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نقد وسبحيص أحاديث فضائل الزايرات يف ضوء علم الرجاؿ
نقد وسبحيص دعاء «الزايرة اعبامعة الكبرية» سنداً ومتناً
والغلو يف األموات وآاثرىا السيئة
منشأ تعظيم القبور
ّ

الغلو
األحاديث الواردة يف النهي عن تعمري القبور والنهي عن ّ
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مقدمة اؼبرتجم
بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على سيدان رسوؿ هللا وآله األطهػرر وحػه ه
األخيرر األبرار ومن سرر على هنجهم إذل يوـ الدين ،وبعد،
فلقد أدى انتشػرر تتػرب «اُمػرا ِي سسػي» (أي أمػرا الوػوف) أتليػ أدػد الةػبلة ويػدعى آيػ هللا
العظمػػى السػػيد أبػػو النب ػ ال ػػويُ ،ب قم/اي ػرافُ ،ب السػػتي رت مػػن القػػرف اؼبر ػ (اؼبػػيبلدي) ،ال ػ ي
حػلىى هللاُ َعلَْي ِػه َوآلِ ِػه) واألئمػ االينػع عشػر علػيهم
طرح فيػه مللنػه نظريػ الواليػ التووي يػ اؼبللقػ لل ػ ( َ
السبلـ ،أو اؼبعصومني األربع عشر (لدى الشيع اإلمرمي ) ،فرعترب أف هللا جعلهم أمػرا َ العػر َدل ومػدبري
شلونه ومقسم أرزاؽ الع رد وال َقيِّ ِمػني علػى شػلوهنم ...اخل ،ف هػر فيػه م ه ًػى ةريػ ُب الةل ّػو واإلفػراط؛
إذل هنػػوض اؼبرحػػوـ األسػػتاذ «حيػػدر علػػي قلمػػداراف ال ُق ِّمػ ّػي» اجملرسػػد قلقلػػم واللسػػرف ،واؼبػػدافع عػػن
دػػرل التوديػػد ال رحػػع ،إذل الػػرد عليػػه ودعيي ػ دعرويػػه وبيػػرف ـبرلنتهػػر للقػػرآف والس ػ ودعػػرليم األئم ػ ،
فػػفل تتػػرقً ت ػ اً مػػن طبس ػ م رد ػ (قلنررسػػي ط ع ػرً) أظبػػر «راه قبػػات از ػ ِّػر ػ ة» (أي طري ػ
ال جرة من شر الةُبلة) ىم ه اؼب رد الترلي :
ٔ« .حبث در اختصاص علم يب بو خدا» حب ُب اختصرص علم الةيب قهلل.
ٕ« .حبث در واليت وحقيقت آف» أي حب ُب الوالي ودقيقتهر.

ٖ« .حبث در فاعت وحقيقت آف» أي ال ه ُب الشنرع ودقيقتهر.
ٗ« .حبث در ابره

ة» أي ال ه دوؿ الةبلة.

٘« .حبث در ابره زايرت» أي ال ه دوؿ زايرة اؼبراقد.
ولوػػن ،وتمػػر تػػرف ُمتَػ َوقىع ػرً ،دل يػػتمون مػػن ط ػػع تتربػػه ونشػػر  ،نظ ػراً ؼبػػر أوجػػد د ػراس اػبرافػػرت
والةلػػو مػػن عراقيػ أمرمػػه درلػ دوف سبو ػػه مػػن ط رعػ الوتػػرب ،فق ىسػػم أتلينػػه إذل عػػدة أقسػػرـ ،ونبػػد
ت ػ قسػػم س ػراً ُب مل ع ػ مسػػتقل مػػن ملػػربع اؼبػػدف وال لػػدات اجملػػرورة ؼبدي تػػه قػػم ،وأخػػرج نس ػ رً م هػػر
بصػػورة مبػػلرب  ،دوف أف دتػػرح لػػه إمورنيػ مراجعتهػػر ود قيههػػر فوألػػرت فيهػػر األخلػػر اؼبل عيػ  ،وتػػرف
عدد ال سخ ؿبدوداً ًب دوزيعه بني األحدقر واؼبعررؼ وعدد قلي من ال رس.
وت ػ لا اسػػتنرد اؼبلل ػ مػػن فرح ػ االننتػػرح ُب الس ػ األوذل مػػن الألػػورة اإلسػػبلمي اإليراني ػ عػػرـ
ٜٜٔٚـ .فقػػرـ علػػى عج ػ بل ػػع النصػػلني الألرل ػ والرابػػع (دػػوؿ الشػػنرع ودػػوؿ الةلػػو والةػػبلة) ُب
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تترب وادد وترن الل ع أيبرً مش ىوش ومليئ قألخلر اؼبل عي .
ٍب قرـ أحدقر اؼبلل ال ين يشرطرونه أفورر  ،بعد وفرده ،بت بيد جديد للم ه اػبػرم مػن
تتربػ ػػه اؼب ػ ػ تور أي حب ػ ػ زايرة اؼبراقػ ػػد ونش ػ ػػرو قسػ ػػم «زايرت وزايرد رم ػ ػػه» (أي زايرة اؼبراقػ ػػد وأدعي ػ ػ
العايرات) و ُّموا إليه فصبلً أخ و من تترب آخر له لت رس ه مع س ا الوترب ،وأربنػو ب سػ م ػه،
فقمػ ُ بمجصبتػه وأظبيتػه (حبػ ُب زايرة اؼبػعارات وأدعيػ الػعايرات) وسػو الوتػرب اغبػػررل ،وفبػر هبػدر ذتػػر
أف اؼبردوـ قلمداراف ُب سػ ا الوتػرب وسػرئر م ردػ الوتػرب األحػل (أي :راه قبػات از ػر ػ ة)

تػػرف يوتػػب غسػػلوب ةر ػػب وم ػػدفع ودل زب ػ ُ بع ػ ع ررادػػه مػػن شػػدة وضبػػرس زائػػد ،والوترب ػ مػػع
العرطن اؼبلته ؽبر جرنب إهبريب وآخر سل  ،أمر اإلهبريب فهػو أف اؼبللػ دػرؾ اجملػرمبلت وتػرف حػروبرً
قرطعرً ببل موارب دل أتخ ُب قوؿ تلم اغب لوم الئم ،أمر اعبرنب السل فهو أف الوترب هب ا الدافع
دووف عردة مشوش وة مردى دىت أنه دل يبع فصػوالً لوتربػه بػ اتتنػى بع ػروين وسػرد م ردألػه ربتهػر
سػػرداً دل ىب ػ ُ أديػػرانً مػػن التو ػرار ،س ػ ا إ ػرف ً إذل اسػػت دامه أديػػرانً ألنرض ػرً ةر ػ  -تمػػر يبلد ػ
ػب بشػػو ٍ سػػردئ
القػػررئ  -فبػػر ال ي ة ػ أف دوػػوف ُب تتػػرب علم ػ  ،فرلوتػػرب العلم ػ هبػػب أف يُوْتَػ َ
وعلى كبو مردب وم س  ،وس ا مر قم به ُب المجصب فلم يقتصر عملػ علػى ؾبػرد المجصبػ إذل العربيػ ،
ػت الكت ػػاب ووَّػ ْقتُ ػػو َّ
ب ػ َّ
ػت بع ػػر رواايت ػػو الػ ػ ي ػػركر
ػرفت تكرارات ػػو َّ
وخر ْج ػ ُ
وىربْػتُ ػػو وح ػ ُ
حق ْق ػ ُ

ػعت اقتباسػػاتو الػ اختصػػرىا فأورد ػػا يف الرتصبػػة كاملػةً ؼبػػا رأيػػت فيهػػا مػػن
مصػػدرىا ،وأحيػػا ً َّ
وسػ ُ
ػعت
ػت للشاصػػيات اؽبامػػة اؼبػػركورة فيػػو ،ورتَّبتػػو علػػن كبػػو منيقػػي بعنػػاوين وضػ ُ
الفائػػدة ،وترصبػ ُ
بعضها من عندي ،و ألتزـ فيو ابلرتصبة اغبرفية بػل تل ّقفػت اؼبعػل الػري يريػد إيصػالو فعػ َّ ت عنػو
ٍ
أبلفاظ تناسب العربية حىت ال تكوف الرتصبػة حرفيػة ركيكػة وعسػرية علػن الفهػم ،واػببلحػ سػعي

ُب خدمػ الوتػػرب وإضهػػرر هبػ اغبلػ القشػػي  ،أسػػفؿ هللا دعػػرذل أف يتق ػ سػ ا العمػ خرلصػرً لوجهػػه
واغبمد هلل أوال وآخراً.
اؼبرتجم (سعد ؿبمود رستم) /ٖٔ :واؿ ٕٔٗٛ/ىػ
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ٔ -تػمػهػيػد
يف تترب ػػر «طريػػا النةػػاة مػػن ػػر الغ ػ ة» أوردان طبس ػ أحبػػرث أدػػدسر دػػوؿ مو ػػوع ال ػعايرة،
وذل ػػا ألف ة ػػبلة س ػ ػ ا العص ػػر يس ػػت دوف ُب م ػ ػعاعمهم وأقػ ػػرويلهم دػ ػػوؿ الوالي ػ ػ التووي يىػ ػ ودصػ ػ ّػرفرت
اؼبعصػػومني األربع ػ عشػػر(ٔ) ُب ملوػػوت السػػمر واألرض إذل بعػ النق ػرات الػواردة ُب ال ػعايرات ،مأل ػ
فقرة« :الس ـ عليك اي عني هللا الناظرة! ويده الباسية!» وأمألرؽبر...
ل ا وجدان لعامرً علي ر أف ن ه ُب أح مسفل «الزايرة» ومشروعيتهر حبألرً علميرً ؿبقىقرً :ف قوؿ

وقهلل التوفي  ،إنه فبر ال شا فيه أف المجدد والسنر لعايرات األ رد واؼبشرسد  -قلصورة واؼبراسم الي
دػتم فيهػر اليػػوـ  -ال أسػرس ؽبػر ُب ديػػن اإلسػبلـ اؼبقػدس ،وسػ قلعػرً ليسػ مػػن أدوػرـ «مػػا أُنْػ ِز َؿ بػػو
ػوؿ» ،ودل ِ
ِ
أي نػ ٍّ ُب شػريعته غدوػ ٍػرـ دػػوؿ زايرات اؼبػعارات واؼبشػػرسد،
ػل بػػو الرسػ ُ
أيت ُّ
الكتػ ُ
ػاب وأ ُْرسػ َ
تمػػر أنػػه دل يشػػرع ُب أي ديػػن مػػن األدايف اإلؽبي ػ اغب ىق ػ ع ػػردةٌ قسػػم زايرات العت ػػرت .والشػػرسد علػػى
ص ْػو َف وال
س ا،
دـ وجود مػعارات لؤلن يػر اإلؽبيػني الػ ين ال يػُ َعػدُّو َف وال ُْوب َ
الوتب السمروي ُ اؼبوجودةُ وع ُ
ُ
أي آيػ ٍ أو إشػررة إذل دلػا األعمػرؿ ،وتػ
ل راريهم .تمر أنه دل أتت ُب تتػرب هللا اجمليػد وقرآنػه اغبميػد ُّ
ػمجدد لػعايرات الق ػور وسػ قولػه
ذـ ال ُّ
مر يوجد ُب س ا الصدد إشررة قد يستنرد م هر ،حػراد ً أو ت ريػ ًُّ ،
ؼ تَػ ْعلَ ُمػػو َف)) التوػرينر(ٕ) .فػػاذا ترنػ زايرة
دعػػرذل(( :أؽبػَا ُك ُم التَّ َكػػا ُػ ُر * َحػ َّػىت ُزْرُمتُ ال َْم َقػػابَِر * َكػ َّ َسػ ْػو َ
مراقػػد األوليػػر دػػتم أديػػرانً ابتةػػر ر ػواف هللا ودبػػر ير ػ هللا ،فػػاف أتألػػر مػػر دػػتم ألجلػػه زايرات اؼبراقػػد
أعمرؿ ذ ىمهر هللا س هرنه ودعرذل
أمور شرتيى ٌ هنى ع هر الشررع و ٌ
دوجب اغبسػرَة وال دامػ َ
واأل رد اليوـ ٌ
ُ
ػمجدد إذل زايرات الق ػػور مػ مومرً وموروسػرً شػػرعرً ُب بدايػ بعأل ػ
يػػوـ اغبشػػر ،ومػػن س ػػر ننهػػم ؼبػػرذا تػػرف الػ ّ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم .-
خرًب ال يني َ -
ػت نَػ َه ْيػػتُ ُك ْم َع ْػن ِزَاي َرةِ الْ ُقبُػوِر» ،فػاذا
و فبر يدؿ بو وح على مر قل ر  :اعبملػ ُ اؼبتػوادرةُ« :قَػ ْد ُك ْن ُ

ٍ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه وابَػتَه فرطم َ عليهر السبلـ ٍب األئم االينع عشر بد اً من عل
(ٔ) يقصد قؼبعصومني األربع عشر ال ى ؿب ىمد َ
بن أيب طرلب وانتهر قؼبهدي الةرئب اؼب تظر عليهم السبلـ.
(ٕ) إف التنرخر والتورينر إمر أف يووف ُب اؼبعااي والنبرئ الي دووف ُب نن اإلنسرف مأل العلم والشجرع والنهم ...أو دووف ُب
النبرئ الي س خررج ننسه مأل اؼبرؿ واعبر واألقرق واؼب سوبني ...فرالفت رر قلعلم والشجرع والومرالت ال نسي إذا دل
يون وليد العجب قل ن ودعتي ال ن ب هبدؼ دشجيع اآلخرين ودرةي هم بتلا الصنرت فهو لي عمبلً م مومرً.
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است َد مد ٍ ٍ
وىػا فَِنَّػ َهػا
ور َ
ىعٍ إذل مر جر ُب دتم اغبدي من قوله حلوات هللا عليه وآله ،بعد هنيه« :فَػ ُز ُ
تُ َر ّكِ ُر ْاْل ِخ َرَة»(ٔ) ،قل ر:
مػػن ال ػػديه أف زايرة الق ػػور الػػي دُػ َ ّتِر اإلنسػػر َف قآلخػػرةِ واؼبػ ِ
ػوت مشػػروع وفبدود ػ ولو هػػر ال
ُ
عبلق ػ َ ؽبػػر مػػن قريػ ٍ
ػب وال مػػن بعيػ ٍػد بتلػػا ال ػعايرات وشػػد الردػػرؿ إذل األ ػػرد الن م ػ اؼبعخرف ػ اؼبعي ػ
بػ اؼبعلىػػرة،
جبميػع أنػواع زي ػػرت الػدنير مػػن الق ػػور اؼبردنعػ اؼبل سػ غقشػػم اغبريػػر اؼب ىس ػ  ،اؼبسػيىج قلن ى
إذل الق ػػرب ورؤوس اؼب ػػطذف اؼبللي ػ قل ػ سب ،إذل الوريس ػػترؿ الن ػػرخر والس ػػجرد الألم ػػني والش ػػمعداانت
اعبميل ػ والأل ػرايت اؼبتدلي ػ الن م ػ  ،ب ػ مأل ػ س ػ ال ػعايرات د ػ ّتر اإلنسػػرف قلػػدنير ،إ ْذ فيهػػر دافػ ٌػع قػػوي
لبلقبػ اب كبػػو دلػػرـ الػػدنير وزي تهػػر ،وشػػد لل ػ ن كبػػو مترعهػػر ،إ ػػرف إذل ذلػػا فػػاف أمػػر الشػػررع ُب
س اؼبسفل  -أي قوله فعوروسر فاهنر د ترتم اآلخػرة  -لػي م هصػراً بػعايرة ق ػور اؼبػلم ني بػ يتسػروى
فيه زايرة ق ور اؼبلم ني والونرر ألف تبل العايردني د ّتِراف اإلنسرف قؼبوت واآلخرة وددعو إذل العربة مػن
أدواؿ الةربرين ،بشرط أف يووف القرب قرباً عردايً ولي ب ر ً شرـبرً عظيمرً ومعخرفرً.
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه) عػن زايرات الق ػور ُب حػدر اإلسػبلـ،
ومن صبل مػر يػدؿ علػى نَػ ْهػ ِ ال ػ ِّ ( َ
اغبدي ُ اؼبشهور عػن ابػن ع ػرس أ ىف رسػوؿ هللا حػلىى هللا علَيػه وآلِ ِػه« :لَعػن َزَّوار ِ
ات الْ ُقبُػوِر َواؼبتَّ ِاػ ِريْ َن
ََ َ
َ
ُ
َُ َ
(ٕ)
َعلَْيػ َها اؼبَ ِ
ج» .
ساج َد َوالس ُر َ
َ
ات أَبَػ ًدا
َح ٍد ِّم ْنػ ُهم َّم َ
وإذا سبسا اؼب رلنوف قؼبنهوـ اؼب رل لآلي الوريبػ ((و ََالَ تُ َ
ص ِّل َعلَن أ َ
ِ
حػلىى هللاُ َعلَيػػه
َوالَ تَػ ُقػ ْػم َعلَػ َػن قَػ ػ ِْه( ))...سػػورة التوبػ  .)ٛٗ/مسػػتدلني غف هللا دعػػرذل هنػػى فيهػػر ن يىػػه ( َ
يد ُّؿ دبنهوـ اؼب رلن على جواز قيرمه على قرب اؼبلمن!
َوآلِِه َو َسلى َم) أف يقوـ على قرب اؼب رف فبر ُ
قل ػػر :إذا تػػرف س ػ ا اؼبعػػمجض م صػػنرً وطرل ػرً لله ػ ولػػي تػػرلةري ال ػ ي يتش ػ قلق ىش ػ  ،فانػػه

(ٔ) س ا اغبدي مق وؿ لدى النريقني ،تمر جر ُب «الس ن الوربى» لل يهق (جٗ ،ص« :)ٚٚكنت هنيتكم عن زايرة القبور
مث بدا يل فزوروىا فاهنا ترؽ القلب وتدمع العني وتركر اْلخرة فزوروا وال تقولوا ىةرا ًٍ» .ومألله مر جر ُب تترب
«الركرى» للشهيد األوؿ قختبلؼ يس .
(ٕ) روى المجم ي وابن مرجه ُب س همر واإلمرـ أضبد ُب مس د اعبمل األوذل «لَعن َزَّوار ِ
ات الْ ُقبُوِر» وقرؿ المجم يَ :وُِب الَْرب
ََ َ
رس ود ىسر َف ب ِن ََثبِ ٍ  ،وس َ ا د ِدي ٌ دسن ِ
يح ،وروا ال يهق ُب س ه الوربى هب ا اللن بتمرمه (الس ن
ْ
َ ٌَ َ
حه ٌ
َ َ
َع ْن ابْ ِن َعى ٍ َ َ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زائر ِ
ات القبور
الوربى :جٗ/ص ٔ )ٚوروا ابن أيب شي ُب مص نه بس د عن ابن ع رس قرؿ« :لعن
ُ
ِ
واؼبتارات عليها اؼبساجد والكنس .».انظر مص ابن أيب شي  :جٕ/ص ( .ٕٜٙاؼبمججم)
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يسػػتليع بتفمػ بسػػي لآليػ أف يػػدرؾ أف اؼبػراد مػػن القيػػرـ علػػى القػػرب فيهػػر ،العمػ الػ ي يػػتم بعػػد أدا
حبلة اعب رزة على اؼبي أي :دف ه ومواراده المجاب ،وال عبلق له قلعايرة ،تمر جر ُب اللة «قرـ علػى
األمر» :أقدـ عليه.
ال ظر عن عدـ وجود دشجيع أو دشريع للمجدد على األ رد وزايرات ق ػور الصػرغبني ُب

وبة
أي دي ٍن أو شريع إؽبي دق (ٔ) ،وعدـ وجود مألػ سػ ا اغبوػم ُب الوتػرب والسػ ؛ فػاف رريػخ مسػلم

حدر اإلسبلـ والسػ ة ال ويػ العلػرة لػي فيهمػر أي خػرب عػن مألػ سػ ا العمػ إذل دػد أنػه بعػد أتألػر
زوج ال ِّ إذل زايرة قرب أخيهر «ع د
من ينبلينني أو أربعني س من ردل ال األترـ ،ؼبّر َذ َسَ ْ عرئش ُ ُ
َّ ِ
صلَّن هللاُ
َّب ( َ
الرضبن ابن أيب بور» ُ -ب عهد خبلف معروي  -المهر بع التربعني وذك َرىا بنَػ ْه ِي النِ ِّ
َعلَيو َوآلِ ِو) عن زايرة القبور ،ففخربده أنه ظبح هبر بعد ذلا(ٕ)!.
فمأل س ا العم دل يون رائجػرً ُب الصػدر األوؿ ،ولػ لا تػرف «الشػعب» (أبػو عمػرو عػرمر بػن
شرادي الووُب اؼبتوَب ٗٓٔ سػ ؽ)  -ال ي يُعتَرب من علمر اإلسبلـ الو رر ،وقػد لَِقػ َ أتألػر مػن مئػ
وطبسني حهربيرً ،وأخ ع هم اغبدي  ،-يقوؿ  -تمر ي ق ع ه ابن بلّػرؿ « :-لوال أف رسوؿ هللا
ت ق َ ابْػنَِ ]»(ٖ).
ملسو هيلع هللا ىلص هنن عن زايرة القبور لزرت ق
النب [و ُب رواي  :لَ ُزْر ُ
ّ
أي أنػه دػػىت بعػػد مػػرور مئػ عػػرـ علػػى اؽبجػػرة دل يوػػن س ػرؾ زايرات صبرعيىػ للمراقػػد قلصػػورة الػػي
نشػفت فيمػػر بعػػد .وال نػػدري مػػىت شػػرع سػ ال دعػ بػني اؼبسػػلمني ومػػىت راجػ تػ سػ ا الػػرواج بػػني

ػرـ أاب عبػػد هللا اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ُب ت ػرببل  ،تػػرف
الشػػيع ؟ وأمػػر مػػر قي ػ مػػن أف أوؿ مػػن زار اإلمػ َ
(ٔ) وُب اإلقبي ت لا دل أتت أي وحي قلمجدد لعايرات الق ور وب ر اؼبعارات واؼبشرسد عليهر ،ولي س ا فهسب ،ب اعترب
السيد اؼبسيح أف ب ر األب ي على الق ور نوع من أنواع الراي  ،من ذلا مر جر ُب إقبي مىت (اإلحهرح ٖٕ/اآلايت - ٕٜ
ِ
ِ
ٕٖ)« :الويل ل ُكم اي معلّمي ال ّ ِ
األتقياء ٖٓ ،ودَقولو َف:
األنبياء وتُػ َزيّنو َف مدافِ َن
بور
َُ
شريعة وال َف ّريسيّو َف اؼبُراؤو َف! تَػ ْبنو ُف قُ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين قَتلوا األن ير َٖٕ .
شررْت ُ
رسم ُب َس ْنا َدـ األن ير  ٖٔ .فتَ َ
شهدو َف على أن ُنس ُوم غنّ ُوم أب ر ُ الّ َ
لو عش ر ُب َزَم ِن آقئ ر ،ؼبر َ
فتَ ّمموا أنتُم مر بَدأَ بِه آق ُؤُتم!.».
(ٕ) أخرج ال يهق ُب س ه الوربى (جٗ/ص )ٚٛبس د عن ع د هللا بن أيب مليو «أف عائشة أقبلت ذات يوـ من اؼبقابر
ِ
فقلت ؽبا :أليس كاف رسوؿ هللا
فقلت ؽبا :اي أـ اؼبؤمنني! من أين
أقبلت؟ قالت :من ق أخي عبد الرضبن بن أيب بكرُ .
ُ
ملسو هيلع هللا ىلص هنن عن زايرة القبور؟ قالت :نعم! كاف هنن مث أمر بزاير ا»(اؼبمججم)
(ٖ) ورد س ا اغبدي ُب عدد من تتب اغبدي  ،مأل «اؼبص » لػ ع د الرزاؽ الص عر (جٖ/ص )ٜ٘ٙوُب بع طرقه تلم
«اب ي» بدالً من تلم «ال » ،وس ا ال ية من دقيق ال ه شيئرً!.
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الصهريب اعبلي «جػابر ابػن عبػد هللا األنصػاري» ،فػبل يبو ػر أف نصػدؽ مألػ سػ الػرواايت ونسػت د
إليهػػر ،وذلػػا لوألػػرة الػػرواة الو ب ػ والةػػبلة ال ػ ين ال دصػػر ؽبػػم بػػني رواة دلػػا ال ػعايرات ،وعلػػى فػػرض
ِ
متمسػػهرً
ػربر إمبػػر زار ذلػػا القػػرب متوس ػبلً ّ
حػػه دلػػا الرواي ػ فلػػي فيهػػر مللق ػرً مػػر يػػدؿ علػػى أ ىف جػ َ
وبوحنه يلدي طقسرً معي رً ،..السيمر أنه دل يون ؼبرقػد اإلمػرـ اؽبمػرـ عليػه السػبلـ ُب ذلػا الػعمن ب ػر ٌ
يح ...ودل يقػػم ذلػػا الصػػهريب اعبلي ػ قألعمػػرؿ الػػي يقػػوـ هبػػر العائػػروف اليػػوـ ُب دػػرـ
وال قى ػ ٌ وال ػر ٌ
ومرقد ذلا اإلمرـ مأل اللواؼ وطلب اغبوائج واالستشػنرع ،...بػ أتألػر مػر يبوػن قولػه سػو أف جػربر
زار قرب سيد الشهدا عليه السبلـ ليدعو هللا دعرذل اغب ّ القيوـ له قلرضب والةنراف .وأايً ترف األمػر فػبل
يبون اعت رر س الواقع دليبلً ؿبومرً وشرسداً معترباً على ش ّد الردرؿ لعايرات اؼبراقد.

وُب مػػر يل ػ س ػ تر بع ػ األخ ػػرر واآلَثر ،ال ػواردة ُب الوتػػب اؼبوينىق ػ واؼبعتػػربة ،الػػي دليػػد س ػ ا
اؼبعػػت ودأل ػ ُم ػدىعران ُب أف الردي ػ إذل «زايرات األضػػرحة» دل يوػػن ُب أي وق ػ ٍ ُ -ب نظػػر شػػررع
اإلسػػبلـ  -عم ػبلً فبػػدودرً ودل هبعلػػه أم ػراً ِ
مهم ػرً ودل يعتػ ِ ْػربُ مػػن الع ػػردات واغبقػػرئ الشػػرعي ب ػ ت ػرف -
ِ
حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم) وتػرف ي وػػر
بداللػ الػرواايت اآلديػ  -م هيػرً ع ػػه مػن قَػ ِ الرسػوؿ اؼب تػػرر ( َ
أحهربه األجبل ُب حدر اإلسبلـ ،وعلى أق دقدير دل يون ع رد ًة مفموراً هبر:
ٔ  -روى اغبػػرف «عبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاي»(ت ٕٔٔ سػ ػ ؽ)(ٔ) ُب تتربػػه القػػيّم «اؼبصػ ػنَّ »
ال ي يػُ َع ُّد أدد أقدـ تتػب اغبػدي ُب اإلسػبلـ ،تمػر أف مللَِّنػه تػرف معرحػراً لؤلئمػ  -علػيهم السػبلـ
 م ػػن زم ػػن اإلم ػػرـ الص ػػردؽ ود ػػىت اإلم ػػرـ اعبػ ػواد ،وت ػػرف  -ط قػ ػرً لتصػ ػريح علم ػػر الرج ػػرؿ  -ش ػػيع ّصلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم
اؼب سب ،الرواي الترلي « :عبد الرزاؽ عن معمر عن قتادة أف رسوؿ هللا َ
قاؿ :من زار القبور فليس منّا» (ٕ).

(ٔ) سو اغبرف ع د الرزاؽ بن نبرـ بن انفع اغبم ي ،موالسم ،أبو بور الص عر ( ٕٔٔ - ٕٔٙسػ ؽ) من دنرظ اغبدي
الألقرت ،من أس ح عر  .ترف وبن كبواً من س ع عشر أل ددي  .له (اؼبص ُب اغبدي ) ويقرؿ له «اعبرمع الو »
قرؿ فيه ال س  :وسو خعان علم ،ويػُ َع ُّد من أقدـ تتب اغبدي  ،د ىققه د يب الرضبن األعظم ال رتستر اؼبعرحر ،ونشر
اجملل العلم ال رتستر ُب ٔٔ جع اً( .اؼبمججم)
(ٕ) اؼبص  ،جٖ/ص ،ٜ٘ٙددي ٘ٓ( .ٙٚاؼبمججم)
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ٕ  -وروى «اغبػ ػػاكم النيسػ ػػابوري»(ٔ) إبس ػ ػ رد ع ػػن ع ػػد هللا ب ػػن عم ػػرو ب ػػن الع ػػرص(ٕ)ق ػػرؿ:
(ٖ)
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم رج ػبلً ،فل ىم ػر رجع ػػر ودرذي ػػر قبػػه إذا سػػو قم ػرأة ال
هللا
ػوؿ
ػ
س
ر
ػع
ػ
م
«قَػَ ػ ْرَان
َ
نظ ه عرفهر ،فقػرؿ« :اي فاطمةُ من أين ِج ْئ ِ
ػت إلػيهم َميِّػتَهم
ػت مػن أىػل اؼبيِّػت رضب ُ
ت؟» قالػت :جئ ُ
(ٗ)
ي ،وقػد
ػد
ك
ال
ػم
ه
مع
ػم
ل
أب
أف
هللا
ػاذ
ع
م
:
ػت
ل
قا
»
؟
بلغت معهم الكدي
َّ
وعزيْػتُػ ُهم .قاؿ« :فلعلَّك َ
َ
ػت اعبنَّػةَ حػىت يػرى جػد أبي ِ
بلغت معهػم الكػدي مػا رأي ِ
ك تركر فيو ما تركر! ،قاؿ« :لو ِ
ػك»
ظبعتُ َ
«والوػػدي :اؼبقػػربر»(٘) .ومعػػت اعبمل ػ األخ ػ ة إنػػه مػػن اؼبسػػتهي عليػ ِ
ػا إف فعل ػ ِ ذلػػا أف دػػدخل
اعبى َ! .فه ا اغبدي الشري يػ ػِني إذل أي ٍ
دد ترنػ زايرة الق ػور ُب ابتػدا أمػر اإلسػبلـ موروسػ ً ُب
َُ ّ
نظر الشررع.

ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه
ٖ  -وس ػػرؾ عػػدة رواايت وأدردي ػ م ػفينورة أخػػرى عػػن رسػػوؿ هللا ُب هنيػػه َ

َو َس ػلى َم عػػن زايرة الق ػػور ُب ابتػػدا بعألتػػه ...مأل ػ اغبػػدي القرئ ػ « :إي هني ػػتكم ع ػػن زايرة القب ػػور أال

فزوروىا» ،ففمر بعايرهتر ألج االعت ػرر ودػ تر اؼبػوت ،وقػد روت تتػب العرمػ واػبرحػ  ،وروى العيديػ

أيب ػرً ُب مس ػ د اإلمػػرـ زيػػد بػػن عل ػ عليػػه السػػبلـ ،تلهػػم عػػن أم ػ اؼبػػلم ني عل ػ بػػن أيب طرلػػب عليػػه
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم عن زايرة القبور» (.)ٙ
السبلـ أنه قرؿ« :هنا رسوؿ هللا َ
ٗ  -تمػػر جػػر مػػن طػػرؽ العرم ػ واػبرح ػ أنػػه (ح ػلىى هللا علَيػػه وآلِػ ِػه) قػػرؿ« :لَعػػن هللا َزائِػػر ِ
ات
َ
ََ ُ َ
َُ َ
ِ
َّا ِرين َعلَْيػ َها اؼبَ ِ
ج»(.)ٚ
ساج َد َوالس ُر َ
الْ ُقبُوِر َواؼبُت َ
َ
ح ػلىى هللاُ َعلَي ػػه َوآلِػ ِػه) ق ػػرؿ م ػراراً« :ال تتا ػػروا
٘  -تم ػػر روى صبي ػػع اؼبس ػػلمني أف رس ػػوؿ هللا ( َ
(ٔ) اغبرتم ال يسربوري سو دمحم بن ع د هللا بن ضبدويه الب اللهمر الشه قغبرتم ،أبو ع د هللا (ٕٖٔ  ٗٓ٘ -سػ ؽ) من
أتربر دنرظ اغبدي واؼبص نني فيه .مولد ووفرده ُب نيسربور .رد إذل العراؽ ودج وجرؿ ُب ببلد خراسرف ومر ورا ال هر،
وأخ عن كبو ألن شيخ .ح تت رً تأل ةً أنبهر ُب اغبدي « :اؼبستدرؾ علن الصحيحني» ط ع ُب أربع ؾبلدات،
و«معرف اغبدي » ط ع أيبرً( .اؼبمججم)
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه تترب دديأله.
(ٕ) ترف ع د هللا بن عمرو بن العرص فبن أجرز له ال َ
(ٖ) أي َدفَػىر( .اؼبمججم)
الودى :صبع ُتدي وس القلع الصل من األرض ربنر فيهر الق ور واؼبراد الق ور( .اؼبمججم)
(ٗ)
َ
(٘) اؼبستدرؾ على الصهيهني ،جٔ/صٔ( .ٖٚاؼبمججم)
( )ٙمس د اإلمرـ زيد ،ب وت :دار موت اغبيرة ،قب األت من غبوـ األ رد ص( .ٕٗٙاؼبمججم)
(« )ٚالترج اعبرمع لؤلحوؿ ُب أدردي الرسوؿ» (جٔ/صٕ( )ٖٛاؼبمججم)
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ق ي عيداً»(ٔ) وس شرح س ا اغبدي بتنصي أتألر الدقرً إف شر هللا.
ػديد والوراسػ ُ
 - ٙومن األدردي الشديدة الي يرذبػ ؽبػر اإلنسػرف والػي جػر فيهػر ال هػ ُ الش ُ
العظيمػ ُ ؽبػ ا العمػ  ،مػػر روا علػػر بػػن يسػػررعن ال ػ األتػػرـ أنػػه دبػ ّػرع إذل رب العػ ّػعة واعبػػبلؿ قػػرئبلً:
«اللَّ ُه َّم َال َذبْعل قَػ ِْي وَناً» ٍب قرؿ« :لَعن هللا قَػوما َّازبَ ُروا قُػبور أَنْبِيائِ ِهم مس ِ
اج َد»(ٕ).
َ َ ُ ًْ
َ
َْ
َُ َ ََْ
ي عن عروة بن العب عػن عرئشػ قرلػ  :قػرؿ رسػوؿ
 - ٚويدؿ عليه مبموف اغبدي ال ي ُرِو َ
ػود والنَّص ػارى َّازب ػ ُروا قُػب ػور أنبيػػائِ ِهم مس ػ ِ
اج َد.
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب مر ػػه ال ػ ي دل يَػ ُق ػ ْم ِمْ ػهُ« :لَ َع ػ َن هللاُ اليهػ َ
ُ َ
َ َ
ََ
(قرل عرئش ) :ولوال ذلك ألبرز ق ه إال أنو خشي أف يُػتَّ َا َر َم ْس ِةداً»(ٖ).
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم وأح ػػهربُه
 - ٛفبػػر يػػدؿ عل ػػى ذلػػا أيب ػرً عػػدـ استم ػػرـ رسػ ُ
ػوؿ هللا َ
األخيػػرر بق ػػور األن يػػر واألوليػػر ال ػػي ترن ػ موجػػودة ُب ذلػػا ال ػػعمن  -س ػوا ً ترن ػ ق ػػوراً واقعي ػ أـ
موسوم  -مأل قرب سيدان إظبرعي وسرجر ُب مو  ،وقرب سيدان إبػراسيم اػبليػ وسػيدان يوسػ عليهمػر
السػػبلـ ُب أرض فلسػػلني مػػن بػػبلد الشػػرـ ،وقػػرب سػػيدان سػػود عليػػه السػػبلـ ُب الػػيمن ،فلػػم يُػ ْػرَو ع ػػه أنػػه
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم زار أايً من دلا الق ور.
َ
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم فقػػد أعػػعةً عليػػه ُب الػػدنير ،وتػػرف مػػن اؼبموػػن أف
تمػػر إف رسػػوؿ هللا َ

وؿ َِّ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
صلَّن
ت َر ُس َ
ني (عل ) عليه السبلـ قَ َ
رؿَِ « :ظب ْع ُ
اَّلل ( َ
(ٔ) َرَوى الشْىي ُخ اللُّوس ُّ ُِب أ ََمرليه (أو ؾبرلسه) :بس د َع ْن أَم ِ الْ ُم ْلم َ
وال تَػت ِ
وؿَ :ال تَػت ِ
َّا ُروا قُػبورُكم مس ِ
وال بُػيُوتَ ُك ْم قُػبُوراً( ».انظر
هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم) يَػ ُق ُ
اج َد ُك ْم َ
َّا ُروا قَػ ِْي ِعيداً َ
َُْ ََ
مستدرؾالوسرئ  - ٘٘ ،قب َتراس ِ بِ ر ِ الْمس ِ
رج ِد ِعْ َد الْ ُقُوِر ،جٕ/ص).ٖٜٚ
َ ُ ََ َ َ َ
(ٕ) روى الشيخ الصدوؽ ُب «عل الشرائع» بس د عن زرارة عن أيب جعنر عليه السبلـ قرؿ :قل له الصبلة بني الق ور؟ قرؿ:
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم) هنى عن ذلا وقرؿ :وال تتاروا ق ي
«ح ِّ ُب خبلؽبر وال دت شيئرً م هر ق ل ً ،فاف رسوؿ هللا ( َ
قبلةً وال مسةداً فِف هللا تعاىل ل ََع َن الرين ازبروا قبور أنبيائهم مساجد!« ».عل الشرائع»/قب العل الي من أجلهر ال
دت الق ور ق ل ( ،ج ٕ/ص  ،)ٖ٘ٛوروى الصدوؽ كبو أيبرً ُب تتربه «منال وببر النقيه» (جٔ/ص  )ٔٚٛقختبلؼ
يس ( .اؼبمججم)
ومن طرؽ أس الس أخرجه هب ا اللن اإلمرـ أضبد ُب مس د /مس د أيب سريرة ،وأخرجه ابن أيب شي ُب مص نه بس د عن زيد
ٍ
ِ
ور أنْبِيائِ ِهم
صلَّن لو ،ا ْ تَ َّد
بن أسلم قرؿ :قرؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :أللَّ ُه َّم َال َذبْ َع ْل قَػ ِْي َوَػنًا يُ َ
ضب هللا علن قَوـ ازب ُروا قُػبُ َ
ُ
مس ِ
اج َد) اؼب ص البن أيب شي  :جٕ/ص( .ٕٜٙاؼبمججم)
ََ
(ٖ) روى س الرواي ابن أيب شي ُب اؼبص (جٕ/ص .)ٕٜٙس ا وقد ورد ُب مس د اإلمرـ زيد (ص ،ٔٚٚقب ةس ال
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم يقوؿ« :اللَّ ْح ُد لنا
ودوني ه) عن دبرة أم اؼبلم ني عليه السبلـ أنه قرؿ :ظبع رسوؿ هللا َ
والضريح لغري ( ».ومعت ذلا أف البريح ترف لة اؼبسلمني تفس الوترب أو اؼبشرتني من أس اعبرسلي .).
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هبعػ قػػربسم مػعاراً فلػػم ينعػ  ،تقػػرب أـ اؼبػػلم ني خدهبػ عليهػػر السػػبلـ وق ػػور شػػهدا بػػدر وأدػػد ،وق ػػور
الصهرب الو رر أمألرؿ عألمرف بن مظعوف وة سم ،والي دل يػُْرَو أف أايً م هر ترف قرباً م جبلً ومعاراً يػمجدد
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم ننسػػه دل دتهػػوؿ أبػػداً إذل م ػعارات
ال ػػرس إليػػه؟ ودػػىت ق ػػور أب ػػر رسػػوؿ هللا َ
يُلرؼ دوؽبػر ،تمػر تػرف دػرؿ قػرب إبػراسيم ابػن رسػوؿ هللا ُب اؼبدي ػ الػ ي دل يتهػوؿ إذل مػعار ،ط قػرً ؼبػر

