفَل ــْنَ َعــِيٍّ َوَب ــَن َســيِِّدِهْم[... َوآَخــى َب َواْب
ــا َوَقــاَل ِمنُْهــْم َأْهــَل اْلَبْيــِت َجْعَفــُر ْبــُن َأِب َطالـِـٍب  ِمــْن َمنَاِقبِــِه إاِلَّ َذَكَرَهــا َواْحَتــجَّ هِبَ
ــَزُة َســيُِّد  ــْم َحْ ــاِس َوِمنُْه ــْنِ النَّ ــُه اهلل بَِذلِــَك ِمــْن َب ــِة بَِجنَاَحــْنِ اْخَتصَّ ــاُر يِف اجْلَنَّ يَّ الطَّ
ــَهَداِء َوِمنُْهــْم َفاطَِمــُة َســيَِّدُة نَِســاِء اْلَعامَلـِـَن َفــإَِذا َوَضْعــَت ِمــْن ُقَرْيــٍش َرُســوَل اهللِ  الشُّ
يِّبِــَن َفنَْحــُن َواهلل َخــرْيٌ ِمنُْكــْم َيــا َمْعــرَشَ ُقَرْيــٍش َوَأَحــبُّ إىَِل  َتــُه الطَّ َوَأْهــَل َبْيتِــِه َوِعْرَ

ــِه ِمنُْكــْم...2. اهلل َوَرُســولِِه َوإىَِل َأْهــِل َبْيتِ

)1( تفسري فرات الكويف، ص٥47- ٥48.
)2( كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص777 - 78٠.
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ــٍد َعــِن احْلَُســْنِ ْبــِن َســِعيٍد َعــْن َعــِيِّ ْبــِن  ــَد ْبــِن حُمَمَّ َيــى َعــْن َأْحَ ــُد ْبــُن حَيْ 6. حُمَمَّ
النُّْعــَاِن َعــْن َعْبــِد اهلل ْبــِن ُمْســَكاَن َعــْن َســِديٍر َقــاَل: ُكنَّــا ِعنـْـَد َأِب َجْعَفــٍر َفَذَكْرَنــا 

َمــا َأْحــَدَث النَّــاُس َبْعــَد َنبِيِِّهــْم َواْســتِْذاَلهَلُْم َأِمــرَي امْلْؤِمنـِـَن َفَقــاَل َرُجــٌل ِمــَن 
ــِه ِمــَن اْلَعــَدِد، َفَقــاَل  ــَن َكاَن ِعــزُّ َبنِــي َهاِشــٍم َوَمــا َكاُنــوا فِي اْلَقــْوِم َأْصَلَحــَك اهلل َفَأْي
ــا  ــَزُة َفَمَضَي ــٌر َوَحْ ــَا َكاَن َجْعَف ــْن َبنِــي َهاِشــٍم إِنَّ ــَي ِم ــْن َكاَن َبِق ــٍر: »َوَم َأبــو َجْعَف
ْســَاِم َعبَّــاٌس َوَعِقيــٌل َوَكاَنــا  َوَبِقــَي َمَعــُه َرُجــَاِن َضِعيَفــاِن َذلِيــَاِن َحِديَثــا َعْهــٍد بِاْلِ
هِتـِـَا َمــا َوَصــَا إَِل َمــا َوَصــَا  ــَزَة َوَجْعَفــرًا َكاَنــا بَِحْرَ ِمــَن الطَُّلَقــاِء َأَمــا َواهلل َلــْو َأنَّ َحْ

إَِلْيــِه َوَلــْو َكاَنــا َشــاِهَدْيَِا َلَْتَلَفــا َنْفَســْيِهَا«1.

ــَدُه مَجَاَعــٌة  ــرِي امُلْؤِمنِــَن َوِعنْ ــا ُجُلوســًا َحــْوَل َأِم ــاَل ُكنَّ ــاٌن َعــْن ُســَلْيٍم َق 7. َأَب
ِمــْن َأْصَحابـِـِه َفَقــاَل َلــُه َقاِئــٌل َيــا َأِمــرَي امُلْؤِمنـِـَن َلــِو اْســَتنَْفْرَت النَّــاَس َفَقــاَم َوَخَطــَب 
ــْم َأَدْع  ــْنِ َفَل ــِن َواحُلَس ــَي احَلَس ــِد اْبنَ ــْذُت بَِي ــَة َوَأَخ ــُت َفاطَِم ْل ــاَل: »أَل إِنِّ ...َحَ َفَق
ــْدهُتُم اهلل  ــاِر إِلَّ َناَش ــَن َواْلَنَص ــَن امُلَهاِجِري ــابَِقِة ِم ــِل السَّ ــْدٍر َوَأْه ــِل َب ــْن َأْه ــدًا ِم َأَح
ــاِس إِلَّ َأْرَبَعــُة َرْهــٍط  ِت َفَلــْم َيْســَتِجْب ِل ِمــْن َجِيــِع النَّ ــْم إَِل ُنــْرَ ــي َوَدَعْوهُتُ ِف َحقِّ
ــِه  ــي َأُصــوُل بِ ــِل َبْيتِ ــْن َأْه ــٌد ِم ــي َأَح ــْن َمِع ــْرُ َوَلْ َيُك َب ــَداُد َوالزُّ ــو َذرٍّ َوامْلِْق ــْلَاُن َوَأب َس
ــا َجْعَفــٌر َفُقتـِـَل َيــْوَم ُموَتــَة َوَبِقيــُت َبــْنَ  ــَزُة َفُقتـِـَل َيــْوَم ُأُحــٍد َوَأمَّ ــا َحْ َوَل َأْقــَوى بـِـِه َأمَّ
ِجْلَفــْنِ َجافَِيــْنِ َذلِيَلــْنِ َحِقَرْيــِن ]َعاِجَزْيــِن[ اْلَعبَّــاِس َوَعِقيــٍل َوَكاَنــا َقِريَبــي اْلَعْهــِد 
بُِكْفــٍر َفَأْكرُهــوِن َوَقَهــُروِن َفُقْلــُت َكــَا َقــاَل َهــاُروُن ِلَِخيــِه ﴿اْبــَن أمَّ إِنَّ اْلَقــْوَم 

)1( الكايف للشيخ الكليني، ج8، ص189.
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ــاُروَن ُأْســَوٌة َحَســنٌَة َوِل بَِعْهــِد َرُســوِل  اْســَتْضَعُفويِن َوكاُدوا َيْقُتُلوَننِــي﴾ َفــيِل هِبَ
ــٌة ...«1.  ــٌة َقِويَّ اهلل ُحجَّ

 ْيــِح ْبــِن َهــايِن َقــاَل: َخَطــَب َعــِيُّ ْبــُن َأِب َطالـِـٍب ــْعبُِي، َعــْن رُشَ 8. وَرَوى الشَّ
ــِرٌج إَِلْيُكــْم كَِتابــًا، َوَكَتَب:ِمــْن َعْبــِد اهلل  ، ُثــمَّ َقــاَل: »َوإِنِّ ُمْ َبْعــَد َمــا اْفُتتَِحــْت ِمــْرُ
ــإِنَّ اهلل  ــُد، َف ــا َبْع ــَن امْلْؤِمنِــَن َوامْلْســلِِمَن َأمَّ ــاِب ِم ــَرَأ كَِت ــْن َق ــِر امْلْؤِمنِــَن إَِل َم ــيِلٍّ َأِم َع
ــا  ــاَل: َي ــَد إَِلَّ َفَق ِــَن... َوَكاَن َنبِــيُّ اهلل َعِه ــدًا َبِشــرًا َوَنِذيــرًا لِْلَعامَل َبَعــَث ُمَمَّ
تـِـي ِمــْن َبْعــِدي َفــإِْن َولَّــْوَك ِف َعافَِيــٍة َواْجَتَمُعــوا َعَلْيــَك  اْبــَن َأِب َطالـِـٍب َلــَك َوَليــُة ُأمَّ
َضــا َفُقــْم بَِأْمِرِهــْم، َوإِِن اْخَتَلُفــوا َعَلْيــَك َفَدْعُهــْم َوَمــا ُهــْم فِيــِه، َفــإِنَّ اهلل َســَيْجَعُل  بِالرِّ
ــي  ــُل َبْيتِ ــاِعٌد إِلَّ َأْه ، َوَل ُمَس ــٌد َوَل َذابٌّ ــي َرافِ ــَس َمِع ــإَِذا َلْي ــْرُت َف ــَك َمَْرجــًا َفنََظ َل
ــَزُة َأْو َأِخــي َجْعَفــٌر، َمــا َباَيْعــُت  َفَضنِنْــُت هِبـِـْم َعــَى امَلــْوِت َواَلــَاِك َوَلــْو َكاَن هِبـِـْم َحْ
ُت ِمــْن َكْظــِم اْلَغْيــِظ َعــَى  ــَجى، َوَصــَرْ ْعــُت الشَّ رَّ ُكْرهــًا، َفَأْغَضْيــُت َعــَى اْلَقــَذى َوجَتَ

ــَفار...«2 . َأَمــرَّ ِمــَن اْلَعْلَقــِم َوآَلَ القلــوب ]لِْلُقُلــوِب[ ِمــْن َحــزِّ الشِّ

9. حدثنــي أحــد بــن حممــد بــن موســى بــن عــروة قــال حدثنــي حممــد بــن عثــان 
املعــدل قــال حدثنــي حممــد بــن عبــد امللــك عــن يزيــد بــن هــارون عــن حــاد بــن 
ــام فقــال ل:   ســلمة عــن ثابــت عــن أنــس بــن مالــك قال:رأيــت النبــي يف املن

)1(كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص٦٦1 - ٦٦٥.
)2( املسرشد يف إمامة عي بن أب طالب ، ص4٠8 - 417.
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 يــا أنــس مــا حلــك عــى أن ل تــؤدي مــا ســمعت منــي ف عــيل بــن أب طالــب«
ــة  ــة ولــول اســتغفار عــيل لــك مــا شــممت رائحــة اجلن حتــى أدركتــك العقوب
أبــدا ولكــن انــرف بقيــة عمــرك أن عليــا وذريتــه ومبيهــم الســابقون الولــون 
ــن  ــن واحلس ــر واحلس ــزة وجعف ــاء اهلل ح ــاء اهلل وأولي ــران أولي ــم ج ــة وه إل اجلن

وأمــا عــيل فهــو الصديــق الكــر ل يشــى يــوم القيامــة مــن أحبــه«1. 

10. عــن أب أســامة زيــد الشــحام قــال قلــت ألب احلســن: جعلــت فــداك 
إنــم يقولــون مــا منــع عليــا إن كان لــه حــق أن يقــوم بحقــه؟ فقــال: »إن اهلل ل 
ــبيل اهلل  ــل يف س ــه: ﴿فقات ــال ل ــام- ق ــه الس ــه وآل ــه علي ــدا إل نبي ــذا أح ــف ه يكل
التكلــف إال نفســك﴾ وقــال لغــره ﴿إال متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إىل فئــة﴾ فعــيل 
ل جيــد فئــة، ولــو وجــد فئــة لقاتــل، ثــم قــال: لــو كان جعفــر وحــزة حيــن إنــا بقــي 

رجــان«2.

