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لھم على كثیر ممن خلق فیھم بنى آدم و فض الحمد للّه بارى ء الذر والنسم، و جاعل النور والظلم، وفاطر الخلق واالمم، و كرم
 صفوه بريته، و سید رسله ابى القاسم محمد بن عبدهللا صلى هللا علیه و آله و عترته تفضیال، والصاله والسالم على نور خلقه، و

ء النجباء سیما على بضعته الطاھره ام االئمه النقبا مصابیح الدجى، و منار الھدى، و كھف الورى، و ورثه االنبیاء، و ساده االوصیاء، ال
  .و لعنه هللا على اعدائھم اجمعین الى يوم الدين (سالم هللا علیھا(فاطمه الزھراء 

عبد الرسول الشريعتمدارى الجھرمى ابن السید  (علیھم السالم(وانا الملتجى الى هللا تعالى بوالء نبیّه وأھل بیته الكرام : أقول
 ن من اسباب البركه والمغفره من هللا ھو التوسل الیه باولیائه االطیبین و قدبفضله، ا العالم محمد على الحسینى عفي هللا عنھما

بعید، فكان يسھل لى االمر، فبدا لى  كنت في السالف اذا صعب على امر توسلت الیه تعالى بفاطمه الزھراء، و سلمت علیھا من
و غیرھم طلبا لبركه هللا و رجاءا لفضله و مغفرته، كما  المعتبره من طرق اصحابنا بذلك ان اكتب شیئا في فضائلھا، اجمع فیه االخبار

  .في فضل التوسل بھا اخبار كثیره وردت
  فقد روى شیخنا الطوسى في التھذيب في فضل زيارتھا باسناده عن يزيد بن عبدالملك

صلى هللا علیه و (عم رسول هللا المغیره حفید  كانه عبدالملك بن المغیره بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فالرواى للخبر و ھو ]
 صلى هللا(يبلغ الحلم ذكره المحب الطبرى في ذخائر العقبى في باب مناقب اوالد اعمامه  و كان في حیاته غالما لم) آله و سلم

في بعد شھادته كما ياتى شرحه ) السالم و ھو الذى تزوج بامامه بنت اخت فاطمه زوجه امیرالمؤمنین علیه) علیه و آله و سلم
ما : فبداتنى بالسالم ثم قالت) علیھاالسالم(دخلت على فاطمه : جده، قال عن ابیه عن).] علیھاالسالم(باب اسماء فاطمه 

أفي : له الجنه قلت لھا اخبرنى ابى و ھو ھوذا انه من سلم علیه و على ثالثه ايام اوجب هللا: طلب البركه قالت :غدابك؟ قلت
  و في خبر آخر. عد موتنانعم و ب: حیاته و حیاتك؟ قالت

علیه (عن امیرالمؤمنین .] مصباح األنوار رواه في البحار باب مناقب فاطمه من مجلد تاريخھا عن كشف الغمه و في مزاره عن ]
من صلى علیك غفر هللا له والحقه بى حیث كنت ! يا فاطمه): صلى هللا علیه و آله) قال لى رسول هللا: عن فاطمه قالت) السالم

باسناده عن على بن ابى حمزه البطائنى،  في روضه الكافي الحديث السابع والثمانون) علیه الرحمه(و روى الكلینى . الجنه من
انه اذا ) علیه السالم(اذنت لى حدثتك بحديث عن ابى بصیر عن جدك يعنى الباقر  ان): علیه السالم(قلت البى ابراھیم : قالت
  وعك

حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمه بنت  استعان بالماء البارد، ثم ينادى.] لیه الحمى و آذتهبصیغه المجھول أى اشتدت ع ]
  .البارد ما وجدنا لھا دواءا الدعاء والماء: فما وجدتم للحمّى عندكم دواءا، فقال: قلت صدق: فقال) صلى هللا علیه و آله(محمد 

  فاء و التوسل الىكان الجل االستش) علیه السالم(لعل ندائه : اقول
ذلك بعجب، فان هللا تعالى قد اصطفي فاطمه  هللا تعالى بھا، فیكون ھذا ھو الدعاء الذى ذكره في آخر الخبر دواءا للحمى و لیس

 التطھیر،: اولیائه بفضائل عظیمه نوه ببعضھا في مواضع من الذكر الحكیم كآيات على سائر خلقه، و خصھا من) علیھاالسالم(
  ، و ھل اتى، فلذلك جعل التوسل الیه سبحانه بروحھا الطیبه المكرمه عندهوالمباھله

في عالم البرزخ دعاءا منه و سببا لبركته و .] »فضله بل احیاء عند ربھم يرزقون فرحین بما آتاھم هللا من«: كما قال هللا تعالى ]
  .رضوانه شفائه و وسیله الى مغفرته و

والتتبع الى التوسع والتحقیق في كثیر من مطالبھا،  واالكتفاء بجمله من االخبار، لكن جرنا البحثو كان بنائى اوال على االختصار 
توضیحا او  تتضمنه من اصول الفضائل، و تعرضنا تعلیقا في ذيل الصفحات لفوائد ترتبط باالصل فجاء بحمد هللا رساله كامله لما

في عشره ابواب مستعینا با) سبحانه فنساله  حسبما اقتضى الترتیب استطرادا كما ھو داب المولفین، و قد اوردنا المطالب
  .يزيدنا التوفیق لما يرضاه انه الرووف الرحیم تعالى ان يجعلھا خالصه بوجھه الكريم و

  في بدء خلقھا
االنوار الزاھره االلھیه، لتكون الطینه الطیبه العالیه، و من سائر النساء بان خلقھا من) سالم هللا علیھا(ان هللا تعالى اختص الزھراء 

طرق اصحابنا  منھا ائمه الھدى، وانوار التقى، الذين ھم خلفاء الحق و شھداء لحق، وقد وردت بذلك من نسله طاھره میمونه يتولد
  :و غیرھم نصوص مستفیضه نذكر عده منھا

  االول، روى في البحار
زياد الھمدانى عن على بن ابراھیم عن ابیه عن  لصدوق و عیونه عن احمد بنرواه في باب والدتھا من المجلد العاشر عن امالى ا ]

علیه  صلى هللا(قال النبى : قال) علیه السالم(عن االمام الرضا .] و ھذا السند حسن) السالم علیه(ابى الصلت الھروى عن الرضا 
رطبھا فاكلته، فتحول ذلك نطفه في صلبى،  نلما عرج بى الى السماء اخذ بیدى جبرئیل فادخلنى الجنه، فناولنى م): و آله

  .رائحه ابنتى فاطمه انسیه، فكلما اشتقت الى رائحه الجنه شممت
  في البحار: الثانى



بن رئاب عن ابى عبیده الحذاء عنه  في الباب المذكور عن تفسیر على بن ابراھیم عن ابیه عن الحسن بن محبوب عن على ]
  :قال) علیه السالم(عن االمام الصادق  ايضا.] ن من االولو ھذا السند احس) علیه السالم(

يا عائشه انى لما اُسرى بى الى : فقال يكثر تقبیل فاطمه، فأنكرت ذلك عائشه،) صلى هللا علیه و آله و سلم(كان رسول هللا 
ي ظھرى، فلما ھبطت الى طوبى و ناولنى من ثمارھا، فحول هللا ذلك ماءا ف السماء دخلت الجنه، فادنانى جبرئیل من شجره

  .خديجه، فحملت بفاطمه، فما قبلتھا اال وحدت رائحه شجره طوبى االرض واقعت
  روى الصدوق علیه الرحمه في معانى االخبار: الثالث

يزيد عن ابن فضال عن عبدالرحمن بن  رواه في آخره باب النوادر عن محمد بن موسى بن المتوكل عن الحمیرى عن يعقوب بن ]
الباب المذكور، و ھذا السند ايضا حسن، غیر انه ورد في شان سدير الصیر  اج عن سدير الصیر في ورواه عن في البحار فيالحج

.] تعلیقته على منھج المقال بذمه، لكنه معارض بما ورد فیه من المدح و ھو اقوى واصح، كما ذكره البھبھانى في في ما يشعر
خلق نور فاطمه قبل ان يخلق ): صلى هللا علیه و آله(قال رسول هللا  عن ابیه عن حده،) المعلیه الس(باسناده عن االمام الصادق 

نبى هللا كیف ھى حوراء  يا: فاطمه حوراء انسیه، فقالوا: يا نبى هللا فلیست ھى انسیه، فقال: فقال بعض الناس االرض والسماء
يا نبى هللا و : اذ كانت االرواح، فلما خلق هللا آدم عرضت علیه، قیل ممن نوره قبل ان يخلق آد) عز و جل(خلقھا هللا : انسیه، فقال

والتقديس والتھلیل  التسبیح: يا نبى هللا فما كان طعامھا، قال: قال كانت في حقه تحت ساق العرش، قیل اين كانت فاطمه؟
يخرجھا من صلبى جعلھا تفاحه في الجنه و ان ) عز و جل(هللا  آدم وأخرجنى من صلبه و احب) عز و جل(والتحمید، فلما خلق هللا 

بركاته حبیبى يا  و علیك السالم و رحمه هللا و: السالم علیك و رحمه هللا و بركاته يا محمد، قلت: لى اتانى بھا جبرئیل، فقال
  اھداھا هللا يا محمد ھذه تفاحه: يعود السالم، قال منه السالم و الیه: يا محمد ان ربك يقروك السالم، قلت: جبرئیل فقال

كلھا، ففلقتھا قرايت نورا ساطعا و فزعت منه،  :(عز و جل(يا محمد يقول هللا : الیك من الجنه، فاخذتھا و ضممتھا الى صدرى، قال
  .تخف، فان ذلك للمنصوره في السماء و ھى في االرض فاطمه يا محمد مالك ال تاكل؟ كلھا وال: فقال
و كان المراد به النور الذى ) عز و جل(نور هللا  كان من) سالم هللا علیھا(ر أن بدو خلق الزھراء يستفاد من ھذا الخبر المعتب: أقول

كما ياتى  كان من نور عظمه هللا،) علیھم السالم(االخبار عن النبى واالئمه االطھار ان خلقھم  خلقه هللا لعظمته لما ورد في سائر
سبحانه في ھذا الخبر الجل ان هللا تعالى اصطفاه على سائر  راء، فاضافه النور الیهفي ھذا الباب والباب التالى و باب اسماء الزھ

  (السالم علیھم(حیث ورد عن االمام الباقر والصادق » و نفخت فیه من روحى«الیه في قوله  االنوار، كاضافه الروح
) علیه الرحمه(و في التوحید الصدوق ) السالم لیهع(رواه في الكافي باب الروح من كتاب التوحید باسناد قوى عن االمام الصادق  ]

الروح  في تفسیره انه انما اضاف ھذا.] و بمعناه فیھما اخبار أخر) علیه السالم(الباقر  باب معنى و نفخت فیه من روحى عن االمام
  .الخبر. خلیلى: من الرسلبیتى، و قال لرسول  :الى نفسه، النه اصطفاه على ساير االرواح، كما اصطفي بیتا من البیوت، فقال

خلق آدم، وانه كان حینما كانت االرواح، وقد  كما يستفاد من الخبر ايضا ان خلق الزھراء كذلك كان قبل خلق االرض والسماء و قبل
 الرواح كان قبل خلق آدم بالفي عام، وانه بعد ما خلق بدوھا جعلھا في حقه تحت ساق ورد كما ياتى في الباب التالى ان خلق

 المقرّبین، ولیس المراد بالخبر ان ذلك كان كما ھو شان المالئكه) عز و جل(العرش مشغوله بالتسبیح والتحمید والتقديس ) 
  هللا صلى(الن النبى ) علیھاالسالم(لخلق روحھا 

يوكل و يدخل في الصلب ھو المعلوم ان الذى  ان يخرجھا من صلبى جعلھا تفاحه، و من) عز و جل(فلما اراد هللا : قال) علیه و آله
اعلى من النور الذى خلق منه جسمھا ) سالم هللا علیھا(الذى خلق منه روح الزھراء  مبدء خلق الجسم، و مقتضاه ان يكون النور

ما خلقت من اجسامھم، وهللا العالم  من انھا فوق) علیھم السالم(ياتى في االخبار التالیه في خلق ارواح االئمه الطاھرين  لما
  .باسرار حججه و اولیائه

و غیره، و لكن نكتفي بما ذكر روما لالختصار و  ثم ان االخبار الوارده في ھذا الباب من طرق االمامیه اكثر من ذلك، كما في البحار
  السنه، فحسبنا ما رواه الحاكم في مستدركه كفايتھا في االثبات، و اما من طرق اھل

المتوفي سنه خمس واربعمائه، كان من حفاظ  م ھو ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا النیسابورىطبعه حیدرآباد والحاك 156ص  3ج  ]
 الكتاب و صحح على شرط البخارى و مسلم كثیرا من االحاديث التى وردت في فضل العامه، و محدثیھم الكبار، وقد اورد في ھذا

بعضھم الى الرفض والتشیع، لكنه خالف ما  مشوى، و الجله نسبهو خالفته، كحديث الغدير، والطیر ال) علیه السالم(امیرالمؤمنین 
و سعد بن مالك في ھذا الخبر اما سعد بن ابى وقاص، او . في معرفه علوم الحديث ھو الظاھر المعلوم من كتاب المذكور، و كتابه

ه، و اسد الغابه، وقد روى ابن االصاب سعید الخدرى فانه يروى سعید بن المسیب الموجود في سنده عن كل منھما، كما في ابو
قال : باسناده عن سعد بن مالك، قال.] سعد بن ابى وقاص، وهللا العالم شھر آشوب في مناقبه نحو ذلك عن ابن المسیب عن

فعلقت خديجه بفاطمه،  اتانى جبرئیل بسفر جله من الجنه، فاكلتھا لیله اسرى بى،): هللا علیه و آله و سلم صلى(رسول هللا 
  .ابن المغازلى الشافعى في مناقبه اذا اشتقت الى رائحه الجنه شممت رقبه فاطمه و رواه الحافظفكنت 

  عن الطبرانى باسناده عن 202ص  9و روى في مجمع الزوائد الجزء 
ما كنت  رسول هللا انى كنت اراك تفعل شسیئا يا: يقبل فاطمه، فقلت) صلى هللا علیه و آله(كنت أرى رسول هللا : عائشه، قالت

لما كان لیله اسرى بى الى السماء ادخلت الجنه، فوققت على شجره من شجر الجنه،  يا حمیراء انه: اراك تفعله من قبل قال لى
ثمرھا فاكلتھا، فصارت ماءا في  في الجنه شجره احسن منھا و ال ابیض منھا ورقه و ال ايب منھا ثمره، فتناولت ثمره من لم ار

بفاطمه، فاذا انا اشتقت الى راجه الجنه شممت ريح فاطمه، يا حمیراء ان  االرض واقعت خديجه، فحملت صلبى، فلما ھبطت الى
  .كنساء اآلدمیین، وال تعتل كما يعتللن فاطمه لیست

توخیت ان اودع ھذا الكتاب ماال يمجه سمع  و رواه الخوارزمى ايضا في مقتله في فصله الخامس وقد ذكر في مقدمه المقتل انى
  االجماع، و اردت ان يرتفع مستطیر الشعاع مكشوف القناع، ولم المظه لسماع، و قصدت ان احلیه بما ال يردّه جمعا

ايضا حبرت الشعر والكالم بالتشديد اى  و فیه» لسان العرب«لمظه لماظه بالتشديد اى ذوقه شیئا قلیال كما يستفاد من  ]
  .تلذه الغواهيس ما يرويه الغاله، و لم احبره بما.] حسنته

اذا قبلت فاطمه جعلت لسانك في فیھا  يا رسول هللا مالك: و روى محب الدين الطبرى في ذخائر العقبى عن عائشه قالت قلت
بى ادخلنى جبرئیل الجنه، فناولمى تفاحه فاكلتھا، فصارت نطفه في ظھرى، فلما  انه لما اسرى: كانك تريد ان تعلقھا عسال؟ فقال

  .واقعت خديجه، ففاطمه من تلك النطفه، فكلما اشتقت الى تلك التفاحه قبلتھاالسماء  نزلت من
: فاطمه، فقال عائشه انك تكثر تقبیل فاطمه فقال يكثر تقبیل) صلى هللا علیه و آله(كان النبى : و روى ايضا عن ابن عباس انه قال

  ان جبرئیل
خديجه بفاطمه فاذا اشتقت لتلك الثمار  ر ماءا في صلبى، فحملتلیله اسرى بى ادخلنى الجنه، فاطعمنى من جمیع ثمارھا فصا

  .التى اكلتھا و رواه ابن المغازلى قبلت فاطمه فاصبت من رائحتھا جمیع تلك الثمار
فیه اال ان المعروف بین اھل السنه ان والده  فظھر بحمدهللا ثبوت الحديث، واستفاضته من طرق الشیعه والسنّه، فال مجال الرتیاب

الحديث، و  واالسراء انما كان بعده، فلذا انكر بعضھم ھذا) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى  قبل بعث) سالم هللا علیھا(لزھراء ا
  رماه الذھبى في تلخیص المستدرك

ن دعواه ناشئه واقد و يظھر من كالمه فیھما ا في تذيیل الحديث المتقدم، و ذكر نحوه في میزان االعتدال في ترجمه عبدهللا بن ]
 لكن يرده ان الصحیح كما علیه االمامیّه وسیاتى الكالم في انشاء هللا في ھذه الرساله بالكذب الجلى،.] عن المبنى دون التحقیق

  .ان والدتھا بعد البعثه، المنصوص الصحیحه اآلتیه
وال يقال ان ھذه النصوص بینھا تناف يدفع  .على ان في النصوص المذكوره ھنا كفايه لذلك، فانھا أقوى واصح مما رووه في خالفه

في  كانت تفاحه، و في آخر انھا كانت رطبا، و) صلى هللا علیه و آله(التى تناولھا النبى  بعضھا بعضا، حیث ذكر في بعضھا ان الثمره
  .ثالث كانت سفر جله، فان ھذا ايضا مردود

في مثله، فلو حكى جماعه ان سلطانا قدم  له، كما علیه بناء الناسبانه اختالف في نواحى الحديث، وال يقدح في صحه اص: اوال
  .ذكر آخر انه فعل غیره، ال يقدح ھذا عند العقالء في اثبات اصل قدومه بلده لكن ذكر بعضھم انه عند قدومه فعل كذا و

  تناول من جمیع) صلى هللا علیه و آله(انه يمكن الجمع بینھا بانه : و ثانیا



مثل ھذا الحديث الزما اقتصر في االخبار  ان جمیعھا تحولت نطفه، لكن لما لم يكن التفصیل لخصوصیات القضیه في تلك الثمار، و
تقدم آنفا في حديث ابن عباس على ان كیفیه ثمار الجنه غیر معلومه لنا، فلعل  المذكوره على ذكر بعضھا، و يدل على ذلك ما

ان ) علیه السالم(الرضا  عدده، كما روى في بعض اخبار االمامیه عن االماممنھا تتشكل باشكال مختلفه في طعوم مت ثمره
  الثمار و لیست كشجره الدنیا الشجره التى اكل منھا آدم في الجنه كانت تحمل انواعا من

  [.، طبعه قمر306، ص 1ج » العیون«في كتاب ) علیه الرحمه(رواه الصدوق  ]
  البحارفي ) علیه الرحمه(ثم انه روى المجلسى 

: خبرا آخر طويال عن كتاب الدر النظیم و حاصله [.بخديجه) صلى هللا علیه و آله و سلم(من الطبعه الجديده باب تزوجه  16الجزء  ]
الصیام، فلّما  بان يعتزل خديجه في مكان آخر، فاعتزلھا واشتغل بالعباده من الصاله و) علیه و آله صلى هللا(ان هللا تعالى امر النبى 

میكائیل بطبق فیه عنب و رطب و امره باالفطار منه، ثم يخرج الى  ل اربعون يوما ھبط جبرئیل و امره بالتاھب لتحفه هللا، ثم ھبطكم
  .ياتى بنوافل لیلته، ففى تلك اللیله حملت خديجه منه بفاطمه و احست بھذا الحمل بیت خديجه قبل ان

شھر رمضان لیله الجمعه الربع و عشرين  بن الخطاب و ذكر فیه ان ذلك كان فيو روى نحوه في مقتل الخوارزمى باسناده عن عمر 
و . ال في االسراء، لكنھما من حیث السند ضعیف، الرسال االول، و جھاله الثانى و ظاھرھما ان القضیه انما كانت في االرض. منه

في تلك اللیله من رطب الجنه ) علیه و آله صلى هللا(بى تقدير الصحه يمكن تنزيلھما على لیله االسراء، فلعله بعد ما افطر الن على
  في االرض اسرى به الى السماء، فتناول

اللیله السابقه على تلك اللیله، و كان خروجه الى  فیھا ايضا من ثمار الجنه، ثم امر بالخروج الى بیت خديجه، او كان االسراء في
  .العالم بیت خديجه بعد لیله االسراء وهللا

كان ) صلى هللا علیھم اجمعین(من آل النبى  قد ورد من طرق االمامیه اخبار كثیره في ان خلق االنبیاء واالئمه الطاھرين: تذيیل
 علیه الرحمه في كتاب الفقیه باب النوادر من» الصدوق«فروى شیخدا . القدسیه الغیبیه ايضا من االشیاء العالیه النوريه، والمواد

كیفیه والده االنسان واحواله في الرحم، ثم  حديث) صلى هللا علیه و آله(عبدهللا االنصارى عن النبى  آخره باسناده عن جابر عن
 (صلى هللا علیه و آله(فكیف حالك و حال االوصیاء بعدك في الوالده، فسكت رسول هللا  يا رسول هللا ھذه حالنا: قال جابر فقلت

واالوصیاء مخلوقون من نور عظمه هللا جل ثناوه  يحتلمه اال ذو حظ عظیم ان االنبیاءيا جابر لقد سألت عن امر جسیم ال: ملیا، ثم قال
يوصف و  وأرحاما طاھره، يحفظھا بمالئكته، و يربیھا بحكمته و يغذوھا بعلمه، فامرھم يجل عن ان يودع هللا أنوارھم اصالبا طیبه

على عباده و انواره في بالده، و حججه على  بريته و خلفائهاحوالھم تدق عن ان تعلم النھم نجوم هللا في ارضه و اعالمه في 
  .اال من اھله خلقه ھذا من مكنون العلم و مخزونه فاكتمه

  و روى في كتاب العلل
من كتاب الحجه و في البصائر في ھذا ) السالم علیھم(، عله الطبائع والشھوات، و في الكافي باب خلق ابدان االئمه 96الباب  ]

ذلك،  خلقنا من علیین و خلق ارواحنا من فوق) عز و جل(ان هللا : قال) علیه السالم(الصادق  باسناده عن االمام.] وائلهالباب من ا
  و خلق ارواح شیعتنا من علیین و خلق اجسادھم من دون ذلك فمن ذلك،

  .ي و الصفار في بصائر الدرجاتالكاف و رواه الكلینى نحوه في. كانت القرابه بیننا و بینھم، و من ثم نحن قلوبھم الینا
  و رووا فیھا باسنادھم

كال ان كتاب االبرار «: القمى عند قوله تعالى من كتاب الصفوه و في تفسیر 2في االبواب المشار الیھا و في المحاسن الباب  ]
 خلقنا من اعلى) عز و جل( ان هللا: يقول) علیه السالم(سمعت ابا جعفر الباقر : قال عن ابى حمزه الثمالى،.] »الفي علیین

الینا، النھا خلقت مما خلقنا منه، ثم تلى  علیین، و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه و خلق ابدانھم من دون ذلك، فقلوبھم تھوى
  .و نحوه في محاسن البرقى و تفسیر القمى» ...علیین كال ان كتاب االبرار لفي«: ھذه االيه

  كافيوورد ايضا في عده اخبار في ال
البصائر في باب فصل الحاديث من الجزء التاسع و  من كتاب الحجه و في) علیھم السالم(رواھا في الكافي في باب موالید االئمه  ]

علیه ) والبصائر و غیرھما باسانید عن االمام الصادق.] »و تمت كلمه ربك صدقا و عدال«: تعالى رواه القمى في تفسیره عند قوله
و في . تحت العرش فیسقیھا اباه، فمن ذلك يخلق االمام تعالى اذا اراد ان يلخق االمام امر ملكا فاخذ شربه من ماء ان هللا) السالم

من تلك  على بقله من بقل االرض، او ثمره فالكھا االمام الذى يكون منه االمام، فكانت نطفته بعضھا انزل قطره من تحت عرشه
في البحار عن ) علیه الرحمه(رواھا المجلسى  ه في ھذا المقام و ھى كثیره جدا، وقدالقطره الى غیر ذلك من النصوص الوارد

 فاوردھا في باب الطینه و المیثاق من المجلد الثالث من الطبعه القديمه، و باب بدو الكتب المذكوره و غیرھا من اصول الشیعه،
من المجلد السابع، و ھو مجلد االمامه، و  (علیھم السالم(فھم ارواح االئمه و انوارھم وطینتھم و باب احوال والدتھم و انعقاد نط

  غیر ذلك، و اختالف التعبیرات اللفظیه في باب طینه المومن من المجلد الخامس عشر و
 لیس اختالفا في المعنى، فانھا اشاره الى امر ھذه االخبار مثل نور عظمه هللا و علیین و طینه الجنه و ماء تحت العرش و نحو ذلك

  .باالمور الدنیويه غیبى اليدركه افھام البشر المانوسه
و تشديد الالم والیاء مشتق من العلو بمعنى  و المراد بعلیین االشیاء العالیه فوق العالیه، فانھا جمع على بكسر العین و الالم

  الرفعه
كثیر : صیغ المبالغه، كالصديق والزھید اى منو ھى .] وقد راقھنى ان بعض اساتیدنا ترجمھا في اآليه بالفارسیه بباال باالھا ]

 والظاھر ان ھذا ھو المراد بھا في االيه المذكوره ايضا، يعنى ان صحائف. للفیومى الصدق والزھد، كما في آخر المصباح المنیر
هللا اعجابا منھا و المقربون من مالئكه  اعمال االبرار موضوعه في امكنه عالیه، او في مراتب عالیه بحیث يشھدھا و ينظر فیھا

و . السابعه او نحوھا على تقدير صحته، فھو من قبیل تعیین المراد ال مفھوم الكلمه و ما قیل في تفسیرھا بالسماء. تحسینا لھا
بھذا  ذكره عین ما ھو المراد بما في اآليه و لآليه في الخبر المتقدم الجل التقريب ظاھرا ال ان المراد بما) علیه السالم(االمام  ذكر

و  في الوافي في بیان بعض ھذه االخبار،) علیه الرحمه(مراتب، كما ذكره الفیض الكاشانى  المعنى يظھر ايضا ان لعلیین درجات و
بین ما ورد في بعض تلك االخبار من ان  اعلى علیین، فبذلك يجمع) علیه السالم(يدل علیه ما في الخبر المتقدم ھنا من قوله 

منھا على انھا خلقت من فوقھا، و ذلك الن ما فوقھا ايضا يكون من االشیاء العالیه  قت من علیین، و بین ما دلقلوبھم و ارواحھم خل
  .العالیه فوق

الفضلیته و اشرفیته على جمیع خلق هللا، وقد  (صلى هللا علیه و آله(و ال يخفي ان اعلى من جمیعھا ما كان لخلق خاتم االنبیاء 
  روى على بن ابراھیم

  قمى في تفسیرهال
باسناده الصحیح عن االمام .] الطینه والمیثاق آه و حكاه في البحار عنه في باب» واذ اخذ ربك من بنى آدم«: عند قوله تعالى ]

 و ذلك انه كان اقرب) صلى هللا علیه و آله و سلم(رسول هللا » بلى«من الرسل الى  اول من سبق: قال) علیه السالم(الصادق 
محمد فقد وطات موطئا لم يطاه احد ملك و  تقدم يا: ، و كان بالمكان الذى قال له جبرئیل وقد اسرى به الى السماءالخلق الى هللا

 قاب قوسین او«): عز و جل(ذلك المكان لما قدر ان يبلغه، و فكان من هللا كما قال  ال نبى مرسل، و لوال ان روحه و نفسه كان من
  .بل ادنى: اى» ادنى

مثل سائر البشر بالتناسل واالختالط  كانت) علیھم السالم(ينافي ذلك ما ھو المعلوم من عادتھم من ان والدتھم  ثم انه ال
جعل هللا تعالى تلك االشیاء العالیه بما لھا ) علیھم السالم(حديث خلق االئمه  البشرى، فانه كما تقدم في حديث خلق الزھراء و

واالرحام المطھره، ثم اخرجھم منھا  االرضیه، او بصورتھا فصیرھا في االصالب الشامخه القدس والكمال في االشیاء الماديه من
على كرامتھم و قدسیتھم باظھار اآليات والمعجزات لھم حینما كانوا في  بالوالده البشريه على نحو غیرھم، لكن مع االحتفاظ

صلى هللا علیه و (خاتم االنبیاء  خبار الكثیره ال سیما في شانحینما كانوا في االرحام و حین والدتھم، كما ورد في اال االصالب، و
صلبه، فشاقت نسوه كثیره المتزوج به ابتغاء ذلك النور، بل كان يعرف نوره في  فانه كان يعرف نوره من وجه ابیه حینما كان في) آله

والدته من البحار و ھكذا ما ورد في  ا في بابحینما كان اصالبھم، و غیر ذلك من معجزاته كم) علیھم السالم(آبائه الى آدم  وجوه



في البیت الحرام بصوره خارقه، و ياتى ھنا بعض ما كان من ذلك الزھراء  كوالده امیرالمؤمنین) علیھم السالم(سائر االئمه 
  .(علیھاالسالم(

  في االرواح واالشباح والمیثاق
و يسئلونك «منھا عالم االرواح قال هللا سبحانه  م كنھھا وعددھا غیرهان ) تعالى قبل ھذا العالم الجسمانى عوالم غیبیه اليعل

  و ورد في اخبار مستفیضه من طرق الشیعه والسنه» اوتیتم من العلم اال قلیال عن الروح قل الروح من امر ربى و ما
من  61بع عشر و ھما في الجزء المجلد الرا رواھا في البحار باب حقیقه النفس والروح و باب خلق االرواح قبل االجساد من ]

 بعده اسانید، و في صحیح البخارى في كتاب بدء الخلق باسناده عن عائشه، و في صحیح الطبعه الطھرانیه بدار الكتب االسالمیه
االول من كتاب الصحبه عن ابن مسعود و  مسلم في كتاب البر والصله عن ابى ھريره، و في كنز العمال الجزء التاسع في الباب

  .بعضھم سلمان، و في شرح القسطالنى على البخارى نقل عن
  قول الرسول و من ذا فیه يختلف - ان القلوب الجناد مجنده

ان االرواح جنود مجنده ) علیھم السالم(المعصومین  عن النبى واالئمه] و ما تناكر منھا فھوء مختلف  -فما تعارف منھا فھو موتلف
على  انه اشاره الى تقدم خلق االرواح: وقد اختلف الكلمات في تفسیره، فقیل. منھا اختلف رفما تعارف منھا ائتلف و ما تناك

بالحاالت والصفات، او بالمواد تاتلف في ھذا العالم،  االجساد وان ما تعارف منھا في عالمھا قبل دخولھا في االجساد اما بالتواصل او
االخبار  خیر او شر سبق منه الیه، و يدل على ھذا المعنى ما في بعض ھذهفیحبه او يبغضه من دون  و لذا قد يرى االنسان احدا

  (علیه الرحمه) مثل ما في البحار باب خلق االرواح قبل االجساد عن كتاب العلل لشیخنا الصدوق
ھنا، و ما تناكر منھا منھا في المیثاق ائتلف ھا ان االرواح جنود مجنده فما تعارف) علیه السالم(باسناده القوى عن االمام الصادق 

االرواح  ان هللا تعالى اخذ میثاق العباد وھم اظلله قبل المیالد، فما تعارف من) السالم علیه(و عنه . في المیثاق اختلف ھاھنا
  و لكن روى ايضا في امالى الصدوق. ائتلف، و ما تناكر منھا اختلف

ان العباد ) علیه السالم(عن االمام الباقر  باسناده.] النفس والروحفي المجلس التاسع والعشرين و عنه في البحار باب حقیقه  ]
جنود  رات الروح في السماء فھو الحق، و ما رات في الھواء فھو االضغاث، اال وان االرواح اذا ناموا خرجت ارواحھم الى السماء، فما

السماء تعارفت و تباغضت، فاذا تعارفت في السماء  مجنده، فما تعارف منھا ائتلف، و ما تناكر منھا اختلف، فاذا كانت الروج في
  .السماء تباغضت في االرض تعارفت في االرض، و اذا تباغضت في

  و روى الصفار في البصائر
).] علیھم السالم(باب بدو ارواح االئمه  25 في جزئه الثامن باب ان االمام يعرف شیعته من عدوه و رواه عنه في البحار الجزء ]

 انى وهللا الحبك في: فاتاه رجل فسلم علیه و قال) علیه السالم(كنت مع امیرالمؤمنین  :القوى عن االصبغ بن نباته، قالباسناده 
عود ) علیه السالم(بھا في العالنیه، و بیده  هللا واحبك في السر، كما احبك في العالنیه، وادين هللا بواليتك في السر، كما ادين

 حدثنى) صلى هللا علیه و آله و سلم(ان رسول هللا : ساعه، ثم رفع راسه الیه، و قال وده في االرضفطاطا به راسه، ثم نكت بع
منھا ائتلف، و ما تناكر منھا اختلف، ويحك  بالف حديث لكل حديث الف باب، و ان ارواح المؤمنین تلتقى في الھواء فتشام، فما تعارف

و نحوه في كتاب االختصاص المنسوب الى شیخنا المفید . ي االسماء الحديثاسمك ف لقد كذبت فما اعرف وجھك في الوجوه، وال
  باالسناد عن االصبغ،) الرحمه علیه(

الجزء التاسع باب فضل الصحبه من االفعال  و روى المتقى الھندى في كنز العمال. كما في البحار باب خلق االرواح قبل االجساد
  عن شقیق بن سلمه

بصفین ووثقه جماعه كما في تھذيب ) السالم علیه(ره ابن حجر في النسم الثانى من اصابته و كان مع على من كبار التابعین ذك ]
 ان االرواح كانت تالقى في: قال) صلى هللا علیه و آله و سلم(فیه ان النبى ) السالم علیه(نحو ذلك باختصار و قد ذكر .] التھذيب

ما كان، كان ) علیه السالم(كان من امر على  كر منھا اختلف، وورد فیه بعد ذلك انه لماالھواء فتشام ما تعارف منھا ائتلف و ما تنا
 والمستفاد من ھذه االخبار سیما اولھا ان تعارف االرواح يكون في ھذا. رجاله ثقات الرجل ممن خرج علیه، ثم ذكر في الكنز ان

االمرين، و كون المراد بالحديث السابق كلیھما، او  ول، لجواز تحقق كالالعالم بنوم او نحوه، لكنه ال منافاه بین ذلك و بین المعنى اال
  .في كل خبر ما يخصه، وهللا العالم

  (علیه السالم(الصادق  ھذا وقد صرح ايضا في اخبار مستفیضه بان االرواح خلقت قبل االجساد، فعن االمام
طويل نقل منه في البحار ھذه الجمله  في حديث) لیه السالمع(رواه في رجال الكشى في ترجمه سفیان الثورى باسناده عنه  ]

) صلى هللا علیه و آله و سلم(ان رسول هللا .] باب احوال اصحابه) علیه السالم) في اخبار المقام و بطوله في تاريخ االمام الصادق
. ھاھنا و ما تناكر منھا ثم اختلف ھاھنا فخلق هللا االرواح قبل االجساد بالفي عام، ثم اسكنھا الھواء فما تعارف منھا ائتل :قال

  (علیه السالم(وعنه 
قوى، و رواه في البصائر باب ان امیرالمؤمنین  اولیائھم باسناد) علیھم السالم(كما في الكافي كتاب الحجه باب معرفه االئمه  ]

 بالفاظ مختلفه اليتفاوت) علیه السالم(ق بھذا االسناد و اسانید اخر عن االمام الصاد عرف ما راى في المیثاق من جزئه الثانى
  أنا: قال و) علیه السالم(ان رجال جاء الى امیرالمؤمنین .] فیما ذكر من المعنى و ھو العرض

كذبت ما انت كما قلت ان هللا خلق ): علیه السالم(االمام  بلى وهللا فكرر ثالثا، فقال له: كذبت، فقال: وهللا احبك و اتوالك، فقال له
و في خبر  .عام، ثم عرض علینا المحب لنا، فوهللا ما رايت روحك فیمن عرض فسكت الرجل ولم يراجعه واح قبل االبدان بالفىاالر
  آخر

و ذكر في احدھما ان القائل ابن ملجم ) السالم علیه(رواه في البصائر الباب المذكور باسنادين عن بعض اصحاب امیرالمؤمنین  ]
االرواح  ان): علیه السالم(قتل له امیرالمؤمنین .] قال الصحابه ھذا قاتلى) علیه السالم) و ان االمام) ىلعنه هللا تعال(المرادى 

ھاھنا، و ما تناكر منھا ثم اختلف ھاھنا و ان روحى انكر  خلقت قبل االبدان بالفي عام ثم اسكنت الھواء، فما تعارف منھا ثم ائتلف
القضیه، و كون  كان بعرض المحب علیه، و يحتمل فیھما تعدد) علیه السالم(النسبه الیه التعارف ب روحك، و قد يستفاد منھما ان

الظاھر تغاير القضیه فیھما مع ما في خبر االصبغ المتقدم  المراد بالتعارف في ھذا ما ھو لسائر االرواح من تواصل و نحوه، كما ان
اجاب كل ) السالم علیه(يمكن تحقق كال االمرين، فمقتضى الجمیع انه التعارف، و قد مر فیما ذكرنا انه  الختالفه عنھما في عالم

  ھى ارواح آحاد الناس ال النفوس الكلیه او المالئكه كما قیل احد بما يناسبه، و على كل فالظاھر من ھذه االخبار ان االرواح انما
عدوه بسبب تعارف االرواح كما ھو صريح ھذه  من من غیره بمعرفه محبه) علیه السالم(فما وجه اختصاص امیرالمؤمنین : ان قیل ]

 كان متوسما اى متفرسا، وقد قال هللا تعالى) علیه السالم(بعض اخبار الباب من انه  يظھر وجھه مما ورد ايضا في: االخبار؟ قلت
حوه، و انه روى في الكافي و ياتى ن وانه عرض علیه المحب بعد خلق االرواح، كما مر في خبر» ان في ذلك آليات للمتوسمین»

ان شیعتنا من : قال على المنبر) علیه السالم(حديث آخر عن االصبغ ايضا عنه  البصائر واالختصاص قبل حديث االصبغ المذكور في
لما تفل في عینى و ) و آله و سلم صلى هللا علیه(مخزونه قبل ان يخلق هللا آدم بالفي عام وانى ال عرفھم الن رسول هللا  طینه

  .الحديث. صديقه من عدوه اللھم اذھب عنه الحر والبرد و بصره: رمد قالكنت ا
في الباب المذكور ) علیه السلم(ورد عنه  و اما سائر الناس فقد حصل لھم بذاك التعارف شى ء من الحب والبغض المرموزين كما

 لموده و تتناجى بھا، و كذلك ھى في البغض فاذاان القلوب جنود مجنده تتالحظ با: لبنیه من البحار انه لما احتضر قال فیما اوصى
  [.منه الیكم فاحذروه احببتم الرجل من غیر خیر سبق منه الیكم فارجوه، و اذا ابغضتم الرجل من غیر سوء سبق

خاصا  في بحار االنوار بابا) رحمه هللا تعالى) والحاصل ان النصوص بتقدم خلق االرواح على االجساد كثیره جدا، و عقد المجلسى
  بذلك

قريبه من التواتر و ھو كذلك قطعا، فقد اورد في  و ذكر فیه انھا.] من الطبعه الحديثه 61في المجلد الرابع عشر و ھو في الجزء  ]
ذكره،  مصرحه بذلك بھذا اللفظ او نحوه، و اسانید جمله منھا قويه، كما اشرنا الى بعضھا عند ھذا الباب خمسه عشر حديثا او اكثر

نتف و جوامع من الروايه في الواليه من كتاب  ھا صحیح او حسن كالصحیح، مثل ما رواه عن الكافي، و ھو موجود فیه في بابو بعض



: يقول) علیه السالم(عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بكیر بن اعین كان ابوجعفر  الحجه عن محمد بن يحیى عن احمد بن محمد
صلى هللا علیه و آله و (بالربوبیه و لمحمد  واليه لنا وھم ذر يوم اخذ المیثاق على الذر باالقرار لهتعالى اخذ میثاق شیعتنا بال ان هللا
امته في الطین و ھم اظله، و خلقھم من الطینه ) صلى هللا علیه و آله و سلم(محمد  على) عز و جل(بالنبوه، و عرض هللا ) سلم
صلى هللا علیه و آله و (رسول هللا  ابدانھم بالفي عام و عرضھم علیه و عرفھم خلق منھا آدم، و خلق هللا ارواح شیعتنا قبل التى
  و عرفھم علیا و نحن نعرفھم في لحن) سلم
المیثاق من جزئه الثانى، و في محاسن البرقى باب  يعرفھون ما راوا في) علیھم السالم(و نحوه في البصائر باب ان االئمه . القول

 (علیه السالم(المحاسن بعده انه رواه ايضا عثمان بن عیسى عن ابى الجراح عن ابى جعفر  ذكر في المیثاق من كتاب الصفوه، و
الباب المذكور ما ھو صريح في ذلك، كما  و ايضا في البحار في باب حقیقه النفس والروح قبل. و كل قلب يحن الى بدنه: و زاد فیه

و باب  25من الجزء ) علیھم السالم(و باب بدو ارواح االئمه  15من الجزء  )و سلم صلى هللا علیه و آله(اورد في باب خلق النبى 
نصوصا كثیره في الغايه تدل  57الجزء  و باب حدوث العالم و بدو خلقه من 35من الجزء ) علیه السالم(والده امیرالمؤمنین  تاريخ

  (علیھم السالم(على تقدم خلق ارواحھم و انوارھم 
يا مفضل اما علمت ان هللا : قال) علیه السالم) عن كتاب العلل باسناده عن االمام الصادق 15في الجزء  فمن امثالھا ما اورده ]

الخلق  و ھم ارواح قبل خلق) علیھم السالم(و ھو روح الى االنبیاء ) هللا علیه و اله و سلم صلى(تبارك و تعالى بعث رسول هللا 
و روى فیما ذكر من الجزء . قسیم الجنه والنار) السالم علیه(باب ان امیرالمؤمنین  39الحديث اورده بتمامه في الجزء . بالفي عام

) عز و جل) ان اول ما خلق هللا) صلى هللا علیه و آله و سلم(قال رسول هللا ) علیه السالم(الرضا  عن كتاب العیون عن االمام 57
  .ارواحنا فانطقنا بتوحیده و تحمیده ثم خلق المالئكه الخبر

فوقه في اخبار تقدم خلق االرواح على االجساد  فالحق ان دعوى التواتر المعنوى بل.] ياتى تمامه عند تعرضنا لبعض اخبار البابو 
  .قريبه جدا

الفرقه االمامیه ھذا القول، و ذكر في رسالته  و ھو من اجل الفقھاء و محققى) رحمه هللا تعالى(و مع ذلك انكر شیخنا المفید 
  ئل السرويهاجوبه المسا

كالمه في المقام نقله عنه في البحار باب  ھذه الرساله طبعت اوال في النجف االشرف ثم في مدينه قم مع عده رسائل له و ]
ايضا  االرواح قبل االجساد المذكور و يستفاد من كالمه ان ھذا الخبر موجود في اخبار العامه و باب خلق 5الطینه والمیثاق من الجزء 

و » و يسئلونك عن الروح«تفسیره لقوله تعالى  عثر على ذلك مسندا في كتبھم نعم اشار الیه الفخر الرازى في آخرلكنى لم ا
و «من سوره الحجر و رواه السیوطى في الدر المنثور في قوله تعالى «فیه من روحى  و نفخت«اآللوسى في تفسیر قوله تعالى 

وقد : الخبر بذلك من اآلحاد، قال ان.] بن كعب القرظى و ابى بن كعب موقوفاعن محمد » اخذ ربك من بنى آدم من ظھورھم اذا
  روته العامه كما روته

علمه قبل اختراع االجساد، فخلق االرواح قبلھا  الخاصه ولیس مما يقطع بصحته، و ان ثبت فالمعنى ان هللا تعالى قدر االرواح في
وال  ا باالحداث يكون بعد خلق االجسام والصور، واال لكانت االرواح تقوم بانفسھاوالخلق لھ خلق تقدير في العلم ولیس بخلق لذواتھا

نعلم احوالنا بعد خلق االجساد، و ھذا محال  تحتاج الى آالت تحتملھا، ولكنا نعرف ما سلف لنا من االحوال قبل االجساد، كما
  رسالته و ذكر نحو ذلك ايضا في. الخفاء بفساده

في .] 61باب حقیقه النفس والروح من الجزء  طبوعه مع رسالته اوائل المقاالت و حكى كالمه فیھا في البحارھذه الرساله ايضا م ]
 الوجه للخبر على تقدير صحته ان هللا تعالى خلق المالئكه قبل البشر بالفي عام، فما شرح عقائد الصدوق اال انه ذكر فیھا ان

بعد خلق البشر، ولیس االمر كما ظنه  شر، و ما لم يتعارف منه اذ ذاك اختلفتعارف منھا قبل خلق البشر ائتلف عند خلق الب
الشیعه، فتوھموا ان الذوات الفعاله الماموره والمنھیه كانت مخلوقه في الذر  اصحاب التناسخ و دخلت الشبھه فیه على حشويه

في الرد على ما قاله شیخنا  ھا الى آخر كالمهتعقل و تفھم و تنطق، ثم خلق هللا لھا اجسادا من بعد ذلك فركبھا فی تتعارف و
االرواح من رساله االعتقادات، و فیه الطعن على اصحابنا المتعلقین باالخبار  في باب االعتقاد في النفوس و) علیه الرحمه(الصدوق 

  الذھن ببعد
  .لمعانیھا و قله فطنه و ترك النظر في اسنادھا وعدم الفرق بین حقھا وباطلھا والتحصیل
اجماال مع االشاره الى تفصیله، وقد اورد ھو بعض ما  ولكن يرد علیه اوال ان ما ذكره من كون االخبار المذكوره آحادا ممنوع، كما بیناه

  واالختصاص المنسوب الیه، ففى االول ورد في ذلك في كتابه االمالى
] 77الحديث  40من الجزء ) علیه السالم) لمؤمنینفي المجلس الثالث عشر و رواه عنه في البحار باب جوامع مناقب امیرا ]

 خلق االرواح) عز و جل(ان هللا ): صلى هللا علیه و آله و سلم(التیھان قال رسول هللا  باسناده عن الصحابى الجلیل ابى الھیثم بن
واطاعنى من الرجال روح من سلم على  قبل االجساد بالفي عام و علقھا بالعرش وامرھا بالتسلیم على والطاعه لى، و كان اول

علیه (في حديث المیرالمؤمنین ) علیه السالم(رواه عن ابى جعفر الباقر  و من الثانى ما). علیه السالم(على بن ابى طالب 
): علیه السالم(بالكھانه، فقال  ما اعرفك: امراه لم ترض بقضائه لزوجھا، فنسبھا الى ھنات، فقال له عمرو بن الحريث مع) السالم

االبدان بالفي عام، فلما ركبھا في ابدانھم كتب بین اعینھم كافر و مومن، الى ان  ا لیست بالكھانه ولكن هللا خلق االرواح قبلانھ
المتوسم ثم انا من ) علیه و آله و سلم صلى هللا(فكان رسول هللا » ان في ذلك آليات للمتوسمین«: ثم انزل بذلك قرآنا، فقال :قال

  .بعده الحديث
البدن كالھواء، كما مر في عده نصوص، و صرح  نیا ال دلیل عقال على استحاله تقوم الروح بنفسھا، او تعلقھا بشى ء آخر غیرو ثا

قل » معلومه لنا، و معرفتھا بالكنه والصفات خارجه عن امكان البشر، كما قال هللا تعالى بنحوه في غیرھا، فان حقیقه الروح غیر
  الروح من امر ربى و ما

والنصوص الكثیره الوارده في احوال النوم  فكما انه بعد موت الجسد حى باق بمقتضى آيات القرآن» تیتم من العلم أال قلیالاو
 معرفتنا لما سلف منھا الجل ان حكمه هللا تعالى جرت على ان يكون التذكر لالحوال والموت يمكن ان يكون قبل خلقه كذلك، و عدم

كثیرا مما مضى علیه في شبابه، مع انه  یه، و لذا اليذكر االنسان ما مضى علیه في حال الطفوله والماضیه باسباب ظاھريه طبیع
  .«يوم يتذكر االنسان ما سعى«تعالى  يذكرھا بعد الموت في االخره، كما قال هللا

انه اجنبى عنه ظاھرا، فان القول  بالتناسخ، والحال ھذا و يظھر منه في كالمه المذكور ان القول يتقدم خلق االرواح من لوازم القول
او القول  في معاد البحار انما ھو بانكار الحشر والمعاد الجسمانى والجنه والنار،) رحمه هللا) بالتناسخ الباطل كما حكاه المجلسى

ساله بعد بابین على ذلك اصال، بل صرح في ھذه الر في الباب المذكور دالله) رحمه هللا(بقدم االرواح، ولیس فیما ذكره الصدوق 
تعارض  به فھو كافر النه انكار للجنه والنار، و على كل فالوجوه العقلیه الستحاله شى ء انما آخرين ببطالن التناسخ، و ان من دان

اورد على أصل المعاد مثل شبھه اآلكل والماكول  النصوص الشرعیه اذا كانت موجبه للعلم بھا، واما ان كانت محض شبھه كبعض ما
الى  يعلم رمز بطالنھا ورودت النصوص واالدله الشرعیه على خالفھا، كان الالزم ھو الركون ھا في بعض مسائل التوحید اذا لمو نحو

  .االدله الشرعیه والتمسك بھا و دفع الشبھات عن النفس بذلك
اجماال، لكن لم يعلم كنھه و ) سالمعلیھم ال) فتحصل من جمیع ذلك ان عالم االرواح قبل االجساد ثابت بالقطع من آثار اھل البیت

علیھم ) يعبر عنه بعالم االشباح لما ياتى في بعض االخبار من ان ارواح االئمه او انوارھم كیفته و افعاله و احواله تفصیال، و قد
  كانت اشباح نور) السالم

  .اى صورا نوريه
  في كتابه الكشكول (رحمه هللا(ائى وللشیخ الرئیس ابن سینا قصیده معروفه في الروح اوردھا شیخنا البھ

االنوار و شرحھا و ذكر من آخره ان الجواب  و اوردھا العالمه الجلیل السید عبدهللا الشبر في الجزء الثانى من كتابه مصابیح ]
  :اولھا [.الحقیقى عن آخرھا ھو ما في الخبر التالى

  فراقك فھى ذات تفجع كرھت لى كره الیك و ربماوصلت ع عارف محجوبه عن كل مقله ھبطت الیك من المحل االرفع ·
  فراقك فھى ذات تفجع كرھت كرھت فراقك فھى ذات تفجع تتبرقع و ھى التى سفرت و لم و رقاء ذات تعزز و تمنع ·



ن تدخل ان روح آدم لما امرت ا) علیه السالم) في البحار باب حقیقه النفس والروح عن قرب االسناد باسناد قوى عن االمام الباقر ]
  .كرھا فیه كرھته، فامرھا ان تدخل كرھا و تخرج

ء تعلقت بالبدن بعد ما كانت في ارفع محل،  ثم ذكر بعض احوال الروح و كیفیه تعلقھا بالبدن، و ذكر في آخرھا ما حاصله الى شى
  :قبل حصوله غالبا، ثم قال فان كان لحصول كمال لھا فلم تفارق البدن

  عنه فنار العلم ذات تشعشع احصانعم برد جواب ما انا ف ·
  عنه فنار العلم ذات تشعشع عنه فنار العلم ذات تشعشع ·

  (رحمه هللا تعالى(ھذا و يظھر جوابه مما رواه شیخنا الصدوق 
قال  باسناده عن عبدهللا بن الفضل الھاشمى،.] المذكور و رواه عنه في البحار الباب 13والعلل الباب  62في كتابى التوحید الباب  ]

: ارفع محل؟ فقال الى عله جعل هللا تعالى االرواح في االبدان بعد كونھا في ملكوته االعلى في): السالم علیه(قلت البى عبدهللا 
فجعلھا ) عز و جل(نزع اكثرھا الى دعوى الربوبیه دونه  ان هللا تعالى علم ان االرواح في شرفھا و علوھا متى تركت على حالھا

  بعض و رفع لھا في ابتداء التقدير نظرا لھا و رحمه بھا، واحوج بعضھا الى بعض، و علق بعضھا على ان التى قدرھابقدرته في االبد
منذرين يامرونھم بتعاطى العبوديه  بعضھا فوق بعض درجات، و كفى ببعض، و بعث الیھم رسله واتخذ علیھم حججه مبشرين و

نصب لھم عقوبات في العاجل وعقوبات في اآلجل، و مثوبات في العاجل و مثوبات  و والتواضع لمعبودھم باالنواع التى تعبدھم بھا،
بذلك انھم مربوبون و عباد  لیرغبھم بذلك في الخیر، و يزھدھم في الشر، و لیذلھم بطلب المعاش والمكاسب، فیعلموا في اآلجل

علیه (يامنوا من النزوع الى ما لیس لھم بحق، ثم قال  جنه الخلد، و مخلوقون و يقبلوا على عبادته، فیستحقوا بذلك نعیم االبد و
فیھم اال محبا للعلو على غیره  الفضل ان هللا تبارك و تعالى احسن نظرا لعباده منھم النفسھم، اال ترى انك الترى يا ابن) السالم

، و منھم من قد نزع الى دعوى قد نزع الى دعوى النبوه بغیر حقھا حتى ان منھم لمن قد نزع الى دعوى الربوبیه، و منھم من
المتناوبه علیھم والموت  مع ما يرون في انسفھم من النقص والعجز والضعف والمھانه والحاجه والفقر واآلالم االمامه بغیر حقھا،

الناس انفسھم اليفعل بعباده اال االصلح لھم، وال يظلم الناس شیئا ولكن  الغالب لھم والقاھر لجمیعھم، يا ابن الفضل ان هللا تعالى
  .يظلمون

في ھذا الحديث ) علیه السالم(االمام الصادق  نزع بصیغه المجھول اى اشتاق او مال، وال يخفي ان ما ذكره) علیه السالم(قوله 
یه الغیب العلوم الغیبه االلھیه التى يشھد علیھا الوجدان والفطره البشريه انما ھو من العلوم في شان النفوس البشريه انما ھو من

مائله الى التكبر والطغیان اذا زالت عنھا اآلالم، كما ذكره  االلھیه التى يشھد علیھا الوجدان والفطره السلیمه لما ترى انھا بطبعھا
ما كان يدعو الیه  و اذا مس االنسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمه منه نسى«: القرآن، فقال هللا تعالى في مواضع من

االرفع خالیه عن االلم واالبتالء كان طغیانھا اكثر، ولیس كونھا  فلو كانت ثابته في محلھا» جعل ) اندادا لیضل عن سبیلهمن قبل و 
  ھناك عاصما لھا، فان

 السماء، و معذلك استكبر من بینھم و كفر با)، ابلیس اللعین اقام كثیرا في المالئكه المقربین، و كان يرى آيات هللا الكبرى في
 و كانه من ھذا الحديث الشريف اخذ شیخنا محمد جواد البالغى النجفي. من رذائل الشیطان فنعوذ به من الزلل والطغیان و عصمنا

  :قصیدته لمعارضه قصیده ابن سینا مجیبا له عن سواله المذكور فقال) قدس سره)
تنحو  تبعت سبیل الرشد نحو االنفع .«یهارجعى الى ربك راضیه مرض» يعنى قوله تعالى نعمت بان جائت بخلق المبدع ·

  ھذا ھداك و ما تشائى فاصنع ھذا ھداك و ما تشائى فاصنع السبیل الى المحل االرفع
ھذا  نوديت نعمت بنعماء الوجود و هللا سواھا والھمھا فھل يالیتھا خلقت ال نفع غايه ثم السعاده ان يقول لھا ارجعى ·

  ھداك و ما تشائى فاصنع
  :في آخرھاالى ان قال 

  أن يع) يسألونك(جوابه في  و كم قائل فیھا يقول وسائل ·
  أن يع) يسألونك(و جوابه في  أن يع) يسألونك(و جوابه في  ·

  .(علیه الرحمه(و ھى مطبوعه تلو تعلیقته على مكاسب شیخنا االنصارى 
قبل ھذه النشاه الدنیويه، و جعل ) علیه السالم) و ھناك عالم آخر يسمى بالذر والمیثاق، فقد ورد ان هللا تعالى اخرج ذريه آدم

 واالخبار بذلك من طرق الخاصه. المیثاق لنفسه بالربوبیه، واشھدھم بذلك على انفسھم فیھم آله النطق واالدراك، فاخذ منھم
اخذ ربك من بنى واذ «فسروا قوله تعالى  والعامه كثیره، و نسب القول به الى جل اھل الحديث و جماعه من المفسرين، و بذلك

 اآليه، ولكن انكره جماعه من اھل النظر و اولوا اآليه» الست بربكم قالوا بلى آدم من ظھورھم ذريتھم و اشھدھم على انفسھم
  باالستعاره والتمثیل لما فیھا من القرينه اللفظیه كما نذكر، و لوجوه عقلیه او

علیھم في تلك النشاه من المیثاق و ان صلب آدم  لمفروض انھم نسوا ما اخذخارجیه مثل ان الحجه التتم في الدنیا اال بالتذكر، وا
في  اوالد اوالده انما تحدث في اصالب آبائھم بالتغذى من المواد االرضیه، ولم تكن موجوده اليسع جمیع ذرات ولده، و ان ذرات

  .صلب آدم، و غیر ذلك مما ذكر في تفسیر الرازى و غیره
ھذا الحديث ان هللا تعالى اخرج الذريه من  ان الصحیح من: في رسالته اجوبه المسائل السرويه) رحمه هللا(و قال شیخنا المفید 

 علیه(وانما فعل هللا تعالى ذلك لیدل آدم : بعضھم نورا اليشوبه ظلمه، الى ان قال ظھر آدم كالذر فمال بھم االفق، و جعل على
لیزداد آدم يقینا بربه، و يدعوه ذلك الى التوفر  ه و سلطانه و عمله بالكائن قبل كونهعلى العاقبه منه، و يظھر له من قدرت) السالم

التناسخیه  التى جائت بان ذريه آدم استنطقوا في الذر فاخذ علیھم العھد فاقروا، فھى من اخبار واما االخبار: على طاعته، ثم قال
  .ه و ھو طويلالى آخر كالمه في ذلك و في تاويل اآليه بالمجاز واالستعار

كثیره جدا ال سیما من طرق االمامیه، و اسناد  ھذا ولكن الحق ثبوت ھذا العالم ايضا على الوجه االول، الن النصوص الوارده فیه
ھنا  وال يبعد دعوى التواتر المعنوى فیھا، و ھى مبثوثه في اصولنا االربعه و غیرھا، فنذكر عده منھا معتبره و داللتھا علیه ظاھره،

  .زرا يسیرا منھان
االيمان والكفر، والصدوق في كتابه التوحید في باب  في الكافي باب فطره الخلق عالى التوحید من كتاب) رحمه هللا(فروى الكلینى 

و اذ «): و جل عز(عن قول هللا ) علیه السالم(سالت ابا جعفر الباقر : الصحیح عن زراره بن اعین قال مثل ما في الكافي باسنادھما
اخرج من ظھر آدم ذريته الى : قال» قالوا بلى اخذ ربك من بنى آدم من ظھورھم ذريتھم و اشھدھم على انفسھم الست بربكم

  اراھم يوم القیامه، فخرجوا كالذر فعرفھم و
كل مولود يولد  ):صلى هللا علیه و آله و سلم) قال رسول هللا: و لوال ذلك لم يعرف احد ربه، و قال) في نسخه التوحید صنعه(نفسه 

ولئن سالتھم من خلق السماوات واالرض لیقولن «خالقه كذلك قوله تعالى ) عز و جل) يعنى على المعرفه بان هللا. على الفطره
اآليه بدون » ولئن سالتھم«قوله تعالى  و لوال ذلك ما عرف احد ربه، و ذلك: و رواه في تفسیر العیاشى عند اآليه االولى، وفیه «هللا

  .كل مولود الخ) علیه السالم(قوله 
الخلق باسنادھما القوى عن حبیب  عله خلق 9و في الكافي في ابواب طینه المؤمن من الكتاب المذكور والعلل الباب 

من ) علیه السالم(لما اخرچ ذريه آدم ) عز و جل(ان هللا : يقول) السالم علیه(سمعت ابا جعفر يعنى الباقر : السجستانى قال
صلى هللا (بنبوته محمد بن عبدهللا  علیھم المیثاق بالربوبیه له، و بالنبوه لكل نبى، فكان اول من اخذ علیھم المیثاق ذظھره لیاخ

يا رب ما اكثر ذريتى : ماذا ترى، فنظر الى ذريته و ھم ذر قد ملووا السماء، قال انظر: ثم قال هللا تعالى آلدم) علیه و آله و سلم
اليشركون بى شیئا و ھم يؤمنون برسلى و  يعبدوننى): عز و جل(يد منھم باخذك المیثاق علیھم؟ قال هللا ما خلقتھم فما تر والمر

اعظم من بعض، و بعضھم له نور كثیر، و بعضھم له نور قلیل، و بعضھم لیس له نور؟  يا رب فمالى ارى بعض الذر: يتبعونھم، قال
هللا تعالى عن سر اختالفھم في  الحديث و فیه سوال آدم من. ل حاالتھمكذلك خلقتھم ال بلوھم في ك): عز و جل(هللا  فقال

  .ذلك من عمله بالمصالح االعمار واالرزاق و سائر حاالتھم و ما قاله تعالى في
حج : قال) رضى هللا تعالى عنه(الخدرى  طبعه النجف عن ابى سعید 91ص  2في امالیه ج ) رحمه هللا(و روى شیخنا الطوسى 

  حاذى الحجر االسود فاستمله و قبله لخطاب في امرته، فلما افتتح الطوافعمر بن ا



بك حفیا، و لوال انى رايته ) علیه و آله و سلم صلى هللا(اقبلك وانى العلم انك حجر التضر وال تنفع، ولكن كان رسول هللا : و قال
الحسن؟  فبم قلت ذلك يا ابا: نه لیضر و ينفع، قال عمربلى وهللا ا: فقال) علیه السالم) يقبلك ما قبلتك، و كان في الحجیج على

اآليه و » واذ اخذ ربك من بنى آدم«الكتاب؟ قال قوله تعالى  اشھد انك لذو علم بكتاب هللا فاين ذلك من: بكتاب هللا تعالى، قال: قال
الرب و انھم  مھم العقل و قررھم انهخلق آدم مسح ظھره فاستخرج ذريته من صلبه في ھیئه الذر، فالز اخبرك ان هللا تعالى لما

يعلم انھم في ذلك في منازل مختلفه، فكتب اسماء ) و جل عز(العبید، فاقروا له بالربوبیه، و شھدوا على انفسھم بالعبوديه، وهللا 
لمن  اشھد: لهافتح فاك ففتح فالقمه ذلك الرق، ثم قال : يومئذ عینان و شفتان و لسان، فقال عبیده في رق، و كان لھذا الحجر

  .الحديث. وافاك بالموافاه يوم القیامه
العیاشى عند اآليه عن عبدهللا بن  كتاب المناسك باسناده عن ابى سعید الخدرى، و تفسیر 1و نحوه في مستدرك الحاكم ج 

  الحلبى
) علیھماالسالم(فر و ابى عبدهللا عن ابى جع [ [.في تفسیر البرھان عبدهللا الكلبى واالظھر عبیدهللا الحلبى كما في حج البحار ]

في ذاك  قال لعمر بن الخطاب) علیه السالم(بل ورد فیھما ان علیا ) علیه السالم(من ظھر آدم  اال انه لم يصرح فیھما باخراج الذريه
  .تب في رق والقمه الحجرالعبید، فاخذ علیھم المیثاق، و ك ان الذريه اقروا ) تعالى بانه الرب وانھم: الموقف بعد تالوه االيه علیه

البرھان والصافي باسناد صحیح عن ابن  كما في التفسیر المنسوب الیه و تفسیر) رحمه هللا(و روى على بن ابراھیم القمى 
نعم ): علیه السالم(معاينه كان ھذا؟ قال : اآليه قلت» و اذ اخذ ربك«تعالى  في قوله) علیه السالم(مسكان عن ابى عبدهللا 

  معرفه و نسوا الموقفال فثبتت
فما كانوا «الذر ولم يومن بقلبه فقال تعالى  و سیذكرونه، و لوال ذلك لم يدر احد من خالقه و رازقه، فمنھم من اقر بلسانه في

  «لیومنوا بما كذبوا به من قبل
الخلق من كتاب مصابیح الظلم  البرقى باب بدو و في محاسن.] »به«بدون لفظه  101و سوره االعراف االيه  74سوره يونس االيه  ]

  (عز و جل(كان معاينه ) : في ھذه االيه قال) السالم علیه(باسناده الصحیح عن زراره عنه 
المعاينه مجاز عن المواجھه بالخطاب اى خلق  :في البحار في كتاب العدل والمعاد في بیان الحديث) رحمه هللا(قال المجلسى  ]

تعالى  واثبت االقرار في صدورھم، و لوال ذلك ما عرف احد خالقه وال رازقه و ھو قول هللا م المعاينهفانساھ.] الكالم قباله وجھھم
سالت اباجعفر : باسناد موثق عن زراره قال (علیه الرحمه(و في كتاب العلل للصدوق . »ولئن سالتھم من خلقھم لیقولن هللا«
 و سیذكرونه يوما، و لوال ذلك لم يدر) الموقف خ ل(ت المعرفه و نسوا الوقت ثبت: قال االيه) عز و جل(عن قول هللا ) علیه السالم(

وقد تقدم بعض ما دل على ذلك ايضا ) علیھماالسالم) و نحوھما في تفسیر العیاشى عن زراه عنھما. احد من خالقه و ال من رازقه
  .قوى بعضھا صحیح و بعضھا موثق او) ھماالسالمعلی(العلل والكافي والمحاسن باسانید عنھما  في اخبار تقدم خلق االرواح عن

ففى الكافي ) علیه السالم(االولیه قبل خلق آدم  ھذا و يستفاد ايضا من عده نصوص اخر ان اخذ المیثاق على الذر كان من الطینه
  (علیه السالم(زراره ان رجال سال اباجعفر  ابواب طینه المومن باسناده الصحیح عن

االيه » واذ اخذ ربك من بنى آدم«): عز و جل) عن قول هللا.] الخ) علیه السالم(اره ان رجال سال ابا عبدهللا في العیاشى عن زر ]
 فصب علیھا الماء العذب) علیه السالم(قبضه من تراب التربه التى خلق منھا آدم  قبض) عز و جل(حدثنى ابى ان هللا : فقال

  الفرات، ثم تركھا اربعین صباحا، ثم
فعركھا عركا شديدا، فخرجوا كالذر من يمینه و  ا الماء المالح االجاج فتركھا اربعین صباحا، فلما اخترمت الطینه اخذھاصب علیھ

  .يدخلوھا النار، فدخل اصحاب الیمین فصارت علیھم بردا و سالما، و ابى اصحاب الشمال ان شماله، وامرھم جمیعا ان يقعوا في
ارسل ) علیه السالم(لما اراد ان يخلق آدم ) جل عز و(ان هللا ) علیه السالم(بى عن ابى عبدهللا و فیه ايضا باسناد صحیح عن الحل

 ثم فرقھا فرقتین بیده، ثم ذراھم فاذا ھم يدبون، ثم رفع لھم نارا فامر اھل الشمال ان الماء على الطین، ثم قبض قبضه فعركھا،
النار فكانت علیھم بردا و ) عز و جل(فامر هللا  اھل الیمین ان يدخلوھا فدخلوھا يدخلوھا فذھبوا الیھا فھابوھا فلم يدخلوھا، ثم امر

فاعادھم طینا و خلق  ادخلوھا فذھبوا فقاموا ولم يدخلوھا،: ربنا اقلنا فاقالھم، ثم قال لھم: قالوا سالما، فلما راى ذلك اھل الشمال
المروى فیه بعد ابواب طینه ) علیه السالم(عبدهللا بن سنان عنه  و ھو صريح فیما ذكرنا، و نحوه ما في خبر. منھا آدم الحديث

  .(علیه السالم(كونوا طینا باذنى فخلق منه آدم : فقال تعالى لھم المؤمن حیث ان فیه
في المرآه كتاب ) رحمه هللا(المجلسى  و مقتصى الجمع بین ھذه النصوص ھو القول بتكرر اخراج الذر واخذ المیثاق، كما حكى

و يوديه ما في تفسیر ) علیھم السالم(االسترابادى فیما فھمه من روايات االئمه  ه باب نتف و جوامع مثل ذلك عن المحدثالحج
ھذا نذير من النذر «) عز و جل) عن قول هللا) علیه السالم(ابراھیم باسناده عن على بن معمر عن ابیه سالت اباعبدهللا  على بن