روا الشيخ الصدوؽ  -عليه الرضب ُ -ب تتربه «من ال حيضره الفقيو» ،والوليع ُب «الكايف» ديػ
ِ ِ
ػت أَاب َعبػ ِػد ِ
ػام ِر ب ػ ِن َعبػ ِػد ِ
ػوؿَ :كػػا َف َعلَػػن قَػ ػ ِْ
هللا عليػػه السػػبلـ يَػ ُقػ ُ
هللا قَػ َ
ػاؿ َِظب ْعػ ُ َ ْ
قػػرالَ « :و ِيف ِرَوايَػػة َعػ ْ ْ
إِبػر ِاىيم اب ِن رس ِ ِ
ِ
الش ْم ِ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم َع ْر ٌؽ يُ ِظلوُ ِم َن َّ
س
س َح ْيػثُ َما َد َار ْ
وؿ هللا َ
َْ َ ْ َ ُ
ت فَػلَ َّما يَب َ
ب أََػ ُر الْ َق ِْ فَػلَ ْم يُػ ْعلَ ْم َم َكانُوُ!»(ٔ).
ال َْع ْر ُؽ َذ َى َ

فلو ترف س رؾ استه رب لعايرة الق ٍرب واللواؼ دوله لوػرف أوذل ال ػرس بػ لا قػرب ابػن رسػوؿ هللا
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم ،ال أف نرى ذلا م درسػرً ال يػُ ْع َػرؼ لػه ُّ
أي أينػ ٍر ُب زمػن رسػوؿ هللا ( َ
َ
حػلىى هللاُ
(ٕ)
ِ ِِ
عم ال ضبعة سيد الشهدا عليه السبلـ معاراً يػَُع ُار .
َعلَْيه َوآله) ذاده؟ وت لا دل يون قرب ّ
وق ػػد روت صبي ػػع التػ ػواريخ وتت ػػب السػ ػ والل ق ػػرت دب ػػر ُب ذل ػػا س ػػرية اب ػػن ىش ػػاـ و«مغ ػػازي
الواقػػدي» و«تفسػػري علػ ٍّػي بػػن إبػراىيم القمػ ّػي» ،واجمللػػد السػػردس مػػن «حبػػار األنػػوار» للمجلسػ ّ أف
ِِ
ومػ َمألىبلً
رسوؿ هللا َ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآله َو َسلى َم ؼبّر رأى جسد ضبعة عليه السبلـ ُب سنح ج أُدد عرايانً ُ
ِ ِِ
به قرؿ« :لَػوَال أَ ْف ُْحيػ ِز َف ذَلِ َ ِ
ش َػر يَػ ْػوَـ
اع َواليّْيػ َػر َ -ح ّػىت ُْحي َ
السػبَ َ
ْ
ػاء َ  ،لَتَػ َرْكنَػاهُ لل َْعافيَػة  -يَػ ْع ِػي ّ
س َ
ػك ن َ
ال ِْقيام ِة ِمن بيُ ِ
وف السب ِاع وحو ِ
اص ِل اليّ ِْري.)ٖ(».
ََ ْ ُ
َّ َ َ َ
بديه أنه لو ترف عمػ الػعايرة مللػوقً ومسػتهّرً إذل دلػا الدرجػ الػي يػ ّدعيهر القػرئلوف بػ لا،
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم ير ى أبداً بمجؾ جألمرف عمه سيد الشػهدا دوف أف هبعػ
ؼبر ترف رسوؿ هللا َ
له قرباً يُعار.
(ٔ) من ال وببر النقيه ،للشيخ الصدوؽ ،ج ٖ/ص ٖ ،ٗٚوالنروع من الورُب ،جٖ /صٕٗ٘.
(ٕ) تمر أف اإلمرـ عل عليه السبلـ دل أيمر ُب عهد خبلفته ب ر معار و ريح للمرقد اؼبلّهر ل اإلسبلـ وال لشهدا حدر
اإلسبلـ العظرـ( .بُرقع ).
ص ِفيّةُ،
(ٖ) ورد هب ا اللن ُب مةرزي الواقدي :جٔ/ص  ،ٕٜٛوجر ُب س ة ابن سشرـ (جٕ/ص ٘ )ٜبلن «ل َْوَال أَ ْف َربْ َز َف َ
وف السب ِاع وحو ِ
وي ُكو َف سنّةً ِمن بػ ْع ِدي لَتَػرْكتو ،ح ّىت ي ُكو َف ِيف بيُ ِ
اص ِل الي ّْري!»( .اؼبمججم)
ُ
َ َ
ُ َْ
ََ
َّ َ َ َ
َ
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ػرر عديػػدة د هػػى عػػن ال ػػر علػػى الق ػػور أو دعم سػػر وذبصيصػػهر ،ومػػن الوا ػػح
 - ٜوردت أخ ػ ٌ
سبرمػرً أنػػه دل يَػ ِرد ُب دلػػا األخ ػػرر أي سبييػ ٍع بػػني ق ػػور األن يػػر واألوليػػر وق ػػور عرمػ ال ػػرس ،تمػػر جػػر ُب
(ٔ)
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه
مستدرؾ الوسرئ
عن عل ّ بن أيب طرلب عليػه السػبلـ قػرؿ :ظبعػ رسػوؿ هللا َ
َو َسػ ػلى َم يق ػػوؿ« :أوؿ ع ػػدؿ اْلخ ػػرة ،القب ػػور ال يُع ػػرؼ ػ ػري ٌ م ػػن وض ػػيع» .وق ػػد ج ػػر ت مئ ػػرت
األدرديػ ُب سػ ا ال ػػرب ُب تتػػب اؼبسػػلمني وال ىبنػػى أف ال هػ عػػن دعمػ الق ػػور إمبػػر سػػو ألجػ أال
دتهوؿ إذل معارات.
ٓٔ  -ويلتػد دقيقػ سػ ا اؼبعػػت  -أي أف دعظػيم الق ػور أمػر موػػرو هنػى ع ػه اإلسػبلـ بشػػدة -
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم عليرً عليه السبلـ وأمر هبػر علػ ٌ أق اؽبيػرج
دلا األوامر الي أمر هبر رسوؿ هللا َ
الربق ػ ُّ ُب «احملاس ػػن» «ع ػػن ال ػػوفل ع ػػن
األس ػػدي فق ػػرؿ  -تم ػػر روى ذل ػػا ال ُولَْي ػ ِ ُّ
ػع ُب «الك ػػايف» و َ
السوو عن أيب ع د هللا عليه السبلـ عن آقئه عن أمػ اؼبػلم ني عليػه السػبلـ قػرؿ :بعثػي رسػوؿ هللا
صػ ْوَرةً ّإال َؿبَ ْوتَػ َهػا وال قَػ ْب ػ َراً إال َسػ َّويْػتَو »...وُب
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َوآلِ ِو  -إىل اؼبدينة فقػاؿ :ال تَػ َد ْ
ع ُ
 َرواي ٍ أخرى ؽبمر أيبرً عن أيب ع د هللا عليه السبلـ عن آقئه عليهم السبلـ أف عليرً عليه السبلـ قرؿ:
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َوآلِ ِو  -يف َى ْدِـ القبور َوَك ْس ِر الص َور»(ٕ).
«أرسلي رسوؿ هللا َ -
وتػ ػ لا تػ ػ م ػػر ورد ُب قب ال هػ ػ ع ػػن دعمػ ػ وذبدي ػػد الق ػػور ،ي ػ ُّ
ػدؿ بو ػػوح رـ عل ػػى دل ػػا

اغبقيقػ  ،وذلػا مألػ مػر جػر ُب تتػرب «مػن ال حيضػره الفقيػو» للصػدوؽ ،وتتػرب «احملاسػن» للربقػ ّ
ػل
واجمللػػد  ٔٛمػػن حبػػرر األنػوار للمجلسػ ّ أف أمػ اؼبػػلم ني عليػػه السػػبلـ قػػرؿَ « :مػ ْػن َجػ َّػد َد ق ػ اً أو َمثَّػ َ
اإلس ِـ»(ٖ).
ج َع ِن ْ
مثاالً ،فَػ َق ْد َخ َر َ

ومػػن الوا ػػح أنػػه لػػو ترن ػ زايرات الق ػػور والل ػواؼ هبػػر وطلػػب اغب ػوائج مػػن أحػػهرهبر والتشػػنع
قألموات أمراً مللػوقً للشػررع وؿب ػوقً ُب نظػر ؼبػر أرسػ نػ ُّ هللا وعلػ اؼبردبػى  -سػبلـ هللا عليهمػر -

(ٔ) ال وري اللربس ّ  ،مستدرؾ الوسرئ  ،تترب اللهررة ،أبواب الدفن ،قب  ،ٜٚجٔ/ص.ٔٗٛ
(ٕ) ال ُولَْي ِع« ،كتاب الكايف»( ،ج/ٙص ،)ٕ٘ٛح ٗٔ ٍب ح ٔٔ على المجديب .واجمللس  ،حبرر األنوار ج/ٚٙص ،ٕٛٙوجر
ِ
ع قَػ ْبػ ًرا ُم ْش ِرفًا إَِّال َس َّويْػتَوُ َوَال
من طرؽ أس الس بلن «أَبْػ َعثُ َ
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَ ْف َال تَ َد َ
ك َعلَن َما بَػ َعثَِي بِو النَِّب َ
ِسبْثَ ًاال إَِّال طَ َم ْستَوُ» انظر س ن المجم ي ،قب مر جر ُب دسويه الق ور.
(ٖ) الشيخ الصدوؽ« ،من ال وببر النقيه» جٔ/ص ،ٜٔٛددي رقم  .ٜ٘ٚوقد أورد اجمللس ُب حبرر األنوار ،ج/ٚٙص
٘( ٕٛٙ - ٕٛمن الل ع اعبديدة).
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أش رح ػرً دبهم ػ ؿب ػدىدة س ػ زبريػػب وسػػدـ ت ػ قػػرب مشػ ٍ
ػرؼ دوف اس ػتأل ر وؼبػػر اعتػػرب الق ػػور العػػرمرة أم ػراً
اإلسػ ِـ»،
ج َعػ ِن ْ
َّل مثاالً ،فَػ َقػ ْد َخ َػر َ
مرادفرً لع ردة األوَثف إذل دد قوله تمر مػىر « َم ْن َج َّد َد ق اً أو َمث َ
تمر ندرؾ س اغبقيق جيداً ُب زمرن ر س ا ونلمسه ؼب الواقع.

إف س ػػرؾ أدردي ػ وق ػرائن تأل ػ ة أخػػرى دلتػػد مػػر قل ػػر ونوتن ػ قل مػػرذج العشػػرة الػػي أوردانسػػر.
تلك عشرة كاملة.
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ٕ -الدالئل العقلية والتارخيية علن نفي زايرات اؼبراقد يف اإلس ـ
لقد بدأان قلدالئ ال قلي على عدـ استه رب زايرات األ رد ألف اؼبعتقدين قلعايرة يست دوف
إذل األدل ػ ال قلي ػ  ،وإال فػػاف األدل ػ العقلي ػ أيب ػرً دػػدؿ علػػى مػػر نقػػوؿ إذ ال يوجػػد عرق ػ يعتػػرب حػػرؼ
الوق ُب شد الردرؿ والسنر إذل الق ػور أمػراً فبػدودرً ،وُب مػر يلػ نػ تر عػدداً مػن األدلػ العقليػ علػى
أف المجدد إذل زايرات األ رد لي ع رد ًة مفموراً هبر من ق الشررع:

ٔ -دل ِ
أيت ُب صبيػػع آايت القػػرآف أدر ذتػػر ألنبيػ زايرة الق ػػور ،واآليػ الوديػػدة الػػي جػػر فيهػػر
ذتر لعايرة اؼبقػربر سػ قولػه دعػرذل(( :أَ ْؽبَػا ُك ُم التَّ َكػا ُػ ُر * َح َّػىت ُزْرُمتُ ال َْم َقػابَِر)) (التوػرينر ،)ٕ - ٔ/وسػ
ٌ
آي ٌ قد يُ ْستَػْػَ ُ م هر تراس ُ أو م ُع زايرة اؼبقربر ال استه رهبر ،ألف سيرقهر يدؿ على م ّم س ا األمر.
ػمجدد إذل الق ػػور
ٕ -ال يوجػػد ُب األدايف اإلؽبي ػ السػػربق علػػى اإلسػػبلـ أي دعػػرليم رب ػ ُّ علػػى الػ ُّ
وزايرهتر ،س ا وكبن نعلم أف ديػن اإلسػبلـ جػر يلّتػد مػر شػرعه هللا لؤلن يػر السػربقني مألػ نػوح وإبػراسيم
ػني ِم ػ ػػن بَػ ْع ػ ػ ِػدهِ))...
ػك َك َم ػ ػػا أ َْو َح ْيػنَ ػ ػػا إِ َىل نُػ ػ ٍ
اػبلي ػ ػ عليهم ػ ػػر الس ػ ػػبلـ(( :إِ َّ أ َْو َح ْيػنَ ػ ػػا إِلَْي ػ ػ َ
ػوح َوالنَّبِيِّ ػ ػ َ
ع لَ ُكم ِمن ال ِّدي ِن ما و َّ ِ
صػ ْيػنَا
ك َوَمػا َو َّ
وحا َوالَّ ِري أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
(ال سر  ،)ٖٔٙ/وت لاَ َ (( :ر َ
صن بِو نُ ً
َ َ
َّ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اؿ لَ َ ِ
ػك
يسن( ))...الشورى ،)ٖٔ/و(( َما يُػ َق ُ
يل لِلر ُس ِل ِمن قَػ ْبلِ َ
يم َوُم َ
وسن َوع َ
بو إبْػ َراى َ
ك إ َّال َما قَ ْد ق َ
ك لَ ُرو مغْ ِفرةٍ وذُو ِع َق ٍ ِ
ِ
صلَ ْ .)ٖٗ/
إِ َّف َربَّ َ
اب أَلي ٍم)) (فُ ّ
َ َ َ
ِ
فمنػػرد س ػ اآلايت أ ىف مػػر َشػ َػر َعهُ هللاُ ُب ديػػن اإلسػػبلـ لَػِ ِّ آخػػر العمػػرف سػػو نن ػ مػػر َشػ َػر َعهُ هللاُ
لؤلن ير السػربقني .وقلتػررل فمػن ال ػديه أف هللا دل يشػرع ل يػه اػبػرًب مػر دل يوػن مشػروعرً ُب الرسػرالت
واألدايف اإلؽبي السربق  .ولو شرع ذلا لؤلن ير السربقني لشرعه ُب اإلسبلـ.
ٖ -رةم ؾب ( /ٕٔٓٓٓٓ/مئ وعشػرين ألػ َ ) نػ ٍّ إذل العػردل  -دسػب الروايػ اؼبشػهورة(ٔ) -
ب ُب القػرآف الوػرل مػر ينيػد أف عػدد األن يػر تألػ ال وبصػيه إال هللا ،تمػر ُب قولػه دعػرذل(( :أََْ ََيْتِ ُك ْػم
ػاد وَشبُ َ َّ ِ
نَػبأُ الَّ ِرين ِمن قَػبلِ ُكم قَػوِـ نُ ٍ ٍ
ين ِمػن بَػ ْع ِػد ِى ْم الَ يَػ ْعلَ ُم ُه ْػم إِالَّ هللاُ َجػاءتْػ ُه ْم ُر ُسػلُ ُهم
َ
ْ ْ ْ
ػود َوالػر َ
وح َو َع َ
َ

نب هللا كم عدد
(ٔ) روى أضبد ُب مس د واللربا ُب معجمه الو من ددي ٍ عن أيب ذر الةنرري (هنع هللا يضر) فيه« :قلت :اي َّ
الرسل من ذلك ث مائة وطبسة عشر ،صباً فرياً» .قرؿ اؽبيألم  :روا
األنبياء؟ قاؿ" :مائة أل وأربعة وعشروف ألفاً،
ُ
أضبد واللربا ُب الو  ..ومدار على عل بن يعيد وسو عي  .اسػ( .اؼبمججم)
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ات( ))...سورة إبراسيم ،)ٜ/ومألله قوله دعرذل(( :ورس ً قَ ْد قَصصناىم علَي َ ِ
ِابلْبػيِنَ ِ
ػل َوُر ُسػ ً
َ َْ ُ ْ َ ْ
َّ
َُ ُ
ك مػن قَػ ْب ُ
ِ
يما)) (سورة ال سر  ،)ٔٙٗ/رةم ذلا ال نشرسد أي ريح
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
َّْ نَػ ْق ُ
ك َوَكلَّ َم هللاُ ُم َ
وسن تَ ْكل ً
أو م ػعار ؽبػػلال األن يػػر  ،علػػى تأل ػرهتم .أمػػر بع ػ الق ػػور اؼبوجػػودة واؼب سػػوب ل ػ ع األن يػػر  ،فػػبل أدػػد
يعػػرؼ علػػى وجػػه اليقػػني دقيق ػ أمرسػػر ،تمػػر جػػر ُب ط قػػرت ابػػن سػػعد (ط ػػع ب ػ وت ،صٖ٘) عػػن

إسه بن ع د هللا أيب فروة قوله« :ما يعلم ق نب من األنبياء إال

ة:

(ٔ) ق إظباعيل ،فِنو ربت اؼبيزاب بني الركن والبيت.
(ٕ) وق ىود ،فِنو يف َح ْق ٍ من الرمل ربػت جب ٍػل ٍَ مػن جبػاؿ الػيمن عليػو ػةرة تنػدى،
وموضعو أ د األرض حراً.
(ٖ) وق رسوؿ هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،فِف ىره قبورىم حبا».
س ػ ا مػػع أنػػه ل ػػو تػػرف أمػػر ال ػعايرة مسػػته رً إذل س ػ ا اغبػػد ُب نظ ػػر الشػػررع ومللػػوقً ُب ش ػريعته،

(ٔ)
ػرب
ػ
ق
ف
ػر
ػ
و
ل
و
،
لورنػ زايرة نػ هللا داوود عليػػه السػػبلـ مػألبلً ،أسػػم بوألػ مػػن زايرة «إمػػرمعاد داوود»
َ
َ
َ
ُ
دبرة ال إليرس عليه السبلـ أت َألر أنبي ً من ق ور أوالد األئم وأدنردسم.

ألي وادػ ٍػد مػػن تػ ذلػػا العػػدد مػػن
ٗ  -إف تتػػب التػواريخ والسػ دشػػهد صبيعُهػػر أنػػه دل وبصػ ِّ
اؼبلم ني الصرغبني واجملرسدين األبرار ال ين ارربلوا أو استشهدوا ُب عهد ال ىوة أو ُب حػدر اإلسػبلـ أف
يح ُم َعظىم ،رةم أف بعبهم تػرف مػن األعػبلـ والصػرغبني ومػن أقػرب ال ػرس إذل
بُع ؽبم معار ؾبلى أو ر ٌ
حلىى هللا عليه َوآلِِه َو َسلى َم مأل عمه ضبعة سيد الشهدا هنع هللا يضر أو اب ه إبراسيم عليه رضب هللا.
ن ِّ هللا َ

٘  -د ُّ
ػرؽ ُب سػ ا األمػػر
ػدؿ أعمػرؿ الػدفن ُب حػػدر اإلسػبلـ حبػ ِّد ذاهتػػر علػى أنػه دل يوػن س ػػرؾ ف ٌ
أئمتػػه فرلو ػ تػػرف يُػ ْدفَن ب ػ ن
بػػني األم ػوات مهمػػر تػػرف شػػفهنم رفيع ػرً أو تػػرنوا مػػن عظمػػر اإلسػػبلـ و ّ
ات.
اللريق ودل يون س رؾ ألدد أ رد ٌ ومعار ٌ
 - ٙلقد قرـ عل عليه السبلـ بػدفن زوجتػه فرطمػ العسػرا سػيدة نسػر العػرؼبني بوينيػ جعلػ

(ٔ) تلم إمرمعاد دعع درفيّرً :ابن اإلمرـ أو ذري اإلمرـ ،واؼبقصود من «اإلمرمعاد داوود» رج ٌ حرحلٌ من أوالد أدد األئم
يُدعى داوود ،له معار معروؼ ُب م لق ج لي قرب طهراف ال يبون الوحوؿ إليهر إال على ضهور الدواب ،يعتقد العواـ
بورامرده وي س وف إذل معار رةم وعورة اللري  ،لرفع ال ُوَرب وطلب اغبوائج والشنر من األمراض اؼبستعصي م ه!( .اؼبمججم).
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قربسر ة معلوـ ألدد دىت س ا اليوـ ،ب أوحى موذل اؼبػلم ني عليػه السػبلـ أحػهربه بعػد وفردػه بػدفن
جألمرنػػه ب هػ ٍو يػػتم فيػػه إخنػػر قػػرب عػػن أنظػػرر ال ػػرس ،وُب سػ ا أتػػربُ عػػربة ألورل األبصػػرر ودػ ترة ألورل
األل ػػرب ،ب ػ سػػو دػػدب ٌ ربػػرر ُب عظمتػػه عقػػوؿ اؼبػػلم ني ودػػدسل ل ص ػ ة عل ػ ٍّ ال رف ػ ة ورؤيتػػه الرقني ػ
ال عيدة الي جعلته أيمر ب لا وتفنه ترف يرى من ورا أسترر القروف مػر سػينعله عُّػرد الق ػور بعػد ألػ
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه
ػب فهػػو عل ػ إمػػرـ التوديػػد ،وسػػو عل ػ ال ػ ي أمػػر الرسػػوؿ اػب ػرًب َ
عػػرـ؟؟ وال عجػ َ
َو َسلى َم هبدـ ت ِّ قرب ُم ْش ِرؼ من ق ور ال رس الي ترن معاراً ُب ذلا العمن ب ترنػ مع ػد أحػ ِرـ عُّػرد
األموات ،تمر أمر هبدـ ت وينن أو سبألرؿ ترف ال رس ال يعالوف يع دونه وردبر ترف ُب مقربرسم(ٔ).

أي فرؽ بني أف يعتلػ تتػ ال ػ
أج  ،دل يون ُب نظر عل ٍّ  -إبراسيم زمرنه احمللم لؤلح رـ ُّ -
ِِ
ِج األح ػ رـ مػػن بي ػ هللا ويلردهػػر أر ػرً فيجعلهػػر
(َ
حػلىى هللا عليػػه َوآلػػه َو َس ػلى َم) ُب فػػتح مو ػ لو ػ ُىبْػر َ
دلرمرً ،وبني أف ي سب إذل الق ور ووب ِلّم الق ور اؼبشرف فيسوي هبر األرض ،فوػبل األمػرين أم ُػر رسػوؿ
هللا ور ر رب العرؼبني .فوي ال يرى ذلا الش ص العظيم ،ب ص ده ال رف ة ودنوػ ال عيػد ،أنػه مػن
ػب  -ق ِ
اؼبمون ؽبػ األمػ الػي زبلّصػ دػديألرً مػن ضلمػرت اعبرسليػ  ،أف رب ِػوَؿ  -عػن قري ٍ
ّ
َ
ػرب اب ػ ال ػ ِّ
ِ
حػلىى هللا عليػه َوآل ِػه َو َسػلى َم) تقولػه:
الوديدة ،الي دػرزت مػعااي وم رقػب خرحػ مػن جرنػب رسػوؿ هللا ( َ
«فاطمػػة بضػػعة مػػي» و«فاطمػػة سػػيدة نسػػاء العػػاؼبني» ،إذل م ػعا ٍر ،أو بتع ػ أحػػح إذل مع ػػد أوَثف
جديد مأل دلا الي أ ُِمَر هبدمهر ،فقرـ بدف هر ُب وس اللي دىت ال يللػع أدػد مورهنػر أدػد فيت ػ
معاراً؟!
وتي ػ ال يوح ػ ن ػرباس التوديػػد ذاؾ عليػػه السػػبلـ بػػدفن جألمرنػػه علػػى كبػػو ال يعلػػم دبوػػرف قػػرب
أد ػػد ،وس ػػو ي ػػرى بع ػػني اليق ػػني وال ص ػ ة م ػػر س ػػيهدث لق ػػرب فيم ػػر بع ػػد ،تيػ ػ ال وق ػػد رأى ُب ديرد ػػه
أش رحرً رفعو إذل دد اإلؽبي فرعترب بعبهم هللاَ رىهبم وخػرل َقهم؟! إذل اغبػد الػ ي ا ػلر ألجػ ين ػيهم
عػػن دلػػا العقيػػدة النرس ػدة أف يه ػ ّددسم قلقت ػ واغبػػرؽ ،ب ػ أف ي ن ػ ذلػػا ،دسػػب مػػر ذتردػػه بع ػ
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم
(ٔ) إشررة من اؼبلل إذل اغبدي اؼبعروؼ« :عن أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ قرؿ بعثي رسوؿ هللا َ
إىل اؼبدينة فقاؿ :ال تدع صورة إال ؿبو ا وال ق اً إال سويتو وال كلبا إال قتلتو» ومألله اغبدي «عن أيب ع د هللا (جعنر
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َوآلِ ِو) يف ىدـ القبور وكسر
الصردؽ) عن آقئه عليهم السبلـ أف عليرً عليه السبلـ قرؿ أرسلي رسوؿ هللا ( َ
الصور» .واغبديألرف أخرجهمر الوليع ُب الورُب والربق ُب احملرسن ،انظر :حبرر األنوار للمبل دمحم ققر اجمللس  :ج
/ٚٙص( .ٕٛٙاؼبمججم)
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التػواريخ ،ورةػػم ذلػػا دل يرجػػع أولئػػا األفػراد عػػن عقيػػدهتم وادمجقػوا ومػػردوا عليهػػر .أفػػبل هبػػب علػػى مألػ
ذل ػػا اإلم ػػرـ أف ىبنػ ػ ق ػػرب وق ػػرب اب ػ ػ رس ػػوؿ هللا عليهم ػػر الس ػػبلـ ع ػػن أنظ ػػرر ال ػػرس د ػػديأل العه ػػد
قعبرسلي ؟.
أمر مر ي ّدعيه بع العلمػر مػن أف قػرب فرطمػ عليهػر السػبلـ إمبػر ًبّ إخنػرؤ دػىت ال يصػلِّ عليػه
ضن خػرط ال يقػوـ عليػه دليػ  ،وإلقػر لبلخػتبلؼ والعػداوة
الشي رف فهو  -وهللا أعلم  -لي سوى ّ
بني اؼبسػلمني ،والػدلي علػى مػر نقػوؿ أف عليػرً عػرش سػ ني طويلػ بعػد ردلػ الشػي ني ،تمػر أف األئمػ
أي خوؼ من ذلا األمر أحػبلً ،فلمػرذا
من ذري فرطم  -عليهم السبلـ  -عرشوا ُب زمن دل ي فيه ُّ
بق َ قربُ فرطم ؾبهوالً ودل يقم عل وال األئم الوراـ من أوالد إبضهرر ؟!
وتػ لا مػػر قػػرلو مػػن أف علّػ أمػر علػ ٍّ إبخنػػر قػػرب سػػو خشػيته مػػن أف يقػػوـ اػبػوارج ب ػ ل قػػرب
ودػػرؽ جألمرنػػه ،ال يعػػدو أيب ػرً ضىػرً تػػرذقً دو ّ بػػه اغبقيق ػ والتػػرريخ ألف اػب ػوارج  -رةػػم إج ػرامهم  -دل
يلينَر ع هم أهنم قرموا حبرؽ أي جألمرف من أجسرد ـبرلنيهم ودل أيت مأل س ا اػبرب ُب أي رريخ.

إف ال ين يشيعوف بني اؼبسلمني مأل س األقطي واألقواؿ الورسدة إمر جػرسلوف حبقيقػ الػدين
أو عرجعوف عن معرف أولير هللا ومدى بػُ ْعد نظرسم أو متعص وف أو مدفوعوف إلَثرة االختبلؼ وال ػعاع
بني اؼبسلمني أو ت مر س !؟
ِ ِ
حػ ػلىى هللا علي ػػه َوآلِػ ِػه َو َسػ ػلى َم) ع ػػن زايرة الق ػػور ترنػ ػ معروفػ ػ ً
 - ٚإف قب ػػي هنػ ػ ِ رس ػػوؿ هللا ( َ
ومشهورًة ُب حػدر اإلسػبلـ إذل دػ ِّد أنػه ؼبػر قرمػ أـ اؼبػلم ني عرئشػ زوج رسػوؿ هللا قلػ سرب إذل قػرب
أخيهر ع د الرضبن بػن أيب بوػر بعػد مودػه عػرـ ٘٘ أو  ٘ٙسجريػ  ،المهػر بعػ اؼبسػلمني اسػت رداً هنػ ِ
ِ
رسوؿ هللاِ ال سر َ عن زايرات الق ور؟! .فرعت رت قرئل ً إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد ظبح ب لا أخػ اً بعػد أف
ترف قد هنى ع ه.
 - ٛتمر أف مو وع هن رسوؿ هللا عػن زايرة الق ػور تػرف ال يػعاؿ مشػهوراً تػ الشػهرة ودر ػراً
ُب ال نػوس بوػ قػػوة حبيػ أنػه  -تمػػر ذتػران  -تػػرف الشػػع ُّ (أبػو عػػرمر شػرادي ) اؼبتػػوَب سػ ٗٓٔ
وال ي لق أتألر من ٓ٘ٔ حهربيّرً من أحهرب رسػوؿ هللا وروى عػ هم اغبػدي  ،يقػوؿ مػراراً« :لػوال
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َّ
النب (أو ق ابن »(ٔ).
أف َ
رسوؿ هللا هنن عن زايرة القبور لَ ُزْر ُ
ت ق َ ِّ

ٍ ٍ
 - ٜإف أفب دلي عقل ونقل على مر نقوؿ سو أنه دىت أتألر من قرف ترم بعػد وفػرة ال ػ ِّ
ح ػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه) دل يته ػ ىوؿ قػػرب اؼبل ىهػػر إذل م ػعا ٍر يػػمجىدد إليػػه أي مػػن الصػػهرب الو ػراـ أو التػػربعني
(َ
ح ػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم) إمبػػر دفػػن ُب نن ػ ال ي ػ
الو ػػرر! فمػػن اؼبس ػلىم أ ىف اعبألمػػرف اؼبل ىهػػر لل ػ ( َ
ال ي ترف يسو ه وال ي ترف م عؿ عرئش  ،وط قرً للتواريخ اؼبوينىقػ بقيػ عرئشػ ُ قرط ػ ً ُب ذلػا اؼب ػعؿ
ودل دمجته ،تمر يروي ذلا ابن سعد ُب الل قرت الوربى (جٕ/ص  ،)ٖٓٚتمػر يشػ عمػوـ اؼبػلرخني
حػلىى هللا عليػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم) ود ػرـ س رلػا ودػىت إذل مػر ق ػ
إذل أف عرئش ترن دعيل فوؽ قرب ال ػ ( َ
زمرف دفن عمر دل دون ربتجب ُب م عؽبر ولو هر بعد دفن عمر و ع اػبمرر علػى رأسػهر  -بػ ردبػر

اعبل رب على بدهنر  -ودل د ععه دىت ربوا جداراً على الق ور(ٕ).
وت لا جر ُب ط قػرت ابػن سػعد (ص« :)ٖٓٚأخػ

مسػلم بػن خالػد ،حػد ي إبػراىيم بػن

نوفل بن سعيد بن اؼبغرية اؽبامشي عن أبيو قاؿ :اهندـ اعبدار الري علػن قػ النػب صػلن هللا عليػو
عبالس وىو يُػ ْبػ َل إذ قاؿ لعلي
وسلم ،يف زماف عمر بن عبد العزيز ،فأمر عمر بعمارتو ،قاؿ :فِنو
ٌ

(ٖ)
ػت النػب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقػاـ إليػو القاسػم بػن ا فقػاؿ :وأ
بن حسني :قُ ْم اي علي فَػ ُق َّم البيػت  ،يعػي بي َ

أصلحك هللا! قاؿ :نعم وأنت فَػ ُق َّم ،مث قاؿ لو سا بن عبد هللا :وأ أصلحك هللا! قاؿ :اجلسػوا

صبيعاً وقُ َّم اي مزاحم فَػ ُق َّموُ ،فقاـ مزاحم فَػ َق َّموُ ،قاؿ مسلم :وقد أ بػت يل ابؼبدينػة أف البيػت الػري
فيو ق النب ،ملسو هيلع هللا ىلص ،بيت عائشة وأف اببو وابب حةرتو ذباه الشاـ وأف البيت كما ىو سػقفو علػن

(ٔ) مىر زبرهبه ق حنهرت.
(ٕ) انظر مألبل مر روا ابن سعد ُب ط قرده بس د قرؿ« :عن مالك بن أنس يقوؿ :قسم بيت عائشة اب نني :قسم كاف فيو
الق  ،وقسم كاف تكوف فيو عائشة ،وبينهما حائط ،فكانت عائشة ردبا دخلت حيث الق فض (أي بدوف حةاب)،
فلما دفن عمر تدخلو إال وىي جامعة عليها ياهبا .».وبس د عن عألمرف بن إبراسيم قرؿ« :ظبعت أيب يركر قاؿ:
كانت عائشة تكش قناعها حيث دفن أبوىا مع رسوؿ هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،فلما دفن عمر تقنعت فلم تيرح القناع»( .ط قرت
حلىى هللا عليه َوآلِِه َو َسلى َم) (اؼبمججم).
ابن سعد :جٕ/ص ٗ ،ٕٜقب ذتر مو ع قرب رسوؿ هللا َ
مرـ ،واؼبَِق ىم ُ :اؼبِ ْوَ َس ُ( .انظر
مرم ُ :الو رس  ،واعبمع قُ ٌ
(ٖ) معت «قُ َّم البيت» أي ات سه ،من قَ َم ْم ُ ال ي َ :تَ ْستُهُ .وال ُق َ
«الصهرح ُب اللة » للجوسري ،مردة :قَ َم َم) (اؼبمججم).
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وخ ْل َا ِر َحالِ ِو(ٔ).».
حالو وأف يف البيت َّ
جرًة َ
ومػن ال ػديه أنػػه لػو تػرف القػػرب الشػري مػعاراً ىبتلػ إليػه ال ػرس ؼبػػر ذبمػع عليػه تػ ذلػا الة ػػرر
رس ػ الػػي ادترج ػ مػػن عمػػر بػػن ع ػػد الععيػػع أف أيمػػر اإلمػػرـ زيػػن العربػػدين عل ػ بػػن
وال ػمجاب أو ال ُو َ
اغبسػػني عليػػه السػػبلـ أوالً ٍَ بو سػػهر ،ف جػػو القرسػػم بػػن دمحم بػػن أيب بوػػر أف يسػػمح لػػه قؼبشػػررته ُب
ذلػػا النب ػ  ،وت ػ لا ينع ػ سػػردل بػػن ع ػػد هللا ،فيهػػوؿ عمػػر بػػن ع ػػد الععيػػع دلػػا اؼبهم ػ م ػ هم إذل
«معادم» ..اخل مر جر ُب الرواي .
وأيبرً من الوا ح أف ال يػ والقػرب الػ ي بقيػ فيػه ج ّػرةٌ وقمرشػ ٌ مهمجئػ ٌ م ػ زمػن بعيػد ،ودػىت
قػػرف ترم ػ  ،دل يوػػن أبػػداً م ػعاراً عػػرمراً ،قإل ػػرف إذل تػػوف الرواي ػ دلػػيبلً قرزاً علػػى أف عرئش ػ واحػػل
سو رسر ُب ذلا ال ي دىت آخر عمرسر!
ح ػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم)
ٓٔ  -ع ػػدمر اهنػػدـ جػػدار ال ي ػ ال ػ ي تػػرف فيػػه ق ػرب رسػػوؿ هللا ( َ
بس ب اؼبلر ،وقع دردين ٌ أخرى س خروج رائه ٍ تريه ٍ من ال ردي الشرقي للم عؿ ،فجػر عمػر بػن
حػلىى هللا عليػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم) وأمػر ورداف أف يوشػ عػن اؼبسػفل وأف
ع د الععيع مػع أدػد أدنػرد ال ػ ( َ
ي رعػػد األدرب ػ اؼبمجاتم ػ دػػوؿ قػػرب عمػػر ،فقػػرؿ ع ػػد هللا دنيػػد عمػػر بػػن اػبلػػرب لعمػػر بػػن ع ػػد الععيػػع
ال ي ترف خرئنرً من ذلا األمػر :أيهػر األمػ ! سػ رائهػ قػدم جػدؾ عمػر بػن اػبلػرب!! وجػر ُب
خرب آخر أف الرائه اؼب تورة ترنػ رائهػ قلػ ميتػ  ،وال شػا أف اػبػرب الألػر سػو األحػح ألنػه تيػ
يبوػػن أف دظهػػر رائه ػ ٌ مػػن قػػدم عُ َمػ َػر بعػػد مػػرور س ػ وات علػػى دف ػػه وبعػػد أف بلي ػ عظرمػػه وحػػررت
دراقً؟!
ٔٔ  -وروي ابن سعد ُب ط قرده فقرؿ« :أخ

سريج بن النعمػاف عػن ىشػيم ،أخػ ي رجػل

من قريش من أىل اؼبدينة يقاؿ لو ا بن عبد الرضبن عن أبيو قاؿ :سقط حػائط قػ رسػوؿ هللا،
ملسو هيلع هللا ىلص ،يف زمن عمر بن عبػد العزيػز وىػو يومئػر علػن اؼبدينػة يف واليػة الوليػد ،وكنػت أوؿ مػن هنػر
فنظرت إىل ق رسوؿ هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،فِذا ليس بينو وبني حائط عائشة إال كبػو مػن ػ  ،فعرفػت أهنػم
ِ
(ٔ) الردرؿ صبع َر ْد وسو مر يُ ْسَرج به ال ع ليُػ ْرَتب عليه ُ
للم َ ىت ِر واؼبَُلنى َ ،
وخلَ َ
وربَ ىم األمتع عليه .واػبَلَ ُ ُ ،ؿبىرت ً :ال ررلُ ،
الألىوب وخلُ وخلِ  ،تَصر وترـ َِ
ؿبرت ً :بَلِ َ  .فمعت « َخلَ ُ ِر َدرلِه» :قلع القمرش اؼبهمجئ ال رلي الي
وخلَقرً ،ى
وظب َعُ ،خلوقَ ً َ
ُ َ َ ََ َ
ََ َُ
ترن دو ع على ال ع ( .اؼبمججم).
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يدخلوه من قبل القبلة».
حلىى هللاُ َعلَْي ِه َوآلِِه َو َسلى َم والشي ني ُب ذلا اؼب عؿ ترف بع ال ػرس
ٕٔ  -بعد دفن رسوؿ هللا َ
التربؾ ،ففمرت عرئش ببػرب جػدار دػوؿ القػرب
ال ين دص أيديهم إذل القرب أيخ وف من دربته بقصد ّ
ودرؾ انف ة فيه فنعلوا ذلا ولوػن ال ػرس ضلُّػوا أيخػ وف مػن دربػ القػرب مػن دلػا ال رفػ ة فػفمرت عرئشػ
بس ِّدسر.
ولػػدي ر عش ػرات الق ػرائن مػػن س ػ ا الق ي ػ دػػدؿ صبيع ػرً علػػى أف القػػرب الش ػري دل يوػػن دػػىت ذلػػا
العمن معاراً يعور اؼبسلموف ،ومن أراد اإلطبلع أتألػر علػى مألػ سػ الشػواسد فل جػع إذل تتػب التػرريخ
ال سػ ػػيمر تتػ ػػرب «وفػ ػػاء الوفػ ػػاء أبخبػ ػػار دار اؼبصػ ػػيفن» أتلي ػ ػ «نػ ػػور الػ ػػدين علػ ػػي ابػ ػػن أضبػ ػػد
السمهودي»(ٔ) (صٖٗ٘ فمر بعد).