ــن  ــا حممــد ب ــن احلســن، حدثن ــا عــي ب ــن احلســن، أخبن ــل ب ــا عقي 11. أخبن
عبيــد اهلل، قــال: حدثنــا عبدويــه بــن حممــد بشــرياز حدثنــا ســهل بــن نــوح بــن حييــى 
ــن  ــرو ب ــن عم ــفيان، ع ــن س ــع، ع ــن وكي ــان، ع ــى القط ــن موس ــف ب ــا يوس حدثن
دينــار، عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل: ﴿إنــا املؤمنــون الذيــن آمنــوا﴾ 

)1( مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنن واألئمة، ص1٦4.
)2( تفسري العيايش، ج2، ص٥1.



الدائرة االصطفائية الثانية ألهل البيت /ج4...................................................313

قــال: »يعنــي صدقــوا بــاهلل ورســوله ثــم ل يشــكوا ف إياهنــم، نزلــت ف عــيل بــن أب 
طالــب وحــزة بــن عبــد املطلــب وجعفــر الطيــار. ثــم قــال: ﴿وجاهــدوا﴾ العــداء 
ــي ف  ــون﴾ يعن ــم الصادق ــك ه ــهم أولئ ــم وأنفس ــه ﴿بأمواهل ــبيل اهلل ف طاعت ف س

إياهنــم فشــهد اهلل لــم بالصــدق والوفــاء«1.

12. حدثنــا املنتــر بــن نــر بواســط، حدثنــا عــي بــن حــرب الطائــي حدثنــا 
ــه  ــاس يف قول ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــد ع ــن جماه ــور، ع ــن منص ــة، ع ــن عيين ــفيان ب س
تعــاىل: ﴿إن املتقــن﴾ قــال: نزلــت خاصــة يف عــي وحــزة وجعفــر وفاطمــة يقــول: 
﴿إن املتقــن﴾ يف الدنيــا ]مــن[ الــرشك والفواحــش والكبائــر يف ﴿جنــات﴾ يعنــي 
البســاتن ﴿ونعيــم﴾ يف أثــواب يف اجلنــان، قــال: ابــن عبــاس: لــكل واحــد منهــم 
ــن  ــر م ــة رسي ــؤة، يف كل خيم ــن لؤل ــة م ــطه خيم ــا، يف وس ــة العلي ــتان يف اجلن بس

ــر ســبعون فراشــا2. ــؤ، عــى كل رسي الذهــب واللؤل

13. باإلســناد أخبنــا أبــو عــي بــن عقبــة أخبنــا أحــد بــن حممــد املــؤدب 
ببغــداد أخبنــا احلســن بــن عــي بــن زكريــا العــدوي أخبنــا خــراش بــن عبــد اهلل 
أخبنــا أنــس قــال: جــاء رجــل إىل رســول اهلل فقــال يــا رســول اهلل: مــا حــال 
عــي بــن أب طالــب، فقــال النبــي: »تســألني عــن عــيل بــن أب طالــب يــرد 

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج2، ص2٥9.

)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج2، ص2٦9.
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يــوم القيامــة عــى ناقــة مــن نــوق اجلنــة ... بيــده لــواء احلمــد لــه أربعــة شــقة مللئــت 
ــار عــن  ــه وجعفــر الطي ــد املطلــب عــن يمين ــن عب مــا بــن الســاء والرض حــزة ب
يســاره وفاطمــة مــن ورائــه واحلســن واحلســن فيــا بينهــا ومنــاد ينــادي ف عرصــات 
القيامــة أيــن املحبــون وأيــن املبغضــون هــذا عــيل بــن أب طالــب كتابــه بيمينــه حتــى 

يدخلــه اجلنــة...«1.

ــع اهلل  ــن يط ــه: ﴿وم ــح يف قول ــن أب صال ــمي ع ــن س ــس ع ــن أن ــك ب 14. مال
والرســول فأولئــك مــع الذيــن أنعــم اهلل عليهم من النبيــن والصديقن والشــهداء﴾ 
ــؤلء  ــن ه ــن واحلس ــزة واحلس ــرا وح ــا وجعف ــي علي ــهداء﴾ يعن ــال: »﴿الش ق
ــال  ــارا وب ــداد وع ــا ذر واملق ــلان وأب ــي س ــن﴾ يعن ــهداء ﴿والصاحل ــادات الش س
وخبابــا ﴿وحســن أولئــك رفيقــا﴾ يعنــي ف اجلنــة ﴿ذلــك الفضــل مــن اهلل وكفــى 
 ــول اهلل ــزل رس ــن ومن ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــزل ع ــا﴾ إن من ــاهلل علي ب

واحد«2.

15. عــن عــي بــن اجلعــد عــن شــعبة عــن قتــادة عــن احلســن عــن ابــن عبــاس يف 
قولــه تعــاىل: ﴿والذيــن آمنــوا بــاهلل ورســله أولئــك هــم الصديقــون﴾ قــال: صديــق 
 هــذه األمــة عــي بــن أب طالــب هــو الصديــق األكــب والفــاروق األعظــم ثــم قــال 

)1( بشارة املصطفى لشيعة املرتى، ج2، ص1٥9.
)2(مناقب آل أب طالب )البن شهرآشوب(، ج3، ص87.
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﴿والشــهداء عنــد رهبــم﴾ قــال ابــن عبــاس: وهــم عــي وحــزة وجعفــر فهــم 

ــم  ــال: ﴿هل ــم ق ــالة ث ــوا الرس ــد بلغ ــم ق ــى أممه ــل ع ــهداء الرس ــم ش ــون وه صديق
أجرهــم عنــد رهبــم﴾ عــى التصديــق بالنبــوة ونورهــم عــى الــراط1.

ــه إىل أب  ــس يرفع ــن قي ــليم ب ــن س ــاب خاص(ع ــة ب ــذه الرواي ــيعقد هل 16. )س
 :قالــوا: قــال لنــا أمــري املؤمنــن عــي بــن أب طالــب ذر واملقــداد وســلان
»إن مــررت بالصهاكــي يومــا فقــال ل مــا مثــل ممــد ف أهــل بيتــه إل كمثــل نخلــة 
ــا  ــه، فغضــب غضب نبتــت ف كناســة قــال: فأتيــت رســول اهلل فذكــرت ذلــك ل
شــديدا، فقــام فخــرج مغضبــا؛ وصعــد املنــر، ففزعــت النصــار ولبســوا الســاح 
ــمعون  ــد س ــي وق ــل بيت ــرون أه ــوام يع ــال أق ــا ب ــال: م ــم ق ــه، ث ــن غضب ــا رأوا م مل
 أقــول ف فضلهــم مــا أقــول وخصصتهــم بــا خصهــم اهلل تعــال بــه وفضــل عليــا
عليهــم لكرامــه وســبقه إل الســام وبائــه وأنــه منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إل أنــه ل نبــي بعــدي ... ثــم هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم ل يفارقهــم 
 ول يفارقونــه حتــى يــردوا عــيل احلــوض أولــم ابــن عمــي عــيل بــن أب طالــب
وهــو خرهــم وأفضلهــم ثــم ابنــي احلســن ثــم ابنــي احلســن وأمهــم فاطمــة ابنتــي 
ثــم تســعة مــن ولــد احلســن ثــم بعدهــم جعفــر بــن أب طالــب ثــم عمــي حــزة بــن 

عبــد املطلــب ...«2.

)1(مناقب آل أب طالب )البن شهرآشوب(، ج3، ص89.
)2( الفضائل )البن شاذان القمي(، ص134- 13٥.
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17. الطرائــف روى احلافــظ حممــد بــن مؤمــن الشــريازي يف تفســري قولــه 
تعاىل:﴿والذيــن آمنــوا بــاهلل ورســله أولئــك هــم الصديقــون والشــهداء عنــد 
رهبــم هلــم أجرهــم ونورهــم﴾ بإســناده عــن قتــادة عــن احلســن عــن ابــن عبــاس: 
ــب  ــد املطل ــن عب ــزة ب ــي وح ــد ع ــه واح ــاهلل أن ــوا ب ــي صدق ــوا( يعن ــن آمن ﴿والذي

وجعفــر الطيــار- ﴿أولئــك هــم الصديقــون﴾ قــال رســول اهلل: »صديــق هــذه 
ــال ــم ق ــم« ث ــاروق العظ ــر والف ــق الك ــو الصدي ــب وه ــن أب طال ــيل ب ــة ع  الم

﴿والشــهداء عنــد رهبــم﴾ قــال ابــن عبــاس: فهــم صديقــون وهــم شــهداء الرســل 

عــى أنــم قــد بلغــوا الرســالة ثــم قــال ﴿هلــم أجرهــم﴾ يعنــي ثواهبــم عــى التصديــق 
بالنبــوة والرســالة ملحمــد - ﴿ونورهــم﴾ يعنــي عــى الــراط1. 

ــي  ــن اخلثعم ــن احلس ــد ب ــن حمم ــه اهلل ع ــاس رح ــن العب ــد ب ــا رواه حمم 18. م
 عــن عبــاد بــن يعقــوب عــن احلســن بــن حــاد عــن أب اجلــارود عــن أب جعفــر
ــر  ــزة وجعف ــيل وح ــال: »ع ــن﴾ ق ــم املخلص ــك منه ــل ﴿ورهط ــز وج ــه ع يف قول

ــة«2. ــد خاص ــن وآل مم ــن واحلس واحلس

)1( بحار األنوار، ج3٥، ص412 - 413.
)2( تأويــل اآليــات الظاهــرة يف فضائــل العــرة الطاهــرة، ص391، البهــان يف تفســري القــرآن، ج4، 

ص7٦.
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19. وعنــه: عــن حممــد بــن حييــى، عــن أحــد بــن حممــد، عــن حممــد بــن خالــد، 
عــن القاســم بــن حممــد، عــن مجيــل بــن صالــح، عــن يوســف بــن أب ســعيد، قــال: 
ــوم القيامــة ]و[ جــع اهلل  ــال: »إذا كان ي ــوم، فق ــد اهلل ذات ي ــد أب عب ــت عن كن
تبــارك وتعــال الائــق، كان نــوح أول مــن يدعــى بــه، فيقــال لــه: هــل بلغــت؟ 
فيقــول: نعــم، فيقــال لــه: مــن يشــهد لــك؟ فيقــول: ممــد قــال: فيخــرج 
ــك  ــب املس ــى كثي ــو ع ــد وه ــيء إل مم ــى جي ــاس حت ــى الن ــوح فيتخط ن
ومعــه عــيل، وهــو قــول اهلل عــز وجــل: ﴿فلــا رأوه زلفــة ســيئت وجــوه الذيــن 

كفــروا﴾

فيقول نوح ملحمد: يا ممد، إن اهلل تبارك وتعال سألني: هل بلغت؟

فقلــت: نعــم فقــال: مــن يشــهد لــك؟ فقلــت: ممــد فيقــول: يــا جعفــر، ويــا 
حــزة، اذهبــا فاشــهدوا لــه أنــه قــد بلــغ؟

فقــال أبــو عبــد اهلل: »فجعفــر وحــزة هــا الشــاهدان للنبيــاء بــا 
بلغــوا«.

قلــت: جعلــت فــداك، فعــيل، أيــن هــو؟ فقــال: هــو أعظــم منزلــة مــن 
ذلــك«1.