فامن ) صلى هللا علیه و آله و سلم(االول، فاقامھم صفوفا قدامه بعث هللا محمدا  ا ذرا الخلق في الذران هللا تعالى لم: قال» االولى
حیث دعاھم الى ) هللا علیه و آله و سلم صلى(يعنى به محمدا » ھذا نذير من النذر االولى«قوم و انكره قوم، فقال هللا تعالى  به

  هللا
) صلى هللا علیه و آله و سلم(باب ان رسول هللا  صار من اوله في بصائر الدرجات الجزء الثانىو نحوه باخت. في الذر االول) عز و جل)

  .عرف ما راى في االظله والمیثاق
تقديره في علم هللا، او تسويته قبل نفخ الروح فیه  وقد يحتمل ان يكون المراد بظھر آدم في االخبار االولى طینته االولیه، و بخلقه

تأويل  غیرھا بذلك و يحمل ما في بعضھا من قول آدم و سواله على غیر ظاھره كلسان الحال لكنه وص المذكوره وفیجمع بین النص
عالم الذر باالستعاره والتمثیل و ان المراد استنطاق  بعید الداعى الیه و ابعد منه تاويل جمیع ھذه النصوص و نحوھا الوارده الثبات

تعالى من  ستعداد ذواتھا حینما كانت نفوسھم في اصالب عقلیه و معادن اصلیه، و مكنھا هللاو ا حقائق بنى آدم بالسنه قابلیتھا
فقال لھا ولالرض اتیا طوعا او «بالقول نظیر قوله تعالى  العلم بربوبیته و اعطاھا شھود ھوياتھم فصار ذلك بمنزله االشھاد واالقرار

مناف لوجوب  و) علیھم السالم(طرح لظواھر كلمات اھل البیت المعصومین  فان ھذا النحو من التاويل «كرھا قالتا اتینا طائعین
البحار باب الطینه والمیثاق من الجزء الخامس بعد نقل  في) رحمه هللا(قال المجلسى . التعبد بھا مع عدم لزوم محذور عقلى فیه

طرح تلك  على طرح خبر واحد فكیف يمكن بامثالھا ان بتلك الدالئل الضعیفه اليمكن االجتراء: ذلك في) علیه الرحمه(كالم المفید 
  .االخبار الكثیره والموافقه لظاھر اآليه الكريمه

والسنه نطقھا على نحو ما لالنسان في ھذه  نعم اليمكن الحد منا ادعاء العلم بكلیفیه اخراج الذرات و حقیقه وجودھا وصورھا
في  يقتضى ذلك جواز انكار اصلھا او تاويل النصوص بغیر ظاھرھا سیما و اناالجسام، لكن ال النشاه الدنیويه و غیر ذلك من صفات

  بعضھا ما ال يقبل
جعل فیھم : سئل كیف اجابوا و ھم ذر فقال) السالم علیه(التاويل المذكور اصال، مثل ما رواه في الكافي و غیره ان االمام الصادق 

شى ء  سئل انھم قالوا بالسنتھم قال نعم و بقلوبھم فقیل له و اى) السالمعلیه (العیاشى انه  و في تفسیر. ما اذا سالھم اجابوه
ذلك واالطالع على كثره ھذه االخبار و تواترھا و  و من اراد التوسع في. صنع منھم ما اكتفي به): علیه السالم(كانوا يومئذ قال 

  و باب نكت من التنزيل في الواليه باب العرش والكرسى من كتاب التوحید، مبلغ مفادھا فلیراجع الكافي والوافي
في الوافي ھذه الروايات في باب ما نزل فیھم و  اورد في الكافي في ھذا الباب روايات فسر فیھا بعض االيات بالمیثاق، و قد اورد ]

باب  و.] با على حدهھذا الباب ما ورد في اخذ المیثاق بواليتھم، و في الوافي عقد لذلك با في اولیائھم، كما اورد في الكافي بعد
كتاب االيمان والكفر، و ما ورد في بدو حجر  اخذ المیثاق بواليتھم من كتاب الحجه و ابواب طینه المومن والكافر و ما بعدھا من

 و في بدو خلق االنسان من كتاب النكاح، و. ورد في عزل الرجل عن زوجته عند الجماع االسود و عله استالمه من كتاب الحج و ما
والجزء الخامس باب الطینه والمیثاق، والجزء  ع البحار الجزء الثالث من طبعته الجديده باب الدين الحنیف والتعريف في المیثاق،راج

و  على االنبیاء واخذ میثاقھم، والجزء السابع والستین باب طینه المومن،) علیھم السالم) السادس والعشرين باب تفضیل االئمه
  .مطابقه او المناسبه لما ذكر من الكافيغیر ذلك من االبواب ال

والخازن والدر المنثور، فقد حكى فیھا عن ابن  و راجع ايضا تفسیر البرھان في االيه المباركه، و من كتب العامه تفسیر الطبرى
 من التصريح) سلمصلى هللا علیه و آله و (غیرھم تفسیر االيه بذلك لما رووه عن النبى  عباس و ابن مسعود و ناس من الصحابه و

  بھذا التفسیر، فعن ابن



  (رضى هللا عنه(عباس 
المنثور و كنز العمال كتاب خلق العالم عن النسائى  رواه عنه ابن حنبل في مسنده والطبرى في تفسیره باالسناد و رواه في الدر ]

المیثاق  اخذ هللا: قال)  علیه و آله و سلمصلى هللا(عن النبى ).] صلى هللا علیه و آله و سلم) والحاكم والبیھقى عنه عن النبى
  يديه كالذر، ثم كلمھم قبال من ظھر آدم بنعمان يعنى عرفه، فاخرج من صلبه كل ذريه ذراھا، فنثرھم بین

الى قوله » الست بربكم قالوا بلى شھدنا» قال.] »فتال«اى معاينه كما مر في بعض رواياتنا و مر معناه، و في نسخه البرى  ]
  .«بما فعل المبطلون«ى تعال

بنى آدم من ظھور بنى آدم ال اخذ ذريه آدم من  ھذا و اما ظاھر االيه المباركه فقد يقال بانه اجنبى عن ذلك، الن مفادھا اخذ ذريه
 شاكمكما ان«و قال في آيه اخرى » و كنا ذريه من بعدھم«قال تعالى في آخر ھذه االيه  صلبه، وان معنى الذريه ھو االوالد، كما

  االولیه لم يكن اوالدا له و لذلك اختار جماعه اول خلقه او في طینته) علیه السالم(و ما كان في صلب آدم » من ذريه قوم آخرين
فیما حكاه عنه في البحار باب الطینه ) عنه رضى هللا(في اجوبه المسائل السرويه والسید المرتضى ) رحمه هللا(كشیخنا المفید  ]

آشوب في كتابه متشابه القرآن، و نسب في تفسیر الرازى والخازن ھذا المعنى  مخشرى في الكشاف، و ابن شھروالمیثاق، والز
ھذه الدنیا جیال بعد جیل  ان معنى االيه اخراج اوالد بنى آدم من اصالب آبائھم و خلقھم من نطفھم في.] النظر الى اصحاب

كثیرا منھم قد مضى زمانھم حین نزول االيه، فیقاس علیھم من  ى الجل انالظاھره في الزمان الماض» اذ اخذ«والتعبیر بلفظه 
من معرفه  انفسھم اشاره الى ما جعل فیھم من قوه العقل و قدره االدراك، و جبلوا علیه في الفطره ياتى بعدھم، واشھادھم على

  خالقھم و رازقھم، و نصب لھم من الدالئل و آثار الصنعه على ان لھم
من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم  قل«قد اضطروا جمیعا الى االعتراف له تعالى بالربوبیه كما قال تعالى محدثا بحیث 
 وال ريب ان ذلك من. و غیر ذلك من االيات الكثیره» خلقھم لیقولن هللا فانى يوفكون و لئن سئلتھم من«و قال تعالى » سیقولون )

فااليه بما انھا وارده في سوره االعراف تلو  علیھا، وان لم تكن في الخارج صوره سوال و جواب،قسم االشھاد على النفس واالقرار 
 هللا تعالى به من الحجج والمواثیق، ناظره الى اتمام الحجه علیھم بانھم المسئولون عن آيات في شان بنى اسرائیل و ما ذكرھم

المستلزمه لطاعته وااليمان بالنبى ) و جل عز(من االقرار بعباده هللا  كفرھم و عصیانھم في القیامه دون اسالفھم لما ثبت علیھم
  .(صلى هللا علیه و آله و سلم(

او استعاره و تخییال بعید عن ظاھر الكالم  ان حمل االشھاد والقول في االيه على المعنى المذكور مجازا: ولكن التحقیق ان يقال
اسال من يدقنى، غیر وجیه الن ھذا كالشعر : لجدار للوتد لم تشقنى فقال الوتدا ھنا، و قیاسه على قوله بعض العرب انه قال

فاسد الن الظاھر » كرھا قالتا اتینا طائیعن فقال لھا و لالرض ائتیا طوعا او«عنه كالم هللا سبحانه، والتنظیر له بقوله تعالى  المنزه
على  شعورا و نطقا خاصا به زائدا على ما فیه من الدالله ذاتا الحیوان والجماد ادراكا و من االيات والنصوص ان لكل موجود من

فان مقھوريتھا الذاتیه » طوعا او كرھا« ) جل عز و(ولكن ال تفقھون تسبیحھم و قال «حدوثه و مقھوريته، و لذا قال هللا سبحانه 
 لى ان هللا تعالى اخرج اوال ذريه آدم منصدر االيه فیجوز كما في بعض التفاسیر حمله ع بطبعھا ال تكون اال طوعا مجازا، و اما

لكن لم يذكر في االيه اخراج ذريه آدم، ولم  ظھره، ثم اخرج من ذريته ذريتھم، و لیس معنى الذريه خاصا مما بعد الوالده في الدنیا،
  القصص يتعرض في النصوص للترتیب المذكور، كغالب
  القرآنیه حیث ال تعرض فیھا الكثر الخصوصیات

وواعدنا موسى ثالثین «انه في سوره االعراف  مع» واذ واعدنا موسى اربعین لیله«یر المقام قوله تعالى في سوره البقره و نظ ]
المعلوم  مدخلیه ذكره ھنا في غرض االحتجاج، فبھذا يحصل التوفیق بین اآليه والنصوص، و من و لعله لعدم.] »لیله واتممناھا بعشر

الرحمن «بنص صحیح كقوله تعالى ) علیه السالم) عن ظاھر االيات اذا ورد تفسیرھا عن المعصوم انه يجوز رفع الید في الجمله
  .«على العرض استوى

نصوص المقام التعرض فیھا لاليه، وال تنافي  ان كثیرا من: ثم انه بعد التنزل عن ذلك و دعوى فساد حمل االيه على ما ذكر نقول
فیھا  و اما النصوص التى ذكر. المذكور و من ھذه النصوص عالم الذر على النحو الذى تقدم ظاھربینھما، فیستفاد من االيه معناھا ال

ان للقرآن ) علیھم السالم(في احاديث اھل البیت  تفسیر االيه بذلك كبعض ما مر، فالمراد تاويلھا و بیان المعنى الباطن، فقد ثبت
) علیھم صلوات هللا) م تاويله غیر هللا تعالى اال النبى والراسخون في العلم من عترتهتاويال وانه اليعل الكريم ظاھرا و باطنا و تنزيال و

اعتراف الناس بفطرتھم و طبعھم في ھذه الدنیا بالربوبیه )  فیمكن ان يكون المراد ان ما ذكره هللا تعالى في ھذه االيه من
يدر احد  قبل خلقھم كما مر في النصوص انه لوال ذلك لم عنه عقولھم، و ھو ما سبق لھم في الذر سبحانه له سر معنوى تقصر

و ربما يطعن علیھا الغافل لزعمه ان ) علیھم السالم) من خالقه ورازقه، و مثل ھذا التاويل آليات القرآن كثیر في اخبار اھل البیت
  .(السالم علیه(سائلون بواليه على لاليه مع كون ظاھرھا امرا آخرا كتفسیر قوله تعالى عم يت المراد بھا بیان المعنى الظاھر

  واما االشكاالت العقلیه على عالم الذر، فاجمال ما فیھا من وجوه
الدلیل اليتیسر حلھا حیث اليعلم رمز بطالنھا  انھا لیست برھانا على امتناع تلك النشاه، وانما ھى شبھه في مقابل: الدفع اوال

فربما يكون  اصره عن حقیقه ما سواه من العوالم الغیبیه، كاحوال الجنه والنار والبرزخ،المادى و ق من اجل ان العقول مانوسه بالعالم
كما ھو المستفاد من االيات واالخبار، وال تدرك حواسنا الظاھره  المیت بین ايدينا او في قبره معذبا بانواع النقمات او مرزوقا بالنعم،

  .شیئا منھا
الناس في ھذا العالم بمعرفتھم طبعا لخالقھم  ث المذكوره اول البحث ان الحجه تتم علىنقول في دفع االشكاالت الثال: و ثانیا

 في احاديث زراره و ابن) علیھماالسالم(النشاه، كما صرح به االمام الباقر و الصادق  اجماال، و ھى بسبب ما حدث لھم في تلك
كالھما في النصوص لیست من المواد واالجرام  الصلیه كما تقدممسكان المتقدمه و ان الذريه الماخوذه من ظھر آدم او من طینته ا

 اجزاء لطیفه عالیه تمتزج بنحو خاص في المواد االرضیه لیتكون منھما االنسان بامر االرضیه التى تتحول الى النطفه، بل ھى
ديد واالالت الدقیقه ان في قطره دم او باالكتشاف الج خالقه، فان في ھذا العالم اسرارا غیبیه اليعلمھا غیر هللا سبحانه، فقد ثبت

الیھا ابدا،  الجراثیم، و مع ذلك يمكن ان يكون فیھا اشیاء لم تصل الیھا يد االكتشاف، او لن تصل نطفه من االنسان ذرات كثیره من
من ذلك في ظھر آدم فكیف اليجوز وجود ذرات عالیه الطف  فاذا كان ھذا شان الذرات االرضیه القابله لالدراك بالحواس الظاھره،

الیه الفخر  في انسانیه االنسان، واما سائر االشكاالت االخر فیظھر دفعھا بنحو ذلك، كما اشار اوفي طینته تكون اصال او دخیال
  .الرازى في تفسیره عند بحثه الطويل لاليه

عتبره، و ال دلیل عقال على استحالته، و ال الم ھذا محصل ما عندى من التحقیق في عالم الذر، و اجماله انه ثابت بالنصوص الكثیره
  ينافیه ظاھر

في خبر الكافي، و عبر عنه ايضا في بعضھا  االيه الكريمه، وقد عبر عنه في بعض االخبار باالظله كما مر، او بالظالل كما ياتى
 متقدم في اول الباب عن علل الصدوقجامعه انه عالم االرواح، و لعله يظھر من الخبر ال باالشباح، وقد يقال كما حكاه الطبرى في

بتقدم خلقھا على االبدان او على االجساد  لكن المستفاد من النصوص المتقدمه في االرواح خالفه، حیث صرح فیھا) علیه الرحمه)
 لغموضو على كل فھذا امر آخر لسنا بصدد تحقیقه، بل قد يشكل ذلك ) علیه السالم) بالفي عام، و في بعضھا قبل ان يخلق آدم

  .االخبار فیه، وهللا العالم
و على و فاطمه و كذا ) هللا علیه و آله و سلم صلى(اذا تبین ذلك كله فاعلم انه قد ورد في اخبار كثیره متضافره ان لرسول هللا 

قربا  عظیمه، وفي تلك العوالم الروحانیه مقامات عالیه و كرامات سامیه و بركات ) السالم علیھم(االئمه الطاھرين من اوالدھا 
سائر االشیاء من االرض والسماء والماء والھواء  معنويا من هللا تعالى، مثل ان خلق ارواحھم من نور عظمه هللا و كان ذلك قبل خلق

علیھا  المخلوقات، و ان هللا تعالى لما خلق ھذه االشیاء اشھدھم خلقھا و عرضھا علیھم و اجرى والعرش والمالئكه و غیر ذلك من
يعبدونه و يسبحونه و يھللونه، و بتسبیحھم و  ھم، وانھم كانوا اشباح نور حول العرش في اظلله خضراء بین يدى هللا سبحانهطاعت

رسوله  حنیما اخذ هللا تعالى على خلقه المیثاق لنفسه بالربوبیه كانوا اول من اقر بھا بعد تھلیلھم سبحت المالئكه و ھللت، و انه
علیه (المیثاق لھم بالطاعه والواليه، و ان آدم  فحملھم العلم والدين، ثم اخذ على سائر خلقه) سلم صلى هللا علیه و آله و(

 المالئكه نظر الى ساق العرش فراى مكتوبا علیه اسماء محمد و على و فاطمه والحسن لما خلقه هللا واسجد له) السالم
  من): و جل عز(فسال عنھم، فقال هللا ) علیھم السالم(والحسین و نعوتھم 



  ال السماء و االرض ذريتك و ھم خیر منك و من جمیع خلقى، و لوالھم ما خلقتك و ال خلقت الجنه والنار و
علیه (ان آدم : و نحوه اخبار اخر، و في خبر) السالم علیه(رواه في البحار باب ارتكاب ترك االولى من قصص آدم عن االمام الرضا  ]

نقلتھم من  :و قال ايضا. افضل خالئقى): عز و جل(ذروه العرش اى اعاله فسال عنھا، فقال هللا  منراى انوار اشباحھم ) السالم
تعالى امر المالئكه بالسجود الدم الن انوارھم في  و ان هللا.] اشرف بقاع عرشى الى ظھرك، و لذلك امرت المالئكه بالسجود لك

  .ل هللا الكبیر المتعالوالعظمه والجالل بفض صلبه، و غیر ذلك من انحاء القدس
  و ال كان زيد في االنام و ال عمرو و لوالھم لم يخلق هللا آدما فوق عرشه و اسمائھم مكتوبه ھم النور نور هللا جل جالله ·
و ال كان زيد في االنام  و ال كان زيد في االنام و ال عمرو قبل ان يخلق الذر و مكنونه من ھم التین والزيتون والشفع والوتر ·

  ال عمرو و
  و ال طلعت شمس و ال اشرق البدر -و ال سطحت ارض و ال رفعت سما

  و كل نبى فیه من سرھم سر -سرى سرھم في الكائنات و فضلھم
احد اعالم الشیعه في القرن التاسع، اوردھا  للشیخ ابن العرندس الحلى) علیھم السالم(من قصیده طويله راقیه في اھل البیت  ]

  .الغدير في سابع) رحمه هللا(شیخنا االمینى 
علیھم (يخلق خلقا افضل من محمد و اھل بیته  يجب ان يعتقد ان هللا تعالى لم: في رساله االعتقادات) رحمه هللا(و قال الصدوق 
نبیه محمدا  بعثهللا واكرمھم و اولھم اقرارا به لما اخذ هللا میثاق النبیین، و ان هللا تعالى  وانھم احب الخلق الى) الصاله والسالم

اعطى ما اعطى كل نبى على قدر معرفته و معرفه نبینا و  (عز و جل(لالنبیاء في الذر، و ان هللا ) صلى هللا علیه و آله و سلم(
هللا سبحانه  و انه لوالھم لما خلق) علیھم السالم(ان هللا تعالى خلق جمیع الخلق له و الھل بیته  سبقه الى االقرار به، و نعتقد

  .شیئا مما خلق ماء واالرض و ال الجنه و النار و ال آدم و حواء و ال المالئكه و الالس
صعوبه تحملھا على الناس القاصرين، ثم بدا لى  وقد كان بنائى اوال على ترك النقل للنصوص في ذلك ھنا، لغموض مغزاھا و: اقول

 ن الجدير ان توضع لھا رساله على حده جامعه للتحقیق فيتحیط بھا ھذه الرساله بل م التعرض لنزر منھا، فانھا اكثر من ان
حینا ان اتصدى لذلك، لكن لم يحصل التوفیق ال  اسانیدھا و متونھا، والتفصیل لشرحھا بقدر ما تدركه االفھام العاديه، و انى قد اردت

 نوار و سائر المصادر المذكوره ھنا فياراد ذلك ابتغاء مرضاه هللا فلیراجع بحار اال كماله، فمن حبس نفسه على نشر الحقائق و
غايه المرام للعالم المتبحر السید ھاشم البحرانى  االبواب المشار الیھا في المتن او التعلیقه لالخبار المتقدمه والتالیه، و يراجع

  :االولین، فاقول و با) التوفیق في بابیه) رحمه هللا تعالى(
  في كتاب العلل) هعلیه الرحم(روى الصدوق : الحديث االول

و باب والده  15من الجزء ) و سلم صلى هللا علیه و آله(من اوله و عنه في البحار باب بدو خلق النبى  156في الباب  ]
) علیه السالم(الطبرى االمامى في دالئل االمامه باب والده االمام الحسن  و رواه 35من الجزء ) علیه السالم(امیرالمؤمنین 

خلقنى و علیا و فاطمه ) و جل عز(ان هللا : قال) صلى هللا علیه و آله و سلم(سناده عن معاذ بن جبل ان رسول هللا با [ [.باسناده
قدام العرش نسبح : فاين كنتم يا رسول هللا؟ قال: بسبعه آالف عام قلت قبل ان يخلق الدنیا) علیھم السالم(والحسن والحسین 

صورنا صیرنا عمود نور، ثم  اشباح نور حتى اذا اراد هللا تعالى ان يخلق: لى اى مثال؟ قالع: نقدسه و نمجده، قلت هللا و نحمده و
  .الخبر. االمھات، و ال يصیبنا نجس الشرك وال سفاح الكفر قذفنا في صلب آدم، ثم اخرجنا الى اصالب االباء و ارحام

  روى على بن محمد الخزاز القمى: الثانى
طبقاته من اعالم القرن الخامس يروى عن الصدوق و  في اواخر القرن الرابع، وعده شیخنا الطھرانى في من علماء االمامیه الثقاه ]

و  في بحث آيه التطھیر، و ربما نسب ھذا الكتاب الى الصدوق، و عن بعض نسبته الى المفید، اضرابه، و ياتى ذكر كتابه الكفايه
عن كتاب ارشاد ) علیھم السالم(االئمه  باب نصوص الرسول على 36الجزء  كالھما خالف الظاھر، وقد روى ھذا الخبر في البحار
في كتابه كفايه االثر .] و لعله من النسبه المذكوره لكتاب الكفايه الى المفید القلوب للديلمى عن الشیخ المفید رفعه الى انس،

خلقنى هللا تعالى واھل بیتى : قال في حديث،) لمصلى هللا علیه و آله و س(جاء من انس بن مالك باسناده عنه عن النبى  باب ما
نقلنا الى صلب آدم، ثم نقلنا من صلبه في اصالب الطاھرين الى ارحام  من نور واحد قبل ان يخلق آدم بسبعه آالف عام، ثم

الخبر و فیه . مجدهو ن كنا اشباحا من نور تحت العرش نسبح هللا: يا رسول فاين كنتم و على اى مثال كنتم؟ قال :الطاھرات، فقلت
  .النص على امامه اثنى عشر من اھل البیت باسمائھم

في صلب آدم عند خلقه، ثم نقلھا الى االصالب  (علیھم صلوات هللا(النصوص في ان هللا تعالى جعل انوار خلق النبى واالئمه : اقول
في باب تفضیلھم على المالئكه، و باب خلق  نصوص المقام من ابواب بدو خلقھم، و الشامخه واالرحام المطھره كثیره في ضمن

  امر المالئكه بالسجود له، كما ورد من طرق الخاصه والعامه آدم و
» و تقلبك في الساجدين«آخر سوره الشعراء  تاويل قوله تعالى في.] راجع تفسیر مجمع البیان والبرھان والدر المنثور للسیوطى ]

 اصالب االنبیاء من نبى الى نبى حتى اخرجه هللا تعالى من صلب ابیه، و معلوم ان ھذه في) صلى هللا علیه و آله و سلم(بتنقله 
  خلقھم في الدنیا حیث مر في احاديث عند) علیھم السالم(االنوار غیر المواد العالیه النوريه الحادثه في اصالب آبائھم 

لیله المعراج، و ان خلق سائر ) علیه و آله و سلم صلى هللا(ى انه كان من ثمار الجنه تناولھا النب) سالم هللا علیھا(خلق الزھراء 
 تحت العرش تنزل على ما ياكله والده، و بالجمله فھذا من الغیوب التى تقصر العقول عن من قطره ماء) علیھم السالم(االئمه 

و احوالھم تدق عن ان تعلم، النھم  يوصف، لجابر ان امرھم يجل عن ان) صلى هللا علیه و آله و سلم(لمس ما دونه كما قال النبى 
  .تذيیل الباب االول نجوم هللا في ارضه، الخبر وقد مر تمامه في

  روى الصدوق في معانى االخبار: الثالث
دعاء االنبیاء استجیب بالتوسل بھم، و صدره عنه في  باب ان 26باب ترك االولى، والجزء  11باب معنى االمانه و عنه البحار الجزء  ]

علیه ) باسناده عن المفضل بن عمر قال ابو عبدهللا الصادق.] االجساد الى قوله فغشیھا نورھم باب خلق االرواح قبل 61زء الج
اشرفھا ارواح محمد و على و فاطمه والحسن  ان هللا تعالى خلق االرواح قبل االجساد بالفي عام، فجعل اعالھا و): السالم

 فعرضھا على السماوات واالرض والجبال، فغشیھا نورھم، فقال هللا تعالى) علیھم صلوات هللا(والحسین واالئمه من بعدھم 
خلقت خلقا ھو احب الى منھم، و لمن  ھوالء احبائى واولیائى و حججى على خلقى و ائمه بريتى ما: للسماوات واالرض والجبال

ھو طويل ذكر فیه ان آدم راى منزلتھم في الجنه  نارى الى آخر الحديث، و توالھم خلقت جنتى، و لمن خالفھم و عاداھم خلقت
عنھم، فقال ) عز و جل(هللا  منازلھا، و راى اسمائھم مكتوبه على ساق العرش بنور من نور الجبار جل جالله فسال فوجدھا اشرف

اللھم انا نسئلك : العلى سرى، و لما عصى آدم و اخرج من الجنه قا لوالھم ما خلقتكما ھوالء خزنه علمى و امنائى: هللا تعالى
فتاب هللا علیھما  اال تبت علینا و رحمتنا،) علیھم السالم(محمد و على و فاطمه والحسن والحسین واالئمه  بحق االكمرمین علیك
  .انه ھو التواب الرحیم

  روى ايضا في العلل و عیون االخبار و كمال الدين: الرابع
باب حدوث العالم عن العیون  57و في الجزء  على المالئكه) علیھم السالم(اھل بیته باب فضل النبى و  26كما في البحار الجزء  ]

 صلى هللا(قال رسول هللا ) علیھم السالم(عن االمام الرضا عن آبائه عن امیرالمؤمنین  باسناده.] قوله ان اول ما خلق هللا الخبر
يا رسول هللا فانت افضل او جبرئیل؟  :اكرم علیه منى، فقلت خلقا افضل منى و ال) عز و جل(ما خلق هللا ): علیه و آله و سلم

 المرسلین على مالئكته المقربین، و فضلنى على جمیع النبیین والمرسلین، والفضل بعدى ان هللا تبارك و تعالى فضل انبیائه: فقال
وال السماء وال االرض، فكیف ال نكون افضل من  النار لك يا على ولالئمه من بعدك، ولوال نحن ما خلق هللا آدم وال حواء وال الجنه وال

فانطقنا بتوحیده  خلق ارواحنا) عز و جل(ربنا و تسبیحه و تھلیله و تقديسه، الن اول ما خلق هللا  المالئكه وقد سبقناھم الى معرفه
فاودعنا ) علیه السالم(لق آدم ثم ان هللا تعالى خ): و سلم صلى هللا علیه و آله(و تحمیده، ثم خلق المالئكه الى ان قال النبى 

طاعه لكوننا في صلبه  عبوديه والدم اكراما و) عز و جل(بالسجود له تعظیما لنا و اكراما و كان سجودھم )  صلبه وامر المالئكه
  .الحديث و ھو طويل

  و روى في كتابه فضائل الشیعه: الخامس



 25و الجزء ) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى  باب بدو خلق 15دم والجزء باب سجود المالئكه ال 11و رواه عنه في البحار الجزء  ]
 عن.] و انه ايمان، وقد ذكر فیھا اجماال انه رواه باسناده عن ابى سعید) علیه السالم) باب حب على 39باب بدو خلقھم، والجزء 

يا رسول هللا : اذ اقبل رجل، فقال) و سلم علیه و آلهصلى هللا (كنا جلوسا مع رسول هللا : قال) رضى هللا عنه(ابى سعید الخدرى 
صلى هللا علیه و آله و (فمن ھو الذى اعلى من المالئكه؟ فقال » من العالین استكبرت ام كنت«) عز و جل(اخبرنى عن قوله 

  و على و فاطمه والحسن والحسین كنا في انا): سلم
آدم ) عز و جل(آدم بالفي عام، فلما خلق هللا  ( عز و جل(بل ان يخلق هللا سرادق العرش نسبح هللا و تسبح المالئكه بتسبیحنا ق

 بالسجود فسجد المالئكه كلھم اال ابلیس فانه ابى ولم يسجد، فقال هللا تبارك و تعالى امر المالئكه ان يسجدوا له ولم يامرنا
فنحن باب هللا الذى يؤتى منه،  رادق العرش،عنى من ھوالء الخمسه المكتوبه اسمائھم في س» استكبرت ام كنت من العالین»

  .و من ابغضنا ابغضه هللا و اسكنه ناره، و ال يحبنا اال من طاب مولده بنا يھتدى المھتدى، فمن احبنا احبه هللا و اسكنه جنته
  كتاب تاويل االيات و ھذه الخبر رواه السید شرف الدين الحسینى االسترابادى من علماء القرن العاشر في

فیه اسناد الصدوق بالتفصیل الى ابى سعید  عند اآليه المذكوره في سوره صاد، و ھذا الكتاب مطبوع جديدا بالتحقیق، وقد ذكر ]
 اسناده اجماال، فیظھر منھما انه سقط من نسخه الفضائل الموجوده، كما انه في البحار الخدرى، و مر آنفا انه في البحار ذكر

ابى جعفر محمد بن بابويه و ھو الصدوق  عن.] ذكره المصحح في تعلیقته، و ھو كما في تاويل االيات اسقطه عن كنز الجامع، لكن
 على المالئكه عن كتاب كنز جامع الفوائد و) علیھم السالم(باب فضل النبى و اھل بیته  26و رواه ايضا في البحار الجزء ) رحمه هللا(

آدم امر المالئكه ان ) عز و جل(فلما خلق هللا  :به في اول البحار، اال انه ذكر فیھماھو مختصر من تاويل االيات المذكور، كما صرح 
خلقھم  وال ينافي ھذا الخبر ما مر في خبرى معاذ و انس من ان. الجلنا، فسجدت المالئكه الخ يسجدوا له و لم يومروا بالسجود اال

كنا اشباح نور حول : قال) علیه السالم(الصادق  الجعفي عن االمام كان قبل خلق الدنیا و آدم بسبعه آاللف عام، و في خبر قبیصه
  بخمسه عشر الف العشر نسبح هللا قبل ان يخلق آدم

  عام، و في غیره اكثر من ذلك او اقل
، فان .] امباب حدوث العالم و اول غايه المر 57 والجزء) صلى هللا علیه و آله و سلم(باب بدء خلق النبى  15كما في البحار الجزء  ]

فیمكن فیھا اختالف  العلويه التى ال مدخل فیھا للزمان واالعوام بالعد والحساب، والمراد طول الدھر، ھذا من احوال العوالم الغیبیه
  .التعابیر، وهللا العالم

  روى الشیخ ابو عبدهللا بن عیاش: السادس
و اربعمائه، كما في رجال النجاشى، و  مامیه توفي سنه احدىھو احمد بن محمد بن عبیدهللا بن عیاش الجوھرى من محدثى اال ]

 57باب بدو خلقھم، والجزء  25وقد روى ھذا الخبر عنه في البحار في الجزء  كتابه المقتضب رساله و جیزه طبع في قم والنجف
االثنى عشر باسناده عن  ئمهفي كتابه مقتضب االثر في النص على اال.] آخر باب الرجعه 53المذكور آنفا، والجزء  اواخر الباب

يا سلمان خلقنى هللا من صفوه نوره و دعانى : قال في حديث (صلى هللا علیه و آله و سلم(عن النبى ) رضى هللا عنه(سلمان 
منى و  على فدعاه الى طاعته فاطاعه، و خلق من نورى و نور على فاطمه فدعاھا فاطاعته، و خلق فاطعته، و خلق من نورى نور

نور الحسین تسعه ائمه فدعاھم فاطاعوه  ثم خلق منا و من: ى و فاطمه الحسن والحسین فدعاھما فاطاعاه الى ان قالمن عل
 ارضا مدحیه او ھواءا و ماءا و ملكا و بشرا، و كنا بعلمه انوارا نسبحه و نسمع له و سماءا مبنیه او) عز و جل(قبل ان يخلق هللا 

  .نطیع الخبر
  والحسین بن حمدان الخصیبى) السالم علیه(في دالئل االمامه باب معرفه القائم ) رحمه هللا(امى و رواه الطبرى االم

جده الخصیب من قدماء المحدثین، ذكره الشیخ  بالخاء المعجمه والصاد المھمله والباء الموحده في آخره على االصح منسوب الى ]
تعالى،  به الغلو لروايته امثال ھذا الخبر، و سیاتى الكالم في ذلك انشاء هللالعل المراد  والنجاشى و رماه الثانى بفساد المذھب، و

اى منتخب ) خص(نقال من كتاب  15ذكرنا من الجزء  و كتابه الھدايه طبع في بیروت جديدا، وقد روى عنه ھذا الخبر في البحار فیما
  في كتابه الھدايه.] عنه البصائر للشیخ حسن بن سلیمان الحلى

بسبب علمه تعالى بمصالح الخلق و حاجتھم  كنا بعلمه اى) علیه السالم(و قوله ) رضى هللا عنه(باالسناد عن سلمان  الكبرى
لكن هللا يشھد بما انزل «نظیر ما في قوله تعالى في سوره النساء . انوارا مسبحین الى وساطه الحجه والرحمه والفضل جعلنا

  .وهللا العالم» واصنع الفلك باعیننا» «ى باعینناتجر«او كقوله تعالى » انزله بعلمه الیك
باسناده عن ابى حمزه الثمالى عن ابى جعفر  روى السید المذكور آنفا في كتابه تاويل االيات عن صاحب كتاب الواحده: السابع
نورا، ثم  ثم تكلم بكلمه فصارتان هللا تعالى احد واحد تفرد في وحدانیته، ): علیه السالم) قال امیرالمؤمنین) علیه السالم(الباقر 

تكلم بكلمه فصارت روحا فاسكنه هللا في ذلك  و خلقنى و ذريتى، ثم) صلى هللا علیه و آله و سلم(خلق من ذلك النور محمدا 
 لیل وو كلماته، و بنا احتجب عن خلقه، فما زلنا في ظله خضراء حیث الشمس و ال قمر وال النور، واسكنه في ابداننا، فنحن روح هللا

عز و (بااليمان والنصره لنا، و ذلك قوله  النھار و العین تطرف نعبده و نقدسه و نسبحه قبل ان يخلق خلقه و اخذ میثاق االنبیاء
 صلى(يعنى بمحمد «آتیتكم من كتاب و حكمه ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به  واذ اخذ هللا میثاق النبیین لما«): جل

  .و لتنصرن وصیه الخبر) سلم هللا علیه و آله و
على االنبیاء عن كتاب كنز جامع الفوائد، وقد مر  (علیھم السالم(باب تفضیلھم  26الباب المذكور، والجزء  15و رواه في البحار الجزء 

  علیه(في البحار في الموضع الثانى ان قوله  انه مختصر من تاويل االيات، و ذكر
  .فجعلنا محجوبین عنھم ابا بینه و بین خلقه، او احتجب معنا عن خلقهبنا احتجب اى جعلنا حج) السالم

الدرجات عن كتاب الواحده بالسند  ولكن رواه الحسن بن سلیمان الحلى في كتابه الموسوم في طبعه بمختصر بصائر: قلت
  فبنا احتج على خلقه المذكور في تاويل االيات والموجود فیه مكان ما ذكر

و كانه غیر المختصر الذى ذكرنا، وقد رواه  يعنى منتخب البصائر لھذا الشیخ،) خص(باب الرجعه عن  52ر الجزء و كذا في البحا ]
 الیه اال انه سقط عن نسخه البحار ابوحمزه الثمالى، واما كتاب الواحده ففى فھرست ايضا عنه عن كتاب الواحده بالسند المشار

النجاشى انه البنه الحسن و ھو ثقه، و  العین المھمله و تشديد المیم، و في رجالالشیخ انه لمحمد بن حسن بن جمھور العمى ب
الخبر من معنى االيه فانما ھو من قبیل التاويل والمعنى الباطن نحو ما ذكرنا ھنا  وال يخفي ان ما ذكر في. و ھذا اظھر.] ھذا اقرب

عنھم في تاويل االيه المذكوره بما ذكر او  والنصوص الوارده) لسالمعلیھم ا(آيه الذر، فقد مر آن ذلك ثابت في اخبار اھل البیت  في
 فال 26و على غیرھم من الجزء ) علیھم السالم(والبحار باب تفضیل االئمه على االنبیاء  نحوه مستفیضه، فراجع تفسیر البرھان

الظاھر على اختالف بینھم في ذلك ايضا  هبمعنا) علیھم السالم(ينافي ذلك تفسیرھا في كتب الخاصه والعامه و اخبار اھل البیت 
  .كما في مجمع البیان وهللا العالم

  في كمال الدين) رحمه هللا(روى الصدوق : الثامن
و في الثانى روى  25و  15ذكر من الجزء  من النص على القائم، و عنه في البحار فیما) علیه السالم(باب ما روى عن الصادق  ]

 ان هللا تبارك و تعالى خلق اربعه عشر نورا قبل خلق) علیه السالم(االمام الصادق  باسناده عن.] المتنخبر المحتضر المذكور في 
  يا ابن رسول هللا: الخلق باربعه عشر الف عام فھى ارواحنا، فقیل له

الذى يقوم بعد  الحسین آخرھم القائم يا محمد و على و فاطمه والحسن والحسین واالئمه من ولد: و من االربعه عشر؟ فقال
  .غیبته

المھمله والضاد المعجمه و ھو غیر المختصر  و رواه في البحار ايضا عن الحسن بن سلیمان الحلى عن كتابه المحتضر بالحاء
 و فیه خلق اربعه عشر نورا من نور) علیه السالم(التحقیق باسناده عن ابى جعفر الباقر  المتقدم ذكره آنفا، رواه عن كتاب منھج

التحديد باربعه عشر في ھذا الخبر و بین  وقد تقدم انه التنافي بین... ه قبل خلق آدم باربعه عشر الف عام فھى ارواحنا الخعظمت
  .البحار في باب بدو خلقھم وجوھا اخر لعدم التنافي، فراجع ما في غیره من االقل او االكثر، و ذكر في

  روى ايضا في كمال الدين: التاسع
).] علیھم السالم(االئمه على االنبیاء  باب تفضیل 26باب سجود المالئكه والجزء  11عنه في البحار الجزء  في مقدمته و ]

 اسماء حجج هللا كلھا، ثم عرضھم و ھم) علیه السالم(هللا تبارك و تعالى علم آدم  ان) علیه السالم(باسنادين عن االمام الصادق 



في االرض لتسبیحكم و تقديسكم من آدم  اء ھوالء ان كنتم صادقین بانكم احق بالخالفهابنئونى باسم: ارواح على المالئكه، فقال
 يا آدم انبئھم باسمائھم فلما انباھم: العلیم الحكیم، قال هللا تبارك و تعالى قالوا سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت

هللا في ارضه و حججه على بريته، ثم  احق بان يكونوا خلفاء باسمائھم وقفوا على عظیم منزلتھم عندهللا تعالى، فعلموا انھم
الم اقل لكم انى اعلم غیب السماوات واالرض واعلم ما تبدون و : و قال لھم غیبھم عن ابصارھم و استعبدھم بواليتھم و محبتھم

  .تكتمون ما كنتم
  (علیه السالم(وورد في التفسیر المنسوب الى امامنا العسكرى 

اخبار كثیره عنه في تفسیر القرآن واختلف  قطعا و انما ورد فیه) علیه السالم(اب طبع مرارا ولیس من تالیف االمام ھذا الكت ]
و «: تعالى قال ان هللا.] باب فضل آدم 11للتايید، و ھذا الخبر رواه عنه ايضا في البحار الجزء  اصحابنا في اعتباره والمتیقن انه صالح

والطیبین من آلھما و ) علیھم السالم(والحسن والحسین  اسماء انبیاء هللا و اسماء محمد و على و فاطمه» علم آدم االسماء كلھا
 اى عرض اشباحھم و ھم انوار في» على المالئكه«عرض محمدا و علیا واالئمه » عرضھم ثم«خیار شیعتھم و عتاه اعدائھم 

باب  11التفسیر و غیره مكما في البحار الجزء  ما ورد ايضا في ھذا و الينافیھما. االظله الى آخره بنحو ما مر من حیث المعنى
  آدم اسماء كل شى ء من االرضین والجبال والنبات و غیرھا، فانه يجوز ان يعلمه سجود المالئكه، من ان هللا تعالى علم

ع الموجودات التى يحتاج آدم الى معرفتھا اسماء جمی [.ان المراد بتعلیمه خلقه عالما بھا ال تعلیمه بعد خلقه وهللا العالم: قیل ]
االعیان  و الكمال، ثم يعرض هللا سبحانه على المالئكه المتحانھم والرد علیھم خصوص بعض في التعیش والتكلم و تحصیل الفضل

رجوع ضمیر ائمه الخلق، و ال دلیل على وجوب  التى لھا اھمیه كبرى في معرفه اسمائھا واحوالھا من انوار حجج هللا تعالى و
 او الى جمیع اعیانھا كما في تفاسیر العامه، فان في القرآن الكريم رموزا و اشارات الجمع المذكر الى جمیع االسماء كما قیل،

  في حديث) علیه السالم) اليعرفھا اال من انزله هللا تعالى في بیوتھم و خوطبوا به كما قاله االمام الباقر
والنصوص  46باب مناظراته مع المخالفین من الجزء  (علیه السالم(في البحار في احوال االمام الباقر رواه في روضه الكافي و عنه  ]

  لقتاده بن دعامه البصرى المعروف عند العامه.] 13كتاب القضاء الباب  بمضمون ذلك كثیره، فراجع الوسائل
  .هبالفقه و تفسیر القرآن و ياتى ھنا في الحديث الرابع عشر كالم آخر مع

  في الكافي) رحمه هللا(روى الشیخ الكینى : العاشر
) صلى هللا علیه و آله و سلم(البحار باب بدو خلقه  من كتاب الحجه و رواه عنه في) صلى هللا علیه و آله و سلم(باب مولد النبى  ]

علیه ) باسناده عن االمام الصادق] .140مرتین و شرحه في االخیره في الحديث  57من الجزء  و في باب حدوث العالم 15من الجزء 
ان اخلق سماواتى و ارضى وعرشى و بحرى، فلم  قال هللا تعالى يا محمد انى خلقتك و علیا نورا يعنى روحا بال بدن قبل) السالم

ت فجعلتھما واحده، فكانت تمجدنى و تقدسنى و تھللنى، ثم قسمتھما ثنتین و قسم تزل تھللنى و تمجدنى، ثم جمعت روحیكما
فاطمه من نور ابتداھا روحا بال  ثنتین فصارت اربعه محمد واحد و على واحد و الحسن والحسین ثنتان، ثم خلق هللا تعالى الثنتین

  .بدن، ثم مسحنا بیمینه فافضى نوره فینا
في البحار ) مهعلیه الرح(ذكره المجلسى  ذكر االصحاب في شرح ھذا الحديث وجوھا اوضحھا واقربھا بسائر االخبار ما: اقول

يعنى » فكانت تمجدنى«يعنى جعل ماده بدنھما في صلب آدم، و قوله » روحیكما ثم جمعت«والمرآه، و حاصله ان المراد بقوله 
ثم قسمت الثنتین «قوله  يعنى في عبدهللا و ابى طالب، و» ثم قسمتھا ثنیتن«بتوسط الطینات المقدسه، و قوله  بنفسھا او

لیس للترتیب الذكرى و » هللا فاطمه من نور ابتداھا روحا بال بدن ثم خلق«لھما في على و فاطمه، فقوله يعنى بعد انتقا» ثنتین
كالم االمام الصادق  من» ثم مسحنا بیده«بعد خلق النور االول او بعد الجمع و قبل قسمه الثنتین، و قوله  انما ھو راجع الى ما

االئمه ايضا بالتوالد والتناسل، و في بعض النسخ ثم مسحھھا و  باجراء نوره في و ھو كنايه عن التفضل والرحمه) علیه السالم(
  .فینا، وهللا العالم في نسخه فاضاء نوره

  روى في الكافي ايضا: الحادى عشر
  باسناده عن جابر بن يزيد.] اولھما في الباب المذكور و عنه في البحار في البابین المذكورين آنفا و شرحه في ]

الھداه المھتدين، فكانوا اشباح نور بین يدى هللا  ان هللا اول ما خلق خلق محمدا و عترته): علیه السالم(ي قال ابوجعفر الباقر الجعف
و عترته، و  ابدان نورانیه بال ارواح، و كان مويدا بروح واحده و ھى روح القدس فیه كان يعبد هللا ظل النور: و ما االشباح؟ قال: قلت

والتسبیح والتھلیل و يصلون الصلوات و يحجون و  حلماء علماء برره اصفیاء يعبدون هللا بالصاله والصوم والسجودلذلك خلقھم 
  .يصومون

بالتحريك، ففى تھذيب اللغه و لسان العرب ھو ما  تكرر في احاديث المقام ذكر االشباح كما تقدم بعضھا، و ھى جمع الشبح: اقول
 و في الجمھره ھو الشخص تراه من بعید، فكان المراد في ھذه. يقال شبح لنا اى مثل غیرھم، يبدو لالنسان شخصه من الناس و

بظل النور من جھه اللطافه او التبعیه لالصل،  االخبار الھیاكل الظاھره، و لذا فسر في ھذا الخبر بابدان نورانیه، و لعل تفسیرھا
بیته  و خلق منه محمدا واھل) عز و جل(الظل للنور االول الذى خلقه هللا  نور او معنويه اى واضافته اما بیانیه اى الظل الذى ھو

  كما في االحاديث المتقدمه، فقد ورد في نصوص مستفیضه) علیھم السالم(
راجع الباب االول من ھذه الرساله في حديث خلق  و 25راجع لھا البحار في البابین المذكورين آنفا و باب بدو ارواحھم من الجزء  ]
قال . االنوار انھم مخلوقون من نور هللا او من نور عظمته او من نور.] جابر االنصارى في تذيیله و حديث) سالم هللا علیھا(لزھراء ا

عشر من ولده من نور عظمته، فاقامھم اشباحا في  ان هللا خلق محمدا و علیا و احد): علیھماالسالم(االمام على بن الحسین 
  (صلى هللا علیه و آله و سلم(يسبحون هللا و يقدسونه، و ھم االئمه من ولد رسول هللا  خلق الخلق وضیاء نوره يعبدونه قبل 

العصفرى عن عمرو بن ثابت عن ابى حمزه  رواه في الكافي باب ما جاء في االثنى عشر من كتاب الحجه باسناده عن ابى سعید ]
العالم عن كتاب ابى سعید عباد العصفرى في بابى بدو خلق النبى و  باب حدوث و في البحار) علیه السالم(يعنى الثمالى عنه 

  [.في ضیاء نوره الخ من نور عظمته ارواحا: عن كمال الدين باسناده عنه و ذكر فیه) علیھم السالم(ارواحھم  بدو
عنى االرواح الماديه المخلوقه في ي» بال ارواح» ابدان نورانیه توضیح لكل من اشباح نور و ظل النور، و قوله) علیه السالم(و قوله 

 فقد صرح في النصوص المتقدمه و غیرھا بخلقھم ارواحا، ولیس المراد بالنور ھنا ما نراه اجساد البشر ال انھا كانت صورا محضه،
على االمور حقیقته لمن قصرت حواسه و معرفته  باعیننا في العالم الجسمانى، وانما ھو من العوالم الروحانیه التى اليمكن ادراك

  .العالم و هللا العالم الدنیويه، و غايته التشبیه بما في ھذا
المیثاق و يقال لھما ايضا االظله والظالل كما تقدم  و اليخفي ان عالم االشباح في كالم العلماء يراد به ذلك وقد يراد به عالم الذر و

  :و ياتى في االخبار، قال الشاعر
 -الالى لقنھا وانتم الكلمات -اشباحكم كن في بدو الظالل له -يعطه احدا عطاكم هللا ما لما يا اھل بیت رسول هللا انكم ·

  للقاصدين الى الرحمن محرابا -و انتم قبله الدين التى جعلت
 الذنب اذتابا جبريل آدم عند دون البريه خزانا و حجابا الفضل اربابا حتى دعیتم لعظم الشرف الخلق جدا غاب او آبا ·

  للقاصدين الى الرحمن محرابا الى الرحمن محرابا للقاصدين
حماد و ھو على بن حماد العبدى البصرى  عن ابن) علیه السالم(حكاھا ابن شھر آشوب في مناقبه في مناقب االمام الحسن  ]

في آخر معالم و يظھر من اشعاره كثره علمه و علو معرفته، و عده ) السالم علیھم(من افاضل الشعراء المخلصین الھل البیت 
) علیھم السالم(اھل البیت  المجاھرين يعنى الذين لم يالحظوا التقیه في اشعارھم، و حكى انه لم يذكر بیتا اال في العلماء من

  .شیخنا االمینى في الجزء الرابع من كتابه الغدير ترجمه مفصال سیدنا االمین في حرف العین من اعیان الشیعه و
  ايضافي الكافي : الثانى عشر

وباب حدوث العالم و نحوه مرسال باختصار في كتاب  و عنه في البحار باب بدو خلقه) صلى هللا علیه و آله و سلم(باب مولد النبى  ]
، )السالم علیه(عبدالوھاب من علماء القرن الخامس في حديث حبابه الوالبیه عن االمام الباقر  عیون المعجزات للشیخ حسین بن

باسناده عن المفضل يعنى ابن عمر قلت للصادق ).] ] السالم علیه(باب معجزات االمام الباقر  46ايضا في الجزء  و عنه في البحار
نقدسه و نھلله  كنا عند ربنا لیس عنده احد غیرنا في ظله خضراء نسبحه و: حیث كنتم في االظله؟ قال كیف كنتم): علیه السالم(



االشیاء، فخلق ما شاء كیف شاء من المالئكه و غیرھم، ثم  یرنا حتى بدا له في خلقو نمجده و ما من ملك مقرب و الذى روح غ
  .انھى علم ذلك الینا

كنا عند ربنا اى مقربین ) علیه السالم(غیره و قوله  الظاھر ان المراد باالظله ھنا عالم االشباح المذكور في الخبر السابق و: اقول
قوله  في المرآت و البحار ان يكون) رحمه هللا(واحتمل المجلسى » عند ملیك مقتدر مقعد صدق في«لديه سبحانه كقوله تعالى 

اى اراد و » حتى بدا له«مشعوفین به و قوله  في ظله خضراء كنايه عن معرفه الرب سبحانه اى كانوا مغمورين في انوار معرفته و
  .ي الخبر التالى، وهللا العالمالمخلوقات الینا، نظیر ما ياتى ف اى اوصل وابلغ علم» ثم انھى«قوله 

  في الكافي ايضا: الثالث عشر
و في باب حدوث  25في فصل التفويض الجزء  و عنه في البحار باب بدو خلقه و) صلى هللا علیه و آله و سلم(باب مولد النبى  ]

 كنت عند االمام ابى جعفر: قال باسناده عن محمد بن سنان.] التفويض و مرآت العقول العالم مرتین و شرحه بالتفصیل في فصل
  بوحدانیه، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه ان هللا تعالى لم يزل متفردا: فاجريت اختالف الشیعه، فقال) علیه السالم(الثانى 

 امورھا الیھم، فھم يحلون ما يشاوون و فمكثوا الف دھر ثم خلق جمیع االشیاء فاشھدھم خلقھا و اجرى طاعتھم علیھا و فوض
 يا محمد ھذه الديانه التى من تقدمھا مرق) علیه السالم(هللا تبارك و تعالى، ثم قال  يحرمون ما يشاوون و لن يشاووا اال ان يشاء

  .و من تخلف عنھا محق، و من لزمھا لحق خذھا الیك
ر الخلق و كیفیته و اطواره و مطلعین على اسرا فاشھدھم خلقھا اى خلقھا بحضرتھم و علمھم، فكانوا) علیه السالم(قوله : اقول

 الن ذلك راجع الى الشیاطین او المشركین لقوله» السماوات واالرض و الخلق انفسھم ما اشھدتھم خلق«الينافیه قوله تعالى 
الشیاطین و تولونھم ولم يعطھم ) تعالى  فالمعنى كیف تطیعون» افتتخدونه و ذريته اولیاء من دونى وھم لكم عدو«تعالى قبله 

علیه (و يشھدھم علیه، و الجله يوجب على سائر خلقه طاعتھم، كما قال االمام  اسرار خلقه، فیجوز ان يعطیھا هللا اولیائه
الخلق عن الشیاطین بعد المنع  اجرى طاعتھم علیھا، بل قد تكون االيه ظاھره في ذلك الن نفي اشھاد: في ھذا الخبر (السالم

انما «االشھاد في اولیاء هللا الذين امر بطاعتھم و واليتھم بقوله تعالى  بذلك، و مقتضاه ثبوتعن اتخاذھم اولیاء مشعر بتعلیله 
  .«و رسوله و الذين آمنوا الذين يقیمون الصلوه و يوتون الزكوه و ھم راكعون ولیكم هللا

علیه (الرزق و غیرھما، لقوله الخلق و و فوض امورھا الیھم يعنى في احكام الدين ال في التكوين من) علیه السالم(و قوله 
يشاوون، و يويده انه في البحار في فصل التفويض روى ھذا الخبر بعینه عن  بعده فھم يحلون ما يشاوون و يحرمون ما) السالم

  والتصرف و فوض امر االشیاء الیھم في الحكم: الجنان لفضل هللا بن محمود الفارسى و ذكر فیه كتاب رياض
فھم ابوابه و نوابه و حجابه، يحللون ما شاء و يحرمون  لنھى في الخق النھم الواله، فلھم االمر والواليه والھدايه،واالرشاد واالمر وا

اطلق  و انه في غیر واحد من االخبار قد. عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول و ھم بامره يعلمون ما شاء و ال يفعلون اال ما شاء
احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فھو له  من: يقول) علیه السالم(ابى جعفر الباقر التفويض على ذلك، مثل ما رواه عن 

  .فما احلوا فھو حالل و ما حرموا فھو حرام حالل، الن االئمه منا مفوض الیھم
م فیما يرجع الى القول بالتفويض في حقھ منعوا شديدا شیعتھم من) علیھم السالم(و حاصل الكالم فیه ان ان االئمه الطاھرين 

حتى انه جعلوا القائل به مشركا، والنصوص في ذلك كثیره صريحه اوردھا في البحار  الخلق والرزق و نحوھما من افعال هللا لعباده
كفر القائل به علماء الشیعه، كشیخنا  وقد صرح بمعنعه و 25نفي الغلو فیھم، و ما الحق به من فصل بیان التفويض من الجزء  باب

) علیھم السالم(في شرحھھا، و الفرق فیه بین القول باستقالل االئمه ) تعالى رحمھما هللا(ق في عقائده و شخینا المفید الصدو
عقیب ارادتھم، فان ھذا و ان لم يكن  االفعال وانھا تصدر بقدرتھم و ارادتھم حقیقه و بین القول بان هللا تعالى يفعلھا في تلك

 احیانا كشق القمر كانت بھذا النحو، لكن النصوص المشار الیھا نافیه لذلك) السالم علیھم(النبیاء مستحیال عقال، ولعل معجزات ا
  .ايضا

الوافي بابا خاصا بھا اال ان مقتضى الجمع بینھا و  و اما في امور الدين فقد صرحت نصوص كثیره بثبوته لھم و عقد لھا في الكافي و
نبیه  لحكم هللا و سنه) علیھم السالم(ثیره من اتباعھم لحكم هللا تعالى و اتباع االئمه الك بین ماورد ايضا من االيات والنصوص

  (صلى هللا علیه و آله و سلم(
  و انھم ال يقولون شیئا بآرائھم

لنبى ان هللا تعالى قد فوض الى ا.] 2الجزء  مواد العلم و اصوله في) علیھم السالم(كما في البحار كتاب العلم باب ان عندھم  ]
هللا  و اليحرمون ما حرم«و قال » و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنه فانتھوا«تعالى  تشريع ما لم ينزل فیه حكم من هللا فقال

الى طاعه هللا، و ذلك كتحريم كل مسكر، و زياده  و غیر ذلك من االيات الكريمه، مثل ما ورد منھا في وجوب طاعته مضافا» و رسوله
  .نوافل الصاله والصیام، و اطعام الجد من االرث مع اب المیت و غیر ذلك الصلوات الرباعیه، و تشريع ركعتین في

ان هللا تبارك و تعالى فوض الى : يقولون) علیھماالسالم) ففى الكافي باسناده الصحیح عن زراره انه سمع ابا جعفر و اباعبدهللا
نھاكم عنه  ما آتاكم الرسول فخذوه و ما«ینظر كیف طاعتھم، ثم تال ھذه االيه امر خلقه ل) سلم صلى هللا علیه و آله و(نبیه 

قل ما يكون لى ان ابدله «: و قال تعالى» الیك من ربك واتبع ما يوحى«واما ما نزل فیه حكم من هللا فقد قال تعالى فیه » فانتھوا
  .«يوم عظیميوحى الى انى اخاف ان عصیت ربى عذاب  من تلقاء نفسى ان اتبع اال ما

تطبیق ما شرعه هللا و رسوله من االحكام ) السالم علیھم(و كذلك فوض هللا سبحانه الى اوصیائه واالئمه الطاھرين من اھل بیته 
في بعض  بحسب ما يرونه من المصالح الوقتیه ان الفرديه، و لعله لذلك ربما وقع بینھم اختالف الدينیه الكلیه على مواردھا الخاصه

العدول من حج التمتع الى االفراد انه كان موسى بن  في وقت) علیه السالم(لتقیه و نحوھا، مثل ما ورد عن االمام الرضا  الموارد
  .الزوال يقول زوال يوم الترويه ثم اختار ھو) علیھماالسالم(الترويه و كان جعفر او ابوه  يقول صبح يوم) علیھماالسالم(جعفر 

يرونه، نظیر ما فوض هللا تعالى الى سلیمان  ان بعض االحكام في زمان، او لبعض المكلفین بحسب ماكما فوض هللا الیھم ايضا بی
 فان تعذيب الشیاطین في القیود ولو كانوا كفره فسقه» عطاونا فامنن او امسك بغیر حساب ھذا«بقوله ) علیھماالسالم(بن داود 

نبیه الكريم على ما يراه بغیر حساب، اى من  تعالى، لكن فوضھا عطاء الىاو اطالقھم منھا من االحكام الشرعیه و راجع الى هللا 
  الكالم المناسب للمقام في بحث التفويض و تفصیله في محل آخر ھذا اجمال. غیر ان يحاسب علیه فیما يفعله

باب نفي الغلو و ما بعده، الحجه، والبحار  باب التفويض من كتاب) علیه الرحمه(كمرآه العقول في شرح اصول الكافي للمجلسى  ]
فالبد من  [.الخمینى في كتابه اربعین حديثا باللغه الفارسیه في شرح الحديث الحادى والثالثین و ال يفوتن الباحثین ما كتبه االمام

  .وهللا العالم تنزيل ما في الخبر المزبور على القسم الجائز الثابت لھم بسائر االخبار،
  ضافي الكافي اي: الرابع عشر

باسناده عن ابى حمزه الثمالى في )] علیه السالم) من كتاب االطعمه، و عنه في البحار فیمامر من احوال االمام الباقر 9الباب  ]
خلق ) و جل عز(ويحك يا قتاده ان هللا : قال لقتاده بن دعامه البصرى فقیه البصره) علیه السالم) حديث ان االمام اباجعفر الباقر

في علمه، اصطفاھم قبل خلقه اظله عن يمین  فجعلھم حججا على خلقه، فھم اوتاد في ارضه قوام بامره نجباء خلقا من خلقه،
وهللا لقد جلست بین يدى الفقھاء و قدام ابن عباس، فما اضطرب قلبى قدام واحد  اصلحك هللا: عرشه، فسكت قتاده طويال ثم قال

اذن هللا ان ترفع ويذكر فیھا اسمه  ويحك اتدرى اين انت انت بین يدى بیوت): سالمعلیه ال(اضطرب قدامك، قال له ابوجعفر  منھم ما
  تجاره و ال بیع عن ذكر هللا و اقام الصاله و ايتاء الزكاه، فانت ثم و نحن اولئك، يسبح له فیھا بالغدو واالصال رجال ال تلھیھم

  .الحديث. صدقت وهللا ما ھى بیوت حجاره و ال طین: فقال قتاده
فیه من انفحه المیت، وقد اشرنا في آخر  بجوازه و عدم حرمته بما يجعف) علیه السالم(و فیه السوال عن اكل الجبن و حكمه 

 لقتاده في تفسیر القرآن، فلعله كان جزءا من ھذا الحديث رواه غیر ابى) علیه السالم) الحديث التاسع الى كالم آخر لالمام الباقر
  .يثین في الكافيحمزه الثمالى، فصارا حد

ذكرنا اوال جزء يسیر من سائرھا بحیث الريب  و ھى كما) علیھم السالم(فھذه اربعه عشر حديثا اخترتھا للمقام بعدد المعصومین 
 اصحابنا يعلم بمراجعه اجمالیه الى االبواب المشار الیھا لالخبار المذكوره ھنا، وقد اعتنى في جواز دعوى التواتر المعنوى لھا، كما

السیما الزياره الجامعه الكبیره التى يشھد سبكھا  بشان ھذه النصوص فاوردوھا فیما صنفوه من كتب الفضائل و شروح الزيارات،
  الوحى والعصمه، وقد شرحھا جماعه من العلماء في النظم و المتانه بصدورھا عن بیت



الشموس الطالعه، والشیخ الجلیل االغا نجفي  ھمدانى سماهمنھم السید عبدهللا الشبر سماه االنوار الالمعه و السید حسین ال ]
االول في شرحیه الفارسى والعربى على كتاب من اليحضره الفقیه، و ھذه الشروح  االصفھانى سماه حقائق االسرار، والمجلسى

مفصال شیخنا الفاضل  شرحھا في كتابه الذريعه في حرف الشین عده اخرى، و اخیرا) رحمه هللا(و ذكر شیخنا الرازى  مطبوعه،
في خمس مجلدات، و من الشروح للشیخ احمد االحسائى لكنه ) تعالى سلمه هللا(المتبحر محمد جواد الكربالئى نزيل طھران 

علینا بكم،  خلقكم هللا انوارا، فجعلكم بعرشه محدقین حتى من: فیھا كلمات تدل على المقام منھا و.] لیس على وجه مرضى
و ما خصنا به من واليتكم طیبا لخلقنا و طھاره  ن هللا ان ترفع و يذكر فیھا اسمه، و جعل صلواتنا علیكمفجعلكم في بیوت اذ

  .الخ. النفسنا
الواجبه، و روى بعضھا باسانید اھل السنه عن  جعل مضمون بعض النصوص من العقائد) رحمه هللا تعالى(وقد مر ان الشیخ الصاوق 

  .جماعه من الصحابه كما تقدم
  روى في كتابى العلل و معانى االخبار و
و ما لقیت : عن احمد بن الحسین المروانى، قال [.(علیه السالم(و رواه في البحار عن العلل في باب تاريخ والده امیرالمؤمنین  ]

هللا  صلى(هللا  عن رسول) رضى هللا عنه(باسناده عن ابى ذر ) علیه السالم(المیرالمؤمنین  انصب منه اى النصب بمعنى العداوه
يمنه العرش قبل ان يخلق آدم بالفي عام، فلما  خلقت انا و على بن ابى طالب من نور واحد نسبح هللا: يقول) علیه و آله و سلم

حتى  من اصالب طاھره الى ارحام طاھره) عز و جل(فلم يزل ينقلنا هللا : صلبه، الى ان قال ان خلق هللا آدم جعل ذلك النور في
  .الخبر. ا الى عبدالمطلبانتھى بن

باسناده عن انس بن مالك ) رحمه هللا(الطوسى  عن امالى شیخنا) علیه السالم(و نحوه في البحار باب تاريخ والده امیرالمؤمنین 
يتوھم ال فقد اورد الشیخنان و غیرھما امثال ھذا الخبر من طرق العامه تنبیھا على ان) سلم صلى هللا علیه و آله و(عن رسول هللا 

مكما اوردوا في غیر المقام لتايید مذھب الشیعه  اختصاص روايه ھذه الفضائل بالشیعه فتكون اثبت للحجه والزم على المخالفین،
  .العامه لھذه العله في االصول والفروع احاديث من طرق

الجساد و عالم الذر والمیثاق بالمعنى قبل ا انكر عالم االرواح) رحمه هللا تعالى(ھذا ولكن ذكرنا فیما سبق اتن شیخنا المفید 
 ان االخبار بذكر االشباح تختلف الفاظھا و: واالشباح، فقال في اجوبه المسائل السرويه المذكور سابقا، وانكر ايضا عالم االظله

  تتباين معانیھا، وقد بنت الغاله
اضافوا ما حوته الكتب الى جماعه من شیوخ اھل  نیھا، وعلیھا اباطیل كثیره، و صنفوا كتبا لغوا فیھا و ھزووا فیما اثبتوا في معا

 من جملتھا كتاب سموه كتاب االشباح واالظله و نسبوا تالیفه الى محمد بن سنان، ثم الحق، و تخرصوا الباطل باضافتھا الیھم،
رش اشباحا يلمع نورھا، فسال راى على الع (علیه السالم(والصحیح في حديث االشباح الروايه التى جائت عن الثقاه بان آدم : قال
 و امیرالمؤمنین و فاطمه والحسن) صلى هللا علیه و آله و سلم(اشباح رسول هللا  عنھا فاوحى هللا الیه انھا) عز و جل(هللا 

تعالى  وال ارضا، و الوجه فیما اظھره هللا و اعلمه انه لوال االشباح التى يراھا ما خلقه و الخلق سماءا) علیھم السالم(والحسین 
 تعظیمھم و تبجیلھم، و جعل ذلك اجالال لھم و مقدمه لما يفرضه من طاعتھم، و دلیال على من االشباح والصور الدم ان يدله على

ارواحا ناطقه، لكنھا كانت صورا على مثل صورھم  ان مصالح الدين والدنیا التتم اال بھم، ولم يكونوا في تلك الحال صورا مجیبه و ال
 المستقبل من الھیئه و النور الى آخر كالمه و فیه ان آدم لما تاب سال هللا تعالى تدل على ما يكونون علیه فيفي البشريه 

  .بحقھم فقبلت توبته
ان يكون لھا ماده اصیله او ارواح نوريه، وانما  الدم من دون) علیھم السالم(و ظاھره ان تلك االشباح انما كانت تصويرا محضا عنھم 

 تصاويرھم لیعلمه بخلقھم فیما بعد، كما انه كتب اسمائھم على العرش لذلك، و ھذا مخالف (علیه السالم(دم اظھر هللا ال
وانھا كانت تسبح هللا و تقدسه، وانه  للنصوص الكثیره المتقدمه و غیرھا مما دل على خلق ارواحھم و انوارھم قبل خلق آدم،

لشرع والعقل، وانما الذى او ھم ترددا فیه او امتناعا منه ان اكثر رواه تلك ل تعالى جعل انوارھم في صلبه، ولیس ھذا مباينا
والمفضل بن عمر، والحسین بن  مجھول، او مذكور في كتب الرجال بقدح مثل الغلو واالفراط واالرتفاع، كمحمد بن سنان، النصوص
  عبیدهللا

بذلك روايتھم لتلك الفضائل و خوارق عادات  سبب رمى ھوالءالسعدى واضرابھم، لكن المتاخیرن من العلماء اجابوا عن ذلك بان 
  .(علیھم السالم(االئمه و معجزاتھم 

حديث رواه جابر بن يزيد الجعفي في ماء  في شرحه العربى على كتاب الفقیه باب الطھاره في) رحمه هللا(قال المجلسى االول 
جلیل من اصحاب اسرار االئمه و خواصھم، والعامه تضعفه لھذا كما يظھر  بن يزيد ثقه الذى ظھر لنا من التتبع ان جابر: البئر، قال

ولما لم يكنه القدح فیه ) السالم علیھم(مقدمه صحیح مسلم، و تبعھم بعض الخاصه الن احاديثه تدل على جالله االئمه  من
علیھم (باعتبار عدم معرفه االئمه  ان القدح لیس فیھم بل فیمن قدحه لجاللته قدح في رواته، و اذا تاملت احاديثه يظھر لك