حلىى هللا عليػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم) ترنػ
ٖٔ  -لدي ر أخ رر وآَثر عديدة د ني أف زايرة قرب رسوؿ هللا ( َ
م هيرً ع هر من ق الصهرب واألنصرر ودىت أدنرد ال الورل ،ومن صبل ذلا:
اؼبص ػنَّ » القػػيّم أتلي ػ «عبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاي» (جٖ/ص ،)٘ٚٚوُب
آ  -جػػر ُب تتػػرب « َ
تترب «وفاء الوفاء» للسمهودي (ص ٓ:)ٖٔٙ
«ع د الرزاؽ عن الألوري عن ابن عجبلف عػن رجػ يقػرؿ لػه سػهي عػن اغبسػن بػن اغبسػن بػن
عل ػ ّي قػػاؿ :رأى قوم ػاً عن ػد الق ػ  ،فنهػػاىم وقػػاؿ :إف النػػب ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ :ال تتاػػروا ق ػ ي عيػػداً وال
علي حيث ما كنتم فِف ص تكم تبلغي.».
تتاروا بيوتكم قبوراً وصلوا َّ

ب  -وجػػر ُب الوتػػرب ذادػػه« :روي عػػن علػػي بػػن اغبسػػني رضػػي هللا عنهمػػا أنػػو رأى رج ػ ً
جييء فرجة عند ق النب فيػدخل فيهػا فيػدعوه ،فنهػاه ،فقػاؿ :أال أحػد كم حػديثاً ظبعتػو عػن أيب
صػلَّن هللا عليػػو َوآلِػ ِػو َو َسػلَّ َم) قػػاؿ :ال تتاػػروا قػ ي عيػػداً وال بيػػوتكم
عػػن جػػدي عػػن رسػػوؿ هللا ( َ
قبوراً فِف تسليمكم يبلغي أينما كنتم.».
(ٔ) السمهودي (ٗٗ ٜٔٔ - ٛسػ = ٓٗٗٔ  ٔ٘ٓٙ -ـ) عل بن ع د هللا بن أضبد اغبسع الشرفع  ،نور الدين أبو اغبسن:
ملرخ اؼبدي اؼب ورة ومنتيهر .ولد ُب ظبهود (بصعيد مصر) ونشف ُب القرسرة .واستوطن اؼبدي س ٖٛٚسػ ،ودوُب هبر .من
تت ه «وفاء الوفا أبخبار دار اؼبصيفن» ُب ؾبلدين ،ط ع ود ِّق عدة مرات ،وله «خ صو الوفا» اختصر به األوؿ ،وط ع
أيبرً( .من األعبلـ للعرتل ) (اؼبمججم).
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ج  -وُب تتػرب السػػمهودي ذادػه أيبػرً ػمن حبػ «الصػبلة علػػى ال ػ » روايػ ٌ «عػػن القاضػػي
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم وحسػن
إظباعيل عن سهل بن أيب سهيل قاؿ :جئت ألسلم علن النب َ
بػػن حسػػن رضػػي هللا تعػػاىل عنهمػػا يتعشػػن وبيتػػو عنػػد بيػػت النػػب ،ويف روايػػة ...:رآي اغبسػػن بػػن
اغبسن رضي هللا تعػاىل عنهمػا عنػد القػ وىػو يف بيػت فاطمػة رضػي هللا تعػاىل عنهػا يتعشػن قػاؿ:
ىلم إىل العشاء فقلت :ال أريد ،فقاؿ :ما يل رأيتك عند الق ؟ ،ويف روايػة :مػا يل رأيتػك وقفػت؟
َّ
ػت أسػلِّم علػػن النػػب! فقػػاؿ :إذا دخلػػت فسػػلم عليػػو! ويف روايػػة :إذا دخلػػت اؼبسػػةد
قلػػت :وقفػ ُ
ص ػلَّن هللا عليػػو َوآلِػ ِػو َو َس ػلَّ َم) قػػاؿ :ال تتاػػروا بي ػ عيػػداً! وال
فسػػلم عليػػو! قػػاؿ :إف رسػػوؿ هللا ( َ

بيوتكم مقابر مث قاؿ :ما أنتم ومن ابألندلس إال سواء!».

اؼبسلِّ ُم بعيداً ُب األنػدل أو قري ػرً ُب الرو ػ الشػرين
أي يستوي ُب السبلـ على ال ّ أف يووف َ
ح ػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم ُب اؼبدي ػ بشػػو خػػرص هبػػدؼ إلقػػر
(فػػبل درج ػ للمج ػ إذل قػػرب ال ػ َ
السبلـ عليه!).
د  -وُب تتػػرب السػػمهودي ،يػػروي القر ػ إظبرعيػ أيبػرً دػػديألرً آخػػر يصػ سػ د إذل اإلمػػرـ
عل بن دسني أنه قرؿ« :إف رج ً كاف َييت َّ ٍ
صػلَّن هللا عليػو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم
كل داة فيػزور قػ النػب َ
ويصلي عليو ويصنع من ذلك ما انتهره عليو علي بن اغبسني ،فقاؿ لو علي بن اغبسني رضي هللا
صػلَّن هللاُ َعلَْيػو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم،
تعاىل عنهما :مػا حيملػك علػن ىػرا؟ قػاؿ :أحػب التسػليم علػن النػب َ
فقاؿ لو علي بن اغبسني رضي هللا تعاىل عنهما :ىل لك أف أحد ك حػديثاً عػن أيب؟ قػاؿ :نعػم!،
قػػاؿ لػػو علػػي بػػن اغبسػػني رضػػي هللا تعػػاىل عنهمػػا :أخػ ي أيب عػػن جػػدي أنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا
صلَّن هللا عليو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم :ال ذبعلوا ق ي عيداً».
َ
قل ػ ُ  :إف مػػن ةرائػػب األمػػور أف س ػ ا اغبػػدي «ال تتَّاػػروا قَػ ػ ِْي ِع ْيػػدا ًٍ» ،ال ػ ي روي عػػن
حػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه َو َسػلى َم بشػػو متػوادر ،وتػ مػػن روى ذلػػا اغبػػدي  ،دػػىت أدنػػرد ال ػ
رسػػوؿ هللا َ
الوراـ مأل اغبسن بن اغبسن اؼبألت وعل بن اغبسني السجرد عليهم السبلـ ،فهمه على مع ر الػواقع
ػمجد ِد لػعايرة
حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َسػلى َم ،ف هػػى ال ػػرس عػػن الػ ُّ
الػ ي يعػػع دوػرار الػ سرب واإلايب إذل قػػرب َ
قرب ال ػ عمػبلً دبنػرد ذلػا اغبػدي  ،ومػع تػ ذلػا ؼبػر رأى ذوو التنوػ األعػوج وؿب ػو ال ػدع أف سػ
ّ
اعبملػ ال د سػػجم مػػع بػػدعتهم ،قػػرلوا :إف معػػت ع ػػررة «ال ذبعلػػوا قَػ ػ ِْي ِع ْيػػدا ًٍ» أي ال ذبعل ػوا قػػربي
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ترلعيػػد ال دعورونػػه ُب السػ إال مػردني بػ زورو دائمػرً وتػ يػػوـ!! .ولعمػػري مػػر دنسػ سم ؽبػ ا اغبػػدي
إال تتنسػ الو ّػػرعني غبػػدي ال ػ ِّ الػ ي يقػػوؿ فيػػه« :مػػن كػػرب علػ ّػي متعمػػداً فليتبػػوأ مقعػػده مػػن

النػػار» فقػػرلوا :إف ال ػ قػػرؿ مػػن ت ػ ب عل ػ ّ ودل يق ػ مػػن ت ػ ب رل ،وكبػػن ال نو ػ ب عليػػه ب ػ نبػػع
د ال ب لصرغبه ولصرحل دي ه!!.
اغبدي ألجله أي أف دديأل ر الورذب لي
س ػ ػ ػ  -وق ػ ػػرؿ الس ػ ػػمهودي ،رة ػ ػػم أن ػ ػػه س ػ ػػو ننس ػ ػػه م ػ ػػن ملي ػ ػػدي الػ ػ ػعايرةُ ،ب تترب ػ ػػه وف ػ ػػر الوف ػ ػػر

(صُ « :)ٖٔٙٛروي عن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرضبن بن عوؼ الزىري أنو قاؿ:ما
صلَّن هللاُ َعلَْيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم وكاف يكره إتيانو!».
رأيت أيب قط َييت ق النب َ
ح ػلىى هللا عليػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم ،تػػرف
و ُ -ب حػػدر اإلسػػبلـ ،دػػىت بعػػد قراب ػ قػػرف مػػن ردل ػ ال ػ َ
حلىى هللاُ َعلَْي ِه َوآلِِه) تمر
الصهرب والتربعني ي هوف ال رس عن المجدد وال سرب واإلايب لعايرة قرب ال ( َ
دشػػهد ب ػ لا األخ ػػرر اؼب ػفينورة والػػرواايت اؼب ػ تورة ،والػػي مػػن صبلتهػػر مػػر جػػر ُب تتػػرب اؼبص ػ لع ػػد

الرزاؽ الص عر (جٖ/ص )٘ٚٙوس ن ال يهق « :عبد الػرزاؽ عػن الثػوري عػن أيب اؼبقػداـ أنػو ظبػع
ابن اؼبسيِّب ،ورأى قوماً يسػلموف علػن النػب ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ :مػا مكػث نػب يف األرض أكثػر مػن أربعػني
يوماً»(ٔ).

ومعت تبلمه أنه بعد أربعني يوـ من الوفرة والدفن ُب المجاب ،فاف زايرة ال ملسو هيلع هللا ىلص بتصور أف روح
دبرده الشرين ال دعاؿ ُب القرب أو دوله خلف ال فرئدة م ه.
إف اؼبتت ػػع لوتػػب الت ػواريخ واؼبػػدقِّ فيهػػر يػػرى أنػػه مػػن اؼبسػػلمرت اؼبعلوم ػ أنػػه دل يوػػن ُب حػػدر
اإلسبلـ وُب زمن ديرة حهرب رسوؿ هللا والل ق األوذل من التربعني خربٌ أو أ ٌينر عن مسفل العايرة بػني
ِِ
ػمجدد إليػػه أحػػهربه
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلػػه َو َس ػلى َم أبػػداً إذل م ػعار يػ ّ
اؼبسػػلمني ،ودل يته ػ ىوؿ قػػربُ ال ػ ِّ اؼبلهػػر َ
ػوي الوليػد ابػن ع ػد اؼبلػا ،عم َػر بػن ع ػد الععيػع
األبرار! ودىت س ٔ ٜسجريػ ع ػدمر أمػر اػبلينػ األم ّ
حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َسػلى َم ،مػػر تػػرف أدػ ٌد يقػػوـ دػػىت
إبحػػبلح مػػر هتػ ّدـ مػػن جػػدار ةرفػ قػػرب رسػػوؿ هللا َ
(ٔ) روي ال يهق من طري ابن أيب ليل وسو س ِّ اغبن عن َثب عن أن مرفوعرً« :أف األنبياء ال يُػ ْتػ َرُكو َف يف قبورىم بعد
أربعني ليلة ولكن يصلوف بني يدي هللا حىت ينفخ يف الصور .».قرؿ ال يهق ( :إف حح هب ا اللن فرؼبراد وهللا أعلم ال
يمجتوف ال يصلوف (ت ا) إال س ا اؼبقدار ٍب يوونوف مصلني بني يدي هللا دعرذل ،ت ا ُب وفر الوفر ٕ .).ٗٓ٘ :انتهى.
(اؼبمججم)
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ذلػا الوقػ بػعايرة قػرب ال ػ  ،تمػػر مػر مع ػر فيمػػر سػ عػن اين ػػني مػن أدنػرد ال ػ األعػبلـ :أي اغبسػػن
اؼبألت ودبرة عل ّ بن اغبسني  -عليهم السبلـ  -أهنمر تران ي هيرف األشػ رص الػ ين أيدػوف خصيصػرً
وي ػػدخلوف ال يػ ػ ألج ػ زايرة ال ػ ػ والس ػػبلـ علي ػػه! وت ػػبل اإلم ػػرمني اعبليل ػػني ت ػػرف ؾب ػػروراً لػ ػ لا الق ػػرب
الشػري وتػرف مػػن أعلػم ال ػرس بتعػػرليم الش ّػرع وأفهمهػم ألدوػػرـ اإلسػبلـ ،لػ ا تػػرف اإلمرمػرف الشػرينرف
دريصني أتألر من أي ش ص آخر على مراعرة أدورـ اإلسبلـ والعم دبر ير هللا.
حػلىى هللاُ َعلَْيػ ِػه َوآلِػ ِػه) دل يوػػن أبػػداً دػػىت
ومػػن صبلػ األدلّػ الػػي دلّتػػد أف القػػرب اؼب ػػررؾ لرسػػوؿ هللا ( َ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه) ُب
ؼبدة قرف بعد سجرة ال ّ ،مورداً ُّ
لمجدد العائرين وذسرهبم وإايهبم إليه عمبلً ب هيه ( َ

قوله« :ال ذبعلوا ق ي عيداً» ،مر أورد نور الدين عل بن أضبد السمهودي ُب تتربه «وفاء الوفػاء»

(ص ٘ٗٚو )٘ٗٛنقبلً عن حهيح ال رري من أنه ؼبر عهػد الوليػد بػن ع ػد اؼبلػا إذل عمػر بػن ع ػد
الععيػػع إبحػػبلح مػػر اهنػػدـ مػػن مقػػربة ال ػ ّ وبش ػرا ال يػػوت احمليل ػ قؼبسػػجد لتوسػػع الرو ػ الش ػرين ،
شرسد اؼبسلموف ق ال د إبقرم اعبدار أينر قػدـ علػى الػمجاب احملػي قلقػرب الشػري ففحػرهبم سلػع مػن
حػلىى هللاُ َعلَْي ِػه َوآلِ ِػه) ننسػه! فت ػني ؽبػم فيمػر بعػد أهنػر بقيػ
س ا اؼب ظر ودصوروا أف ذلػا أينػر قػدـ ال ػ ( َ

قدـ عمر(ٔ) ،فبر يعع أنه م زمن عمر ودىت ذلا اليوـ دل ي سب أد ٌد إذل ذلا القرب اؼب ىور!

ز  -جػػر ُب تتػػرب الوػػرُبُ ،ب تتػػرب اعب ػػرئع (صٕٔٓ/نشػػر اؼبوت ػ اإلسػػبلمي ) عػػن اإلمػػرـ
الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ أنػػه قػػرؿ« :كػػاف قَػب ػػر رسػ ِ ِ
اء
صػلَّن هللاُ َعلَيػػو َوآلِػ ِػو َو َسػلَّ َم ُؿبَ َّ
ػب َح ْ
ػوؿ هللا َ
ُْ َُ
صػ ٌ
صػػبَ َ
اء» .وروى ابػػن سػػعد ُب ط قردػػه (جٕ /ص )ٖٓٚعػػن عمػػرو بػػن عألمػػرف عػػن قرسػػم بػػن دمحم (جػ ّد
َضبْػ َػر َ
ِ
ػت علػػن ِ
ص ػغَ ٍر علػػن القبػػور فرأيػػت عليهػػا حصػػباء
ألمػػه) أنػىػه قػػرؿ« :اطلعػ ُ
دبػػرة اإلمػػرـ الصػػردؽ ّ
ضبراء».

إف مبػموف دػػديأل الوػػرُب والل قػػرت سػو أنػػه دػػىت زمػػن اإلمػرـ الصػػردؽ  -عليػػه السػػبلـ  -أي
حػلىى هللاُ َعلَْيػ ِػه َوآلِػ ِػه)تػػرف قػػرب والل قػ اؼبةليػ لػػه
بعػػد مبػ أتألػػر مػػن ٕٓٔ عرمػرً علػػى سجػػرة ال ػ ( َ
ط ِيف َزم ِ
ِ
اف
(ٔ) رواي ال رري ترلتررلَ « :د ىدينػََر فَػ ْرَوةُ َد ىدينػََر َعلِ ُّ بْ ُن ُم ْس ِه ٍر َع ْن ِس َش ِرـ بْ ِن ُع ْرَوَة َع ْن أَبِ ِيه ل ََّما َس َق َ
ط َعلَْي ِه ْم ا ْغبَائ ُ َ
الْولِ ِ
يد بْ ِن َع ْب ِد الْملِ ِ
ِ
ك َح َّىت
َخ ُروا ِيف بِنَائِِو فَػبَ َد ْ
َح ًدا يَػ ْعلَ ُم ذَلِ َ
كأَ
َّب ملسو هيلع هللا ىلص فَ َما َو َج ُدوا أ َ
َ
َ
ت َؽبُ ْم قَ َد ٌـ فَػ َفزعُوا َوظَنوا أَنػَّ َها قَ َد ُـ النِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ َؽبُ ْم ُع ْرَوةُ َال َو َّ
اَّلل َما ى َي قَ َد ُـ النَِّب ملسو هيلع هللا ىلص َما ى َي إ َّال قَ َد ُـ ُع َم َر هنع هللا يضر» .حهيح ال رري :تترب اعب رئع ،قب مر جر ُب
قَ َ
قرب ال ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بور هنع هللا يضر( .اؼبمججم).
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واؼبللىن من دصى أضبر ؾبهوالً لل رس ،األمر الػ ي دػدا قإلمػرـ الصػردؽ وجبػد ألمػه :القرسػم بػن دمحم
بن أيب بور ،أف ىبربا ع ه ،وتمػر يقػوؿ دػدي القرسػم بػن دمحم إنػه ؼبػر تػرف طنػبلً تػرف يػرى ذلػا القػرب
الشري من خبلؿ م ّد رأسه من ال رف ة أو من ورا السترئر.
ح  -أين ر إحبلح جػدار ال يػ الػ ي تػرف فيػه القػرب اؼب ػررؾ ترنػ س ػرؾ طرسػ خشػ ي أو مػن
الن ػ ػػرر إذل جرن ػ ػػب الق ػ ػػرب أو ُب رؼ اعب ػ ػػدار ربلمػ ػ ػ ع ػ ػػدمر اهن ػ ػػرر اعب ػ ػػدار (ط ق ػ ػػرت اب ػ ػػن س ػ ػػعد،
جٕ/ص ،ٖٓٚوتترب وفر الوفر ص.)ٜ٘ٗ
ط  -ؼبر سق جدار ال ي ُ ،شوسدت ينبلين ق ػور دل يعرفهػر اػبلينػ الوليػد بػن ع ػد اؼبلػا إذل أف
عرفهػػر لػػه عمػػر بػػن ع ػػد الععيػػع غهنػػر لرسػػوؿ هللا والشػػي ني .فلػػو ترنػ الػعايرة رائجػ ُب دلػػا األايـ ؼبػػر
ّ
ترن دلا الق ور ؾبهول ربترج إذل من يسفؿ ع هر.
ي  -جر ُب مص

ع د الرزاؽ (جٖ/صٖٓ٘)« :أخ

عبد الرزاؽ عن معمػر عػن أيػوب

عن عبد الرضبن ابن القاسم بن ا قاؿ :سقط اغبائط الري علن ق النػب فسػرت مث بػل ،فقلػت

للري سرته :ارفع حية السرت حىت أنظر إليو ،فِذا عليػو جبػوب(ٔ) وإذا عليػو رمػل كأنػو مػن رمػل

العرصة(ٕ») .فه ا يدؿ على أف ع د الرضبن رةم تونه مػن ورينػ عرئشػ إال أنػه دل يوػن قػد شػرسد القػرب
دىت ذلا العمرف!
س عشرة أدل على أف ددي ال ذبعلوا قربي عيداً ترف دػىت قػرف ترمػ معمػوالً بػه بوػ قػوة!

تلك عشرة كاملة.

أسم دلي ٍ على أف دلا العايرات الرائج ُب زمرن ر لق ور األئمػ  -دػىت أن ػر أحػ ه ر قبػد
ٗٔ ُّ -
تػ ذلػػا الوػػم الو ػ مػػن الػػرواايت واألدرديػ اؼب سػػوب إلػػيهم ُب فبػػرئ زايراهتػػم وعظػػيم ينواهبػػر  -دل
دون أبداً رائج بني مسلم الصدر األوؿ وأئم اؽبدى  -عليهم السبلـ  -وال ُمعتػت هبػر ،سػو أن ػر ال
(ٔ) اعب وب ،بنتح اعبيم :األرض الةليظ  .وقي سو اؼبدر واددهتر ج وب  ،ت ا ُب ال هري ٔ( .ٕٔٙ /اؼبمججم ،نقبل عن دواش
ودعليقرت د يب الرضبن األعظم على اؼبص لع د الرزاؽ).
ِ
رؿ:
(ٕ) وقرؿ األعظم ُب دعليقرده على اؼبص « :أخرج أبو داود واغبرتم من طري القرسم بن دمحم قرؿَ :ع ْن الْ َقرس ِم بن دمحم قَ َ
َّب صلَّن هللا علَي ِو وسلَّم و ِ
ِِ
احبػي ِو ر ِ
ت
ش َف ْ
ض َي هللاُ َع ْنػ ُه َما! فَ َك َ
ت َعلَن َعائِ َ
شةَ فَػ ُقل ُ
َد َخلَ ُ
ُ َْ ََ َ َ َ
ْت َاي أ َُّم ْو! ا ْكشفي ِيل َع ْن قَػ ِْ النِ ِّ َ
ص َْ َ
ِيل عن ََ َِة قُػبوٍر َال م ْش ِرفَ ٍة وَال َال ِطئ ٍة مبيُوح ٍة بِبي ِ
ص ِة ا ْغبَ ْم َر ِاء ».انظر س ن أيب داود :تترب اعب رئع/قب ُب
ْحاء ال َْع ْر َ
َ َْ َ َ َ
ُ
ُ
َْ
َ
دسوي القرب( .اؼبمججم).
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ح ػلىى هللاُ َعلَْيػ ِػه
األئم ػ العظػػرـ ب ػعايرة قػػرب ال ػ ّ ( َ
قبػػد ُب أي رريػػخ موينىػ قيػ َ
أي مػػن أولئػػا األوليػػر و ّ
ػرـ ٍّ
َوآلِِه) أو ق ور األن ير اآلخرين وال قيػرـ الصػهرب والتػربعني قلسػنر وشػد الردػرؿ ألجػ زايرة قػرب وادػد
من األئم  ،وال يبون أف نص ّدؽ أف اإلمرـ ال ي أيمر ال رس بع ردةٍ يبت ع سػو عػن أدائهػر!! ألنػه ع دئػ ٍ
َّ ِ
ين آ ََمنُوا َِ تَػ ُقولُػو َف َمػا َال تَػ ْف َعلُػو َف؟َ .كبُػ َػر َم ْقتًػا ِع ْنػ َد هللا أَ ْف تَػ ُقولُػوا
سيشمله قوله دعرذلَ (( :اي أَيػ َها الر َ
َما َال تَػ ْف َعلُو َف)) الص .ٖ - ٕ/
ِ ِ
َضبَ َػد بْػ ِن ُؿبَ ىم ِػد
يسػى َع ْػن أ ْ
فمألبلً رووا ُب أدردي العايرة الرواي الترلي َ « :ع ْن أ ْ
َضبَ َد بْ ِن ُؿبَ ىمد بْ ِن ع َ
ِ ِ
ػرؿ قَػػرأْ ُ ِ ِ ِ
اغبَسػ ِن ِّ
بْػ ِن أَِيب نَ ْ ٍ
ػيع ِ أ َّ
َف ِزَاي َرِيت تَػ ْعػ ِػد ُؿ
الر َ ػػر عليػػه السػػبلـ قػػرؿ :أَبْلػ ْم ػ َ
صػر قَػ َ َ
ت ُب تتَػػرب أَِيب ْ َ
ػرؿ :إِي و ِ
ِع ْن ػ َد ِ
هللا
ػرؿ :فَػ ُق ْلػ ُ ِألَِيب َج ْع َنػ ٍر عليػػه السػػبلـ أَلْػ َ َد ىجػ ٍ؟؟ قَػ َ
ػل أَلْػ َ َح َّةػ ٍػة! قَػ َ
هللا َعػ َّػز و َجػ َّ
َ
َوأَلْ َ أَلْ ِ َح َّة ٍة لِ َم ْن َز َارهُ َعا ِرفاً ِحبَ ِّق ِو!»(ٔ).
أفػػبل وب ػ ل ػػر أف نتسػػر ؿ :لػػو تػػرف س ػ ا اغبػػدي حػػهيهرً وتػػرف ين ػواب زايرة اإلمػػرـ الر ػػر عليػػه
دجػ  ،سػ ا مػع العلػم أف ينػواب
دج  ،فببلً عن أف يعػدؿ ينػواب ألػ ألػ
السبلـ يعدؿ ينواب أل
ّ
ّ
اغبج اؼبستهب  -ط قرً ألدردي اإلمرـ ذاده  -أفبػ مػن الصػبلة والصػوـ بػ أفبػ مػن عتػ ع ٍػد،
ب ط قرً لرواي ٍ أخرى عن اإلمرـ أيب ع د هللا الصػردؽ عليػه السػبلـ أَ ىف رس َ ِ
حػلىى هللاُ َعلَْي ِػه َوآلِ ِػه
ػوؿ هللا ( َ
َُ
اغبَػ ىج فَػ َنػػردَِعَ ،وأ ََان َر ُج ػ ٌ ُفبِي ػ ٌ (أي َةػ ِػع)
ػوؿ هللاِ! إِِّ َخَر ْج ػ ُ أُ ِريػ ُػد ْ
ػرؿ لَػػهُ َاي َر ُسػ َ
َو َس ػلى َم) لَِقيَػػهُ أ َْعػ َػرِايب فَػ َقػ َ
رج؟ قَ َرؿ :فَرلْتػ َن إِلَي ِه رس ُ ِ
ِِ
حػلىى هللاُ َعلَْي ِػه َوآلِ ِػه
َج ِر ْ
فَ ُم ْرِ أَ ْف أ ْ
َحَ َع ُِب َم ِررل َمر أَبْػلُ ُغ بِه مألْ َ أ ْ
ػوؿ هللا ( َ
َ َ ْ َُ
اغبَ ِّ
ِ
َو َسلى َم) فَػ َق َرؿ لَهُ :انْظُْػر إِ َذل أَِيب قُػَػ ْػي ٍ فَػلَ ْػو أَ ىف أ ََق قُػَػ ْػي ٍ لَ َ
ػا َذ َسَػ ً ضبَْػَرا َ أَنْػ َن ْقتَػهُ ُِب َسػِي ِ هللا َمػر بَػلَ ْةػ َ
َخػ َ ُِب ج َهػر ِزِ َدلْ يػرفَ ْػع َش ْػيئرً وَدلْ ي َ ِ
ػب هللاُ لَػهُ َع ْشػَػر
ػرؿ :إِ ىف ْ
بِ ِػه َمػر يَػْػلُ ُػغ ْ
ػرج! ٍبُى قَ َ
اغبػَ ُّ
اغبَػر ىج إِذَا أ َ
َ
َ
َْ
بػ ْػعهُ إىال َتتَ َ
رت ورفَع لَه ع ْشر درج ٍ
ٍ
ٍ
رت فَِاذَا رتِب بعِ ُ َدلْ يػرفَ ْع ُخ ّنرً وَدلْ ي َ ِ
ػب
َ
َد َسَرت وَؿبَر َعْهُ َع ْشَر َسيِّئَ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َْ
ب ْعهُ إىال َتتَ َ
ِ
ص َنر َواؼب ْرَوةِ َخَر َج ِم ْن ذُنُوبِ ِػه ...اخل
رؼ ِقلَْػْي ِ َخَر َج ِم ْن ذُنُوبِِه فَِا َذا َس َعى بَػ
ني ال ى
ا فَِا َذا طَ َ
هللاُ لَهُ ِمألْ َ َذل َ
ْ
َ
َ
اغبدي »(ٕ).

(ٔ) الشيخ ال وري اللربس  ،مستدرؾالوسرئ  ،ج ٓٔ/ص .ٖٜ٘
(ٕ) أبو جعنر دمحم بن اغبسن اللوس  ،شيخ اللرئن « ،هت يب األدورـ» ،ج ٘/ص .ٕٓ - ٜٔ
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فػػاذا تػػرف ين ػواب دػػج بيػ هللا ت ػ لا وتػػرف اإلمػػرـ أبػػو جعنػػر دمحم التق ػ ّ (ٔ) عليػػه السػػبلـ ال ػ ي

عرش ُب ببلط اؼبفموف  ٔٛعرمرً ،تصهر ؿبمجـ له ،تمر قرـ اؼبفموف بدفن أبيه دبرة اإلمرـ الر ػر عليػه
السبلـ ُب خراسرف ُب الق اؽبرروني  ،ودل يون س رؾ أي مرنع أف يعور اإلمرـ دمحم التق قػرب أبيػه اإلمػرـ
الر ر اجملرور لقرب والد اؼبفموف أي سػرروف الرشػيد ،ولػي ذلػا فهسػب بػ تػرف مػن شػفف سػ الػعايرة
أف دػػدخ السػػرور علػػى اػبلين ػ ! فلمػػرذا إذف امت ػػع اإلمػػرـ دمحم التق ػ عػػن ربصػػي مأل ػ ذلػػا الأل ػواب
ػييعه علػػى ننسػه ينػواب مليػػوف ِد ىجػ دسػػب قولػه ،أو علػى األقػ ينػواب ألػ
ػربُر دب َ
العظػيم؟! وتيػ نػ ِّ
دج ػ تمػػر جػػر ُب تتػػرب والػػد اإلمػػرـ الر ػػر عليػػه السػػبلـ ننسػػه؟! مػػع أف اغبج ػ الوادػػدة دسػػب
اغبدي ال أرودان ؽبر ت دلا األجر ،س ا إ رف ً إذل أف مأل دلا العايرة لو سبى فسػيووف ؽبػر عػ ّدة
فوائد أخرى سر ىم جداً س الترلي :
أ  -ؼبر ترف اإلمرـ الر ر والد اإلمرـ دمحم التق  -عليهمر السبلـ  -فاف زايرة األخ له سيووف
صػػص لو ػ مػػن يػػعور اإلمػػرـ الر ػػر عليػػه
ؽبػػر أجػػر بػ ّػر الوالػػدين إ ػػرف إذل ني ػ ت ػ ذلػػا األجػػر اؼب ى
السبلـ؟.
ب  -سيص ػ ح مأل ػ ذلػػا العم ػ  -لػػو ًبّ  -د ىج ػ ً وس ػ داً ؼبػػن يػػرى أف السػػنر ل ػعايرات الق ػػور
أمر مشروعٌ ومستهب.
واؼبراقد ٌ

ج  -ستووف زايرده س رً يدعو اآلخرين وعرم اؼبلم ني للقيرـ هب ا العم بو اطمئ ػرف ويقػني،
في رلوا ت ى ذلا األجر العظيم.

