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المقدمة...

ــن  ــه الطيب ــى آل بيت ــد وع ــى حمم ــّى اهلل ع ــن، وص ــه ربِّ العالم ــد لل الحم
الطاهريــن. 

ــن  ــى  أوالد الحس ــن وع ــن الحس ــي ب ــى ع ــن وع ــى الحس ــام ع  الس
 .وعــى اصحــاب الحســن

وبعــُد ..فــإن برنامــج )آيــاُت االمــاِم  الحســِن( برنامــج قــرآين يســلط 
الضــوء عــى اآليــات النازلــة يف االمــام الحســن  تفســرًا وتأويــًا؛  إذ مــن 
الواجــب علينــا وهــو إمامنــا أن َنْعرَفــه بالمعرفــة القرآنيــة و نحّقــق واحــدة مــن 
ــة  ــب المعرف ــدى مرات ــي إح ــه(، وه ــا بحق ــي  )عارف ــارة وه ــم رشوط الزي أه

. الحســينية وهــي المعرفــة القرآنيــة لإلمــام الحســن

وهــذا البحــث يفيــد طلبــة علــوم القــرآن والخطبــاء والشــعراء حتــى 
الحســينة. القرآنيــة  المعــارف  ويضّمنوهــا  قصائدهــم  ينّظمــوا 

ومــن  عبــق الحســن وعنــد رضحيــة المقــدس يف الــرداب الرشيــف 
ــذه  ــّجلت ه ــاء س ــّرج بالدم ــر  الم ــده الطاه ــن جس ــة م ــرب نقط ــا يف أق وأن
الحلقــات التلفزيونيــة  بربنامــج اآليــات النازلــة يف االمــام الحســن يف 
عرشيــن حلقــة كل حلقــة ربــع ســاعة ُســجلت يف قنــاة القــرآن الفضائيــة التابعــة 
 لقنــاة كربــاء  وحاولــت فيهــا حتليــل اآليــات النازلــة يف اإلمــام الحســن
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ــة  ــن؛ بطريق ــج الثقل ــق منه ــى وف ــوم ع ــن المعص ــا م ــرها  وتأويله ــع تفس م
مبســطة و ممنهجــة ، إذ جــاءت خمتــرة مفيــدة،  مركــزة عــى فكــرة النــص مــن 
دون تطويــل، ثــم حتــّول هــذا الربنامــج اىل دورة قرآنيــة حســينية  عــرب قنــوات 
التلكــرام  يف دار القــرآن الكريــم،  وانتــرشت يف قلــوب الموالــن فكانــت 

ــدة مضاعفــة. الفائ

 أســال مــن اهلل القبــول ونحــن يف رحــاب ســيد الشــهداء لعلنــا قمنــا بمــا 
.جيــب ان نقــوم بــه لخدمــة لهــذا القربــان االعظــم  ســيد الشــهداء

خادم اإلمام الحسن                
            د. السيد مرتىض مجال الدين 

      كرباء المقدسة : دار القرآن الكريم
       حمرم 1444 هـ 



اإلستفادة من هذا الكتاب 

يفيــد هــذا الربنامــج بالدرجــة األوىل الخطبــاء و المبلغــن والقرآنيــن . 1
والمفريــن.

يمكن االستفادة منه يف عمل مسابقات فيما خيص اآليات الحسينية.. 2
ــة ودور . 3 ــات القرآني ــي يف المؤسس ــج تدري ــه كمنه ــتفادة من ــن االس يمك

ــة. الخطاب
يمكــن االســتفادة منــه يف دورة ختصصيــة يف اآليــات الحســينية عــى شــكل . 4

ــكل فصــل أســئلته الخاصــة  دروس ممنهجــة حيــث ســيجد القــارئ أن ل
بــه إذ يعــرض الــدرس عــى شــكل ملــف مرئــي وصــويت علمــًا أن وقــت 
ــة  ــة نازل ــن آي ــة واحــدة ضمــن عرشي ــع ســاعة يف كل درس آي الــدرس رب
يف اإلمــام الحســن تفســرًا  وتأويــًا قســمت اىل فصلــن لــكل فصــل 
عــرش آيــات يعقبهــا امتحــان الكــروين مــن مائــة ســؤال عــى شــكل 
اختيــارات ســنلحقها يف هنايــة الكتــاب لتعــم الفائــدة يف عمــل مســابقات 

.خاصــة باإلمــام الحســن
نرش الثقافة القرآنية الحسينية.. 5
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احللقة األو≤

 احلسني يف آية الكلمة الطيبة 

ِ�تٌ َو فَْرُعها  ْصُلها اث�ب
َ

َبٍة أ ٍة َطيِّ َشَرَ
َ
َبًة ك ًة َطيِّ ِلَ

َ
ًا ك َب اهلُل َمَ ْيَف َضَ

َ
 َلْ َتَر ك

َ
أ

اء  إبراهيم: 24 يِف السَّ

* كرائم القرآن 
* والية أهل البيت قطب القرآن 

* الكلمة الطيبة 
 .أوجه التماثل بني الكتاب والعرتة *

* القواعد التأويلية 
االحاديث النبوية يف فضل  الحسن والحسني *

* اسئلة الحلقة الوىل 





كرائم القرآن الكريم

ســنتابع يف  هــذه  الحلقــات الســرة  العطــرة  لإلمــام الحســن يف القرآن 
الكريــم  مــن قبــل والدتــه يف عالــم االنــوار  مــرورا بوالدتــه يف عالم الدنيــا،  اىل 
حــن استشــهاده وبعــد شــهادته صلــوات اهلل عليه ويف عالــم الرجعــة والمحرش 

واالخــرة، نعــم إّنــه الحســن يف القــرآن الكريم.
االمــام  حيــاة  يف  المضيئــة  النقــاط  هــذه  الكريــم  القــرآن  ذكــر  لقــد 
الحســن وفيــه قــد نزلــت كرائــم القــرآن الكريــم، كمــا ورد يف مظــان 

والتفاســر. الحديــث 
  قــال فــرات الكــويف: َعــِن اأْلَْصَبــِغ ْبــِن ُنَباَتــَة َعــْن َأِمــِر اْلُمْؤِمنِــَن َعــِيٍّ
َنــا َو ُرُبــٌع َفَراِئــُض َو َأْحــَكاٌم  َقــاَل: اْلُقــْرآُن َأْرَبَعــُة َأْرَبــاٍع ُرُبــٌع فِينـَـا َو ُرُبــٌع يِف َعُدوِّ

َوُرُبــٌع َحــَاٌل َو َحــَراٌم َو َلنَــا َكَراِئــمُ  اْلُقــْرآنِ )1).
و كما يقول امر المؤمنن عي بن ايب طالب يف هنج الباغة:  

ــَواُب َو اَل ُتْؤَتــى اْلُبُيــوُت إاِلَّ  ــُة َو اأْلَْب ــَعاُر َو اأْلَْصَحــاُب َو اْلَخَزَن َنْحــُن الشِّ
َي َســاِرقًا فِيِهــْم َكَراِئــمُ  اْلُقــْرآنِ  َو  ــا ُســمِّ ــا َفَمــْن َأَتاَهــا ِمــْن َغــْرِ َأْبَواِبَ ِمــْن َأْبَواِبَ

ــِن إِْن َنَطُقــوا َصَدُقــوا َو إِْن َصَمُتــوا َلــْم ُيْســَبُقوا)2). ْحَ ــوُز الرَّ ُهــْم ُكنُ
فما هي كرائم القرآن؟

هــي آيــات الفضائــل والمناقــب، و هــي آيــات المنــازل والمراتــب، وهــي 
أوســمة الــرب عــى صــدور المجد،توشــحت بــا صــدور األنبيــاء وأبنــاء 

ــماوية. ــب الس ــع الكت ــل مجي ــرآن ب ــى الق ــب رح ــا دارت قط االنبياء.وعليه

)1)  تفسر فرات الكويف، ص: 47، تفسر العيايش، ج 1، ص: 9.
)2)  هنج الباغة )للصبحي صالح(، ص: 215،خطبة 154.
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والية أهل البيت قطب القرآن 

فعــن العيــايش: قــال أبــو عبــد اهلل  إن اهلل جعــل واليتنــا أهــل البيت قطب 
القــرآن، و قطــب مجيــع الكتــب، عليهــا يســتدير حمكــم القــرآن، و بــا نوهــت 
الكتــب و يســتبن اإليمــان، و قــد أمــر رســول اهلل أن يقتــدى بالقــرآن و آل 
حممــد، و ذلــك حيــث قــال يف آخــر خطبــة خطبهــا: إيّن تــارك فيكــم الثقلــن: 
ــر  ــا األصغ ــاب ريب، و أم ــرب فكت ــا األك ــر، فأم ــل األصغ ــرب، و الثق ــل األك الثق

فعــريت أهــل بيتــي فاحفظــوين فيهمــا- فلــن تضلــوا مــا تمســكتم بمــا)1).
أوجه التماثل بني الكتاب والعرتة: 

فليــس اعتباطــا أن جيمــع النبــي بــن القــرآن الناطــق وبــن القــرآن 
ــرآن  ــا، والق ــن أيدين ــذي ب ــف ال ــذا المصح ــت ه ــرآن الصام ــت، فالق الصام
الناطــق هــم حممــد وآل حممــد صلــوات اهلل عليهــم. لوجــود شــبه وثيــق بينهمــا، 
ــدل  عــى   ــدل عــى االمــام واالمــام ي ــور، القــرآن ي ــور وآل حممــد ن فالقــرآن ن
ــرآن شــافع وآل حممــد  ــدون، الق ــد وآل حممــد خال ــرآن خال ــرآن، الق الق
شــافعون، القــرآن ال  اختــاف فيــه وأحاديــث حممــد ال اختــاف فيهــا، يف 
ــان  ــرآن تبي ــابه، الق ــم ومتش ــا حمك ــم ايض ــابه، يف احاديثه ــم ومتش ــرآن حمك الق

ــم َو ُكَّ  ــرآن الكري ــال الق ــا ق ــكل يشء كم ــان ل ــه تبي ــام في ــكل يشء، واالم ل
ــن  يــس :  12.  ْحَصْيــاُه يف  ِإمــاٍم ُم�ي

َ
َشْ ٍء أ

)1)  تفسر العيايش، ج 1، ص: 5،ح9.
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الكلمة الطيبة 

ــول  ــن أص ــه م ــن كون ــام الحس ــب االم ــن نس ــي تب ــات الت وأول اآلي
ٍة  َشــَرَ

َ
َبــًة ك ــًة َطيِّ ِلَ

َ
ــًا ك َب اهلُل َمَ ْيــَف َضَ

َ
 َلْ َتــَر ك

َ
تعــاىل: أ قــال  الطيبــة،  الشــجرة 

اهلُل  ُب  َيــْرِ َو  ــا  َربِّ ِبــِإْذِن  ــٍن  ح�ي ُكَّ  كَُلهــا 
ُ

أ ُتــْؤيت   ــاء*   السَّ يِف  فَْرُعهــا  َو  ِــ�تٌ  اث�ب ْصُلهــا 
َ

أ َبــٍة  َطيِّ
.25  -24 ُرون إبراهيــم:  

َّ
َذك َي�تَ ُهــْم  لََعلَّ ــاِس  ِلَّ ْمــاَل 

َ ْ
ال

ويف قبالهــم الكلمــة الخبيثــة، ولــذا قــال االمــام الحســن ومثــي ال يبايــع 
مثلــه ؛ ألن الحســن مــن الشــجرة الطيبــة ويزيــد مــن الشــجرة الخبيثــة 

ْرِض مــا َلــا ِمْ 
َ ْ
ِق ال ــْت ِمْ َفْ ٍة َخبيَثــٍة اْجُتثَّ َشــَرَ

َ
ــٍة َخبيَثــٍة ك ِلَ

َ
ــُل ك قــال تعــاىل: َو َمَ

26 َقرارإبراهيم: 
ففــي القــرآن كلمتــان تفرعــت منهمــا شــجرتان كلمــة طيبــة انبتــت شــجرة 
طيبــة، وكلمــة  خبيثــة انبتــت شــجرة خبيثــة، ولــكل شــجرة أغصــان وأوراق 

وثمــار، فمــن تعلــق باغصــان هــذه الشــجرة او  تلــك يكــون مــن اتباعهــا.
ِــ�تٌ َو فَْرُعهــا  ْصُلهــا اث�ب

َ
ٍة أ ــِه َتَعــاىَل َشــَرَ فعــن االمــام الصــادق  يف َقْولِــَه اللَّ

ــاِء َقــاَل، َفَقــاَل:  َرُســوُل اللَّــِه  َجْذُرَهــا،  َو َأِمــُر اْلُمْؤِمنـِـَن َفْرُعَهــا،   يِف السَّ
ــِة َثَمُرَهــا، َو ِشــيَعُتُهُم اْلُمْؤِمنُــوَن  تَِهــا َأْغَصاهُنـَـا،  َوِعْلــُم اأْلَِئمَّ يَّ ــُة ِمــْن ُذرِّ َو اأْلَِئمَّ
ــِه  ــِه َفَقــاَل َو اللَّ َوَرُقَهــا،  َهــْل َتــَرى فِيَهــا َفْضــًا َيــا َأَبــا َجْعَفــٍر َقــاَل ُقْلــُت اَل َو اللَّ

إِنَّ اْلُمْؤِمــَن ُيوَلــُد َفُيــوِرُق َوَرَقــًة َو إِنَّ اْلُمْؤِمــَن َلَيُمــوُت َفَتْســُقُط َوَرَقُتــُه)1).
ــو  ــب فه ــرًة، وكل طي ــًا وثم ــًا وأغصان ــا ًوفرع ــة أص ــجرة الطيب ــم  الش فه
خــر، ومــآل الخــر  اىل الجنــة، والجنــة دار االيمــان، واعداؤهــم كّل الخبــث، 

والخبــث هــو الــرشو الــرش  اىل النــار،  والنــار دار الكفــر والــرشك والشــك.

)1) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 59،ح4.
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القواعد التأويلية 

ونحــن نــدرس االيــات النازلــة يف االمــام الحســن البــد ان نبيــن 
ــة   ــات المبارك ــان االي ــا يف  بي ــد عليه ــي نعتم ــرية الت ــد التأويليةوالتفس القواع

كمــا وردت عــن أهــل بيــت العصمــة والطهــارة فمنهــا:  
1. قاعدة االيمان: 

ــُه  فقاعــدة االيمــان تنطبــق عــى الشــجرة الطيبــة، فَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َرِضَ اللَّ
ــُن َأيِب َطالِــٍب َرْأَســَها  ــوا إاِلَّ َكاَن َعــِيُّ ْب ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ ــُه َقــاَل: َمــا َنَزَلــْت  يــا َأيُّ َعنْ
ــَر  ــا ُذِك ــٍد  َفَم ــيِّ حُمَمَّ ــُه َأْصَحــاَب النَّبِ ــَب اللَّ ــْد َعاَت ــا َو َلَق يَفَه ــا َو رَشِ َوَأِمَرَه
)1). وهــي ســارية يف ذريتــه الطيبــن الطاهريــن، فــاذا كانــوا هــم  َعــِيٌّ إاِلَّ بَِخــْرٍ

الطيــب فالكفــر اعداؤهــم .

2. قاعدة الخري:  

َلــُه َو َأْصَلــُه،  َو َفْرَعــُه َو َمْعِدَنــُه،َو   ومنطوقهــا )إِنْ  ُذِكــَر اْلَخــْرُ ُكنُْتــْم َأوَّ
َمــْأَواُه َو ُمنَْتَهــاه ( )2)  و اذا كانــوا هــم الخــر فالــرش أعداؤهــم.

وقــال أبــو جعفــر يــا حممــد إذا ســمعت اهلل ذكــر أحــدا مــن هــذه األمــة 
بخــر فنحــن هــم- و إذا ســمعت اهلل ذكــر قوما بســوء ممن مــىض فهــم عدّونا)3).

3. قاعدة الجنة:  
ــُه َقــاَل  َتــَا َرُســوُل اللََِّهــِذِه  ــْدِريِّ َرِضَ اللَُّ َعنْ َعــْن َأِب َســِعيٍد اْلُ

)1)  تفسر فرات الكويف، ص: 49.
)2)  من ال حيره الفقيه، ج 2، ص: 616، الزيارة الجامعة.

)3) تفسر العيايش، ج 1، ص: 13،ح3.
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اِئــُزوَن  ُثــمَّ  ــِة ُهُ الْ�ف َنَّ
ْ

ْصحــاُب ال
َ

ــِة أ َنَّ
ْ

ْصحــاُب ال
َ

ــاِر َو أ ْصحــاُب انلَّ
َ

اْلَيــَة  ال َيْســَتِوي أ
ــِدي،  َو  ــَة َبْع ــِيٍّ اْلَوَلَي َم لَِع ــلَّ ــي َو َس ــْن َأَطاَعنِ ــِة َم ــاُب اْلَنَّ ــاَل َأْصَح َق
ــًا َبْعــِدي،  َأَل  ــَل َعِلّي ــاِر َمــْن َنَقــَض اْلَبْيَعــَة َو اْلَعْهــَد َو َقاَت َأْصَحــاُب النَّ
إِنَّ َعِلّيــًا َبْضَعــٌة ِمنِّــي َفَمــْن َحاَرَبــُه َفَقــْد َحاَرَبنـِـي،  ُثــمَّ َدَعــا َعِلّيــًا َفَقــاَل 
ــي َو  ــَا َبْينِ ــُم فِي ــَت اْلَعَل ــْلِمي َو َأْن ــْلُمَك ِس ــْرِب َو ِس ــَك َح ــِيُّ َحْرُب ــا َع َي
تِي)1).فاصحــاب النــة هــم حممــد وآل حممــد واصحــاب النــار  َبــْنَ ُأمَّ

أعدائهــم .
اذن فقاعــدة االيمــان، وقاعــدة الجنــة، وقاعــدة الخــر، نازلــة يف حممــد وآل 

حممــد،  وقاعــدة الكفــر، وقاعــدة الــرش و قاعــدة النــار نازلــة يف اعدائهــم.
4. قاعدة الَجري: 

وكل مــا نــزل يف األنبيــاء الســابقن العظمــاء الشــاخمن نــازٌل يف حممــد 
ــه صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن  بحســب قاعــده الجــري يف القــرآن مــن  وذريت
ــاىل  ــبحانه وتع ــرى، ألّن اهلل س ــة اخ ــن جه ــة م ــة القرآني ــده الوراث ــة،  وقاع جه

هــا  ُ ــًة َبْع�ف يَّ ــن * ُذرِّ �ي
َ

ــراَن َعَ الْعال يقــول ِإنَّ اهلَل اْصَطــى  آَدَم َو ُناًح َو آَل ِإْبراهــَم َو آَل ِعْ
بــن  حيصــل  والتــوارث   ،34-33 آل عمــران:    ــم   َعِ يــٌع  َسِ اهلُل  َو   ٍ

َبْعــ�ف ِمْ 
الذريــة الطيبــة مــن جهــة، وكذلــك التــوارث يكــون بــن الذريــة الخبيثــة، فهــذا 

ــب.  ــرث المثال ــب وذاك ي ــرث المناق ي
ــان و يف كلِّ  ــول الزم ــى ط ــّدة ع ــة ممت ــجرة الخبيث ــة والش ــجرة الطيب والش
زمــان هنــاك مــن يمثــل الشــجرتن، بحيــث مانــزل  يف أصــول الشــجرة جــاٍر 

)1) تفسر فرات الكويف، ص: 477.
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يف أغصاهنــا وأوراقهــا وثمارهــا وهــذا  مــا يســمى بقاعــدة الَجــري واالنطبــاق. 
وإليــك نــّص القاعــدة. 

ــام  ــن األي ــا م ــت يوم ــال  كن ــر ق ــم القص ــد الرحي ــن عب ــايش:  ع ــن العي فع
ــا  عنــد أيب جعفرفقــال:  يــا عبــد الرحيــم قلــت: لبيــك- قــال: قــول اللــه ِإنَّ
ٍم هاٍدالرعــد :  7،  إذ قــال رســول اللــه: أنــا المنــذر- و  ــِذٌر َو ِلــُكلِّ َقْ �فْــ�تَ ُمْ

َ
أ

ــم رفعــت رأيس  ــوم؟ قــال: فســكت طويــا ث عــي الهــادي و مــن الهــادي الي
ــت  ــى انته ــل حت ــل فرج ــا رج ــم- توارثوهن ــي فيك ــداك ه ــت ف ــت: جعل فقل
ــم، إّن  ــد الرحي ــا عب ــت ي ــال: صدق ــادي، ق ــداك اله ــت ف ــت جعل ــك، فأن إلي
القــرآن حــيٌّ ال يمــوت، و اآليــة حيــة ال تمــوت، فلــو كانــت اآليــة إذا نزلــت 
يف األقــوام ماتــوا فمــات القــرآن، و لكــن هــي جاريــة يف الباقــن- كمــا جــرت 
يف الماضــن، و قــال عبــد الرحيــم: قــال أبــو عبــد اللــهإن القرآن حــي لــم 
ــمس و  ــري الش ــا جت ــار، و كم ــل و النه ــري اللي ــا جي ــري كم ــه جي ــت، و أن يم

ــا )1). ــا كمــا جيــري عــى أولن القمــر، و جيــري عــى آخرن

اذن مانــزل يف األنبيــاء جــاٍر يف االوصيــاء لمقــام المرتبــة االلهيــة والوراثــة 
الربانيــة فللرســول  المناقــب و المنــازل وذريتــه يتوارثــون هــذه المراتــب 
العليــا التــي نّصبهــم اهلل فيهــا، وقــد أ فردهــم  اهلل  لج وعــا بآيــات لــم يشــاركهم 
فيهــا أحــد منهــا  )آيــة النــور، وآيــة التطهــري، وآيــة الطاعــة، و آيــة  الواليــة، وآيــة 
  .ــام الحســن ــة يف  االم ــة نازل ــة  ...( فكــم آي ــة االطعــام، وآي ــى، وآي القرب

ســنبينها لكــم يف هــذا الكتــاب .

)1)  تفسر العيايش، ج 2، ص: 204.
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االحاديث النبوية يف فضل الحسن والحسني :  
ــذا  ــاس! ه ــا الن ــال: أّي ــن--، و ق ــد الحس ــذ بي ــّي-  - أخ إّن النب
الحســن بــن عــّي أال فاعرفــوه، و فّضلــوه كمــا فّضلــه اهلّل عــّز و جــّل، فــو اهلّل 
ــن يعقــوب، هــذا الحســن جــّده يف  لجــّده عــى اهلّل أكــرم مــن جــّد يوســف ب
الجنّــة، و جّدتــه يف الجنّــة، و أّمــه يف الجنّــة، و أبــوه يف الجنّــة، و أخــوه يف 
ــه يف  ــة، و خالت ــه يف الجنّ ــة، و خال ــه يف الجنّ ــة، و عّمت ــه يف الجنّ ــة، و عّم الجنّ

ــة)1). ــم يف الجن ــو حمّبيه ــة، و حمّب ــم يف الجنّ ــة، و حمّبوه الجنّ
و قــال الرســول األعظــم: إّن الحســن و الحســن إمامــان قامــا أو قعــدا، 
ــة، إّن  ــواب الجنّ ــاب مــن أب ــا مــن حســن، حســن ب ــي و أن ــال: حســن منّ وق
ــوب  ــمه مكت ــو يف األرض، اس ــا ه ــم ممّ ــموات أعظ ــّي يف الس ــن ع ــن ب الحس
ــاح  الهــدى  و ســفينة النجــاة و العــروة  عــن يمــن العــرش: إنّ  الحســن  مصب

الوثقــى، يــا زيــن الســموات و األرض، يــا بنــّي أنــت شــهيد آل حمّمــد.
ــر  ــول بظه ــن المقت ــي الحس ــأيب و اّم ــن: ب ــر المؤمن ــام أم ــال اإلم وق
الكوفــة، ســيقتل عطشــانا بطــّف كربــاء، تبكــي عليــه الســماء و األرض، يــا 

ــن)2). ــربة كّل مؤم ع
ــْينًا  ــُت  ُحَس ــا :   َجَعْل ــلَّ وع ــه ج ــال الل ــراء  ق ــة الزه ــوح فاطم يف ل
ــِن  ــُل َم ــَو َأْفَض ــَعاَدِة َفُه ــُه بِالسَّ ــُت َل ــَهاَدِة َو َخَتْم ــُه بِالشَّ ــي  َو َأْكَرْمُت ــاِزنَ  َوْحِي َخ
تِــَي  ــَة َمَعــُه َو ُحجَّ ــَهَداِء َدَرَجــًة َجَعْلــُت َكِلَمتِــَي التَّامَّ اْسُتْشــِهَد َو َأْرَفــُع الشُّ

ــب )3). ــُب َو ُأَعاِق ــِه ُأثِي تِ ــَدُه بِِعْرَ ــَة ِعنْ اْلَبالَِغ

)1)  مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش، ج 4، ص: 52.
)2)  مثر األحزان، ص: 4.

)3)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 528.



اسئلة احللقة األو≤

س1: ما معنى كرائم القرآن؟
س2: اذكر حديث قطب القرآن؟ وما هو مفاده؟
س3: ماهي أوجه التماثل بن الكتاب والعرة؟
س4: من هم الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة؟

س5: ماهي أهم القواعدالكلية التي تنطبق عى االيات الحسينية ؟
س6: اذكر حديثا يف فضل اإلمام الحسن؟

س7: اذكر آية الشجرة الطيبة وآية الشجرة الخبيث حفظا وكتابة؟
س8: مــن القائــل: نحــن الشــعار واالصحــاب والخزنــة واالبــواب وال تؤتــى  

 البيوت االمن ابوابا؟
س9: من هم قطب القرآن؟

س10: أين الحسن يف آية الكلمة الطيبة؟



احللقة الثانية

احلسني يف آية النور 

كاٍة فهيا ِمْصباٌح اْلِمْصباُح يف   ِمْ
َ
ُل ُنِرِه ك ْرِض َمَ

َ ْ
اواِت َو ال اهلُل ُنُر السَّ

ٍة َو ال  ِقَّ وَنٍة ال َشْ ٍة َزْي�تُ
َ
ٍة ُماَرك يٌّ ُيوَقُ ِمْ َشَرَ ٌب ُدرِّ

َ
ْوك

َ
ا ك نَّ

َ
أ

َ
اجَجُة ك ُزاجَجٍة ازلُّ

اُء َو  وِرِه َمْ َيسش َسْسُه  انٌر ُنٌر َع  ُنٍر َيْهِدي اهلُل نِلُ ٍة َيكاُد َزْيُتا ُيض ُء َو َلْ َلْ َتْ َّ ِ�ي َغْر�ب
اِس َواهلُل ِبُكلِّ َشْ ٍء َعم   انلور: ٣٥ ْماَل ِلَّ

َ ْ
ُب اهلُل ال َيْرِ

*اإلمام الحسني  يف عالم النوار
منقبة النور أعىل مراتب الئمة *

* الحسني يف آية النور 
* الحسني مصباح الهدى 

تفاصيل عالم النوار لهل البيت *
* بعض أحاديث المناقب الحسينية

* اسئلة الحلقة الثانية 





اإلمام احلسني  يف عامل األنوار

ــو أول  ــور ه ــم الن ــم ألن عال ــم ومناقبه ــى مراتبه ــن أع ــور م ــة الن إن منقب
ــاىل. ــبحانه وتع ــا اهلل س ــي خلقه ــم الت العوال

يسأل جابر بن عبد اهلل االنصاري رض اهلل عنه رسول اهلل  قائًا:  

 يــا رســول اهلل مــا أول مــا خلــق اهلل؟ قــال يــا جابــر، أّول  مــا خلــق  اهلّل  نــور 
نبّيك ))1).

ــد حــر  الفاســفة و الحكمــاء و أهــل الفلــك وغرهــم  وهــذا الســؤال ق
ــة  ــة الكريم ــدنا اىل اآلي ــة ترش ــذه الرواي ــول اهلل ه ــد رس ــه عن ــكان جواب ف
ــور  ــة الن ــق يف آي ــام  الحســن يتأل ــور،  واالم ــور مــن ســورة الن ــة  الن اىل آي
إذ  تنقلنــا اىل عالــم النــور، حيــث العالــم األول ونســر يف رحلــه مــع اآليــات 
ــن   ــدأ م ــن يف كل أدواره ولنب ــام الحس ــاة االم ــى حي ــرف ع ــة ونتع القرآني

ــا بعــد الشــهادة . ــوالدة اىل م ــل ال ــا قب ــم م ــوار عال ــم األن ــم األول عال العال

  احلسني يف آية نور

ُنِرِه  ــُل  َمَ ْرِض  
َ ْ
ال َو  ــاواِت  السَّ ُنُر  اهلُل  ــِه  اللَّ َقــْوِل  يِف   :الصــادق قــال 

ــكاٍة اْلِمْشــَكاُة َفاطَِمــُة ِفهيــا ِمْصبــاٌح اْلِمْصبــاُح  اْلَحَســُن َواْلُحَســْنُ   ِمْ
َ
ك

يٌّ َبْنَ نَِســاِء  ٌيَكَأنَّ َفاطَِمَةَكْوَكــٌب ُدرِّ ــٌب ُدرِّ
َ
ْوك

َ
ــا ك نَّ

َ
أ

َ
اجَجــُة ك يِف ُزاجَجــٍة ازلُّ

ٍةُيوَقــُد ِمــْن إِْبَراِهيــَم َعَلْيــِه َو َعــَى َنبِيِّنَــا 
َ
ٍة ُماَرك َأْهــِل اأْلَْرضِ  ُيــوَقُ ِمْ َشــَرَ

ــٍة َيــكاُد َزْيُتــا  انِيَّ ــٍة َو اَل َنْرَ ٍةَيْعنِــي اَل َيُوِديَّ َّ ِ�ي ــٍة َو ال َغْر�ب ِقَّ ــَامُ  ال َشْ ــِه السَّ َوآلِ
َسْســُه  انٌر ُنٌر  َع  ُنٍر  إَِمــاٌم ِمنَْهــا َبْعــَد  ــُر ِمنَْهــا َو َلْ  َلْ َتْ ُيِض ُءَيــَكاُد اْلِعْلــُم َيَتَفجَّ

)1)  غرر األخبار، ص: 195.



24 .....................................................................  آيات االمام  الحسن 

ــُه يِف  ــاُء- َأْن ُيْدِخَل ــْن َيَش ــِة َم ــُه لِْلَِئمَّ ــِدي اللَّ ــاء َيْ ــوِرِه َمْ َيسش ــامٍ  َيْهــِدي اهلُل نِلُ إَِم
.(1(ــم ــاِس َو اهلُل ِبــُكلِّ َشْ ٍء َعِ ْمــاَل ِلَّ

َ ْ
ُب اهلُل ال ُنــوِر َواَلَيتِِهــْم خُمِْلصــًا َو َيــْرِ

ــرآن، يف  ــم الق ــي كرائ ــم وه ــت فيه ــم نزل ــرآن الكري ــل الق ــات فضائ   فآي
معناهــا الظاهــري آيــات المناقــب، ويف معناهــا الحقيقــي هــي مراتــب الُحجيــة 

و مناصــب إلهيــة.
احلسني مصباح اهلدى 

قــال النبــي  يــا ُأيّب بــن كعــب و اّلــذي بعثنــي بالحــّق نبّيــا، إّن الحســن 
ــن  ــوب ع ــمه مكت ــو يف األرض، و أس ــا ه ــم مّم ــماوات أعظ ــي يف الس ــن ع اب

ــاة()2). ــفينة النج ــدى  و س ــاح  اله ــن  مصب ــرش: )إنّ  الحس ــن الع يم
وقــد أشــار االمــام الهــادياىل موقعهــم يف عالم االنــوار فقــال يف الزيارة 
ــى َمــنَّ  ــُه َأْنــَوارًا َفَجَعَلُكــْم بَِعْرِشــهِ  حُمِْدِقــنَ  َحتَّ الجامعــة الكبــرة: )َخَلَقُكــُم اللَّ
ُهالنــور:  36  َو  ــَر ِفهَيــا اْسُ

َ
ْن ُتْرفَــَع َو ُيْذك

َ
ِذَن اهلُل أ

َ
ــوٍت أ ُ َعَلْينَــا بُِكــْم َفَجَعَلُكــمْ  يِف �بُ�ي

ــا َو َطَهــاَرًة  ــِه ِمــْن َواَلَيتُِكــْم طِيبــًا لَِخْلِقنَ ــا بِ نَ ــا َعَلْيُكــْم َو َمــا َخصَّ َجَعــَل َصَلَواتِنَ
ــاَرًة لُِذُنوبِنَــا()3). أِلَْنُفِســنَا َو َتْزِكَيــًة َلنَــا َو َكفَّ

هــا هــو الحســن يتألــق يف آيــة النــور حيــث  وصفتــه بانــه مصبــاح ومــن 
ــاح  ــة فقــال )إّن الحســن مصب ــا اســتّل  النبــي  هــذه اللفظــة القرآني هــا هن
الهــدى وســفينه النجــاة(، فاألصــل القــرآين لحديــث المصبــاح هــو آيــة النــور 

وهــي مــن صنــف آيــات الخــر. 

)1)  تفسر القمي، ج 2، ص: 103.
)2)  مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش، ج 4، ص: 52.

)3)  من ال حيره الفقيه، ج 2، ص: 613.
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 تفاصيل عامل االنوار ألهل البيت

وهنــاك تفاصيــل حــول  عالــم االنــوار، ففــي كتــاب إِْرَشــاُد اْلُقُلــوِب 
َقــاَل:   اْلَفــاِريِسِّ ره  َســْلَماَن  إىَِل  َمْرُفوعــًا  للديلمــي، 

 ـا َرَواُه اْبــُن َمْســُعوٍد رض َقــاَل  َدَخْلــُت َيْومــًا َعــَى َرُســوِل اللَّــِه َو مِمَـّ
ــِه لِــِج  ــِه َأِريِن اْلَحــقَّ أِلَتَِّصــَل بِــِه، َفَقــاَل:  َيــا َعْبــَد اللَّ َفُقْلــُت َيــا َرُســوَل اللَّ
اْلُمْخــَدَع َقــاَل َفَوَلْجــُت اْلُمْخــَدَع َو َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب ُيَصــيِّ َو ُهــَو َيُقــوُل يِف 
ــَن  ــْر لِْلَخاطِِئ ــِدَك َو َرُســولَِك اْغِف ــٍد َعْب ُهــمَّ بَِحــقِّ حُمَمَّ ــِه َو ُســُجوِدِه ))اللَّ ُرُكوِع
ِمــْن ِشــيَعتِي((،  َفَخَرْجــُت َحتَّــى ُأْخــرِبَ بِــِه َرُســوَل اللَِّهَفَرَأْيُتــُه َو ُهــَو ُيَصــيِّ 
ــْن  ــَن ِم ــْر لِْلَخاطِِئ ــِدَك اْغِف ــِن َأيِب َطالٍِبَعْب ــِيِّ ْب ــقِّ َع ــمَّ بَِح ُه ــوُل ))اللَّ َو َيُق
 َرْأَســُه، َو َقــاَل  تِــي((، َقــاَل: َفَأَخــَذيِن َهَلــٌع َحتَّــى ُغــِيَ َعــَيَّ َفَرَفــَع النَّبِــيُّ ُأمَّ
 َيــا اْبــَن َمْســُعوٍد: َأ ُكْفــرًا َبْعــَد إِيَمــاٍن؟  َفُقْلــُت:  َحاَشــا َو َكاَّ َيــا َرُســوَل اللَّــِه
ــْم  ــِه،  َفَل ــَه بِ ــَأُل اللَّ ــَك َتْس ــَك، َو َرَأْيُت ــاىَل  بِ ــَه َتَع ــَأُل اللَّ ــًا َيْس ــُت َعِلّي ــي َرَأْي َو َلِكنِّ

ــِه؟ ــَد اللَّ ُكــْم َأْفَضــُل ِعنْ ــْم َأيُّ َأْعَل

ــَه َتَعــاىَل  َفَقــاَل  ِل :  اْجِلــْس َفَجَلْســُت َبــْنَ َيَدْيــِه،  َفَقــاَل ِل:  اْعَلــْم َأنَّ اللَّ
ُلــَق اْلَخْلــَق بَِأْلَفــْي َعــاٍم إِْذ اَل  َخَلَقنـِـي َو َخَلــَق َعِلّيــًا ِمــْن ُنــوِر َعَظَمتِــِه َقْبــَل َأْن خَيْ
ــَماَواِت َو اأْلَْرَض َو َأَنــا َو  َتْقِديــَس َو اَل َتْســبِيَح،  َفَفَتــَق ُنــوِري َفَخَلــَق ِمنْــُه السَّ
ــَماَواِت َو اأْلَْرِض،  َو َفَتــَق ُنــوَر َعِيِّ ْبــِن َأيِب َطالٍِبَفَخَلَق  ــِه َأَجــلُّ ِمــَن السَّ اللَّ
  ، ِمنـْـُه اْلَعــْرَش َو اْلُكــْريِسَّ َو َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َأْفَضــُل ِمــَن اْلَعــْرِش َو اْلُكــْريِسِّ
ــْوِح   ــْوَح َو اْلَقَلــَم َو اْلَحَســُن َأْفَضــُل ِمــنَ  اللَّ َو َفَتــَق ُنــوَر اْلَحَســِن َفَخَلــَق ِمنْــُه اللَّ
َو اْلَقَلــمِ ، َو َفَتــَق ُنــوَر اْلُحَســْنِ َفَخَلــَق ِمنـْـُه اْلِجنـَـاَن َو اْلُحــوَر اْلِعــَن َو اْلُحَســْنُ 

ــِه َأَجــلُّ ِمــَن اْلِجنـَـاِن َو اْلُحــوِر اْلِعــِن. َو اللَّ
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ــاىَل َأْن  ــِه َتَع ــُة إىَِل اللَّ ــاِرُب َفَشــَكِت اْلَمَاِئَك ــِت اْلَمَشــاِرُق َو اْلَمَغ ــمَّ َأْظَلَم  ُث
ــا  ــَق ِمنَْه ــٍة َفَخَل ــُه بَِكِلَم ــلَّ َجَاُل ــُه َج ــَم اللَّ ــَة َفَتَكلَّ ْلَم ــَك الظُّ ــْم تِْل ــَف َعنُْه َيْكِش
وِح ُنــورًا َفَأَضــاَف النُّــوَر إىَِل تِْلــَك  ــَم بَِكِلَمــٍة َفَخَلــَق ِمــْن تِْلــَك الــرُّ ُروحــًا ُثــمَّ َتَكلَّ
ــُة  ــَي َفاطَِم ــاِرُب َفِه ــَرِت اْلَمَشــاِرُق َو اْلَمَغ ــْرِش َفَزَه ــاَم اْلَع ــا َأَم وِح َو َأَقاَمَه ــرُّ ال

ــَماَواُت. ــِه السَّ ــَرْت بِ ــا َزَه ــَراَء أِلَنَّ ُنوَرَه ْه َيِت الزَّ ــَراُء َو لَِذلِــَك ُســمِّ ْه الزَّ

ــُه َجــلَّ َجَاُلــُه لَِعــِيِّ ْبــِن َأيِب   َيــا اْبــَن َمْســُعوٍد إَِذا َكاَن َيــْوُم اْلِقَياَمــِة َيُقــوُل اللَّ
ــَك  ــْئُتَما،  َو َذلِ ــْن ِش ــاَر َم ــْئُتَما،  َو َأْدِخــَا النَّ ــْن ِش ــَة َم ــٍب َو ِل َأْدِخــَا اْلَجنَّ َطالِ
يِت،   ــُر َمــْن َجَحــَد ُنُبــوَّ يــٍدق:  24 َفاْلَكافِ ــاٍر َعِ فَّ

َ
َ ُكَّ ك َهــمَّ ــا يِف حبَ �ي لْ�تِ

َ
َقْوُلــُه َتَعــاىَل  أ

َو اْلَعنِيــُد َمــْن َجَحــَد َواَلَيــَة َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب، َفالنَّــاُر َأَمــُدُه، َو اْلَجنَّــُة لِِشــيَعتِِه 
بِّيــه )1). َو حُمِ

بعض أحاديث املناقب احُلسينية 

ــن  ــن ع ــدح الحس ــب م ــراه(: - كت ــاب ث ــري )ط ــيخ التس ــال الش ق
ــرش:   ــن الع يم

إن الحسن مصباح الهدى وسفينة النجاة)2) 

 وقد مدحه تعاىل يف األحاديث القدسية قال تعاىل:  

 بورك من مولود عليه صلوايت، ورحتي وبركايت.

 وقــد وصفــه بأنــه: نــور أوليائــي، وحجتــي عــى خلقــي، والذخــرة 
للعصــاة.. 

)1)  الفضائل )البن شاذان القمي(، ص: 129.
)2)  األخاق الحسينية - جعفر البيايت - ص 331 - 332.



الحلقة الثانية / الحسن يف آية النور.   ...................................................... 27 

وقد مدحه رسول اهلل بمدائح عجيبة، منها أنه قال له يوما:  

 :مرحبــا بــك يــا زيــن الســماوات واألرض. فقــال ُأيّب بــن كعــب للنبــي 
ــي  ــذي بعثن ــا ُأيّب، وال ــال: ي ــماوات واألرض؟ !، فق ــن  الس ــرك زي ــل غ وه
بالحــق نبيًّــا، إّن الحســن بــن عــي يف الســماوات أعظــم ممــا يف األرض، 
وقــد كتــب اهلل يف يمــن العــرش أّن الحســن مصبــاح الهــدى وســفينة النجــاة. 
ــن عــي  ــاس ! هــذا الحســن ب ــا الن ــد  الحســن وقــال: أيُّ ــم أخــذ بي ث

ــه اهلل))1).  ــا فضل ــوه كم ــوه، وفضل فاعرف

)1)  مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش، ج 4، ص: 53.
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احللقة الثالثة

احلسني يف آية االمساء

ْساِء هُؤالِء 
َ

ُئوين  ِبأ �فْ�بِ
َ

اِئَكِة َفاَل أ َ ْ
ُهْم َعَ ال َ ها ُثَّ َعَرصف ْساَء كُلَّ

َ ْ
َم آَدَم ال َو َعَّ

ن البقرة: 31 ْنُمْ صاِدق�ي
ُ
ِإْن ك

ْجَزْوَن ما  ْساِئِه َس�يُ
َ

وَن يف  أ يَن ُيْلِحُ
َّ

ْساُء اْلُحْسىن  َفْدُعُه ِبا َو َذُروا ال
َ ْ
ِ ال َو هلِلَّ

اكُنا َيْعَمُلن األعراف: 180
* االمام الحسني يف عالم االسماء. 

* االختبار باالسماء المقدسة.

* الئمة هم االسماء الحسنى.
ِه اْلَْسماُء اْلُحْسنى  َفاْدُعوُه ِبا(.  * المقطع الول:  )َو لِلَّ

* المقطع الثاين: )الَّذيَن ُيْلِحُدوَن يف  َأْسمائِِه(.
اختبار الخلق باإلمام الحسني *

* أسئلة الحلقة الثالثة.





اإلمام احلسني يف عامل األمساء

ومــن عالــم االنــوار ننتقــل اىل عالــم االســماء حيــث كان  االختبــار األول 
ألبينــا آدم باألســماء وكذلــك المائكــة، ومــن ثــم بنــي آدم خيتــربون 

هــا ُثَّ  ْســاَء كُلَّ
َ ْ
ــَم آَدَم ال باالســماء  واىل يــوم القيامة.ففــي االيــة االوىل: َو َعَّ

ن البقــرة: 31 ْنــُمْ صاِدق�ي
ُ
ْســاِء هــُؤالِء ِإْن ك

َ
ُئــوين  ِبأ �فْ�بِ

َ
اِئَكــِة َفــاَل أ َ ْ

ُهــْم َعَ ال َ َعَرصف
ــِه،  هــا َأْســَماَء َأْنبَِيــاِء اللَّ ْســاَء كُلَّ

َ ْ
ــَم آَدَم ال قــال االمــام العســكري :َو َعَّ

ــْن  ــَن ِم يِّبِ ، َو الطَّ ــْنِ ــِن َو اْلُحَس ــَة َو اْلَحَس ــِيٍّ َو َفاطَِم ــٍد َو َع ــَماَء حُمَمَّ َو َأْس
ــدًا  ُهــْم   َعــَرَض حُمَمَّ َ آلِِهَمــا، َو َأْســَماِء ِخَيــاِر ِشــيَعتِِهْم َو ُعَتــاِة َأْعَداِئِهــمْ  ُثَّ َعَرصف
ِة. اِئَكــِة َأْي َعــَرَض َأْشــَباَحُهْم َو ُهــْم َأْنــَواٌر يِف اأْلَظِلَّ َ ْ

ــَة َعَ ال َو َعِلّيــًا َو اأْلَِئمَّ
ُتَســبُِّحوَن  مَجِيَعُكــْم  إِنَّ    ــَن صاِدِق�ي ْنــُمْ 

ُ
ك ِإْن  هــُؤالِء  ْســاِء 

َ
ِبأ ُئــويِن  �فْ�بِ

َ
أ َفــاَل 

ــْم  ــا َل ــْن َبْعَدُكــمْ   َأْي َفَكَم ــَراِد َم ــْن إِي ــُح ِم ــا َأْصَل ــْم َهاُهنَ ُســوَن َو إِنَّ َتْرَكُك َوُتَقدِّ
ــِذي َلــْم َيُكــْن،  َتْعِرُفــوا َغْيــَب َمــْن ِخَالُِكــْم، َفاْلَحــِريُّ  َأْن اَل َتْعِرُفــوا اْلَغْيــَب الَّ

ــا. ــَخاٍص َتَرْوهَنَ ــَماَء َأْش ــوَن َأْس ــا اَل َتْعِرُف َكَم
  َِكــُم

ْ
�فْــ�تَ الَْعِلــُم ال

َ
ــَك أ نــا- ِإنَّ ْمَ  مــا َعَّ

َّ
ــَم نَلــا ِإال احَنَك ال ِعْ َقاَلــِت اْلَمَاِئَكــُة: ُســ�بْ

اْلَعِليــمُ  بـِـُكلِّ يَشْ ٍء، اْلَحِكيــُم اْلُمِصيــُب يِف ُكلِّ فِْعــٍل.
ــَماِء  ــَماِئِهْم: َأْس ــَة بَِأْس ــُؤاَلِء اْلَمَاِئَك ــْئ َه ــا آَدمُ  َأْنبِ : ي ــلَّ ــزَّ َو َج ــُه َع ــاَل  اللَّ ق
ُهْ  َفَعَرُفوَهــا َأَخــَذ َعَلْيِهــمُ  اْلَعْهــَد، َو اْلِميَثــاَق 

َ
ــأ َ �فْ�ب

َ
ــا أ ــِة فََلَّ اأْلَْنبَِيــاِء َو اأْلَِئمَّ

ــْم)1). ــِل َلُه ــْم، َو التَّْفِضي ــاِن ِبِ يَم بِاإْلِ

)1)  تفسر اإلمام الحسن العسكري، ص: 217.



32 .....................................................................  آيات االمام  الحسن 

االختبار باألمساء املقدسة 

ــا آدم، إذ اختــربه فيهــا، وكذلــك  اختــرب  ــد أبين ــدأ ملــف االســماء عن ب
اهلل ســبحانه و تعــاىل المائكــة أيضــا ً، فلــم يعرفوهــا فاضطرهــم ذلــك اىل ان 
يتعلمــوا  االســماء  مــن ادم، وآدم قــد َعِلــَم االســماء مــن لــدن اهلل جــل 
ــة و نــزل اىل االرض فتلقــى االســماء  وعــا،  و عنــد مــا ارتكــب آدم  الخطيئ

ــات.  والكلم

قــال لــه جربائيــل يــا آدم توّســل باألســماء التــي قــد علمــت وهــي حمدقــة 
  ،)ــن ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــد وع ــماء )حمم ــرب اس ــرش ال بع

أتوســل؟  كيــف  قــال 

قــال: قل)يــا حممــود بحــقِّ حممــد،  و يــا عــال بحــق عــي،  و يــا فاطــر بحــق 
فاطمــه، و يــا حمســن بحــق الحســن، و يــا قديــم االحســان بحــق الحســن اال 

مــا غفــرت ل(. 

ان هــذه االســماء التــي اختــرب اهلل بــا المــل األعــى فــكان االختبــار األول 
ــح  ــاين آلدم فنج ــار الث ــماء، وكان االختب ــوا للس ــوا، واذعن ــة فنجح للمائك
ــد  ــن فق ــن الكافري ــتكرب وكان م ــى واس ــس أب ــماء إال ابلي ــذه االس ــن له واذع

ــار.  خــر بــذا االختب
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األئمة هم األمساء احلسنى

ْجَزْوَن ما  ْساِئِه َس�يُ
َ

وَن يف  أ يَن ُيْلِحُ
َّ

ْساُء اْلُحْسىن  َفْدُعُه ِبا َو َذُروا ال
َ ْ
ِ ال َو هلِلَّ

اكُنا َيْعَمُلن األعراف: 180

غــر  االســم   فــان   الصــادق عــن  الصــدوق   الشــيخ  توحيــد  يف 
ــن  ــة م ــماء االئم ــتقت اس ــمائه فاش ــذه اس ــو اهلل، وه ــمى ه ــمى، فالمس المس
اســماء اهلل الحســنى. كمــا أن االســم يــدّل عــى المســمى و يكــون عامــة لــه 
كذلــك هــم أدالء عــى اهلّل يدّلــون النــاس عليــه ســبحانه،  و هــم عامــة 

لمحاســن صفاتــه و أفعالــه و آثــاره.

عندمــا نتابــع  ملــف االســماء يف القــرآن الكريم ســنجد هــذه اآليــة العظيمة 
المباركــة، ويف آيــة اخــرى وصفــت االســماء بأهّنا الحســنى فقــال تعاىل:  

ِه اْلَْسماُء اْلُحْسنى  َفاْدُعوُه ِبا المقطع الول:  َو لِلَّ

ــو  ــى اهلل و ه ــا ع ــتعينوا بن ــّدة فاس ــم ش ــت بك ــال  إذا نزل ــا ق ــن الرض ع
ْســاُء اْلُحْســىن  َفْدُعُه ِبــا قــال: قــال أبــو عبــد اهلل: نحن و اهلل 

َ ْ
ِ ال قــول اهلل: َو هلِلَّ

.(1(فدعه بــا :األســماء الحســنى الــذي ال يقبــل مــن أحــد إال بمعرفتنا،قــال

ْســاُء اْلُحْســىن  
َ ْ
ِ ال - َو هلِلَّ ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ ــِه يِف َقــْوِل اللَّ ــِد اللَّ وَعــْن َأيِب َعْب

ــُه ِمــَن اْلِعَبــاِد  تـِـي اَل َيْقَبــُل اللَّ ــِه اأْلَْســَماُء اْلُحْســنَى  الَّ َفْدُعُه ِبــا َقــاَل َنْحــُن َو اللَّ
َعَمــًا إاِلَّ بَِمْعِرَفتِنَــا)2)، فادعــوه بــا أي  بــذه االســماء و هــي أســماء اهلل 
الحســنى و هــي أســماء ))حممــد وعــي وفاطمــة والحســن والحســن واألئمــة 

)1)  الربهان ج 2: 52. البحار ج 19)ج 2(: 63. الصايف ج 1: 628.
)2)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 144،ح4.
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ــي  ــماء؛ و ه ــذه االس ــن ه ــن م ــن((، فالحس ــة الحس ــن ذرّي ــن م المعصوم
جتليــات للــه، وهــذه االســماء خملوقــة. فكمــا توســل أبونــا آدم باألســماء، 
كذلــك ذريتــه  جيــب أن يتوســلوا باألســماء  إذ ال طريــق للهدايــة والتوبــة 

ــة هــو دعــاء التوســل.  ــه البرشي ــدم دعــاء عرفت غرهــا.و أق
المقطع الثاين: الَّذيَن ُيْلِحُدوَن يف  َأْسمائِِه

فهنــاك طابــور آخــر ألحــد يف االســماء، ألحــد يعنــي عــدل أو  كفــر ومــن 
بــن هــؤالء الشــيطان الرجيــم يف ذلــك العالــم قــد ألحــد يف أســماء اهلل، أراد 
أْن يعبــد اهلل مــن عنــد نفســه فقــد خــر خرانــا مبينــا، وأن أوليــاء الشــيطان يف 
ــال  ــم الح ــل ب ــل وص ــق ب ــن الح ــوا ع ــي عدل ــدوا  يعن ــد أ لح ــم ق كل العوال
ــوا  ــن مــن ُقتل ــآل حممــد فقتلوهــم ورّشدهــم ومــن ب ــر ب اىل درجــه الكف
ورُشدوا العطشــان الغريــب عــن االوطــان هــو الحســن لقــد ذبحــوا اســمًا  
مــن أســماء اهلل، لقــد قتلــوا  اســمًا مــن أســماء اهلل تعــاىل، هــذا االســم الــذي 
تعــرف عليــه آدم يف ذلــك العالــم وهــو نــور حمــدق بعــرش الــرب،  فعدلــوا 

عنــه  والذيــن ألحــدوا هــم االعــداء و الظالمــون.
ْساِئــِه  أي يعدلــون عنهــا و قــد 

َ
وَن يِف أ يــَن ُيْلــِحُ ِ

َّ
فقولــه تعــاىل  َو َذُروا ال

ــن يلحــدون  ــذر الذي ــا أن ن ــا أن ندعــوه بــا و أمرن ــن أمرن ــا أســماءه الذي عرفن
ْجَزْوَن  فيهــا وهــم أعداؤهــم الظالمــون و كفاهــم جــزاء قولــه تعــاىل  َســ�يُ
هــم  الحســنى  األســماء  بــأن  التأويــل  هــذا  يؤيــد  ممــا  و     َيْعَمــُلَن اكُنا  مــا 

َــقِّ  ْ
ــٌة َيْهــُدوَن ِبل مَّ

ُ
ــا أ ــْن َخَْق�ف األئمــة  ماجــاء عقيــب اآليــة قولــه تعــاىل  َو ِمَّ

َو ِبــِه َيْعِدُلَناالعــراف: 181   
. فقد جاء يف التأويل أهنم األئمة
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 اختبار اخللق باالمام احلسني

فالحســن كان موضــوع ابتــاء آلدم و للمائكــة فنجحــوا، وكان موضــع 
ابتــاء للشــيطان فخــر. 

ــن  ــح م ــد نج ــوار فق ــماء و باألن ــا باألس ــد اختربن ــا ق ــن يف الدني ــا نح وهن
نجــح فــكان يف صــف األنبيــاء والمرســلن، وخــر مــن خــر فــكان يف 

صــف الشــيطان الرجيــم وهــم اوليائــه.

تعرفــون مــاذا فعــل الشــيطان يف يــوم العــارش مــن المحــرم لقــد كفــر 
ــن  ــارش م ــوم الع ــه يف ي ــر ب ــد كف ــم وق ــك العال ــن يف ذل ــيطان بالحس الش
المحــرم لقــد فــرح الشــيطان فرحــا عندمــا قتــل الحســن، إِنَّ إِْبِليــَس َلَعنَــُه 
ــِه  ــَياطِينِِه َو َعَفاِريتِ ــا بَِش َه ــوُل اأْلَْرَض ُكلَّ ــُر َفَرحــًا َفَيُج ــْوِم َيطِ ــَك اْلَي ــُه يِف َذلِ اللَّ
ِلَبــَة َو َبَلْغنَــا يِف  ــِة آَدَم الطَّ يَّ ــَياطِِن َقــْد َأْدَرْكنَــا ِمــْن ُذرِّ َفَيُقــوُل َيــا َمَعــارِشَ الشَّ
ــوا  ــِة َفاْجَعُل ــِذِه اْلِعَصاَب ــَم ِبَ ــِن اْعَتَص ــاَر إاِلَّ َم ــُم النَّ ــَة َو َأْوَرْثنَاُه ــْم اْلَغاَي َهَاِكِه
ــْم َو  ــم ِبِ ــْم َو إِْغَراِئِه ــَى َعَداَوِتِ ــْم َع ــْم َو َحِْلِه ــاِس فِيِه ــِكيِك النَّ ــُغَلُكْم بَِتْش ُش
َأْولَِياِئِهــْم َحتَّــى َتْســَتْحِكُموا َضَاَلــَة اْلَخْلــِق َو ُكْفَرُهــْم َو اَل َينُْجــو ِمنُْهــْم َنــاٍج- 
ــُه اَل َينَْفــُع َمــَع َعَداَوتُِكــْم َعَمــٌل  َق َعَلْيِهــْم إِْبِليــُس َو ُهــَو َكــُذوٌب َأنَّ َو َلَقــْد َصــدَّ
ــِر)1)  فهــذه هــي  ــٌب َغــْرُ اْلَكَباِئ ــْم َذْن ــْم َو ُمَواالتُِك ــَع حَمَبَّتُِك ــُرُّ َم ــٌح َو اَل َي َصالِ
االســماء موضــوع اختبــار مــن عالــم االنــوار اىل عالــم الدنيــا اىل عالــم األخرة.

)1) كامل الزيارات: ص: 266.



اسئلة احللقة الثالثة 

س1: ماهي األسماء التي علمها اهلل الدم بالتفصيل؟
س2 :  لماذا علم اهلل آدم هذه األسماء؟

س3 :  متى بدأ دعاء التوسل؟ و بماذا يتوسل إىل اهلل؟
س4: ما هو الدليل القرآين لدعاء التوسل؟

س5: ما معنى األسماء الحسنى؟
س6: ما معنى اإللحاد يف أسماء؟

س7: هل اختبار الخلق بذه األسماء  عام أم خاص بآدم؟
األســماء  )وللــه  آيــة  تفســر  يف   الرضــا اإلمــام  روايــة  اذكــر  س8: 

الحســنى...(؟



احللقة الرابعة

احلسني يف آية الكلمات 

حم البقرة: 37  اُب ارلَّ وَّ ُه ُهَ اتلَّ ْيِه ِإنَّ ِلاٍت َفاَب َعَ
َ
ِه ك َلىَّ آَدُم ِمْ َربِّ َفَ

اِس ِإمامًا اقَل َو ِمْ  ُهنَّ اقَل ِإينِّ اجِعُكَ ِلَّ َتَّ
َ

ُه ِبَكِلاٍت فَأ ى  ِإْبراهَم َربُّ ِوإِذ ا�بْ�تَ

ن البقرة: 124 اِل�ي َّ اُل َعْهِدي الطف ي  اقَل ال َي�ف يَّ ُذرِّ

ُعون   الزخرف: 28 ِ ُهْم َيْر�ب ِه لََعلَّ �بِ ًة يف  َع�تِ ًة بِقَ ِلَ
َ
َعَلها ك َو �بَ

* الكلمة يف كتاب الله عىل وجوه 
* دعاء التوسل بالكلمات أقدم دعاء

* معنى الكلمات يف القرآن الكريم
* معنى الكلمة الباقية 

* توسل النبياء بالكلمات الخمسة 
* اسئلة الحلقة الرابعة 





الكلمة يف كتاب اهلل على وجوه

ــى  ــأيت بمعن ــرة ت ــروف، وم ــن ح ــه م ــة المتكون ــى الكلم ــأيت بمعن ــرة ت  فم
النبــي أو الــويص وكامهــا كلمــات اهلل، لكــن أحدمهــا كلمــة صامتــه وأخــرى  
ــم  ــل، واالس ــي االص ــة ه ــم، ان الكلم ــة واالس ــن الكلم ــارق ب ــة. والف ناطق
هــو الســمة والعامــة والصفــة وهــي مرتبــة الحقــة مــن الكلمــة، ولقــد توســل 
ــُه  ــُه َعنْ ــاٍس َرِضَ اللَّ ــِن َعبَّ ــِن اْب ــد ورد َع ــاء فق ــدم دع ــو أق ــات وه آدم بالكلم
ــا َنَزَلــِت اْلَخطِيَئــُة بـِـآَدَم َو ُأْخــِرَج ِمــَن اْلَجنَّــِة َأَتــاُه  َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه َلمَّ

ــا َأْدُعــو؟ ِئيــُل َم ــي َجرْبَ ــا َحبِيبِ ــاَل َي ــَك َق ــا آَدُم اْدُع َربَّ ــاَل َي ِئيــُل َفَق َجرْبَ

ِذيــَن خُتِْرُجُهــْم ِمــْن ُصْلبِــي آِخــَر   َقــاَل ُقــْل:  َربِّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ اْلَخْمَســِة الَّ
ــاَل  ِهْم ِل َق ــُل َســمِّ ِئي ــا َجرْبَ ــُه آَدُم َي ــاَل َل ــَيَّ َو َرِحَْتنِــي َفَق ــَت َع ــاِن إاِلَّ ُتْب َم الزَّ
ــٍد َنبِيِّــَك َو بَِحــقِّ َعــِيٍّ َويِصِّ َنبِيِّــَك َو بَِحــقِّ َفاطَِمــَة  ُقــْل: )َربِّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ حُمَمَّ
بِنـْـِت َنبِيِّــَك َو بَِحــِق  اْلَحَســِن َو اْلُحَســْنِ ِســْبَطْي َنبِيِّــَك إاِلَّ ُتْبــَت َعــَيَّ َو َرِحَْتنـِـي 
ــِه َتَعــاىَل َجــلَّ ِذْكــُرهُ   ــُه َعَلْيــِه َو َذلـِـَك َقــْوُل اللَّ َفاْرَحْنـِـي ( َفَدَعــا ِبِــنَّ آَدُم َفَتــاَب اللَّ
ــَة َو  ــُص النِّيَّ ِل ــٍد َمْكــُروٍب خُيْ ــْن َعْب ــا ِم ْيــِه  َو َم ِلــاٍت َفــاَب َعَ

َ
ــِه ك َلــىَّ آَدُم ِمْ َربِّ َفَ

ــُه َلــُه)1). َيْدُعــو ِبِــنَّ إاِلَّ اْســَتَجاَب اللَّ

ــاء   ــو دع ــة وه ــه البرشي ــاء عرفت ــدم دع ــو أق ــل وه ــاء التوس ــو دع ــذا ه فه
التوســل بمحمــد وآل حممــد صلــوات اللــه عليهــم أمجعــن. فالكلمــات ملــف 

ــم. ــرآن الكري ــام الحســن يف الق آخــر مــن ملفــات اإلم

ف مجيــع خلقــه مــن األنبيــاء والمائكــة  فــإّن اهلل ســبحانه وتعــاىل عــرَّ

)1)  تفسر فرات الكويف، ص: 58.
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والبــرش بمحمــٍد وآل حممــد صلــوات اهلل عليهــم، فهــم  يف عالــم األنــوار: نــور 
اللــه،  ويف عالــم األســماء: هــم أســماء اللــه الحســنى، ويف عالــم الكلمــات:  

هــم كلمــات اللــه التامــة.