يظھر من االخبار التى وردت  ينبغى، والذى ظھر لنا من التتبع التام ان اكثر المجروحین سبب جرحھم علو حالھم، كما كما) السالم
 لیه التى التصل الیھارواياتھم عنا والظاھر ان المراد بقدر الروايه االخبار العا اعرفوا منازل الرجال على قدر): علیھم السالم(عنھم 

او نبى مرسل او عبد مومن امتحن هللا  عقول اكثر الناس، و ورد عنھم متواترا ان حديثنا صعب مستصعب اليحتمله اال ملك مقرب
  .قلبه لاليمان الى آخر كالمه

لمحدثین في الغلو لقصورھم بعض المتكلمین وا افرط: 25و قال المجلسى الثانى في البحار باب نفي الغلو من كتاب االمامه الجزء 
 عن ادراك غرائب احوالھم و عجائب شوونھم، فقدحوا في كثیر من الرواه الثقاه لنقلھم و عجزھم) علیھم السالم(عن معرفه االئمه 

  .بعض غرائب المعجزات
لقدماء سیما القمیین منھم الظاھر ان كثیرا من ا :و قال المحقق المتتبع الوحید البھبھانى في مقدمه التعلیقه على منھج المقال

  منزله خاصه من الرفعه والجالل، و مرتبه) علیھم السالم) ابن الغضائرى كانوا يعتقدون لالئمه
و كانوا يعدون التعدى ارتفاعا و غلوا على  معینه من العصمه والكمال بحسب اجتھادھم و رايھم و ما كانوا يجوزون التعدى عنھا،

 السھو عنھم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض الیھم او التفويض المختلف فیه او ا مثل نفيحسب معتقدھم، حتى انھم جعلو
اجاللھم و تنزيھھم عن كثیر من النقائص  المبالغه في معجزاتھم و نقل العجائب من خوارق العادات عنھم، او االغراق في شانھم و

رض ارتفاعا و مورثا للتھمه به، ثم ذكر في نفس التعلیقه في ترجمه السماء واال و اظھار كثیر قدره لھم و ذكر علمھم بمكنونات
  .المجروحین انه يمكن ان يكون سبب جرحھم روايتھم لخوارق االئمه و فضائلھم بعض

على بن حماد متھم و : مسعود قال و يشھد له ما حكاه الشیخ الكشى في رجاله في ترجمه على بن حماد االزدى عن محمد بن
ھو الذى فیه بعض االخبار المتقدمه كخبر المفضل المذكور فیه كیف كنتم  وى كتاب االظله، و كان مراده بكتاب االظلهھو الذى ير

لھم كتاب االظله منھم  االظله الخ فقد رواه على بن حماد عنه، و ذكر الشیخ النجاشى في رجاله اسماء جماعه حیث كنتم في
  الھاشمى ر و عبدالرحمن بن كثیرمحمد بن سنان المذكور في بعض ھذه االخبا

باسناده عنه عن داود الرقى عن ابى عبدهللا  مما ورد عن ھذا الرجل ما رواه في الكافي باب العرش والكرسى من كتاب التوحید ]
يكون  و خالصته ان هللا تعالى حمل دينه و علمه الماء قبل ان» كان عرشه على الماء و«: في تفسیر قوله تعالى) علیه السالم(

فاول من نطق رسول هللا و  من ربكم؟: او سماء او جن او انس، فلما اراد ان يخلق الخلق نثرھم بین يديه فقال لھم ارض
ھوالء حمله دينى و علمى و : ربنا، فحملھم العلم والدين، ثم قال للمالئكه انت: فقالوا) صلوات هللا علیھم(امیرالمؤمنین و االئمه 

داود واليتنا موكدن علیھم في المیثاق، و  اقروا ) بالربوبیه و لھوالء النفر بالواليه والطاعه، يا: ل لبنى آدمخلقى، و قا امنائى في
  [.رواه الصدوق في التوحید والعلل

فلیراجع كتاب كشف القناع عن وجه ) السالم علیھم(و من اراد االطالع على بعض عقائد السلف و اختالفھم في شوون االئمه 
 فان فیه فوائد جمه من مذاھب قدماء) رحمه هللا تعالى(هللا الكاظمى التسترى  الجماع للمحقق المتتبع الشیخ اسدحجیه ا
  .االمامیه

او نسبه االفعال الخاصه با) تعالى من الخلق  والحاصل ان الغلو المحرم ما ھو من قبیل نسبه الحلول والربوبیه والمعبوديه الیھم،
الفضائل  واما. قضاء الحاجات التى لیس امرھا بید البشر، و كذا ما كان من العباده كالسجود لھم ماته والشفاء ووالرزق واالحیاء واال



ممكنه و نسبتھا الیھم واالعتقاد بھا موقوفه على  العجیبه و الكرامات المنیفه من هللا تعالى كاالمور المذكوره ھنا، فھى اوصاف
فان  او اخبار مستفیضه،) صلى هللا علیه و آله و سلم(من نص صحیح يرويه الثقاه عن النبى  هدلیل معتبر يوجب الوثوق والطمانین

  .من ظاھر الكتاب والسنه المعتبره ھذه الفضائل لیست اال كسائر االمور الغیبیه التى يجب ان يعتقد بھا المسلم لدلیل
ان ) علیھم السالم(قبیل ما ورد عنھم  ھا جدا، و ھى مننعم الريب ان ما ذكرنا في ھذا الباب اسرار غامضه يصعب االيمان ب

والنصوص بذلك عنھم كثیره، و . نبى مرسل او مومن امتحن هللا قلبه لاليمان احاديثنا صعب مستصعب اليحتمله اال ملك مقرب او
باب ان حديثھم  2العلم الجزء  كتاب الكافي والوافي في كتاب الحجه بابا خاصا بھا، و في البحار ايضا اورد كثیرا منھا في عقد في

  .في شرح الفقیه دعوى التواتر فیھا لكثرتھا (رحمه هللا(صعب، وقد مر آنفا عن المجلسى االول 
من الواليه والخالفه والمنازل العالیه والعلوم  (علیھم السالم(والمستفاد من مجموعھا على اختالف الفاظھا ان ما علیه اھل البیت 

  يصعب على عامه الناس ان يومنوا بھا، ففى حديث مما) عز و جل( الموھوبه لھم من هللا
الناس بما يعرفون و دعوھم مما ينكورن، و  خالطوا): علیه السالم(االربعمائه المروى في خصال الصدوق و غیره عن امیرالمؤمنین 

ى مرسل او عبد قد امتحن هللا قلبه مستصعب ال يحتمله اال ملك مقرب او نب التحملوھم على انفسكم و علینا ان امرنا صعب
  .لاليمان
بمعرفه الحجه في االرض، فمن عرفھا و اقربھا  ال يقع اسم الھجره على احد اال: 187في نھج البالغه الخطبه ) علیه السالم(و عنه 

 تصعب اليحمله اال عبدمن بلغته الحجه فسمعتھا اذنه و وعاھا قلبه، ان امرنا صعب مس فھو مھاجر، وال يقع اسم االستضعاف على
  .مومن امتحن هللا قلبه لاليمان، و اليعى حديثنا اال صدور امینه و احالم رزينه

ان حديث آل محمد صعب ): علیه و آله و سلم صلى هللا(قال رسول هللا ) علیه السالم(و في الكافي باسناده عن ابى جعفر الباقر 
 او عبد امتحن هللا قلبه لاليمان، فما ورد علیكم من حديث آل محمد فالنت لهمرسل  مستصعب ال يومن به اال ملك مقرب او نبى

الرسول و الى العالم من آل محمد وانما الھالك  قلوبكم و عرفتموه فاقبلوه و ما اشمازت منه قلوبكم وانكر تموه فردوه الى هللا والى
النصوص بھذا  الى غیر ذلك من.  ما كان ھذا واالنكار ھو الكفروهللا ما كان ھذا، و هللا: فیقول ان يحدث احدكم بشى ء منه اليحتمله

  .المعنى
: ظاھره ايضا ما ذكرنا حیث قال فیه) علیه السالم) و اورد ابن ابى الحديد في شرح خطبه النھج المذكوره كالما آخر المیرالمؤمنین

كنا اظالال  بمنزله الضوء من الضوء) هللا علیه و آله و سلمصلى (دوحه انا ساقھا و انى من احمد  اال ان الذريه افنان انا شجرتھا و
ال اجسام نامیه ان امرنا صعب مستصعب ال يعرف  تحت العرش قبل خلق البشر و قبل خلق الطینه التى منھا البشر اشباحا عالیه

  او كنھه اال ثالثه ملك مقرب او نبى مرسل
  .(عز و جل(فاسكتوا تسلموا وردوا علمه الى هللا  او وضح لكم امر فاقبلوه واالعبد امتحن هللا قلبه لاليمان، فاذا انكشف لكم سر 

فسال هللا تعالى بحقھم ان ) علیھم السالم) توسل بالخمسه الطاھره) علیه السالم(قد مر في االحاديث المتقدمه ان آدم : تتمیم
 في تفسیر) علیه الرحمه(فقد رواھا السید البحرانى مستفیضه من طرق الخاصه والعامه،  يتوب علیه، و ھذا مما ورد فیه نصوص

و باب ان دعاء االنبیاء استجیب  11الجزء  في البحار باب ترك االولى من) رحمه هللا(البرھان و اول غايه المرام، والمجلسى 
): عز و جل(؟ فقال هللا يا رب من ھوالء: رآى اسمائھم مكتوبه على ساق العرش، فقال ان آدم: ، ففیھا26بالتوسل بھم من الجزء 

السماء واالرض فلما اقترف الخطیئه  ذريتك و ھم خیر منك و من جمیع خلقى، و لوالھم ما خلقتك و الخلقت الجنه والنار وال من
ان يتوب علیه ) علیھم السالم(تعالى بمحمد و على و فاطمه والحسن والحسین  اوحى هللا الیه ان يدعوه باسمائھم فسال هللا

بعضھا ذكر لالئمه بعد  وقد ورد في جمله من ھذه النصوص ان ھذا ھى الكلمات التى تلقاھا من ربه، و في. علیه فتاب هللا
  .ايضا) علیھم السالم(الحسین 

عن الكلمات ) هللا علیه و آله و سلم صلى(سالت النبى : قال) رضى هللا عنه(و روى السیوطى في الدر المنثور عن ابن عباس 
  .اال تبت على فتاب علیه) علیھم السالم(و فاطمه والحسن والحسین  آدم من ربه قال سال بحق محمد و على التى تلقاھا

اللھم انى اسئلك بحق : جبرئیل قال له قل ان) صلى هللا علیه و آله و سلم(في حديث عن النبى ) علیه السالم(و فیه عن على 
ايضا ان الكلمات قوله ال اله اال انت سبحانك و بحمدك عملت سوءا و ظلمت النصوص  محمد و آل محمد الخ، و ال ينافیھا ما في

  فاغفرلى و ارحمنى و انت نفسى
  .و نحو ذلك فان مقتضى الجمع انه كان جمیع ذلك. خیر الغافرين

  :ى امورهفي باب معال) علیه السالم) فنختم الكالم في ھذا الباب بابیات رواھا ابن شھرآشوب في مناقبه لالمام الصادق
فبرھوت  من شذ عنا مساكن القدس والفردوس نملكھا فیھا لغائصكم نحن البحور التى في االصل كنا نجوما يستضاء بنا ·

  و من اتانا فجنات و رضوان مساكنه
نا و من اتا رضوان و من اتانا فجنات و و نحن للقدس و الفردوس خزان مرجان در ثمین و ياقوت و و للبريه نحن الیوم برھان ·

  فجنات و رضوان
  .هللا على محمد و آله الطیبین و الحمد ) رب العالمین و نساله ان يتوت علینا و يجعلنا من الصالحین، و صلى

  تحديثھا امھا في الرحم و كیفیه والدتھا
في ھذا العالم على جرت سنه هللا تعالى  تحديث الجنین من الرحم امر خارق للعاده و خالف الطبیعه في الخلقه البشريه، حیث

 يتغذى و يمنو و يتعلم الكالم تدريجا، لكن لیس مستحیال من قدره هللا الذى انطق انت يتولد الجنین بعد مضى زمان من تكونه، ثم
كما ثبت بالقرآن انه تعالى انطق الجمادات  االنسان الكامل ان ينطق الجنین ايضا على خالف العاده لكرامته او كرامه امه و ابیه،

 فقد ورد انه كان رضیعا انطقه هللا بالشھاده لكرامه يوسف» و شھد شاھد من اھلھا» :والحیوانات واالطفال الصغار فقال تعالى
  و يكلم الناس«): علیه السالم(و قال في شان عیسى ) علیه السالم(الصديق 

يا جبال اوبى معه «: بعض المفسرين و قال ا عناى حدث امھا حین التولد كم» فناداھا من تحتھا«: و قال ايضا» في المھد وكھال
وثبت ايضا بالتاريخ ان الحصاه سبحت » علینا قالوا انطقنا هللا الذى انطق كل شى ء و قالوا لجلودھم لم شھدتم«: و قال» والطیر

جنینا ) الم هللا علیھاس(ينطق الزھراء  والجذع الیابس حنت له، فالمانع من قدره هللا ان) صلى هللا علیه و آله(كف النبى  في
  .نفسھا واموالھا و شوونھا االجتماعیه في سبیل الخدمه لدين هللا و رسوله فتحدث امھا من الرحم تكريما لھا حیث بذلت

  ففى الخبر
محمد بن الخلیلى عن محمد بن ابى بكر  رواه الصدوق في االمالى في المجلس السابع والثمانین عن ابى عبدهللا احمد بن ]

يزيد عن حماد بن عیسى عن زرعه بن محمد عن المفضل بن عمر، و نحوه  قیه عن احمد بن محمد النوفلى عن اسحاق بنالف
والمال ابوحفص عمر  مصباح االنوار، و رواه المحب الطبرى في ذخائر العقبى ملخصا عن المال في سیرته في البحار عن كتاب

صلى هللا علیه و آله و (المتعبدين في سیره سید المرسلین  ى له كتاب وسیلهالموصلى ذكره المحب الطبرى في آخر كتابه القر
والده  كیف كان) علیه السالم(قلت البى عبدهللا الصادق : عن المفضل بن عمر، قال. ذيله فراجع ذكره في كشف الظنون و) سلم

ھجرتھا نساء ) صلى هللا علیه و آله و سلم(هللا  لما تزوج بھا رسول) رضى هللا عنھا(نعم ان خديجه : ؟ فقال)علیھاالسالم(فاطمه 
 علیھا و ال يتركن امراه تدخل علیه، فاستوحشت خديجه لذلك و كان جزعھا و غمھا حذرا مكه، فكن ال يدخلن علیھا و اليسلمن

صلى هللا علیه و ( تكتم ذلك من رسول هللا فلما حملت بفاطمه تحدثھا من بطنھا و تصبرھا، و كانت) صلى هللا علیه و آله(علیه 
الجنین الذى في بطنى يحدثنى و : يا خديجه من تحدثین؟ قالت: فاطمه فقال فدخل رسول هللا يوما فسمع خديجه تحدث) آله

  تبارك و تعالى يا خديجه ھذا جبرئیل يبشرنى انھا انثى و انھا النسله الطاھره المیمونه، و ان هللا :يونسنى، قال
  .وحیه ل من نسلھا ائمه و يجعلھم خلفائه في ارضه بعد انقضاءسیجعل نسلى منھا، و سیجع

تعالین لتلین منى ما تلى النساء من  فلم تزل خديجه على ذلك الى ان حضرت والدتھا، فوجھت الى نساء قريش و بنى ھاشم ان
ل له، فلسنا نجى ء و النلى من قولنا و تزوجت محمدا يتیم ابى طالب فقیرا الما النساء، فارسلن الیھا انت عصیتنا و لم تقبلى



نساء بنى ھاشم، ففزعت  شیئا، فاغتمت خديجه لذلك، فبینا ھى كذلك اذ دخل علیھا اربع نسوه سمر طوال كانھن من امرك
ربك الیك و نحن اخواتك انا ساره، و ھذه آسیه بنت مزاحم و ھى  ال تحزنى يا خديجه فانا رسل: منھن لما راتھن، فقالت احداھن

النساء من  مريم بنت عمران و ھذه كلثم اخت موسى بن عمران، بعثنا هللا الیك لنلى منك ما تلى في الجنه، و ھذه رفیقتك
والرابعه من خلفھا، فوضعت فاطمه طاھره مطھره،  النساء، فجلست واحده عن يمینھا، و اخرى عن يسارھا، والثالثه بین يديھا،

 دخل بیوتات مكه، و لم يبق في شرق االرض و الغربھا اال اشرق فیه ذلك النور، و حتى فلما سقطت الى االرض اشرق منھا النور
االبريق ماء من الكوثر، فتناولتھا المراه  دخل عشر من الحور العین كل واحده منھن معھا طست من الجنه و ابريق من الجنه، و في

 شد بیاضا من اللبن واطیب ريحا من المسك والعنبر فلفتھاواخرجت خرقتین بیضاوين ا التى كانت بین يديھا فغسلتھا بماء الكوثر
  .بواحده وقنعتھا بالثانیه

صلى هللا علیه و (هللا، و ان ابى رسول هللا  اشھد ان ال اله اال: بالشھادتین و قالت) علیھاالسالم(ثم استنطقتھا فنطقت فاطمه 
 لیھن و سمت كل واحده منھن باسمھا، واقبلن يضحكن الیھا وساده االسباط، ثم سلمت ع و ان بعلى سید االوصیاء و ولدى) آله

  تباشرت الحور العین، و بشر
خذيھا يا خديجه : قبل ذلك، و قالت النسوه اھل السماء بعضھم بعضا بوالده فاطمه، و حدث في السماء نور زاھر لم تره المالئكه

 ه مستبشره و القمتھا ثديھا فدر علیھا، فكانت فاطمه تنمى فينسلھا، فتناولتھا فرح طاھره مطھره زكیه میمونه بورك فیھا و في
  .الیوم كما ينفي الصبى في الشھر، و تنمى في الشھر كما ينمى الصبى في السنه

  :في ارجوزته لمیالدھا) هللا رحمه(و هللا در العالمه الفقید آيه هللا الغروى االصفھانى الشھیر بكمپانى : قلت
روح النبى  الزھرا بدا بذلك الوجود ام االئمه العقول الغربل العظمه وقد تجلى من سماء الخفيجوھره القدس من الكنز  ·

ام  بشراك يا ابا العقول العشره العلويه اشرقت العوالم بل ھى نور عالم االنوار الزھراء في افق المجد ھى في عظیم المنزله
و محور  العبا و مركز الخمسه اصحاب النھا سیده النساء الحوراء لطھر وھى البتول ا من بقدومھا تشرفت منى التنزيل الكتاب و ابنه

  السبع علوا و ابا
و في  المظاھر سر ظھور الحق في ام ابیھا و ھو عله العلل كلمه من عالم االسماء اسمى بدت فابدت عالیات االحرف ·

ربه  بالبضعه الطاھره المطھره البھیه نور تلك الدرهب و مطلع الشموس واالقمار ضیاء للشمس من زھرتھا الكفاء كفو من ال كفو له
و محور  ابا و محور السبع علوا و و مريم الكبرى بال خفاء سواء كمريم الطھر و ال و من بھا تدرك غايه المنى بالتاويل بیت العلم

  السبع علوا و ابا

  تاريخ والدتھا
  ن و في بعضالمشھور عند العامه ان والدتھا كانت قبل المبعث بخمس سنی

كانت على راس احدى و اربعین من مولد النبى  رواياتھم انھا.] ] رواه الخوارزمى في مقتله، و حكاه في البحار و اعالم الورى ]
 ان عمرھا كان ثالث و عشرين) علیه السالم(الطبرسى في اعالم الورى عن االمام الباقر  و يوافقه ما رواه) صلى هللا علیه و آله(

  .اخبارھم المعروف بین االمامیه انھا ولدت بعد المبعث بخمس سنین، كما في اكثر لكن. سنه
  ففى الكافي

باسناده .] موضعه الباب االخر في مولد الزھراء و كانه اشتبه على النساخ، فان) علیه السالم(في آخر باب مولد امیرالمؤمنین  ]
بعد مبعث رسول هللا بخمس سنین، و توفیت ) صلى هللا علیه و آله( فاطمه بنت محمد ولدت: قال) علیه السالم(عن ابى جعفر 

  و في دالئل االمامه. ثمانیه عشر سنه و خمسه و سبعون يوما ولھا
بن عیسى عن عبدالرحمن بن بحر، و  في خبر والدتھا و باب وفاتھا، و في سنده فیھما في نسخته المطبوعه احمد بن محمد ]

 والعوالم في كال بابى الوالده والوفاه عن دالئل االمامه، و عبدالرحمن بن بحر غیر جران كما في البحارالصواب عبدالرحمن بن ابى ن
عبدالرحمن بن ابى نجران، فسند الخبر حسن  مذكور في االسانید و الرجال، و الموجود كثیرا روايه احمد بن محمد بن عیسى عن

 ولدت فاطمه في جمادى االخره الیوم: قال) علیه السالم(االمام الصادق باسناده عن  للطبرى االمامى.] قوى، وهللا العالم
في الباب االول نصوص من الخاصه  وقد مر) صلى هللا علیه و آله و سلم(العشرين منھا سنه خمس و اربعین من مولد النبى 
  و لعل منشا .والعامه بان علوقھا كان في االسراء و ھو بعد البعثه

رشدھا و نموھا كان على خالف الطبیعه في  ولین ما ورد كما في الباب السابق و ياتى في الباب السادس انالتوھم للقولین اال
  .فیھا زياده العمر سائر الناس، فكانوا يقیسونھا بغیرھا و يظنون

اح الفعمى و مصباح حكاه في البحار عن مصب واما يوم والدتھا، فقد مر في خبر دالئل االمامه انه العشرون من جمادى االخره، و
االعمال عن الشیخ المفید في حدائق الرياض، و حكى عنه ايضا انه يوم شريف  الشیخ الطوسى، و حكاه ابن طاووس في اقبال

ھذا الیوم و ما يلیق به من  سرور المؤمنین، و يستحب صیامه والتطوع فیه بالخیرات، ثم ذكر ابن طاووس امورا لتعظیم يتجدد في
) سالم هللا علیھا(و بر المؤمنین و زياره الزھراء ) هللا علیه و آله و سلم صلى(تعالى بطاعته و شكره و تعظیم الرسول االجتھاد ) 

  .لھا زياره طويله تتضمن فضائلھا والصاله علیھا و اورد

  اسماوھا
رامته، و ينسبانه الى الصفات يحفظان لك من حقوق الولد ان يسمیه الوالد باسم حسن و يكنیه بكنیه حسنى يدالن على عزه و

  (علیھم السالم(بذلك في االثار الشرعیه و اخبار اھل البیت  الكريمه والمكارم الجمیله، وقد ورد االمر
  [.راجع الوافي والوسائل باب تسمیه االوالد من كتاب النكاح ]

و عن االمام . فلیحسن احدكم اسم ولده حسن، اول ما يبر الرجل ولده ان يسمیه باسم: قال) علیه السالم(فعن االمام الكاظم 
  علیه(الباقر 

  انا لنكنى اوالدنا في صغرھم مخافه النبزان يلحق بھم: قال) السالم
، وقد حكى هللا تعالى في القرآن عن امراه .] بااللقاب و التنابزوا«: قال هللا تعالى. اى مخافه ان تنسب الیھم االلقاب القبیحه ]

بمعنى  ففى تفسیر الكشاف و غیره ان مريم في لغتھا» و انى سمیتھا مريم«: في وقتھا قالت ا اشرف االوالدعمران الموھب لھ
تعالى و ھو العباده تفائال بان تلزمھا و تزاولھا فیما  العابده، فكانھا سمتھا بذلك لیحكى ھذا االسم فیھا عن احب االعمال الى هللا

و منزلتھا في بدو  لما بشر بھذا المولود الكريم و اخبر من هللا تعالى بفضائلھا)  علیه و آلهصلى هللا) بعد، و من المعلوم ان نبینا
ان يسمیھا بما يناسبھا من االسماء ) علیه السالم(ھمه  خلقھا و طھاره نسلھا ال يتعدى عن ھذا االمر المعروف، فطبعا كان من

و كان هللا تعالى  ا كان ھذا المولد تحفه جلیله من تحف هللا الكرم انبیائه،الفضائل و البركات، لكن لم الحسنى الحاكیه عما فیھا من
سبحانه ان يسمیھا ھو لنبیه من طريق الوحى، فالھمه ان  اعلم بوجه التسمیه و بما اودع في ھذه التحفه من االسرار اراد هللا

  .يسمیھا فاطمه
  فقد روى في الكافي

ابن ابى الخطاب عن محمد بن  حجه عن محمد بن يحیى عن محمد بن الحسین يعنىرواه في باب مولد فاطمه من كتاب ال ]
و المراد بمحمد بن اسماعیل ھو ابن بزيع ) علیه السالم(جعفر  اسماعیل عن صالح بن عقبه عن يزيد بن عبدالملك عن ابى

كتابا يرويه  جاله ان لصالح بن عقبهسائر االسانید، و ذكر الشیخ الطوسى في الفھرست والنجاشى في ر المعروف، كما يعلم من
وثقاتھم، و كان جامعا للعلم والعمل و كثره الروايه و  عنه محمد بن اسماعیل بن بزيع، و ھذا الرجل كان من صالحى ھذه الطائفه

له، فبھذا بمكن مث وددت ان فیكم: انه قال الصحابه) علیه السالم(جلیله حتى انه ورد عن االمام الرضا  منصب الوزاره، و له فضائل
ناسبا له في الثانى الى ابن الغضائرى من انه غال كذاب، فانه  دفع ما ورد في شان صالح بن عقبه في رجالى العالمه و ابن داود



سبب رمیه بذلك روايته  عنه ابن بزيع المذكور كثیرا، فلعل ھذا من قبیل ما تقدم في آخر الباب الثانى من ان لو كان كذلك لما يروى
في تعلیقته على منھج ) قدس سره(كما ذكره الوحید البھبھانى ) السالم علیھم(ا الخبر و امثاله من الفضائل العجیبه لالئمه لھذ

باسناده عن ابى جعفر الباقر  [.في شرح مشیخه الفقیه، وهللا العالم) علیه الرحمه(ايضا عن جده المجلسى االول  المقال، و حكاه
  (علیه السالم(

: - يعنى هللا تعالى -فسماھا فاطمه، ثم قال (صلى هللا علیه و آله(فاطمه اوحى هللا الى ملك، فانطق به لسان محمد لما ولدت 
. وهللا لقد فطمھا هللا بالعلم و عن الطمث في المیثاق): علیه السالم(قال ابوجعفر  ثم. انى قد فطمتك بالعلم و فطمتك عن الطمث

  كتاب العللفي ) علیه الرحمه(رواه الصدوق  و
  [.باب عله تسمیه فاطمه بفاطمه، و كذا الخبر االخر 142في الباب  ]

لفاطمه وفقه على باب جھنم، : يقول) السالم علیه(سمعت ابا جعفر : و روى فیه ايضا باسناده عن محمد بن مسلم الثقفي، قال
 كثرت ذنوبه الى النار، فتقرا فاطمه بین عینیه محبا، مومن او كافر، فیومر بمحب قد فاذا كان يوم القیامه كتب بین عینى كل رجل

  .الھى و سیدى سمیتنى فاطمه و فطمت بى من توالنى و تولى ذريتى من النار الخبر: فتقول
االول ان هللا تعالى سماھا بذلك النه قد  فالمستفاد من الخبرين ان تسمیتھا بفاطمه كانت من هللا تعالى، كما ان المستفاد من

 سائر النساء و میزھا عنھن بما آتاھا من العلوم االلھیه التى حرم عنھا غیرھا، و كذا بالعلم و عن المطث، يعنى فضلھا عنفطمھا 
عن مطلق القطع والفصل سواء كان من  فصلھا عن عروض الطمث لھا، و ذلك الن معنى الفطم في اللغه على ما ذكره اھلھا عباره

  اطالقه على قطع الطفل عن الرضا ع الجل الغلبه ال الختصاصه به في رد استعماله، والرضاع او غیره، كما يظھر من موا
استغنت و فطمت او فطمھا عن الجھل بالعلم او  و قال في البحار في البحار معنى فطمھا بالعلم ارضعھا العلم حتى. اصل اللغه

  .جعل فطامھا من اللبن مقرونا بالعلم
فان » عنكم الرجل اھل البیت و يطھركم تطھیرا انما يريد هللا لیذھب«: ديث من القرآن قوله تعالىو على كل تقدير تصديق ھذا الح

 البدينه و ھى الطمث العارض للنساء في اوقات كثیره، فیمنعھن عن العباده ) والتبتل الرجس ھو القذاره، و ھى شامله للظاھره
داخله ) سالم هللا علیھا(بالشك، و فاطمه  في بعض االخبار تفسیر الرجس الیه و للمعنويه الروحیه و ھى الشك والجھل، كما ورد

  .ياتى انشاء هللا تعالى تفصیل الكالم في االيه في اھل البیت قطعا دون غیرھا من النساء، و
 لقد فطمھا هللا وهللا: ابان عن حقیقته بقوله بعد ما ذكر في الحديث وجه التسمیه المذكوره) علیه السالم(ثم ان االمام الباقر 

 حكمه تعالى و قضائه بطھارتھا الظاھريه والمعنويه كان في عالم المیثاق قبل والدتھا يعنى ان. بالعلم و عن الطمث في المیثاق
  .في ھذا العالم، وقد مر في السابق تحقیق الكالم في عالم الذر والمیثاق

النار، فقد ورد ذلك باسانید مستفیضه من طرق  و فطم من احبھا من ان هللا تعالى فطمھا: و ھنا وجوه اخر لھذه التسمیه منھا
عن  (علیه السالم(اسمائھا عن الصدوق في كتابه العیون باسانیده الثالثه عن االمام الرضا  الخاصه والعامه، فرواه في البحار باب

و عن كتابه العلل باسنادين ) علیه و آله و سلم صلى هللا(و باسناد آخر عن ابن عباس عنه ) صلى هللا علیه و آله(آبائه عن النبى 
عن  و ھو الحديث المتقدم صدره آنفا) علیه السالم(و ثانیھما عن االمام الباقر ) السالم علیه(آخرين احدھما عن االمام الصادق 

عن االمام الرضا الھادى، و ثانیھما  محمد بن مسلم الثقفي، و رواه ايضا عن امالى الطوسى باسنادين احدھما عن االمام
  عن آبائھما عن) علیھماالسالم(

ذريتھا من النار من لقى هللا منھم بالتوحید  سمیت فاطمه الن هللا فطمھا و: و لفظه في الثانى) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا 
  .وااليمان بما جئت به

فطم من احبھا من ) عز و جل(فاطمه الن هللا  انما سمیت: و رواه ايضا عن العلل و معانى االخبار باسناد عامى عن ابى ھريره، قال
و عن المناقب ايضا عن شیرويه في الفردوس عن ) علیه السالم(ابى ھريره عن على  و نحوه عن مناقب ابن شھر آشوب عن. النار
و رواه الخوارزمى . یھا من النارفطم محب انما سمیت ابنتى فاطمه الن هللا فطمھا و) صلى هللا علیه و آله: (االنصارى قال النبى جابر

و ياتى ) صلى هللا علیھم اجمعین(باسناده عن االمام الرضا عن آبائه عن النبى  (علیھاالسالم(في مقتله في فصل فضائل فاطمه 
  ...سماھا هللا فاطمه انما: و لفظه) صلى هللا علیه و آله و سلم(مثله عن كنز العمال عن ابن عباس عنه  قريبا

و انه لما كانت ھذه التسمیه بالھام من هللا  ه ال مجال للتشكیك في صحه الخبر الستفاضه طرقه، فانھا مورثه لالطمینان بهفظھر ان
 فالمحاله لم تكن لمحض العالمه للمسماه والتمییز بینھا و بین» ان ھو اال وحى يوحى و ما ينطق عن الھوى«: تعالى الى رسوله

  .ط كتسمیتنا، وانما كانت لحكمه الھیه و سر معنوىغیرھا من االشخاص في االسم فق
صلى هللا علیه و (روايات كثیره مثل قول النبى  فقد ورد نظیره في» و فطم من احبھا من النار«و ما ورد في ھذه االخبار من قوله 

  من احبھا فقد احبنى): آله
اال و من مات على حب آل محمد مات ): علیه و آله صلى هللا(ه و قول.] ياتى بھذا اللفظ و نحوه في اخبار كثیره في الباب السابع ]

  الى آخر الخبر، و غیر ذلك مما ورد من االيات والنصوص في فرض حبھم. مات مغفورا له شھیدا، اال و من مات على حب آل محمد
  :و ثوابه من هللا تعالى و تسالم ذلك بین االمه، حتى قال فرزدق الشاعر

  كفر و قربھم منجى و معتصم و بغضھممن معشر حبھم دين  ·
  كفر و قربھم منجى و معتصم كفر و قربھم منجى و معتصم ·

  :و قال امام الشافعیه
  فرض من هللا في القرآن انزله يا اھل بیت رسول هللا حبكم ·
  فرض من هللا في القرآن انزله فرض من هللا في القرآن انزله ·

المنزله العلیا من هللا تعالى في الدنیا  على عباده و سفرائه في امره و نھیه و لھم والوجه في ذلك انھم لما كانوا حجج هللا
محب هللا و مبغضھم مبغض هللا، و محبه في الجنه و مبغضه في النار والمرء مع من  واالخره، فال محاله كان محبھم لھذه الجھه

لزوم حمله على من اتى بسائر الفرائض و  وال ينافي ذلك» البونو من يتول هللا و رسوله والذين آمنوا فان حزب هللا ھم الغ» :احب
  .الصوم جنه من النار): علیه السالم(الفرائض ايضا، كقوله  اجتنب الكبائر، فقد ورد مثل ذلك في شان سائر

دھا، فانه كما اجیب متعد يقال فطمت المراه ول انه على ھذا لزم ان يكون اسمھا مفطومه، فان الفطم بمعنى القطع و ھو: وال يقال
 افطم السخله حان ان تفطم، فاذا: المفعول، كالعامر والكاتم والدافق، قال في القاموس عنه قد تجى ء صیغه الفاعل بمعنى

  .فطمت فھى فاطم و مفطومه و فطیمه
فیه دون مالحظه صدور  الى الشى ء والدخول ولعل وجھه ان صیغه الفاعل كصیغه باب االفعال قد يالحظ فیھا مجرد النسبه: اقول

المالحظه في خصوص التسمیه نفس وجود الماده دون اجراء الصفه، سیما اذا كان  المصدر عنه او تعديه على انه يمكن ان تكون
انه قال ) علیه السالم(الحسن  التسمیه متعددا يكون بعضھا بمعنى صیغه الفاعل كما في المقام، فقد ورد عن االمام ابى وجه

  في حديث
و لعله االمام ) علیه السالم(قال ابوالحسن  :رواه في البحار في الباب المذكور عن العلل باسناده عن عبدهللا بن الحسن قال ]

 ان ذلك لمن االسماء ولكن االسم الذى سمیت به ان هللا: بینھا و بین االسماء قال فرقا: لم سمیت فاطمه فاطمه؟ قلت: الكاظم
  ارك و تعالى علم ما كان قبل كونه،ان هللا تب... : تعالى علم

وراثه ھذا االمر من قبله، فلما ولدت فاطمه سماھا  يتزوج في االحیاء وانھم يطمعون في) صلى هللا علیه و آله(فعلم ان رسول هللا 
 عنى فمطتجعل في ولدھا ففطمھم عما طمعوا، فبھذا سمیت فاطمه النھا فطمت طمعھم، و م هللا تعالى فاطمه لما اخرج منھا و

  .قطعت
فضلھا و كرامتھا، ففى الخبر عن االمام  ھذا كلمه في وجه تسمیتھا بفاطمه الذى ھو اسمھا المعروف ولھا اسماء اخر حاكیه عن

  (علیه السالم(الصادق 
بادى المتوكل عن على بن الحسین السعدآ في العلل واالمالى والخصال عن محمد بن موسى بن) علیه الرحمه(رواه الصدوق  ]

بن عبدهللا الحسنى عن الحسن بن عبدهللا بن يونس عن يونس بن ظبیان عن  عن احمد بن ابى عبدهللا البرقى عن عبدالعظیم



بن ظبیان مشتبه الحال،  و نحوه في دالئل االمامه، والحسن بن عبدهللا مھمل في الرجال، و يونس) علیه السالم) ابى عبدهللا
عز (لفاطمه تسعه اسماء عندهللا : قال.] ] عنھما تدل على اعتبارھما (علیه السالم(لعظیم الحسنى لكن روايه العالم الجلیل عبدا

اتدرى ): علیه السالم(ثم قال  والصديقه، والمباركه، والطاھره، والزكیه، والراضیه، والمرضیه، والمحدثه، والزھراء، فاطمه،): و جل
انه صح : و قال ابن شھر آشوب في المناقب. فطمت من الشر: قال يا سیدىال، اخبرنى : اى شى ء تفسیر فاطمه، قال الراوى

ايضا ھذه  اسما كل اسم يدل على فضیله ذكرھا ابن بابويه في كتاب مولد فاطمه، و ذكر في المناقب في االخبار لفاطمه عشرون
  .ھا حذرا من التطويلذكر بعض االسماء عن ابى جعفر القمى يعنى ابن بابويه المذكور، و نحن نقتصر ھنا على

سمیت الزھراء النھا كانت اذا قامت في : قال (علیه السالم(الزھراء، ففى العلل و معانى االخبار باسناده عن الصادق : فمنھا
 )جل عز و(الن هللا : قال) علیه السالم(و في العلل ايضا عنه . نور الكواكب الھل االرض محرابھا زھر نورھا الھل السماء كما يزھر

وقد يظھر معنى ھذا الخبر . المالئكه الحديث خلقھا من نور عظمته فلما اشرقت اضاءت السماوات واالرض بنورھا و غشیت ابصار
  .مما تقدم في الباب االول والثانى

  فروى في المعانى البتول، و ھو من البتل بمعنى القطع، سمیت به النقطاعھا عن عادات النساء،: و منھا
باسناده عن  144و في العلل في الباب  عانى في باب معانى اسماء محمد و على و فاطمه، و كذا الخبر السابق،رواه في الم ]

ان النبى ) علیه السالم(والعلل عن على .] باب اسمائھا، و كذا الخبر التالى و رواه عنھما في البحار في) علیه السالم(على 
البتول التى لم تر حمره : فقال. بتول ان مريم بتول و فاطمه: معناك يا رسول هللا تقولسئل ما البتول فانا س) علیه و آله صلى هللا(

  .االنبیاء قط اى لم تحض، فان الحیض مكروه في بنات
الخاصه والعامه، منھا ھذا الخبر والخبر السابق  بنصوص كثیره من طرق) سالم هللا علیھا(ھذه الفضیله العظیمه ثابته للزھراء : اقول
  .فسیر فاطمهفي ت

) صلى هللا علیه و آله(سمیت فاطمه بنت محمد  عن آبائه انما) علیه السالم(و ما رواه في البحار عن مصباح االنوار عن ابى جعفر 
  .من كل رفث و ما رات قط يوما حمره وال نفاسا الطاھره لطھارتھا من كل دنس و طھارتھا

  اب الزيادات فيفي التھذيب ب) رحمه هللا(و روى شیخنا الطوسى 
علیه (على على ) عز و جل(حرم هللا : قال (علیه السالم(طبعه النجف باسناده عن االمام الصادق  42ص  1النكاح و في امالیه ج 

  النھا طاھره التحیض: كیف؟ قال: الراوى النساء ما دامت فاطمه حیه، فقال له) السالم
  [.ن الباب السابعياتى معنى ھذا التعلیل في الفائده الثالثه م ]

ان فاطمه صديقه : قال) علیھماالسالم) و روى في الكافي باب مولد الزھراء من كتاب الحجه باسناده صحیحا عن موسى بن جعفر
  .شھیده، و ان بنات االنبیاء اليطمثن

) لى هللا علیه و آله و سلمص(رسول هللا  عن) علیه السالم(باسناده عن على ) رحمه هللا(و في دالئل االمامه للطبرى االمامى 
 والمستفاد من ظاھر ھذين الخبرين والخبر االول ان ھذه. ان بنات االنبیاء اليحضن ان فاطمه خلقت حوريه في صوره انسیه و: قال

  .في الخلقه حوريه في الجمله و ان لم يكن) علیھم السالم(الفضیله ثابته ايضا لغیرھا من بنات االنبیاء 
: مرسال قال) صلى هللا علیه و آله و سلم) في كتابه الفقیه باب غسل الحیض من طھارته عن النبى) لیه الرحمهع(و روى الصدوق 

  .في حیض و النفاس كالحوريه ان فاطمه لیست كاحد منكن النھا الترى دما
: اسماء بنت عمیس قالت الصدوق يرفعه الى و في البحار باب والدتھا عن كشف الغمه عن كتاب مولد فاطمه البن بابويه يعنى

ان فاطمه خلقت حوريه في ): صلى هللا علیه و آله و سلم(لھا دما، فقال النبى  كنت شھدت فاطمه وقد ولدت بعض ولدھا فلم ار
  حدثتنى اسماء بنت عمیس الخ :قالت) علیه السالم(و نحوه في دالئل االمامه باسناده عن زينب بنت على . انسیه صوره

سد على جمیع اصحابه حتى عمه العباس ) سلم صلى هللا علیه و آله و(بالتاريخ والنصوص الكثیره ان رسول هللا  قد ثبت: اقول ]
ما اخرجتكم واسكنته بل هللا اخرجكم واسكنه، فكان : و قال) علیه السالم(على  ابواب بیوتھم الشارعه الى المسجد الى باب

) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى  و اھله و اوالده في كل حال، فلعل تصريحيمر من المسجد و يسكنه ھو ) علیه السالم) على
  [.للتنبیه على ذلك بطھاره بضعته للنساء و بعض الرجال كابن عباس

ما رات فاطمه دما في حیض : ام سلیم قالت و في البحار ايضا باب مناقبھا عن امالى الصادوق باسناده عن انس بن مالك عن امه
  .وقد روته العامه عن انس: في كتابه اعالم الورى باب احوال فاطمه قال (رحمه هللا(و رواه الشیخ الطبرسى . وال نفاس

في حديث تقدم ) هللا علیه و آله و سلم صلى(و روى الخوارزمى في مقتله والھیثمى في مجمعه باالسناد عن عائشه عن النبى 
  .كنساء االدمیین، وال تعتل كما يعتللن يا حمیراء ان فاطمه لیست: في الباب االول قال

ابنتى فاطمه ): صلى هللا علیه و آله و سلم) عن ابن عباس قال النبى) علیھاالسالم(في فضائل فاطمه  12و في كنز العمال الجزء 
  .سماھا هللا فاطمه الن هللا تعالى فطمھا و محبیھا من النار حوراء آدمیه لم تحض و لم تطمث، وانما

تعالى، و ھى اكثر من عشره احاديث مصرحه  عثرت علیه من النصوص الداله على ثبوت ھذه الكرامه المعنويه لھا من هللا ھذا ما
وقد ثبت » ان هللا اصطفاك و طھرك واصطفاك على نساء العالمین«في شان مريم  بذلك، و تصديق ذلك من كتاب هللا قوله تعالى

تعالى من مريم بنت عمران، كما ياتى  افضل و اكرم عندهللا) سالم هللا علیھا(ه الزھراء القاطعه عند االمامیه ان فاطم بالنصوص
  .توضیحه في آخر الباب الثامن

  نعم يمكن ان يتوھم ان الحیض في النساء من لوازم الخلقه البشريه،
واب ان الحیض بنفسه قذاره ظاھره، كما لكن الج منزھه عن نواقص الخلقه،) سالم هللا علیھا(فخلو المراه عنه نقص فیه، والزھراء 

 اى من الحیض» و لھم فیھا ازواج مطھره«يتاذى منه، و لذا فضل نساء الجنه بقوله تعالى  اى قذاره» قل ھو اذى«قال هللا تعالى 
فاذا تفضل هللا في الوالده او في الولد،  واالحداث، وانما عد فقده عیبا لداللته في الغالب على وجود عیب في الرحم موجب لنقص

 ھذه القذاره كان ذلك لھا فضیله عالیه و كرامه ظاھره و تطھیرا زائدا في قوله تعالى على احد من ولیاته بالوالده الكامله بدون
  .«تطھیرا انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و يطھركم«) سالم هللا علیھا(للزھراء 

اسمائھا، و ھو اما بكسر الدال المشدده، و  الخبر المتقدم ھنا الذى ذكر فیه تسعه منالمحدثه، كما ورد في : و من اسمائھا
 في الباب السابق، او بفتح الدال و معناھا تحديث الملك لھا، كما ورد ذلك في عده معناھا انھا حدثت امھا في الرحم كما ذكر

  اخبار، فروى الصدوق في العلل
و ياتى ذيل الخبر في آخر الباب الثامن في  طمه محدثه، و رواه عنه في البحار باب مناقبھا،باب العله التى من اجلھا سمیت فا ]

 انما سمیت فاطمه محدثه الن المالئكه كانت تھبط من: قال) علیه السالم(االمام الصادق  باسناده عن.] افضلیه فاطمه على مريم
اقنتى «يا فاطمه » على نساء العالمین  اصطفاك و طھرك و اصطفاكان هللا«يا فاطمه : السماء فتناديھا كما تنادى مريم، فتقول

  .فیحدثونھا الخبر فتحدثھم» لربك و اسجدى و اركعى مع الراكعین
  و روى الكلینى في الكافي

 في البحار في باب جھات علومھم و ما في باب فیه ذكر الصحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه من كتاب الحجه، و رواه ]
الدرجات، وقد وردت في ھذين البابین اخبار كثیره في مصحف فاطمه و ذكر  عن بصائر 26عندھم من الكتب من كتاب االمامه ج 

في ھذا الخبر امثال ابن ابى العوجاء  فیه بیان االحكام وانما فیه الحوادث االتیه واسماء الملوك، ولعل المراد بالزنادقه فیھا انه لیس
باسناده عن حماد بن عثمان عنه .] فان ظھورھم و اظھار آرائھم كان في ذاك العصر بعض فرق الخوارج كاالباضیه،و ابن المقفع، او 

  علیه(
و ما مصحف فاطمه؟ : فاطمه، قال حماد تظھر الزنادقه في سنه ثمان و عشرين و ماه، و ذلك انى نظرت في مصحف: قال) السالم

 فارسل) عز و جل(دخل على فاطمه من وفاته من الحزن ما اليعلمه اال هللا ) علیه و آله هللا صلى( ان هللا تعالى لما قبض نبیه : قال
اذا احسست بذلك و سمعت الصوت : لھا فقال) علیه السالم(هللا الیھا ملكا يسلى غمھا و يحدثھا، فشكت ذلك الى امیرالمؤمنین 

كلما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا، اما انه لیس فیه شى ء من يكتب ) السالم علیه(فقولى فاعلمته بذلك فجعل امیرالمؤمنین 
  ما ورد و نحوه عده اخبار رواھا في الكافي والبصائر، و يويده. والحرام ولكن فیه علم ما يكون الحالل



و رواه في ) معلیھم السال(الصادق عن آبائه  في االكمال باب ذكر المعمرين باسنادين عن االمام) عاليه الرحمه(رواه الصدوق  ]
و رواه  في كالم له مع المامون وقد استدل االمام به على وقوع الرجعه في ھذه االمه،) السالم علیه(العیون باسناد آخر عن الرضا 

الشمس، و رواه العامه باسانید كما في البحار  ايضا في الفقیه في الباب االول من الصاله مرسال حیث استدل به على قضیه رد
 لكن اللفظ المذكور في اكثر 261ص  7و مجمع الزوائد ج  129ص  1و مستدرك الحاكم ج  28االول من المجلد الثامن ج في الباب 

كافعال االمم الماضیه الوقوع الحوادث  اخبارھم لتركبن سنن من كان قبلكم، او نحو ھذه العباره مما كان مفاده فعل ھذه االمه
حتى لو ان حیه من : الداله على العموم، بل في احدى روايتى االكمال ذيل ذلك بقوله ارناوالمعجزات، لكنه غیر مناف لعباره اخب

انه يكون في ھذه ) هللا علیه و آله صلى(عن النبى .] اسرائیل دخلت في حجر لدخلت في ھذه االمه حیه مثلھا، وهللا العالم بنى
  بالنعل، وقد االمه كلما كان في االمم السالفه حذو النعل

المعلوم انه اذا كان مثله واقعا في االسالم،  و من) علیه السالم(في مواضع من القرآن بتحديث الملك لمريم و روجه ابراھیم  صرح
انشاءهللا في  عديله مريم بالنصوص المتواتره بل افضل منھا عند االمامیه، كما ياتى البحث فیه فالبد ان يكون لبضعه نبیه التى ھى

  .آخر الباب الثامن
لتقدد اسمائھا الحسنى الحاكیه عن صفاتھا العلیا و  ام اسماء ذكره الخوارزمى في مقتله، ولعله: فمنھا) علیھاالسالم(و اما كناھا 

  .مناقبھا العظمى
ن كانوا من نسلھا، لكن بمالحظه ما تقدم و ياتى م ام االئمه، و ھى كنیتھا المعروفه، فان االئمه الطاھرين من آل الرسول: و منھا

ام  لھم لیست بمحض الوالده فقط كوالده غیرھا لھم من المومنات الصالحات، كفاطمه بنت اسد فضائلھا و مقاماتھا يعلم ان امومتھا
في الطینه والكرامه، فھى ام لھم بما  بل كانت و شیجه بمقام شامخ معنوى مسانخ لمقام االمام) علیه السالم(امیرالمؤمنین 

  .االلھیه، و لھذا ينبغى ان تعد ھذه الكنیه خاصه بھا كلقب سیده النساء والدرجات الرفعیهلھم من الفضائل العظیمه 
  الطالبیین ام ابیھا، كما في مناقب ابن شھر آشوب، و رواه ابوالفرج في مقاتل: و منھا

بن المغازلى في مناقبه و رواه ايضا ا و حكاه في البحار عنه و عن ابن شھر آشوب) علیه السالم(عند ذكره لالمام الحسن  ]
و ذكره في االستیعاب و اسد الغابه ) علیھماالسالم(االمام الصادق عن ابیه  باسناده عن).] علیه السالم(باسناد آخر عنه 

بولدھا من الشفقه الكثیره  نحو اختصاص االم) صلوات هللا علیھما(و ھذه الكنیه تدل على اختصاص شديد لھا بابیھا  واالصابه،
لم ) صلى هللا علیه و آله و سلم(اباھا على نفسھا و اوالدھا، وقد كان  لوافر، فانھا ربما كانت تخبز قرصا بمشقه فتوثر بهوالحب ا

  ثالثه ايام، كما رواه في البحار باب مكارم يطعم طعاما منذ
صل فضائلھا، و انھا في صغرھا كانت الخوارزمى في ف و مقتل 43من الطبعه الجديده و باب مناقبھا ج  16اخالقه من مجلد تاريخه ج 

علیه و آله و  صلى هللا(المشركین، كما روى في ذخائر العقبى باب برھا بابیھا عن ابن مسعود انه  كامھا المكرمه تدفع عنه اذى
ه و فاخذت) علیھاالسالم(ساجد حتى جائت الزھراء  كان يصلى فاخذ رجل من قريش شیئا من جزور میت فالقاه علیه و ھو) سلم

رجع من سفر فلما خرج من المسجد الى ) صلى هللا علیه و آله و سلم(عند النبى انه  نحته عن ظھره، و ياتى في باب منزلتھا
اراك شعثا نصبا قد اخلو لقت ثیابك، فقال  :ما يبكیك؟ فقالت: فاطمه تلقته عند باب البیت تلثم فاه و عینیه و تبكى، فقال لھا بیت

غیر  بعث اباك المر ال يبقى على ظھر االرض بیت اال ادخل هللا به عزا او ذال، الى) و جل عز(ان هللا ): ه و سلمصلى هللا علیه و آل(
مكمد من فراقه، فكانت تبكى علیه لیال و نھارا  ذلك مما ورد عنھا في حیاته، فبعدما توفي بابى ھو و امى دخلھا حزن شديد و غم

تخرج بالنھار  انه تاذى اھل المدينه من كثره بكائھا، فسالوھا اما ان تبكى لیال او نھارا، فكانت ال ترقا دمعتھا و التھدا زفرتھا حتى
  :الى مقابر الشھداء و ترثى اباھا بابیات مقرحه منھا

  و اكتیابى علیك لیس يبید شجونى كل يوم يزيد فیه ان حزنى علیك حزن جديد ·
  و اكتیابى علیك لیس يبید ديبی و اكتیابى علیك لیس و فوادى وهللا صب عتید ·

الشريف كان بھا، فان الرجل يحفظ في ولده، فمن  ھذا و يمكن ان يكون لھذه التكینه وجه آخر اعلى من االول و ھو ان بقاء نسله
لم يبق له نسل من غیر فاطمه، كما ھو المعلوم من تاريخه و ) صلى هللا علیه و آله) كان له نسل صالح فھو حى باق، والرسول

  .به اھل التراجم واالثار صرح
اال منھا، فان الذكور من اوالده ماتوا ) علیه و آله صلى هللا(انقطع نسل رسول هللا : قال ابن االثیر في اسد الغابه في ترجمه فاطمه

  صغارا، و اما
  ولدت عبدهللا بن عثمان) رضى هللا عنھا(البنات فان رقیه 

تزوجھما عتبه و عتیبه ) رضى هللا عنھا(خديجه  من) صلى هللا علیه و آله(كلثوم بنتى النبى  يعنى عثمان بن عفان فان رقیه و ام ]
لھما و ال  و قد زوجھما قبل الھجره، فلعلھما كانا مسلمین، او زوجھما تالیفا و ترغیبا) و آله صلى هللا علیه(ابنا ابى لھب عم النبى 

امر ابولھب بطالقھما قبل الدخول » تبت يدا ابى لھب» مشرك، فلما نزل قوله تعالىبويھما في االسالم و كان قبل تحريم التزويج بال
فماتت رقیه ايام بدر،  برقیه، و ھاجر بھا الى الحبشه فولدت له ھناك عبدهللا، ثم ھاجر بھا الى المدينه بھما، فتزوج عثمان بن عفان

تلد منه، و ماتت في سنه تسع من الھجره، و بلغ عبدهللا ست  عثمان اختھا ام كلثوم و لم) صلى هللا علیه و آله(فزوج النبى 
االستیعاب  ان رقیه ايضا لم تلد من عثمان اصال، ھذا ما ذكره في: وجھه و مات سنه اربع، و قیل سنین فنقر عینه ديك فورم

صلى هللا (حار باب عدد اوالد النبى االمامیه كما في الب واالصابه و اسد الغابه في ترجمه عثمان و رقیه و ام كلثوم، لكن في اخبار
رقیه ايام بدر، ثم  (صلى هللا علیه و آله(تزوج اوال بام كلثوم فماتت قبل ان يدخل بھا، فزوجه النبى  ان عثمان 22ج ) علیه و آله

فحكم ) لیه و آلهصلى هللا ع(ابى العاص، فاطلع علیه النبى  ھلكت عنده بسبب ضربه اياھا الجل انه قد آوى عمه الكافر مغیره بن
ام كلثوم فلم تلد له، و  فتوفي صغیرا، و اما.] يوويه، فزعم عثمان ان زوجته رقیه اخبرت اباھا بايوائه في بیته بطرد المغیره و لعن من

  اما زينب، فولدت علیا
كر فیھما انه توفي وقد ناھز ترجمه امه زينب، و ذ ترجمه في االصابه و اسد الغابه بعنوان على بن ابى العاص، و ذكراه ايضا في ]

  امامه و مات صغیرا، و ولدت ايضا.] و لم اعثر على ذكر له في احاديث االمامیه) علیه و آله صلى هللا(الحلم في حیاه رسول هللا 
ن ابى جعفر عن كتاب دالئل االمامه ع 43الظلم ج  قد ورد لھا ذكر في اخبار اھل البیت، ففى البحار في آخر باب ما وقع علیھا من ]
والشیخ الطوسى  و روى الصدوق. اولت علیا بان يتزوجھا، و اوصت لھا بشى ء من مالھا) علیھاالسالم) ان فاطمه) علیه السالم(
كانت تحت على بن ) صلى هللا علیه و آله(بنت رسول هللا  ان امامه بنت ابى العاص و امھا زينب) علیه السالم(عنه ) علیھاالرحمه(

لسانھا،  المغیره بن نوفل، وانھا وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل) علیه السالم(علیھا بعد على  فاطمه، فخلف ابى طالب بعد
لھا والمغیره كاره لذلك اعتقت فالنا واھله،  و ھى ال تستطیع الكالم، فجعال يقوالن) علیھماالسالم(فجائھا الحسن والحسین 

 بنت ابى العاص بن.] فتشیر بارسھا نعم فانھا التفصح الكالم، فاجاز لھا ذلك و كذا فجعلت تشیر براسھا ال و يقولون فعلت كذا
  الربیع، فتزوجھا على

  تزوجھا المغیره بن نوفل، و قال الزبیر) علیه السالم)
واخبار تھذيب التھذيب كان عالما باالنساب  ھو الزبیر بن بكار، وقد حكى عنه كثیرا في االستیعاب و اسد الغابه، فانه كما في ]

اوالد  للموفق بن المتوكل العباسى، و ذكر المحقق شرف الدين في رساله ابو ھريره انه من المتقدمین، و له كتاب الموفقیات كتبه
كتابه الموفقیات من الكتب الممتعه، و فیھا شھاده  واھل بیته، لكن عد) علیه السالم(الزبیر بن العوام و له و البائه عداوه لعلى 

بعد موت  و قال في ترجمه امامه تزوجھا على بن ابى طالب. انقرض عقب زينب انتھى).] : السالم علیه(رالمؤمنین بتفضیل امی
معاويه فامر المغیره بن نوفل بن الحارث بن  خاف ان يتزوجھا) علیه السالم(فاطمه وقد اوصته فاطمه بذلك، فلما جرح على 

العده تزوجھا لمغیره، فولدت له يحیى و به كان يكنى، فھلكت عند المغیره، و قضت  عبدالمطلب ان يتروجھا بعده، فلما توفي و
  انھا لم تلد لعلى :قیل

محمد االوسط، و ذكره الیعقوبى في تاريخه  (علیه السالم(و قیل كما في مناقب ابن شھر آشوب و كشف الغمه انھا ولدت لعلى  ]
  .االصغر في اوالد امیرالمؤمنین اال انه سماه محمد



اوالده، و على كل تقدير فقد صرح اھل االخبار بان  ان صح ذلك فلعله مات صغیرا في حیاه ابیه، و الجله لم يذكره االخرون في: اقول
بانه ال  انما كان من خمسه من اوالده لیس منھم محمد ابن امامه، بل صرح الیعقوبى بعد ذكره (علیه السالم(عقب امیرالمؤمنین 

عقب انما ) رضى هللا عنھن(ال لرقیه و ال الم كلثوم  و) صلى هللا علیه و آله(یره، ولیس لزينب بنت رسول هللا و ال للمغ.] عقب له
  تھذيب و نحوه في. العقب لفاطمه انتھى

  االسماء للنووى
حدود سنه  اثیر المذكور بسنه، و توفي بعد وفاه ابن 631ھو ابوزكريا يحیى بن شرف الدمشقى شارح صحیح مسلم، ولد عام  ]

 اال من) صلى هللا علیه و آله سلم(انقطع نسل رسول هللا : االصابه في ترجمه فاطمه و قال ابن حجر في. في ترجمه امامه.] 677
و قال محب . اال من ولد فاطمه) و آله صلى هللا علیه(و العقب للنبى : و قال ابن شھر آشوب في المناقب في ذكر اوالده. فاطمه

  الدين الطبرى
و ذخائر العقبى ) صلى هللا علیه و آله(النبى  ھو احمد بن عبدهللا الطبرى صاحب كتاب القرى لقاصد ام القرى، و كتاب صفه حج ]

 ذخائر العقبى في ھذه الرساله كثیرا كان اصله من طبرستان ولكن سكن ھو واحفاده بمكه، في موده اولى القربى، وقد نقلنا عن
على ما في مقدمه القرى، ولكنھم ) علیھماالسالم) والقضاء و ينتھى نسبه الى االمام الحسین بن علىو تولوا فیه منصب االمامه 

  .العقبى مثل ذلك، ثم عقبه بقوله و اعظم بھا مفخره في ذخائر.] كانوا على مذھب العامه
و في نھج البالغه ان امیرالمؤمنین . نسلى منھا و ان هللا سیجعل): صلى هللا علیه و آله(ھذا مضافا الى ما تقدم من قول النبى 

 املكوا عنى ھذا الغالم اليھدنى فانى انفس: يتسرع الى الحرب في صفین فقال) السالم علیه(راى ابنه الحسین ) علیه السالم(
و في  )صلى هللا علیه و آله و سلم) على الموت لئال ينقطع بھما نسل رسول هللا) علیھماالسالم(بھذين يعنى الحسن والحسین 

) رحمه هللا(روح  الحسین بن -و ھو المعروف بترك الھروى بعض المتكلمین انه سال) علیه الرحمه(كتاب الغیبه للشیخ الطوسى 
و لم صارت افضل و كانت اصغرھن : فاطمه، قال: افضل؟ فقال ايتھن: اربع، فقال: فقال) صلى هللا علیه و آله(كم بنات رسول هللا 

هللا علیه و  صلى(لخصلتین خصھا هللا تعالى بھما انھا ورثت رسول هللا : قال) صلى هللا علیه و آله) ول هللاسنا و اقلھن صحبه لرس
  و نسل رسول هللا منھا، و لم) آله

و اجاب في ھذا الباب باحسن و ال اوجز من  فما رايت احدا تكلم: يخصھا هللا بذلك إال بفضل اخالص عرفه من نیتھا، قال الھروى
  .جوابه

و سننه عن اھواء الظالمین المتسلطین ) آله و سلم صلى هللا علیه و(وھنا وجه ثالث لتكنیتھا بام ابیھا، و ھو ان بقاء شريعه النبى 
الكريمان،  بمجاھدات اوالد فاطمه و تضحیاتھم، كما يظھر بمراجعه تواريخھم السیما شبالھا من بنى امیه و العباسیین انما كان

فصالحه بشروط نافعه لالسالم والمسلمین، ثم  قد ھضم نفسه و كظم غیظه عن معاويه،) علیھماالسالم(ى فھذا الحسن بن عل
لم ) علیھماالسالم(و ھذا الحسین بن على . لیحمله على االيفاء بشروطه في الجمله بحمله و سودده تجرع منه الغصص العظیمه

  معاويه يبايع
يا معاويه التكرھه فانه : فقال االمام الحسن (علیه السالم(طلب البیعه من الحسین  روى ابن شھر آشوب في مناقبه ان معاويه ]

 و ھذا معنى ما ورد في: يقتل اھل بیته، ولن يقتل اھل بیته حتى يقتل اھل الشام، قلت لن يبايع ابدا او يقتل، و لن يقتل حتى
انھا بیعه كنت لھا كارھا اى تاركا لھا  :قال) علیه السالم(بعض التواريخ كاالمامه والسیاسه البن قتیبه من ان االمام الحسین 

 (علیه السالم(كان منكرا الصل مصالحه اخیه الحسن ) علیه السالم(المورخین من انه  واما ما زعم بعض. لكراھیه الضیم عنده
خالف االمام الحق القائم مقام الجنه ان ي و سید شباب اھل) صلى هللا علیه و آله و سلم(فغیر صحیح و حاشا ريحانه رسول هللا 

القاضیه، وقد ادى حق الكالم في ذلك الشیخ باقر شريف القرشى في الجزء الثانى  ابیه فیما رآه صالحا للمسلمین الجل الضروره
جايع و قتل يفعله و يريده من الجرائم والف بابائه و حشمته لئال يلتزم له بالسكوت عما). علیه السالم(كتابه حیاه االمام الحسن  من

 يزيد اللعین بنفسه واھلیه واصحابه، فبذلوا دمائھم في سبیل هللا، و نعم ما قال الصالحین امثال حجر بن عدى، ثم عارض بعده
  .المدح والرثاء في قصیده غراء مطبوعه في كتاب رياض) رحمه هللا(الشاعر الشريف السید جعفر الحلى 

 
لم  طاغیه وقد تحكم باالسالم والناس عادت الیھم جاھلیتم متبع بیل الغىراى بان س يوم بحامیه االسالم قد نھضت ·

 للدين الحنیف شفا فما راى السبط قد اصبح الدين منه يشتكى سقما لوم بعنصره العاصر الخمر من ادر اين رجال المسلمین مضوا
  الخ كافكلما ذكرته المسلمون ذ لالسالم نشر ھدى بقتله فاح و ما سمعنا علیال العالج له

 بالفحشاء منھمكا يمسى و يصبح كان من شرع االسالم قد افكا ايه سلكا والرشد لم تدر قوم له حمیه دين هللا اذ تركا ·
اال بنفس  دمه في كربال سفكا اال اذا و ما الى احد غیر الحسین شكا طبع يعصر الودكا و من خساسه و كیف صار يزيد بینھم ملكا

  الخ فكلما ذكرته المسلمون ذكا المسلمون ذكا الخ تهفكلما ذكر مداويه اذا ھلكا
  بفاطمه و اكرام المسماه بھا، ففى الحديث استحباب تسمیه البنت) علیھم السالم(المستفاد من آثار اھل البیت : تذنیب للكالم

یتا فیه اسم محمد، او احمد، او اليدخل الفقر ب قال) علیه السالم(عن ابى الحسن .] الوافي باب االسماء والكنى من كتاب النكاح ]
  و عن السكونى. او طالب، او عبدهللا، او فاطمه من النساء على، او الحسن، او الحسین، او جعفر،

يا : و انا مغموم مكروب، فقال لى) السالم علیه(دخلت على ابى عبدهللا : قال.] ] باب تاديب الولد من الوافي كتاب النكاح ]
يا سكونى االرض تقلھا و على هللا رزقھا، تعیش في غیر اجلك، و تاكل من غیر  :ولدت لى ابنه، فقال: سكونى مما غمك؟ فقلت

  فسرى: سكونى رزقك، قال
  قال رسول هللا: يده على جبھته، فقال آه آه ثم وضع: فاطمه، قال: ماسمیتھا؟ قلت: عنى، فقال لى.] اى انكشف الغم عنى ]
  د على والده اذا كان ذكرا ان يستفرهحق الول): صلى هللا علیه و آله)
  امه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب هللا و يطھره.] اى يستكرمھا ]
والسباحه بالباء الموحده الغوص قوله و . لالنثى اى يختنه، ففى الحديث اختنوا اوالدكم يوم السابع يطھروا و يشھد له مقابلته ]

ان كانت انثى  و يعلمه السباحه، و.] مسكنا لھا و كانه لئال تترائى للرجال و التطلع علیھممنزال و  الينزلھا الغرف اى اليجعل الغرقه
يوسف و الينزلھا الغرف، و يعجل سراحھا الى بیت  ان يستفره امھا و يستحسن اسمھا و يعلمھا سوره النور، و اليعلمھا سوره

  .فالتسبھا و التلعنھا و التضربھا اما اذا سمیتھا فاطمه،. زوجھا

  النمو والكفاله والتربیه
كفلھا زكريا كلما دخل علیھا زكريا المحراب وجد  فتقبلھا ربھا بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا و«: قال هللا تعالى في شان مريم

  «عندھا رزقا
ات فضلھا على نساء لمريم، و بھذه الكرام فھذه كلھا من كرامات هللا العظیمه.] ياتى في اول الباب الثامن شرح لھذه االيه ]

 على انھا كانت تنمو و تشب بعانیه خاصه الھیه احسن مما قدره هللا تعالى لغیرھا في يدل» وانبتھا نباتا حسنا«: فقوله. العالمین
  الطبیعه البشريه نظیر ما ورد

في .] عن كمال الدين) السالم علیه(والدته  باب قصص 12كما في روضه الكافي في قصه والده ابراھیم، و رواه في البحار الجزء  ]
تعالى جعله يشب في الیوم كما يشب غیره في الجمعه، و يشب في الجمعه كما  ان هللا) علیه السالم(شأن ابراھیم الخلیل 

  يشب غیره
  و ورد. في الشھر، و يشب في الشھر كما يشب غیره في السنه

ايضا كذلك، فھذه الكرامه ) صلى هللا علیه و آله(نبینا  في شان.] 15ر الجزء من البحا) صلى هللا علیه و آله(باب تاريخ والده النبى  ]
الصبى في الشھر  لبضعه نبیه، فقدم تقدم في باب كیفیه والدتھا انھا كانت تنمى في الیوم كما ينمى االلھیه تمثلت في االسالم

  .و تنمى في الشھر، كما ينمى الصبى في السنه



  و في خبر آخر
. كالجمعه، و في الجمعه كالشھر، و في الشھر كالسنه لم تزل فاطمه تشب في الیوم.] : اره الیه في التعلیقه التالیهياتى االش ]

  .الخبرين تقريبى، فاليقدح االختالف المترائى منھما في مقداره و اليخفى ان التقدير المذكور في
كفیال لھا، و ذلك بعدما اختلفوا بینھم في ) السالم علیه(زكريا النبى  فمعناه ان هللا تعالى صیر» و كفلھا زكريا«: و اما قوله تعالى