ومػػع تػ ذلػػا ،دل يقػػم اإلمػػرـ دمحم التقػ دبألػ دلػػا الػعايرة ،فػػاف قيػ  :دل ينعػ ذلػػا ؼبػػر فيهػػر مػػن
مش ّق السنر إ ْذ إنه دوجد بني بةداد الي ترف اإلمػرـ دمحم التقػ مقيمػرً فيهػر وخراسػرف مو ػع قػرب والػد
وسنر شرؽ ،قل ر :إف س ا السنر دل يون حع رً عػ اإلمػرـ دمحم التقػ عليػه السػبلـ
الر ر ،مسرف ٌ ت ةٌ ٌ
وذلا بنب وسرئ الرفرسي والراد الي ترف اؼبفموف قد و عهر رب دصرفه.
والواقع أف اإلمرـ دمحم التق (اعبواد) دل ُيعْر والد الر ر ولي س ا فهسب ب دل يقم دػىت بػعايرة
جد الورل موسى بن جعنر ال ي ترف قري رً م ه ُب مقربر قريل قرب بةداد (والي ربولػ إذل م لقػ
(ٔ) وسو الشه أيبرً قإلمرـ دمحم اعبواد عليه السبلـ ،وسو اإلمرـ الترسع لدى اإلمرمي االينع عشري  ،واؼبدفوف إذل جوار اإلمرـ
السربع موسى الورضم عليه السبلـ ُب د ّ الورضمي ب ةداد( .اؼبمججم).
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الورضميػ اليػوـ) ،سػ ا رةػم مػر رووا عػن أبيػه اإلمػرـ الر ػر ُب تتػب اغبػدي مػن أدرديػ عديػدة د ػػني
رداً وإنوػرراً علػى الواقنيّػ
عظيم األجر والألواب ؼبأل س العايرة قإل رف إذل أف فيهر براً للوالدين وفيهر ّ
ال ين ترنوا يتصوروف أف اإلمرـ الورضم ال يعاؿ ديرً وأنه قرئم آؿ دمحم وأنه آخػر أئمػ آؿ ال يػ  ،فػعايرة
قػػرب جػػد الوػػرضم تػػرف مػػن شػػفهنر أف دقلِّػ َ مػػن عػػدد أولئػػا الواقنيّػ  ،فب ػبلً عػػن أف مأل ػ دلػػا ال ػعايرة
دلدي إذل دصدي الرواايت الي وردت أو نُِقلَ ْ عن أبيه اإلمرـ الر ر ُب ينواب زايرة ج ِّد !
إذا الدظ ر دلا الرواايت والدظ ر وسرئ التيس والرفرسيػ الػي ترنػ مي ىسػرة لئلمػرـ دمحم اعبػواد
فيمو ر أف نعترب  -والعيرذ قهلل  -مقصراً ُب دي ه من عػدة جهػرت! ألنػه عػبلوة علػى عػدـ زايردػه قػرب
أبيػػه وجػػد عليهمػػر السػػبلـ امت ػػع أيبػرً عػػن زايرة ذلػػا الشػ ص الػ ي لػػه دػ ت ػ لػػي علػػى اإلمػػرـ
اعبواد فق ب على ت مسلم العردل أال وسو مػوذل اؼبودػدين وأمػ اؼبػلم ني علػ بػن أيب طرلػب عليػه
السبلـ ال ي ترف قرب  -دسب اؼبشهور ُ -ب ال ج أي قرب بةداد الي ترن مقراً وسو رً لصػهر
اػبلين اإلمرـ دمحم التق (اعبواد) آن اؾ.
س ػ ا مػػع أف زايرة دبػػرة أم ػ اؼبػػلم ني ترن ػ واج ػ علػػى اإلمػػرـ دمحم التق ػ (اعب ػواد) مػػن عػػدة
جهرت:
أ  -وردت أدردي تأل ة عن األئمػ علػيهم السػبلـ د ػني الألػواب الػ ي ال دصػر لػه لعائػري أمػ
اؼبػػلم ني بػ فيهػػر هتديػػدات ـبينػ ! ؼبػػن ال يقػػوـ بتلػػا الػعايرة ،تتلػػا الروايػ اؼبرويػ عػػن اإلمػػرـ الصػػردؽ
ِ
ِ
ِ
ورو َف َمػ ْػن
عليػه السػػبلـ أنػه قػػرؿَ « :مػ ْػن تَػ َػر َؾ ِزَاي َرةَ أَمػ ِري اؼبػُؤمنِ َ
ني عليػػه السػبلـ َْ يَػ ْنظُػ ِر هللاُ إِلَْيػػو! أ ََال تَ ػ ُػز ُ
(ٔ)
ِ
حه الرواي  -عدـ االعت ر به.
ورهُ الْم َ ئ َكةُ؟!»  ،وس ا هتدي ٌد لي من السه  -لو ّ
تَػ ُز ُ
األئم .
ب ُ -ب زايرة أم اؼبلم ني ينواب بر الوالدين إ رف إذل ينواب العايرة ألنه أبو ّ

ج  -لػػو عمػ اإلمػػرـ بػ لا األمػػر ػب ىنػ مػػن الوراسػ اؼبشػػهورة لػعايرات الق ػػور ،وعلػػى العوػ
ػه مػ سب
األئمػ مػن ق لػه ومػن بعػد دلػيبلً ت ػ اً علػى ح ّ
من ذلا يشو ِّ امت رعُه عن الػعايرة وامت ػرعُ ّ
القرئلني بعدـ أنبيّ وال استه رب العايرة!.
ػرب أم ػ اؼب ػػلم ني علػ ػ ّ علي ػػه الس ػػبلـ ُب ال ج ػ س ػػتووف دص ػػديقرً
د  -إف زايرَة اإلم ػػرـ اعب ػواد ق ػ َ
(ٔ) الشيخ ال وري اللربس  ،مستدرؾالوسرئ  ،ج ٓٔ/ص ٕٕٔ.
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لصػػه موػػرف اؼب ػعار ال ػ ي اختػػرر سػػرروف الرشػػيد اعتمػػرداً علػػى اغبَػ ْد ِس والظػ ِّػن واسػػت رداً إذل قػػوؿ أدػػد
النبلدني دوؿ مو ع قرب موذل اؼبتقني عليه السبلـ ،ف ت عليػه قػرب علػ ّ الػ ي دل يوافػ أتألػر اؼبػلرخني
على حه مورنه!!
وعليه فلو أف اإلمرـ اعبواد قرـ بعايرة ذلا اؼبعار العلوي لورف اؼبػفموف أوؿ مػن يُ َس ُّػر بػ لا ويبػ ُّ
لػػه ،ألف أق اؼبػػفموف  -أي سػػرروف  -سػػو الػ ي و ػػع أسػػرس ػريح ال جػ  ،سػ ا إ ػػرف إذل أف ذلػػا
سيووف دليبلً على حه رواايت فبرئ العايرة.
إذف ،ع ػػدمر قبػػد أف دبػػرة اإلمػػرـ اعب ػواد عليػػه السػػبلـ ال ػ ي تػػرف يبتلػػا  -أتألػػر بوأل ػ مػػن
األئمػ ق لػػه  -إمورنيػ القيػػرـ بعمػ تألػ الألػواب مألػ زايرة ق ػػور آقئػػه الوػراـ ،والػػي ؽبػػر مػػن األجػػر -
ِ
ػب إليػه
ي من ينواب الػعايرة عػن صبيػع ّ
األئمػ  ،مألػ مػر نُس َ
ط قرً للرواايت اؼب سوب إليه  -مر ينوؽ مر ُرِو َ
دج ُب فيمر نَِقػ عػن اإلمػرـ الر ػر
من أف زايرة واددة غببرة الر ر عليه السبلـ  -الي دعردؿ أل
ّ
دجػ !(ٔ) ،ورةػػم ذلػػا دل ي ػػردر سػػو إذل ذلػػا
ننسػػه  -دعػػردؿ فيمػػر روي عػػن اإلمػػرـ اعبػواد ألػ ألػ
ّ

األمر ،فه ا يبع عبلمرت استنهرـ ت ة على ت دلا الرواايت ،ب إن ر على يقني أف دلا الرواايت
إمبر نُ ِسَ ْ إليه َت ِ قً ودل ي ل دبأللهػر قػ ! .ومأللهػر تػ الػرواايت الػي نُ ِسػَ ْ سػوا إذل اإلمػرـ اعبػواد أو
إذل سػػرئر األئم ػ  -سػػبلـ هللا علػػيهم  -دػػوؿ الأل ػواب اعبعيػ واألجػػر العمػػيم لل ػعايرات ،فه ػ مو ػػوع
األئم ػ سيشػػملهم ع دئ ػ -
علػػى ألس ػ تهم وال حػػه ؽبػػر ،تي ػ ال ولػػو ح ػ ىه دلػػا الػػرواايت فػػاف ّ
َّ ِ
ين آ ََمنُػوا َِ تَػ ُقولُػو َف َمػا َال تَػ ْف َعلُػو َف؟)) (الصػ  ،)ٕ/وكبػن ال
والعيرذ قهلل  -قوله دعرذلَ (( :اي أَيػ َها الػر َ
سبلـ هللا عليهم أصبعني.
يبو ر أبداً أف نعتقد دبأل س ا ُب د أولئا األئم الوراـ واؽبداة العظرـ ُ
ٍ
دالالت ت ػ ةٍ دسػػمجع انت ػػر تػ ِّ ُمْصػ ٍ سػ أنػػه لػػو دت ع ػػر
واغبرحػ أف شبػى َ دقيقػ ً سر ىمػ ً ذات
أي إمرـ لعايرة مرقد أي إمرـ آخػر مػن األئمػ
ت التواريخ اؼبوينىق ال يبو ر أف قبد أ ى
ي خ ٍرب يَ ْ ُت ُر سنر ِّ
وي مػػن زايرة اإلمػػرـ الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ لقػػرب أم ػ اؼبػػلم ني عليػػه السػػبلـ
علػػيهم السػػبلـ! أمػػر مػػر ُر َ
فس ني ُب الصنهرت الترلي من س ا الوترب ع دلا الرواي وَوَسِ َهر.
(ٔ) ال يوجد أدر شا ُب أف مأل س الرواايت رواايت قطل ومو وع ألف ت عرق م ص يعلم أنه لو ترن زايرة مراقد
األن ير واألئم عليهم السبلـ ؽبر ينواب أل دج أو كبو ل ّني القرآف الورل وجوب ذلا وأنبيته ،تي ال وسو د ير ٌف لو ِّ
َش ؟! وسو الوترب ال ي يهدي للي س أقوـ! ،فبل يػُ ْع َق أف يدؿ ال رس على اغبج وبع األمور اعبعئي ذات الألواب
البئي  ،ويمجؾ إرشرد ال رس للقيرـ دبر يعردؿ ينوابه ينواب آالؼ ب مبليني اغبجرت!( .برقع )
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اؿ ورفْع م ْع ِ
ضلَ ٍة
ٖ -حل إ ْ َك ٍ َ ُ ُ

ػرـ
د ىني مػن األدلػ العقلػ وال قليػ الػي أوردانسػر ،أف مسػرل زايرة اؼبراقػد الػي ادىسػع وَتألُػ َػر االستم ُ
هبػر ُب سػ األمػ إذل سػ ا اغبػد الػ ي ضػن فيػه أتألػر ال ػرس أهنػػر مػن الواج ػرت الدي يػ األسرسػي  ،وأهنػػر
تن سرـ من أرترف اإلسبلـ! ،ال دست د ُب الواقع إذل أي أح من أحوؿ الدين ،ب إف تأل اً فبر وبػ
رٌ
هبر ووبص خبلؽبر سو من ال دع احملىرم !!.
صػ تػ دلػػا الػػرواايت واألدرديػ اؼبوجػػودة ُب تتػػب
ولعػ القػػررئ الوػػرل يتسػػر ؿ :إذف فمػػر ق ى
الن ػريقني الشػػيع والس ػ دػػوؿ ال ػعايرة؟؟ وتي ػ قرم ػ ت ػ دلػػا اؼب ػعارات واأل ػػرد اؼب تشػػرة اليػػوـ ُب
ال لداف اإلسبلمي واؼب يّ على ق ور األموات وأح ه أتديهر قواف العوار من الشرؽ والةرب ومػن تػ
ددب وحوب ،م هم من يقيم دوؽبر ويعتو هبر ،وم هم من يمجىدد إليهر ُب ت فص وم رس ؟! ومر
ػبلـ؟!
ال ي أدى إذل انتشرر ت س الوتػب والرسػرئ اؼبتعلقػ قلػعايرات وآداهبػر الػي دررسػر علمػر ٌ أع ٌ

إذل اغبػػد ال ػ ي قػػد يبو ػػر أف نس ػت رج فيػػه مػػن تتػػب الشػػيع اإلمرمي ػ فق ػ  ،أمألػػرؿ تتػػرب «كام ػػل
ِ
القم (ٔ) وتترب «الكايف» للشػيخ دمحم بػن يعقػوب ال ُولَْي ِ
ػع(ٕ) وُتتُػب « ػريب
الزايرات» البن قولويه ّ
ّ
ِ
اؼبتهة ػػد» للش ػػيخ أيب جعن ػػر اللوسػ ػ (ٖ) ،وس ػػرئر الرس ػػرئ
األحك ػػاـ» و«االستبص ػػار» و«مص ػػباح
ّ
والص ػػهرئ قراب ػ ػ أل ػ ػ د ػػدي ورواي ػ ػ د ػػوؿ ين ػ ػواب ال ػ ػعايرة وآداب ال ػػدخوؿ إذل اؼبش ػػرسد واؼب ػ ػعارات
ونصوص وأدعي العايرات اؼبتعددة والي يتبمن بعبهر ع ررات مأل « :الس ـ علػن عػني هللا النػاظرة

(ٔ) سو الشيخ أبو القرسم ،جعنر بن دمحم بن جعنر بن قولويه القم  ،من أبرز الش صيرت بني رواة الشيع ُب القرف الرابع
اؽبجري ،ويػُ َع ُّد ابن قولويه من أفب دبلم ة دمحم بن يعقوب الوليع ،ومن أبرز مشريخ الشيخ اؼبنيد ،ولد ُب قم ودوُب فيهر
س  ٖٙٚسػ ومن أشهر مللنرده« :ترم العايرات» اؼبل واؼبشهوف  -مع األس  -قلرواايت البعين واؼبو وع .
(اؼبمججم)
(ٕ) سو الشيخ دمحم بن يعقوب بن إسهرؽ أبو جعنر ال ُولَْي ِع الرازي (دوُب ٖٕٜسػ) قرؿ ع ه ال جرش ُب رجرله (جٕ/ص:)ٖٚٚ
«شيخ أحهرب ر ُب وقته قلري وجههم ،وترف أوين ال رس ُب اغبدي  ،وأين تهم .ح الوترب الو ويسمى الورُب ُب
عشرين س  »...انتهى مل ى صرً( .اؼبمججم)
(ٖ) سو الشيخ أبو جعنر دمحم بن اغبسن بن عل اللوس (دوُب ٓ ٗٙسػ) ،قرؿ ع ه العبلم اغبل ُب اػببلح (ص:)ٔٗٛ
«شيخ اإلمرمي  ،ورئي اللرئن  ،جلي القدر ،عظيم اؼب عل  ،ينق  ،عني ،حدوؽ ،عررؼ قألخ رر والرجرؿ والنقه واألحوؿ
والوبلـ واألدب وصبيع النبرئ د سب إليه ،ح ُب ت ف وف اإلسبلـ ،وسو اؼبه ب للعقرئد ُب األحوؿ والنروع..اخل».
انتهى( .اؼبمججم)
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ويده الباسية!» ،والػي جعلػ دبػرة آيػ هللا العظمػى (!) السػيد أبػو النبػ ال ػوي يسػت د إليهػر ُب
تتربه «اُمػر ِ
اي ىسػ » (أي «أمػراء الكػوف»!!) ليأل ػ الواليػ التووي يػ لؤلئمػ علػيهم السػبلـ! فهػ

من اؼبمون أف يووف ت س ا الوبلـ لةواً وقطبلً؟!

ل ػ ػ ا س ػ ػ قوـ  -بع ػػوف هللا دع ػػرذل ُ -ب س ػ ػ الرس ػػرل اؼب تص ػػرة بتو ػػيح س ػ ػ القب ػػي إذل د ػ ػ ِّد
اإلمورف ،ف قوؿ وقهلل التوفي :
أوالً هبب أف نش إذل نقل مهم س أنه ال ي ة أف نصرب قؽبلع لوألرة األدرديػ والوتػب
والرسػػرئ الػػي تت ػ ُب س ػ ا ال ػػرب أو ُب أي مو ػػوع آخػػر ،ألف ت ػ ى َم ػ ْػن لػػه إؼبػػرـ وشػػة قلوت ػػب
والرس ػػرئ ول ػػه خ ػػربة قل ػػرواايت واألدردي ػ ػ واألخ ػػرر ،يعل ػػم أف تأل ػ ػ اً م ػػن س ػ ػ الوت ػػب ال يس ػػته
االلتنػػرت إليػػه بػ أفبػ خدمػ نقػػدمهر لل شػري ولئلسػػبلـ س ػ أف نرميهػػر ُب عػػرض ال هػػر!! .تمػػر ال
أنبي لوألرة األدردي وةعارهتر ُب بع اؼبوا يع ألنه ال بد من عرض ت س الرواايت على الدالئ
القرآني والعقليػ واغبسػي والتررىبيػ فػاذا خرلنتهػر أتتػد ل ػر أهنػر رواايت ال أسػرس ؽبػر مػن الصػه مهمػر

َتألُػَرت!

ح ىه ْ مئرت األدردي الػي ُرِويَػ ْ دػوؿ زايرات
وال ىبنى عليا أيهر القررئ اغبصي أنىه لو َ
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه
اؼبراقػػد لوػػرف أسػػم قػػرب يسػػته أف دُلَى ػ َ عليػػه سػػو القػػرب الش ػري اؼبَػ ػ ىور ل ػ ِّ هللا َ
َو َسلى َم ،وال ي ذتر الشيع والس ُب تت هم أدردي عديدة دوؿ فب زايرده! س ا ُب دني أن ر أين ت ر
حػ ػلىى هللاُ َعلَْي ػ ِػه َوآلِػ ِػه دل يو ػػن م ػعاراً أي دل يو ػػن
قل ػػدالئ ال قليػ ػ والتررىبيػ ػ والعقليػ ػ أف ق ػػرب رس ػػوؿ هللا َ
الصهرب الو رر يمجددوف إليه أو يشدوف ردرؽبم إليػه لعايردػه دػىت قرابػ قػرف ترمػ بعػد ردلتػه َ
حػلىى هللاُ
ِِ
ألئم أو أولير حرغبني.
َعلَيه َوآله َو َسلى َم ،فببلً عن السنر لعايرة أ رد أخرى ّ

وقلتػػررل فػػاذا دل يوػػن قػػربُ رسػػوؿ هللا م ػعاراً للمسػػلمني ُب حػػدر اإلسػػبلـ ب ػ تػػرف أحػ ُ
ػهرب ال ػ ِّ
األخيػػرر وأدنػػرد مػػن أسػ بيتػػه الوػراـ ي َهػ ْػو َف بعػ العػواـ الػ ين ال اطػػبلع ؽبػػم علػػى أدوػػرـ اإلسػػبلـ
عن اجمل اػبرص إذل اندي قرب للسبلـ عليػه ،ويعلمػوهنم السػبلـ عليػه مػن أمػرت هم ،فػفي اعت ػرر إذف
لتلػػا األدرديػ الػواردة ُب سػ ا اؼبو ػػوع؟ أفػػبل يػػدؿ ذلػػا علػػى أهنػػر مػػن األخ ػػرر الدخيلػ الػػي طػرأت
على اإلسبلـ؟؟.
وتلُّ ر يعلم أف اإلسبلـ دل ي َ ؿبصوراً ُب اؼبورف ال ي ضهر فيه (مو واؼبدي ) ،ب وحػ بنبػ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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هللا وبربت جهود مسلم حدر اإلسبلـ إذل أقصى نقرط اؼبعمورة ،وخبع له بلداف العػردل ُب الشػرؽ
والةػػرب  -والػػي تػػرف ؽبػػر عػػردات وآداب وسػ ن دي يػ واجتمرعيػ انبعػ مػػن دبػػررهتر اػبرحػ  ،-ومػػن
صبلػ ذلػػا تػػرف ُب بعػ ال لػػداف ذات اغببػػررةُ ،ب دلػػا األايـ ،ادػمج ٌاـ ت ػ ٌ لؤلمػوات ،فوػػرنوا ي ػػوف
خرح ً ،تمر ترف اغبػرؿ ُب مصػر مػألبلً الػي يوجػد فيهػر تألػ ٌ مػن مقػربر اؼبلػوؾ،
على ق ور العظمر أب ي ً ّ
ومػػر األسرامػػرت ال ػألبلث الػػي بُ ي ػ فػػوؽ ق ػػور النراع ػ إال دلي ػ وا ػػح علػػى مػػدى استمػػرمهم بق ػػور
عظمرئهم ،وت لا قبد ُب أطراؼ إيراف ق ور «تورش الو » و«داريوش» و«قزرقرد» و«توردخمج»
وسرئر دلا اآلَثر الي مر نشفت إال من االستمرـ قألمػوات ودعظػيمهم ،وُب اغبجػرز ننسػه تػرف عػرب
اعبرسليػ اؼبشػػرتني يلم ػػوف بقػػدرات ت ػ ة وأتينػ لؤلمػوات السػػربقني ،والظػػرسر أف أدػػد علػ ال هػ عػػن
زايرات الق ػػور ُب ب ػػد ال ػػدعوة س ػػو سػ ػ العقي ػػدة اعبرسليػ ػ النرس ػػدة ال ػػي دتص ػػور أف بعػ ػ األمػ ػوات
السػػربقني ؽبػػم قػػدرة وإدرط ػ ودصػػرؼ ُب أد ػواؿ األديػػر  ،وقػػد سػػعى اإلسػػبلـ بو ػ قػػوة للقبػػر علػػى
س العقرئد وؿبو آَثر اعبرسلي اػبرطئ .
ولو ر نرى أنه بعد ةػروب سػ ال ػ ىوة بػدأت آَثر اعبرسليػ دعػود دػدرهبيّرً إذل اغبيػرة مػن جديػد،
ح ػ ً بعػػد اخػػتبلط اؼبسػػلمني بشػػعوب األمػػم اؼبنتود ػ الػػي ترن ػ دتن ػ ىوؽ علػػيهم ُب العراق ػ واؼبدني ػ
خر ى
والسػػيمر ُب عهػػد الع رسػػيني ع ػػدمر أح ػ ه الدول ػ واػببلف ػ اإلسػػبلمي رب ػ دصػ ُّػرؼ ن ػ بل العجػػم
وأشراؼ إيراف! فرنتق تأل ٌ من العردات واآلداب والتقرليد اإليراني ددرهبيرً إذل اؼبسلمني وراجػ بيػ هم
بوحنهر آداقً إسبلمي ! ،ومن صبل ذلا آداب وس ن ذبهيع األموات مأل دشييع ج رئع األشراؼ برفػع
الػراايت واألعػػبلـ و ػػرب الل ػػوؿ واؼبػعام وب ػػر األ ػػرد وإشػػعرؿ اؼبصػػربيح وةػ ذلػػا مػػن التقرليػػد.
وهب ا سرت مسفل أنبي زايرة األموات إذل اؼبسلمني وبدأت دعدسر.
فَعِلىػ ُ ذلػا االنتشػػرر الواسػع ؼبو ػػوع زايرات الق ػور إذف سػ بوػ بسػرط دقليػػد اؼبسػلمني لسػ ن
وآداب الشعوب ة اإلسبلمي واد رعهر والتفينر هبر.
ولوػػن هبػػب أف ن هػ ؼبػػرذا جػػر ت ُب تتػػب اغبػػدي وتتػػب الػعايرات تػ دلػػا األدرديػ ُب
ين ػواب وفب ػػيل زايرات األم ػوات ،وس ػ ا س ػػو اؽب ػػدؼ األح ػػل م ػػن أتلي ػ س ػ الرس ػػرل خرح ػ أن ػػه ُب
م ػ سب الشػػيع أح ػ ه زايرات اؼبراقػػد والق ػػور مػػن أسػػم وأتػػرب الع ػػردات إذل درج ػ طة ػ فيهػػر مػػن
اندي الألواب واالستمرـ هبر على سرئر الع ردات األخرى!!.
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ٗ -علّة االىتماـ الزائد ابلزايرات ووضع األحاديث يف فضائلها
األئم واألولير  ،لدي ر معشر الشيع اإلمرمي ،
يبو ر أف قبم علّ االستمرـ العائد بعايرات مراقد ّ
قألمرين الترليني:
دور سرـ ُب أمػر الػدين ومسػفل الػعايرة .وعلّػ ذلػا أ ىف دلػا النئػ
ٔ  -لقد ترف لسيرس الشيع ٌ
مػن الصػهرب الػ ين تػرنوا مػن مليػػدي دبػرة أمػ اؼبػػلم ني علػ بػن أيب طرلػػب عليػه السػبلـ ُب أواخػػر
ديػرة رسػػوؿ هللا والػ ين تػػرنوا يرونػػه أفبػ الصػػهرب وأوالسػم قػببلفػ  ،ا ػػلروا سػػم ومػػن آمػػن بنوػرهتم
من أد رع وشيع أم اؼبلم ني ،بعد استبلـ معروي اغبو َػم عقػب حػلح اإلمػرـ اغبسػن عليػه السػبلـ ،إذل
الت ّن واالستترر نظراً ؼبر وقع عليهم من مبلدقرت وا لهرد ،ودل دُ َولى ؿبروالت نق اغبوم مػن بػع
أميى إذل آؿ عل ٍّ قل جرح إذل أف وقع فرجع ترببل الدمويػ األليمػ  ،فلجػف مػن بقػ مػن شػيع أسػ
ػتوى ت ػ م ػػن العل ػػم
ال ي ػ م ػػن معرر ػ أع ػػدا اغبووم ػ األموي ػ  ،وال ػ ين دل يوون ػوا صبيع ػرً علػػى مس ػ ً
والتقوى ،ب ترف تأل ٌ م هم من األحدقر اعبهبل  ،إذل السػع إذل إ ػعرؼ األمػويني عػن طريػ إق ػرع
ال ػػرس بعػػدـ مشػػروعي دوػػومتهم ورب ػري ال ػػرس ػػد بػػع أمي ػ عػػن طري ػ نشػػر فبػػرئ اإلمػػرـ عل ػ
واإلمرمني اغبسن واغبسني علػيهم السػبلـ والػي ترنػ ال دػعاؿ مسػتقرة ُب حػدور بقيػ أحػهرب رسػوؿ
العخػرر سػ ا مػن جهػ  ،وقػد دسػرب مػن سػ ا اللريػ بعػ األخ ػرر اؼبو ػوع الػي و ػعهر
هللا ترل هر ّ
دعر ػوا ؽبػر علػى
بع
ّ
اؼبتهمسني ،ومن اعبه األخرى قرموا ب تر آالـ ومصرئب آؿ عل ٍّ األبػرار الػي ّ
أيدي الظلم من بع أمي ال سيمر شهردة سيد األدرار اغبسني بن عل عليهمر السبلـ ،وس ر أيبرً دل
ِ
ص ػر بع ػ الةػػبلة مػػن و ػػع األخ ػػرر ُب س ػ ا اجملػػرؿ ،إذل أف دال ػ دول ػ بػػع أمي ػ علػػى أيػػدي بػػع
يػُ َق ّ
الع رس ال ين أوقعوا من الظلم علػى آؿ علػ ٍّ مػر فػرؽ ضلػم بػع أميّػ ؽبػم! فرسػتمىرت  -نتيجػ ً لػ لا -
دلا اللريق  ،أي ذتر ضلم اؼب رلنني ومصرئب أس ال ي عليهم السبلـ وبيرف فبرئ العمجة الوألػ ة،
ومن ال ديه أف مأل س األعمرؿ (أي العايرات وقرا ة اؼبراين وإقرم اؼبطًب وؾبرل الععا ) دلعب دوراً
ت ػ اً ُب ربم ػػي ال ػػرس وإَثرهت ػػم ،ف ػػبل ةراب ػ أف قب ػػد أف س ػػوؽ و ػػع األخ ػػرر واألدردي ػ ُب ين ػواب
ػب ُب سػ ا
الػعايرات وُب األجػػر اعبعيػ ؼبػػن يقػػيم أو وببػػر مراينػ ومػػطًب آؿ ال يػ يػػروج ويعدسػػر ،ودُػْ َسػ ُ
اجملرؿ أدردي ورواايت تأل ة إذل أئم آؿ ال ي علػيهم السػبلـ! ألف ذلػا مػن شػفنه أف يػلينِّر تألػ اً ُب
ال رس وإف ترف أتين اً ملقترً سريع العواؿ!.
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ولع ى بعػ الق ّػرا الوػراـ يسػت عد أف يقػوـ بعػ اؼبتػدي ني احمل ػني آلؿ الرسػوؿ بو ػع األدرديػ
علػى ألسػ األئمػ  ،ولوػن تػ مػن لػه اطػبلع جيػد علػى رريػخ اغبػدي الشػري وسػ ده يعلػم أف مألػ
س ا األمر سه ٌ قل س إذل أحهرب األسوا السيرسػي اعبرؿبػ الػ ين يسػعوف لتهقيػ مصػرحل م ػدئهم
ال ي يوق وف بص ىهته ،وس ا مر سيللع عليه القررئ فيمر يل إف شر هللا.
ٕ  -أمػر العلّػ الألرنيػ اؼبػلينّرة ُب و ػع مألػ سػ األدرديػ (أدرديػ اؼب رقػب وفبػرئ الػعايرات
وينواب اؼبطًب...اخل) فه عداوة بع اؼبتظػرسرين قإلسػبلـ ال رط يػ ؽبػ ا الػدين اغب يػ ولتعػرليم القػرآف
اغب ىقػ ػ وتػ ػراسيتهم غبق ػػرئ اإلس ػػبلـ وأدورم ػػه ،وال ػػي دفع ػػتهم إذل الس ػػع لت ري ػػه م ػػن ال ػػداخ بو ػػع
األدردي ػ الورذب ػ  .ودنصػػي ذلػػا أف القػػرآف الوػػرل تػػرف نػػوراً أشػػع مػػن نػػور الربوبي ػ واعتػػرب اإلنسػػرف
ػاؿ ذَ َّرةٍ
ٍِ
ػني)) (اللػور .)ٕٔ/وقػرؿ(( :فَ َمػن يَػ ْع َم ْػل ِمثْػ َق َ
ػب َرِى ٌ
س َ
رسني أعمرلػه فقػرؿُ (( :كػل ْامػ ِرئ دبَػا َك َ
اؿ ذَ َّرةٍ َ َّراً يَػ َرهُ)) (العلعل .)ٜ - ٛ/
َخ ْيػ َراً يَػ َرهَُ .وَمن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
ومأل س الدقّ ُب اغبسرب دل دون ُدر ْؽ لعاندق ٍ ترنوا يرة وف أف د قػى أبػواب الشػهوات أمػرمهم
ُم ْشػ َػر َع  ،وأف دُتػػرح ؽبػػم ملػ ى ات الػػدنير بػػبل رقيػػب وال سػلاؿ وال ؿبرس ػ دقيق ػ يػػوـ القيرم ػ  ،فوػػرف لعام ػرً
ودلم ػه مػن
دربر قبػرة اإلنسػرف  -مهمػر عمػ  -مػن شػدة عػ اب اليػوـ العظػيمّ ،
عليهم أف ىبمجعوا طرقرً ِّ
ػور ُب ج ػػرف اػبل ػػد والر ػ ػواف ول ػػو ترنػ ػ
ػور والقص ػ َ
ـب ػػرطر ي ػػوـ اغبس ػػرة وال دام ػ  ،ب ػ دُة ػػدؽ علي ػػه اغب ػ َ
حهرئ أعمرله سودا !.
مأل ػ س ػ الرة ػػرت أوجػػدت و ّ ػػرعني يبػػعوف أدردي ػ َ ذبع ػ النػػرجرين والنرسػػقني يتمتىعػػوف
ٍ
ِ
ورل َميِّػ ٍ أو ؼبػن
ب عم الشنرع وذبع س ال عم مترد ً ؼبن يتوس ويتبرع أمرـ مرقد إمرـ ُمتَػ َو ىَب أو ٍّ
يػعور قػرب إمػرـ ويػدعو ع ػد بػ ع الولمػرت ةػ اؼبنهومػ قسػم دعػر مػفينور ،فيصػ ح بػ لا مسػػلوب
ذبشػػم ع ػػر الع ػػردات
العيػػوب مةنػػور ال ػ نوب ،ويػػررح دبج ػىرد قيرمػػه دبأل ػ س ػ األعمػػرؿ اؼب تدع ػ مػػن ُّ
ورعري أدورـ اغببلؿ واغبراـ ويدخ ُب هنري اؼبلرؼ بو ععة وادمجاـ ُب ج الر واف!
وُب الواقع لقد ابتدأ ضهور مأل س األدردي الي ترف الو ّرعوف  -ال ين ال شا ُب ننرقهم
وعػػداوهتم ال رط يػ لئلسػػبلـ وت ػراستهم ؼبػػر أنػػعؿ هللا مػػن أدوػػرـ  -ينمجوهنػػر دفع ػرً ألوامػػر القػػرآف ونواسيػػه،
حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َسػلى َم فبػػر دعػػر رسػػوؿ هللا إذل أف يقػػوـ ووبػ ر ال ػػرس مػػن سػ ا
م ػ زمػػن رسػػوؿ هللا َ
ِ
ب َعلَن ر ُس ِ
صلَّن
وؿ هللا َ -
اػبلر ،تمر نق ع ه ذلا أم اؼبلم ني عليه السبلـ دني قرؿ« :ل َق ْد ُكر َ
َ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ِِ
ِ ِِ
اـ َخ ِييباً فَػ َق َ
ب َعلَ َّي ُمتَػ َع ِّمػداً فَػ ْليَػتَػبَػ َّػوأْ َم ْق َعػ َدهُ
اؿَ :م ْن َك َر َ
هللاُ َعلَْيو َوآلو َو َسلَّ َم َ -علَن َع ْهده َح َّىت قَ َ
ِم َن النَّا ِر.)ٔ(».
ولوػػن أحػػهرب رسػػوؿ هللا األخيػػرر مهنع هللا يضر تػػرنوا ال يعالػػوف م تشػرين ُب الػ بلد فمػػر تػػرف أدػػد هبػػرؤ
علػػى بػ ِّ أدرديػ مل ىنقػ  ،لػ ا تػػرف سػػوؽ األدرديػ ال رطلػ ال يػعاؿ ترسػػداً ،لو ػػه بػػدأ يػػروج دػػدرهبيرً
احملمدي فيمر نقله ع ه دبػرة اإلمػرـ
فيمر بعد سروقً من دعرليم القرآف الصررم  ،تمر ىبني ذلا سلمرف ّ
أيب جعنػ ٍر ال ػػرقر عليػػه السػػبلـ ُب اغبػػدي التػػررل الػ ي أخرجػػه الوشػ ُب رجرلػػه فقػػرؿ« :عػػن ا بػػن
حكيم ،قاؿ ذُكِ َر عند أيب جعفر عليه السػبلـ سلما ُف ،فقاؿ ذلك سلما ُف احملمدي ،إف سلماف منَّػا
أىل البيت ،إنو كاف يقوؿ للناس ىربتم من القرآف إىل األحاديث ،وجدمت كتاابً رقيقاً حوسبتم فيو
َ
علن النقري والقيمري والفتيل وحبة خردؿ فضاؽ ذلك عليكم وىربتم إىل األحاديث ال اتسعت

عليكم»(ٕ).

حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َسػلى َم) تػػرف
سػ ا ورةػػم أف دػػدوين األدرديػ ُب بػػد عهػػد بعألػ رسػػوؿ هللا ( َ
فب وعػرً خشػػي أف ىبػػتل قلقػػرآف الوػػرلٍ ،ب ُظبػػح ألفػراد قلىػ مألػ ع ػػد هللا بػػن عمػػرو بػػن العػػرص  -ب ػػر ً
ػتمر التػػوق مػػن نق ػ وتترب ػ
علػػى بع ػ الػػرواايت  -أف يوتػػب مػػر تػػرف يسػػمعه مػػن رسػػوؿ هللا ،واسػ ّ
ِ
اغبػدي بعػد ردلػ ال ػ خشػػي ً مػن الصػهرب أف ي ػ ّدلوا ع ػررة أو تلمػ مػن تػبلـ رسػوؿ هللا ( َ
حػلىى هللاُ
علَيػػه وآلِػ ِػه وسػلىم) دوف قصػػد(ٖ) ،تمػػر روت عرئشػ «إف أقسػػر (أق بوػػر) صبػػع دػػدود طبسػػمئ دػػدي ٍ
َ َ ََ َ
عػػن رسػػوؿ هللا ُب دفػػمج خػػرص ف ػػرت ليلتػػه يتقلػػب تأل ػ اً! قرل ػ فقل ػ ُ  :أدتقلػػب لشػػووى أو لش ػ
أي بػَُػيى َسلُ ِّم األدردي الي ع دؾ! فجئته هبػر ،فػدعر ب ػر فهرقهػر .فقلػ :
بلةا؟ فلمر أح ح قرؿّ :
دلَ أدرقتهر؟ قرؿ خشي ُ أف أموت وس ع دي فيوػوف فيهػر أدرديػ عػن رجػ قػد ائتم تُػهُ ووينقػ ُ بػه

(ٔ) هنج ال بلة  ،اػبل ٕٓٔ.
(ٕ) رجرؿ الوش  ،ص.ٔٛ /
(ٖ) يليد ذلا مر روا اإلمرـ جبلؿ الدين السيوط الشرفع (ٔٔ ٜسػ ؽ) ُب "تركرة اغبفاظ" (جٔ/ص ٕ  )ٖ -قرؿ« :ومن
مراسيل بن أيب مليكة أف (أاب بكر) الصديا صبع الناس بعد وفاة نبيهم فقاؿ إنكم ربد وف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث
زبتلفوف فيها ،والناس بعدكم أ د اخت فاً ف ربد وا عن رسوؿ هللا يئاً فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب هللا
ِ
فاستحلوا ح لو ِّ
وحرموا حرامو» اسػ( .اؼبمججم).
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ودل يون تمر د ىدينع ففتوف قد نقل ُ ذاؾ»(ٔ).
ولون بعد مرور قرف من الػعمن ظبػح عمػر بػن ع ػد الععيػع بتػدوين األدرديػ فوألػر التػدوين وراج
وأح ح نق الرواايت واألخ رر من منػرخر وامتيػرزات ذلػا العهػد ووحػ األمػر إذل دػد أف أحػ ح بيػع
وشرا األخ رر من أةلى مترع ذلا العمن! ومن اؼبعروؼ أنه ق ذلا ُب عهد معروي بػن أيب سػنيرف،
ص آخػػر) قػػد قػ تػ م همػػر مػػن معرويػ أربعمئػ ألػ
تػػرف أبػػو سريػػرة أو ظبػػرة بػػن ج ػػدب (أو شػ ٌ
درسم ل وي دديألرً وادداً ترذقً!
وُب ال هريػ وحػػل تألػػرة األدرديػ ُب زمػػن اإلمػػرـ أضبػػد بػػن حنبػػل إذل درجػ أنػػه صبػػع مسػ د
الػ ي يبػػم اآلف ببػػع وينبلينػػني ألػ دػػدي مػػن أصػػل مليػػوف حػػديث! تمػػر صبػػع اإلمػػاـ الباػػاري
حهيهه ال ي يبم اآلف س ع آالؼ ددي من أصل سبعمئة وطبسني أل حػديث ،وتػ ا اختػرر
مسلم أدردي حهيهه ال رلة أربع آالؼ من أصل شبئة أل حديث!
ودل يوػن سػ ا العمػ  -أي درتػ الو ػػع  -مقتصػراً علػػى أشػ ٍ
رص ُب أوسػػرط العرمػ اؼبشػػتهرين
غس الس ب ترن شدده أتألر ُب أوسرط النري ال ي يلل عليه اليوـ اسم الشيع  ،وترنوا يػُْػَػ ُ وف
ُب ذلا الػعمن بلقػب الرافبػ  ،الػ ين تػرنوا ُب الواقػع أدػعاقً سػريىً ،فوػرف و ػع اغبػدي لػديهم أتألػر،
وعل ذلا أف معررفهم وآَثرسػم دل دوػن ربػ الرقربػ وال ترنػ مشػهورًة ودل د ػ َ لػدى دػعب خ ٍ
ػرص أو
صبرع ؿبػددة بػ ترنػ تػ يػوـ د تشػر ودُػتَ رقػ ُخ ْنيَػ ً مػن صبرعػ إذل أخػرى إذل دػد أف صبرعػ وادػدة
ترن د شعب إذل عشر صبرعرت أديرانً.

وترف أتألر الو ّرعني الو ى ابني ُب العراؽ ،إذل د ِّد قوؿ بعبهم أف من ت أل دػدي حملػ ِّدين
شا!!.
ب ،وواد ٌد م هر مو ُع ّ
العراؽ ٜٜٜ ،م هر ت ٌ

وعلي ر أف نعمجؼ حبقيق أف تأل اً فبن يعردوف اإلسبلـ ُب قط هم ترنوا يتظرسروف غهنم من شػيع
ِ
يوجهػوف ػرقهتم اؼبهلوػ عبسػم اإلسػبلـ ،وتػرف أسػم أسػلهتهم
عل ٍّ وآؿ ال ي عليهم السػبلـ ،وتػرنوا ّ
و ع اغبدي !! وسػ اغبقيقػ سػتتفتد أتألػر للقػرا الوػراـ ع ػدمر يقومػوف دبلرلعػ تتػب اؼبلػ وال هػ
الس ػػيمر دل ػػا ال ػػي تت ه ػػر علم ػػر الش ػػيع األع ػػبلـ د ػػوؿ ف ػػرؽ ومق ػػرالت الش ػػيع وذل ػػا مألػ ػ تت ػػرب
(ٔ) السيوط  ،د ترة اغبنرظ ،جٔ/ص٘ ،وقرؿ السيوط بعد ذتر س الرواي إهنا ال تصح( .اؼبمججم)
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«اؼبقاالت والفرؽ» لػ«سعد بن عبد هللا األ ػعري» رضبػه هللا اؼبتػوَب سػ ٖٔٓ سجريػ  ،والػ ي تػرف
من أعبلـ الشيع وخواص أحهرب األئم عليهم السبلـ ،أو تتػرب «فرؽ الشيعة» أتليػ «أبػو ا
اغبسن بن موسن النوخب » رضبه هللا اؼبتوَب ٖٓٓ سػ ؽ ،وال ي يػُ َع ُّد من ت رر علمػر الشػيع اإلمرميػ

أيبرً ومن أسرة معروف قلعلم والنب .