)1( الكايف للشيخ الكليني، ج8، ص 2٦7، ح 392.
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ــاب  ــن طــاوس قــدس اهلل روحــه نقــا مــن كت ــاب الطــرف، للســيد اب 20. كت
ــا  ــال: »مل ــه ق ــن أبي ــر ع ــن جعف ــى ب ــن موس ــتفاد ع ــن املس ــى ب ــة لعيس الوصي
هاجــر النبــي إل املدينــة وحــر خروجــه إل بــدر دعــا النــاس إل البيعــة فبايــع 
كلهــم عــى الســمع والطاعــة وكان رســول اهلل إذا خــا دعــا عليــا فأخــره مــن 
يفــي منهــم ومــن ليفــي ويســأله كتــان ذلــك ثــم دعــا رســول اهلل عليــا وحــزة 
ــت وأمــي عــى  ــأب أن ــال لــم بايعــون بيعــة الرضــا فقــال حــزة ب وفاطمــة$ فق
ــوله  ــع هلل ولرس ــوله تباي ــد رس ــد اهلل وأس ــا أس ــال ي ــا فق ــد بايعن ــس ق ــع أ لي ــا نباي م
بالوفــاء والســتقامة لبــن أخيــك إذن تســتكمل اليــان قــال نعــم ســمعا وطاعــة 
ــد اهلل فــوق أيديكــم عــيل أمــر املؤمنــن وحــزة ســيد  ــده فقــال لــم ي وبســط ي
الشــهداء وجعفــر الطيــار ف اجلنــة وفاطمــة ســيدة نســاء العاملــن والســبطان احلســن 
ــن  ــلمن م ــع املس ــى جي ــن اهلل ع ــذا رشط م ــة ه ــل اجلن ــباب أه ــيدا ش ــن س واحلس
ــا عاهــد  ــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوىف ب اجلــن والنــس أجعــن فمــن نكــث فإن
عليــه اهلل فســيؤتيه أجــرا عظيــا ثــم قــرأ إن الذيــن يبايعونــك إنــا يبايعــون اهلل  قــال 
ــا  ــال ي ــول اهلل فق ــه رس ــا ب ــا دع ــزة ف يومه ــب ح ــي أصي ــة الت ــت الليل ــا كان ومل
حــزة يــا عــم رســول اهلل يوشــك أن تغيــب غيبــة بعيــدة فــا تقــول لــو وردت عــى 
اهلل تبــارك وتعــال وســألك عــن رشائــع الســام ورشوط اليــان فبكــى حــزة وقــال 
بــأب أنــت وأمــي أرشــدن وفهمنــي فقــال يــا حــزة تشــهد أن ل إلــه إل اهلل ملصــا 
ــار  ــق وأن الن ــة ح ــال وأن اجلن ــهدت ق ــزة ش ــال ح ــق  ق ــال باحل ــول اهلل تع وأن رس
حــق وأن الســاعة آتيــة ل ريــب فيهــا وأن الــراط حــق وامليــزان حــق ومــن يعمــل 
ــة وفريــق ف  مثقــال ذرة خــرا يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة رشا يــره وفريــق ف اجلن
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ــا أمــر املؤمنــن قــال حــزة شــهدت وأقــررت وآمنــت وصدقــت  الســعر وأن علي
ــت  ــزة آمن ــال ح ــه ق ــة ف ذريت ــن والمام ــن واحلس ــه احلس ــن ذريت ــة م ــال الئم وق
وصدقــت وقــال فاطمــة ســيدة نســاء العاملــن قــال: نعــم صدقــت وقــال: حــزة ســيد 
الشــهداء وأســد اهلل وأســد رســوله وعــم نبيــه فبكــى حــزة حتــى ســقط عــى وجهــه 
وجعــل يقبــل عينــي رســول اهلل وقــال: جعفــر ]جعفــرا[ ابــن أخيــك طيــار ف 
اجلنــة مــع املائكــة وأن ممــدا وآلــه خــر الريــة تؤمــن يــا حــزة برهــم وعانيتهــم 
ــن  ــادي م ــم وتع ــن واله ــوال م ــوت ت ــك ومت ــى ذل ــا ع ــم وتي ــم وباطنه وظاهره
ــاهلل شــهيدا فقــال  ــا رســول اهلل أشــهد اهلل وأشــهدك وكفــى ب عاداهــم قــال: نعــم ي

ــك«1. ــددك اهلل ووفق ــول اهلل س رس

21. قــال ســليم فــكان فيــا ناشــدهم احلســن وذكرهــم أن قــال: »أنشــدكم 
اهلل أ تعلمــون أن عــيل بــن أب طالــب كان أخــا رســول اهلل حــن آخــى بــن 
أصحابــه فآخــى بينــه وبــن نفســه...قال أ تعلمــون أن رســول اهلل فضلــه عــى 

جعفــر وحــزة حــن قــال لفاطمــة$ زوجتــك خــر أهــل بيتــي...«2.

ماحظــة / يظهــر فضــل حــزة وجعفــر يف الروايــات الســابقة مــن بــاب قيــاس 
فضــل عــي هبــم واالســتدالل عــى مقامــه بمقامهــم ، فلــوال مقامهــم الشــامخ 

ملــا صحــت املقارنــة مــن االصــل .

)1( بحار األنوار، ج22، ص278.
)2( كتاب سليم بن قيس اهلال، ج2، ص79٠ - 792.
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22. فــرات قــال حدثنــي احلســن بــن عــي بــن بزيــع معنعنــا عــن أصبــغ 
]األصبــغ[ بــن نباتــة قــال: قــال ]ل إن[ عــي بــن أب طالــب »إن أريــد أن أذكــر 
حديثــا ]فقــال عــار بــن يــارس فاذكــره قــال إين أريــد أن أذكــر حديثــا قــال أبــو أيوب 
األنصــاري قلــت[ فــا يمنعــك يــا أمــري املؤمنــن أن تذكــره فقــال: مــا قلــت هــذا إل 
وأنــا أريــد أن أذكــره ثــم قــال إذا جع اهلل الولــن واآلخريــن كان أفضلهم ســبعة منا 
بنــي عبــد املطلــب النبيــاء أكــرم اللــق ]خلــق اهلل عــى اهلل[ ونبينــا أفضــل ]أكــرم[ 
النبيــاء ]ع[ ثــم الوصيــاء أفضــل المــم بعــد النبيــاء ووصيــه أفضــل الوصيــاء 
]ع[ ثــم الشــهداء أفضــل المــم بعــد ]النبيــاء[ والوصيــاء وحــزة ســيد الشــهداء 
وجعفــر ذو اجلناحــن يطــر مــع املائكــة ل ينحلــه شــهيد قــط قبلــه ]قبلهــا رحــة اهلل 
عليهــم أجعــن[ وإنــا ذلــك شء أكــرم اهلل بــه وجــه ممــد ثــم قــال ﴿ أولئــك 
الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن وحســن 
أولئــك رفيقــا - ذلــك الفضــل مــن اهلل وكفــى بــاهلل عليــا ﴾ ثــم ]و[ الســبطان حســنا 
وحســينا واملهــدي ]عليهــم الســام والتحيــة والكــرام[ جعلــه ]جعلهــم[ اهلل مــن 

يشــاء مــن أهــل البيــت«1.

23. عــن ابــن عبــاس، قــال: دخــل احلســن بــن عــي3 عــى أخيــه احلســن 

بــن عــي3 يف مرضــه الــذي تــويف فيــه، فقــال لــه: »كيــف جتــدك يــا أخــي قــال: 
ــم أن ل  ــا، واعل ــام الدني ــن أي ــوم م ــر ي ــرة وآخ ــام اآلخ ــن أي ــوم م ــدن ف أول ي أج

)1( تفسري فرات الكويف، ص113.
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أســبق أجــيل، وأن وارد عــى أب وجــدي3، عــى كــره منــي لفراقــك وفــراق 
إخوتــك وفــراق الحبــة، وأســتغفر اهلل مــن مقالتــي هــذه وأتــوب إليــه، بل عــى مبة 
منــي للقــاء رســول اهلل وأمــر املؤمنــن عــيل بــن أب طالــب ولقــاء فاطمــة 
وحــزة وجعفــر، وف اهلل )عــز وجــل( خلــف مــن كل هالــك، وعــزاء مــن كل 

مصيبــة، ودرك مــن كل مــا فــات«...1.

24. ألمــري املؤمنــن ســبعون منقبــة مل يرشكــه فيهــا أحــد مــن األئمــة حدثنــا 
ــاق  ــى الدق ــن موس ــي ب ــناين وع ــد الس ــن أح ــد ب ــان وحمم ــن القط ــن احلس ــد ب أح
ــوراق  ــد اهلل ال ــن عب ــي ب ــب وع ــام املكت ــن هش ــد ب ــن أح ــم ب ــن إبراهي ــن ب واحلس
ــان  ــا القط ــن زكري ــى ب ــن حيي ــد ب ــاس أح ــو العب ــا أب ــوا حدثن ــم قال ريض اهلل عنه
قــال حدثنــا بكــر بــن عبــد اهلل بــن حبيــب قــال حدثنــا متيــم بــن هبلــول قــال حدثنــا 
ســليان بــن حكيــم عــن ثــور بــن يزيــد عــن مكحــول قــال قــال أمــري املؤمنــن عــي 
بــن أب طالــب: »لقــد علــم املســتحفظون مــن أصحــاب النبــي ممــد أنــه 
ــة ل  ــه ول ســبعون منقب ــه فيهــا وفضلت ــد رشكت ــة إل وق ــه منقب ــس فيهــم رجــل ل لي
يركنــي فيهــا أحــد منهــم قلــت يــا أمــري املؤمنــن فأخــبين هبــن فقــال إن أول 
منقبــة ل أن ل أرشك بــاهلل طرفــة عــن ول أعبــد الــات والعــزى ... وأمــا السادســة 
 والعــرون فــإن جعفــرا أخــي الطيــار ف اجلنــة مــع املائكــة املزيــن باجلناحــن مــن

)1( األمال )للطويس(، ص1٥9.
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ــهداء ف  ــيد الش ــزة س ــي ح ــرون فعم ــابعة والع ــا الس ــد وأم ــوت وزبرج در وياق
اجلنــة ...«1.

ــم  ــن )عليه ــن احلس ــي ب ــده ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ــد، ع ــن حمم ــر ب ــن جعف 2٥. ع
ــة خــرج حتــى  الســام(، قــال: »ملــا أجــع احلســن بــن عــيل عــى صلــح معاوي
لقيــه، فلــا اجتمعــا قــام معاويــة خطيبــا، فصعــد املنــر وأمــر احلســن أن يقــوم 
أســفل منــه بدرجــة، ثــم تكلــم معاويــة، فقــال: أيــا النــاس، هــذا احلســن بــن عــيل 
وابــن فاطمــة، رآنــا للخافــة أهــا، ول يــر نفســه لــا أهــا، وقــد أتانــا ليبايــع طوعــا.