معنى الكلمات يف القرآن الكريم

فهل يصح أْن نطلق لفظة الكلمة عى نبي من األنبياء؟ 

أّنــه  الكريــم   كتابــه  يف   مريــم ابــن  وصــف اهلل عيســى  لقــد  نعــم 
ســيُح  َ ْ

ال ــُه  اْسُ ــُه  ِمْ ــٍة  ِبَكِلَ ِك  ُ ــرِّ َ ُي�ب اهلَل  ِإنَّ  َيــُم  َمْ يــا  اِئَكــُة  َ ْ
ال  ِ

َ
اقل قــالِإْذ  إذ  كلمــة 

َيــَم آل عمــران: 45، وقــد وصــف األنبيــاء والمرســلن واألئمــة  ــُن َمْ ْ يعــَى ا�ب
ــِه  َلــىَّ آَدُم ِمْ َربِّ الطاهريــن بأهّنــم الكلمــات وهــذه هــي التــي تلقاهــا آدم َفَ
 . )وهــذه الكلمــات هي)حممد وعي وفاطمة والحســن والحســنِلاٍت

َ
ك

وهــذه الكلمــات  اختــرب اهلل بــا آدم فنجــا، وهــي نفســها الكلمــات التــي أبتــى فيها 
ُهــنَّ اقَل ِإينِّ اجِعــُكَ  َتَّ

َ
ــُه ِبَكِلــاٍت فَأ ــى  ِإْبراهــَم َربُّ إبراهيم الخليــل فأتمهــن  َوِإِذ ا�بْ�تَ

.124 ن البقــرة:  اِل�ي َّ ــاُل َعْهــِدي الطف ــي  اقَل ال َي�ف يَّ ــاِس ِإمامــًا اقَل َو ِمْ ُذرِّ ِلَّ
ِه َعــزَّ َوَجَل   ــٍد َقــاَل: َســَأْلُتُه َعــْن َقــْوِل اللَّ ــاِدِق َجْعَفــِر ْبــِن حُمَمَّ َعــِن الصَّ
تـِـي  ــُه ِبَكِلــاٍت   َمــا َهــِذِه اْلَكِلَمــاُت؟ َقــاَل: ِهــَي اْلَكِلَمــاُت الَّ ــى  ِإْبراِهــَم َربُّ َو ِإِذ ا�بْ�تَ

ــٍد  ــُه َقــاَل َيــا َربِّ َأْســَأُلَك بَِحــقِّ حُمَمَّ ْيــِه    َو ُهــَو َأنَّ ــهِ  َفــاَب َعَ اَهــا آَدُم ِمــْن َربِّ َتَلقَّ
ــُه  ــهِ  ِإنَّ ــُه َعَلْي ــاَب اللَّ ــَيَّ َفَت ــَت َع ــْنِ إاِلَّ ُتْب ــِن َو اْلُحَس ــَة َو اْلَحَس ــِيٍّ َو َفاطَِم َو َع
ــِه َفَمــا َيْعنـِـي َعــزَّ َو َجــلَّ بَِقْولـِـهِ   ِحــُم  َفُقْلــُت َلــُه َيــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ اُب ارلَّ ــوَّ ُهَ اتلَّ
ُهــنَّ إىَِل اْلَقاِئــِم اْثنـَـْي َعــرَشَ إَِمامــًا تِْســَعٌة ِمــْن ُوْلــِد  ُهــَن  َقــاَل َيْعنـِـي َفَأَتمَّ َتَّ

َ
فَأ

. اْلُحَســْنِ
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ــِه َعــزَّ  يِن َعــْن َقــْوِل اللَّ ــِه َفَأْخــرِبْ ــُل َفُقْلــُت َلــُه َيــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ  َقــاَل اْلُمَفضَّ
َماَمــَة  ِه الزخــرف: 28 َقــاَل َيْعنـِـي بَِذلـِـَك اإْلِ �بِ ــًة يِف َع�تِ ــًة بِقَ ِلَ

َ
َعَلهــا ك َو َجــَل  َو �بَ

ــُه يِف َعِقــِب اْلُحَســْنِ إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة. َقــاَل َفُقْلــُت َلــُه:  َيا اْبَن َرُســوِل  َجَعَلَهــا اللَّ
ــا  َماَمــُة يِف ُوْلــِد اْلُحَســْنِ ُدوَن ُوْلــِد اْلَحَســِن َو مُهَ ــِه َفَكْيــَف َصــاَرِت اإْلِ اللَّ

مَجِيعــًا َوَلــَدا َرُســوِل اللَّــِه َو ِســْبَطاُه َو َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل اْلَجنَّــِة؟

ــُه  ــَل اللَّ ــِن َفَجَع ــَلْنِ َأَخَوْي ــْنِ ُمْرَس ــا َنبِيَّ ــاُروَن َكاَن ــى َوَه ــاَل إِنَّ ُموَس  َفَق
َة يِف ُصْلــِب َهــاُروَن ُدوَن ُصْلــِب ُموَســى َو َلــْم َيُكــْن أِلََحــٍد َأْن َيُقــوَل لـِـَم  النُُّبــوَّ
ــٍد َأْن  ــَس أِلََح ــلَّ َلْي ــزَّ َو َج ــِه َع ــَن اللَّ ــٌة ِم ــَة ِخَاَف َماَم ــَك َو إِنَّ اإْلِ ــُه َذلِ ــَل اللَّ َفَع
ــَه ُهــَو  ــُه يِف ُصْلــِب اْلُحَســْنِ ُدوَن ُصْلــِب اْلَحَســِن أِلَنَّ اللَّ َيُقــوَل لـِـَم َجَعَلَهــا اللَّ

ــا َيْفَعــُل َو ُهْ ُيْســَئُلَن  الزخــرف: 27.)1). اْلَحِكيــُم يِف َأْفَعالِــهِ  ال ُيْســَئُل َعَّ

معنى الكلمة الباقية 

و لإلجابــة عــن هــذا الســؤال  وهــو لمــاذا ُجعلــت الذرية يف عقب الحســن 
وهــي )الكلمــة الباقيــة( ولــم جتعــل يف ذرية االمام الحســن؟

ــار اهلل  ــكان ث ــه الحســن ف ــام ب ــذي ق ــداء ال ــٌض لعظــم الف ــك تعوي ــإن ذل ف
ولــذا عوضــه اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن قتلــه هــذا بثــاث خصــال:  

ــًة يِف  ــًة بِقَ ِلَ
َ
َعَلهــا ك  األول:  أن األئمــه مــن ذريتــه و هــذا القــرآن يقــولَو �بَ

 .ــن ِهوهو الحس �بِ َع�تِ
الثانيــة:  أن الدعــاء مســتجاب حتــت قّبته، والحســن من األســماء الخمســة 
التــي ُيدعــى بــا فيجــاب والحســن مــن الكلمــات الخمســة التــي تلقاهــا 

)1)  الخصال، ج 1، ص: 305.
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آدم فتــاب عليــه.  

 ــه وهــذه هــي العظمــة لقــد جعــل اهلل الحســن ــة: الشــفاء يف تربت الثالث
مبــاركا كمــا جعــل عيســى بــن مريــم مبــاركا اذ قــال تعــاىل عــى لســان 

.31 ْنت مريــم: 
ُ
ك مــا  ْيــَن 

َ
أ  

ً
ُمــاَراك َعــيَن   َ َو�ب   عيســى

ــربك الخــر يف  ــل ي ــه، ب ــربك الخــر يف موطــئ قدم ــذي ي ــارك هــو ال والمب
ــه حــرا  ــذي جعــل الشــفاء يف تربت ــم، ال موضــع قــربه. هــذا الحســن العظي
ــا هــل  ــا موالن ــوا ي ــى أهّنــم قــد جــاءوا اىل الرضــا مــن آل حممــد فقال حت

ــم؟  ــة قبورك ــاىف برب ــن أْن نتش يمك

ــه  ــه الحســن ألن أكل الطــن حــرام مــا خــا  ترب قــال: ال فقــط يف ترب
.(1(ــن الحس

 هــذا هــو الحســن وهــو الكلمــة التــي اختــرب اهلل بــا آدم فنجــا واختــرب 
بــا نوحــا فنجــا  وابتــى بــا ابراهيــم فنجــا وابتــى بــا موســى فنجــا وابتــى بــا 
عيســى فنجــا وابتــى فيهــا مجيــع االمــم فمــن اعتقــد بــا نجــا، ومــن ألحــد فيهــا 

فقــد خــر وهــوى.

ــوار و يف  ــم االن ــل يف عال ــا ب ــم الدني ــًا يف عال ــن معروف ــد كان الحس لق
ــات.  ــم الكلم ــماء و يف عال ــم االس عال

)1) كامل الزيارات: ص285.
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توسل األنبياء بالكلمات اخلمسة 

هــذا ادم: قــال جربيــل له: جعــل اهلل لك يــا آدم انوارًا مخســة يف كفك 
 .فنــور لمحمــد ونــور لعــي ونــور لفاطمــة ونــور للحســن ونور للحســن
فلمــا نظــر آدم اىل كّفــه قــال يــا ربِّ مــال أرى ابامــي وهــذا النــور الــذي باســم 
نــور الحســن، كلمــا نظــرت لــه جــاءين الحــزن والكأبــة، قــال ألّن النــور 

الخامــس هــو النــور المقتــول المذبــوح بشــط كربــاء. 

وهــذا نــوح:  عندمــا اضطربــت الســفينة فيــه جــاءه جربائيــل بخمســه 
الــدرس   13 القمــر:    ُدُس  َو  ْلاٍح 

َ
أ ذاِت  َع   ْلــاُه  َحَ َو  الجنــة   مــن  مســامر 

نــوح هــذه مســامر بأســماء الخمســة اصحــاب  يــا  هــي المســامر قــال 
 ،عــي باســم  مســمار  و   ،حممــد باســم  مســمار   ،الكســاء
ومســمار    ،الحســن باســم  ومســمار   فاطمــة باســم  ومســمار 
ــل اىل  ــفينة و وص ــب الس ــامر يف جوان ــت المس ــا أثب ــن، فلم ــم الحس باس
ــا رب مــال أرى  مســمار االمــام الحســن)1) وطرقــه أخــذه الحــزن قــال ي
قــد اعــراين الحــزن يف هــذا المســمار المســمى باســم حســن قــال هــذا هــو 
مســمار  المذبــوح و لفــظ المذبــوح والذبــح العظيــم مصطلــح قــراين يف 

ــاُه ِبِذْبــٍح  ْي�ف تــوراة واال نجيــل  والقــرآن الــذي ســماه  الذبــح العظيــم َو َفَ
 .الحســن بــه  107والمقصــود  م الصافــات:  َعطف

وهــذا ابراهيــم الخليــل:  لمــا نــزل يف نــار نمــرود مــاذا دعــا،  دعــا اهلل 
باألســماء والكلمــات فقــال )ريب بحــق حممــد وعــي وفاطمــة والحســن 

)1) بحار األنوار: 230/44.
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ــار نمــرود فقــال اهلل جــل وعــا  ُقْلــا  والحســن( اال مــا نجيتنــي مــن ن
.69 األنبيــاء:    ِإْبراهــم َع   َســامًا  َو  َبــْردًا  ــوين  

ُ
ك انُر  يــا 

 وهــذا موســى كليــم الــرب: لمــا وصــل اىل مفــرق طــرق فالبحــر 
ــة  ــي وفاطم ــد وع ــق حمم ــي بح ــال، )اله ــه  ق ــن خلف ــون م ــه و  فرع ــن أمام م

ــاه.  ــد نج ــون فق ــن فرع ــي م ــا نجيتن ــن( اال م ــن والحس والحس

ــاء   ــا بدع ــه  دع ــه وصلب ــن أرادوا قتل ــم:  ح ــن مري ــى ب ــذا  عيس وه
ــا.  ــة فنج ــه البرشي ــاء عرفت ــدم دع ــو أق ــاء آدم  وه ــو دع ــل  وه التوس

وكذلــك نحــن ايضــا:  البــد ان نتوســل للــه بــذه االســماء وهــذه الكلمات 
التــي جعــل اهلل فيهــا الفــرج لقضــاء الحوائــج هذا هــو معنــى اللجــوء اىل األنبياء 

 .والمرســلن يريــد ربنــا ان نلتجــأ اىل اســمائه وهــم  حممــد وال حممــد

ــذي  ــم ال ــاء القدي ــك الدع ــن ذل ــه الحس ــت قب ــتجاب حت ــاء مس فالدع
قالــه آدم و مجيــع األنبيــاء اســال اهلل تعــاىل ل ولكــم ان يوفقنــا لخدمــه 
ــه يف  ــا علي ــد تعرفن ــث ق ــرآن حي ــن الق ــن م ــه الحس ــن ومعرف الحس

عالــم النــور و يف آيــة النــور،  و يف آيــة االســماء، ويف آيــة الكلمــات.

ــِهيُد  َــا الشَّ ــِه اْلُحَســْنَ ْبــَن َعــِيِّ َأيُّ كمــا ورد يف دعــاء التوســل )َيــا َأَبــا َعْبــِد اللَّ
ــيَِّد  ــا َس ــَراِء َي ْه ــَة الزَّ ــَن َفاطَِم ــا اْب ــَن َي ــِر اْلُمْؤِمنِ ــَن َأِم ــا اْب ــِه َي ــَن َرُســوِل اللَّ ــا اْب َي
ْهنَــا  ــا َتَوجَّ ــِه َعــَى َخْلِقــِه َيــا َســيَِّدَنا َو َمْواَلَنــا إِنَّ ــَة اللَّ َشــَباِب َأْهــِل اْلَجنَّــِة َيــا ُحجَّ
ْنَيــا َو  ْمنَــاَك َبــْنَ َيــَدْي َحاَجاتِنَــا يِف الدُّ ــِه َو َقدَّ ــْلنَا بِــَك إىَِل اللَّ َو اْسَتْشــَفْعنَا َو َتَوسَّ

ــه( . ــِه اْشــَفْع َلنَــا ِعنْــَد اللَّ اآْلِخــَرِة َيــا َوِجيهــًا ِعنْــَد اللَّ



اسئلة احللقة الرابعة

س1: ما المقصود بالكلمة والكلمات يف كتاب اهلل؟
س2: ماهي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، اجب عن ذلك برواية؟

س3: ماهو اقدم دعاء عرفته البرشية؟ وما دليله من القرآن؟
س4: وردت لفظة )كلمات( يف ايتن عى لسان نبين، اذكرمها؟

س5: ما معنى قوله تعاىلفتهن؟
ه؟ �ب علها كلة بقة يف ع�ت س6: ما معنى قوله تعاىلو�ب

ــام  ــب اإلم ــة يف عق ــت االمام ــاذا كان ــول: لم ــن يق ــى م ــب ع ــف جتي س7: كي
 الحسن ولم تكن يف عقب اإلمام الحسن؟

س8: بماذا عوض اهلل اإلمام الحسن عن مقتله؟
س9: اذكر توسل األنبياء بالكلمات الخمسة؟

س10: اذكر مقطعا من دعاء التوسل؟ وما هو دليلك من القرآن؟ 





احللقة اخلامسة

احلسني يف آية احلمل 

صاُلُ  ُهُ َو �فِ ْرهًا َو َحْ
ُ
َعْتُه ك َ ْرهًا َو َو�ف

ُ
ُه ك مُّ

ُ
ُه أ َلْ ْيِه ِإْحسااًن َحَ فْساَن ِباِلَ � ِ

ْ
ا ال ْيَ َو َوصَّ

ــَك  ْعَمَ ِ
ْشــُكَر �ف

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعــىن  أ

َ
ًة اقَل َربِّ أ ــَن َســ�فَ ع�ي ْر�بَ

َ
ُه َو َبَلــَغ أ ُشــدَّ

َ
ــْهرًا َحــيَّ ِإذا َبَلــَغ أ َن �شَ

ُ
َثــاث

ــُت  ْ �تُ�ب ِإينِّ  ــي   يَّ ُذرِّ يف   ل   ْصِلــْح 
َ

أ َو  َتْرضــاُه  صاِلــًا  ــَل  ْعَ
َ

أ ْن 
َ

أ َو  يَّ  واِلَ َع   َو   َّ َعَ َعْمــَت  �فْ
َ

أ ــي   الَّ
ن األحقــاف: 15   ْســِل�ي ُ ْ

ــَك َو ِإينِّ ِمَ ال ِإَلْ

ْنساَن بِوالَِدْيِه إِْحسانًا ْينَا اإْلِ * المقطع الول: َو َوصَّ
ُه ُكْرهًا َو َوَضَعْتُه ُكْرهًا َلْتُه ُأمُّ * المقطع الثاين:  مَحَ
ُلُه َو فِصاُلُه َثاُثوَن َشْهرًا. * المقطع الثالث: َو مَحْ

هُ  َو َبَلَغ َأْرَبِعنَي َسنًَة * المقطع الرابع: َحتَّى إِذا َبَلَغ َأُشدَّ
تِي   يَّ * المقطع الخامس: َو َأْصلِْح يِل يِف ُذرِّ

*رشح دعاء االمام الحسني يف يوم الثالث من شعبان
* اسئلة الحلقة الخامسة: 





ْيِه ِإْحسااًن فْساَن ِباِلَ � ِ
ْ

ا ال ْيَ المقطع الول: َو َوصَّ

بعدمــا تتبعنــا ســرة  االمــام الحســن مــن عالــم االنــوار اىل عالــم 
الكلمــات واالســماء و انــه مــن الشــجرة الطيبــة، فقــد وصــل بنــا الــكام عــن 
ــورة  ــا يف س ــا كم ــم الدني ــن يف عال ــام الحس ــؤرخ والدة االم ــي ت ــة الت االي

ــة 15. ــاف اآلي االحق

قــال:   ِإْحســااًن ْيــِه  ِباِلَ فْســاَن  � ِ
ْ

ال ــا  ْيَ َوصَّ َو  قولــه   و  القمــي:  تفســر  ففــي 
 .إنما عنى الحســن و الحســن  ْيِه اإلحســان رســول اهلل و قوله  ِباِلَ

ــوا هــذه االمــة يف زماهنمــا، كذلــك  ــا أب ــان ذلــك كمــا  أن حممــدا وعلي وبي
ــا. ــة يف زماهنم ــذه االم ــوا ه ــن أب ــن والحس الحس

ْرهًا
ُ
َعْتُه ك َ ْرهًا َو َو�ف

ُ
ُه ك مُّ

ُ
ُه أ َلْ المقطع الثاين:  َحَ

ــُه َوْهنــًا َع  َوْهــٍن لقمــان:   مُّ
ُ

ــُه أ َلْ ْيــِه َحَ فْســاَن ِباِلَ � ِ
ْ

ــا ال ْيَ وهــذه غــر آيــةَو َوصَّ
14 ضعفــا عــى ضعــف وهــي عامــة لجميــع النســاء، أمــا حلتــه كرهــا فهــذه 

خاصــة بفاطمــة وســنعرف لمــاذا حلتــه ُكرهــا ووضعتــه ُكرهــا. 

ْرهــًا َو 
ُ
ــُه ك مُّ

ُ
ــُه أ َلْ ــال: َحَ ــن فق ــى الحس ــف ع ــم عط ــي: ث ــر القم تفس

  ــْنِ ُه بِاْلُحَس َ ــرشَّ ــِه َو َب ــوَل اللَّ ــرَبَ َرُس ــَه َأْخ ــك  َأنَّ اللَّ ْرهــًاو ذل
ُ
َعْتــُه ك َ َو�ف

ُه بَِمــا  َماَمــَة َتُكــوُن يِف ُوْلــِدِه إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة ُثــمَّ َأْخــرَبَ َقْبــَل َحِْلــِه- َو َأنَّ اإْلِ
ــَل  ــَأْن َجَع ــُه بِ َض ــمَّ َعوَّ ــِدِه- ُث ــِه َو ُوْل ــِة يِف َنْفِس ــِل- َو اْلُمِصيَب ــَن اْلَقْت ــُه ِم ُيِصيُب
ــى  ُه َحتَّ ــُرُ ــا- َو َينْ ْنَي ُه إىَِل الدُّ ــُردُّ ــمَّ َي ــُل ُث ــُه ُيْقَت ــُه َأنَّ ــِه- َو َأْعَلَم ــَة يِف َعِقبِ َماَم اإْلِ

ِعُفا  ْ صف يــَن اْســ�تُ ِ
َّ

ــنَّ َعَ ال ْن َنُ
َ

َيْقُتــَل َأْعــَداَءُه َو َيْمِلَكــُه اأْلَْرَض َو ُهــَو َقْوُلــُه َو ُنِريــُد أ
َيِرُثــا  ْرَض 

َ ْ
ال نَّ 

َ
أ ــِر  

ْ
ك الِّ ْعــِد  �بَ ِمْ  ُبِر  ازلَّ يِف  َتْبــا 

َ
ك ــْد  َ لَ�ت َو  َقْوُلــُه:  ْرِض اآْلَيــَة، 

َ ْ
ال يِف 
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ــوَن اأْلَْرَض- َو  ــَك َيْمِلُك ــَل َبْيتِ ــُه َأنَّ َأْه ــُه َنبِيَّ َ اللَّ ــرشَّ ُــوَن  َفَب اِل ِعــاِدَي الصَّ
 َفاطَِمَة ْنَيــا َو َيْقُتُلــوَن َأْعَداَءُهــْم- َو َأْخرَبَ َرُســوُل اللَّــِه َيْرِجُعــوَن إىَِل الدُّ
ــِه َفَهــْل َرَأْيُتــْم  بَِخــرَبِ اْلُحَســْنِ َو َقْتِلــِه َفَحَمَلْتــُه ُكْرهــًا، ُثــمَّ َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّ

ــُه ُكْرهــًا)1). ــٍر َفَتْحِمُل ــٍد َذَك ُ بَِوَل ــرشَّ َأَحــدًا ُيَب

ــة يف  ــة نازل ــذه  االي ــى أن ه ــادق ع ــام الص ــد االم ــة أك ــذه الرواي ويف ه
االمــام الحســن خاصــة وذكــرت ســرته باختصــار بانــه شــهيد هــذه االمــة 
وان االئمــة مــن ولــده، وانــه ســرجع يف عالــم الرجعــة ويقتــل قاتليــه وينتــر 
ــه المســتضعف الــذي ســيُمن اهلل عليــه وُيمكنــه مــن االرض  مــن أعدائــه، وأن

وهــو وارثهــا. وهــذه النبــؤة البــد ان تتحقــق.

ــْنُ  ــاِء َو اْلُحَس ــِن اْلَوشَّ ــٍد َع ــِن حُمَمَّ ــَد ْب ــْن َأْحَ ــى َع َي ــُن حَيْ ــُد ْب ــكايف: حُمَمَّ ال
ــْن َأيِب  ــٍذ َع ــِن َعاِئ ــَد ْب ــْن َأْحَ ــاِء َع ــِن اْلَوشَّ ــٍد َع ــِن حُمَمَّ ــىَّ ْب ــْن ُمَع ــٍد َع ــُن حُمَمَّ ْب
ــا َحََلــْت َفاطَِمــُة بِاْلُحَســْنِ َجــاَء  ــِه َقــاَل: َلمَّ ــِد اللَّ َخِدجَيــَة َعــْن َأيِب َعْب
ُتــَك  ــِه َفَقــاَل إِنَّ َفاطَِمــَة َســَتِلُد ُغَامــًا َتْقُتُلــُه ُأمَّ ِئيــُل إىَِل َرُســوِل اللَّ َجرْبَ
ــُه  ــُه َو ِحــَن َوَضَعْت ــْت َحَْل  َكِرَه ــُة بِاْلُحَســْنِ ــْت َفاطَِم ــا َحََل ــِدَك َفَلمَّ ــْن َبْع ِم
ــًا  ــُد ُغَام ــا ُأمٌّ َتِل ْنَي ــَر يِف الدُّ ــْم ُت ــِه َل ــِد اللَّ ــو َعْب ــاَل َأُب ــمَّ َق ــُه،  ُث ــْت َوْضَع َكِرَه

ــُه َســُيْقَتُل َقــاَل:  َو فِيــِه َنَزَلــْت َهــِذِه اآْلَيــُة  َتْكَرُهــُه َو َلِكنََّهــا َكِرَهْتــُه لَِمــا َعِلَمــْت َأنَّ
صــاُلُ   �فِ َو  ــُهُ  َحْ َو  ْرهــًا 

ُ
ك َعْتــُه  َ َو�ف َو  ْرهــًا 

ُ
ك ــُه  مُّ

ُ
أ ــُه  َلْ َحَ ُحْســنًا  ْيــِه   ِباِلَ فْســاَن   � ِ

ْ
ال ــا  ْيَ َوصَّ َو 

.(2(ــْهرًا �شَ َن 
ُ

َثــاث

)1)  تفسر القمي، ج 2، ص: 297.
)2)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 464،ح3.
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أي أهنــا اغتمــت و كرهــت حلــه  لمــا أخربهــا بقتلــه، و وضعتــه ُكرهــا لمــا 
علمــت مــن ذلــك- و كان بــن الحســن و الحســن طهــر واحــد- و كان 
ــهرا-  ــرشون ش ــة و ع ــه أربع ــهر- و فصال ــتة أش ــه س ــن أم ــن يف بط الحس

.ــْهرًا َن �شَ
ُ

صــاُلُ  َثــاث ــُهُ َو �فِ وهــو قــول اهلل: َو َحْ

  الــكايف بســنده: َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَِّه َقــاَل: َكاَن َبْنَ اْلَحَســِن َو اْلُحَســْنِ
ُطْهــٌر َو َكاَن َبْينَُهَمــا يِف اْلِميــَاِد ِســتَُّة َأْشــُهٍر َو َعرْشًا)1).

ْهرًا َن �شَ
ُ

صاُلُ  َثاث ُهُ َو �فِ  المقطع الثالث: َو َحْ

ــَأُه بَِحْمــِل اْلُحَســْنِ َو  ــَه َعــزَّ َو َجــلَّ َهنَّ  َأنَّ اللَّ َو ُرِوَي بِإِْســنَاِدِه َعــِن النَّبِــيِّ
اُه بَِقْتِلــِه َو ُمِصيَبتـِـِه َفَعَرَفْتــُه َفاطَِمــُة َفَكِرَهــْت َحَْلــُه َو ِواَلَدَتــُه َفَأْنــَزَل  ِواَلَدتـِـِه َو َعــزَّ

صــاُلُ  ــُهُ َو �فِ ْرهــًا َو َحْ
ُ
َعْتــُه ك َ ْرهــًا َو َو�ف

ُ
ــُه ك مُّ

ُ
ــُه أ َلْ َحَ اْلَعِزيــِز:  ِكَتابِــِه  يِف  َتَعــاىَل  ــُه  اللَّ

ــًة َلْيــَس َهَذا يِف  ــْهرًا   َو َهــِذِه اآْلَيــُة ُأْنِزَلــْت يِف َحــقِّ َمْواَلَنــا اْلُحَســْنِ َخاصَّ َن �شَ
ُ

َثــاث
راَد 

َ
ــْن أ ــِن ِلَ ــِن اكِمَل�يْ َضــاعُ  َحْوَل�يْ ــَل النَِّســاِء تِْســَعُة َأْشــُهٍر َو الرَّ ــاِس أِلَنَّ َحْ َســاِئِر النَّ

وَن َشــْهرًا لَِيُكــوَن بَِذلـِـَك َثَاَثــٌة َو َثَاُثــوَن  ــا َأْرَبَعــٌة َو ِعــرْشُ ضاَعــَة   َو مُهَ ْن ُيــِمَّ ارلَّ
َ

أ
يــَن َفَيُكــوُن َأَحــٌد َو  َشــْهرًا َو ِمــَن النَِّســاِء َمــْن َتِلــُد لَِســْبَعِة َأْشــُهٍر َمــَع َأْرَبَعــٍة َو ِعرْشِ
َثَاُثــوَن َشــْهرًا َو اْلَمْوُلــوُد اَل َيِعيــُش َأَبــدًا إَِذا ُولـِـَد لِِســتَِّة َأْشــُهٍر َو َرَضاُعــُه َأْرَبَعــٌة َو 

.(2( ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ وَن َشــْهرًا َفُهــَو َثَاُثــوَن َشــْهرًا َكَمــا َقــاَل اللَّ ِعــرْشُ

ــن  ــة وعرشي ــن اي اربع ــة حول ــون الرضاع ــه ك ــن دالئل ــذا م ــكان ه ف
شــهرا، فبقــي مــن الثاثــون شــهرا ســتة أشــهر وهــي مــدة حــل االمــام 

.الحســن

)1)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 464.
)2)  الهداية الكربى، ص: 202.
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ــاِت َعــْن  يَّ ــِد ْبــِن َعْمــٍرو الزَّ َيــى َعــْن َعــِيِّ ْبــِن إِْســَماِعيَل َعــْن حُمَمَّ ــُد ْبــُن حَيْ حُمَمَّ
ــَى  ــَزَل َع ــَل َن ِئي ــاَل: إِنَّ َجرْبَ ــِه َق ــِد اللَّ ــْن َأيِب َعْب ــا َع ــْن َأْصَحابِنَ ــٍل ِم َرُج
َك بَِمْوُلــوٍد ُيوَلــُد ِمــْن َفاطَِمــَة َتْقُتُلــُه  ُ ــَه ُيَبــرشِّ ــُد إِنَّ اللَّ ــُه َيــا حُمَمَّ ــٍد َفَقــاَل َل حُمَمَّ
ــَاُم اَل َحاَجــَة ِل يِف َمْوُلــوٍد  َ السَّ ِئيــُل َو َعــَى َريبِّ ُتــَك ِمــْن َبْعــِدَك َفَقــاَل َيــا َجرْبَ ُأمَّ
ــَل  ــُه ِمْث ــي ِمــْن َبْعــِدي َفَعــَرَج ُثــمَّ َهَبــَط َفَقــاَل َل تِ ــُه ُأمَّ ــُد ِمــْن َفاطَِمــَة َتْقُتُل ُيوَل
تِــي  ــَاُم اَل َحاَجــَة ِل يِف َمْوُلــوٍد َتْقُتُلــُه ُأمَّ َ السَّ ِئيــُل َو َعــَى َريبِّ َذلـِـَك َفَقــاَل َيــا َجرْبَ
ــَك  ــُد إِنَّ َربَّ ــا حُمَمَّ ــَط َفَقــاَل َي ــمَّ َهَب ــَماِء ُث ِئيــُل إىَِل السَّ ِمــْن َبْعــِدي َفَعــَرَج َجرْبَ
ــَة  َماَمــَة َو اْلَواَلَيــَة َو اْلَوِصيَّ ــِه اإْلِ تِ يَّ ــُه َجاِعــٌل يِف ُذرِّ َك بَِأنَّ ُ ــَاَم َو ُيَبــرشِّ ُيْقِرُئــَك السَّ
ــِك  ــُد َل ــوٍد ُيوَل يِن بَِمْوُل ُ ــرشِّ ــَه ُيَب ــَة َأنَّ اللَّ ــَل إىَِل َفاطَِم ــمَّ َأْرَس ــُت ُث ــْد َرِضي ــاَل َق َفَق
ُتــَك  تـِـي ِمــْن َبْعــِدي َفَأْرَســَلْت إَِلْيــِه اَل َحاَجــَة ِل يِف َمْوُلــوٍد ِمنِّــي َتْقُتُلــُه ُأمَّ َتْقُتُلــُه ُأمَّ
ــَة َو  ــَة َو اْلَواَلَي َماَم ــِه اإْلِ تِ يَّ ــَل يِف ُذرِّ ــْد َجَع ــَه َق ــا َأنَّ اللَّ ــَل إَِلْيَه ــِدَك َفَأْرَس ــْن َبْع ِم

ْرهــًا َو 
ُ
َعْتــُه ك َ ْرهــًا َو َو�ف

ُ
ــُه ك مُّ

ُ
ــُه أ َلْ ــُت َفـــ َحَ ــْد َرِضي ــِه َأينِّ َق ــَلْت إَِلْي ــَة َفَأْرَس اْلَوِصيَّ

.(1( ــْهرًا  �شَ َن 
ُ

َثــاث صــاُلُ  �فِ َو  ــُهُ  َحْ
ْن 

َ
أ ْوِزْعــىِن  

َ
أ َربِّ  اقَل  ًة   َســ�فَ ــَن  ِع�ي ْر�بَ

َ
أ َبَلــَغ  َو  ُه   ُشــدَّ

َ
أ َبَلــَغ  ِإذا  َحــيَّ  الرابــع:  المقطــع 

  َتْرضــاُه صاِلــًا  ــَل  ْعَ
َ

أ ْن 
َ

أ َو  يَّ  واِلَ َع   َو   َّ َعَ َعْمــَت  �فْ
َ

أ ــِي  الَّ ــَك  ْعَمَ ِ
�ف ْشــُكَر 

َ
أ

وهــذا المقطــع مــن االيــة خــاص باالمــام الحســن وهــو عــام يف مجيــع 
المســلمن.

   َ َعْمــَت َعَ �فْ
َ

ــِي أ ــَك الَّ ْعَمَ ِ
ْشــُكَر �ف

َ
الوجــه األول: عــام ُيــراد بــه الخصــوص: أ

َي  فأمــا أبوه فنعمتــه كنعمته و أما  مــن اإلمامــة و الواليــة و الوصيــة َو َع  واِلَ
أمــه فلهــا فــرض الواليــة و المــودة و المحبــة و هــي النعمــة العظمــى و المنــة 

)1)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 464،ح 4.
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ــَل صاِلــًا َتْرضــاُه   أي وفقنــي للعمــل الصالــح واعصمنــي  ْعَ
َ

ْن أ
َ

الكــربى  َو أ
مــن العمــل الطالــح .

الوجــه الثــاين: عــام يــراد بــه العمــوم:  َأُبــو َعْبــِد اللَّــِهإَِذا َبَلــَغ اْلَعْبــُد َثَاثــًا 
ًة َفَقــْد َبَلــَغ ُمنَْتَهــاُه َفــإَِذا  ــَن  َســ�فَ ِع�ي ْر�بَ

َ
ُه  َو إَِذا َبَلــَغ  أ ُشــدَّ

َ
َو َثَاثـِـَن َســنًَة َفَقــْد َبَلــَغ  أ

َظَعــَن يِف إِْحــَدى َو َأْرَبِعــَن َفُهــَو يِف النُّْقَصــاِن َو َينَْبِغــي لَِصاِحــِب اْلَخْمِســَن َأْن 
َيُكــوَن َكَمــْن َكاَن يِف النَّــْزِع.

 ِي يَّ ْصِلْح ِل يِف ُذرِّ
َ

المقطع الخامس: َو أ

ــُه  ُت يَّ ــْت ُذرِّ ــِي  َلَكاَن يَّ ْصِلــْح ِل يِف ُذرِّ
َ

ــاَل  أ ــُه َق ــْو اَل َأنَّ ــِي  َفَل يَّ ْصِلــْح ِل يِف ُذرِّ
َ

َو أ

ــًة-َو َلــْم َيْرَضــِع اْلُحَســْنُ ِمــْن َفاطَِمــَة َو اَل ِمــْن ُأْنَثــى َكاَن ُيْؤَتــى  ُهــْم َأِئمَّ ُكلُّ
ــَاَث  ــْنِ َو الثَّ ــا اْلَيْوَم ــا َيْكِفيَه ــا َم ــصُّ ِمنَْه ــِه َفَيَم ــُه يِف فِي ــُع إِْبَاَم ــيَّ َفَيَض ــِه النَّبِ بِ
ــِه َو َدِمــهِ  َو َلــْم ُيوَلــْد لِِســتَِّة َأْشــُهٍر   ِمــْن َلْحــِم َرُســوِل اللَّ َفنََبــَت َلْحــُم اْلُحَســْنِ

.(1( إاِلَّ ِعيَســى اْبــُن َمْرَيــَم َو اْلُحَســْنُ ْبــُن َعــِيٍّ

ــِي  يعنــي األئمــة أي كمــا أصلحــت ل عمــي  يَّ ْصِلــْح ِل يِف ُذرِّ
َ

َو أ

ــك  ــي و جعلــت منزلتهــم من ــن عصمتهــم كعصمت ــي الذي ــح عمــل ذريت أصل
َن  فصلــوات اهلل عليــه و عــى آبائــه و  �ي ْســِلِ ُ ْ

ــَك َو ِإينِّ ِمَ ال ــُت ِإَلْ ْ كمنزلتــي  ِإينِّ �تُ�ب
ــن )2). ــوم الدي ــة إىل ي ــة باقي ــن دائم ــه المعصوم أبنائ

)1)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 464.
)2)  تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص: 566.
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شرح دعاء االمام احلسني يف يوم الثالث من شعبان 

وكل مــا جــاء يف االيــات يوجــزه لنــا دعــاء اليــوم الثالــث مــن شــعبان  الــذي 
يدعــى بــه يف يــوم مولــد الحســن بــن عــي والــذي  َخــَرَج إىَِل اْلَقاِســِم ْبــِن 

  : ــٍد اْلَعــَاِء اْلَهَمــَدايِنِّ َوِكيــِل َأيِب حُمَمَّ

ُولَِد َيــْوَم اْلَخِميــِس لَِثــَاٍث َخَلــْوَن ِمــْن َشــْعَباَن  َأنَّ َمْواَلَنــا اْلُحَســْنَ
ــوِد يِف  ــقِّ اْلَمْوُل ــَأُلَك بَِح ــمَّ إيِنِّ َأْس ُه ــاِء، وهو)اللَّ َع ــَذا الدُّ ــِه ِبَ ــُه َو اْدُع فِي َفُصْم
ــْن  ــَماُء َو َم ــُه السَّ ــِه َبَكْت ــَل اْســتِْهَالِِه َو ِواَلَدتِ ــَهاَدتِهِ  َقْب ــْوِم اْلَمْوُعــوِد بَِش ــَذا اْلَي َه
ِة  ِة َو َســيِِّد اأْلرُْسَ ــِل اْلَعــرَبَ ــا َيَطــْأ اَلَبَتْيَهــا، َقتِي فِيَهــا َو اأْلَْرِض َو َمــْن َعَلْيَهــا َو َلمَّ
ــَة ِمــْن َنْســِلِه  ِض ِمــْن َقْتِلــِه َأنَّ اأْلَِئمَّ ِة اْلُمَعــوَّ ِة َيــْوَم اْلَكــرَّ ـْرَ اْلَمْمــُدوِد بِالنُـّ
تـِـِه َبْعــَد َقاِئِمِهــْم  ــَفاَء يِف ُتْرَبتـِـِه َو اْلَفــْوَز َمَعــُه يِف َأْوَبتـِـِه َو اأْلَْوِصَيــاَء ِمــْن ِعْرَ َوالشِّ
َوَغْيَبتـِـِه َحتَّــى ُيْدِرُكــوا اأْلَْوَتــاَر َو َيْثــَأُروا الثَّــاَر َو ُيْرُضــوا اْلَجبَّــاَر َو َيُكوُنــوا َخــْرَ 
ِهــْم إَِلْيــَك  ُهــمَّ َفبَِحقِّ ْيــِل َو النََّهــاِر اللَّ ــُه َعَلْيِهــْم َمــَع اْختِــَاِف اللَّ َأْنَصــاٍر َصــىَّ اللَّ
ــِه  َط يِف َيْوِم ــرَّ ــا َف ــِه مِمَّ ــِي ٍء إىَِل َنْفِس ٍف ُم ــَرِ ٍف ُمْع ــَرِ ــَؤاَل ُمْق ــَأُل ُس ــُل َو َأْس َأَتَوسَّ
ــِه  تِ ــٍد َو ِعْرَ ــَى حُمَمَّ ــلِّ َع ــمَّ َفَص ُه ــِه اللَّ ــلِّ َرْمِس ــَة إىَِل  حَمَ ــَأُلَك اْلِعْصَم ــِه َيْس َو َأْمِس
ــا  ــمَّ َو َكَم ُه ــِة اللَّ َقاَم ــلَّ اإْلِ ــِة َو حَمَ ــُه َداَر اْلَكَراَم ــا َمَع ْئنَ ــِه َو َبوِّ ــا يِف ُزْمَرتِ َن َو اْحرُشْ
ــْن  ــا مِمَّ ــابَِقَتهُ  َو اْجَعْلنَ ــُه َو َس ــا ُمَراَفَقَت ــِه َو اْرُزْقنَ ــا بُِزْلَفتِ ــِه َفَأْكِرْمنَ ــا بَِمْعِرَفتِ َأْكَرْمَتنَ
ــِه َو َأْهــِل  ــَد ِذْكــِرِه َو َعــَى مَجِيــِع َأْوِصَياِئ ــَاَة َعَلْيــِه ِعنْ ــُر الصَّ ُم أِلَْمــِرِه َو ُيْكثِ ُيَســلِّ
ــِج  ــِر َو اْلُحَج ْه ــرَشَ النُُّجــوِم الزُّ ــْي َع ــَدِد ااِلْثنَ ــَك بِاْلَع ــَن ِمنْ ــِه اْلَمْمُدوِدي َأْصِفَياِئ
ُهــمَّ َو َهــْب َلنـَـا يِف َهــَذا اْلَيــْوِم َخــْرَ َمْوِهَبــٍة َو َأْنِجــْح َلنـَـا فِيــِه  َعــَى مَجِيــِع اْلَبــرَشِ اللَّ
ِه َو َعــاَذ ُفْطــُرَس بَِمْهــِدِه َفنَْحــُن  ــٍد َجــدِّ ــَت اْلُحَســْنَ لُِمَحمَّ ــٍة َكَمــا َوَهْب ُكلَّ َطَلَب
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ــَن َربَّ اْلَعاَلِمــن )1) ــُه آِم ــُر َأْوَبَت ــُه َو َننَْتظِ ــِدِه َنْشــَهُد ُتْرَبَت ــْن َبْع ِه ِم ــرْبِ ــُذوَن بَِق َعاِئ

ــام  ــة االم ــى رجع ــد ع ــة  والتأكي ــب مهم ــدة مطال ــاء ع ــذ الدع ورد يف  ه
ــُه  ــْوَز َمَع ِة، َو اْلَف ــْوَم اْلَكــرَّ ِة َي ــْرَ الحســن ثــاث مــرات: ))اْلَمْمــُدوِد بِالنُّ

ــة. ــي الّرجع ــة ه ــّرة واألْوب ــُه(( والك ــُر َأْوَبَت ــِه،  َو َننَْتظِ يِف َأْوَبتِ

ــه  ــُه َو َســابَِقَتُه وأمــا هــذا المقطــع فإن ــا ُمَراَفَقَت وأمــا هــذا المقطــع: َو اْرُزْقنَ
يؤكــد عــى أن المؤمــن بالحســن ايمانــا معرفيــا يســتطيع ان حيصــل عــى 

ــه يف الرجعــة. ســابقته ومرافقت

َك َأْن َيُكــوَن  أمــا ســابقته فــان االمــام الرضايقــول:  ياْبــَن َشــبِيٍب إِْن رَسَّ
 َفُقــْل َمَتــى  َلــَك ِمــَن الثَّــَواِب ِمْثــَل َمــا لَِمــِن اْسُتْشــِهَد َمــَع اْلُحَســْنِ ْبــِن  َعــِيٍّ
َك َأْن  َذَكْرَتــهُ  )يــا َلْيَتنـِـي ُكنْــُت َمَعُهــْم َفَأُفــوَز َفــْوزًا َعظِيمــًا( َيااْبــَن َشــبِيٍب إِْن رَسَّ
َرَجــاِت اْلُعــَى ِمــَن اْلِجنَــاِن َفاْحــَزْن لُِحْزنِنَــا َو اْفــَرْح لَِفَرِحنَــا  َتُكــوَن َمَعنَــا يِف الدَّ
ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َمَعــُه  ُه اللَّ ــْو َأنَّ َرُجــًا َأَحــبَّ َحَجــرًا َلَحــرَشَ ــا َفَل ــَك بَِواَلَيتِنَ َو َعَلْي

َيــْوَم اْلِقَياَمــِة)2).

وأّمــا مرافقتــه فيمكــن أْن تكــون يف الرجعــة ويف االخــرة وهــذه ايضــا حتتــاج 
دعاء.  اىل 

)1)  مصباح المتهجد و ساح المتعبد، ج 2، ص: 827.
)2)  عيون أخبار الرضا، ج 1، ص: 300.



أسئلة احللقة اخلامسة 

س1: اكتب آية والدة االمام الحسن؟
ــا  ْيَ س2: أيــن ورد ذكــر االمــام الحســن  يف هــذا المقطــع مــن اآليــة  َو َوصَّ

ْيِه ِإْحسااًن؟ فْساَن ِباِلَ � ِ
ْ

ال
ــه  ْرهــًا وقول

ُ
َعْتــُه ك َ ْرهــًا َو َو�ف

ُ
ــُه ك مُّ

ُ
ــُه أ َلْ ــاىل  َحَ ــه تع ــن  قول ــرق ب ــا الف س3: م

َوْهــٍن؟ َع   َوْهنــًا  ــُه  مُّ
ُ

أ ــُه  َلْ َحَ تعــاىل 
س4: اذكــر مقطعــا مــن زيــارة االمــام الحســن يف يــوم والدتــه وهــو يؤكــد 

عــى شــهادته قبــل والدتــه؟
س5: مــا الــذي جعــل النبــي وابنتــه فاطمــة الزهــراء يرضيــان بحمــل االمــام 

الحســن بعدمــا كرهــاه؟
س6: كيف تثبت أن آية الحمل نازلة باإلمام الحسن خاصة؟

س7:  ما الفرق بن بلغ أشده، وبلغ اربعن سنة؟
َع   َو   َّ َعَ َعْمــَت  �فْ

َ
أ ــي   الَّ ــَك  ْعَمَ ِ

�ف ْشــُكَر 
َ

أ ْن 
َ

أ ْوِزْعــىن  
َ

أ َربِّ  اقَل  تعــاىل  قــال  س8: 
   ماهــذه النعمــة؟ يَّ واِلَ

يولــم يقــل أصلــح  يَّ ْصِلــْح ل  يف  ُذرِّ
َ

س9: لمــاذا قــال االمــام الحســن َو أ
ل ذريتــي؟

ــرة(  ــوم الك ــرة ي ــدود بالن ــع )المم ــعبانية  مقط ــارة الش س10: ورد يف الزي
ارشح ذلــك؟

ــعبانية  ــارة الش ــن الزي ــن م ــة مواط ــة يف ثاث ــى الرجع ــد ع س11: ورد التأكي
ــم؟   اذكره



احللقة السادسة

احلسني يف آية التطهري 

ًرا األحزاب: 33   ْطه�ي َ ْ �ت ُ
َرك ْيِت َو ُيَطهِّ ْهَل اْلَ

َ
َس أ حبْ ُمُ ارلِّ ْذِهَ َعْ ا ُيريُد اهلُل ِلُ ِإنَّ

* الشهادة للمعصوم بالطهارة
* سبب نزول آية التطهري 

* دفع اشكال: كون زوجات النبي من أهل البيت
* مقامات آية التطهري 

1. مقامات الطهارة
2. مقام الهلية إلقامة الصاة

3. مقام أهل الذكر  
* اسئلة الدرس السادس





الشهادة للمعصوم بالطهارة 

آيــه التطهــر مــن كرائــم القــرآن التــي نزلــت يف الخمســةأصحاب الكســاء 
ســام اهلل عليهــم امجعــن واالئمــة الطاهريــن، ولذا نشــهد للمعصــوم بلطهارة.

ــَك ُطْهــٌر  قــال االمــام الصــادق: اذا دخلــت الحائــر فقــل )...َأْشــَهُد َأنَّ
ــَت  ــَرْت َأْرٌض َأْن ــَاُد َو َطُه ــَك اْلبِ ــَرْت بِ ــْرَت َو َطُه ــٍر َطُه ــٍر َطاِه ــْن ُطْه ــُر ِم َطاِه

ــَر َحَرُمــك( )1). ــا َو َطُه ِبَ

سبب نزول آية التطهري 

بيتــه  النبــي حممــد وأهــل  نزلــت يف  المســلمن أهنــا  بــن  متفــق عليــه 
.  مــن لمعصو ا

ــهِ   ــَزَل يِف ِكَتابِ ــَه َأْن ــوَن َأنَّ اللَّ ــاُس َأ َتْعَلُم ــا النَّ َ  َأيُّ ــِيٌّ ــاَل  َع ــَلْيٌم: َق ــاَل ُس َق
َفَجَمَعنِــي    ــرًا ْطِه�ي َ �ت  ْ ُ

ــَرك ُيَطهِّ َو  ْيــِت  اْلَ ْهــَل 
َ

أ ــَس  ْ حب ارلِّ ــُمُ  َعْ ــْذِهَ  ِلُ اهلُل  ُيِريــُد  ــا  ِإنَّ

ــُل  ــُؤاَلِء َأْه ــاَل َه ــاًء َو َق ــا ِكَس ــى َعَلْينَ ــمَّ َأْلَق ــْينًا ُث ــنًا َو ُحَس ــيَّ َحَس ــَة َو اْبنَ َوَفاطَِم
ــا  ــي َم ُجنِ ــْم، َو حُيَرِّ ــا ُيْؤِذيِ ــي َم ــا ُيولُِمنِــي، َو ُيْؤِذينِ ــْم َم ــي، ُيولُِمُه ــي َوُلْحَمتِ َبْيتِ
ْرُهــْم َتْطِهرًا،َفَقاَلــْت ُأمُّ َســَلَمَة: َو َأَنــا  ْجــَس َو َطهِّ ُجُهــْم،  َفَأْذِهــْب َعنُْهــُم الرِّ حُيَرِّ
َمــا َنَزَلــْت يِفَّ َو يِف َأِخــي َو يِف اْبنَتـِـي َفاطَِمــَة  ــِه َفَقــاَل َأْنــَت إىَِل َخــْرٍ إِنَّ َيــا َرُســوَل اللَّ
ــٌد  ــا َأَح ــا فِيَه ــَس َمَعنَ ــًة َلْي ــَي اْلُحَســْنِ َخاصَّ ــِد اْبنِ ــْن ُوْل ــَعٍة ِم ــيَّ َو يِف تِْس َو يِف اْبنَ
ــي  ــَة َو يِف اْبنِ ــي َفاطَِم ــِيٍّ َو يِف اْبنَتِ ــُة يِفَّ َو يِف َأِخــي َع ــِذِه اآْلَي ــْت َه ُهــم ،َو َنَزَل َغْرُ

ــْذِهَ  ــا ُيِريــُد اهلُل ِلُ ــي: ِإنَّ ــِد َأِخ ــِدي َو ُوْل ــٍد، ُوْل ــَد َواِح ــدًا َبْع ــاِء َواِح َو اأْلَْوِصَي
ْجــُس« َياَســْلَماُن؟   َتْطِهــرًا َأ َتــْدُروَن َمــا »الرِّ ْ ُ

ــَرك ْيــِت َو ُيَطهِّ ْهــَل اْلَ
َ

ــَس أ حبْ ــُمُ ارلِّ َعْ

)1)  كامل الزيارات،  ص: 196.



60 .....................................................................  آيات االمام  الحسن 

ــُروَن  ــِه َأَبــدًا ُمَطهَّ وَن يِف يَشْ ٍء َجــاَء ِمــْن ِعنـْـِد اللَّ ، اَل َيُشــكُّ ــكُّ َقــاَل: اَل. َقــاَل: الشَّ
ــوٍء)1). ــْن ُكلِّ ُس ــوَن ِم ــُروَن َمْعُصوُم ــا إىَِل  آَدمَ ، ُمَطهَّ ــا َو طِينَتِنَ يِف َواَلَدتِنَ

من أهل البيت دفع اشكال: كون زوجات النبي

ــَن  ــااًل ِم  إِنَّ ُجهَّ ــِن اْلُحَســْنِ ــِيِّ ْب ــُن َع ــُد ْب ــاَل َزْي ــو اْلَجــاُروِد َق ــاَل َأُب  َق
؟ ــيِّ ــِة َأْزَواَج النَّبِ ــِذِه اآْلَي ــا َأَراَد ِبَ َم ــوَن- َأنَّ ــاِس َيْزُعُم النَّ

ــنَّ  ــَب َعنُْك ــاَل: لُِيْذِه ــيِّ َلَق ــا َأْزَواَج النَّبِ ــى ِبَ ــْو َعنَ ــوا َل ــوا َو َأثُِم ــْد َكَذُب َو َق
ــى   ْ ــْرَن مــا ُي�ت

ُ
ثــًا َكَمــا َقــاَل  َو اْذك َرُكــنَّ َتْطِهــرًا، َو َلــَكاَن اْلــَكَاُم ُمَؤنَّ ْجــَس َو ُيَطهِّ الرِّ

ســاِء األحــزاب:  34. َحٍ ِمَ انلِّ
َ

أ
َ
نَّ ك ُ ْجــَن  وقــال   لَْســ�ت رَّ َ وِتُكــَن  َو ال �تَ�ب ُ يِف �بُ�ي

ــاٍس َو آُل  ــا آُل َعبَّ َعاَه ــا اَلدَّ ْ َأْهَلَه ــنِّ ــْم ُيَب ــِه َو َل ــْو َســَكَت َرُســوُل اللَّ َو َل
ــْذِهَ  ــا ُيِريــُد اهلُل ِلُ ــَه َأْنــَزَل يِف ِكَتابِــهِ  ِإنَّ َعِقيــٍل َو آُل ُفــَاٍن َو آُل ُفــَاٍن َو َلِكــنَّ اللَّ
رًاَفــَكاَن َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب  َو اْلَحَســُن  ْطِه�ي َ ْ �ت ُ

ــَرك ْيــِت َو ُيَطهِّ ْهــَل اْلَ
َ

ــَس أ حبْ ــُمُ ارلِّ َعْ
ْكــَرامُ ( َتْأِويــَل َهــِذِه اآْلَيــِة  ــُة َو اإْلِ ــَاُم َو التَِّحيَّ َو اْلُحَســْنُ َو َفاطَِمــُة )َعَلْيِهــْم السَّ

ــِه بَِيــِد َعــِيٍّ َو َفاطَِمــَة َو اْلَحَســِن َو اْلُحَســْن . َفَأَخــَذ َرُســوُل اللَّ

ــُه، َو اْخَتــاُروا َحْيــُث  ــَل اللَّ ــاُس، اْعِرُفــوا َفْضــَل َمــْن َفضَّ ــا النَّ َ  وقــال: َيــا َأيُّ
ــوُل:  ــُث َيُق ــِه َحْي ــِت بَِمنِّ ــَل اْلَبْي ــا َأْه َلنَ ــْد َفضَّ ــَه َق ــوا َأنَّ اللَّ ــُه، َو اْعَلُم ــاَر اللَّ اْخَت

ــرًا ْطِه�ي َ �ت  ْ ُ
ــَرك ُيَطهِّ َو  ْيــِت  اْلَ ْهــَل 

َ
أ ــَس  ْ حب ارلِّ ــُمُ  َعْ ــْذِهَ  ِلُ اهلُل  ُيِريــُد  ــا  ِإنَّ

فما معنى هذه الكلمات المباركات؟ 

)إنما( أداه حر، وهي بنفسها تفيد الحر والتوكيد. 
)يريد اهلل( هنا اإلرادة التكوينية والترشيعية. 

)1)  كتاب سليم بن قيس الهال، ج 2، ص: 646.
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)ليذهب( الم التوكيد دخلت عى فعل المضارع فأفادت التوكيد. 
)الرجس( فما معنى الرجس؟ 

ــل كل رجــس مــادي  ــى الشــك والشــبهة و الــرشك، ب ــأيت بمعن الرجــس ي
الشــك  مــن  عليهــم أمجعــن مطهــرون  فــآل حممــد صلــوات اهلل  ومعنــوي 
والشــبهة و الــرشك يف كل أحوالهــم  ســام اهلل عليهــم، ففــي الزيــارة نخاطــب  
الحســن يف زيارتــه نقــول )أشــهد أنــك كنــت نــورا يف االصــاب الشــاخمة 
واالرحــام المطهــرة لــم تنجســك الجاهليــة بأنجاســها ولــم تلبســك مــن 

ــن(.  ــن وأركان المؤمن ــم الدي ــن دعائ ــك م ــهد أن ــا وأش ــات ثياب مدلهم
ــذا يف  ــوم، وه ــو  معص ــبهة فه ــرشك والش ــك وال ــن الش ــى م ــن نق وكل م

الترشيــع.
 أمــا يف التكويــن فيكفــي أهنــم  معصومــون مــن كل ســوء الن طينتهــم خلقــت 
ُبن المطففن  21-19 َقَّ ُ ْ

ــَهُدُه ال ُقٌم َي�شْ ــوَن  ِكتــاٌب َمْ يُّ ْدراَك  مــا ِعِّ
َ

من عليــن َو مــا أ
ــَن  يِّ ــِة ِعلِّ ــَن ِمــْن طِينَ ــَه َتَعــاىَل َخَلــَق النَّبِيِّ : إِنَّ اللَّ  َقــاَل َعــِيُّ ْبــِن اْلُحَســْنِ
ــَداَن  ــَق َأْب ــِة َو َخَل ينَ ــَك الطِّ ــْم َو َأْبَداهَنُــْم َو َخَلــَق ُقُلــوَب اْلُمْؤِمنِــنَ  ِمــْن تِْل ُقُلوَبُ

اْلُمْؤِمنـِـَن ِمــْن ُدوِن َذلـِـك )1).
  مطهــرون(: حيــث نزلــت هــذه اآليــة يف الخمســة أصحاب الكســاء(
ــهدت  ــد ش ــدي، وق ــن اىل المه ــام الحس ــة االم ــة يف ذري ــي جاري وه
ــاده كل يشء مــن  ــام وعب ــاده االصن لهــم بالتطهــر مــن الــرشك والشــك و عب
ــال  ــه وق ــا رب ــا دع ــل عندم ــم الخلي ــم ابراهي ــوه جده ــذه دع دون اهلل. وه

ْصنامابراهيــم: 35.
َ ْ
ْعُبــَد ال ْن �فَ

َ
ْبــىن  َو َبــىِنَّ أ َواْجُ

)1)  المحاسن، ج 1، ص: 133.
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ــاء اباءهــم موحــدون واليكونــوا مــن  ــاء واالوصي ــا قاعــدة أن األنبي ولدين
ســفاح، ونشــهد لهــم بذلــك )أشــهد انــك كنــت نــورا يف االصــاب الشــاخمة 

واالرحــام المطهــرة(.