لقػػد ذتػػر سػ اف اؼبللنػػرف «رضبهمػػر هللا» أتألػ َػر دلػػا النػػرؽ الػػي ترنػ خررجػ عػػن اإلسػػبلـ أين ػػر
بيػػرهنم لنػػرؽ الشػػيع مأل ػ  :الس ػ ئي والويسػػرني واؼبة ي ػ والسػػردوبي والرافبػػي واإلظبرعيلي ػ والنلهي ػ
ػني تي ػ أح ػ ح االسػ ُػم اؼب ػػررؾ لعل ػ بػػن أيب طرلػػب عليػػه
والواقني ػ واػبلربي ػ وال م ي ػ وة ػ سم ،فبػػر يػَُ ػ ِّ ُ
السػػبلـ ومػػر عػػران سػػو وأب ػػرؤ الو ػراـ  -ال ػ ين اشػػتهروا ُب اآلفػػرؽ قلعػػدؿ ودسػػن الس ػ ة  -مػػن ضُْل ػ ٍم
ودْي ٍ  ،ملجػفً يتس ىػمج خلنػه بعػ اؼب هػرفني والعاندقػ الػ ين يبػمروف تػر اإلسػبلـ ويسػعوف ُب خػراب
َ
ب يرنه ،فرستلرعوا من خبلؿ و عهم لؤلدرديػ وإدػداينهم للمػ اسب اؼب تدعػ أف يبعقػوا جسػد اجملتمػع
اإلسبلم إرقً إرقً!.
وخبلحػ مػػر دقػدىـ أنػػه تػػرف س ػػرؾ دافعػػرف لو ػػع اغبػدي  :الػػدافع األوؿ اؽبػػوى السيرسػ ونصػػرة
قب ػػي آؿ ال ي ػ ومظل ػػوميتهم ،وال ػػدافع الأل ػػر ذو ش ػػع تني أوؽبم ػػر الن ػرار م ػػن الق ػػرآف ليص ػ ح اإلنس ػػرف
بواسػػل األدردي ػ اؼبو ػػوع ُب مػػفمن مػػن إن ارادػػه وزبوينردػػه ويص ػ ح أتألػػر دري ػ ُب إش ػ رع شػػهواده
ورة رده ،والألر السع إذل سدـ اإلسبلـ من داخله ،وأديرانً ترف الدافعرف هبتمعرف لػدى الشػ ص أو
اعبمرع ذاهتر! راجعوا أيهر القرا الوراـ الوتربني اؼب تورين للعرؼبني الشيعيني اعبليلني سػعد بػن ع ػد هللا
األش ػػعري واغبس ػػن ب ػػن موس ػػى ال ػػوخبي ،رضب ػ هللا عليهم ػػر ،وانظ ػػروا تي ػ أف ال ػ ين أسس ػوا اؼب ػ اسب
والن ػػرؽ العدي ػػدة ت ػػرنوا يب ػػعوف األخ ػػرر غب ػػرؼ ال ػػرس ع ػػن أدو ػػرـ اغب ػػبلؿ واغبػ ػراـ ودش ػػجيعهم عل ػػى
اردورب احملرمرت!
ػدي الػػي ترنػ دشػػو ُب ذلػػا الػػعمن إدػػدى
مػألبلً دلػػا النرقػ مػػن أحػػهرب أيب اػبلػػرب األس ّ

فرؽ الشيع ترن  -ط قرً ؼبر جر ُب تترب اؼبقرالت والنػرؽ (صٔ٘ ،ط ػع طهػراف)« :أحلػوا احملػارـ
من الز والسرقة و رب اػبمر وتركوا الزكاة والص ة والصياـ واغبج ،وأابحوا الشػهوات بعضػهم
لػػبعر !»...وس ػ الع ػػررة ذاهتػػر نقلهػػر ال ػػوخبي ُب تتربػػه فػػرؽ الشػػيع أيب ػرَ (صٔ /ٙط ػػع ال ج ػ )
قختبلؼ يس ُب ألنرضهر دي زاد على احملرمرت اللواط والسرقة!!.
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ِ
ٍ
اجملسػم أهنػم« :وأابحػوا
تمر نق حردب تترب«اؼبقػرالت والنػرؽ» (ص )٘ٚعػن فرقػ دُػ ْد َعى ّ
الفػػروج كلهػػا وأبيلػػوا النكػػاح واليػ ؽ !»...ولبلطػػبلع علػػى سػػرئر العقرئػػد النرسػػدة للنػػرؽ اؼب هرفػ
أمأل ػػرؿ اإلظبرعيلي ػ وال ص ػ ي وال م ي ػ راجع ػوا الص ػػنهرت ٖٙ :وٕ ٜوٓٓٔ م ػػن تت ػػرب «اؼبق ػػاالت
والفػػرؽ» ،والصػػنهرت ٔ ٛو٘ٓٔ و ٔٔٙمػػن تتػػرب «فػػرؽ الشػػيعة» لو ػ دتفتػػدوا أف مػػن أسػػم
أسداؼ وا ع اغبدي وملسس النرؽ البرل النرار من أدورـ اإلسبلـ وزبري هر.
ولع قرئبلً يقػوؿ :إف دلػا النػرؽ الػي ذتػرت أهنػر ترنػ مػن ػمن فػرؽ الشػيع ُب ذلػا الػعمن
ػرؽ مرفو ػ ٌ اليػػوـ ُب نظػػر الشػػيع اإلمرميػ  .وَثنيػرً دل ي ػ َ علػػى وجػػه األرض أي وادػػدة مػػن دلػػا
سػ فػ ٌ
النرؽ البرلى ُب يوم ر س ا وهلل اغبمد ،فمر عبلق دلا النرؽ فيمر كبن فيه؟
حهيح أف دلا النرؽ القديب اؼبةرليػ مرفو ػ ٌ ُب نظػر الشػيع اإلمرميػ ودعتػرب ُب نظػرسم
أقوؿ:
ٌ

وآاثر عديدةٌ ؽبم وجدت طريقها إىل نااي كتب حديث
أخبار ٌ
من النرؽ البرلّ  ،لون ال تزاؿ ىناؾ ٌ

الشيعة اإلمامية ،ال اختلط فيها اغبا ابلباطل ،وامتزجت فيها اْلاثر الباقية عن األئمة اؽبداة -
عليهم الس ـ  -أبقاويل منقولػة عػن رجػاالت تلػك الفػرؽ ،و يػتم إىل يومنػا ىػرا  -مػع األسػ

امل لفرز الدخيل عن األصيل وسبييز اؼبوضوع عن الصحيح!
عمل ٌّ
جدي ٌ
الشديد ٌ -
س ا عبلوةً على أف تأل اً مػن رواة أخ ػرر وأدرديػ الشػيع اإلمرميػ سػم مػن أد ػرع دلػا اؼبػ اسب
ال رطل ػ ذاهتػػم مأل ػ ال َنلَ ِهيىػ و ِ ِ
الش ػ ْل َمةَرنيّ ودػػىت بع ػ أولئػػا ال ػ ين اشػػتهروا غهنػػم مػػن ت ػػرر
الواقني ػ و َ
َ
أحػػهرب األئمػ  ،تػػرنوا مػػن قَػْػ ُ مػػن أد ػػرع بعػ دلػػا اؼبػ اسب ال رطلػ وأمبػوا فيهػػر مػ ىد ًة مػػن ديػػرهتم
ق ػ أف يرجع ػوا إذل م ػ سب اإلمرمي ػ وذلػػا مأل ػ أب ػػر أعػػني وأبػػو خدهب ػ واؼبعلّػػى بػػن خ ػػي وة ػ سم.
نتمسك ابلقػرآف الكػرو ونرجػع إليػو وقبعلػو حكمػاً لتمييػز الصػحيح مػن اػبيػأ فػِف عمليػة
فِذا
َّ
تفكيػػك وتفريػػا األخبػػار واْلاثر ال ػ رواىػػا أولئػػك زمػػن اعتقػػادىم دبػػرىبهم السػػابا وتلػػك ال ػ

رووىا بعد رجوعهم إىل مرىب اإلمامية ستكوف عمليّةً عسريًة للغاية.
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٘ -األحاديث الباقية من الفرؽ الضالّة
بة ال ظر عن عيوهبر األخرى ،دوجد ُب تتب اغبػدي اؼبعتػربة لػدى الشػيع اإلمرميػ أدرديػ
مو وع ربم رائهػ اؼبػ اسب ال رطلػ وطعمهػر ذادػه ،فيظهػر أهنػر دسػىرب مػن أولئػا الةػبلة أحػهرب
دعروى إسقرط التورلي إ ْذ ددعو اإلنسرف بشو ة م رشر إذل التجػرؤ علػى الػ نوب وفعػ مػر هنػى
القرآف ع ه! وإليوم بع األمألل :
ٔ  -روى الش ػػيخ الص ػػدوؽ اب ػػن اببوي ػػو القم ػػي ُب «األم ػػايل» ُب «اجمللػ ػ الألم ػػرنوف» (ص
 )ٖٜ٘من بيرف فبيل شهر رجب وينواب حيرمه الرواي الترلي :
شػاراً أو لػو
ػل لػو ولػو كػاف ع ّ
« ...ومن صاـ من رجب تسعةً وعشرين يوماً فػر هللا ع َّػز وج َّ
كانت امرأة فةرت بسػبعني م َّػرةً [امػرأً] بعػد مػا أرادت بػو وجػو هللا واػبػ ص مػن جهػنم لغفػر هللا

ؽبا!.»......

الد أيهر القررئ الورل أنه بصػيرـ دسػع وعشػرين يومػرً يبوػن للمػرأة اؼبػوم الػي زنػ سػ عني
مىرة ردبر ُب س عني رجبلً أي زن ٓٓ ٜٗمىرة أف يػُ ْة َنر ؽبر!!

ٕ  -وذتػػر العبلمػ اغبلػ ُب تتربػػه النقهػ «منتهػػن اؼبيلػػب» (جٔ/صٔ )ٗٙروايػ ً ةري ػ ً ال
سػ د ؽبػػر وال مصػػد ٍر ،فقػػرؿ[« :الرابػػع] يُ ْسػتَ َحب أف جيعػػل معػػو ػػيئاً مػػن تربػػة اغبسػػني عليػػه السػػبلـ

ي أف ام ػرأة كانػػت تػػزي تضػػع
طلب ػاً لل كػػة واالح ػرتاز مػػن العػػراب (والسػػرت) مػػن العقػػاب ،فقػػد ُر ِو َ
ت فانكش الرتاب
أوالدىا فتحرقهم ابلنار خوفاً من أىلها و يعلم بو ري ّأمها ،فلما ماتت ُدفِنَ ْ
ت عػػن ذلػػك اؼبوضػػع إىل ػػريه فةػػرى ؽبػػا ذلػػك ،فةػػاء أىلهػػا إىل
عنهػػا و تقبلهػػا األرض فنُِقلَ ػ ْ
الصادؽ عليه السبلـ وحكوا لو القصة فقاؿ أل ِّمهػا مػا كانػت تصػنع ىػره يف حيو ػا مػن اؼبعاصػي؟
فأخ تػػو ببػػاطن أمرىػػا ،فقػػاؿ عليػػه السػػبلـ :إف األرض ال تقبػػل ىػػره ألهنػػا كانػػت تعػػرب خلػػا هللا

بع ػػراب هللا ،اجعل ػػوا يف ق ى ػػا ػػيئاً م ػػن ترب ػػة اغبس ػػني علي ػػو السػ ػ ـ ،ففع ػػل ذل ػػك فس ػػرتىا هللا

تعاىل»!!.

يهتع ؽبوؽبر
أج  ،دبقدا ٍر قلي ٍ من المجب يػُْرفَ ُع الع اب عن جرائم دبأل دلا النظرع وال شرع الي ّ
العرش!!
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ٖ ُ -ب اجمللػػد الترسػػع عشػػر مػػن حبػػرر األنػوار (صٕٖٓ/ط ػػع تمنػػر ) ي قػ اجمللسػ عػػن تتػػرب

«مهج الدعوات» للسيد بن طرووس(ٔ) الرواي الترلي  ،قرؿ:

«روي ر إبس ردان إذل سعد بن ع ػد هللا قػرؿ دػدين ر أضبػد بػن دمحم عػن اغبسػن بػن علػ بػن فبػرؿ
عن اغبسني بػن اعبهػم عمػن ددينػه عػن اغبسػن بػن ؿب ػوب أو ةػ عػن معرويػ بػن وسػب عػن أيب ع ػد
ِ
ػري  ،أ ػػهد علػػن أيب أنػػو
هللا (اإلمػػرـ الصػػردؽ) عليػػه السػػبلـ قػػرؿ :إف عنػػد مػػا نكتمػػو وال نعلّ ُم ػوُ ػ َ
ي! إنػو ال بػد مػن أف
حد ي عن أبيو عن جده قاؿ :قاؿ يل علي بن أيب طالػب عليػه السػبلـ :اي بُػ َّ
ب وقضػػن وس ػيُػ ْن ِف ُر هللا قضػػاءه وقػػدره وحكمػػو فيػػك،
سبضػػي مقػػادير هللا وأحكامػػو علػػن مػػا أَ َح ػ َّ
ِ
فعاىػ ْدي أف ال تلفػػب بكػ ـ أسػػرته إليػػك حػػىت أمػػوت وبعػػد مػػويت اب ػػي عشػػر ػػهراً وأخػ ؾ خبػ

أصلو عن هللا :تقوؿ داوة وعشػية فيشػتغل بػو ألػ ألػ ملػك يُػ ْعيَػن كػلٌّ مػنهم قػوة ألػ ألػ
كاتب يف سرعة الكتابة ويوكل ابالستغفار لك أل أل ملك يُػ ْعيَن كل ملك مستغفر قػوة ألػ

أل متكلم يف سرعة الك ـ ويبل لك يف دار الس ـ أل أل بيت يف مائة قصر يكوف فيو من
جرياف أىلو ويبل لػك يف الفػردوس ألػ بيػت يف مائػة قصػر يكػوف لػك جػار جػدؾ ويبػل لػك يف

جنات عدف أل أل مدينة وحيشر معك يف ق ؾ كتػاب يقػوؿ ىػا أ ال سػبيل عليػك للفػزع وال
للاوؼ وال لزالزؿ الصراط وال لعراب النار وال تدعو بدعوة فتحب أف ذباب يف يومك فيمسػي
عليك يومك إال أاتؾ كائنة ما كانت ابلغة ما بلغت يف أي كبو كانػت وال سبػوت إال ػهيداً وربيػي

مػػا حييػػت وأنػػت سػػعيد وال يصػػيبك فقػ ٌػر أبػػداً وال جنػػو ٌف وال بلػػوى ويُ ْكتَػب لػػك يف كػػل يػػوـ بعػػدد
الثقلػػني كػػل نفػػس أل ػ أل ػ حسػػنة وديحػػن عنػػك أل ػ أل ػ سػػيئة ويرفػػع لػػك أل ػ أل ػ درجػػة

ويسػػتغفر لػػك العػػرش والكرسػػي حػػىت تق ػ بػػني يػػدي هللا عػػز وجػػل وال تيلػػب ألحػػد حاجػػة إال
قضػػاىا وال تيلػػب إىل هللا حاجػػة لػػك ولغػػريؾ إىل آخػػر الػػدىر يف دنيػػاؾ وآخرتػػك إال قضػػاىا....
(إذل قولػػه ):فعرسػػد اغبس ػ ُػن عليّ ػرً علػػى ذل ػػا ٍب قػػرؿ :إذا أردت إف شػػر هللا ذل ػػا فق ػ س ػ ا ال ػػدعر :
(ٔ) سو السيد الشري ر الدين عل بن موسى بن جعنر بن طروس من أدنرد اإلمرـ اغبسن عليه السبلـ ،عردلٌ إمرم ٌ
مشررؾ ،ولد ُب اغبل عرـ  ٜ٘ٛسػ وحرر فقيهرً وأدي رً وشرعراً واشتهر قلعسد والعرفرف ،وترن أتألر مللنرده ُب األدعي
ٌ
والعايرات ،من أشهر تت ه« :تش احملج لألمرة اؼبهج » و«اؼبلهوؼ على قتلى اللنوؼ» و«مهج الدعوات» دوُب رضبه
هللا ُب بةداد س ٗ ٙٙسػ ؽ( .اؼبمججم)
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سبحاف هللا واغبمد هلل وال إلػو إال هللا وهللا أكػ وال حػوؿ وال قػوة إال ابهلل العلػي العظػيم سػبحاف
هللا يف آ ء اللي ػ ػػل وأطػ ػ ػراؼ النه ػ ػػار س ػ ػػبحاف هللا ابلغ ػ ػػدو واْلص ػ ػػاؿ س ػ ػػبحاف هللا( ....إذل آخ ػ ػػر
اغبدي »

(ٔ)

ت ذلا الألواب العميم واألجر اػبل على مرذا؟ على قرا ة دعر بسي من عدة أسلر أوؽبر:
س هرف هللا واغبمد هلل وهللا أترب وعدد من اعبم األخرى .وال ن َ قلل ع أف أمػ اؼبػلم ني قػد أخػ
مػػن دبػػرة اغبسػػن أو اغبسػػني عهػػداً أال ي يهػػر ذلػػا السػػر ألدػ ٍػد ،ولوػػن واي لؤلس ػ ! ُتش ػ ذلػػا
الس ّػر وفُػػتح قب سػ ا الو ػػع العجيػػب والعظػػيم فمػػؤل الوتػػب ،واآلف يبوػػن لوػ فرسػ وفػػرجر أال ي ػػررل
بوػ إنػ ارات القػػرآف ويواحػ فسػػقه بوػ طمفني ػ قؿ!! وأسػ اؼبعػػر يعرفػػوف أف سػ ا اإلحػرار علػػى
تتمرف ذلا السر إمبر ترف لتهلي سوقه ودشوي ال رس إليه علػى قرعػدة« :اإلنسػاف حػريص علػن مػا

منػع» و«كػػل فبنػػوع مر ػػوب» وقلتػررل فعلػػيهم أف وبرحػوا علػػى سػ ا الػدعر ق ػ أف يلػ مػػن أيػػديهم
فينقدوا ت ذلا الألواب اعبلي واألجر اعبعي !!.
ٗ  -وس ػػرؾ أدرديػ ػ أخ ػػرى عدي ػػدة أيبػ ػرً عل ػػى ذل ػػا ال ػ م ُب تت ػػرب «مه ػػج ال ػػدعوات»
دشػػو مػػبلذاً جيػػداً يلتجػ ُ إليػػه ال ػػردألوف عػػن مػػفم ٍن مػػن إنػ ارات القػػرآف ،ومػػن صبلػ ذلػػا دػػدي ٌ ُب
ص
الػدعر  ،أورد اجمللسػ ُب اجمللػد الترسػع عشػر مػن «حبػار األنػوار» نقػبلً عػن «مهػج الػدعوات» يػ ّ
على مقردير سرئل من الألواب دلقر دعر بسي يبمن ؼبػن قػرأ ةنػراف ذنوبػه دػىت ولػو تػرف مػن بي هػر
العان غمه!!! وإليوم اغبدي من «مهج الدعوات» (ص٘:)ٚٙ - ٚ

«قػرؿ دػدين ر ع ػد هللا قػػرؿ دػدين ر أبػػو جعنػر ضبيػػد ال صػري قػػرؿ بلة ػر عػػن رجػ مػػن أسػ نيشػػرر
يقػرؿ لػه ع ػػد هللا قػرؿ دػدين ر إبػراسيم بػن أدسػم عػػن موسػى النػرا عػػن دمحم بػن علػ بػػن أيب طرلػب عليػػه
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه) قرؿ :مػن دعػا هبػره األظبػاء اسػتةاب هللا عػز وجػل لػو وقػاؿ
السبلـ عن ال ( َ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو) لو دعي هبره األظباء علن صفائح مػن حديػد لػراب اغبديػد هللاذف هللا تعػاىل
(َ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِػو) والػري بعثػي ابغبػا نبيّػاً لػو أف رجػ بلػم بػو اعبػوع والعيػش ػدة مث
وقاؿ ( َ
دعػػا هبػػره األظبػػاء لسػػكن عنػػو اعبػػوع والعيػػش ،والػػري بعثػػي ابغبػػا نبيّػاً لػػو أف رج ػ ً دعػػا هبػػره
(ٔ) السيد ابن طرووس ،مهج الدعوات ،الرواي اؼبتقدم من دعر العشرات ،ص٘ٗٔ .ٔٗٙ -
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األظباء علن جبل بينو وبني اؼبوضع الري يريده لنفر اعببػل كمػا يريػده حػىت يسػلكو والػري بعثػي
ابغبا نبيّاً لو دعا هبرا الدعاء عند ؾبنوف ألفاؽ من جنونو( .....إذل قوله) :ولو أف رج ً دعا هبرا

ػل ذنػب بينػو وبػني هللا تعػاىل ولػو فةػر
الدعاء أربعني ليلةً مػن ليػايل اعبمػع لغفػر هللا عػز وجػل لػو ك َّ
أبمو لغفر هللا لػو ذلػك( ....إذل قولػه) :وىػي ىػره األظبػاء تقػوؿ اللهػم إي أسػألك اي مػن احتةػب
بشعاع نوره عن نواظر خلقو اي من تسربل ابعب ؿ والعظمة وا تهر ابلتة يف قدسو اي مػن تعػاىل
ابعب ػ ؿ والك ػ ايء يف تفػػرد ؾبػػده اي مػػن انقػػادت األمػػور أبزمتهػػا طوعػػا ألمػػره( ...إذل آخػػر الػػدعر
اللوي ) ،قيل إف سلماف الفارسي رضبو هللا قاؿ :اي رسوؿ هللا! أبيب أنت وأمي أال أعلمو النػاس؟؟

قاؿ :ال اي أاب عبد هللا! يرتكوف الصػ ة ويركبػوف الفػواحش ويغفػر ؽبػم وألىػل بيػتهم وجػرياهنم ومػن
يف مسةدىم وألىل مدينتهم إذا دعوا هبرا األظباء!!.».

أي أف ين ػواب س ػ ا الػػدعر عظػػيم وس ػريع وخػػررؽ إذل درج ػ أنػػه ال يبػػمن ةن ػراف ذنػػب قررئػػه -
ِ
غمػػه  -فهسػػب ،بػ تػ ال ػػرس السػػرت ني ُب
الػ ي مػػن صبلػ ذنوبػػه دػػرؾ الصػػبلة واردوػػرب الػعان دػػىت ّ
مدي ذلا الداع ستُػ ْة َن ُر ذنوبػُ ُهم أيبرً!!!

فمػػرذا دريػػد مػػن دػػدي أفبػ مػػن ذلػػا؟ انقػ ٌ مألػ السػػيد ابػػن طػػرووس ورا ٍو مألػ أمػ اؼبػػلم ني
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه  -درشرنبر ذلا -؟! وهب ا ًب خػ الػدنير واآلخػرة!! فمػن
(عل ) وقرئ مأل ال َ
دل ِ
يعجْه فلي لح رأسه قغبرئ !
٘  -ومن األدردي األخرى اؼبعردي للقرآف واؼبوجودة بوألرة ُب الوتب اؼبعتربة ددي ٌ آخر ُب
تت ػػرب «مهػ ػػج الػػػدعوات» للس ػػيد اب ػػن ط ػػرووس  -دس ػػب م ػػر نقل ػػه ع ػػه اجمللسػ ػ ُب حب ػػرر األنػ ػوار
(ؾبلد/ٜٔص - )ٕٜٙيقوؿ:

«و مػن ذلػا دعػر جػػرمع ؼبػوالان ومقتػداان أمػ اؼبػلم ني علػ بػن أيب طرلػػب عليػه السػبلـ روي ػػر
إبس ردان إذل سعد بن ع د هللا ُب تتربه تترب فب الدعر قرؿ دػدين ر يعقػوب بػن زيػد يرفعػه قػرؿ قػرؿ
صػلَّن هللاُ
سلمرف النررس هنع هللا يضر :ظبعت علػي بػن أيب طالػب عليػه السػبلـ يقػوؿ :قػاؿ يل رسػوؿ هللا ( َ
َعلَيو َوآلِ ِو) :اي علي! لو دعا داع هبرا الدعاء علن صفائح اغبديد لرابت والري بعثي ابغبػا نبيّػاً
لو دعا داع هبرا الدعاء علن ماء جار لسكن حىت دير عليو والري بعثي ابغبا نبيّاً أنو من بلم بو
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اعبوع والعيش مث دعا هبرا الدعاء أطعمو هللا وسقاه والري بعثي ابغبا نبيّاً لو أف رج دعا هبرا
الػػدعاء علػػن جبػػل بينػػو وبػػني موضػػع يريػػده النشػػعب اعببػػل حػػىت يسػػلك فيػػو إىل اؼبوضػػع الػػري

يريده( ......إذل قوله) :والري بعثي ابغبا نبيّاً لو دعا بو داع أربعني ليلة من ليايل اعبمع فر هللا

لو كل ذنب بينو وبني اْلدميني ولػو كػاف فةػر أبمػو فػر هللا لػو ذلػك( ...إذل قولػه) :والػري بعثػي
ابغبػػا أنػػو مػػن ـ وىػػو يػػدعو بػػو بعػػث هللا إليػػو بكػػل حػػرؼ منػػو أل ػ ألػ ملػػك مػػن الروحػػانيني

وجوىهم أحسن من الشمس والقمر بسبعني ضعفاً يستغفروف هللا ويكتبوف اغبسػنات ويرفعػوف لػو

الدرجات .قاؿ سلماف :فقلت لو أبيب أنت وأمي اي أمري اؼبؤمنني! أيعين هبػرا األظبػاء كػل ىػرا؟؟
صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم أبيب أنػت وأمػي اي رسػوؿ هللا! أيعيػن الػداعي
فقاؿ :قلػت لرسػوؿ هللا َ
هبره األظباء كل ىرا؟؟ فقاؿ :اي علي! أخ ؾ أبعظم من ذلك مػن ـ وقػد ارتكػب الكبػائر كلهػا
وقد دعا هبرا الدعاء فِف مػات فهػو عنػد هللا ػهيد وإف مػات علػن ػري توبػة يغفػر هللا لػو وألىػل
بيتػػو ولوالديػػو ولولػػده وؼبػػؤذف مسػػةده وإلمامػػو بعفػػوه ورضبتػػو .يقػػوؿ :اللهػػم إنػػا د ػ ال سبػػوت
وحػػردؽ ال دو ػ ب وقػػرسر ال دقهػػر وبػػدي ال د نػػد وقريػػب ال د عػػد وقػػردر ال دبػػرد وةػػرفر ال دظلػػم
وحػػمد ال دلعػػم وقيػػوـ ال د ػػرـ وؾبيػػب ال دسػػفـ وج ػػرر ال دعػػرف وعظػػيم ال د ػراـ وعػػردل ال دُػ َعلى ػم وقػػوي
ال دبع ودليم ال دعج وجلي ال دوح ووُب ال زبلِ ( ....إذل آخر الدعر ).)ٔ(».
نعػػم س ػ س ػ بع ػ األدعي ػ اؼبوجػػودة ُب تت ػػر اؼبوينق ػ !! الػػي دررسػػر أعػػبلـ ت ػػرر أمألػػرؿ الشػػيخ
الصػػدوؽ والعبلمػ اغبلػ والسػػيد بػػن طػػرووس وأمألػػرؽبم! وسػ األدعيػ ربتػػرج إذل اسػػتعداد خػػرص للػعان
قحمل ػػررـ لو ػ يس ػػتنيد قررئه ػػر م ه ػػر بش ػػو جي ػػد ويس ػػت دمهر وس ػػيل لةن ػراف ذنوب ػػه!! وع دئ ػ ل ػػه أف
يردوػػب مػػر يشػػر مػػن الػ نوب وأف ي ػػرؿ شػػهوده مػػن تػ امػرأة ألنػػه لػػي س ػػرؾ زان أتػػرب مػػن الػعان قألـ
ورةػػم ذلػػا فػػاف سػ ا اغبػػدي اؼبل ىنػ يعتػػرب سػ ا الػػدعر سػ رً لةنػراف دػػىت مػػن يردوػػب النجػػور غمػػه!!
ففي ذنب بعد ذلا يستليع أف يق أمرـ ق ىوة الةنراف اؽبرئلػ الػي يبلوهػر ذلػا الػدعر ويقرومهػر ،وال
دوؿ وال قوة إال قهلل؟!
أج ػ س ػ سػ ػ برت ػػرت بعػ ػ األدردي ػ اؼبو ػػوع ُب تت ػػر اؼبوينقػ ػ !! وُب مألػ ػ س ػ الوت ػػب
قلػ ات ورد أف ينػواب زايرة قػػرب إلمػ ٍػرـ يعػػردؿ دسػػعني دجػ مػػع رسػػوؿ هللا وأتألػػر مػػن مليػػوف دجػ مػػع
(ٔ) السيد ابن طرووس« ،مهج الدعوات» ،ص .ٖٜٔ - ٖٔٚ
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ة !!!
ِِ
ع فبػن ال دجػ لػديهم ع ػدمر نػواجههم
ين أُ ْش ِربُوا ُِب قُػلُػوهب ُم الِ َػد َ
وس ر يقوؿ بع ـبرلني ر من ال َ
دبأل س االنتقػردات لوت ػر وأخ ػرران :مػر الػ ي يػدعوؾ إذل ال هػ والتنتػيل ونػ ل مألػ سػ ال ػوادر
الةري والبعين الي ال يعرفهر أدد ،وال أيبه هبر أدد ،ودو سر وإضهررسر أمرـ األعني؟!
ففقوؿ ؾبي رً:
أوالً :إف مر أدي ر به من س الػرواايت اؼبل ىنقػ ال دعيػ اؽبردمػ للسػ ن لػي نػوادر ةري ػ بػ يوجػد
مأللهر الوأل وس ُب مت روؿ ت يد.
َثنيرً :ودىت لو فر ر أهنر رواايت اندرة  -رةم أف الوتب فبلو ة دبأللهر  -ألي رواي واددة من
س ا ال م ترفي لعلعل أرترف الدين وسدـ ب يرف الشريع ؟!
ع دمر ي رؿ اإلنسرف ،دبجرد قرا ة دعر مس د وـبتصر ،ةنرا َف صبيع ذنوبه دىت دوف دوب ويبلػا
أجر دسعني دج مػع رسػوؿ هللا دبجػرد قػرا ة نػص زايرة أمػرـ قػرب
اعب رف واغبور والقصور ،وع دمر ي رؿ َ
ػب هللا عليػه بقلػرة دمػع يػ رفهر ُب مػفًب اغبسػني! ،فهػ ي قػى أين ٌػر لوػ آايت
إمرـ ،وع دمر يلن ةب َ
الوعيد ُب القرآف الورل الي دعيد على أل آي ؟ وس ي قى ُب اجملتمع الػ ي يػلمن دبألػ دلػا الػرواايت
أي إنسرني وددين؟! إف العيرف يةع عػن الوػبلـ! أجػ إ ىف مألقػرالً مػن السػم ت ٍ
ػرؼ لتلويػ هنػر غتملػه
ودسميم آالؼ األش رص وقتلهم.
واألخلػػر مػػن ت ػ ذلػػا سػػو األلنػػرظ الشػػرتي ال ػواردة ُب أمألػػرؿ دلػػا األدعي ػ الورذب ػ ونصػػوص

ال ػعايرات اؼبلنق ػ مأل ػ صبل ػ «ع ػػني هللا الن ػػاظرة وي ػػده الباس ػػية» ُب ـبرط ػ أم ػ اؼب ػػلم ني عل ػ علي ػػه
السػػبلـ! وال ػػي جعل ػ أدػػد آايت هللا العظم ػػى ُب زمرن ػػر (!) (أب ػػو النب ػ ال ػػوي) يأل ػ بواس ػػلتهر
ػتدؿ جبمل ػ :
الوالي ػ التووي ي ػ وعل ػػم الةي ػػب ،ال ػ ي ال يع ػػعب عػػن ح ػػرد ه مألق ػػرؿ ذرة ،لؤلئم ػ !! ويس ػ ّ
«إايب اػبلػػا إلػػيكم وحسػػاهبم علػػيكم!» الػواردة ُب «الػػزايرة اعبامعػػة الكبػػرية» علػػى أف صبيػػع شػػيع
األئمػ معنػ ٌػو عػ هم ومةنػػورةٌ ذنػػوهبم تلُّهػػر ،ولػػي سػ ا فهسػػب بػ إهنػػم يبلوػػوف الشػػنرع عبميػػع خلػ

ػص دلػا الػعايرة يُقبػى علػى عشػرات آايت الوعيػد واإلنػ ار غسػوأ العػ اب
العردل!! وهبػ اعبملػ مػن ن ِّ
يوـ القيرم للمجرمني واألشرار الي هتتع ؽبر اعب رؿ ودتنت من خشيتهر األت رد!!
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ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم
أال هبػػب علػػى ت ػ عرق ػ أف يسػػفؿ :تي ػ يبوػػن أف أيٌب رسػ ُ
ػوؿ هللا َ
بو آايت الوعيد واإلن ار والت وي الي دسػلب األمػن مػن عػ اب هللا مػن تػ َمػن يقرؤسػر مػن جهػ
ٍب ُب الوق ذاده يرشد إذل قرا ة دعر من عدة أسلر أو إذل القيػرـ بػعايرة قػرب وقػرا ة دعػر ونػص زايرة
ع ػػد لوػ ػ دةن ػػر تػ ػ الػ ػ نوب وي ػػرؿ الق ػػررئ آالؼ اغب ػػور الع ػػني والقص ػػور وآالؼ آالؼ اغبسػ ػ رت
أتم ػ
والأل ػواب!! ألػػي س ػ ا سػػو الت ػػرق بعي ػػه؟ وإف دل يوػػن س ػ ا د رقب ػرً فمػػر سػػو ال ػػرق إذف؟ لع ػ ى ّ
القررئ اؼب ص ُب س الرسرل الي كبررسر يهديه إذل دقيق مر نقوؿ!
تمػػر ذتػران سػػربقرً ترنػ الةريػ مػػن و ػػع األدرديػ ودلنيػ األخ ػػرر م ػ ال ػػد ربقيػ أسػػداؼ
سيرسػػي مػػن جهػ ومعػػرداة اغبقػػرئ الدي يػ والتعػػرليم اإلسػػبلمي مػػن اعبهػ األخػػرى وسػػو مػػر شػػرد ر ُب
تترب ػػر «ارمةػػرف آظبػػرف» (أي سديػ السػػمر ) ،ونبػػي س ػػر أف الػػرواايت اؼبلنق ػ ُب مو ػػوع اجملرزفػػرت
العجي ُب ينواب الػدعر والػعايرة واحمل ػ والواليػ إمبػر و ػع  -قلعػرً  -لتقبػ علػى خػوؼ اؼبسػلمني
وخشػػيتهم مػػن اردوػػرب اؼبعرحػ وقلتػػررل إ ػػعرؼ أدوػػرـ الػػدين وإال فلػػي لتلػػا األدعيػ ذلػػا األينػػر
وال لتلا العايرات ذلا الألمر وتمر ذتران سربقرً لي لعايرة األموات ُب شريع دبرة خ الربايت ت
دلا الربترت اؼبدىعرة!.
س ػػر قػػد يلػػرح س ػل ٌاؿ ننسػػه يقػػوؿ إف مسػػفل ين ػواب ال ػعايرات ليس ػ م هصػػرة بنرق ػ الشػػيع ب ػ
يبو ر أف قبد ُب تتب أس الس أيبرً أدردي ُب س ا ال رب .ومن صبلػ ذلػا مػر ذتػر السػمهودي
حػلىى هللاُ َعلَْيػ ِػه
ُب تتربػػه «وفػػاء الوفػػاء» ديػ روى فيػػه سػ ع َ عشػ َػر دػػديألرً ُب فبػ زايرة قػػرب ال ػ ( َ
َوآلِِه) قإل رف إذل ينبلين وينبلينني دديألرً ُب س ا األمر من طرؽ الشيع .
وقلل ع بع دلا األدردي موررة من ديػ اؼبػ أو السػ د حبيػ يبوػن أف نرجعهػر صبيعهػر
إذل د ػػديألني فق ػ ػ !! أوردنب ػػر ال يهق ػ ػ ُب الس ػ ػ ن الو ػػربى (ج٘/صٕ٘ٗ) أد ػػدنبر ُب س ػ ػ د ؾبه ػػوؿ
واآلخر عي !!.
دس ػػع م ػػن األدرديػ ػ السػ ػ ع عش ػػر ال ػػي أوردس ػػر الس ػػمهودي يرويه ػػر «اب ػػن عم ػػر» ولعػ ػ سػ ػ ا
االسػػت رد يعػػود إذل أنػػه مػػن بػػني أحػػهرب رسػػوؿ هللا تػػرف مػػن عػػردة ع ػػد هللا بػػن عمػػر ودػػد أف يػ سب
ع د عودده من ت سنر إذل قب اؼب ػعؿ الػ ي فيػه قػرب رسػوؿ هللا وقػرب أيب بوػر وقػرب أبيػه فيلقػ علػيهم
السبلـ! ل ا است د وا عو اغبدي إذل عمله فلنقوا عليه س ا اغبدي وأس دو إليه!
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ول ػػو دقق ػػر ُب أس ػػرنيد دل ػػا ال ػػرواايت لوج ػػدان أتأل ػػر رواهت ػػر ؾبرسيػ ػ ! وأد ػػد العجرئ ػػب ُب سػ ػ

األدرديػ أن ػػر نشػػرسد ُب أةل هػػر صبلػ « :مػػن زاري بعػػد فبػػايت فكأينػػا زاري يف حيػػايت»! وسػ الع ػػررة
قلػ ات دليػ علػػى عػػدـ حػػه دلػػا األدرديػ  ،ألف تػ إنسػػرف م لقػ وعرقػ  ،ودػػىت مػػن يريػػد أف
يعتمد على مبموف دلا األدردي  ،يدرؾ أف اغبيػرة أفبػ مػن اؼبمػرت ،سػ ا مػن جهػ ٍب مػن اعبهػ
ح ػلىى هللاُ َعلَْي ػ ِػه َوآلِػ ِػه ودػ َػدسر  -إذا دل دُ ْش ػ َنع قإليب ػػرف الورم ػ وحػػبلح العم ػ
األخػػرى إف زايرة ال ػ َ
أي فبيل انؽبر من العايرة أولئا الػ ين زاروا
وددسر ،فلي شعري ُّ
واستقرم الس ة ال د نع العائر شيئر َ
حلىى هللاُ َعلَْي ِػه َوآلِ ِػه) ىإقف ديردػه ولوػ هم دل يعملػوا بتعرليمػه ودل يسػتقيموا علػى دي ػه؟؟ دػىت
رسوؿ هللا ( َ