علیه (النبى  فاخرج هللا القرعه لزكريا» و ما كنت لديھم اذ يلقون اقالمھم ايھم يكفل مريم«: تعالى كفالتھا فاقرعوا لھا كما قال هللا
تفضل من هللا تعالى للصبى، وقد كانت كفاله الزھراء  ھىكرامه لمريم، فان كفاله الصبى اذا كانت لعبد صالح مخلص، ف) السالم

رافه و رحمه  انبیاء هللا وافضلھم حینما كان ينزل علیه الوحى من هللا تعالى، فكان يربیھا برفق و خاصه باشرف» سالم هللا علیھا«
انھا ولدت من خديجه التى ھى افضل و يزيد على ذلك  الى ما يرضاه و يريده من التبتل الیه و مكارم االخالق و محاسن االداب،

النسائیه من  اكرمھن عندهللا، فطبعا كانت تھتم بشوون بنتھا من التربیه لھا و تاديبھا بالمحاسن النساء في زمانھا و اطھرھن و
  حسن التبعل و تدبیر البیت
  و تربیه االوالد، و لذلك روى

والموجود في بعض نسخ البحار اداب منى  مامه باسناده عن ابن عباس،عن دالئل اال 43في البحار في الباب االول من الجزء  ]
 :عن ام سلمه انھا قالت.] عن بعضھا تقديم الھمزتین، و ھو االصح االنسب بالمقام بتقديم الدال على الھمزه الثانیه، لكن المحكى

الى فكنت اودبھا و كانت وهللا اادب منى و  بنتهبعدما دخل المدينه، و فوض امر ا) صلى هللا علیه و آله و سلم(تزوجنى رسول هللا 
  .اعرف باالشیاء كلھا

لك ھذا قالت ھو من عندهللا ان هللا يرزق من  كلما دخل علیھا زكريا المحراب وجد عندھا رزقا قال يا مريم انى«واما قوله تعالى 
 ستفیضا في اخبار العامه والخاصه و كان ذلك لھاكما ورد م) سالم هللا علیھا(الزھراء  فقد ثبت مثله لفاطمه» يشاء بغیر حساب

  .مكررا
) رضى هللا عنھا(قحط فاھدت له فاطمه  انه جاع في زمن) صلى هللا علیه و آله و سلم(فروى الزمخشرى في كشافه عن النبى 

خبزا و لحما، فبھتت و  ھلمى يا بنیه، فكشفت عن الطبق فاذا ھو مملوه: قال رغیفین و بضعه لحم آثرته بھا، فرجع بھا الیھا و
علیه الصاله (بغیر حساب، فقال  ھو من عندهللا ان هللا يرزق من يشاء: انى لك ھذا فقالت: نزلت من عندهللا، فقال لھا علمت انھا

علیا والحسن ) صلى هللا علیه و آله و سلم(اسرائیل، ثم جمع رسول هللا  الحمد ) الذى جعلك شبیھه سیده نساء بنى) والسالم
  .اھل بیته، فاكلوا حتى شبعوا و بقى الطعام كما ھو، فاوسعت فاطمه على جیرانھا والحسین و جمیع

اوله، و رواه ابن شھرآشوب عن تفسیر الثعلبى  و ھذا الخبر رواه الخوارزمى ايضا في مقتله باسناده عن جابر بن عبدهللا بزياده فى
  (علیه السالم(االيه عن االمام الباقر تفسیره عند  عن جابر باختصاره، و روى العیاشى في

ضمن لھا على ما كان خلف الباب من نقل  عمل البیت والعجین والخبز و قم البیت، و) علیه السالم(ان فاطمه ضمنت لعلى : قال
كان : رتنى قالتافال اخب: ال ما كان عندنا ثالثه ايام شى ء نقريك به، قال: قالت ھل عندك شى ء؟: الحطب والطعام، فقال لھا يوما

ما : دينارا فلقى مقدادا فقال له فاستقرض) علیه السالم(نھانى ان اسالك شیئا، فخرج ) صلى هللا علیه و آله و سلم(هللا  رسول
فھو اخرجنى وقد استقرضت دينارا و اوثرك به، فاقبل فوجد ): علیه السالم) الجوع، فقال: اخرجك في ھذه الساعه؟ قال المقداد

احضرت ذلك الشى ء فاذا  جالسا و فاطمه تصلى و بینھما شى ء مغطى، فلما فرغت) صلى اله علیه و آله و سلم) رسول هللا
صلى (عندهللا ان هللا يرزق من يشاء بغیر حساب، فقال رسول هللا  ھو من: يا فاطمه انى لك ھذا؟ قالت: جفنه من خبز و لحم، قال

في ذخائر العقبى و في  روى ھذا الخبر وقد. مثل زكريا الحديث: بلى، قال: مثلھا؟ قالاال احدثك بمثلك و ) سلم هللا علیه و آله و
الخدرى مرسال، و عن امالى الطوسى عنه باسناده، و في كل  البحار باب مناقبھا عن تفسیر فرات و كشف الغمه عن ابى سعید

  .منھا تفصیل زائد
ان فاطمه صلت و دعت بقولھا : آخره بن عباس في قضیه اعرابى، و فيو روى الخوارزمى في مقتله حديثا طويال باسناده عن ا

فھوهللا ما استتمت الدعوه اال و ھى ترى جفنه من ورائھا : اسرائیل، قال ابن عباس الھى انزل علینا مائده كما انزلتھا على بنى
صلى هللا علیه و (ھذا؟ فقال له النبى  ى لكان: فقال لھا على) علیھم السالم(قتارھا فاتت بھا الى النبى و على والحسنین  يفوح

الذى لم يمتنى حتى رزقنى ولدا مثلھا مثل مريم بنت عمران كلما دخل علیھا  كل يا اباالحسن و التسال الحمد)) آله و سلم
انه قال ) یه السالمعل(االمام الباقر  و روى في البحار باب مناقبھا عن الكافي باسناده عن. المحراب وجد عندھا رزقا االيه زكريا

  (صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى 
فاطمه والحسنان ثالثه عشر يوما الحديث،  اخرجى تلك الصفحه فاخرجت صفحه فیھا ثريد و عراق يفور، فاكل ھو و على و: لفاطمه

  .شیئا من الصحفه ام ايمن فنفدت (علیھاالسالم(و ذكر في آخره انه اعطت فاطمه 
من ھذا الباب ما ال ينكره مسلم من حديث ) علیھا سالم هللا(ان للزھراء : شوب في مناقبه فصل حلیتھا و تواريخھاو قال ابن شھرآ

جمیع  والتفاح والسفر جل و غیرھا، و ذلك مما يقطع على انھا كانت تاكل ما لم يكن لغیرھا من المقداد و خبر الطائر والرمان والعنب
  .من حديث المقداد، والحمد ) رب العالمین ثم ذكر حديث في ذلك يشبه آخر ما مر) ماالسالمعلیھ(الخلق بعد ھبوط آدم و حوا 

  منزلتھا عند النبى و حبه لھا
واناثا صغارا و كبارا، و ھذا وان كان امرا فطريا جبلت  من االخالق الكريمه والكماالت االنسانیه ان يحب االنسان اوالده و احفاده ذكورا

اليندفعوا عنه  الحیوان، لكن ندب الشارع ايضا عباده الیه، وحثھم علیه لیزدادوا بذلك حبا الوالدھم و نسان بل غرائزعلیه غريزه اال
  .باھوائھم

  ففى الحديث
.] احفي الوسائل في ابواب احكام االوالد من كتاب النك الوافي باب تاديب الولد و بره من كتاب النكاح، و كذا االخبار االتیه، و رواھا ]

  صلى هللا علیه) قال رسول هللا: و قال ايضا. ان هللا تعالى لیرحم العبد لشده حبه لولده: قال) السالم علیه(عن االمام الصادق 
قال رسول هللا : و قال ايضا. اليرون اال انكم ترزقونھم احبوا الصبیان و ارحموھم، واذا وعدتموھم شیئا ففوا لھم فانھم): و آله و سلم

  .النصوص الكثیره قبل ولده كتب هللا له حسنه، و من فرحه فرحه هللا يوم القیامه، الى غیر ذلك من من):  علیه و آلهصلى هللا(
و » لمن يشاء اناثا و يھب لمن يشاء الذكور يھب«: اضف الى ذلك ان الولد من نعم هللا على عبده و مواھبه لديه بنص قوله تعالى

 بحب كثیرا اوالده و احفاده الذكور واالناث،) صلى هللا علیه و آله و سلم(رسول هللا  ى، و لذلك كانالزم شكره ان يحبھم ) تعال
ابراھیم و ھو ابن جاريته القبطیه، و كان له من  فكان يضمھم و يقبلھم و يحزن لمصابھم و يبكى لموتھم، كما ورد انه لما مات ابنه

و انا  تدمع العین و يحزن القلب و النقول ما يسخط الرب: ت عیناه بالدموع و قالشديدا و ھمل العمر ثمانیه عشر شھرا حزن علیه
  .بك يا ابراھیم لمحزونون

ذلك و اجل بحیث قد زاد عن الوصف والبیان  مع الزھراء و اوالدھم كان اعظم من) صلى هللا علیه و آله(لكن من المعلوم ان شانه 
  .صوص كثیره خارجه عن االحصاء في ھذه الرسالهن بل يتعجب منه االنسان، كما دلت على ذلك

فاطمه بضعه منى فمن اغضبھا فقد اغضبنى، او  فاطمه بضعه منى فمن آذاھا فقد آذانى، او): صلى هللا علیه و آله(قوله : فمنھا
  و نحو ذلك من التعبیرات. سائھا فقد سائنى فاطمه بضعه منى من سرھا فقد سرنى و من

في كتاب الغدير عن كتب العامه في ) علیه الرحمه) ظ الحديث في البحار باب مناقبھا و اوردھا شیخنا االمینىاورد جمله من الفا ]
  فاطمه شجنه منى او مضغه منى،: المعنى، و في بعضھا المختلفه المتقاربه في.] 7الجزء 

كما ياتى تفصیله في ھذا الباب في  ،باسانید مستفیضه من طرق الشیعه و السنه) صلى هللا علیه و آله(فقد ثبت ذلك عنه 
  .الفائده الثانیه

  في االمالى) علیه الرحمه(و روى الصدوق 



) صلى هللا علیه و آله(ابن عباس عن النبى  باسناده عن.] و رواه عنه في البحار باب ما وقع علیھا من الظلم 24في المجلس  ]
لمین من االولین واالخرين، و ھى بضعه منى، و ھى نور عینى و ثمره نساء العا قال في حديث، واما ابنتى فاطمه فانھا سیده

  .ھى روحى التى بین جنبى، و ھى الحوراء االنسیه فوادى، و
  و روى ابن الصباغ المالكى في الفصول المھمه

رواه في البحار عن ابى اسحاق الثعلبى، و  رواه عن مجاھد و رواه ايضا في كشف الغمه عن كتاب اخبار فاطمه للصدوق و كتاب ]
و ھو ) صلى هللا علیه و آله(انه خرج النبى .] تفسیر الثعلبى باسناده عن مجاھد كتاب المحتضر للحسن بن سلیمان الحلى عن

و ھى ) هللا علیه و آله و سلم صلى(من عرف ھذه فقد عرفھا و من لم يعرفھا فھى فاطمه بنت محمد : بید فاطمه، فقال آخذ
  .فقد آذانى، و من آذانى فقد آذى هللا بى و روحى التى بین جنبى، فمن آذاھابضعه منى، و ھى قل

  و في الخبر
في كشف الغمه عن حذيفه واالمام الصادق  و نحوه) علیھماالسالم(رواه ابن شھر آشوب في مناقبه عن االمام الباقر والصادق  ]
النوار عنھما، و في مقتل الخوارزمى في فصله الخامس باسناده مناقبھا عن مصباح ا كما رواه في البحار في باب) علیه السالم(

و كان . وجھه بین ثديیھا و يدعو لھا كان ال ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمه و يضع) صلى هللا علیه و آله(ان النبى .] حذيفه عن
  (صلى هللا علیه و آله(
لكن المذكور فیه انھا  160و  154ص  3 ي مستدرك الحاكم جرواه في البحار عن امالى الطوسى باالسناد عن عائشه و نحوه ف ]

ھذا حديث صحیح على شرط الشیخین و لم : قال الحاكم في كال الموضعین. الخ كانت اذا دخلت علیه قام الیھا فقبلھا و رحب بھا
بو داود في سننه باب ما جاء ا اقربه الذھبى في تلخیصه، و رواه الترمذى في جامعه في باب ما جاء في فضل فاطمه، و يخرجاه، و

النسائى و ابى حاتم، و في فضائل الخمسه عن البخارى في االدب  في القیام من كتاب االدب، و رواه في ذخائر العقبى عن
  اذا دخلت علیه فاطمه رب بھا و قبل يديھا واجلسھا في.] سنن البیھقى المفرد واالستیعاب و

  و اذا اراد سفرا. بت به و قبلت يديهمجلسه، فاذا دخل علیھا قامت الیه فرح
، )علیه السالم(زراره عن ابى جعفر الباقر  رواه الحسن بن الفضل الطبرسى في مكارم االخالق في آخر الباب الخامس منه عن ]

فداك : لھا) صلى هللا علیه و آله(بن عمر بطريقین و زاد في احدھما انه قال النبى  عن عبدهللا 156ص  3والحاكم في المستدرك ج 
باسنادھما عن ثوبان مولى  275ص  5و امى، و رواه ابو داود في سننه في آخر كتاب الترجل، و ابن حنبل في مسنده ج  ابى

مناقبھا و باب سیرھا و مكارمھا عن كشف الغمه و مناقب ابن شھر  و رواه في البحار في باب) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا 
لو لم يكن لھا  عن ثوبان و عبدهللا بن عمر و ابى ھريره و ابن عباس، و حكى فیه عن ابن شھر آشوب انه آشوب بطرق اھل السنه

ذلك اذ كانت ھى ولده وقد امر هللا تعالى بتعظیم الولد  يفعل معھا) صلى هللا علیه و آله(عندهللا فضل عظیم لم يكن رسول هللا 
من بیتھا و  كان آخر من يسلم علیه فاطمه، فیكون وجھه الى سفره.] ن هللا تعالىما امر به امته ع للولد فاليجوز ان يفعل ھو ضد

  .اذا رجع بدا بھا
  و روى

ھذا حديث صحیح االسناد ولم يخرجاه، : روايته باسناده عن ابى ثعلبه الخشنى قال الحاكم بعد 155ص  3رواه في المستدرك ج  ]
برانى، و روى ابن شھر آشوب في مناقبه عن ابى ثعلبه الخشنى ان رسول هللا عن الط 262ص  8و رواه في مجمع الزوائد الجزء 

و قبلت بین عینیه، و ال يخفي ان  اذا قدم من سفره يدخل على فاطمه، فدخل علیھا فقامت الیه واعتنقته) هللا علیه و آله صلى(
  ا رجع من غزاه او سفر اتى المسجد فصلى فیهايضا انه اذ.] اختالف كثیر ابا ثعلبه الخشنى صحابى معروف بكنیته و في اسمه

المسجد تلقته فاطمه عند باب البیت تلثم  ثم ياتى ازواجه، فلما رجع من سفر و خرج من) رضى هللا عنھا(ركعتین ثم ثنى بفاطمه 
عز (هللا  التبكى فان: ، فقاليا رسول هللا اراك شعثا نصبا قد اخلولقت ثیابك: يبكیك؟ فقالت يا بنیه ما: فاه و عینیه و تبكى فقال لھا

  .به عزا او ذال حتى يبلغ حیث بلغ اللیل بعث اباك المر البیھقى على ظھر االرض بیت مدر و الشعر اال ادخل هللا) و جل
  و روى الصدوق

لمه ابراھیم بن ھاشم عن جعفر بن س عن احمد بن زياد بن جعفر الھمندانى عن على بن 73رواه في االمالى في المجلس  ]
موسى ابن اخت الواقدى عن ابى قتاده الحرانى عن عبدالرحمن بن العالء  االھوازى عن ابراھیم بن محمد الثقفي عن ابراھیم بن

باسناده عن ابن ) الرحمه علیه.] (بن المسیب عن ابن عباس، و رواه في البحار عن االمالى في باب مناقبھا الحضرمى عن سعید
اللھم : فقال) علیھم السالم(عنده على و فاطمه والحسن والحسین  كان جالسا ذات يوم و) لیه و آلهصلى هللا ع(عباس ان النبى 

عاداھم و اعن  بیتى و اكرم الناس على، فاحبب من احبھم وابغض من ابغضھم ووال من واالھم و عاد من انك تعلم ان ھوالء اھل
صلى (ثم التفت رسول هللا : القدس، الى ان قال وايدھم بروحمن اعانھم واجعلھم مطھرين من كل رجس معصومین من كل ذنب 

انھا  فاطمه بضعه منى و ھى نور عینى و ثمره فوادى يسوئنى ما سائھا و يسرنى ما سرھا، و ان: الى على فقال) هللا علیه و آله
و ھما سیدا شباب اھل الجنه،  و ريحانتاى اول من يلحقنى من اھل بیتى فاحسن الیھا بعدى، و اما الحسن والحسین فھما ابناى

اللھم انى اشھدك انى محب لمن احبھم و : يده الى السماء، فقال) هللا علیه و آله صلى(فلیكرما علیك كسمعك و بصرك، ثم رفع 
  .لمن ابغضھم و سلم لمن سالمھم و حرب لمن حاربھم و عدو لمن عاداھم و ولى لمن واالھم مبغض

  و روى ايضا
الكتاب، و رواه ايضا في االمالى في المجلس  لفقیه في الباب االول من ابواب الوصیه، و في باب النوادر من آخررواه في كتاب ا ]

ابنتى  ان علیا وصیى و خلیفتى و زوجته فاطمه سیده نساء العالمین): صلى هللا علیه و آله) قال النبى: باسناده عنه انه قال.] 72
عاداھم فقد عادانى، و من ناواھم فقد ناوانى، و  ه ولداى، من واالھم فقد واالنى، و منوالحسن والحسین سیدا شباب اھل الجن
من  برنى، وصل هللا من وصلھم، و قطع هللا من قطعھم، و نصر هللا من اعانھم، و خذل هللا من جفاھم فقد جفانى، و من برھم فقد

والحسین اھل بیتى وثقلى فاذھب عنھم  و فاطمه والحسن خذلھم، اللھم من كان له من انبیائك و رسلك ثقل و اھل بیت فعلى
  .الرجس و طھرھم تطھیرا

  الخاصه والعامه الى غیر ذلك من النصوص الكثیره، و ھى مبثوثه في ابواب احوالھم و فضائلھم من كتب
ى الیزدى نجل المجتھد الكبیر مرتضى الفیروزآباد كذخائر العقبى و ما اورده عنھم في كتاب فضائل الخمسه للعالم الجلیل السید ]

 التعلیقه على العروه الوثقى فقد جمع في احاديث كثیره في فضائلھم من الصحاح السته و السید محمد الفیروزآبادى صاحب
ء و و باب مناقب الزھرا 37اھل الكساء من الجزء  ال سیما بحار االنوار في باب مناقب.] غیرھا بدقه واتقان و تتبع كثیر و ترتیب حسن

  .فمن راجعھا وجدھا فوق حد التواتر المعنوى، و انه المجال لالرتیاب فیھا 43 سیرھا و مكارمھا و تزويجھا من الجزء
انا سلم لمن ): علیھم السالم(والحسین  لعلى و فاطمه والحسن) صلى هللا علیه و آله(و مما ورد في ھذا الباب قول النبى 

بعده اسانید من طرق الخاصه والعامه عن جماعه من ) صلى هللا علیه و آله) ذلك عنهسالمكم و حرب لمن حاربكم، فقد ورد 
  كما رواه) علیه السالم(على  الصحابه منھم

  في معانى االخبار) علیه الرحمه(الصدوق 
باسناده .] ءفي باب مناقب اصحاب الكسا و رواه عنه في البحار) علیھم السالم(في باب معانى اسماء محمد و على و فاطمه  ]

  في االمالى) علیه الرحمه(في حديث، و رواه الشیخ الطوسى ) السالم علیھم(عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده 
) صلى هللا علیه و آله(تعالى نبیه و اخبار النبى  طبعه النجف، و رواه عنه في البحار في كتاب الفتن باب اخبار هللا 126ص  2ج  ]

  .في حديث آخر) علیه السالم(عن عبدهللا بن يحیى الحضرمى عن على  باسناده] .بما يجرى على اھل بیته
  .عبدهللا بن عباس، كما في الحديث المتقدم آنفا: و منھم
رواه الترمذى في جامعه باب فضل فاطمه،  زيد بن ارقم، كما رواه في البحار في مناقب اصحاب الكساء عن جماعه عنه، و: و منھم

لكن اللفظ ) علیھماالسالم(مقدمه سننه في فضل الحسن والحسین  و ابن ماجه في 149ص  3تدرك ج والحاكم في المس
  .سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم و معناھما واحد المذكور في اكثر ذلك انا

  .149ص  3و مستدرك الحاكم ج  442ص  2ابو ھريره كما في مسند ابن حنبل ج : و منھم



آيه التطھیر، فیما ياتى انشاء هللا تعالى عند  رواه السیوطى في الدر المنثور في تفسیر) رضى هللا عنه(درى ابو سعید الخ: و منھم
  .حرب لمن حاربتم انا سلم لمن سالمتم البحث عن تفسیرھا حیث قال في آخره انا

فیما رواه باسناده عن ) مه هللا تعالىرح(المفید  جابر بن عبدهللا النصارى، كما في كتاب االختصاص المنسوب الى الشیخ: و منھم
 جابر في حديث فضل سلمان و ابى ذر والمقداد و عمار، و رواه في البحار عن االختصاص في عن) علیه السالم(ابى جعفر الباقر 

  .الباب المتقدم ذكره
واعق في ذيل آيه التطھیر من نحوه في الص كما في ذخائر العقبى في ضمن حديث الكساء، و) رضى هللا عنھا(ام سلمه : و منھم

ال ريب في صحه الحديث واستفاضته، وانما العجب العجاب ممن يرى ھذا الحديث  الباب الحادى عشر، فیستفاد من ذلك كله انه
و معاويه و ابن العاص، مع ان  من الصحابه، كطلحه والزبیر) علیه السالم(السنه و معذلك يعتقد بعداله من حارب علیا  من اھل

و ھى كفر صريح ) صلى هللا علیه و آله(بمقتضاه في حكم محاربه الرسول  ضى التدبر في الحديث ان يعد محاربته كفرا، النھامقت
  .المخالفین ادى شیخنا المفید في كتاب االفصاح حق المقام والتفصیل باقامه الدلیل والرد على شبه بال اشكال، وقد

عن اقتضاء الطبیعه البشريه لیس منشاھا محض  ر واالكرام الكثیر والصله المفرطه الخارجهثم ال يخفي ان ھذا النحو من الحب الغزي
) آله صلى هللا علیه و(موجبا لھذا الحد من العالقه في متعارف الناس، و النه كانت للنبى  الوالده والقرابه الظاھريه، اذ لیس ھذا

السنخیه الخاصه في خصائص الخلقه الروحیه  فال محاله كان منشاھا بنات اخرى لم يظھر منه لواحده منھن ما ظھر منه لفاطمه،
 كان يكثر تقبیلھا) صلى هللا علیه و آله(واالخالقیه، كما تقدم في الباب االول انه  والجسمیه، و في الكماالت والفضائل المعنويه

اسرى بى الى السماء اكلت من ثمار  لما: حتى بعد تزويجھا، و ھذا امر خارج عن متعارف الناس، فلما انكرت علیه عائشه قال
ذلك «: رائحه الجنه شممتھا، كما تقدم في الباب الثانى ايضا كراماتھا في االرواح الجنه فخلق هللا منھا فاطمه، فكلما اشتقت الى

  «.هللا يوتیه من يشاء وهللا واسع علیم فضل

  فیه فوائد مھمه: تذيیل

  الفائدة االولى
  لغزير اذا خرج عن حد العاده المتعارفه كان فيان الحب ا: االولى

المحبوب، فان من عشق شیئا اعشى بصره  غالب الناس موجبا للتعدى عن محض الحق والصفح عن المواساه و صرف الھوى نحو
ما كان ) و من البنته و اوالدھا ل) صلى هللا علیه و آله(ما ذكر من حب النبى  و امرض قلبه اال من عصمه هللا بمنه و فضله، لكن

الى مواساه الفقراء بالبر واالحسان و  تعالى كان موجبا لصرفھم الى هللا و قطعھم عن مالذ الدنیا و تحمل المشاق و توجیھھم هللا
  ان لم يكن على الوجوب و االلزام، فقد ورد

في ) علیه السالم(االخالق عن الباقر مكارم  في االمالى باسناده عن محمد بن قیس، و نحوه في) علیه الرحمه(رواه الصدوق  ]
فكان  (علیه السالم(السوارين و ستر الباب فقط، و ان ذلك انما صنعتھا من غنیمه اصابھا على  ذيل الحديث المتقدم آنفا، و ذكر فیه

ث لم يكن لھم منازل و و قسمھا بین اھل الصفه حی جعلھا قطعا) صلى هللا علیه و آله(دفعھا الیھا، و انه بعد ما دفعتھا الى النبى 
 نحوھما في سنن ابى داود و مسند احمد في ذيل ما تقدم عنھما من حديث ثوبان، و رواه في ال اموال و الثوب يستترون به، و

صلى هللا علیه و (ان النبى .] االخالقھا البحار عن امالى الصدوق في باب مناقبھا، و عن مكارم االخالق في باب سیرھا و مكارم
  مستكین) هللا علیھا سالم(رج مره في سفر، فصنعت فاطمه خ) آله
البیت لقدوم ابیھا و زوجھا، فلما قدم رسول  من ورق و قالده و قرطین و سترا على باب.] المسكه بالتحريك ھو السوار والخلخال ]

صلى هللا (فعل ذلك رسول هللا فخرج وقد عرف الغضب في وجھه، فظنت فاطمه انه انما  دخل علیھا) صلى هللا علیه و آله(هللا 
لیجعلھا في ) صلى هللا علیه و آله(هللا  لما راى من المستكین والقالده والقرطین والستر، فنزعتھا و بعثت الى رسول) و آله علیه

 عدل عندهللا منثالث مرات لیست الدنیا من محمد و ال من آل محمد، و لو كانت الدنیا ت فعلت فداھا ابوھا: سبیل هللا، فلما اتاه قال
  الخیر جناح بعوضه ما سقى منھا

  .كافرا شربه ماء
  و في خبر آخر

و رواه الصدوق في امالیه باسناده عنه ) السالم علیه(رواه في مكارم االخالق بعد الحديث المتقدم مرسال عن االمام الكاظم  ]
 اشتد غضب هللا و غضبى: قال) صلى هللا علیه و آله(بى و زاد في آخره ان الن) السالم علیه(عن آبائه عن على ) علیه السالم(

) علیه السالم( شھر آشوب عن على  على من اھرق دمى و آذانى في عترتى، و رواه في البحار عن مكارم االخالق، و مناقب ابن
دخل ) هللا علیه و آله صلى(ان النبى .] الغمه في باب مناقبھا و فضائلھا في باب سیرھا و مكارم اخالقھا، و عن االمالى كشف

ان منى يا ): صلى هللا علیه و آله) فاطمه، فراى في عنقھا قالده، فاعرض عنھا فقطعتھا و رمت بھا، فقال لھا رسول هللا على ابنته
  .فاطمه، ثم جاء سائل فناولته القالده

عن على بن الحسین ) علیه السالم) في كتابه العیون باسانیده الثالثه عن االمام الرضا) علیه الرحمه(و روى الصدوق 
و ) صلى هللا علیه و آله(فدخل علیھا رسول هللا ) علیھاالسالم(فاطمه  كنت عند: عن اسماء بنت عمیس قالت) علیھماالسالم(

 يا فاطمه ال): و آله صلى هللا علیه(من ذھب كان اشتراھا لھا على بن ابى طالب من في ء فقال لھا رسول هللا  في عنقھا قالده
صلى (باعتھا و اشترت بھا رقبه فاعتقتھا، فسر بذلك رسول هللا  يقول الناس ان فاطمه بنت محمد تلبس لبس الجبابره، فقطعتھا و

صحیح على شرط  :باسناده عن ثوبان و قال في كال الموضعین 153و  152ص  3نحوه في مستدرك الحاكم ج  و) هللا علیه و آله
  .الشیخین و لم يخرجاه

  ايضاو ورد 
العلل باسناده عن ابى الورد بن ثمامه عنه  في كتاب) علیه السالم(رواه الصدوق في كتاب الفقیه مرسال عن امیرالمؤمنین  ]
باسناده عن ابن ابى ) علیه السالم(مكارمھا، و رواه البخارى في باب مناقب على  كما في البحار باب سیرھا و) علیه السالم(

رواه ابو داود في سننه في باب  ي بعض مضمونه، و نحوه عن صحیح مسلم في كتاب الذكر والدعاء، وباختصار و اختالف ف لیلى
ما في البخارى، و ثانیھما مثل ما في علل الصدوق مع اختصار في آخره،  التسبیح عند النوم من كتاب االدب باسنادين احدھما مثل

ان فاطمه  في عده اخبار.] عدم مدخلیه الزائد في المقصودفي المتن ماخوذ من جمیع ذلك بتلخیص ل و ما ھو المذكور
  كانت) علیھاالسالم(

  تستقى
الى سفر، و ذلك الن المستفاد من سائر االخبار  (علیه السالم(لعله كان استقائھا من بئر بیتھا، او من الخارج حینما خرج على  ]

بیت  بالقربه في).] علیه السالم(ون الباب لفاطمه و ما خلفه لعلى لھما ان تكون خدمه ما د قضى) صلى هللا علیه و آله(ان النبى 
  زوجھا حتى اثر في صدرھا و تطحن بالرحى حتى مجلت

آبله، و قوله دكنت اى تغیرت بالدخان او  جرحت و صار تحت جلدھا ماء اصفر يقال له بالفارسیه: اى ثخن جلدھا و قیل: قیل ]
 صلى هللا علیه و(حتى اغبرت و دكنت ثیابھا، فاصابھا من ذلك شديد، وقد اتى النبى  د الناريداھا، و تكسح البیت و توق.] الرماد

صلى هللا علیه (فاستحیت، فجائھا النبى  رقیق و خدم من االسارى، فارادت فاطمه ان تسال اباھا جاريه تستعین بھا لشوونھا) آله
اعلمكما ما ھو خیر لكما من الخادم اذا اخذتما ): هللا علیه و آلهصلى (النبى  حاجتھا، فقال) علیه السالم(فذكر على ) و آله

  فكبرا منامكما
بركاته اخبار كثیره سیما في تعقیب الصاله،  الذى ورد في فضائله و) سالم هللا علیھا(ھذا الذكر ھو المعروف بتسبیح الزھراء  ]

 الصاله، و. خیر التسبیح، والمسئله محل كالم في بحث تعقیبتاخیر التكبیر، و في آخر تا لكنھا اختلفت في ترتیبھا، ففى بعضھا
بالتكبیر، و اختلفوا في ترتیب االخیرين،  اتفق االصحاب على االبتداء: في مفتاح الفالح) علیه الرحمه(قال شیخنا البھائى 



 بیحه واحمدا ثالثا و ثالثین تحمیده،اربعا و ثالثین تكبیره و سبحا ثالثا و ثالثین تس [.والمشھور الذى علیه العمل تقديم التحمید
  .رضیت عن هللا و رسوله: فقالت فاطمه

يا فاطمه والذى بعثنى بالحق : بكى و قال) آله صلى هللا علیه و(و روى ابن شھرآشوب في مناقبه انه لما ذكرت حالھا لرسول هللا 
  عطیتك ما سالت يا فاطمه انى ال اريد ان ينفك اجركو الثیاب، و لوال خشیتى خصله ال ان في المسجد اربعمائه رجل ما لھم طعام

اذا طلب حقه منك، ثم علمھا صاله ) جل عز و(الى الجاريه و انى اخاف ان يخصمك على بن ابى طالب يوم القیامه بین يدى هللا 
  .انا هللا ثواب االخرهالدنیا، فاعط) صلى هللا علیه و آله و سلم(رسول هللا  مضیت تريدين من: التسبیح فقال امیرالمؤمنین

تفسیر القشیرى عن حابر االنصارى انه  و عن) علیھماالسالم(و روى ايضا في المناقب عن تفسیر الثعلبى عن جعفر بن محمد 
  كساء من اجله فاطمه و علیھا) صلى هللا علیه و آله(راى النبى 

االبل و ھى تطحن بیديھا و ترضع ولدھا، .] االبل زيل من جلدكانه من الجل، و عن كنز العمال من اوبار االبل، و في شواھد التن ]
الحمد ) على  يا رسول هللا: يا بتناه تعجلى مراره الدنیا بحالوه االخره، فقالت: فقال) و آله صلى هللا علیه(فدمعت عینا رسول هللا 

في شواھد التنزيل للحاكم الحسكانى عند ھذه و نحوه  «و لسوف يعطیك ربك فترضى«: نعمائه و الشكر ) على آالئه، فانزل هللا
  .عن جابر، و في الدر المنثور للسیوطى عن جماعه عنه) علیھماالسالم(ابیه  االيه باسناده عن جعفر بن محمد عن

والخدم اذ ابنته الكريمه واحدا من تلك الرقیق  شرعا و عرفا و اخالقا ان يعطى) صلى هللا علیه و آله(لقد كان في وسع النبى : اقول
 وقد جعل هللا تعالى خمسھا حقا خالصا لرسوله و ذوى قرباه، على ان مثل ذلك كان من كانوا اسارى من غنائم الفتح االسالمى،

  نوائبه و ھو اولى بالمومنین
عیش كريمته بعض ما كانت فیه من ضیق ال من انفسھم فكیف باموالھم، فكان من حقه شرعا و عرفان ان يخفف بشى ء منھا عن

كانوا  الوالدھا مرضعه من اھل المدينه، او ممن حولھا باجره، او بال اجره حیث ان الناس و مراره الدنیا، و كذا كان في وسعه ان ياخذ
في حق ولده االخر ابراھیم، فان امه القبطیه كانت  يتفاخرون بخدمه اھل بیت نبیھم اذ كانوا اعز الیھم من اوالدھم، كما فعلوا ذلك

  كما ذكره المترجمون للبن فاخذوه منھا الرضاعهقلیله ا
بكار انه تنافست االنصار فیمن يرضعه و احبوا ان  روى في االستیعاب و اسد الغابه في اوائلھما في ترجمه ابراھیم عن الزبیر بن ]

برده بنت  الى ام)  علیه و آلهصلى هللا(لما علموا من ھواه فیھا حتى فوضه النبى ) علیه و آله صلى هللا(يفرغوا امه ماريه للنبى 
بابى ھو و امى ان تكون بضعه الطاھره مثاال كامال  في احواله، لكن اراد...] المنذر بن زيد االنصارى، فكانت ترضعه بلبن ابنھا

ه تحمل مشاقھا و رفض مالذھا، بل في كل ما يمكن ان تكون ھى بشخصھا الخاص مثاال ل لشخصه العظیم في الزھد عن الدنیا و
لھا في بعض االخبار المتقدمه انت منى، فانه  (صلى هللا علیه و آله(االخالص ) تعالى والتبتل الیه بالعباده، كما يقتضیه قوله  من

من سیاق  وانتفاء الحكمه في بیانه، فال محاله كان المراد به ما ذكرنا مضافا الى كونه الظاھر لیس المراد بذلك تولدھا منه لوضوحه
  .رھذا الخب

لھا، فھذا انما كان اخیرا بعد ) هللا علیه و آله صلى(و اما ما ھو المعروف من انه كانت لفاطمه خادمه اسمھا فضه قد وھبھا النبى 
و بنى  ما قبل، و كثرت الفتوح والمغانم، و سلط هللا رسوله على من شاء من خیبر و بنى قريظه ما كثر اوالدھا و زادت كلفتھا على

صلى هللا (الصفه و ضعفاء المدينه، اذ كان الرسول  ھم، و استرسلت الدنیا للمسلمین، فارتفع الفقر والعناء عن اھلالنضیر و غیر
  االموال، يعطیھم من تلك) علیه و آله

ايضا ) صلى هللا علیه و آله(وسع النبى  فصاروا في سعه و فضل من هللا، فمن سعه هللا و فضله على المسلمین في ذاك الوقت
  ى ابنته، كما وردعل
عن النبى ) علیه السالم(االمام الصادق  رواه في الكافي في باب كفايه العیال والتوسع علیھم من كتاب الزكاه باسناده عن ]
  .ان المومن ياخذ بادب هللا تعالى اذا وسع هللا علیه اتسع واذا امسك عنه امسك :عنه انه قال).] صلى هللا علیه و آله و سلم(

علیه من مھر امھا خديجه، على ما رواه الشیخ  قد نحلھا ايضا فدكا في ذاك الوقت عوضا عما كان) صلى هللا علیه و آله(ه كما ان
  الخرائج الجلیل قطب الدين الراوندى في كتابه

ه و عن مناقب ابن من اوائل الكتاب و رواه عن (صلى هللا علیه و آله(رواه في ضمن حديث فدك في الباب االول من معجزات النبى  ]
و ذلك النه كان من اخالقه الكريمه مكافاه كل من احسن .] نزول االيات في امر فدك شھر آشوب في البحار في كتاب الفتن باب

مقیدا بذلك مھتما ) صلى هللا علیه و آله) او اسدى الیه معروفا و لو بعد حین، و ھذا الخلق منه كان معروفا في سیرته، و كان الیه
  ى انه ربما كانبه حت

زوج امامه من سلمه و قال حین ) علیه و آله صلى هللا(في االصابه في ترجمه امامه بنت حمزه و سلمه بن ابى سلمه ان النبى  ]
 يذكر لصاحبه انه مكافاه و).] صلى هللا علیه و آله(الذى زوج امھا من رسول هللا  زوجھا ھل جزيت سلمه، و ذلك الن سلمه ھو

  ا كانت مكافاته اجل من حق صاحبه بكثیر، مثل ما صنعهجزاء، و ربم
لحسان بن ثابت حیث انه كان بینه و بین .] صفوان ذكره في االصابه في ترجمه سیرين من الجزء الرابع، و اشار الیه في ترجمه ]

صلى (وان ففعل، فعوضه حسانا ان يھب له حقه على صف) صلى هللا علیه و آله(النبى  صفوان بن المعطل منازعه في ضرب فسال
  منه ان وھب له حائطا من نخل و اخت) علیه و آله هللا

  النظیر، و غیر ذلك جاريته القبطیه التى اھدتھا الیه ملك مصر و اسمھا سیرين و كانت فارھه عديمه
بشره ابو رافع بوالدته فوھب له انه لما ولد ) آله صلى هللا علیه و(مثل ما رواه في االستیعاب في ترجمه ابراھیم ابن رسول هللا  ]

الیه و  و ممن احسن. مما ھو مذكور كثیرا في احواله و تراجم اصحابه.] ابراھیم قطعه من نخل عبدا، و انه اعطى ام برده مرضعه
و كان ) هصلى هللا علیه و آل(فلما تزوج بھا النبى  حیث انھا واسته بنفسھا و مالھا،) رضى هللا عنھا(كانت له حقوق عنده خديجه 

  الوقت جعلت مھرھا عند العرب جلیال في ذاك
مالھا اكراما له و رغبه فیه، ثم بذلت له سائر  ھى مھرھا علیه في.] كما روى ذلك في الكافي باب خطب النكاح من كتاب النكاح ]

باالستغفار  علیه، فكان يذكرھا كثیرا يكافي ء صنايعھا بعد وفاتھا بما قدر) صلى هللا علیه و آله) اموالھا الجل االسالم، فكان النبى
الطعام، و وھب البنتھا العزيزه فدكا عوضا عما اكرمته من  لھا و حسن الثناء علیھا، و يكرم صدائقھا اذا دخلن علیه، و يھدى الیھن

بھذه النحله قول  لكان فدك ملكا خالصا له اذ سلطه هللا علیه و لم يوجف علیه بخیل و ال ركاب فامتث جعل مھرھا في مالھا، وقد
  .تفسیر االيه بذلك كما ورد في اخبار الخاصه والعامه» و آت ذا القربى حقه«: هللا تعالى

التنزيل والدر المنثور للسیوطى باسانید عن  رواه في تفسیر البرھان والبحار في الباب المذكور آنفا من كتاب الفتن و شواھد ]
  [.و ابى سعید الخدرى و غیرھم) علیھم السالم(بن محمد  االمام ابى الحسن الكاظم والرضا و جعفر

  الفائدة الثانیه
صلى هللا علیه و آله و (مروى عن النبى  من االحاديث المشھوره المستفیضه، و ھو... حديث فاطمه بضعه منى: الفائده الثانیه

  على بن ابى قد رواه جماعه من الصحابه منھم باسانید كثیره من طرق الشعیه والسنه، و) سلم
  كما رواه على بن عیسى االربلى في كشف الغمه) علیه السالم(طالب 

كتاب النكاح باب استحباب حبس المراه في  في باب فضائل فاطمه، و رواه عنه في البحار في باب مناقبھا، و في الوسائل في ]
 یر للنساء؟ فعیینا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت الىاى شى ء خ: فقال) علیه و آله صلى هللا(كنا عند رسول هللا : قال.] بیتھا

ولكنى اعرفه خیر للنساء ان : ال عرفه فقالت ولیس احد منا علمه و) صلى هللا علیه و آله(فاطمه فاخبرتھا الذى قال لنا رسول هللا 
خیر   سالتنا اى شى ء خیر للنساء ويا رسول هللا: فقلت) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا  ال يرين الرجال، و اليراھن الرجال الى

صلى هللا (فاطمه، فاعجب ذلك رسول هللا : قلت من اخبرك فلم تعلمه وانت عندى؟: لھن ان اليرين الرجال و اليراھن الرجال قال
عن  و) علیه السالم(و نحوه عن ابى نعیم في حلیته عن سعید بن المسیب عن على  .ان فاطمه بضعه منى: و قال) علیه و آله

الخوارزمى في مقتله باسناده عن سعید  كما في كتاب فضائل الخمسه، و رواه) علیه السالم(العمال عن الحسن البصرى عنه  كنز
  .9انما فاطمه بضعه منى و نحوه في مجمع الزوائد ج  بن المسیب اال انه اختصر الحديث، و في آخره



  و روى في البحار
و  104منه باب من يحل النظر الیه و من اليحل ج  و في كتاب النكاح 43ر باب سیرھا و مكارمھا ج رواه و كذا الخبر التالى في آخ ]

جعفر  عن نوادر الراوندى باسناده عن االمام موسى بن.] اورد في مقدمه البحار سند النوادر وقد 103باب احوال الرجال و النساء ج 
لم ): صلى هللا علیه و آله(رسول هللا  على فاطمه فحجبته فقال لھا استاذن اعمى: قال) علیھم السالم(عن آبائه عن على 

اشھد انك ): صلى هللا علیه و آله(فانى اراه و ھو يشم الريح، فقال رسول هللا  ان لم يكن يرانى: حجبتیه و ھو اليراك؟ فقالت
  .منى بعضعه

فمتى تكون ادنى : المراه ما ھى؟ قالوا عوره، قال صحابه عنا) صلى هللا علیه و آله(و فیه ايضا بھذا االسناد قال سئل رسول هللا 
هللا  ادنى ما تكون من ربھا ان تلزم قعر بیتھا، فقال رسول: ذلك قالت) علیھاالسالم(فاطمه  من ربھا؟ فلم يدروا، فلما سمعت

  .االسنادمناقبه بھذا  ان فاطمه بعضه منى و رواھما ابن المغازلى الشافعى من): صلى هللا علیه و آله(
  و في كشف الغمه و مناقب الخوارزمى

قال ) علیه السالم(عنه .] الغمه في باب تزويجھا بفاطمه، و رواه في البحار عن كشف) علیه السالم(رواه فیھما في باب تزويجه  ]
 ادخل بیتك: ، فقاللبیك يا رسول هللا: يا على فقلت) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا  ثم صاح بى: في حديث تزوجه بفاطمه

فوهللا ما ): علیه السالم(قال على  والطف بزوجتك و ارفق بھا، فان فاطمه بضعه من يولمنى ما يولمھا و يسرنى ما يسرھا،
و الاغضبتنى و العصت لى امرا، ولقد كنت انظر الیھا فتنكشف عنى ) و جل عز(اغضبتھا و ال اكرھتھا على امر حتى قبضھا هللا 

انت منى، فان ھذا ايضا في معنى  :لفاطمه) صلى هللا علیه و آله(وقد تقدم في حديث القالده انه قال النبى ... انواالحز الھموم
  .ذيله كما مر في) علیه السالم(البضعه و ھو مروى عن على 

نه عن سعید بن الحديث المتقدم آنفا ع انس بن مالك، حكاه في فضائل الخمسه عن ابى نعیم في حلیته في حديث مثل: و منھم
  .المسیب

) علیه الرحمه(باسناده عنه، و روى الصدوق  ابن عباس كما تقدم في اوائل ھذا الباب في حديثین عن امالى الصدوق: و منھم
  ايضا في معانى االخبار

باس عن النبى الشجنه باسناده عن ابن ع باب معنى.] من طبع مكتبه الصدوق، و رواه عنه في البحار في باب مناقبھا 303ص  ]
  صلى هللا(

. هللا تعالى لغضب فاطمه و يرضى لرضاھا ان فاطمه شجنه منى يوذينى ما آذاھا و يسرنى ما يسرھا، و ان: انه قال) علیه و آله
 العروق المشتبكه، كما في لسان العرب، و يظھر من موارد استعمالھا في اللغه ان والشجنه مثلثه الشین ھو الغصن المشتبك او

  .تصال وااللتفاف ماخوذ في مادتھا، كما صرح بذلك ابن فارس في معجم مقائیس اللغهاال
الطوسى باالسناد، و عن مناقب ابن  سعد بن ابى وقاص، كما في البحار في باب مناقبھا عن مجالس المفید و امالى: و منھم

ه بضعه منى من سرھا فقد سرنى و من سائھا فاطم: يقول) علیه و آله صلى هللا(شھرآشوب مرسال عنه، و لفظه سمعت النبى 
  .اعز البريه على فقد سائنى، فاطمه

اياھا، والبحار في ) صلى هللا علیه و آله) جابر بن عبدهللا االنصارى، كما في مناقب ابن شھرآشوب في باب حب النبى: و منھم
 ثر للعالم الجلیل على بن محمد الخزاز باسناده عنهعن كتاب كفايه اال) علیھم السالم) باب نصوص الرسول على االئمه 36الجزء 

  .بحث آيه التطھیر و ياتى له حديث آخر عن جابر في) صلى هللا علیه و آله و سلم(في حديث عند وفاه النبى 
و ھو في ) صلى هللا علیه و آله(هللا  على رسول) علیھاالسالم(دخلت فاطمه : و روى االربلى في كشف الغمه عن جابر قال

يا بنى انت المظلومه بعدى، وانت ): صلى هللا علیه و آله(وافاق، ثم قال  سكرات الموت، فانكبت علیه تبكى، ففتح عینه
برنى، و من جفاك فقد  بعدى، فمن آذاك فقد آذانى، و من غاظك فقد غاظنى، و من سرك فقد سرنى، و من برك فقد المستضعفه

فقد انصفنى، و من ظلمك فقد ظلمنى النك منى و انا  فقد قطعنى، و من انصفكجفانى، و من وصلك فقد وصلنى، و من قطعك 
  ...بین جنبى منك، و انت بضعه منى و روحى التى

  كما في البحار عن كفايه) رضى هللا عنه(ابو ذر الغفارى : و منھم
عند ) صلى هللا علیه و آله و سلم(لنبى ذكره ا من الباب المذكور، و ھو ايضا كحديث جابر 110الحديث  36االثر مسندا في الجزء 

  .للمسلم من معرفتھا وفاته، و قد ورد فیھما امور البد
  عمرو بن حزم االنصارى: و منھم

نجران، و روى عنه كتابا كتبه له فیه الفرائض  على) صلى هللا علیه و آله(صحابى شھد الخندق و ما بعدھا، و استعمله النبى  ]
لیزيد  بن العاص حديث يقتل عمارا الفئه الباغیه، وقد كلم معاويه لكالم شديد في امر بیعته ى لمعاويه و عمرووالزكاه والديات، و رو

في ) علیه الرحمه(، فروى الشیخ الطوسى .] غیرھما لعنه هللا روى عنه ابنه محمد و غیره، ترجمه في اسد الغابه واالصابه و
انكم  :عاتبه جماعه على فعله، فقال لھم) رضى هللا عنھا(فدكا على ولد فاطمه عبدالعزيز  تلخیص الشافي انه لما رد عمر بن

  جھلتم و علمت و نسیتم و ذكرت، ان ابابكر
المدينه وثقاتھم، و كان من اھل العباده  ترجمه ابن حجر في تھذيب التھذيب، و ذكر ان ابابكر اسمه و انه من محدثى اھل ]

بالمدينه  عبدالعزيز على المدينه، و كتب الیه ان يكتب الیه ان يكتب له من العلم، ولم يكن عمر بن والصاله والعلم بالقضاء، وقد واله
محمد بن عمرو بن حزم حدثنى عن ابیه عن جده ان  بن.] انصارى امیر غیره، روى عن جماعه منھم ابوه محمد، و روى عنه جماعه

  .يسخطنى ما اسخطھا و يرضینى ما ارضاھا الى آخر ما قال فاطمه بضعه منى :قال) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا 
على عمر بن عبدالعزيز و ھو ) السالم علیه(و روى ابن حجر في الصواعق انه دخل عبدهللا بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 

اسمعه من في رسول هللا ان الثقه حدثنى حتى كانى : علیه فالمه قومه، فقال حديث السن و له و فره، فرفع عمر مجلسه واقبل
لو كانت حیه لسرھا ما فعلت  (علیھاالسالم(انما فاطمه بضعه منى يسرنى ما سرھا، وانا اعلم ان فاطمه ): علیه و آله صلى هللا(

  .بابنھا
ھم ولد ان قومك يقولون انك توثر علی: فقال و روى ابن شھر آشوب في المناقب ان سھل بن عبدهللا جاء الى عمر بن عبدالعزيز ،

فاطمه بضعه منى يرضینى ما ارضاھا و : قال) صلى هللا علیه و آله(ان النبى  سمعت الثقه من الصحابه: فاطمه، فقال عمر
مراده بالثقه من الصحابه  و اليخفي ان) صلى هللا علیه و آله(اسخطھا، فوهللا انى لحقیق ان اطلب رضا رسول هللا  يسخطنى ما

  .فانه مات سنه خمسین او اقل ولم يدركه عمر بن عبدالعزيز حزم المذكور في الخبر االول،في ھذا الخبر غیر عمرو بن 
لما ولى : قال) علیه السالم(جعفر الباقر  و روى الشیخ الثقه الجلیل عبدهللا بن جعفر الحمیرى في كتابه قرب االسناد عن ابى

ان بنى امیه ال ترضى عنك بان تفضل بنى فاطمه علیھم، : له علیه اخوه و قال عمر بن عبدالعزيز اعطانا عطايا عظیمه، فدخل
ان فاطمه : كان يقول) آله و سلم صلى هللا علیه و(افضلھم النى سمعت حتى ال ابالى ان اسمع او ال اسمع ان رسول هللا  :فقال

. واتقى مسائته) آله و سلمصلى هللا علیه و (ابتغى سرور رسول هللا  شجنه منى يسرنى ما اسرھا و يسوئنى ما سائھا، فانا
البحار باب احوال  يعنى سمعت ذلك كثیرا بحیث ال احتاج ان اسمع بعد ذلك و ال ابالى ان الاسمع، كما في قوله حتى الابالى

  .معنى الشجنه آنفا و مر 46من مجلد تاريخه الجزء ) علیه السالم(اصحاب االمام الباقر 
لعیادتھا واالعتذار منھا، كما روى ) السالم علیه(خال على فاطمه في مرضھا باذن على ابوبكر و عمر بن الخطاب حین د: و منھم

  في كتاب العلل) علیه الرحمه(الصدوق 
و رواه عنه في البحار باب ما وقع علیھا من ) السالم علیه(العله التى دفنت فاطمه باللیل باسناده عن االمام الصادق  149الباب  ]

فلم يصرح  عن كفايه االثر في ذيل الحديث المشار الیه آنفا عن جابر، ولكن ابھم فیه اسم الرجلین ضا باختصارو رواه اي 43الظلم ج 
  في حديث) علیه السالم(الصادق  عن االمام.] باسمھما، و مثله في كتاب دالئل االمامه للطبرى في خبر وفاتھا

صلى (انشدكما با) اتذكران ان رسول هللا : لھما ا جماعه النساء قالتطويل ياتى صدره قريبا انه بعد ما دخال علیھا و كانت عندھ
ھل  انشدكما با): فقالت. اللھم نعم: فقاال) علیه السالم(اللیل لشى ء كان من امر على  استخرجكما في جوف) هللا علیه و آله

فقد آذانى، و من آذانى فقد آذى هللا، و من  ھافاطمه بضعه منى و انا منھا من آذا: يقول) صلى هللا علیه و آله(سمعتما النبى 



 الحمد ) الى آخر ما قالت في ايذائھما لھا و عدم رضاھا: فقالت. اللھم نعم: قاال .آذاھا بعد موتى فكان كمن آذاھا في حیاتى
  .عنھما و نحوه في كتاب سلیم بن قیس الكوفي في اواخره

  و روى ابن قتیبه في كتابه االمامه والسیاسه
صلى هللا (نشدتكم هللا الم تسمعا رسول هللا  :انھا قالت لھما.] البى بكر) علیه السالم(في اوائله عند الكالم في بیعه على  ]

سخط فاطمه من سخطى، فمن احب فاطمه ابنتى فقد احبنى، و من ارضى فاطمه  رضا فاطمه من رضاى، و: يقول) علیه و آله
فانى اشھد : قالت) سلم صلى هللا علیه و آله و(اسخطنى، قال نعم سمعناه من رسول هللا من اسخط فاطمه فقد  فقد ارضانى، و

  .جرى البى بكر من فزعه الشديد من قولھا و بكائه و استقاله بیعته هللا و مالئكته انكما اسخطتمانى و ما ارضیتمانى، الى آخر ما
في كتبھم، و قد رواه اصحاب االصول  و المشھور بین العامهالمسور بن مخرمه القرشى الزھرى، و حديثه في ذلك ھ: و منھم
  السته

صلى هللا علیه (و ذكر اصھار النبى ) علیه و آله صلى هللا(رواه البحارى في صحیحه في ابواب مناقب فاطمه و مناقب قرابه النبى  ]
من ) آله صلى هللا علیه و(ما ذكر من درع النبى ذب الرجل عن ابنته من كتاب النكاح، و باب  من كتاب بدء الخلق، و في باب) و آله

من كتاب الفضائل، والترمذى في جامعه، ) علیھاالسالم) كتاب الجھاد، و رواه مسلم بطرق و الفاظ مختلفه في باب فضائل فاطمه
باب ما  و داود فيجاء في فضل فاطمه، و ابن ماجه في سننه باب الغیره من كتاب النكاح، و اب والحاكم في مستدركه في باب ما

احاديث المسور، والخوارزمى في مقتله و  يكره ان يجمع بین النساء، والنسائى في خصائصه، و ابن حنبل في مسنده في
  [.غیرھم

  .و غیرھم عنه بطرق متعدده كما نشیر الیھا
  .عبدهللا بن الزبیر كما في جامع الترمذى و مستدرك الحاكم: و منھم

  [.من كتاب الفضائل) علیھاسالم هللا(مناقب فاطمه رواه فیھما في باب  ]
المتتبع على روايه غیرھم ايضا، فیثبت بذلك قطعا  ھذا ما وقفت علیه من اسماء من روى الحديث المذكور من الصحابه، و لعله يقف

  .مختلفه مكررا في وقائع) و آلهصلى هللا علیه (دعوى تواتره كما يثبت به ايضا انه قاله النبى  صحه الحديث واستفاضته، بل اليبعد
  و ينبغى الكالم ھنا فیما تضمنه حديث المسور في بعض طرقه

فمن اغضبھا اغضبنى او نحوه، كما في  فاطمه بضعه منى) صلى هللا علیه و آله(و في طريق آخر روى عنه مجرد قول النبى  ]
لحسن المثنى خطب الى المسور بنته فرده معتذرا بانه قال ان الحسن بن ا البخارى و مسلم باب مناقب فاطمه، و في طريق ثالث

الحاكم في باب فضائل فاطمه  رواه. و ان عندك من بناتھا و لو زوجتك لقبضھا... فاطمه بضعه منى) هللا علیه و آله صلى(رسول هللا 
ھنا من استیذان بنى ھشام  المسور، و في طريق رابع ما ياتى و ابن حنبل في المسند في احاديث 158ص  3من المستدرك ج 

الزبیر من خطبه على  و حديث عبدهللا بن).] علیه السالم(ان ينكحوا بنته علیا ) صلى هللا علیه و آله) اقرباء ابى جھل من النبى
  .(صلى هللا علیه و آله(حیاه رسول هللا  في) علیھاالسالم(لبنت ابى جھل اللعین على فاطمه ) علیه السالم(

باسنادھما ) علیھاسالم هللا(فضائل فاطمه  و مسلم في باب) صلى هللا علیه و آله(لبخارى في باب ذكر اصھار النبى روى ا: فنقول
  عن المسور

يزعم قومك انك : فقالت) و آله و سلم صلى هللا علیه(ان علیا خطب بنت ابى جھل، فسمعت بذلك فاطمه فاتت رسول هللا : قال
  فسمعته حین تشھد) صلى هللا علیه و آله(فقام رسول هللا  بنت ابى جھل، التغضب لبناتك، و ھذا على ناكح

و في لفظ آخر لمسلم فسمعته و ھو ) و سلم صلى هللا علیه و آله(يعنى بعد اتمام الصاله، او بعد قول الشھاده في اول كالمه  ]
دقنى و ان فاطمه بضعه منى و انى اكره ان اباالعاص بن الربیع فحدثنى و ص اما بعد انكحت: يقول.] يخطب الناس على منبره

  و في نقل آخر. الخطبه (علیه السالم(وهللا التجتمع بنت رسول هللا و بنت عدو هللا عند رجل واحد، فترك على  يسوئھا،
و ) االسالمعلیھ(مسلم في باب فضائل فاطمه  و) صلى هللا علیه و آله(رواه البخارى في كتاب الجھاد باب ما ذكر من درع النبى  ]

ان  :(صلى هللا علیه و آله(عنه انه قال رسول هللا .] المشار الیه آنفا من كتاب النكاح ابو داود و ابن ماجه في سننھما في الموضع
فاثنى علیه في مصاھرته ) يعنى اباالعاص) ثم ذكر صھرا له من بنى عبد شمس: فاطمه منى وانى اتخوف ان تفتن في دينھا، قال

  اياه فاحسن
الراوى ان ثنائه علیه كان اكثر مما رواه في ھذا  في ثنائه على ابى العاص، و كانه اراد) صلى هللا علیه و آله(يعنى احسن النبى  ]

يرد  واشترط علیه ان) صلى هللا علیه و آله(اشاره الى ما وقع له في بدر حیث اطلقه النبى  الحديث، و قوله وعدنى فاوفي لى
علیه (في ظاھر الخبر من التعريض بعلى  الى المدينه ففعل، و اليخفي ما) صلى هللا علیه و آله(هللا  زوجته زينب بنت رسول

فصدقنى ووعدنى فاوفي لى، وانى لست احرم حالال و ال احل حراما ولكن و هللا ال  حدثنى: قال.] و انه على خالف ذلك) السالم
  .بنت رسول هللا و بنت عدوا هللا مكانا واحدا تجتمع

  .واما حديث عبدهللا بن الزبیر فھو مختصر من ھذا الحديث
  و ھذه القضیه منكره و مكذوبه عند اھل العلم من االمامیه، وقد ورد

  (علیه الرحمه(تكذيبھا صريحا في اخبار ائمتھم، ففى امالى الصدوق 
بن شعیب عن محمد بن اسماعیل  نوح عن ابیه عن على بن محمد بن قتیبه عن حمدان بن سلیمان عن 22رواه في المجلس  ]

و رواه في البحار عن االمالى في ) علیه السالم(االمام الصادق  بن بزيع عن صالح بن عقبه عن علقمه بن محمد الحضرمى عن
ل في قا) علیه السالم) باسناده عن االمام الصادق.] و اليخفي ان سند الخبر قوى 70االيمان والكفر الجزء  باب العداله من كتاب

تسلمون مما لم يسلم منه انبیاء هللا و رسله و حجج هللا، الم  ان رضا الناس اليملك، والسنتھم ال تضبط، و كیف: حديث يا علقمه
يتزوج ابنه ابى جھل على  الم ينسبوا سید االوصیاء الى انه اراد ان: الى انه ھم بالزنا الى ان قال) السالم علیه(ينسبوا يوسف 

ان علیا يريد ان يتزوج ابنه عدو هللا على ابنه نبى : المسلمین فقال و ان رسول هللا شكاه على المنبر الى) سالمعلیھاال(فاطمه 
  .فاطمه بضعه منى، فمن آذاھا فقد آذانى، و من سرھا فقد سرنى، و من غاظھا فقد غاظنى هللا اال ان

  و روى الصدوق ايضا في كتاب العلل
جاء شقى من االشقیاء الى : قال في حديث (علیه السالم(عن الصادق .] فا في حديث ابى بكر و عمرفي الباب المتقدم ذكره آن ]

حقا : حقا ما تقول؟ فقال: اما علمت ان علیا قد خطب بنت ابى جھل فقالت: فقال لھا (صلى هللا علیه و آله(فاطمه بنت رسول هللا 
ثم تحولت : النساء غیره الى ان قال ھا، و ذلك ان هللا تعالى كتب علىاقول ثالث مرات، فدخلھا من الغیره ما ال تمسك نفس ما

ير فاطمه، فاشتد لذلك غمه و عظم علیه ولم يعلم القصه ما ھى، فاستحیى  فاطمه الى حجره ابیھا، فجاء على فدخل حجرته فلم
واتكى علیه، فلما راى  ثیب المسجدمنزل ابیھا، فخرج الى المسجد يصلى فیه ما شاء هللا، ثم جمع شیئا من ك ان يدعوھا من

  ما بفاطمه) صلى هللا علیه و آله(النبى 
بفاطمه من الحزن، فلما راى انه ال يھنئھا النوم  من الحزن دخل المسجد، فلم يزل يصلى و كلما صلى ركعتین دعا هللا ان يذھب ما

مجلسه و  قم يا ابا تراب ادع لى ابابكر من داره و عمر من: و ھو نائم، فقال) علیه السالم(على  قوم با بنیه فانتھى الى: قال لھا
على اما علمت ان فاطمه بضعه منى و انا منھا، فمن  يا: فقال) صلى هللا علیه و آله(طلحه، فاستخرجھما واجتمعوا عند رسول هللا 

فما  :قال) صلى هللا علیه و آله( بلى يا رسول هللا: موتى كان كمن آذاھا في حیاتى قال على آذاھا فقد آذانى، و من آذاھا بعد
صلى هللا علیه و (بھا نفسى، فقال النبى  والذى بعثك بالحق ما كان مما بلغھا شى ء وال حدثت: دعاك الى ما صنعت، فقال على

د طويل اخذنا موضع الحاجه و تقدم آنفا شطر منه و لعل احضار من ذكر لتشدي الخبر و ھو. صدقت و صدقت ففرحت فاطمه): آله
  .علیھم في ھذا االفك االنكار

رسالته القیمه المعروفه بتنزيه االنبیاء في  و ھو من اجل علماء االمامیه في) رحمه هللا(و قال المحقق الشريف السید المرتضى 
  رابیسىان ھذا خبر باطل موضوع غیر معروف، وانما ذكره الك: الخبر المذكور عن العامه بعد نقل) علیه السالم(فصل عصمه على 

واحفظھم لمذھبه، له تصانیف في اصول الفقه  ھو الحسین بن يزيد البغدادى صاحب االمام الشافعى واشھرھم بانتیاب مجلسه ]
للطعن به .] كما عن فھرست ابن النديم) علیه السالم(االمامه، و فیه غمز على على  و فروعه و غیر ذلك، و من تصانیفه كتاب



ھذا الرجل مشھور بالعداوه الھل  معارضا به لبعض ما يذكره شیعته من االخبار في اعدائه، و) لسالمعلیه ا(امیرالمؤمنین  على
  .فضائلھم و مآثرھم والمناصبه لھم واالزراء على) علیھم السالم(البیت 

  قد ذم ھذا) صلى هللا علیه و آله(على ان ھذا الخبر قد تضمن ان النبى 
فعل ذلك لما كان فعل محظورا في الشريعه،  (علیه السالم(و معلوم انه لو كان امیرالمؤمنین  الفعل و خطب بانكاره على المنبر،

 والمباح الينكره الرسول و اليصرح بذمه و يتاذيه به، وقد رفعه هللا) هللا علیه و آله صلى(الن نكاح االربع حالل على لسان النبى 
لم يكن ينكره بلسانه و لم يعلن به على  لو كان نافرا بقلبه من ذلك الفعل تعالى عن ھذه المنزله و اعاله عن كل منقصه، مع انه

كل مبلغ، الن ما وصفه هللا تعالى به من االختصاص بالحلم والكظم و جمیل  المنبر على رووس االشھاد، و ان بلغ من ايالمه
مثل ھذا االمر اذا ثقل علیه ان  سائر الناس في كريم االداب ينافي ذلك و يحیل من نسبته الیه، على ان اكثر ما يفعله االخالق و

وقول لطیف، و ھذا المامون العباسى الذى القیاس بینه و بین الرسول  يعاتب سرا و يتكلم في العدول عنه خفیا على وجه جمیل
ورد كتابھا الى المامون بانه  المدينه فلما ذھب بھا ابو جعفر الى) علیه السالم(قد انكح بنته ابا جعفر الجواد ) آله صلى هللا علیه و(

  انكحناه لنحظر علیه ما اباحه هللا تعالى، والمامون اولى باالمتعاض انا ما: قد تزوج او تسرى علیھا، فقال المامون
بما تضمنه ھذا الخبر ) هللا علیه و آله صلى(من غیره بنته، فوهللا ان الطعن على النبى .] امتعض من االمر غضب وشق علیه ]

  على انه الخالف بین اھل النقل ان هللا) علیه السالم) یث اعظم من الطعن به على امیرالمؤمنینالخب
تعالى ھو الذى اختار امیرالمؤمنین .] العاشر النصوص الوارده في ذلك من طرق الخاصه والعامه كثیره، و ياتى تفصیلھا في الباب ]
 رد عنھا جله اصحابه وقد) صلى هللا علیه و آله(و ان النبى ) مه علیھاهللا و سال صلوات(لنكاح سیده النساء ) علیه السالم(

  في سمائه، و نحن نعلم ان هللا لم ازوج فاطمه علیا حتى زوجھا هللا تعالى اياه): صلى هللا علیه و آله(خطبوھا و قال 
  .ھذا الخبر كذب سبحانه اليختار لھا من بین الخالئق من يغیرھا و يوذيھا، فھذا من ادل دلیل على

خالف على ) علیه السالم(امیرالمؤمنین  على ان الشى ء يحمل على نظائره، وقد علم كل من سمع الخبار انه لم يعھد من
 يكرھه في اختالف االحوال و تقلب االزمان و طول الصحبه، و العاتبه على شى ء من و ال كان قط ما) صلى هللا علیه و آله(الرسول 

بھذا الفعل عادته و فارق سجیته و سنته  من اصحابه لم يخل من عتاب على ھفوه و نكیر على زله، فكیف خرق افعاله مع ان احدا
في زمانه من بنى امیه وشیعتھم لم يجعلوا ذلك فرصه منتھزه للطعن ) علیه السالم) لوال تخرص االعداء و تعديھم، على ان اعدائه

  .نا لما يتخرصونه من العیوب والقروف، فھذا دلیل آخر على ان الخبر باطل موضوعو عنوا علیه
علیه (بالتصديق، وقد تبعه الشیخ الطوسى  باختصار يسیر و توضیح قلیل، و ھو متین جدا و حقیق) قدس سره(انتھى كالم السید 

  .تلخیص الشافي في كل ما ذكر، فذكره بتمامه في كتاب) الرحمه
  ابى الحديد في شرح نھج البالغهو حكى ابن 

عن ... سیظھر علیكم رجل رحب البلعوم (علیه السالم(عند قوله .] 57طبعه مصر االولى في اربع مجلدات الخطبه  358ص  1ج  ]
 )علیه السالم(الصحابه وقوما من التابعین على روايه اخبار قبیحه في على  شیخه ابى جعفر االسكافي ان معاويه وضع قوما من

ابوھريره و عمرو بن العاص و  فیه والبرائه منه، و جعل لھم على ذلك جعال يرغب في مثله، فاختلقوا ما ارضاه منھم تقتضى الطعن
  و اما ابو ھريره فروى: المغیره بن شعبه، الى ان قال

فخطب على المنبر و قال ال فاسخطه ) آله صلى هللا علیه و(الحديث الذى معناه ان علیا خطب ابنه ابى جھل في حیاه الرسول 
 فاطمه بضعه منى يوذينى ما يوذيھا، فان كان على يريد ابنه ابى جھل فلیفارق ابنتى و تجتمع ابنه ولى هللا و ابنته عدو هللا ان