َهــَر  اِحــسشِ  مــا �فَ ــهُ  ِمــنَ  اْلَفَ َرَنــا اللَّ   وقــال حممــد صلــوات اهلل عليهــم َفَقــْد َطهَّ
َطــَنَو ِمــْن ُكلِّ َدنِيَّــٍة َو ُكلِّ َرَجاَســٍة، َفنَْحــُن َعــَى ِمنَْهــاِج اْلَحــقِّ َو َمــْن  َ ــا َو مــا �ب ِمْ
ــِه َلِئــْن َخاَلْفُتــْم َأْهــَل َبْيــِت َنبِيُِّكــْم َلُتَخالُِفــنَّ  َخاَلَفنَــا َفَعــَى ِمنَْهــاِج اْلَباطِــِل، َو اللَّ
ــْد  ــاِب ُهــًدى َو َلَق ــْن َب ــْم ِم ــْم اَل ُيْدِخُلوَنُكــْم يِف َرًدى، َو اَل خُيِْرُجوَنُك ُ اْلَحــقَّ إهِنَّ
َعِلْمُتــْم َو َعِلــَم اْلُمْســَتْحَفُظوَن ِمــْن َأْصَحــاِب َرُســوِل اللَّــِه َأينِّ َو َأْهــَل 
ــوا، َو اَل  ــبُِقوُهْم َفَتِضلُّ ــاَل: اَل َتْس ــْد َق ــِش، َو َلَق ــُروَن ِمن اْلَفَواِح ــي ُمَطهَّ َبْيتِ
ـُـْم َأْعَلــُم  ُفــوا َعنُْهــْم َفَتْهِلُكــوا، َو اَل ُتَعلُِّموُهــْم َفإهِنَّ لَّ خُتَالُِفوُهــْم َفَتْجَهُلــوا، َو اَل خَتَ

ــارًا، َو َأْحَكُمُكــْم ِصَغــارا)1). ــْم ِكَب ِمنُْك
مقامات آية التطهري:  

والمنــازل  الفضائــل  آيــات  وهــي  الكرائــم،  آيــات  مــن  التطهــر  آيــة 
والمراتــب، ولــكل منزلــة وظيفــة ألهيــة  ففــي آيــة التطهــر لهــا ثــاث مقامات: 

ــاىل  . 1 ــال تع ــون ق ــرآن المكن ــة بالق ــة االحاط ــي وظيف ــارة: يقت ــام الطه مق
ُرون الواقعــة :  79-77.  اْلُمَطهَّ

َّ
ــُه ِإال ِريــٌم . يِف ِكتــاٍب َمْكُنــوٍن. ال َيَمُّ

َ
ــْرآٌن  ك ُ ــُه  لَ�ت ِإنَّ

للقــرآن مقامــات غيبيــة  اليطلــع عليهــا إال أهــل البيــت الذيــن 
لهــم  مقــام االطــاع عــى الكتــاب المكنــون الموجــود يف اللــوح المحفــوظ،  
ــه اإلحاطــة  ــة  ل ــه هــذه المرتب ــة أفــادت أن مــن ل ــة علمي فمقــام الطهــارة مرتب

)1)  المسرشد يف إمامة عي بن أيب طالب، ص: 401.
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يف القــرآن الكريــم ولــذا قــرن جدهــم رســول اهلل   بينهــم وبــن القــرآن فهــذا 
ــق. ــرآن الناط ــذا الق ــت وه ــرآن الصام الق

مقــام الهليــة إلقامــة الصــاة: ألهــل البيــت خاصــة، حتــى ان . 2
زوجــات النبــي المؤمنــات لــم يــأذن لهــن  بــان يدخلــن يف هــذا المقــام مــع 
ان الحادثــة حدثــت  و زوج النبــي أم ســلمة  رض اهلل عنهــا كانــت حــارضة 
فقالــت يــا رســول اهلل ضمنــي اليــك قال)أنــت مــن أهــل الجنــة و أنــت اىل خر( 

اال ان هــذا المقــام خــاص باهــل البيــت فمــا هــو مقــام األهليــة؟

ــة يف القــرآن  ــا ملــف األهلي  نســتعرض آيتــن يف هــذا المطلــب واذا  فتحن
ســنجد العجــب العجــاب مــن وظائــف  هــذا المقــام :  

ومنهــا  إقامــة الصــاة وإتــاء الــزكاة :  قــال تعــاىل ولّمــا نزلــت هــذه 
هْيــاكان النبــّي   يــأيت بــاب عــّي  ــْر َعَ ــاِة َو اْصَط�بِ ْهــَكَ ِبلصَّ

َ
ُمْ أ

ْ
اآليــة: َو أ

ــا ُيِريــُد اهلُل  ــم اهلّل  ِإنَّ ــاة رحك ــول:  الص ــاة فيق ــد كّل ص ــة عن و فاطم
ــرًا فــإن اهلل أمــره أن خيــص أهلــه  ْطِه�ي َ ْ �ت ُ

ــَرك ْيــِت َو ُيَطهِّ ْهــَل اْلَ
َ

ــَس أ حبْ ــُمُ ارلِّ ــْذِهَ َعْ ِلُ
ــٍد عنــد اهلل منزلــة خاصــة ليســت  دون النــاس- ليعلــم النــاس أن ألهــل حُمَمَّ
للنــاس- إذ أمرهــم مــع النــاس عامــة ثــم أمرهــم خاصــة)1) ولهــذا نشــهد 
لإلمــام الحســن ع كمــا يف زيــارة وارث )أشــهد أنــك قــد أقمــت الصــاة 

ــزكاة( ــت ال وآتي

مقــام أهــل الذكــر: و وظفتهــم االجابــة عــى كل ســؤال ،  لذلــك أوجــب . 3
اهلل عــى النــاس الســؤال منهــم لمقــام االهليــة الهنــم أهــل الذكــر. قولــه تعــاىل: 

)1)  فضائل أمر المؤمنن، ص: 197.
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ــاء: 7. وَناألنبي ْعَلُ ْنــُمْ ال �تَ
ُ
ــِر ِإْن ك

ْ
ك ْهــَل الِّ

َ
فَْســَئُلا أ �

 و  عــن األصبــغ بــن نباتــة، عــن أمــر المؤمنــن  يف قولــه عــّز و جــّل: 
ــوَن قــال: نحــن أهــل الذكــر. ْعَلُ ْنــُمْ ال �تَ

ُ
ــِر ِإْن ك

ْ
ك ْهــَل الِّ

َ
فَْســَئُلا أ �

ِمــَك َو  ــٌر َلَ َو ِلَقْ
ْ
ك ِ

َ
ــُه ل َتَعــاىَل  َو ِإنَّ ــِه  اللَّ َقــْوِل  يِف   اللَّــِه َعْبــِد  َأيِب  وَعــْن   

ــُن  ــُه، َو َنْح ــُن َقْوُم ــْرآُن، َو َنْح ــُر اْلُق ْك ــاَل: الذِّ تُْســَئُلَن الزخرف:  41 َق َســْوَف �
اْلَمْســؤوُلوَن)1).

ــي َو  ــًا َوِصيِّ ــال: إِنَّ َعِلّي ــرًا فق ــه خ ــل بيت ــي بأه ــد أوىص النب ولق
َخِليَفتِــي َو َزْوَجُتــُه َفاطَِمــُة َســيَِّدُة نَِســاِء اْلَعاَلِمــَن اْبنَتِــي َو اْلَحَســُن َو اْلُحَســْنُ 
َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل اْلَجنَّــِة َوَلــَداَي َمــْن َواالُهــْم َفَقــْد َوااليِن َو َمــْن َعاَداُهــْم َفَقــْد 
ُهــْم َفَقــْد  َعــاَدايِن َو َمــْن َناَواُهــْم َفَقــْد َنــاَوايِن َو َمــْن َجَفاُهــْم َفَقــْد َجَفــايِن َو َمــْن َبرَّ

يِن . َبــرَّ

ــْم َو  ُه ــْن َنَرَ ــَرَ َم ــْم ، َو َن ــْن َقَطَعُه ــَع َم ــْم َو َقَط ــْن َوَصَلُه ــُه َم ــَل اللَّ َوَص
ــَك َو  ــْن َأْنبَِياِئ ــُه ِم ــْن َكاَن َل ــمَّ َم ُه ــْم، اللَّ ــْن َخَذَلُه ــَذَل َم ــْم َو َخ ــْن َأَعاهَنُ ــاَن َم َأَع
ُرُســِلَك َثَقــٌل َو َأْهــُل َبْيــٍت َفَعــِيٌّ َو َفاطَِمــُة َو اْلَحَســُن َو اْلُحَســْنُ َأْهــُل َبْيتِــي َو 

ــرًا)2). ــْم َتْطِه َرُه ــَس َو َطهَّ ْج ــُم الرِّ ــَب َعنُْه ــِي َأْذَه َثَق

 إال أن األمــة لــم تــِف لرســول اهلل حقــه فأخــرب أن مصارعهــم شــتى وان 
االمــة ســتغدر بــم.

ــوُل  ــا َرُس ــُر اْلُمْؤِمنِــَن  َزاَرَن ــاَل َأِم ــاَل َق ــْن َأيِب َجْعَفٍرَق ــٍر َع ــْن َجابِ َع

)1) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 37.
)2)  من ال حيره الفقيه، ج 4، ص: 179،ح5404.
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ــَأَكَل  ــُه َف ــا ِمنْ ْمنَ ــرًا َفَقدَّ ــدًا َو َتْم ــًا َو ُزْب ــَن َلَبن ــا ُأمُّ َأْيَم ــَدْت َلنَ ــْد َأْه ــِه َو َق اللَّ
ــى  ــُجوِدِه َبَك ــِر ُس ــا َكاَن يِف آِخ ــاٍت َفَلمَّ ــىَّ َرَكَع ــِت َفَص ــِة اْلَبْي ــاَم إىَِل َزاِوَي ــمَّ َق ُث
 َو  ُبــَكاًء َشــِديدًا َفَلــْم َيْســَأْلُه َأَحــٌد ِمنَّــا إِْجــَااًل َو إِْعَظامــًا َلــُه َفَقــاَم اْلُحَســْنُ
وِرَنــا  ــَيْ ٍء َكُرُ ْرَنــا بِ ــا َفَمــا رُسِ َقَعــَد يِف َحْجــِرِه َفَقــاَل َيــا َأَبــِت َلَقــْد َدَخْلــَت َبْيَتنَ
 ِئيــُل نَــا َفَمــا َأْبــَكاَك َفَقــاَل َيــا ُبنَــيَّ َأَتــايِن َجرْبَ بُِدُخولـِـَك ُثــمَّ َبَكْيــَت ُبــَكاًء َغمَّ
ــْن  ــا لَِم ــِت َفَم ــا َأَب ــاَل َي ــتَّى  َفَق ــمْ  َش ــَى َو َأنَّ َمَصاِرَعُك ــْم َقْت ُك يِن َأنَّ ــرَبَ ــًا َفَأْخ آنِف
ــي َيُزوُروَنُكــْم  تِ ــيَّ ُأوَلِئــَك َطَواِئــُف ِمــْن ُأمَّ ــا ُبنَ ــا َعــَى َتَشــتُّتَِها َفَقــاَل َي َزاَر ُقُبوَرَن
َكــَة َو َحِقيــٌق َعــَيَّ َأْن آتَِيُهــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َحتَّــى ُأَخلَِّصُهــْم  َفَيْلَتِمُســوَن بَِذلـِـَك اْلرَبَ

ــَة)1). ــُه اْلَجنَّ ــِكنُُهُم اللَّ ــْم َو ُيْس ــْن ُذُنوِبِ ــاَعِة َو ِم ــَواِل السَّ ــْن َأْه ِم

)1)  كامل الزيارات،  ص: 58.
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احللقة السابعة

احلسني يف آية املباهلة 

وآية االطعام

 ْ ُ
اَءك �بْ�ف

َ
اَءان َو أ �بْ�ف

َ
ا َنْدُع أ عاَلْ ْل �تَ ْعِد ما اجَءَك ِمَ الِْعْمِ َفُ َك فِه ِمْ �بَ ْن اَحجَّ َ َ

ف

ْجَعْل لَْعَنَت اهلِل َعَ  ْل َفَ َتِ ْ َسُمْ ُثَّ �فَ�ب ُ �ف �فْ
َ

َسنا َو أ ُ �ف �فْ
َ

ْ َو أ ُ
ساَءك ِ

ف ساَءان َو � ِ
ف َو �

ن آل عمران: 61 اْلكاِذب�ي
را اإلنسان :  8 س�ي

َ
يًا َو أ ِه ِمْسكيًا َو َي�ت عاَم َع  ُحبِّ َو ُيْطِعُموَن الطَّ

* المواجهات التي خاضها النبي مع الفئات الثاث:  
* اوالً: سبب نزول آية المباهلة: 

* ثانيًا: ما معنى المحاجة والمباهلة؟  
* ثالثًا: ما معنى وابناؤنا وابناؤكم؟

* رابعًا: ما معنى نساءنا ونساءكم؟  
* خامسًا: ما معنى أنفسنا و أنفسكم؟

* سادسا: اشرتاك اصحاب الكساء بآية االطعام 
* اسئلة الحلقة السابعة





املواجهات اليت خاضها النيب مع الفئات الثالث

لقــد خــاض النبــي مواجهــات مــع ثــاث جهــات وهــم: مرشكــو 
العرب،واليهــود، والنصــارى ولقــد انتــر االســام بربكــة النبــي وســيف 
عــي بــن أيب طالــب عــى مرشكــي العــرب واليهــود، وأمــا النصــارى فقــد 
باهلهــم أي العنهــم بإنــزال اللعنــة عــى المبطــل منهمــا يف مســألة مفصليــة يف 

عقيــدة المســيح وهــي: هــل إن المســيح ابــن اهلل؟
ــْن 

ُ
ــِل آَدَم َخََقــُه ِمْ ُتــراٍب ُثَّ اقَل َلُ ك َمَ

َ
ــَد اهلِل ك ــَل يِعــى  ِعْ فانــزل اللــه تعــاىل ِإنَّ َمَ

ُكوُن آل عمران: 59 َفَ
فبعــد أن أوضــح اهلل لهــم الحجــج وبــن لهــم الحقائــق، لــم يرضــوا بذلــك 
  وعانــدوا حتــى وصــل االمــر اىل الماعنــة )المباهلة(.فباهلهــم  رســول اهلل

بأهــل بيته خاصة.
أوال: سبب نزول آية المباهلة 

 ــا َوَفــُدوا َعــَى َرُســوِل اللَّــِه َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِهَأنَّ َنَصــاَرى َنْجــَراَن َلمَّ
ــْم َفَأْقَبُلــوا  ْت َصَاُتُ ــيَِّد،  َو َحــَرَ َو َكاَن َســيُِّدُهْم اأْلَْهَتــَم َو اْلَعاِقــَب َو السَّ
يِف  َهــَذا   اللَّــِه َرُســوِل  َأْصَحــاُب  َفَقــاَل  ــْوا،  َصلَّ َو  بِالنَّاُقــوِس  ُبــوَن  َيْرِ
ــا َفَرُغــوا َدَنــْوا ِمــْن َرُســوِل اللَّــِه َفَقاُلــوا إىَِل َمــا  َمْســِجِدَك، َفَقــاَل َدُعوُهــْم َفَلمَّ
ــِه، َو َأنَّ ِعيَســى  ــُه َو َأينِّ َرُســوُل اللَّ ــَه إاِلَّ اللَّ ــاَل إىَِل َشــَهاَدِة  َأْن اَل إَِل َتْدُعــوَن، َفَق

ــوُه؟ ــْن َأُب ــوا َفَم ــِدُث، َقاُل ُب َو حُيْ ــرْشَ ــْأُكُل َو َي ــوٌق َي ــٌد خَمُْل َعْب
 َفَقــاَل ُقــْل َلُهــْم َمــا َتُقوُلــوَن يِف آَدَم ــِه  َفنَــَزَل اْلَوْحــُي َعــَى َرُســوِل اللَّ
ــْم،  ــوا َنَع  َفَقاُل ــيُّ ــَأَلُهُم النَّبِ ــُح َفَس ُب َو َينِْك ــرْشَ ــْأُكُل َو َي ــًا َي ــدًا خَمُْلوق َأ َكاَن َعْب

َفَقــاَل َفَمــْن َأُبــوُه؟
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ــِل آَدَم َخََقــُه  َمَ
َ
ــَد اهلِل ك ــَل يِعــى  ِعْ ــهُ  ِإنَّ َمَ ــَزَل اللَّ ــاِكتَِن َفَأْن ــوا َس ــوا َفَبُق  َفُبِهُت

ُكوُن آل عمــران: 59  اآْلَيــَة )1). ــْن َفَ
ُ
ِمْ ُتــراٍب ُثَّ اقَل َلُ ك

ثانيا: ما معنى المحاجة والمباهلة؟  
ــاَءان  �بْ�ف

َ
ا َنــْدُع أ عــاَلْ ــْل �تَ ْعــِد مــا اجَءَك ِمَ الِْعــْمِ َفُ ــَك فــِه ِمْ �بَ ــْن اَحجَّ َ َ

ــهُ : ف ــا َقْوُل َو َأمَّ
َعَ  اهلِل  لَْعَنــَت  ْجَعــْل  َفَ ــْل  َتِ ْ �فَ�ب ُثَّ  َســُمْ  ُ �ف �فْ

َ
أ َو  َســنا  ُ �ف �فْ

َ
أ َو   ْ ُ

ســاَءك ِ
ف � َو  ســاَءان  ِ

ف � َو   ْ ُ
ــاَءك �بْ�ف

َ
أ َو 

ــُة  ْعنَ ــِت اللَّ ــُت َصاِدقــًا ُأْنِزَل ــإِْن ُكنْ ــِه َفَباِهُلــويِن َف ــاَل َرُســوُل اللَّ ــن  َفَق اْلكاِذب�ي
، َفَقاُلــوا َأْنَصْفــَت َفَتَواَعــُدوا لِْلُمَباَهَلــِة،  َعَلْيُكــْم، َو إِْن ُكنْــُت َكاِذبــًا َنَزَلــْت َعــَيَّ
اْلَعاِقــُب َو اأْلَْهَتــُم  ــيُِّد َو  َقــاَل ُرَؤَســاُؤُهْم السَّ َمنَاِزلِِهــْم،  ــا َرَجُعــوا إىَِل  َفَلمَّ
ــًة  ــِه َخاصَّ ــِل َبْيتِ ــا بَِأْه ، َو إِْن َباَهَلنَ ــيٍّ ــَس بِنَبِ ــُه َلْي ــاُه، َفإِنَّ ــِه َباَهْلنَ ــا بَِقْوِم إِْن َباَهَلنَ
ــوا  ــا َأْصَبُح ــَو َصــاِدٌق، َفَلمَّ ــِه إاِلَّ َو ُه ــِل َبْيتِ ــَى َأْه ــِدُم َع ــُه اَل ُيْق ــُه، َفإِنَّ ــَا ُنَباِهُل َف
َجــاُءوا إىَِل َرُســوِل اللَّــِه َو َمَعــُه َأِمــُر اْلُمْؤِمنِــَن َو َفاطَِمــُة َو اْلَحَســُن َو 
ــِه َو  ــُن َعمِّ ــَذا اْب ــْم َه ــَل َلُه ــُؤاَلِء؟  َفِقي ــْن َه ــاَرى َم ــاَل النََّص ، َفَق ــْنُ اْلُحَس
َوِصيُّــُه، َو َخَتنـُـُه َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َو َهــِذِه بِنُْتــُه َفاطَِمــُة َو َهــَذاِن اْبنـَـاُه اْلَحَســُن 
ــا  َض َفاْعُفنَ ــَك الــرِّ ــِه ُنْعطِي ــوا لَِرُســوِل اللَّ ــوا َو َقاُل ، َفَعَرُف َو اْلُحَســْنُ

ــوا. ُف ــِة َو اْنَرَ ــَى اْلِجْزَي ــِه َع ــوُل اللَّ ــْم َرُس ــِة، َفَصاَلَحُه ــَن اْلُمَباَهَل ِم
 فــو اهلل ان باهلتموهــم ال يبقــى مســيحي عــى وجــه األرض، فقــال النبي
صدقــوا  الن باهلونــا ال ينظرهــم اهلل اىل حــول حتــى يقي عى مجيــع النصارى. 
فــكان هــذا النــر بالســاح االبيــض وهــو  الدعــاء وهــو ســاح األنبيــاء فقــد 
انتــر االســام باهــل بيــت رســول اهلل و كســب المســلمون الجزيــة،  وحافــظ 

النصــارى عــى وجودهــم ســالمن بــن أظهــر المســلمن.

)1)  تفسر القمي، ج 1، ص: 104.
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ثالثا: ما معنى أبناؤنا وأبناؤكم؟

ــد  رســول  ــذه كب ــاء الهنــم فل ــا الحســن والحســن فقــدم االبن ابنائن
اهلل  و داللــة عــى صــدق عقيدتــه ودعوتــه المباركــة، وكان يف الطــرف 

ــارى. ــة والنص ــاء القساوس ــن أبن ــر  م االخ

  أبنــاء رســول اهلل وآيــة المباهلــة أثبتــت أن الحســن والحســن
ــاء رســول  ــاء عــي وليســا أبن حقــا، ولقــد قــال بعــض المنافقــن أهنمــا أبن
اهلل   كمــا  أراد الحجــاج أن يــروج لذلــك وهــارون العبــايس ومــن يف قلبــه 

ــرض؟ م

ِة  ْزُتــْم لِْلَعامَّ قــال هــارون العبــايس لامام موســى بــن جعفــر:  كيــف َجوَّ
ــِه  ــِة َأْن َينُْســُبوُكْم إىَِل َرُســوِل اللَّــِه َو َيُقوُلــوا َلُكــْم َيــا َبنـِـي َرُســوِل اللَّ َو اْلَخاصَّ
َمــا ِهــَي ِوَعــاٌء َو النَّبـِـيُّ  َمــا ُينَْســُب اْلَمــْرُء إىَِل َأبِيــِه َو َفاطَِمــُة إِنَّ َو َأْنُتــْم َبنـُـو َعــِيٍّ َو إِنَّ

ُكْم؟  ُكــْم ِمــْن ِقَبــِل ُأمِّ َجدُّ

َفُقْلــُت َيــا َأِمــَر اْلُمْؤِمنِــَن َلــْو َأنَّ النَّبِــيَّ ُنــرِشَ َفَخَطــَب إَِلْيــَك َكِريَمَتــَك َهــْل 
ــَت جُتِيُبــُه؟  ُكنْ

ــِم َو  ــَرِب َو اْلَعَج ــَى اْلَع ــُر َع ــْل َأْفَتِخ ــُه؟ َب ــَم اَل ُأِجيُب ــِه َو لِ ــْبَحاَن اللَّ ــاَل ُس َق
ــَم؟ ــاَل َو لِ ــُه َفَق ُج ــُب إَِلَّ َو اَل ُأَزوِّ ــُه اَل خَيُْط ــُه َلِكنَّ ــُت َل ــَك َفُقْل ــٍش بَِذلِ ُقَرْي

ــُه َوَلــَديِن َو َلــْم َيِلــْدَك َفَقــاَل َأْحَســنَْت َيــا ُموَســى ُثــمَّ َقــاَل َكْيــَف   َفُقْلــُت أِلَنَّ
ــى َو  ــُر اَل اأْلُْنَث َك ــُب الذَّ ــا اْلَعِق َم ــْب َو إِنَّ ــْم ُيَعقِّ ــيُّ َل ــيِّ َو النَّبِ ــُة النَّبِ يَّ ــا ُذرِّ ــْم إِنَّ ُقْلُت

ــُه؟  ــًا َل ــِة َو اَل َيُكــوُن ُوْلُدَهــا َعِقب ــُد ااِلْبنَ ــْم ُوْل َأْنُت
ــِذِه  ــْن َه ــي َع ــِه إاِلَّ َأْعَفْيَتنِ ــْن فِي ــرْبِ َو َم ــِة َو اْلَق ــقِّ اْلَقَراَب ــَأُلَك بَِح ــُت َأْس َفُقْل
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تُِكــْم فِيــِه َيــا ُوْلــَد َعــِيٍّ َو َأْنــَت َيــا ُموَســى  يِن بُِحجَّ ــرِبَ اْلَمْســَأَلِة َفَقــاَل:  اَل،  َأْو خُتْ
ــَأُلَك  ــا َأْس ــَك يِف ُكلِّ َم ــُت ُأْعِفي ــَي إَِلَّ َو َلْس ــَذا ُأهْنِ ــْم َك ــاُم َزَماهِنِ ــوُبُْم َو إَِم َيْعُس
ُعــوَن َمْعــرَشَ ُوْلــِد َعــِيٍّ  ــِه َو َأْنُتــْم َتدَّ ــٍة ِمــْن ِكَتــاِب اللَّ َعنـْـُه َحتَّــى َتْأتَِينـِـي فِيــِه بُِحجَّ
ــُه اَل َيْســُقُط َعنُْكــْم ِمنْــُه يَشْ ٌء َألـِـٌف َو اَل َواٌو إاِلَّ َتْأِويُلــُه ِعنَْدُكــْم َو اْحَتَجْجُتــْم  َأنَّ
ــَتْغنَْيُتْم  ــام- 38. َو اْس ْطنــا يِف اْلِكتــاِب ِمْ َشْ ٍء األنع ــَل  مــا فَرَّ ــزَّ َو َج ــِه َع بَِقْولِ

ــْأَذُن ِل يِف اْلَجــَواِب؟ ــُت َت ــاِء َو ِقَياِســِهْم َفُقْل ــْن َرْأِي اْلُعَلَم َع

ــِه داُوَد  �تِ يَّ ِجيــمِ - َو ِمْ ُذرِّ ــْيَطاِن الرَّ ــَن الشَّ ــِه ِم ــوُذ بِاللَّ ــُت َأُع ــاِت َفُقْل ــاَل َه  َق
ــا  ِريَّ

َ
َزك َو  َن.  ْحِســِن�ي ُ ْ

ال ــِزي  ْ حب �فَ ــذِلَ 
َ
ك َو  هــاُروَن  َو  ُمــوىس   َو  ُيوُســَف  َو  ــوَب  يُّ

َ
أ َو  اَن   ُســَيْ َو 

ِعيَســى  َأُبــو  َمــْن  عــام 84 و 85  ــَن  ال�ف �ي اِلِ َو َيْحــى  َو يِعــى  َو ِإْلــاَس ُكٌّ ِمَ الصَّ
ــَذَراِريِّ  ــاُه بِ ــا َأْلَحْقنَ َم ــُت إِنَّ ــى َأٌب َفُقْل ــَس لِِعيَس ــاَل َلْي ــَن؟ َفَق ــَر اْلُمْؤِمنِ ــا َأِم َي
اأْلَْنبَِيــاِء ِمــْن َطِريــِق َمْرَيــَم، َو َكَذلَِك  ُأْلِحْقنـَـا بـِـَذَراِرِي  النَّبِِي  ِمْن 
ــِه َعــزَّ َو  نـَـا َفاطَِمــَة َأِزيــُدَك َيــا َأِمــَر اْلُمْؤِمنـِـَن؟ َقــاَل َهــاِت ُقْلــُت َقــْوُل اللَّ ِقَبــِل ُأمِّ

ْ َو  ُ
ــاَءك �بْ�ف

َ
ــاَءان َو أ �بْ�ف

َ
ا َنــْدُع أ عــاَلْ ــْل �تَ ْعــِد مــا اجَءَك ِمَ الِْعــْمِ َفُ ــَك ِفــِه ِمْ �بَ ــْن اَحجَّ َ َ

َجــلَّ ف
آل    ــَن اْلكاِذِب�ي َعَ  اهلِل  لَْعَنــَت  ْجَعــْل  َفَ ــْل  َتِ ْ �فَ�ب ُثَّ  َســُمْ  ُ �ف �فْ

َ
أ َو  َســنا  ُ �ف �فْ

َ
أ َو   ْ ُ

ســاَءك ِ
ف � َو  ســاَءان  ِ

ف �
ــَت اْلِكَســاِء ِعنـْـَد ُمَباَهَلــِة   حَتْ ــُه َأْدَخَلــُه النَّبـِـيُّ ِع َأَحــٌد َأنَّ عمــران: 61 َو َلــْم َيــدَّ

 ــاَءان �بْ�ف
َ

  أ ــَة َواْلَحَســَن َو اْلُحَســْنَ ــَن َأيِب َطالٍِبَوَفاطَِم ــِيَّ ْب النََّصــاَرى إاِلَّ َع
(1( ــُن َأيِب َطالِــٍب َســناَعِيُّ ْب ُ �ف �فْ

َ
ســاَءان َفاطَِمــُة َو أ ِ

ف اْلَحَســُن َو اْلُحَســْنُ  َو �
رابًعا: ما معنى نساءنا؟  

ــا فاطمــه الزهــراء ســام اهلل عليهــا حــرا  نســاءنا هن ْ ُ
ساَءك ِ

ف ســاَءان َو � ِ
ف )َو �

مــع ان النبــي لــه تســع زوجــات او اكثــر فلــم يــأِت بزوجــة مــن زوجاتــه ولــم 

)1)  اإلحتجاج عى أهل اللجاج )للطربيس(، ج 2، ص: 392.
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ــه أتــى  ــأي امــراه مــن نســاء المهاجريــن واالنصــار مــع فضلهــن ولكن ــأِت ب ي
بســيدة النســاء،  ونســاءنا بلفــظ الجمــع للتعظيــم بينمــا لــم اجــد يف الروايــات 
ــوا  ــا عزل ــم وانم ــم وابنائه ــوا برجاله ــد اكتف ــائهم فق ــوا بنس ــارى  أت أن النص
نســاَءهم خوفــا عليهــم اال ان رســول اهلل  خــرج بنســائه وهــي فاطمــه،  كمــا 
ــا  ــم قائ ــه أحده ــرض علي ــد اع ــب وق ــه زين ــاء ومع ــن يف كرب ــرج الحس خ
فــان كنــت يــا ابــا عبــد اهلل ذاهــب إىل حتفــك فمــا بــال هــذه النســوان قــد حلتهــا 

معــك قــال ان شــاء اهلل ان يراهــن ســبايا.
 خامًسا: ما معنى  َأْنُفَسنا َو َأْنُفَسُكْم؟

)وأنفســنا( يعنــي عــي بــن ايب طالــب فهــو نفــس رســول اهلل  وهــذه 
مــن أرقــى واعــى المراتــب و المناقــب العلويــة يف القــرآن إذ شــاء اهلل جل وعا 
أن يكــون  حممــد وعــي بنفــس المرتبــة مــا خــا  النبــوة لــذا قــال )يــا عــي 

انــت منــي بمنزلــه هــارون مــن موســى اال أنــه ال نبــي بعــدي(.
َو  َســنا  ُ �ف �فْ

َ
أ َو  َقْولِــهِ    َمْعنَــى  َمــا  َتــْدُروَن  َفَهــْل   :الرضــا االمــام  قــال  

؟  َْســُم ُ �ف �فْ
َ

أ
َمــا َعنـَـى بـِـِه  َقاَلــِت اْلُعَلَمــاُء َعنـَـى بـِـِه َنْفَســُه، َقــاَل َأُبــو اْلَحَســِنَغِلْطُتْم،  إِنَّ
ــَة  ــو َولِيَع ــاَل َلَينَْتِهــَنَ  َبنُ  ِحــَن َق ــيِّ ــْوُل النَّبِ ــُدلُّ َعــَى َذلِــَك َق َعِلّيــًاَو مِمَّــا َي
ــا  ُمَه ــٌة اَل َيَتَقدَّ ــِذِه ُخُصوِصيَّ ــي َعِلّيًاَفَه ــِي َيْعنِ ــًا َكنَْف ــْم َرُج ــنَّ إَِلْيِه َأْو أَلَْبَعَث
ٌف اَل َيْســبُِقُه إَِلْيــِه َخْلــٌق إِْذ َجَعــَل َنْفــَس   َتِلــُف فِيــِه َبــرَشٌ َو رَشَ َأَحــٌد َو َفْضــٌل اَل خَيْ

 َكنَْفِســِه )1). َعــِيٍّ
 هــي روح رســول اهلل و فاطمــة  هــو نفــس رســول اهلل فعــي
ــه  ــول اهلل  نفس ــذ رس ــول اهلل فأخ ــي رس ــن رحيانت ــن والحس والحس

)1)  حتف العقول،  ص: 429.
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روحــه و رحيانتيــه وباهــل بــم القــوم. 
وعندمــا بــان صــدق العقيــدة لــم تتنــازل النصــارى عــن شــبهتم ولــم 
ــرون  ــم صاغ ــة وه ــوم القيام ــة اىل ي ــذل الجزي ــوا ب ــول اهلل ورض ــوا  رس يباهل
فبــدأ جهــاد االبنــاء )الحســن والحســن( منــذ الصغر لحفظ االســام 
ــن  ــوة المطهري ــرج بالصف ــده وخ ــاذ كب ــول اهلل بأف ــرز رس ــد ب ــره فق ون
الخالصــن مــن الشــك  والــرشك ولــو وجــد رســول اهلل مــن هــو أطهــر منهم 

وأرشف منهــم ألخرجهــم ولكــن لــم جيــد، فهــل جــازت االمــة جهــاد رســول 
اهلل  واهــل بيته.وقــد قــال االمــام الحســن لمــن أراد قتلــه يف يــوم 
وَن َأينِّ اْبــُن بِنـْـِت َنبِيُِّكــْم َفَو  عاشــوراء فقــال: َفــإِْن ُكنُْتــْم يِف َشــكٍّ ِمــْن َهــَذا َأ َفَتُشــكُّ
ُكــْم  ي  فِيُكــْم َو اَل يِف َغْرِ ــٍي  َغــْرِ ــِت  َنبِ ِق َو اْلَمْغــِرِب اْبــنُ  بِنْ ــْنَ اْلَمــرْشِ ــِه َمــا َب اللَّ
ــاِص  ــَتْهَلْكُتُه َأْو بِِقَص ــُم اْس ــاٍل َلُك ــُه َأْو َم ــْم َقَتْلُت ــٍل ِمنُْك ــوينِّ بَِقتِي ــْم َأ َتْطُلُب ُك َوحْيَ
ــَن َأْبَجــَر  ــاَر ْب ــا َحجَّ ــَن ِرْبِعــيٍّ َي ــا َشــَبَث ْب ــاَدى َي ــُه َفنَ ِجَراَحــٍة َفَأَخــُذوا اَل ُيَكلُِّموَن
ــِت  ــْد َأْينََع ــوا إَِلَّ َأْن َق ــْم َتْكُتُب ــاِرِث َأ َل ــَن اْلَح ــَد ْب ــا َيِزي ــَعِث َي ــَن اأْلَْش ــَس اْب ــا َقْي َي
َمــا َتْقــَدُم َعــَى ُجنْــٍد َلــَك ُمَنَّــٍد َفَقــاَل َلــُه َقْيــُس ْبــُن  الثَِّمــاُر َواْخــَرَّ اْلَجنَــاُب َو إِنَّ
ــْم  ُــْم َل ــَك َفإهِنَّ ــِزْل َعــَى ُحْكــِم َبنِــي َعمِّ ــْدِري َمــا َتُقــوُل َو َلِكــِن اْن اأْلَْشــَعِث َمــا َن
لِيِل  ــِه اَل ُأْعطِيُكــْم بَِيــِدي إِْعَطــاَء الذَّ ُيــُروَك إاِلَّ َمــا حُتِــبُّ َفَقــاَل َلــُه اْلُحَســْنُ اَل َو اللَّ

ــوِن   ْن َتْرُجُ
َ

ــُمْ أ ُت ِبــَربِّ َو َربِّ ــهِ  ِإينِّ ُعْ ــاَد اللَّ ــا ِعَب ــاَدى َي ــمَّ َن ــِد ُث ــَراَر اْلَعبِي ــرُّ فِ َو اَل َأفِ
.(1( 27  : ــْوِم اْلِحســاِبغافر  َ ِ�ي ــٍر ال ُيــْؤِمُ �ب ِّ َك�ب ــُمْ ِمْ ُكِّ ُمَ ُعُذ ِبــَربِّ َو َربِّ

َ
أ

فقــد أجابــوه بأســنة الرمــاح و بالســيوف طعنــا ورضبــا حتــى أثخنــوه 
ــذا لحــم  ــر و هــو دم رســول اهلل وه ــه الطاه ــاء بدم ــراح وســقوا كرب بالج

)1)  اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عى العباد، ج 2، ص: 98.
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رســول اهلل  وهــذا شــعره وهــذه عظامــه وهــذا بــدن رســول اهلل  وهــذا نــور 
مــن نــور رســول اهلل  حيــث قــال أنــا مــن حســن وحســن منـّـي فصلــوات اهلل 

عليــه وعــى ابائــه الطيبــن الطاهريــن.

سادسا: اشرتاك اصحاب الكساء بآية االطعام 

فســان :  8 وكان ســبب  را ال� ســ�ي
َ

يًا َو أ ِه ِمْســكيًا َو َي�ت عاَم َع  ُحبِّ  َو ُيْطِعُموَن الطَّ
نــزول آيــة االطعــام:  أن مــرض الحســنان فنــذر النبــي وعــي وفاطمــة والحســن 
والحســن إن برئــا مــن المــرض يصومــون ثاثــة أيــام  فلمــا برئــوا وفــوا 

بالنــذر فانــزل اللــه قرآنــا:  
 الحســن و  الحســن  و  فاطمــة  و  عليــا  يعنــي  ـْذِر(  بِالنَـّ )ُيوُفــوَن 

ــا َو  ــا كلوح ــول عابس رًا يق ِط�ي ُه ُمْســ�تَ ــة َو َيــاُفَن َيْومــًا اكَن َشُّ ــم فض وجاريته
ــه   ــِه يقــول: عــى حــب شــهوتم للطعــام و إيثارهــم ل عــاَم َع  ُحبِّ ُيْطِعُمــوَن الطَّ
ِمْســِكينًا مــن مســاكن المســلمن  َو َيتِيمــًا مــن يتامــى المســلمن  َو َأِســرًا مــن 

ْجِ اهلِل ال ُنِريــُد  ْطِعُمــُمْ ِلَ ُ ــا �ف ــم: ِإنَّ ــون إذا أطعموه ــن، و يقول ــارى المرشك أس
ــُمْ َجــزاًء َو ال ُشــُكورًا، قــال: و اهلل مــا قالــوا هــذا، لهــم  و لكنهــم أضمــروه يف  ِمْ

أنفســهم، فأخــرب اهلل بإضمارهــم.
ــُمْ َجــزاًء  تكافئوننــا بــه  َو ال ُشــُكورًا تثنــون علينــا بــه، و  يقــول: ال ُنِريــُد ِمْ

اقُهُ  ــهِ  و طلــب ثوابــه، قــال اهلل تعــاىل ذكــره: َفَ لكنــا إِنَّمــا ُنْطِعُمُكــْم لَِوْجــِه اللَّ
ورًا يف القلــوب.  ًة َو ُسُ ــْرَ َ ــاُهْ �ف َّ ــْوِم َو لَ�ت اهلُل َشَّ ذِلَ اْلَ



اسئلة احللقة السابعة

س1: اذكر آية المباهلة مع اسم السورة ورقم اآلية؟
س2 :  خاض رسول اهلل   ثاث مواجهات اذكرها؟

س3 :  ما معنى المباهلة؟
ــن مريــم؟ وكيــف رد القــرآن  ــدة النصــارى بعيســى ب س4: ماهــي عقي

عليهــم؟
س5:  لماذا تردد النصارى يف مباهلة النبي وأهل بيته؟

س6: اذكر سبب نزول آية المباهلة؟
س7: ما معنى )ابناءنا(، و)نساءنا(، و)أنفسنا(، يف اآلية؟

س8:  كيف انتر المسلمون عى النصارى وما هي نتائج االنتصار؟
 ــاء رســول اهلل س9:  وردت ايتــان تثبــت أّن الحســن والحســن أبن

اذكرمهــا؟
س10: اشــرك أهــل البيــت بعــدة آيــات منهــا آيــة االطعــام اذكــر ســبب 

نزولها؟
س11: ما المسألة التي باهل با رسول الله نصارى نجران.



احللقة الثامنة 

احلسني يف آية املودة 

ِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُ فهيا  ْرب  َو َمْ َيْق�تَ ُ َة يِف الْ�ت َودَّ َ ْ
ْجرًا ِإالَّ ال

َ
ْيِه أ ُلُمْ َعَ ْس�ئَ

َ
ُقْل ال أ

ُحْسنًا ِإنَّ اهلَل َغُفٌر َشُكور الشورى: 23.

َلْت  التكوير 8- 9 ٍ  ُقِ ِي  َذ�فْ�ب
َ

َلْت ِبأ ْوُؤَدُة ُس�ئِ َ ْ
 َو ِإَذا ال

* أوال: المودة لهل  البيت فريضة واجبة 
* ثانيا: سبب نزول آية المودة 

* ثالثا: دالله النّص:  
* رابعا: ما هو سبب فرض المودة آلل حممد صلوات الله عليهم؟ 

* خامسا: قتل  المودة 
ْف َحَسنًَة َنِزْد َلُه فيها ُحْسنًا( * سادسا: )  َو َمْن َيْقرَتِ

* اسئلة الحلقة الثامنة





اوال: المودة لهل البيت فريضة واجبة 

 ُثــمَّ َقــاَل َو  َخَطــَب اْلَحَســُن ْبــُن َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالٍِبِحــَن ُقتِــَل  َعــِيٍّ
ــُث َيُقــوُل : ُقــْل  ــْم َعــَى ُكلِّ ُمْســِلٍم َحْي َتُ ــُه َمَودَّ َض اللَّ ــَرَ ــٍت اْف ــا ِمــْن َأْهــِل َبْي إِنَّ
 ُحْســنًا ِفهيــا  َلُ  َنــِزْد  َحَســَنًة  ــِرْف  َ َيْق�ت َمْ  َو  ــْرب   ُ الْ�ت يِف  َة  ــَودَّ َ ْ

ال  
َّ

ِإال ْجــرًا 
َ

أ ْيــِه  َعَ ُلُمْ  ْســ�ئَ
َ

أ ال 
ــا َأْهــَل اْلَبْيــِت )1). ُتنَ اُف اْلَحَســنَِة َمَودَّ َفاْقــِرَ

ِهــْم   ُدوَن اأْلَْنبَِيــاِء َو ُخُصوِصيَّــٌة لـِـْآِل ُدوَن َغْرِ َفَهــِذِه ُخُصوِصَيــٌة لِلنَّبـِـيِّ
ْيــِه  ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ

َ
ِم ال أ ــوٍح يــا َقْ ــِر ُن ــاِء يِف ِذْك ــِن اأْلَْنبَِي ــى َع ــَه َحَك ــَك َأنَّ اللَّ َو َذلِ

 ْ ُ
راك

َ
أ لِكــىنِّ  َو  ــْم  ِ

َربِّ ُمــاُقا  ــْم  ُ ِإنَّ ــوا  آَمُ يــَن  ِ
َّ

ال طــاِرِد  ِ �ب اَن 
َ

أ مــا  َو  اهلِل  َعَ   
َّ

ِإال جــِرَي 
َ

أ ِإْن   
ً

مــاال
ْجــرًا ِإْن 

َ
ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ

َ
ِم الأ َهــُلَن َو َحَكــى َعــْن ُهــوٍد َقــاَل ... يــا َقْ ْ

�ب مــًا �تَ َقْ
ْيــِه  َعَ ُلُمْ  ْســ�ئَ

َ
أ ال  ُقــْل   -لِنَبِيِّــِه َقــاَل  ْعِقــُلَن َو  �تَ فَــا   

َ
أ َطــَريِن  َ �ف ي  ِ

َّ
ال َعَ   

َّ
ِإال ْجــِرَي 

َ
أ

.(2( ــْرب ُ الْ�ت يِف  َة  ــَودَّ َ ْ
ال  

َّ
ِإال ْجــرًا 

َ
أ

 ــِه ــِد اللَّ ــا َعْب ــِمْعُت َأَب ــاَل َس ــِلٍم َق ــِن ُمْس ــِد ْب ــْن حُمَمَّ ــاٍر َع المحاســن: َعمَّ
ــزَّ َو َجــلَّ إاِلَّ َأْن  ــُه َع ــى اللَّ ــَدُه َفَأَب ــُض َوَل ُجــَل َو ُيْبِغ ــبُّ الرَّ ُجــَل حُيِ ــوُل  إِنَّ الرَّ َيُق

ضــًا َأَخــَذُه َمــْن َأَخــَذُه َو َتَرَكــُه َمــْن َتَرَكــُه َواِجبــًا َفَقــاَل:   ُقــْل ال  َعــَل ُحبَّنـَـا ُمْفَرَ جَيْ
.(3( ــْرب ُ الْ�ت يِف  َة  ــَودَّ َ ْ

ال  
َّ

ِإال ْجــرًا 
َ

أ ْيــِه  َعَ ُلُمْ  ْســ�ئَ
َ

أ
ِم  ــاَّ ــْن َس ــَوِل َع ــٍر اأْلَْح ــْن َأيِب َجْعَف ــوٍب َع ــِن حَمُْب ــِن اْب ــُه َع ــن:  َعنْ المحاس

: ُقــْل  ــلَّ ــزَّ َو َج ــِه َع ــْوِل اللَّ ــْن َق ــٍر َع ــا َجْعَف ــَأْلُت َأَب ــاَل: َس ــَتنِِر َق ــِن اْلُمْس اْب

)1)  مسائل عي بن جعفر و مستدركاتا، ص: 328.
)2)  حتف العقول، ص: 431.

َة يِف  )3)  المحاســن، ج 1، ص: 144،13 بــاب  ُقــْل ال َأْســَئُلُكْم َعَلْيــِه َأْجــرًا إاِلَّ اْلَمــَودَّ
اْلُقْربــى ،ح45.
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ــِه َعــَى  ــِه َفِريَضــٌة ِمــَن اللَّ ْرب َفَقــاَل ِهــَي َو اللَّ ُ َة يِف الْ�ت ــَودَّ َ ْ
 ال

َّ
ْجــرًا ِإال

َ
ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ

َ
ال أ

ــهِ )1). ــِل َبْيتِ ــٍد يِف َأْه ــاِد لُِمَحمَّ اْلِعَب

ــَت  ــات االجــر بمنهــج ترابطــي  فقــال: َو َجَعْل ــة  آي وقــد مجــع دعــاء الندب
َة  ــَودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

ــَت  ُقــْل ال أ ــَك، َفُقْل ــْم يِف ِكتابِ َتُ ــٍد   َمَودَّ ــَر حُمَمَّ َأْج
ْجــٍر فَــُوَ َلُمْ ســبأ: 47، َو ُقْلــَت  مــا 

َ
ُمْ  ِمْ  أ تْلُ

َ
ــْرب ، َو ُقْلــَت  مــا َســأ ُ يِف الْ�ت

يًاالفرقان: 57.، َفكاُنــوا  ــِه َســ�بِ ِخــَذ ِإل  َربِّ ْن َي�تَّ
َ

 َمْ شــاَء أ
َّ

ْجــٍر ِإال
َ

ْيــِه ِمْ أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

أ
ــَك)2). ــَلَك إىِل  ِرْضوانِ ــَك َو اْلَمْس ــبِيُل إَِلْي ــُم السَّ ُه

ــر  ــذا االج ــدة ه ــبيل اهلل وفائ ــؤدي اىل س ــريب ت ــل الق ــودة أه ــة ان م فالنتيج
ــا. ــع إلين ترج

ثانيا: سبب نزول آية المودة 
 ــِه َقــاَل الرضــا:  اْجَتَمــَع اْلُمَهاِجــُروَن َو اأْلَْنَصــاُر إىَِل َرُســوِل اللَّ
ــِه َمؤوَنــًة يِف َنَفَقتـِـَك َو فِيَمــْن َيْأتِيــَك ِمــَن اْلُوُفــوِد َو  َفَقاُلــوا إِنَّ َلــَك َيــا َرُســوَل اللَّ
َهــِذِه َأْمَواُلنَــا َمــَع ِدَماِئنَــا َفاْحُكــْم فِيَهــا َبــاّرًا َمْأُجــورًا َأْعــِط َمــا ِشــْئَت َو َأْمِســْك 
ــَن َفَقــاَل  وَح اأْلَِم ــِه الــرُّ ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َعَلْي ــَزَل اللَّ َمــا ِشــْئَت ِمــْن َغــْرِ َحــَرٍج َفَأْن
ــي  وا َقَراَبتِ ــَودُّ ــي َأْن َت ــْرب  َيْعنِ ُ َة يِف الْ�ت ــَودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

ــُد ُقــْل ال أ ــا حُمَمَّ َي
ــْرِك  ــَى َت ــِه َع ــوَل اللَّ ــَل َرُس ــا َحَ ــوَن َم ــاَل اْلُمنَافُِق ــوا، َفَق ــِدي َفَخَرُج ــْن َبْع ِم
اُه يِف  ــَرَ ــَو إاِلَّ يَشْ ٌء اْف ــِدِه إِْن ُه ــْن َبْع ــِه ِم ــَى َقَراَبتِ ــا َع ــِه إاِلَّ لَِيُحثَّنَ ــا َعَلْي ــا َعَرْضنَ َم
ــِذِه  ِئيــَل ِبَ ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ َجرْبَ َمِْلِســِه، َو َكاَن َذلـِـَك ِمــْن َقْولِِهــْم َعظِيمــًا َفَأْنــَزَل اللَّ

ْرب  ،ح45. ُ َة يِف الْ�ت َودَّ
َ

ْجرًا ِإالَّ اْل
َ

ْيِه أ ُلُمْ َعَ ْس�ئَ
َ

)1) المحاسن، ج 1، ص: 144،13 باب  ُقْل ال أ
)2)  اإلقبال باألعمال الحسنة )ط - الحديثة(، ج 1، ص: 506.
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ِبــا  ــُم  ْعَ
َ

أ ُهَ  ئًا  ــ�يْ َ سش اهلِل  ِمَ  ِل  ِلُكــوَن  َتْ فَــا  ــُه  ُ َرْي�ت َ افْ�ت ِإِن  ُقــْل  ــراُه  َ افْ�ت َيــُقُلَن  ْم 
َ

أ اآْلَيــِة: 
ــيُّ  ــُم النَّبِ ــَث إَِلْيِه ِحــُم  َفَبَع ــُفُر ارلَّ َ َنــُمْ َو ُهَ الْعف ْ ــىِن َو �بَ�ي ْ ــِهيدًا �بَ�ي ــى  ِبــِه �شَ

َ
ُضــوَن ِفــِه ك �ي �فِ �تُ

ــِه َلَقــْد َقــاَل َبْعُضنـَـا َكَامــًا  ــِه َيــا َرُســوَل اللَّ َفَقــاَل َهــْل ِمــْن َحــَدٍث َفَقاُلــوا إِي َو اللَّ
ــْم  ــَتدَّ ُبَكاُؤُه ــْوا َو اْش ــَة َفَبَك ــِه اآْلَي ــوُل اللَّ ــْم َرُس ــَا َعَلْيِه ــاُه َفَت ــًا َكِرْهنَ َغِليظ

ئاِت َو  ــيِّ ْوَبــَة َعــْن ِعــاِدِه َو َيْعــُف َعــِن السَّ ــُل اتلَّ َ ي َيْق�ب ِ
َّ

ــلَّ َو ُهَ ال ــزَّ َو َج ــُه َع ــَزَل اللَّ َفَأْن
(1( َعــُلن ْ �ف �تَ مــا  َيْعــَمُ 

ــادة أي الحــب العمــي  ــب وزي ــودة وهــي الح ــى وجــوب الم ــدل ع ممــا ي
ــا  ــم اذا م ــم ونره ــاع عنه ــوب الدف ــة ووج ــب بالطاع ــك الح ــار ذل اي اظه
طلبــوا، وآل البيــت يمثلــون دعــوة الــرب وال يطلبــون شــيئا النفســهم.

ثالثا: دالله النص: 
ْرب ُ َة يِف الْ�ت َودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجرًا ِإال
َ

ْيِه أ ُلُمْ َعَ ْس�ئَ
َ

 قال اهلل جل وعا: ُقْل ال أ
فما معنى المودة؟ و ما معنى القربى؟  وما هو األجر؟ 

ُعــوين   ــوَن اهلَل َف�تَّ�بِ بُّ حِ ْنــُمْ �تُ
ُ
أمــا  )المــودة( فهــي الحــب،  و الطاعــة ُقــْل ِإْن ك

َهــا  يُّ
َ

ُيْحِبْبــُمُ اهلُل َو َيْغــِرْ َلــُمْ ُذُنَبــُمْ َو اهلُل َغــُفٌر َرحم آل عمــران:  31، وقــال يــا أ
ْمالنســاء: 59 فــإن المودة هي 

َ ْ
وِل ال

ُ
ُســوَل َو أ طيُعــوا ارلَّ

َ
طيُعــوا اهلَل َو أ

َ
ــوا أ يــَن آَمُ

َّ
ال

حــبٌّ و طاعــة. 
و أمــا  )القربــى( هــي قربــى آل الرســول خاصــه، وهــم اهــل بيتــه اصحــاب 
 الكســاء واالئمــة مــن ذريــه الحســن فقــد نزلــت المــودة يف حممــد وعــي
ذريــه  مــن  المعصومــن  والتســعة   والحســن والحســن  وفاطمــة 

 .الحســن

)1)  األمال )للصدوق(،  ص: 530.
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ــة  ــة والطاع ــل المحب ــوال، ب ــة وال أم ــب وال فض ــا ذه ــر( ف ــا  )الج وام
ــم.  ــاع عنه ــرة والدف والن

وان كان بعضهــم حيــاول أن جيعــل المــوّدة يف المهاجريــن واالنصــارأو يف 
القريــي خاصهــأو يف عامــه العــرب كمــا فعــل الحســن البــري:  

ــْن ِعنَْدُكــْم  ــا َيُقــوُل َم ــَوِل َم ــٍر اأْلَْح ــِد اللَِّهَيُقــوُل أِليَِب َجْعَف  قــال َأبــو  َعْب
ــْرب ؟ ُ َة يِف الْ�ت ــَودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

ــِه َتَبــاَرَك َو َتَعــاىَل- ُقــْل ال أ يِف َقــْوِل اللَّ
َعْبِد  َأُبو  َفَقاَل  اْلَعَرِب،  ِمَن  َأْقِرَباِئي  يِف  َيُقوُل  يُّ  اْلَبْرِ اْلَحَسنُ   َكاَن  َفَقاَل   
ًة َفَيُقوُلوَن ِهَي َلنَا َو َلُكْم  ِذيَن ِعنَْدَنا ِهَي َلنَا َخاصَّ اللَِّهَلِكنِّي َأُقوُل لُِقَرْيٍش الَّ
اَنا  ا َأ َلْيَس إِيَّ  إَِذا َنَزَلْت بِِه َشِديَدٌة َمْن َخصَّ ِبَ ويِن َعِن النَّبِيِّ ُ ًة َفَأُقوُل َخربِّ َعامَّ
َخصَّ ِبَا ِحَن َأَراَد َأْن ُيَاِعَن َأْهَل َنْجَراَن َأَخَذ بَِيِد َعِيٍّ َو َفاطَِمَة َو اْلَحَسِن َو 

،  َو َيْوَم َبْدٍر َقاَل لَِعِيٍّ َو َحَْزَة َو ُعَبْيَدَة اْبِن اْلَحاِرِث. اْلُحَسْنِ
. وَن ِل َأ َفَلُكُم اْلُحْلُو َو َلنَا اْلُمرُّ  َقاَل َفَأَبْوا ُيِقرُّ

من هذا المفهوم العام قال االمام زين العابدين لما كان أسرا يف الشام 
  وقال له بعضهم. انتم قربى رسول اهلل؟ قال أي واهلل نحن قرابه رسول اهلل
أمست  لقد  ْرب ؟  ُ الْ�ت يِف  َة  َودَّ َ ْ

ال  
َّ

ِإال ْجرًا 
َ

أ ْيِه  َعَ ُلُمْ  ْس�ئَ
َ

أ ال  ُقْل  فيهم  اهلل  قال  الذين 
العرب  تفتخر عى  بان حممدا منها وامست قريش  العجم  تفتخر عى  العرب 

بان حممدا منها وأمسى آل حممد اسارى بيدي الظالمن و نحن الذين قال اهلل 
نأكل  ال  الذين  الغرباء  نحن    ْرب ُ الْ�ت يِف  َة  َودَّ َ ْ

ال  
َّ

ِإال ْجرًا 
َ

أ ْيِه  َعَ ُلُمْ  ْس�ئَ
َ

أ ال  فيهمُقْل 
الصدقة وال حتلُّ لنا، ولنا الخمس ولنا الفيء خاصه من دون المسلمن. 