ي ػػرؿ مأللهػػر مػػن يػػعور بعػػد مودػػه؟ خرح ػ أف اغبػػدي ي ػػدأ بولم ػ «م ػػن» الػػي دنيػػد العمػػوـ ودش ػػم
بعمومهر ت ى من يعور قرب أايً ترن أعمرله! وقلتررل يشم اغبدي ت من زار زمن ديردػه َ
حػلىى هللاُ
َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم من الونرر واؼب رفقني وفبن ب ّدلوا وة وا ودل يت عوا السربقني مػن اؼبسػلمني إبدسػرف ،أي
ال ين دل يون ؽبم أي فبػيل ُب زايردػه ولػي سػ ا فهسػب بػ علػى العوػ ترنػ دلػا الػعايرة دجػ ً
ِ
ػب الػعايرةُ ودػ َػدسر العائػػر فبػبلً
علػػيهم وسػ رً ػبسػراهنم يػػوـ القيرمػ  ،فوػ لا قل سػ للمػػلم ني ال دُوْسػ ُ
ب مر يوجب السعردة وال جػرة لػه سػو إد ػرع ال ػ ّ والتفسػ بػه ُب أعمرلػه الصػرغب  .وؽبػ ا قبػد أف أويػ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه ودل ُيعْرُ ُب ديرده قد انؿ  -تمر سو مشهور  -ين ػر
القر ال ي دل ير دبرة ال َ
(ٔ)
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه قػرؿ ُب د ِّقػه« :إي أجػد نَػ َفػس ال َّػر ْضب ِن ِم ْػن َجانِ ِ
ػب
ػه
ن
أ
ػ
ج
در
إذل
ال ومدوبػه
َ
َ
(ٕ)
حلىى هللاُ َعلَْي ِه
بن
هللا
د
ع
أف
دني
ُب
اليَ َم ِن»
أيب بن سلوؿ (زعيم اؼب رفقني) ال ي رأى رسوؿ هللا ( َ
ّ
َوآلِِه) مراراً وزار  ،دل ي له إال اللعن ِم ْن قَِ ِ هللاِ ورسولِه.
إف من اؼبسلىم به إذل درج القلع واليقني أف أايً من دلا األدردي سوا ترن طبسػني دػديألرً
ح ػلىى هللاُ َعلَي ػػه َوآلِػ ِػه ،وإال لػػو ظب ػػع ال ػػرس وادػػداً فق ػ م ػػن دل ػػا
أو دػػديألني ،دل دص ػػدر ع ػػن ن ػ هللا َ
ِ
(ٔ) تمر روى مسلم ُب حهيهه تترب النبرئ /قب من فبرئ أوي القر هنع هللا يضر ،بس د عن ال « :إِ ىف َخْيػَر التىربِع َ
ني َر ُج ٌ
ِ
ِ
رض فَ ُمُروُ فَػ ْليَ ْستَػةْ ِن ْر لَ ُو ْم( .».اؼبمججم)
يػُ َق ُ
رؿ لَهُ أ َُويْ ٌ َولَهُ َوال َدةٌ َوَتر َف بِه بػَيَ ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س َربِّ ُك ْم م ْن قبَ ِل الْيَ َم ِن» ،وذتر اغبرف العراق ُب زبرهبه
(ٕ) روى اإلمرـ أضبد ُب مس د من ددي مرفوعَ « :وأَج ُد نَػ َف َ
حلىى
أدردي اإلدير للةعارل أف رواده ينقرت .وروى اللربا ُب اؼبعجم الو بس د عن َسلَ َم َ بن نػُ َنْي ٍ ال ىس ُووِ ّ عن ال َ
ِِ ِ
ٍ
ِ
الر ْضبَ ِن ِم ْن َى ُهنَا» وذتر الةعارل ُب اإلدير أف اؼبقصود
هللاُ َعلَْي ِه َوآلِِه أنىهَُ قَ َ
س َّ
رؿ َوُس َو ُم َو ّؿ ضَ ْهَرُ إ َذل الْيَ َم ِن«:إَ ّي أَج ُد نَػ َف َ
ب لا :أوي القر ( .اؼبمججم)
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ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه ألح ػ ح موػػرف دف ػػه م ػ أوؿ يػػوـ م ػعاراً يػػمجدد إليػػه ت ػ
األدردي ػ ُب زمػػن ديردػػه َ
الصػػهرب ! ال أف ي قػػى القػػرب ُب ةرفػ يعلوسػػر الة ػػرر ويوْتَ َشػ ُب زاويػ مػػن زواايسػػر ،بعػػد قػ ٍ
ػرف ،قمرشػ ُ
ُ
رد صب مهمجئ  ،وُب العاوي األخرى إان ٍ
خرؿ يعلو الة رر!.
وبصرؼ ال ظر عن أف اإلسبلـ  -تمر مىر  -هنى ُب بد أمر عن المجدد إذل زايرة الق ػور ٍب أمػر
هبر للعربة ودػ تر اؼبػوت ،فػاف تػ الػرواة اؼبوجػودين ُب أسػرنيد أدرديػ فبػرئ الػعايرات سػم مػن الةػبلة
والبعنر واجملرسي  .وس قوـ فيمر يتلػو ب يػرف دػرؿ دػوارل أربعػني ننػر مػ هم تمػر جػر شػردهر ُب تتػب
أئم الرجرؿ وأن أيهر القررئ أفهم القص اؼبنصل من س ا ال يرف اجملم !!
فه األدردي إف دل دون ألج زبريػب الػدين فهػ ليسػ علػى أي دػرؿ لتفييػد ولػن دوػوف
ت لا! وإذا أت ىم القررئ ال رد عن اغبقيق بدق مر أوردان ُب تترب ر اؼب تصر سػ ا مػن درصبػ دػرؿ
رجرؿ دلا األدردي الي ذبع لػعايرات الق ػور تػ ذلػا الألػواب واألجػر ،والدػ َ و َػع رو َاهتػر الػ ين
أربنوان هبر ،أدرؾ أف س األدردي ليس مق ول ً س داً وال معقول ً مت رً! بػ سػ أترذيػب مػن نسػج
خيػػرؿ دن ػ مػػن الةػػبلة واعبهلػ إف دل يوونػوا أعػػدا اإلسػػبلـ فػػاهنم علػػى أقػ دقػػدير مػػن أجهػ ال ػػرس
ض َػها فَػ ْػو َؽ بَػ ْع ٍ
حبقرئقه وأبعدسم عن االستمرـ بتعرليمػه اغبقػ ((ظُلُ َم ٌ
ػات بَػ ْع ُ
ػرَ ...وَمػن َّْ َْجي َع ِػل هللاُ لَػوُ
ورا فَ َما لَوُ ِمن نوٍر)) (ال ور.)ٗٓ/
نُ ً
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 -ٙأضرار أحاديث الزايرة وخصومتها ْلايت القرآف
إف اغبػدي الشػري والسػ ال ويػ أحػ ٌ مػن أحػوؿ اإلسػبلـ ال ةػت ع ػه لنهػم أدوػرـ الشػريع
حلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم وإدراؾ دنصػي ؾبمػبلت آايت القػرآف الوػرل ،ةػ أف
اإلسبلمي وسى ال ّ َ
األدرديػ الدخيلػ واؼبو وبػ الػػي دسػلىل مػػن خػػبلؿ األدرديػ الصػػهيه أدػدين أ ػراراً جسػػيم ً
رب ً شديدة ألوامر الشريع ونواسيهر وس ش إشررات ؾبمل ل عبهر!
غدورـ القرآف ،ووجه
وال يقتصػػر ػػرر األدرديػ اؼبو ػػوع واألترذيػػب اؼبل ىنقػ علػػى الوعػػود اجملرزفػ بألػواب ال دػ ّد لػػه
وال دسػػرب علػػى ال ػعايرات واألدعي ػ ودبػػور مػػطًب آؿ ال ي ػ وأمألرؽبػػر ،فبػػر ينقػػد القػػوى احملرت ػ للػػدين
والشػريع أينرسػػر ،بػ وبػػوؿ اإلنسػػرف  -علػػى العوػ  -إذل ديػواف بػ مػػر إذل سػػو أسػوأ دبئػػرت اؼب ػرات،
أقػػوؿ ال د هصػػر أ ػرار األدرديػ اؼبل ىنقػ هبػ ا األمػػر فهسػػب ،بػ إف ؽبػػر أتين اهتػػر السػػل ي جػػداً علػػى
صبيع دعرليم اإلسبلـ!
ػرـ ،أخػ ت ُب بعػ األدرديػ شػػوبلً
فمػألبلً الصػػبلة ،الػػي دُػ َعػ ُّػد عمػػود الػػدين ورتػػن اإلسػػبلـ اؽبػ ّ
ـبتلن ػرً سبرم ػرً!! والعتػػرة الػػي مػػر ُش ػ ِر َع ْ إال لتػػفمني معيش ػ النق ػرا ب ػ أتمػػني ميعاني ػ بػػبلد اإلسػػبلـً ،ب
دصرسر بواسػل ببػع رواايت مو ػوع وةػ معقولػ بتسػع أحػ ٍ
رؼ سػ األنعػرـ الألبلينػ اإلبػ وال قػر
والة ػ م بش ػػرط أف دو ػػوف س ػػرئم ة ػ معلوف ػ  ،وقل ػ سب والنب ػ اؼبس ػػووَت ْني ،وقلة ػ ّػبلت األربع ػ ال ػػرب
والشع والتمر والعبيب بعد دوفر شػروط خرحػ فيهػر ،األمػر الػ ي أفقػد العتػرة ُب سػ ا الػعمن تػ أنبيػ
وأح ػ ػ ه ب ػػبل أين ػػر دقري ػ ػرً! .وت ػ ػ لا ّروج ػ ػ دل ػػا األدردي ػ ػ الدخيل ػ ػ ُب أوس ػػرط الش ػػيع لقبػ ػػي
«اػبمس» مع أنه لي ؼبأل س ا اغبوم أ ٌينر عن هللا ورسوله وال ُب عم مسلم حدر اإلسبلـ! (ٔ).

ػرؼ أم ػ ػو ٍاؿ وف ػ ػ ةٍ
ت ػ ػ لا يػ ػػتم  -اسػ ػػت رداً جملموع ػ ػ مػ ػػن األدردي ػ ػ اؼب ْ تَػلَ َق ػ ػ اؼبو ػ ػػوع  -حػ ػ ُ
ػتهبلؾ أمػ ٍ
ػبلؾ تأل ػ ةٍ علػػى ب ػػر األ ػػرد اؼبنبب ػ والق ػػرب اؼبللي ػ قل ػ سب عل ػػى ق ػػور األئم ػ ،
واسػ ُ
ودسػػب إق ػرار ؿبرس ػ األوقػػرؼ ُب بػػبلدان فػػاف ربػػع أرا ػ وأمػػبلؾ إي ػراف مورس ػ ٌ لتعم ػ ود ػعيني دلػػا
اؼبقربر واؼبشرسد الي حررت أش ه بقصور السبلطني اعب ربرة وفراع ػ العمػرف ،دػىت أحػ ه ر نػرى ُب تػ

(ٔ) وقد أَلىْن ُ ُب مو وع العترة واػبم تترقً من ؾبلدين ع وانه «دقرئ عرايف در اقتصرد قرآف» (أي اغبقرئ اؼبوشوف ُب
اقتصرد القرآف) ،وقد ًب ط عه.
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مدي وقري حة ة ق وراً وأ رد ً ف م ً ذات ّأهب وجبلؿ وأوقرفرً تأل ًة ربع ً ؽبر.
وفر ػوا بق ػػوة دل ػػا األدردي ػ ع ػػدداً م ػػن الوس ػػرذل واللنيل ػػني رب ػ اس ػػم الس ػػردات واألش ػراؼ
والعلمر علػى رقػرب اؼبسػلمني إذل اغبػد الػ ي أحػ ح فيػه لوػ ِّ فػرد مع ىمػ ٍم ٍٍ قليػ االطػبلع ُب زمرن ػر -
قسػػم الوالي ػ  -اغب ػ ُب التصػ ُّػرؼ بشػػلوف اؼبسػػلمني ب ػ جبميػػع أق ػواـ الػػدنير! دػػىت أح ػ ه ر لبشػػى أف
يص ح اسم اإلسبلـ  -ال ظبح هللا  -موروسرً وم نوراً ُب أكبر العردل!
إف سػ ػ األ ػ ػرار اؼبلذيػ ػ لؤلدرديػ ػ اؼبو ػػوع ومئ ػػرت مألله ػػر دُب ػػرؼ إذل أ ػ ػرار إهب ػػرد الةل ػػو
واإلف ػراط حبػ ػ األئمػ ػ عل ػػيهم الس ػػبلـ ،رة ػػم أهن ػػم ت ػػرنوا م ػػن أتأل ػػر ع ػػرد هللا دوا ػػعرً ،فجعل ػػتهم بعػ ػ

الػػرواايت الورذبػ سػػردة عػػردل الوجػػود واؼبتصػػرفني ُب الوػػوف وأنػػداداً وشػػرتر لػػرب العػػرؼبني!! ((تَػ َعػ َ
ػاىل هللاُ
َع َّما يُ ْش ِرُكو َف)).

وةػ ِػع عػػن الػ تر أن ػػر ال ن وػػر أحػ اغبػػدي وال نعػػررض أحػ السػ بػ علػػى العوػ  -تمػػر
ػػرورايً جػػداً لنهػػم أوامػػر ون ػواس الش ػريع ودنصػػي ؾبمػػبلت
قل ػػر ُب بداي ػ اؼبو ػػوع  -نعتػػرب اغبػػدي
ِ
ينص ؾبمبلت القرآف وي ني أدورـ اغببلؿ واغبػراـ سػو ذاؾ الػ ي يليِّ ُػد
القرآف ،بيد أف اغبدي ال ي ّ
الق ػػرآ َف ويوافق ػػه  -تم ػػر ْأر َش ػ َػد َان إذل ذل ػػا األئم ػ عل ػػيهم الس ػػبلـ  -ال األدردي ػ ال ػػي د س ػػخ الق ػػرآف
ود ق دعرليمه!!.
ص ػدىؽ ؼبػػن يقػػوـ ب ػعايرة الق ػػور زبػػرل
فم ػألبلً األدردي ػ الػػي دعل ػ الأل ػواب العظػػيم ال ػ ي ال يُ َ
القػػرآف إمػػر ح ػراد ً أو ت ري ػ ً ألف القػػرآف ال ػ ي يقػػوؿ ((أَلْ ػ َػها ُك ُم التَّ َكػػا ُػ ُر * َحػ َّػىت ُزْرُمتُ الْػ ػ َم َقابَِر * َك ػ َّ
ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف)) (التورينر )ٖ - ٔ/يعترب زايرة اؼبقربر ألج التورينر والتنرخر أمراً موروسرً بػ فب وعػرً،
َس ْو َ
حػلىى هللاُ َعلَْيػ ِػه َوآلِػ ِػه ُب بدايػ دعودػػه عػػن زايرة الق ػػور  -تمػػر مػىر ٍ -ب أمػػر هبػػر
مػػن س ػػر هنػػى رسػػوؿ هللا َ
فيمػػر بعػػد هبػػدؼ العػػربة ود ػ ّتر اآلخػػرة أو د ػ ُّتر اؼبػػوت ،فبػػر يعػػع أف ال ػعايرات الػػي دػػتم درلي ػرً ليس ػ
مستأل رة من ذلا ال ه االبتػدائ ألف دلػا األ ػرد اعبليلػ واؼبشػرسد النػرخرة الػي دنػوؽ ُب زخرفتهػر
بػػبلط النراع ػ واألترسػػرة ال د ػ تر قؼبػػوت وال قآلخػػرة ب ػ دبػػرع دػػب الػػدنير وزخررفهػػر ُب قلػػب
اإلنسرف! فرألة ير واألينػراي الػ ين يشػرسدوف دلػا الق ػرب واؼبػطذف اؼب ىسَػ واغبيلػرف اؼبعخرفػ والألػرايت
البػ م والن مػ والعي ػػرت ال رذخػ واألب يػ اؼبردنعػ والسػجرد النػرخر يسػػعوف إذل دقليػد دلػا العي ػػرت
ُب بيوهتم وقصورسم فيفٌب أوالدسم وأدنردسم ويتنرخروف هبر ويت ع ذلا من اؼبنرسد مر يت ع!.
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س ا عبلوة علػى أف دلػا الوعػود اؼبوج ػ
أو علػػى قػرا ة دعػػر أو علػػى ال وػػر أو الت ػػرت
م َق ػىرب وال نَػِ مرس ػ !! مػػن شػػفهنر أف دُ ْ ِ
بػػع َ
ُ ٌ
ُْ َ ٌ
أتألر فبر دنعله ج ود أبو جه وأبو سنيرف!.

للةػرور إبعلػر درجػرت خيرليػ مػن الألػواب علػى الػعايرة
ػا
ُب مػػطًب األئمػ الػػي د لػػغ أديػػرانً م علػ ً ال يصػػلهر َملَػ ٌ
أتين ػ آايت الوعيػػد وال شػػررة واإلن ػ ار ُب القػػرآف الوػػرل

ويعلم هللا السميع العليم  -وتنى قهلل شهيداً  -أف تردب س السلور ال سدؼ لػه مػن أتليػ
س ػ الوتػػب والرسػػرئ سػػوى إزال ػ ة ػػرر األوسػػرـ واألترذيػػب عػػن الوجػػه اؼب ػ ىور لػػدين اإلسػػبلـ ،وقػػد
ُّهم إذل اغبػػد ال ػ ي
ح ػرف ُ ألج ػ س ػ الةري ػ السػػرمي ىأايـ عمػػري وربمل ػ ُ ُب س ػ ا الس ػ ي اآلالـ وال ػتػ َ
دعىر ْ ُ فيه حملرول القت  ،وأان على يقػني أنػه دػىت بعػد مػوٌب سػيلع ع تألػ مػن خرحػ ال ػرس وعػرمتهم
ويس ونع لي هنرر! ولو ع ؼبر ت أسعى إذل س ا اؽبدؼ إر ر ً هلل دعرذل العلػيم ذي اعبػبلؿ واإلتػراـ
ّ
معتػرباً سػ ا العمػ جهػػرداً ل صػػرة اغبػ وإعػػبل رايػ اإلسػػبلـ فػػانع أربمػ تػ مشػػق ومصػػي وادتسػػب
أجرسر ع د هللا وأعترب أفب من أجر اجملرسدين بسيوفهم ُب س ي هللا!
ِ
ض
وس ر ال بد من ذتر نقل وس أف بع مليدي العايرات ع دمر دعييهم اغبجج يقولوف :لَػ ْن ِر َ
أف زايرة ق ػػور األولي ػػر واألئ ىمػ ػ ل ػػي ؽب ػػر تػ ػ ُّ ذل ػػا الألػ ػواب فع ػبلً ،ودل أيم ػػر هب ػػر الش ػػررع ،إال أف دل ػػا
اؼبشػػرسد واأل ػػرد ليس ػ غق ػ أنبي ػ مػػن نصػػب اعب ػػدي اجملهػػوؿ ال ػ ي يوجػػد ُب ت ػ بلػػداف العػػردل
اؼبتم ِّدن وي رؿ ادمجاـ ال رس ويعور الوافدوف والقردموف والو رر والرؤسر !!.
فػػفقوؿ :رةػػم أف س ػػرؾ دنػػرورً ودبػػرداً وا ػػهرً بػػني األمػرين إال أن ػػر نقػػوؿ مػػع ذلػػا أن ػػر ال ننكػػر
أصل زايرة القبور بل نرى أف ؽبا فوائد وفضائل أتألر من زايرة اعب دي اجملهوؿ ولو ر نرى أهنر هبب
أف دتم من الشروط والبواب الترلي :
أوالً  -هبػػب إزال ػ ت ػ دلػػا األدردي ػ اؼبل ىنق ػ والػػرواايت اؼبو ػػوع دػػوؿ ال ػعايرات واجملرزفػػرت
واؼب رلةػػرت ُب أجرسػػر وينواهبػػر ،فػػبل ن س ػ هر إذل الش ػريع  ،وال نردػػب أين ػراً عليهػػر ،فػػبل نع ِظّػػم الق ػػور ذلػػا

التعظيم ،وال ن تدع ُب دين هللا مر دل أيذف به هللا ،وال ن ر األمواؿ ُب أعمرؿ ال طرئ ربتهر.

اثني ػاً  -أف نوتن ػ ب ػعايرة وادػػد أو اين ػػني مػػن ق ػػور أئم ػ الػػدين الػػي اشػػتهر أحػػهرهبر قلنبػػرئ

واؼب رقب واؼبطينر ُب ديرهتم ،ال أف نوجد ُب حقع وبلدة معاراً و روبرً.
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ِ
ػور تػ ى دلػػا العخػػررؼ والعي ػػرت وحػػرؼ األمػواؿ ونلهرسػػر مػػن اؼبمررسػػرت
ػب الق ػ َ
اثلثػاً  -أف ُقبَّػ َ

الشرتي مأل دقدل ال ور وطلب اغبوائج ،دىت ال نقع ُب ورط الشرؾ والعيرذ قهلل.

رابع ػاً  -واألسػػم مػػن ت ػ مػػر س ػ أف نعقػػد اجتمرعػػرت ُب ت ػ س ػ أو ُب اؼب رس ػ رت اػبرح ػ ،

هبتمػػع فيهػػر ال ػػرس لسػػمرع اػبلػػب الػػي د ػ تر دب رقػػب األئم ػ العظػػرـ  -علػػيهم السػػبلـ  -ودبػػهيرهتم
ِ
التفسػ هبػم ُب التبػهي ُب سػ ي إعػبل رايػ اغبػ
اؼبوينػى َق ررىبيَرً ،وذلا لتشػجيع ال ػرس وضبلهػم علػى ّ
والدين.
ومن ال ديه أن ر لو قم ر قألمور اؼب تورة فان ر س جع فوائد ونترئج إهبربي أتألر فبر ي تر دعرة
ال ػعايرات ال دعي ػ  .وس ػ ا أمػ ٌػر قم ػػر بػػه ق ػ ينبلينػػني عرم ػرً ونيّػ ُب ت ػرببل ُب الص ػهن اغبسػػيع اؼبلهػػر،
دي اقمجد ر دلا األمور الي أصبل رسر ُب رسرلت ر اؼب تصرة س .
إذل س ر ن ته من س األحبرث التمهيدي ون تق إذل مػ الوتػرب الػ ي ألنتػه ق ػ ببػع سػ ني
رداً علػػى تتػػرب «اُمػر ِ
اي ىسػ » (أي أمػرا الوػػوف) الػ ي ألنػػه أدػػد اآلايت العظػػرـ!! ُب «قُػػم» سػ ا
رةػػم مػػر واجه ػػر مػػن حػػعوقت ومشػػرت وعراقي ػ ُب نشػػر ذلػػا الوتػػرب والػػي أدت إذل أتخ ػ نشػػر
حبألػػني م ػػه نبػػر حبػ الواليػ وحبػ الػعايرة فػػاليوم حبػ الػعايرة نبػػعه أمػػرـ طػػبلب اغبػ ومػػر دػػوفيق إال
قهلل.
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 -ٚضع رواايت الزايرات يف ضوء علم الرجاؿ
ال شػػا إنػػه ؼبػػر ادص ػ اؼبسػػلموف غد ػػرع اؼبل ػ واألدايف اؼب رلن ػ مػػن اليهػػود وال صػػررى واجملػػوس
وال وذيني واألق ػرط ،ورأوا ُب دايرسػم مقػربر قديسػيهم أو ملػوتهم وأمػرائهم تقػرب «تػورش» و«داريػوش»
وأمألرؽبمػػر ُب إيػراف مػألبلً ،أتينػػروا هبػ ا األمػػر وبػػدؤوا ب ػػر اؼبشػػرسد واؼبػعارات علػػى ق ػػور أئمػػتهم وحػػرغبيهم
م العهد الع رس وبدأت قواف الػعوار دشػد ردرؽبػر مػن الشػرؽ والةػرب لػعايرة دلػا اؼبػعارات واؼبشػرسد
الي أقيم على ق ور بع األئم الصرغبني .ويومرً بعد يوـ ترن دعداد زي رت وف رم دلا اؼبشرسد
واأل ػػرد ود ػػت عليهػػر الق ػػرب اللي يػ ٍب اآلجريػ ٍب اؼبلليػ قلنبػ ٍب ال س يػ ! ودوػرينرت الق ػػرب ُب
ت ػ دػػدب وحػػوب وضهػػر الػػرواة الو ػػرعوف ُب الشػػرؽ والةػػرب وشػػرعوا ُب و ػػع األخ ػػرر وُب الواقػػع
شػػرعوا ُب إ ػػعرؼ أدوػػرـ الشػػرع األنػػور الػػي فيهػػر ديػػرة ال ػػرس وربقيػ مصػػرغبهم الدنيويػ واألخرويػ ،
وامتؤلت تتب اغبدي واألخ رر قلوعود اجملرزف اؼب رلغ هبر علػى ينػواب الػعايرة إذل اغبػد الػ ي أحػ ه
فيه زايرة قرب من الق ور دعردؿ عدداً من اغبجرت والعمرات وأخ اً أح ه دعردؿ مئ أل دجػ مػع
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم) ،ومئػ ألػ عمػرة بػ دػىت مئػ ألػ ةػعوة مػع ال ػ أو مػع إمػرـ
رسوؿ هللا ( َ
عردؿ ...ب أتألر من ذلا!!
وأايً ترن علػ و ػع دلػا األدرديػ واختبلقهػر فػاف تػ عرقػ دصػي ٍ يبو ػه أف يسػت تج مػن
دػػرؿ معظػػم رواة دلػػا الػػرواايت اؼبلنق ػ واألترذيػػب اؼبو ػػوع ال ػ ين سػػم صبيع ػرً مػػن الةػػبلة واؼبنسػػدين
والنسػػق الو ػ ابني أف ةػػريتهم وسػػدفهم مػػن و ػػع دلػػا الػػرواايت لػػي سػػوى إ ػػعرؼ ب يػػرف الش ػريع
وسبيي ػػع أدورمه ػػر واالس ػػتهعا بوت ػػرب هللا دع ػػرذل ،ولوػ ػ د ػػعوؿ م ػػن نن ػػوس اؼبصػ ػ ّدقني بتل ػػا ال ػػرواايت
اؼب تَػلَ َق روح اػبوؼ واػبشي من الوقوع ُب اؼبعرح أو اػبػوؼ مػن التقصػ ُب الع ػردات ،بػ يتعػرضم
ُ
غننسػػهم الةػػرور غف أدا دلػػا ال ػعايرات أو ق ػرا ة بع ػ دلػػا األدعي ػ ع ػػد الق ػػور س ػ اتم لصػػرغبهم
مقداراً سرئبلً من اغبس رت واللرعرت دونيهم يوـ القيرم دىت ولو خر وا ُب بعػ اؼبعرحػ واردو ػوا
ػربات
النسػ والنجػػور وأ ػػرعوا أوقػػرهتم وأوقػػرت جػػيلهم فيمػػر ال طرئ ػ ربتػػه ،وبػػدالً مػػن اإلق ػػرؿ كبػػو اؼبػ ّ
واػبػ ات وبػ ؿ اؼبػػرؿ ُب وجػػو اإلدسػرف واعبهػػرد قلػ ن واؼبػػرؿ ُب سػ ي هللا ادتسػػرقً لؤلجػػر ع ػػد هللا
يػوـ اؼبيعػرد ،خرحػ أف اعبهػرد ُب سػ ي هللا وسػيل درظبػ للهنػرظ علػى ديػرض بػبلد اإلسػبلـ وأتمػػني
رقيهػػر ودقػػدمهر وعظم ػ اإلسػػبلـ ،بػػدالً مػػن ذلػػا يتجػػه ال ػػرس إذل أعمػػرؿ ال فرئػػدة م هػػر وإف دل ِ
أتهتػػم
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قؼب ل وال و رت ال جرـ أهنر ال أتديهم قلععة والشوت  ،وال دص ع ؽبم دَػ َقدُّمرً وال ُرقِيىرً.

ولع الةػرض اآلخػر مػن و ػع ودلنيػ دلػا الػرواايت سػو مػر يقولػه بعػ ـبػرلن الشػيع مػن أف
بع ػ سػػبلطني الشػػيع وملػػوتهم أرادوا مػػن خػػبلؿ دلػػا الػػرواايت الت ني ػ مػػن أنبي ػ دػػج بي ػ هللا،
دلػػا الع ػػردة الػػي دُػ َعػ ُّػد أفب ػ وأسػػم وسػػيل لتبلق ػ اؼبسػػلمني واربػػردسم ود ػرابلهم ،وحػػرؼ ال ػػرس ع هػػر
دىت اؼبقدور كبو اغبج إذل اؼبشرسد واؼبعارات!
وأايً ترن ػ أة ػراض وأس ػػداؼ درت ػ و ػػع دل ػػا ال ػػرواايت فاهن ػػر أ ىدت دورس ػػر لؤلسػ ػ ودقق ػ
ةر ػػهر علػػى أدس ػن وجػػه دػػىت أح ػ ح أتػػرب أم ػ وأسػػم عم ػ للمسػػلمني اؼب تس ػ ني للتشػػيع ألئم ػ آؿ
ال ي ػ ُب يوم ػػر س ػػو أف وبػػرلنهم التوفي ػ ل ػعايرة قػػرب إم ػػرـ مػػن أئم ػ آؿ ال ي ػ  -علػػيهم الس ػػبلـ  -أو
اؼبشررت ُب مفسبه وؾبل ععائه!
ومػػن الوا ػػح سبرم ػرً أف مأل ػ س ػ األعمػػرؿ ال دني ػػد س ػ ا الشػػعب وال ي ػػتج ع ه ػر سػػوى الة ػػرور
واعبه والنقر! ودل دعد على معػررؼ وعقرئػد سػ اللرئنػ سػوى ع ػررات تنريػ ومةرليػ ُب دػ األئمػ

مأل « :اي عػني هللا النػاظرة ويػده الباسػية!» أو صبلػ «وإايب اػبلػا إلػيكم وحسػاهبم علػيكم!»

(ٔ)

وجع ال رس يرددوهنر ليبلً هنرراً ُب اؼبشرسد اؼبتربىَت !.
وس ػ ى القػ ّػرا الو ػراـ أف معظػػم ب ػ ت ػ دلػػا األخ ػػرر والػػرواايت الػػي دعل ػ ت ػ ذلػػا الأل ػواب
ودشجع على العايرات إمبر و عهر ولنىقهر رواةٌ مةرلوف وت ابوف وأعدا لدنير اؼبسلمني وآخػرهتم .ولوػن
األمر احملػ سػو قيػرـ تألػ ٍ مػن جػرمع تتػب اغبػدي الػ ين سػم أننسػهم مػن أئمػ علػم الرجػرؿ ،إبدراج

دلػا الػػرواايت ُب تتػ هم؟! فمػألبلً الشػػيخ اليوسػي  -عليػػه الرضبػ  -الػ ي ألػ ننسػه تتػػربني ُب علػػم

الرجػػرؿ وبػ ّػني دػػرؿ تألػ مػػن رواة دلػػا األدرديػ فػ ترسم بع ػػررات :فػػبل ٌف تػػرف ةرليػرً وتػ اقً و ػػعينرً،
رة ػػم ذل ػػا ي ػػروي ُب تترب ػػه « ػػريب األحك ػػاـ» تأل ػ اً م ػػن أدرديػ ػ ال ػعايرة ع ػػن ع ػػني أولئ ػػا الة ػػبلة

الو ابني أننسهم!

ألػػي م ػأللهم ُب ذلػػا مأل ػ الل يػػب ال ػ ي يوح ػ قزبػػرذ إج ػرا ات وقرئي ػ للهيلول ػ دوف ابػػتبل
ٍ
ِ ِ
ك ِمن ِح ِِ ِ
سابُػ ُه ْم إَِّال َعلَن َرِّيب
ساهبم ّمن َ ْيء)) (األنعرـ )ٕ٘/وقوله دعرذل(( :إ ْف ح َ
(ٔ) قررف س الع ررة بقوله دعرذلَ (( :ما َعلَْي َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
سابَػ ُه ْم))
ل َْو تَ ْش ُع ُرو َف)) (الشعرا  )ٖٔٔ/أو قل س للجمل األخ ة قررف مع قوله دعرذل(( :إ َّف إلَْيػنَا إ َايبَػ ُه ْمُ .مثَّ إ َّف َعلَْيػنَا ح َ
(الةرشي .)ٕٙ - ٕ٘/
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ال ػػرس قألم ػراض ولو ػػه يقػػوـ سػػو ننس ػػه ب شػػر ج ػراينيم س ػ األم ػراض!!(ٔ).كب ػػن ال نشػػا أف أولئ ػػا
العلمر األفر أمألرؿ الشيخ اللوس وة دل يون ؽبػم قصػ ٌد سػوى خدمػ الشػريع  ،ولوػن علػى أي
درؿ هبب أال نةن عن ذلا اػبلف والةنل الي وقعوا فيهر.
لقد تت ر سػ اؼب ردػ التمهيديػ دػوؿ الػعايرة قربػ ً إذل هللا وطل ػرً ؼبر ػرده واسػتق ل ر تػ مػر نػعؿ
ب ر من خسػرئر مرديػ وأذى مع ػوي ُب سػ ا السػ ي ؿبتسػ ني ذلػا جهػرداً ُب سػ ي هللا ،نريػد أف نقػ ِّدـ
سػ األحبػػرث للػػبلب اغبػ وال ػػردألني عػػن اغبقيقػ تػ يتفملوسػػر بعقػ نػِّ م نػػتح ،وعػػني بصػ ة ،فػػاذا
ق لهر عقلهم ووجداهنم ففمل م هم أف يسعوا ُب نشرسر وإشرعتهر عسى أف ن ق طبلب اغب من س
اػبرافرت ونعود هبم إذل طري اإلسبلـ الصهيح ال ي فيػه سػعردة الػدنير واآلخػرة ،آملػني أف يورم ػر هللا
بألواب سداي اػبل وأف نووف ب لا قد أدي ر جع اً بسيلرً من الدىيْن الواجػب علي ػر ذبػر دلػا الشػريع
العظيمػ الػػي أترم ػػر هللا هبػػر والػػي أمػران  -إ ػػرف إذل إد رعهػػر  -أف كبػػرف عليهػػر وكبرسػػهر قػػدر طرقت ػػر
ت وما تَػوفِ ِيقي إِالَّ ِاب ِ
هلل َعلَْي ِو تَػوَّكل ُ ِ ِ
يب)).
((إِ ْف أُ ِري ُد إِال ا ِإل ْ
ح َما ْ
استَيَ ْع ُ َ َ ْ
ص ََ
ْت َوإِلَْيو أُن ُ
َ
وفيم ػػر يل ػ س ػ تر قرئم ػ ً م ػػن رواة أدرديػ ػ ال ػعايرة الػ ػ ين ذت ػػرت أد ػػرديألهم ُب تت ػػب الش ػػيع
اؼبشهورة مأل («الكايف» و«كامل الزايرات» و«من ال حيضره الفقيو» و« ػريب األحكػاـ») مردى ػ ً
على درديب دروؼ اؽبجر مر عدا أفراد نوادر لي ُب أدرديألهم ـبرلن ألس الدين أو دل يوجد يقػني
بصدور دلا األدردي ع هم:
ٔ-

أضبد بن سبلؿ

ٕ-

بور بن حرحل

ٖ-

جعنر بن دمحم بن مرلا

ٗ-

اغبسن بن ع د هللا القم

(ٔ) ترف س رؾ م سب شرئع ُب األمم ال دائي القديب سو م سب األروادي (أنيميعـ) وال يعاؿ لدى بع الق رئ ال دائي  ،ويعتقد
أحهربه أف أرواح رؤسر وزعمر الق يل دسعد بعايرة أب ر ق يلتهر وقيرـ األدير م هم بتقدل الأل ر وأنواع القرابني ؽبم فيسعدوف
من وفر أب ر ق يلتهم وإخبلحهم ؽبم ،ول لا ال بد أف ي تروسم دائمرً ليستجل وا ر رسم .تمر أنه ُب األسرط نص
التررىبي ي رؿ بع العظمر واألبلرؿ ق موهتم مراد رفيع من الومرؿ يصلوف فيهر إذل جرنب من األلوسي (مل ص عن
«تترب رريخ جرمع أدايف» (قلنررسي ) ومن سرئر تتب اؼبل وال ه .
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٘-

اغبسن بن عل بن أيب ضبعة

-ٙ

اغبسن بن عل بن أيب عألمرف

-ٚ

اغبسن بن عل بن زتراي

-ٛ

اغبسني بن ع د هللا

-ٜ

اغبسني بن ـبترر

ٓٔ-

اغبسني بن يعيد ال ع

ٔٔ-

اػبيربى بن عل اللهرف

ٕٔ-

داوود بن تأل الرق

ٖٔ-

سلم بن اػبلرب

ٗٔ-

سه بن زايد

٘ٔ-

سي بن عم ة

-ٔٙ

حرحل بن عق

-ٔٚ

ع د الرضبن بن تأل

-ٔٛ

ع د هللا بن ع د الرضبن األحم

-ٜٔ

ع د هللا بن القرسم اغببرم

ٕٓ-

ع د هللا بن ميموف القداح

ٕٔ-

عألمرف بن عيسى

ٕٕ-

عل بن دسرف

ٖٕ-

عل بن فبرؿ

ٕٗ-

عمرو بن َثب
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ٕ٘-

قرسم بن وبىي

-ٕٙ

دمحم بن أروم

-ٕٚ

دمحم بن اسلم

-ٕٛ

دمحم بن صبهور

-ٕٜ

دمحم بن اغبسن بن سعوف

ٖٓ-

دمحم بن سليمرف الديلم

ٖٔ-

دمحم بن س رف

ٕٖ-

دمحم بن حدق

ٖٖ-

دمحم بن عيسى بن ع يد اليقليع

ٖٗ-

دمحم بن فبي

ٖ٘-

دمحم بن موسى اؽبم ا

-ٖٙ

اؼبعلى بن دمحم ال صري

-ٖٚ

اؼبنب بن حرحل

-ٖٛ

اؼبنب بن عمر

-ٖٜ

موسى بن سعداف

ٓٗ-

يون بن ض يرف

ٔٗ-

موسى بن عمراف ال ع

ٕٗ-

سليمرف بن عمرو ال ع *

ٖٗ-

حرحل ال يل *

ٗٗ-

اؼب ر بن جررود*
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بع سلال الػرواة(ٔ) روى دػديألرً وادػداً ُب قب الػعايرات وينواهبػرُ ،ب دػني يصػ عػدد رواايت
بعبهم إذل عشرين دديألرً ،وبعبهم روى أتألر من ذلا ،وروايػتهم ترنػ ّإمػر عػن إم ٍػرـ مػن أئمػ أسػ
ال ي  -سبلـ هللا عليهم  -م رشرًة أي دوف واسل  ،أو ع هم بواسل .
وفيمػػر يل ػ ن ػ تر دػػرؽبم وادػػداً وادػػداً دسػػب المجديػػب ال ػ ي أوردان  ،مػػن تتػػب رجػػرؿ الشػػيع

اؼبوينق ػ أعػػع تتػػب« :النةا ػػي» و«الشػػيخ اليوسػػي» و«الغضػػائري» و«الع مػػة اغبلػػي» علػػيهم

الرضب  ،ونبعهر أمرـ القػرا اللػرل ني للهقيقػ مػع ذتػر بعػ أدػرديألهم الػي رووسػر بشػفف الػعايرة وأنػواع
الألواب العظيم ال ي جعلو ؽبػر ،دػىت يػرى تػ م صػ سػ يبوػن ؼبػن يػلمن قهلل ورسػوله واليػوـ اآلخػر
أف يألػ دبألػ سػ األدرديػ الػػي يرويهػر أمألػرؿ أولئػا الػرواة أو يسػػت د إليهػر للقيػرـ بعمػ دل أيت عليػػه
ن ػػص ُب تت ػػرب هللا وال ذت ػ ٌػر ُب سػ ػ رس ػػوؿ هللا؟! وسػ ػ يبو ػػن أف يأل ػ ػ م ػػن خ ػػبلؿ بعػ ػ الع ػػررات
األئمػ ُب تػ اؼبوجػودات،
والنقرات الونري الي وردت فيهر عقيدةً خل ةً ترلوالي التووي ي ودص ّػرؼ ّ
وهبع ب لا من األم الي ترن من أرقى مل العردل ُب فورسر وعقيػدهتر مػن أتألػر أمػم العػردل اكبلرطػرً
وذالً ُب دي هر ودنيرسر بربت دلا الرواايت اؼبشلوم ؟!.
فل شرع إذف ب يرف درؿ أولػئا الرواة:
أوؿ رجرؿ أدردي العايرات دسب درديب دروؼ اؽبجر سو:
ٔ  -أضبد بن ى ؿ الع اتئي :وقد مر ذتر ُب م الوترب ل ا س وتن دبر ذتران شب (راجع
الصنه ٔٗٚمن س ا الوترب).
ٕ  -بكر بن صاحل الرازي :وس ا أيبرً َمىر ذتر ُب مػ الوتػرب ف هيػ القػررئ إذل مػر ذتػران
(ٔ) أورد األسترذ قلمداراف أظبر آخر ينبلين رواة (ال ين و ع ر جرن هم عبلم ال جم *) من قرئم رواة أدردي العايرة ولون
سق من قلمه التعري هبم وبيرف درؽبم .أمر الراوايف األوالف فهمر من معرحري اإلمرـ الصردؽ عليه السبلـ ،وفيمر يل بيرف
درؽبمر:
 «سليمرف بن عمرو ال ع » عى َنه جداً علمر الرجرؿ ،ولوألرة ت به أطلقوا عليه لقب «ك ّراب الناع»! «حرحل بن اغبوم ال يل األدوؿ» جر دبعينه ايبرً ُب الصنه ٔ٘ٔ من رجرؿ ال جرش . أمر «اؼب ر بن جررود الع دي» فقرؿ ع ه اؼبردوـ اؼبرمقر ُب تتربه د قيح اؼبقرؿ (جٖ/ص« :)ٕٗٛوعلن كل حاؿ ال بهةيف ضع منرر»( .الربقع ).
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شبى (راجع الصنه  ٜٔٔ - ٔٔٛمن س ا الوترب).
ٖ  -جعفر بن ا بن مالك:
أ) قرؿ ابن الغضائري ع ه تمر جػر ُب «ؾبمع الرجاؿ» للقهپائي(ٔ) (جٕ/صٕٗ)« :قػرؿ ُب
«ؾبمع الرجرؿ» (« :ر) :جعفر بن ا بن مالك بن عيسن بن ابور ،كػراب ،مػرتوؾ اغبػديث
صبلة ،وكاف يف مرىبو ارتفاع ويروي عن الضعفاء واجملاىيل وكل عيوب الضعفاء ؾبتمعةٌ فيو!.».
وو ِحػ ػ َ ُب رج ػػرؿ ال جرشػ ػ (صٗ )ٜهبػ ػ األوح ػػرؼ الس ػػيئ ذاهت ػػر وزاد عليه ػػر قول ػػه:
بُ -
«وظبعت من قاؿ :كاف أيضاً فاسد اؼبرىب والرواية».
ج  -وأتػد العبلمػ اغبلػ ُب رجرلػػه (صٕٓٔ) مػػر ذتػر ال جرشػ والةبػػرئري ع ػه وخػػتم ذلػػا

بقوله« :عندي يف حديثو توق وال أعمل بروايتو».