ثــم قــال: قــم يــا حســن، فقــام احلســن فخطــب فقــال: ... وكان مــن 
اســتجاب لرســول اهلل عمــه حــزة وجعفــر ابــن عمه، فقتــا شــهيدين )رض اهلل 

.ــول اهلل ــاب رس ــن أصح ــا م ــرة معه ــى كث ــا( ف قت عنه

ــن  ــر جناح ــل جلعف ــم، وجع ــن بينه ــهداء م ــيد الش ــزة س ــال: ح ــل اهلل تع فجع
ــول اهلل  ــن رس ــا م ــك ملكاهن ــم، وذل ــن بينه ــاء م ــف يش ــة كي ــع املائك ــا م ــر هب يط
)صــى اهلل عليــه وآلــه(، ومنزلتهــا وقرابتهــا منــه، وصــى رســول اهلل عــى 

ــن استشــهدوا معــه...«2. ــن الشــهداء الذي حــزة ســبعن صــاة مــن ب

)1( اخلصال، ج2، ص٥72- ٥7٥.
)2(األمــال )للطــويس(، ص٥٦1- ٥٦3، البهــان يف تفســري القــرآن، ج4، ص4٥4 - 4٥٥ ، بحــار 

األنوار، ج22، ص283.
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ــه قــال  ــو بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن حــدون بــن الفضــل الفقي ــا أب 26. حدثن
حدثنــي القــايض عبــد الرحــن بــن احلســن قــال حدثنــي إبراهيــم بــن احلســن قــال 
ــال  ــاج ق ــن احلج ــعبة ب ــا ش ــال حدثن ــري ق ــلمة الصغ ــن س ــد اهلل ب ــاه عب ــا ش حدثن
ــل  ــح[ أقب ــا ]أصب ــال: كان النبــي كل ــو رجــاء العطــار عــن ســمرة ق ــا أب حدثن
عــى أصحابــه بوجهــه يقــول هــل رأى )منكــم أحــد( رؤيــا وإن النبــي أصبــح 
ذات يــوم فقــال: »رأيــت ف املنــام )حــزة عمــي وجعفــرا ابــن عمــي( جالســن وبــن 
أيديــا طبــق مــن نبــق وهــا يــأكان منــه فــا لبــث أن تــول رطبــا فــأكا منــه فقلــت 
لــا مــا وجدمتــا ]الســاعة[ أفضــل العــال ف اآلخــرة قــال الصــاة )و حــب( عــيل 

بــن أب طالــب وإخفــاء الصدقــة « 1.

27. تفســري مقاتــل عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس: ﴿ يــوم ال خيــزي اهلل النبــي ﴾ ال 
يعــذب اهلل حممــدا ﴿ والذيــن آمنــوا معــه ﴾ ال يعــذب عــي بــن أب طالــب وفاطمــة 
 واحلســن واحلســن وحــزة وجعفرا- ﴿ نورهم يســعى ﴾ ييء عى الــراط ...2 .

ــة فقــال  ــه ﴾ اآلي ــا علي ــد أنعمن ــزل أيضــا ﴿ إن هــو إال عب ــه ن ــة أن 28. ويف رواي
النبــي: »يــا حــارث اتــق اهلل وارجــع عــا قلــت مــن العــداوة لعــيل بــن أب 
 طالــب فقــال إذا كنــت رســول اهلل وعــي وصيــك مــن بعــدك وفاطمــة بنتــك ســيدة

)1( مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنن واألئمة، ص139.
)2( مناقب آل أب طالب )البن شهرآشوب(، ج2، ص1٥٥.
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ــة وحــزة عمــك  ــاك ســيدا شــباب أهــل اجلن نســاء العاملــن واحلســن واحلســن ابن
ســيد الشــهداء وجعفــر الطيــار ابــن عمــك يطــري مــع املائكــة يف اجلنــة والســقاية 
 للعبــاس عمــك فــا تركــت لســائر قريــش وهــم ولــد أبيــك فقــال رســول اهلل
ــا حــارث مــا فعلــت ذلــك ببنــي عبــد املطلــب لكــن اهلل فعلــه هبــم...« 1. ويلــك ي

29. قولــه: »ســادة أهــل مــر ســادة أهــل الدنيــا أنــا وعيل وحســن وحســن 
وحــزة وجعفر«2.

30. ومــن طريــق املخالفــن، مــا نقلــه أبــو نعيــم احلافــظ، عــن رجالــه، عــن أب 
هريــرة، قــال: قــال عــي بــن أب طالــب: »يــا رســول اهلل، أيــا أحــب إليــك، أنــا 

أم فاطمــة؟ قــال: فاطمــة أحــب إل منــك، وأنــت أعــز عــيل منهــا. 

ــق  ــه أباري ــاس، وإن علي ــه الن ــذود عن ــوض ت ــى ح ــت ع ــك وأن ــال: وكأن ب وق
 عــدد نجــوم الســاء، وإن وأنــت واحلســن واحلســن وحــزة وجعفــر ف اجلنــة:
:ــول اهلل ــرأ رس ــم ق ــيعتك، ث ــي وش ــت مع ــن﴾ وأن ــى رسر متقابل ــا ع  ﴿إخوان
﴿ونزعنــا مــا يف صدورهــم مــن غــل إخوانــا عــى رسر متقابلــن﴾ لينظــر أحدكــم 

ف قفــا صاحبــه«3.
)1( مناقب آل أب طالب )البن شهرآشوب(، ج2، ص342.

ــذا  ــة اال يف ه ــذه الرواي ــى ه ــر ع ــد، ج7، ص٦4 )م. مل اعث ــن أب احلدي ــة الب ــج الباغ )2( رشح ن
ــاب(. الكت

)3( كشف الغمة يف معرفة األئمة، ج1، ص: 32٥.
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ــن داود  ــى ب ــن عيس ــاعيل ع ــن إس ــد ب ــن حمم ــام ع ــن مه ــد ب ــا حمم 31. حدثن
 قــال حدثنــا اإلمــام موســى بــن جعفــر عــن أبيــه يف قــول اهلل عــز وجــل: 
﴿ يف بيــوت أذن اهلل أن ترفــع ويذكــر فيهــا اســمه يســبح لــه فيهــا بالغــدو واآلصــال 

ــزة  ــن وح ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــت ع ــد بي ــوت آل مم ــال: »بي ــال ﴾ ق رج
.1»...ــر وجعف

32. وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل: »دخلــت البارحــة اجلنــة فــإذا 
فيهــا جعفــر يطــر مــع املائكــة وإذا حــزة مــع أصحابــه«2.

33. حدثنــا عــي بــن عبــد اهلل بــن أســد عــن إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي عــن حييى 
بــن صالــح عــن مالــك بــن خالــد األســدي عــن احلســن بــن إبراهيــم عــن جــده عــن 
عبــد اهلل بــن احلســن عــن آبائــه قال:»وعاهــد اهلل عــيل بــن أب طالــب وحــزة 
بــن عبــد املطلــب وجعفــر بــن أب طالــب أن ل يفــروا ف زحــف أبــدا فتمــوا 
ــه  ــدوا اهلل علي ــا عاه ــوا م ــال صدق ــن رج ــن املؤمن ــل: ﴿ م ــز وج ــزل ع ــم فأن كله
 فمنهــم مــن قــى نحبــه ﴾ حــزة استشــهد يــوم أحــد وجعفــر استشــهد يــوم موتــة
﴿ومنهــم مــن ينتظــر﴾ يعنــي عــيل بــن أب طالــب ﴿ومــا بدلــوا تبديــا﴾ يعنــي 

الــذي عاهــدوا عليــه«3.

)1( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص3٥9.
)2( بحار األنوار، ج22، ص27٦.

)3( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص442.
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محزة وعبيدة ابنا عبد املطلب

1. عنــه عــن اهليثــم بــن عبــد اهلل النهــدي عــن العبــاس بــن عامــر القصــري عــن 
حجــاج اخلشــاب قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل يقــول ألب جعفــر: »الحــول مــا 
ــه أجــرا إال  ــارك وتعــال - ﴿قــل الأســئلكم علي يقــول مــن عندكــم ف قــول اهلل تب
ــرب  ــن الع ــي م ــول يف أقربائ ــري يق ــن الب ــال: كان احلس ــى﴾ فق ــودة يف القرب امل
فقــال: أبــو عبــد اهلل: لكنــي أقــول لقريــش الذيــن عندنــا هــي لنــا خاصــة 
فيقولــون هــي لنــا ولكــم عامــة فأقــول خــرون عــن النبــي إذا نزلــت بــه شــديدة 
مــن خــص هبــا أ ليــس إيانــا خــص هبــا حــن أراد أن ياعــن أهــل نجــران أخــذ بيــد 
ــدة بــن  عــيل وفاطمــة واحلســن واحلســن ويــوم بــدر قــال لعــيل وحــزة وعبي

احلــارث قــال: فأبــوا يقــرون ل أ فلكــم احللــو ولنــا املــر«1.

ــن  ــن ب ــا حس ــال حدثن ــبي ق ــم ]احل ــن احلك ــن ب ــا احلس ــال حدثن ــرات ق 2. ف
حســن قــال حدثنــا حبــان عــن الكلبــي عــن أب صالــح[ عــن ابــن عبــاس ريض اهلل 
عنــه: ﴿ قــل أ أنبئكــم بخــري مــن ذلكــم للذيــن اتقــوا عنــد رهبــم ﴾ إىل آخــر اآليتــن 
ــب ]ريض اهلل  ــد املطل ــن عب ــزة ب ــب[ وح ــن أب طال ــي ]ب ــت[ يف ع ــال نزل ]ق

عنــه[ وعبيــدة بــن احلــارث ]رحــه اهلل[2.

)1( املحاسن، ج1، ص144.
)2( تفسري فرات الكويف، ص77.
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3. عــن قيــس بــن عبــاد ريض اهلل عنــه قــال نزلــت هــذه اآليــة يف الذيــن تبــارزوا 
يــوم بــدر ﴿ هــذان خصــان اختصمــوا يف رهبــم ﴾ وهــم عــي بــن أب طالــب وحــزة 
بــن عبــد املطلــب وعبيــدة بــن احلــارث وعتبــة بــن ربيعــة وشــيبة بــن ربيعــة والوليــد 

بــن عتبــة1.

4. فــرات قــال حدثنــي عبــد الســام بــن مالــك وســعيد بــن احلســن بــن مالــك 
معنعنــا عــن الســدي ]قــال[ ﴿ هــذان خصــان اختصمــوا يف رهبــم ﴾ اآليتــن نزلــت 
يف عــي وحــزة وعبيــدة بــن احلــارث ويف عتبــة بــن ربيعــة والوليــد بــن عتبــة وشــيبة 
ــول  ــال: رس ــارث فق ــن احل ــدة ب ــزة وعبي ــي وح ــدر ع ــوم ب ــم ي ــة بارزه ــن ربيع ب
اهلل » هــؤلء الثاثــة يــوم القيامــة كواســطة القــادة ف املؤمنــن وهــؤلء الثاثــة 

كواســطة القــادة ف الكفــار«2.

5. ]أخبنــا[ حســن بــن عــي اجلوهــري قــال: أخبنــا حممــد بــن عمــران قــال: 
أخبنــا عــي بــن حممــد احلافــظ، قــال: حدثنــي احلســن بــن احلكــم احلــبي قــال: 
حدثنــا حســن بــن حســن قــال: حدثنــا حبــان، عــن الكلبــي عــن أب صالــح عــن 
ابــن عبــاس يف قولــه: ﴿ هــذان خصــان ]اختصمــوا يف رهبــم فالذيــن كفــروا 
قطعــت هلــم ثيــاب مــن نــار[ ﴾ فالذيــن آمنــوا عــي وحــزة وعبيــدة والذيــن كفــروا 
عتبــة وشــيبة والوليــد ]تبــارزوا[ يــوم بــدر وقولــه: ﴿ إن اهلل يدخــل الذيــن آمنــوا ﴾ 

)1( تفسري فرات الكويف، ص272.

)2( تفسري فرات الكويف، ص271.
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إىل قولــه ﴿ ولباســهم فيهــا حريــر ﴾ ]قــال: هــم[ عــي وحــزة وعبيــدة1.