  .المهاالسكافي و ذيله ابن ابى الحديد بك انتھى كالم. لیفعل ما يريد او كالما ھذا معناه، والحديث مشھور من روايه الكرابیسى
الكرابیسى، و اما كالم ھوالء االعالم اعنى المرتضى  اما روايه الحديث عن ابى ھريره، فلم نعثر علیھا ولعلھا كانت في كتاب: اقول

في صحاح  االسكافي فظاھرھا انھم لم يعثروا على روايه الحديث عن المسور و عبدهللا بن الزبیر والشیخ الطوسى و ابى جعفر
روايه الكرابیسى في القدح والرد، و على كل حال  ھم، او لعلھم عثروا علیھا لكن لم يعتنوا بھا وقاسوھا علىالجمھور و مسانید

 المتقدم كفايه لبطالن الحديث و فساده من المسور و ابن الزبیر و من غیرھما ايضا لو ففیما حققه الشريف المرتضى في الكالم
  كان لغیرھما حديث في ھذا المعنى

حنظله رجل من اھل مكه لكنھما غیر  باسناده عن سويد بن غفله و ابى 159و  158ص  3نحوه في مستدرك الحاكم ج  كما روى ]
  [.فان صح عنھما فقد اخذاه من جاھل او جاھل صحابى، فیكون حدثھما مرسال كما ذكره الذھبى تلخیصه

بنص القرآن في آيه ) صلى هللا علیه و آله) ان نفس الرسولك) علیه السالم(ان علیا ) رضى هللا عنه(و نزيد على ما ذكره الشريف 
  التباھل

  وقد آخى الرسول كما نص علیه المفسرون،.] كما ياتى بیانه في الباب الثامن عند الكالم في االيه ]
بین نفسه مرتین و قال بینه و ) هللا علیه و آله صلى.] (كما في النصوص والتاريخ و تاتى االشاره الى بعضھا في اواخر ھذا الباب ]

 من موسى، و غیر ذلك مما كان بینھما من االختصاص الشديد والتواصل العجیب، فال يكاد انت معنى بمنزله ھارون: له غیر مره
  معذلك

زوج على لم يت) صلى هللا علیه و آله(علم ان النبى  و بضعته السیما وقد) صلى هللا علیه و آله(ان يفعل امرا منافیا الحترام النبى 
امر  كان جاھال بان تزوج امراه موجب النقباض زوجته بالطبع البشرى و مناف الحترامھا و ھو خديجه في حیاتھا احتراما لھا، فھل

على ان فاطمه الزھراء ) صلى هللا علیه و آله) طبیعى يعلمه كل احد بعد ما يرى الغیره والمخالفات بین الضرائر حتى ازواج النبى
كذلك  منزھه عن الغیره الموذيه لضرتھا و لو كانت بنت ابى جھل، لكن بنت ابى جھل لم تكن و ان كانت معصومه) لیھاسالم هللا ع(

من ابیھا و زوجھا، اضف الى ذلك ما ورد عن  بالنسبه الیھا، فال محاله تكون سببا اليذائھا بعدما ترى من االكرام الكثیر لھا
 فو هللا ما اغضبتھا و ال اكرھتھا على امر: اول ھذه الفائده في حديث تزوجھا انه قال مر فيكما ) علیه السالم(امیرالمؤمنین على 

  .حتى قبضھا هللا، و ال اغضبتنى و ال عصت لى امرا
اثنى في كالمه على ابى العاص بن ) آله صلى هللا علیه و(وان تعجب فعجب ما في حديث المسور بالصوره المذكوره من ان النبى 

انه حدثنى فصدقنى و وعدنى فوفي لى، فان ظاھره التعريض بعلى بن ابى : قال ي مصاھرته له، واحسن في الثناء علیه والربیع ف
صلى هللا علیه و (دونھما الرسول  و تفضیل ابى العاص علیه، و فیه ما اليخفي من الزور والجزاف المنزه عما) السالم علیه(طالب 

  بنفسه في سبیله، و صدقه في جمیع اقواله من آمن به، و ضحىاول ) علیه السالم(الیس على ) آله
) صلى هللا علیه و آله(موضعى من رسول هللا  و قد علمتم: من نھج البالغه) القاصعه( 190في الخطبه ) علیه السالم(قال على  ]

لى فراشه و يمسنى جسده و وضعنى في حجره وانا ولد يضمنى الى صدره و يكنفنى ا بالقرابه القريبه و المنزله الخصیصه،
يرفع لى في كل يوم من  ...عرفه، و كان يمضغ الشى ء ثم يلقمنیه، و ما وجد لى كذبه في قول وال خطله في فعل يشمنى

  .اخالقه علما الخ
 و ال انى لم ارد على هللا) هللا علیه و آله صلى(ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد : 195في الخطبه ) علیه السالم(و قال 

و . المواطن التى تنكص فیھا االبطال و تتاخر فیھا االقدام نجده اكرمنى هللا بھا على رسوله ساعه قط ولقد واسیته بنفسى في
ابتعاده عن الرغبه الى ما يسوئه و لو  و) صلى هللا علیه و آله و سلم(في تفانیه للرسول ) علیه السالم(ذلك من كلماته  غیر

  كل ما لديهو وفي له ب.] يسیرا
علیه او يقايسه به و يجعله في عدله مع سوابقه  اباالعاص) صلى هللا علیه و آله و سلم(ام ھل يجوز بنظر العقل ان يفضل الرسول 

به  اباالعاص حدثه فصدقه حینا و وعده في ابنته زينب بعد وقعه بدر ان يرسلھا الیه فوفي في االيمان والھجره والجھاد لمحض ان
المسلمون، ثم اطلقوه بدون الفداء بشفاعه النبى  يسلم اال قبیل فتح مكه، و كان في بدر مع االعداء والمشركین فاسره مع انه لم

  مع المشركین، كما ھو مذكور في التراجم والتاريخ فرجع الى مكه) صلى هللا علیه و آله(
و فیھا التصريح بانه اقام بمكه  359ص  3بدر ج  شرح واقعهكما في االستیعاب واالصابه و اسد الغابه و شرح ابن ابى الحديد في  ]

  [.على شركه الى قبیل الفتح
  في صحاحھم اضف الى ذلك ان الراوى للخبر عن المسور بتلك الصوره المبتذله في جمیع ما رايته



و .] و اسد الغابه في ترجمته 326ص  4المسور ج  راجع المصادر التى ذكرناھا في مواردھا المشار الیھا و مسند احمد في حديث ]
 و ھذا االمام اعرف بسیره جده) علیھماالسالم(العابدين و سیدالساجدين على بن الحسین  مسانیدھم امام العتره الطاھره زين

 صلى هللا علیه و(علیا مفاديا للنبى  انما عرفوا) علیھم السالم(مع جدته من المسور، فقد كان جمیع اھل الیت السیما ائمتھم 
 لحرمتھما و رضاھما كمال الرعايه، كما يعلم ذلك كل من الم بشى ء من اخبارھم التى و بضعته الطاھره حق الفداء، و مراعیا) آله

  اصدروھا في شان
في حقه ما ال يلیق بشانه ويحط من كرامته  فكیف يروون) صلى هللا علیه و آله(من اختصاصه الشديد بالنبى ) علیه السالم(على 
  .و قدره

واسلم ابوه مخرمه بن نوفل القرشى عام  على ان المسور كان صبیا صغیرا في زمان الحديث، فقد ولد بمكه بعد الھجره بسنتین،
  بالمسور في ذاك العالم الى المدينه و له ست سنین كما نص بذلك اھل التراجم الفتح، و كان من المولفه قلوبھم، ثم قدم

و ذكر ابن حجر في االصابه .] منھم و كانه لصغره كان يعدل بالصحابه و لیس: في فصل التابعین قالاورده ابن قتیبه في المعارف  ]
ذلك و قضیه الخطبه المزعومه على ما قیل كانت بعدالفتح و اسالم بنى ھاشم فكان  والتھذيب ان اھل التاريخ مطبقون على

العاده والمتعارف حافظا و  فمثل ھذا الرجل اليكون بحسب حین ذاك ست او سبع سنین، كما صرح بذلك ايضا ابن حجر، للمسور
مخالف لھذا » وانا يومئذ محتلم«في بعض طرق الحديث من قوله  و ما) صلى اله علیه و آله و سلم(ضابطا لتلحديث عن النبى 

الحلم بالكسر  بط الحديث منحجر في التھذيب و حكاه عن بعض في االصابه ان يكون المراد به العقل و ض االتفاق، و لذا احتمل ابن
  .ال بالضم

  .معنى االحتالم عرفا ھو البلوغ، فیكون ھذا بنفسه موھنا آخر للخبر: قلت
  طرقه محمد بن شھاب الزھرى في جمیع ما راينا من) علیھماالسالم(والراوى له بتلك الصوره عن على بن الحسین 

  ذكر ابن ابى الحديد و قد.] من بنى زھره بن كالبھو محمد بن مسلم بن عبیدهللا بن عبدهللا بن شھاب  ]
و انه كان ) علیه السالم(بن ابى طالب  انه كان من النحرفین عن على.] 57طبعه مصر في الخطبه  370ص  1في شرح النھج ج  ]

  اصحاب على بن ينال منه، وعده الششیخ الطوسى في رجاله من
المسترشد في االمامه عند ذكره لرواه العامه و  حمد بن جرير الطبرى في كتابهعدو، و ذكره م: و قال) علیھماالسالم(الحسین 

في  و قال ابن قتیبه في المعارف) صلوات هللا علیه(و على بن ابى طالب ) نعوذ با)(يلعن  انه كان مع ھشام بن عبدالملك: قال
يزيد بن عبدالملك استقضاه، و ذكر ايضا ان ابا  ك، و كانانه لم يزل مع عبدهللا بن مروان، ثم مع ھشام بن عبدالمل: فصل التابعین

) آله صلى هللا علیه و(بدرا و احدا، و كان من الذين تعاقدوا يوم احد لئن راوا رسول هللا  جده عبدهللا بن شھاب شھد مع المشركین
  .لیقتلنه او لیقتلن دونه، و كان ابوه مسلم بن عبیدهللا مع ابن الزبیر

يكون بالء الخبر في اصله او في نسبته الى  من الشنشه االخزمیه، فیمكن ان) علیه السالم(يكون معاداته لعلى فعلى ھذا : قلت
  .المسور بھذه الصوره المبتذله الفاسده من ھذا الرجل من) علیھماالسالم(روايه على بن الحسین 

  على انه قد روى الخبر ايضا عن المسور في كتب الجمھور
الترمذى و سنن ابى داود و ابن ماجه في  باب ذب الرجل عن ابنته من كتاب النكاح، و صحیح مسلم و جامع صحیح البخارى ]

 ان: يقول و ھو على المنبر) صلى هللا علیه و آله(سمعت رسول هللا : اخرى و ھى انه قال بصوره.] الموارد التى ذكرناھا اول الكالم
طالب، فال آذن ثم ال آذن ثم الآذن اال ان  استاذنونى ان ينكحوا ابنتھم على بن ابى) يعنى اخوه ابى جھل(بنى ھشام بن المغیره 

 و ھذا على تقدير. ابنتھم، فانما ابنتى بضعه منى يريبنى ما رابھا و يوذينى ما آذاھا يريد ابن ابى طالب ان يطلق ابنتى و ينكح
استدعاءا من بنى ھشام لیحصلوا النفسھم  لھا، فلعله كان اصال، اذ ال ذكر فیه لخطبته) علیه السالم(صحته اليقدح في على 

  ابنتھم او بمكافئه) علیه السالم(فخرا بمصاھره على 
الكثیره الذى كان بین النبى و صھره، او لغیر  او لیحطوا بزعمھم من االختصاص الشديد و المحبه) صلى هللا علیه و آله(لبنت النبى 

استاذنوا  يقبل ذلك منھم ابتداءا) علیه السالم(يكن لھم سبیل الى انفاذه اذ لم يكن على  لمذلك من االغراض الفاسده، لكن لما 
يعلم باغراضھم و يعلم بعدم رضاء ) صلى هللا علیه و آله) بزعم انه ياذن فیه لحبه لعلى، لكن لما كان) صلى هللا علیه و آله(النبى 
  .مكن حصوله ابدا و ھو تطلیق ابنتهياذن فیه اال على شرط الي به لم) علیه السالم(على 

) علیه السالم(ابن الزبیر كان من اشد اعداء على  واما حديث عبدهللا بن الزبیر ففیه ايضا مضافا الى ما تقدم من ادله اختالقه ان
  الحديد قال ابن ابى. في حیاته و بعد شھادته

علیا و ينال من عرضه، و روى انه قال  هللا بن الزبیر يبغضكان عبد.] : 57طبعه مصر في الخطبه  358ص  1في شرح النھج ج  ]
البیت اربعین سنه، وانه خطب يوما فنال من على، فبلغ ذلك ابنه محمد بن لحنفیه،  انى الكتم بغضكم اھل ھذا: لعبدهللا بن عباس

ينتقص على و انتم حضور، ان ا يا معشر العرب شاھت الوجوه: الیه و ھو يخطب فوضع له كرسى فقطع علیه خطبته، و قال فجاء
على الكافرين، فقتلھم بكفرھم فشنووه وابغضوه و اضمروا له السیف  علیا كان يد هللا على اعدائه، و صاعقه من امره ارسله

اضغانھا، فمنھم من  حى، فلما نقله هللا الى جواره اظھرت له رجال احقادھا و شفت) صلى هللا علیه و آله) والحسد و ابن عمه
  .باالباطیل ه حقه، و منھم من ائتمر به لیقتله و منھم من شتمه و قذفهابتز

  و حسبك من ابن الزبیر قول
علیه (على .] الزبیر بحذف كلمه المشوم من فضل الحكم، و رواه في االستیعاب في ترجمه ابن 453في نھج البالغه كلمه  ]

  ما زال الزبیر منا): السالم
  شوم عبدهللا، و غیر ذلك مما ورد في شانهاھل البیت حتى نشا ابنه الم

عائشه عن االنصراف لما نبحتھا كالب  و منعه خالته 340ص  2كما في امالى الطوسى ج ) علیه السالم(كمخالفته لبیعه على  ]
  [.حواب و منه اباه عن اعتزال الحرب في الجمل

االستیعاب في ترجمه المسور انه كان اكبر من  ه، فقد ذكر فيعلى انه ايضا كان صبیا في زمان الحديث ولم يكن سنه قابال لتحمل
  .المسور باربعه اشھر

مجعول ) سالم هللا علیھا(فاطمه الزھراء  على) علیه اللعنه(لبنت ابى جھل ) علیه السالم(فحاصل الكالم ان حديث خطبه على 
 اما ال اصل لھا اصال، وانما كانت سعايه من مبغضیه وفھى ) علیه السالم(شھاده على  مختلق قد رفعته السن النصب والعداء بعد

  حاسديه لیفرقوا
الى الیمن فاصطفي لنفسه جاريه من ) علیه و آله صلى هللا(كما ارادوا التفريق بینھما في غیر ذلك مرارا منھا بعد ما بعثه النبى  ]

 لمكان ابنته فاطمه، فتعاقدوا على ان) علیه و آله صلى هللا(السقاطه عن عین الرسول  خمس المغنم واصاب منھا، فاتخذوه سبیال
ما تريدون من على ان علیا منى و انا منه : مغضبا (صلى هللا علیه و آله(يشكوه الیه، و كتب به خالد بن الولید، فلما ذكروه له قال 

حديث عمران بن حصین و  مشھور و مروى بالفاظ مختلفه، رواه ابن حنبل في مسنده من و ھو ولى كل مومن بعدى، و الحديث
مستدركه، و كذا الترمذى في جامعه،  من) علیه السالم(مواضع من حديث بريده االسلمى و رواه الحكام في باب فضائل على  في

و غیر ذلك، وقد جمع بعض الفاظھا المحقق شرف الدين  430ص  2شرحه ج  و ابن ابى الحديد في 103و ابن حجر في صواعقه ص 
و الفیروزآبادى ) السالم علیه(من مجلد احوال امیرالمؤمنین  67و  61مراجعاته، والمجلسى في البحار باب  من 36في المراجعه 

اليخفي انه يستفاد من ھذا الحديث ايضا فساد ما في حديث  و) علیه السالم(من فضائله  46الباب  2في فضائل الخمسه ج 
الساعین  ذلك في على لم تاخذه الغیره لبضعته بل غضب على المبغضین له) صلى هللا علیه و آله) المسور النه لما سمع النبى

  [.الیه، وردھم بان لعلى من ذلك المال اكثر من الجاريه
العلل، او كان اصلھا استدعاءا من بنى  كما تقدم التصريح بذلك في حديث) صلى هللا علیه و آله(بزعمھم بینه و بین الرسول 

 للمسور، ولكن لما كان الغالب في التزويج خطبه الرجل للمراه دون اقرباء المراه للجرل في الحديث االخر ھشام للعله التى ذكرناھا
الجاھلون ثم رفعه المبغضون باضافه اشیاء  لھا، فتقوله) علیه السالم( توھم بعض انه كان سبب استیذان بنى ھشام خطبه على 

  كما صدر ذلك عن مروان) علیه السالم(و قدحھم في على الناصبین،  اخر علیه حتى ادى ذلك الى شنائه بعض



مروان بن الحكم اعتقه يوم الدار يعنى يوم  مروان بن سلیمان بن يحیى بن ابى حفصه كان ابوحفصه مولى 13في تاريخ بغداد ج  ]
 قدم: ان بن عفان الى ان قالانه كان يھوديا طبیبا اسلم على يد عثم: اسمه يزيد و قیل حصر عثمان، النه ابلى له بالءا حسنا و

.] حكى ان ذلك منه لم يكن اال لحب المال مروان بن ابى حفصه بغداد و مدح المھدى و الرشید و كان يتقرب الیه بھجاء العلويه، ثم
 علیه(الرشید و ذكر فیھا اوالد فاطمه، فذمھم و بالغ في قدح امیرالمؤمنین  بن ابى حفصه، حیث انشد قصیده في مدح ھارون

  :طبعه مصر 359ص  1ذكر منه ھذه القضیه حیث قال كما في شرح ابن ابى الحديد الجزء  و) السالم
منبر بالنطق ذى الصادع  على فذم رسول هللا صھر ابیكم ساء بنته و ساء رسول هللا اذ على ابوكم كان افضل منكم ·

  الفصل
على منبر  على منبر بالنطق ذى الصادع الفصل لاللعین ابى جھ بخطبته بنت اباه ذوو الشورى و كانوا ذوى الفضل ·

  بالنطق ذى الصادع الفصل
و ذم ) علیه السالم(في مدح امیرالمؤمنین  قصیده) تغمده هللا برحمته(و لسیدنا المغفور له آيه هللا السید مھدى بحر العلوم 

  ناصبیه تناھز
  :اسطورتھا فقال في ذلك والجواب عن ثالثماثه بیت انشدھا لمعارضه ھذه القصیده الخبیثه على قافیتھا

  ++و زوجه المختار بضعته و ما
  لھا غیره في الناس من كفو عدل

  فاكرم بزوجین االله ارتضاھما
  ++ [تقدم االستدالل بذلك في كالم السید المرتضى ]

  جلیلین جال عن شبیه و عن مثل
  ++لذلك ما ھم الوصى بخطبه

  حیاه البتول الطھر فاقده المثل
  بذا اخبر المختار والصدق قوله

  ++ [صدقت) صلى هللا علیه و آله(اشاره الى ما تقدم في حديث العلل من قوله  ]
  ابو حسن ذاك المصدق في النقل

  ++فاضحى بريئا والرسول مبرء
  وقد ابطلت دعواكم ريه الحبل

بشده، وقد ورد ھذا المصرع في شعر ابن ابى  حبل اذا فتلهكانه مثل يضرب به لمن نقض قوله و دعواه بامر ثابت قوى يقال روى ال ]
  [.حفصه بعد االبیات المذكوره

  ++بذلك فاعلم جھل قوم تحدثوا
  بخطبته بنت اللعین ابى جھل

  ++نعم رغبت مخزوم فیه و حاولت
  بذلك فضال لواجیبت الى الفضل

  [.اشاره الى ما ذكرناه في حديث المسور بالصوره الثانیه ]
  ++ا ابى الطھر الوصى ولم يجبفلم

  رمته بما رامت و مالت الى العذل
  ++و ساعدھا الرجسان فیه و حاوال
  اثاره بغضاء من الحقد في األھل
  الى آخر القصیده و ھى مذكوره

 248ص  1ج ) هللارحمه (جعفر آل بحر العلوم  و ان اردت تمامھا فراجع تحفه العالم في شرح خطبه المعالم للعالمه الجلیل السید ]
  .السید المغفور له في مقدمه كتابه الفوائد الرجالیه، و ھو مطبوع في النجف االشرف في ترجمه.] من طبعته الثانیه بطھران

لكن لم نعلم مراده من الرجسین  وال يخفي ما في شعره ھذا من لطف البیان واالستدالل لنفي القضیه ببعض ما تقدم،
  انالمساعدين، فلعله يقال 

و تقدم في شان ابن الزبیر ما ظھر منه مقدار  مراده عبدهللا بن الزبیر والمسور بن مخرمه، و ذلك لروايه الحديث عنھما كما تقدم،
 (علیه السالم(في شان المسور ايضا في اثناء الكتب واالخبار ما يظھر منه انحرافه عنه  كما انه ورد) علیه السالم(معاداته لعلى 
مدبرا، و ذكر فیه و في غیره انه بعد قتل  ب في ترجمته انه كان في الشورى مع خاله عبدالرحمن بن عوف مقبال وففى االستیعا

  في حروبه، بل في روايه) علیه السالم (يكن مع على  عثمان انتقل الى مكه و سكن بھا، فكانه لم
بالخالفه بعد ) علیه السالم(ما بويع على  انه بعد.] هفي حديث بیعت 339رواھا الشیخ الطوسى في امالیه في الجزء الثانى ص  ]

الزبیر،  خالفوه كالزبیر وابنه و مروان، و ذكر في االصابه و غیرھا انه بمكه كان مع ابن عثمان ثم خالفه جماعه كان المسور مع الذين
  فلما كان الحصار االول اصابه حجر من المنجیق فمات به، و عن تاريخ بغداد

باب من اذل السلطان حديثا مضمونه ان  11موس الرجال لبعض المعاصرين، و روى عبدالرزاق الصنعانى في المصنف ج كما في قا ]
حینا فتكلم معه معاويه حتى خصمه، فكان المسور بعد ذلك اذا ذكر معاويه دعا له  المسور كان يطعن اوال على معاويه، فوفد علیه

  . استغفر لهانه كان اخیرا اليذكر معاويه اال [.بخیر
و ذكره ) علیه السالم(كان ھواه مع على  لكن قد يعارض ذلك بانه ذكرفي اسد الغابه انه كان في الشورى مع خاله عبدالرحمن، و

  كان: و قال) السالم علیه(الشیخ الطوسى في رجاله في اصحاب على 
كونه اشتباھا بغیره او من سھو القلم او  ن، و اليبعدھذا غیر معھود و ال مذكور في سائر التواريخ كما انكره بعض المترجمی ]

  رسوله الى معاويه، و روى.] النسخه
عن تاريخ ابن عساكر من مصورات  3 الجزء) علیه السالم(حكاه المعاصر الشیخ محمد باقر القرشى في كتاب حیاه الحسین  ]

  (علیھماالسالم(ما اراد االمام الحسین بن على انه ل.] االشرف في النجف) علیه السالم(مكتبه االمام امیرالمؤمنین 
فلما ... لك ابن الزبیر الحق بھم فانھم ناصروك التوجه من مكه الى العراق، كتب المسور الیه اياك ان تغتر بكتب اھل العراق و يقول

 ان الرجل متلونا ضعیفا شاناستخیر هللا في ذلك، فلعله ان صح جمیع ذلك ك: قال لرسوله قرا االمام كتابه اثنى على عواطفه و
  .اكثر العامه، وهللا العالم

  الفائدة الثالثه
استعمالھا في اللحم، يقال بضع اللحم اى قطع  البضعه بالفتح وقد تكسر بمعنى القطعه من الشى ء اال ان االكثر: الفائده الثالثه

لسان  معجمه، فانھا ايضا بمعنى القطعه من اللحم، كما فيبالحاء المھمله المسكوره والذال ال منه قطعه، و نحوھا الحذيه والحذوه
) صلى هللا علیه و آله(المضغه بضم المیم في قوله  و نحوھما. و منه الحديث انما فاطمه حذيه منى يقبضنى ما يقبضھا: العرب قال

  .آذانى، او يقبضنى ما قبضھا و يبسطنى ما بسطھا او نحو ذلك فاطمه مضغه منى فمن آذاھا فقد
اما في . في الحرمه والكمال) آله صلى هللا علیه و(فحاصل معنى الحديث في ھذه العبارات ان فاطمه كجزء من بدن النبى 

صلى (واما في الكمال، فلما تقدم انه لما سمع النبى . سرھا فقد سرنى الحرمه، فلما رتب علیه ان من آذاھا فقد آذانى، و من
و مقتضى الحديث حرمه  ان فاطمه بضعه منى،: احتجابھا عن االعمى و فیما ھو خیر للمراه قال قولھا القويم في (هللا علیه و آله

اال بالحكم بعصمتھا، النه اذا حرم ايذائھا في امر يعلم منه ان الحق  ايذائھا في كل امر من االمور، الن ظاھره العموم، و ھذا اليتم
ارثا لو نحله، او ادعت علما  في غیر حقه، مثال لو ادعت لنفسھا فدكا عن ابیھاجانبھا، واال لم يحرم ايذاء احد  في ھذا االمر في



فتاذت به وسخطت كان مقتضى عموم الحديث حرمه ردھا عن ذلك،  بشى ء من احكام هللا تعالى، فردت عن قولھا و دعواھا
  و ان كانت كاذبه او مخطئه، في جانبھا و انھا التكذب و التخطا فیه، او انه يحرم ردھا فحینئذ اما ان يكون الحق

حد سواء، فتعین االول، و ھذا ھو العصمه، و  و الريب في بطالن الثانى عقال و شرعا، الن احكام هللا تعالى على جمیع االمه على
  .فصل عصمتھا بمزيد البیان سیاتى الكالم انشاء هللا تعالى في ذلك في

الى غیرھا، و ذلك مثل ان يصاحب االنسان  مور التى تباح لسائر الناس بالنسبهوالمستفاد من الحديث ايضا حرمه ايذائھا في اال
ھنات و ھفوات كانت بینھما في مال او عرض، فان مثل مباح شرعا سیما اذا كان  مومنا و كان ذلك سببا لتاذى مومن آخر الجل

فھو حرام لكونه سببا ) هللا علیھا سالم(ذى الزھراء لتاذى المومن االول، لكن مقتضى عموم الحديث انه اذا كان سببا لتا تركه سببا
سواء كانت ) علیه السالم(يقال ان مقتضاه حرمه تزويج امراه اخرى علیھا لعلى  و لذا يصح ان) صلى هللا علیه و آله(لتاذى النبى 

) صلى هللا علیه و آله(لرسول ا جھل او غیرھا، و سواء قلنا بصحه ما في حديث المسور من قضیه الخطبه المزعومه و منع بنت ابى
مرارا منھا عند تزويجھا منه كما تقدم، و الجل ) علیه السالم(لعلى ) آله صلى هللا علیه و(ام الحیث قد صدر الحديث عن النبى 

  في اخبارنا ذلك قد ورد
و رواه المجلسى ) السالم علیه(الصادق  طبعه النجف باسناده عن االمام 42ص  1في امالیه ج ) علیه الرحمه(رواه الطوسى  ]

  .النھا طاھره التحیض): علیه السالم(فكیف؟ قال : آخر الخبر ذكر الراوى قلت عنه في البحار في باب كیفیه معاشرتھا، و في
 بانھا كانت) علیه السالم(كسائر النساء، فاجاب  يصبر علیھا و ھى امراه تعتل) علیه السالم(لعل المراد انه كیف كان على : اقول

ان هللا  [.المعنى ان جاللتھا منعت من ذلك، فعبر عنه ببعض الصفات المختصه بھا، وهللا العالم طاھره، واحتمل في البحار ان يكون
علیه (ھو التقدير والمثال، واال فشان على  النساء ما دامت فاطمه حیه، والغرض من ذلك) علیه السالم(تعالى حرم على على 

  كان ارفع من ان يسوئھما ه الرسول و بضعتهفي مراعاته لحرم) السالم
  .و يكدر خاطرھما بذلك سواء حرم علیه ام ال

النساء، وھن مريم بنت عمران و آسیه بنت  على غیرھا من سیدات) سالم هللا علیھا(واستدل بالحديث ايضا على افضلیته الزھراء 
 كان افضل من جمیع الناس، فطبعا كانت بضعته ايضا مثله) یه و آلهصلى هللا عل(نبینا  فان) رضى هللا تعالى عنھن(مزاحم و خديجه 

  .تفضیلھا من السنه في الفضل وافضل من غیرھا، و تمام الكالم في ذلك ياتى انشاء هللا تعالى عند البحث عن

  الفائده الرابعه
  روى العامه: الفائده الرابعه

مالك والبخارى و مسلم في صحیحیھما باب  ن عمرو بن العاص و انس بنرواه الترمذى في جامعه باب مناقب عائشه باسناده ع ]
في احاديثھم عن عمرو بن .] ابن ماجه في مقدمه سننه باسناده عن انس مناقب ابى بكر باسنادھما عن عمرو بن العاص، و

. ابوھا: من الرجال؟ قال: قیل :ائشهع: اى الناس احب الیك؟ قال): صلى هللا علیه و آله(مالك انه قیل لرسول هللا  العاص و انس بن
) صلى هللا علیه و آله(اشیاعھم و دجاجیلھم لیعارضوا به ما ثبت عنه  وال ينبغى الريب في ان ھذا موضوع في ايام بنى امیه من

لنحو دولتھم وضع ھذا ا فقد كثر في) علیھم السالم(فاطمه على ما اقتضته سیاستھم و دعايتھم ضد اھل البیت  في فضل على و
  بكثره الكذابه علیه في حیاته و بعد وفاته) و آله صلى هللا علیه(من الحديث في الفضائل المزعومه كما اخبر النبى 

انه قال في مناظرته لیحیى بن اكثم  (علیه السالم(روى شیخنا الطبرسى في كتاب االحتجاج عن االمام ابى جعفر الجواد  ]
قد كثرت : في حجه الوداع) صلى هللا علیه و آله(االعیان انه قال رسول هللا  ماعه كثیره منالقاضى، بمحضر المامون العباسى و ج

الحديث عنى فاعرضوه على كتاب هللا و  الكذابه و ستكثر بعدى، فمن كذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، فاذا اتاكم على
بذلك ) علیه السالم(هللا و سنتى فال تاخذوا به، ثم ابطل االمام خالف كتاب  سنتى، فما وافق كتاب هللا و سنتى فخذوا به و ما

  .احاديث ارسلھا يحیى في فضائل ابى بكر و عمر عده
صلى (الیمان و ابو سعید الخدرى عنه  و روى ابن حنبل في مسنده باسانیده عن كعب بن عجره والنعمان بن بشیر و حذيفه بن

بعدى امراء يكذبون و يظلمون، فمن دخل علیھم فصدقھم بكذبھم و اعانھم على  سیكون: واللفظ لالول انه قال) هللا علیه و آله
باسانیده عن كعب  79و  78ص  1منى و لست منه ولیس بوارد على الحوض الخبر، و نحوه في مستدرك الحاكم ج  ظلمھم فلیس

  [.(صلى هللا علیه و آله و سلم(و خباب و جابر بن عبدهللا عنه 
  (علیه السالم(امیرالمؤمنین  و قال االمام

الحديث، و خصال الصدوق في ابواب االربعه و  و نحوه في الكافي كتاب العلم باب اختالف 208كما في نھج البالغه في الخطبه  ]
في  [.بعدهثم كذب علیه من : ايھا الناس قد كثرت على الكذابه و بعد قوله من النار: فقال خطیبا) علیه السالم(زاد فیھما بعد قوله 

ولقد كذب : باطال و صدقا و كذبا، الى ان قال ان في ايدى الناس حقا و: جواب من ساله عما في ايدى الناس من االخبار المختلفه
 من كذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار،: على عھده حتى قام خطیبا، فقال) سلم صلى هللا علیه و آله و(على رسول هللا 

باالسالم و اليتاثم و اليتحرج يكذب على رسول  رجل منافق مظھر لاليمان متصنع: ديث اربعه رجال لیس لھم خامسوانما اتاك بالح
رسول هللا  فلو علم الناس انه منافق كاذب لم يقبلوا منه و لم يصدقوا قوله، ولكنھم قالوا صاحب متعمدا،) صلى هللا علیه و آله(هللا 

هللا عن المنافقین بما اخبرك و وصفھم بما وصفھم به  منه ولقف عنه فیاخذون بقوله، وقد اخبرك رآه و سمع) صلى هللا علیه و آله(
على رقاب الناس و  ائمه الضالله والدعاه الى النار بالزور والبھتان، فولوھم االعمال و جعلوھم حكاما لك، ثم بقوا بعده فتقربوا الى

  و ذكر ابن ابى الحديد في شرحه لھذا الكالم امورا... هللا نیا اال من عصماكلوا بھم الدنیا، وانما الناس مع الملوك والد
ان انظروا : معاويه كتب الى عماله في االفاق كثیره في اسباب وضع الحديث في فضائل الصحابه في ايام معاويه فمما ذكر فیه ان

 ان: وھم و اكتبوا لى بكل ما يروون، ثم كتب الیھمالذين يروون فضائله فقربوھم و اكرم من قبلكم من شیعه عثمان و اھل واليته
االولین، و ال تتركوا خبرا يرويه احد من المسلمین  الحديث في عثمان قد كثر فادعوا الناس الى الروايه في فضائل الصحابه والخلفاء

 و تقدم في ھذا الباب عند.. .في الصحابه، فرويت في فضائل الصحابه اخبار كثیره مفتعله في ابى تراب اال واتونى بمناقض له
قوما من الصحابه وقوما من التابعین  البحث عن حديث المسور كالم اخر البن ابى الحديد عن شیخه االسكافي في ان معاويه وضع

جعل لھم علیه جعال يرغب فیه فاختلقوا ما ارضاه منھم ابو ھريره و عمروبن  و) علیه السالم(على روايه اخبار قبیحه في على 
  .والمغیره بن شعبه لعاصا

النصوص المتواتره في فضل على و فاطمه و  و مما يدل على بطالن الحديث المذكور مضافا الى ما تقدم في ھذا الباب و غیره من
  .حبا و كرامه وجوه (صلى هللا علیه و آله(شده اختصاصھما بالنبى 

صلى هللا (احب الناس الى رسول هللا  ابه حتى عن عائشه بانما ورد من التصريح في اخبار مستفیضه عن جمع من الصح: احدھا
جامعه باب فضل فاطمه والحاكم في مستدركه باب مناقبھا من الجزء الثالث و ابن  على و فاطمه فقد رواه الترمذى في) علیه و آله

  في استیعابه في ترجمتھا باسانیدھم عن عائشه عبدالبر
المستدرك عنه باسنادين ذكر في احدھما انه  مى وقد حسن الترمذى حديثه ھذا و رواه فيرواه عن عائشه جمیع بن عمیر التی ]

فقالت تسئلنى عن رجل و هللا ) علیه السالم(وراء الحجاب و ھى تسئلھا عن على  قال دخلت مع امى على عائشه فسمعتھا من
من امراته ثم قال الحاكم ھذا حديث  رض امراه احب الیهمنه و ال في اال) صلى هللا علیه و آله (رجال احب الى رسول هللا  ما اعلم

  .صحیح و لم يخرجه الشیخان
حكى عن جماعه تصديقه و اتھام الذھبى  جمیع بالجیم المضمومه ھو من بنى تیم بن ثعلبه ترجمه ابن حجر في تھذيبه و: اقول

و ياتى تمام حديثه ) علیھم السالم(یل اھل البیت التشیع او روى حديثا في تفض له من جھه ان بنائه على تضعیف من نسب الیه
الى المدينه، كما صرح به في عده  عائشه في بحث ايه التطھیر، و ھذا الحديث منھما انما كان بعد وقعه الجمل و رجوعھا ھذا عن

اوالد و لم تخرج الیھا ارتباك عظیم و تحسر شديد حتى تمنت ان لو ثكلت بعشره  من الفاظه، وقد وقعت عائشه بعد تلك الوقعه في
قد لھجت في بعض تلك االوقات بما  رجعت خائبه خاسره و مصابه بقتل طلحه والزبیر من اقربائھا و بلوم النساء لھا، فلذا حیث قد



العظیمه اظھارا للندامه و موافقه للناس فیما يرونه في شانھما، كما روت لھما  من المنزله) علیھماالسالم(كان لعلى و فاطمه 
  .و بريده االسلمى.] الكساء و اختصاصھما بنزول آيه التطھیر ديثح

و نحوھا في البحار . فاطمه: احب الیك؟ قال يا رسول هللا من: و روى المحب الطبرى في ذخائر العقبى عن اسامه بن زيد انه قالوا
و هللا : طاب انه دخل على فاطمه فقالروى الحاكم ايضا باسناده عن عمر بن الخ عن امالى الطوسى و مناقب ابن شھر آشوب، و

صحیح االسناد على شرط الشیخین و  ھذا حديث: قال الحاكم. منك الخبر) صلى هللا علیه و آله(احدا احب الى رسوله هللا  ما رايت
  .لم يخرجاه

علیه (الشديده المیرالمؤمنین االول في معاداته  ان الراوى للحديث المذكور انما ھو عمرو بن العاص وانس بن مالك، و حال: الثانى
  .بصفین و سبه على المنابر مشھوره متواتره ال يجھلھا احد و الينكرھا اال مكابر و اقامه الحروب الدامیه علیه) السالم

  وقد ورد في كتاب
في ) ه الرحمهعلی(غیرھا، و ذكر المجلسى  طبعه النجف و ھذا الكتاب فیه مطالب جلیله في قضیه السقیفه و 172في الصفحه  ]

سلیم بن قیس الكوفي انه وضع .] طعن فیه جماعه و ان الحق انه من االصول المعتبره مقدمه البحار انه في غايه االشتھار و انه
  الحديث ھذا

  على جیشه) صلى هللا علیه و آله(بعثنى رسول هللا : لمعاويه بالشام حیث قال
اوال في ثالثمائه ثم الحق بھم ) علیه و آله صلى هللا(الھجره وقد بعثه النبى اى في غزوه ذات السالسل و كانت سنه سبع من  ]

و عمر، و روى نصر بن مزاحم في كتاب صفین ان عمرا بن العاص رفع في صفین شقه  اباعبیده بن الجراح في ماتین فیھم ابوبكر
في الغزوه المذكوره، فبلغ ذلك  :يعنى) یه و آلهصلى هللا عل(سوداء في راس رمح فقال ناس ھذا لواء عقده له رسول هللا  خمیصه

ان : ما فیھا؟ فقال: من ياخذھا بما فیھا، فقال عمرو: ھذه الشقه و قال) آله صلى هللا علیه و(انما اخرج رسول هللا : علیا، فقال
، وهللا ما اسلموا ولكن المسلمین به مسلما و التقربه من كافر، فاخذھا فوهللا قربه من المشركین و قاتل به الیوم التقاتل

 فیھم ابوبكر و عمر، فظننت انه انما.] رجعوا الى عدوانھم اال انھم لم يدعوا الصاله استسلموا و اسروا الكفر فلما وجدوا علیه اعوانا
يھا الناس ابوھا، ا: من الرجال؟ قال: قلت عائشه،: يا رسول هللا اى الناس احب الیك، فقال: بعثنى لكرامتى علیه فلما قدمت قلت

العجب لطغام اھل الشام حیث يقبلون : فقام و قال) علیه السالم(فبلغ ذلك علیا  و ھذا على يطعن على ابى بكر و عمر و عثمان،
وهللا ما : الى ان قال) هللا علیه و آله صلى(عمرو و يصدقونه وقد بلغ من حديثه و كذبه و قله و رعه ان يكذب على رسول هللا  قول

  .ولقد استرضاه بسخط هللا تعالى في عائشه و ابیھا اال رضا معاويهاراد بقوله 
الذين يزعمون النفسھم بث العلم و نشر صحاح  واعجب من ھذا بكثیر ان البخارى و مسلم و من حذا حذوھما من رواه العامه: اقول

لرذائل واالحداث في صفین و بعدھا بن العاص بعد ما اشتھر عنه في االفاق من ا السنن يخرجون في صحاحھم احاديث عن عمرو
لمباھله اھل الكتاب و جعله الرسول  المسلمین و تامیر معاويه و محاربه االمام الحق الذى جعله هللا تعالى نفس رسوله من قتل

  .موسى اخاه و بمنزله ھارون من) صلى هللا علیه و آله(
  لنبىو حسبنا في شان عمرو انه كان امام الفئه الباغیه بنص قول ا

ان عمارا تقتله الفئه ) صلى هللا علیه و آله(النبى  قال ابن عبدالبر في االستیعاب و ابن حجر في االصابه انه تواترت االثار عن ]
آله و  صلى هللا علیه و.] (ھذا من اخباره بالغیب و اعالم نبوته و ھو من اصح االحاديث انتھى و: الباغیه، ثم قال في االستیعاب

عجبا البن النابغه يزعم الھل : من النھج 82الخطبه  كما في) علیه السالم(و قال امیرالمؤمنین . ر تقتلك الفئه الباغیهلعما) سلم
فیخلف الى آخر ما  تلعابه، لقد قال باطال و نطق آثما، اما و شر القول الكذب انه لیقول فیكذب و يعد الشام ان في دعابه و انى رجل

  .ذكر من معايبه
  نس بن مالك، فھو ايضا ضعیف عند االمامیه، لما وردو اما ا

عن طلحه بن عمیره على ما في ) علیه السالم) رواه الخاصه والعامه، كشیخنا المفید في ارشاده في اواخر فضائل امیرالمؤمنین ]
، و رواه الكشى في مصرف عن عمیره بن سعد الھمدانى، كما صرح بذلك في غیره نسخه االرشاد لكن صوابه عن طلحه يعنى ابن

) علیه السالم(امیرالمؤمنین  ترجمه البراء بن عازب عن زر بن حبیش، والبالذرى في انساب االشراف في ترجمه رجاله في
ذكر جماعه من شیوخنا ان عده من الصحابه : 57الحديد في شرح الخطبه  باسناده عن ابى وائل شقیق بن سلمه، و قال ابن ابى

میال مع الدنیا وايثارا للعاجله،  و منھم من كتم مناقبه و اعان اعدائه) علیه السالم(كانوا منحرفین عن على  والمحدثین والتابعین
من حكم النھج، وان شئت المزيد فراجع كتاب الغدير الجزء  311شرح الكالم  فمنھم انس بن مالك، ثم ذكر القصه، و ذكرھا ايضا في

 37و بحار االنوار الجزء ) علیه السالم) باب استجابه دعا، امیرالمؤمنین 8المناشده و الجزء في اخبار  6احقاق الحق الجزء  و ذيل 1
 و ما 204ص ) علیه السالم(باب استجابه دعواته  41باب خبر الطیر والجزء  38والجزء  من طبعه طھران االسالمیه باب اخبار الغدير

علیه (امیرالمؤمنین على انس كان الجل ان انسا رده  ور في بعضھا ان دعاءباب فضل االنسان، لكن المذك 60بعدھا متعددا، والجزء 
 في قضیه الطیر المشوى حیث دعا بقوله اللھم اثنتى باحب خلقك) هللا علیه و آله و سلم صلى(عن الدخول على النبى ) السالم

الداخل رجال من قومه، و في خبر انه  كونالیك ياكل معى من ھذا الطیر، فسمعه انس و كان حاجبا له في ذاك الیوم واحب ان ي
من النھج انه  311في الحكم ) رضى هللا تعالى عنه(الشورى، و ذكر السید الرضى  كان الجل انه كتم الشھاده بھذه القضیه في

) و آله و سلمصلى هللا علیه (هللا  بعثه يوم الجمل الى طلحه والزبیر يذكرھما ما سمعه من رسول) علیه السالم(االمام  الجل ان
علیه (شرح ابن ابى الحديد، و يمكن صحه غیره ايضا و تاخر استجابه دعائه  فاعتذر بالنسیان اال ان المشھور ھو االول كما في

  [.وهللا العالم (السالم
مواله فعلى  في غدير خم من كنت) علیه و آله صلى هللا(بقول النبى ) علیه السالم(مستفیضا من كتمانه الشھاده المیرالمؤمنین 

هللا  صلى(انشد هللا رجال سمع رسول هللا : الناس في رحبه الكوفه، و قال) علیه السالم) مواله، و ذلك بعدما جمع امیرالمؤمنین
  يقول يوم غدير خم ما قال اال قام و شھد، فقام له جمع من الصحابه) علیه و آله

من احاديث على  119ص  1حنبل ج  ، و في آخر كما في مسند ابنالنصوص في عددھم مختلفه، ففى بعضھا اثنا عشر صحابیا ]
من احاديث زيد بن ارقم ثالثون من الناس يعنى  370ص  4بدريا و في ج  عن عبدالرحمن بن ابى لیلى اثنا عشر) علیه السالم(

علیه (اخذ بید على ) و آله  علیهصلى هللا(ايضا عن ابى نعیم و ھو بعض رواته انه قام ناس كثیر فشھدوا ان النبى  الصحابه، و فیه
من كنت مواله فھذا مواله، اللھم وال من وااله و : نعم، قال: انفسھم؟ قالوا اتعلمون انى اولى بالمومنین من: و قال للناس) السالم
ر اخر من انھم كانوا اقل الينافیه ما في اخبا عاداه، فالمستفاد من الجمیع انھم كانوا ثالثین او اكثر فیھم اثنا عشر بدريا، و عاد من

  .بما رآه من الشھود لجواز انه اخبر كل احد من رواه القضیه
و شھاده جمع من الصحابه له من القضايا  في رحبه الكوفه) علیه السالم(و على كل حال فاصل قضیه المناشده من امیرالمؤمنین 

فراجع الغدير و ذيل احقاق الحق فیما اشرنا ) یه السالمعل(جماعه من اصحاب  المشھوره المسلمه التى رواھا اھل التاريخ عن
) علیه السالم(بعد ورود امیرالمؤمنین  باب اخبار الغدير، و كانت القضیه 37والبحار ج  56منھما، والمراجعات في المراجعه  الیه

 و رسوله و لزوم اتباعه في حجته على الناس في واليته و وجوب طاعته عن هللا الكوفه من الجمل قبل وقعه صفین، فاتم بذلك
  و شھدوا بانھم سمعوا ذلك منه.] المخالفین قتال

علیه (امیرالمؤمنین كبرت و نسیت، فقال  يا: فقال: ما يمنعك ان تشھد وقد سمعت ما سمعوا: النس) علیه السالم(فقال 
  .روى بین عینیه تواريه العمامه، فاصابه البرص حتى اللھم ان كان كاذبا فاضربه ببیاض ال): السالم

ثالثه يكذبون على رسول هللا : قال): السالم علیه(في كتاب الخصال عن االمام الصادق ) علیه الرحمه(و روى شیخنا الصدوق 
  .مالك و امراه ابوھريره و انس بن) صلى هللا علیه و آله(

قلت البى : ابى يوسف قال ي عنطبعه مصر عن شیخه االسكاف 360ص  1ج  57و حكى ابن ابى الحديد في شرح الخطبه 
اذا جائت به الرواه الثقاه عملنا به و : يخالف قیاسنا ما تصنع به؟ قال (صلى هللا علیه و آله(الخبر يجى ء عن رسول هللا : حنیفه

د الصحابه كذلك فلما رآنى اع على و عثمان قال: ناھیك بھما، فقلت: ما تقول في روايه ابى بكر و عمر؟ فقال: فقلت تركنا الراى
  .اباھريره و انس بن مالك والصحابه كلھم عدول ما عدا رجاال ثم عد منھم: قال



كما صرح باكثاره في االصابه و اسد الغابه و  (صلى هللا علیه و آله و سلم(و ربما يشھد له اكثار انس للحديث عن رسول هللا : قلت
صلى ) بتمامه اليجتمع غالبا مع اكثاره، و لذا ورد النھى عنه عن النبى بحقه والتحفظ علیه غیرھما اذ من المعلوم ان تحمل الحديث

  كما في اخبار اھل السنه) هللا علیه و آله
و مقدمه سنن الدارمى باب اتقاء ) آله صلى هللا علیه و(في مقدمه سنن ابن ماجه باب التغلیظ في الكذب على رسول هللا  ]

يقول على المنبر اياكم و كثره الحديث عنى، فمن قال ) صلى هللا علیه و آله) النبىالحديث عنه باسنادھما عن ابى قتاده عن 
بن ارقم، راجع كتاب االضواء  او صدقا، وقد ورد ايضا عن بعض الصحابه انھم كانوا يتشددون في نقل الحديث كما عن زيد فلیقل حقا

  [.البى ريه و غیره مما كتب في علوم الحديث
المعتمر بن سلیمان، و كالھما بصرى والبصريون  ث المذكور عن انس حمید الطويل، والراوى له عن حمید ھوعلى ان الراوى للحدي

كما حكاه ابن ابى الحديد في شرح تلك الخطبه عن شیخه االسكافي والثقفي صاحب  (علیه السالم(متھمون باالنحراف عن على 
  و ابنه عبیدهللا و كانت فیھم اماره اعدائه زياد بن ابیه و ذلك لما كان في نفوسھم من احقاد يوم الجمل الغارات،

) لعنه هللا(بنى عبیدهللا بن زياد : قال عن ابى غسان البصرى) علیه السالم(باب من فارق علیا  2روى الثقفي في الغارات ج  ]
و سمره بن جندب ...] اشعوالوقیعه فیه مسجد بنى عدى و مسجد بنى مج) السالم علیه(مساجد بالبصره تقوم على بغض على 

الناس على دين ملوكھم غالبا اال من  لعائن هللا، فكانوا يسعون فیھم بالنصب و معاداته و ھذا طبعا يوثر في نفوسھم، الن علیھم
  .(السالم علیه(عصم هللا كما مر قريبا عن امیرالمؤمنین 

و حمید الطويل كان مذلسا ياخذ الحديث  كان سى ء الحفظ ان المعتمر بن سلیمان: اضف الى ذلك ما قیل كما في تھذيب التھذيب
  فلعله انما اخذ الحديث المذكور عن ابى عثمان النھدى عن ثابت البنانى و يسنده الى انس بن مالك،

، ثم حجر في التھذيب، فذكر انه سكن الكوفه ھو عبدالرحمن بن مل بالمیم المثلثه والالم المشدده من رواه العامه، ترجمه ابن ]
 و مات حدود سنه الماه و له ماه و ثالثون او ماه و اربعون سنه، و روى عن) السالم علیه(تحول الى البصره بعد قتل الحسین 

الى انس، و ذلك الن ابا عثمان ھو  ثم اسنده.] جماعه من الصحابه منھم عمرو بن العاص، و روى عنه جماعه منھم حمید الطويل
وقد كان ھذا الرجل . في صحیح البخارى و مسلم واحد طريقى الترمذى مرو بن العاص، كما تجدهالذى روى ھذا الحديث عن ع

و ھو ايضا كان  و ساكنا معه في البصره مده طويله حیث ان انسا كان كذلك، فیمكن ان يكون حمید الطويل معاصرا النس بن مالك
  في البصره انما

الرجال ان يسمع الحديث من احد و  س تدلیسا، والتدلیس في اصطالح اھلسمع ھذا الحديث من ابى عثمان و اسنده الى ان
ابتلى به احاديث الخاصه والعامه كثیرا، فعلى ھذا يكون المرجع في ھذا  يسنده الى غیره مسامحه، و ھو من آفات الحديث قد

  .العاص الذى قد عرفت حاله و حال حديثه المذكور الحديث عمرو بن
  (صلى هللا علیه و آله و سلم(امر النبى  ذا كان مخالفا للكتاب والسنن القطعیه فھو زخرف باطل، و قدان الحديث ا: الثالث

ستكثر بعدى القاله على، فاذا ) و سلم صلى هللا علیه و آله(ارسل شیخنا المحقق الحلى في اول كتابه المعتبر عن النبى  ]
والنصوص بذلك من طرق االمامیه عن االئمه . وافقه فاعملوا به واال فردوهفان  جائكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب هللا العزيز،

وقد رواه عن ) علیه السالم) ما تقدم في اول ھذه الفائده عن االمام الجواد: كثیره مستفیضه، منھا) علیھم السالم) الطاھرين
اجع البحار كتاب العلم باب علل اختالف االخبار و القاضى و جماعه، فر عند المامون و يحیى بن اكثم) صلى هللا علیه و آله(النبى 

تعالى في ذم عائشه و  بعرض الحديث علیھما و طرد ما خالفھما، وقد انزل هللا.] 219من طبعه االسالمیه ص  ھو جزئه الثانى
  «ان تتوبا الى هللا فقد صغت قلوبكما«: صاحبتھا حفصه قوله

في التفاسیر و وردت به النصوص من  حفصه على طريقه االلفتات، كما صرح بهلم يختلف احد في ان االيه خطاب لعائشه و  ]
ھما عائشه : صحیح البخارى ان ابن عباس سال عنھا عمر بن الخطاب فقال العامه والخاصه، ففى بعضھا كما في تفسیر الطبرى و

  اى زاغت.] ذلك كالما طويال و حفصه، و ذكر في
و فیه . فقد اثمت قلوبكما: قلوبكما يقول زاغت: يقول» فقد صغت قلوبكما«قول هللا تعالى في الطبرى باسناده عن ابن عباس  ]

ان تتوبا الى «: شى ء ھین حتى سمعت قرائه ابن مسعود» فقد صغت قلوبكما«تعالى  كنا نرى ان قوله: باسناده عن مجاھد قال
  .«فقد زاغت قلوبكما هللا

االيه كثیرا مثل قرائه انس بن مالك و اصوب  را ال تالوه، كما قد روى مثله في غیر ھذهلعل ابن مسعود انما قرا كذلك تفسی: اقول
 و قرائه ابى بن كعب و» فناداھا من تحتھا«قرائه علقمه بن قیس فخاطبھا من تحتھا في  و» و اقوم قیال«: قیال في قوله تعالى
من ام كما في الكشاف عنھما، و حكاه  بزياده» اخت من ام وان كان رجل يورث كالله او امراه و له اخ او«: سعد بن ابى وقاص

واتموا الحج «مسعود ايضا و غیره واقیموا الحج والعمره الى البیت في  شیخنا في ارث الجواھر عن ابن مسعود، و قرائه ابن
  عن.] الدر المنثور كما في» والعمره

وان «: سره و ترك ايذائه، ثم قال لھما معاشرته بالمحافظه علىو حسن ) صلى هللا علیه و آله(الحق والصواب من طاعه الرسول 
 فان هللا ھو مواله و جبرئیل و صالح المومنین والمالئكه بعد ذلك«: على فعل ما يسوئه اى تتعاونا على ايذائه والبقاء» تظاھرا علیه

ثم بعد ذلك يظاھره جبريل و صالح المومنین و  وره،اليضره كید كما وال سوء معاشرتكما له، الن مواله ھو هللا يتولى ام: يعنى» ظھیر
  .بعد ذلك يظاھره المالئكه

تفريطھما فیما ھو الواجب علیھما من حق النبى  و على كل فقد امرھما بالتوبه لزيغ قلوبھما عن الحق ولیس ذلك اال لعصیانھما و
  .تھديد االتىتستحقا ھذا التكلیف والعتاب وال واال لم) صلى هللا علیه و آله و سلم(

صلى هللا (في اول السوره، و ھو ان رسول هللا  والمستفاد من كلمات المفسرين من العامه ان عصیانھما له انما كان بما اشار الیه
 له و ھو العسل، او ماريه القبطیه على اختالف في ذلك بین اخبارھم في سبب نزولھا، حرم على نفسه ما احل هللا) علیه و آله
فاظھرتا السرور بما فعله النبى  ذلك سرا مع سر آخر الى حفصه فافشته حفصه لعائشه،) صلى هللا علیه و آله(بى فالقى الن

  ھواھما كان في ذلك من التحريم المذكور، الن) صلى هللا علیه و آله(
ما ايضا ان التظھرا السرور الواجب علیھ و كان) صلى هللا علیه و آله(والحال انه كان الواجب على حفصه ان التفشى سر النبى 

كما ھو مقتضى حسن المعاشره معه، و لم يكن تحريمه لشى ء من العسل او  بتحريمه، بل تحبان ما احبه و تكرھان ما كرھه،
قلوبھما و وجب علیھما  لھما في نفسه بل كان لمرضاه الزوجین حیث كانتا مصرتین لھذا التحريم، فبذلك قد صغت ماريه لكراھته

  .والبقاء على شانھما الى هللا تعالى و ان ال تتظاھرا علیه بترك التوبهالتوبه 
االخرى ثم ضرب المثل لھما بامراتى نوح و لوط  لكن الظاھر من لحن االيه بھذا النحو من العتاب ثم التعريض بھما للطالق في االيه

في  م و ايذائھما له اكثر، و يوديه الخبر الطويل المروىمن هللا شیئا ان الخطب كان اعظ و انھما لم يغنیا عنھما) علیھماالسالم(
بن الخطاب حیث ان مفاده انھما قد  صحیح البخارى في كتاب التفسیر سوره التحريم و تفسیر الخازن عن ابن عباس عن عمر

  .تظاھرتا
یرتھا على ازواجه المومنات سیما على توذيه بغ و) صلى هللا علیه و آله(وقد ورد ايضا في اخبار كثیره ان عائشه كانت تغضب النبى 

يطلب لھا  يذكرھا كثیرا بخیر و يثنى علیھا كثیرا، و) صلى هللا علیه و آله(قبل، فكان النبى  سیدتھن خديجه الكبرى التى توفیت من
  .فسھا و مالھابا) و رسوله والبالء العظیم بن الرحمه من هللا تعالى، و يكرم صدائقھا لما تحملت في االسالم من االيمان

  فعن عائشه قالت
صلى هللا علیه و (امراه لرسول هللا  ما غرت على.] : صحیح مسلم باب فضائل خديجه و نحوھا في البخارى و طبقات ابن سعد ]

  .و في خبر. رايتھا قط كما غرت على خديجه لكثره ذكره اياھا و ما) آله
  آخر

اذا ) صلى هللا علیه و آله(و كان رسول هللا : قالت [.نكار لقوله ھذا و لكثره ثنائه علیھاصحیح مسلم الباب المذكور و قولھا خديجه ا ]
رزقت  انى قد): صلى هللا علیه و آله(فاغضبته يوما و قلت خديجه فقال : اصدقاء خديجه قالت ارسلوا بھا الى: ذبح الشاه يقول

  .حبھا
  و روى ايضا عنھا قالت



فغضب : ترجمه خديجه، اال انه قالت و رواه في االستیعاب في 150و نحوه في ص  154ص  6ل ج رواه كذلك في مسند ابن حنب ]
صلى هللا (ذكر رسول هللا ...] : ابدلنى هللا خیرا منھا آمنت بى اذ كفر الناس ال وهللا ما: حتى اھتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال

لقد اعقبك هللا من عجوز من عجائز  :نى ما يدرك النساء من الغیره فقلتيوما خديجه فاطنب في الثناء علیھا، فادرك) آله علیه و
تغیرا لم اره تغیر عند شى ء قط اال عند نزول الوحى او عند ) هللا علیه و آله صلى(قريش حمراء الشدقین، فتیغر وجه رسول هللا 

  .حتى يعلم رحمه او عذاب المخیله
ازواجه اذا اتت واحده منھن بطعام الیه، فقد فعلت  اوانى) صلى هللا علیه و آله(نبى و مثل ذلك ما ورد انھا كانت تكسر بمحضر ال

 6و اخرى باناء حفصه كما في المسند ج  7النسائى باب الغیره من كتاب عشره النساء ج  ذلك مره باناء ام سلمه، كما في سنن
صلى (فنظر الى رسول هللا : انھا قالت د ذكر في المسندو في سنن النسائى ايضا، وق 277و ثالثه باناء صفیه كما فیه ص  111 ص

  .اعوذ برسول هللا ان يلعننى الیوم الخبر :فعرفت الغضب في وجھه فقلت) هللا علیه و آله
كرفع صوتھا علیه، و مخاصمتھا له ) علیه و آله صلى هللا(الى غیر ذلك من افعالھا غیر لمرضیه، و سوء ادبھا و معاشرتھا مع النبى 

 في قبلته حینما يصلى، واحتیالھا مع حفصه في اعتزاله عن زوجته اسماء بنت النعمان قبل ى ابیھا ابى بكر، و مد رجلیھا قدامهال
  ان يدخل بھا، و احتیالھما لیمتنع

  .عن شرب العسل عند زوجته ام سلمه او زينب بقوله كذبا اجد من فیك ريح مغافیر
للسید العسكرى، و كتاب السبعه من السلف  اره الى مداركھا فلیراجع كتاب احاديث عائشهو من اراد تفصیل ذلك و غیرھا واالش

 و ما بعدھا، و كتاب النص واالجتھاد في طبعته الثانیه للسید المحقق 76المراجعه  للسید الفیروزآبادى، و كتاب المراجعات في
كتب اھل السنه، و ما ورد فیه من اخبار  لك اخبارا كثیره منالمتتبع شرف الدين، و غیر ذلك من كتب االمامیه، فقد ذكروا في ذ

  .االمامیه اكثر و اصرح
المومنه ماريه القبطیه حیث ) علیه و آله صلى هللا(و من اشنع ما ثبت في ذلك عن عائشه غیرتھا و فريتھا على جاريه النبى 

غالما زكیا، فلم تملك عنھا عائشه نفسھا حتى اتھمتھا ) و آلهصلى هللا علیه (النبى  اعطاھا هللا تعالى جماال رائقا و وھب لھا من
  .ساحته و تنزه عنه) صلى هللا علیه و آله(المنافقین في ولدھا بما يجب ان يكرم عنه النبى  مع

مع  االسكندريه يدعوه الى االسالم وارسل كتابه الى المقوقس ملك) صلى هللا علیه و آله(و حاصل القضیه انه لما كتب النبى 
 و رسوله، ثم اھدى الیه مع حاطب ھذه الجاريه و اختھا سیرين و اشیاء اخر، و بعث مع حاطب بن ابى بلتعه اكرم المقوقس كتابه

  ماريه عبدا اسود اسمه مابور كان اخا ماريه
ابراھیم، و في آخر انه ابن سعد في ترجمه  ورد في بعض التراجم انه كان اخاھا، كما في االصابه في ترجمه ماريه، و عن طبقات ]

 [.مابور، واحتمل ابن حجر في االصابه في ترجمه مابور انه كان اخاھا المھا فال منافاه كان ابن عمھا كما في اسد الغابه في ترجمه
الى الحجاز، فعرض حاطب االسالم على  او ابن عمھا و كان شیخنا مجبوبا لیخدمھا و بعث معھم جماعه من اھل بلده لمحافظتھم

  اريه فاسلمتم
الھدايا، فھوھب سیرين لحّسان بن ثابت، واتّخذ ماريه  تلك) صلى اللّه علیه و آله(ھى واختھا، فلّما وصلوا الى المدينه قبل النبى 

  .يكرمھا و يقسم لھا كازواجه و ضرب علیھا الحجاب) علیه و آله صلى اللّه(لنفسه جاريه، و كان 
ماريه وذلك انھا كانت جمیله جعده،  ما غرت على امراه اال دون ما غرت على: االصابه قالت عائشه كما في ترجمه ماريه من

كان انزلھا اول ما قدم بھا في بیت لحارثه بن النعمان فكانت جارتنا، فكان عامه  و) صلى اللّه علیه و آله(فاعجب بھا رسول هللا 
فكان ذلك اشد علینا انتھى كالم  عالیه و كان يختلف الیھا ھناك،والنھار عندھا حتى يعنى او عناھا فجزعت فحولھا الى ال اللیل

  .عائشه بلفظه على ما في االصابه
يحبه كثیرا ) صلى هللا علیه و آله(الناس به، و كان  ابنه الكريم ابراھیم، و كان اشبه) صلى هللا علیه و آله(فلما ولدت لرسول هللا 

انه : والزور منھم منه، ثم المنافقون من اعدائه فرصه لالفتراء علیه فقال اھل االفلك يكن لھا ولد اشتدت غیره عائشه علیھا اذ لم
صلى هللا (فرفع ذلك الى النبى ) نعوذ با) من الرذاله(لمابور  لحاجته الى الولد و رغبته فیه ادعى ولد غیره يعنى ان ابراھیم ولد

  .ه قلیله اللبنابراھیم يغذى بلبن الضان اذ كانت ام و كان) علیه و آله
كیف : بابنه ابراھیم ذات يوم فقال على) صلى هللا علیه و آله(دخل النبى : 39ص  4قالت عائشه كما في مستدرك الحاكم ج 

فحملنى ما يحمل النساء من الغیره ان قلت ما رايت شبھا : الشبه قالت وال: من غذى بلبن الضان يحسن لحمه قال: ترين؟ فقلت
صلى هللا (االفتراء قال  افك اآلفكین لقولھا فحملنى ما يحمل النساء من الغیره فلما طالت علیه االلسنه و قوى ارادت بذلك تايید

اكون كالسكه المحماه او الشاھد يرى ما ال ): علیه السالم(فقال على  اذھب الى مابور واقتله): علیه السالم(لعلى ) علیه و آله
  بل الشاھد يرى ما ال يرى): یه و آلهصلى هللا عل(النبى  يرى الغائب، فقال

صلى هللا علیه و (فاخبره، فقال ) علیه و آله صلى هللا(فوجده مجبوبا ممسوحا، فرجع الى النبى ) علیه السالم(الغائب، فجاء على 
 د الغابه فيان اردت تفصیل القضیه فراجع طبقات ابن سعد واالصابه واالستیعاب واس و. الحمد) الذى صرف عنا السوء): آله

من ) صلى هللا علیه و آله(عدد اوالد النبى  ترجمه ابراھیم وامه ماريه ومابور و حاطب بن ابى بلتعه، و مستدرك الحاكم والبحار باب
  .من الطبعه الجديده و غیر ذلك 22الجزء  المجلد السادس من الطبعه القديمه و ھو في

ورعايه االنصاف ھل يمكن ان يعترف القلب  ام المومنین عائشه والتامل فیه و حاصل البحث انه بعد مالحظه ما ذكرنا في شان
  .اصال فضال عن ان تكون احب النساء الیه؟ كال وهللا العظیم) هللا علیه و آله صلى(حقیقه بان تكون عائشه محبوبه للنبى 

بیتھا على جمل ادبب، فتھتك سترھا و حرمته  اخبرھا منذرا بانھا تخرج بعده من) صلى هللا علیه و آله(اضف الى ذلك ان النبى 
حرب ) صلى هللا علیه و آله(من المسلمین، فكیف تكون مع ذلك احب الیه وقد جعل  فتحارب علیا اخاه و وصیه ويقتل دونھا الوف

نزل من آيات تعالى في شانھا ما ا حربه، كما تقدم عن النصوص الصحیحه حتى بالنسبه الى بضعته المرضیه التى انزل هللا على
  .بفضائلھا المتكثره و خصائصھا المتظافره) آله و سلم صلى هللا علیه و(نذكر بعضھا في التالى و نوه النبى 

صلى هللا (ان علیا كان بمنزله نفس النبى  مع) علیه السالم(ام كیف يكون ابوھا ابوبكر احب الرجال الیه حتى بالنسبه الى على 
  اخاه مرتین) صلى هللا علیه و آله(النبى  باھله و جعلهكما في آيه الم) علیه و آله

بعد الھجره بخمسه اشھر في المدينه  وذلك حینما آخى بین اصحابه مره في مكه بین المسلمین االولین قبل الھجره، واخرى ]
دنیا واآلخره، كما ذكره انت اخى في ال: لنفسه علیا، و قال له في كل مره بین المھاجرين واالنصار، ففى كلتیھما اصطفي منھم

من  32المراجعه  و غیرھما، وقد ذكر المحقق شرف الدين في 91و  20ص  2في ترجمته، والسیره الحلبیه ج  في االستیعاب
  و بمنزله.] كیف فضل هللا و رسوله علیا على جمیع الصحابه مراجعاته تحقیقا لطیفا حول القضیه ينبغى ان يراجعه اھله فیعرف انه

بھا ولكن رجع خائبا، ثم دفعھا الى عمر  في يوم خیبر اعطى رايته ابابكر فتقدم) صلى هللا علیه و آله(ن موسى، وانه ھارون م
  في االستیعاب كما) صلى هللا علیه و آله(فرجع كذلك، ثم قال 

بريده االسلمى  وابى ھريره و عن سعد بن ابى وقاص و سھل بن سعد) على السالم(رواه في االستیعاب في ترجمه على  ]
سلمه بن االكوع كلھم بمعنى واحد، و نحوه في خصال الصدوق و  وابى سعید الخدرى و عبدهللا بن عمر و عمران بن حصین و