ٗ  -اغبسػ ػ ػػن بػ ػ ػػن عبػ ػ ػػد هللا القمػ ػ ػ ّػي :س ػ ػ ػ ا ال ػ ػ ػراوي  -دس ػ ػػب م ػ ػػر جػ ػ ػػر ُب د ق ػ ػػيح اؼبق ػ ػػرؿ

َّه ٌم
(جٔ/ص )ٕٛٛوخبلحػ ػ ػ العبلمػ ػ ػ اغبلػ ػ ػ ّ (صٕٕٔ)  -س ػ ػػو اغبس ػ ػػن ب ػ ػػن ع ي ػ ػػد هللا ،وس ػ ػػو ُمػ ػ ػتػ َ
ابلغلو ٍّ ٍِ.
٘  -اغبسن بن علي بن أيب ضبزة البيائي:
أ) ُب رجرؿ ال جرش (ص« :)ٕٛإنو كاف من وجوه الواقفة ،ال أستحل روايتو».

ب) وُب ؾبمػػع الرجػػرؿ للقهنػػرئ (جٕ/صٕٔٔ)« :ا بػػن مسػػعود قػػاؿ :سػػألت علػػي ب ػػن
ضاؿ عن اغبسن بن علي بن أيب ضبزة البيائي؟ فقاؿَّ :
اب ملعو ٌف».
اغبسن الف ّ
كر ٌ
ج) وقرؿ ع ه اؼبردػوـ الةبػرئري« :اغبسػن بػن علػي بػن أيب ضبػزة البيػائي مػوىل األنصػار أبػو
واقفي ضعي يف نفسو».
واقفي بن ّ
ا ّ
(ٔ) القهنرئ سو ع ري هللا (زت الدين) بن عل (شرؼ الدين) بن ؿبمود بن عل القه رئ ال جن (دوُب بعد  ٜٔٓٔسػ ؽ):
عردل قلمجاجم وعلم الرجرؿ ،من أس ال ج  ،له تتب ،من أشهرسر «ؾبمع الرجاؿ» صبع فيه مر ورد ُب الوتب الرجرلي
اإلمرمي اػبمس األسرسي (أي رجرؿ الوش ورجرؿ وفهرس اللوس ورجرؿ ال جرش والبعنر البن الةبرئري).
(اؼبمججم)
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د  -وذتر التفر ي(ٔ) ُب «نقد الرجاؿ» (صٕ )ٜمر ذتر السربقوف بشفنه وأ رؼ« :حكن
ػل
يل أبو اغبسن ضبدويػو ابػن نصػري عػن بعػر أ ػياخو أنػو قػاؿ :اغبسػن بػن علػي بػن أيب ضبػزة رج ُ
سوء ٍٍ».
واآلف اقرؤوا أدردي س ا الو ّ اب اؼبلعوف تمر جر ت ُب تترب «كامل الزايرات»(ٕ) لػ «ابن

قولويو» (ص )ٜٔٔدي جر :

«وحد ي أيب وا بن اغبسن وعلي بن اغبسني عن سعد بن عبػد هللا عػن أضبػد بػن ا بػن
عيسن عن علي بن اغبكم عن علي بن أيب ضبزة عن أيب بصري عن أيب عبد هللا عليػه السػبلـ قػاؿ:

َوَك ػ َل هللاُ تبػػارؾ وتعػػاىل ابغبسػػني عليػػه السػػبلـ سػػبعني أل ػ ملػػك يصػػلوف عليػػو كػػل يػػوـ ػػعثاً ػ اً
ويػػدعوف ؼبػػن زاره ويقولػػوف اي رب! ىػػؤالء زوار اغبسػػني عليػػه السػػبلـ افعػػل هبػػم وافعػػل هبػػم [كػػرا
وكرا]».
اغبويم أولئا اؼببلئو بتلػا الصػورة أي ُشػعألرً ةُػرباً ومػر فرئػدة تػوهنم
وال يعلم أد ٌد ؼبرذا وّت هللاُ
ُ
ػب ُب أف يوػػوف اإلنسػػرف م ظىن ػرً مردى ػرً؟! أال يبوػػن لئلنسػػرف إذا تػػرف شػػعر
ت ػ لا؟! وس ػ س ػػرؾ عيػ ٌ
مسردرً ول رسه نظينرً مرد رً أف يشررؾ ُب اؼبفًب ومراسم الععا ؟!
وجر ُب الصنه ٖ٘ٔ من «كامل الزايرات»:
«حد ي أيب رضبو هللا عن سعد بن عبد هللا عن أيب عبد هللا اعباموراي الرازي عن اغبسن بن
علي بن أيب ضبزة عن اغبسن بن ا بن عبد الكرو عن اؼبفضل بن عمر عػن جػابر اعبعفػي قػاؿ:

قػػاؿ أبػػو عبػػد هللا عليػػه السػػبلـ يف حػػديث طويػػل :فػػِذا انقلبػػت مػػن عنػػد قػ اغبسػػني عليػػه السػػبلـ

(ٔ) سو السيد م مصلنى بن اغبسني اغبسيع التنرش من أعبلـ القرف اغبردي عشر اؽبجري ،ومن ت رر دبلم ة احملق ع د هللا
بن اغبسني التسمجي (ت ٕٔٓٔسػ) ،والشيخ ع د العررل العرمل الورت (ٖ ٜٜس) .درجم له جم ةن من العلمر  ،ولون دل
يتلرؽ أدد م هم إذل س والدده أو وفرده ،وذتر اآلقر بعرؾ اللهرا ُب ال ريع مر ينيد أنه ترف ديّرً س ٗٗٓٔ سػ .أينت
عليه ت من درجم له بوحنه قلصنرت اغبميدة واإلشردة بةعارة علمه ود هر ُب علم الرجرؿ وسو حردب تترب «نقد
الرجاؿ» ال ي يعد من أدسن تتب الرجرؿ اإلمرمي وأصبعهر للتهقيقرت والتدقيقرت ،ط ع أوؿ مرة ُب قم/إيراف بتهقي
ملسس آؿ ال ي عليهم السبلـ إلدير المجاث ،بترريخ  ٔٗٔٛسػ ؽُ ،ب ٘ ؾبلدات( .اؼبمججم)
(ٕ) ابن قولويو القمي ،كامل الزايراتُ ،ب جع وادد ،داراؼبردبوي  :ال ج األشرؼ ٖٔ٘ٙ ،سػ ؽ.
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داؾ مناد لو ظبعػت مقالتػو ألقمػت عمػرؾ عنػد قػ اغبسػني عليػه السػبلـ وىػو يقػوؿ :طػو لػك
أيهػػا العبػػد! قػػد نمػػت وسػػلمت ،قػػد فػػر لػػك مػػا سػػل فاسػػتأن العمػػل! ...وذكػػر اغبػػديث
بيولو».
ػجع اؼبةػػرورين علػػى التجػػرؤ علػػى معصػػي هللا واردوػػرب تػ م وػػر
أجػ مألػ سػ األدرديػ دشػ ّ
العوار إلننػرؽ مبليػني التومػرانت مػن
أمبلً بألواب العايرة س ا من جه  ،ومن اعبه األخرى يدفع أولئا ّ
عرؽ ج ي هم ت عرـ على السنر ؽب العايرات ،ونتيج ذلا س س ا الو ع ال ي نبلدظه اليوـ.
 - ٙاغبسن بن علي بن أيب عثماف:
اليوسي» (صٖٔٗ وٕٓٗ)« :اغبسػن بػن
أ) قرؿ الشيخ اللوس ّ رضبه هللا ُب تتػرب «رجاؿ
ّ
علي بن أيب عثماف ،السةادة ،ايل».
ب) وُب ؾبمػػع الرجػػرؿ للقهنػػرئ (جٕ/صٕٗٔ)« :اغبسػػن بػػن علػػي بػػن أيب عثمػػاف أبػػو ا
اؼبلقب بسةادة يف عداد القميني ضعي ويف مرىبو ارتفاع».
ج) ُب رجرؿ ال جرشػ (ص« :)ٗٛاغبسن بن علي بػن أيب عثمػاف أبػو ا اؼبلقػب بسػةادة
ضعفو أصحابنا».
أبو ا كويف ّ
د) وجػػر ُب رجػػرؿ الوشػ ّ (ص ،ٗٚٛط ػػع تػرببل )« :قػػاؿ أبػػو عمػػرو ...السػػةادة لعنػػو هللا
ولعنو ال عنوف واؼب ئكة أصبعوف».
س ػ ا الش ػػق اؼبلع ػػوف روى م ػػع ح ػػرد ه اآلخػػر «اغبس ػػني ب ػػن عب ػػد هللا»  -ال ػ ي س ػ ني درل ػػه

التعػػي عػػن قريػػب إف شػػر هللا  -رواي ػ ً أوردسػػر «ابػػن قالويػػو» ُب الصػػنه ٕٖٔ مػػن تتربػػه «كامػػل
الػػزايرات» رب ػ ع ػواف( :البػػاب التاسػػع واألربعػػوف ػػواب مػػن زار اغبسػػني عليػػه السػػبلـ راكب ػاً أو

ما ياً ومناجاة هللا لزائره!) س الترلي :

«ددينع أيب وصبرع مشرىب عػن سػعد بػن ع ػد هللا ودمحم بػن وبػىي وع ػد هللا بػن جعنػر اغبمػ ي
وأضبد بن إدريػ صبيعػرً عػن اغبسػني بػن ع يػد هللا عػن اغبسػن بػن علػ بػن أيب عألمػرف عػن ع ػد اعب ػرر
ال هرونػػدي عػػن أيب سػػعيد عػػن اغبسػػني بػػن ينػػوير بػػن أيب فرختػ قػػرؿ قػػرؿ أبػػو ع ػػد هللا عليػػه السػػبلـ :اي
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حسني! من خرج من منزلو يريد زايرة ق اغبسني بن علي إف كاف ما ياً كتب هللا لػو بكػل خيػوة
حس ػػنةً وؿبػ ػا عن ػػو س ػػيئةً ح ػػىت إذا ص ػػار يف اغب ػػائر كتب ػػو هللا م ػػن اؼبص ػػلحني اؼبنتةب ػػني [اؼبفلح ػػني
ػك فقػاؿ
اؼبنةحني] حىت إذا قضن مناسكو كتبو هللا مػن الفػائزين حػىت إذا أراد االنصػراؼ أاته مل ٌ
صػلَّن هللاُ َعلَيػػو َوآلِػ ِػو َو َسػلَّ َم) يقرئػػك السػ ـ ويقػػوؿ لػػك اسػػتأن العمػػل فقػػد ُ ِفػ َر
إف رسػػوؿ هللا ( َ
لك ما مضن!».
ِ
رد
والعجيب أف را ٍو علػى مألػ دلػا الدرجػ مػن سػو السػمع ُب تتػب الرجػرؿ والػ ي البػ ىد مػن ّ
ح ً مأل س األدردي الي دلنح م هر اؼبةرالة ُب درديب األجر
أدرديأله بس ب عقيدده النرسدة ،خر ى
يردوف أدرديأله ب يرووهنر ُب تت هم!! أال دقت
والألواب على العايرة ،ومع ذلا قبد أف علمر الشرع ال ُّ
مأل س الرواايت روح اػبوؼ واػبشي لدى األفراد وذبػرئهم علػى اؼبعرحػ ودبػع فػيهم روح العمػ
قلن ػػرائ واألدو ػػرـ وذبعله ػػم ية ػػمجوف غهن ػػم بقي ػػرمهم ب ػعايرة واد ػػدة إذل ق ػػرب اإلم ػػرـ ستُ َس ػ ىج ُ ُب دف ػػمج
دسػ ػ رهتم آالؼ اغبسػ ػ رت وسبه ػػى عػ ػ هم آالؼ الس ػػيئرت ،ويُق ػػرؿ ؽب ػػم ق ػػد ةُ ِن ػ َػر لو ػػم تػ ػ م ػػر سػ ػ
فرستفننوا العم !! ألن يَ ْس َع ْوا ع دئ ٍ إذل القيرـ بتلا العايرة مهمر تلنهم األمر ل ردوا ب لا مػن قيػود
سرئر األدورـ؟!.
 - ٚاغبسن بن علي بن زكراي أو اغبسني بن علي بن زكراي (دسب اختبلؼ ال سخ):
أ) قػ ػػرؿ ع ػ ػػه الغضػ ػػائري تمػ ػػر جػ ػػر ُب تتػ ػػرب «ؾبمػ ػػع الرجػ ػػاؿ» للقهنػ ػػرئ (جٕ/صٓ:)ٜٔ
اب»
«اغبسني بن علي بن زكراي بن صاحل ُزفر العدوي أبو سعيد ضعي ٌ جداً ك ّر ٌ
ب) ووحنه العبلم اغبل ّ ُب رجرله (ص )ٕٔٚهب الصنرت ذاهتر.
 - ٛاغبسني بن عبد هللاَ :مىر َش ْر ُح درله خبلؿ بيرف دػرؿ «اغبسن بػن علػي بػن أيب عثمػاف»

وقد وحنته تتب الرجرؿ دبر يل :

أ) ُب رجرؿ العبلم اغبلػ (ص« :)ٕٔٙاغبسني بن عبػد هللا السػعدي أبػو عبػد هللا بػن عبيػد
ورِمي ابلغلو».
هللا بن سهل فبن طعنوا عليو ُ
ج مػن قُػم يف وقػت
ب) وُب رجرؿ الوش ّ (صٕٖٗ)« :إف اغبسػني بػن عبػد هللا القم ّػي أُ ْخػ ِر َ
كانوا ُخي ِرجوف من ا موه ابلغلو».
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 - ٜاغبسني بن ـبتار :اعترب ُب د قيح اؼبقػرؿ (جٔ/صٖٖٗ) نقػبلً عػن الشػيخ اللوسػ عليػه

الرضبػ واقني ػرً تمػػر أورد العبلمػ اغبل ػ ُب القسػػم الألػػر مػػن رجرلػػه اؼب صػػص للبػػعنر واعتػػرب واقني ػرً،
واعترب الشيخ ال هرئ أيبرً ُب تتربه «الوجيعة» من البعنر .

ٓٔ  -اغبسػػني بػػن يزيػػد الناعػػي :قػػرؿ القهنػػرئ ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ نق ػبلً عػػن ال جرش ػ عليػػه

الرضب « :قرؿ قوـ من القميني إنه ةبل ُب آخر عمر »!
ٔٔ  -اػبي ي بن علي اليحاف:

نق القهنرئ ُب ؾبمع الرجرؿ (جٕ/ص٘ )ٕٚعن الةبرئري هنع هللا يضر قوله« :خيػ ي بػن علػي بػن
اليحاف ضعي اغبديث اؿ اؼبرىب كاف يصػحب يػونس بػن الظبيػاف ويكثػر الػرواايت عنػو ولػو
ت إىل حديثو».
كتاب عن أيب عبد هللا عليه السبلـ ال يُػ ْلتَػ َف ُ
تمر وحنه ال جرش ُب تتربه (ص )ٔٔٛقألوحرؼ ذاهتر قرئبلً إف ُب م س ه اردنرعرً وةلواً.
ِ
ب وةلػو أورد ابػن قولويػو ُب «كامػل
ل ىن س ا الشق الةػررل ُب مو ػوع الػعايرة دػديألرً تلُّػه َتػ ٌ
الزايرات» (ص )ٔٗٚجر فيه:
«ودػ ىدينع أيب رضبػه هللا عػن سػعد بػن ع ػد هللا عػن أضبػد بػن دمحم بػن عيسػى عػن دمحم بػن إظبرعيػ

عن اػبيربي عن اغبسني بن دمحم القم عػن أيب اغبسػن الر ػر عليػه السػبلـ قػرؿ :مػن زار قػ أيب عبػد
هللا عليه السبلـ بشط الفرات كاف كمن زار هللا فوؽ [يف] عر و!»
أج اغبسني مأل هللا  -والعيرذ قهلل  -والنرات مألػ العػرش(ٔ)! واألعجػب مػن ذلػا أف الشػيخ
اللوس (عليه الرضب ) روى اغبدي ذاده ُب تتربه « ريب األحكاـ» (ج/ٙص )ٗٙقلس د ذاده!
الرقي :بي ر شرح درله ُب م الوترب فل اجع شب (ٕ).
ٕٔ  -داوود بن كثري ّ

ٖٔ  -سػػلمة بػػن اػبيػػابُ :رِويَػ عػػن س ػ ا ال ػراوي ُب تتػػرب «كامػػل الػػزايرات» و« ػػريب
(ٔ) دل ينور سلال الةبلة غبظ قلنرؽ بني عرش هللا ال ي وبي قألرض وبو ش (( :أََال إِنىهُ بِ ُو ِّ َش ْ ٍ ُِّؿبي ٌ ))
(فصل  )٘ٗ/أولي دش يه ومقررن اإلمرـ اغبسني قهلل وش النرات قلعرش اإلؽب ةلواً ؿببرً؟!
(ٕ) راجع الصنه ٕٓٔ من س ا الوترب.
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األحكاـ» أتألر من عشرين رواي ٍ ،وفيمر يل درصبته:
أ  -الةبػػرئري ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (صٕ٘ٔ)« :س ػػلمة ب ػػن اػبي ػػاب ال اوس ػػتاي أب ػػو ا م ػػن
سواد الري ،ضعي ».
ب  -رجرؿ ال جرش (صٕٗٔ)« :سلمة بن اػبياب أبو الفضل ال اوستاي األيرقاي قريػة
من سواد الري كاف ضعيفاً يف حديثو».
ج  -واعترب العبلم ُب رجرله (ص )ٕٕٚعينرً وسو ا وحنته تتب الرجرؿ اؼبوينق األخرى.
ٗٔ  -سهل بن زايد اْلدمي :س ا أيبرً جر ت درصبته ُب م الوترب فراجعهر شب

(ٔ)

٘ٔ  -س ػػي ب ػػن عم ػػرية :ط ق ػرً ؼب ػػر ذت ػػر ملل ػ «تش ػ الرم ػػوز» وب ػػر ً عل ػػى نق ػ «د ق ػػيح

اؼبقرؿ» ،س ا الش ص ملعوف وملعوف.
 - ٔٙصاحل بن عقبة:

ج ػػر ت ع ػػن سػ ػ ا الػ ػراوي الش ػػق ُب مو ػػوع الػ ػعايرة أدرديػ ػ عدي ػػدة ُب تت ػػريب «الته ػػريب»
و«كامل الزايرات» وفيمر يل بيرف درله:
أ) قرؿ ع ه الةبرئري تمر جػر ُب ؾبمػع الرجػرؿ (جٖ/ص« :)ٕٓٙصػاحل بػن عقبػة بػن قػيس
بػػن ظبعػػاف رحيػػة مػػوىل رسػػوؿ هللا ،روى عػػن أيب عبػػد هللا عليػػه السػػبلـ ،ػ ٍ
ػاؿ ،كػػراب ،ال يُلتَػ َفػػت

إليو!».

ب) وأورد العبلم اغبل ُب القسم الألػر مػن رجرلػه اؼب صػص للبػعنر (صٖٕٓ) وذتػر ع ػه
الع ررات السربق ذاهتر.
ج) وجر ُب د قيح اؼبقرؿ (جٕ/صٖ )ٜنقبلً عن ابن داوود الع ػررات السػربق فقػرؿ« :ونُ ِسػب
إىل ابن الغضائري أنو قاؿ :ليس حديثو بشيءٍ ،
اؿ ،كراب ،كثري اؼبناكري».
وإليوم إددى رب س ا الراوي تمر جر ت ُب «كامل الزايرات» (صٗٓٔ):
(ٔ) راجع الصنهتني ٖٗٔ  ٖٔ٘ -من س ا الوترب.
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«ددين ر أبو الع رس القرش عن دمحم بن اغبسني بن أيب اػبلرب عن دمحم بػن إظبرعيػ عػن حػرحل

ب ػػن عق ػ ع ػػن أيب س ػػرروف اؼبون ػػوؼ ق ػػرؿ ق ػػرؿ أب ػػو ع ػػد هللا علي ػػه الس ػػبلـ :اي أاب ى ػػاروف! أنش ػػد ُب
اغبسني عليه السبلـ ،قرؿ :ففنشدده ف وى فقرؿ أنشد تمر د شدوف يعػع قلرقػ قػرؿ ففنشػدده :امػرر
على جدث اغبسني فق ألعظمه العتي ...
قػػرؿ ف وػػى ٍب قػػرؿ زد قػػرؿ ففنشػػدده القصػػيدة األخػػرى قػػرؿ ف وػػى ،وظبعػ ال وػػر مػػن خلػ

السػػمج ،قػػرؿ :فلمػػر فرة ػ قػػرؿ رل :اي أاب ىػػاروف! مػػن أنشػػد يف اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ػػعراً فبكػػن
وأبكػػن عشػراً كتبػػت لػػو اعبنػػة ،ومػػن أنشػػد يف اغبسػػني ػػعراً فبكػػن وأبكػػن طبسػةً كتبػػت لػػو اعبنػػة،

ومن أنشد يف اغبسني عراً فبكن وأبكن واحداً كتبت ؽبما اعبنػة ،ومػن ذكػر اغبسػني عليػه السػبلـ
عنػػده فاػػرج مػػن عينػػو [عينيػػو] مػػن الػػدموع مقػػدار جنػػاح ذابب كػػاف وابػػو علػػن هللا و يػػرض لػػو

بدوف اعبنة».
وأبػػو سػػرروف اؼبشػػرر إليػػه ُب اغبػػدي سػػو ذات أبػػو سػػرروف ال ػ ي قي ػ ع ػػه ُب فص ػ ِ
الوػػت مػػن

عظيم!» ،وقرؿ مألله العبلم اغبل ُب اػببلح (ص.)ٕٙٚ
تترب «دلقيح اؼبقرؿ»ُ « :روي فيو ٌ
طعن ٌ

مبوذج من األسرط الي يستلهمهر شيرطني اإلنػ مػن شػيرطني اعبػن فيودػوف هبػر إذل
أج س ا ٌ
عرم ػ ال ػػرس لػػيبلً وهنػػرراً ،ودوػػوف نتيج ػ ذلػػا دربي ػ ُ أش ػ ٍ
رص ال أيهبػػوف غبسػػرب أو تتػػرب ،وينقػػدوف
شػػعورسم وإنسػػرنيتهم وهبمجئػػوف علػى النسػػرد واؼبعرحػ ب هػ ٍو يسػػتهي فيػػه بعػػد ذلػػا إحػػبلدهم ،ألهنػػم
فسدوا من نن اللري واعبه الي ترف ي ة أف يصلهوا هبر ،أي من طري الػ ِّدين الػ ي إف فسػد ال
يوجد بدي له إلحبلده!.
ولقػػد ُرِويَػ ْ عػػن سػ ا الةػػررل الوػ ى اب تألػ ِ اؼب ػػرت ِ الػ ي ال نظػ ألدرديألػػه ُب الةلػ ّػو ،تألػ ٌ مػػن
ػوع ُب تت ػػب اغب ػػدي  .وم ػػن ذل ػػا س ػ ا اغب ػػدي اآلخ ػػر الػ ػ ي ج ػػر ُب «كام ػػل
ال ػػرواايت م ػػن تػ ػ ن ػ ٍ
الزايرات» (ص:)ٔٚٓ - ٜٔٙ

«ددينع دمحم بن جعنر القرش الرزاز الووُب عن خرله دمحم بػن اغبسػني بػن أيب اػبلػرب عػن دمحم
بن إظبرعي عن حرحل بن عق عن بش الدسرف قرؿ :قل أليب ع د هللا عليه السبلـ ردبر فػردع اغبػج

ففعرؼ (أي أتوف يوـ عرف ) ع د قرب اغبسني عليػه السػبلـ فقػرؿ :أحسػنت اي بشػري! أديػا مػؤمن أتػن
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قػ اغبسػػني عليػػه السػػبلـ عارفػاً حبقػػو يف ػػري يػػوـ عيػػد كتػػب هللا لػػو عشػرين حةػػة وعشػرين عمػػرة
م ورات متقب ت وعشرين زوة مع نب مرسل أو إماـ عدؿ ،ومػن أاته يف يػوـ عيػد كتػب هللا لػو
مائة حةػة ومائػة عمػرة ومائػة ػزوة مػع نػب مرسػل أو إمػاـ عػدؿ ،ومػن أاته يػوـ عرفػة عارفػاً حبقػو
ػػزوة مػػع نػػب مرسػػل أو إمػػاـ عػػدؿ! قػػاؿ

كتػػب هللا لػػو ألػ حةػػة وألػ عمػػرة مت َقػبَّ ت وأل ػ
إيل ػػبو اؼبغضػػب مث قػاؿ :اي بشػػري! إف اؼبػػؤمن إذا
فقلػت لػػو :وكيػ يل دبثػل اؼبوقػ ؟ قػػاؿ فنظػر َّ
توجػو إليػو كتػب هللا لػو بكػل خيػوة
أتن ق اغبسني عليه السبلـ يػوـ عرفػة وا تسػل يف الفػرات مث ّ
حةة دبناسكها وال أعلمو إال قاؿ و زوة».

فه يبون ؼبن يلمن قهلل ورسوله واليوـ اآلخر أف يص ّدؽ س ا اغبدي من مألػ ذلػا الوػ اب؟
ومر س النرئدة الي قب يهر من مأل سػ ا اغبػدي سػوى إنبػرؿ التقيػد غدوػرـ اإلسػبلـ الػي فيهػر ديػرة
ال ػػرس وقيػػرـ أمػػرسم واالتتنػػر بػػدالً مػػن ذلػػا دبألػ دلػػا الػعايرة الػػي ال دشػ ِّو أبػػداً جػػع اً مػػن النػرائ
اإلؽبي أو الواج رت الشرعي ؟!
األخلػػر مػػن ذلػػا مػػر ورد عػػن سػ ا الػراوي أيبػرً ُب «ترمػ الػعايرات» (صُٗ )ٔٚ٘ - ٔٚب
فب ػ زايرة عرشػػورا الػػي يرويهػػر دمحم بػػن موسػػى اؽبمػػدا ال ػ ي سػػو ت ػ لا مػػن الةػػبلة الو ػ ابني عػػن
سػػي بػػن عمػ ة ال ػواقن اؼبلعػػوف اؼبلعػػوف عػػن حػػرد ر حػػرحل بػػن عق ػ عػػن مرلػػا اعبهػػع« :عػػن أيب
جعفر الباقر عليه السبلـ قاؿ من زار اغبسني عليه السبلـ يوـ عا وراء مػن احملػرـ حػىت يظػل عنػده

ابكياً لق َي هللاَ تعاىل يوـ القيامة بثػواب ألفػي ألػ [ألػ ] حةػة وألفػي [ألػ ] ألػ عمػرة وألفػي
صػلَّن هللاُ
أل زوة و واب كل حةة وعمرة و زوة كثواب من حج واعتمر و زا مػع رسػوؿ هللا ( َ
َعلَيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم) ومع األئمة الرا دين صلوات هللا عليهم أصبعني!».

الد أيهر القررئ تي أف س ا العم  -قرا ة زايرة عرشورا وال ور  -ال ي يبون إقبرز عػن
بػع ٍد أيبرً دل يػ ِ أ ى ٍ
أئم ِ اؽبدى عليهم
ُْ
ي قيم لسرئر أدورـ الدين! أفلي س ا ت ٌ
ُْ
ب على هللا ورسوله و ّ
السػػبلـ؟ وس ػ يبوػػن ألي ن ػ ٍّ أو إمػ ٍػرـ أو حػػر ٍحل ُب العػػردل أف يقػػوـ خػػبلؿ عمػػر دبليػػو دج ػ ومليػػو
عمرة ومليو ععوة مع ن أو إمرـ؟ والي سػي رؿ أجرسػر وينواهبػر مػن يقػرأ زايرة عرشػورا فقػ فػاذا قرأسػر
ٍ
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم ذادػػه وأئم ػ اؽبػػدى
مػرات عديػػدة فوػػم يص ػ ح أجػػر ع دئػ ؟! إف رسػػوؿ هللا َ
عليهم السبلـ دل وبجوا ُب عمرسم سوى دج وادػدة وأقصػى مػر قػرـ بػه بعبػهم سػو عشػرين دجػ ُب
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ديردػػه ،أمػػر ذلػػا العائػػر القػػررئ لل ػعايرة ُب عرشػػورا فسػػينوقهم أج ػراً بوأل ػ ألنػػه سػػي رؿ ين ػواب مليػػو
دج !!
 - ٔٚعبد الرضبن بن كثري:
أ  -جر ُب رجرؿ ال جرش (ص )ٜٔٛخبلؿ درصب درؿ «عل بن دسػرف» الػ ي يػروي عػن
عمػػه ع ػػد الػػرضبن بػػن تألػ « :عبػػد الػػرضبن بػػن كثػػري اؽبػػامشي ضػػعي جػػداً ،ذكػػره بعػػر أصػػحابنا يف

الغ ة ،فاسد االعتقاد».

ب  -ويقوؿ الةبرئري تمر ورد ُب ؾبمع الرجرؿ (صُ )ٔٚٙب درصبػ علػ بػن دسػرف« :روى
عن عمو عبد الرضبن بن كثري ،اؿ ضعي ».
ج  -ونق العبلم اغبل ُب رجرلػه (صٖٖٕ) قػوؿ الةبػرئري وال جرشػ ٍب قػرؿ أف اؼبسػعودي

قرؿ« :فهو كراب وىو واقفي».

 - ٔٛعبد هللا بن عبد الرضبن األصم:
ُرويػ عػػن س ػ ا الرج ػ أدرديػ تأل ػ ة ُب تتػػرب «كامػػل الػػزايرات» ُب دػػني أف تتػػب الرجػػرؿ
قرل ع ه مر يل :
ػري ضػعي
أ) رجرؿ ال جرش صٔ« :ٔٙعبد هللا بن عبد الرضبن األصػم اؼبسػمن بص ّ

ػاؿ

لػػيس بشػػيء ولػػو كتػػاب اؼب ػزار!» (وي ػػدو أف س ػ ا الوتػػرب سػػو ذات أدرديألػػه اؼبلنق ػ والوأل ػ ة دػػوؿ
العايرة).
ب) وقرؿ الةبرئري ع ه تمر جر ُب ؾبمع الرجرؿ (جٗ/صٕ٘)« :عبػد هللا بػن عبػد الػرضبن
بصري ضػعي مرتفػع القػوؿ ،ولػو كتػاب يف الػزايرات ،مػا يػدؿ علػن خبػث عظػيم
األصم اؼبسمن
ّ
ومرىب متهافت ،وكاف من كرابة أىل البصرة».
ج) وذت ػ ػػر العبلم ػ ػ اغبل ػ ػ رضب ػ ػ هللا علي ػ ػػه ُب القس ػ ػػم الأل ػ ػػر م ػ ػػن رجرل ػ ػػه اؼب ص ػ ػػص للب ػ ػػعنر

بصري ضػعي
(ص )ٕٖٛوقرؿ« :عبد هللا بن عبد الرضبن األصم
ّ

ػاؿ ،لػيس بشػيء ،ولػو كتػاب

يف الزايرات يدؿ علن خبث عظيم ومرىب متهافت وكاف من كرابة أىل البصرة».
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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وإلػػيوم بع ػ

أدردي ػ س ػ ا الةػػررل اػب ي ػ وت ػ اب ال صػػرة الػػي زيػّػن هبػػر (!) ابػػن قولويػػه تتربػػه

«كامل الزايرات» ،ته ا اغبدي ال ي جر ُب الصػنه ٙٛو ٜٙبسػ د عػن دبػرة الصػردؽ عليػه
السبلـ:
«ددينع دمحم بن ع د هللا بن جعنر اغبم ي عن أبيه عن عل بن دمحم بن سردل عن دمحم بن خرلد
عن ع د هللا بن ضبرد ال صري عن عبد هللا بن عبد الرضبن األصم عن مسػمع بػن ع ػد اؼبلػا عػن أيب
صػلَّن هللاُ
ع ػػد هللا عليػػه السػػبلـ قػػرؿ :كػػاف اغبسػػني عليػػه السػػبلـ مػػع أمػػو ربملػػو فأخػػره رسػػوؿ هللا ( َ
ِِ
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم
َعلَيو َوآلو َو َسلَّ َم) فقاؿ لعن هللا قاتليك ولعن هللا سالبيك( .....إذل قوله َ
قوـ من ؿببينا ليس يف األرض أعلم ابهلل وال أقوـ حبقنا منهم وليس علػن ظهػر
لنرطم ) ...:وَيتيو ٌ
األرض أح ػ ٌد يلتفػػت إليػػو ػػريىم أولئػػك مصػػابيح يف ظلمػػات اعبػػور وىػػم الشػػفعاء وىػػم واردوف
علي بسيماىم ....اغبديث بيولو!»
حوضي داً أعرفهم إذا وردوا َّ

ِ
الد أنه ُب س ا اغبدي  :زوار اغبسني سم الوديدوف ال ين يوونػوف أعلػم ال ػرس قهللِ وأقػومهم
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم! فهػم مصػربيح اؽبػدى
حبقوؽ رسػوؿ هللا! وسػم ودػدسم اؼبلتنتػوف إذل دبػرده َ
وشنعر احملشر! فه س ا سو شفف ّزوار اغبسني اليوـ دقرً؟!
تمػػر يػػروي س ػ ا ال ػراوي دػػديألرً آخػػر عػػن دبػػرة الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ جػػر ُب (الصػػنه ٔٛ

وٕ )ٛمن «كامل الزايرات» ونصه:

«ودػدينع دمحم بػػن ع ػػد هللا بػػن جعنػػر اغبم ػ ي عػػن أبيػػه عػػن عل ػ بػػن دمحم بػػن سػػردل عػػن دمحم بػػن

خرلد عن ع د هللا بن ضبرد ال صري عن عبد هللا بن عبد الرضبن األصم عن أيب يعقوب عػن أقف بػن
عألمرف عن زرارة قرؿ :قرؿ أبو ع د هللا عليه السبلـ :اي زرارة! إف السماء بكت علن اغبسػني أربعػني
ص ػػباحاً ابل ػػدـ وإف األرض بك ػػت أربع ػػني ص ػػباحاً ابلس ػػواد وإف الش ػػمس بك ػػت أربع ػػني ص ػػباحاً
ابلكسوؼ واغبمػرة وإف اعببػاؿ تقيعػت وانتثػرت وإف البحػار تفةػرت وإف اؼب ئكػة بكػت أربعػني
صػػباحاً علػػن اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ومػػا اختضػػبت منػػا ام ػرأة وال ادىنػػت وال اكتحلػػت وال رجلػػت
حػػىت أات رأس عبيػػد هللا بػػن زايد( ...إذل قولػػه) ...:ومػػا مػػن عػ ٍ
ني أحػػب إىل هللا وال عػ ة مػػن عػػني
بكت ودمعت عليو ،وما من ٍ
ابؾ يبكيو إال وقد وصل فاطمة عليها الس ـ وأسعدىا عليو ووصل
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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رسػػوؿ هللا وأدى حقنػػا ومػػا مػػن عبػػد حيشػػر إال وعينػػاه ابكيػػة إال البػػاكني علػػن جػػدي اغبسػػني عليػػه
ػني علػػن وجهػػو واػبلػػا يف الفػػزع وىػػم
السػػبلـ فِنػػو حيشػػر وعينػػو قريػػرة والبشػػارة تلقػػاه والسػػرور بػ ِّ ٌ
آمنوف واػبلا يعرضوف وىم حػداث اغبسػني عليػه السػبلـ ربػت العػرش ويف ظػل العػرش ال خيػافوف

اؿ ؽبػػم ادخلػػوا اعبنػػة فيػػأبوف وخيتػػاروف ؾبلسػػو وحديثػػو وإف اغبػػور لرتسػػل
سػػوء يػػوـ اغبسػػاب يُػ َق ػ ُ
إليهم( ......إذل آخر اغبدي )!»