ــال  ــريين ق ــن س ــد ب ــن حمم ــا ع ــد معنعن ــد الواح ــن عب ــد ب ــي عبي ــال حدثن 6. ق
ــة  ــرز عتب ــدر ب ــوم ب ــا كان ي ــال مل ــدر ق ــوم ب ــارزوا ي ــن تب ــة يف الذي ــذه اآلي ــت ه نزل
 وشــيبة ابنــا ربيعــة والوليــد بــن عتبــة فقــال عتبــة يــا حممــد أخــرج إلينــا أكفاءنــا فقــام
 فئــة ]فتيــة[ مــن األنصــار فلــا رآهــم رســول اهلل قــال: » اجلســوا قــد أحســنتم «
ــام  ــم ق ــي ث ــام ع ــم ق ــزة ث ــام ح ــيئا ق ــد ش ــول اهلل][ يري ــزة أن رس ــا رأى ح فل
ــا  ــال حــزة أن ــا أهــل البيــض نعرفكــم فق ــال: » تكلمــوا ي ــدة عليهــم البيــض ق عبي
حــزة بــن عبــد املطلــب وقــال عــيل أنــا عــيل بــن أب طالــب وقــال عبيــدة أنــا عبيــدة 
بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب فقالــوا أكفــاء كــرام فتبــارز حــزة عتبــة فقتلــه حــزة 
وبــارز عــي الوليــد فقتلــه عــي وبــارز عبيــدة شــيبة فأنغــض كل واحــد منهــا فــال 
ــوا هــؤالء مــن  ــه وكان ــدة أصحاب ــه واحتمــل عبي ــه عــي فأجهــز ]فأجــاز[ علي علي
ــوا هــؤالء مــن املرشكــن كواســطة  املســلمن كواســطة القــادة مــن القــادة وكان
القــادة مــن القــادة فنزلــت هــذه اآليــات ]اآليــة[ ﴿ هــذان خصــان اختصمــوا يف 
رهبــم ﴾ حتــى بلــغ ﴿ وذوقــوا عــذاب احلريــق ﴾ فهــذا يف هــؤالء املرشكــن ونزلــت 
﴿ إن اهلل يدخــل الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ﴾ حتــى بلــغ إىل ﴿ رصاط 

ــد ﴾ فهــذا يف هــؤالء املســلمن2. احلمي

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص٥1٦.
)2( تفسري فرات الكويف، ص272.
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7. كنــز جامــع الفوائــد وتأويــل اآليــات الظاهــرة حممــد بــن العبــاس عــن 
إبراهيــم بــن عبــد اهلل بــن مســلم عــن حجــاج بــن املنهــال بإســناده عــن قيــس بــن 
ــة  ــو للخصوم ــن جيث ــا أول م ــال: » أن ــه ق ــب3 أن ــن أب طال ــي ب ــن ع ــاد ع عب
ــان  ــذان خص ــة- ﴿ ه ــذه اآلي ــت ه ــم نزل ــس وفيه ــال قي ــن « وق ــدي الرح ــن ي ب
اختصمــوا يف رهبــم ﴾ وهــم الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر- عــي وحــزة وعبيــدة وشــيبة 

ــد1. ــة والولي وعتب

ــا عــن ابــن عبــاس ريض اهلل  ــا فــرات بــن إبراهيــم الكــويف معنعن 8. قــال حدثن
ــدين  ــات كاملفس ــوا الصاحل ــوا وعمل ــن آمن ــل الذي ــاىل: ﴿ أم نجع ــه تع ــه يف قول عن
يف األرض أم نجعــل املتقــن كالفجــار ﴾ قــال نزلــت هــذه اآليــة يف ثاثــة مــن 
املســلمن فهــم املتقــون الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ويف ثاثــة مــن املرشكــن 
فهــم ]هــم[ املفســدون يف األرض فأمــا الثاثــة مــن املســلمن فعــي بــن أب طالــب 
وحــزة وعبيــدة وأمــا الثاثــة مــن املرشكــن فعتبــة بــن ربيعــة وشــيبة ]أخــو عتبــة[ 
والوليــد بــن عتبــة وهــم الذيــن تبــارزوا يــوم بــدر فقتــل عــي الوليــد وقتــل حــزة 

عتبــة بــن ربيعــة وقتــل عبيــدة شــيبة2.

9. عــن أحــد بــن حــرب الزاهــد، قــال: حدثنــي صالــح بــن عبــد اهلل الرمــذي 
يف تفســريه ]قــال:[ حدثنــا املســيب بــن رشيــك، عــن حممــد بــن عبيــد اهلل، عــن أبيــه 

)1( بحار األنوار، ج3٦، ص128.

)2( تفسري فرات الكويف، ص3٥9.
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عــن عمــه عــن عــي يف قولــه تعــاىل: ﴿ أم نجعــل الذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات 
كاملفســدين يف األرض أم نجعــل املتقــن كالفجــار ﴾ ]قــال:[ » نزلــت ف حــزة وعيل 

وعبيــدة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب، وف عتبــة وشــيبة والوليــد بــن عتبــة « 1.

ــال  ــن ق ــن حس ــن ب ــي حس ــال حدثن ــم ]ق ــن احلك ــن ب ــا احلس ــال حدثن 10. ق
حدثنــا حبــان عــن الكلبــي عــن أب صالــح[ عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنــه يف قولــه 
ــوص﴾  ــان مرص ــم بني ــا كأن ــبيله صف ــون يف س ــن يقاتل ــب الذي ــاىل: ﴿إن اهلل حي تع
ــن  ــارث ب ــف واحل ــن حني ــهل ب ــدة وس ــزة وعبي ــي وح ــة[ يف ع ــذه اآلي ــت ]ه نزل

ــة2. ــة وأب دجان الصم

11. حدثنــا عــى بــن حممــد، قــال: حدثنــى احلســن بــن احلكــم احلــبى، قــال: 
حدثنــا حســن بــن حســن، قــال، حدثنــا حبــان عــن الكلبــى عــن أبــى صالــح عــن 
ــات  ــم جن ــد رهب ــوا عن ــن اتق ــم للذي ــن ذلك ــري م ــم بخ ــل أ أنبئك ــاس: ﴿ ق ــن عب اب
ــن اهلل واهلل  ــوان م ــرة ورض ــا وأزواج مطه ــن فيه ــار خالدي ــا األن ــن حتته ــري م جت
بصــري بالعبــاد الذيــن يقولــون ربنــا إننــا آمنــا فاغفــر لنــا ذنوبنــا وقنــا عــذاب النــار ﴾ 

يف عــي وحــزة وعبيــدة بــن احلــارث3.

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج2، ص171.
)2( تفسري فرات الكويف، ص481.

)3( مناجات اهليات حرت أمري وما نزل من القرآن يف عي، ص41.
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12. حدثنــي حممــد بــن عبــد الرحــن بــن الفضــل قــال: حدثنــا جعفــر بــن 
ــد مــوىل أب جعفــر  ــا حممــد بــن يزي احلســن الكــويف قــال: حدثنــي أب قــال: حدثن
عــن جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه، عــن جــده يف قولــه تعــاىل: ﴿ إن اهلل يدخــل الذيــن 
آمنــوا ﴾ إىل قولــه ﴿ رصاط احلميــد ﴾ قــال: ذلــك عــيل وحــزة وعبيــدة بــن احلــارث 

ــو ذر، واملقــداد1. وســلان وأب

13. عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل: ﴿ والذيــن آمنــوا وعملــوا الصاحلــات ﴾ 
]قــال:[ يعنــي عليــا وعبيــدة وحــزة ﴿ لنكفــرن عنهــم ســيئاهتم ﴾ ]يعنــي[ ذنوهبــم 
﴿ولنجزينهــم﴾ مــن الثــواب يف اجلنــة ﴿ أحســن الــذي كانــوا يعملــون ﴾ يف الدنيــا.

فهــذه الثــاث آيــات نزلــت يف عــي وصاحبيــه- ثــم صــارت للنــاس عامــة مــن 
كان عــى هــذه الصفــة2.

ــه  ــراءيت علي ــريش بق ــاس الق ــن العب ــعيد ب ــان س ــو عث ــف أب ــا الرشي 14. أخبن
مــن أصلــه أخبنــا أبــو احلســن عبــد اهلل بــن أحــد بــن حممــد بــن الــرسي بــن جنــدب 
األزدي بـ»بوشــنج« حدثنــا احلســن بــن حممــد بــن عفــري األنصــاري حدثنــا احلجاج 
بــن يوســف بــن قتيبــة األصبهــاين حدثنــا بــرش بــن احلســن، عــن الزبــري بــن عــدي، 
عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس يف قولــه ﴿ إن اهلل حيــب الذيــن يقاتلــون يف ســبيله 

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص٥1٥.

)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص٥٦8.
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صفــا كأنــم بنيــان مرصــوص ﴾ ]أنــه قيــل لــه:[ مــن هــؤالء قــال: حــزة أســد اهلل 
وأســد رســوله، وعــي بــن أب طالــب وعبيــدة بــن احلــارث واملقــداد بــن األســود1.

15. كنــز جامــع الفوائــد وتأويــل اآليــات الظاهــرة حممــد بــن العبــاس عــن عبــد 
ــن  ــد ب ــن حمم ــليان ع ــن س ــوب ب ــن أي ــا ع ــن زكري ــد ب ــن حمم ــى ع ــن حيي ــز ب العزي
ــل: ﴿ أم  ــز وج ــه ع ــاس يف قول ــن عب ــن اب ــح ع ــن أب صال ــي ع ــن الكلب ــروان ع م
حســب الذيــن اجرحــوا الســيئات ﴾ اآليــة قــال: إنــا نزلــت يف عــي بــن أب طالــب 
وحــزة وعبيــدة بــن احلــارث هــم الذيــن آمنــوا ويف ثاثــة مــن املرشكــن عتبــة 

وشــيبة ابنــي ربيعــة والوليــد بــن عتبــة وهــم الذيــن اجرحــوا الســيئات 2.

ــن  ــارث ب ــن احل ــدة ب ــول اهلل إىل عبي ــر رس ــم نظ ــدر ... ث ــة ب 16. يف معرك
ــا عبيــدة! فقــام بــن يديــه  ــه: » قــم ي ــد املطلــب، وكان لــه ســبعون ســنة فقــال ل عب
بالســيف، ثــم نظــر إل حــزة بــن عبــد املطلــب، فقــال قــم يــا عــم! ثــم نظــر إل أمــر 
املؤمنــن فقــال لــه قــم يــا عــيل! وكان أصغرهــم، فقــال فاطلبــوا بحقكــم الــذي 
جعلــه اهلل لكــم- قــد جــاءت قريــش بخيائهــا وفخرهــا- تريــد أن تطفــئ نــور اهلل 

ــوره « ... 3. ــم ن ويأبــى اهلل إل أن يت

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج2، ص337.
)2( بحار األنوار، ج23، ص384.

)3( تفسري القمي، ج1، ص2٦4.
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17. فــرات قــال حدثنــا احلســن بــن ســعيد معنعنــا عــن ابــن عبــاس ريض اهلل 
عنــه يف ]هــذه[ اآليــة ﴿ مــن كان يرجــوا لقــاء اهلل فــإن أجــل اهلل آلت ]و هو الســميع 
العليــم[ ﴾ نزلــت يف بنــي هاشــم منهــم حــزة بــن عبــد املطلــب وعبيــدة بــن احلــارث 
وفيهــم نزلــت ﴿ ومــن جاهــد فإنــا جياهــد لنفســه ]إن اهلل لغنــي عــن العاملــن[ ﴾ 1.