به في ) السالم علیه(باسنادھما عن ابى الطفیل عامر بن واثله في حديث الشورى حیث احتج امیرالمؤمنین  مناقب الخوارزمى
زياده لفظ كرار غیر فرار، كما في تاريخ الیعقوبى، و مجمع  فاعترفوا له بذلك جمیعا، و في بعض االخبارفضائله على اھل الشورى 

الغفارى  عن ابى ذر 160ص  2في حديث الشورى ج ) علیه الرحمه(الفتح، و امالى شیخنا الطوسى  البیان في تفسیر سوره
  .(رضى هللا عنه(

في شانه و ظھور المعجزه له ) هللا علیه و آله صلى( و قول النبى ) علیه السالم(د على وال ھمیه قصه خیبر و فتحھا على ي: اقول
 رساله جمع فیھا ما اورده اھل السنه في كتبھم من التاريخ) حفظه هللا(القمى الوشنوى  الف شیخنا المحدث المتتبع قوام الدين

في بعضھا بنقیصه من ) هللا علیه و آله صلى(د ورد قول النبى والفضائل مما يقرب من ستین كتابا عن اكثر من عشرين صحابیا، وق
 العطین الرايه غدا رجال يحب هللا و: و غیره.] هللا و رسوله و يحبه هللا و رسوله اللفظ المذكور، لكن اكثرھا متفقه على لفظه يحب

ھو ارمد، فتفل في عینیه واعطاه الرايه  و) علیه السالم(رسوله و يحبه هللا و رسوله لیس بفرار يفتح هللا على يديه فدعا بعلى 
  ذاك المقام ھو التعريض بصاحبیه وانھما ففتح هللا علیه، فان الظاھر من ھذا الكالم في



  .لیسا بھذه الصفات
مستقله، وذلك لسعه جوانبه واستدعاء كل جانب  ھذا وقد شط بنا القلم وطال الكالم في ھذا الباب حتى صار بحمد هللا كرساله

فیه، و تعرضنا ايضا في اثنائھا لمطالب اخر مفیده في البحث او لمحض االستطراد،  نه الى التحقیق لئال يشذ منه شى ء دخیلم
ان اخواننا اھل السنه قد بالغوا في  في ھذه الفائده االخیره التى بحثنا فیھا عن شى ء من احوال ام المومنین عائشه، حیث سیما

ابن حزم االندلسى ذكر في كتابه الفصل عند التكلم في وجوه الفضل بین  ائشه لنفسھا، حتى انرفع شانھا بماال تقول به ع
بارده منھا الحديثان  عائشه معتمدا فیه على وجوه) صلى هللا علیه و آله(الرابع ان افضل االمه بعد نبیھا  الصحابه من جزئه

  .في رسالته في المفاضله بین الصحابه ضاالمذكوران في فضلھا عن انس و عمرو بن العاص، و ذكر نحوه اي
فربما يفتى فیه بما يراه حقا وان كان مخالفا  و ھذا الرجل كان من اھل النظر واالستداالل كما يظھر من كتابه المحلى في الفقه،

 و ذكر ابن. قهالشرع، لكن كان لھايضا نوادر و آراء سخیفه مبنیه على اعوجاج السلی لجمیع سلفه، كتحريم القیاس في احكام
الى ) علیه السالم(امیرالمؤمنین  خلكان في وفیاته ان جده كان من موالى يزيد بن ابى سفیان، فینبغى ان يقال له ما كتبه

ان افضل الناس في االسالم فالن و فالن، فذكرت امرا ان تم اعتزلك كلمه،  و زعمت: 28معاويه، كما في نھج البالغه في المكتوب 
الطلقاء، والتمییز بین المھاجرين  حقك ثلمته، و ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، و ما للطلقاء وابناءيل وان نقص لم

وان شئت العثور على بعض نوادره و ما قیل في شانه فراجع الفصول المھمه . آخره االولین و ترتیب درجاتھم و تعريف طبقاتھم الى
  كتاب الدين في الفصل العاشر منه، و لشرف
  الغدير

معذوران لخطائھما في االجتھاد على ) هللا عنه رضى(و قاتل عمار بن ياسر ) علیه السالم(فمما حكى عنه ان قاتل امیرالمؤمنین  ]
الجزء  في) رحمھما هللا(لشیخنا االمینى .] في عظم ذلك) صلى هللا علیه و آله(عن النبى  خالف الضروره والنصوص الكثیره الثابته

  .ل والثالث، والحمد ) رب العالمیناالو

  في فضلھا و سیادتھا على النساء
والرساله والعصمه واالخالص، و غیر ذلك من  ان هللا تعالى خص بعض عباده المومنین بفضائل عظیمه من العلم والحكمه والطھاره

نوحا  ان هللا اصطفي آدم و«: امره، كما قال تعالىعلى سائر خلقه، و جعلھم ائمه يھدون ب البركات والكماالت المعنويه، ففضلھم بھا
يختص برحمته من يشاء وهللا ذوا «): عز و جل) وقال» وآل ابراھیم وآل عمران على العالمین ذريه بعضھا من بعض وهللا سمیع علیم

  .واليتھم الكثیره الوارده في شوون االنبیاء و تفضیلھم و وجوب طاعتھم و و غیر ذلك من االيات» الفضل العظیم
واذ «يلحقھا بمقام االنبیاء، فقال عز من قائل  وقد خص هللا تعالى من جماعه النساء مريم بنت عمران بالتفضیل والتكريم ما كاد

لھا  فذكر في ھذه االيه من كراماتھا تكلیم المالئكه» و طھرك واصطفاك على نساء العالمین قالت المالئكه يا مريم ان هللا اصطفاك
  ھا مرتینواصطفائ

الفواحش الظاھريه واالرجاس الروحیه  تطھیرھا من و.] قیل في تفسیر المرتین وجوه، وال يبعد ان يكون المراد بیان نفس التعدد ]
  رذائل االخالق، و يحتمل كون المراد اعم منھا و من دنس الطمث من الشك في هللا والشرك والكفر و

  االخبار انھا بتول لم تر حمره قطالعارض لطبیعه النساء، كما ورد في بعض 
من الطبعه الجديده خالفه  14قصص مريم ج  لكن روى ايضا كما في البحار باب) علیھاالسالم(تقدم ذلك في باب اسماء فاطمه  ]

  [.و ما ورد في تكريمھا والترجیح لالول، فانه اوفق بعموم ظاھر االيه
لدعاء امھا ولم تكن االنثى الئقه لھذا المقام،  بقبول حسن اى لخدمه الكنیسه اجابه و من كراماتھا في القرآن ان هللا تعالى تقبلھا

 علیه(نموھا احسن من غیرھا في الطبیعه البشريه و كفلھا زكريا اى صبر زكريان النبى  وانه تعالى انبتھا نابتا حسنا اى كان
اذ كانت بنت امامھم و صاحب قربانھم  حبار بنى اسرائیلكفیال لھا حیث انھا او تمت من ابیھا، فتشاح في كفالتھا ا) السالم

  لديھم اذ يلقون اقالمھم ايھم يكفل مريم و ما كنت لديھم اذ يختصمون و ما كنت«فاقرعوا لھا، كما قال هللا تعالى 
خصومه، وورد في تشاحھم كان على حد ال اشاره الى ان» اذ يختصمون«ان القرعه التكون اال بعد التشاح، فقوله تعالى : قیل ]

و ) علیه السالم(فاخرج هللا القرعه لزكريا .] ولدت عیسى، فراجع البحار باب قصصھا بعض االخبار انھم تقارعوا فیھا مره اخرى بعد ما
الم ورد في االخبار ان مريم او تمت من ا زوج خالتھا او اختھا على اختالف االخبار، والخاله او االخت الكبرى بمنزله االم، وقد ھو

  .ايضا
كلما دخل علیھا زكريا المحراب وجد عندھا رزقا » ثم ذكر هللا سبحانه من كراماتھا العالیه انه رزقھا من عنده بغیر االسباب العاديه

  «عندهللا قال يا مريم انى لك ھذا قالت ھو من
وى انه كانت عندھا فاكھه الشتاء في الصیف و فر [.ايضا) سالم هللا علیھا(تقدم في الباب السادس ان ھذه الكرامه ثبتت للزھراء  ]

  يا«اخرى و قالت  بالعكس، و انه كلمتھا المالئكه مره
و من المقربین و يكلم الناس في المھد و  مريم ان هللا يبشرك بكلمه منه اسمه المسیح عیسى بن مريم وجیھا في الدنیا واآلخره

االمین  فانكرته واستعاذت منه با) العظیم، فقال لھا الروح» مثل لھا بشرا سويافت«روحه  ثم ارسل هللا الیھا» كھال و من الصالحین
لیكون آيه للناس و رحمه، ثم لما اجائھا المخاض اى وجع  بقدره هللا و ارادته من غیر زوج» انما انا رسول ربك الھب لك غالما زكیا«

نفسھا من  مه قومھا ناداھا ولدھا المبارك النسھا و طیبللراحه واستوحشت من الوحده و خافت تھ وضع الحمل الى جذع نخله
ان التحزنى قد جعل ربك تحتك «اسفل من موضعھا  ناداھا الملك حیث كان محافظا لھا في مكان: رحمھا او من وجه االرض، و قیل

  اى جدوال من عذب ماء» سريا
ھو بمعنى : في انه بلغه الحجاز او النبط، و قیل انھم اختلفواتفسیر السرى بذلك معروف، كما في جامع الطبرى والدر المنثور، اال  ]

 و سیادته، واالول اظھر وانسب بما بعده، و رواه الطبرسى في تفسیره الجوامع عن النبى الشريف، فالمراد ولدھا المبارك لشرفه
اى طريا كالمجنى بالید في الطراوه » جنیا و ھزى الیك بجذع النخله تساقط علیك رطبا«.] مرسال) صلى هللا علیه و آله و سلم)

 الريح فانه معیب غالبا او يابس، و روى ان هللا تعالى اظھر لھا في تلك الحال جدول والسالمه بخالف ما يسقط منھا بنفسه او بھز
علیه (ى شجره من يقطین على يونس النب الماء واحیى لھا جذع النخله الیابسه واثمرھا الرطب دفعه في غیر اوانه، كما انبت

  .(السالم علیه(و اخرج ماء زمزم بمكه السماعیل ) السالم
و «) عز و جل(القیمه على قدرته و توحیده، كما قال  و بالجمله قد جعل هللا تعالى ھذه المراه المكرمه من آياته البینه و دالئله

  .اءفبذلك فضلھا على سائر الناس و جعلھا سیده النس «جعلناھا و ابنھا آيه للعالمین
  صلوات هللا(ثم جعل هللا سبحانه في امه االسالم بضعه سید انبیائه 

  عديله مريم في التفضیل والسیاده بل افضل منھا) علیه و على آله
اولیائھم من الشیعه االمامیه، و ياتى تحقیقه انشاء  امر مفروغ عنه عند ائمه العتره الطاھره و) علیھاالسالم(افضلیتھا على مريم  ]

آيات  فقد خصھا من نساء المومنین بفضائل عظیمه وانزل في شوونھا العالیه.] ھذه الرساله  تعالى في آخر ھذا الباب منهللا
سنن قويمه يقصر عن احصائھا ھذا المختصر،  في صحاح الخاصه والعامه) صلى هللا علیه و آله و سلم(كريمه، ووردت عن النبى 

  .ان جمیع ما مر من النصوص في االبواب السابقه سیما الباب الثانى مصرحه بذلك ، كمافانھا نذكر في ھذا الباب يسیرا منھا
  فمما نزل فیھا من االيات القرآنیه قوله تعالى

و آيتین قبلھا نزلت في قضیه وفد نجران  ھذه ھى االيه االحدى والستون من سوره آل عمران، والمستفاد من بعض النصوص انھا ]
ورد في بعض ما رواه في البحار لھذه القضیه، و فیما حكاه الواحدى في اسباب  من آيات اول السوره، ولكنمنفرده عما قبلھا 

ثمانین آيه نازله فیھم، وان  والسیوطى في الدر المنثور في اول تفسیرھما للسوره عن غیر واحد ان جمیعھا الى بضعه و النزول،
الخ اشاره الى ما كانوا علیه من التجمل، » زين للناس حب الشھوات» :له تعالىكل واحده منھا ناظره الى بعض امورھم مثل ان قو

: في المعنى حتى قیل مخالفا لما رووه في جمله منھا من شان نزول آخر لھا، نعم ال ريب انھا مرتبطه بالقضیه و ھذا ربما يكون
فمن حاجك فیه من بعد ما «.]  العالم باسرار كالمهالمجال، وهللا انھا من قبیل براعه االستھالل، والتفصیل في ذلك خارج عن حد



و » لعنه هللا على الكاذبین تعالوا ندع انبائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتھل فنجعل جائك من العلم فقل
  مجمل القضیه

من الطبعه الجديده، حیث اورد  35و  21من الجزء  ھلهتفصیلھا مذكور في كتب السیر واالخبار، السیما بحار االنوار في بابى المبا ]
فیه ما  في اقباله ذكر) رحمه هللا تعالى(واورد في اولھما خبرا طويال عن السید ابن طاووس  فیھما كثیرا مما رواه الخاصه والعامه

) علیھم السالم(في كتب االنبیاء  البشائر الوارده حدث في نجران من الموامرات والمناظرات الكثیره بین روسائھم و من ذكروه من
 واوصافه و فضائل بضعته الطاھره و عترته االطیبین، ثم ذكر فیه تفصیل قدومھم) و سلم صلى هللا علیه و آله(في شان نبینا 

كما نبه  اقدامه علیھا و نكوصھم عنھا، فالحق للمباھله و) صلى هللا علیه و آله و سلم(المدينه و مناظرتھم للنبى و كیفیه خروجه 
 في رسالته الكلمه الغراء ان يخرج الخبر من كتاب االقبال و ينشر كرساله على) تعالى رحمه هللا(علیه سیدنا المحقق شرف الدين 

سائر النصوص الوارده في بشائر النبوه،  حده بعد التحقیق في تفسیر كلماته الغريبه و توضیح مواضعه المشكله، والرجوع لذلك الى
 شطرا من ھذا الخبر 26لفوائده، وقد روى في البحار باب تفضیل االئمه على االنبیاء ج  ا ان يترجم بغیر العربیه تتمیمابل الحق ايض

زياده على ما في االقبال اليستغنى  عن كتاب تفضیل االئمه للحسن بن سلیمان الحلى عن جمع من الصحابه، و في عده مواضعه
  كتب في السنه العاشره من) سلم لیه و آله وصلى هللا ع(ان النبى .] عنھا الباحث

  ابوا فالجزيه، واال فالحرب العوان الھجره الى اسقف نجران واھلھا يدعوھم الى االسالم و عباده هللا و توحیده، وان
في الجزء ) سلمه هللا(حكاه شیخنا االحمدى  في تاريخ الیعقوبى والدر المنثور، و) صلى هللا علیه و آله و سلم(ورد نص كتابه  ]

 في) رحمه هللا(وقد روى اللكینى . اھل نجران نصارى متعبدين متصعبین في ديانتھم و كان.] االول من مكاتیب الرسول عن غیرھما
و روى السیوطى في . النصارى نصارى نجران ان شر) صلى هللا علیه و آله و سلم(الكافي باب ارواح الكفار من كتاب الجنائز عنه 

 لیت بنى و بین اھل نجران حجابا، فال اراھم و اليرونى من: يقول) علیه و آله و سلم صلى هللا(ر في تفسیر االيه عنه الدر المنثو
  .شده ما كانوا يمارونه

الموامرات في ذلك و المقاوالت حوله و ما يلزمھم  فلما قرا االسقف كتابه فزع شديدا و دعا اھل مشورته واعلمھم به، فكانت بینھم
  في) صلى هللا علیه و آله و سلم(على ان ياتوا النبى  عمال تجاھه، حتى اجتمع رايھممن اال

ستون و في بعض االخبار سبعون، و : و قیل المدينه فیناظروه و يحاجوه في دينھم و دينه، فركب منھم اربعون فارسا من اعیانھم،
  یھم االمور في نجران و ھم السید واسمه االيھم و ھو ثمالھمعشر ثالثه يوول ال فیھم اربعه عشر من زعماء القوم و في االربعه

صاحب رحلھم، والعاقب و ھو امیرھم و صاحب  و.] بكسر الثاء المثلثه اى من يقوم بامرھم وااليھم بفتح الھمزه و زان جعفر ]
ه واسمه حصین كما في خبر واسمه عبدالمسیح، وابو حارثه ابوالحارث بن علقم مشورتھم الذى اليصدرون اال عن امره و رايه

  ھو اسقفھم االول االقبال، و
والمستفاد من اخبار القضیه انه كان في  االسقف لفظه معربه يقال لرئیس النصارى في الدين و ھو فوق القسیس دون المطران، ]

على ان السید والعاقب ايضا و في الدر المنثور عن ابن عباس ما يدل . مقدمھم واسنھم نجران يوم ذاك اساقفه، و كان ابو حارثه
كتبھم حتى حسن علمه في  و حبرھم وامامھم و صاحب مدارسھم و كنائسھم، و كان قد شرف فیھم و درس.] االساقفه من

) صلى هللا علیه و آله و سلم(لعلمه و اجتھاده فوفدوا على رسول هللا  دينھم، و كانت ملوك الروم شرفوه و مولوه و بنوا له الكنائس
وفود العرب الذين قدموا  ما راينا وفدا من: الحبرات وارديه الحرير متختمین بالذھب، و قال من رآھم من الصحابه م ثیابو علیھ

  .حتى غیروا ما علیھم من الثیاب والخواتیم) هللا علیه و آله و سلم صلى(المدينه تلك االيام اجمل من ھوالء، فاعرض عنھم النبى 
: فمما قال ابوحارثه االسقف) هللا علیه سالم(رات و كانت عمده مناظراتھم في شان عیسى المسیح ثم جرت بینھم كلمات و مناظ

 ان كان عبدا فمن ابوه و اليكون بشر: ھو عبدهللا و رسوله، فقالوا): علیه و آله و سلم صلى هللا(ما تقول في المسیح؟ فقال النبى 
  من غیر اب؟ فانزل هللا

على جھلھم و لجاجھم وانزل هللا تعالى  فلما اصروا» كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكونان عیسى عندهللا «سبحانه 
ان هللا تعالى امرنى بمباھلتكم على ان نجعل اللعنه على ): علیه و آله و سلم صلى هللا(الخ قال النبى » فمن حاجك فیه«فیھم 

  .انصفت، فتواعدوا لھا غدا: فرضوا به و قالوا الكاذب،
باھلناه فانه لیس بنبى، وان باھلنا باھله  ان باھلنا بقومه واصحابه: فلما رجعوا الى منازلھم قال االسقف و غیره من روسائھم

 محتضنا للحسین آخذا بید الحسن و) صلى هللا علیه و آله و سلم(اصبحوا غدا النبى  خاصه فاحذروا مباھلته فانه صادق، فلما
فاطمه تتبعه، و في ثالثه كان بیمینه  ھا، و في روايه اخرى آخذا بید على والحسنان بین يديه وفاطمه تمشى خلفه و على خلف

  على و بیساره الحسن والحسین و من ورائھم فاطمه
صلى هللا (المباھله كان بعیدا عن بیته  في كتابه سعد السعود للجمع بین ذلك بان مكان) رحمه هللا(حاول السید بن طاووس  ]

اذا انا دعوت فامنوا، فقال اسقف : و ھو يقول لھم.] كل احد من الناس ما رآه فاختلف نظم حركتھم، فروى) له و سلمعلیه و آ
فالتباھلوھم فتھلكوا و اليبقى على وجه  معشر النصارى انى الرى وجوھا لو سالوا هللا ان يزيل جبال من مكانه الزاله، يا: نجران

  ان يقیلھم و يعفیھم عن المباھله) صلى هللا علیه و آله و سلم(ارسلوا الى النبى  زعوا واالرض نصرانى الى يوم القیامه، فف
موضع المباھله و تھیووا لھا ) الصاله والسالم علیھم(المستفاد من نصوص الباب ان استقالتھم كانت بعد ما حضر النبى واھله  ]

 جثى وهللا محمد كما: غیرھم لینظروا االمر، فعند ذلك قال االسقف المھاجر واالنصار و منتظرا لحضور الخصم، وقد اقبل الناس من
البحار عن سعد السعود و نحوه عن االقبال انه لما  و في الخبر كما في. يا ابا القاسم اقلنا: يجثوا االنبیاء للمباھله، فخافوا و قالوا

وقد  ھذا. والعاقب و زلزال حتى كاد ان تطیش عقولھما يده الى السماء اصفر لون السید) سلم صلى هللا علیه و آله و(رفع النبى 
ان يقدموا المدينه وانه انقطع عذرھم بحضورھم  قبل) صلى هللا علیه و آله و سلم(صرح في النصوص ايضا بانھم اعترفوا بنبوه نبیا 

.] الھالك وصھم عنھا لمشاھده امارتو نك» من بعد ما جائك من العلم«كما قال هللا تعالى  عنده، فكان قبولھم للمباھله اوال لجاجا
  و يرضى

  كل سنه، و كتب لھم بھا كتابا عنھا بالمصالحه على حكمه في اموالھم بما يريد، فاقالھم و صالحھم على الجزيه في
حمدى يسیر في الفاظھما، و اورده شیخنا اال قد ورد نص الكتاب في كتب السیر، كارشاد المفید و تاريخ الیعقوبى على الختالف ]

 الثانى من كتابه القیم مكاتیب الرسول بصوره مبسوطه و شرحه بما ينبغى مراجعته، و في اول الجزء) حفظه هللا تعالى(المیانجى 
صفر، و شرط علیھم امورا اخر مذكوره  حاصل الجمیع انه صالحھم على الفي حله من حلل االواقى يودونھا الفا في رجب والفا في

والذى نفسى بیده ان : في كشاف الزمخشرى و تفسیر الرازى والسیره الحلبیه كما)  علیه و آله و سلمصلى هللا(و قال .] فیھا
الستاصل هللا نجران واھله حتى  تدلى على اھل نجران و لوالعنوا لمسخوا قرده و خنازير والضطرم علیھم الوادى نارا و الھالك قد

كلھم حتى يھلكوا اقول لیتھم قد فعلوا لیامن المسلمون من فتنھم ولكن  نصارىالطیر على رووس الشجر، و لما حال الحول على ال
  .) االمر

للسید ) صلى هللا علیه و آله و سلم(قال  و روى ايضا كما في البحار فیما حكاه عن كتاب االقبال و سعد السعود واالختصاص انه
 في اسرع من) عز و جل(علیكم الوادى نارا تاجج، ثم لساقھا هللا الكساء الضرم هللا  اما انكم لو باھلتمونى بمن تحت: والعاقب

حیث ان النبى ) علیھم السالم(الحسنان  والمراد بمن تحت الكساء على و فاطمه و. طرف العین الى من ورائكم فحرقتھم تاججا
  لیھما و ادخلھم تحته، كما وردفكنس ما بینھما، ثم امر بكساء اسود فنشر ع امر بقصد شجرتین) صلى هللا علیه و آله و سلم(

  ذلك في صدر ھذا الخبر
صلى هللا (انه كان بعیدا عن بیت النبى ) هللا رحمه(يظھر من ذلك ان مكان المباھله كان خارج المدينه، و مرآنفا عن ابن طاووس  ]

  [.اء مقبره البقیعالحجاج الزائرين انه اآلن معروف عند الشیعه يزورونه ور و سمعت من بعض) علیه و آله و سلم
رواه الصدوق في كتابه العیون في الحديث  الیه في مناظرته لھارون، فقال كما) علیھماالسالم(وقد اشار االمام موسى بن جعفر 

تحت الكساء عند المباھله للنصارى اال ) صلى هللا علیه و آله و سلم(ادخل النبى  ولم يدع احد من انه: التاسع من الباب السابع
» ونسائنا«) علیھماالسالم(والحسین  الحسن» ابنائنا«فكان تاويل قوله تعالى ) علیھم السالم(وفاطمه والحسن والحسین  علیا

آيه التطھیر ان قضیه الكساء متعدده، و ھذه منحازه عما كان في بیت ام  و ياتى في شرح. على بن ابى طالب» وانفسنا«فاطمه 
  . العالمعند نزول تلك االيه، وهللا سلمه و غیره



حرف السین، ان السید والعاقب لم يلثا اال  و روى في مجمع البیان في تفسیر االيه، و في االصابه في ترجمه السید النجرانى من
 في دار ابى ايوب) صلى هللا علیه و آله(في المدينه واسلما، فانزلھما النبى ) و آله صلى هللا علیه(يسیرا حتى رجعا الى النبى 

و مقرا به لقومه قبل قدومه ) هللا علیه و آله صلى(ى، كما ورد في عده اخبار ان ابا حارثه االسقف ايضا كان عارفا بالنبى االنصار
 موقعه و رياسته التى حازھا من قبل ملوك الروم، وقد صرح بذلك الخیه كرز بن علقمه و المدينه و بعده، لكن لم يسلم حرصا على

كما ذكره صاحب مجمع البیان في كتابه  ننتظره، فاضمر اخوه على ذلك حتى اذا قدم المدينه اسلم انه النبى الذى كنا: قال له
  .اعالم الورى

والكافر الى يوم القیامه، الن آيه المباھله في  فظھرت بذلك كله بحمدهللا اعالم النبوه اعالم النبوه و دالئلھا لكل احد من المومن
  القرآن باقیه الیھا ببیان

اليواسیه فضل و مكرمه لم يثبت مثلھا الحد  فضال) علیھم السالم(و حجه بالغه، كما ظھر بھا ايضا فضل اھل بیته االطیبین واضح 
والجالل  و كانت آثار القدس) صلى هللا علیه و آله(برھانا قاطعا لتوحید هللا و رسالته نبیه  غیر المقربین والمرسلین، حیث قد صاروا

اھل الكتاب و ذوى المعرفه بشوون االنبیاء   تعالى مشھوده من ظواھر احوالھم لخصومھم الذين ھم منااللھى والقرب من هللا
 انى الرى وجوھا لو سالوا هللا ان يزيل جبال من مكانه الزاله: من قول االسقف الصحابه و ذلك لما ورد في االخبار) علیھم السالم(

و قال . كتب التفسیر والسیر والرازى والخازن والبیضاوى و غیرھا من بھا، كما نص بذلك في تفسیر الثعلبى والزمخشرى
  .فضل اصحاب الكساء و فیه دلیل الشى ء اقوى منه على: الزمخشرى في آخر القصه
 على جاللته وثقته بنفسه) صلى هللا علیه و آله) اذا انا دعوت فامنوا، فانه: لھم) صلى هللا علیه و آله(اضف الى ذلك قول النبى 

كرامه  دعواته يرى تامینھم لدعائه متمما لغرضه في االستجابه فقرن انفسھم بنفسه قربا و في القرب من هللا تعالى واستجابه
  .عندهللا عز و جل

عده من نسائه واقلھن ثالث، كما ھو مفاد  كان مامورا بدعوه) صلى هللا علیه و آله(انه » و نسائنا«: وايضا مقتضى قوله تعالى
 منھن احدا من ازواجه المومنات و قراباته المھاجرات، كعمته المكرمه صفیه و بنات جمع في العرف واللغه، لكن لم يدعصیغه ال

  المباھله مبلغ اعمامه و عماته وامامه بنت كريمته زينب من ابى العاص بن الربیع، و كانت ايام
السنه الحاديه عشر، و كانت المباھله في  بثالثه ايام في) علیھاالسالم(بعد وفاه فاطمه ) علیه السالم(فانه تزوجھا على  ]

  يحبھا كثیرا و يكرمھا كما في ترجمتھا من االستیعاب) علیه و آله صلى هللا(النساء، و كان .] السنه العاشره
يكن عنده لھذه المھمه  فھذا دلیل على انه لم) علیھا سالم هللا(واالصابه، فلم يخرج منھن احدا اال بضعته الطاھره فاطمه الزھراء 

الشیعه  وقد تواترت النصوص من طرق) علیھم السالم(عنده من االنفس واالبناء غیر على و ولديه  غیرھا من النساء، كما لم يكن
  .لم يخرج لھا غیرھم) صلى هللا علیه و آله(والسنه على انه 

و روى مسلم في . انه ادخل فیھا اال اياھم لم يدع احد: ونانه قال لھار) علیھماالسالم(فقد مر آنفا عن االمام موسى بن جعفر 
و مناقبه باسنادھما عن سعد بن ابى وقاص ان معاويه بن ابى ) علیه السالم) صحیح والترمذى في جامعه باب فضائل على

لى هللا علیه و آله و ص(هللا  اما ما ذكرت ثالثا قالھن له رسول: ما منعك ان تسب اباتراب؟ فقال له سعد: فقال له سفیان امره
فقل تعالوا ندع ابنائنا «و لما نزلت ھذه االيه : النعم الى ان قال فلن اسبه الن تكون لى واحده منھن احب الى من حمر) سلم

و رواه ابن . ھوالء اھلى اللھم: علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال) صلى هللا علیه و آله و سلم(رسول هللا  الخ دعا» وابنائكم
والحاكم الحسكانى في شواھد التنزيل عند آيه  150ص  3والحاكم النیشابورى في مستدركه ج  185ص  1نبل في مسنده ج ح

 طبعه النجف باسنادھم عن سعد بن ابى وقاص، لكن بدون ذكرھم لقصه 313ص  1امالیه ج  المباھله، و شخینا الطوسى في
  .معاويه معه و امره اياه يعنى بالسب

عبدهللا بن عباس و  االخبار في التفاسیر عن قد توارت: طبعه بیروت 50كم النیسابورى في كتابه معرفه علوم الحديث ص و قال الحا
 ھوالء: اخذ يوم المباھله بید على والحسن والحسین و جعلوا فاطمه ورائھم، ثم قال (صلى هللا علیه و آله(غیره ان رسول هللا 

  .انفسھكم وابنائكم و نسائكم ثم نبتھلابنائنا وانفسنا و نسائنا فھلموا 
  وقال الجصاص

امام اصحاب الراى في وقته، كان مشھورا  :314ص  4ھو احمد بن على ابوبكر الرازى الفقیه الحنفي، قال الخطیب في تاريخه ج  ]
متفقھه الى آخر كالمه فیه الفقیه ولم يزل حتى انتھت الیه الرياسه و رحل الیه ال بالزھد والورع، ورد بغداد في شبیته و درس

ذكر ما في المتن ھنا في سوره آل  سنه سبعین و ثالثمائه و كتابه المذكور تفسیر آليات في فروع االحكام بترتیب القرآن و توفي
الحسین و اخذ بید الحسن و) صلى هللا علیه و آله(االثر لم يختلفوا فیه ان النبى  نقل رواه السیر و نقله: في احكام القرآن.] عمران
ان باھلتموه : قال بعضھم لبعض ثم دعا النصارى الذين حاجوه الى المباھله فاحجموا عنھا، و) رضى هللا عنھم(و فاطمه  على

  .الى يوم القیامه اضطرم علیكم الوادى نارا ولم يبق نصرانى و النصرانیه
والحسین و بنسائنا فاطمه النه لم يحضر  نائنا الحسناجمع المفسرون على ان المراد باب: وقال شیخنا الطبرسى في مجمع البیان

  .يدعى دخول غیر على و زوجته و ولديه فیھا ال احد: المباھله غیرھا من النساء، ثم قال
لما خرج في المرط االسود جاء ) علیه و آله صلى هللا(و روى انه : و قال الفخر الرازى في تفسیر االيه بعد ايراد القصه مفصال

 انما يريد هللا«): صلى هللا علیه و آله(ثم قال ) رضى هللا عنھم(ثم على : فاطمه دخله، ثم جاء الحسین فادخله، ثمالحسن فا
كالمتفق على صحتھا بین اھل التفسیر  واعلم ان ھذه الروايه: ثم قال الرازى» لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و يطھركم تطھیرا

فیه الروايه الى عائشه، و سیاتى البحث فیھا في ذكر آيه التطھیر انشاء هللا  بعد ما نسب و نحوه في تفسیر النیسابورى. والحديث
  .تعالى

كثیره اليكاد ينكره ) علیھم السالم(الخمسه  و بالجمله النصوص و كلمات اعالم الفريقین في اختصاص ھذه الفضیله العظیمه بھوالء
بالخالفه، و  بصوره المناشده في سائر فضائله تاره على ابى بكر ال حقیته منه) المعلیه الس) اال مكابر، وقد احتج بھا امیرالمؤمنین

  اخرى على اصحاب
عثمان الفضلیته على جمیع الصحابه، ففى كل  الشورى الولويته منھم بالبیعه، و ثالثه على جماعه المھاجرين واالنصار ايام خالفه

  (علیھم السالم(و باھله و ولديه االيه به  ھذه المواقف كانوا يصدقونه في اختصاص
علیه (الشورى، و خصال الصدوق  على ابى بكر و اصحاب) علیه السالم(كما في احتجاج الطبرسى في حديثى احتجاجه  ]

طبع النجف، و كتاب  163ص  2االربعین، و امالى الطوسى حديث يوم الدار ج  في حديث احتجاجه على ابى بكر من ابواب) الرحمه
احتج على اھل  (علیه السالم(و صواعق ابن حجر في بابه الحادى عشر، حیث روى عن الدار قطنى ان علیا  قیس،سلیم بن 

في الرحم منى و من جعله نفسه ) علیه و آله و سلم صلى هللا(انشدكم با) ھل فیكم احد اقرب الى رسول هللا : الشورى فقال
  [.ال قالوا اللھم وابنائه ابنائه ونسائه نسائه غیرى؟

رووس االشھاد والجم الغفیر فقال في جمله  يوم وادع معاويه في خطبته المشھوره على) علیه السالم(و احتج بھا االمام الحسن 
للمباھله من االنفس معه ابى، و من البنین اياى و اخى، و ) هللا علیه و آله و سلم صلى(اخرج رسول هللا : فضائلھم و خصائصھم

  لناس جمیعا، فنحن اھله و لحمه و دمه و نفسهالنساء امى من ا من
  [172و نحوه في ص  177ص  2كما في امالى الطوسى ج  ]

و كان ذلك بعد ما حذر معاويه الناس  في مشھد منى قبل موت معاويه بسنه او سنتین،) علیه السالم(و مثله االمام الحسین 
لفضائل المزعومه للخلفاء و نشرھا بین عوام الناس، فجمع االمام بوضع ا و امرھم) علیه السالم(شديدا عن ذكر فضیله لعلى 

خطیبا، واجھر بفضائل كثیره  ھناك بنى ھاشم و كثیرا ممن حج من الصحابه والتابعین المعروفین بالصالح فقام فیھم (علیه السالم(
  يات لمباھله النصارى اال به و بصاحبته و ابنیهلم ) هللا علیه و آله و سلم صلى(من جملتھا ان النبى ) علیه السالم(المیرالمومنین 

  اللھم نعم: فعرفه الحاضرون و قالوا
  [.564الطبعه القديمه الكمبانیه ص  كما في كتاب سلیم بن قیس الھاللى، و حكاه عنه في البحار في المجلد الثامن من ]

  اھل السنه ورد في كتب ثم انه بعد مالحظه ھذه النصوص والكلمات و غیرھا مما لم نذكر سیما ما



البیت و آله المباھله، جمع فیھا جمله  رساله في اھل) سلمه هللا تعالى( الف شیخنا المحدث المتتبع قوام الدين الوشنوى  ]
والحديث والتاريخ، ثم ذكر فیھا ان نقل احاديث الباب من طرق الشیعه االمامیه و  ضافیه مما اورده اھل السنه في كتب التفسیر

معتدل منصف باختالق ما رواه الحلبى  من االخبار و كلمات االعالم يجزم كل.] كلمات اعالمھم يحتاج الى رسالته مفرده اخرى نقل
لوال عنتھم يا رسول هللا بید من ): صلى هللا علیه و آله و سلم(الخطاب قال للنبى  في سیرته مرسال، و تبعه الدحالنى ان عمر بن

كما في تفسیر االلوسى عن  و ما رواه ابن عساكر. لى و فاطمه والحسن والحسین و عائشه و حفصهآخذ بید ع: تاخذ قال كنت
جاء بابى بكر وولده و بعمر وولده و بعثمان وولده و بعلى وولده، وقد  انه لما نزلت االيه) رضى هللا عنھم(جعفر بن محمد بن ابیه 

  .الجمھور دى المحدثین ھو االول، و ان ھذا خالف ما رواهعلى تعصبه بان المشھور المعول علیه ل اعترف االلوسى
اختار ) صلى هللا علیه و آله(على ان النبى  الروايات متفقه: وافظع من ذلك ما حكاه صاحب المنار في تفسیره عن استاده انه قال

 على على فقط، و مصادر ھذه» انفسنا«على فاطمه، و كلمه » نسائنا«يحملوان كلمه  و: للمباھله علیا و فاطمه و ولديھما
على كثیر من اھل السنه، ولكن  الروايات الشیعه و مقصدھم منھم معروف، وقد اجتھدوا في ترويجھا ما استطاعوا حتى راجت

  واضعیھا لم يحسنوا تطبیقھا على االيه، فان كلمه
ھذا من لغتھم و ابعد من ذلك ان يراد بانفسنا على  ماليقولھا العربى و يريد بھا بنته السیما اذا كانت له ازواج، و ال يفھ» نسائنا»
االيه امر النبى  ان االيه نزلت فیھم لم يكن معھم نسائھم و اوالدھم و كل ما يفھم من: الذين قالوا ثم ان وفد نجران) علیه الرضوان(
اع رجاال و نساءا واطفاال، و يجمع ھو اھل الكتاب الى االجتم ان يدعو المحاجین و المجادلین في عیسى من) صلى هللا علیه و آله(

  .كالمه واطفاال، و يبتھلون الى هللا تعالى بان يلعن الكاذب فیما يقول عن عیسى الى آخر المومنین رجاال و نساءا
طلب منھم واقدامه واقدام النصارى للمباھله، وانما  (صلى هللا علیه و آله(ھذا كالمه المنقول بعین لفظه، و كانه انكر اصال خروجه 

باھل ) علیه و آله صلى هللا(الالزم خروج المومنین رجاال و نساءا لھا، وان الروايات الوارده في خروجه  ذلك فلم يقبلوه و لو قبلوه كان
و ھذا مما . منھم وادرجوھا في كتبھم من غیر علم بیته كلھا موضوعه من جھه الشیعه لتزويج مذھبھم واھل السنه اخذوھا

ابن  بصیره واطالع، اذ كیف يمكن ان يكون ما اخرجه مسلم في صحیحه، والترمذى في جامعه، و تفوه به من له ادنىالينبغى ان ي
الجامع، والواحدى في اسباب النزول، و  حنبل في مسنده، والحاكم النیسابورى في مستدركه، واالمام الطبرى في تفسیره

  كثیره عن سعد بن ابى وقاصال غیرھم من قدماء اھل الحديث والتفسیر باسانیدھم
عباس فیما حكیناه عن الحاكم  ذكرنا فیما سبق روايه سعد بن ابى وقاص عن مسلم والترمذى و غیرھما، و روايه ابن ]

رواه عنه : الواحدى في اسباب النزول، و ابن الجوزى في تذكره الخواص، و قال النیسابورى، و اما عن جابر بن عبدهللا فقد رواه عنه
عبدهللا االنصارى كلھا ماخوذه من اخبار  و عبدهللا بن عباس و جابر بن.] وان شئت المزيد فراجع الدر المنثور للسیوطى. السیر اھل

  اھل السنه، وقد سمعت الشیعه و موضوعه من قبلھم بنحو لم يعلم به
ھما من اعالم السنه من دعوى تواتر  ما عن الحاكم النیسابورى في كتاب معرفه علوم الحديث، والجصاص في احكام القرآن، و

  .فیه االخبار عن ابن عباس و غیره و عدم اختالف نقلتھا
فھو حق لو كان المراد ھنا استعمال لفظه » ازواج ان كلمه نسائنا اليقولھا العربى و يريد بھا بنته السیما اذا كان له«واما قوله 

االتیان  طابقى و لو محازا، لكنه لیس كذلك و انما ھو في ھذا المقام من بابتكون مدلولھا الم النساء في البنت الواحده على نحو
مما يصلح لالنفاق اال ثوب او درھم واحد، و نظیره  انفق اموالك في سبیل هللا، ولم يكن عنده: بالمصداق الممكن، كما يقال الحد

لذلك ان  فان القائل المذكور كان واحدا، و يشھد» عوا لكمالذين قال لھم الناس ان الناس قد جم» :في القرآن كثیر منھا قوله تعالى
االيه بذلك ولم يحتمل احد منھم كونه مخال  المفسرين من اعالم االدب والعربیه كالزمخشرى والبیضاوى لم يستشكلوا في

  .ببالغتھا القرآنیه
الغیب، حیث لم تكن القضیه بحقھا و تفصیلھا  فیرده اوال انه تخرص على» انه وفد نجران لم تكن معھم نساء و اوالد«واما قوله 

 في الغايه، ولم يكن حمل النساء واالوالد في االسفار خارجا عن عاده العرب، بل يقال محفوظه في التواريخ، مع انھا كانت مھمه
كر الطبرسى لتمنعھم من الھرب، وقد ذ انھم كانوا يسوقون النساء معھم في الحروب: كما في تفسیر الكشاف في شرح االيه

و . المباھله غدا العاقب والسید بابنین على احدھما درتان كانھما بیضتا حمام في كتاب االعالم الورى انه في) رحمه هللا تعالى(
انھما خرجا ) رحمه هللا(البن طاووس  و في خبر االقبال. الیعقوبى في تاريخه انھما غديا بابنین لھما علیھما الدر والحلى ذكر

  .اى فكانت ساره و مريم نسائھما صبغه المحسن و عبدالمنعم و ساره و مريمبولديھما 
  ان عدم وجود النساء واالوالد معھم ال يوجب ريبا في: و ثانیا

الحجه علیھم، كما في قوله تعالى في المعارضه  القضیه، لجواز ان يكون االمر بدعائھم لتفخیم شان المباھله والمبالغه في اتمام
 و مقتضى ذلك في المقام ھو الترخیص لھم في االقدام على» دون هللا ان كنتم صادقین وادعوا من استطعتم من«ريم للقرآن الك

صلى هللا علیه و آله و (ان يستمھلوا النبى  وقد كان في وسعھم) عز و جل(مباھله كامله لیستعینوا باعزتھم في االبتھال الى هللا 
لمزمھم ان يحضروا لھا بانفسھم، الن االصل في المباھله اجتماع الخصمین للدعاء  علوهلذلك الى حین قريب، فاذ لم يف) سلم
) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى  الكاذب، ولیس حضور االھل واالوالد شرطا في صحتھا، كما قلنا آنفا ان ظاھر االيه ان على

  .(علیھماالسالم(ھذه المھمه غیر على و فاطمه لم يكن عنده ل ايضا كان مامورا بدعوه عده من نسائه وانفسه، لكن
كالمه من ان المراد من انفسنا  بقى الكالم فیما ذكره بعض مفسرى العامه، كالزمخشرى في الكشاف على ما يظھر من لحن

  .كان معه في المباھله) علیه السالم(جمیعا من ان علیا  على رغم ما رووه) صلى هللا علیه و آله(نفس النبى 
خرج الى شى ء انه دعا نفسه للخروج الیه، و  االول ان االنسان ال يدعو نفسه للخروج و اليقال عرفا لمن: ا باطل من وجوهو ھذ

 مع الفارق كما اليخفى، اذ المراد بالنفس في ھذه االيه ھو الھوى والمیل» قتل اخیه فطوعت له نفسه«: قیاسه على قوله تعالى
  .واما في تلك االيه فارماد ذاته و عینه «ان النفس الماره بالسوء«الى الفساد كما قال تعالى  النفسانى، و ھذا قد يدعو الشخص

لم يكن معناھا ان يرسل » نسائنا و نسائكم ثم نبتھل ندع ابنائھا و ابنائكم و«: انه لو كانت ھذه الكلمه محذوفه و كانت االيه: و ثانیا
  ابنیه و فاطمه

  .بالفائده لكونه معلوما ناءاً على ما ذكر يلزم ان يكون ذكر كلمه أنفسنادون ان يخرج بنفسه معھم فب
صلى هللا علیه و (النھم كانوا بتبعه في الدعوه و كان  انه على ما ذكر فمقتضى ترتیب البیان ان يذكره قبل ابنائنا و نسائنا: و ثالثا

االحتجاج  على نفسه اليقتضى تقديمھم بالذكر في مقام يكون االنسان بحفظ اھله و اوالده مقدما ھو االصل فیھا، و اھتمام) آله
  .الى اثبات حقى بھم على الخصم بتبع االحتجاج بنفسه كان يقول دعوت اھلى و اوالدى و نفسى

تقدم في  علیا اذ كان خارجا عما امره هللا تعالى، وقد معه) صلى هللا علیه و آله(انه على ھذا التقدير لم يكن وجه الخراجه : و رابعا
فھلموا  ھوالء ابنائنا وانفسنا و نسائنا،: بعدما خرج معھم للمباھله قال لخصومه) علیه و آله صلى هللا(خبر الحاكم ان النبى 

نفسه الشريفه، وقد ثبت بالنصوص الكثیره  انفسكم و ابنائكم و نسائكم، فالمراد بانفسنا في االيه لیس اال من كان بمنزله
  .(علیه السالم(لم يكن معه من االنفس اال على  لمقبوله عند الجمیع انهالمتقدمه و غیرھا ا

  المصطفي لیس غیره اياھا فھو في آيه التباھل نفس ·
  المصطفي لیس غیره اياھا المصطفي لیس غیره اياھا ·

  . .في قصیده طويله ھائیه) رحمه هللا تعالى(للشیخ كاظم االزرى  ]
]  

  كما في الفصول المختاره) ه الرحمهعلی(و لذلك روى شیخنا المفید 
): علیه السالم(المامون العباسى للرضا  انه قال.] 258ص  35و ج  350ص  10طبعه النجف، و رواه عنه في البحار ج  17ص  ]

 : تعالىفضیلته في المباھله قال هللا): علیه السالم(يدل علیھا القرآن، فقال ) السالم علیه(اخبرنى باكبر فضیله المیرالمومنین 
فكانا ابنیه، و دعا فاطمه فكانت في ھذا  الحسن والحسین) صلى هللا علیه و آله و سلم(االيه فدعى رسول هللا » ...فمن حاجك»

  وقد) عز و جل(بحكم هللا  الموضع نسائه، و دعا امیرالمؤمنین فكان نفسه



وافضل، فوجب ان ال يكون احد افضل من نفس  (یه و آلهصلى هللا عل(ثبت انه لیس احد من خلق هللا سبحانه اجل من رسول هللا 
صلى (الى آخر كالمه لدفع الشبھه عن كون المراد بانفسنا شخص الرسول ) عز و جل) بحكم هللا) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا 

  .على نحو ما تقدم آنفا) علیه و آله هللا
انه في مجلس المامون احتج ) علیه السالم) سناده عن االمام الرضافي عیون االخبار با) علیه الرحمه(و روى شیخنا الصدوق 

 صلى هللا علیه و(فبرز النبى : العتره الطاھره بآيات من القرآن منھا ھذه االيه و قال على جماعه من علماء عراق و خراسان لفضل
عنى : تدرون ما معنى قوله وانفسنا؟ قالوا و قرن انفسھم بنفسه، فھل) صلوات هللا علیھم(علیا والحسن والحسین و فاطمه ) آله

صلى هللا (غلطتم انما عنى بھا على بن ابى طالب، و مما يدل على ذلك قول النبى  لقد): علیه السالم(به نفسه فقال الرضا 
  لینتھن بنو ولیعه) آله علیه و

فھذه خصوصیه : على بن ابى طالب، ثم قال او البعثن الیھم رجال كنفسى يعنى.] في القاموس بنو ولیعه كسفینه حى من كنده ]
  .و شرف اليسبقھم الیه خلق اذ جعل نفس على كنفسه اليتقدمھم فیھا احد، و فضل اليلحقھم فیه بشر،

طبعه  97ص  1ذم االشعث بن قیس ج  في) علیه السالم(قضیه بنى ولیعه مذكوره في شرح ابن ابى الحديد عند كالمه : اقول
نفسه علیھم كما كان يعرض نفسه على ) صلى هللا علیه و آله(هللا  نده حجاجا قبل الھجره عرض رسوللما قدمت ك: مصر ففیه

تمھدت دعوته و جائته وفود  و) صلى هللا علیه و آله(بنو ولیعه من بنى عمرو بن معاويه و لم يقبلوه، فلما ھاجر  احیاء العرب، فدفعه
  بنى ولیعه طعمه من) صلى هللا علیه و آله(فاسلموا، فاطعم رسول هللا  و ولیعهالعرب جائه وفد كنده فیھم االشعث بن قیس و بن

  الظھر: فدفعھا زياد الیھم فابوا اخذھا و قالوا صدقات حضرموت، و كان قد استعمل على حضرموت زياد بن لبید البیاضى االنصارى،
فابى زياد و حدث بینھم شر كاد ان يكون حربا،  ھر من عندك،لنا فابعث بھا الى بالدنا على ظ.] اى الحملوه لتحملھا الى بالدھم ]

 و كتب زياد الیه يشكوھم، و في ھذه الواقعه كان الخبر المشھور عن رسول) علیه و آله صلى هللا(فرجع منھم قوم الى رسول هللا 
اتلتكم و يسبى ذراريكم، قال عمر بن يقتل مق لتنتھن او البعثن علیكم رجال عديل نفسى: لبنى ولیعه) صلى هللا علیه و آله(هللا 

 ھو ھذا الى آخر القصه: جعلت انصب له صدرى رجاء ان يقول ھو ھذا، فاخذ بید على و قال فما تمنیت االماره اال يومئذ و: الخطاب
  .من رده بنى ولیعه و اول امرھم الى السبى والقتل

يوم الشورى من ابواب االربعین ) السالم علیه(ج امیرالمؤمنین في كتاب الخصال في احتجا) علیه الرحمه(و روى شیخنا الصدوق 
 (صلى هللا علیه و آله(نشدتكم با) ھل فیكم احد قال له رسول هللا : في فضائله باسناده عن ابى الطفیل عامر بن واثله انه قال

و نحوه . بالسیف غیرى قالوا اللھم ال ملینتھن بنو ولیعه او البعثن الیھم رجال كنفسى طاعته كطاعتى و معصیته كمعصیتى يغشاھ
ج ) رضى هللا عنه(عامر بن واثله، و في امالى الطوسى عن ابى ذر الغفارى  في مناقب الخوارزمى باب فضائل شتى باسناده عن

  .لتنتھن او البعثن الیكم الخ بصیغه الخطاب: النجف، و لفظه فیھما طبعه 160ص  2
في قضیه وفد ثقیف، فروى الخوارزمى ) السالم علیه( نحو ھذا الكالم لعلى ) علیه و آله و سلم صلى هللا(وقد ورد ايضا عن النبى 

  في مناقبه باب
  انه اقرب الناس الى رسول هللا باسناده عن المطلب بن عبدهللا بن حنطب

صحابى كما في اسد الغابه في على ما قیل  المطلب بن عبدهللا لم يكن من الصحابه وانما يحدث عنھم وقد يروى عن ابیه و ھو ]
لتسلمن او لیبعثن هللا رجال منى او قال : لوفد ثقیف حین جاووه) هللا علیه و آله صلى(انه قال .] ترجمته و حنطب على وزن جعفر

اال فوهللا ما تمنیت االماره : الخطاب نفسى، فلیضربن اعناقكم بالسیف و لیسبین ذراريكم و لیاخذن اموالكم، قال عمر بن مثل
و . ھو ھذا ھو ھذا: فالتفت الى على بن ابى طالب فاخذ بیده و قال: ھذا، قال يومئذ، و جعلت انصب صدرى له رجاء ان يقول ھو

  باب غزوه خیبر مرسال 3 عن المطلب بن عبدهللا، و في السیره الحلبیه ج) علیه السالم(االستیعاب في ترجمه على  نحوه في
في خیبر ما احببت االماره اال ذاك الیوم بعد  لجمع بین ما قاله عمر بن الخطاب في ھذا المقام و قولهحاول في السیره الحلبیه ل ]

ذلك في  فراجع و قد مر آنفا ان عمر قال... قال العطین الرايه رجال يحب هللا و رسوله) سلم صلى هللا علیه و آله و(ما سمع النبى 
  .من او البعثن رجال الخلتسل: و لفظه فیھما.] قضیه بنى ولیعه ايضا

مصعب بن عبدالرحمن بن عوف عن  كتاب الجھاد باسناده عن المطلب بن عبدهللا عن 120ص  2و روى الحاكم في مستدركه ج 
ايھا الناس انى لكم فرط و انى اوصیكم بعترتى خیرا : عن حصر الطائف قال بعد ما رجع) صلى هللا علیه و آله و سلم(ابیه ان النبى 

كنفسى، فلیضربن اعناق  الحوض، والذى نفسى بیده لتقیمن الصاله و لتوتن الزكاه او البعثن علیكم رجال منى او كمو موعد
ھذا : ھذا، قال الحاكم: فقال): علیه السالم(عمر، فاخذ بید على  ان مقاتلیكم و لیسبین ذراريكم، فراى الناس انه يعنى ابابكر

  و زاد علیه انه قال 118ص  2الطوسى ج نحوه في امالى  و. حديث صحیح االسناد
انا وهللا : قال) بیعته الى عثمان يعنى في الشورى حیث صرف(فما حمل اباك على ما صنع : المطلب بن عبدهللا قلت لمصعب

  .اعجب من ذلك
رضى ( االنصارى عن جابر بن عبدهللا) علیھماالسالم) و روى ايضا في االمالى في الصفحه المذكوره باسناده عن جعفر بن محمد

الزكاه او البعثن  اما والذى نفسى بیده لیقیمن الصاله ولیوتن: قال لوفد الطائف) علیه و آله و سلم صلى هللا(ان النبى ) هللا عنه
و نحوه . الحديث) علیه السالم(ذراريھم ھو ھذا واخذ بید على  الیھم رجال ھو منى كنفسى، فلیضربن اعناق مقاتلیھم و لیسبین

راينا كالیوم في الفضل  ما: و زاد فیه انه قال ابوبكر و عمر) رضى هللا عنه(المذكور باسناده عن ابى ذر  من الجزء 192الصفحه في 
  قط
بعد ما غزى حنینا و ھزم ھوازن ) آله و سلم صلى هللا علیه و(المتحصل من ھذه االخبار و ما في كتب السیر والمغازى ان النبى  ]

هللا تعالى في فتحھا، فرجع فجائه و فدھم السالم قومھم بشروط منھا ان ال  فحصرھا لكن لم يوذن له مناقبل على الطائف 
لتقیمن الصاله و : ثم قال لھم: السجود الخیر في دين الركوع فیه و): صلى هللا علیه و آله و سلم(لصاله و زكاه، فقال  يخضعوا

  [.باب غزوه حنین 21اجع البحار الجزء ر لتوتن الزكاه الى آخر ما مر، و للتوسع في ذلك
فكثیر اليحصى من اخبار الخاصه والعامه، فمنھا  من ان علیا منى وانا منه،) صلى هللا علیه و آله و سلم(واما ما ورد عنه : ثم اقول

 المواساه من على، يا محمد اترى ھذه: وحده و ابلى في ذلك بالءا عظیما، فقال جبرئیل في غزوه احد حینما كان يقاتل و يدافع
كما في خصال الصدوق، وامالى . وانا منكما (علیه السالم(انه منى وانا منه، فقال جبرئیل ): صلى هللا علیه و آله و سلم(فقال 

  المناشده الطوسى، و مناقب الخوارزمى في حديث
  يوم.] تقدم شطر منه قريبا، و ياتى الكالم في بعض شوونه عند ذكر آيه تطھیر ]

الحافظ الگنجى فى كفايته باسناده عن ابى رافع  ورى، و اورده الطبرى فى تاريخ والجزرى فى كامله فى قضیه وقعه احد و رواهالش
  .الصحابى

والنسائى ) علیه السالم(مناقب على  فى حديث عمرانى بن حصین الذى رواه اعالم المحدثین كالترمذى فى جامعه باب: و منھا
  .المستدرك و غیرھم باسنادھم عنه و فى الفاظه فیھا زياده و اختالف يسیر فى مسنده، والحكام فىفى خصائصه، وابن حنبل 

فى السريه ) علیه السالم(علیا، فمضى  سريه واستعمل علیھم) صلى هللا علیه و آله و سلم(قال بعث رسول هللا : و حاصله انه
يا : بعه منھم على شكايته، فلما قدموا المدينه قام احدھم فقالفتعاقد ار واصاب الغنیمه، فاصطفى لنفسه من خمسھا جاريه،

صلى هللا (قالوا، فاقبل رسول هللا  الم تر ان علیا صنع كذا فاعرض عنه و كذا الثانى والثالث، ثم قام الرابع فقال مثل ما رسول هللا
  .یا منى وانا منه، و ھو ولى كل مومن بعدىما تريدون من على ان عل: قال علیھم والغضب يبصر فى وجھه و) علیه و آله و سلم

فلما : قال بريده) صلى هللا علیه و آله و سلم) و مثله حديث بريده االسلمى اال ان فیه ان خالدا بن الولید كتب معه الى رسول هللا
ال تقع  :( علیه و آله و سلمصلى هللا(يا رسول هللا ھذا مكان العائذ، فقال : فى وجھه، فقلت اتیت بالكتاب و قرا علیه رايت الغضب

  .356ص  5فى مسند احمد ج  فى على فانه منى وانا منه و ھو ولیكم بعدى قاله مرتین من قوله فانه منى كما
الكثیره، و طرقھما المستفیضه المعتبره  وقد ابان سیدنا المحقق الشريف فى كتابه المراجعات عن شان الحديثین و مصادرھما

 خرج) صلى هللا علیه و آله و سلم(تفصیال فى الحديث الثانى، فجاء فى آخره ان النبى  ه، و حكى عن الطبرانىوالفاظھما المتقارب
  فقد فارقنى ان علیا منى و انا ما بال اقوام ينتقصون علیا من ابغض علیا فقد ابغضنى، و من فارق علیا: مغضبا و قال



و رواه ابن حجر فى . من بعض، الحديث نا افضل من ابراھیم ذريه بعضھامنه، خلق من طینتى و انا خلقت من طینه ابراھیم وا
  .الطبرانى صواعقه فى المقصد الثانى من آيه الموده عن

) صلى هللا علیه و آله و سلم(رسول هللا  اقرب الناس الى) علیه السالم(و روى الخوارزمى فى مقتله و مناقبه باب ان علیا 
 كنت انا و على نورا بین): صلى هللا علیه و آله و سلم(قال رسول هللا ) علیھم السالم) ابیه عن جده باسناده عن االمام الباقر عن

  من قبل ان يخلق آدم) عز و جل(يدى هللا 
باربعه عشر الف عام، فلما خلق هللا تعالى .] يسیرا تقدم فى الباب الثانى من ھذه الرساله اخبار كثیره بھذا المعنى مع شرحھا ]

فلم يزل هللا تعالى ينقله من صلب الى صلب حتى اقره فى صلب عبدالمطلب، فقسمه  آدم سلك ذلك النور فى صلبه،ابى 
  .الحديث. دمى قسما فى صلب عبدهللا و قسما فى صلب ابى طالب، فعلى منى وانا منه لحمه لحمى و دمه قسمین

  .بن ابى طالب ھو نفسى وانا نفسه على: سول هللا؟ قالمن خیر الناس بعدك يا ر: و باسناده فى المناقب ان عائشه قالت
تاويل قوله تعالى وانفسنا، و لیس المقام  و بالجمله النصوص فى ذلك كثیره جدا بالغه حد التواتر، و ھى باسرھا شاھده على

 38ج  اب مناقب اصحاب الكساء وب 37باب نزول سوره البرائه و ج  35فلیراجع بحار االنوار ج  موضوعا لسردھا، فمن اراد التوسع فیھا
و احبھم الیه، و غیر ذلك من االبواب المناسبه،  و باب انه اخص بالرسول) علیه السالم(باب جوامع االخبار الداله على امامه على 

البحث عن  الرساله، و اليفوتن باحثا ما اودعه سیدنا المحقق شرف الدين فى كتابه ابو ھريره فى كما ياتى بعضھا فى اواخر ھذه
  حديث تامیر ابى بكر على الحج، فان فیه من

حیا ) صلى هللا علیه و آله و سلم(اولويته بالرسول  و) علیه السالم(التحقیق ما يزيح العله و يجلى الحقیقه عن مقام امیرالمؤمنین 
  .) و میتا واحقیته بخالفته و الحمد

  محمود بن الحسن الحمصى ه كان فى الرى رجل يقال لهان: قال الرازى فى تفسیره فى آيه المباھله: تتمیم
متكلمیھم، روى عنه الشیخ منتجب  ھو الشیخ الجلیل سديد الدين محمود بن على بن الحسن الحمصى من فقھاء االمامیه و ]

اتمه المستدرك میراث المجوس من السرائر، و ترجمه الشیخ النورى فى خ الدين و ورام بن ابى فراس و ابن ادريس، كما فى بحث
انه بالحاء والصاد : فقیل فى امل االمل و روضات الجنات و غیرھما، وقد وقع الخالف فى ضبط الحمصى و معناه، و كذا 478ص  3ج 

و كان معلم االثنى عشريه و كان يزعم .] االن خراب، و قیل غیر ذلك المھملتین، و عن الشیخ البھائى ان حمص قريه بالرى و ھى
  واستدل) صلى هللا علیھم(افضل من جمیع االنبیاء سوى محمد ) عنه ى هللارض(ان علیا 

من المتن قريبا و كذا من كالمه االخر لجماعه  للمامون فیما تقدم) علیه السالم(يظھر نحو ھذا االستدالل من كالم االمام الرضا  ]
علیه ) و لیس ھو اال على) صلى هللا علیه و آله(النبى اذ المراد به غیر شخص » وانفسنا» :بقوله تعالى.] العلماء المتقدم ايضا

مقتضى ذلك مساواتھما فى جمیع  فدلت االيه على ان نفس على نفس محمد، و معناه ان نفسه بمنزله نفسه، و) السالم
ثبت باالجماع ان لالجماع فیبقى فیه غیرھما، وقد ) علیھم السالم(على  الوجوه، و خرج عن ھذا العموم النبوه و افضلیه النبى من

  الموافق والمخالف افضل من جمیع االنبیاء، فوجب ان يكون على كذلك، ثم ايده بما رواه) علیه و آله صلى هللا(نبینا 
و مناقب ابن المغازلى والخوارزمى و ذخائر  (علیھم السالم(خصال االنبیاء ) علیه السالم(باب ان فى على  39كما فى البحار ج  ]

 صلى هللا علیه و(عن النبى .] الصحابه و فیھا اختالف فى ذكر الخصال و عدد النبیاء ه الطالب باسانید عن جمع منالعقبى و كفاي
  من اراد ان يرى آدم فى علمه و نوحا فى طاعته و ابراھیم فى خلته: قال) آله

ل على انه اجتمع فیه ما كان د حیث) علیه السالم(و موسى فى ھیبته و عیسى فى صفوته، فلینظر الى على بن ابى طالب 
  .متفرقا فیھم

الصحابه، واجاب عن الحمصى بان االجماع  واما سائر الشیعه، فقد كانوا يستدلون بااليه على ان علیا افضل من: ثم قال الرازى
منه باالجماع ) لهصلى هللا علیه و آ(فیخص به ظاھر االيه كما خص بافضلیه نبیا  منعقد ايضا على ان النبى افضل ممن لیس بنبى،

  كالمه ملخصا انتھى
فراجعه بتمامه، وانعم النظر فیه .] المباھله باب آيه 35و ذكر نحوه فى كتابه االربعین، كما حكاه عنه المجلسى فى البحار ج  ]

 على) السالمعلیه (قد اعترف فى لحن كالمه بتمامیه االستدالل بااليه الفضلیه على  تجده ان الرازى مع اشتھاره فى التشكیك
من االجماع على افضلیه كل نبى على غیره،  جمیع الصحابه بل وبتمامیه االستدالل بھا الفضلیته على سائر االنبیاء لوال ما ادعاه

 كما ذكره» علیھم السالم«االمامیه و دل على خالفه النصوص الوارده عن المعصومین  لكن ھذا االجماع المدعى غیر ثابت عند
المقام مطالب اخر اجملنا عن ذكرھا  و غیره، ثم ان فى 35فى البحار فى ذيل البحث عن االيه الجزء ) الرحمه علیه(المجلسى 

  .لخوف االطناب
انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و » قوله تعالى فى سوره االحزاب) سالم هللا علیھا(و من االيات فى تفضیل الزھراء 

خاصه بحكم النصوص المتواتره ) علیھم السالم(هللا و على و فاطمه والحسن والحسین  زلت فى رسولفانھا ن» يطھركم تطھیرا
حیث كان نزول االيه فى بیتھا ) عنھا رضى هللا(طرق الشیعه والسنه، فقد رواه جمع من الصحابه منھم ام المومنین ام سلمه  من

  .فروى عنھا جماعه
طبعه النجف، و رواه عنه  378ص  1 كما فى امالى شیخنا الطوسى ج) علیھماالسالم(االمام السجاد على بن الحسین  1منھم 

  .باب آيه التطھیر 35فى البحار ج 
التنزيل عند ذكر نزولھا فى اھل البیت  حكیم بن سعد كما فى تفسیر الطبرى عند االيه، و رواه الحاكم الحسكانى فى شواھد 2

  .ذكر االيه باسناده اقبه عندلكن باختصار و كذا ابن المغازلى فى من
الطوسى باسناده عن عبدهللا بن مغیره مولى ام  عبدهللا بن ربیعه مولى ام سلمه، كما فى شواھد التنزيل، و رواه فى امالى -3

عبدهللا بن معین، كما فى نسخه قديمه من االمالى مصححه، و كذا عنه فى البحار  او 269ص  1سلمه، كما فى طبعه النجف ج 
الجد، و ذلك التحاد رواتھما و متن الخبر،  المذكور آنفا، و على كل فالظاھر اتحاد الرجلین و كون احدھما مصحفا او منسوبا الى بابال

جماعه من الموالى وان ) رضى هللا عنھا(اسانید اخبار ام سلمه و غیرھا انه كان لھا  و يحتمل التعدد فان المستفاد من التراجم و
  .روفايكن بعضھم مع لم
  عبدهللا بن وھب بن زمعه -4
ابوه االسود من الذين قال هللا تعالى فیھم  ھو زمعه بن االسود بن المطلب االسدى زوج قريبه اخت ام سلمه قتل فى بدر كافرا و ]
 انه فى حجهعبدهللا كان من مسلمه الفتح، وقد روى فى مسند احمد و سنن ابى داود  و ابنه وھب ابو» انا كفیناك المستھزئین«

فدخل علیھا وھب بن زمعه و رجل من آل ابى  عند ام سلمه مساء يوم النحر،) صلى هللا علیه و آله و سلم(الوداع كان رسول هللا 
و ھو اخو عبدهللا . ھل افضت يا اباعبدهللا الخ: لوھب) صلى هللا علیه و آله و سلم) امیه يعنى من اقرباء ام سلمه متقمصین، فقال

  .كما فى الطبرى و شواھد التنزيل. بن اخت ام سلمه و صھرھا على بنتھا زينبزمعه ا بن
  عطا بن يسار كما فى شواھد التنزيل و اسد الغابه فى ترجمه ام -5

شرط البخارى و لم يخرجه، واقره  صحیح على: من جزئه الثالث، و قال الحاكم بعد ايراده 146سلمه، و مستدرك الحاكم ص 
  .رواه الخوارزمى فى مناقبه و 416ه و نحوه فى جزئه الثانى ص الذھبى فى تلخیص

و جامع الترمذى باب فضل فاطمه  شھر بن حوشب، كما فى الطبرى و مسند ابن حنبل فى عده موارد من احاديث ام سلمه، -6
اھد التنزيل باسايند احسن شى ء روى فى ھذا الباب، و رواه فى شو حديث حسن صحیح، و ھو: من مناقبه، قال) علیھاالسالم(

  .ھوالء عشره رجال يروونه عن شھر عن ام سلمه بالتفصیل، و ذكر بعدھا انه رواه عنه جماعه سوى كثیره عن اكثر عن
للسیوطى، لكن ياتى ھذا فیما نرويه عنه  كما فى الطبرى و شواھد التنزيل والدر المنثور) رضى هللا عنه(ابوسعید الخدرى  -7

  .بنفسه
بن بطريق صاحب كتابى العمده  هللا الجدلى، كما فى البحار عن تفسیر فرات الكوفى، و عن يحیى بن الحسنابوعبد -8

  .و صاحب رايه المختار على شرطته) علیه السالم(امیرالمؤمنین  والمستدرك فى الفضائل، والجدلى كان من اصحاب
حديث عطاء بن ابى رباح عمن سمع ام  فى آخر 292ص  6 ابو لیلى الكندى، كما فى شواھد التنزيل، و مسند ابن حنبل ج -9

  .سلمه



  .و رواه فى البحار عن ابن طاووس فى كتابه سعد السعود
  .ابوھريره كما فى الطبرى و شواھد التنزيل -10
تمل على ذكر لنزول االيه اال انه مش و ھذا لیس فیه 304و  296ص  6عطیه الطفاوى عن ابیه، كما فى مسند ابن حنبل ج  -11

  حديث الكساء فى الجمله و نحوه فى تفسیر الحبرى
حفظه (العالمه السید محمد رضا الجاللى  و تفسیره طبع جديدا بتحقیق 286ھو الحسین بن الحكم الكوفى المحدث المتوفى  ]