ــِه َعــزَّ  ــِه ْبــِن َعْجــَاَن َقــاَل: َســَأْلُت َأَبــا َجْعَفــٍر َعــْن َقــْوِل اللَّ َعــْن َعْبــِد اللَّ
ِذيَن اَل  ــُة الَّ ــْرب  َفَقــاَل ُهــُم اأْلَِئمَّ ُ َة يِف الْ�ت ــَودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

- ُقــْل ال أ َو َجــلَّ
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َدَقــَة َو اَل حَتِــلُّ َلُهــم )1). َيْأُكُلــوَن الصَّ
رابعا: ما هو سبب فرض المودة آلل حممد صلوات اهلل عليهم؟ 

هناك سببان: 
وَن  ـُـْم اَل َيْرَتــدُّ ــْم إاِلَّ َو َقــْد َعِلــَم َأهنَّ َتُ ــُه َمَودَّ الســبب الول: َو َلــْم َيْفــِرِض اللَّ

يــِن َأَبــدًا َو اَل َيْرِجُعــوَن إىَِل َضَاَلــٍة َأَبــدًا. َعــِن الدِّ
ُجــِل َفَيُكــوُن َبْعــُض َأْهــِل َبْيتـِـِه َعــُدّوًا  ُجــُل َواّدًا لِلرَّ الســبب الثــاين:  َأْن َيُكــوَن الرَّ
ــَى  ــِه َع ــوِل اللَّ ــِب َرُس ــوَن يِف َقْل ــُه َأْن اَل َيُك ــبَّ اللَّ ــٌب َفَأَح ــَلُم َقْل ــَا َيْس ــُه َف َل
ــا َو َأَحبَّ َرُســوَل  َة ِذي اْلُقْرَبــى َفَمــْن َأَخــَذ ِبَ اْلُمْؤِمنـِـَن يَشْ ٌء إِْذ َفــَرَض َعَلْيِهــْم َمــَودَّ
ــِه َأْن ُيْبِغَضُه.َوَمــْن َتَرَكَهــا  اللَّــِه َو َأَحــبَّ َأْهــَل َبْيتـِـِه َلــْم َيْســَتطِْع َرُســوُل اللَّ
ــِه َأْن ُيْبِغَضــُه  ــَى َرُســوِل اللَّ ــِه َفَع ــِت َنبِيِّ ــَل َبْي ــا َو َأْبَغــَض َأْه ــْم َيْأُخــْذ ِبَ َو َل
ا  ُم َهــَذاَو َلمَّ ٍف َيَتَقــدَّ ــِه َو َأيُّ َفِضيَلــٍة َو َأيُّ رَشَ ــُه َقــْد َتــَرَك َفِريَضــًة ِمــْن َفَراِئــِض اللَّ أِلَنَّ
   ــْرب ُ َة يِف الْ�ت ــَودَّ َ ْ

 ال
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ْيــِه أ ُلُمْ َعَ ْســ�ئَ
َ

ــِه ُقــْل ال أ ــَى َنبِيِّ ــَة َع ــِذِه اآْلَي ــُه َه ــَزَل اللَّ َأْن
ــَه َوَأْثنـَـى َعَلْيــِه َوَقــاَل:   َقــاَم َرُســوُل اللَّــِه يِف َأْصَحابـِـِه َفَحِمــَد اللَّ
َه َقْد َفَرَض َعَلْيُكْم َفْرضًا َفَهْل َأْنُتْم ُمَؤدُّوُه ؟ َا النَّاُس إِنَّ اللَّ  َأيُّ

َفَلــْم جُيِْبــُه َأَحــٌد َفَقــاَم فِيِهــْم َيْومــًا َثانِيــًا َفَقــاَل ِمْثــَل َذلـِـَك َفَلــْم جُيِْبــُه َأَحــٌد، َفَقــامَ  
ــْل  ــْم َفْرضــًا َفَه ــَرَض َعَلْيُك ــْد َف ــَه َق ــاُس إِنَّ اللَّ ــا النَّ َ ــاَل َأيُّ ــِث َفَق ــْوَم الثَّالِ ــْم َي فِيِه
ــًة َواَل  ــُه َلْيــَس َذَهبــًا َواَل فِضَّ ــا النَّــاُس إِنَّ َ َأْنُتــْم ُمــَؤدُّوُه ؟َفَلــْم جُيِْبــُه َأَحــٌد،  َفَقــاَل َأيُّ
ــا َهــَذا  وبــًا َقاُلــوا: َفَهــاِت إِذًا َفَتــَا َعَلْيِهــْم َهــِذِه اآْلَيــَة َفَقاُلــوا َأمَّ َمْأُكــواًل َو اَل َمرْشُ

َفنََعــْم َفَمــا َوىَف بِــِه َأْكَثُرُهــمْ  )2)

)1)  المحاسن، ج 1، ص: 145،ح48.
)2)  حتف العقول،ص: 432.
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خامسا: قتل المودة 

هذه المودة قتلت يوم السقيفة ويوم كرباء يقول اهلل جل وعى :  

َلْتالتكوير 8- 9. ٍ  ُقِ ِي  َذ�فْ�ب
َ

َلْت ِبأ ْوُؤَدُة ُس�ئِ َ ْ
 َو ِإَذا ال

َلْتَقاَل  يِّ َذ�فْــ�بٍ ُقِ
َ

َلْت ِبــأ ــْوُؤَدُة ُســ�ئِ َ ْ
ــٍد  يِف َقْولـِـِهَو ِإَذا ال َعــْن َجْعَفــِر ْبــِن حُمَمَّ

ــِه. ُهــْم َقَراَبــُة َرُســوِل اللَّ

ــا،  تِنَ ــَل يِف َمَودَّ َلــْت  َقــاَل: َمــْن ُقتِ يِّ َذ�فْــ�بٍ ُقِ
َ

َلْت ِبــأ ــْوُؤَدُة ُســ�ئِ َ ْ
يف َقْولِــِه: َو ِإَذا ال

يِف  َة  ــَودَّ َ ْ
ال  

َّ
ِإال ْجــرًا 

َ
أ ْيــِه  َعَ ُلُمْ  ْســ�ئَ

َ
أ ال  ُقــْل  لَِرُســولِِه:  َقْوُلــُه  َذلِــَك  َعــَى  لِيــُل  َوالدَّ

.  ب ــْر ُ لْ�ت ا
   َلْت ــْوُؤَدُة ُســ�ئِ َ ْ

ــِه َعــزَّ ِذْكــُرهُ  َو ِإَذا ال َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِه  يِف َقــْوِل اللَّ
نَــا اْلَواِجــُب َعــَى النَّــاِس ]َو[ ُحبُّنَــا  َتنَــا ]َأْهــَل اْلَبْيــِت [ َقــاَل َذلـِـَك َحقُّ َيْعنـِـي َمَودَّ

ــا)1). َتنَ ــوا َمَودَّ ــِق َقَتُل ــَى اْلَخْل ــُب َع اْلَواِج

ْربــى  ُثــمَّ َقاَل  َو ِإَذا اْلَمــْوُؤَدُة  ُ َة ِفــى الْ�ت  اْلَمــَودَّ
َّ

ْجــرًا ِإال
َ

ُلُمْ َعَلْيــِه أ ْســ�ئَ
َ

َفَقــاَل  ُقــْل ال أ
تِــي َأْنَزْلــُت َعَلْيُكــْم  ِة الَّ َيُقــوُل َأْســَأُلُكْم َعــِن اْلَمــَودَّ   ُقِتَلــْت ٍ يِّ َذ�فْــ�ب

َ
َلْت  ِبــأ ُســ�ئِ

ــم )2). ــٍب َقَتْلُتُموُه ــَأيِّ َذْن ــى بِ ِة اْلُقْرَب ــَودَّ ــا َم َفْضَلَه

ــي   ــهيل يعن ــوؤدة بالتس ــراءة الم ــت ق ــل البي ــرى أله ــراءة أخ ويف ق
ــة. ــراءات  المتعارف ــن الق ــذه م ــز وه ــن دون مه م

ــَلَو ِإَذا  ــزَّ َو َج ــِه َع ــْوِل اللَّ ــِه  يِف َق ــِد اللَّ ــْن َأيِب َعْب ــارات:  َع ــل الزي كام
. َلْتَقــاَل َنَزَلــْت يِف اْلُحَســْنِ ْبــِن َعــِيٍّ يِّ َذ�فْــ�بٍ ُقِ

َ
َلْت ِبــأ ــْوُؤَدُة ُســ�ئِ َ ْ

ال

)1)  تفسر فرات الكويف، ص: 542.
)2)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 295.
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ْف َحَسنًَة َنِزْد َلُه فيها ُحْسنًا(  سادسا: ) َو َمْن َيْقرَتِ

ــْن  ــاٍن َع ــْن َأَب ــَة َع ــْن َفَضاَل ــى َع ــُن ِعيَس ــُد ْب ــا حُمَمَّ َثنَ ــات َحدَّ ــر الدرج بصائ
ــِرْف َحَســَنًة  َ ــاىَل  َو َمْ َيْق�ت ــِه َتَع ــْوِل اللَّ ــٍريِف َق ــْن َأيِب َجْعَف ــِلٍم َع ــِن ُمْس ــِد ْب حُمَمَّ
ــِذُب  ــا َو اَل َيْك ــْدُق َعَلْينَ ــا َو الصِّ ــِليُم َلنَ اُف التَّْس ــَرَ ــاَل ااِلْق َنــِزْد َلُ ِفهيــا ُحْســنًا َق

ــا)1). َعَلْينَ

وقف  االمام الحسن  يف عرصات كرباء وهو  يقول لهم:  

  ألست أنا إبن  بنت نبيكم؟

 أليس  اهلل انزل فينا آية التطهر، وآية المودة؟

ــدا؟  ــا او قع ــان قام ــن امام ــن والحس ــا الحس ــول فين ــول اهلل يق ــس رس  ألي
أليس رســول اهلل  يقول الحســن والحســن ســيدا شــباب اهل الجنة؟ 

و قليل من  المخلصن طبقوا آية المودة !

فلبــوا نــداء الحســن وهــم الذيــن دافعــوا عــن الحســن حتــى ُقتلــوا 
ــوات اهلل عليه.  دونه صل

 فالســام عــى الحســن وعــى اوالد الحســن وعــى اصحــاب الحســن
.الذيــن بذلــوا مهجهــم دون الحســن

)1) بصائر الدرجات، ج 1، ص: 521.



اسئلة احللقة الثامنة

س1:  اذكر سبب نزول آية المودة؟
س2: ما الدليل عى ان المودة فريضة الهية؟ 

س3 :  بماذا اعرض المنافقون، وماذا رد اهلل عليهم؟
س4: ما معنى المودة؟

س5 :  ما معنى القربى؟
س6: ما معنى  االجر؟ 

س7:  ما معنى )ومن يقرف حسنة(؟
س8 :  ما هو سبب فرض المودة آلل حممد؟

س9: هل قتلت المودة يف كرباء؟
س10: كيف ربط دعاء الندبة بن آيات االجر؟ 

س11: هل هناك ربط بن المودة والمؤودة؟



احللقة التاسعة

 úساد يف األرÃd يف قتله احلسني

ِن َو  َت�يْ ْرِض َمَّ
َ ْ
ْفِسُدنَّ يِف ال َل يِف اْلِكتاِب تَلُ ْيا ِإل  َبىن  ِإْسا�ئ�ي َ صف َ اآلية األوىل: َو �ت

رااالرساء :  4 ب�ي
َ
ا ك وًّ ْعُلنَّ ُعُ تَلَ

ٍس َشِديٍد 
ْ

وِل َبأ
ُ

ْيُمْ ِعادًا نَلا أ َعْثنا َعَ والُها �بَ
ُ

 اآلية الثانية: فَِإذا اجَء َوْعُ أ
االرساء : 5

ً
ُعوال ْ ياِر َو اكَن َوْعًا َم�ف اُسوا ِخاَل الِّ �ب

َ ف �

َر  َ �ش
ْ
ك

َ
ْ أ ُ

َعْلاك َن َو �بَ �ي ْمواٍل َو �بَ�فِ
َ

ْ ِبأ ُ
ْمَدْدانك

َ
ْم َو أ هْيِ َة َعَ اآلية الثالثة:  ُثَّ َرَدْدان َلُمُ اْلَكرَّ

را  االرساء :  6 �ي �فِ �فَ

* أوال: تفسري  َقْوُلُه َتَعاىَل )وقضينا(
* ثانيا:  القواعد التأويلة المشخصة للمصاديق الخارجية.

* ثالثا: تطبيق قواعد التأويل.
* اسئلة الحلقة التاسعة.





ذكــرت حادثــة قتــل االمــام الحســن  يف القــرآن الكريــم عــى نحــو مــن 
التأويــل عــى وفــق قواعــد التفســر والتأويــل ســنذكرها تباعــا وهــذه اآليــات 
الثــاث التــي حتكــي قصــة االمــام الحســن مــن حــن شــهادته اىل نــره 
.ومــن ثــم رجعــة االمام الحســن ،اىل قيــام القائــم قبــل قيــام القائــم
ــِن َو  َت�يْ ْرِض َمَّ

َ ْ
ْفِســُدنَّ يِف ال ــَل يِف اْلِكتــاِب تَلُ ْيــا ِإل  َبــىن  ِإْسا�ئ�ي َ صف َ اآليــة الوىل: َو �ت

ــرا  االرساء :  4. ب�ي
َ
ا ك ــوًّ ْعُلــنَّ ُعُ تَلَ

أوال: تفسري َقْوُلُه َتَعاىَل  )وقضينا(

اِئيَل ، وهذا بيان معنى النص.  َمْعنَاُه َعِلْمنَا ِمْن َبنِي إرِْسَ
ثانيا: من القواعد التأويلية المشخصة للمصاديق الخارجية. 

ــه يف . 1 ــزل فيهــم، وبطن قاعــدة الظاهــر والباطــن: ظهــر القــرآن يف الذيــن ن
الذيــن عملــوا بمثــل أعمالهــم.

قاعــدة إيــاك اعنــي واســمعي ياجــارة: و هــو خماطبــة لقــوم و معنــاه لقــوم . 2
.آخريــن فالمخاطبــة لبنــي إرسائيــل، و المعنــى ألمــة حممــد

قاعــدة الَجــري: وهــي أن االيــة اذا نزلــت يف قــوم وماتــوا  لــم تمــت . 3
االيــة، بــل هــي جاريــة يف الباقــن كمــا جــرت يف الماضــن. 

ثالثا: تطبيق قواعد التأويل: 
أ. قاعدة أسباب النزول: 

ــا  ــا إليهــم قضــاء مقضي ــا: أي أوحين  وهــو الظاهــر الــذي نــزل فيهم،قضين
معنــى لتفســدن مرتــن : 

 أوالمها: خمالفة أحكام التوراة و قتل  نبي اهلل أشعياء و قتل  نبي اهلل أرميا.
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 و ثانيتهما: قتل نبي اهلل زكريا وقتل نبياهلل  حييى.
 والعلو  الكبر  قصد قتل عيسى  ثم جاء النر عى يد جالوت وداود.

ب. قاعدة التنزيل والتأويل:  
ــد هــذه االمــه وحيذرهــم  ــة إال  لري مــا انــزل اهلل ســبحانه وتعــاىل هــذه اآلي
مــن االفســاد الــذي وقعــت بــه  بنــو ارسائيــل حيــث قتلــوا  أنبياءهــم و أفســدوا 
يف االرض. فمــا جــرى يف بنــي ارسائيــل جــاٍر يف هــذه االمة.وعندمــا نقــرأ 
اآليــة بلغــة التنزيــل والتأويــل نفهمهــا بــذا الفهــم، هنــاك مصطلــح يف القــرآن 

الكريــم يســمى التأويــل والتنزيــل:  
ــى ارض  ــص ع ــاق الن ــو انطب ــول اهلل وه ــن رس ــزل يف زم ــا ن ــل: م   التنزي

الواقــع يف حياتــه الرشيفــة.  
والتأويــل: مــا انطبــق عــى ارض الواقــع قبــل نــزول القــرآن أو بعــد نــزول 
القــرآن. فهــذه حادثــه وقعــت يف بنــي ارسائيــل أي كان تأويلهــا قبــل تنزيلهــا،  

ثــم جــرت يف الذيــن نــزل فيهــم القــرآن مــن بــاب تأويلهــا بعــد تنزيلهــا. 
و ســنتعرف عــى هــذه اآليــة عندمــا يكــون تأويلهــا بعــد تنزيلهــا فأنــه 
يمكــن  تطبيــق عــدة قواعــد تأويليــة  عــى هــذه اآليــة كقاعــدة الظاهــر والباطــن 

ــي، وقاعــدة الَجــري. ــاك أعن وقاعــدة إي
ج. قاعده اياك اعني واسمعي يا جاره.

 الخطاب لبني  ارسائيل والمراد به أمة اإلسام. 
د. قاعده الظاهر والباطن:  

 فظاهــر القــرآن يف الذيــن نــزل فيهــم وهــم بنــو ارسائيــل،  وباطنــه يف الذيــن 
عملــوا بمثــل أعمالهــم وهــم أمــة االســام. 
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هـ. قاعده الَجري:  
ــة،  ــوا لماتــت اآلي ــو ارسائيــل، ومات ــة اذا نزلــت يف قــوم وهــم بن  فــان اآلي
بــل هــي جاريــة يف الباقــن كمــا جــرت يف الماضــن َجــرى الشــمس والقمــر 

وَجــرى الليــل والنهــار. 
ــذه  ــه يف ه ــي جاري ــة وه ــذه اآلي ــى ه ــق ع ــة تنطب ــد تأويل ــع  قواع اذن أرب
ــع   ــد مجي ــتفيض عن ــهور المس ــي  المش ــول النب ــن ق ــا ع ــذا فض ــة،  ه األم
المســلمن )عــن أيب جعفــر قــال: قــال رســول اللــه و الــذي نفــي بيــده 
لركبــن ســنن مــن كان قبلكــم- حــذو النعــل بالنعــل و القــذة بالقــذة(.  تفســر 

العيــايش، ج 1، ص: 303
 وهذه النبوءة الكبرة التي أخربنا اهلل با أن بني ارسائيل يفســدن يف االرض 

مرتــن، ونــوع االفســاد هــو قتل األنبيــاء فــكان االفســاد األول أن قتلــوا نبي اهلل 
أشــعياء، ونبــي اهلل أرميا،  ويف االفســاد الثــاين قتلوا نبي اهلل زكريــا، و نبي اهلل حييى 
الــذي قطــع رأســه و أهــدي اىل َبغــي مــن بغايــا بنــي ارسائيــل، والعلــو الكبــر 
هــو حماولــه قتــل عيســى بــن مريــم لــوال أن اهلل رفعــه وألقــى شــبهه عــى قاتلــه.
هــذه اآليــة جــاءت يف قصــص بنــي ارسائيــل لتبــن بــان هــذا البــاء وهــذا 
االفســاد كمــا وقــع يف بنــي ارسائيــل هــو واقــع يف أمــة االســام والدليــل عــى 

ذلــك الواقــع )مــا منــا اال مقتــول أو مســموم( .
لقــد ُأبيــد  آل حممــد صلــوات عليهــم بــدء ً مــن جدهــم رســول اهلل  فقــد 
مــات مســموما، وُقتلــت الزهراء،وأســقط المحســن، و ُقتــل الحســن والحســن 
واألئمــه  واحــدًا بعــد واحــٍد  اىل آخــر إمــام مــن أئمتنــا، إذ تدخــل الــرب يف 

.حفظــه وغيبتــه عــن دولــه الظالمــن. كمــا فعــل بعيســى بــن مريــم
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 قاعــده إيــاك أعنــي واســمعي يــا جــاره فــإن لســاهنا يف بنــي ارسائيــل ولكــن 
المخاطــب بــا أمــة اإلســام. فيكــون انطباقهــا عــى  بنــي االســام.

ــرآن يف  ــزول الق ــل ن ــاد قب ــذا االفس ــق ه ــل إنطب ــل والتأوي ــة التنزي ويف لغ
ــرى  ــه، واذا ج ــذا وج ــه  وه ــل تنزيل ــه قب ــا تأويل ــكان مم ــل ف ــي ارسائي ــن بن زم
يف هــذه االمــة ســيكون تأويلــه بعــد تنزيلــه، وأن رســول اهلل  تنبــأ  بقتــل 
ــوراة  ــن الت ــماوية م ــب الس ــوءة موجــوده يف كل الكت ــذه النب ــن و ه الحس
واالنجيــل وإنــه )الذبــح العظيــم اىل جانــب النهــر العظيــم( ومــن هــذا فالذبــح 
العظيــم هــو الحســنإذ  أخــربت النبــوءة  أن االفســاد الــذي حصــل يف بنــي 
ــال االمــام  ــا لنقــرأ مــاذا ق ــوا معن ــل لهــو حاصــل يف أمــه االســام تعال ارسائي
ــيخ  ــا  الش ــتفيضة نقله ــره مس ــات كث ــة ويف رواي ــذه اآلي ــن ه ــادق ع الص
الكلينــي يف الــكايف  الرشيــف و بــن قولويــه يف كامــل الزيــارات بنــص صحيــح 

ْرِض 
َ ْ
ْفِســُدنَّ يِف ال ــِه  يِف َقْولـِـِه َتَعــاىَل تَلُ يقــول الصــادق َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّ

ا  ــوًّ ْعُلــنَّ ُعُ ــُن اْلَحَســِن -َو تَلَ ــِن َأيِب َطالِــٍبَو َطْع ــِيِّ ْب ــُل َع ــاَل َقْت ِنَق َت�يْ َمَّ
.(1( ــرا َقــاَل َقْتــُل اْلُحَســْنِ ب�ي

َ
ك

وهــو واضــح كمــا فســدت بنــو اســارئيل مرتــن ،فســدت هــذه االمــة 
مرتــن، وكمــا عــا  بنــو ارسائيــل  ، علــت هــذه االمــة يف قتلهــا ابــن بنــت نبيهــا، 
ــن  ــا جب ــدى له ــعة ين ــة بش ــوه بقتل ــد اهلل(  قتل ــا عب ــا اب ــك ي ــوم كيوم  )ال ي

اإلنســانية، ولكــن اهلل تعــاىل وعــد الحســن بالنــر ولكــن  كيــف؟ 
ٍس َشـــِديٍد 

ْ
وِل َبـــأ

ُ
ْيـــُمْ ِعـــادًا نَلـــا أ َعْثنـــا َعَ والُهـــا �بَ

ُ
اآليـــة الثانيـــة: فَـــِإذا اجَء َوْعُ أ

.5 االساء:   
ً

ُعـــوال ْ َم�ف َوْعًا  اكَن  َو  يـــاِر  الِّ ِخـــاَل  اُســـوا  �ب
َ ف �

)1)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 8، ص: 206،ح250.
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يف نفــس الحديــث مــن الــكايف:  يقــول االمــام الصــادق فَــِإذا اجَء 
وِل 

ُ
أ نَلــا  ِعــادًا  ْيــُمْ  َعَ َعْثنــا  �بَ    اْلُحَســْنِ َدِم  َنــْرُ  َجــاَء  َفــإَِذا   والُهــا

ُ
أ َوْعُ 

ــَا  ــَل ُخــُروِج اْلَقاِئِمَف ــُه َقْب ــُم اللَّ ــْوٌم َيْبَعُثُه يــاِر َق اُســوا ِخــاَل الِّ �ب
َ ف ٍس َشــِديٍد �

ْ
َبــأ

.ــِم ــُروُج اْلَقاِئ  ُخ
ً

ُعــوال ْ ــوهُ  َو اكَن َوْعًا َم�ف ــٍد إاِلَّ َقَتُل ــرًا آِلِل حُمَمَّ ــوَن َوْت َيَدُع
 ْ ُ
َعْلــاك �بَ َو  ــَن  �ي �بَ�فِ َو  ْمــواٍل 

َ
ِبأ  ْ ُ

ْمــَدْدانك
َ

أ َو  ــْم  هْيِ َعَ َة  اْلَكــرَّ َلــُمُ  َرَدْدان  ُثَّ  االيةالثالثــة: 
.6 االرساء:   ــرا �ي �فِ �فَ ــَر  َ �ش

ْ
ك

َ
أ

وهــذا المقطــع يؤكــد عــى حقيقــة مهمــة قلمــا يتناولهــا الخطبــاء أال وهــي 
رجعــة الحســن، ويف نفــس الحديــث  مــن الــكايف عــن الصــادق :ُثَّ 
ــُم  ــِه َعَلْيِه ــْن َأْصَحابِ ــْبِعَن ِم يِف َس ــْنِ ــُروُج اْلُحَس ــْم  ُخ هْيِ َة َعَ َرَدْدان َلــُمُ اْلَكــرَّ
ــْنَ  ــَذا اْلُحَس ــاِس َأنَّ َه وَن إىَِل النَّ ــَؤدُّ ــُكلِّ َبْيَضــٍة َوْجَهانِ اْلُم ــُب لِ ــُض اْلُمَذهَّ اْلَبْي
ــاٍل َو اَل َشــْيَطاٍن َو  ــَس بَِدجَّ ــُه َلْي ــِه َو َأنَّ ــوَن فِي ــى اَل َيُشــكَّ اْلُمْؤِمنُ ــْد َخــَرَج َحتَّ َق
ــُه  ِت اْلَمْعِرَفــُة يِف ُقُلــوِب اْلُمْؤِمنـِـَن َأنَّ ــُة اْلَقاِئــُم َبــْنَ َأْظُهِرِهــْم، َفــإَِذا اْســَتَقرَّ اْلُحجَّ
ــُه َو  نُِّط ــُه َو حُيَ نُ ــُلُه َو ُيَكفِّ ــِذي ُيَغسِّ ــوُن الَّ ــْوُت َفَيُك ــَة اْلَم َجاَء اْلُحجَّ ــْنُ اْلُحَس

.(1( ــِي اْلــَويِصَّ إاِلَّ اْلــَويِصُّ  ، َو اَل َي ــَن َعــِيٍّ ــِه- اْلُحَســْنَ ْب َيْلَحــُدُه يِف ُحْفَرتِ
ــد اهلل: »إن أول مــن يكــر  ــو عب ــال أب ــال: ق ــن موســى، ق عــن رفاعــة ب
إىل الدنيــا الحســن بــن عــي و أصحابــه، و يزيــد بــن معاويــة و أصحابــه، 

َة  ــد اهلل :ُثَّ َرَدْدان َلــُمُ اْلَكــرَّ ــو عب ــال أب ــم ق فيقتلهــم حــذوا القــذة بالقــذة« ث
.(2( ــرًا  �ي �فِ �فَ ــَر  َ �ش

ْ
ك

َ
أ  ْ ُ

َعْلــاك �بَ َو  ــَن  �ي �بَ�فِ َو  ْمــواٍل 
َ

ِبأ  ْ ُ
ْمــَدْدانك

َ
أ َو  ــْم  هْيِ َعَ

عــن المعــى بــن خنيس؛ و زيد الشــحام، عــن أيب عبد اهلل قاال: ســمعناه 

)1)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 8، ص: 206،ح250.
)2)  تفسر العيايش، ج 2، ص: 282،ح23.
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ــن عــي، و يمكــث يف  يقــول: »إن أول مــن يكــر يف الرجعــة الحســن ب
األرض أربعمائــة ســنة حتــى يســقط حاجبــاه عــى عينيــه مــن كــربه«.

ــا: »و لســوف يرجــع  ــو جعفــر لن ــن أعــن، قــال: قــال أب عــن حــران ب
ــع  ــى يق ــك حت ــا، فيمل ــا( ألف ــوات اهلل عليهم ــي )صل ــن ع ــن ب ــم الحس جارك

ــرب«. ــن الك ــه م ــى عيني ــاه ع حاجب
قــال االمــام الصــادق»أول مــن تنشــق األرض عنــه و يرجــع إىل الدنيــا، 
الحســن بــن عــي، و إن الرجعــة ليســت بعامــة و هــي خاصــة، ال يرجــع 

إال مــن حمــض اإليمــان حمضــا أو حمــض الــرشك حمضــا«)1).
 ،قــال: »إن أول مــن يرجــع لجاركــم الحســن بــن عي أيب جعفــر

فيملــك حتــى يقــع حاجبــاه عــى عينيــه ]مــن الكرب[«.
 ،أول مــن يرجــع إىل الدنيــا الحســن بــن عــي« :قــال أبــو عبــد اهلل

فيملــك حتــى يســقط حاجبــاه عــى عينيــه مــن الكــرب«)2).

)1)  الربهان يف تفسر القرآن، ج 3، ص: 507
)2)  ن، م.



اسئلة احللقة التاسعة

ــام  ــن وقي ــام الحس ــل االم ــة مقت ــم حادث ــرآن الكري ــر الق ــل ذك س1 :  ه
ــه؟ ــك رجعت ــأره وكذل ــذ بث ــم واالخ القائ

ــَل يِف اْلِكتــاِب  ْيــا ِإل  َبــىن  ِإْسا�ئ�ي َ صف َ س2 :  مــا هــي أســباب نــزول هــذه اآليــة َو �ت
ــرا؟  ب�ي

َ
ا ك ــوًّ ْعُلــنَّ ُعُ ــِن َو تَلَ ْ َت�ي ْرِض َمَّ

َ ْ
ْفِســُدنَّ يِف ال تَلُ

ــة اذكرهــا  س3 :  هنــاك عــدة قواعــد تأويليــة يمكــن ان تطبــق عــى هــذه اآلي
مــع التطبيــق؟  

ْرِض 
َ ْ
ْفِســُدنَّ يِف ال ــَل يِف اْلِكتــاِب تَلُ ْيــا ِإل  َبــىن  ِإْسا�ئ�ي َ صف َ س4 :  كيــف تقــرأ  آيــة  َو �ت

ــرا    يف لغــة التنزيــل والتأويــل؟ ب�ي
َ
ا ك ــوًّ ْعُلــنَّ ُعُ ــِن َو تَلَ َت�يْ َمَّ

 س5 :  كيف تطبق قاعدة الظاهر والباطن عى اآلية؟
س6: كيف تطبق قاعدة الَجري عى اآلية؟

س7: كيف تطبق إياك اعني واسمعي يا جارة عى اآلية؟
س8:  هل اإلمام الحسن من أصحاب الرجعة؟ اذكر دليا؟ 

س9: ما هي مراحل االخذ بثأر االمام الحسن؟
س10: هل الرجعة عامة أو خاصة؟





احللقة العاشرة

احلسني يف آية امليثا” 

ْ ُثَّ  ُ
َسُمْ ِمْ ِدياِرك ُ �ف �فْ

َ
ِرُجوَن أ حفْ ْ  َو ال �تُ ُ

تَْسِفُكوَن ِدماَءك َخْذان ِمثاَقُمْ ال �
َ

َو ِإْذ أ

ُمْ ِمْ  ِرُجوَن فَِريقًا ِمْ حفْ َسُمْ َو �تُ ُ �ف �فْ
َ

ُلَن أ �تُ ْ �ت ْنُمْ هُؤالِء �تَ
َ

َهُدوَن- ُثَّ أ تَ�شْ ْنُمْ �
َ

ْقَرْرُتْ َو أ
َ

أ
ٌم  رَّ اُدوُهْ َو ُهَ ُمَ �ف سارى  �تُ

ُ
ْ أ ُ

ُتك
ْ

ْثِ َو الُْعْدواِن َو ِإْن َيأ ِ
ْ

ْم ِبل هْيِ اَهُروَن َعَ طف َ - �ت ِدياِرِهْ
ا َجزاُء َمْ َيْفَعُل 

َ
ٍ  ف

ْع�ف َ ِ�ب وَن �ب ِ اْلِكتاِب َو َتْكُرُ
ْع�ف َ ِ�ب وَن �ب ْؤِمُ  َفُ

َ
ُهْم  أ ْيُمْ ِإْخراحبُ َعَ

َشدِّ الَْعذاِب َو َما اهلُل 
َ

وَن ِإل  أ اَمِة ُيَردُّ �ي ا َو َيْوَم الْ�تِ �فْ�ي َياِة الُّ
ْ

 ِخْزٌي يِف ال
َّ

ُمْ  ِإال ذِلَ ِمْ
ْعَمُلن  البقرة: 85-84 ا �تَ اِفٍل َعَّ عف �بِ

* أوال: سبب نزول آية الميثاق
ثانيا:  انطباق الجري  الية الميثاق عىل الحسني *

 انطباق الجري آلية الميثاق  عىل االئمة  *
* اسئلة الحلقة العارشة





ــل  ــي ارسائي ــد اىل بن ــاق رشف وعه ــت ميث ــي نزل ــة الت ــة العظيم ــذه اآلي ه
ــا ً، وهــي  ــوا أهــل ملتهــم وال خيرجوهــم مــن بلدهــم إثمــا وعدوان أن ال يقتل

.ــي ــن ع ــن ب ــام الحس ــرت يف اإلم ــد ج ــة وق ــذه االم ــة يف ه جاري

وهــذه اآليــة تطبــق عليهــا قواعــد التأويــل أيضــا )كقاعــدة أســباب النــزول، 
وقاعــدة الظاهــر والباطــن، وقاعــدة الجــري، وقاعــدة إيــاك أعنــي واســمعي 

يــا جــارة، وقاعــدة التنزيــل والتأويــل(.
أوال: سبب نزول آية الميثاق

  و اذكــروا- يــا بنــي  َخــْذان ِمثاَقــُمْ
َ

 قــال اإلمــام العســكري :َو ِإْذ أ
إرسائيــل- حــن أخذنــا ميثاقكــم عــى أســافكم، و عــى كل مــن يصــل إليــه 
ْ  ال  ُ

تَْســِفُكوَن ِدمــاَءك الخــرب بذلــك مــن أخافهــم الذيــن أنتــم منهــم  ال �
ْ  و ال خيــرج 

ُ
َســُمْ ِمْ ِديــاِرك ُ �ف �فْ

َ
ِرُجــوَن أ حفْ يســفك بعضكــم دمــاء بعــض  َو ال �تُ

بــه  أقــر  كمــا  الميثــاق،  بذلــك    ْقــَرْرُت
َ

ُثَّ أ ديارهــم  مــن  بعضــا  بعضكــم 
ــَهُدوَن  بذلــك عــى أســافكم  تَ�شْ ْنــُمْ �

َ
أســافكم، و التزمتمــوه كمــا التزمــوه  َو أ

َســُمْ  يقتــل بعضكــم بعضــا  ُ �ف �فْ
َ

ــُلَن أ ُ �ت ْ �ت   معــارش اليهــود �تَ ْنــُمْ
َ

و أنفســكم  ُثَّ أ
يظاهــر  ــْم   هْيِ اَهــُروَن َعَ طف َ ــُمْ ِمْ ِدياِرِهْ غصبــا و قهــرا �ت ِرُجــوَن فَِريقــًا ِمْ حفْ َو �تُ

بعضكــم بعضــا عــى إخــراج مــن خترجونــه مــن ديارهــم، و قتــل مــن تقتلونــه 
ْثِ َو الُْعــْدواِن  بالتعــدي تتعاونــون و تتظاهــرون. ِ

ْ
منهــم بغــر حــق   ِبل

  يعنــي هــؤالء الذيــن خترجوهنــم، أي ترومــون إخراجهــم  ْ ُ
ُتك

ْ
َو ِإْن َيــأ

ســارى  قــد أرسهــم أعداؤكــم و أعداؤهــم  
ُ

وقتلهــم ظلمــا، إن يأتوكــم  أ
ُهــْم  أعــاد قولــه  ْيــُمْ ِإْخراحبُ ٌم َعَ ــرَّ    مــن األعــداء بأموالكــم  َو ُهَ ُمَ ــاُدوُهْ �ف �تُ

   ْْيــُم ٌم َعَ ــرَّ ــول: َو ُهَ ُمَ ــى أن يق ــر ع ــم يقت ُهــْم  و ل ــل: ِإْخراحبُ ــز وج ع
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ــرأى أن المحــرم إنمــا هــو مفاداتــم. ــال ذلــك ل ــو ق ــه ل ألن
ِ اْلِكتــاِب   و هــو الــذي أوجــب 

ْعــ�ف َ ِ�ب ــوَن �ب ْؤِمُ  َفُ
َ

ثــم قــال عــز و جــل: أ
   و هــو الــذي حــرم قتلهــم و إخراجهــم،  ٍ

ْعــ�ف َ ِ�ب وَن �ب عليكــم المفــاداة َو َتْكــُرُ
فقــال: فــإذا كان قــد حــرم الكتــاب قتــل النفــوس و اإلخــراج مــن الديــار كمــا 
ــض،  ــداء األرساء، فمــا بالكــم تطيعــون يف بعــض، و تعصــون يف بع ــرض ف ف

ــون؟! ــرون، و ببعــض مؤمن كأنكــم ببعــض كاف
 

َّ
ــُمْ  يــا معــرش اليهــود ِإال ــا َجــزاُء َمْ َيْفَعــُل ذِلَ ِمْ

َ
 ثــم قــال عــز و جــل: ف

اَمــِة  �ي ــا جزيــة تــرب عليــه، و يــذل بــا َو َيــْوَم الْ�تِ �فْ�ي َيــاِة الُّ
ْ

ِخــْزٌيو  ذل  يِف ال
ــدر  ــى ق ــك ع ــاوت ذل ــذاب، يتف ــد الع ــس أش َشــدِّ الَْعــذاِب  إىل جن

َ
وَن ِإل  أ ُيــَردُّ

اليهود.ثــم  هــؤالء  يعمــل    ْعَمــُلَن �تَ ــا  َعَّ اِفــٍل  عف �بِ اهلُل  َمــا  َو  معاصيهــم   تفــاوت 
ِخــَرِة رضــوا 

ْ
ــا ِبل �فْ�ي َيــاَة الُّ

ْ
َرُوا ال َ يــَن اْشــ�ت ِ

َّ
وئِلــَك ال

ُ
وصفهــم فقــال عــز و جــل: أ

ــُف  بالدنيــا و حطامهــا بــدال مــن نعيــم الجنان المســتحق بطاعــات اهلل  فـَـا ُيَخفَّ
وَن  ال ينرهــم أحــد يرفــع عنهــم العــذاب)1). ــَرُ ــُم الَْعــذاُب َو ال ُهْ ُي�فْ َعْنُ

 ثانيا: انطباق الجري الية الميثاق عىل الحسني
يف خطبــة الــوداع ذكــر النبــي أهــم البنــود االســامية وأعظمهــا يف الســلم 

االهــي:  
ــا النَّــاُس اْســَمُعوا َقــْوِل َو اْعِقُلــوُه َعنِّــي َفــإيِنِّ اَل َأْدِري َلَعــيِّ اَل َأْلَقاُكــْم  َ  »َأيُّ
ــاُس  ــْوٍم َأْعَظــُم ُحْرَمــًة؟ َقــاَل النَّ َبْعــَد َعاِمــي َهــَذا، ُثــمَّ َقــاَل َهــْل َتْعَلُمــوَن َأيُّ َي
َهــَذا اْلَيــْوُم، َقــاَل َفــَأيُّ َشــْهٍر؟ َقــاَل النَّــاُس َهــَذا، َقــاَل َو َأيُّ َبَلــٍد َأْعَظــُم ُحْرَمــًة؟ 
َقاُلــوا َبَلُدَنــا َهــَذا، َقــاَل َفــإِنَّ ِدَماَءُكــْم َو َأْمَواَلُكــْم َو َأْعَراَضُكــْم َعَلْيُكــْم َحــَراٌم- 

.1) تفسر اإلمام العسكري(
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ُكــْم-  َكُحْرَمــِة َيْوِمُكــمْ  َهــَذا يِف َشــْهِرُكْم َهــَذا- يِف َبَلِدُكــْم َهــَذا إىَِل َيــْوِم َتْلَقــْوَن َربَّ
ــا النَّــاُس؟ َقاُلــوا َنَعــْم.)1) َ ْغــُت َأيُّ َفَيْســَأُلُكْم َعــْن َأْعَمالُِكــْم، َأاَل َهــْل َبلَّ

ــة  ــرام مك ــد ح ــرم،  والبل ــهر  الح ــن االش ــو م ــه فه ــه كان يف ذي الحج ألن
ــاس مــن ديارهــم بنــص  ــراج الن ــل وإخ ــة القت ــاق  وهــو حرم ــذا الميث ،اذن ه
كتــاب اهلل وبنــص رســول اهلل  وعــى مجيــع األمــم و يعترب مــن القواعد  األساســية  
ــل  ــي ارسائي ــل يف بن ــا حص ــف كل م ــع االس ــه م ــلم االهي،لكن ــظ الس يف حف
فهــو حاصــل يف هــذه األمــة  وكمــا أخــرب النبــي يف الحديــث المســتفيض 
المشــهور قــال رســول اهلل و الــذي نفــي بيــده لركبــن  ســنن  مــن كان 
قبلكــم- حــذو النعــل بالنعــل و القــذة بالقــذة حتــى ال ختطئــون طريقهــم- و ال 

خيطأكــم ســنة بنــي إرسائيــل)2) .
 فقــد قــال  رســول اهلل- لمــا نزلــت هــذه اآليــة يف اليهــود، الذين نقضــوا 
عهــد اهلل، و كذبــوا رســل اهلل، و قتلــوا أوليــاء اهلل: أ فــا أنبئكــم بمــن يضاهئهم 

مــن يــود هــذه األمــة؟ قالــوا: بــى يــا رســول اهلل
ــل  ــون أفاض ــي، يقتل ــل ملت ــن أه ــم م ــون بأهن ــي ينتحل ــن أمت ــوم م ــال: ق ق
ذريتــي، و أطايــب أرومتــي )3)، و يبدلــون رشيعتــي و ســنتي، و يقتلــون ولــَدَي 

ــا و حييــى. الحســن و الحســن، كمــا قتــل أســاف هــؤالء اليهــود زكري
ــوم  ــل ي ــم قب ــا ذراري ــى بقاي ــث ع ــم، و يبع ــا لعنه ــم كم أال و إن اهلل يلعنه
ــا مــن ولــد الحســن المظلــوم، حيرفهــم بســيوف أوليائــه  ــا مهدي القيامــة هادي

)1) تفسر القمي، ج 1، ص: 171.
)2) تفسر العيايش، ج 1، ص: 303،ح68.

)3) األرومــة: أصــل الشــجرة و اســتعملت للحســب يقــال: هــو طّيــب األرومة.»المعجــم 
الوســيط- آرم- 1: 15«.
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إىل نــار جهنــم، أال و لعــن اهلل قتلــة الحســن و حمبيهــم و نارصيــم، و الســاكتن 
عــن لعنهــم مــن غــر تقيــة تســكتهم.

أال و صــى اهلل عــى الباكــن عى الحســن بن عــي رحة و شــفقة، و الاعنن 
ألعدائهــم و الممتلئــن عليهــم غيظــا و حنقا.

أال و إن الراضــن بقتــل الحســن رشكاء قتلتــه. أال و إن قتلتــه و أعواهنــم 
ــرآء مــن ديــن اهلل. أال و إن اهلل ليأمــر المائكــة  و أشــياعهم و المقتديــن بــم ب
المقربــن أن ينقلــوا دموعهــم المصبوبــة لقتل  الحســن إىل الخــزان يف الجنان، 
ــد يف عذوبتهــا و طيبهــا ألــف ضعفهــا؛ و إن  ــوان، فتزي فيمزجوهنــا بمــاء الحي
ــا يف  ــن فيلقوهن ــل الحس ــن لقت ــن الضاحك ــوع الفرح ــون دم ــة ليتلق المائك
الهاويــة، و يمزجوهنــا بحميمهــا و صديدهــا و غســاقها و غســلينها، فتزيــد يف 
شــدة حرارتــا و عظيــم عذابــا ألــف ضعفهــا، يشــدد بــا عــى المنقولــن إليهــا 

مــن أعــداء آل حممــد عذابــم«)1).  
وهــذا الــذي حصــل مــع الحســن فقــد فخــرج الحســن   مــن ليلــة 
األحــد ليومــن بقيــا مــن رجــب ســنة ســّتن  مــن الهجــرة ببنيــه و إخوتــه و بنــي 

ــَرَج  َ �ف
َ ف � :أخيــه و جــّل أهــل بيتــه، إال حممــد بــن الحنفّيــة، و هــو يتلــو هــذه اآليــة

ــن  القصــص:  21 فلّمــا دخــل  اِل�ي َّ ِم الطف َرقَّــُب اقَل َربِّ َنــينِّ  ِمَ اْلــَقْ ــًا َي�تَ �ف ِ
ــا اخ�ئ ِمْ

َســواَء  َيْهِدَيــىن   ْن 
َ

أ َربِّ  َعــى   اقَل  َمْدَيــَن  ِتْلقــاَء   َ جَّ َتَ ــا  َّ َ
ل َو  اآليــة:  هــذه  تــا  مّكــة 

 ــن ــام الحس ــة يف االم ــذه االي ــل ه ــد تأوي ــص: 22.ويؤك ــبيل  القص السَّ
ايضــا مــا ورد يف تأويــل االيــات الظاهــرة .

ــه  ــن طلب ــن ح ــال الحس ــِر َحــٍق  ق ْ �ي َ عف ْخِرُجــوا ِمْ ِديــاِرِهْ �بِ
ُ

يــَن أ ِ
َّ

ــه: ال قول

)1) تفسر اإلمام الحسن العسكري  ، ص: 369.
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ــل بالطــف)1). ــة و قت ــه إىل الشــام فهــرب إىل الكوف ــه اهلل- ليحمل ــد لعن يزي
 انطباق الجري آلية الميثاق  عىل االئمة 

ويبــدو مــن النصــوص  أهنــا نزلــت يف االئمــة وكل منهــم قــد اخــرج مــن 
ديــاره عنــوة فهــذا رســول اهلل اخــرج مــن مكــة وهــذا عــي اخــرج مــن المدينــة 
وهــذان الحســنان  أخرجــا مــن المدينــة وهــذه الزهــراء أخرجــت مــن دارهــا 
اىل بيــت االحــزان وهــذه ابنتهــا زينــب أخرجــت مــن المدينــة اىل الشــام وهكذا 
االئمــة فهــذا االمــام موســى بــن جعفــر واالمــام الرضــا واالمــام الجــواد 
واالمــام الهــادي واالمــام العســكري وهــذا االمــام الغريــب الطريــد الرشيــد 

الغائــب عجــل اهلل فرجــه الرشيــف كلهــم أخرجــو مــن ديارهــم  .
ــِر  ْ �ي َ عف �بِ ِديــاِرِهْ  ِمْ  ْخِرُجــوا 

ُ
أ يــَن  ِ

َّ
ال َجــَل   َو  َعــزَّ  َقْولِــِه  يف   :الباقــر فعــن 

ــَرْت يِف  ــمَّ َج ــٍر ُث ــَزَة َو َجْعَف ــِيٍّ َو َحْ ــْت يِف َع ــاَل َنَزَل ــا اهلُل  َق َ ْن َيــُقُلا َر�بُّ�ف
َ

 أ
َّ

َحــقٍّ ِإال
ــِه  ــْوِل اللَّ ــِه  يِف َق ــْن َأبِي ــٍر َع ــُن َجْعَف ــى ْب ــا ُموَس وعن  َمْواَلَن ــْنِ اْلُحَس
ــًة يِف َأِمــِر  ــِر َحــٍق  َقــاَل َنَزَلــْت فِينـَـا َخاصَّ ْ �ي َ عف ْخِرُجــوا ِمْ ِديــاِرِهْ �بِ

ُ
يــَن أ ِ

َّ
َعــزَّ َو َجــَل  ال

.(2(ــَة ــِر َفاطَِم ــْن َأْم ــَب ِم ــا اْرَتَك ــِه َو َم تِ يَّ ــَن َو ُذرِّ اْلُمْؤِمنِ
ويف النتيجــة أن ســبب نــزول االيــة نــازل يف بنــي ارسائيــل  وهــو ظاهرهــا، 
ــة  ــا، ويف لغ ــو باطنه ــة وه ــن واالئم ــام الحس ــة يف االم ــي جاري وه
ــه،  ــل تأويل ــه قب ــا تنزيل ــو مم ــل ه ــي ارسائي ــزل يف بن ــا ن ــل، فم ــل والتأوي التنزي
ــي  ــاك اعن ــاب إي ــن ب ــو م ــد تنزيله.وه ــه بع ــا تأويل ــو مم ــة ه ــرى يف االئم وماج

ــارة.  ــمعي ياج واس

)1)  تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص: 335.
)2) ن، م.



اسئلة احللقة العاشرة

..؟ ْ ُ
تَْسِفُكوَن ِدماَءك َخْذان ِمثاَقُمْ ال �

َ
س1:  ما هو سبب نزول آية َو ِإْذ أ

؟ ْ ُ
َسُمْ ِمْ ِدياِرك ُ �ف �فْ

َ
ِرُجوَن أ حفْ س2 :  ما معنى َو ال �تُ

س3 : ما هي مقولة رسول اهلل يف حجة الوداع التي توافق اآلية؟ 
اإلمــام  يف  الميثــاق  آيــة   الصــادق اإلمــام  أجــرى  قاعــدة  بــأي  س4: 

؟   لحســن ا
س5:  كيف طبقت هذه اآلية عى االمام الحسن؟

ْيــُمْ  َعَ ٌم  ــرَّ ُمَ ُهَ  َو  ــاُدوُهْ  �ف �تُ ســارى  
ُ

أ  ْ ُ
ُتك

ْ
َيــأ َو ِإْن  تعــاىل   قولــه  معنــى  مــا  س6: 

؟ ُهــْم حبُ ْخرا ِإ
س7: كيف ٌطبَِّقت هذه اآلية عى األئمة مجيعًا؟
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احللقة احلادية عشرة 

 احلسني يف آية القتال 

 

ا  اكَة * فََلَّ اَة َو آُتا ازلَّ قُموا الصَّ
َ

ْيِدَيُمْ َو أ
َ

ا أ فُّ
ُ
ْم ك يَن قَل َلُ

َّ
 َلْ َتَر ِإَل ال

َ
أ

َشدَّ 
َ

ْو أ
َ

َيِة اهلِل أ ْ سش حفَ
َ
اَس ك ْوَن انلَّ َ سش ْم َيحفْ ُ اُل ِإذا فَريٌق ِمْ �ت ُم الْ�تِ هْيِ ِتَب َعَ

ُ
ك

*  ُقْل  لَجٍ َقري�بٍ
َ

ا ِإل  أ ْر�تَ�ف خَّ
َ

اَل َلْ ال أ �ت ا الْ�تِ ْيَ َ َعَ َبْ
َ
ا ِلَ ك َيًة * َو اقُلا َر�بَّ�ف ْ سش حفَ

وَن َفيا النساء: 77. َلُ ْ طف ُ ى  َو ال �ت ِن اتَّ ٌر ِلَ ْ ِخَرُة َخ�ي
ْ

ا َقيٌل َو ال �فْ�ي َماُع الُّ

* أوال: نقرأ  آية  الَكفِّ والقتال بلغة التأويل والتنزيل.
* الوجه االول: )سبب النزول( ظاهر القرآن الذي نزل فيهم.

.الوجه الثاين: تأويله بعد تنزيله: جارية يف الحسني *
.الوجه الثالث: تأويلها بعد تنزيلها جارية يف الئمة *

* ثانيا: نقرأ آية الَكفِّ والقتال بلغة الناسخ والمنسوخ.
*  أسئلة الحلقة الحادية عرشة.





مــن اآليــات التــي أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل  اإلمام الحســن فيهــا بالقتال  
هــي اآليــة 77 مــن ســوره النســاء، و  هــذه اآليــة تبــن موضوعــًا مهمــًا جــدًا 
ــن ان  ــد أن يكــون بأمــر مــن اهلل  وعــى المؤمن ــه الب ــال وان وهــو الكــفِّ والقت
يمتثلــوا  أوامــر اهلل إن قــال لهــم قاتلــوا يقاتلــوا،  وإن قــال لهــم ال تقاتلــوا  ال 

يقاتلــوا وهــو معنــى الكــف يف اآليــة .

َلْ 
َ

ولكنهــم اقرحــوا عــى اهلل القتــال وهــو غــر مطلــوب منهــم فقــال تعــاىل  أ
اكَة  يف مكــة فلمــا هاجروا   ــاَة َو آُتا ازلَّ قُمــوا الصَّ

َ
ْيِدَيــُمْ َو أ

َ
ا أ ــفُّ

ُ
ــْم ك يــَن قــَل َلُ

َّ
َتــَر ِإَل ال

ــْوَن  َ سش ــْم َيحفْ ُ ــاُل ِإذا فَريــٌق ِمْ �ت ــُم الْ�تِ هْيِ ِتــَب َعَ
ُ
ــا ك ــال فََلَّ ــر بالقت ــاء االم ــة ج اىل المدين

ــَيًة. أحجمــوا عــن القتــال ، وهنــا موضــع اختبــار  ْ سش َشــدَّ حفَ
َ

ْو أ
َ

ــَيِة اهلِل أ ْ سش حفَ
َ
ــاَس ك انلَّ

ــة  ــة المبارك ــذه االي ــال وعدمه.وه ــة يف القت ــك االم ــاء وكذل ــاء واالوصي األنبي
لهــا دالالت وانطبقــات  ســارية اىل يــوم القيامــة  ســنتناولها بحســب  انطباقهــا 

الزمنــي. وســنقرأها بلغــة التنزيــل والتاويــل وبلغــة الناســخ والمنســوخ .

أوالً: نقرأ آية الَكف والقتال بلغة التأويل والتنزيل 
الوجه االول: سبب النزول هو ظاهر القرآن الذي نزل فيهم 

 اكَة ازلَّ آُتا  َو  ــاَة  الصَّ ِقُمــوا 
َ

أ َو   - ْيِدَيــُمْ
َ

أ ا  ــفُّ
ُ
ك ــْم  َلُ ِقــَل  يــَن  ِ

َّ
ال ِإَل  َتــَر  َلْ   

َ
أ قولــه  و 

فإهنــا نزلــت بمكــة قبــل الهجــرة- فلمــا هاجــر رســول اهلل  إىل المدينــة و كتــب 
يــَن ِقــَل  ِ

َّ
 َلْ َتــَر ِإَل ال

َ
عليهــم القتــال نســخ هــذا، فجــزع أصحابــه مــن هــذا فأنــزل اهلل أ

ْيِدَيــُمْ  ألهنــم ســألوا رســول اهلل بمكــة أن يــأذن لهــم 
َ

ا أ ــفُّ
ُ
ــمْ - بمكــة - ك َلُ

اكَة فلمــا كتــب  ــاَة َو آُتا ازلَّ ِقُمــوا الصَّ
َ

- َو أ ْيِدَيــُمْ
َ

ا أ ــفُّ
ُ
يف حماربتهــم- فأنــزل اهلل  ك

. لَجٍ َقِريــ�ب
َ

ــا ِإل  أ ْر�تَ�ف خَّ
َ

ــاَل- َلْ ال أ �ت ــا الْ�تِ ْيَ َ َعَ ــَبْ
َ
ــا ِلَ ك عليهم القتــال بالمدينــة اقُلا َر�بَّ�ف
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الوجه الثاين: تأويله بعد تنزيله: )قاعدة الجري( جارية يف الحسني

ا  ــفُّ
ُ
و يف روايــة الحســن بــن زيــاد العطــار عــن أيب عبــد اهلل  يف قولــه ك

ا  ــاَة قــال: نزلــت يف الحســن بــن عــي أمــره اهلل بالكف فََلَّ ِقُمــوا الصَّ
َ

ْيِدَيــُمْ َو أ
َ

أ
ــه و عــى  ــن عــي كتــب اهلل علي ــاُل قــال: نزلــت يف الحســن ب �ت ــُم الْ�تِ هْيِ ِتــَب َعَ

ُ
ك

أهــل األرض أن يقاتلــوا معــه .

  َكاَن  ــِيٍّ ــُن َع ــُن ْب ــُه اْلَحَس ــِذي َصنََع ــِه َللَّ ــاَل: َو اللَّ ــْن َأيِب َجْعَفٍرَق َع
ــِه َلَقــْد َنَزَلــْت َهــِذِه اآْلَيــُة- ــْمُس َو اللَّ ــِه الشَّ ــِة مِمَّــا َطَلَعــْت َعَلْي ــِذِه اأْلُمَّ َخــْرًا لَِه
َمــا ِهــَي َطاَعــُة  اكَة إِنَّ ــاَة َو آُتا ازلَّ ِقُمــوا الصَّ

َ
ْيِدَيــُمْ  َو أ

َ
ا أ ــفُّ

ُ
ــْم ك يــَن ِقــَل َلُ ِ

َّ
َلْ َتــَر ِإَل ال

َ
أ

 -اقُلا  ــَب َعَلْيِهــُم اْلِقتــاُل  َمــَع اْلُحَســْنِ ــا ُكتِ ــاَل  َفَلمَّ َمــاِم،  َو َطَلُبــوا اْلِقَت اإْلِ
ِبــِع  َّ �فَ�ت َو  َتــَك   َدْعَ ــْب  حبِ �فُ  ... ٍ َقِريــ�ب لَجٍ 

َ
أ ِإل   ــا  ْر�تَ�ف خَّ

َ
أ ال  َلْ  ــاَل  �ت الْ�تِ ــا  ْيَ َعَ  َ ــَبْ

َ
ك ِلَ  ــا  َر�بَّ�ف

.ــِم ــَك إىَِل اْلَقاِئ ــَر َذلِ ــم :  44  َأَراُدوا َتْأِخ ُســَل ابراهي ارلُّ
ــاد  ــن زي ــن ب ــن الحس ــون ع ــن ميم ــة ب ــن ثعلب ــباط ع ــن اس ــي ب ــن ع وع

 َلْ َتــَر ِإَل 
َ

ــا عبــد اهلل عــن قــول اهلل تبــارك و تعــاىل  أ العطــار قــال :  ســألت اب
ــاَة؟ الصَّ ِقُمــوا 

َ
أ َو  ْيِدَيــُمْ 

َ
أ ا  ــفُّ

ُ
ك ــْم  َلُ ِقــَل  يــَن  ِ

َّ
ال

ــا   قــال نزلــت ىف الحســن بــن عــي امــره اهلل بالكــف قــال قلــت   فََلَّ
ــاُل  قــال نزلــت ىف الحســن بن عيكتــب اهلل عليه و عى  �ت ــُم الْ�تِ هْيِ ِتــَب َعَ

ُ
ك

أهــل االرض ان يقاتلــوا معــه.

احيانــا االنســان يريــد ان يعبــد اهلل كمــا حيــب هــو، ال  كمــا حيــب اهلل، وهــذا 
خلــل يف العقيــدة وهــو مغايــر للتســليم والطاعــة، ولــو علــم ان هــذا  ديــن اهلل 
ــا  ــة، لم ــن الحكم ــم وع ــن العل ــه  ع ــر  وأن أفعال ــم الخب ــو الحكي وأن اهلل ه
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اعــرض عــى اوامــر اللــه بســبب قــر نظــره ، ألن رب العالمــن مطلــع عــى 
االمــور بظاهرهــا  وباطنهــا  ومصادرهــا وعواقبهــا، فــإن أمــر االمــام بالقتــال 

جيــب ان نقاتــل،  واذا أمــر االمــام بالكــف جيــب ان نكــف.
الوجه الثالث: تاويلها بعد تنزيلها جارية يف الئمة

هــذه االيــة العظيمــة لهــا انطبــاق آخــر بعــد زمــن االمامــن  الحســن 
والحســن فلمــا انتقلــت الخافــة مــن األمويــن اىل العباســين جــاء كتــاب أيب 
ــده و  ــود من ــك جن ــه نحــن ل ــال ل ــام الصــادق وق ســلمة الخــال اىل االم

ــول؟  ــاذا تق ــه  فم ــة فتي ــرك والدول ــت أم حت

قال له قولته المشهورة  :  ))ال الزمان زماين، وال انت من رجال((. 

عــن أيب جعفــر، قــال: »يــا فضيــل، أمــا ترضــون أن تقيمــوا الصــاة و 
يــَن  ِ

َّ
َلْ َتــَر ِإَل ال

َ
تؤتــوا الــزكاة و تكفــوا ألســنتكم و تدخلــوا الجنــة- ثــم قــرأ- أ

اكَة  أنتــم و اهلل أهــل هــذه اآليــة«. ــاَة َو آُتا ازلَّ ِقُمــوا الصَّ
َ

ْيِدَيــُمْ  َو أ
َ

ا أ ــفُّ
ُ
ــْم ك ِقــَل َلُ

فنحــن االن  يف هدنــه ال نقاتــل حتــى يظهــر مهــدي آل حممــد صلــوات 
ــاد  ــي، فالجه ــاد  الدفاع ــي ال الجه ــاد االبتدائ ــقط الجه ــذا س ــم، وب اهلل عليه
ــداء،  ــاد اىل االعت ــام او الب ــه االس ــت بيض ــا تعرض ــب  اذا م ــي واج الدفاع
ولكــن الجهــاد االبتدائــي ال يكــون اال بأمــر االمــام المعصــوم ونحــن االن يف 

 .ــدي ــام المه ــور االم ــه اىل ظه هدن

بعضهــم ايضــا يســتعجل ويقــول كمــا قــال اصحــاب االمــام الحســن نقاتــل 
  ســيايت من تقاتلون  ْيِدَيــُمْ

َ
ا أ ــفُّ

ُ
فقــال لهــم االمــام الباقــر قول اللــه تعــاىل: ك

معــه وهــو االمــام المهــدي كمــا جــاء الحســن مــن قبــل، ولكــن االمــام 
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ــن  ــف اىل زم ــورون بالك ــة مأم ــن الغيب ــن االن يف زم ــذل، ونح ــن ُخ الحس
ظهــور االمــام المهــدي وســيكون الخــوف شــديد والبــاء شــديد و االعداء 

 .اكثــر فنرجــو أن ال نتخــاذل عــن نــرة االمــام المهــدي

واســال اهلل ان ننجــو مــن هــذا البــاء ومــن هــذه الفتنــه، انمــا هــذه اآليــات 
هــي أمثلــة جاريــة يف اصحــاب الرســول و اصحــاب األئمــة حتــى نعتــرب 
ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــة حمم ــن بربك ــن والناج ــن الفائزي ــون م ــا و نك ب
ــم  ــرآن ل ــن الق ــا م ــرف أمرن ــم يع ــن ل ــة م ــال االئم ــد ق المعصومن.وق
يتنكــب الفتــن، فابــد مــن معرفــة أمرهــم مــن القــرآن كــي النقــع يف الخــذالن 

كمــا وقــع اســافنا  مــن قبــل.

ثانيا: نقرأ آية الكف والقتال بلغة الناسخ والمنسوخ 
هنــاك ثاثــة انــواع مــن النســخ منهــا نســخ االمــر وهــو الــذي يدخــل 
ــة القــدر عــى  ــزل يف ليل ــداء ، فاللفــظ موجــود يف القــرآن ولكــن االمــر ين بالب
أول االمــر فمنهــا هــذه اآليــة العظيمــة فنصفهــا كان معمــوالً بــه يف مكــة وهــو 

ــال.  ــر بالقت ــة، وأم ــف  يف المدين ــخ الك ــم نس ــف، ث الك

ــال  وعمــل بالكــف، ويف زمــن  ــام الحســن  نســخ القت و يف زمــن االم
ــال.  االمــام الحســن نســخ الكــف وأمــر بالقت

ــال   ــخ القت ــف ونس ــر بالك ــاء االم ــن ج ــن العابدي ــام زي ــن االم ويف زم
اىل حــن ظهــور االمــام المهــدي ســام اهلل عليــه الــذي سينســخ الكــف ويأمــر 

ــال.  بالقت

قــد تقــول ان هــذه االوامــر كيــف يعرفهــا االمام؟ يعرفهــا اإلمــام النه مطلع  
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عــى مجيــع الوجــوه اىل يــوم القيامــة، اضافــة اىل ان االمــر  يتنــزل عليهــم االمــر 
يف ليلــه القــدر فيعرفــون ان هــذه اآليــة يعملــون بــا أو تلــك اآليــة فايعملــون 
 الحســن والحســن((بــا. ومــن هنــا نفهــم مــا قالــه رســول اهلل
ــد  ــن، ويقع ــوم الحس ــن ويق ــد الحس ــدا(( ، فيقع ــا او قع ــان قام امام
ــه  ــوات اهلل علي ــد صل ــدي آل حمم ــوم مه ــى يق ــذا حت ــجاد وهك ــام الس اإلم

وعــى ابائــه الطيبــن الطاهريــن. 