18. قــال حممــد بــن العبــاس رحــه اهلل حدثنــا عبــد العزيــز بــن حييــى عــن 
حممــد بــن زكريــا عــن أيــوب بــن ســليان عــن حممــد بــن مــروان عــن الكلبــي عــن 
ــون  ــن يعمل ــب الذي ــل ﴿ أم حس ــز وج ــه ع ــال قول ــاس ق ــن عب ــن اب ــح ع أب صال
الســيئات أن يســبقونا ســاء مــا حيكمــون ﴾ نزلــت يف عتبــة وشــيبة والوليــد بــن عتبــة 
وهــم الذيــن بــارزوا عليــا وحــزة وعبيــدة ونزلــت فيهــم ﴿ مــن كان يرجــوا لقــاء اهلل 
فــإن أجــل اهلل آلت وهــو الســميع العليــم ومــن جاهــد فإنــا جياهــد لنفســه ﴾ قــال 

ــه2. يف عــي وصاحبي

19. يــوم اخلنــدق / ابــن عقــدة، حدثنــي حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن 
ــه،  موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــي، حدثنــي احلســن بــن موســى، عــن أبي
عــن جــده، عــن عــي بــن احلســن، عــن أبيــه احلســن عــن أبيــه عــي بــن أب طالــب 
  قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم اخلنــدق: »اللهــم إنــك أخــذت

)1( تفسري فرات الكويف، ص318- 319.
)2( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص421.
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منــي عبيــدة بــن احلــارث يــوم بــدر، وحــزة بــن عبــد املطلــب يــوم أحــد، وهــذا عــيل، 
فــا تدعنــي فــردا وأنــت خــر الوارثــن« 1.

ــا  20. ...فــأول رسيــة بعثهــا أنــه بعــث حــزة بــن عبــد املطلــب يف ثاثــن راكب
فســاروا حتــى بلغــوا ســيف البحــر مــن أرض جهينــة فلقــوا أبــا جهــل بــن هشــام 
ــي  ــرو اجلهن ــن عم ــد ب ــم جم ــز بينه ــن فحج ــن املرشك ــب م ــة راك ــن ومائ يف ثاث
فرجــع الفريقــان ومل يكــن بينهــا قتــال. ثــم غــزا رســول اهلل أول غــزوة غزاهــا 
يف صفــر عــى رأس اثنــي عــرش شــهرا مــن مقدمــه املدينــة حتــى بلــغ األبــواء يريــد 
قريشــا وبنــي ضمــرة ثــم رجــع ومل يلــق كيــدا فأقــام باملدينــة بقيــة صفــر وصــدرا مــن 
شــهر ربيــع األول، وبعــث يف مقامــه ذلــك عبيــدة بــن احلــارث يف ســتن راكبــا مــن 
 املهاجريــن ليــس فيهــم أحــد مــن األنصــار وكان أول لــواء عقــده رســول اهلل
ــى  ــة وع ــم الرماي ــت بينه ــا وكان ــه أحي ــال ل ــاء يق ــى م ــون ع ــو واملرشك ــى ه فالتق

املرشكــن أبــو ســفيان بــن حــرب ...2.

محزة وجعفر وعبيدة

ــم  ــن احلك ــن ب ــا احلس ــال حدثن ــويف ق ــم الك ــن إبراهي ــرات ب ــا ف ــال حدثن 1. ق
قــال حدثنــا احلســن بــن احلســن األنصــاري قــال حدثنــا حبــان بــن عــي العنــزي 
ــزل  ــا ن ــال: في ــه[ ق ــاس ]ريض اهلل عن ــن عب ــن اب ــح ع ــن أب صال ــي ع ــن الكلب ع

)1( فضائل أمري املؤمنن ، ص79.
)2( إعام الورى بأعام اهلدى، ص72.
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ــن  ــاس م ــه دون الن ــل بيت ــي وأه ــول اهلل وع ــة يف رس ــرآن خاص ــن الق م
ــري ِمــْن  احِلــاِت َأنَّ هَلـُـْم َجنَّــاٍت جَتْ ذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا الصَّ ِ الَّ ســورة البقــرة ﴿ َوَبــرشِّ
تَِهــا اأْلَْنــار ﴾... اآليــة نزلــت يف عــي وحــزة وجعفــر وعبيــدة بــن احلــارث بــن  حَتْ

ــد املطلــب ]ريض اهلل عنهــم أمجعــن[.  عب

2. احلســن بــن حممــد عــن معــى بــن حممــد عــن حممــد بــن أورمــة عــن عــي بــن 
حســان عــن عبــد الرحــن بــن كثري عن أب عبــد اهلل يف قولــه تعــاىل: ﴿ وهدوا إىل 
الطيــب مــن القــول وهــدوا إىل رصاط احلميــد ﴾ قــال: » ذاك حــزة وجعفــر وعبيــدة 
وســلان وأبــو ذر واملقــداد بــن الســود وعــار هــدوا إل أمــر املؤمنــن وقولــه 
﴿ حبــب إليكــم اإليــان وزينــه يف قلوبكــم ﴾ يعنــي أمــر املؤمنــن ﴿ وكــره إليكــم 

الكفــر والفســوق والعصيــان ﴾ الول والثــان والثالــث.

 ]3. ]قــدوم أبــو مســلم اخلــوالين إىل معاويــة وكتــاب معاويــة معــه إىل عــي
نــر عــن عمــر بــن ســعد عــن أب ورق أن ابــن عمــر بــن مســلمة األرحبــي أعطــاه 
 كتابــا يف إمــارة احلجــاج بكتــاب مــن معاويــة إىل عــي قــال ... فكتــب إليــه عــي
ــا  ــإن أخ ــد ف ــا بع ــفيان أم ــن أب س ــة ب ــن إل معاوي ــر املؤمن ــيل أم ــد اهلل ع ــن عب » م
ــه  ــه ب ــم اهلل علي ــا أنع ــدا وم ــه مم ــر في ــك تذك ــاب من ــيل بكت ــدم ع ــولن ق خ
مــن الــدى والوحــي ... ثــم أمــر اهلل رســوله بالجــرة وأذن لــه بعــد ذلــك ف قتــال 
املركــن فــكان إذا احــر البــأس ودعيــت نــزال أقــام أهــل بيتــه فاســتقدموا فوقــى 
ــد  ــوم أح ــزة ي ــدر وح ــوم ب ــدة ي ــل عبي ــيوف فقت ــنة والس ــر الس ــه ح ــم أصحاب هب
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وجعفــر وزيــد يــوم مؤتــة وأراد هلل مــن لــو شــئت ذكــرت اســمه مثــل الــذي أرادوا 
مــن الشــهادة مــع النبــي غــر مــرة إل أن آجالــم عجلــت ومنيتــه أخــرت واهلل 

ــا قــد أســلفوا مــن الصاحلــات... « 1. ــان عليهــم ب مــول الحســان إليهــم واملن

4. من كتاب له إىل معاوية

»...أراد قومنــا قتــل نبينــا واجتيــاح أصلنــا وهــوا بنا المــوم وفعلوا بنــا الفاعيل 
ومنعونــا العــذب وأحلســونا الــوف واضطرونــا إل جبــل وعــر وأوقــدوا لنــا نــار 
احلــرب فعــزم اهلل لنــا عــى الــذب عــن حوزتــه والرمــي مــن وراء ]حومتــه[ حرمتــه 
مؤمننــا يبغــي بذلــك الجــر وكافرنــا حيامــي عــن الصــل ومــن أســلم مــن قريــش 
خلــو مــا نحــن فيــه بحلــف يمنعــه أو عشــرة تقــوم دونــه فهــو مــن القتــل بمــكان 
أمــن وكان رســول اهلل إذا احــر البــأس وأحجــم النــاس قــدم أهــل بيتــه فوقــى 
ــل  ــدر وقت ــوم ب ــن احلــارث ي ــدة ب ــل عبي ــه حــر الســيوف والســنة فقت هبــم أصحاب
حــزة يــوم أحــد وقتــل جعفــر يــوم مؤتــة وأراد مــن لــو شــئت ذكــرت اســمه مثــل 
ــا  ــه ]أخــرت[ أجلــت في ــذي أرادوا مــن الشــهادة ولكــن آجالــم عجلــت ومنيت ال
عجبــا للدهــر إذ رصت يقــرن ب مــن ل يســع بقدمــي ول تكــن لــه كســابقتي التــي ل 
يــدل أحــد بمثلهــا إل أن يدعــي مــدع مــا ل أعرفــه ول أظــن اهلل يعرفــه واحلمــد هلل 

عــى كل حــال ... « 2.

)1( وقعة صفن، ص8٥ - 9٠.
)2( نج الباغة )للصبحي صالح(، ص3٦8.
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5. حديــث هشــام بــن احلكــم ودالئلــه عــى أفضليــة عــي ... وقلتــم وقلنــا 
ــب3  ــن أب طال ــي ب ــر ع ــة نف ــام أربع ــن اإلس ــن ع ــة إن الذاب ــت العام وقال
والزبــري بــن العــوام وأبــو دجانــة األنصــاري وســلان الفــاريس فــأرى صاحبنــا قــد 
دخــل مــع هــؤالء يف هــذه الفضيلــة وختلــف عنهــا صاحبكــم ففضلنــا صاحبنــا عــى 
صاحبكــم هبــذه الفضيلــة ...و قلتــم وقلنــا وقالــت العامــة إن الشــهداء أربعــة نفــر 
عــي بــن أب طالــب3 وجعفــر وحــزة بــن عبــد املطلــب وعبيــدة بن احلــارث بن 
عبــد املطلــب فــأرى صاحبنــا قــد دخــل مــع هــؤالء يف هــذه الفضيلــة وختلــف عنهــا 
ــال فحــرك هــارون  ــة ق ــا عــى صاحبكــم هبــذه الفضيل ــا صاحبن صاحبكــم ففضلن
الســر وأمــر جعفــر النــاس باخلــروج فخرجــوا مرعوبــن وخــرج هــارون إىل 
 املجلــس فقــال مــن هــذا ابــن الفاعلة فــو اهلل لقد مهمــت بقتلــه وإحراقه بالنــار ...1.