  .عند سوره االحزاب).] ] هللا
  عمره بنت افعى الھمدانیه، كما فى شواھد التنزيل -12

عقرب عن ام سلمه بمضمون االول و ظاھره  ده عن عمار الدھنى عنھا عن ام سلمه، ثم رواه ايضا باسناده عنه عنرواه باسنا ]
وامالى الصدوق فى مجلسه .] المذكوره لكون ابیھا مسمى بافعى، وهللا العالم تعددھما، ولكن المظنون ان عقربا لقب لعمره

  .والسبعین، و فى البحار عن تفسیر فرات الثانى
علیه (ياتى فى احاديث امیرالمؤمنین  ھذا ما عثرت علیه من اسماء من روى الحديث عن ام سلمه من الصحابه والتابعین، و

نشھد ان ام سلمه حدثتنا بذلك، فرحم هللا ام المومنین و : واالنصار قالوا كلھم انه لما ذكر الحديث فى جماعه المھاجرين) السالم
موده فیھم، كما اھتمت بنشر  ا حیث اھتمت بنشر ھذه الفضیله المھمه لھم اخالصا ) تعالى وعن نبیه واھل بیته خیر جزاھا

  واختلف الناس فیه بعد ما وقعت الفتنه) علیه السالم(فضائل امیرالمؤمنین 
رح ابن ابى روى فى اختصاص المفید و ش كما ورد ذلك فى كتب الخاصه والعامه كالمسند و مستدرك الحاكم فى باب فضائله، و ]

انه لما ارادت عائشه ان تخرج من مكه الى البصره ذكرتھا ام سلمه بفضائله  فى ذم النساء) علیه السالم(الحديد عند كالمه 
  [.مشاھده مقصدھا، ثم كتبت الیه و ھو فى المدينه بما يريدون و بعثت الیه ابنھا عمر لیشھد لتصرفھا عن

فدعا علیا و فاطمه و ابنیھما ) و آله و سلم صلى هللا علیه(يه نزلت فى بیتھا على النبى و محصل ما روى عنھا فى المقام ان اال
لھم بقوله اللھم ھوالء اھل بیتى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، فقالت ام  فجللھم بكساء و قرا علیھم اآليه، و دعا

كما فى مسند احمد و  -ھذه االخبار و فى بعض. انك الى خیر: اانا من اھل بیتك يا رسول هللا، فقال لھ: وانا معكم او قالت :سلمه
  فجذبه انھا رفعت الكساء لتدخله طلبا لفضل اآليه، -غیره

: جئت الدخل معھم، فقال: عنھا قالت) السالم علیه(و فى خبر االمام السجاد . من يدھا) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى 
صلى هللا علیه و آله و (و نحوه فى غیره، و قد ود فى بعض ھذه النصوص انه . هللا واج نبىكونى مكانك انك الى خیر انت من از

كلتا الكلمتین فاختصره الرواه، و يوديه  قال لھا بعد سوالھا ان تكون منھم انك على خیر، و مقتضى الجمع بینھما انه قال لھا (سلم
يرحمك هللا انت على خیر و الى خیر و ما ارضانى عنك و لكنھا : ل لھامن انه قا (علیه السالم(ما ياتى فى حديث االمام الحسن 

  .ولھم خاصه لى
فى خصوصیات القضیه، و لذلك استظھر  و عل كل ففى جمله مما روى عنھا فى ذلك زيادات على ما ذكر، و بینھا اختالف كثیر

القضیه فى بیتھا مكررا، و ذلك الن فى بعضھا ان  طاووس فى طرائفه انه وقعت محب الدين الطبرى فى ذخائر العقبى والسید ابن
انه كان فى بیتھا فجائته فاطمه  كان فى بیتھا فامرھا باحضار اولئك االربعه، و فى جمله اخرى) هللا علیه و آله و سلم صلى(النبى 

) صلى هللا علیه و آله و سلم( تجلیلھم يظھر من كثیر من النصوص ان النبى فامر فاطمه باحضار زوجھا و ولديھا، كما ان فى كیفیه
  .بكله فالقاه علیھم و جللھم و نفسه به اخذ الكساء

خیبريا كان بساطا لنا على المنامه فلفه  فاجتذب من تحتى كساءا: مثل ما فى مسند احمد و شواھد التنزيل انه قالت ام سلمه
اللھم اھل بیتى اذھب عنھم الرجس : و قال) ز و جلع(بیده الیمنى الى ربه  علیھم جمیعا، فاخذ بشماله طرفى الكساء والوى

اثارته، او ادارته، و نحوھا من الكلمات  ذلك مما تضمن التعبیر باخذ الكساء او انتزاعه، او تضمن التعبیر بالقائه علیھم، او و غیر. الخ
  یتھم به مع نفسه، و ان ام سلمهالصل الكساء على رووسھم و تغط) آله و سلم صلى هللا علیه و(والعبارات الداله على رفعه 

اجلسھم على الكساء ) هللا علیه و آله و سلم صلى(رفعت طرفه بعد نزول اآليه لتدخل معھم، و مع ذلك ورد فى النصوص ايضا انه 
 الخ،اللھم ھوالء اھل البیت اذھب عنھم الرجس : رووسھم و اوما بیمناه الى ربه فقال واخذ باطرافه االربعه بشماله فضمه فوق

  .كما صرح بذلك فى حديث ابى ھريره عن ام سلمه
  و فى مسند احمد و غیره عن عطاء بن ابى رباح

) صلى هللا علیه و آله و سلم(دخلوا على النبى  :عمن سمعھا قالت.] بالباء الموحده، والظاھر انه من فقھاء العامه المشھورين ]
 «انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس«اصلى فى الحجره، فانزل هللا تعالى خیبرى وانا  فجلسوا و ھو على منامه له تحته كساء

) حامتى(اللھم ھوالء اھل بیتى و خاصتى  :ثم قال: اآليه، فاخذ فضل الكساء فغشاھم به، ثم اخرج يده فالوى بھا الى السماء
انك الى خیر، ثم ذكر فى :  قالوانا معكم يا رسول هللا: راسى البیت فقلت فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، فادخلت

  .من جزئه السادس انه روى مثل ذلك عن ام سلمه ابو لیلى و حوشب 292المسند ص 
الحديث عنھما بواسطه احمد بن حنبل و  الصواب شھر بن حوشب، و ابو لیلى ھو الكندى كما فى شواھد التنزيل، حیث روى: قلت

فى كون الكساء فدكیا او خیبريا، و غیر ذلك من وجوه االختالف التى يطول  ھم وغیره، واختلفت النصوص ايضا فى ھیئه اجتماع
سلمه اكثر من مرتین، و ال بعد فیه اذ  و يمكن ان يظھر لمن راجعھا فى المصادر المذكوه انه كانت القضیه فى بیت ام. بنقلھا الكالم

  .كانت القضیه مھمه جدا، وهللا العالم
  رضى هللا(الم سلمه )  علیه و آله و سلمصلى هللا(و اليخفى ان قوله 

تكون منھم على وجه المجامله واالكرام دون  وردع عن سوالھا ان» انا معكم«: انك الى خیر او على خیر رد لھا عن قولھا) عنھا
لمنافاته  حكم اآليه، الكريم فى رد السائلین و لیبس معناه نعم انك من اھلى بالنسبه الى المجابھه باالنكار كما كان ذلك من خلقه

) صلى هللا علیه و آله و سلم(انه ) علیه السالم(الحسن  لظھور النصوص الكثیره فى حصرھا على االربعه، و انه مر آنفا على االمام
  ولكنھا خاصه لى ولھم، و انه فى بعض النصوص ما ارضانى عنك: قال لھا

رضى هللا (و ابو سعید الخدرى ) علیھماالسالم) روايات على بن الحسینكما فى البحار و تفسیر الطبرى و شواھد التنزيل فى  ]
) سلم صلى هللا علیه و آله و(ازواج نبى هللا، فان ظاھره حصر منزلتھا فى زوجیته، فاراد  انك الى خیر انت من: قال لھا).] عنه

ازواجه معلوم لھا و لغیرھا، بل قد ورد فى  نتكريمھا واقناعھا بذلك عما سالته، حیث ان زوجیتھا له فضل عظیم، واال فكونھا م
  بعضھا

انه لم يقل لھا انك من اھل البیت وانه لو قال  [.كما فى الطبرى عن حكیم بن سعد والبحار و شواھد التنزيل عن عمره الھمدانیه ]
  .تصريح بحصر اآليه فیھم ايضا) علیه السالم(الشمس و فیما ياتى عن امیرالمؤمنین  لھا ذلك كان احب الیھا مما تطلع علیه

صلى هللا علیه و آله و (بینما رسول هللا  :و روى ابوعطیه الطفاوى، كما فى مسند احمد فیما اشرنا الیه اوال عن ام سلمه قالت
قومى عن اھل بیتى، فتنحیت فى ناحیه البیت قريبا، فدخل : فاطمه بالسده، فقال لى ان علیا و: فى بیتى اذ قالت الخادم) سلم

واعتنق علیا و فاطمه ثم اغدف  فاخذھما و قبلھما و وضعھما فى حجره،) علیھم السالم(فاطمه و معھما الحسن والحسین  على و
  .وانت: يا رسول هللا وانا، فقال: اھل بیتى، فقلت اللھم الیك ال الى النار انا و: علیھما ببرده له و قال

  م، وال ينافیه ما فىو ھذا ايضا ظاھر كالصريح فى حصر اھل بیته فیھ
عموم الحصر لآليه، لما ياتى فى آخر البحث من  و ھذا وان لم تكن آيه التطھیر مذكوره فیه لكن المستفاد منه. آخره كما ال يخفى

  .الثقلین بیت النبوه ال السكنى ان المراد بالبیت فیھا و فى حديث
اغدف على على و فاطمه سترا اى ) السالم علیه(فى الحديث انه : تهو االغداف بالغین المعجمه والفاء قال ابن االثیر فى نھاي

. فى الموضع اآلخر من المسند فى ھذا الحديث فاغدف علیھم خمیصه سوداء و. والبرده نوع من كساء جامع. ارسله واسبله
بعض االخبار بالعباء فانه  ا فىمربع من خز او صوف معلم، فھى ايضا نوع من الكساء، كما انه ورد التعبیر عنه ايض والخمیصه ثوب

  .ايضا نوع منه اال انه يمكن ان ذلك من تعدد القضیه
من كتاب الحجه، والعیاشى فى ) السالم علیھم( فى الكافى باب ما نص هللا و رسوله على االئمه ) رحمه هللا(و روى الكلینى 

انه قال النبى ) علیه السالم(االمر منكم واالمام الصادق  هللا و رسوله و اولى تفسیره عند قوله تعالى فى سوره النساء اطیعوا



اھال وثقال و ھوالء اھل بیتى و ثقلى،  اللھم ان لكل نبى: بعد ما نزلت اآليه وادخلھم فى الكساء) هللا علیه و آله و سلم صلى(
  الء اھلى و ثقلىانك الى خیر، ولكن ھو): علیه و آله و سلم صلى هللا(الست من اھلك؟ فقال : فقالت ام سلمه

ذكر االمته امامه اھل بیته بقوله ) آله و سلم صلى هللا علیه و(ان النبى ) علیه السالم(ورد ذلك فى حديث طويل ذكر فیه االمام  ]
بقضیه ) آله صلى هللا علیه و(اآليه فبینھم » انما يريد هللا«: ذلك و انزل هللا تعالى تصديقا له اوصیكم بكتاب هللا واھل بیتى، و نحو

مما ذكر فى الحديث التصريح بان هللا تعالى اذھب عنھم  و. الكساء لئال يدعى االمامه غیرھم من اقربائه بزعم انھم من اھل بیته
المرادى او االسدى،  ابوبصیر و ھو اما) علیه السالم(اواخر البحث عن االيه، والراوى له عن االمام  الرجس، و ياتى جزء آخر منه فى

فاتضح .] رواه عنه فى الكافى باسنادين صحیحین والحمد ) من اجالء اصحابه الثقاه سیما االول و ھو ھنا اظھر، وقد و كالھما
  بحمدهللا ان

صلى هللا (حوشب عن ام سلمه من انه  ما فى مسند احمد و شواھد التنزيل باسنادھما عن عبدالحمید بن بھرام عن شھر بن
 الكساء بعد ما قضى دعائه لھم شاذ ال يعبا به، وقد تفرد عبدالحمید بذلك، و سائر ما ى و ادخلھا فىقال لھا بل) علیه و آله و سلم

عنه، وقد ذكر االلوسى فى تفسیره ان  روى عن شھر فى ھذه القضیه و ھى كثیره رواھا عنه جماعه عن الرواه كما تقدم خالیه
تحت الكساء و قوله اللھم ھوالء اھل بیتى و ) رضى هللا عنھم(ه و ابنیھما و فاطم علیا) صلى هللا علیه و آله و سلم(اخبار ادخاله 

  .ادخاله ام سلمه اكثر من ان يحصى عدم
  و ممن روى من الصحابه حديث الكساء و تالوه اآليه واثله بن االسقع

ثالث سنین ) صلى هللا علیه و آله(بى انه خدم الن :يتجھز الى تبوك و يقال) صلى هللا علیه و آله(فى االستیعاب انه اسم والنبى  ]
توفى  بل: البصره ثم سكن الشام، ثم تحول الى بیت المقدس و مات بھا و ھو ابن مائه و قیل انه نزل: و كان من اھل الصفه يقال

فقد  .]آخر من مات بدمشق من الصحابه بدمشق روى عنه الشامیون مكحول و عبدهللا بن عامر و شداد، و ذكر فى االصابه انه
  باسناده عن شداد 107ص  4مسند ابن حنبل ج  اخرج عنه المحدثون انه شھدھا فى بیت فاطمه، ففى

واالخبار المرويه عن واثله فى ھذه القضیه  ھو ابوعمار ابن عبدهللا الدمشقى حكى ابن حجر فى التھذيب توثیقه عن جماعه، ]
روى  ل الشام و غیره، و فى مناقب الخوارزمى باب ان علیا من اھل البیتاالوزاعى امام اھ اكثرھا بواسطه ھذا الرجل، رواھا عنه

دخلت على واثله بن االسقع و عنده قوم : قال [.مثل ذلك عن واثله بواسطه ابى االزھر و كانه المغیره بن قروه الثقفى الدمشقى
  فذكروا

اال اخبرك بما رايت : فلما قاموا قال لى) السالم علیه(علیا .] نعوذ با) من الضالل(يعنى بما الينبغى من الشتم كما فى الطبرى  ]
  اتیت: بلى، قال: قلت (صلى هللا علیه و آله(من رسول هللا 

انتظره حتى جاء رسول هللا و معه على  فجلست) صلى هللا علیه و آله(توجه الى رسول هللا : فاطمه اسالھا عن على قالت
بیده حتى دخل فادنى علیا و فاطمه فاجلسھما بین يديه، واجلس حسنا و  ل منھماآخذ ك) علیھم السالم(والحسن والحسین 

اللھم : و قال» ...لیذھب انما يريد هللا«: منھما على فخذه، ثم لف علیھم ثوبه او قال كساه، ثم تلى ھذه االيه حسینا كل واحد
  .ھوالء اھل بیتى و اھل بیتى احق

عند تفسیر سوره  416ص  2الحاكم ج  ح بقوله سالت عن على فى منزله، و مستدركو نحوه فى تفسیر الطبرى و فیه التصري
و شواھد التنزيل بعده اسانید، و عن تفسیر الثعلبى و غیره، لكن  147ص  (علیھم السالم(باب مناقب اھل البیت  3االحزاب و ج 

انھا لمن : الكالم، فقال واثله وانت من اھلى او نحو ھذا: يا رسول هللا وانا من اھلك فقال: على ما ذكر ان واثله قال فى بعضھا زاد
  .ارجى ما ارتجى

على تقدير صحتھا يمكن ان يكون المراد منھا انه  الزياده غیر معتبره عندنا، كما يتضح مما ذكرناه آنفا فى حديث ام سلمه، و: اقول
حكم  ال دخوله معھم فى) صلى هللا علیه و آله(النبى مراتب االحترام، النه كان من خدام  منھم فى بعض شوون المعیشه، او بعض

صلى هللا علیه (اللھم ھوالء اھل بیتى معنى، و لعله  :(صلى هللا علیه و آله(اآليه، واال لم يكن للف الثوب علیھم حكمه، و ال لقوله 
سالته او ظنه  ن واثله من كلمته مالیرده بھا عما ساله على وجه جمیل، مثل ما قاله الم سلمه فظ قال لواثله كلمه خیر) و آله

  .كان موجبا لتمويھات كثیره بعض الرواه من كالم واثله، اذ النقل بالمعنى كان شايعا فى االخبار و
  .بیت ام سلمه و على كل فصريح ھذه األخبار ان ھذه القضیه وقعت في بیت فاطمه، فھي غیر ما وقع فى

  نعم فى روايه اخرى
فى المسند فى احاديث واثله، و لعل  واه ابن طاووس فى طرائفه عن مسند ابن حنبل، لكم لم اعثر علیهشواھد التنزيل و ر ]

و ھو فى بیت ام ) صلى هللا علیه و آله(رايتنى ذات يوم وقد جئت رسول هللا : قال عن واثله.] مراده بالمسند كتاب فضائل ابن حنبل
الیسرى و قبله، و جائت  له، و جاء الحسین فاخذه واجلسه على فخذهفجاء الحسن فاجلسه على فخذه الیمنى و قب سلمه،

انما يريد هللا لیذھب عنكم «: كساء خیبريا كانى انظر الیه، ثم قال فاطمه فاجلسھا بین يديه، ثم دعا علیا فجاء، ثم اغدف علیھم
  .اآليه» ...الرجس

طاووس فى الطرائف، فلعله الجل خدمته  ا، كما استظھره ابنو ھذا اما محمول على ان واثله شھد القضیه فى بیت ام سلمه ايض
فشھدھا مكررا، او يحمل على اشتباه بعض الرواه و كان الصواب فى بیت فاطمه،  (صلى هللا علیه و آله(كان يتردد فى بیوت النبى 

  .وقوعھا فى بیت ام سلمه معروف، فانصرف ذھن الرواى الیھا، وهللا العالم الن
  قضیه و رواھا عائشه، كما روى الثعلبىو ممن شھد ال

انه اوحد زمانه فى علم التفسیر، و تفسیره  :قال ابن خلكان 337ھو ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراھیم النیسابورى المتوفى  ]
  .كبیر فاق غیره من التفاسیر

فى مكتبه السید المرعشى بقم، و رواھا عنه  هوالروايه المذكوره اوردھا فى آيه التطھیر، وقد اخذتھا من النسخه المخطوط: اقول
  كشف البیان باسناده عن رجل من بنى الحارث بن تیم هللا يقال له مجمع فى تفسیره.] شیخنا الطبرسى فى مجمع البیان

اوائل جامع، و تقدم شطر من حديثه ھذا فى  ھو جمیع بن عمیر التیمى، فذكر ابن حجر فى التھذيب انه يقال له ايضا مجمع و ]
دخلت مع امى على عائشه فسالتھا امى : قال.] شیئا من ترجتمه و ما قیل فى حديثه الفائده الرابعه من الباب السابق، و ذكرنا

  :فقالت) علیه السالم(كان قدرا من هللا ثم سالتھا عن على : خروجھا يوم الجمل، فقالت عن
لقد رايت علیا و فاطمه و حسنا و حسینا  و زوج احب الناس الیه،) آلهصلى هللا علیه و (تسالنى عن احب الناس الى رسول هللا 

اللھم ھوالء اھل بیتى و حامتى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم : علیھم، ثم قال بثوب) صلى هللا علیه و آله(جمع رسول هللا 
  .تطھیرا

  و نحوه فى شواھد التنزيل فى عده روايات
دخلت امى على عائشه : ان جمیعا قال عن جمیع، و ھو ابن عم العوام، و ذكر فى بعضھارواھا باسانید عن العوام بن حوشب  ]

و مفادھا ايضا .] مثل الكالم المتقدم... فحجبتنى و سالتھا اممى عن على فقالت انى اراه قد احتلم: فذھبت الدخل فقالت عائشه
  .بھوالء و اختصاص دعائه بھم) علیھم السالم(اھل بیته  اختصاص

) صلى هللا علیه و آله(عائشه ان النبى  باسناد آخر عن) علیھماالسالم(ى مسلم فى صحیحه باب فضائل الحسن والحسین و رو
  خرج غداه و علیه مرط

فیه صور الرحال او بالجیم المعجمه ما فى صور  والمرحل بتشديد الحاء المھمله كما فى نھايه ابن االثیر ما. المرط بالكسر كساء ]
مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن فادخله، ثم .] آله كالمسط يضرب به الكساء لتسويته يحتمل ان يكون من المرجل اى و. الرجال

و . اآليه» ...هللا لیذھب عنكم الرجس انما يريد«: الحسین فدخل معه، ثم جائت فاطمه فادخلھا، ثم جاء على فادخله، ثم قال جاء
و ذكر الحافظ الگنجى فى كفايه الطالب ان ھذا حديث . الطبرى و شواھد التنزيل فسیرو ت 147ص  3نحوه فى مستدرك الحاكم ج 

قصتھا، كما مر عن الرازى مع  صحته، و اورده الزمخشرى فى الكشاف، والرازى فى تفسیره عند آيه المباھله لتمیم متفق على
صلى هللا علیه و آله (شھدت ذلك عند خروج النبى  فمقتضاه ان عائشه قوله بانه كالمتفق على صحته بین اھل التفسیر والحديث،

  المباھله، فھى قضیه اخرى غیر ما كان فى بیت ام سلمه الى) و سلم
  .و فاطمه، و يويده ما ياتى فى روايه سعد بن ابى وقاص



دعا ) هللا علیه و آله صلى(عنه ان رسول هللا  و ممن رواھا من الصحابه جابر بن عبدهللا االنصارى، ففى شواھد التنزيل باسناده
  .اللھم ھوالء اھلى: ثم قال علیا و ابناه و فاطمه، فالبسھم من ثوبه

و لیس فى البیت اال فاطمه والحسن والحسین  (صلى هللا علیه و آله(نزلت ھذه اآليه على النبى : و فیه ايضا باسناد آخر عنه قال
  .اللھم ھوالء اھلى): صلى هللا علیه و آله و سلم(ى فقال النب» ...هللا انما يريد«): علیھم السالم(و على 

  فى كتابه كفايه االثر و روى على بن محمد الخزار القمى، و ھو من علماء االمامیه فى اوائل القرن الخامس
صلى (فى البحار عنه باب نصوص الرسول  من طبعته الحديده بقم وله طبعه قديمه مع كتاب االربعین للمجلسى، و رواه 66ص  ]

هللا  فى بیت ام سلمه فانزل) صلى هللا علیه و آله(كنت عند النبى : باسناده عن جابر قال [.36على االئمه الجزء ) هللا علیه و آله
اللھم : و دعا علیا فاجلسه خلف ظھره و قال فدعا بالحسن والحسین و فاطمه فاجلسھم بین يديه» ...انما يريد هللا«: ھذه اآليه

يا : انت على خیر، فقلت: وانا معھم يا رسول هللا، قال: و قالت ام سلمه. تطھیرا فاذھب عنھم الرجس و طھرھم ھوالء اھل بیتى
النھم عترتى من لحمى و دمى فاخى  :هللا لقد اكرم هللا ھذه العتره الطاھره والذريه المباركه بذھاب الرجس عنھم، قال رسول

  .النسوان و منا المھدى الخیر سیدهسید االوصیاء، وابنى خیر االسباط، و ابنتى 
  عمر بن ابى سلمه ابن ام سلمه، ففى جامع الترمذى: و منھم

  [.(السالم علیھم(فى كتاب التفسیر عند سوره االحزاب، و كتاب المناقب باب مناقب اھل البیت  ]
صلى هللا (في بیت ام سلمه، فدعا » ...د هللايري انما«): صلى هللا علیه و آله(نزلت ھذه اآليه على رسول هللا : باسناده عنه قال

اللھم ھوالء اھل بیتى فاذھب : فجللھم بكساء و على خلف ظھره فجلله بكساء، ثم قال فاطمه و حسنا و حسینا،) علیه و آله
في ذخائر  و رواه. وانت الى خیر انت على مكانك: وانا معھم يا رسول هللا، قال: الرجس و طھرھم تطھیرا، قالت ام سلمه عنھم

  .العقبى عن الترمذى و في كفايه الطالب عن الطبرانى
حسینا و فاطمه فاجلسھم بین يديه و دعا  فدعا حسنا و: و رواه ايضا في تفسیر الطبرى باسناده عن عمر بن ابى سلمه و لفظه

تنزيل باسناده عن عمر بن ابى و نحوه في شواھد ال... ھوالء اھل بیتى: قال علیا فاجلسه خلفه فتجلل ھو و ھم بالكساء، ثم
من متن الخبر في جمیع ما ذكر انه قد  بطريقین اال انه اورده في احاديث ام سلمه، و ذكر ان عمر قد رواه عنھا، لكن الظاھر سلمه

  .القضیه رواه من نفسه، فیمكن انه كان في بیت امه و شھد
  في مستدرك الحاكمكما ) رضى هللا عنه(عبدهللا بن جعفر بن ابى طالب : و منھم

صلى هللا (لما نظر رسول هللا : عنه قال باسناده.] صحیح االسناد: و قال) علیھم السالم(باب مناقب اھل البیت  148ص  3ج  ]
  الى الرحمه) علیه و آله

فقالت صفیه من يا ادعوا لى ادعوا لى : قال ھابطه.] وانه لھدى و رحمه للمومنین«: يعنى الوحى و آيه الكتاب قال هللا تعالى ]
اللھم : الحسن والحسین، فجیى ء بھم فالقى علیھم كسائه، ثم رفع يديه ثم قال اھل بیتى علیا و فاطمه و: رسول هللا؟ قال

  .اآليه» ...انما يريد هللا«): عز و جل(فصل على محمد وآل محمد، وانزل هللا  ھوالء آلى
الى الرحمه ھابط من ) علیه و آله و سلم صلى هللا(عنه لما نظر رسول هللا و في تفسیر الثعلبى و شواھد التنزيل باسنادھما 

  من يدعو؟: السماء قال
فجعل حسنا عن يمینه و : قال ابن جعفر انا يا رسول هللا، فقال ادعى لى علیا و فاطمه والحسن والحسین،: قالت زينب. مرتین

 اللھم لكل نبى اھل و ھوالء اھلى، فانزل هللا تعالى: خیبريا، ثم قال غشاھم كساءا حسینا عن يساره و علیا و فاطمه و جاھه، ثم
مكانك فانك الى خیر ): هللا علیه و آله و سلم صلى(اال ادخل معكم؟ فقال : اآليه فقالت زينب» انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس»

  .انشاء هللا
  العقبى ا روى عنھا في ذخائرزينب ھذه اما بنت ام سلمه ان كانت القضیه في بیتھا كم: اقول

عبدهللا بن عمرو بن العاص انه دخل  اھل البیت، رواه عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده يعنى) علیھم السالم(باب انھم  ]
كان عند ام سلمه، فجعل حسنا من شق و حسینا من ) هللا علیه و آله صلى(على زينب بنت ابى سلمه، فحدثته ان رسول هللا 

فبكت ام سلمه،  رحمه هللا و بركاته علیكم اھل البیت انه حمید مجید و انا و ام سلمه جالستان: فقال مه في حجره،شق و فاط
انك وابنتك من : يا رسول هللا خصصتھم و تركتنى و ابنتى فقال :ما يبكیك؟ فقالت: فقال) صلى هللا علیه و آله(فنظر الیھا رسول هللا 

  .اھل البیت
  .171ص  9لزوائد ج و نحوه في مجمع ا

فیه، ) علیه السالم(التطھیر و الدخول على  و من الظاھر ان ھذا الخبر لیس من حديث الكساء لعدم ذكر الكساء فیه و ال نزول آيه
 البیت يعنى من حیث دخولھما في قوله رحمه هللا و بركاته علیكم اھل البیت، كما ھو فقول النبى الم سلمه انك و ابنتك من اھل

صلى هللا (او بنت جحش زوج النبى ) آله صلى هللا علیه و(حديثا آخر يشبه حديث الكساء، او بنت رسول هللا .] ضى المقاممقت
  .(علیه و آله و سلم

  عبدهللا بن عباس، كما في مسند ابن حنبل: و منھم
على ھذه الجمله، و ذكر فیه انه مقتصرا  و رواه في شواھد التنزيل عن ابن عباس 133ص  3و في المستدرك ج  331ص  1ج  ]

  و مستدرك.] اختصره من كالم طويل قبله و بعده
  (السالم علیه(الحاكم و غیرھما باسنادھم عنه في حديث طويل ذكر فیه عشر فضائل لعلى 

یه عل(باختصاص ھذه الفضائل به  بضع عشر فضائل لیست الحد غیره، و ھذا صريح: في مستدرك الحاكم و تلخیص الذھبى ]
انما «: ثوبه، فوضعه على على و فاطمه و حسن و حسین فقال) و سلم صلى هللا علیه و آله(واخذ رسول هللا : فقال).] السالم
  .اآليه» ...يريد هللا

صلى (ايضا خبر آخر عنه في مرور النبى  وقد تقدم في اول الباب السابق خبر ان آخر ان عن ابن عباس في ھذا المعنى، و ياتى
  .علیھم على بیتھم و قرائه اآليه) لیه و آلههللا ع

كنت عند معاويه وقد : عباس قال باسناده عن ابن 212ص  2سعد بن ابى وقاص، فروى الشیخ الطوسى في امالیه ج : و منھم
م يا اھل الشام ھذا سعد و ھو صديق لعلى، فطاطا القو: معاويه نزل بذى طوى، فجائه سعد بن ابى وقاص فسلم علیه، فقال

هللا علیه و  صلى(ولم الابكى لرجل من اصحاب رسول هللا : ما الذى ابكاك؟ قال: سعد، فقال معاويه رووسھم فسبوا علیا، فبكى
واحده منھن احب الى من الدنیا و ما فیھا، الى ان  يسب عندك و ال استطیع ان اغیر، وقد كان في على خصال الن تكون في) آله
اللھم : فقال. فاطمه علیا و حسنا و حسینا و) صلى هللا علیه و آله(فدعا النبى » ...انما يريد هللا» :يهوالخامسه نزلت ھذه اآل: قال

  .ھوالء اھلى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا
  و روى في خصائص االنسائى و شواھد التنزيل باسنادھما عن عامر بن سعد

اما ماذكرت ثالثا قالھن له رسول هللا : تراب، فقال ما يمنعك ان تسب ابا: فقالمر معاويه بسعد : قال.] ھو ابن سعد بن ابى وقاص ]
  الن فال اسبه،) صلى هللا علیه و آله(

صلى هللا (دعا رسول هللا » ...انما يريد هللا» :و لما نزلت ھذه االيه: تكوين لى واحده منھا احب الى من حمر النعم، الى ان قال
  .ھوالء اھلى: حسینا و قال و حسنا وعلیا و فاطمه ) علیه و آله

باسنادھما عن سعد انه نزل على رسول هللا  والطبرى في جامعه عند آيه التطھیر 147و  108ص  3و روى الحاكم في مستدركه ج 
  .رب ھوالء اھلى و اھل بیتى: فاطمه و ابنیھا تحت ثوبه، ثم قال الوحى، فادخل علیا و) صلى هللا علیه و آله(

في على ثالثا الن ) صلى هللا علیه و آله(هللا  لقد شھدت من رسول: اھد التنزيل باسناده عنه انه قال لمعاويه بالمدينهو في شو
  النعم، شھدته وقد اخذ يدى ابنیه الحسن والحسین و فاطمه وقد جار تكون لى واحده منھا احب الى من حمر

ھوالء اھل بیتى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم  اللھم:  تعالى و ھو يقولالى هللا.] »فالیه تجارون«: اى تضرع، كما قال تعالى ]
 للمباھله، لما مر) صلى هللا علیه و آله و سلم(بنفسه، و لعله كان عند خروج النبى  تطھیرا، و ھذا صريح في ان سعدا شھد ذلك

  .آنفا في حديث عائشه



في سبب امتناعه عن سب امیرالمؤمنین  مذى ان سعدا قال لمعاويهھذا وقد تقدم في آيه المباھله عن صحیح مسلم و جامع التر
علیا و  (صلى هللا علیه و آله و سلم(دعا رسول هللا . الخ» تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم فقل«انه لما نزل قوله تعالى ) علیه السالم(

ذكر ھنا انه قال له نزول كلتا اآليتین، و ان قول  و مقتضى الجمع بین ذلك و ما. اللھم ھوالء اھلى: فاطمه و حسنا و حسینا و قال
ثالث على ذكر  بعد كلتیھما، فاختصره الرواه فذكر بعضھم آيه التطھیر و آخر آيه المباھله، واقتصر كان) صلى هللا علیه و آله(النبى 

  نزول
ت مرتین، فاكتفي سعد في كل مره كان و يحتمل ان قضیه معاويه مع سعد. الوحى، كما مر عن مستدرك الحاكم و جامع الطبرى
بھوالء االربعه، ) صلى هللا علیه و آله و سلم(آيه المباھله على حصر اھله  بذكر احدى اآليتین، و على كل يدل ما تقدم منه في

  .(علیھم السالم(ايضا، و دلیال على اختصاصھا بھم  محاله تفسیرا اليه التطھیر فیكون ال
انما يريد «): عز و جل(العوفي عنه في قول هللا  ففى شواھد التنزيل باسانید عن عطیه) ى هللا عنهرض(ابوسعید الخدرى : و منھم

علیھم  ثم ادار) علیھم السالم(علیا و فاطمه والحسن والحسین ) صلى هللا علیه و آله و سلم) جمع رسول هللا: اآليه قال» ...هللا
  في تاريخ بغداد لرجس و طھرھم تطھیرا، و نحوهھوالء اھل بیتى اللھم اذھب عنھم ا: الكساء، فقال

  [.(صلى هللا علیه و آله و سلم(باسناده عنه عن النبى  278ص  10ج  ]
يوم ام سلمه فنزول جبرئیل على رسول هللا  كان: اخرج ابن مردويه والخطیب عن ابى سعید قال: و في الدر المنثور للسیوطى قال

 فدعا بحسن و حسین و فاطمه و على، فضمھم الیه و نشر علیھم الثوب» ...يريد هللا انما« بھذه اآليه) صلى هللا علیه و آله(
و : طھرھم تطھیرا، قالت ام سلمه اللھم ھوالء اھل بیتى، اللھم اذھب عنھم الرجس و: والحجاب على ام سلمه مضروب، ثم قال

عن ابى سعید خبران آخران في اختصاص اآليه بھم عند ذكر و ياتى . خیر انت على مكانك و انك على: انا معھم يا نبى هللا، قال
  .تمام النصوص

فقد روى بصوره مفصله مبسوطه عن فاطمه  و ممن روى من الصحابه قضیه حديث الكساء اصحابه الذين نزلت فیھم اآليه المباركه،
بذكره في محافلھم و يتوسلون به الى هللا  معروف عند الشیعه االمامیه، يتبركون و ھو بتلك الصوره) سالم هللا علیھا(الزھراء 

  في حوائجھم و شدائدھم، تعالى
  و نظمه جمع من الشعراء بالعربیه والفارسیه

العربیه و ممن نظمه بالفارسیه الشاعر المخلص  اورد السید العالم محیى الدين الغريفي في رساله آيه التطھیر عده منظوماته ]
  :اولهالمعروف بوفائى كما في ديوانه 
  [كه بى واھمه گويش با ھمه -حديثى است از حضرت فاطمه

المنتخب مرسال، و اورده الفقیه البارع السید  و قد رواه الشیخ الجلیل المتتبع فخر الدين الطريحى صاحب مجمع البحرين في كتابه
الجزء الثانى من احقاق الحق مسندا  في آخر تعالیقه على) تغمده هللا برضوانه(قم  شھاب الدين النجفي المرعشى نزيل مدينه

  العلوم وقد نقل ذلك عن كتاب عوالم) سالم هللا علیھا(جابر بن عبدهللا االنصارى عن الزھراء  الى
بحار االنوار، و كتابه العوالم كبیر جدا على غرار  للشیخ المتبحر عبدهللا بن نور الدين البحرانى تلمیذ المجلسى و معینه في تالیف ]

البافقى في  و اجزائه المخطوطه نادره الوجود، و ذكر الشیخ) علیه السالم(اال مقتل الحسین  ر، و لم يطبع منه قبل ذلكالبحا
سلیمان، و ان ھذا الحديث مذكور في جزئه الحادى عشر  رسالته المذكوره ان سبعین جزءا منھا موجوده في بلده يزد بمكتبه میرزا

مع  وقد وقف اخیرا بعض االفاضل بمدينه قم على بعض نسخ الكتاب، فطبع عده اجزائه) علیھا سالم هللا(في احوال سیده النساء 
نسخه اخرى من ھذا الجزء و فیه الحديث  التحقیق بصوره حسنه منھا الجزء الحادى عشر، و لیس فیه ھذا الحديث، ثم وقف على

 فیھا الحديث ايضا، فجزاه هللا تعالى عن اھل بیت نبیه خیرا باالوفست عین الصفحه التى مسندا بھامشھا، فطبعه ثانیا و طبع فیه
العالمین الجلیلین الشیخ محمد تقى  بواسطه).] علیھم السالم(حیث اشاد مدرسه باسم االمام المھدى لتحقیق و جمع آثارھم 

  البافقى الیزدى، والشیخ محمد الصدوقى الیزدى
اللمعه والقوانین، ثم انتقل الى بلده يزد علما  ده قم و مدرسا بھا، و قرات عندهھذا الشیخ الجلیل كان في السابق مقیما في بل ]

 الجمعه الى ان اغتیل في الیوم العاشر من شھر رمضان سنه الف و اثنتین واربعمائه بعد بھا و من المجاھدين، واخیرا كان امام
  (رحمھما هللا تعالى).] (رحمه هللا تعالى) االمام الخمینىصاله في سبیل االسالم في اعوام الثوره االسالمیه االيرانیه بقیاده 

  .الكتاب في رسالتھما الیه، ولكنه ذكر في رساله الصدوقى ان الحديث و اسناده مكتوب في ھامش
جلیا وقد بان ذلك ) علیھم السالم(المذكورين  و لما كانت العظمه واالھتمام الصل القضیه، و ھو نزول آيه التطھیر للخمسه: اقول

طريق العتره الطاھره و غیرھم بحیث المجال فیه الرتیاب احد غیر مكابر، اجملنا عن  بالصحاح الصريحه والنصوص المستفیضه من
تلك الصوره من الفضائل العظیمه لھوالء  السند المشار الیه لھذا الخبر والبحث حوله لثبوت مھمته بدون ذلك و سائر ما تضمنه نقل

علیھم (ھذا في مجالس شیعتھم قد ثبت ايضا في سائر االخبار الوارده عنھم  الى و بركات ذكر حديثھمالخمسه عند هللا تع
  والزيارات و غیرھا من المولفات مر بعضھا في الباب الثانى من ھذه الرساله، كما ان اشتھار متنه في كتب االدعیه وقد) السالم

الكساء سماھا مجمع االنوار، و اورد في  رساله مفصله في حديث) هللاحفظه (الف الفاضل المحترم السید حسین الكرمانى  ]
 اغنانا عن نقله بطوله في ھذا.] بالفارسیه بما ينبغى من التحقیق و ساعده التوفیق اولھا متنه العربى بالسند المذكور، ثم شرحه

  .المختصر
على الصحابه في شتى مواقف، فلم ينكر علیه  و احتجاجه به ايضا روايه اصل الحديث) علیه السالم(و ورد عن االمام امیرالمؤمنین 

فضائله على ابى بكر الفضلیته و اولويته منه بالخالفه، كما رواه شیخنا الصدوق  احد منھم، فتاره احتج به في سائر خصائصه و
  في كتابه الخصال) الرحمه علیه(
الطبرسى مرسال، و اورده عنھما في البحار في  و نحوه في احتجاج) معلیه السال(في ابواب االربعین باسناده عن االمام الصادق  ]

الھلى و  انشدك با) الى و: فقال له.] على ابى بكر في امر البیعه) علیه السالم(احتجاجه  المجلد الثامن من طبعته القديمه باب
  ولدى آيه التطھیر من

صلى هللا (فانشدك با) انا صاحب دعوه رسول هللا  :(علیه السالم(قال  الرجس ام لك و الھل بیتك قال ابوبكر بل لك و الھل بیتك،
  .بل انت واھلك و ولدك: يوم الكساء اللھم ھوالء اھلى الیك ال الى النار ام انت، قال و اھلى وولدى) علیه و آله و سلم

و ) سالم هللا علیھا(ھا ابوبكر من يد الصديقه انتزع واخرى احتج به على ابى بكر ايضا بمحضر المھاجرين واالنصار في امر فدك، حیث
يريد هللا  انما«) عز و جل(في جمله كالمه اخبرنى عن قول هللا ) علیه السالم(له امیرالمؤمنین  لم يقبل منھا دعواھا النحله فقال

شاھدين شھدا على فاطمه فلو ان ): علیه السالم) بل فیكم، فقال: الخ فیمن نزلت فینا ام في غیرنا، قال» لیذھب عنكم الرجس
 كنت اذا عندهللا من الكافرين): علیه السالم(الحد كما اقیم على سائر المسلمین، قال  اقیم علیھا: بفاحشه ما كنت صانعا، قال

  رسوله ان جعل لھا فدكا و قبضته الخ النك رددت شھاده هللا لھا بالطھاره و قبلت شھاده الناس علیھا كما رددت حكم هللا و
» وآت ذا القربى حقه«في سوره الروم  في تفسیره عند قوله تعالى) رحمه هللا(واه الشیخ الجلیل على بن ابراھیم القمى ر ]

في امر فدك، و نحوه في احتجاج الطبرسى ) علیه السالم(حكاه عن على  في كالم) علیه السالم(باسناده الصحیح عن الصادق 
  [.في فدك البحار عن ھذه المصادر في المجلد المذكور باب نزول اآلياتللشیخ الصدوق، و رواه في  و كتاب العلل

  في خصاله) هللا رحمه(و ثالثه يوم الشورى على اصحابھا الحقیته منھم بالبیعه، فقد روى الصدوق 
و ھو ) علیه السالم(يوم الشورى، فسمعت علیا  كنت في البیت: باسناده عن عامر بن واثله، قال.] في ابواب االربعین و ما فوقه ]

خصائصه  واالحتجاج علیھم بكثیر من) صلى هللا علیه و آله و سلم(الخالفه بعد رسول هللا  يقول فذكر دعوى االحقیقه واالولويه بامر
  المعلومه، من جملتھا انه

صلى هللا علیه و آله و (ول هللا فاخذ رس. الخ» لیذھب انما يريد هللا«: نشدتكم با) ھل فیكم احد انزل هللا فیه آيه التطھیر: قال
 يا رب ھوالء اھل بیتى فاذھب عنھم: ثم قال) علیھم السالم(فاطمه والحسن والحسین  كساءا خیبريا فضمنى فیه و) سلم

  .اللھم ال: الرجس و طھرھم تطھیرا، قالوا
اد آخر عن ابى الطفیل عامر بن واثله، باسن و روى الحافظ الحنفي ابو المويد الخوارزمى في مناقبه في الفصل التاسع عشر منه

  في البیت) علیه السالم(كنت مع على : قال



فلما اجتمعوا : ذر روى عن ابى الطفیل قال و في االمالى بعد حديث ابى. يعنى على باب البیت، كما رواه الخوارزمى بعد ذلك ]
 ان يدخلوا بیتا و يغلقوا علیھم بابه، و اليدخل علیھم احدان عمر بن الخطاب امرھم  اجلسونى على الباب ارد عنھم الناس، وقد ورد

ال يستطیع عربیكم و العجیمكم تغییر ذلك،  الحتجن علیكم بما: يوم الشورى و سمعته يقول لھم.] اال ابنه عبدهللا حتى تتم بیعتھم
  .اللھم ال: غیرى قالوا. الخ» يد هللانما ير«: انزل هللا فیه آيه التطھیر، حیث قال فانشدكم با) ھل فیكم احد: الى ان قال

ذاك الیوم طويال باالسناد يرفعه الى  طبعه النف حديث المناشده في 159ص  2في امالیه ج ) رحمه هللا(و روى شیخنا الطوسى 
 انما«: هللا تعالىفھل فیكم احد انزل هللا فیه آيه التطھیر حیث يقول ): علیه السالم) فمما ذكر فیه انه قال) رضى هللا عنه(ابى ذر 

فھل فیكم : بعد عده اخرى من فضائله) السالم علیه(ال، ثم قال : غیرى و زوجتى وابنى قالوا. الخ» يريد هللا لیذھب عنكم الرجس
 :و قال) علیھم السالم(ثوبه وانا تحت الثوب و فاطمه والحسن والحسین ) آله و سلم صلى هللا علیه و(احد طرح علیه رسول هللا 

اال ان لفظه ) علیه السالم(عن االمام الباقر  و نحوه في احتجاج الطبرسى. ال: انا واھل بیتى الیك ال الى النار غیرى، قالوا اللھم
  في

  .ال: غیرى؟ قالوا نشدتكم با) ھل فیكم احد اذھب هللا عنه الرجس و طھره تطھیرا: الجمله االولى قال
لحقه ببعض فضائله الموجبه الختصاصه  في ذاك الیوم و احتجاجه) علیه السالم(واعلم ان اصل حديث المناشده من االمام 

  .واقعه الشورى بالخالفه عن غیره من اھم االثار و اثبتھا في
  و ابو االسود الدولى، كما في امالى الطوسى (صلى هللا علیه و آله و سلم(وقد رواه من غیر المذكورين ابو رافع مولى رسول هللا 

كنت على باب البیت : عن ابى االسود انه قال وقد حكى فیه) رحمه هللا.] (االسناد عنھما بعد حديث ابى ذر و ابى الطفیلرواه ب ]
 و ذكر ابن ابى الحديد في شرح قوله. حاجتھم ان يسمعوا الحوار الذى يجرى بین الجماعه الذى فیه جماعه الشورى انا و نفر معى

لھم بخصائصه التى بان بھا منھم و  ان منا شدته» لقد علمتم انى احق بھا من غیرى«النھج من  72في الخطبه ) علیه السالم)
اختلف النقل في تعديدھا قله و كثره وزياده و نقیصه، فراجع المصادر  من غیرھم في الجمله مستفیضه في الروايات، ولكن

  .لیقهالبحار باب الشورى من المجلد المتقدم ذكره آنفا في التع المذكوره او
اختالف الرواه عنھم في ضبطھا او نقلھا، و لذا  و من المعلوم ان ھذا االختالف اما الختالف الحاضرين في مقدار ما حفظوه، او

ابى الطفیل، و على كل فما ورد في لسان المیزان البن حجر في ترجمه الحارث بن محمد  اختلفت الروايات في مقدار ما نقل عن
الحديث، او حسن الظن الشديد  صل حديث المناشده في ذاك الیوم ناش من قله المراجعه والتتبع فيمن انكار ا 156ص  2 ج

  .باسالفھم، اعاذنا هللا تعالى من العصبیه
عثمان، وقد اجتمع كثیر من المھاجرين واالنصار  بآيه التطھیر ايام خالفه) علیه السالم(و من المواقف التى احتج فیه امیرالمؤمنین 

  ايھا الناس: في جمله من فضائله) السالم علیه(مسجد فتذاكروا فضلھم، فقال في ال
فاطمه و ابنى حسنا و حسینا، ثم القى علینا كساءا  فجمعنى و. االيه» انما يريد هللا«انزل في كتابه ) عز و جل(اتعلمون ان هللا 

  فدكیا
كون االختالف لتعدد القضیه، و ھذه الكلمه غیر  ام سلمه انه يمكنفي اكثر االخبار وصف الكساء بالخیبرى، وقد ذكرنا في اخبار  ]

 اللھم ھوالء اھل بیتى و لحمتى يولمنى ما يولمھم و يجرحنى: و قال.] عن كتاب االحتجاج مذكوره في كمال الدين و ال في البحار
انت الى خیر انما انزلت في وفي : فقالت و انا يا رسول هللا،: ما يجرحھم فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، فقالت ام سلمه

في الحتجاجه ) رحمه هللا(رواه الطبرسى . الحسین خاصه ولیس معنا احد غیرنا اخى و ابنتى فاطمه و ابنى و تسعه من ولد
على ) علیه السالم(احتجاجه  سلیم بن قیس الھاللى، والصدوق في كمال الدين باالسناد عنه، و اورده في البحار باب مرسال عن

  .المھاجرين واالنصار من المجلد المذكور
فقال لھما ) علیه السالم(الدرداء بكتاب الى االمام  و من تلك المواقف ايام صفین، وقد ارسل معاويه بن ابى سفیان ابا ھريره و ابا

في كتابه، الى  علمون ان هللا انزلايھا الناس ات): علیه السالم(كان عنده جمع من اصحابه، فمما قال  كالما طويال لیبلغاه معاويه، و
  آخر ما في الخبر المتقدم باختالف يسیر في بعض الفاظه

سلیم بن قیس، و عن عمر بن ابى سلمه، و  رواه الشیخ الجلیل النعمانى في كتاب الغیبه في الباب الرابع باسناده عن كتاب ]
، وقد ورد في كلیھما .] ى معاويه عن كتاب سلیم و غیبه النعمانىال) علیه السالم) رواه في البحار في المجلد المذكور باب كتبه

) صلى هللا علیه و آله و سلم(هللا  تشھد ان ام سلمه حدثتنا بذلك، فسالنا رسول: ذلك ان الجماعه الحاضرين قالوا كلھم بعد
  .فحدثنا به كما حدثتنا به ام سلمه

  و روى الثقفي في كتاب الغارات
  كتب الى) السالم علیه(ان علیا .] عنه في البحار في الباب المذكور آنفا و رواه 195ص  1ج  ]

  .الرجس و طھرھم تطھیرا و نحن اھل البیت الذين اذھب هللا عنھم: معاويه و نقل الكتاب بطوله وقد ذكر فیه
كتب : باالسناد انه قال ابن عباسبعد الماه  في كتاب الیقین الباب الثانى والعشرين) رحمه هللا تعالى(و روى السید ابن طاووس 

 :شیعته من الشام ان معاويه و عمرو بن العاص و اضرابھما اجتمعوا فذكروه و عابوه، قال بعض) علیه السالم(الى امیرالمؤمنین 
صلى هللا (النسمه لقد قرنت برسول هللا  والذى فلق الحبه و برا: كالما من جملته) علیه السالم(فدخلت علیه بالكوفه لیال فقال 

  .«يريد هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت انما«): عز و جل(حیث يقول ) علیه و آله و سلم
لقد علم ): علیه السالم(امیرالمؤمنین  في الخصال ابواب السبعین باالسناد عن مكحول انه قال) رحمه هللا(و روى الصدوق 

انه لیس فیھم رجل له منقبه اال وقد شركته فیھا و فضلته، ولى ) آله و سلم صلى هللا علیه و(المستحفظون من اصحاب النبى 
نام و نومنى و ) آله و سلم صلى هللا علیه و(واما السبعون فان رسول هللا : لم يشركنى فیھا احد منھم، الى ان قال سبعون منقبه

انما يريد هللا لیذھب عنكم «تعالى فینا  قطوانیه، فانزل هللا تبارك و زوجتى فاطمه و ابنى الحسن والحسین والقى علینا عبائه
علیه (علیه من كالم على  انا منكم يا محمد فكان سادسنا جبرئیل، ھذا ما عثرنا): علیه السالم(و قال جبرئیل  اآليه،» الرجس
  .في تاويل آيه التطھیر) السالم

لالصطالح و كان يوما مشھودا عظیما بكثره  اويهفقد خطب خطبه طويله جلیله يوم اجتمع بمع) علیه السالم(و اما االمام الحسن 
عنا  انا اھل بیت اكرمنا هللا باالسالم واخترانا و اصطفانا و اجتبانا فاذھب: والشھاده الناس و الموقعیه الساسیه، فقال بعد الحمد

  وعیبهطھرنا من كل افن  الرجس و طھرنا تطھیرا، والرجس ھو الشك فال نشك في هللا الحق و دينه ابدا، و
وقد قال هللا تعالى ): علیھم السالم(البیت  مخلصین الى آدم نعمه منه، ثم قال بعد عده كلمات في تفضیل امیرالمؤمنین و اھل

نفسه  انا واخى وامى وابى، فجللنا و) صلى هللا علیه و آله و سلم(التطھیر جمعنا رسول هللا  فلما نزلت آيه. الخ» انما يريد هللا«
و ھوالء اھلى و عترتى، فاذھب عنھم  اللھم ھوالء اھل بیتى: سلمه خیبرى، و ذلك في حجرتھا و يومھا، فقالفي كساء الم 

: لھا) صلى هللا علیه و آله و سلم(ادخل معھم يا رسول هللا، فقال ): عنھا رضى هللا(الرجس و طھرھم تطھیرا، فقالت ام سلمه 
) صلى هللا علیه و آله و سلم) عنك، ولكنھا خاصه لى و لھم، ثم مكث رسول هللا انت على خیر و الى خیر و ما ارضانى يرحمك هللا

الصاله يرحمكم هللا انما يريد هللا لیذھب : كل يوم عند طلوع الفجر فیقول بعد ذلك بقیه عمره حتى قبضه هللا تعالى الیه، ياتینا
طبعه النجف باسناده عن  177ص  2في امالیه ج ) رحمه هللا(اھل البیت و يطھركم تطھیرا، رواه شیخنا الطوسى  عنكم الرجس

  .التنزيل بدون ذكر الخطبه و نحوه في شواھد) علیھم السالم(جعفر بن محمد عن آبائه 
فقال بعد الحمد والثناء على هللا تعالى  بالكوفه بعد شھاده ابیه، و ھى ايضا خطبه مھمه في موقع عظیم،) علیه السالم(و خطب 

بما كان له من العظمه، ايھا الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا  و مدحه) علیه السالم(منین و ذكر امیرالمؤ
اھل البیت الذى اذھب هللا عنھم الرجس و  انا ابن البشیر، انا ابن النذير، وانا ابن الداعى الى هللا، وانا من: الى ان قال الحسن،

  .طھرھم تطھیرا
  باالسناد عن ابى 276ص  1االمالى ج  رواه الشیخ الطوسى في

  (علیه السالم(الطفیل والحاكم النیشابورى في مستدركه باسناده عن االمام السجاد 
الفوائد للكراجكى باختصار في بعض رجاله و  عن كنز) علیھم السالم(باب معنى آل محمد  25و رواه بھذا االسناد في البحار ج  ]

ارشاده  في) رحمه هللا(و رواه شیخنا المفید .] والظاھر انه بصیغه المتكلم وحده» البیت نا من اھلا«لفظ الحديث في ھذه الخطبه 



من الجزء ) علیه السالم(االمام الحسن  عن ابى مخنف باسناده عن ابى اسحاق السبیعى و غیره، و رواه في البحار باب خطب
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) علیه السالم(خرج الحسن : جمیله، قال ضا الھل الكوفه كما في شواھد التنزيل عند آيه التطھیر باسناده عن ابىو خطب اي
  يصلى بالناس و ھو بالكوفه

فطعن .] بالكوفه ھنا كورتھا المسماه بالعراق كانت بساباط مدائن و ھى معروفه، فالمراد) علیه السالم(قضیه الطعن في فخذه  ]
الذين  يا اھل العراق اتقوا هللا فینا فانا امرائكم و ضیفانكم و اھل البیت: هللا، ثم قال جر فمرض شھرين، ثم خرج فحمدفي فخذه بخن

سمعت الحسن بن : باسناده عن ھالل بن يساف قال و رواه ايضا. الخ» انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس«سمى هللا في كتابه 
قال هللا  يا اھل الكوفه اتقوا هللا فینا فاذا امرائكم و انا ضیفانكم و نحن اھل البیت الذين :قولو ھو يخطب و ي) علیھماالسالم(على 

  .من يومئذ، ولیس في ھذا ذكر للطعن بالخنجر فما رايت يوما قط اكثر باكیا: قال يعنى ھالل. الخ» انما يريد هللا«تعالى 
علیه (العاص لقى االمام الحسن  ر عن المدائنى ان عمرو بنطبعه مص 10ص  4و حكى ابن ابى الحديد في شرح النھج ج 

  يقوم اال بك و بابیك، فقد رايت هللا يا حسن زعمت ان الدين ال: في الطواف فقال له) السالم
اك عنى اي: بما ھو اھله، و ذكر في آخر كالمه) السالم علیه(اقامه بمعاويه، فجعله راسیا بعد میله الى آخر ھذيانه، فاجابه االمام 

  .اذھب هللا عنا الرجس و طھرنا تطھیرا، فافحم عمرو وانصرف كئیبا فانك رجس و نحن اھل بیت الطھاره
المدينه بعد موت معاويه، فروى الخوارزمى في  لمروان بن الحكم في) علیه السالم(وقد ورد نحو ھذا الكالم عن االمام الحسین 

اذا  على االسالم السالم: و قال) علیه السالم(م ان يبايع يزيد بن معاويه فاسترجع لالما مقتله في فصله التاسع انه اشار مروان
تفارقنى حتى تبايع صاغرا فانكم آل ابى تراب قد  ال: بلیت االمه براع مثل يزيد، ثم جرى بینھما الكالم الى ان غضب مروان و قال

 الیك عنى فانك رجس): علیه السالم(وكم، فقال الحسین سفیان، و حقیق علیھم ان يبغض ملئتم شحناء و اشربتم بغض آل ابى
فنكس مروان » اھل البیت و يطھركم تطھیرا انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس«وانى من اھل بیت الطھاره قد انزل هللا تعالى فینا 

  .راسه و لم ينطق
العظمى اخته المكرمه، و ذلك بعد  لمصائبثم احتذت حذوه واقتفت اثره واتمت حجته شقیقته الكبرى و شريكته في ا: اقول

الصبیان والنساء على اللعین عبیدهللا بن زياد في قصر االماره بالكوفه،  شھادته حینما ادخلھا الطغاه من االعداء مع اھلھا من
لنبوه و بھاء االمامه و لكن جالل ا متنكره في ارذل الثیاب لئال تعرف،) سالم هللا علیھا(باھله من اعیان العرب، فدخلت  والقصر غاص

حولھا من مجلالت النساء في كیفیه الورود واالنحیاز الى مكانھا حتى  مھابه العظمه والعفاف قد غضیھا بحیث امتازت عمن
بل و ثالثه، كما في عده  زياد في سلطانه الغاشم و فتحه الغرور، فسال عنھا فلم يحبه احد، فاعاد السوال ثانیه استلفت نظره ابن

  ر الحديث،مصاد
فاراد اللعین ان ) علیه السالم(امیرالمؤمنین  انھا زينب بنت: فقالت حینذاك بعض امائھا و نقل قولھا بعض الحاضرين من الرحال

بحجه  الحمد) الذى فضحكم و قتلكم واكذب احدوثتكم، فاجابتھا سلیله النبوه: شناعته، فقال يشمت بھا بكالم يرضاه الناس لتبرير
الحمد) الذى اكرمنا بنبیه : االشجان المحرقه، فقالت الم حق الھى في رحابه الصدر و اطمینان القلب مع ما كان فیه منبالغه و ك

بھذا  و طھرنا من الرجس تطھیرا، انما يفتضح الفاسق و يكذب الفاجر و ھو غیرنا، فعرضت) سلم صلى هللا علیه و آله و(محمد 
تدلیسه لم يفده و لم يوثر شیئا بل انقلب علیه اعاد  و كذبه و فجوره، فلما ان راى اللعین ان الكالم الى فضیحه ابن زياد و فسقه

: قالت رايت صنع هللا باخیك و اھل بیتك، فافحمته عقیله بنى ھاشم يحجه اخرى ابلغ من االول و كیف: الحوار بصوره احرى، و قال
آخر القضیه، و ھى معروفه في كتب المقتل والتاريخ  برزوا الى مضاجعھم الىما رايت اال جمیال، ھوالء قوم كتب هللا علیھم القتل ف

السید محمد  مقتل الخوارزمى، و في لفظ االخیر طھرنا بكتابه تطھیرا، و ) در العالمه المجید كارشاد المفید و تاريخ الطبرى و
  :الجزء االول من ديوانه المطبوع جديدا في قصیده عالیه كما في) تغمده هللا تعالى برضوانه(جمال الدين الھاشمى 

 ھى في و مضى يخاطبھا و يشمت و متسائال عنھا و رب مسائل امويه و رمى لزينب نظره فتسائل ابن زياد عنھا شامتا ·
  اضحوكه منھا العقیده تسخر و اذا يزيد و حمه و جیوشه جبروتھا فضحت امیه و ھى في و ھناك ادت للجھاد رساله

علويه فیھا  تتاثر حال لھا حتى العدى ھو بالجواب من المعرف اخبر تعبر كانت عن الحقد الدفین كرامه تفخربكرائم فیھا ال ·
  منھا العقیده تسخر اضحوكه اضحوكه منھا العقیده تسخر اقذر فاذا بھا من كل خزى الحقائق تظھر

ھوالء الخمسه، وقد كان البناء في نقل االخبار  یر فيھذا ما تیسر لى استقصاوه من روايه الصحابه لحديث الكساء و نزول آيه التطھ
التفصیل  لذا اقتصرت في كثیر منھا سیما في اخبار ام سلمه على مجرد االشاره، فعلى مريد على االختصار دون االطاله واالكثار، و

  و مزيد التحقیق مراجعه المطوالت
كبیرا في آيه التطھیر جمع فیه جمله ضافیه من  كتابا) سلمه هللا( الف صديقنا الفاضل المحترم السید على االبطحى االصفھانى ]

  .او المصادر المذكوره في االثناء. طبع منه جزان ضخمان، و ننتظر جزوه الثالث احاديث الفريقین الوارده في شانھا، وقد
ون من المتواترات المعنويه المفیده طبقه تك وقد وضح مما اوردناه ان النصوص الوارده في ذلك لكثرتھا و استفاضه طرقھا في كل

 االيه بھوالء المعصومین و تفضیلھم بھا على جمیع المسلمین لما صرح بذلك في بعضھا، و للقطع والیقین بھا، وان مفادھا تخصیص
ه علیھم و كسائه و لفه علیھم و قرائه االي اياھم مع نفسه الشريفه في) صلى هللا علیه و آله(لوضوح ان الحكمه في حصر النبى 

على ) رضى هللا عنھا(فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا، و منع زوجته ام سلمه  اللھم ھوالء اھل بیتى: دعائه لھم بقوله
  .و كرامتھا عنده عن الدخول معھم بل ردھا عن كونھا منھم بعد التماسھا لیست اال ذلك جاللتھا

: قال) صلى هللا علیه و آله(الخدرى عن النبى  الدر المنثور عن ابى سعیدمضافا الى ما رواه الطبرى في تفسیره والسیوطى في 
و رواه ابن حجر في الصواعق عن احمد بن حنبل عن ابى . فاطمه والحسن والحسین نزلت ھذه االيه في خمسه في وفي على و

  .موقوفا، و عن الطبرانى عنه مرفوعا كما روى عنه بالوجھین في غیرھما من المصادر سعید
  كان بعد نزول اآليه) صلى هللا علیه و آله(و يويد ذلك ما ورد ان النبى 

الى ان قبضه هللا تعالى، كما » ...عنكم الرجس انما يريد هللا لیذھب«الصاله رحمكم هللا : ياتیھم في اوقات الصاله و يقوله لھم
حیث قال كان ) علیه السالم(عن على  88ص  1و نحوه في امالى الطوسى ج ) السالم علیه(تقدم في حديث االمام الحسن 

  .كل غداه فیقول الصلواه الخ ياتینا
  و عن انس بن مالك

و جامع الترمذى باب تفسیر  158ص  3و مستدرك الحاكم ج  259ص  3كما في تفسیر الطبرى عند اآليه و مسند ابن حنبل ج  ]
كان يمر ببیت فاطمه سته اشھر اذا خرج الى صلوه الفجر ) لیه و آلههللا ع صلى(انه .] ] سوره االحزاب و شواھد التنزيل و غیرھا

  .الى الصلوه سته اشھر كلما خرج: و في تفسیر الطبرى. »...انما يريد هللا«: الصاله يا اھل البیت :فیقول
  و عن ابى الحمراء

ذكره في االستیعاب ) یه و آله و سلمعل صلى هللا(اسمه ھالل بن الحارث او ابن ظفر معدود في الصحابه من موالى النبى  ]
و حديثه المذكور ) صلى هللا علیه و آله و سلم(انه خادم النبى : االسماء، و قال واالصابه في باب الكنى و في اسد الغابه في باب

.] خر مثل ذلكبعضھا سته اشھر و في آ عنه باسانید في تفسیر الطبرى و شواھد التنزيل واالصابه واالستیعاب، لكن ورد في مروى
نحوا من تسعه اشھر، فما مر يوم يخرج الى الصاله اال جاء الى باب على و  (صلى هللا علیه و آله(خدمت النبى : الصحابى قال
  .«...انما يريد هللا» السالم علیكم و رحمه هللا و بركاته، الصاله رحمكم هللا: بعضادتى الباب ثم يقول فاطمه، فاخذ

تسعه ) صلى هللا علیه و آله(شھدنا رسول هللا  فیما رواه السیوطى في الدر المنثور عنه، و فیه التصريح باناو نحوه عن ابن عباس 
  .كل صاله اشھر يفعل ذلك كل يوم خمس مرات عند وقت
لى هللا ص(بفاطمه جاء النبى ) علیه السالم) لما دخل على: قال) رضى هللا عنه(و في الدر المنثور ايضا عن ابى سعید الخدرى 

  اربعین) علیه و آله
رحمكم هللا انما يريد هللا االيه و نحوه في مناقب  الصلوه. السالم علیكم اھل البیت و رحمه هللا و بركاته: صباحا الى بابھا يقول

) و آله و سلم هصلى هللا علی(فیھما ايضا عن ابى سعید لما نزل قوله تعالى و امر اھلك بالصلوه كان  الخوارزمى و شواھد التنزيل و



هللا االيه و رواه الحافظ الگنجى في كفايه الطالب الباب  ياتى باب فاطمه و على تسعه اشھر فیقول الصلوه يرحمكم هللا انما يريد
  .بطرق شتى) علیه السالم(قال رواه محدث الشام في مناقب على  الماه و فیه ثمانیه اشھر و

اختالفھم فیما شھدوه، والمستفاد مما تقدم عن  الجل) صلى هللا علیه و آله(ده مروره قلت لعل االختالف بین ھذه االخبار في م
نحو تسعه اشھر،  انه كان من يوم نزول االيه الى ان قبضه هللا تعالى، فلعله كان ذلك) علیھماالسالم) امیرالمؤمنین واالمام الحسن

  .كما في اخبار ابن عباس و ابى الحمراء و ابى سعید الخدرى
تخصیص االيه يعترته المذكورين حتى  ببالغه المبین في) صلى هللا علیه و آله(و على كل حال يدل ذلك على اھتمام النبى 

في فضلھا، كما ان تكريره لقضیه الكساء حیث كانت مره في بیت فاطمه،  اليطمع احد من ازواجه و اقربائه في المشاركه لھم
ازواجه دخولھا في ھذه االيه  رھما كما تقدم، كان ايضا لھذه المھمه و لذا لم تدع احد منسلمه، و ثالثه في غی واخرى في بیت ام

اختصاصھا باولئك الخمسه معلوما مسلما لكن الم المومنین عائشه  مع كونھا في سیاق االيات الوارده في شوونھن، فلو لم يكن
ازواجه، و انھا  في لحافھا دون سائر) هللا علیه و آله صلى(عظیمه مثل ان الوحى ينزل على النبى  حیث ادعت لنفسھا فضائل

  فضائلھا ھذه االيه فتسبقه و نحو ذلك ايضا من) صلى هللا علیه و آله(كانت تسابق النبى 
  .وقد تقدم حديثھا في ذلك في محله لكنھا ذكرتھا في فضائل ھوالء الخمسه مع ما كان في نفسھا منھم من الھنات والھفوات

منھم ) صلى هللا علیه و آله(االيه بنساء النبى  فخصوا) علیھم السالم(ابتدع بعض التابعین من المنحرفین عن اھل البیت  اال انه قد
 والدر المنثور و غیرھما، و حكى عنه انه كان ينادى بذلك في االسواق، و مقاتل بن عكرمه مولى ابن عباس، كما في الطبرى

حكى عنه ان اآليه نزلت في بیت خالته  ازن، و عروه بن الزبیر كما في الدر المنثور، بلسلیمان كما في تفسیرى الثعلبى والخ
كما في شرح ) علیه السالم(ھذا الرجل من المنحرفین عن امیرالمؤمنین  عائشه على خالف جمیع النصوص المتقدمه، وقد كان

  .و كان عكرمه من الخوارج سیظھر علیكم رجل رحب البلعوم،) علیه السالم(عند قوله  ابن ابى الحديد
شان مقاتل كلمات عن اھل التراحم داله  في رسالته الكلمه الغراء في شانه و) قدس سره(وقد اورد المحقق المتتبع شرف الدين 
و حكى في الدر المنثور انه حكى عكرمه ھذا الراى عن ابن عباس ايضا، و ) السالم علیھم(على خبثھما و معاداتھما الھل البیت 