اسئلة احللقة احلادية عشرة

س1: اذكر آية الكف والقتال وما عاقتها باإلمام الحسن؟
س2: ما هو سبب نزول آية الكف والقتال؟

س3: كيف جرت آية الكف والقتال يف زمن رسول الله؟
س4: كيف جرت آية الكف والقتال يف زمن الحسن والحسن؟

س5: كيــف جــرت آيــة الكــف والقتــال بعــد زمــن  الحســن والحســن؟
س6: ماذا قال اإلمام الصادق عندما جاءه كتاب أيب سلمة الخّال؟

س7: ما هو حكم الجهاد يف زمن الغيبة؟ وما هو الدليل؟
س8: هل الجهاد الدفاعي ساقط يف زمن الغيبة؟

س9: كيف نقرأ آية الكف والقتال بلغة الناسخ والمنسوخ؟
س10: كيف نقرأ آية الكف والقتال بلغة التنزيل والتأويل؟



احللقة الثانية عشرة

 احلسني يف آية امل¡لوم

ْخِرُجوا ِمْ 
ُ

يَن أ
َّ

دير * ال َ ِهْ لَ�ت ْرِ َ وا َو ِإنَّ اهلَل َع  �ف ْم ُظِلُ ُ نَّ
َ

ذيَن ُيقاَتُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ
ُ

  أ
َمْت  دِّ ٍ َلُ

ْع�ف َ ِ�ب ُهْم �ب َ اَس َبْع�ف ال َدفُْع اهلِل انلَّ ا اهلُل َو َلْ ْن َيُقُلا َر�بُّ�فَ
َ

ِر َحقٍّ ِإالَّ أ ْ �ي َ عف ِدياِرِهْ �بِ
ُه  ُرُ نَّ اهلُل َمْ َي�فْ ُرَ �فْ رًا َو َلَ ث�ي

َ
ُر فهَيا اْسُم اهلِل ك

َ
ٌع َو َصَلاٌت َو َمساِجُ ُيْذك َ ِ�ي وَصاعِمُ َو �ب

يٌّ َعزيز الحج: 39- 40 ِإنَّ اهلَل َلَقِ

*أوالً: قاعدة سبب النزول
*الوجه االول: نازلة يف رسول الله واالمام عي ومحزة وجعفر

*ثانيًا: قاعدة الَجري
 الوجه الثاين : نازلة يف االمام الحسني*

 الوجه الثالث: نازلة يف االئمة*
*ثالثا: قاعدة االمثال 

*الوجه الرابع : نازلة يف االمام المهدي 
*اسئلة المحاضة الثانية عرشة





أوالً: قاعدة سبب النزول

ــول  ــت يف رس ــا نزل ــا أول م ــن أهن ــن المفري ــا ورد ع ــا: كم ــبب نزوله س
اهلل وانــه هــو المظلــوم وانــه قــد أجــرب عــى القتــال بعــد مــا قوتــل وحــورص 
وُهجــر وجــاء الوعــد االلهــي بالنر المبــن وأن اهلل عــى نره لقديــر. والتوكيد 
عــى النــر جــاء بحــرف إن المشــبهة بالفعــل التــي تفيــد التوكيــد، والم التوكيد 
الداخلــة عــى لفــظ القديــر فهنــا توكيــدان يفيــدان النــر وقــد  جــاءت ســورة 
ــر: 1  ــح  الن ْ �ت َ ــْرُ اهلِل َو الْ�ف َ ــاىل ِإذا اجَء �ف ــال اهلل تع ــث ق ــك حي ــد ذل ــر تؤك الن
ِديــٌر قــال نزلــت يف عــيٍّ و  َ ِهْ لَ�ت ــْرِ َ ــوا  َو ِإنَّ اهلَل َع  �ف ــْم ُظِلُ ُ نَّ

َ
ِذيــَن ُيقاَتــُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ

ُ
أ

جعفــر و حــزة ثــم جــرت يف  الحســن حــن طلبــه يزيــد لعنــه اهلل- ليحملــه 
إىل الشــام فهــرب إىل الكوفــة و قتــل بالطــف)1).

الوجــه االول:  نازلــة يف رســول اللــه وعــي ومحــزة وجعفــر  بحســب قاعــدة 
اســباب النــزول

ثانيًا: قاعدة الَجري: 
كان ســبب نــزول هــذه اآليــة يف رســول اهلل  ألنــه هــو المظلــوم المنصور، 
لكنهــا التقــف عــى حــّد رســول اهلل      فــإن اآليــة جاريــة  يف الحســن بــن عــي 
فهــو االمــام المظلــوم وإن القــرآن جــاٍر يف الباقــن كمــا جــرى يف الماضــن قــال 
االمــام الصــادق: )إن القــرآن حــي ال يمــوت، و اآليــة حيــة ال تمــوت، فلــو 
كانــت اآليــة إذا نزلــت يف األقــوام ماتــوا فمــات القــرآن، ولكــن هــي جاريــة يف 
الباقــن- كمــا جــرت يف الماضــن، و قــال عبــد الرحيــم: قــال أبــو عبــد اهلل إن 
القرآن حــي لــم يمــت، و إنــه جيــري كمــا جيــري الليــل و النهــار، و كمــا جتــري 

)1) تفسر القمي، ج 2، ص: 84.
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الشــمس و القمــر، و جيــري عــى آخرنــا كمــا جيــري عــى أولنــا( )1)  
 الوجه الثاين :  نازلة يف االمام الحسني

ــِهيِف  َثنِــي َأيِب َعــِن اْبــِن َأيِب ُعَمــْرٍ َعــِن اْبــِن ُمْســَكاَن َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّ َحدَّ
ــَة َيُقوُلــوَن َنَزَلــْت  ــوا.. إلــخ« َقــاَل: إِنَّ اْلَعامَّ ــْم ُظِلُ ُ نَّ

َ
ِذيــَن ُيقاَتــُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ

ُ
َقْولـِـِه أ

ــِم إَِذا  ــَي لِْلَقاِئ ــا ِه َم ــَة َو إِنَّ ــْن َمكَّ ــٌش ِم ــُه ُقَرْي ــا َأْخَرَجْت ــِه َلمَّ يِف َرُســوِل اللَّ
ُب  ــاَّ ِم َو ُط ــدَّ ــاُء ال ــُن َأْولَِي ــُه: َنْح ــَو َقْوُل  َو ُه ــْنِ ــَدِم اْلُحَس ــُب بِ ــَرَج َيْطُل َخ

ــة)2). َي الدِّ

ــا  ــَأْلُت َأَب ــاَل  َس ــِه َق ــْن َأبِي ــٍد، َع ــنُ [ َزْي ــُد ]ْب ــي حُمَمَّ َثنِ الحســكاين بســنده  َحدَّ
ْخِرُجــوا 

ُ
يــَن أ ِ

َّ
ــاىَل ال ــِه َتَع ــْن َقْولِ يِن َع ــرِبْ ــُه: ]َأْخ ــُت َل ــِيٍّ ُقْل ــَن َع ــَد ْب ــٍر حُمَمَّ َجْعَف

ــِر َحــٍق  َقــاَل: َنَزَلــْت يِف َعــِيٍّ َو َحْــَزَة َو َجْعَفــٍر، ُثــمَّ َجــَرْت يِف  ْ �ي َ عف ِمْ ِديــاِرِهْ �بِ
.(3( اْلُحَســْنِ

 الوجه الثالث: نازلة يف االئمة

ــوا  ــْم ُظِلُ ُ نَّ
َ

ِذيــَن ُيقاَتــُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ
ُ

بســنده  َعــْن َزْيــِد ْبــِن َعــِيٍ  ]يِف َقْولـِـِه َتَعــاىَل [: أ
ِذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدياِرِهــمْ  َقــاَل: َنَزَلــْت فِينَا)4).  إىَِل آِخــِر اآْلَيــِة الَّ

يعنــي يف مجيــع األئمــة و قــد ُظلمــوا و مجيــع االئمــة قــد ُقتلــوا و  قــد ُأخرجوا 
مــن ديارهــم وُقتلــوا  )مــا منــا إال - مقتول أو  مســموم(. 

فاإلمــام عــي ُأخــرج مــن المدينــة وُقتــل يف الكوفــة، واالمــام الحســن 

)1) تفسر العيايش، ج 2، ص: 204
)2) تفسر القمي، ج 2، ص: 85

)3) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص: 521،ح552
)4) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص: 521،ح553
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ُأخــرج مــن المدينــة وُقتــل يف كربــاء، واالمــام الكاظــم ُأخــرج مــن المدينــة 
وقتــل يف بغــداد وهكــذا األمــام الجــواد، واألمــام الرضــا ُأخــرج  مــن المدينــة 
ــن  ــا م ــد ُأخرج ــكري ق ــادي والعس ــذا اله ــران وهك ــان يف اي ــل يف خراس وُقت
المدينــة وقتــا يف ســامراء. وبقــي المهــدي غائبــًا فهــو الرشيــد الطريــد الفريــد 

 .الُمفــَرد عــن أهلــه و عــن وطنــه كمــا قــال االمــام العســكري

اذن فهذه اآلية جارية يف األئمة األطهار أيضًا. 

ــه االســتقبال و هــذا  ــراد ب ِذَن  و هــو مــاض لكــن ي
ُ

ــه  أ ــك أن قول ــان ذل بي
ْصحــاُب 

َ
يــدل عــى الجــزم بوقوعــه يف المســتقبل فكأنــه قــد مــىض و مثلــه  َو اندى  أ

ِذَن  يف القــرآن ألنــه 
ُ

اِراألعــراف: 44 و يمكــن أن يقــال إنــه أ ْصحــاَب انلَّ
َ

ــِة أ َنَّ
ْ

ال
فيــه )1) علــم مــا يكــون و مــا كان و اهلل تعــاىل قــد وعدهــم بالنــر)2) لقولــه  َو 
َن الروم: 47  �ي ْؤِمِ ُ ْ

ــْرُ ال َ ْيــا �ف ــا َعَ ًّ ِديــٌر  و قــال تعــاىل  َو اكَن َ��ت َ ِهْ لَ�ت ــْرِ َ ِإنَّ اهلَل َع  �ف
   وأصحابــه هــم المنصــورون ألهنــم جنــد اهلل قــال ســبحانه و تعاىل والقائــم
ــون  وإن كان بعــُد لــم حيصــل هــذا النــر، ولكــن اهلل أتــى  ُ الِ ــُم الْعف ــَدان َلُ َو ِإنَّ ُجْ
بصيغــه المــاض وداللتــه ومفــاده يف المســتقبل داللــة عــى حتقــق هــذه النبــوءة 
و الحقيقــة يف الخــارج وهــذا مــن علــم اهلل العظيــم ويمكــن ان يقــال انــه لفظــة 
ِذَن يف القــرآن  تفيــد وقــوع األمــر جزمــا وقطعــا  الن اهلل يعلــم مــا كان ومــا 

ُ
أ

ون فالحســن  ُ الِ ُم الْعف َدان َلُ يكــون واهلل قد وعدهم بالنر قــال اهلل تعاىل  َو ِإنَّ ُجْ
قــد ظلــم ألنــه اخــرج مــن ديــاره، ثــم انــه لــم يكــن يريــد القتــال حيــث قــال: )لــم 
اخــرج ارشًا وال بطــرا ًوال ظالمــًا وال مفســدًا،  انمــا خرجــت لطلــب االصــاح 

)1) يف د:  » ألّن فيه«.
)2) يف م:  » و اهلّل تعاىل قدر عليهم النر«.
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يف أمــة جــدي ُأريــد  أن آمــر بالمعــروف وأهنــى عــن المنكــر()1). 

لــم يبتدئهــم بالقتــال  يف كربــاء إذ قــال ال تبدؤوهــم بالقتــال وإين أكــره أن 
أبدأهــم بقتــال،  فلمــا ُحــورص بــأيب هــو وأمــي أكثــر مــن ســبعة  أيــام و أرادوا  أن 
يقتلــوه يف ليلــه العــارش مــن حمــرم يف يــوم تاســوعاء قــال لهــم أمهلونــا  ســواد هذه 
الليلــة لقــراءة القــرآن والصــاة ، ويف يــوم العــارش مــن المحــرم  ، اعتــدوا عليــه 
وقــد رمــى عمــر بــن ســعد بســهم وقال اشــهدوا ل عنــد االمــر أين أول مــن رمى 
بســهم، وهــذا  هــو الظلــم والعــدوان فقــال االمــام الحســن عنــد ذاك هذه رســل 

القــوم إليكــم فقومــوا رحكــم اهلل اىل المــوت.
ثالثا: قاعدة االمثال 

 ــل موســى ــه و اســتتاره- مث ــه و هرب ــل القائــم يف غيبت و كذلــك مث
ــه يف  ــأذن اهلل يف خروجــه و طلــب حقــه و قتــل أعدائ خائــف مســتر- إىل أن ي

ْخِرُجــوا ِمْ 
ُ

يــَن أ ِ
َّ

ِديــٌر ال َ ِهْ لَ�ت ــْرِ َ ــوا  َو ِإنَّ اهلَل َع  �ف ــْم ُظِلُ ُ نَّ
َ

ِذيــَن ُيقاَتــُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ
ُ

ــه: أ قول
ــِر َحــٍقو قــد رضب الحســن بــن عــي مثــا يف بنــي إرسائيــل  ْ �ي َ عف ِديــاِرِهْ �بِ

بذلتهــم مــن أعدائهــم)2).

فقــد قتــل ظلمــًا وعدوانــًا وهــو القائــل لهــم )عــى مــاذا تقتلوننــي عــى ديــن 
بدلتــه أم عــى رشيعــة غرتــا، أم تطالبنــي بــدم قتيــل لكــم( هــذا الــكام مــن 
االمــام الحســن مــن بــاب التعريــض ألن هنــاك مــن هــو أوىل منــه بالقتــال فقــد 

بدلــوا وغــروا ولــم يقاتلوهــم، فبــأي ذنــب قتلــوا اإلمــام  الحســن؟ 

)1)  بحار األنوار )ط - بروت(، ج 44، ص: 329
)2) تفسر القمي، ج 2، ص: 134.
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ثــم تنتقــل اآليــة اىل عالــم الرجعــة فقــد جــاء الوعــد اإللهــي  بنــره فهــذه 
اآليــة تثبــت نــرة  الحســن عــى يــدي ولــده مهــدي. عنــد ظهــوره فانظــر  
اىل هــذه اآليــة العظيمــة كيــف نقلتنــا مــن عالــم النــزول اىل الَجــري يف األمــام  
الحســن ثــم يف األئمــة، وكيــف َســتجري عنــد ظهــور اإلمــام المهــدي 

عجــل اهلل فرجه. 

الوجه الرابع : يف االمام المهدي وأصحابه
ــْم  ُ نَّ

َ
ِذيــَن ُيقاَتــُلَن ِبأ ِذَن ِلَّ

ُ
- أ ــزَّ َو َجــلَّ ــِه َع ــْوِل اللَّ ــِه ع يِف َق ــِد اللَّ ــْن َأيِب َعْب فَع

ــه )1). ــِم َو َأْصَحابِ ــَي يِف اْلَقاِئ ــاَل ِه ِديــٌر َق َ ِهْ لَ�ت ــْرِ َ ــوا َو ِإنَّ اهلَل َع  �ف ُظِلُ
ولكــن الــذي يفجــع القلــوب مــا فعلــت هــذه االمــة بــآل حممــد صلــوات 
اهلل وســامه عليهــم وبالحســن خاصــة إذ  قتلــوه وحيــدًا فريــدًا مــن  غــر نارص 
وال معــن وقــد رفعــوا رؤوســهم عــى الرمــاح الطــوال وأخــذوا يتهــادون 

الــرؤوس وقــد ســبوا  عيالــه مــن بلــد اىل بلــد.

أهكذا ُيْفعُل بأرسة رسول اهلل  ومن أوىص الله بحبهم ومودتم. 

)1) الغيبة)للنعماين(، النص، ص: 241.



اسئلة احللقة الثانية عشرة

س1: اذكر آية الحسن المظلوم المنصور؟

س2 :  ما هو سبب نزولها؟

واألئمــة   الحســن اإلمــام  يف  اآليــة  هــذه  جــرت  كيــف    : س3 
؟  ر طهــا أل ا

س4 :  عدد تأويات اآلية من حن نزولها اىل اخر مصاديقها؟

س5:  من هو المظلوم والمنصور يف هذه اآلية؟

س6:  هل النر حتمي وقطعي؟ وما الدليل؟

س7:  ماهي الظامات التي جرت عى النبي وأهل بيته؟

س8: من الذي سينر النبي وأهل بيته األطهار؟

س9: هــل جــرى إخــراج النبــي واألئمــة مــن ديارهــم؟ بــن 
ــك ؟ ذل
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رين  الدخان: 29 َ طف ْرُض َو ما اكُنا ُم�فْ
َ ْ
اُء َو ال ُم السَّ هْيِ ا َبَكْت َعَ

َ
ف
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*اسئلة الحلقة الثالثة عرشة





ــة يف منطوقهــا اشــارة اىل مجاعــة التبكــي عليهــم الســموات واالرض  االي
الهنــم اليســتحقون ذلــك، فلمــا اخــربت االيــة نفــي البــكاء  بالمنطــوق فإهنــا 
تثبــت البــكاء بالمفهــوم عــى انــاس يســتحقون البــكاء ، فلقــد بكــت  عليهــم 

.الســموات واالرض وهــذا مــا حصــل فعــا مــع الحســن

 ِريَن َ طف ْرُض- َو ما اكُنا ُم�فْ
َ ْ
اُء َو ال ُم السَّ هْيِ ا َبَكْت َعَ

َ
قوله: ف

ــكاء الســماء واالرض عــى االمــام  ــة اســتدلوا بمفهومهــا عــى ب هــذه اآلي
الحســن. حيــث ان هــذه اآليــة المباركــة جــاءت بالنفــي يف منطوقهــا عــى ان 
الســماء واالرض ال تبكــي عــى انــاس ال يســتحقون البــكاء هــذا يف منطــوق 
اآليــة. امــا يف مفهومهــا فــان الســماء واالرض بــل الوجــود بــأرسه يبكــي عــى 
ــاء وأوالد  ــاء واألوصي ــاء وأوالد األنبي ــكاء  و هــم األنبي ــاس يســتحقون الب أن

ــاء.  األوصي
قاعدة: المنطوق والمفهوم يف القرآن الكريم

هنــاك قاعــده تفســر تســمى بقاعــدة )المنطــوق والمفهــوم( أحيانــا يســتدل 
ــا و  ــات بمفهومه ــتدل باآلي ــا يس ــا، وأحيان ــي ظاهره ــا يعن ــات بمنطوقه باآلي

ــُم  هْيِ ــا َبَكــْت َعَ
َ

داللــه المفهــوم هــي عكــس داللــه المنطــوق لآيــة قــال ف
ْرُض يف بــكاء الســماء واالرض عــى انــاس ال يســتحقون البــكاء 

َ ْ
ــاُء َو ال السَّ

بينمــا يف مفهومهــا ان الســماء واالرض تبكــي عــى انــاس َ يســتحقون البــكاء.

ــِه ْبــِن اْلُفَضْيــِل  َثنِــي َأيِب َعــْن َحنَــاِن ْبــِن َســِديٍر َعــْن َعْبــِد اللَّ َقــاَل: َحدَّ
ــٌل  ــِه َرُج ــرَّ َعَلْي ــاَل  َم ــَن َق ــِر اْلُمْؤِمنِ ــْن َأِم ِه َع ــدِّ ــْن َج ــِه َع ــْن َأبِي ــَدايِنِّ َع اْلَهْم

اكُنا  مــا  َو  ْرُض 
َ ْ
ال َو  ــاُء  السَّ ــُم  هْيِ َعَ َبَكــْت  ــا 

َ
ف َفَقــاَل:  لَِرُســولِِه،  َو  ــِه  لِلَّ َعــُدوٌّ 

ــِه   َفَقــاَل: َلِكــْن َهــَذا َلَيْبِكــَنَّ َعَلْي ــُن َعــِيٍّ ــِه اْلُحَســْنُ ْب ِريــَن  ُثــمَّ َمــرَّ َعَلْي َ طف ُم�فْ
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ــِن  ــى ْب َي ــَى حَيْ ــَماُء َو اأْلَْرُض إاِلَّ َع ــا َبَكــِت السَّ ــاَل: َو َم ــَماُء َو اأْلَْرُض، َو َق السَّ
.(1(  ــِيٍّ ــِن َع ــْنِ ْب ــا َواْلُحَس َزَكِريَّ

 كيــف ال ونحــن نقــرأ يف زيــاره االمــام الحســن ان بــكاء الســماوات 
واالرض بــل الكــون عــى الحســن موجــود يف زيارتنــا للحســن الــواردة عــن 
ــِد  ــا َعْب ــا َأَب ــِي َي ــي َو َنْف ــَت َو ُأمِّ ــَأيِب َأْن ــارة أول رجــب: بِ ائمتنــا ففــي زي
ــِة اْلَخَاِئــِق َو  ــُة اْلَعــْرِش َمــَع َأظِلَّ ْت  لِِدَماِئُكــْم َأظِلَّ ــِه َأْشــَهُد َلَقــِد اْقَشــَعرَّ اللَّ

ــر)2). ــرَبِّ َو اْلَبْح ــاِن َو اْل اُن اْلِجنَ ــكَّ ــَماُء َو اأْلَْرُض َو ُس ــُم السَّ َبَكْتُك

ــَماَواُت  ــا َمــىَض َبَكــْت َعَلْيــِه السَّ  َلمَّ ــِه اْلُحَســْنَ ْبــَن َعــِيٍّ إِنَّ َأَبــا َعْبــِد اللَّ
ــنَّ  ــُب َعَلْيِه ــْن َينَْقِل ــنَّ َو َم ــا َبْينَُه ــنَّ َو َم ــا فِيِه ــْبُع َو َم ــوَن السَّ ــْبُع َو اأْلََرُض السَّ

ــَرى)3). ــا اَل ُي ــَرى  َو َم ــا ُي ــا َو َم نَ ــَق َربُّ ــا َخَل ــاُر َو َم ــُة َو النَّ َواْلَجنَّ

ــه  ــد علي ــيخ المفي ــتاذ الش ــة اس ــن قولوي ــيخ اب ــا الش ــة ذكره ــذه الرواي وه
ــارة االمــام  ــارات، ومــن أراد أن يعــرف فضــل زي ــه كامــل الزي الرحــة يف كتاب
الحســن عليــه أن يقــرأ كتــاب كامــل الزيــارات والخطيــب الــذي ال يقــرأ 
ــدًا  ــر واح ــد ذك ــن فق ــام الحس ــاء االم ــف ب ــرف ال ــم يع ــاب ل ــذا الكت ه
ــماء و األرض  ــكاء الس ــن يف  ب ــن و العرشي ــاب الثام ــا  يف الب ــن حديث وعرشي

. ــا ــن زكري ــى ب ــن  وحيي ــى الحس ع
ــُن  ــُد ْب ــْنِ َو حُمَمَّ ــُن اْلُحَس ــِيُّ ْب ــاخِيِنَا َع ــُة َمَش ــُه َو مَجَاَع ــُه اللَّ ــي َأيِب َرِحَ َثنِ َحدَّ
ــِه َعــْن َيْعُقــوَب ْبــِن َيِزيــَد َعــْن َأْحَــَد ْبــِن اْلَحَســِن  اْلَحَســِن َعــْن َســْعِد ْبــِن َعْبــِد اللَّ

)1) تفسر القمي، ج 2، ص: 292
)2) إقبال األعمال )ط - القديمة(، ج 2، ص: 712

)3) كامل الزيارات، النص، ص: 80
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اْلِميَثِمــيِّ َعــْن َعــِيٍّ اأْلَْزَرِق َعــِن اْلَحَســِن ْبــِن اْلَحَكــِم النََّخِعــيِّ َعــْن َرُجــٍل َقــاَل: 
ــا َبَكــْت 

َ
َحَبــِة َو ُهــَو َيْتُلــو َهــِذِه اآْلَيــَة ف َســِمْعُت َأِمــَر اْلُمْؤِمنِــَن يِف الرَّ

ِريــَن  َو َخــَرَج َعَلْيــِه اْلُحَســْنُ ِمــْن َبْعــِض  َ طف ْرُض َو مــا اكُنا ُم�فْ
َ ْ
ــاُء َو ال ــُم السَّ هْيِ َعَ

ــَماُء َواأْلَْرُض)1). َأْبــَواِب اْلَمْســِجِد َفَقــاَل َأَمــا إِنَّ َهــَذا َســُيْقَتُل َو َتْبِكــي َعَلْيــِه السَّ
ــِن  ــِن اْلُحَســْنِ َعــِن اْلَحَكــِم ْب ــِد ْب اُز َعــْن حُمَمَّ زَّ ــُن َجْعَفــٍر الــرَّ ــُد ْب َثنِي حُمَمَّ َحدَّ
ْحَــِن  ــِد ْبــِن َعْبــِد الرَّ ِمْســِكٍن َعــْن َداُوَد ]َيــْزَداَد[ ْبــِن ِعيَســى اأْلَْنَصــاِريِّ َعــْن حُمَمَّ
ــَس  ــَن َفَجَل ــُر اْلُمْؤِمنِ ــَرَج َأِم ــاَل: َخ ــيِّ َق ــَم النََّخِع ــْن إِْبَراِهي ــَى َع ــِن َأيِب َلْي ْب
ــْنَ  ــاَم َب ــى َق  َحتَّ ــْنُ ــاَء اْلُحَس ــُه َو َج ــُه َحْوَل ــَع َأْصَحاُب ــِجِد َو اْجَتَم يِف اْلَمْس
[ َأْقَوامــًا بِاْلُقــْرآِن  َ ــَه عــرب ]َعــرَّ َيَدْيــِه َفَوَضــَع َيــَدُه َعــَى َرْأِســِه َفَقــاَل َيــا ُبنـَـيَّ إِنَّ اللَّ
ــِه َلَيْقُتُلنَّــَك  ِريــَن  َو أْيــُم اللَّ َ طف ْرُض َو مــا اكُنا ُم�فْ

َ ْ
ــاُء َو ال ــُم السَّ هْيِ ــا َبَكــْت َعَ

َ
َفَقــاَل  ف

ــَماُء َو اأْلَْرُض. َبْعــِدي ُثــمَّ َتْبِكيــَك السَّ
ــِد ْبــِن اْلُحَســْنِ َعــْن ُوَهْيــِب ْبــِن  ــُد ْبــُن َجْعَفــٍر َعــْن حُمَمَّ َثنِــي حُمَمَّ َو َحدَّ
  ــِه َقــاَل: إِنَّ اْلُحَســْنَ ــِد اللَّ ــاِس َعــْن َأيِب َبِصــٍر َعــْن َأيِب َعْب َحْفــٍص النَّحَّ
ــَى  ــطُّ إاِلَّ َع ــٍد َق ــَى َأَح ــا َع ــْم َتْبِكَي ــا َو َل َت ــَماُء َو اأْلَْرُض َو اْحَرَّ ــِه السَّ ــى لَِقْتِل َبَك

ــِيٍ . ــِن َع ــْنِ ْب ــا َو اْلُحَس ــِن َزَكِريَّ ــى ْب َي حَيْ
ُه َعــْن َســْعِد ْبــِن  َثنـِـي َعــِيُّ ْبــُن اْلُحَســْنِ ْبــِن ُموَســى ْبــِن َباَبَوْيــِه َو َغــْرُ َو َحدَّ
ــاٍل َعــْن  ــِن َفضَّ ــِن َعــِيِّ ْب ــاِر َعــِن اْلَحَســِن ْب ــِد اْلَجبَّ ــِن َعْب ــِد ْب ــِه َعــْن حُمَمَّ ــِد اللَّ َعْب
ــِه ْبــِن ِهــَاٍل َقــاَل َســِمْعُت َأَبــا َعْبــِد اللَّــِه َيُقوُل   َحَّــاِد ْبــِن ُعْثَمــاَن َعــْن َعْبــِد اللَّ
ــِك َعــَى  ــْم َتْب ــا َو َل ــِن َزَكِريَّ َيــى ْب ــِن َعــِيٍّ َو حَيْ ــَماَء َبَكــْت َعــَى اْلُحَســْنِ ْب إِنَّ السَّ
ــُع َكَشــْمٍس  ــَن َيْومــًا َتْطُل ــْت َأْرَبِع ــاَل َمَكَث ــا ُبَكاُؤَها؟َق ــُت،َو َم ــا ُقْل مِهَ ــٍد َغْرِ َأَح

)1) كامل الزيارات، النص، ص: 89.
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بُِحْمــَرٍة َو َتْغــُرُب بُِحْمــَرٍة ُقْلــُت َفــَذاَك ُبَكاُؤَهــا َقــاَل َنَعــْم.
ــَد  ــِه ْبــِن َأْحَ ــِه َعــْن َعْبــِد اللَّ ــُه َعــْن َســْعِد ْبــِن َعْبــِد اللَّ ــُه اللَّ َثنـِـي َأيِب َرِحَ َو َحدَّ
َــا  يِت َأهنَّ َثْتنِــي َجــدَّ َعــْن ُعَمــَر ْبــِن َســْهٍل َعــْن َعــِيِّ ْبــِن ُمْســِهٍر اْلُقــَريِشِّ َقــاَل: َحدَّ
ــَماُء  ــَعَة َأْشــُهٍر َو السَّ ــا َســنًَة َو تِْس ــَل َفَمَكْثنَ ــَن َعــِيٍّ ِحــَن ُقتِ َأْدَرَكــِت اْلُحَســْنَ ْب

ــْمَس. ِم َمــا َتــَرى الشَّ ِمْثــُل اْلَعَلَقــِة ِمْثــُل الــدَّ
انظــر اىل  الشــمس عندمــا تــرشق ســترشق بحمــرة و عندما تغرب ســتغرب 
بحمــرة، وحرتــا بكاؤهــا فــان بــكاء كل يشء مــن جنســه لقــد احــرت العــن  
ــكاء يف رشوقهــا وغروبــا وهــي حتاكــي  ــكاء والشــمس حتمــر مــن الب مــن الب
ــًا  ــك صباح ــة: )ألبكين ــارة الناحي ــول يف زي ــر اذ يق ــدي المنتظ ــكاء المه ب
ومســاًء( فبــكاء االمــام  مــع رشوق الشــمس حــرة الشــمس وحــرة عينــي 
مهــدي مــن  آل حممــد كذلــك ،وعنــد غروبــا حممــرة تبكــي الســماء  فقــد 
بكــى عــى الحســن كل يشء و بكــت االنــس والجــن والطــر والوحــش عــى 

الحســن بــن عــي حتــى ذرفــت دمــوع.
وان دمــوع الباكــن عــى الحســن جتمــع لهــم يف قــارورة يف الجنــة تســكب 

عــى اهنــار الجنــة فتعــذب قــال االمــام العســكري داعيــا للبكائيــن: أال و صــى 
اهلل عــى الباكــن عــى الحســن، أال و صــى اهلل عــى الباكــن عــى الحســن، أال 

وصــى اهلل عــى الباكن عى الحســن. 
  : ثواب من بكى عىل االمام الحسني

ــِن  ــِد ْب ــوٍب َعــِن اْلَعــَاِء َعــْن حُمَمَّ ــِن حَمُْب َثنِــي َأيِب َعــِن اْلَحَســِن ْب ــاَل: َو َحدَّ َق
ــٍن  ــا ُمْؤِم َم ــوُل  َأيُّ  َيُق ــُن اْلُحَســْنِ ــِيُّ ْب ــاَل: َكاَن َع ــْن َأيِب َجْعَفٍرَق ُمْســِلٍم َع
َأُه  ِه َبــوَّ  َدْمَعــًة- َحتَّــى َتِســيَل َعــَى َخــدِّ َدَمَعــْت َعْينـَـاُه لَِقْتــِل اْلُحَســْنِ ْبــِن َعــِيٍّ
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َمــا ُمْؤِمــنٍ  َدَمَعــْت َعْينـَـاُه َدْمعــًا  ــا يِف اْلَجنَّــِة ُغَرفــًا- َيْســُكنَُها َأْحَقابــًا- َو َأيُّ ــُه ِبَ اللَّ
َأ  ــوَّ ــُه ُمَب َأُه اللَّ ــوَّ ــا- َب ْنَي ــا يِف الدُّ َن ــْن َعُدوِّ ــنَا ِم ِه- أِلًَذى َمسَّ ــَى َخــدِّ ــى َتِســيَل َع َحتَّ
ــى َتِســيَل  ــاُه َحتَّ ــُه َأًذى فِينَــا- َفَدَمَعــْت َعْينَ َمــا ُمْؤِمــٍن َمسَّ ــِة، َو َأيُّ ِصــْدٍق يِف اْلَجنَّ
ــِه  ــْن َوْجِه ــُه َع َف اللَّ ــا رَصَ ــا ُأوِذَي فِينَ ــِة)1) َم ــْن َمَضاَض ــِه- ِم ْي ــَى َخدَّ ــُه َع َدْمُع

ــاِر. ــِة ِمــْن َســَخطِِه َو النَّ ــْوَم اْلِقَياَم ــُه َي اأْلََذى- َو آَمنَ

ــْن  ــاَل  َم ــِه َق ــِد اللَّ ــْن َأيِب َعْب ــٍد َع ــِن حُمَمَّ ــِر ْب ــْن َبْك ــي َأيِب َع َثنِ ــاَل َو َحدَّ َق
ــُه  َذَكَرَنــا َأْو ُذِكْرَنــا ِعنْــَدُه- َفَخــَرَج ِمــْن َعْينـِـِه َدْمــٌع ِمْثــُل َجنَــاِح َبُعوَضــٍة َغَفــَر اللَّ

ــِد اْلَبْحــِر. ــَل َزَب ــْت ِمْث ــْو َكاَن ــُه َو َل ــُه ُذُنوَب َل

ما هذا الثواب العظيم من أجل دمعة،و من أجل قطرة؟ 

ــن  ــة م ــذه الدمع ــت ه ــا خرج ــب انم ــة فحس ــذه الدمع ــى ه ــس ع ــذا لي ه
وجــود االنســان بــأرسه ألنــه  يعتقــد اعتقــادًا جازمــًا بأحقيتــة حممــد وآل حممــد  
ــه  ــا خلفي ــة خلفيته ــذه الدمع ــان ه ــم ف ــن وظامات ــم أمجع ــوات اهلل عليه صل
ــواب   ــوع، إذن الث ــم بالدم ــدة،  يرج ــن عقي ــب م ــز يف القل ــا ترك ــة فم عقائدي

ــة.  ــذه الدمع ــت ه ــي أنتج ــدة الت ــى العقي ــون ع يك

أبواب بكاء اخللق على االمام احلسني من كتاب كامل الزيارات

عقــد ابــن قولويــه  يف كتابــه الرائــع كامــل الزيــارات أبوابــًا كثــرة يف انــواع 
الخلــق الباكــن عــى االمــام الحســن بحيــث نســتنتج أن الوجــود كلــه بكــى 

عــى االمــام الحســن  وســأخذ روايــة واحــدة مــن كل بــاب منهــا: 

ِة. دَّ )1) َأِي الشِّ
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 الباب السادس و العرشون: بكاء مجيع ما خلق اهلل عىل الحسني بن عي

ــُد  ــاِل حُمَمَّ ــي َخ َثنِ ــاَل َحدَّ ــَريِشُّ َق اُز اْلُق زَّ ــرَّ ــٍر ال ــُن َجْعَف ــُد ْب ــي حُمَمَّ َثنِ 1- َحدَّ
ــْن َأيِب  ــٍع َع ــِن َبِزي ــَماِعيَل ْب ــِن إِْس ــِد ْب ــْن حُمَمَّ ــاِب َع ــِن َأيِب اْلَخطَّ ــْنِ ْب ــُن اْلُحَس ْب
ــاِر َعــْن َأيِب َبِصــٍر َعــْن َأيِب  َيــى ْبــِن َمْعَمــٍر اْلَعطَّ اِج َعــْن حَيْ َّ إِْســَماِعيَل الــرَّ
ــِن  ــْنِ ْب ــَى اْلُحَس ــُش َع ــْرُ َو اْلَوْح ــنُّ َو الطَّ ــُس َو اْلِج ْن ــِت اإْلِ ــاَل: َبَك ــٍر َق َجْعَف

َحتَّــى َذَرَفــْت ُدُموُعَهــا. َعِيٍّ
 الباب السابع و العرشون بكاء المائكة عىل الحسني بن عي

ــْن . 1 ــِه َع ــِد اللَّ ــِن َعْب ــْعِد ْب ــْن َس ــاخِيِي َع ــُة َمَش ــُه َو مَجَاَع ــُه اللَّ ــي َأيِب َرِحَ َثنِ َحدَّ
ــاِد ْبــِن  ــِد ْبــِن ِعيَســى َعــِن اْلَحَســِن ]اْلُحَســْنِ [ ْبــِن َســِعيٍد َعــْن َحَّ ــَد ْبــِن حُمَمَّ َأْحَ
 ــِه َعــِن اْلُفَضْيــِل ْبــِن َيَســاٍر َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِه ِعيَســى َعــْن ِرْبِعــيِّ ْبــِن َعْبــِد اللَّ
 َفــإِنَّ َأْرَبَعــَة آاَلِف َمَلــٍك َيْبُكــوَن  َقــاَل: َمــا َلُكــْم اَل َتْأُتوَنــُه َيْعنـِـي َقــرْبَ اْلُحَســْنِ

ِه إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة. ]َيْبُكوَنــهُ [ ِعنْــَد َقــرْبِ

ــِد ْبــِن اْلُحَســْنِ ْبــِن َأيِب . 2 اُز َعــْن حُمَمَّ زَّ ــُد ْبــُن َجْعَفــٍر الــرَّ َثنِــي حُمَمَّ َو َحدَّ
ــِه ْبــِن اْلَقاِســِم َعــْن ُعَمــَر ْبــِن  ــاِب َعــْن ُموَســى ْبــِن َســْعَداَن َعــْن َعْبــِد اللَّ اْلَخطَّ
ــِهإِنَّ َأْرَبَعــَة آاَلِف  َأَبــاٍن اْلَكْلبِــيِّ َعــْن َأَبــاِن ْبــِن َتْغِلــَب َقــاَل َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّ
ــْؤَذْن َلُهــْم يِف  ــْم ُي ــِن َعــِيٍ  َل ــاَل َمــَع اْلُحَســْنِ ْب َمَلــٍك َهَبُطــوا ُيِريــُدوَن اْلِقَت
ِه   َفُهــْم ِعنـْـَد َقــرْبِ اْلِقَتــاِل َفَرَجُعــوا يِف ااِلْســتِْئَذاِن َفَهَبُطــوا َو َقــْد ُقتـِـَل اْلُحَســْنُ

ــوُر. ــاُل َلهُ اْلَمنُْص ــٌك ُيَق ــُهْم َمَل ــِة َرِئيُس ــْوِم اْلِقَياَم ــُه إىَِل َي ــرْبٌ َيْبُكوَن ــْعٌث ُغ ُش

والــه  حممــد  بربكــه   الحســن عــى  الباكــن  مــن  واياكــم  اهلل  جعلنــا 
وبركاتــه. اهلل  ورحــه  عليكــم  والســام  الطاهريــن 
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س1 :  اذكر اآلية التي تدل عى بكاء الكون عى االمام الحسن؟
س2 :  ماهي القاعدة التفسرية التي تطبق عى آية البكاء؟

س3 :  عى ماذا يدل المنطوق والمفهوم بالنسبة آلية البكاء؟
س4 :  كيف بكت السموات واألرض عى الحسن؟

س5 :  مــا اســم الكتــاب ومؤلفــه الــذي ذكــر أبــواب كثــرة يف فضــل البــكاء 
عــى اإلمــام الحســن؟

س6: عدد أبواب البكاء من كتاب كامل الزيارات؟
س7:  اذكر رواية واحدة يف فضل البكاء عى اإلمام الحسن؟

اإلمــام  عــى  الباكــن  فضــل  يف   العســكري االمــام  قــال  مــاذا  س8: 
؟  لحســن ا
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احلسني يف آية الثأر 

َعْلا  ْد �بَ ُلمًا َفَ ْ َل َمطف َقِّ َو َمْ ُقِ
ْ

َم اهلُل ِإالَّ ِبل ي  َحرَّ ْفَس الَّ ُلا انلَّ �تُ ْ �ت َو ال �تَ

ُصورا اإلرساء: 33 ُه اكَن َم�فْ ِل ِإنَّ �تْ َ ْف يِف الْ�ت ِه ُسْلطااًن فَا ُيْرِ ِلِّ ِلَ

*تفسري النص: بيان المعاين آلية الثأر
*تأويل النص: تشخيص المصاديق آلية الثأر

*دفع اشكال:  َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى
ْف( *قراءة أهل البيت  لكلمة  )َفا ُيْسِ
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تفسري النص: بيان المعاين آلية الثأر

ونحــن نتابــع اآليــات النازلــة يف اإلمــام  الحســن  مــرت علينــا آيــات 
تبــن تفاصيــل حيــاه االمــام الحســن يف القــرآن الكريــم، وقــد وصــل بنــا 
ــص  ــن بن ــام  الحس ــأر اإلم ــب ث ــت طل ــي تثب ــة الت ــذه اآلي ــث اىل ه البح
ــر  ــن التفس ــرق ب ــد ان نف ــأره(، والب ــن ث ــأر اهلل واب ــو )ث ــم  فه ــرآن الكري الق
والتأويــل، فالتفســر داللــة النــص أي المعنــى، والتأويل تشــخيص المصاديق 

ــة . ــت اآلي ــن نزل ــي يف َم ــة يعن الخارجي

َم اهلُل  ــي  َحــرَّ ْفــَس الَّ ــُلا انلَّ ُ �ت ْ �ت أوالً: التفســر: المعنــى العــام، قــال تعــاىل:  َو ال �تَ
. َــقِّ ْ

ِإالَّ ِبل
يف رشيعــة اهلل جــل وعــا و يف كل االديــان ال جيــوز قتــل النفــس المحرمــة 
ــُل  ــِم َو َقْت ــِه اْلَعظِي ُك بِاللَّ ْ ــِر َســْبٌع الــرشِّ ــاَل: َأْكــرَبُ اْلَكَباِئ ــِه َق ــِد اللَّ ً َعــْن َأيِب َعْب

ــه )1).  َم اللَّ تِــي َحــرَّ النَّْفــسِ  الَّ

  اال يف حالة واحدة وهي انه يكون عليها حق، فما هو هذا الحق؟ 

اذا كانــت النفــس  مطلوبــة بجــرم تســتحق القتــل عليــه فهــذه النفــس مرمــة 
قــد َقتَلــت، وبــرش القاتــل بالقتــل  ألهنــا ارتكبــت جريمــة كبــرة والعيــاذ بهلل 
ــه يرجــم حتــى المــوت، إذن ال جيــوز  ــا خاصــه للمحصــن فان كالقتــل أو الزن

القتــل اال بــإذن مــن االمــام أو  الحاكــم الرشعــي.

ــِه  أي بــدون وجــه  ِلِّ َعْلــا ِلَ ــْد �بَ ُلمــًا َفَ ْ ــَل َمطف امــا مــن قتــل مظلومــا َو َمْ ُقِ
ــم  ــدرة بحك ــد ُســْلطااًن أي ق ــن أو حفي ــن اب ــدم م ــول ال ــا ل ــد جعلن ــق فق ح

)1) تفسر فرات الكويف، ص: 102.
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ــِل يعنــي ال يقتــل  ْ �ت َ ْف يِف الْ�ت فَــا ُيــْرِ أبيــه   الرشيعــة  يف جــواز قتــل قاتــل 
االمــام  ســئل   ُصــورا َم�فْ اكَن  ــُه  ِإنَّ أبــًد  بالمقتــول  يمثــل  وال  القاتــل،   اال 
ــل  ــرًا أن يقت ــه ن ــى ب ــال وكف ــة فق ــن اآلي ــع م ــذا المقط ــن ه ــادق ع الص

ــا. ــن الدني ــن وال م ــن الدي ــه ال م ــرة  دم ــذ بجري ــه و ال يؤخ ــل أبي قات

 هــذا معنــى اآليــة وهــو حكــم رشعــي عــام لمــن ُقتــل مظلومــًا جــاز لوليــه 
ــن  ــي ب ــال ع ــر، و ق ــو الظاه ــوم، وه ــه العم ــراد ب ــام ي ــذا ع ــأره فه ــذ بث أن يأخ

ُلمــًا  ْ َمطف ــَل   ُقِ َمْ   َو  َــِق -  ْ
ِبل  

َّ
ِإال اهلُل   َم   َحــرَّ ــِي   الَّ ْفــَس   انلَّ ــُلا  ُ �ت ْ �ت �تَ ال  َو  قولــه:  يف  إبراهيــم 

ــُه  اكَن   ــِل  ِإنَّ ْ �ت َ ْف  يِف  الْ�ت ــل  فَــا ُيــْرِ ــى القات ــلطانا ع ــِه  ُســْلطااًن  أي س ِلِّ َعْلــا ِلَ ــْد �بَ َفَ
ُصــورًا يعنــي ينــر ولــد المقتــول عــى القاتــل )1). َم�فْ

تأويل النص: تشخيص المصاديق آلية الثأر

كمــا قلنــا ان التفســر بيــان معنــى النــص، بينمــا التاويــل  تشــخيص 
ــام  ــة يف االم ــة نازل ــى أن االي ــد ع ــات تؤك ــا الرواي ــة وهن ــق الخارجي المصادي
الحســن و وليــه اإلمــام المهــدي المنتظــر االخــذ بثــأره  فاآليــة عــام يــراد 

ــوص:  ــك النص ــوص ، والي ــه الخص ب

ــِه  ِلِّ ِلَ َعْلــا  �بَ ــْد  َفَ ُلمــًا  ْ َمطف ــَل  ُقِ َمْ  َو  ]َتَعــاىَل [  َقْولِــِه  َجْعَفــٍريِف  َأيِب  َعــْن 
ُه  ى اللَّ ُصــورًا  َقاَل َســمَّ ــُه اكَن َم�فْ ــِل ِإنَّ ْ �ت َ ْف يِف الْ�ت  فَــا ُيــْرِ ُســْلطااًن َقــاَل اْلُحَســْنُ
ى ِعيَســى  ــمَّ ــا َس ــودًا َو َكَم ــدا ًو حَمُْم ــَد َو حُمَمَّ ى َأْحَ ــمَّ ــا َس ــورًا َكَم ــِديَّ َمنُْص اْلَمْه
ــِه َو َبَرَكاُتهُ )2). ْكــَراُم َو َرْحَــُة اللَّ ــَاُم َو التَِّحيَّــُة َو اإْلِ ــَاُة َو السَّ اْلَمِســيَح َعَلْيِهــُم الصَّ

)1) تفسر القمي، ج 2، ص: 19.
)2) تفسر فرات الكويف، ص: 240.
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ــِه ُســْلطااًن- فَــا  ِلِّ َعْلــا ِلَ ــْد �بَ ُلمــًا َفَ ْ ــَل َمطف وعــن أيب جعفــريف قولــه: َو َمْ ُقِ
ُصــورًا قــال: هــو الحســن بــن عــي قتــل مظلومــا  ــُه اكَن َم�فْ ــِل ِإنَّ ْ �ت َ ْف يِف الْ�ت ُيــْرِ
ــل  ــار الحســن، فيقت ــا طلــب بث ــام من ــا إذا ق ــم من ــاؤه، و القائ و نحــن أولي
حتــى يقــال قــد أرسف يف القتــل، و اإلرساف يف القتــل- أن يقتــل غــر قاتلــه- 
ــر  ــى ينت ــا- حت ــن الدني ــب م ــه ال يذه ُصــورًا فإن ــُه اكَن َم�فْ ــام  ِإنَّ ــن االم ولك
برجــل مــن آل رســول اهلل ، يمــل األرض قســطا و عــدال كمــا ملئــت جــورا 

و ظلمــا)1).

فما معنى االرساف يف هذه اآلية؟

اكَن  ـُه  ِإنَّ ـِل   ْ �ت َ الْ�ت يِف  ْف  ُيـْرِ فَـا  ُسـْلطااًن  ـِه  ِلِّ ِلَ َعْلـا  �بَ ـْد  َفَ ُلمـًا  ْ َمطف ـَل  ُقِ َمْ  َو 

ُه َعزَّ َو َجلَّ َعنُْه؟ َقـاَل هَنَى َأْن َيْقُتَل  ـِذي هَنَـى اللَّ اُف الَّ رْسَ ُصـورًا َفَمـا َهـَذا اإْلِ َم�فْ
ُصـورًا  َقـاَل َو  ـُه اكَن َم�فْ َغـْرَ َقاتِِلـِه َأْو ُيَمثِّـَل بِاْلَقاتِـِل ُقْلـُت َفَمـا َمْعنَـى َقْولِـِه:  ِإنَّ
ٍة َأْعَظـُم ِمـْن َأْن ُيْدَفـَع اْلَقاتُِل إىَِل َأْولَِيـاِء اْلَمْقُتوِل َفَيْقُتَلـُه َو اَل َتبَِعَة َتْلَزُمُه  َأيُّ ُنـْرَ

ِمـْن َقْتِلـِه يِف ِديـٍن َو اَل ُدْنَيـا)2).

 قــال اإلرساف بمعنــاه العــام يف هــذه اآليــة انــه مــاوزة الحــد وبمعنــى ان 
ــو  ــذا ه ــول ه ــل يف المقت ــه  يمث ــه و لكن ــل ابي ــل قات ــه. او يقت ــر قاتل ــل  غ يقت

ــة  ــن  ع  فمختلف ــام الحس ــة االم ــا  قضي ــى االرساف. فأم معن
ــَل  ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َو َمْ ُقِ ــْوِل اللَّ ــاَل: َســَأْلُتُه َعــْن َق ــِه َق ــِد اللَّ ِ فَعــْن َأيِب َعْب
  ــِل  َقــاَل َنَزَلْت يِف اْلُحَســْنِ ْ �ت َ ْف يِف الْ�ت ــِه ُســْلطااًن فَــا ُيــْرِ ِلِّ َعْلــا ِلَ ــْد �بَ ُلمــًا َفَ ْ َمطف

)1) تفسر العيايش، ج 2، ص: 290.
)2) الكايف )ط - اإلسامية(، ج 7، ص: 371.
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فــًا. َلــْو ُقتِــَل َأْهــُل اأْلَْرِض بِــِه َمــا َكاَن رَسَ
اكَن  ــُه  ِإنَّ ــِل  ْ �ت َ الْ�ت يِف  ْف  ُيــْرِ فَــا  ُســْلطااًن  ــِه  ِلِّ ِلَ َعْلــا  �بَ ــْد  َفَ ُلمــًا  ْ َمطف ــَل  ُقِ َمْ  َو 

 َفَلــْو َقَتــَل  ــُرُج َفَيْقُتــُل بِــَدِم اْلُحَســْنِ ــٍد خَيْ ُصــورًا  َقــاَل َذلـِـَك َقاِئــُم آِل حُمَمَّ َم�فْ
َيُكــْن  َلــْم    ــِل ْ �ت َ الْ�ت يِف  ْف  ُيــْرِ فَــا  َقْوُلــهُ   َو  فــًا  ُمْرِ َيُكــْن  َلــْم  اأْلَْرِض  َأْهــَل 
ــِه َذَراِريَّ َقَتَلــِة  فــًا ُثــمَّ َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّــِه َيْقُتــُل َو اللَّ لَِيْصنـَـَع َشــْيئًا َيُكــوُن رَسَ

 بَِفَعــاِل آَباِئَهــا. اْلُحَســْنِ
ــل  ــوا بقت ــن أو رض ــام الحس ــوا اإلم ــن قتل ــل االرض الذي ــل اه ــا قت طبع
اإلمــام الحســن فلــو أقــر كل أهــل االرض بقتــل االمــام الحســن لحــق 
ــن  ــام الحس ــاره االم ــمع يف زي ــرأ وتس ــا تق ــم .  ام ــدي قتله ــام المه للم
)لعــن اهلل أمــة قتلتــك ولعــن اهلل أمــة ســمعت بذلــك فرضيــت بــه( عندنــا قاعــدة 
ــْو  ســننيه ان اهلل ســبحانه وتعــاىل يعــذب الراضــن بالقتــل كمــا يف الروايــة )َو َل
اِض  ِق َفــَرِضَ بَِقْتِلــِه َرُجــٌل يِف اْلَمْغــِرِب َلــَكاَن الــرَّ َأنَّ َرُجــًا ُقتِــَل بِاْلَمــرْشِ
يــَك اْلَقاتِــل ()1) كمــا يف قصــه ناقــه صالــح لمــا ســئل  ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ رَشِ ــَد اللَّ ِعنْ
أمــر المؤمنــن لمــاذا اوقــع اهلل العــذاب عــى امــه صالــح والقاتــل والعاقــر 

للناقــه واحــد؟ قــال االمــام امــر المؤمنــن انــه لمــا عمــوه بالرضــا عمهــم 
اهلل بالعــذاب وذاك قولــه تعــاىل )عقروهــا(  ارتــكاب الجريمــة بضمــر الجمــع 

ُبُه  اها فََكــذَّ �ي ْ ــْم َرُســوُل اهلِل انَقــَة اهلِل َو ُســ�ت مــع ان  العاقــر والقاتــل واحــد َفــاَل َلُ
اهــا الشــمس 13- �ب ْ اها َو ال َيــاُف ُع�ت فََســوَّ ــْم � ــْم ِبَذْنِبِ ُ ــْم َربُّ هْيِ ْمــَدَم َعَ وهــا َفَ َعَقُ �فَ

ــاذا؟  15 لم
ــة  ــذه آي ــه اهلل ه ــذه ناق ــل و ه ــوا بالقت ــا ، ورض ــل بالرض ــوا القات ــم عم الهن

)1)  عيون أخبار الرضا  ، ج 1، ص: 273
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مــن آيــات اهلل غضــب اهلل لهــذه اآليــة، والحســن أكــرم عــى اهلل مــن هــذه الناقــه 
لــذا لقــب بأنــه ثــأر  اهلل)الســام عليــك يــا ثــار اهلل وابــن ثــأره والوتــر الموتــور( 

ــر؟ ــب بالوت ــاذا لق ولم

ــل  ــور بقت ــور أي موت ــاء، والموت ــاب الكس ــن أصح ــد م ــر  واح ــه آخ  ألن
ــد . ــم أح ــذ بثأره ــم يؤخ ــوا ول ــن قتل ــه الذي ــل بيت أه

قــال المنصــور هــو مهــدي، قــال: المهــدي مــن آل حممــد فهــو ول الحســن 
وهــو حفيــده وهــو ول الــدم واألخــذ بثــأر االمــام الحســن  نقــرأ يف دعــاء 
الندبــة )أيــن الطالــب بذحــول األنبيــاء وأبنــاء األنبيــاء ايــن الطالــب بــدم 

المقتــول بكربــاء(. 
دفع اشكال: َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى

 َضــا ــَاِم ْبــِن َصالـِـٍح اْلَهــَرِويِّ َقــاَل: ُقْلــُت أِليَِب اْلَحَســِن الرِّ َعــْن َعْبــِد السَّ
ــُه َقــاَل إَِذا  ــاِدِق َأنَّ ــِه َمــا َتُقــوُل يِف َحِديــٍث ُرِوَي َعــِن الصَّ ــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ َي
 بِِفَعــاِل آَباِئِهــْم َفَقــاَل ُهــَو  َخــَرَج اْلَقاِئــُم َقَتــَل َذَراِريَّ َقَتَلــِة اْلُحَســْنِ
ــاُه  ــا َمْعنَ ْخــرى َم

ُ
ــزَّ َو َجــلَّ َو ال َتــِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ ــِه َع ــْوُل اللَّ ــُت َو َق ــَك َفُقْل َكَذلِ

ــْوَن   َيْرَض ــْنِ ــِة اْلُحَس ــْن َذَراِريُّ َقَتَل ــِه َو َلِك ــِع َأْقَوالِ ــُه يِف مَجِي ــَدَق اللَّ ــاَل َص َق
ــْو َأنَّ  ــاُه َو َل ــْن َأَت ــْيئًا َكاَن َكَم ــْن َرِضَ َش ــا َو َم ــُروَن ِبَ ــْم َو َيْفَتِخ ــاِل آَباِئِه بَِأْفَع
ــَد  اِض ِعنْ ــرَّ ــَكاَن ال ــِرِب َل ــٌل يِف اْلَمْغ ــِه َرُج ــَرِضَ بَِقْتِل ِق َف ــرْشِ ــَل بِاْلَم ــًا ُقتِ َرُج
َمــا َيْقُتُلُهــُم اْلَقاِئــُم إَِذا َخــَرَج لِِرَضاُهــْم  يــَك اْلَقاتِــِل َو إِنَّ ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ رَشِ اللَّ
بِِفْعــِل آَباِئِهــْم َقــاَل َفُقْلــُت َلــُه بـِـَأيِّ يَشْ ٍء َيْبــَدُأ اْلَقاِئــُم ِمنُْكــْم إَِذا َقــاَم َقــاَل َيْبــَدُأ 
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ــِه َعــزَّ َو َجــل )1). ــِت اللَّ اُق َبْي ُــْم رُسَّ ــْم أِلهَنَّ ــُع َأْيِدَيُ بَِبنِــي َشــْيَبَة َفُيَقاطِ
كذلــك االمــام العســكري يؤكــد هذا المطلــب بقولــه: أال وان الراضن 
بقتــل الحســن رشكاء يف قتلــه أال وان قتلتــه واعواهنــم واشــياعهم والمقتــدى 

 .بــم بــرئ مــن ديــن اهلل وهــؤالء حيــرشون مــع قتلــه الحســن
ْف( قراءة أهل البيت لكلمة  )َفا ُيْسِ

َعْلــا  ــْد �بَ ُلمــًا َفَ ْ ــَل َمطف وهنــاك قــراءة مــن آل حممــد صلــوات اهلل عليــه َو َمْ ُقِ
 الصــادق اإلمــام  قــرأ   ُصــورا َم�فْ اكَن  ــُه  ِإنَّ ــِل  ْ �ت َ الْ�ت يِف  ُف  ُيــْرِ فَــا  ُســْلطااًن  ــِه  ِلِّ ِلَ
ــل  ــة تدخ ــر عامل ــة غ ــا نافي ــى ان ] ال [ هن ــاء بمعن ــم الف ــرُف( بض ــا ي )ف
عــى المضــارع فــا تؤثــر فيــه بمعنــى ال يكــون قتلــه رسفــا، امــا مــا موجــود يف 
المصحــف هي)فــا يــرْف( يعنــي الــام هنــا جازمــه )ال يــرْف( بالســكون 
ــراءات،  ــدى الق ــي إح ــم وه ــن عاص ــص ع ــراءة حف ــي ق ــي، وه ــى النه بمعن
ــه اذا  ــام اهلل علي ــدي س ــام المه ــإن االم ــت ف ــل البي ــراءة اه ــح ق واالص
قتــل قتلــة الحســن وذراريــم الراضــن بقتــل الحســن ال يعــُد رسفــًا  
ــو ان  ــوا ل ــم قال ــت اهن ــل البي ــر اه ــاء تفس ــا ج ــن هن ــل وم ــذا القت يف ه
المهــدي  لــو قتــل مجيــع مــا يف االرض مــا كان ذلــك رسفــا، بمعنــى لــو ان 
اهــل األرض مجيعــا رضــوا بقتــل اإلمــام الحســن فيحــق  لإلمــام المهــدي 
المنتظــر قتلهــم مجيعــا. وحرف)لــو( امتنــاع المتنــاع ورضب مــن المحــال إذ 

 .ــن ــل الحس ــوا بقت ــا أن يرض ــل األرض مجيع ــن أله ال يمك
ــت  ــن حت ــام الحس ــأر اإلم ــب بث ــن الطال ــم م ــا اهلل وإياك ــرا جعلن واخ

ــة اإلمــام المهــدي  عجــل اهلل فرجــه الرشيــف  راي

)1) عيون أخبار الرضا، ج 1، ص: 273.
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احلسني يف آية النصرة

هاد غافر:  51 �شْ
َ ْ
ا َو َيْوَم َيُقُم ال �فْ�ي َياِة الُّ

ْ
وا يِف ال يَن آَمُ

َّ
ُرُ ُرُسَلا َو ال �فْ  إ ِانَّ نَلَ

*الوعد االلهي بالنص 
ا َلنَنُْصُ ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمنُوا *المقطع االول:  إ نَّ

ْنيا  *المقطع الثاين: يِف اْلَحياِة الدُّ
*المقطع الثالث:  َو َيْوَم َيُقوُم اْلَْشهاد 
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الوعد االهلي بالنصر 

ــوم  ــا وي ــاه الدني ــن يف الحي ــام الحس ــر االم ــي  بن ــد االله ــاء الوع ج
َيــاِة 

ْ
ــوا يِف ال يــَن آَمُ ِ

َّ
ــُرُ ُرُســَلا َو ال ْ �ف يقــوم االشــهاد وذلــك يف قولــه تعــاىلِإانَّ نَلَ

 ــهاُد  �شْ
َ ْ
ال َيــُقُم  َيــْوَم  َو  ــا  �فْ�ي الُّ

 فَعــْن َأيِب َبِصــٍر َعــْن َأيِب َجْعَفٍرَقــاَل: َتــَا َهــِذِه اآْلَيــَة َقــاَل اْلُحَســْنُ ْبــُن 
 ، ــَل َقَتَلــُة اْلُحَســْنِ ــِه َلَقــْد ُقتِ ــَرْ َبْعــُد،  ُثــمَّ َقــاَل: َو اللَّ َعــِيٍّ ِمنُْهــْم، َو َلــْم ُينْ

َوَلــْم ُيْطَلــْب بَِدِمــِه َبْعــُد)1).
ا َلنَنُْصُ ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمنُوا المقطع االول:  إ نَّ

ــا  ــوا(، فأم ــن آمن ــل، والذي ــا )الرس ــة مه ــن يف اآلي ــر فئت ــد بن ان اهلل وع
ــوا؟ ــن آمن ــى الذي ــا معن ــا،  فم ــد عرفن ــل فق الرس

ــوا  ــن آمن ــاء  والذي ــر األنبي ــي بن ــد االله ــن الوع ــدث ع ــة تتح ــذه اآلي فه
ــن  ــل الذي ــد،  وأفض ــاء حمم ــل األنبي ــن،  وأفض ــاء  والمؤمن ــم األوصي وه
ــان  ــده االيم ــب قاع ــوا حس ــن آمن ــظ الذي ــه؛ ألن لف ــه خاص ــم االئم ــوا  ه آمن
نــازل يف عــي واالئمــة :  )مــا مــن آيــه أولهــا يــا أيــا الذيــن آمنــوا إال وعــي 

ــة()2).  ــوم القيام ــا اىل ي ــا وقائده ــا ورشيفه أمره

فــإذا كان اإلمــام  عــي  هــو رأس الذيــن آمنــوا فــأوالده األئمــة الميامــن 
ــن اىل  ــن المؤمن ــل  م ــل فاألمث ــذا األمث ــن وهك ــر المؤمن ــد أم ــون بع يأت
أدنــى واحــد مــن المؤمنــن. فهنــاك وعدإلهــي بنــر الرســل ونــر المؤمنــن 

)1) كامل الزيارات، النص، ص: 63.
)2) شواهد التنزيل ، للحاكم الحسكاين 
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إذا مــا ظلمــوا وإذا مــا قتلــوا، لكــن متــى  يكــون النــر؟ 

يكون يف الحياه الدنيا ، وهل ُنر االئمة يف هذه الدنيا ؟

 قطعــا لــم ينــروا  يف دولــة الباطــل ، ولكــن جــاء الوعــد االلهــي بنرهــم 
يف الحيــاة الدنيــا يف )الرجعــة( وهــو القســم الثــاين مــن الحيــاة الدنيــا  المســمى 

بدولــة الحــق ، ويــوم يقــوم االشــهاد يف )يــوم القيامــة( .