6. يف وصية االمام امري املؤمنن البنه احلسن3

» فــإن أحــب أن أســتعتب مــن نفــي قبــل أن تفــوت نفــي اللهــم إنــك شــهيد 
وكفــى بــك شــهيدا إن بايعــت رســولك وحجتــك ف أرضــك ممــدا أنــا 
ــا إل  ــه هني ــدع ل ــاه ول ن ــرا إل عملن ــدع هلل أم ــى أن ل ن ــي ع ــل بيت ــن أه ــة م وثاث
ــدوا ول  ــا ع ــول ظهورن ــاه ول ن ــدوا إل عادين ــاه ول ع ــا إل أحببن ــاه ول ولي رفضن
ــة اهلل  ــاب رح ــل أصح ــة فقت ــوله إل نصيح ــزداد هلل ولرس ــة ول ن ــن فريض ــل ع نم
ورضوانــه عليهــم وكلهــم مــن أهــل بيتــي عبيــدة بــن احلــارث رحــه اهلل قتــل ببــدر 

)1( اإلختصاص، ص9٦- 97.
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شــهيدا وعمــي حــزة قتــل يــوم أحــد شــهيدا رحــة اهلل عليــه ورضوانــه وأخــي جعفــر 
قتــل يــوم مؤتــة شــهيدا رحــة اهلل عليــه فأنــزل اهلل ف وف أصحــاب- ﴿ مــن املؤمنــن 
رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر 

ــا ﴾... « 1. ــوا تبدي ــا بدل وم

محزة وجعفر
 والعباس بن عبد املطلب

1. -]فــرات[ قــال حـــدثني عبيــد بــن كثــري قــال حدثنــي حييــى بــن احلســن بــن 
فــرات القــزاز قــال حدثنــا عامــر بــن كثــري الســـراج ]عــن زيــاد حيلولــة[ وحدثنــي 
احلســن بــن ســعيد قــال حـــدثنا حممــد بــن عــي ]بــن خلــف العطــار[ قــال حدثنــا 
زيــاد بــن املنــذر قــال ســمعت أبـــا جعفــر حممــد بــن عــي وهــو يقــول: » َشــَجَرٌة 
 َوَفْرُعَهــا َعــيِلُّ ْبــُن َأِب َطالِــٍب َوَأْغَصاهُنـَـا َفاطَِمــُة بِنْــُت النَّبِــيِّ  َأْصُلَهــا َرُســوُل اهللِ
ْكــَراُم[  ــُة َواْلِ ــَاُم َوالتَِّحيَّ ــَاُة َوالسَّ ــٍد[ َوَثَمُرَهــا احَلَســُن َواحُلَســْنُ ]َعَلْيِهــُم الصَّ ]ُمَمَّ
ْكَمــِة َوَمْعــِدُن اْلِعْلــِم َوَمْوِضُع  ــِة َوِمْفَتــاُح احْلِ ْحَ ِة َوَبْيــُت ]َنْبــُت[ الرَّ ـَـا َشــَجَرُة النُُّبــوَّ َفإهِنَّ
َســاَلِة َوُمَْتَلــُف امَلَائَِكــِة َوَمْوِضــُع رِسِّ اهللِ َوَوِديَعُتــُه َواْلََماَنــُة الَّتِــي ُعِرَضــْت َعــَى  الرِّ
 ــمه ممــد َبــاِل ... ِمنُْهــُم الطيِّــب ذكــره املبــارك اس ــَاَواِت َواْلَْرِض َواجْلِ السَّ
املصطفــى واملرتــى ورســوله المــي ومنهــم امللــك الزهــر والســد املرســل ]حــزة 
ــد املطلــب ــن عب ــاس ب ــادة العب ــوم الرم ــه ي ــد املطلــب[ ومنهــم املستســقى ب ــن عب  ب

ــاال يف داللــة االيــة دعائــم اإلســام، ج2،  )1( يف امللحــق، ص272 يقــرب مــن هــذه الروايــة امج
ص3٥4 كذلــك ينظــر الروايــة رقــم )1( يف ملــف الســيدة خدجيــة$.
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عــم رســول اهلل وصنــو أبيــه و]منهــم[ ]جعفــر[ ذو اجلناحــن والقبلتــن والجرتــن 
والبيعتــن مــن الشــجرة املباركــة صحيــح الديــم وضــاح الرهــان ... « 1.

2. - عــن املفضــل بــن عمــر اجلعفــي، قــال: ســألت مــوالي جعفــر بــن حممــد 
الصــادق )عليهــا الســام( ... فقــال: » عــيل خــر البــر ومــن أبــى فقــد كفــر. ثــم 
قــال: فاطمــة ســيدة نســاء العاملــن. ثــم قــال: احلســن واحلســن ســيدا شــباب أهــل 
اجلنــة. ثــم قــال: حــزة ســيد الشــهداء، وجعفــر ذو اجلناحــن يطــر هبــا مــع املائكــة 
حيــث يشــاء، والعبــاس- عمــه- جلــدة بــن عينيــه وصنــو أبيــه، ولــه الســقاية ف دار 
الدنيــا ]و بنــي شــيبة لــم الســدانة، فجمــع خصــال الــر ومنــازل الفضــل والــرف 
 ف الدنيــا[ واآلخــرة لــه ولهــل بيته خاصــة، وجعلنا مــن أتباعه وأتباع أهــل بيته « 2.

3. وبإســناده عــن النبــي أنــه قــال: » خــر إخــوان عــيل وخــر أعامــي حــزة 
والعبــاس صنــو أب « 3.

)1( تفسري فرات الكويف، ص39٥ - 397.
)2( البهان يف تفسري القرآن، ج2، ص492 - 49٥.
)3( عيون أخبار الرضا  ، ج2، ص٦1 ، ح247.
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 محزة وجعفر عقيل ابن ابي طالب

1. حدثنــا عمــرو بــن اجلمحــي بمكــة قــال: حدثنا عــي بن عبــد العزيــز البغوي، 
قــال: حدثنــا أبــو نعيــم، قــال: حدثنــا ســفيان، عــن الســدي، عــن أب صالــح عــن 
أب هريــرة قــال: قــال رســول اهلل: » إن مــن العبــاد عبــادا يغبطهــم النبيــاء- تابــوا 
ــون إذا  ــور، ل ياف ــم ن ــا، وجوهه ــن الدني ــرض م ــال ول ع ــر م ــى غ ــروح اهلل ع ب
خــاف النــاس، ول حيزنــون إذا حزنــوا، أ تــدرون مــن هــم قلنــا: ل يــا رســول اهلل. 
قــال: ]هــم[ عــيل بــن أب طالــب وحــزة بــن عبــد املطلــب وجعفــر وعقيــل، ثــم قــرأ 

رســول اهلل: ﴿ أال إن أوليــاء اهلل الخــوف عليهــم والهــم حيزنــون ﴾ 1.

ــحاق  ــا إس ــال: حدثن ــاد، ق ــن ح ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــا عب 2. حدثن
بــن الضيــف قــال: حدثنــا يزيــد بــن أب حكيــم قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن 
الكلبــي عــن أب صالــح عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل: ﴿ ونزعنــا مــا يف صدورهم 
مــن غــل إخوانــا عــى رسر متقابلــن ﴾ قــال: نزلــت يف عــي بــن أب طالــب وحــزة، 

.2وجعفــر وعقيــل وأب ذر، وســلان وعــار واملقــداد، واحلســن واحلســن

ــن  ــد ب ــار وأح ــى العط ــن حيي ــد ب ــا حمم ــال حدثن ــه ق ــا أب ريض اهلل عن 3. حدثن
إدريــس مجيعــا عــن أحــد بــن حممــد بــن عيســى عــن حممــد بــن عــي بــن مهزيــار عــن 
أبيــه عمــن ذكــره عــن موســى بــن جعفــر3 قــال: قلــت يــا ابــن رســول اهلل أال 

)1( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص3٥4.

)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص413.
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ختبنــا كيــف كان ســبب إســام ســلان الفــاريس؟ قــال: » حدثنــي أب أن أمــر 
املؤمنــن عــيل بــن أب طالــب ... ) الــكام عــن ســلان ( ... فبينــا أنــا ذات يــوم 
يف احلائــط إذا أنــا بســبعة رهــط قــد أقبلــوا تظلهــم غامــة فقلــت يف نفــي واهلل مــا 
هــؤالء كلهــم أنبيــاء ولكــن فيهــم نبيــا قــال: فأقبلــوا حتــى دخلــوا احلائــط والغامــة 
ــو ذر  ــن وأب ــري املؤمن ــول اهلل وأم ــم رس ــوا إذا فيه ــا دخل ــم فل ــري معه تس
واملقــداد وعقيــل بــن أب طالــب وحــزة بــن عبــد املطلــب وزيــد بــن حارثــة فدخلــوا 
احلائــط فجعلــوا يتناولــون مــن حشــف النخــل ورســول اهلل يقــول هلــم: كلــوا 
احلشــف ول تفســدوا عــى القــوم شــيئا فدخلــت عــى مــواليت فقلــت هلــا يــا مــواليت 
هبــي ل طبقــا مــن رطــب فقالــت: لــك ســتة أطبــاق قــال: فجئــت فحملــت طبقــا 
مــن رطــب فقلــت يف نفــي إن كان فيهــم نبــي فإنــه ال يــأكل الصدقــة ويــأكل اهلديــة 
ــك  ــوا وأمس ــول اهلل: كل ــال رس ــة فق ــذه صدق ــت ه ــه فقل ــن يدي ــه ب فوضعت
رســول اهلل وأمــري املؤمنــن وعقيــل بــن أب طالــب وحــزة بــن عبــد املطلــب...«1.

ــدك  ــذي أي ــه: ﴿ هــو ال ــر عــن األعمــش عــن جماهــد يف قول ــة الري ــو معاوي 4. أب

ــل2. ــزة وعقي ــر وح ــن وجعف ــري املؤمن ــواك بأم ــره ﴾ أي ق بن

)1( كال الدين ومتام النعمة، ج1، ص1٦1- 143.
)2( مناقب آل أب طالب )البن شهرآشوب(، ج2، ص٦7.
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5. عــن أب هريــرة قــال قــال: عــي بــن أب طالــب » يــا رســول اهلل أيــا أحــب 
إليــك أنــا أم فاطمــة قــال فاطمــة أحــب إل منــك وأنــت أعــز عــيل منهــا وكأن بــك 
وأنــت عــى حــوض تــذود عنــه النــاس وإن عليــه لباريــق مثــل عــدد نجــوم الســاء 
ــى رسر  ــا ع ــة إخوان ــر ف اجلن ــل وجعف ــة وعقي ــن وفاطم ــن واحلس ــت واحلس وأن
متقابلــن أنــت معــي وشــيعتك ف اجلنــة ثــم قــرأ رســول اهلل ﴿ إخوانــا عــى رسر 

متقابلــن ﴾ ل ينظــر أحدهــم ف قفــاء صاحبــه «1. 

ــا  ــال: أخبن ــن ق ــن احلس ــي ب ــا ع ــال: أخبن ــن، ق ــن احلس ــل ب ــا عقي 6. أخبن
حممــد بــن عبيــد اهلل، قــال: حدثنــا أبــو مــروان قــايض مدينــة الرســول هبــا ســنة أربــع 
وأربعــن وثاثائــة، قــال: حدثنــا عبــد اهلل بــن منيــع، قــال: حدثنــا عــي بــن اجلعــد، 
ــه  ــاس ]يف قول ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــن ع ــن احلس ــادة ع ــن قت ــعبة، ع ــا ش ــال: حدثن ق
تعــاىل[: ﴿ ومــا كانــوا ﴾ يعنــي كفــار مكــة ﴿ أوليــاءه إن أوليــاؤه ﴾ يعنــي مــا أوليــاؤه 
﴿ إال املتقــون ﴾ يعنــي ]عــن[ الــرشك والكبائــر، يعنــي عــي بــن أب طالــب وحــزة 

وجعفــرا وعقيــا، هــؤالء هــم أوليــاؤه ﴿ ولكــن أكثرهــم ال يعلمــون ﴾ 2. 

 ، 1( كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، ج1، ص32٥ وكشــف اليقــن يف فضائــل أمــري املؤمنــن(
ص: 4٠7 ، ونــج احلــق وكشــف الصــدق، ص: 2٠٦ ،وبحــار األنــوار، ج3٦، ص72.