غیر واحد منھم على بن عبدهللا بن  نسبه باطله لما تقدم عن ابن عباس في عده اخبار من التصريح بخالف ذلك، وقد ورد عن ذهھ
حال فھذا الراى فاسد جدا، لمنافاته للنصوص الصحیحه الكثیره، و عدم  و على كل. عباس ان عكرمه كان يكذب على ابن عباس

المذكر في عنكم  بالنساء و عدم نص خارجى آخر يدل على ھذا االختصاص و منافاته لضمیرفي اللغه » البیت اھل«اختصاص لفظه 
  .و يطھركم

النصوص المتقدمه و نظروا الى نفس اآليه  نعم ھنا راى آخر ذكره بعض مفسرى العامه كالزمخشرى والرازى، حیث اعرضوا عن مفاد
  من جھه

  .ر اقربائه االقربینالسیاق واللغه، فذكروا انھا عامه لنسائه و سائ
و قرن في بیوتكن و قوله «: من قوله تعالى ان نظم االيات يقتضى ارتباط ھذه الجمله بما قبلھا و بعدھا: و تفصیل ذلك و توضیحه

سائر االيات التى تكون من ھذا القبیل مما ورد في القصص او االحكام، مضافا الى  كما في» و اذكرن ما يتلى في بیوتكن«: تعالى
كما قال هللا تعالى في خطاب  في التعلیل لما قبلھا، واھل البیت في اللغه و عرف العرب شامل المزوجه،» انما«لفظه  ھورظ

  .«اتعجمین من امر هللا رحمه هللا و بركاته علیكم اھل البیت قالوا«): علیه السالم(المالئكه لزوجه ابراھیم الخلیل 
كما في آيه ابراھیم، او لكون ) علیه و آله صلى هللا(للتغلیب اما باعتبار دخول النبى  و تذكیر ضمیر الجمع في عنكم و يطھركم
و اعمامه و بنى اعمامه، كما ورد انه لما استشھد ) علیھماالسالم(كالحسن والحسین  المراد باھل البیت جمیع اقربائه من اوالده

اولى وارجح فااليه ظاھره الشمول  و ھذا االحتمال. ھل بیتىانت اول شھید من ا: عمه عبیده بن الحارث يوم بدر قال له ابن
مطلق لھم زائدا على ما في غیرھا من اآليات الوارده في شان نسائه، وانما تدل  الزواجه واقربائه االقربین، لكن التدل على تفضیل

حیث ان معناه ان » يريد لیطھركم كنما يريد هللا لیجعل علیكم من حرج ول«: فضیله تعلیقیه، كقوله تعالى في آيه التیمم على
الصعید عند فقده لیس لمحض ان يكلفكم بما يشق علیكم بل لمصلحه ان  ايجاب الوضوء علیكم للصاله عند وجدان الماء و تیمم

ل هللا ذلك و تكلفتم له جع والصعید المدخل في الصاله التى ھى اعظم القربات ) تعالى، فالمراد انكم ان تحملتم يطھركم بالماء
  .لكم الطھاره بھما واتم علیكم نعمته للقرب بالعباده

تكلیف سائر النساء من االعراض عن زينه الدنیا  بامور زائده عن) صلى هللا علیه و آله(فمعنى ھذه اآليه ايضا ان تكلیف نساء النبى 
  والقرار في

في ھذه اآليات و غیرھا، كتحريم التزوج علیھن بعد  ا ذكره هللابیوتھن و ان يذكرن ما يتلى فیھا من آيات هللا والحكمه و غیر ذلك مم
عنه  تكلیفا مجردا لمحض انھن صرن ازواج النبى واردن هللا و رسوله، بل الجل ان ما نھین لیس) صلى هللا علیه و آله(الرسول 

وى واالحسان و اقامه الصاله وايتاء بكثره التق رجس لھن، او انه يمكن ان يستتبع ارجاسا في حقھن، فاراد هللا بذلك و بامرھن
  .تلك االرجاس و يطھرھن منھا الزكاه و تالوه اآليات ان يذھب عنھن

الناس ايضا كذلك، اذ جمیع المحرمات من  ولما كانت التكالیف العامه كلھا من النھى عن المحرمات واالمر بالعبادات في سائر
ان الصاله تنھى عن الفحشاء «: ن الشرك والوساوس، كما قال هللا تعالىم الفواحش والمنكرات ارجاس والعبادات كلھا تطھر

المومنین قد اراد هللا تطھیر قلوبھم  يعنى ان» اولئك الذين لم يرد هللا ان يطھر قلوبھم«: في الیھود او المنافقین و قال» والمنكر
هللا  صلى(اكثر من سائر النساء الجل احترامه ) علیه و آله صلى هللا(تطھیر نساء النبى  بايمانھم، فال محاله كان المراد بھذه االيه

و ظاھره و ان كان مفعوال لیطھركم، لكن لما  فانه مفعول مطلق جى ء به للمبالغه،» تطھیرا«كما يدل على ذلك قول ) علیه و آله
  .منه كان في المعنى مفعوال لكلیھما كان التطھیر عباره عن اذھاب الرجس او اعم

اآليات، فال محاله تحصل لھا الطھاره الكامله التى  فالمراد باآليه ان من تكلف منھن و اتت بما كلفھا هللا تعالى في ھذه و بالجمله
و قوله  «يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقیتن«: النساء، فھذه االيه مثل قوله تعالى وعدھا هللا زائدا على تطھیر سائر

لیس فیه تفضیل مطلق، وانما ھو تفضیل معلق  وھذا» ) و رسوله و تعمل صالحا نوتھا اجرھا مرتین و من يقنت منكم«: تعالى
  .على االتیان بما كلفه هللا تعالى

من اراده هللا تعالى تكوينا لتظھیر اولئك  واظن ان ھذا المعنى لآليه واضح، لكنه مغاير لما ھو المستفاد من النصوص المذكوره
نفسه الشريفه و اياھم في ) صلى هللا علیه و آله و سلم(يكن وجه لحصر النبى  الرجس عنھم مطلقا، واال لمالخمسه و اذھاب 

الدخول معھم و منعھا  قرائه اآليه علیھم و دعائه لھم بالخصوص على وجه ظاھر في االختصاص و حرص ام سلمه على كسائه و
  .عنه و غیر ذلك مما مر

االيات التى قبلھا و بعدھا، وانھا بالخصوص نزلت  لنصوص ان نزول ھذه االيه كان منحازا عن نزول سائرھذا مضافا الى ان صريح تلك ا
شھرا،  و بین ازواجه فھجرھن) صلى هللا علیه و آله(نزلت قبل ذلك لمشاجره وقعت بین النبى  في بیت ام سلمه مع كون ما قبلھا
  .خصوصیه عما قبلھا و بعدھا «تطھیرا -الى قوله -انما يريد هللا«: فالبد ان يكون لھذه الجمله من قوله

المقدسه الصحابه كرارا ان المراد باھل البیت المذكور  بسننه) صلى هللا علیه و آله(فالذى اراه انه لما نزلت ھذه الجمله بین النبى 
والشرك و  لظاھريه والمعنويه من الشكان المراد منھا طھارتھم بعنايه هللا تعالى من الفواحش ا فیھا نفسه و ھوالء االربعه، و

ان هللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراھیم و «: تعالى غیرھما من االرجاص، وانه تعالى فضلھم بذلك على سائر الناس على نحو قوله
واالخالص  ھدايهااليات الوارده في شوون االنبیاء و تفضیلھم بھا على سائر الخلق تكوينا بال و غیره من» آل عمران على العالمین

بوضع االيه ) صلى هللا علیه و آله(والدين، لكن امر النبى  واالصالح، فبذلك رشحھم لخالفته الكبرى و زعامه الناس في امور الدنیا
فعل ذلك لما راى  لیستفاد منھا بسننه ھذا المعنى الخاص، و بسیاقھا المعنى االول الشامل للنساء، وانما في سیاق آيات النساء

  المصالح النبويه في جمع االيات االلھیهمن 
  .و ترتیبھا، حیث انه اعرف بمغزاھا و مواقعھا

ايدى الظالمین من بنى امیه و اشیاعھم، و ذلك  و من مصالح ذلك انه ابقى لآليه بمعناھا الخاص الھل البیت، واحفظ لھا عن تناول
 میع شوون االسالم والمسلمین، فیلعبون بالدين و كتابه الكريم، و يعلم بتسلطھم على ج (صلى هللا علیه و آله(النه كان النبى 

» اريناك اال فتنه للناس والشجره الملعونه في القرآن و ما جعلنا الرويا التى«: يفتنون الناس عنھما لما اخبره هللا تعالى عنھم بقوله



 تفضیلھم على سائر الناس على حد كثیر لجھدواباھل بیته بحیث يستفاد منھا بوجه ظاھر  فانه لو امر بوضعھا في موضع خاص
فحملوا الناس ) علیه السالم(امیرالمؤمنین  بكل قواھم في تحريفھا و اسقاطھا من الكتاب، كما جھدوا في معاداه وصیه و اخیه

رتبته التى  المسلمین في شرق ارض االسالم و غربھا، و اسقاطه في اعین العامه عن كرھا على البرائه منه و سبه على منابر
صلى (البرو الفاجر بما ذكره النبى  هللا علیھا، و كما جھدوا في قتال عترته و سوق الناس الى قتلھم مع ما علم كل احد من رتبه

والتشديد في ايذائھم، ولم يكن ھذا بايسر من تحريف الكتاب، فكان وضع ھذه االيه  في االمر بمواالتھم و مودتھم) هللا علیه و آله
حیث ان حفظه و ان كان من هللا تعالى لكن  «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«: الموضع محققا و مصداقا لقومه تعالى ھذا في

 من الیھود والمنافقین والكفار قبل مبعثه و بعده كان من هللا تعالى) هللا علیه و آله صلى(باسبابه العاديه، كما ان حفظ النبى 
االسالم بعده من معرات المنافقین كان ايضا  و جھاده، و كذلك حفظ) صلى هللا علیه و آله(ھريه من تحذره المحاله، لكن باسباب ظا

 و في الحديث ابى هللا ان يجرى االشیاء) علیھم السالم(مصالحه الحسن و جھاد الحسین  من هللا تعالى لكن بصبر امیرالمؤمنین و
  اال باسباب

  [.(علیه السالم(ام من كتاب الحجه عن الصادق كما في الكافي باب معرفه االم ]
استعمال اللفظ الواحد فیھما و جوازه محل خالف معروف في  فعلى ما ذكرنا يجوز ان يكون المراد بااليه كال المعنیین و ال ضیر فیه اال

  .واحدجوازه خصوصا في ھذا المقام، اذ لیس اراده كال المعنیین في استعمال  علم االصول، والحق عندنا
ان اصل ھذا المعنى في نفسه حق  على انه يمكن ان يكون المعنى االول العام صوريا، ولیس بمراد من اللفظ حقیقه، حیث

فلو تخیل الناس ارادته من ھذه االيه لم ) صلى هللا علیه و آله(النبى  مستفاد من سائر االيات المتقدمه الوارده في شان نساء
  .يقدح في شى ء

لیس شى ء ابعد من : قال) علیه السالم(الباقر  ما رواه العیاشى في تفسیره في مقدمته عن زراره بن اعین عن االمام و يويد ذلك
 انما يريد هللا«: ينزل اولھا في شى ء و اوسطھا في شى ء و آخرھا في شى ء، ثم قال عقول الرجال من تفسیر القرآن ان االيه

من میالد «من ھذا القبیل، و قوله  من میالد الجاھلیه يعنى ان ھذه االيه» تطھیرا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و يطھركم
  .ياتى التفصیل في ذلك قريبا تفسیر للتطھیر و بیان لبعض مصاديقه، و» الجاھلیه

) هللا علیه و آله صلى(بايدينا كان بامر الرسول  ھذا كله على القول بان ترتیب االيات و وضع كل ما نزل منھا في مواضعھا الموجوده
  العامه، و يدل علیه ما رووه لكتاب الوحى، كما ھو المعروف بین

انھا آخر آيه » واتقوا يوما ترجعون فیه الى هللا» :والكشاف عند قوله تعالى. مثل ما رووه عن ابن عباس، كما في تفسیر الخازن ]
بعدھا  ضعھا على راس ماتین و ثمانین من سوره البقره، و عاش :فقال جبرئیل) و آله و سلم صلى هللا علیه(نزلت على رسول هللا 

االتقان في مساله جمع القرآن في الجزء االول عن  احدا و عشرين يوما، و حكى السیوطى في) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا 
ذلك  ه من اخبارھم الداله علىثم روى جمل) صلى هللا علیه و آله(االيات توقیفي من النبى  غیر واحد االجماع على ان ترتیب

  .تصريحا او اشاره
حملكم على ان عمدتم الى االنفال و ھى من  ما: ما رواه عن ابن حنبل و ابى داود و غیرھما عن ابن عباس قال قلت لعثمان: منھا

 و وضعتموھا في السبع» مبسم هللا الرحمن الرحی«ففرنتم بینھما و لم تكتبوا بینھا سطر  المثانى، والى برائه و ھى من المئین،
العدد، فكان اذا انزل علیه الشى ء دعا بعض من  تنزل علیه السوره ذات) صلى هللا علیه و آله(كان رسول هللا : الطوال، فقال عثمان

برائه  كانت السوره التى يذكر فیھا كذا و كذا، و كانت االنفال من اوائل ما نزل بالمدينه، و ضعوا ھوالء االيات في: كان يكتب فیقول
و لم يبین لنا انھا ) صلى هللا علیه و آله و سلم) من آخر ما نزل من القرآن، و كانت قصتھا شبیھه بقصتھا، فظننت انھا منھا، فقبض

  .«بسم هللا الرحمن الرحیم«لم اكتب بینھما  منھا، فمن اجل ذلك قرنت بینھما و
االيات و كذابین جمالت آيه واحده، مع انه ربما  لخاص والربط اللطیف بینو يدل على ذلك ايضا ما ھو المحسوس من النظم ا: اقول

نزل في  فانه» ان هللا يحب التوابین و يحب المتطھرين«: الجمله االخرى، كما في قوله تعالى كان بعضھا مستقال في النزول عن
فمن كان به «: و قوله تعالى» ...ونك عن المحیضيسئل و«: البراء بن معرور وقد استنجى بالماء، وقد وقع ذلك في ذيل قوله تعالى

واتموا » :فانه نزل في كعب بن عجره ايام الحديبیه، وقد وقع في ذيل قوله تعالى» صدقه او نسك اذى من راسه ففديه من صیام او
فراجع تفسیر ) ماالسالمعلیھ(جعفر و ابى عبدهللا  وانما نزل ھذا بالمدينه كما يظھر من نصین صحیحین عن ابى» الحج والعمره )

سنین  تمتع بالعمره الى الحج فما استیسر من الھدى نزل في حجه الوداع بعد الحديبیه بثالث البرھان و قوله تعالى بعدھما فمن
  في ذلك، [.الى غیر ذلك، و ھذا النحو من النظم والربط اليقدر علیه من تولى جمع القرآن

و ھذا ھو المختار عندى واما بناءا على القول  في المحافظه على وحى هللا،)  علیه و آلهصلى هللا(مضافا الى انه الموافق لحكمته 
  صلى هللا علیه و آله(من الصحابه لجمع القرآن بعد الرسول  بان ھذا الترتیب الموجود كان ممن ولى

  .فاالمر اوضح واسھل) و سلم
فانه بمقتضى » نعمتى و رضیت لكم االسالم دينا م دينكم واتممت علیكمالیوم اكملت لك«: و مثل ھذه االيه فیما ذكر قوله تعالى

 ولكن وضع بین تحريم المیته على الناس و تحلیلھا) علیه السالم(واليه امیرالمؤمنین  النصوص المستفیضه نزل يوم الغدير في
تضى النصوص انھا مدنیه نزلت في على و مق للمضطر، و كذا آيه الموده االتى ذكرھا ھنا و آيات االبرار في سوره ھل اتى، فان

وضعت في االيات المكیه لحكم نبويه مثل ما ذكرناه آنفا كما روى ذلك في  ولكن) علیھم السالم(فاطمه والحسن والحسین 
القرآن بالنسبه الى قوله  على زنديق في آى متشابھه من) علیه السالم(الطبرسى في حديث احتجاج امیرالمؤمنین  احتجاج

  .ى انما ولیكم هللا و رسوله والذين آمنوا الختعال
ھو اراده هللا تعالى تكوينا الذھاب الرجس عنھم  االول ذكرنا ان المراد بااليه بمقتضى النصوص المتقدمه انما: بقى الكالم في امرين

فعلى  وهللا ذو الفضل العظیم، تفضیال لھم على العالمین، و ذلك فضل هللا يوتیه من يشاء و تطھیرھم تفضال منه تعالى علیھم، و
روايات ان هللا تعالى اذھب عنھم الرجس و طھرھم  اراده هللا تعالى على ھذا الوجه واقعه المحاله كما تقدم في عده: ھذا نقول

الرجس و  اللھم ان ھوالء اھل بیتى فاذھب عنھم: دعا لھم بقوله) صلى هللا علیه و آله(النبى  تطھیرا، و ال ينافیه ما تقدم من ان
تعالى اجابه له كما ھو الظاھر من بعض النصوص، و ذكره  طھرھم تطھیرا، الحتمال انه كان ھذا الدعاء قبل نزول االيه، فانزلھا هللا

  في كتاب الشافي (رضى هللا عنه(السید المرتضى 
ع التلخیص بالنجف االشرف و طب من تلخیصه، و ھما مطبوعان معا بطبعه عجمیه قديمه، 375من الشافي و ص  181في ص  ]

الكتابان من تراث الشیعه االمامیه و مآثرھا المكنونه، و فیھما تحقیقات  منه، و ھذان 252ص  2ايضا حديدا، و ما ذكر موجود في ج 
  .في تلخیصه) رحمه هللا(و الشیخ الطوسى .] مسائل االمامه ينبغى االمعان فیھا واسعه في

انه كاشف عن رغبته و شوقه الى الموعود او  عد نزول االيه يمكن ان يكون شكرا ) تعالى، حیثعلى ان دعائه على تقدير كونه ب
 ارادته علیھم بعد ذلك في المواقع التى يعرض لھم الخطاء فیعصمھم بدعائه، وقد كان مثل كان دعائه شرطا عند هللا تعالى لوقوع

و اذ يعدكم هللا احدى «: فقال) علیه و آله صلى هللا(على لسان النبى ذلك في قضیه بدر حیث ان هللا تعالى وعد المسلمین نصره 
بمصارع  اصحابه) صلى هللا علیه و آله(واخبر » ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين و يريد هللا«: و قال» الطائفتین انھا لكم

اصحابه فیجترووا على القتال، و مع ذلك لما عباھم  به المشركین قبل ورودھم ببدر، و اراه هللا المشركین في منامه قلیال لیخبر
بن  من النصر، كما في سیره ابن ھشام، و زاد علیه في مغازى الواقدى انه قال له عبدهللا للقتال فزع الى ربه يناشده ما وعده

  .خلف المیعادان هللا ال ي يا ابن رواجه اال انشد هللا وعده؟: ان هللا اجل واعظم من ان تنشده، فقال: رواحه
: قال) صلى هللا علیه و آله و سلم(االنفال انه  في سوره» اذ تستیغیثون ربكم«: و روى في تفسیر مجمع البیان عند قوله تعالى

 على رمز خاص في دعائه، فتكون آيه التطھیر ايضا كذلك، كدعاء مالئكه هللا المقربین اللھم انجز لى ما وعدتنى، فھذا يدل
والتعبیر في االيه لھذه االراده بصیغه المضارع  .الخ. »ربنا وادخلھم جنات عدن التى وعدتھم«م في سوره المومن للمومنین بقولھ

  المراد اذھاب الرجس عنھم لما يتفق لھم في التالى من مواقع الزلل والعصیان، و ذلك الن دون الماضى الجل االستمرار و شمول
الظاھريه و ما حرمه هللا تعالى من  في المعارف والوساوس الشیطانیه والفواحش بالرجس مطلق االقذار المعنويه من الشك

انه ) علیه السالم(المفسرون من غیرھم، فقد تقدم في حديث االمام الحسن  الذنوب، كما صرح به في النصوص االمامیه، و ذكره
  .آدم نعمه منه ن و عیبه مخلصین الىھو الشك، فالنشك في هللا الحق و دينه ابدا، و طھرنا من كل اف والرجس: قال



في حديث تقدم صدره في احاديث ام ) السالم علیه(في الكافي باسناده الصحیح عن االمام الصادق ) رحمه هللا(و روى الكلینى 
 ثله في تفسیرو م. والرجس ھو الشك وهللا النشك في ربنا ابدا: بالنحو المتقدم، ثم قال انه ذكر نزول االيه) رضى هللا عنھا(سلمه 

ايضا في باب المصافحه من كتاب االيمان  و في الكافي. و لفظه النشك في ديننا ابدا) علیه السالم(العیاشى عن االمام الباقر 
و انا النوصف و كیف يوصف قوم رفع هللا عنھم الرجس و : قال) علیه السالم) والكفر في حديث صحیح عن ابى جعفر الباقر

لكل طاعه و عباده ) سبحانه،  ذكر فیھا الشك فقط النه اصل كل عیب و عصیان و طھاره القلب منه مستلزمهولعله انما  .ھوالشك
): علیه السالم(بنور هللا تعالى و ھو الیقین الحاصل في قلبه و لذا قال االمام  وقد توصل صاحبه الى درجه العصمه، فانه ينظر حینئذ

  .النوصف انا
عن كتاب كنز الفوائد عن جعفر بن محمد  من الطبعه الجديده 25من الجزء ) علیھم السالم(ى آل محمد و روى في البحار باب معن

 انما يريد هللا لیذھب«: يقول في كتابه) عز و جل(البیت و كیف اليكون كذلك وهللا  ان هللا فضلنا اھل: قال) علیھم السالم(عن على 
  .فنجن على منھاج الحق ھرنا من الفواحش ما ظھر منھا و ما بطن،فقد ط» عنكم الرجس اھل البیت و يطھركم تطھیرا

  يقول هللا تعالى: و قال الطبرى في تفسیر االيه من كتابه جامع البیان
و يطھركم من الدنس الذى الذى ) و سلم صلى هللا علیه و آله(انما يريد هللا لیذھب عنكم السوء والفحشاء يا اھل بیت محمد 

لیذھب عنكم الرجس اى يزيل عنكم الذنوب و يطھركم تطھیرا اى : الرازى قال و في تفسیر. ى هللا تطھیرايكون في اھل معاص
  الى غیر ذلك من كلماتھم. الكرامه يلبسكم خلق

  .في خبر العیاشى تطھیرھم من میالد الجاھلیه و مر قريبا).] رحمه هللا(راجع لھا الى رساله الكلمه الغراء للمحقق شرف الدين  ]
مزيد الكالم في ذلك في بحث عصمه  و لھذا كله تدل االيه على عصمه ھوالء الخمسه الطاھرين، و سیاتى انشاء هللا تعالى

  .(سالم هللا علیھا(الزھراء 
مام ان االيه شامله لالئمه االثنا عشر، فعن اال (علیھم السالم(المستفاد من احاديث االمامیه الماثوره عن ائمتھم : االمر الثانى

يريد  انما«: اما قرات في االحزاب: الطبرى و غیره قال بالشام بعد مقتل ابیه لرجل شامى كما في تفسیر) علیه السالم(السجاد 
  .نعم: والنتم ھم، قال: قال الشامى» ...هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت

  و روى الكلینى في الكافي
انما «: قال في قوله تعالى) علیه السالم(الصادق  باسناده عن االمام.] في الواليه كتاب الحجه باب فیه نكت و نتف من التنزيل ]

 36ج  و روى في البحار) صلى هللا علیه و آله و سلم(واليتھم من دخل فیھا دخل في بیت النبى  اآليه يعني األئمه و» ...يريد هللا 
) صلى هللا علیه و آله(دخلت على رسول هللا  :قال) یھم السالمعل(عن كفايه االثر باسناده عن الحسین بن على عن ابیه  336ص 

 يا على ھذه اآليه نزلت فیك و في سبطى و االئمه من: االيه فقال» ...يريد هللا لیذھب انما«: في بیت ام سلمه وقد نزلت علیه
  و تقدم ايضا في احاديث. ولدك

  ما دل علیه و غیر ذلك) علیه السالم(امیرالمؤمنین 
و حسبنا من ذلك ما في الزياره ) قدس سره) جع تفسیر البرھان و غايه المرام كالھما للمحدث الكبیر السید ھاشم البحرانىرا ]

عصمكم هللا من الزلل و آمنكم من الفتن و طھركم من الدنس و : ففیه) علیه السالم) الجامعه الكبیره المرويه عن االمام الھادى
  [.راعنكم الرجس و طھركم تطھی اذھب

االيات القرآنیه نزلت في شخص خاص و معناھا  و ظاھرھا ان معنى االيه عام لھم و ان كان مورد نزولھا في الخمسه، كما ان غالب
 بھوالء الخمسه و حكمھا شامال للبقیه منھم على نحو الجرى والتاويل، كااليات النازله عام لغیره، و يمكن ان يكون معناھا خاصا

  .البرھان وهللا العالم لشامل حكمھا لھذه االمه كما يظھر ذلك من بعض ما رواه في تفسیرفي بنى اسرائیل ا
واال لدخلت في ازواجه، و ال بیت النسب عموما  و على كل تقدير لیس المراد بالبیت في االيه بیت السكنى المصنوع بالطین واللبن

والرساله  صوص المذكوره االن و في السابق، بل المراد بیت الوحىكالھما مخالف لصريح الن واال دخل فیه اعمامه و ابنائھم، و
  آيه التطھیر والمعارف االلھیه، كما ورد في بعض االخبار على ما رواه في البحار في باب

و مختلف  علیكم يا اھل بیت النبوه و موضع الرساله السالم: من الطبعه الجديده، و مثله في الزياره الجامعه الكبیره 35من الجزء  ]
صلى (النبى  مما ورد في نصوص الفضائل والزيارات و جمله القول فیه ان المراد بالبیت ھنا بیت المالئكه و مھبط الوحى، و غیر ذلك

والقرابه والنبوه، فباعتبار االخیر الينسب الیه اال من له حظ  لكن اضافه الھل الیه تختلف باعتبار السكنى) هللا علیه و آله و سلم
والتقى اال اذا كان متصفا بھما  من العلوم والمعارف االلھیه، كما ال يقال لولد عالم تقى انه من اھل بیت العلم من آثار النبوه كامل

  :قیل شعر بالفارسیه دون الفاسق وان كان سكناه و نشوه في بیت ابیه، كما
  خاندان نبوتش گم شد -پسر نوح با بدان بنشست

في قول ) علیه السالم(باسناده عن االمام الصادق  رواه في الكافي باب نتف و نكت من التنزيل في الواليهو بذلك يظھر المراد مما 
 يعنى الواليه من دخل في الواليه دخل في بیت االنبیاء و قوله» و لمن دخل بیتى مومنا رب اغفرلى ولوالدى«): عز و جل(هللا 

صلى هللا علیه (فیھا دخل في بیت النبى  يعنى االئمه و واليتھم من دخل» البیتانما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس اھل «: تعالى
االيه عن عبدهللا المشھدى مثل ما قلناه، فعلیه ال ينافي ان يكون سائر اقربائه  و حكى االلوسى في تفسیره عند) و آله و سلم

والمعیشه، كما مر في بعض االخبار  لكن باعتبار السكنى و كذا ازواجه بل و خدمه ايضا يعدون من اھل بیته) الصاله والسالم علیه(
  صلى(ان النبى .] المتقدمه كخبر واثله بن االسقع

انما يريد هللا «: مختلف المالئكه الصاله رحمكم هللا السالم علیكم يا اھل بیت النبوه و معدن الرساله و: قال لھم) هللا علیه و آله
الثقلین كتاب  انى تارك فیكم) صلى هللا علیه و آله و سلم(كما ان قول النبى » كم تطھیرايطھر لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و

لم يدع احد من ازواجه و اقربائه دخلوه في ھذا الحديث، و الحمد  هللا و عترتى اھل بیتى ايضا ال يراد بھم اال ھوالء المذكورين، و لذا
  .مباھله والتطھیرووفقنا الكمال البحث في آيتى ال ) على ما ھدانا

قل الاسئلكم علیه اجرا اال الموده في «: الشورى قوله تعالى في سوره» سالم هللا علیھا«و من االيات النازله في تفضیل الزھراء 
 ان) علیھم السالم(فقد استفاضت النصوص عن ائمه اھل البیت » حسنا ان هللا غفور شكور القربى و من يقترف حسنه نزد له فیھا

و عن . خاصه) علیھم السالم(والحسین  و ھم على و فاطمه والحسن) صلى هللا علیه و آله و سلم(د بالقربى قربى النبى المرا
والثعلبى والزمخشرى، و اضرابھم من المحدثین والمفسیرين باسنادھم عن  جماعه من اھل السنه، كاحمد والطبرانى والحاكم

  يا رسول هللا من قرابتك ھوالء الذين: لما نزلت االيه قالوا: قال ابن عباس انه
طرق الشیعه والسنه ان االنصار جاوا الى  وقد ورد ايضا في عده احاديث من. على و فاطمه و ابناھما: وجبت علینا مودتھم؟ قال

 م على تبلیغاموالنا خذھا لنوائبك فنزلت االيه، فعلى ھذا كان معنى االيه ال اسئلك فقالوا ھذه) صلى هللا علیه و آله(النبى 
على جھوده و مشاقه التى تزول عنھا الجبال  الرساله والوحى االلھى الیكم اجرا اال ان تودوا قرابتى، فكانت مودتھم بمنزله اجره

الكبیره  االجر و فرض ادائه على الناس، كما صرح به في النصوص، و ورد في الزياره الجامعه في التبلیغ، و من ذلك يظھر اھمیه ھذا
  ...الموده الواجبه و الدرجات الرفیعه و لكم

االكتفاء في ھذه االيه بھذا االجمال، فمن اراد التفصیل  ھذا اجمال الكالم في االيه ولما طال الكالم في االيتین المتقدمتین احببت
ما اورده شرف الدين  باحثا باب ان مودتھم اجر الرساله، و ال يفوتن 23البیان و تفسیر البرھان والبحار ج  فلیراجع الكشاف و مجمع

حیث اوضح المرام بنصوص معتبره و كلمات ) سالم هللا علیھا) في رسالته القیمه الكلمه الغراء في تفضیل الزھراء) قدس سره(
اء بیت نبیه خیر جز المخالفون في معنى االيه و دفع شبھاتھم ببیان متقن و تحقیق محكم، فجزاه هللا عن اھل االعالم، ورد ما ذكره

  .الناصحین فقد استفدنا منه في رسالتنا كثیرا
تبیانھا ان لھوالء الخمسه االطیبین ارتباط  يظھر لكل من نظر وامعن في ھذه االيات الثالث و ما ذكرناه و ذكره غیرنا في: تذيیل

الرساله  ا مويد لما تقدم في ھذهوالخصائص الربانیه، ال يشاركھم فیھا احد من العالمین، فھذ معنوى خاص بینھم في المزايا االلھیه
والحمد)، ھذا كله في نصوص الكتاب و كفي بھا حجه و  من اختصاصھم بفضائل في اصل الطینه و عالم االرواح والذر والمیثاق

  .فصال للخطاب
  .الصحاح و كتب الفضائل فھى كثیره معروفه في) سالم هللا علیھا(واما نصوص السنه على تفضیل الزھراء 



  .الكتاب، فنكتفي باالشاره الى بعضھا طناب في سردھا خارج عما قصدناه من االختصار سیما يعد ما تقدم من محكماتواال
صلى هللا (بنت خويلد، و فاطمه بنت محمد  خديجه: افضل نساء اھل الجنه اربع: قال) صلى هللا علیه و آله و سلم(فعن النبى 
باسناده عن ابن عباس و  293ص  1رواه ابن حنبل في المسند ج . و مريم بنت عمران عون،و آسیه بنت مراحم امراه فر) علیه و آله

االربعه باسناده عن ابن  في ابواب) علیه الرحمه(في االستیعاب في ترجمه خديجه و فاطمه، و كذا في خصال الصدوق  نحوه
مريم بنت عمران، و ابنه، مراحم امراه فرعون، و : ن اربعنساء العالمی خیر): صلى هللا علیه و آله و سلم(عباس، و في خبر آخر قال 

خديجه باسناده تاره عن  رواه في االستیعاب في ترجمه) صلى هللا علیه و آله و سلم(خويلد، و فاطمه بنت محمد  خديجه بنت
  .فاطمه ايضا باسناده عن ابى ھريره ابى ھريره، و اخرى عن انس يعنى ابن مالك، و رواه في ترجمه

خديجه و فاطمه و آسیه، رواه الترمذى في  حسبك من نساء العالمین مريم و): صلى هللا علیه و آله و سلم(في خبر ثالث قال و 
  .ذخائر العقبى عن احمد يعنى ابن حنبل و لعله من مناقبه جامعه باب فضل خديجه و صححه، و رواه في

و اليسعنا استقصاء من : انس و جابر قال عن جمع من المحدثین عن في الكلمه الغراء) رحمه هللا(و رواه المحقق شرف الدين 
  .اخرجه بطرقھم المختلفه الیھما

  اربع نسوه سیدات نساء): صلى هللا علیه و آله و سلم(و في رابع قال 
  صفھانىالعقبى عن الحافظ الثفي اال مريم، و آسیه، و خديجه، و فاطمه، وافضلھن عالما فاطمه، رواه في ذخائر: عالمھن

مصنفات كثیره اصله كوفي ثم انتقل الى اصفھان و  الظاھر انه ابراھیم بن محمد الثقفي صاحب كتاب الغارات المطبوع و غیره من ]
 رضى هللا(عن ابن عباس .] في فھرستیھما) رحمھما هللا تعالى(شیخنا الطوسى و النجاشى  كان زيديا ثم قال باالمامه، ترجمه

  .(عنه
النساء اال مريم و آسیه و خديجه و فاطمه،  كمل من الرجال كثیر و لم يكمل من): صلى هللا علیه و آله و سلم(قال و في خامس 

  .االيه باسناده عن ابى موسى االشعرى» اذ قالت المالئكه يا مريم و«: كما في تفسیر الطبرى عند قوله تعالى
اربعا مريم و آسیه و خديجه و فاطمه، رواه شیخنا  تعالى اختار من النساء ان هللا): صلى هللا علیه و آله و سلم(و في سادس قال 

 صلى هللا علیه و(عنه ) علیھماالسالم(ابواب االربعه باسناده عن االمام موسى بن جعفر  الصدوق ايضا في خصاله في باب آخر من
صلى هللا (ايضا ان فیما اوصى به النبى  یه عنهفي حديث و رواه في البحار باب مناقب فاطمه عن الخصال، ثم روى ف) آله و سلم

اشرف على الدنیا فاختارنى منھا على رجال العالمین، ثم اطلع ) عز و جل(هللا  ان) علیه السالم(الى على ) علیه و آله و سلم
عدك، ثم اطلع الرابعه فاختار العالمین ب فاختارك على رجال العالمین بعدى، ثم اطلع الثالثه فاختار االئمه من ولدك على رجال الثانیه

  .مقتله نحو ذلك لفاطمه وامھا فاطمه على نساء العالمین و روى الخوارزمى في
سیده نساء العالمین، او نساء اھل الجنه، او  فاطمه: قال) صلى هللا علیه و آله(وقد ورد ايضا عن جماعه من الصحابه ان النبى 

  فعن. نساء امتى
انى لوجعه و انه : تجدينك يا بنیه؟ قالت كیف: عاد فاطمه و ھى مريضه، فقال لھا) ى هللا علیه و آلهصل(عمران بن الحصین انه 

 تلك: يا ابت فاين مريم بنت عمران؟ قال: اما ترضین انك سیده نساء العالمین، قالت يا بنیه: قال. لیزيدنى انى مالى طعام آكله
اخرجه في االستیعاب، و رواه في . واالخره وهللا لقد زوجتك سیدا في الدنیا سیده نساء عالھمھا، وانت سیده نساء عالمك، واما

كیفیه دخوله و تسترھا عن عمران بمالئه و عبائه، و نحوه في مقتل الخوارزمى،  ذخائر العقبى عن الحافظ الدمشقى بزياده في
  .نساء العالمین مھا وانت سیدهتلك سیده نساء عال): صلى هللا علیه و آله و سلم(في نسخته انه قال  والموجود

فعرض له عارض فناجاه، ثم ذھب فاتبعته ثم  بعد صاله العشاء،) صلى هللا علیه و آله(تبعت النبى : و عن حذيفه بن الیمان قال
اذن فھو ملك من المالئكه لم يھبط الى االرض قبل ھذه اللیله، فاست: قال. بلى: قلت ما رايت العارض الذى عرض لى قبیل؟: قال
رواه ابن حنبل في . اھل الجنه ان يسلم على و يبشرنى ان الحسن والحسین سیدا شباب اھل الجنه وان فاطمه سیده نساء ربه

  .عن الترمذى والنسائى وابن حبان من احاديث حذيفه، و نحوه في الصواعق 391ص  5المسند ج 
زارنى فاستاذن ربى في زيارتى، فبشرنى ان  ا من السماء لم يكنان ملك): صلى هللا علیه و آله(و عن ابى ھريره قال رسول هللا 

  .رواه في فضائل الخمسه عن خصائص النسائى و غیره. سیدا شباب اھل الجنه فاطمه سیده نساء امتى، وان حسنا و حسینا
ساء اھل الجنه و ابنیك سیدا ان تكونى سیده ن اال ترضین: قال لفاطمه) صلى هللا علیه و آله(ان النبى ) علیه السالم(و عن على 

  .شباب اھل الجنه
  .رواه في فضائل الخمسه عن كنزل العمال

منا واحده، فاقبلت فاطمه تمشى ما تخفي  عنده جمیعا له نغادر) صلى هللا علیه و آله(كنا ازواج النبى : و عن عائشه قالت
ھا، ثم اجلسھا عن يمینه او عن شماله ثم سارھا، فبكت فلما رآھا رحب ب) آله صلى هللا علیه و(مشیتھا من مشیه رسول هللا 

سالتھا عما ) صلى هللا علیه و آله) فلما قام رسول هللا: شديدا، فلما راى حزنھا سارھا الثانیه اذا ھى تضحك، قالت عائشه بكاءا
: ت علیكم لما اخبرتنى، قالتعزم: سره، فلما توفي قلت لھا) علیه و آله صلى هللا(ما كنت الفشى على رسول هللا : سارك قالت

مره، وانه قد عارضنى به ھذا  اما حین سارنى في االمر االول فانه اخبرنى ان جبرئیل كان يعارضه بالقرآن كل سنه اما االن فنعم
يا : قالواصبرى فانى نعم السلف لك فبكیت، فلما راى جزعى سارنى الثانیه  العام مرتین، وال ارى االجل اال قد اقترب فاتقى هللا

  .ترضین ان تكونى سیده نساء المومنین، او سیده نساء ھذه االمه فاطمه اال
حنبل في مسنده، و ابن حجر في اصابته و  و ھذا الحديث قد رواه المحدثون امثال البحارى و مسلم والترمذى في صحاحھم، و ابن

قد تضمن حديث : قال في ذخائر العقبى. ه و فاطمه ايضاذخائر العقبى عن ام سلم غیرھم، والفاظه فیھا مختلفه، و روى نحوه في
بانھا اول اھله لحوقا به فبكت، ثم  اخبرھا اوال بشیئین اخبرھا بموته و) صلى هللا علیه و آله و سلم(عائشه ان النبى  مسلم عن

اسرا الیھا اوال بموته ) ه و آلهصلى هللا علی(حديث الدواليى عن ام سلمه انه  و تضمن. اخبرھا بانھا سیده نساء المومنین فضحكت
  و تضمن حديث الترمذى و ابى حاتم. ثانیا بلحوقھا به وانھا سیده نساء اھل الجنه فضحكت فبكت، و

فیحمل ذلك على صدوره في مجالس متعدده توفیقا  .عن عائشه انه اسر الیھا اوال بموته فبكت، و ثانیا بانھا اول الحق به فضحكت
  .ر كالمهبین االحاديث الى آخ

من جامعه، ) صلى هللا علیه و آله و سلم(النبى  حديث الدواليى المذكور عن ام سلمه رواه الترمذى ايضا في باب فضل ازواج: اقول
صلى هللا (دعاھا لذلك و بعض احاديث عائشه مصرح بانه كان في وجعه الذى توفي فیه  وقد تضمن انه كان ذلك عام الفتح، وانه

تعدد القضیه صحیح في الجمله  كما في جامع الترمذى باب ما جاء في فضل فاطمه، فما ذكر من الحمل على) مو آله و سل علیه
االختالف المذكور فیھما في سبب بكائھا و ضحكھا كان من قبل الرواه  واما فیھما، فالظاھر ان. في غیر حديثى عائشه المذكورين

  .صحیحا لعدم ضبطھم له
) صلى هللا علیه و آله و سلم(عنھا نفسھا من انه  ھو ما رواه الدواليى) سالم هللا علیھا(و شان الزھراء  والذى يناسب ذاك المقام

الجنه فضحكت  لفراقه، ثم اخبرھا تسلیه و تبشیرا لھا بانھا اول اھله لحوقا به وانھا سیده نساء اھل اخبرھا اوال بموته فبكت جزعا
  .بعده حوقھا به و قله مكثھا في الدنیابذلك لما دخل علیھا من السرور بسرعه ل

عن  22من الجزء ) هللا علیه و آله و سلم صلى(كما ورد ذلك لھا في قضیه اخرى تشبه تلك القضیه رواھا في البحار باب وفاته 
  كتاب كفايه االثر

صلى هللا (لما حضر رسول هللا : الالى عمار ق باالسناد.] مر التعريف بمصنفه مجمال في بحث رواه حديث الكساء من آيه التطھیر ]
 يا على انت وصیى و وارثى، قد اعطاك هللا علمى و: فساره طويال، ثم قال) علیه السالم) الوفاه دعا بعلى) علیه و آله و سلم

  فھمى، فاذا مت ظھرت لك
یده النسوان مم بكائك؟ يا س: لفاطمه فقال) علیھم السالم(ضغائن في صدور قوم و غصبت على حقك، فبكت فاطمه والحسنان 

فاطمه فانك اول من يلحقنى من اھل بیتى التبكى و التحزنى فانك سیده نساء  ابشرى يا: يا ابه اخشى الضیعه بعدك، قال: قال
الحسین يخرج هللا االئمه  واباك سید االنبیاء، و ابن عمك خیر االوصیاء، وابناك سیدا شباب اھل الجنه، و من صلب اھل الجنه،

  .ه مطھرون معصومون و منھم مھدى ھذه االمهالتسع



وجعه و نزل به ) صلى هللا علیه و آله و سلم) انه لما اشتد برسول هللا 323ص  2و روى ابن االثیر الجزرى في تاريخه الكامل ج 
 صلى(فلما راى ... بكواكربى لكر): علیھاالسالم(و اكرباه، فتقول فاطمه : وجھه و يقول الموت جعل ياخذ الماء بیده و يجعله على

) صلى هللا علیه و آله و سلم(فلما توفي  شده جزعھا استدناھا و سارھا فبكت ثم سارھا الثانیه فضحكت،) هللا علیه و آله و سلم
ثم : و روى عنھا انھا قالت. فبكیت، ثم اخبرنى انى اول اھله لحوقا به فضحكت اخبرنى انه میت: سالتھا عائشه عن ذلك، فقالت

مقتضى الجمع بین الروايتین ھنا  و ھذا ايضا مويدا لما ذكرناه فانه. الثانیه و اخبرنى انى سیده نساء اھل الجنه فضحكت سارنى
  .بعد وضوح عدم اى تناف بینھما

ین على جمیع نساء المومن) سالم هللا علیھا) و على كل تثدير فالمستفاد من مجموع ھذه النصوص وامثالھا الكثیره تفضیل الزھراء
  .الثالث المذكورات، ولكن وقع الكالم بین العامه في افضلیتھا على مريم بنت عمران من االولین واالخرين حتى على اقرانھا

بزعم عمومه لجمیع » نساء العالمین واصطفاك على«احدھما قوله تعالى في شان مريم : و منشا توھم الخالف في ذلك امران
  العالمین والثانى
صلى هللا علیه و آله و (سعید الخدرى قال النبى  بار الظاھره في ذلك، مثل ما رواه في االستیعاب واالصابه عن ابىوجود بعض االخ

 ورواه في الصواعق عن الحاكم، و ما رواه في االستیعاب. ما كان من مريم بنت عمران فاطمه سیده نساء اھل الجنه اال): سلم
افضل نساء العالمین بعد مريم فاطمه و  (صلى هللا علیه و آله و سلم(قال رسول هللا ايضا كما في ذخائر العقبى عن ابن عباس 

 واما الخبران،. صرح به في النصوص المتقدم بعضھا من ان المراد بھا عالم زمانھا ولكن يدفع االستدالل بااليه ما. خديجه و آسیه
واصح سندا واصرح دالله واتفقت علیھا  و ھى اكثر عددا) سالمعلیھم ال(فیعارضھما النصوص االمامیه عن ائمه التعتره الطاھره 

  .كلمتھم
: العالمین باسناده عن المفضل بن عمر، قال في معانى االخبار باب معنى ان فاطمه سیده نساء) علیه الرحمه(فقد روى الصدوق 
 انھا سیده نساء العالمین اھى سیده نساء في فاطمه) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا  قول): علیه السالم(قالت البى عبدهللا 

  .االولین واالخرين ذاك لمريم كانت سیده نساء عالمھا، و فاطمه سیده نساء العالمین من: عالمھا، فقال
  و روى في امالیه

لى هللا علیه ص(باسناده عن ابن عباس عن النبى  [.و لھذا الخبر صدر تقدم في ھذه الرساله في اوائل الباب السابع 73المجلس  ]
العالمین  ذاك لمريم بنت عمران، فاما ابنتى فاطمه فھى سیده نساء: سیده نساء عالمھا؟ فقال يا رسول هللا اھى: انه قیل) و آله

  .من االولین واالخرين
  و في كتاب العلل

باسناده عن االمام الصادق .] 43مناقبھا ج  باب العله التى من اجلھا صارت فاطمه محدثه، و روى ھذه االخبار في البحار باب ]
  الن المالئكه تھبط من السماء فتناديھا كما تنادى انما سمیت فاطمه محدثه: قال) علیه السالم(

اقنتى لربك واسجدى واركعى مع «فاطمه  يا» ان هللا اصطفاك وطھرك واصطفاك على نساء العالمین«يا فاطمه : مريم، فتقول
 ان مريم كانت سیده نساء: الیست المفضله على نساء العالمین مريم، فقالوا: لیله فقالت لھم ذات الراكعین فتحدثھم و يحدثونھا،

  .عالمھا وان هللا جعلك سیده نساء عالمك و عالمھا و سیده نساء االولین واالخرين
خلقھا و في الذر والمیثاق و عالم تعالى في بدو  على انه قد تقدم في الباب االول والثانى من النصوص الوارده في منزلتھا عندهللا

ھى  ان فاطمه بضعه منى، و): صلى هللا علیه و آله(ما تقدم في الباب السابع من قول النبى  االرواح ما يزيل الريب عن ذلك، و كذا
لم اليعدل ببضعه افضل االولین واالخرين، والمس (صلى هللا علیه و آله(اذ الريب في ان النبى . روحى التى بین جنبى و ثمره فوادى

 االمامیه في ذلك جمع من محققى العامه، كالتقى السبكى، والجالل السیوطى، والبدر نبیه احدا من العالمین، وقد وافق
حكاه ايضا عن غیرھم في كتابه النص  الزركشى، والتقى المقريزى، كما حكاه عنھم العالمه شرف الدين في الكلمه الغراء، و

 و ھذا ھو الذى صرح به احمد زينى دحالن مفتى: ثم قال) سالم هللا علیھا(الزھراء  لى االجتھاد في نحلهواالجتھاد في تعلیقه ع
  .الشافعیه، و نقله عن عده من اعالمھم في سیرته النبويه

  في عصمتھا
مال، وقد اجمعت االمامیه عمدا و خطا قوال و ع العصمه توفیق و لطف من هللا تعالى للعبد يقتضى ابتعاده عن الخالف في امر الدين

الكالم  في واليه امورھم، و استدلوا له في كتب) صلى هللا علیه و آله(يقوم مقام النبى  على اشتراطھا في امام المسلمین و من
لنصوص منھا حديث الثقلین المتفق علیه بین  (علیھم السالم(بوجوه كثیره واجمعوا ايضا على وجودھا في ائمه اھل البیت 

هللا  انى تارك فیكم الثقلین ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا بعدى ابدا كتاب): و آله و سلم صلى هللا علیه(ین، و ھو قول النبى الفريق
اعدال الكتاب في امن المتمسك بھم من  فقد جعلھم بھذا النص الشريف. و عترتى اھل بیتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض

  ذلك في بعض طرقه ھم، وقد زيد علىالضالل، و ھذا اليصدق اال بعصمت
فال تقدموھم .] و ما بعدھا 8الدين في المراجعه  راجع له و لسائر طرقه وآلفاظه و تحقیق الكالم فیه الى كتاب المراجعات لشرف ]

) آله  علیه وصلى هللا(كما اجمعوا ايضا على ان بضعه النبى . ال تعلموھم فانھم اعلم منكم فتھلكوا، و التقصروا عنھم فتھلكوا، و
  .العصمه من سائر النساء كاالئمه االثنى عشر في) سالم هللا علیھا(فاطمه الزھراء 

قد ثبت عصمه : المرتضى في الفصول المختاره و ھو من اجل فقھاء االمامیه فیما حكاه السید) رحمه هللا تعالى(قال شیخنا المفید 
اعھم على انه لو شھد علیھا شھود بما يوجب اقامه الحد من الفعل المنافي اجم فاطمه باجماع االمه على ذلك فتیا مطلقه، و

  لكان الشھود مبطلین في للعصمه
انما يريد هللا لیذھب عنكم «بقوله  شھادتھم، ووجب على االمه تكذيبھم و على السلطان عقوبتھم، فان هللا قد دل على ذلك

وقد بینا فیما . كانت من اھل ھذه اآليه) علیھاالسالم(قله االثار ان فاطمه ن و الخالف بین» الرجس اھل البیت و يطھركم تطھیرا
صلى هللا علیه و (قول النبى  ذھاب الرجس عن اھل البیت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتھم، و الجماع االمه ايضا على سلف ان

نت معصومه من الخطاء مبرآه من الزلل لجاز منھا وقوع فوال ان فاطمه كا. هللا من آذى فاطمه فقد آذانى، و من آذانى فقد اذى): آله
واالذى ) صلى هللا علیه و آله(رسول هللا  اذاھا به باالدب والعقوبه، و لو وقع ذلك لوجب اذاھا و لو جاز وجوب اذاھا لجاز اذى ما يجب

 في) رحمه هللا(عه السید المرتضى كانت معصومه حسب ما ذكرناه انتھى كالمه و تب فلما بطل ذلك دل على انھا) عز و جل() 
  االستدالل بااليه والروايه في كتاب الشافي

من التخلیص من طبعه النجف  122 ص 3من تلخیصه كالھما من الطبعه الحجريه القديمه و ج  408من الشافي و  235ص  ]
في احتجاجه ) علیه السالم(یرالمؤمنین استداللھم بااليه ما ورد عن ام والشیخ الطوسى في تلخیصه، وقد اقتفوا في.] الجديده

معنى االيه ما يوضح ان  امر فدك، وقد تقدم حديثه في ذلك في آيه التطھیر، و تقدم ايضا في اواخر البحث عن على ابى بكر في
ا مر من ان اللفظ، و ذكره غیر واحد من المفسیرين، فبناءا على م المراد بالرجس مطلق الذنوب واالقذار المعنويه، كما ھو ظاھر

على العالمین تتم  النصوص المستفیضه اراده هللا تكوينا الذھاب الرجس عنھم تفضال علیھم و تفضیال لھم المراد باآليه بقرينه
على ذاك بالتوجیه الذى تقدم عن الشیخ المفید، وقد ذكرنا  داللتھا على عصمتھم، و ھكذا تتم دالله حديث من آذاھا فقد آذانى

  في الفائده
  .ثالثه من الباب السابع مزيد توضیح لذلك فال نطیل باالعادهال

و في لفظ . لیغضب لغضب فاطمه و يرضى لرضاھا ان هللا): صلى هللا علیه و آله و سلم(واستدل اصحابنا ايضا لعصمتھا بقول النبى 
لھا، قد رواه جماعه من اصحابنا و و ھذا من االحاديث المشھوره في فضائ. لرضاك ان هللا لیغضب لغضبك و يرضى: آخر قال لھا

  في كتابه العیون) علیه الرحمه(باسانید كثیره، فقد رواه شیخنا الصدوق  غیرھم
) علیه السالم(بثالثه اسانید عن االمام الرضا  [.منھا ھذا الخبر) علیه السالم(اورد فیه عده اخبار متسلسله باسانید ثالثه عنه  ]

  و في امالیه) آله علیه وصلى هللا (عن آبائه عن النبى 



عنه ) علیھم السالم(الصادق عن آبائه  باسناد آخر عن االمام.] طبعه امین الضرب 230في اول المجلس الحادى والستین ص  ]
  و في معانى االخبار) صلى هللا علیه و آله(
نى يوذينى ما آذاھا و يسرنى ما يسرھا م ان فاطمه شجنه: قال) صلى هللا علیه و آله(باب معنى الشجنه و ذكر في اوله انه  ]

صلى هللا علیه (باسناده عن ابن عباس عنه .] السابع مع التحقیق في معنى الشجنه وقد اوردنا صدره في الباب... وان هللا لیغضب
  في مجالسه) علیه الرحمه(و رواه شیخنا المفید ) و سلم و آله

عن ) علیه السالم(عن االمام الباقر  باسناده).] علیه اسالم(ثمالى عنه في المجلس الحادى عشر باسناده عن ابى حمزه ال ]
 رضى هللا(آشوب في مناقبه عن االمام الصادق والباقر و امیرالمؤمنین و ابن عباس  و رواه ابن شھر) صلى هللا علیه و آله(آبائه عنه 

  .باالرسال) صلى هللا علیه و آله و سلم(عن رسول هللا ) عنھم
صححھه على شرط الشیخین،  باب مناقب فاطمه، و 154ص  3من اھل السنه ما اخرجه الحاكم في مستدركه ج و حسبنا 

  واخرجه الطبرانى في معجمه الكبیر
باب مناقب  9عنه في مجمع الزوائد الجزء  باب مسند االمام و ھو مخلوط، و رايت مصوره في مكتبه المرعشى بمدينه قم، و رواه ]

  ابن االثیر في اسد المحب الطبرى في الذخائر و و اورده.] فاطمه
المقصد الثالث من آيه الموده، والخوارزمى  الغابه في ترجمه فاطمه والعسقالنى في االصابه والتھذيب والھیتمى في الصواعق في

حكى كذلك عن التسلیم من دون اى مناقشه في سنده، او انكار في متنه، كما  في مقتله في فصله الخامس، كلھم على وجه
  .الصحابه الحفاظ كابن النجار و ابى يعلى و ابن المثنى في معاجمھم، و ابى نعیم في فضائل غیرھم من

اليحل ان يحتج به، و حكى في میزانه  لكن ذكر الذھبى في تلخیص المستدرك ان في سنده الحسین بن زيد، و ھو منكر الحديث
  .ان حديثه يعرف و ينكر، ثم اورد من حديثه ھذا الخبر عن آخرفي ترجمه الحسین عن بعضھم ان فیه ضعفا، و 

و كان له من ) علیه السالم(االمام السجاد  و يرده اوال ان الرجل من خیار اھل البیت واھل العلم منھم و ھو ابن زيد الشھید بن
كان ورعا،  و كان يلقب ذا الدمعه لكثره بكائه وو رباه في حجره، ) علیه السالم(االمام الصادق  العمر بعد قتل ابیه اربع سنین فتبناه

تھذيب التھذيب في ترجمته، و صاحب مجمع الزوائد مع  في رجاله، ووثقه الدار قطنى كما في) علیه الرحمه(كما حكاه المامقانى 
 ل في سنده،يورده في المجمع قد حسن ھذا الخبر حیث نقله عن الطبرانى مع كون الرج كونه كثیر التضعیف في اسانید ما

بناء العامه غالبا على قدح  والحاكم النیشابورى قد صححه في مستدركه على شرط الشیخین، وانما استنكره الذھبى لكون
ورد في خصائص اھل البیت و فضائلھم العظیمه، حیث لم يعرفوا  التشیع في نفسه، و تضعیف كل من يسمى شیعه، و انكار ما

  .منھم في تضعیفاتھم وانكارھم لالخبار كما يظھر اھل البیت اال كغیرھم،
ذكر ايضا في میزانه في عبدهللا بن  و. و لذا ترى الذھبى في تلخیصه اكتفي في الطعن على الخبر بان الحسین منكر الحديث

  محمد المفلوج، و ھو
انه اتى بماال يعرف، ثم اورد عنه ھذا والحفاظ اال  الراوى لھذا الخبر عن الحسین المذكور انه ما علمت به باسا قد حدث عنه ابوداود

قد حدث  في ھذا الرجل ايضا بمحض انه يروى ھذا الخبر مع اعترافه بانه ما علم به باسا، وانه الخبر، فیظھر من الذھبى انه يطعن
يب و الخزرجى الرجال، كما حكاه ابن حجر في التھذ عنه الحفاظ على وجه االعتماد، مضافا الى ان ھذا الرجل ايضا قد وثقه اھل

  .سالم في خالصه التذھیب في عبدهللا بن
  ان السند للخبر غیر منحصر بھذا، فقد رواه اصحابنا باسانید عديده: و ثانیا

ما في كتب العامه، فان كلیھما يتصل الى  مع االسانید التى اشرنا الیھا للخبر سته، و يتحد ما في امالى الصدوق من وسطه ]
عن الحسین بن زيد عن على بن عمر : بن زيد، لكن الموجود في االمالى ھكذا سالم المفلوج عن الحسینعبدهللا بن محمد بن 

جعفر بن محمد  عن الحسین بن زيد بن على عن عمر بن على عن: و في غیره) علیھماالسالم(جعفر بن محمد  بن على عن
فھو عم الحسین، و كان يلقب باالشرف، و ھو ) السالم علیه(و كالھما محتمل، فان عمر ھذا ابن االمام السجاد ) علیھماالسالم(

 كما اشرنا الى مواضعھا من كتبھم، فان كان بناء الذھبى و امثاله على عدم).] السالم علیه(و ابنه على من اصحاب الصادق 
اضته، و بالجمله فالخبر عندنا موجب الستف االحتجاج بما رواه االمامیه و ان كان بطرق العامه، فال اقل من انه تايید لما رووه و

  .بحسب السند من االحاديث المحكمه
من المعلوم ان سائر الناس حتى المومن قد  بھذه الفضیله عن الناس، و) سالم هللا علیھا(واما معناه، فظاھره اختصاص الزھراء 

عدل محض اليجوزه ظلم ظالم و لو  ظلم محرم، فھذا يغضب هللا له، النه تعالى يكون غضبھم في حق كما اذا وقع على احدھم
  والظالم، حتى للحیوان او الكافر المحترم نفسه و ماله، و غضبه تعالى ھو االنتقام للمظلوم بمثقال ذره

  .وقد يكون غضبه في باطل او ھوى عمدا او خطاءا، و ھذا اليغضب هللا له قطعا
دائما، واال لم يكن لھا اختصاص بذلك، و مقتضى   تعالى يغضب لغضبھافظاھر الحديث ان هللا) سالم هللا علیھا(واما فاطمه الزھراء 

 ھذا ھو العصمه اذ من المحال ان يكون لھا خصوصیه في غضب هللا لغضبھا، و لو كان غضبھا ذلك ان ال يكون غضبھا اال في حق، و
من آذاھا فقد آذانى، الن المقصود  ديثفي معصیه و بالتامل في ذلك يعلم ان دالله ھذا الحديث على عصمتھا اقوى من دالله ح

  .ذاك امر آخر يالزم العصمه من ھذا الحديث بالبیان المذكور ھو العصمه، و من
  في موضع) علیه الرحمه(نعم روى الصدوق 

لثالثه عن آخر من عیونه باسانیده ا.] احداھما فانه قد روى الحديث في العیون بھذه االسانید مرتین، و قضیه المحضر مذكوره في ]
ثیاب  تحضر ابنتى فاطمه يوم القیامه و معھا): صلى هللا علیه و آله و سلم(قال رسول هللا  (علیھم السالم(االمام الرضا عن آبائه 

قاتل ولدى، فیحكم هللا البنتى و رب الكعبه، و ان  يا عدل احكم بینى و بین: مصبوغه بالدم، فتعلق بقائمه من قوائم العرش، فتقول
  يرضى لرضاھا، فھذا قد يكون المراد منه ان هللا تعالى في المحضر يغضب يغضب بغضب فاطمه و) عز و جل(هللا 

اذا ): علیه السالم(صحیح عن االمام الصادق  عن مجالس المفید باسناد) سالم هللا علیھا(كما روى في البحار باب تظلم الزھراء  ]
بنت  في صعید و احد، فینادى مناد غضوا ابصاركم و نكسوا رووسكم حتى تجوز فاطمهواالخرين  كان يوم القیامه جمع هللا االولین

على نجیب من نجب الجنه يشیعھا سبعون  الصراط، فتغض الخالئق ابصارھم، فتاتى فاطمه) صلى هللا علیه و آله و سلم(محمد 
: مضمخا بدمه، و تقول) علیه السالم(الحسین  ثم تنزل عن نجیبھا فتاخذ قمیص الف ملك، فتقف موقفا شريفا من مواقف القیامه،

يا رب انتصر : عندى الرضا فتقول يا فاطمه لك) عز و جل(قمیص ولدى وقد علمت ما صنع به، فیاتیھا النداء من قبل هللا  يا رب ھذا
  .(علیه السالم(جھنم فتلتقط قتله الحسین  لى من قاتله، فیامر هللا تعالى عنقا من نار فتخرج من

حديثا اظھر في ھذا المعنى ) و سلم صلى هللا علیه و آله(عن النبى ) رضى هللا عنه(ى في مقتل الخوارزمى عن سلمان و رو
  فیعاقب كل من لھا عند المحاكمه لقاتلى ولدھا.] تركناه لطوله

نات، و يرضى عمن رضیت له عندهللا حس غضبت علیه منھم و من اعوانھم و من رضى بفعالھم، فاليغفر هللا الحد منھم و لو كان
  .كان له خدمه لذراريھا، فیقتبل هللا فیه شفاعتھا عنه من ھوالء، كما اذا شفعت في حقه لتوبته، او

سالم هللا (على تقیید ما تقدم، فیكون للزھراء  لكن المنافاه بین ذلك و بین المعنى االول من النصوص المتقدمه، و لیس ھذا قرينه
  .واآلخره ي الدنیاكل من االمرين ف) علیھا

  ثم انه ورد ايضا في اخبارنا
الطبرسى، لكن ذكر في االول انه اتاه صندل  كما في امالى الصدوق عند نقل اصل الحديث فیما تقدم عنه آنفا، و كذا في احتجاج ]

 يج و ھو عبدالملك بن جريجالمدينه كما في تھذيب ابن حجر، و في الثانى اتاه ابن جر و ھو محمد بن ابراھیم بن دينار من فقھاء
انه لما نوه االمام .] بنحو واحد، وهللا العالم لھما) علیه السالم(فقیه اھل مكه، فكانه كان االعتراض من كلیھما، و كان جواب االمام 

باحاديث  عنك يا اباعبدهللا ان ھوالء الشباب يجیوونا: و تحدث به الناس اتاه بعض و قال بالحديث الشريف) علیه السالم(الصادق 
تروون ان هللا لیغضب لغضب عبده المومن و يرضى لرضاه،  الستم رويتم فیما): علیه السالم(منكره، و ذكر ھذا الحديث فقال االمام 

  تكون فاطمه مومنه يغضب فما تنكرون ان: بلى، قال: قال
  .هللا اعلم حیث يجعل رسالته: هللا لغضبھا و يرضى لرضاھا، فقال الرجل



اقناعیا ذكره لتسلیم المنكر بما ) علیه السالم) يتوھم من ھذا ان فاطمه كسائر المومنین، لكن الظاھر ان يكون جواب االمام فربما
والتسلیم  المراد بالمومن في حديثھم ھو الذى بلغ بايمانه مرتبه الیقین با) والرضا بقضائه يعرفه و يرويه في غیر فاطمه، او كان

ان الذين قالوا ربنا «: والمخلصین الذين ذكرھم هللا تعالى بقوله ه في جمیع اموره، و غیر ذلك من اوصاف االولیاءالمره، والتفويض الی
اولیائكم في الحیاه الدنیا و في  تتنزل علیھم المالئكه اال تخافوا و التحزنوا وابشروا بالجنه التى كنتم توعدون نحن هللا ثم استقاموا

  و قال النبى» اآلخره
صلى (عن رسول هللا ) علیه السالم(الصادق  رواه في الكافي في كتاب االيمان والكفر باب اذى المسلمین باسناده عن االمام ]

يا : قال (صلى هللا علیه و آله(لما اسرى بالنبى : قال) علیه السالم(آخر عن االمام الباقر  و روى فیه باسناد) هللا علیه و آله و سلم
و نحوھما في صحیح . الى آخره نحو ما في المتن يا محمد من اھان لى ولیا فقد بارزنى بالمحاربه: ندك؟ قالرب ما حال المومن ع

 و اورد ابن رجب الحنبلى في كتابه جامع العلوم في شرح خمسین. باسناده عن ابى ھريره البخارى باب التواضع من كتاب الرقاق
صلى هللا علیه و (عن النبى ) علیه السالم) ن مالك و حذيفه و ابى امامه و علىحديثا اسانید اخر عن الحفاظ الى عائشه و انس ب

 المستفیضه المعتبره عند الفريقین وقد اختلفت االنظار في شرح و قال شیخنا البھائى بالفاظ مختلفه، فالخبر من االحاديث) آله
القلوب في ھذا المقام كلمات  ان الصحاب: ثامن كتاب االربعین حدي» كنت سمعه الذى يسمع به«في شرح قوله ) قدس سره)

االرواح و تحیى رمیم االشباح، اليھتدى الى معناھا و اليطلع على مغزاھا اال  سنیه و اشارات سريه و تلويحات ذوقیه، و تعطر مشام
شكالت الحديث و من م .بدنه بالرياضات، و عنى نفسه بالمجاھدات حتى ذاق مشربھم و عرف مطلبھم الى آخر كالمه من اتعب

من اھان لى ولیا : قال هللا تعالى) هللا علیه و آله و سلم صلى.] (و تحقیقه خارج عن المقصود ھنا» ما ترددت عن شى ء«قوله 
  تقرب الى عبدى بشى ء احب الى مما فقد ارصد لمحاربتى، و ما

يسمع به، و بصره الذى يبصر به، و لسانه الذى  ذىافترضت علیه و انه لیتقرب الى بالنافله حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه ال
 دعانى اجبته و ان سالنى اعطیته، و ما ترددت عن شى ء انا فاعله كترددى عن موت المومن ينطق به، و يده التى يبطش بھا، ان

علیھم (لالنبیاء العصمه التى ھى ثابته  قريب من معنى» كنت سمعه الذى يسمع به«: فقول تعالى. يكره الموت و اكره مسائته
  .(السالم

هللا ولى «توفیقه ما يشبه ذلك، مثل قوله تعالى  وقد ورد في سائر االيات والنصوص من كرامه المومن الكامل على هللا و تايیده و
و قوله  «واتقوا هللا و يعلمكم هللا«و قوله تعالى » وهللا ولى المتقین«و قوله تعالى » النور الذين آمنوا يخرجھم من الظلمات الى

  و في الحديث» ان تتقوا هللا يجعل لكم فرقانا«تعالى 
صلى هللا علیه (صح عن النبى : و قال» للمتوسمین ان في ذلك آليات«تفسیر مجمع البیان عند قول هللا تعالى في سوره الحجر  ]

اتقوا  : [.(علیه السالم(عن االمام الباقر كتاب الحجه باب ان المتوسمین ھم االئمه باسناده  و رواه في الكافي في) و آله و سلم
  و فیه ايضا. فراسه المومن، فانه ينظر بنور هللا

) اربعین صباحا اجرى هللا ينابیع الحكمه  من اخلص.] البحار باب االخالص من كتاب االيمان في عده احاديث عن الكافي و غیره ]
اوالدھا،  ص عند هللا تعالى، فبضعه النبى المختار و كذا االئمه الطاھرين منالمومن الخال فاذا كان ھذا مقام. من قلبه على لسانه

تبتال الیه وجھادا في سبیله، فال ينكر ان يكون تايید هللا و  كانوا اكمل المومنین ايمانا، واشدھم اخالصا، واكثرھم عباده وحبا ) و
هللا علیھم  صلوات(حجج هللا على خلقه، و ابوابه في ارضه  الذنوب والخطاء اكثر، مضافا الى كونھم توفیقه لھم بالعصمه من

  .والحمد ) رب العالمین و رزقنا واليتھم وجعلنا من المتمسكین بھم في الدنیا واالخره) اجمعین

 