ــوا يف  ــن امن ــله والذي ــر رس ــل بن ــه تكّف ــود اىل اهلل ألن ــر يع ــذا الضم إن ه
ــا. ــاة الدني الحي

فهنــا كلمتــان )الرســل( ســالة الرســل هنــاك رســل قــد ماتــوا و قتلــوا و لم 
يؤخــذ بأثرهــم بعــُد أمثــال )اســماعيل صــادق الوعــد( لقــد قتلــوه وســلخوا 
ــذا  ــن، وه ــوة بالحس ــال ل أس ــره  فق ــك لين ــاءه الَمَل ــه، فج ــروة رأس ف

حييــى بــن زكريــا حيــث ذبــح ولــم يؤخــذ بثأرهــم بعــُد و لــم ُينــر. 

ــل   ــل فاألمث ــم االمث ــروا  ، ث ــم ين ــة  ل ــم  االئم ــون  وه ــك المؤمن وكذل
كحــواري األئمــة كميــل بــن زيــاد و ميثــم التمــار و رشــيد الهجــري كل هــؤالء 

ــا ولــم يؤخــذ بثأرهــم و لــم ينــروا . قتلــوا ظلمــا وعدوان
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ْنيا  المقطع الثاين: يِف اْلَحياِة الدُّ
متى ينر االمام الحسن؟

نعــم قتــل المختــار الثقفــي رحــه اهلل قتلــة اإلمــام الحســن ولــم يؤخــذ 
بثــأره  بعــد، الن الحســن  إمــام واليأخــذ بثــأره إال إمــام مثلــه النــه ثــأر اهلل، 

اذن متــى يؤخــذ بثأره؟
ــُرُ  ْ �ف ــَل  ِإانَّ نَلَ ــزَّ َو َج ــِه َع ــْوُل اللَّ ــُه َق ــُت َل ــاَل: ُقْل ــِه َق ــِد اللَّ ــن َأيِب َعْب ع
ــِه يِف  ــهاُد َقــاَل: »َذلِــَك َو اللَّ �شْ

َ ْ
ــا َو َيــْوَم َيــُقُم ال �فْ�ي َيــاِة الُّ

ْ
ــوا يِف ال يــَن آَمُ ِ

َّ
ُرُســَلا َو ال

ــوا، َو  ــا َو ُقتُِل ْنَي وا يِف الدُّ ــَرُ ــْم ُينْ ــرًا َل ــِه َكثِ ــاَء اللَّ ــَت  َأنَّ َأْنبَِي ــا َعِلْم ــِة، َأَم ْجَع الرَّ
ــِة«)1). ْجَع ــَك يِف الرَّ وا َفَذلِ ــَرُ ــْم ُينْ ــوا َو َل ــْد ُقتُِل ــَة َق اأْلَِئمَّ

ــة حــن ســئل عــن  ــة المســائل الُعكربي و قــد قــال الشــيخ المفيــد ىف أجوب
 ــهاُد �شْ

َ ْ
ال َيــُقُم  َيــْوَم  َو  ــا  �فْ�ي الُّ َيــاِة 

ْ
ال يِف  ــوا  آَمُ يــَن  ِ

َّ
ال َو  ُرُســَلا  ــُرُ  ْ �ف نَلَ ِإانَّ  تعــاىل   قولــه 

ــل  ــاء قب ــر لاولي ــد بالن ــز الوع ــاىل ينج ــة ان اهلّل تع ــت االمامي ــاب:  قال فأج
ــة)2) ــون يف العاقب ــى وعــد بــا المؤمن ــم و الكــّرة الت ــام القائ ــد قي اآلخــرة عن

فســينرون يف الحيــاه الدنيــا)أي يف الرجعــة(  والرجعــة يف الحيــاه الدنيــا 
والرجعــة عنــد ظهــور المهــدي مــن آل حممــد صلــوات اهلل عليــه والدليــل عــى 

اِدَفــُة اِجَفــُة َتْتَبُعَهــا الرَّ ذلــك  مــن ســورة النازعــات  َيــْوَم َتْرُجــُف الرَّ
ــْن َأيِب  ــًا َع ــَراٌت [ ُمَعنَْعن ــا ُف َثنَ ــاَل َحدَّ ــِويُّ ]َق ــِم اْلَعَل ــو اْلَقاِس ــا َأُب َثنَ ــاَل َحدَّ َق

  ــُة  َ �ف ِ ا�ب ارلَّ    ،    اِدفَــُة  ارلَّ َبُعَهــا  �تَ�تْ ــُة  َ �ف ِ ا�ب ارلَّ َتْرُجــُف  َيــْوَم  َقْولِــهِ [   اللَّــِه]يِف  َعْبــِد 
ُل َمــْن َينُْفــُض  اِدفَــُة َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َو ُهــَو َأوَّ اْلُحَســْنُ ْبــُن َعــِيٍّ َو ارلَّ

)1) خمتر البصائر، ص: 92.
)2) المسائل العكربية، ص: 73.
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ــهِ   اِب اْلُحَســْنُ ْبــُن َعــِيٍّ يِف مَخَْســٍة َو تِْســِعَن َأْلفــًا َو ُهــَو َقــْوُل اللَّ َ َرْأَســُه ِمــَن الــرُّ
َفــُع  ْ َي�ف ال  َيــْوَم    * ــهاُد   �شْ

َ ْ
ال َيــُقُم  َيــْوَم  َو  ــا  �فْ�ي الُّ َيــاِة 

ْ
ال يِف  ــوا  آَمُ يــَن  ِ

َّ
ال َو  ُرُســَلا  ــُرُ  ْ �ف نَلَ ِإانَّ 

)1). غافــر: 51- 52 اِر  ــْم ُســوُء الَّ َنــُة َو َلُ ْ ــُم اللَّ ــْم َو َلُ ــَن َمْعِذَرُتُ �ي اِلِ َّ الطف
ــد عــى هــذا الوعــد  ــا التأكي فلذلــك نقــل العلمــاء والمفــرون عــن أئمتن
االلهــي بالنــر للرســول و أهــل بيتــه المظلومــن المقتولــن والنــر 
للمؤمنــن المظلومــن المقتولن،عــى يــد مهــدي آل حممــد وذلــك ينــدب 
االئمــة االمــام المهــدي بقولهــم ) أيــن الطالــب بذحــول األنبيــاء و أبنــاء 
األنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء(  هــذا االمــر معلــق عــى ظهــور 
المهــدي مــن آل حممــد وعنــد ظهــور االمــام ســام اهلل عليــه قــال المفضــل بــن 
عمــر عــن االمــام الصــادق يف تصويــر رائــع يف ذلــك العالــم قال ويــأيت أول 
ــْقْط و يقتــص مــن  مــا يــأيت ظامــة فاطمــه الزهــراء وولدهــا المحســن السَّ
قتلتــه ثــم يــأيت االمــام الحســن فيشــهد بــن يدي رســول اهلل عــى  األمــة التي 
 ــن ــام  الحس ــة اإلم ــى ظام ــربى والعظم ــة الك ــأيت الظام ــم ت ــه،  ث ظلمت

. َلــت يِّ َذ�فْــ�بٍ ُقِ
َ

َلْت ِبــأ ــْوُؤَدُة ُســ�ئِ َ ْ
ــن َو ِإَذا ال ــام الحس ــول االم ــى يق حت

فأنا الموؤدة المقتولة، بأي ذنب ُقتلت؟ 

فيقتــص للحســن مــن قتلتــه يف الرجعــة  وهكــذا يــأيت االئمــه واحــدا 
ــول اهلل  ــم رس ــهيد عليه ــم ، و الش ــى ُأممه ــهدوا ع ــؤالء ُأش ــد،  وه ــد واح بع

َنــُمْ َوَمْ  ْ ــىِن َو�بَ�ي ْ ــِهيًدا �بَ�ي ــَىٰ ِبهلِل �شَ
َ
ــو اهلل ُقــْل ك ــول اهلل ه ــوق رس ــذي ف ــاهد ال والش

.ومــن عنــده علــم الكتــاب هــو اإلمــام عــي ــُم اْلِكَتــاِب ِعــَدُه ِعْ

)1) تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص: 519.
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  المقطع الثالث:  َو َيْوَم َيُقوُم اْلَْشهاد:  

تأويلــه قــال عــي بــن إبراهيــم رحــه اهلل يف تفســره قولــه تعــاىل  َو َيــْوَم َيــُقُم 
ــهاُد و األشــهاد األئمــة )1) و معنــى ذلــك أن األشــهاد مجــع شــاهد  �شْ

َ ْ
ال

ــم  ــن، و ه ــن و المبطل ــق المحق ــى الخل ــق ع ــهدون بالح ــن يش ــم الذي و ه
ــاىل   ــه تع ــل قول ــة بدلي ــوم القيام ــاس ي ــى الن ــهداء ع ــم الش ــة ألهن األئم
فــإذا   143 البقــرة:   ــِهيدًا �شَ ْيــُمْ  َعَ ُســوُل  ارلَّ َيُكــوَن  َو  ــاِس  انلَّ َعَ  ــَهداَء  �شُ ُكــوُنا  تِلَ

ــم يف  ــذ معذرت ــن يومئ ــع الظالم ــل ينف ــاس فه ــى الن ــهداء ع ــم الش ــوا ه كان
ــَن  �ي اِلِ َّ َفــُع الطف ْ ظلمهــم لهــم أم ال و هــو الحــق ألنــه قــال عقيــب ذلــك  َيــْوَم ال َي�ف

)2). غافــر: 52 اِر  ــْم ُســوُء الَّ َنــُة َو َلُ ْ ــُم اللَّ ــْم َو َلُ َمْعِذَرُتُ
الحــق ويشــهدون عــى أهــل  جيتمــع االشــهاد ويشــهدون عــى أهــل 
ــذا  ــل وه ــن المبط ــق م ــص المحق ــل فيقت ــن المبط ــق م ــل. ويميزالمح الباط
هــو النــر االلهــي فــإن اهلل ال يعجــزه أحــد، وال ُيغلــب يف ســلطانه، فــا بــد ان 
يرجــع الحــق اىل نصابــه وال بــد ان يتحقــق الوعــد االلهــي بالنــر للمؤمنــن 

ــا. مجيع

 اســال اهلل  أن يوفقنــا أن نكــون منأصحــاب الرجعــة لنشــهد هــذا المشــهد 
العظيــم يف يــوم النــر العظيــم ان شــاء اهلل بربكــة حممــد وآلــه الطاهريــن.

)1)  تفسر القّمّي: ج 2 ص 259.
)2) تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص: 519.



أسئلة احللقة اخلامسة عشرة

ــَلنا َو  ــُرُ ُرُس ــا َلنَنْ ــه تعــاىل:  إ نَّ س1: مــا المقصــود ب )الذيــن آمنــوا( يف قول
ــوا؟ ذيــَن آَمنُ الَّ

س2: من هم المنصورون يف اآلية؟
س3: يتم النر يف مرحلتن اذكرها؟

س4: كيف ينر الله الرسل والذين آمنوا؟
س5: ما معنى  االشهاد، و من هم الشهداء؟

س6: ما معنى الحياة الدنيا يف هذه اآلية؟



احللقة السادسة عشرة

 احلسني يف سورة الفsر

ي ِحْرالفجر 1- 5 تََسٌم ِلِ ِل ِإذا َيْرِ َهْل يِف ذِلَ � ْ ْتِر َو اللَّ ْفِع َو اْلَ َّ ْرِ َو َلاٍل  َعْرٍ َو السش َ َو الْ�ف

ًة. َفْدُخِى يِف ِعاِدي َو  ِضيَّ ِك راِضَيًة َمْ ُة. اْرِجِي ِإل  َربِّ نَّ ْفُس اْلُمْطَمِ ا انلَّ ُتَ يَّ
َ

يا أ

ِي الفجر 27- 30 اْدُخِى َجَّ

*أوالً: تسمية سورة الفجر
*ثانيا - فضل سورة الفجر  

*ثالثا - خصائص سورة الفجر
*رابعا - القسم يف القرآن  

* قال تعاىل: )والفجر(

*قال تعاىل: )وليال عرش( 
*قال تعاىل: )الشفع و الوتر( 

*خامسًا - القصص القرآين
*سادسًا- النفس المطمئنة:  

 *أسئلة الحلقة السادسة عرش





أوالً: تسمية سورة الفجر 

هل توجد سوره باسم االمام الحسن يف القرآن الكريم؟ 

نعــم كمــا قــال االمــام الصــادق فــان ســوره الفجــر هــي ســوره االمــام 
.الحســن

إن علــم تســمية الســور القرآنيــة حيــدد  آليــة التســمية فمــرة تســمى الســورة 
ــور  ــي المذك ــم النب ــمى باس ــرة تس ــر، وم ــة الفج ــا يف لفظ ــة االوىل كم بالكلم
فيهــا كســورة ابراهيــم وســورة يوســف،الن الســورة تــدور مــدار هــذا النبــي أو 
ذاك، ومــرة تســمى الســورة بالحــدث االبــرز فيهــا كســورة البقــرة فــإن حادثــة 
البقــرة مــن أبــرز االحــداث فيهــا ، فكذلــك ســورة الفجــر فإهنــا تتحــدث عــن 

االمــام الحســن لذلــك ســميت بســورة االمــام الحســن . .

هــذه الســورة المباركــة فيهــا القســم قــرآين، وفيهــا القصــص القــرآين، 
ــان  ــن، ف ــام الحس ــب االم ــل ومناق ــا فضائ ــة، وفيه ــنن القرآني ــا الس وفيه
القــرآن يفــر عــى وجــوه عــدة  فــكل آيــة و كل  حــرف يف القــرآن الكريــم عــى 

 .وجــوه متعــددة كمــا يقــول اهــل البيــت

 وســاختار لكــم مــن الوجــوه،  الوجــوه النازلــة يف االمــام الحســن
فقــد تكــرر ذكــر الحســن يف ســوره الفجــر يف قســمها و قصصهــا  القــرآين 

ــه . وســننها ، و يف مناقبهــا  وفضائهــا وهــذا مــا ســوف نعرف
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ثانيا - فضل سورة الفجر: 

َا  قــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّــِه:  اْقــَرُؤا ُســوَرَة اْلَفْجــِر يِف َفَراِئِضُكــْم َو َنَوافِِلُكــْم َفإهِنَّ
ــُه َتَعــاىَل، َفَقاَل َلــُه َأُبو   َو اْرَغُبــوا فِيَهــا َرِحَُكــُم اللَّ ُســوَرُة اْلُحَســْنِ ْبــِن َعــِيٍّ
  ــوَرُة لِْلُحَســْنِ ــَف َصــاَرْت َهــِذِه السُّ ــِس َو َكْي ُأَســاَمَة َو َكاَن َحــارِضَ اْلَمْجِل
َمــا  ــُة  اآْلَيــَة إِنَّ نَّ ْفــُس اْلُمْطَمِ ــا انلَّ ُتَ يَّ

َ
ــًة َفَقــاَل َأ اَل َتْســَمُع إىَِل َقْولـِـِه َتَعــاىَل  يــا أ َخاصَّ

ــِة  ــِة اْلَمْرِضيَّ اِضَي ــِة الرَّ ــِس اْلُمْطَمِئنَّ ــَو ُذو النَّْف  َفُه ــِيٍّ ــَن َع ــْنَ ْب ــي اْلُحَس َيْعنِ
ــَو  ــِة َو ُه ــْوَم اْلِقَياَم ــِه َي ــِن اللَّ ــوَن َع اُض ــُم الرَّ ــٍد ُه ــْن آِل حُمَمَّ ــُه ِم َوَأْصَحاُب
ــيَعِة  ــيَعتِِه َو ِش  َو ِش ــِيٍّ ــِن َع ــْنِ ْب ــوَرُة يِف اْلُحَس ــِذِه السُّ ــْم َو َه َراٍض َعنُْه
 يِف  ــًة َمــْن َأْدَمــَن ِقــَراَءَة َو اْلَفْجــِر َكاَن َمــَع اْلُحَســْنِ ْبــِن َعــِيٍّ ــٍد َخاصَّ آِل حُمَمَّ

. ِإنَّ اهلَل َعِزيــٌز َحِكــٌم  ــِة ــِه يِف اْلَجنَّ َدَرَجتِ
ثالثًا: خصائص سورة الفجر  

ــد طلــوع الفجــر أمــن مــن كل . 1 ــال االمــام الصــادق: مــن قرأهــا عن ق
ــاين.  ــوم الث ــر يف الي ــوع الفج يشء اىل طل

رابعًا: القسم يف القرآن:  

 لقد أقسم اهلل سبحانه يف سورة الفجر بعدة أقسام إذ قال: 

ي  تََســٌم ِلِ ــِل ِإذا َيــْرِ * َهــْل يِف ذِلَ � ْ ْتــِر * َو اللَّ ــْفِع َو اْلَ َّ ِ َو َلــاٍل َعــْرٍ  *  َو السش ــْر *  َ َو الْ�ف  

 ٍِحــْر
ــل كل كلمــة عــى  ــاب اهلل ب ــة مــن كت ــرآن ظاهــر وباطــن، ويف كل آي يف الق
وجــوه وســوف اختــار مافــره االئمــة والعلمــاء مــن الوجــوه يف االمــام 

.  الحســن
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 ْر َ قال تعاىل:  َو الْ�ف

وجه منها  ما قاله القرطبي انه فجر االول من حمرم 

قيــل لامــام الصــادق:  ســيدي جعلــت فــداك ان الميــت جيلســون لــه 
بعــد موتــه او قتلــه واراكــم جتلســون انتــم وشــيعتكم مــن أول الشــهر بالمأتــم 
والعــزاء عــى الحســن؟فقال )ياهــذا إذا هــل هــال حمــرم نــرشت المائكة 
ثــوب الحســن وهــو خمــرق مــن رضب الســيوف وملطــخ بالدمــاء فنــراه 

نحــن وشــيعتنا بالبصــرة ال بالبرفتنفجــر دموعنــا( 
  ٍَو َلاٍل َعْر   :قال تعاىل

وجــه منهــا مــا قالــه الشــيخ الطــويس يف التبيــان والشــيخ الطــربيس يف ممــع 
ــا إَِن   ــام الرض ــال االم ــذا ق ــرام ل ــرم الح ــن حم ــرش م ــال الع ــا اللي ــان اهن البي
ُمــوَن فِيــِه اْلِقَتــاَل َفاْســُتِحلَّْت فِيــِه ِدَماُؤَنا َو  َم  َشــْهٌر َكاَن َأْهــُل اْلَجاِهِليَّــِة حُيَرِّ اْلُمَحــرَّ
َمــِت النِّــَراُن يِف َمَضاِربِنـَـا  نـَـا َو نَِســاُؤَنا َو ُأرْضِ ُهتـِـَك فِيــِه ُحْرَمُتنـَـا َو ُســبَِي فِيــِه َذَراِريُّ

ــِه ُحْرَمــٌة يِف َأْمِرَنــا. َو اْنُتِهــَب َمــا فِيَهــا ِمــْن َثَقِلنَــا َو َلــْم ُتــْرَع لَِرُســوِل اللَّ

 إِنَّ َيــْوَم اْلُحَســْنِ َأْقــَرَح ُجُفوَننَــا َو َأْســَبَل ُدُموَعنَــا َو َأَذلَّ َعِزيَزَنــا بِــَأْرِض 
َكــْرٍب َو َبــَاٍء َو َأْوَرَثْتنـَـا اْلَكــْرَب َو اْلَبــَاَء إىَِل َيــْوِم ااِلْنِقَضــاِء ، َفَعَى ِمْثِل اْلُحَســْنِ 
ُنــوَب اْلِعَظــاَم ُثــمَّ َقــاَل َكاَن َأيِب إَِذا  ــطُّ الذُّ َفْلَيْبــِك اْلَباُكــوَن َفــإِنَّ اْلُبــَكاَء حَيُ
ــى  ــِه َحتَّ ــُب َعَلْي ــُة َتْغِل ــِت اْلِكَئاَب ــكًا َو َكاَن ــَرى َضاِح ِم اَل ُي ــرَّ ــْهُر اْلُمَح ــَل َش َدَخ
ــِه َو  ــاٍم َفــإَِذا َكاَن َيــْوُم اْلَعــارِشِ َكاَن َذلِــَك اْلَيــْوُم َيــْوَم ُمِصيَبتِ ُة َأيَّ ــُه َعــرَشَ َيْمــِيَ ِمنْ

.(1( ــِه اْلُحَســْنُ ــَل فِي ــِذي ُقتِ ــْوُم الَّ ــِه َو َيُقــوُل ُهــَو اْلَي ــِه َو ُبَكاِئ ُحْزنِ

)1) اإلقبال باألعمال الحسنة )ط - الحديثة(، ج 3، ص: 28
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ٍو َعــْن َجابـِـِر ْبــِن َيِزيــَد اْلُجْعِفــيِّ َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِه َقــاَل  َقْوُلــُه َعــزَّ َو َجــَل  
ــُة ِمــَن اْلَحَســِن  َيــاِل اْلَعــرْشُ اأْلَِئمَّ ــْر   َو اْلَفْجــُر ُهــَو اْلَقاِئــُم َو اللَّ َ  َو الْ�ف

اْلَحَسن )1). إىَِل 
   ْتر ْفِع َو اْلَ َّ قال تعاىل: َو السش

ْتــر  فالشــفع:  ــْفِع َو اْلَ َّ  أقســم بالحســن والحســن اذ  قــال: َو السش
 والحســن والحســن ، الحســن و الحســن و »الوتــر« أمــر المؤمنــن
ســبطا هــذه االمــة فالشــفع يف الظاهــر هــو ركعتــي الشــفع مــن صــاة الليــل، 

 .ــن والحســن ــن الحس ويف الباط
خامسًا - القصص القرآين:  

ثــم انتقلــت  ســوره الفجــر مــن القســم  اىل  القصــص القــرآين وقــد ذكــرت 
ــارة  ــن، حض ــت المؤمن ــة وقتل ــادت البرشي ــد اب ــة ق ــارات ظالم ــاث حض ث
ــزل  ــن فان ــرة بالنبي ــة كاف ــارات برشي ــاث حض ــون ،  ث ــم فرع ــود ث ــاد و ثم ع
اهلل عليهــم العــذاب الهنــم كذبــوا رســلهم فــكان لهــم ربــك بالمرصــاد اذ قــال:  

ــوَد  ــاِد *  َو َثُ ُلهــا يِف اْلِ ــِي َلْ ُيْخَلــْق ِمْ عــاٍد  *  ِإَرَم ذاِت الِْعــاِد  * الَّ ــَك �بِ َعــَل َربُّ ْيــَف �فَ
َ
 َلْ َتــَر ك

َ
أ

ِفهَيــا  ــُروا  َ �ش
ْ
ك

َ
فَأ  * ــاِد   اْلِ يِف  ــْوا  َ َطعف يــَن  ِ

َّ
ال   * ْواتِد  

َ ْ
ال ِذي  َن  ِفــْرَعْ َو   * ِبْلاِد  ــْرَ  الصَّ اجُبا  يــَن  ِ

َّ
ال

ــَك َســْوَط َعاب .الفجــر 14-6 ــْم َربُّ هْيِ َصــبَّ َعَ َ ســاَد * �ف َ الْ�ف
عاتَِيــة ونبيهــم هــود، وهــم أشــباه ائمــة  َصٍ ْهِلُكــوا ِبريــٍح َصْ

ُ
ــا اعٌد فَأ مَّ

َ
َو أ

ــة  ــي الناق ــة وه ــم باي ــد جاءه ــح فق ــي اهلل صال ــم نب ــود ونبيه ــا ثم ــور وام الج
ــن ، وهــم أشــباه بنــي أميــة  ْصَبــُوا يف  داِرِهْ اجِث�ي

َ
ــُة فَأ َ �ف �بْ ــُم ارلَّ َخَذْتُ

َ
فعقروهــا  فَأ

)1) تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة، ص: 766
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ــة . ــروا الناق ــك  عق ــن وأولئ ــوا الحس ــم ذبح الهن

ُمــوىس   اجَءُهْ  ــْد  َ لَ�ت َو  هامــاَن  َو  َن  ِفــْرَعْ َو  اقُروَن  َو  االوتــاد  ذي  فرعــون  وأمــا 
َمْ  ــْم  ْنُ ِ

َ
ف ــِه  ِبَذ�فْ�بِ َخــْذان 

َ
أ ن  فَــُكاًّ  �ي �ت ســا�بِ اكُنا  مــا  َو  ْرِض 

َ ْ
ال يِف  ُروا  َ ْك�ب َفْســ�تَ ــاِت  يِّ ِبْلَ

َو  ْرَض 
َ ْ
ال ِبــِه  ا  َســْف�ف حفَ َمْ  ــْم  ُ ِمْ َو  ْيَحــُة  الصَّ َخَذْتــُه 

َ
أ َمْ  ــْم  ُ ِمْ َو  احِصبــًا  ْيــِه  َعَ ْرَســْلا 

َ
أ

ــون  وهــم اشــباه  َ�ــُهْم َيْظِلُ ُ �ف �فْ
َ

ِلَمُهــْم َو لِكــْن اكُنا أ ْ طف ْغَرْقــا َو مــا اكَن اهلُل ِل�يَ
َ

ــْم َمْ أ ُ ِمْ
ــربه... ــوا ق ــن وحرث ــارة الحس ــوا زي ــن منع ــاس الذي ــي العب بن

ــا  ــة وقالته ــة الباقي ــه الكلم ــن ألن ــى الحس ــاك ويبق ــم اله ــكان مصره ف
ــا َو اَل  ــا َو اَل َتْبُلــُغ َغاَيَتنَ ــْدِرُك َأَمَدَن رشيكــة الحســن يف الجهــاد :  ) َو اللــه اَل ُت
اُمــَك إاِلَّ  ــٌد َو َأيَّ ــا،  َو َهــْل َرْأُيــَك إاِلَّ َفنَ ــَك  َعاُرَن ــا َو اَل ُيْرَحــُض َعنْ َتْمُحــو ِذْكَرَن
ــُه الظَّالـِـَم اْلَعــاِدي (. َعــَدٌد َو مَجُْعــَك إاِلَّ َبــَدٌد،  َيــْوَم ُينـَـاِدي اْلُمنـَـاِدي:  َأاَل َلَعــَن اللَّ

. ُة نَّ ْفُس اْلُمْطَمِ سادسًا -  انلَّ

ـَـا  َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَِّهاْقــَرؤوا ُســوَرَة اْلَفْجــِر يِف َفَراِئِضُكــْم َو َنَوافِِلُكــْم َفإهِنَّ
ــو ُأَســاَمَة َو  ــُه َأُب ــاَل َل ــُه َفَق ــا َرِحَُكــُم اللَّ ــوا فِيَه ــِيٍّ َو اْرَغُب ــِن َع ُســوَرُة اْلُحَســْنِ ْب
ــاَل  ــًة َفَق ــْنِ َخاصَّ ــوَرُة لِْلُحَس ــِذِه السُّ ــاَرْت َه ــَف َص ــِس َكْي ــارِضَ اْلَمْجِل َكاَن َح
ــِك راِضَيــًة  ُتَهــا النَّْفــُس اْلُمْطَمِئنَّــُة اْرِجِعــي إىِل  َربِّ َأاَل َتْســَمُع إىَِل َقْولـِـِه َتَعــاىَل  يــا َأيَّ
  َمــا َيْعنِــي اْلُحَســْنَ ْبــَن َعــِيٍّ ــًة َفاْدُخــِي يِف ِعبــاِدي َو اْدُخــِي َجنَّتِــي  إِنَّ َمْرِضيَّ
 ــٍد ــْن آِل حُمَمَّ ــُه ِم ــِة َو َأْصَحاُب ــِة اْلَمْرِضيَّ اِضَي ــِة الرَّ ــِس اْلُمْطَمِئنَّ ــَو ُذو النَّْف َفُه
ــوَرُة يِف اْلُحَســْنِ  ــِه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َو ُهــَو َراٍض َعنُْهــْم َو َهِذِه السُّ اُضــوَن َعــِن اللَّ الرَّ
ــًة َمــْن َأْدَمــَن ِقــَراَءَة اْلَفْجــَر)1) َكاَن َمــَع  ــٍد َخاصَّ ْبــِن َعــِيٍّ َو ِشــيَعتِِه َو ِشــيَعِة آِل حُمَمَّ

)1) يف د:  » من أدمن قراءة سورة الفجر يف صاة الفجر«.
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ــه  عزيــز حكيــم. ــِة إِنَّ اللَّ اْلُحَســْنِ يِف َدَرَجتِــِه يِف اْلَجنَّ

نعــم هــو صاحــب النفــس المطمئنــة حيــث قــال يف عرصــات كربــاء 
خياطــب ربــه وهــو مــيء بالجــراح و مــرج بالدمــاء فينظــر يف  الســماء ويقــول 

يــا رب خــذ حتــى تــرض خياطبــه وهــو القائــل:  
 تركـــت الخلق طـــرا يف هواك

وايتمـــت العيـــال لكـــي اراك 
فلـــو قطعتنـــي يف الحـــب اربا

ســـواك اىل  الفـــؤاد  مـــال  لما 

ــِك  ــُة اْرِجــِي ِإل  َربِّ نَّ ْفــُس  اْلُمْطَمِ ــا انلَّ ُتَ يَّ
َ

َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِهيِف َقْولِــِه: يــا أ
.(1( ــِي  َيْعنـِـي اْلُحَســْنَ ْبــَن َعــِيٍّ ــًة  َفْدُخــِى يِف ِعــاِدي َو اْدُخــِى َجَّ ِضيَّ راِضَيــًة َمْ
 هــذا هــو الحســن وهــؤالء انصــار الحســن وال زال وشــيعته 
وموالــوه وحمبــوه يف هــذا الخــط وعــى هــذا الجهــاد عــى وتــرة واحــدة مــن 
الحــب للــه والحــب لرســول اهلل و مــن أجــل اهلل جــل وعــا فــاذا جاءهــم 
 هي نفس الحســن  ــُة نَّ ْفــُس  اْلُمْطَمِ ــا انلَّ ُتَ يَّ

َ
المــوت. برشتــم المائكــة يــا أ

ــِك  ــم  اْرِجــِي ِإل  َربِّ ــم ومواليه ــيعتهم وحمبيه ــس ش ــة ونف ــس االئم ونف
ــًة - بواليــه آل حممــد مرضيــة بالجنــان والثــواب العظيــم راضيــه  ِضيَّ راِضَيــًة َمْ
مرضيــه فادخــي يف عبــادي، يعنــي ادخــي يف ضمــن عبــادي  وهــم حممــد وآل 
ــك  ــن اولئ ــن وحس ــن والصالح ــهداء والصديق ــاء والش ــع األنبي ــد و مجي حمم
ــة يف شــيعتهم  كمــا يف  ــي وهــي جاري ــِي َجنَّتِ ــاِدي َو اْدُخ ــِي يِف ِعب ــا َفاْدُخ رفيق

النــص التــال: 

)1) تفسر القمي، ج 2، ص: 422.
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َعــْن َأيِب َبِصــٍر َقــاَل  ُقْلــُت أِليَِب َعْبــِد اللَّــِه ُجِعْلــُت فِــَداَك ُيْســَتْكَرُه 
ــِه َقــاَل ُقْلــُت؟ اْلُمْؤِمــُن َعــَى ُخــُروِج َنْفِســِه َقــاَل َفَقــاَل اَل َو اللَّ

 ــِه ــوُل اللَّ ــَرَ َرُس ــاُة َح ــُه اْلَوَف ْت ــَن إَِذا َحَرَ ــاَل إِنَّ اْلُمْؤِم ــَف َذاَك َق َو َكْي
َوَأْهــُل َبْيتـِـِه َأِمــُر اْلُمْؤِمنـِـَن َعــِيُّ ْبــُن َأيِب َطالـِـٍب َو َفاطَِمــُة َو اْلَحَســُن َو اْلُحَســْنُ 
ــَاُم َو  َو َلِكــِن اْلَتــَوى َعــِن اْســِم َفاطَِمــَة،   ــَاُة َو السَّ ــِة َعَلْيِهــُم الصَّ َو مَجِيــُع اأْلَِئمَّ

. افِيــُل َو َعْزَراِئيــُل ِئيــُل َو ِميَكاِئيــُل َو إرِْسَ ُه َجرْبَ ــُرُ َو حَيْ

ــا  َن ــا َو َيَتَوالَّ ــْن حُيِبُّنَ ــُه َكاَن مِمَّ ــِه إِنَّ ــا َرُســوَل اللَّ ــَن َي ــُر اْلُمْؤِمنِ ــوُل َأِم ــاَل َفَيُق َق
ــُه. َفَأِحبَّ

َتــُه  يَّ ــُه َكاَن مِمَّــْن حُيِــبُّ َعِلّيــًا َو ُذرِّ ِئيــُل إِنَّ ــِه َيــا َجرْبَ َقــاَل َفَيُقــوُل َرُســوُل اللَّ
ــُه. َفَأِحبَّ

افِيــَل ِمْثــَل َذلِــَك َقــاَل ُثــمَّ  ِئيــُل لِِميَكاِئيــَل َو إِرْسَ  َقــاَل َفَيُقــوُل َجرْبَ
ــًا َو  ــَوىلَّ َعِلّي ــُه َو َيَت ــدًا َو آَل ــبُّ حُمَمَّ ــُه َكاَن حُيِ ــْوِت إِنَّ ــِك اْلَم ــًا لَِمَل ــوَن مَجِيع َيُقوُل

ــِه. ــْق بِ ــُه َفاْرُف َت يَّ ُذرِّ

َو اْصَطَفــى  َمُكــْم  َكرَّ َو  اْخَتاَرُكــْم  ــِذي  الَّ َو  اْلَمــْوِت  َمَلــُك  َفَيُقــوُل  َقــاَل 
ــِه ِمــْن َوالِــٍد َرفِيــٍق َو َأْشــَفُق  ــا َأْرَفــُق بِ َســاَلِة أَلََن ــُه بِالرِّ ِة َو َخصَّ ــدًا بِالنُُّبــوَّ حُمَمَّ
ــْذَت  ــِه َأَخ ــَد اللَّ ــا َعْب ــُه َي ــوُل َل ــْوِت َفَيُق ــُك اْلَم ــِه َمَل ــاَل إَِلْي ــمَّ َم ــِفيٍق ُث ــْن َأٍخ َش ِم

ــَك؟ ــانَ  َأَمانِ ــْذَت ِرَه ــَك َأَخ ــَكاَك َرَقَبتِ َف

ــًا  ــي َعِلّي ــِه َو بَِواَلَيتِ ــدًا َو آلِ ــي حُمَمَّ ــوُل بُِحبِّ ــاَذا َفَيُق ــوُل َفبَِم ــْم َفَيُق ــوُل َنَع  َفَيُق
ــِه. تِ يَّ َوُذرِّ

ــا َمــا ُكنـْـَت َتْرُجــو َفَقــْد  ــُه ِمنـْـُه،  َو َأمَّ ــَذُر َفَقــْد آَمنـَـَك اللَّ ــا َمــا ُكنـْـَت حَتْ  َفَيُقــوُل َأمَّ
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ــُه بـِـِه،  اْفَتــْح َعْينَْيــَك َفاْنُظــْر إىَِل َمــا ِعنـْـَدَك َقــاَل َفَيْفَتــُح َعْينَْيــِه َفَينُْظــُر إَِلْيِهــْم  َأَتــاَك اللَّ
َواِحــدًا َواِحــدًا َو ُيْفَتــُح َلــُه َبــاٌب إىَِل اْلَجنَّــِة َفَينُْظــُر إَِلْيَهــا َفَيُقــوُل َلــُه َهــَذا َمــا َأَعــدَّ 

ْنَيــا؟ ُجــوَع إىَِل الدُّ ــُه َلــَك َو َهــُؤاَلِء ُرَفَقــاُؤَك َأ َفُتِحــبُّ اللَِّحــاَق ِبـِـْم َأِو الرُّ اللَّ

 َقــاَل َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّــِه َأ َمــا َرَأْيــَت َشــْخَصَتُه َو َرْفــَع َحاِجَبْيــِه إىَِل َفــْوُق 
ُجــوِع إَِلْيَهــا َو ُينَاِديــِه ُمنَــاٍد ِمــْن ُبْطنَــاِن  ْنَيــا َو اَل الرُّ ِمــْن َقْولـِـِه اَل َحاَجــَة ِل إىَِل الدُّ
ــٍد  ــُة إىَِل حُمَمَّ نَّ ْفــُس اْلُمْطَمِ ــا انلَّ ُتَ يَّ

َ
ــهِ  يــا أ تِ ــْن بَِحْرَ ــِمُع َم ــِمُعُه َو ُيْس ــْرِش ُيْس اْلَع

ــِك راِضَيــًة بِاْلَواَلَيــِة ]بَِواَلَيــِة َعــِيٍ [  ــِة ِمــْن َبْعــِدهِ  اْرِجــِي ِإل  َربِّ َو َوِصيِّــِه َو اأْلَِئمَّ
ــٍد َوَأْهــِل َبْيتـِـِه َو اْدُخــِى  ــًة بِالثَّــَواِب  َفْدُخــِى يِف ِعــاِدي  َمــَع حُمَمَّ ِضيَّ َمْ

ــِي  َغْرَ َمُشوَبة. َجَّ
ــم  ــام عليك ــن والس ــه الطاهري ــد وال ــق حمم ــم بح ــم منه ــا اهلل واياك  جعلن

ورحــه اهلل وبركاتــه.
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االمام احلسني يقرأ القرآن )سورة الكهف( وهو مقطوع الرأس

الســام عــى الحســن، الســام عــى الــرأس المرفــوع عــى القنــاة، الســام 
عــى الشــفاه الذابــات. 

ومــع ذبــول شــفاه الحســن وقطــع رأســه إال أنــه قــرأ  القــرآن كلــه يف مســره 
ــف يف  ــوره الكه ــرأ س ــام، و ق ــة اىل الش ــن الكوف ــة، وم ــاء اىل الكوف ــن كرب م
أحيــاٍن،  وقــرأ آيــات مــن ســورة الكهــف،  وهــو مقطــوع الــرأس، فممــا قــرأ  

ــا  قــِم اكُنا ِمْ آيا�تِ�ف ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ
َ

نَّ أ
َ

ْم َحِســْتَ أ
َ

ــات مــن ســورة الكهــف أ آي
ان  ْمِ

َ
أ ِمْ  نَلــا  ــْئ  َهيِّ َو  ــًة  َرْحَ ْنــَك  ُ َ

ل ِمْ  ــا  آ�تِ�ف ــا  َر�بَّ�ف َفــاُلا  اْلَكْهــِف  ِإَل  َيــُة  ْ �ت الْ�فِ َوى 
َ

أ ِإْذ    * بــا   َ حب
َ

ع
.ُهى ِزْدانُهْ  َو  ــْم  ِ

ِبَربِّ ــوا  آَمُ َيــٌة  ِفْ ــْم  ُ ِإنَّ َرَشــدا*ِّ 
قاعدة الباطن: يف الذين عملوا مبثل اعماهلم 

إن قاعــدة الظاهــر والباطــن الــواردة عــن  أهــل البيــت التــي مفادهــا: )إن 
ظاهــر القــرآن يف الــذي نــزل فيهــم،  وباطنــه يف الذيــن عملــوا بمثــل أعمالهم(.

َل مــا يف ســورة الكهــف  فيــه ويف   مــن هنــا فــإن االمــام الحســن قــد أوَّ
. ــْم َو ِزْدانُهْ ُهى ِ

ــوا ِبَربِّ َيــٌة آَمُ ــْم ِفْ ُ ــه ِإنَّ أصحاب

وإليك الشواهد التارخيية التي تثبت هذه  المعجزة: 

ــِه يِف  ــَر بِ  َفِدي ــَرْأِس اْلُحَســْنِ ــَث بِ ــاٍد َبَع ــُن ِزَي ــِه ْب ــُد اللَّ ــَح ُعَبْي ــا َأْصَب َو َلمَّ
ــا. ــا َو َقَباِئِلَه َه ــِة ُكلِّ ــَكِك اْلُكوَف ِس

ــِه َعــَيَّ َو ُهــَو َعــَى ُرْمــٍح َو َأَنــا يِف  ــُه َقــاَل ُمــرَّ بِ َفــُرِوَي َعــْن َزْيــِد ْبــِن َأْرَقــَم َأنَّ
ِقــِم اكُنا ِمْ  ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ

َ
نَّ أ

َ
ْم َحِســْتَ أ

َ
ــا َحــاَذايِن َســِمْعُتُه َيْقــَرُأ أ ُغْرَفــٍة َفَلمَّ
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ِه  ــِه َيــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ ــِه َشــْعِري َو َناَدْيــُت َرْأُســَك َو اللَّ بــًا  َفَقــَف )1) َو اللَّ َ حب
َ

ــا ع آيا�تِ�ف
َأْعَجــُب َو َأْعَجــُب )2).

وعــن المنهــال بــن عمــرو، قــال: أنــا و اهلّل رأيــت رأس الحســن صلــوات 
اهلّل عليــه عــى قنــاة يقــرأ القــرآن بلســان ذلــق ذرب يقــرأ ســورة الكهــف حّتــى 
ــل: و  ــال رج بــًا فق َ حب

َ
ــا ع ِقــِم اكُنا ِمْ آيا�تِ�ف ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ

َ
نَّ أ

َ
ْم َحِســْتَ أ

َ
ــغ: أ بل

رأســك و اهلّل أعجــب يــا ابــن رســول اهلّل مــن العجب.

و عنــه، قــال: أدخــل رأس الحســن صلــوات اهلّل عليه يف  دمشــق عــى قناة، 
ْم َحِســْتَ 

َ
ــة أ ــذه اآلي ــغ ه ــد بل ــف و ق ــورة الكه ــرأ س ــو يق ــل  وه ــّر برج فم

بــًا فأنطــق اهلّل تعــاىل الــرأس، فقــال:  َ حب
َ

ــا ع ِقــِم اكُنا ِمْ آيا�تِ�ف ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ
َ

نَّ أ
َ

أ
أمــري أعجــب مــن أمــر أصحــاب الكهــف و الرقيــم)3).

ــاِرِف يِف  َي ــْنِ بِالصَّ ــَب َرْأُس اْلُحَس ــُه ُصِل ــْعبِِي  َأنَّ ــِن الشَّ ــٍف َع ــو خِمْنَ َرَوى َأُب
ــْم  ِ

ــوا ِبَربِّ َيــٌة آَمُ ــْم ِفْ ُ ْأُس َو َقــَرَأ ُســوَرَة اْلَكْهــِف إىَِل َقْولـِـهِ  ِإنَّ اْلُكوَفــِة َفَتنَْحنـَـَح الــرَّ
َو ِزْدانُهْ ُهى َفَلــْم َيِزْدُهــُم َذلـِـَك إاِلَّ َضــَااًل .

يــَن  ِ
َّ

ْعَمُ ال ــهُ  َو َســ�يَ ــَجَرِة ُســِمَع ِمنْ ــا َصَلُبــوا َرْأَســُه َعــَى الشَّ ُــْم َلمَّ ــٍر َأهنَّ َو يِف َأَث
 

َّ
َة ِإال ــوَن،   َو ُســِمَع َأْيضــًا َصْوُتــُه بِِدَمْشــَق َيُقــوُل  ال ُقَّ َقِلُ َقَلــٍب َي�فْ يَّ ُمْ

َ
ــوا أ َظَلُ

بــًا َفَقــاَل  َ حب
َ

ــا ع ِقــِم اكُنا ِمْ آيا�تِ�ف ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ
َ

نَّ أ
َ

ِبهلِل ،   َو ُســِمَع َأْيضــًا َيْقــَرُأ أ
ــِه. َزْيــُد ْبــُن َأْرَقــَم َأْمــُرَك َأْعَجــُب َيــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ

)1)  قّف شعري: أي قام من الفزع، الصحاح - قفف-. 
)2)  مقتــل الحســن عليــه الّســام اليب خمنــف: 175، و نقلــه العّامــة المجلــي يف 

.121 البحــار: 
)3) الثاقب يف المناقب، ص: 333.
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ْأِس  ــرَّ ــَد َكاَن لِل ــَى َيِزي ْأِس َع ــرَّ ــَل بِال ــا ُدِخ ــٍة- َلمَّ ــٍف يِف ِرَواَي ــو خِمْنَ ــال َأُب وق
ــِه َرْأُس  ــَل َعَلْي ــِذي ُحِ ــا ُنِحــَر اْلَجَمــُل الَّ ــٍب،  َو َلمَّ ــاَح َعــَى ُكلِّ طِي ــْد َف ــٌب َق طِي
ــَوْرُس  ــاَر اْل ــْنُ َص ــَل اْلُحَس ــا ُقتِ ،  َو َلمَّ ــرِبِ ــَن الصَّ ــرَّ ِم ــُه َأَم ــْنِ َكاَن َلْحُم اْلُحَس
ْرِض َحَجــٌر إاِلَّ َو  ــْمُس إىَِل َثَاَثــِة َأْســَباٍت )2) َو َمــا يِف اأْلَ )1)َدمــًا َو اْنَكَســَفِت الشَّ

ــٍة. ــنٍَة َكاِمَل ــيِّ إىَِل َس ــرْبِ النَّبِ ــْوَق َق ــْوٍم َف ــِه اْلِجــنُّ ُكلَّ َي ــْت َعَلْي ــُه َدٌم َو َناَح َت حَتْ
قاعدة الظاهر: يف الذين نزل فيهم القرآن 

ِقــِم  ْصحــاَب اْلَكْهــِف َو ارلَّ
َ

نَّ أ
َ

ــُد  - أ ْم َحِســْتَ -َيــا حُمَمَّ
َ

تفســر القمــي: َفَأْنــَزَل  أ
ا  َيــُة ِإَل اْلَكْهــِف َفــاُلا َر�بَّ�ف ْ �ت َوى الْ�فِ

َ
َتُهــْم َفَقــاَل ِإْذ أ بــًا ُثــمَّ َقصَّ ِقصَّ َ حب

َ
ــا ع اكُنا ِمْ آيا�تِ�ف

َأْصَحــاَب  إِنَّ   ــاِدُق الصَّ َفَقــاَل   ان َرَشــدا ْمِ
َ

ــْئ نَلــا ِمْ أ ــًة َو َهيِّ ْنــَك َرْحَ ُ َ
ــا ِمْ ل آ�تِ�ف

ِقيــَم َكاُنــوا يِف َزَمــِن َمِلــٍك َجبَّــاٍر َعــاٍت- َو َكاَن َيْدُعــو َأْهــَل  اْلَكْهــِف َو الرَّ
مَمَْلَكتـِـِه إىَِل ِعَبــاَدِة اأْلَْصنـَـاِم- َفَمــْن َلــْم جُيِْبــُه َقَتَلــُه- َو َكاَن َهــُؤاَلِء َقْومــًا ُمْؤِمنـِـَن 
ــَدْع  ــْم َي ــِة ُوَكَاَء- َوَل ــاِب اْلَمِدينَ ــُك بَِب َل اْلَمِل - َو َوكَّ ــزَّ َو َجــلَّ ــَه َع ــُدوَن اللَّ َيْعُب
ْيــِد- َوَذلِــَك  ــاِم- َفَخــَرَج َهــُؤاَلِء بِِحيَلــِة الصَّ ــى َيْســُجَد لِْلَْصنَ ــُرُج َحتَّ َأَحــدًا خَيْ
ــَع  ــْم- َو َكاَن َم ــْم جُيِْبُه ــْم َفَل ــوُه إىَِل َأْمِرِه ــْم- َفَدُع ــَراٍع يِف  َطِريِقِه وا بِ ــرُّ ــْم َم ُ َأهنَّ
ــُم اْلَكْلــُب َو َخــَرَج َمَعُهــم . وكذلــك أصحــاب الحســن  اِعــي َكْلــٌب َفَأَجاَبُ الرَّ

يف زمــن ملــك جبــار غاشــم.
التدبر يف سورة الكهف: 

ــوع  ــو رأس مقط ــن وه ــام الحس ــا االم ــق ب ــي نط ــات الت ــر يف  اآلي لنتدب
مرفــوع عــى القنــاة  أي الرمــح الطويــل. والتدبــر  يــأيت بعــد مرحلــة التفســر 

)1) الورس نبت أصفر يزرع باليمن له ثمر مغطاة بغدد حر ، فصار بلون الدم أحرا 
)2) أي ثاثة أسابيع.
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والتأويــل أي بعــد فهــم المعــاين والمصاديــق  مــن خــال المقارنــة بــن 
ــا  ــر كم ــو التفس ــر  ه ــس التدب ــر  ، ولي ــوه التدب ــد وج ــذا أح ــن  ، وه الحدث

ــر  . ــم الكث توه
ان أصحــاب الكهــف كانــوا مؤمنــن متخفــن يف زمــان كفــر وظلــم . 1

ــام  ــاب االم ــك أصح ــة، وكذل ــوا بالغرب ــع كافرفأحس ــر  ويف متم ــك كاف ومل
ــر،  ــم كاف ــك غاش ــر ومل ــع كاف ــر ومتم ــان كف ــن يف زم ــوا مؤمن ــن كان الحس

ــاء . ــم الغرب فه
ــث . 2 ــا حي ــا وزخرفه ــن يف الدني ــن الزاهدي ــوا م ــف كان ــاب الكه إن أصح

كانــوا وزراء الملــك، وكذلــك أصحــاب الحســن كانــوا زاهديــن يف الدنيــا اذ 
ــد الرياحــي، وحبيــب بــن  ــا كالحــر بــن يزي تركــو المناصــب وزخــارف الدني
مظاهــر االســدي، ومســلم بــن عوســجة، وغرهــم مــن رؤســاء العشــائر وَمــن 

لهــم منــازل حكوميــة وأجتماعيــة ودينيــة .
إن أصحــاب الكهــف هربــوا مــن حكومــة الكفــر والتجــؤوا اىل الكهــف . 3

ــوا  ــن هرب ــام الحس ــاب االم ــك أصح ــه، وكذل ــن  رحت ــم م ــم رب ــرش له لين
مــن كفــر الدولــة االمويــة ولجــؤو اىل الكهــف الحصــن وغيــاث المســتغيثن 
وملجــأ الهاربــن وهــو االمــام الحســن الن االمــام الرضــا يعــرف االمــا م 

بانــه الكهــف الحصــن.
ــه . 4 ــوا مملتك ــم رفض ــك الكافرلكنه ــوا وزراء المل ــف كان ــاب الكه إن أصح

وكفــره، وأبــوا  إال ان  يكونــوا وزراء  إمــام عــادل فتخــرب النبوءة بأهنــم وزراء االمام 
المهــدي  وســرجعون ،كذلــك أصحــاب الحســن فهــم الــوزراء يف دولتــه.  
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حتــدوا أكــرب ســلطان يف زماهنــم فــأراد  اهلل ان يعشــيوا أكثــر مــن زمــان  . 5
الســلطان  الجائــر و دولتــه بــل مجيــع ســاطن الكفــر فأماتــم اهلل ثــم أحياهم ثم 
يرجعــون مــع االمــام المهــدي، كذلــك االمــام الحســن وأصحابــه عاشــوا أكثــر 
 مــن زمــان القتلــة وأكثــر مــن زمان الســاطن وهــذا ماقالتــه الســيدة زينب
ــن وزراء  ــع الحس ــة م ــرجعون يف الرجع ــث س ــا( حي ــدرك أمدن ــه  الت )فوالل

ــوك االرض. ومل
ــِذي  ــِه الَّ ــَو اللَّ ــَدَك َف ــْد ُجْه ــَدَك َو اْجَه ــْد َكْي ــب:  ِك ــت  زين ــذا قال  ول
ــُغ  ــا َو اَل َتْبُل ــْدِرُك َأَمَدَن ــاِب اَل ُت ِة َو ااِلْنتَِخ ــوَّ ــاِب َو النُُّب ــِي َو اْلِكَت ــا بِاْلَوْح َفنَ رَشَّ
ــٌد َو  ــَك إاِلَّ َفنَ ــْل َرْأُي ــا َو َه ــَك  َعاُرَن ــُض َعنْ ــا َو اَل ُيْرَح ــو ِذْكَرَن ــا َواَل َتْمُح َغاَيَتنَ
الِــَم  ــُه الظَّ ــاِدي َأاَل َلَعــَن اللَّ ــاِدي اْلُمنَ اُمــَك إاِلَّ َعــَدٌد َو مَجُْعــَك إاِلَّ َبــَدٌد َيــْوَم ُينَ َأيَّ

ــاِدي . اْلَع
 ــْم َمْســِدا هْيِ ِخــَذنَّ َعَ تَّ ِهْ نَلَ ْمِ

َ
ُبــوا َع  أ يــَن َغَ

َّ
6. بنــوا عليهــم مســجدا اقَل ال

كذلــك االمــام الحســن واصحابــه بنــوا عليهــم مســجدا قالــت الســيدة  
ــِة اَل  ــِذِه اأْلُمَّ ــْن َه ــاٍس ِم ــاَق [ ُأَن ــاق ]ِميَث ــُه الميث ــَذ اللَّ ــْد َأَخ ــب  َوَلَق زين
ُــْم  ــَماَواِت َأهنَّ ــِة َو ُهــْم َمْعُروُفــوَن يِف َأْهــِل السَّ َتْعِرُفُهــْم َفَراِعنَــُة َهــِذِه اأْلُمَّ
ــَة َو  َج ــوَم اْلُمَرَّ ــِذِه اْلُجُس ــا َو َه ــَة َفُيَواُروهَنَ َق ــاَء اْلُمَتَفرِّ ــِذِه اأْلَْعَض ــوَن َه َمُع جَيْ
ــُرُه َو اَل  ــْدُرُس َأَث ــَهَداِء اَل َي ــيِِّد الشُّ ــَك َس ــرْبِ َأبِي ــفِّ َعَلمــًا لَِق ــَذا الطَّ ــوَن لَِه َينِْصُب
ــَياُع  ــِر َو َأْش ــُة اْلُكْف ــَدنَّ َأِئمَّ ــاِم َو َلَيْجَتِه ــاِل َو اأْلَيَّ َي ــُروِر اللَّ ــَى ُك ــُمُه َع ــو َرْس َيْعُف
ــّوا. ــُرُه إاِلَّ ُعُل ــورًا َو َأْم ــُرُه إاِلَّ ُظُه ــْزَداُد َأَث ــَا َي ــِه َف ــِوِه َو َتْطِميِس ــِة يِف حَمْ َاَل الضَّ

ــْم  ُ ــذاك ِإنَّ ــيحية آن ــة المس ــا لام ــل هداي ــف عام ــاب الكه 7.كان أصح
ــْم َو ِزْدانُهْ ُهى كذلــك االمــام الحســن وأصحابــه عامــل  ِ

ــوا ِبَربِّ َيــٌة آَمُ ِفْ
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ــة لامــة المســلمة وقــدوة صالحــو اقتــدى بــم. هداي
االمــام  أنصــار  كذلــك  للطغــاة،  تصــدوا   فقــد  عددهــم  قلــة  مــع   .8

للطغــاة. تصــدوا  عددهــم  قلــة  مــع    الحســن
االمــام  أصحــاب  كذلــك  الرجعــة،  أهــل  مــن  الكهــف  أهــل  إن   .9

إمامهــم. مــع  يرجعــون  اذ  الرجعــة  أهــل  مــن   الحســن
وا  بأصحــاب الرقيــم ألن الملــك كتــب أســماءهم عــى لــوح  10. ُســمُّ
  نحــاس ليخلــد ذكراهــم فُســموا أصحــاب الرقيــم، كذلــك االمــام الحســن
ــى  ــماؤهم ع ــت اس ــم  وكتب ــماء ابائه ــمائهم واس ــون باس ــاره معروف ــان أنص ف
الرقيــم ولــوح الزيــارة وكتبــت  اســماؤهم  عــى الرخــام وعــى صفائــح الذهب . 
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ْنَكِر َو  ُ ْ
ْوَن َعِن ال ْعُروِف َو َتْنَ َ ْ

وَن ِبل ُمُ
ْ

اِس َتأ ْخِرَجْت ِلَّ
ُ

ٍة أ مَّ
ُ

َر أ ْ ْنُمْ َخ�ي
ُ
ك

ُرُهُ  َ �ش
ْ
ك

َ
وَن َو أ ْؤِمُ ُ ْ

ُم ال ُ ْم ِمْ رًا َلُ ْ ْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخ�ي
َ
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ــت  ــاة وآتي ــت الص ــد أقم ــك ق ــهد أن ــد اهلل أش ــا عب ــا أب ــك ي ــام علي الس
الــزكاة وأمــرت بالمعــروف وهنيــت عــن المنكــر.