)2( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج1، ص283.
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جعفر وعقيل ومحزة وعبيدة
1. الســدي وأبــو صالــح وابــن شــهاب عــن ابــن عباس يف قولــه تعــاىل: ﴿ ويبرش 
ــرا  ــا وجعف ــة علي ــد باجلن ــرش حمم ــال يب ــات ﴾ ق ــون الصاحل ــن يعمل ــن الذي املؤمن
وعقيــا وحــزة وفاطمــة واحلســن واحلســن ﴿ الذيــن يعملــون الصاحلــات ﴾ قــال 
ــزة  ــي وح ــات ﴾ ع ــوا الصاحل ــوا وعمل ــن آمن ــل الذي ــه :﴿ أم نجع ــات قول الطاع

ــة وشــيبة والوليــد ... 1. وعبيــدة بــن احلــارث ﴿ كاملفســدين يف األرض ﴾ عتب

محزة وجعفر وعبيدة

وخدجية وفاطمة بنت اسد ومجانة

ــه  ــا بدمائ ــن مضب ــوم احلس ــم يق ــادق: ... » ث ــن الص ــل ع 1. روى املفض
ــة  فيقبــل ف اثنــي عــر ألــف صديــق كلهــم شــهداء وقتلــوا ف ســبيل اهلل مــن ذري
رســول اهلل ومــن شــيعتهم ومواليهــم وأنصارهــم وكلهــم مرجــون بدمائهــم 
فــإذا رآه رســول اهلل فبكــت أهــل الســاوات والرض ومــن عليهــا ويقــف 
ــه  ــن ويضم ــل احلس ــاله ويقب ــن ش ــة ع ــه وفاطم ــن يمين ــن ع ــن واحلس ــر املؤمن أم
رســول اهلل إل صــدره ويقــول: يــا حســن فديتــك قــرت عينــاك وعينــاي فيــك وعــن 
يمــن احلســن حــزة بــن عبــد املطلــب وعــن شــاله جعفــر بــن أب طالــب وأمامــه 
أبــو عبيــدة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب ويــأت مســن مضبــا بدمــه تملــه خدجيــة 
ابنــة خويلــد وفاطمــة ابنــة أســد وهــا جدتــاه وجانــة عمتــه ابنــة أب طالــب وأســاء 

)1( مناقــب آل أب طالــب )البــن شهرآشــوب(، ج2، ص122 ، وبحــار األنــوار، ج41، 
.17 ص
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ــة عميــس صارخــات وأيديــن عــى خدودهــن ونواصيهــن منتــرة واملائكــة  ابن
تســتهن بأجنحتهــا وأمــه فاطمــة تصيــح وتقــول: ﴿ هــذا يومكــم الــذي كنتــم بــه 

ــدون ﴾ «1. توع

خدجية بنت خويلد 

ــلم  ــن أب مس ــا ع ــزاري معنعن ــم الف ــن إبراهي ــد ب ــي حمم ــال حدثن ــرات ق 1. ف
اخلــوالين قــال: دخــل النبــي عــى فاطمــة الزهــراء وعائشــة ومهــا يفتخران 
وقــد احــرت وجوههــا فســأهلا عــن خبمهــا فأخبتــاه فقــال النبــي: »يا عائشــة 
أومــا علمــت أن اهلل اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران وعليــا واحلســن 

واحلســن وحــزة وجعفــر وفاطمــة وخدجيــة عــى العاملــن«2.

محزة وجعفر وخدجية

1. أخبنــا عقيــل بــن احلســن، أخبنــا عــي بــن احلســن حدثنــا حممــد بــن عبيــد 
اهلل حدثنــا عبــد امللــك بــن عــي أبــو عمــر، حدثنــا أبــو مســلم الكــي حدثنــي حييــى 
بــن عبــد اهلل بــن بكــري عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب الزهــري عــن أب صالــح عــن 
ــن هشــام  ــو جهــل ب ــال: أب ــاس يف قــول اهلل: ﴿ ومــا يســتوي األعمــى ﴾ ق ــن عب  اب
﴿والبصــري﴾ قــال: عــي بــن أب طالــب، ثــم قــال: ﴿وال الظلــات﴾ يعنــي أبــو ]أبــا[ 

جهــل املظلــم قلبــه بالــرشك ﴿وال النــور﴾ يعنــي قلــب عــي اململــوء مــن النــور، ثــم 

)1( )يشــار هلــذه الروايــة يف ملــف عبيــدة وفاطمــة بنــت اســد واملحســن (  اهلداية الكــبى، ص414- 
.417

)2( تفسري فرات الكويف، ص8٠.
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ــي  ــرور﴾ يعن ــة ﴿وال احل ــي ]يف[ اجلن ــتقر ع ــك مس ــي بذل ــل﴾ يعن ــال: ﴿وال الظ ق
]بــه[ مســتقر أب جهــل ]يف[ جهنــم، ثــم مجعهــم فقــال: ﴿و مــا يســتوي األحيــاء﴾ 
عــي وحــزة وجعفــر وحســن وحســن وفاطمــة وخدجيــة ﴿وال األمــوات﴾ كفــار 

مكــة1.

2. حدثنــا الشــيخ الفقيــه أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن موســى بــن 
ــا حممــد بــن عمــر البغــدادي احلافــظ رحــه اهلل ــه القمــي رحــه اهلل قــال حدثن  بابوي

قــال حدثنــا أبــو ســعيد احلســن بــن عثــان بــن زيــاد التســري مــن كتابــه قــال حدثنــا 
ــايض  ــبيعي ق ــحاق الس ــن أب إس ــس ب ــن يون ــى ب ــن موس ــد اهلل ب ــن عبي ــم ب إبراهي
بلــخ قــال حدثتنــي مريســة بنــت موســى بــن يونــس بــن أب إســحاق وكانــت عمتــي 
قالــت حدثتنــي صفيــة بنــت يونــس بــن أب إســحاق اهلمدانيــة وكانــت عمتــي قالت 
حدثتنــي هبجــة بنــت احلــارث بــن عبــد اهلل التغلبــي عــن خاهلــا عبــد اهلل بــن منصــور 
وكان رضيعــا لبعــض ولــد زيــد بــن عــي قــال: ســألت جعفــر بــن حممــد بــن 
ــال:  ــول اهلل فق ــن رس ــل اب ــن مقت ــي ع ــت حدثن ــن3 فقل ــن احلس ــي ب ع
ــه اهلل  ــد لعن ــه يزي ــاة دعــا ابن ــة الوف ــا حــرت معاوي ــال مل ــه ق ــي أب عــن أبي » حدثن
ــى  ــادى بأع ــيفه فن ــى س ــا ع ــن متوكئ ــب احلس ــم وث ــه ... ث ــن يدي ــه ب فأجلس
صوتــه فقــال أنشــدكم اهلل هــل تعرفــون قالــوا: نعــم أنــت ابــن رســول اهلل وســبطه 
قــال: أنشــدكم اهلل هــل تعلمــون أن جــدي رســول اهلل قالــوا: اللهــم نعــم قــال: 
ــال:  ــم ق ــم نع ــوا: الله ــد قال ــت مم ــة بن ــي فاطم ــون أن أم ــل تعلم ــدكم اهلل ه أنش

ــوار، ج24، ص372  ــار األن ــه يف: بح ــل، ج2، ص1٥4 ومثل ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي )1( ش
.373 -
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أنشــدكم اهلل هــل تعلمــون أن أب عــيل بــن أب طالــب قالــوا: اللهــم نعــم قــال: 
أنشــدكم اهلل هــل تعلمــون أن جــدت خدجيــة بنــت خويلــد أول نســاء هــذه المــة 
إســاما قالــوا: اللهــم نعــم قــال: أنشــدكم اهلل هــل تعلمــون أن ســيد الشــهداء حــزة 
عــم أب قالــوا: اللهــم نعــم قــال: فأنشــدكم اهلل هــل تعلمــون أن جعفــر الطيــار ف 
ــن  ــد ع ــي وأب الذائ ــتحلون دم ــم تس ــال: فب ــم ....ق ــم نع ــوا: الله ــي قال ــة عم اجلن
احلــوض غــدا يــذود عنــه رجــال كــا يــذاد البعــر الصــادر عــن املــاء ولــواء احلمــد 

ف يــد جــدي يــوم القيامــة ... « 1. 

محزة وجعفر وخدجية

والقاسم والطاهر

ــزع  ــه ج ــاة كأن ــي3 الوف ــن ع ــن ب ــرت احلس ــا ح ــال مل ــه ق 1. وروي أن
ــك  ــا هــذا اجلــزع إن ــا أخــي م ــه ي ــه يعزي ــه احلســن: » كأن ــال ل ــد املــوت فق عن
تــرد عــى رســول اهلل وعــيل وهــا أبــواك وعــى خدجيــة وفاطمــة وهــا أمــاك 
ــه  وعــى القاســم والطاهــر وهــا خــالك وعــى حــزة وجعفــر وهــا عــاك فقــال ل
احلســن أي أخــي إن أدخــل ف أمــر مــن أمــر اهلل ل أدخــل ف مثلــه وأرى خلقــا 

.2» مــن خلــق اهلل ل أر مثلــه قــط قــال فبكــى احلســن

)1( األمال) للصدوق(، ص1٥٠- 1٥8.
)2( )يشــار هلــذه الروايــة يف ملــف القاســم والطاهــر ابنــاء رســول اهلل ( كشــف الغمــة يف معرفــة 

األئمــة، ج1، ص٥87.
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احملسن بن امري املؤمنني3

1. عنــه قــال احلســن بــن حــدان اخلصيبــي حدثنــي حممــد بــن إســاعيل وعــي 
ــن  ــرات ع ــن الف ــن اب ــري ع ــن نص ــد ب ــعيب حمم ــن أب ش ــنيان ع ــد اهلل احلس ــن عب ب
حممــد بــن املفضــل عــن املفضــل بــن عمــر قــال: ســألت ســيدي أبــا عبــد اهلل 
الصــادق ، قــال: ... )احلديــث طويــل شــاهدنا منــه االيت ( ... » فصــاح أمــر 
املؤمنــن بفضــة إليكــي مولتــك فاقبــيل منهــا مــا يقبــل النســاء وقــد جاءهــا املخاض 
 مــن الرفســة ورده ]رد[ البــاب فســقطت ]فأســقطت[ مســنا عليــه قتيــا وعرفــت
 أمــر املؤمنــن إليــه التســليم فقــال لــا: يــا فضــة لقــد عرفــه رســول اهلل وعرفنــي

وعــرف فاطمــة وعــرف احلســن وعــرف احلســن اليــوم هبــذا الفعــل ونحــن ف 
ــده ــق بج ــه لح ــت فإن ــر البي ــه بقع ــرش فواري ــن الع ــن يم ــوار ع ــة أن ــور الظل  ن

.1 » ...رسول اهلل

فاطمة بنت االمام احلسني3

1. » ثــم أحــر عــيل بــن احلســن وكان عليــا فــأوىص إليــه بالســم 
العظــم ومواريــث النبيــاء وعّرفــه ان قــد دفــع العلــوم والصحــف واملصاحف 
ــه «. ــك إلي ــع ذل ــع جي ــا أن تدف ــا- وأرّسه ــلمة- رض اهللّ عنه ــاح ال أم س والس

ــا  ــا كتاب ــع إليه ــة فدف ــرى فاطم ــه الك ــوم ابنت ــك الي ــا ذل ــه: » دع وروي اّن
.»ملفوفــا وأمرهــا أن تســّلمه ال أخيهــا عــيل بــن احلســن

)1( اهلداية الكبى، ص4٠8.
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 فقــال: » فيــه- واهللّ- جيــع مــا حيتاج إليه ولــد آدم ال فناء الّدنيا وقيام الســاعة «1.

)1( اثبات الوصية، ص1٦7.
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