باإلمام تقام فريضة  المر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ــي  ــرآين االله ــرض الق ــذا الف ــم ه ــن اال ليقي ــام الحس ــرج االم ــا خ  م
العظيــم فريضــة تقــام بــا الفرائــض وهــي فريضــة االمــر بالمعــروف والنهــي 

ْعــُروِف  َ ْ
وَن ِبل ُمُ

ْ
ــاِس َتــأ ْخِرَجــْت ِلَّ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــَر أ ْ ْنــُمْ َخ�ي

ُ
تعــاىل ك قــال  اذا  المنكــر  عــن 

ــُم  ُ ِمْ ــْم  َلُ ــرًا  ْ َخ�ي َلــكاَن  اْلِكتــاِب  ْهــُل 
َ

أ آَمَ  َلْ  َو  ِبهلِل  ــوَن  ُتْؤِمُ َو  ْنَكــِر  ُ ْ
ال َعــِن  ــْوَن  َتْنَ َو 

 اِســُقن الْ�ف ــُرُهُ  َ �ش
ْ
ك

َ
أ َو  ــوَن  ْؤِمُ ُ ْ

ال
ــى أهــل القــرآن وأهــل  ــاب حت ــاب يشــمل كل أهــل الكت ــا أهــل الكت وهن

ــاب.  ــور أيضــا فهــم مــن  أهــل الكت ــل وأهــل الزب ــوراة وأهــل االنجي الت

الحســن و كانــت خطتــه وخارطتــه واضحــه  لقــد خــرج االمــام 
ــب  ــت لطل ــا خرج ــدًا إنم ــًا وال مفس ــرًا وال ظالم ــرج ارشا ًوال بط ــم اخ )اين ل
االصــاح يف أمــة جــدي أريــد أن آمــر بالمعــروف وأهنــى عــن المنكــر، فمــن 

قبلنــي بقبــول الحــق فهللأوىل بالحــق ومــن رد عــي اذا أصــرب حتــى يقــي اهلل 
بينــي وبــن القــوم بالحــق وهــو خــر الحاكمن وهــذه وصيتــي ومــا توفيقي اال 

بهلل عليــه توكلــت واليــه انيــب(.
كيــف طبــق االمــام الحســن آيــة االمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر؟

إن فريضــة االمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــه مــن الفرائــض 
بــل يقــول االمــام ســام اهلل عليــه اهنــا فريضــه تقــام بــا الفرائــض فلــوال األمــر 
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بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لمــا بقيــت رشيعــة اإلســام. 

ولمــا رأى االمــام الحســن اىل االســام وكيــف ُبــي بحاكــم مثــل يزيــد 
ــال  ــام( وق ــام الس ــى االس ــد فع ــل يزي ــم مث ــة  بحاك ــت األم ــال )اذا بلي فق
ألصحابــه: )اال تــرون اىل الحــق ال يعمــل بــه، واىل الباطــل ال يتناهــى عنــه(،  
فلذلــك خــرج االمــام الحســن يريــد االمــر بالمعــروف والنهــى عــن 

ــر.  المنك
رشوط المر بالمعروف والنهي عن المنكر 

االمامة من رشوط: االمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 1

اال ان مــن أهــم رشوط هــذه الفريضــة أن يقــوم بــا االمــام المعصــوم 
ألنــه هــو العــارف بالمعــروف كلــه، والعــارف بالباطــل كلــه، وال يشــك وال 
ــق،  ــذا ح ــر وه ــذا منك ــروف، وه ــذا مع ــبهه، يف ان ه ــه ش ــاب، و ال تصيب يرت
وهــذا باطــل لئــا يقــع االشــتباه يف تشــخيص المعــروف والمنكــر أو يف 
تطبيــق المعــروف او المنكر.ولــذا كانــت مــن أهــم رشوط اإلمامــة هــو االمــر 

ــر.  ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ْنَكــِر َو  ُ ْ
ــْوَن َعــِن ال ْعــُروِف َو َتْنَ َ ْ

وَن ِبل ُمُ
ْ

ــاِس َتــأ ْخِرَجــْت ِلَّ
ُ

ــٍة أ مَّ
ُ

ــَر أ ْ ْنــُمْ َخ�ي
ُ
قولــه ك

ــوَن ِبهلِل  آل عمــران 110. ُتْؤِمُ
قال الباقر: نحن هم، وقال الناس هي عامة يف المسلمن.

 قراءة اهل البيت

ــم يســمى علــم القــراءات هــذه القــراءة هــي  ــاك علــم يف القــرآن الكري هن
ــة يف علــم القــراءات ومــن ضمــن  موافقــه للقواعــد الســبعة والــرشوط الثاث
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القواعــد الســبعة للقــراءات هــو قــراءه الهمــزة وامهالهــا فانــك تقــرا أمــة  
ــة مــا هــي؟  ــا الــرشوط الثاث ــا هــذه موافقــه للقواعــد الســبعة وأم وأئمــة فهن
منهــا ان ينقــل النــص بســند صحيــح و انــه موافــق للعربيــة ولــو بوجــٍه،  وهــذه 
ــه للنحــو العــريب اذ  ــن العلمــاء وهــي موافق ــات متفــق عــى صحتهــا ب الرواي
 ــادق ــام الص ــك االم ــراءات. لذل ــذه  الق ــن ه ــده م ــراءة واح ــذه الق ان ه

ــاء؟  ــن و اوالد أنبي ــون النبي ــه يقتل ــر ام ــون خ ــف تك ــال كي ــرض ق يع

ــٍة« َيْقُتُلــوَن َأِمــَر  َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّــِه لَِقــاِرِئ َهــِذِه اآْلَيــِة »َخــْرُ ُأمَّ
ــا  ــْت َي ــَف َنَزَل ــُه َو َكْي ــَل َل  َفِقي ــِيٍّ ــَن َع ــْنَ ْب ــَن َو اْلُحَس ــَن َو اْلَحَس اْلُمْؤِمنِ
ــاِس« َأ اَل  ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّ ــْم َخــْرَ َأِئمَّ ــْت »ُكنُْت ــا َنَزَل َم ــاَل إِنَّ ــِه َفَق ــَن َرُســوِل اللَّ اْب

ْنَكــِر َو  ُ ْ
ــْوَن َعــِن ال ْعــُروِف َو َتْنَ َ ْ

وَن ِبل ُمُ
ْ

ــِه َلُهــْم يِف آِخــِر اآْلَيــِة َتــأ َتــَرى َمــْدَح اللَّ
ــدون يف االرض؟  ــه يفس ــر أم ــون خ ــف تك ــوَن ِبهلِل  كي ُتْؤِمُ

انمــا المقصــود بــذا هــم األئمــة خاصــه ســواء  قرأتــا أمــة  أو قراءتــا ائمــة 
فقــد )كان ابراهيــم أمــة(  وهــو إمــام وهــي عــى قــراءه أهــل البيــت و ال 

ُكــوُنا  ــًة َوَ�ــطًا تِلَ مَّ
ُ

ْ أ ُ
َعْلــاك ــذِلَ �بَ

َ
اشــكال فيهــا فــإن االمــام الصــادق قــرء َو ك

ــة. ــرة: 143، أي أئم ــهيدًا البق ْيــُمْ �شَ ُســوُل َعَ ــاِس َو َيُكــوَن ارلَّ ــَهداَء َعَ انلَّ �شُ
ــى  ــا عن ــه انم ــذا يف خلق ــل ه ــِن اهلل مث ــم َيْع ــة كا ل ــم الماضي ــع االم يف مجي

ــٍة  مَّ
ُ

ــَر أ ْ ْنــُمْ َخ�ي
ُ
ــال ك ــم اذا ق ــوه ابراهي ــم دع ــت له ــي وجب ــه الت ــا االئم ب

ــاِس و هــي )االمــة الوســط( وهــي )االمــه شــاهدة( عــى الخلــق  ْخِرَجــْت ِلَّ
ُ

أ
و هــي االمــه التــي تســتحق ان تكــون )آمــرًة بالمعــروف وناهًيــة عــن المنكــر( 

ــم(.  حيــث ان هــذه االمــه هــي )دعــوة ابراهي
ُكــوُنا  ــًة َوَ�ــطًا- تِلَ مَّ

ُ
ْ أ ُ

َعْلــاك ــذِلَ �بَ
َ
عــن أيب عبــد اهلل قــال  قــال اهلل: َو ك



178 .....................................................................  آيات االمام  الحسن 

143 البقــرة:   ــِهيدًا �شَ ْيــُمْ  َعَ ُســوُل  ارلَّ َيُكــوَن  َو  ــاِس   انلَّ َعَ  ــَهداَء  �شُ
ــن أ  ــن الموحدي ــة م ــل القبل ــع أه ــة مجي ــذه اآلي ــى ب ــت أن اهلل عن ــإن ظنن  ف
فــرى أن مــن ال جتــوز شــهادته يف الدنيــا عــى صــاع مــن تمــر يطلب اهلل شــهادته 
يــوم القيامــة و يقبلهــا منــه بحــرة مجيــع األمــم الماضيــة كا لــم يعــن اهلل مثــل 

ــٍة-  مَّ
ُ

ــَر أ ْ ْنــُمْ َخ�ي
ُ
هــذا مــن خلقــه، يعنــي األمــة التــي وجبــت لهــا دعــوة إبراهيــم  ك

ــاِس  و هــم األمــة الوســطى، و هــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس . ْخِرَجــْت ِلَّ
ُ

أ
وَن  ُمُ

ْ
ــاِس- َتــأ ْخِرَجــْت ِلَّ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــَر أ ْ ْنــُمْ َخ�ي

ُ
اهلل: ك اهلليف قــول  عــن أيب عبــد 

ْنَكــِر قــال: يعنــي األمــة التــي وجبــت لهــا دعــوة  ُ ْ
ــْوَن َعــِن ال ْعــُروِف َو َتْنَ َ ْ

ِبل
ــة  ــم األم ــا، و ه ــا و إليه ــا و منه ــث اهلل فيه ــي بع ــة الت ــم األم ــم، فه إبراهي

ــاس . ــت للن ــة أخرج ــر أم ــم خ ــطى و ه الوس
َاَلــِة  ــِذي َهَداَنــا ِمــَن الضَّ ــِه الَّ خطــب امــر المؤمنــن:  َو اْلَحْمــُد لِلَّ
ــا  َة َو َجَعَلنَ ــوَّ ــا النُُّب ــَل فِينَ ــَاِم َو َجَع ْس ــا بِاإْلِ ــنَّ َعَلْينَ ــى َو َم ــَن اْلَعَم ــا ِم َن َ َو َبرَّ

  ــاِس ْخِرَجــْت ِلَّ
ُ

ــٍة أ مَّ
ُ

النَُّجَبــاَء َو َجَعــَل َأْفَراَطنـَـا َأْفــَراَط اأْلَْنبَِيــاِء َو َجَعَلنـَـا َخــْرَ أ
ــْيئًا َو  ــِه َش ُك بِ ــرْشِ ــَه َو اَل ُن ــُد اللَّ ــِر َو َنْعُب ــِن اْلُمنَْك ــى َع ــُروِف َو َننَْه ــُر بِاْلَمْع َنْأُم
ــَفُع  ــا َنْش ــِهيٌد َعَلْينَ ُســوُل َش ــِه َو الرَّ ــَهَداُء اللَّ ــُن ُش ــًا َفنَْح ــِه َولِّي ــْن ُدونِ ــُذ ِم اَل َنتَِّخ
ــُه  ــْن َنْدُعــو َل ــُر لَِم ــا َو ُيْغَف ــُه َو َنْدُعــو َفُيْســَتَجاُب ُدَعاُؤَن ُع فِيَمــْن َشــَفْعنَا َل ــفَّ َفنَُش
 ــِه َفَلــْم َنــْدُع ِمــْن ُدونـِـِه َولِّيــا ان اهلل تعــاىل وصــف األئمــة ُذُنوُبــُه َأْخَلْصنـَـا لِلَّ

وَن  ِمُ
ْ

وَن ال ــاِجُ اِكُعــوَن السَّ ُحوَن ارلَّ ِ
ــا�ئ اِمــُدوَن السَّ

ْ
ــوَن الْعاِبــُدوَن ال ُ ا�ئِ�ب فقــال تعــاىل  اتلَّ

اهلِلبــراءة:112. وِد  ِلــُحُ ــوَن  ُ طف ا�فِ
ْ

ال َو  ْنَكــِر  ُ ْ
ال َعــِن  ــاُهَن  انلَّ َو  ْعــُروِف  َ ْ

ِبل
أ ال تــرى أنــه ال يصلــح أن يأمــر بالمعــروف إال مــن  قــد عــرف  المعــروف  
كلــه حتــى ال خيطــأ فيــه و ال يــزل ال ينســى و ال يشــك و ال ينهــى عــن المنكــر 
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ــم إال  ــدي و يأت ــد أن يقت ــوز ألح ــه و ال جي ــه و أهل ــر كل ــرف المنك ــن ع إال م
بمــن هــذه صفتــه و هــم الراســخون يف العلــم الذيــن قرهنــم اهلل بالقــرآن و قــرن 

ــم)1). القرآن ب
ان االئمــه هــم الذيــن يوضحــون االمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
ــه كان قــد اختلــط  ــه الخافــة ويف زمان ــذا ان امــر المؤمنــن لمــا جاءت ول
الحــق بالباطــل و المعــروف  بالمنكــر اختلــط فقــال )انــا الــذي فقعــت عــن 
الفتنــه( وكان هــو الفــاروق يفــرق الحــق عــن الباطــل،  كان ذلــك االمــام 
ــل  ــراِع مث ــت  ب ــة ابتلي ــح، وان األم ــد ذب ــام ق ــد االس ــا وج ــن لم الحس
ــن  ــوال الحس ــر( ول ــن المنك ــى  ع ــروف وأهن ــر بالمع ــد ان ام ــال )اري ــد ق يزي

ــرا. ــا وال منك ــا معروف ــا وال عرفن ــا وال باط ــا حق ــا عرفن لم
عدم خيانة النفس . 2

ــْص ِمــْن آَفــاِت  اِدُقَمــْن َلــْم َينَْســِلْخ َعــْن َهَواِجِســِه َو َلــْم َيَتَخلَّ َقــاَل الصَّ
ــاىَل َو  ــِه َتَع ــِف اللَّ ــْل يِف َكنَ ــْم َيْدُخ ــْيَطاَن َو َل ــِزِم الشَّ ــْم َيْ ــَهَواِتَا َو َل ــِه َو َش َنْفِس
ــُه إَِذا َلــْم  َأَمــاِن ِعْصَمتِــِه اَل َيْصُلــُح لِْلَْمــِر بِاْلَمْعــُروِف َو النَّْهــِي َعــِن اْلُمنَْكــِر أِلَنَّ
ــاُس  ــُع النَّ ــِه َو اَل َينَْتِف ــًة َعَلْي ــرًا َيُكــوُن ُحجَّ ــَر َأْم ــا َأْظَه َم ــِة َفُكلَّ َف ــِذِه الصِّ ــْن ِبَ َيُك
ــُن َأ  ــا َخاِئ ــُه َي ــاُل َل   َو ُيَق َســُمْ ُ �ف �فْ

َ
َســْوَن أ ــرِّ َو �تَ�فْ ــاَس ِبْل�بِ وَن انلَّ ُمُ

ْ
 َتــأ

َ
ــاىَل  أ ــاَل َتَع ــِه َق بِ

ــُه ِعنَاَنــك . ــَت َعنْ ــِه َنْفَســَك َو َأْرَخْي ــَت بِ ــا ُخنْ ُتَطالِــُب َخْلِقــي بَِم
الــكايف:  عــن االمــام الباقــر إِنَّ اأْلَْمــَر بِاْلَمْعــُروِف َو النَّْهــَي َعــِن اْلُمنَْكــِر 
ــا ُتَقــاُم اْلَفَراِئــُض َو َتْأَمــُن  َلَحــاِء َفِريَضــٌة َعظِيَمــٌة ِبَ َســبِيُل اأْلَْنبَِيــاِء َو ِمنَْهــاُج الصُّ
ــَن  ــَردُّ اْلَمَظالِــُم َو ُتْعَمــُر اأْلَْرُض َو ُينَْتَصــُف ِم ــلُّ اْلَمَكاِســُب َو ُت اْلَمَذاِهــُب  َو حَتِ

)1) بحار األنوار )ط - بروت(، ج 90، ص: 3.
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ــا  ــوا ِبَ اأْلَْعــَداِء َو َيْســَتِقيُم اأْلَْمــُر  َفَأْنِكــُروا بُِقُلوبُِكــْم َو اْلِفُظــوا بَِأْلِســنَتُِكْم َو ُصكُّ
ــَا  َعُظــوا َو إىَِل اْلَحــقِّ َرَجُعــوا َف ــإِِن اتَّ ــٍم َف ــَة اَلِئ ــِه َلْوَم ــوا يِف اللَّ ِجَباَهُهــمْ  َو اَل خَتَاُف

َــقِّ  ْ
ــِر ال ْ �ي َ عف ْرِض �بِ

َ ْ
ُغــوَن  يِف ال ْ ــاَس َو َي�ب ــوَن انلَّ يــَن َيْظِلُ ِ

َّ
ــِبيُل َعَ ال ــا السَّ َ َســبِيَل َعَلْيِهــْم ِإنَّ

ِلــٌم  الشــورى: 42 ُهنَالـِـَك  َفَجاِهُدوُهْم بَِأْبَدانُِكْم َو َأْبِغُضوُهْم 
َ

ــْم َعاٌب أ وئِلــَك َلُ
ُ

أ
بُِقُلوبُِكــْم َغــْرَ َطالِبـِـَن ُســْلَطانًا َو اَل َباِغــَن َمــااًل َو اَل ُمِريِديــَن بُِظْلــٍم َظَفــرًا َحتَّــى 
ــلَّ إىَِل  ــزَّ َو َج ــُه َع ــى اللَّ ــاَل َو َأْوَح ــِه َق ــَى َطاَعتِ ــوا َع ــِه َو َيْمُض ــِر اللَّ ــوا إىَِل َأْم َيِفيُئ
اِرِهــْم  ٌب ِمــْن َقْوِمــَك ِماَئــَة َأْلــٍف َأْرَبِعــَن َأْلفــًا ِمــْن رِشَ ُشــَعْيٍب النَّبـِـيِّ ص َأينِّ ُمَعــذِّ
اُر َفَمــا َبــاُل اأْلَْخَيــاِر  َو ِســتَِّن َأْلفــًا ِمــْن ِخَياِرِهــْم َفَقــاَل َيــا َربِّ َهــُؤاَلِء اأْلرَْشَ

ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ إَِلْيــِه َداَهنُــوا َأْهــَل اْلَمَعــايِص  َو َلــْم َيْغَضُبــوا لَِغَضبِــي. َفَأْوَحــى اللَّ

عدم خمالفة القوال لافعال . 3

ــاٍس إيِنِّ  ــَن َعبَّ ــا اْب ــاَل َي ــُه َفَق ــُه َعنْ ــاٍس َرِضَ اللَّ ــِن َعبَّ ــٌل إىَِل اْب ــاَء َرُج ــَل  َج ِقي
ْعــُروِف  َو َأهْنـَـى َعــِن اْلُمنَْكــِر َقــاَل َو َبَلْغــَت َذلـِـَك َقــاَل َأْرُجــو َقاَل  َ ْ

ْن  آُمَ ِبل
َ

ِريــُد أ
ُ

أ

ــِه َفاْفَعــْل َقــاَل َو َمــا ُهــنَّ  ــَش َأْن َتْفَتِضــَح بَِثــَاِث آَيــاٍت يِف ِكَتــاِب اللَّ إِْن َلــْم خَتْ

َســُمْ  َأْحَكْمــَت َهــِذِه  ُ �ف �فْ
َ

َســْوَن أ ــرِّ َو �تَ�فْ ــاَس ِبْل�بِ وَن انلَّ ُمُ
ْ

 َتــأ
َ

َقــاَل َقْوُلــُه َتَعــاىَل أ
ــًا  �ت ْ ــَر َم�ت ُ �ب

َ
َعــُلَن ك ْ �ف اآْلَيــَة َقــاَل اَل َقــاَل َفاْلَحــْرُف الثَّــايِن َقــاَل َو َقْوُلــهُ  ِلَ َتــُقُلَن مــا ال �تَ

َعــُلَن  َأْحَكْمــَت َهــِذِه اآْلَيــَة َقــاَل اَل َقــاَل. ْ �ف ْن َتــُقُلا مــا ال �تَ
َ

ــَد اهلِل أ ِعْ
َأْن  ُأِريــُد  ُشــَعْيٍبما  الِــِح  الصَّ اْلَعْبــِد  َقــْوُل  َقــاَل  الثَّالِــُث  َفاْلَحــْرُف   
ــُه  َأْحَكْمــَت َهــِذِه اآْلَيــَة َقــاَل اَل َقــاَل َفاْبَدْأ بِنَْفِســك )1) ْ َعْ ُ

ْنــاك
َ

ــُمْ ِإل  مــا أ َ اخِل�ف
ُ

أ

مثله وتأيت  خلق  عن  تنه  ال 
عظيم  فعلت  اذا  عليك  عــار 

)1) مموعة ورام، ج 2، ص: 11.
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وصّية احلسني ألخيه حممد بن احلنفّية

ثــّم دعــا الحســن بــدواة و بيــاض و كتــب هــذه الوصّيــة ألخيــه حممــد 
رض اهلّل عنه:  

ــن أيب  ــّي ب ــن ع ــن ب ــه الحس ــا أوىص ب ــذا م ــم ه ــن الرحي ــم اهلّل الرح بس
ــهد أن ال  ــن يش ــة، أّن الحس ــن الحنفّي ــروف باب ــد المع ــه حمم ــب إىل أخي طال
ــّق  ــاء بالح ــوله، ج ــده و رس ــدا عب ــه، و أّن حمم ــك ل ــده ال رشي ــه إاّل اهلّل وح إل
ــة و النــار حــّق، و أّن الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا،  مــن عنــد الحــّق، و أّن الجنّ
و أّن اهلّل يبعــث مــن يف القبــور، و أيّن لــم أخــرج أرشا و ال بطــرا و ال مفســدا و 

ْن  آُمَ 
َ

ِريــُد أ
ُ

ــة جّدي،أ ــاح يف أّم ــب االص ــت لطل ــا خرج ــا، و إّنم ال ظالم
ْعــُروِف   و أهنــى عــن المنكــر، و أســر بســرة جــّدي حممــد و أيب عــّي  َ ْ

ِبل
بــن أيب طالــب، فمــن قبلنــي بقبــول الحــّق فهلّل أوىل بالحــّق، و مــن رّد عــّي 
هــذا أصــرب حتــى يقــي اهلّل بينــي و بــن القــوم  بالحــّق ]و حيكــم بينــي و بينهم [
و هــو خــر الحاكمــن، و هــذه وصّيتــي يــا أخــي إليــك، و مــا توفيقــي إاّل بهلّل، 

عليــه توّكلــت و إليــه انيــب.

فقــد َعّبــد  االمــام الحســن الطريــق للســائرين وقــد ســاروا عــى هنــج 
الحســن إذ إنَّ االمــام شــخص المعــروف وشــخص المنكــر ونحــن 

ــه.  ــام اهلل علي ــه س ــائرون خلف ــع س بالتب

ولــذا فانــه ال يصــح ان يقــوم احــد باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
اال االمــام أو مــن علمــه االمــام. 

ولــذا عندنــا كتــاب كامــل يف الفقــه االســامي يســمى كتــاب االمــر 
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بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قــد جــاء االئمــه برشوطــه ومراتبــه فأمــا مــن 
اتقــن هــذه الــرشوط و هــذه المراتــب فلــه ان يقــوم باألمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر اال ومــن اهــم الــرشوط، ان يكــون االمــر بالمعــروف قــد عمــل 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قــد اهنــى نفســه عــن المنكــر، وإال ال يكــون 

كمــا قــال الشــاعر:  
مثله وتأيت  خلق  عن  تنه  ال 

عظيم  فعلت  اذا  عليك  عــار 



 أسئلة احللقة الثامنة عشرة 

س1:  ما هي الفريضة التي تقام با الفرائض؟ 
التــي ورد فيهــا فريضــة األمــر   اذكــر خطبــة اإلمــام الحســن  : س2 

المنكــر؟ عــن  والنهــي  بالمعــروف 
س3 :  ما هي رشوط فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

س4 :  ما القراءة الواردة عن االئمة يف هذ اآلية؟
س: مــا االعــراض الــذي ســجله اإلمــام الصــادق عــى العامــة يف تفســر 

هــذه اآليــة؟





احللقة التاسعة عشر

احلسني يف زبور داود 

   اِلُون ْرَض َيِرُثا ِعاِدَي الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ِر أ

ْ
ك ْعِد الِّ ُبِر ِمْ �بَ َتْبا يِف ازلَّ

َ
ْد ك َ َو لَ�ت

األنبياء: 105

*ماذا يوجد يف الزبور؟

ُبوُر؟ ْكُر، َو َما الزَّ *َما الذِّ

*ما تأويله قبل تنزيله

*و أما ما تأويله بعد تنزيله

*عقيدة الرجعة يف القرآن الكريم  

*أسئلة الحلقة التاسعة عرشة





 ماذا يوجد يف الزبور؟

ــاء  ــد و دع ــد و تمجي ــم و حتمي ــه ماح ــور داود في ــو زب ــور:  ه و الزب
ــد و  ــه توحي ــور في ــه الزب ــزل اهلل علي ــع داود و َأن ــبحن م ــال ُيس ــت الجب وُجعل
 و األئمــة و أمــر المؤمنــن تمجيــد و دعــاء، و أخبــار رســول اهلل
مــن ذريتهمــا، و أخبــار الرجعــة،  و القائــم عــى ذلــك قــال اهلل تعــاىل: 

  ُــوَن اِل الصَّ ِعــاِدَي  َيِرُثــا  ْرَض 
َ ْ
ال نَّ 

َ
أ ــِر- 

ْ
ك الِّ ْعــِد  �بَ ِمْ  ُبِر  ازلَّ يِف  َتْبــا 

َ
ك ــْد  َ لَ�ت َو 

كتبنــا بمعنــى أوجبنــا وكل مــا كتــب فهــو واجــب التحقــق، ومــن هنــا جــاء 
ــى  ــت ع ــاة كان ــام، ان الص ــم الصي ــب عليك ــل كت ــرآن، مث ــب يف الق ــظ كت لف

المؤمنــن كتابــا موقوتــا( كتابــا أي واجبــا. 
ُبِر  َتْبــا يِف ازلَّ

َ
ــْد ك َ ــاىَل  َو لَ�ت ــِه َتَع ــْوِل اللَّ ــْن َق ــَأَلُه َع ــُه َس ــِد اللَِّهَأنَّ ــْن َأيِب َعْب َع

.ــِر
ْ
ك الِّ ْعــِد  �بَ ِمْ 

ُبوُر؟ ْكُر، َو َما الزَّ َما الذِّ

ــِذي ُأْنــِزَل َعــَى َداُوَد َو ُكلُّ ِكَتــاٍب َنــَزَل  ُبــوُر الَّ ــِه، َو الزَّ ــَد اللَّ ْكــُر ِعنْ  َقــاَل الذِّ
َفُهــَو ِعنْــَد َأْهــِل اْلِعْلــِم َو َنْحــُن ُهــْم.

ــوح،  ــم والل ــرج اىل القل ــل أن خي ــه قب ــم الل ــه أي يف عل ــد الل ــود عن  المقص
وبعــد ذلــك كتــب اللــه مــا كان ومــا يكــون يف اللــوح وممــا كتــب وراثــة االرض 

. لامــام الحســن

عــن الصــادق: الكتــب كّلهــا ذكــر اهلّل ، فالذكــر لــه معــان متعــددة فهــو 
عــى وجــوه ، فالذكــر عنــد اهلل، والذكــر هــو اللــوح المحفــوظ، والذكــر هــي 

الكتــب كلهــا وهــي ذكــر اهلل مــن التــوراة واالنجيــل والزبــور والقــرآن.
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فــان اهلل ســبحانه وتعــاىل أخــرب نبيــه يف القــرآن انــه كتــب لمحمــد وآل حممــد 
كتابــا جزمــا ال خيــرم وال يتبــدل وهــو وراثــة االرض وهــو كنايــة عــن إقامــة 
دولــة العــدل االلهي،ولقــد كتبهــا لهــم يف اللــوح المحفــوظ ويف مجيــع الكتــب 
مــن صحــف آدم و نــوح وابراهيــم  اىل تــوراة موســى اىل زبــور داود اىل 
انجيــل عيســى واخــرا  يف قــرآن حممــد أن االرض يرثهــا عبــادي الصالحــون.

قال الشيخ أبو جعفر رحه اهلل  اعتقادنا يف اللوح و القلم أهنما ملكان .

قــال الشــيخ المفيــد رحــه اهلل اللــوح كتــاب اهلل تعــاىل كتــب فيــه مــا يكــون إىل 
نَّ 

َ
ــِر أ

ْ
ك ْعــِد الِّ ُبِر ِمْ �بَ َتْبــا يِف ازلَّ

َ
ــْد ك َ ــه  َو لَ�ت ــاىل يوضح ــه تع ــو قول ــة و ه ــوم القيام ي

ُــوَن  فاللــوح هــو الذكــر و القلــم هــو الــي ء الــذي  اِل ْرَض َيِرُثــا ِعــاِدَي الصَّ
َ ْ
ال

أحــدث اهلل بــه الكتابــة يف اللــوح و جعــل اللــوح أصــا ليعــرف المائكــة منه ما 
يكــون مــن غيــب أو وحــي  فــإذا أراد  اهلل تعــاىل أن يطلــع المائكــة عــى غيــب 
لــه أو يرســلهم إىل األنبيــاء بذلــك أمرهــم باالطــاع يف  اللــوح فحفظــوا 

منــه مــا يؤدونــه إىل مــن أرســلوا إليــه و عرفــوا منــه مــا يعملــون.
ما تأويله قبل تنزيله:  

ــْد  َ   و قــد جــاءت بذلــك آثــار عــن النبــي و عــن األئمــة  َو لَ�ت
ــر  ــراد بالذك ُــوَن   والم اِل ْرَض َيِرُثــا ِعــاِدَي الصَّ

َ ْ
نَّ ال

َ
ــِر أ

ْ
ك ْعــِد الِّ ُبِر ِمْ �بَ َتْبــا يِف ازلَّ

َ
ك

ــا أرادت  ــارة لم ــور، إن س ــود اآلن مذك ــد اليه ــي عن ــوراة الت ــوراة و يف الت الت
أن تــرب هاجــر فهربــت منــه فوصلــت إىل جربئيــل فبرشهــا بأنــه يولــد منهــا 

َتْبــا يِف 
َ
ــْد ك َ يف آخــر الزمــان اثنــا عــرش عظيمــا يرثــون األرض و قــال اللــه : َو لَ�ت

.    ُــوَن اِل الصَّ ِعــاِدَي  َيِرُثــا  ْرَض 
َ ْ
ال نَّ 

َ
أ ــِر 

ْ
ك الِّ ْعــِد  �بَ ِمْ  ُبِر  ازلَّ
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ما تأويله بعد تنزيله:  

بعــض االيــات جــاءت لتخــرب مــا ســيكون يف القــادم مــن االيــام مــن االمور 
ــي  ــاة النب ــه قــرآٌن يف حي ــزل في ــه أي ن ــه بعــد تنزيل المســتقبلية  وهــذا ممــا تأويل
ولكنــه أخبــار بالغيــب أنــه ســيتحقق الحقــا. فاألمــور التــي حدثــت يف عــر 
ــه و عليهــم الصــاة والســام(  النبــي و بعــده مــن غصــب آل حممــد )علي
حقهــم، و مــا وعدهــم اهلل مــن النر عــى أعدائهــم، و ما أخــرب اهلل به نبيــه )عليه 
ــار  ــه، و أخب ــم و خروج ــار القائ ــن أخب ــام( م ــاة و الس ــه الص ــى آل و ع

ْرَض َيِرُثــا 
َ ْ
نَّ ال

َ
ــِر أ

ْ
ك ْعــِد الِّ ُبِر ِمْ �بَ َتْبــا يِف ازلَّ

َ
ــْد ك َ الرجعــة، و الســاعة، يف قولــه: َو لَ�ت

ــَل   َقْب ُه بِاْلُحَســْنِ َ ــرشَّ ــِه َو َب ــَه َأْخــرَبَ َرُســوَل اللَّ ُــوَنَأنَّ اللَّ اِل ِعــاِدَي الصَّ
ــُه  ــا ُيِصيُب ُه بَِم ــرَبَ ــمَّ َأْخ ــِة ُث ــْوِم اْلِقَياَم ــِدِه إىَِل َي ــوُن يِف ُوْل ــَة َتُك َماَم ــِه- َو َأنَّ اإْلِ َحِْل
َماَمــَة يِف  َضــُه بِــَأْن َجَعــَل اإْلِ ِمــَن اْلَقْتــِل- َو اْلُمِصيَبــِة يِف َنْفِســِه َو ُوْلــِدِه- ُثــمَّ َعوَّ
ُه َحتَّــى َيْقُتــَل َأْعــَداَءُه  ْنَيــا- َو َينْــُرُ ُه إىَِل الدُّ ــُه ُيْقَتــُل ُثــمَّ َيــُردُّ َعِقبِــِه- َو َأْعَلَمــُه َأنَّ

  ْرِض
َ ْ
ِعُفا يِف ال ْ صف يــَن اْســ�تُ ِ

َّ
ــنَّ َعَ ال ْن َنُ

َ
َو َيْمِلَكــُه اأْلَْرَض َو ُهــَو َقْوُلــُه َو ُنِريــُد أ

ِعــاِدَي  َيِرُثــا  ْرَض 
َ ْ
ال نَّ 

َ
أ ــِر 

ْ
ك الِّ ْعــِد  �بَ ِمْ  ُبِر  ازلَّ يِف  َتْبــا 

َ
ك ــْد  َ لَ�ت َو  َقْوُلــُه:  اآْلَيــَة، 

ــُه َنبِيَّــُه َأنَّ َأْهــَل َبْيتـِـَك َيْمِلُكــوَن اأْلَْرَض- َو َيْرِجُعــوَن  َ اللَّ ُــوَن َفَبــرشَّ اِل الصَّ
ــم . ــوَن َأْعَداَءُه ــا َو َيْقُتُل ْنَي إىَِل الدُّ

ــة بحيــث ورد أن مــن  ــد الشــيعة االمامي ان عقيــدة الرجعــة مــن أهــم عقائ
أنكــر الرجعــة فليــس منــا أي ان اهــل البيــت يتــربؤون منــه 

ْجَعِة؟ َضا َيا َأَبا اْلَحَسِن َما َتُقوُل يِف الرَّ َقاَل  َقاَل اْلَمْأُموُن لِلرِّ

ــْرآُن َو  ــا اْلُق ــَق ِبَ ــالَِفِة َو َنَط ــِم السَّ ــْت يِف اأْلَُم ــْد َكاَن ــا اْلَحــقُّ َق َ ــاَل إهِنَّ  َفَق
ــالَِفِة  ــِم السَّ ــا َكاَن يِف اأْلَُم ــِة ُكلُّ َم ــِه َيُكــوُن يِف َهــِذِه اأْلُمَّ ــاَل َرُســوُل اللَّ ــْد َق َق
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ِة َو َقــاَل إَِذا َخــَرَج اْلَمْهــِديُّ ِمــْن ُوْلــِدي  ِة بِاْلُقــذَّ َحــْذَو النَّْعــِل بِالنَّْعــِل َو اْلُقــذَّ
ْســَاَم َبــَدَأ َغِريبــًا  َنــَزَل ِعيَســى اْبــُن َمْرَيــَم َفَصــىَّ َخْلَفــُه َو َقــاَل إِنَّ اإْلِ
ــِه ُثــمَّ َيُكــوُن َمــا َذا َقــاَل ُثــمَّ  َو َســَيُعوُد َغِريبــًا َفُطوَبــى لِْلُغَرَبــاِء ِقيــَل َيــا َرُســوَل اللَّ

. َيْرِجــُع اْلَحــقُّ إىَِل َأْهِلــِه اْلَخــرَبَ

ــِة  ْجَع ــرُّ يِف الرَّ ــْن َيُك َل َم ــوُل  إِنَّ َأوَّ ــِمْعنَاُه َيُق ــاال َس ــِه َق ــِد اللَّ ــْن َأيِب َعْب ِ َع
 َو َيْمُكــُث يِف اأْلَْرِض َأْرَبِعــَن َســنًَة َحتَّــى َيْســُقَط َحاِجَبــاُه  اْلُحَســْنُ ْبــُن َعــِيٍّ

ــِه)1)، ويف روايــة أربعمائــة ســنة. َعــَى َعْينَْي

تِنـَـا َوَلــْم  اِدُقَلْيــَس  ِمنَّــا َمــْن َلــْم ُيْؤِمــْن بَِكرَّ مــن ال حيــر الفقيــه َقــاَل الصَّ
ــَتِحلَّ ُمْتَعَتنَا)2). َيْس

عقيدة الرجعة يف القرآن:  

ولنذكر عقيدتنا يف الرجعة كما ذكرها الشيخ الصدوق رحه الله:  

قال الشيخ- رحه اهلّل- اعتقادنا يف الرجعة اهّنا حق.

ــْوِت  َ ْ
ُلٌف َحــَذَر ال

ُ
يــَن َخَرُجــوا ِمْ ِديــاِرِهْ َو ُهْ أ ِ

َّ
 َلْ َتــَر ِإَل ال

َ
1. و قــد قــال تعــاىل: أ

ْحــاُهْ   البقرة: 243.
َ

ــُم اهلُل ُمــوُتا ُثَّ أ َفــاَل َلُ
َكاَن َهــُؤاَلِء َســْبِعَن َأْلــَف َبْيــٍت، َو َكاَن َيَقــُع فِيِهــُم الطَّاُعــوُن ُكلَّ َســنٍَة، 
ِتِــْم، َو َيْبَقــى اْلُفَقــَراُء لَِضْعِفِهــْم. َفَيِقــُل   الطَّاُعــوُن يِف  َفَيْخــُرُج اأْلَْغنَِيــاُء لُِقوَّ
ِذيــَن ُيِقيُمــوَن: َلــْو  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن، َفَيُقــوُل الَّ ِذيــَن خَيُْرُجــوَن، َو َيْكُثــُر يِف الَّ الَّ
ــا  ــا أَلََصاَبنَ ــْو َأَقْمنَ ــوا: َل ــَن َخَرُج ِذي ــوُل الَّ ــوُن، َو َيُق ــا الطَّاُع ــا َأَصاَبنَ ــا َلَم َخَرْجنَ

)1) بحار األنوار )ط - بروت(، ج 53، ص: 64.
)2) م ، ن.
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ــْم. ــا َأَصاَبُ َكَم

َفَأمْجَُعــوا َعــَى َأْن خَيُْرُجــوا مَجِيعــًا ِمــْن ِدَياِرِهــْم إَِذا َكاَن َوْقــُت الطَّاُعــوِن، 
ــُم  ــْم َناَداُه ــوا ِرَحاَلُه ــا َوَضُع ــَى َشــطِّ َبْحــٍر، َفَلمَّ ــوا َع ــْم، َفنََزُل َفَخَرُجــوا بَِأمْجَِعِه
ِريــِق، َفَبُقــوا بَِذلـِـَك َمــا  ُة َعــِن الطَّ ــُه: ُموُتــوا، َفَماُتــوا مَجِيعــًا، َفَكنََســْتُهُم اْلَمــارَّ اللَّ

ــُه. َشــاَء اللَّ

ــْو  ــاَل: »َل ــا، َفَق ــُه إِْرِمَي ــاُل َل ــَل ُيَق اِئي ــي إرِْسَ ــاِء َبنِ ــْن َأْنبَِي ــيٌّ ِم ــْم َنبِ ــرَّ ِبِ ــمَّ َم ُث
ــَع  ــُدوَك َم ــاَدَك، َو َعَب ــُدوا ِعَب ــَاَدَك، َو َيِل ــُروا بِ ــْم َفَيْعُم ــا َربِّ أَلَْحَيْيَتُه ــْئَت َي ِش
ــاَل:  ــَك؟«. َق ــْم َل ــِه: »َأ َفُتِحــبُّ َأْن ُأْحِيَيُه ــاىَل إَِلْي ــهُ  َتَع ــُدَك«. َفَأْوَحــى اللَّ ــْن َيْعُب َم
ْنَيــا، ُثــمَّ  ــُه َو َبَعَثُهــْم َمَعــُه. َفَهــُؤاَلِء َماُتــوا َو َرَجُعــوا إىَِل الدُّ »َنَعــْم«. َفَأْحَياُهــُم اللَّ

ــْم. ــوا بِآَجالِِه َماُت

ينَّ ُيْحــِى 
َ

ــها اقَل أ ِ ي َمَّ َع  َقْرَيــٍة َو ِهَ اخِوَيــٌة َع  ُعُرو�ش ِ
َّ

ْو اَكل
َ

2. و قــال تعــاىل: أ
 َ َبْعــ�ف ْو 

َ
أ َيْومــًا  ْثــُت  َلِ اقَل  ْثــَت  َلِ  ْ َ

ك اقَل  َعَثــُه  �بَ ُثَّ  اعٍم  ِماَئــَة  اهلُل  ماَتــُه 
َ

فَأ َمْوِتــا  ْعــَد  �بَ اهلُل  ذِهِه 
َو  ِحــاِرَك  ِإل   ــْر  ُ طف ْ ا�ف َو  ْه  َســنَّ َي�تَ َلْ  َشاِبــَك  َو  َطعاِمــَك  ِإل   ــْر  ُ طف ْ َف�ف اعٍم  ِماَئــَة  ْثــَت  َلِ َبْ  اقَل  َيــْوٍم 
ــَن َلُ اقَل  َّ �ي َ �تَ�ب ــا  ْــًا فََلَّ َ

ِشــُزها ُثَّ َنْكُســوها ل �فُ�فْ ْيــَف 
َ
ــاِم ك ــْر ِإَل اْلِعطف ُ طف ْ ــاِس َو ا�ف ْجَعــَكَ آَيــًة ِلَّ نِلَ

يــٌر  البقــرة: 259. نَّ اهلَل َع  ُكِّ َشْ ٍء َقِ
َ

ــُم أ ْعَ
َ

أ
فهــذا مــات مائــة ســنة و رجــع إىل الدنيــا و بقــي فيهــا، ثــم مــات بأجلــه، و 

هــو عزيــر.

3. و قــال تعــاىل يف قصــة المختاريــن مــن قــوم موســى لميقــات رّبــه: ُثَّ 
ــُكُروَن البقــرة: 56. تَسشْ ــُمْ � ْعــِد َمْوِتــُمْ لََعلَّ ْ ِمْ �بَ ُ

َعْثنــاك �بَ
ــَرى  ــى َن ــهِ  َحتَّ ُق بِ ــدِّ ــوا: اَل ُنَص ــِه، َقاُل ــِمُعوا َكَاَم اللَّ ــا َس ــْم َلمَّ ُ ــَك َأهنَّ َو َذلِ
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ــِه  ــى- َعَلْي ــاَل ُموَس ــوا، َفَق ــمْ  َفَماُت ــُة بُِظْلِمِه اِعَق ــُم الصَّ ــَرًة،... َفَأَخَذْتُ ــَه َجْه اللَّ
اِئيــَل إَِذا َرَجْعــُت إَِلْيِهــْم؟«. َفَأْحَياُهــُم  ــوُل لَِبنِــي إرِْسَ ــا َأُق ــا َربِّ َم ــَاُم-: »َي السَّ
ُبــوا، َو َنَكُحــوا النَِّســاَء، َو ُولِــَد َلُهــُم  ــا، َفَأَكُلــوا َو رَشِ ْنَي ــُه َفَرَجُعــوا إىَِل الدُّ ــُه َل اللَّ

ــْم. ــوا بِآَجالِِه ــمَّ َماُت اأْلَْواَلُد، ُث

ْويت  ِبِإْذيِن  المائدة:110.  َ ْ
ِرُج ال حفْ 4. و قال اهلّل عّز و جّل لعيســى :َو ِإْذ �تُ

فجميــع الموتــى الذيــن أحياهــم عيســى- عليــه الّســام- بــاذن اهلّل رجعــوا إىل 
الدنيــا و بقــوا فيهــا، ثــّم ماتــوا بآجالهــم.

  ْســعًا ِ
ت َن َو اْزَداُدوا � �ي ِهــْم َثــاَث ِماَئــٍة ِســ�فِ ِ ُثــوا يِف كَْه�ف 5. و أصحــاب الكهــف  َلِ

الكهــف: 25.ّمــن بعثهــم اهلّل فرجعــوا إىل الدنيــا لَِيَتســاَئُلوا َبْينَُهــمْ ، و قّصتهــم 
ــة. معروف

 ْيقاظــًا َو ُهْ ُرُقٌد
َ

ْم أ ْحَســُبُ فــإن قــال قائــل: إّن اهلّل عــّز و جــّل قــال: َو �تَ
الكهــف:  18.

َعَثنــا  قيــل لــه: فإهّنــم كانــوا موتــى، و قــد قــال اهلّل تعــاىل: اقُلا يــا َوْيَلــا َمْ �بَ
ــك،  ــوا كذل ــس: 52.و إن قال ْرَســُلَن  ي ُ ْ

ْحــُن َو َصــَدَق ال ان ذها مــا َوَعَ ارلَّ َقِ ِمْ َمْ
فإهّنــم كانــوا موتــى. و مثــل هــذا كثــر، و قــد صــّح أّن الرجعــة كانــت يف االمــم 

الســالفة

ــالَِفِة،  ــِة ِمْثــُل َمــا َيُكــوُن يِف اأْلَُمــِم السَّ : »َيُكــوُن يِف َهــِذِه اأْلُمَّ َو َقــاَل النَّبـِـيُّ
ِة« )1) فيجــب عــى هــذا األصــل أن تكــون  ِة بِاْلُقــذَّ َحــْذَو النَّْعــِل بِالنَّْعــِل، َو اْلُقــذَّ

يف هــذه األّمــة رجعــة.

)1) رواه مرسا المصنّف يف كتاب الفقيه 1: 130 باب فرض الصاة ح 609.
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ــَم  ــُن َمْرَي ــى اْب ــَزَل ِعيَس ــِديُّ َن ــَرَج اْلَمْه ــُه إَِذا َخ ــا َأنَّ ــَل خُمَالُِفوَن ــْد َنَق 6. َو َق
َفَصــىَّ َخْلَفــهُ ، و نزولــه إىل األرض رجوعــه. إىل الدنيــا بعــد موتــه  ألّن اهلّل تعــاىل 

ــران: 55.   آل عم ُعــَك ِإَلَ ــَك َو را�فِ َوفِّ ــال: ِإينِّ ُمَ ق

َحًا  الكهف: 47.
َ

ْم أ ُ اِدْر ِمْ عف انُهْ فََمْ �فُ 7. و قال: َو َحَرْ

ا النمل: 83. ُب ِبآيا�تِ�ف ْن ُيَكذِّ اًج ِمَّ ٍة َفْ مَّ
ُ

ْحُرُ ِمْ ُكِّ أ و قال تعاىل: َو َيْوَم �فَ

فاليوم الذي حيرش فيه الجميع  غر اليوم الذي حيرش فيه فوج.

َعــُث اهلُل َمْ َيُمــوُت َبــى   ْ ــْم ال َي�ب ْياِنِ
َ

ْهــَد أ تَْســُموا ِبهلِل حبَ �
َ

 َو أ تعــاىل:   قــال  و   .8
ــة، و  ــي يف الرجع ــل: 38. يعن ــوَن  النح ــاِس ال َيْعَلُ ــَر انلَّ َ �ش

ْ
ك

َ
ــا َو لِكــنَّ أ ًّ ْيــِه َ��ت َوْعًا َعَ

ي َيْخَتِلــُفَن ِفــِه  النحــل: 39.و التبيــن  ِ
َّ

ــُم ال ــَن َلُ َب�يِّ ذلــك اّنــه يقــول تعــاىل:  ِلُ
ــا ال يف اآلخــرة. يكــون يف الدني

خاصــة  أعطــى  وقــد  للمأمــون   الرضــا االمــام  أكــده  مــا  وهــذا 
: حــق  إهنــا  بقولــه  الرجعــة  عــى  االســتدالل 

1. قد نطق با القرآن.

2. وجاءت با السنة.

3. وقد كانت يف األمم السالفة، يعني أهنا من السنن األلهية يف القرآن.



أسئلة احللقة التاسعة عشرة 

س1:  ما معنى )كتبنا(؟ 
س2: ما الزبور؟

س3: ماذا يوجد يف الزبور؟
س4: ما الذكر يف آية الزبور؟

س5: ما النبوءة التي أخرب با الزبور؟
س6: متى يملك االمام الحسن االرض؟

س7: ما عقيدتنا يف الرجعة؟
س8: اذكر بعض أدلة الرجعة من القرآن؟ 



احللقة العشرون

احلسني يف  آية الوراnة 

ِصٌد  �تَ ْ ْم ُم�ت ُ ْفِسِه َو ِمْ ْم ظاِلٌ نِلَ ْنُ ِ
َ

نا ِمْ ِعاِدان ف ْ يَن اْصَطَف�ي
َّ

ا اْلِكتاَب ال ْوَر�شْ�فَ
َ

ُثَّ أ

ر  فاطر: 32 ُل اْلَكب�ي ْ صف َ راِت ِبِإْذِن اهلِل ذِلَ ُهَ اْل�ف ْ َ�ي
ْ

ْم ساِبٌق ِبخل ُ َو ِمْ

*المقطع االول: ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتاَب
 *المقطع الثاين: الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا

 *)سنة الوراثة(  
  *)سنة االصطفاء(  

ــٌم لِنَْفِســِه َو ِمنُْهــْم ُمْقَتِصــٌد  َو ِمنُْهــْم ســابٌِق  *المقطــع الثالــث: َفِمنُْهــْم ظالِ
ــِه ذلِــَك ُهــَو اْلَفْضــُل اْلَكبــري. بِاْلَخــرْياِت بِــإِْذِن اللَّ

* زيارة وراث 
* اسئلة الحلقة العرشين 





المقطع االول: ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتاَب

يف  ســارية  الوراثــة  وأن  الكــربى  االمامــة   آيــات  مــن  اآليــة  هــذه  إن 
ــه االطهــار فقــد  ــي حممــد  وأهــل بيت ــار  مــن  النب المصطفــن االخي

ورثــوا مجيــع كتــب وعلــوم ومعاجــز األنبيــاء الســابقن 

ــة  يف  ــذه االي ــا له ــا كام ــار باب ــن الصف ــن حس ــد ب ــيخ حمم ــر الش ــد ذك وق
كتابــه بصائــر الدرجــات لمــا لهــا مــن أمهيــة فقــد أورد فيــه 15 حديثــًا، فقــال: 

والمعنــي بــه حممــد وآل حممــد  صلــوات اهلل عليهــم .

نــا  ْ يــَن اْصَطَف�ي ِ
َّ

ــا اْلِكتــاَب ال َ ْوَر�شْ�ف
َ

ــِة ُثَّ أ بصائــر الدرجــات:  َقــاَل: يِف َهــِذِه اآْلَي
َو  َعــِيٍّ  ُوْلــِد  يِف  َفِهــَي  َمــاُم  اإْلِ اِت  بِاْلَخــْرَ ــابُِق  السَّ َقــاَل  اآْلَيــَة   ِعــاِدان ِمْ 

َمــاُم. اِت اإْلِ ــابُِق بِاْلَخــْرَ َفاطَِمــَة، َقــاَل فِينَــا َنَزَلــْت َو السَّ

فماذا ورثوا؟ 

فقــد ورثــوا مجيــع كتــب وعلــوم ومعاجــز األنبيــاء الســابقن، وإليــك 
بعــض االدلــة :  

ــُه َنبِّيــًا إاِلَّ َأْعَطــاُه ِمــَن  َفعــْن َأيِب َجْعَفــٍر ]َعــْن َأبِيــهِ [ َقــاَل: َمــا َبَعــَث اللَّ
يــااًن  ْ ــاَل  �تِ�ب ــُه، َفَق ــِم ُكلَّ ــَن اْلِعْل ــاُه ِم ــُه َأْعَط  َفإِنَّ ــيَّ ــَا النَّبِ ــا َخ ــُه َم ــِم َبْعَض اْلِعْل
ــَدُه  ي ِعْ ِ

َّ
ْلاِح ِمْ ُكِّ َشْ ٍء،  َو اقَل ال

َ ْ
َتْبــا َلُ  يِف ال

َ
ِلــُكلِّ َشْ ء َو َقــاَل  لُِموَســى  َو ك

ــرِبْ َأنَّ ِعنْــَدُه ِعْلــَم اْلِكَتــاِب  َو اْلَمــنُّ اَل َيَقــُع ِمــَن  ــٌم ِمَ اْلِكتــاِب  َو َلــْم خُيْ ِعْ
نــا ِمْ  ْ يــَن اْصَطَف�ي ِ

َّ
ــا اْلِكتــاَب ال َ ْوَر�شْ�ف

َ
ــٍد  ُثَّ أ ــاَل لُِمَحمَّ ــِع، َو َق ــَى اْلَجِمي ــِه َع اللَّ

  ــًا   َربِّ ِزْديِن ِعْ ِعــاِدان َفَهــَذا اْلــُكلُّ َو َنْحــُن اْلُمْصَطَفــْوَن،  َو َقــاَل النَّبِــيُّ
ــِذي َلــْم َيُكــْن ِعنـْـَد َأَحــٍد ِمــَن اأْلَْوِصَيــاِء  تـِـي ِعنَْدَنــا ِمــَن اْلِعْلــِم الَّ َيــاَدُة الَّ َفِهــَي الزِّ
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ــا َو  ــا َو اْلَمنَاَي ــا اْلَبَاَي ــُم ِعْلُمنَ ــا فبهــذا اْلِعْل َن ــاِء َغْرِ ــِة اأْلَْنبَِي يَّ ــاِء َو اَل ُذرِّ َو اأْلَْنبَِي
 طــاب �فِ

ْ
ال ْصــَل  َ �ف

ــُه َأْوَرَثُهــُم اْلِكَتــاَب ِمــْن َبْعــِد  ــُه اْصَطَفــى آَل ِعْمــَراَن، َو َأنَّ َ َلُكــْم َأنَّ َفَقــْد َبــنَّ
ــُه اْصَطَفــى  ــاِب َأنَّ َ يِف اْلِكَت ــُدوَن بَِأْمــِرِه، ُثــمَّ َبــنَّ ــًة َيْ ــْم َأِئمَّ ُموَســى َو َجَعــَل ِمنُْه
، ُثــمَّ َقــاَل: يِف َهــِذِه  هــا ِمْ َبْعــ�ف ُ ــٌة َبْع�ف يَّ ُــْم ُذرِّ آَل إِْبَراِهيــَم َو آَل ِعْمــَراَن َو َأهنَّ
نــا ِمْ ِعــاِدان فاطــر،  32، َفِمنُْهــْم َيْعنـِـي آَل  ْ يــَن اْصَطَف�ي ِ

َّ
ــا اْلِكتــاَب ال َ ْوَر�شْ�ف

َ
ــِة ُثَّ أ اأْلُمَّ

ِذيــَن َذَكْرَنــا. ــًة َوَرَثــُة الَّ ــٍد َخاصَّ حُمَمَّ

 ويف هــذه الروايــة تفصيــات مهمــة منهــا أن اهلل جل وعا َمــّنّ عى حممد
َتْبــا 

َ
بجميــع العلــم، بينمــا أعطــى للنبيــاء بعــض العلــم فقــد قــال لموســى َوك

ْلاِح ِمْ ُكِّ َشْ ء، ومــن تفيــد التبعيــض، وقــال عــن آصــف بــن برخيــا 
َ ْ
َلُ   يِف ال

ــٌم ِمَ اْلِكتــاِب  و )مــن( تبعيضيــة  ــَدُه ِعْ ي ِعْ ِ
َّ

ويص نبــي اهلل ســليمان َو اقَل ال
أيضــا. بينمــا َمــنَّ اهلل عــى حممــد بالعلــم كلــه فقــال تبيانــا لــكل يشء، وقــال ُثَّ 
ــم يقــف  ــم ل ــاب. ث ــع الكت ــا اْلِكتــاَب  وااللــف واالم اســتغراقية أي مجي َ ْوَر�شْ�ف

َ
أ

ــم  ــادة ل ــًا وهــذه الزي ــادة يف العلــم فقــال  َربِّ ِزْديِن ِعْ ــده بــل طلــب الزي عن
ــاء واالوصيــاء ســابقًا. إضافــة لمــا ورثــوه مــن علــم وكتــب  تكــن عنــد األنبي

ومعاجــز االنبيــاء.

ــا  ــدًا َوِرَث ُســَلْيَماَن َوإِنَّ  َقــاَل َأُبــو َعْبــِد اللَّــِهَوِرَث ُســَلْيماُن داُوَد َو إِنَّ حُمَمَّ
ــوِر  ُب ــِل َوالزَّ ْنِجي ــْوَراِة َو اإْلِ ــَم التَّ ــا[ ِعْل ــده   ]إِنَّ ِعنَْدَن ــا عن ــدًا َو إن ــا حُمَمَّ َوِرْثنَ

َوتِْبَيــاَن َمــا يِف اأْلَْلــَواح .

ــَه َعــزَّ  ــٍد إِنَّ اللَّ عــن َأيِب َبِصــٍر َعــْن َأيِب َعْبــِد اللَّــِه َقــاَل: َقــاَل ِل َيــا َأَبــا حُمَمَّ
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ــْد َأْعَطــى  ــاَل َو َق ــدًا َق ــاُه حُمَمَّ ــْد َأْعَط ــْيئًا إاِلَّ َو َق ــاَء َش ــِط اأْلَْنبَِي ــْم ُيْع َو َجــلَّ َل
 : ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ تـِـي َقــاَل اللَّ ُحــُف الَّ ــدًا مَجِيــَع َمــا َأْعَطــى اأْلَْنبَِيــاَء َو ِعنَْدَنــا الصُّ حُمَمَّ
ُصُحــِف ِإْبراِهــَم َو ُمــوىس  األعــى: 19. ُقْلــُت ُجِعْلــُت فـِـَداَك ِهــَي اأْلَْلــَواُح  َقــاَل 

َنَعــْم.

ــِن  يِن َع ــرِبْ ــَداَك َأْخ ــُت فِ ــُه ُجِعْل ــُت َل ــاَل: ُقْل ِل َق ــِن اأْلَوَّ ــْن َأيِب اْلَحَس  وَع
ُهــْم؟ َقــاَل: َنَعــْم، ُقْلــُت: ِمــْن َلــُدْن آَدَم َحتَّــى اْنَتَهــى  النَّبِــيِّ ص َوِرَث النَّبِيِّــَن ُكلَّ

إىَِل َنْفِســِه؟ 

ٌد َأْعَلُم ِمنُْه. ُه َنبِّيًا إاِلَّ َو حُمَمَّ َقاَل: َما َبَعَث اللَّ

ــاَل:  ــِه، َق ــإِْذِن اللَّ ــى بِ ــي اْلَمْوَت ِي ــَم َكاَن حُيْ ــَن َمْرَي ــى اْب ــُت: إِنَّ ِعيَس ــاَل، ُقْل َق
ــِه ص  ــْر،ِ َو َكاَن َرُســوُل اللَّ َصَدْقــَت، َو ُســَلْيَماَن ْبــَن َداُوَد َكاَن َيْفَهــُم َمنْطِــَق الطَّ

ــاِزِل. َيْقــِدُر َعــَى َهــِذِه اْلَمنَ

 َقــاَل َفَقــاَل إِنَّ ُســَلْيَماَن ْبــَن َداُوَد َقــاَل لِْلُهْدُهــِد ِحــَن َفَقــَدُه َو َشــكَّ يِف َأْمــِرِه- 
ــاَل   ــِه َفَق ــَب َعَلْي ــَدُه َفَغِض ــَن َفَق ــَن  ِح �ي ا�ئِ�بِ ْم اكَن ِمَ الْعف

َ
ــْدُهَ أ َرى اْلُ

َ
َفــاَل مــا ِلَ ال أ

َمــا  إِنَّ  21 النمــل:   ــٍن �ي ُمِ ُســْلطاٍن  �بِ ــىنِّ  َ �تِ�ي
ْ

أ َلَ ْو 
َ

أ ــُه   َحنَّ َ ْذ�ب
َ َ
ل ْو 

َ
أ َشــِديدًا  َعاًب  ــُه  َّ �بَ�ف َعِّ

ُ َ
ل

ــَط  ــْم ُيْع ــا َل ــَي َم ــْد ُأْعطِ ــٌر َق ــَو َطاِئ ــَذا َو ُه ــاِء َفَه ــَى اْلَم ــُه َع ــُه َكاَن َيُدلُّ َغِضــَب أِلَنَّ
ــَياطُِن َو اْلَمــَرَدُة  ْنــُس َو اْلِجــنُّ َو الشَّ يــُح َو النَّْمــُل َو اإْلِ ُســَلْيَماُن َو َقــْد َكاَنــِت الرِّ
ــَه  ــْرُ َيْعِرُفــُه َو إِنَّ اللَّ ــَت اْلَهــَواِء َو َكاَن الطَّ َلــُه َطاِئِعــَن َو َلــْم َيُكــْن َيْعــِرُف اْلَمــاَء حَتْ
 ــْويت َ ْ

َ  ِبــِه ال مِّ
ُ
ْو ك

َ
ْرُض أ

َ ْ
َعــْت ِبــِه ال طِّ ُ ْو �ت

َ
بــاُل أ ِ

ْ
َرْت ِبــِه ال ِّ نَّ ُقــْرآاًن ُســ�ي

َ
َيُقوُل يِف ِكَتابـِـِه- َو َلْ أ

الرعد: 30

ــُع بـِـِه  ُ بـِـِه اْلِجَبــاُل- َو ُتَقطَّ ــِذي فِيــِه َمــا ُتَســرَّ َو َقــْد َوِرْثنـَـا َنْحــُن َهــَذا اْلُقــْرآَن الَّ
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ــَت اْلَهــَواِء َو إِنَّ يِف ِكَتــاِب  ــِه اْلَمْوَتــى َو َنْحــُن َنْعــِرُف اْلَمــاَء حَتْ َيــا بِ اْلُبْلــَداُن َو حُتْ
ــا  ــُه مِمَّ ــْأَذُن اللَّ ــْد َي ــا َق ــَع َم ــِه َم ــُه بِ ــْأَذَن اللَّ ــٌر إاِلَّ َأْن َي ــا َأْم ــَراُد ِبَ ــا ُي ــاٍت َم ــِه آلََي اللَّ

ــٍة يِف  َ ــَه َيُقــوُل: َو مــا ِمْ اغ�ئِ�ب ــُه َلنـَـا يِف ُأمِّ اْلِكَتــاِب إِنَّ اللَّ َكَتَبــُه اْلَماُضــوَن َجَعَلــُه اللَّ
يــَن  ِ

َّ
ــا اْلِكتــاَب  ال َ ْوَر�شْ�ف

َ
ــٍن  النمــل: .77ُثَّ اَقَل  ُثَّ أ �ي  يِف ِكتــاٍب ُمِ

َّ
ْرِض  ِإال

َ ْ
ــاِء َو ال السَّ

ــلَّ َو  ــزَّ َو َج ــُه َع ــا اللَّ ــَن اْصَطَفاَن ِذي ــُن الَّ ــر: 29.َفنَْح ــا ِمْ ِعــاِدان فاط اْصَطَفْين
ــِه تِْبَيــاُن ُكلِّ يَشْ ٍء. ــِذي فِي ــا َهــَذا الَّ َأْوَرَثنَ

يــَن 
َّ

اذن ماورثــوه هــو العلــم أي علــم  الكتــاب الــذي قــال فيــه َو َيــُقُل ال
  اْلِكتــاب ــُم  ِعْ ــَدُه  ِعْ َمْ  َو  َنــُمْ  ْ �بَ�ي َو  ــىن   ْ �بَ�ي ــهيدًا  �شَ ِبهلِل  ــى  

َ
ك ُقــْل  َســًا  ُمْ لَْســَت  وا  ــَرُ

َ
ك

الرعــد: 43
المقطع الثاين: الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا

 فمْن هم المصطفون؟ 

ِذيَن اْرَتَضاُهْم لِنَْفِسِه. ْفَوُة الَّ َما ُهُم الصَّ إِنَّ
ــُه َعنْــُه يِف [  ـاُس أِليَِب َبْكــٍر َدَخــَل َأُبــو َذرٍّ ]اْلِغَفــاِريُّ َرِضَ اللَّ ــا َباَيــَع النَـّ َلمَّ

ــراَن َعَ  ــاُس  ِإنَّ اهلَل اْصَطــى  آَدَم َو ُناًح َو آَل ِإْبراِهــَم َو آَل ِعْ ــا النَّ َ ــاَل َأيُّ ــِجِد َفَق اْلَمْس
ــٌم   َفَأْهــُل َبْيــِت َنبِيُِّكــْم ُهُم اآْلُل ِمْن  يــٌع َعِ ٍ َو اهلُل َسِ

هــا ِمْ َبْعــ�ف ُ ــًة َبْع�ف يَّ ــَن. ُذرِّ �ي ِ
َ

الْعال
 ــٍد ُة اْلَهاِدَيــُة ِمــْن حُمَمَّ ــَاَلُة ِمــْن إِْســَماِعيَل َو اْلِعــْرَ ْفــَوُة َو السُّ آِل إِْبَراِهيــَم َو الصَّ
ُهــْم َو َناُلــوا اْلَفِضيَلــَة ِمــْن  يُفُهــْم َفاْســَتْوَجُبوا َحقَّ َف رَشِ ــٍد ]فمحمــد[ رُشِّ َفبُِمَحمَّ
ــَماِء اْلَمْبنِيَّــِة َو اأْلَْرِض اْلَمْدِحيَّــِة َو اْلِجَبــاِل  ــٍد فِينـَـا[ َكالسَّ ِــْم ]َفَأْهــُل َبْيــِت حُمَمَّ َربِّ
ــَجَرِة  اِحَيِة َو النُُّجوِم اْلَهاِدَيِة َوالشَّ ــْمِس الضَّ اْلَمنُْصوَبــِة َو اْلَكْعَبــِة اْلَمْســُتوَرِة َو الشَّ

ِة اْلَمنُْبوَتــِة[ َأَضــاَء َزْيُتَهــا َو ُبــوِرَك َمــا َحْوَلَهــا )1). ْيُتوَنــِة ]النُُّبــوَّ الزَّ

)1) تفسر فرات الكويف، ص: 82
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سنة الوراثة:

 وســنة الوراثــة اجراهــا اهلل يف خلقــه  إذ جــرت يف الذريــة  ولهــذا قــال: 
 َبْعــ�ف ِمْ  هــا  ُ َبْع�ف ــًة  يَّ ُذرِّ

ــون  ــاء، وقان ــاء واالوصي ــة مــن األنبي ــة والمعنوي ــوا  الصفــات المادي فورث
ــرش. ــر، وإن رشًا ف ــرًا فخ ــة إن خ ــاٍر يف الذري ــة س الوراث

سنة االصطفاء:  

اضافــة اىل ســنة الوراثــة التــي هــي عامــة يف مجيــع البــرش، فــان اهلل جــل وعا 
اصطفــى ســالة طاهــرة نقيــة خالصــة خملصــة مــن ذراري األنبيــاء واالوصيــاء  
ــَوُة َو  ْف ــَم َو الصَّ ــْن آِل إِْبَراِهي ــُم اآْلُل ِم ــِت َنبِيُِّكــْم ُه ــُل َبْي كمــا قــال أبــو ذر: َفَأْه

.ــٍد ُة اْلَهاِدَيــُة ِمــْن حُمَمَّ ــَاَلُة ِمــْن إِْســَماِعيَل َو اْلِعــْرَ السُّ

لذلــك فليــس كل الذريــة معصومــة الن االيــة قســمت ذراري األنبيــاء اىل 
 فنــم ظــال نلفســه ثــاث فئــات وهــي موجــودة فعــا كمــا حدثنــا التاريــخ
ــة كمــا يف عبــد اهلل االفطــح  وهــذا لمــن ادعــى االمامــة لنفســه مــن دون رشعي
ابــن االمــام الصــادق أو جعفــر الكــذاب ابــن االمــام الهــادي، ومنهــم 
ــل  ــن نس ــادة م ــع الس ــم مجي ــوم وه ــام المعص ــن باالم ــذي آم صــد ال الق�ت

ــرات فهــم االئمــة صلــوات اهلل عليهــم. النبــي، أمــا الســابق بخل�ي

إذن ورث آل حممــد مجيــع مــا ورثــه جدهــم حممــٌد مــن علــم ومــن 
ــا لهــذه المــاكات وهــذه العلــوم  معجــزة ومــن كتــاب  وهــذا الحســن وارث

ــارة وراث. ــذا زي ــى ه ــل ع ــر دلي ــزات وخ والمعج
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المقطــع الثالــث: َفِمنُْهــْم ظالِــٌم لِنَْفِســِه َو ِمنُْهــْم ُمْقَتِصــٌد َو ِمنُْهــْم ســابٌِق 
ــري ــُل اْلَكب ــَو اْلَفْض ــَك ُه ــِه ذلِ ــإِْذِن اللَّ ــرْياِت بِ بِاْلَخ

 فهنا ثاث فئات من آل حممد البد من التمييز بينها: 

ــال   ــم ق ــة ث ــم األئم نــا ِمْ ِعــاِدان وه ْ يــَن اْصَطَف�ي ِ
َّ

ــا اْلِكتــاَب ال َ ْوَر�شْ�ف
َ

ُثَّ أ

ْفِســِه  مــن آل حممــد غــر األئمــة و هــو الجاحــد لإلمــام  َو  ــْم ظــاِلٌ نِلَ ْنُ ِ
َ

ف

ــو  ــراِت ِبــِإْذِن اهلِل   و ه ْ َ�ي
ْ

ــْم ســاِبٌق ِبخل ُ ــام  َو ِمْ ــر باإلم ــو المق ِصــٌد و ه �تَ ْ ــْم ُم�ت ُ ِمْ
اإلمام،)1)

ــاُم، َو اْلُمْقَتِصــُد  َم اِت اإْلِ ــابُِق بِاْلَخــْرَ ــاَل  الباقــر: السَّ ورد يف الــكايف: َق
ــاَم)2). َم ــِذي اَل َيْعــِرُف اإْلِ الِــُم لِنَْفِســِه الَّ ــاِم َو الظَّ َم اْلَعــاِرُف لإِْلِ

من أهم ما يؤيد الوراثة و االصطفاء هو زيارة وارث .

زيارة وراث 

ــَاُم َعَلْيــَك َيا َواِرَث ُنــوٍح َنبِيِّ  ــِه السَّ ــَامُ  َعَلْيــَك  َيــا َواِرَث  آَدمَ  َصْفــَوِة اللَّ السَّ
ــا َواِرَث  ــَك َي ــَاُم َعَلْي ــهِ  السَّ ــِل اللَّ ــَم َخِلي ــا َواِرَث إِْبَراِهي ــَك َي ــَاُم َعَلْي ــِه السَّ اللَّ
ــَاُم َعَلْيــَك  ــِه السَّ ــَاُم َعَلْيــَك َيــا َواِرَث ِعيَســى ُروِح اللَّ ــِه السَّ ُموَســى َكِليــِم اللَّ
ــِه  ــَاُم َعَلْيــَك َيــا َواِرَث َعــِيٍّ َويِصِّ َرُســوِل اللَّ ــِه السَّ ــٍد َحبِيــِب اللَّ َيــا َواِرَث حُمَمَّ
ــَة  ــا َواِرَث َفاطَِم ــَك َي ــَاُم َعَلْي ِضِّ السَّ ــرَّ ــِن ال ــا َواِرَث اْلَحَس ــَك َي ــَاُم َعَلْي السَّ

ــِهيد)3). يــُق الشَّ دِّ ــا الصِّ َ ــَاُم َعَلْيــَك َأيُّ ــِه السَّ ــِت َرُســوِل اللَّ بِنْ

)1) تفسر القمي، ج 2، ص: 209
)2)  الكايف )ط - اإلسامية(، ج 1، ص: 214،ح1

)3) كامل الزيارات، النص، ص: 207.



اسئلة احللقة العشرين 

س1: ذكرت اآلية ثاث فئات اذكرها وبن معانيها؟
س2: َمن هم المصطفون يف آية الوراثة؟

س3: ماذا ورث آل حممد من االنبياء، ادعم اجابتك بالنصوص؟
س4: ما الدليل عى أّن حممدًا أعلم من مجيع االنبياء؟

س5: أين جتري سنة الوراثة؟
س6: ما هي سنة االصطفاء وأين جرت؟

س7: هل يكون االصطفاء لجميع الذرية؟
س8: ما الدليل عى أن االمام الحسن ورث مجيع االنبياء؟ 





مسابقة الكتاب
أسئلة الفصل الول: العرش حلقات االوىل  )إختيارات(

س1 - ما معنى كرائم القرآن ؟  
أ- آيات المعاجز ب - آيات المناقب  ت - آيات الخصائص

س2 - َمن المعني بقطب القرآن ؟ 
أ - األنبياء والمرسلون ب - أمم االنبياء ت - والية أهل البيت

س3 - َمن المعني بالكلمة الطيبة ؟ 
أ - القول الطيب ب - العمل الطيب ت - االمام العادل

س4 - َمن المعني بالكلمة الخبيثة ؟
أ - القول الخبيث ب - العمل الخبيث  ت - االمام الجائر

س5 - قاعدة االيمان نازلة يف:  
أ - األنبياء والمرسلن  ب- االمام عي وأوالده  ت- كامها

س 6- قاعدة الكفر نازلة يف:  
أ- أعداء األنبياء  ب - أعداء عي  ت - كامها

س 7- قاعدة الخري نازلة يف:  
أ - األنبياء والمرسلن  ب - األنبياء والمرسلن وأشياعهم

ت - األنبياء والمرسلن واالئمة وأشياعهم
س 8- قاعدة  الرش نازلة يف:  

أ - أعداء االوصياء ب - أعداء األنبياء ت - كامها
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س 9- قاعدة الجنة نازلة يف:  
أ-  االبرار  ب- أهل االيمان  ت - كامها

س 10-  قاعدة الرش نازلة يف: 
 أ- الفجار ب- أهل الكفر  ت- كامها

س 11- أين ذكر اإلمام الحسني يف آية النور ؟ 
أ- نوٌر عى نور ب- المصباح ث - كامها

س  12- ما معنى الشجرة المباركة ؟  
أ- الحسن بن عي ب- ابراهيم الخليل ت- كامها

س 13- ال غربية وال رشقية تعني:  
أ- ال وهابية وال يودية ب- ال متطرفة وال نرانية

ت- ال يودية وال نرانية
س 14- اىل أي صنف تنتمي آية النور ؟ 

أ- قاعدة االيمان  ب- قاعدة الخر  ت- قاعدة الجنة
س 15- اين ذكر حممد يف آية النور ؟ 

أ-  المشكاة  ب - الزجاجة  ت - نور السموات واألرض
س 16- أين ذكرت فاطمة يف آية النور؟ 

أ- المشكاة  ب- الزجاجة ث - كامها
س 17- ما هو الصل القرآين لحديث )الحسني مصباح الهدى( ؟  

أ- مثل نوره كمصباح  ب- نوٌر عى نور  ث - يكاد  زيتها
 س 18- ماذا خلق الله  من نور حممد؟

أ- العرش  ب- نور السموات واألرض  ت- الكريس
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س19- ما ذا خلق الله من نور عي؟
أ- الحور  ب- نور السموات و األرض  ث - العرش والكريس

س 20- ماذا خلق الله من نور فاطمة؟
أ- نور المشارق والمغارب  ب- الكواكب  ت-  الكريس

س 21- ما ذا خلق الله من نور الحسن؟
أ-  اللوح والقلم  ب- الكريس  ت- العرش

س 22- ماذا خلق الله من الحسني ؟
أ- الحور العن  ب- الجنان  ت- كامها

س 23- ماهي السماء التي علمها الله الدم ؟
أ- أسماء األشياء كلها  ب- أسماء المائكة  ت- أسماء األئمة

س 24- متى بدأ دعاء التوسل ؟
أ- يف زمن آدم  ب- يف زمن إبراهيم  ت- يف زمن النبي حممد

س 25- ما معنى السماء الحسنى  ؟
أ- أسماء الله  ب- أسماء األئمة  ت- كامها

س 26- ما معنى اللحاد يف أسماءه ؟
أ- الكفر بأسمائه  ب- العدول عن أسماءه  ت- كامها

س 27- ما المقصود من الكلمات يف القرآن ؟
أ- األلفاظ القرآنية  ب- األئمة  ت- الكتب السماوية

س 28- ما معنى قوله )فأتمهن( ؟
أ- أحصاهن  ب- أكملهن  ت- أتمهن إىل المهدى

س 29- قال تعاىل )وجعلها كلمة باقية يف عقبه( من المقصود يف عقبه ؟
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 ب- الحسن بن عي   أ- النبي حممد
ت- عي بن ايب طالب
س 30- ماهي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ؟

أ- حممد وآل حممد  ب- األنبياء والمرسلن  ت- األئمة
س 31- ُعوض الحسني   بثاث ؟

أ - الشفاء يف تربته والرجعة معه والدعاء مستجاب حتت قبته
ب - االئمة من ذريته والشفاء يف تربته  والرجعة معه

ت- الشفاء يف الربة واالئمة من ذريته  والدعاء مستجاب حتت قبته
س 32- ما هو سبب نزول آية التطهري ؟

أ- حديث المباهلة  ب- حديث الكساء  ت- حديث المنزلة
س 33- أهل البيت هم

أ-  زوجات النبي مع أصحاب الكساء  ب- أعمام النبي وعماته
ت- أصحاب الكساء و االئمة

س- 34- ما معنى الرجس ؟
أ- النجاسة  ب- الشك والشبهة  ت- النجاسات المادية والمعنوية

س 35- مقام التطهري  له مرتبة
أ- االطاع عى الغيب  ب- االطاع عى الكتاب المكنون 

ت- كامها
س 36-  مقام أهل الذكر  له مرتبة:  

أ- معرفة التأويل  ت - العلم  ث - حر السؤال عنهم
س 37 -  ما نوع اإلرادة يف آية التطهري ؟
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أ- إرادة تكوينية  ب- إرادة ترشيعية  ت- إرادة  تكوينية وترشيعية
 س 38 -  آية المباهلة يف سورة ؟

أ ـ األحزاب : 66  ب ـ آل عمران :  61  ت ـ آل عمران :  71
س 39- سبب المباهلة كان يف موضوع؟

ب- اثبات والية عي أ- أثبات نبوة حممد
ت ـ نفي الولد عن الله

س 40 ـ كيف رد القرآن عىل شبهة النصارى يف عيسى ؟ 
أ ـ أثبات انه عبدالله  ب ـ أثبات انه كآدم  ت ـ إثبات انه نبي الله

س 41- ما المقصود من أبناءنا يف آية المباهلة ؟  
ب ـ مجيع األئمة  أ ـ أبناء رسول الله

ت ـ سبطي رسول الله
س 42- ما المقصود  من نساءنا يف آية المباهلة ؟

ت ـ فاطمة الزهراء ب ـ بنات النبي أ ـ نساء النبي
س 43- ما المقصود من أنفسنا يف آية المباهلة ؟ 

أي ذاته ت ـ مجيع األئمة ب ـ نفس النبي أ االمام عي
س 44- وردت آيات تثبت ان الحسن والحسني أبناء رسول الله ؟  

أ- آية المباهلة والتطهر ب- آية المباهلة والوالية  
 ت ـ آية المباهلة والذرية

س 45- آية المودة يف سورة ؟
أ- آل عمران :  29  ب- الشورى : 23  ت ـ النساء : 25

س 46- سبب نزول آية المودة ؟ 
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أ- ان النبي طلب أجرة عى دعوته
ب- تربع المهاجرون واالنصار بأجرة النبي

ت طلب مودة أهل بيته
ْيُتــُه َفــا َتْملُِكــوَن يل  ِمــَن  س 47- قــال  تعــاىل )َأْم َيُقوُلــوَن اْفــرَتاُه ُقــْل إِِن اْفرَتَ
ــِه َشــهيدًا َبْينــي  َو َبْينَُكــْم َو ُهــَو  ــُم بِمــا ُتفيُضــوَن فيــِه َكفــى  بِ ــِه َشــْيئًا ُهــَو َأْعَل اللَّ

حيــم ( الحقــاف: 8 ؟ اْلَغُفــوُر الرَّ
أ- ســبب نزولهــا ان المنافقــن يقولــون ان طلــب المــودة للقربــى  افــراء 

مــن النبــي
ب- ســبب نزولهــا إن المنافقــن يقولــون ان طلــب المــودة للقربــى  افــراء 

مــن اهــل البيت
ث - ســبب نزولهــا إن المنافقــن يقولــون ان طلــب المــودة للقربــى  افــراء 

مــن بنــي هاشــم
س 48- ما معنى المودة ؟

أ- المحبة  ب- الطاعة  ت ـ المحبة مع الطاعة
س 49- من هم القربى ؟

أ- أهل البيت  ب- المهاجرين واالنصار
ت-أهل البيت ونساء النبي

س 50- لماذا أوجب الله مودة آل حممد ؟
أ- لكي يكون فريضة واجبة من تركها آثم ب- الهنم أهل بيته

ت - الهنم عدل القرآن
س 51- ما معنى )ومن يقرتف حسنة( ؟
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أ- يرتكب  ب- التسليم لنا  ت ـ المحبة
ُقتَِلــت (  َذْنــٍب  بِــَأيِّ  اْلَمــْوُؤَدُة ُســئَِلْت  إَِذا  اللــه تعــاىل )َو  س 52- قــال 

9-8 التكويــر: 
أ - معنى الموءدة يعني المقتولة ب - يعني المودة ت - كامها

س 53- قــال تعاىل)َوَقَضْينــا إىِل  َبنــي  إرِْسائيــَل يِف اْلكِتــاِب َلُتْفِســُدنَّ يِف 
ا َكبــريا( اإلرساء : 4 َتــنْيِ َو َلَتْعُلــنَّ ُعُلــوًّ اْلَْرِض َمرَّ

أ- االفســاد األول قتــل أنبيــاء اللــه أشــياعا وأرميــا واإلفســاد الثــاين زكريــا 
وحيــي.

ب-  االفســاد األول قتــل أنبيــاء اللــه هــود وصالــح ، االفســاد الثــاين زكريــا 
وحيي.

ت ـ اإلفســاد األول قتــل أنبيــاء اللــه أشــياعا  وارميــا واإلفســاد الثــاين هــود 
وصالح.

س 54- )َوَقَضْينا إىِل  َبني  إرِْسائيَل( اإلرساء : 4
أ- نازلة يف بني إرسائيل تأويله قبل تنزيله

ب-  نازلة يف بني إرسائيل تأويله مع تنزيله
ت ـ نازلة يف بني إرسائيل يف تنزيله

س 55-  قــال تعاىل)َوَقَضْينــا إىِل  َبنــي  إرِْسائيــَل يِف اْلكِتــاِب َلُتْفِســُدنَّ يِف 
ا َكبــريا( اإلرساء : 4 َتــنْيِ َو َلَتْعُلــنَّ ُعُلــوًّ اْلَْرِض َمرَّ

أ- االفســاد األول قتــل عــي واالفســاد الثــاين طعــن الحســن والعلــو الكبر 
.قتل الحســن

ب- االفســاد األول قتــل حممــد واالفســاد الثــاين قتــل فاطمــة  والعلــو 
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.الكبــر قتــل المحســن
ت ـ االفســاد األول قتــل عــي واالفســاد الثــاين قتــل الحســن والعلــو الكبر 

.قتل الحســن
س 56- )َوَقَضْينا إىِل  َبني  إرِْسائيَل( اإلرساء : 4
أ- نازلة يف بني إرسائيل وجارية يف امة حممد

 ب- ظاهرها يف بني إرسائيل وباطنها يف امة حممد
ت ـ كامها

س 57- آية الميثاق نازلة يف:  
أ - نازلة يف بني إرسائيل وجارية يف الحسن

ب - نازلة يف بني إرسائيل وجارية  يف االئمة
ت - كامها صح

س 58- معنى )ال َتْسِفُكوَن ِدماَءُكم ( البقرة : 84
أ - ال تقتلوا أنفسكم  ب - ال يقتل بعضكم بعضا  ت - حرمة  االنتحار

ــْن ِدياِرُكــم (  ِرُجــوَن َأْنُفَســُكْم ِم س 59- آيــة )ال َتْســِفُكوَن ِدماَءُكــْم َوال ُتْ
البقــرة : 84  رشعــت 

أ - حرمة الدماء ب - حرمة الدماء واالعراض 
ت - حرمة الدماء واالعراض واألموال

س 60-  )الَّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهم(  الحج : 40 نزلت يف 
أ - يف الحسن ب - يف حزة وجعفر ت - كامها صح

س 61- ما هو سبب نزول آية الكف والقتال؟
أ - نزلت يف مكة حن تعرض المسلمون اىل األذى
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ب - نزلت يف المدينة حن تعرض المسلمون اىل عزوة بدر
ت - نزلت يف المدينة حن تعرض المسلمون اىل عزوة أحد

وا َأْيِدَيُكم ( النساء :  77 س 62- معنى )ُكفُّ
أ - كفوا ألسنتكم  ب - كفوا القتال  ت - كامها صحيح

س 63- آية الكف والقتال: 
أ- نزل الكف يف مكة والقتال يف المدينة

ب- نزل الكف يف زمن الحسن والقتال يف زمن الحسن
ت - كامها صحيح

س 64- ما معنى )َأَجٍل َقريب ( النساء: 77 ؟
ب - الصرب اىل زمن المهدي  أ - الصرب اىل زمن الحسن

ت - الصرب اىل زمن الرجعة
س 65- ما هو حكم الجهاد الدفاعي يف زمن الغيبة؟ 

أ - وجوب عيني  ب - وجوب كفائي  ت - وجوب تعيني
س 66- بعد مقتل االمام الحسني

أ- مأمورون بالكف  ب- مأمورون  بالقتال  ت- كامها صحيح
س 67- حكم الجهاد االبتدائي يف عص الغيبة ؟

أ- حرام  ب- واجب كفائي  ت- واجب عيني
س 68 - آية الكف والقتال نزلت يف الحسن والحسني

أ- فتكون تأويلها قبل تنزيلها ب- فتكون تأويلها بعد تنزيلها
ت- فتكون تأويلها مع تنزيلها

س 69- يف مكة نسخ 
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أ- القتال  ب- الكف  ت- كامها
س 70 - يف المدينة نسخ 

أ- القتال  ب- الكف  ت- كامها
ْينَــا  س 71 - ايــن ورد ذكــر االمــام الحســني )ع( يف هــذه اآليــة )َو َوصَّ

ْنســاَن بِوالَِدْيــِه إِْحســانًا( الحقــاف : 15  اإْلِ
أ- االنسان  ب- والديه  ت- احسانا

 س 72- اين هي اية محل االمام الحسني
ُه ُكْرها ُه َوْهنًا َعى  َوْهن  ب- َحََلْتُه ُأمُّ أ- ِ َحََلْتُه ُأمُّ

ت-  َفَحَمَلْتُه َفاْنَتَبَذْت بِِه َمكانًا َقِصيًّا
س 73- لماذا محلته كرها ؟

أ - ألهنا علمت انه سيقتل ب- ألهنا علمت انه سيموت
ت- ألهنا علمت انه سرجع
س 74- لماذا رضيت بحملة بعدما كرهت محلة ؟

أ- لعاطفة االمومة  ب- لعلمها بعظيم الثواب عند مقتله
ت- لعلمها بأن االمامة من ولدة

س 75- كان محلــه وفصالــه ثاثــون شــهرا فكــم كانــت مــدة محــل االمــام 
الحســني ؟

أ- ستة اشهر  ب - تسعة اشهر ت- سبعة اشهر
س 76- كم عمر االنسان اذا بلغ اشده ؟

أ -40 عاما  ب- 50 عاما  ت- 33 عاما
س 77- بماذا دعا االمام الحسني
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أ- واصلح ل ذريتي  ب- واصلح ل يف ذريتي
ت -واصلح ل من ذريتي

س 78- ورد يف دعاء الثالث من شعبان ثاث مصطلحات للرجعة؟
أ- الرجعة ، االوبة ، الكرة ب- الكرة ، الصيحة ، العودة

ت- االوبة ، الرجعة ، الصيحة
ــك (  الحقــاف : 15 ماهــي هــذه  س 79- )َربِّ َأْوِزْعنــي  َأْن َأْشــُكَر نِْعَمَت

النعمــة ؟
أ- نعمة االسام  ب- نعمة العلم  ت- نعمة الوالية واالمامة

س 80- ماهي الجهات الثاث التي واجهها النبي ؟
أ- المجوس واليهود والنصارى

ب - اليهود و النصارى و مرشكو العرب
ت - اليهود و النصارى و الصابئة

س 81-  )َوَجَعَلها َكلَِمًة باِقَية( الزخرف : 28 ما معنى الكلمة الباقية؟
أ - القرآن  ب - الرسالة  ت - االمامة

س 82 - لماذا علم الله سبحانه وتعاىل نبي الله ادم السماء
أ - ألنه أبو البرش  ب - ألنه اول األنبياء

ت - ألنه األسماء حمل االبتاء واالختبار
س 83 - مــن القائــل : )اذا نزلــت بكــم شــدة فاســتعينوا بنــا عــىل اللــه عــز 

ــِه اْلَْســماُء اْلُحْســنى  َفاْدُعــوُه ِبــا( ؟  وجــل وهــو قولــه تعــاىل )َو لِلَّ
ب - االمام الكاظم أ - االمام الصادق

ت - االمام الرضا
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س 84 - من الذي يقوم بتجهيز االمام المهدي ودفنه ؟
ت - الرسول  ب - االمام الحسن  أ - االمام عي

س 85 - أول من يرجع بعد االمام المهدي
ت - االمام الحسن ب - االمام الحسن أ - االمام عي

َة َعَلْيِهْم( اإلرساء : 6 س 86 - قال تعاىل )ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ
ب - رجعة االمام عي أ - رجعة االمام الحسن

ت - رجعة االمام الحسن
س 87 - من المقصود بالذبح )َوَفَدْيناُه بِِذْبٍح َعظيم ( الصافات : 107:  

ب - االمام الحسن أ - إسماعيل
ت - عبد الله والد النبي

س 88 - َذُكر مقتل االمام الحسني يف هذه اآلية ؟
أ -  )َوإِْذ َكَفْفُت َبني  إرِْسائيَل َعنَْك إِْذ ِجْئَتُهم ( المائدة : 110.
ب - )َسْل َبني  إرِْسائيَل َكْم آَتْيناُهْم ِمْن آَيٍة َبيِّنَة( البقرة : 211.

ــْن (  َت ــاِب َلُتْفِســُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّ ــَل يِف اْلِكت ــا إىِل  َبنــي  إرِْسائي ت - )َوَقَضْين
اإلرساء : 4.

س 89 - آية االطعام هي: 
أ - البقرة : 80 ب - ال عمران : 60 ت - االنسان : 8

ــم : 24  ــة( إبراهي ــًة َطيَِّب ــًا َكلَِم ــُه َمَث َب اللَّ ــَف َضَ ــَر َكْي ــْم َت س 90 - )َأ َل
ــا :   ــق عليه تنطب

أ - قاعدة الخر  ب - قاعدة المثل  ت - كامها
ــًة َكَشــَجَرٍة  ــًة َطيَِّب ــًا َكلَِم ــُه َمَث َب اللَّ س 91 - ايــن االمــام الحســني يف )َضَ
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ــماء( إبراهيــم :  24 ــٍة َأْصُلهــا ثابِــٌت َو َفْرُعهــا يِف السَّ َطيَِّب
أ - االصل الثابت

ب - الفرع السماوي
ت - الكلمة الطيبة

س 92 - ايــن كتــب حديــث المصبــاح )ان الحســني مصباح الهدى وســفينة 
النجاة(: 

أ - عى اللوح  ب - عى ساق العرش  ت - عى قوائم العرش
س 93 - اشتق اسم االمام الحسني من اسم الله تعاىل:  

أ - المحسن  ب - قديم االحسان  ت - الحسن
س 94 - بــأي قاعــدة اجــرى االمــام الصــادق ايــة الميثــاق عــىل االمــام 

  :الحســن
أ - قاعدة الظاهروالباطن  ب - قاعدة الجري  ت - كامها

س 95 - ما هو مقام االهلية: 
أ -ا مقام اهل البيت  ب - مقام اهل الذكر  ت - كامها

س 96 - معنى المباهلة: 
أ - المبادلة  ب - الماعنة  ت - المقابلة

س 97 -اشرتك أصحاب الكساء الخمس يف آيات: 
أ - التطهر والمباهلة والمودة ب - التطهر والمباهلة واالطعام

ت - التطهر والمباهلة والكلمات
س 98 - ما معنى االجر يف ايه المودة: 

أ - الخمس والفيء  ب - المحبة والطاعة  ت - كامها
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س 99 -قــال تعــاىل )َوإَِذا اْلَمــْوُءوَدُة ُســئَِلْت * بـِـأّي َذْنــٍب ُقتَلــْت( التكويــر 
9- 8 :

أ - نزلت يف البنت الموءودة  ب - نزلت يف قتل االئمة واشياعهم
ت - كامها

 س 100 - )َو َقَضْينــا إىِل  َبنــي  إرِْسائيــَل يِف اْلكِتــاِب َلُتْفِســُدنَّ يِف اْلَْرِض 
ــريا(  اإلرساء :  4 ا َكب ــوًّ ــنَّ ُعُل ــنْيِ َو َلَتْعُل َت َمرَّ

أ - تطلق عليها قاعدة اياك عني واسمعي ياجاره
ب - تطلق عليها قاعدة الظاهر والباطن

ت - كامها صحيح



مسابقة الكتاب
أسئلة الفصل الثاين: العرش حلقات الثانية  )إختيارات(

وا َأْيِدَيُكم ( النساء: 77 س 1- قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ
أ- نزل الكف عن القتال يف المدينة.
ب- نزل الكف عن القتال يف مكة.

ت- نزل الكف عن القتال يف بعد فتح مكة.
وا َأْيِدَيُكم ( النساء : 77 س 2 - قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ

ب- نازلة يف االمام الحسن  أ- نازلة يف االمام الحسن
ت- نازلة يف االمامن الحسنن

وا َأْيِدَيُكم ( النساء : 77 س 3 - قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ
أ- امرهم الله بالكف لكن اهل مكة طالبوا بالقتال

ب-  امرهم الله بالكف لكن أصحاب االمام الحسن طالبوا بالقتال. 
ت- كامها

وا َأْيِدَيُكم ( النساء : 77 س 4 - قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ
أ- نازلة يف النبي  ب- جارية يف االمام الحسن  ت - كامها

وا َأْيِدَيُكم ( النساء : 77 س5 - قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ
أ- نازلة يف النبي فهي من باب تأويلها قبل تنزيلها

ب- نازلة يف االمام الحسن فهي من باب تأويلها بعد تنزيلها
ت- كامها

وا َأْيِدَيُكم ( النساء : 77 س 6 - قال تعاىل )َأ َلْم َتَر إىَِل الَّذيَن قيَل َلُهْم ُكفُّ
أ- نازلة يف االمام الحسن
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ب- جارية يف االئمة  من بعد الحسن  ت- كامها
ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقتال ( البقرة : 246 س 7 - قال تعاىل )َفَلمَّ

أ- نازلة يف النبي يف المدينة
ب- نازلة يف النبي يف مكة  ت- كامها
ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقتال ( البقرة : 246 س 8 - قال تعاىل )َفَلمَّ

أ- ناسخة يف المدينة ب- منسوخة يف مكة  ت- كامها
س 9- ما هو حكم الجهاد االبتدائي يف زمن الغيبة ؟

أ- واجب عيني  ب- واجب كفائي  ت- غر واجب
س- 10- ما هو حكم الجهاد الدفاعي ؟

أ- واجب عيني  ب- واجب كفائي  ت- واجب ختيري
ــىل   ــَه َع ــوا َو إِنَّ اللَّ ــْم ُظلُِم ُ ــوَن بَِأنَّ ــَن ُيقاَتُل ــاىل )ُأِذَن لِلَّذي ــه تع س 11- قول

ــج : 39 . ــر( الح ــْم َلَقدي ِه َنْصِ
أ- نازلة يف حممد فقد ظلم

ب- نازلة يف االمام الحسن فقد ظلم  ت- كامها
ــىل   ــَه َع ــوا َو إِنَّ اللَّ ــْم ُظلُِم ُ ــوَن بَِأنَّ ــَن ُيقاَتُل ــاىل )ُأِذَن لِلَّذي ــه تع س 12- قول

ــج : 39  ــر( الح ــْم َلَقدي ِه َنْصِ
أ- نازلة يف عي وجارية يف الحسن

ب- نازلة يف الحسن وجارية يف عي ت- كامها
س 13- ما معنى قاعدة الجري ؟

أ- ان اآلية نازلة يف قوم جارية يف قوم اخرين
ب- كما جرت يف الماضن فهي جارية يف الباقن  ت- كامها
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س 14- قاعدة الجري جتري كجري الليل والنهار والشمس والقمر 
أ- بمعنى ان القران يف نزول مستمر

ب- بمعنى ان القران جاري يف وجوه متعددة ت- كامها
ــىل   ــَه َع ــوا َو إِنَّ اللَّ ــْم ُظلُِم ُ ــوَن بَِأنَّ ــَن ُيقاَتُل ــاىل )ُأِذَن لِلَّذي ــه تع س15- قول

ِهــْم َلَقديــر( الحــج 39. َنْصِ
أ- ان المنصور هو الحسن والنارص هو المهدي

ب- ان المنصور هو المهدي النارص هو الحسن ت- كامها
س 16- قال تعاىل )الَّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم بَِغرْيِ َحق ( الحج 40

أ- نازلة يف عي وحزة وجعفر وجارية يف الحسن
ب-  نازلة يف عي وحزة وجعفر وجارية يف االئمة
ت- نازلة يف االمام الحسن وجارية عى يف االئمة

ــماُء َواْلَْرُض َو مــا كاُنــوا ُمنَْظريــن (   س 17- )َفمــا َبَكــْت َعَلْيِهــُم السَّ
الدخــان : 29

أ- استدل بمنطوقها عى بكاء السماء واألرض عى الحسن
ب- استدل بمفهومها عى بكاء السماء واألرض عى الحسن

ت- كامها
س 18- وما بكت السماء والرض إال عىل:  

 أ- حييى وابيه زكريا والحسن
ب- حييى بن زكريا والحسن ع  ت- كامها

س 19- كم سماء بكت عىل االمام الحسني ؟
ماُء َواأْلَْرُض( الدخان : 29 أي سماء الدنيا.   أ- اآلية تقول )َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
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ب- سبع سماوات       ت- سبع سماوات وسبع ارضن
س 20- ورد ذكر فضل زيارة االمام الحسني يف كتاب

أ- كامل الزيارات للشيخ المفيد  ب- كامل الزيارات للشيخ الصدوق
ت- كامل الزيارات للشيخ ابن قولويه

س 21- كيف بكت السماء عىل الحسني بن عي ؟
أ- أربعن يومًا تطلع الشمس حممره وتغرب حممره

ب- سنة  تطلع الشمس حممره وتغرب حممره ت- كامها
  :س 22- مجيع الخائق بكت عىل االمام الحسني

أ- االنس والجان ب- الطر والوحش ت- كامها
س 23- ممن بكى عىل االمام الحسني

أ- أربعن الف ملك يبكون عى الحسن
ب- سبعن الف ملك يبكون عى الحسن ع  ت- كامها

س 24- مــا هــي القاعــدة؟ التــي تطبــق عــىل قولــه تعــاىل )َفمــا َبَكــْت َعَلْيِهُم 
ــماُء َواْلَْرُض( الدخان : 29 السَّ

أ- قاعدة الظاهر والباطن  ب- قاعدة الرغيب والرهيب
ت- قاعدة المنطق والمفهوم

 س 25- ما اسم الكتاب الذي ذكر فضل زيارة االمام الحسني
أ - الخصائص الحسينية  ب- كامل الزيارات  ت- الكايف

س 26 - ما الفرق بني التفسري والتأويل ؟
أ- التفسر بيان داللة النص والتأويل بيان مصاديق النص

ب- بالعكس  ت- التفسر للظاهر والتأويل للباطن
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ــُه إاِلَّ بِاْلَحــق (  َم اللَّ س 27- قــال تعــاىل )َو ال َتْقُتُلــوا النَّْفــَس الَّتــي  َحــرَّ
  :33  : اإلرساء 

أ- أي العدل ب- أي القسط
ت- أي بالدليل عى االستحقاق القتل لجناية او كبرة

س 28- قــال تعــاىل )َوَمــْن ُقتِــَل َمْظُلومــًا َفَقــْد َجَعْلنــا لَِولِيِّــِه ُســْلطانا( 
اإلرساء : 33 مــن هــو الــويل ؟

أ- هو ول الدم تفسرًا ب- وهو االمام المهدي تأويًا ت- كامها
ــِه ُســْلطانا(اإلرساء : 33 مــا معنــى  س 29- قــال تعــاىل )ً َفَقــْد َجَعْلنــا لَِولِيِّ

)ســلطانًا( ؟
أ- السلطان هو القوة ب- السلطان هو العلم

ت- السلطان هو السلطان عى القاتل
ــُه كاَن َمنُْصــورا( اإلرساء : 33   ْف يِف اْلَقْتــِل إِنَّ س 30- قــال تعــىل )َفــا ُيــْسِ

مــن هــو المنصور؟
ب- المنصور االمام عي أ- المنصور هو االمام الحسن

ت- المنصور هو االمام المهدي
س 31- قــال تعــاىل )َو َمــْن ُقتـِـَل َمْظُلومــا( اإلرساء : 33 مــا معنــى المظلوم 

؟
ب- المظلوم هو االمام عي  أ- المظلوم هو االمام الحسن 

ت- المظلوم هو األئمة
ْف يِف اْلَقْتِل( اإلرساء : 33 س 32- قال تعاىل )َفا ُيْسِ

أ- قراءة اهل البيت بالضم  )فا يرُف(
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ب- قراءة اهل البيت بالسكون  )ال يرْف(
ت- قراءة اهل البيت بالفتح )فا يرَف(

االمــام  قتلــة  ذراري  قتــل  )عــج(  المهــدي  االمــام  ظهــر  اذا   -33 س 
  لحســن ا

 أ- ألهنم من نسل القتلة  ب- ألهنم رضوا بفعل ابائهم
ت- ألهنم حياربون االمام

س 34- قاعدة الرايض رشيك القاتل دليلها من القران يف قوله تعاىل: 
 أ-  )َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى ( األنعام :  164

ُْم بَِذْنبِِهم ( الشمس :  14 ُبوُه َفَعَقُروها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُّ ب-  )َفَكذَّ
ْف يِف اْلَقْتل ( اإلرساء :  33 ت- )َفا ُيْرِ

س 35- قراءة اهل البيت )فا يسُف( بالضم معناها
 أ- بمعنى جتاوز الحد يف القتل ب- بمعنى النهي عن قتل غر قاتله

ت- بمعنى ال يكون قتلُه رسفًا
س 36- قراءة )فا يسف( بالسكون

أ- بمعنى جتاوز الحد يف القتل  ب- بمعنى النهي عن قتل غر قاتله
ت- بمعنى ال يكون  قتلُه مرفًا

 س 37- يف زيــارة االمــام الحســني لعــن االمــام االمــة التــي قتلتــُه 
والمــة التــي ســمعت بقتلــه فرضيــت بــه ، لمــاذا ؟

أ- ألن االمة السامعة كالقاتلة  ب- ألن االمة السامعة الراضية كالقاتلة
ت- ألن االمة السامعة كالراضية

س 38- من هو ويل الدم؟
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أ- اي صاحب الدم  ب- ابن المقتول أو حفيده  ت- الحاكم الرشعي
س 39- جاء الوعد االلهي بنصة االمام الحسني يف قوله تعاىل

ْنيــا َو َيــْوَم َيُقــوُم  ذيــَن آَمنُــوا يِف اْلَحيــاِة الدُّ ــا َلنَنْــُرُ ُرُســَلنا َو الَّ أ- ) إِنَّ
51  : غافــر  اأْلَْشــهاد( 

ْف يِف اْلَقْتــِل  ب- )َو َمــْن ُقتـِـَل َمْظُلومــًا َفَقــْد َجَعْلنــا لَِولِيِّــِه ُســْلطانًا َفــا ُيــْرِ
ــُه كاَن َمنُْصــورا( اإلرساء :  33 إِنَّ

ِه َو اْلَفْتح (  النر :  1 ت-  )إِذا جاَء َنْرُ اللَّ
ــُصُ  ــا َلنَنْ ــاىل  ) إِنَّ ــه تع ــو يف قول ــن آمن ــه والذي ــود بقول ــا المقص س 40- م

ــر : 51 ــهاد( غاف ــوُم اْلَْش ــْوَم َيُق ــا َو َي ْني ــاِة الدُّ ــوا يِف اْلَحي ــَن آَمنُ ــَلنا َو الَّذي ُرُس
أ- هو امر المؤمنن  ب- عامة الناس  ت- عامة المسلمن
س 41- )انا لننص رسلنا يف الحياة الدنيا( ما المقصود بالحياة الدنيا ؟

أ- سيكون النر الدنيا ب- سيكون النر يف اآلخرة
ت- سيكون النر يف الرجعة

ادَِفة( النازعات 7-6 اِجَفُة * َتْتَبُعَها الرَّ س 42- قال تعاىل )َيْوَم َتْرُجُف الرَّ
أ- الراجفة الحسن والرادفة عي  ب- بالعكس

ت- الراجفة الحسن والرادفة المهدي
ُقتَِلــت(  َذْنــٍب  بِــَأيِّ   * ُســئَِلت   اْلَمــْوُؤَدُة  إَِذا  )َو  تعــاىل  قــال   -43 س 

9 -8 التكويــر
أ- المؤدة هي مؤدة اهل البيت

ب- المؤدة هي االمام الحسن  ت- كامها
ْنيــا َو  ــوا يِف اْلَحيــاِة الدُّ ــُصُ ُرُســَلنا َو الَّذيــَن آَمنُ ــا َلنَنْ س 44- قــال تعــاىل )إِنَّ
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َيــْوَم َيُقــوُم اْلَْشــهاد( غافــر : 51 مــا معنــى الذيــن امنــوا ؟
أ- الذين امنوا عامة المسلمن

ب- الذين امنوا االئمة االطهار ت- كامها
ــا  ْني ــاِة الدُّ ــوا يِف اْلَحي ــَن آَمنُ ــَلنا َو الَّذي ــُصُ ُرُس ــا َلنَنْ ــال تعــاىل  )إِنَّ س 45- ق

ــى االشــهاد ؟ ــا معن ــر : 51 م ــهاد( غاف ــوُم اْلَْش ــْوَم َيُق َوَي
أ- االشهاد هم االئمة فهم الشهود ب- االشهاد يوم القيامة

ت- االشهاد يف الرجعة
س 46-يتم نص االمام الحسني يف مرحلتني مها ؟

أ- المرحلة االوىل الدنيا والمرحلة الثانية يف االخرة
ب- المرحلة االوىل الرجعة والثانية يف االخرة ت- كامها

س 47- ما اسم السورة التي سميت بأسم االمام الحسني؟
أ- سورة النر  ب- سورة الفجر  ت- سورة الكوثر

س 48- لماذا سميت السورة باسم االمام الحسني؟
أ- ألهنا ذكرت اسم الحسن

ب- ألهنا حتدثت عن االمام الحسن
ت- ألهنا اشارت اىل االمام الحسن

س 49- من هو صاحب النفس المطمئنة ؟
أ- االمام عي ابن ايب طالب  ب- االمام الحسن  ت- كامها

 :س 50- من خصائص سورة االمام الحسني
أ- للجاه والقبول ب- امان لمن يقرأها ت- للرزق

س 51- من هو الفجر يف سورة الفجر؟
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ت- االمام عي  أ- االمام الحسن ع  ب- االمام المهدي
س 52- الليايل العرش هي:  

 أ- االئمة العرشة من الحسن المجتبى اىل الحسن العسكري 
ب- الليال العرش االوىل من حمرم ت- كامها

س 53- اقسم الله تعاىل بالشفع فما هو معنى الشفع ؟
 أ- الشفع هو االمام الحسن والحسن

ب- الشفع ركعتي الشفع  ت- كامها
س 54- ذكرت السورة ثاث حضارات ظالمه هي؟

أ- عاد و ثمود وقوم نوح  ب- عاد وقوم نوح وقوم تبع
ت- عاد وثمود وفرعون

ــة :  ــة(  الحاق َصٍ عاتَِي ــٍح َصْ ــوا بِري ــا عــاٌد َفُأْهلُِك ــال تعــاىل )َو َأمَّ س 55- ق
6وهــم أشــباه؟ 

أ- بنو أميه ب- بنو العباس ت- أئمة الجور
ــا َثُمــوُد َفَهَدْيناُهــْم َفاْســَتَحبُّوا اْلَعمــى  َعــىَل اْلُهــدى   س 56- قــال تعــاىل )َو َأمَّ
ــوا َيْكِســُبون ( فصلــت : 17 وهــم  ــا كاُن ــوِن بِم ــُة اْلَعــذاِب اْلُه ــْم صاِعَق َفَأَخَذْتُ

أشــباه؟ 
أ- بنو أميه ب- بنو العباس ت- ائمة الجور

ُبــوا بِآياتِنــا  س 57-قــال تعــاىل )َكــَدْأِب آِل فِْرَعــْوَن َو الَّذيــَن ِمــْن َقْبلِِهــْم َكذَّ
ــُه َشــديُد اْلِعقــاب (  آل  عمــران : 11، وهم أشــباه؟  ــُه بُِذُنوِبـِـْم َو اللَّ َفَأَخَذُهــُم اللَّ

أ- بنو أميه ب- بنو العباس  ت- ائمة الجور
س 58- قال االمام الصادق أقرؤا سورة الفجر يف:  



228 .....................................................................  آيات االمام  الحسن 

أ- مالسكم ب- فرائضكم ت- فرائضكم ونوافلكم
س 59- النفس المطمئنة هو:  

أ- االمام الحسن   ب- شيعة اهل البيت  ت- كامها
س 60- ما معنى راضية مرضية ؟
أ- راضية بالوالية مرضية بالثواب
ب- راضية بالوالية مرضية بالجنة

ت- راضية بالوالية مرضية بالمحبة
ــس  ــا النف ــا ايته ــه )ي ــت روح ــن اذا قبض ــرش المؤم ــذي يب ــن ال س 61- م

المطمئنــة...(؟
أ- الله جل جاله  ب- ملك الموت ت- المعصومن االربعة عرش

س 62- متى قرأ االمام الحسني سورة الكهف ؟
أ- يف يوم العارش من حمرم ب- يف االرس من الكوفة اىل الشام

ت- يف االرس من كرباء اىل الكوفة اىل الشام
س 63- ما هي قاعدة الظاهر والباطن ؟

أ- ظاهر القران ما نزل فيهم، وباطنه يف الذين عملوا بمثل  أعمالهم
ب- ظاهر القران يف الذين عملوا بمثل أعمالهم وباطنه يف ما نزل فيهم

ت- ظاهر القران تفسره وباطنه تأويله
س 64- ما قصة أصحاب الكهف ؟

أ- اهنم فتية امنوا بربم وكان ملكهم كافر
ب- اهنم فتية امنوا بربم وكان ملكهم جائر

ت- اهنم فتية امنوا بربم وكان ملكهم فاسق
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س 65- كانت عبادة أصحاب الكهف يف زمن الملك الكافر
أ- جهارًا هنارًا ب- تقية وخوفًا ت- بن التقية والجهر

س 66- اشبه انصار االمام الحسني أصحاب الكهف؟
أ- بالزهد يف الدنيا  ب- بالصرب عى الباء  ت- كامها

س 67- مــا المقصــود بالكهــف يف قولــه تعــاىل )َ َفــْأُووا إىَِل اْلَكْهــف ( 
الكهــف : 16

أ- جوف يف الجبل  ب- هو االمام  ت- كامها
س 68- انصار االمام الحسني يشبهون أصحاب الكهف

أ- ألهنم من اهل الرجعة ب- ألهنم ممن رفض الباطل  ت- كامها
س 69- انصار االمام الحسني يشبهون أصحاب الكهف النم 

أ- رفضوا حكم السلطان الجائر  ب- بنوا عليهم مسجدًا ت- كامها
س 70- مــن هــو الصحــايب الــذي ســمع رأس االمــام الحســني يقــرأ 

ســورة الكهــف:  
أ- االرقم ابن االرقم ب- زيد بن ايب االرقم ت- المنهال بن عمرو

س 71- من هو الكهف الحصني ؟
أ- الجوف الذي يف الجبال  ب- االمام المعصوم  ت- كامها

س 72- ماهي الفريضة التي أراد االمام الحسني القيام با ؟
أ- فريضة الصاة  ب- فريضة الزكاة  

ت- فريضة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
س 73- من اهم رشوط االمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أ- معرفة المعروف والمنكر كله
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ب- معرفة االمام المعصوم وامره ونواهيه  ت- كامها
ة( آل  عمران : 110 س 74- ما المقصود بقوله تعاىل )ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

أ- هي امة االسام  ب- هي امة االيمان  ت- هم االئمة
س 75- مواصفات خري امة يف القرآن هي

أ -االمة الشاهدة  ب- االمة الوسط ت- كامها
س 76- من االصلح لوظيفة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  

أ- مجيع االمة ب- العلماء  ت- االئمة
س 77- لمــاذا جعــل اللــه مــن وظائــف المــام االمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر؟
أ- ألنه االتقى

ب- ألنه االعرف بالمعروف والمنكر كله  ت- كامها
س 78- لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب تبدأ

أ- باللسان ثم القلب ثم اليد ب- باليد ثم باللسان ثم بالقلب
ت- بالقلب ثم اللسان ثم باليد

س 79- من اهم رشوط االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أ- عدم خمالفة االقوال للفعال

ب- خمالفة الهوى واطاعة الموىل  ت- كامها
ــب  ــت لطل ــا خرج ــهورة )انم ــني المش ــام الحس ــة االم س 80- مقول

ــني اىل  ــام الحس ــالة االم ــرت يف رس ــدي( ذك ــة ج ــاح يف ام اإلص
أ- أهل  مكة ب-اهل  الكوفة  ت-  أخيه حممد بن الحنفية

س 81- ماذا يوجد يف زبور داوود ؟
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أ- فيه اقوال الزهد وااليمان ب- فيه الدعاء والماحم
ت- فيه الدعاء والرشيعة

س 82- ما معنى كتبنا يف قوله تعاىل )ولقد كتبنا يف الزبور(
أ - بمعنى بينا  ب- بمعنى اوجبنا  ت- بمعنى اوضحنا

س 83- الزبور هو كتاب:  
أ- حييى بن زكريا  ب- سلمان بن داوود  ت- نبي الله داوود

ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد  س 84- مــا معنــى الذكــر يف قولــه تعــاىل )َو َلَقــْد َكَتْبنــا يِف الزَّ
ْكــر( النبيــاء : 105 الذِّ

أ- الذكر هو اللوح المحفوظ
ب- الذكر هو التوراة واالنجيل والزبور  ت- كامها

س 85- ما المقصود )تأويله بعد تنزيله(
أ- اي ان له انطباق عن مصاديق سابقة

ب- اي ان له انطباق عن مصاديق الحقة ت- كامها
ْكــِر  ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذِّ س 86- مــا هــو مفــاد هــذه اآليــة )َو َلَقــْد َكَتْبنــا يِف الزَّ

الُِحــون ( النبيــاء : 105 َأنَّ اْلَْرَض َيِرُثهــا ِعبــاِدَي الصَّ
أ- ان الله يملك األرض للمام المهدي عند الظهور

ب- ان  الله يملك األرض للمام الحسن يف الرجعة
ت- ان  الله يملك األرض للمام عي يف الرجعة

س 87- استدل االمام الرضا عىل عقيدة الرجعة بأمور........
أ- العقل واالمجاع  ب- الكتاب والسنة واالمجاع

ت- الكتاب والسنة وسنن االمم الماضية
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س 88- اول من يكر يف الرجعة هو
 أ- االمام عي بن ايب طالب

 ت- االمام الحسن   ب- االمام الحسن المجتبى
س 89- من شواهد الرجعة يف القرآن:  

أ- قصة نبي الله عزرا وعزير  ب- قصة الخر ت- قصة ذو القرنن
س 90- الدليل عىل ان الرجعة تعم كثري من الناس بالالف هو:  

أ- قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف
ب- قصة قوم لوط  ت- قصة قوم هود

س 91- أي اآليات التالية تص الرجعة ؟
ناُهْم َفَلْم ُنغاِدْر ِمنُْهْم َأَحدا( الكهف :  47 أ- )َو َحرَشْ

ٍة َفْوجا( النمل :  83 ب-  )َو َيْوَم َنْحرُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
ُهْم مَجيعًا( األنعام :  22 ت- )َو َيْوَم َنْحرُشُ

ــا(  ــْن ِعباِدن ــا ِم ــَن اْصَطَفْين ــاَب الَّذي ــا اْلكِت ــمَّ َأْوَرْثنَ ــاىل )ُث ــال تع س 92- ق
ــا ؟ ــاد هن ــود بالعب ــا المقص ــر : 32،  م فاط

أ- األنبياء والمرسلن
ب- النبي حممد واهل بيته الطاهرين ت- كامها

ــرْيات ( فاطــر :  ــْم ســابٌِق بِاْلَخ ــه تعــاىل)َو ِمنُْه ــي يف قول س 93- مــن المعن
32 ؟

أ- األنبياء والمرسلن  ب- االئمة  ت- المسلمون األوائل
ــا(  ــْن ِعباِدن ــا ِم ــَن اْصَطَفْين ــاَب الَّذي ــا اْلكِت ــمَّ َأْوَرْثنَ ــاىل )ُث ــال تع س 94- ق

فاطــر : 32 ،  مــاذا ورثــوا ؟
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أ- ورثوا مجيع الكتب، ب- ورثوا مجيع معاجز االنبياء السابقن
ت- ورثوا الكتب و المعاجز ومجيع علوم االنبياء

ــا اْلكِتــاَب الَّذيــَن  س 95- مــن هــم المصطفــون يف قولــه تعــاىل )ُثــمَّ َأْوَرْثنَ
ــا( فاطــر : 32 ؟ اْصَطَفْين

أ- ان الله اصطفى ادم ونوحًا وال إبراهيم وال عمران
ب- قال تعاىل يا موسى اين اصطفيتك

ت- سام عى عباده الذين اصطفى
س 96- ما المقصود بقوله تعاىل )َفِمنُْهْم ظالٌِم لِنَْفِسه ( فاطر : 32

أ- كل من عبد صنمًا ب- كل من ادعى امامه ت- كل من اذنب ذنبًا
س 97- ما المقصود بالمقتصد ؟

أ- المقتصد بالمعيشة
ب- المقتصد الذي امن باألمام المعصوم ت- كامها

س 98- االمام الحسني يف اية الوراثة هي مصدر
أ- لزيارة عاشوراء ب- لزيارة الناحية المقدسة  ت- لزيارة وارث

س 99- وردت سنتان يف اآلية )ثم اورثنا الكتاب( اذكرها
أ- سنة االصطفاء واالختيار  ب- سنة االصطفاء الوراثة

ت- سنة  االصطفاء واالختبار
س 100- ماذا ورث االمام الحسني من النبياء

أ- ورث علومهم و معاجزهم وسننهم
ب- ورث علومهم ومعاجزهم و شجاعتهم

ت- ورث علومهم ومعاجزهم وكتبهم
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