نعػػم! مألػ سػ األدرديػ الػػي يرويهػػر الوػ ابوف والةػػبلة ،سػ الػػي دُشػػعِ ُ انر العػػداوة واغبػػروب
الي نعرفهر.
وُب (ص  )ٛٚ - ٛٙمن «كامل الزايرات» ددي آخر ل لا الو اب جر فيه:
«ددينع دمحم بن ع د هللا بن جعنر اغبم ي عن أبيه عن عل بن دمحم بن سردل عن دمحم بن خرلد

عن ع د هللا بن ضبرد ال صري عن عبد هللا بن عبد الرضبن األصم قرؿ ددين ر اؽبيألم بن واقد عػن ع ػد
اؼبلا بن مقرف عن أيب ع د هللا عليه السبلـ قرؿ :إذا زرمت أاب عبد هللا (اغبسني) عليه السبلـ فالزموا
الص ػػمت إال م ػػن خ ػػري وإف م ئك ػػة اللي ػػل والنه ػػار م ػػن اغبفظ ػػة ربض ػػر اؼب ئك ػػة ال ػػرين ابغب ػػائر
فتصػػافحهم ف ػ جييبوهنػػا مػػن ػػدة البكػػاء فينتظػػروهنم حػػىت تػػزوؿ الشػػمس وحػػىت ينػ ِّػور الفةػػر مث

يكلّمػوهنم ويسػألوهنم عػػن أ ػياء مػن أمػػر السػماء فأمػا مػػا بػني ىػرين الػػوقتني فػِهنم ال ينيقػػوف وال
يفػػرتوف عػػن البكػػاء والػػدعاء وال يشػػغلوهنم يف ىػػرين الػػوقتني عػػن أصػػحاهبم فِينػػا ػػغلهم بكػػم إذا

نيقتم! قلت :جعلت فداؾ! وما الري يسألوهنم عنو وأيهم يسػأؿ صػاحبو اغبفظػة أو أىػل اغبػائر
قػػاؿ أىػػل اغبػػائر يسػػألوف اغبفظػػة ألف أىػػل اغبػػائر مػػن اؼب ئكػػة ال ي حػػوف واغبفظػػة تنػػزؿ وتصػػعد!

قلػػت :فمػػا تػػرى يسػػألوهنم عنػػو؟ قػػاؿ :إهنػػم ديػػروف إذا عرجػػوا هللاظباعيػػل صػػاحب اؽبػػواء( ......إذل
قولػه) :ولو يعلموف ما يف زايرتو من اػبري ويعلم ذلك الناس القتتلوا علن زايرتو ابلسػيوؼ ولبػاعوا
أمواؽبم يف إتيانو.
وإف فاطمة عليها الس ـ إذا نظرت إليهم ومعها أل نػب وألػ صػديا وألػ

ػهيد ومػن

الكروبيني أل أل يساعدوهنا علن البكاء وإهنا لتشها هقة فػ يبقػن يف السػماوات ملػك إال
صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو [أبوىػا] فيقػوؿ :اي بنيػة! قػد
بكن رضبة لصو ا وما تسكن حػىت َيتيهػا النػب َ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ِ
أبكيت أىل السماوات و غلتهم عن التسبيح والتقديس فكفن حىت يقدسوا فِف هللا ابلم أمػره!!
إهنا لتنظر إىل من حضر منكم فتسأؿ هللا ؽبم من كل خري وال تزىدوا يف إتيانو فِف اػبػري يف إتيانػو
أكثر من أف حيصن!»
ومػػن ؾبمػػوع سػ ا اغبػػدي يػُ ْن َهػػم أف دلػػا اؼبعرتػ دػػدور تػ يػػوـ ديػ ي ػػعؿ اؼببلئوػ ويصػػعدوف
وهبتمػػع األن يػػر والصػػديقوف تلهػػم ُب خدم ػ العس ػرا مػػع مبليػػني اؼببلئو ػ الوػػروبيني!! تلهػػم يسػػعى ُب
ػعوار ق ػػرب اغبس ػػني ...ويتو ػىرر س ػ ا اؼبش ػػهد تػ ػ ي ػػوـ ..وت ػػفف تػ ػ
دس ػػوني بورئه ػػرٍ ،ب د ػػدعو فرطمػ ػ ل ػ ى
ِ
ةمهػر ودعهنػر بػ
اؼبصرئب الي دل بنرطم العسػرا  -سػبلـ هللا عليهػر ُ -ب الػدنير دل دوػن ترفيػ ً ُب ّ
ال بد أف د وػ وربػعف ودةػتم دػىت ُب اآلخػرة وُب اعب ػ  ،وتػ لا شػفف سػرئر األن يػر وأوليػر هللا!! ،مػع
ؼ َعلَ ػ ْػي ِه ْم َوالَ ُى ػ ْػم َْحي َزنُػػو َف))
أف هللا دع ػػرذل وحػ ػ د ػػرؿ اؼب ػػلم ني ُب ال ػػدار اآلخ ػػرة بقول ػػه(( :الَ َخ ػ ْػو ٌ

(ال قرة.)ٕٔٔ/

ف ػػرهللِ علػػيوم أيهػػر القػرا احملمجمػػوف :سػ سػ األقرويػ إال أوسػػرـ مػػن نسػػج خيػػرؿ ذلػػا الو ىػػرع،
وال ددؿ إال على جهله وش ىد ت به؟؟.
وُب الصنه  ٖٔٛمن الوترب اؼب تور رواي أخرى س الترلي :
َضبَػ َػد بْػ ِن َد ُاوَد َعػ ْػن َعلِ ػ ِّ بْػ ِن َدَ ِش ػ ِّ بْػ ِن قُػػوٍِّ َعػ ْػن َج ْع َن ػ ِر بْػ ِن ُؿبَ ىمػ ٍػد َعػ ْػن ُؿبَ ىمػ ِػد بْ ػ ِن
« ُؿبَ ىمػ ُػد بْػ ُػن أ ْ
إِ ْظب ِ
اغبَلَػِ ِّ َع ْػن أَِيب َع ْب ِػد هللا عليػه
الر ْضبَ ِن َعػ ِن ْ
السلَ ِم ِّ َع ْن َعْ ِد هللا بْ ِن َضبى ٍرد َع ْن َع ْب ِد هللا بْ ِن َع ْب ِد َّ
رعي َ ُّ
َ
اؾ! مػػا تَػ ُقػ ُ ِ
ػت لَػػوُ :ج ِع ْلػ ُ ِ
سػ ْ ِ
وىػ َػو يَػ ْقػ ِػد ُر
السػػبلـ قَػ َ
ػاؿ قُػ ْلػ ُ
ػني عليػػه السػػبلـ ُ
ػت فػ َد َ َ
ُ
ػوؿ فػ َ
ػيم ْن تَ ػ َػر َؾ ِزَاي َرَة ا ْغبُ َ
اؿ :إِنَّوُ قَ ْد َع َّا َر ُس َ
ك؟ قَ َ
َعلَن َذلِ َ
وم ْػن َز َارهُ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو َ
وع َّقنَا ْ
وؿ هللا َ
واستَ َا َّ ِأب َْم ٍر ُى َو لَوُ َ
َكػا َف هللا لَػو ِمػن ور ِاء حوائِ ِة ِػو وُك ِفػي مػا أ َ ِ
ِ
ػب ال ِّػرْز َؽ َعلَػن ال َْع ْبػ ِد ُ
وخيْلِػ ُ
ََ
َمَّػوُ مػ ْػن أ َْمػ ِر ُدنْػيَػاهُ وإِنَّػوُ َْجيل ُ
ُ ْ ََ ََ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وال َخ ِييئَػةٌ إَِّال وقَػ ْد
ومػػا َعلَْيػ ِػو ِوْزٌر َ
ػوب َطبْسػ َ
َعلَْيػػو َمػػا يُػ ْنفػ ُػا ويُػ ْغ َفػ ُػر لَػػوُ ذُنُػ ُ
ػني َسػػنَةً ويَػ ْرجػ ُػع إِ َىل أ َْىلػػو َ
ُِؿبي ْ ِ
ص ِحي َفتِ ِو( ....إذل آخر اغبدي »
ت م ْن َ
َ
وق ػػد روى الش ػػيخ اللوس ػ ػ ع ػػن ذل ػػا اػب ي ػ ػ س ػ ػ ا اغب ػػدي ُب تترب ػػه « ػ ػػريب األحكػ ػػاـ»
(ج/ٙص٘ٗ)!
لعمػػري إف سػػلال الةػػبلة الو ػ ابني ليس ػ روف بتلنيقػػرهتم دل ػا مػػن خلػ هللا وديػػن هللا وأن يػػر هللا
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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وأوليػػر ويصػ ِّػوُروف وتفنػػه لػػي هلل ةري ػ ٌ مػػن خل ػ ال شػػر وال ألن يرئػػه مػػن سػػدؼ سػػوى ال وػػر عل ػػى
اغبسني عليه السبلـ ب تفف الةرض من اػبليق تلهر ال ور على اإلمرـ اغبسني أو زايرده!!
فيه:

وُب الصػػنه ٔٓٔ مػػن ذلػػا الوتػػرب دػػدي عجيػػب آخػػر أيبػرً اختلقػػه ذلػػا الوػ اب جػػر
«ددينع دمحم بن ع د هللا بن جعنر اغبم ي عن أبيه عن عل بن دمحم بن سردل عن دمحم بن خرلد

عن ع د هللا بن ضبرد ال صري عن عبد هللا بػن عبػد الػرضبن األصػم عػن مسػمع بػن ع ػد اؼبلػا تػردين
ال صري قرؿ قرؿ رل أبو ع د هللا عليه السبلـ :اي مسمع! أنت من أىل العراؽ أ ما أتيت ق اغبسػني
عليػػه السػػبلـ؟ قلػػت :ال أ رجػػل مشػػهور عنػػد أىػػل البصػػرة وعنػػد مػػن يتبػػع ىػػوى ىػػرا اػبليفػػة
وعػػدو كثػػري مػػن أىػػل القبائػػل مػػن النصػػاب و ػػريىم ولسػػت آمػػنهم أف يرفعػػوا حػػايل عنػػد ولػػد
سليماف فيمثلوف يب! قاؿ يل :أفما تركر ما صػنع بػو؟ قلػت :نعػم! قػاؿ :فتةػزع؟ قلػت :إي وهللا
وأستع لرلك حىت يرى أىلػي أ ػر ذلػك علػي فػأمتنع مػن اليعػاـ حػىت يسػتبني ذلػك يف وجهػي!.

قػػاؿ :رحػػم هللا دمعتػػك! أمػػا إنػػك مػػن الػػرين يعػػدوف مػػن أىػػل اعبػػزع لنػػا والػػرين يفرحػػوف لفرحنػػا
وحيزنػػوف غبزننػػا وخيػػافوف ػبوفنػػا وَيمنػػوف إذا أمنػػا ،أمػػا إنػػك سػػرتى عنػػد موتػػك حضػػور آابئػػي لػػك
ووصيتهم ملك اؼبوت بك وما يلقونك بو من البشارة أفضل وؼبلك اؼبوت أرؽ عليك وأ د رضبة
لػك مػػن األـ الشػفيقة علػػن ولػدىا(....إذل آخػػر اغبػدي اللويػ الػ ي يسػتةرؽ أتألػػر مػن حػػنهتني
أخريني ومن أراد دنصيله فل جع إذل الوترب اؼب تور!)».
إف تتػػرب «كامػػل الػػزايرات» فبلػػو مػػن أمألػػرؿ س ػ األدردي ػ الػػي يرويهػػر الةػػبلة والو ػ ابوف
ليبلوا هبر ع رد هللا وهبرئوسم على معرح هللا ،وي ِّعلُوا من قيم الع ردات الي قررسػر الشػرع ويسػت دلوسر
دبأل س األعمرؿ الي يعردؿ القيرـ بوادد م هر ينواب آالؼ الع ردات الشرعي !!
 - ٜٔعبد هللا بن القاسم اغبضرمي:
وسو أدد رواة أدردي العايرة والشنرع اؼبشهورين وفيمر يل مر قرلته تتب الرجرؿ ع ه:
أ) قػ ػػرؿ الةبػ ػػرئري ع ػػه تمػ ػػر جػ ػػر ُب ؾبم ػػع الرجػ ػػرؿ (جٗ/صٖ٘)« :عبػ ػػد هللا بػ ػػن القاسػ ػػم
اغبضرمي ٍ
متهافت ال ارتفاع بو».
اؿ
ٌ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ب) وُب رج ػػرؿال جرشػ ػ (ص« :)ٔٙٚعبػ ػػد هللا بػ ػػن القاسػ ػػم اغبضػ ػػرمي اؼبعػ ػػروؼ ابلبيػ ػػل،
كرابٍ ،
اؿ ،يروي عن الغ ة ،ال خري فيو وال يُػ ْعتَد بروايتو.».
ٌ
ج) وُب رج ػػرؿ العبلمػ ػ اغبلػ ػ ّ (ص« :)ٖٖٙعب ػػد هللا ب ػػن القاس ػػم اغبض ػػرمي م ػػن أص ػػحاب
ؼ ابلبيل ،وكاف ك ّراابً روى عن الغ ة ال خري فيػو وال يُػ ْعتَػد
الكاظم عليو الس ـ واقف ٌّي وىو يُػ ْع َر ُ
بروايتو وليس بشيء وال يُرتَػ َفع بو.».
لقػػد ل ىن ػ س ػ ا الش ػ ص الةػػررل والو ػ اب وحػػردب دلػػا الس ػواب السػػيئ أدردي ػ َ أودرسػػر لػػه
شيلرنه ف س هر إذل األئم عليهم السبلـ من ذلا مر جر ُب «كامل الزايرات» (ص:)ٜٔٔ
«حد ي ا بن جعفر الرزاز الكػويف عػن خالػو ا بػن اغبسػني بػن أيب اػبيػاب عػن موسػن
بن سعداف عن عبد هللا بن القاسم عن عمر بن أابف الكلب عن أابف بن تغلب قاؿ قاؿ أبػو عبػد
هللا عليه السبلـ أربعة آالؼ ملك عند ق اغبسني عليه السػبلـ ػعث ػ يبكونػو إىل يػوـ القيامػة
رئيسهم ملك يقػاؿ لػو منصػور وال يػزوره زائػر إال اسػتقبلوه وال يودعػو مػودع إال ػيعوه وال ديػرض

إال عادوه وال ديوت إال صلوا عليو [وعلن جنازتو] واستغفروا لو بعد موتو».
وُب الصنه ٕ ٜٔمن ذلا الوترب أيبرً دور ٌار لروايته دلا وفيهر:

«حد ي ا بن جعفر عن ا بن اغبسني بن أيب اػبياب عن موسػن بػن سػعداف عػن عبػد
هللا بػن القاسػم عػن عمػر بػن أابف الكلػب عػن أابف بػن تغلػب قػاؿ قػاؿ أبػو عبػد هللا عليػه السػبلـ:
ىبط أربعة آالؼ ملك يريدوف القتاؿ مع اغبسني عليه السبلـ فلم يؤذف ؽبم يف القتاؿ! فرجعوا يف
ث ُْبػ ػ ٌر يبكونػػو إىل يػػوـ
االسػػتئراف فهبيػػوا وقػػد قُتِ ػ َل اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ،فهػػم عنػػد ق ػ ه ُ ػ ْع ٌ
القيامة ،رئيسهم ملك يقاؿ لو منصػور ،فػ يػزوره زائػر إال اسػتقبلوه وال يودعػو مػودع إال ػيّعوه،
وال ديرض مرير إال عادوه وال ديوت إال صلوا علن جنازتو واستغفروا لو بعد موتو وكػل ىػؤالء يف
األرض ينتظروف قياـ القائم عليه السبلـ».
وتػ لا ُب الصػػنه  ٙٙمػػن «كامػػل الػػزايرات» دػػدي خػراُب آخػػر عػػن ملَػ ٍ
ػا اظبػػه «فيػػرس
َ
مهم ػ ٍ مػػر ف نػػر هللا إذل جعيػػرةٍ مػػدة سػػتمئ عػػرـ! دػػىت ولػػد
َملَػػك»! ةبػػب هللا عليػػه لتػػفخر ُب أدا ّ
اغبسػػني فجػػر وسب ىسػػح بػػه ،وسػػو ال ي ػعاؿ ر ػػيعرً دػػدي الػػوالدة ُب ق داقػػه ،فعُ ِن ػ َ ع ػػه ،فوعػػد أف ي لػػغ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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سبلـ ت زائر للهسني إليه! جر ُب الرواي :
ِِ
صلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو وقػاؿ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلو حبالو ،فدعا لو النب َ
«...فأخ فيرس النب َ

فتمسح فيرس ابغبسػني عليػه السػبلـ
سبسح هبرا اؼبولود (أي اغبسني) وعد إىل مكانك! قاؿَّ :
لوَّ :
وارتفع وقاؿ :اي رسوؿ هللا! أما إف أمتك ستقتلو ولو عل ّػي مكافػاة أف ال يػزوره زائػر إال بلغتػو عنػو
ِ
ِ
ِ
َّ
ػل إال بلَّغتػػو عليػػو ص ػ تو ،قػػاؿ :مث
وال يس ػلّم عليػػو مس ػلّم إال بلغتػػو س ػ مو وال يص ػلّي عليػػو مصػ ٍّ
ارتفع!!».

وقػػد أطل ػػر ُب ذتػػر مأل ػ س ػ األوسػػرـ واػبرافػػرت اؼبلنق ػ ألف بع ػ ق ػرا اؼبراين ػ ُب ؾبػػرل ع ػعا
اغبسني يقرؤوف أديرانً أمألرؿ س القصص اػبرافي ليأل وا هبر العواـ فورف ال بد من بيػرف درؽبػر ومعرفػ
مصػػدرسر لو ػ يعػػرؼ القػػررئ مػػرذا فع ػ ب ػػر الةػػبلة والو ػ ابوف واؼبنسػػدوف أمألػػرؿ ع ػػد هللا بػػن القرسػػم
اغببرم وموسى بن سعداف!.
ٕٓ  -عبػػد هللا بػػن ميمػػوف الق ػ ّداح :س ػ ا اؼبنسػػد مػػن ملسس ػ م ػ سب القرامل ػ اإلظبرعيلي ػ

ويون س ا ُب معرف درله!

ٕٔ  -عثماف بن عيسن:
س ا الش ص ط قرً لتصريح علمر الرجرؿ واقن ٌ  ،وذتػر ع ػه «الوشػ » ُب رجرلػه مػر ينيػد أنػه
ترف لديػه مػرؿ تألػ عػن األئمػ وؼبػر طرل ػه هبػر اإلمػرـ الر ػر عليػه السػبلـ بعػد وفػرة أبيػه اإلمػرـ الوػرضم
عليه السػبلـ اسػت و عػن دفعهػر إليػه ،وأف اإلمػرـ الر ػر عليػه السػبلـ سػ عليػه ألجػ ذلػا ،سػ ا
وقػػد جػػر دنصػػي س ػوابقه وأخ ػػرر أيب ػرً ُب «تنقػػيح اؼبقػػاؿ» (جٕ/ص )ٕٗٚدي ػ بػػني شبىػ َ زبلنػػه
واست ورفه عن إطرع أمر اإلمرـ الر ر عليه السبلـ.

وقد ّعنه بشو عرـ ت من اعبعائري وابن داوود واحملق األردبيل والنر
اؼبدارؾ والعبلم اغبل .

اؼبقػداد وحػردب

وفيمػػر يلػ دػػدي آخػػر ُب مو ػػوع الػعايرة ُروي عػػن سػ ا اؼبةػػرور اعبػػري علػػى هللا ورسػوله تمػػر

جر ُب « ريب األحكاـ» للشيخ اللوس (ج/ٙصٗ):

ِ
ِ ٍِ
ِ
يسػن َعػ ِن ال ُْم َعلَّػن
َص َحابِنَا َع ْػن أ ْ
« َ
وع ْنوُ َع ْن ع َّدة م ْن أ ْ
َضبَػ َد بْػ ِن أَِيب َع ْبػد هللا َع ْػن عُثْ َمػا َف بْػ ِن ع َ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ػني عليػػه السػػبلـ لِر ُسػ ِ
بْػ ِن ِ ػ َه ٍ
صػلَّن هللاُ َعلَيػػو َوآلِػ ِػو َاي أَبَػتَػػا ْه َمػػا َجػ َػزاءُ َمػ ْػن
ػاؿ قَػ َ
اب قَػ َ
سػ ْ ُ
ػوؿ هللا َ
َ
ػاؿ ا ْغبُ َ
ػاؾ أ َْو َز َار َؾ َكػػا َف َح ّقػاً َعلَػ َّػي أَ ْف
َز َار َؾ؟ فَػ َقػ َ
َخػ َ
ػي! َمػ ْػن َز َارِي َحيّػاً أ َْو َميِّتػاً أ َْو َز َار أ ََاب َؾ أ َْو َز َار أ َ
ػاؿَ :اي بُػ ََّ
أ َُزورهُ يػوـ ال ِْقيام ِة وأ َ ِ
صوُ ِم ْن ذُنُوبِ ِو!».
ُخلّ َ
َ َْ َ َ َ
وتفف دبرة اغبسني عليه السبلـ ترف يعلػم م ػ طنولتػه غنػه مػر ُخلػ إال ليػعور ال ػرس إال أنػه دل
يون يعلم مقدار ينواب زايرده! أو أنه أراد أف يص إذل ال رس خرب ذلا ل ا سفؿ َ
رسوؿ هللا ( َ
حلىى هللاُ
َعلَيه َوآلِِه) عن مقدار ذلا الألواب!؟.
ٕٕ  -علػػي بػػن حسػػاف :وقػػد جػػر ت اإلشػػررة إذل درصبػ درلػػه وقيمػ رواايدػػه خػػبلؿ درصبػ عمػػه

ع د الرضبن بن تأل (ٔ).

ضاؿ :وحنه حردب السرائر غنه ملعو ٌف ورأس كل ض ؿ ىو وأبوه.
ٖٕ  -علي بن ف ّ
ٕٗ  -عمرو بن اثبت :وحنه ُب ؾبمع الرجرؿ (ص٘ )ٕٚغنه «ضعي ٌ جداً».
ٕ٘  -القرسػػم بػػن وبػػىي :وسػػو يػػروي عػػن جػػد «اغبسػػن بػػن راشػػد» :وقػػرؿ الةبػػرئري هنع هللا يضر تمػػر

ج ػػر ُب ؾبم ػػع الرج ػػرؿ (ج٘/صٖ٘)« :روى عػ ػػن جػ ػػده ضػ ػػعي ٌٍ» .ووح ػػنه التنرش ػ ػ ُب «نقػ ػػد

ي فيمر قرله ع ه واعترب ػعينرً ُب خبلحػته،
الرجاؿ» غنه فرسد اؼب سب .ود ع العبلم ُ اغبل ُّ الةبرئر ى
ومػػع ذلػػا فػػاف أوؿ دػػدي ُب تتػػرب «كامػػل الػػزايرات» مػػروي عػػن سػ ا الػراوي وسػػو ذات اغبػػدي
ال ي أورد الشيخ اللوس ُب « ريب األحكاـ» (ج/ٙصٓٗ) ونصه:

«سع ُد بن ع ِد ىِ
َضب َد ب ِن ُؿب ىم ِد ب ِن ِعيسى عن ُؿب ىم ِػد بػ ِن خلَػ ٍ عػ ِن ال َق ِ
رسػ ِم بْػ ِن َْوب َػىي َعػ ْن
اَّلل َع ْن أ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ ْ ُ َْ
ِ
ِ
ٍِ
ِِ
ِ ٍ
ني بْ ُػن َعلِ ٍّػي
سُْ
َج ّد اغبَ َس ِن بْ ِن َراشد َع ْن َعْد هللا بْ ِن سَرف َع ْن أَِيب َعْد هللا عليه السبلـ قَ َرؿ :بَػ ْيػنَا اغب َ
عليه السػبلـ ِيف َح ْة ِر ر ُس ِ
اؿَ :اي أَبَ ْو! َما لِ َم ْػن َز َار َؾ بَػ ْعػ َد
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو إِ ْذ َرفَ َع َرأْ َسوُ فَػ َق َ
وؿ هللا َ
َ
ِ
ك؟ فَػ َق َ
وم ْػن أَتَػن أ ََاب َؾ َزائِػراً بَػ ْعػ َد َم ْوتِ ِػو فَػلَػوُ اعبَنَّػةُ
َم ْوتِ َ
اؿَ :اي بُػ ََّ
ي َم ْن أ ََاتِي َزائػراً بَػ ْعػ َد َم ْػوِيت فَػلَػوُ اعبَنَّػةُ َ
ِِ
ومن أَتَن أَ َخ َ ِ
ك فَػلَوُ اعبَنَّةُ.».
وم ْن أ ََات َؾ َزائِراً بَػ ْع َد َم ْوتِ َ
َْ
اؾ َزائراً بَػ ْع َد َم ْوتو فَػلَوُ اعبَنَّةُ َ
وس رؾ ددي آخر عظيم الربتػ (!) عػن سػ ا الػراوي أي القرسػم بػن وبػىي اؼبوحػوؼ غنػه فرسػد
(ٔ) وشرد ر درله ُب الصنهرت ٘ ٛٙ - ٛمن س ا الوترب.

مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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اؼب سب و عي الرواي  ،يرويه عن يون بن ض يرف ال ي يػُ َع ُّد مػن أشػهر الةػبلة والوػ ابني ،فيمػر يلػ

نصه تمر جر ُب «كامل الزايرات» (صٓ:)ٔٚٔ - ٔٚ

«ددينع أيب هنع هللا يضر وعل بن اغبسػني عػن سػعد بػن ع ػد هللا عػن أضبػد بػن دمحم بػن عيسػى عػن دمحم
بن خرلد الربق عن القرسم بن وبىي بن اغبسن بن الراشد عن جد اغبسن عن يون بن ض يػرف قػرؿ:
قػػرؿ أبػػو ع ػػد هللا عليػػه السػػبلـ :مػػن زار اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ليلػػة النصػ مػػن ػػعباف وليلػػة الفيػػر
وليلػػة عرفػػة يف سػػنة واحػػدة كتػػب هللا لػػو ألػ حةػػة مػ ورة وألػ عمػػرة متقبلػػة وقضػػيت لػػو ألػ

حاجة من حوائج الدنيا واْلخرة».
الد أيهر القررئ أف ينػبلث زايرات فقػ دعلػ حػرد هر مػن الألػواب مػر ال يسػتليع دػىت إمػرـ
أو ن ربصيله! فليسمع من دل يسمع!!
وي تر س ا بقوؿ الشرعر:
سر خدا ته عررؼ ترم به ت نگن ** در د ًب ته قد فروش از تجر ش يد؟
ّ
إف العررؼ الورم دل ي ح بسر هللا ألدد! ففان ؿبترر من أين ظبعه قئع اػبمر؟!

 - ٕٙا بن أرومة:
أ) رجػػرؿ ال جرش ػ (ص ٖٕ٘)« :ا بػػن أورمػػة أبػػو جعفػػر القمػػي :ذكػػره القميػػوف و مػػزوا
عليو ورموه ابلغلو حىت دس عليو من يفتك بػو ،فوجػدوه يصػلي مػن أوؿ الليػل إىل آخػره فتوقفػوا
عنو .وحكن صباعة من يوخ القميني عن ابن الوليد أنو قاؿ ا بن أورمة طُِع َن عليو ابلغلو».
ب) وقػػرؿ اؼبردػػوـ الةبػػرئري ع ػػه تمػػر جػػر ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج٘/صٓ« :)ٔٙا بػػن أرومػػة
ِ
القميوف ابلغلو».
القم ّي ا مو ّ
أبو جعفر ّ
ج) الشيخ اللوس ُب «النهرس »« :ا بن أرومػة :لػو كتػب مثػل كتػب اغبسػني بػن سػعيد

ويف رواايتو زبليط ،أخ

جبميعها إال ما كاف فيها من زبليط أو لو ابن أيب جيػد عػن ابػن الوليػد

عن اغبسني بن اغبسن بن أابف عنػو ،وقػاؿ أبػو جعفػر ابػن اببويػو ا بػن أرومػة طعػن عليػو ابلغلػو
فكلما كػاف يف كتبػو فبػا يوجػد يف كتػب اغبسػني بػن سػعيد و ػريه فِنػو يعتمػد عليػو ويفػ بػو وكلمػا
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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تفرد بو جيز العمل عليو وال يعتمد.».
د) ووح ػػنه العبلمػ ػ اغبل ػ ػ ُب رجرل ػػه (صٕٕ٘) بتل ػػا الص ػػنرت الس ػػيئ إذل أف ق ػػرؿ ُب آخ ػػر

الوبلـ« :والري أراه التوق يف روايتو».

 - ٕٚا بػػن أسػػلم :قػػرؿ ع ػػه العبلم ػ ُب رجرلػػه (صٕٕ٘)« :يقػػاؿ أنػػو كػػاف الي ػاً فاسػػد

اغبديث».

 - ٕٛا بن اغبسن بن صبهور:
أ) قرؿ الةبرئري ع ه تمر جر ُب ؾبمع الرجرؿ (ج٘/صٗ« :)ٔٛا بن اغبسػن بػن صبهػور
أبو عبد هللا العمي ،اؿ فاسد اغبػديث ،ال يكتػب حديثػو ،ورأيتػو لػو ػعراً حيلػل فيػو ؿبرمػات هللا

عز وجل».

ب) رجرؿ ال جرش (ص ٓ« :)ٕٙا بن صبهور أبو عبد هللا العمػي :ضػعي يف اغبػديث،

فاسد اؼبرىب ،وقيل فيو أ ياء هللا أعلم هبا من عظمها .روى عن الرضا عليو السػ ـ .ولػو كتػب
كتاب اؼب حم الكبري ،كتاب نوادر اغبج ،كتاب أدب العلم.».
ج) رجرؿالعبلمػ اغبلػ (صٕٔ٘)« :ا بػن اغبسػن بػن صبهػور :ابعبػيم والػراء العمػي عػريب
بصري روى عن الرضا عليو الس ـ كاف ضعيفاً يف اغبديث الياً يف اؼبػرىب فاسػداً يف الروايػة ال
يُلتَػ َفت إىل حديثو وال يُػ ْعتَ َمد علن ما يرويو.».
 - ٕٜا بن اغبسن بن مشوف:
أ) قػػرؿ الةبػػرئري ع ػػه تمػػر جػػر ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج٘/ص« :)ٔٛٚأصػػلو بصػػري واقفػػي مث
 ،ضعي متهافت ال يلتفت إليو وإىل مصنفاتو».
ب) ُب رجرؿ ال جرشػ (ص« :)ٕ٘ٛا بن اغبسن بن مشوف :أبو جعفر ،بغدادي ،واق ،
مث

 ،وكاف ضعيفا جدا ،فاسد اؼبرىب .وأضي إليو أحاديث يف الوق  ،وقيل فيو.».
ج) رجرؿ العبلم اغبل (صٕٕ٘)« :ا بن اغبسن بن مشوف :ابلشػني اؼبعةمػة والنػوف أبػو

جعفػػر بغػػدادي مػػن أصػػحاب العسػػكري عليػػو الس ػ ـ واق ػ مث ػ وكػػاف ضػػعيفاً جػػداً فاسػػد
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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اؼبرىب وأضي إليو أحاديث يف الوق وعاش مائػة وأربػع عشػرة سػنة ومػات سػنة شبػاف وطبسػني
سب إليو.».
ومائتني وكاف أصلو بصرايً وىو
ٌ
متهافت ال يُلتَػ َف ُ
ت إليو وال إىل مصنفاتو وسائر ما يُػ ْن َ
ٖٓ  -ا بن سناف الديلمي:

أ) رجػػرؿ ال جرش ػ (صٕ« :)ٕٛا بػػن سػػليماف الػػديلمي ضػػعي جػػداً ال يُػ َعػ ّػو ُؿ عليػػو يف

يء».

ب) قػػرؿ الةبػػرئري ع ػػه تمػػر جػػر ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج٘/ص« :)ٕٜٔا بػػن سػػليماف زكػػراي
الديلمي أبو عبد هللا ضعي يف حديثو مرتفع يف مرىبو ال يُلتَػ َفت إليو».
ج) ووحنه العبلم اغبل ُب رجرله (صٕ٘٘) بع ررات ال جرش ذاهتر.
ٖٔ  -ا بن سناف:
لق ػػد ش ػػرد ر د ػػرؿ سػ ػ ا الػ ػراوي سػ ػ

الص ػػي الػ ػ ي يػُ َع ػ ُّػد م ػػن الوػ ػ ابني اؼبش ػػهورين ُب تترب ػػر

«الشفاعة» ،قلتنصي  ،ونوتن إبشررة سريع س ر:

وضػ ِّع َ .
أ) قرؿ ع ه الشيخ اللوس ُب «النهرسػ » (صٖٗٔ)« :لو كتػب وقػد طُِعػ َن عليػو ُ
وُكتُػبُو مثل كتب اغبسني بن سعيد علن عددىا ولػو كتػاب النػوادر وصبيػع مػا رواه إال مػا كػاف فيهػا

لو.»...
من زبليط أو ّ

ب) وقرؿ ع ه العبلم اغبل ُب رجرلػه (صٕٔ٘)« :ـضبػد بػن سػناف...وقػد اختلػ علمػاؤ
يف ػػأنو فالشػػيخ اؼبفيػػد هنع هللا يضر قػػاؿ إنػػو قػػة وأمػػا الشػػيخ اليوسػػي رضبػػو هللا فِنػػو ضػػعَّ َفو وكػػرا قػػاؿ

ت إليو .وروى الكشي فيػو قػدحاً عظيمػاً
النةا ي ،وابن الغضائري قاؿ :إنو ضعي اؿ ال يُلتَػ َف ُ
وأ ل عليو أيضاً! والوجو عندي التوق فيما يرويو فِف الفضل بن اذاف رضبو هللا قػاؿ يف بعػر
كتبو :إف من الكرابني اؼبشهورين ابن سناف.»..

وفيمر يل أدد رواايده تمر جر ت ُب تترب «كامل الزايرات» (ص:)ٙٚ
« ...عػػن ا بػػن سػػناف عػػن أيب سػػعيد القمػػاط عػػن ابػػن أيب يعفػػور عػػن أيب عبػػد هللا عليػػه
صلَّن هللاُ َعلَْي ِو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم يف منػزؿ فاطمػة عليهػا السػ ـ واغبسػني يف
السبلـ قاؿ بينما رسوؿ هللا َ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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العلي األعلن تراءى يل يف بيتػك
حةره ،إذ بكن وخر ساجداً مث قاؿ :اي فاطمة! اي بنت ا! إف َّ
ىػػرا يف سػػاع ىػػره يف أحسػػن صػػورة وأىيػػأ ىيئػػة وقػػاؿ يل :اي ا! أربػػب اغبسػػني عليػػه السػػبلـ؟

فقلت :نعم قرة عيي ورحيان وشبرة فؤادي وجلدة ما بػني عيػي .فقػاؿ يل :اي ا!  -ووضػع يػده
علن رأس اغبسني عليػه السػبلـ  -بػورؾ مػن مولػود عليػو بركػايت وصػلوايت ورضبػ ورضػواي ولعنػ
وسػػايي وعػػرايب وخزيػػي ونكػػايل علػػن مػػن قتلػػو و صػػبو و وأه و زعػػو أمػػا إنػػو سػػيد الشػػهداء مػػن
األولني واْلخرين يف الدنيا واْلخرة ....وذتر اغبدي »
الدػ أيهػػر القػػررئ تي ػ جػػر هللا دعػػرذل إذل بي ػ فرطمػ ومسػػح علػػى رأس اغبسػػني وقػػرؿ ت ػ ا
وتػ ا!! أجػ سػ سػ اؼبعػػررؼ اإللػػهي العرليػ الػػي يريػػدوف أف يهػػدوسر للمجتمػػع ال شػػري قسػػم شػػيع
عل ّ ! وال ةرو فمهمػد بػن سػ رف تمػر قل ػر مػن الوػ ابني اؼبشػرس  ،فلػي بةريػب م ػه دلنيػ مألػ سػ
ال ىمجسرت.
وإليوم دديألرً عجي رً آخر ؽب ا اؼبنمجي ُب الصنه  ٕٙٚمن «كامل الزايرات»:
«عن دمحم بن س رف عن أيب سعيد القمرط عن عمر بن يعيد بيرع السربري عػن أيب ع ػد هللا عليػه

السبلـ قرؿ :إف أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بل هللا بيتو [بي بيت هللا] علن ظهػري وَيتيػي
الناس من كل فج عميا وجعلت حرـ هللا وأمنو فأوحن هللا إليها أف ك ّفي وقري فوعزيت وج يل ما
فضل مػا فضػلت بػو فيمػا أعييػت بػو أرض كػرب ء إال دبنزلػة اإلبػرة رسػت [ مسػت] يف البحػر

فحملت من ماء البحر ولوال تربة كرب ء ما فضلتك ولوال ما تضمنتو أرض كرب ء ؼبا خلقتك وال
خلقت البيت الري افتارت بو فقري واسػتقري وكػوي دنيػا متواضػعاً ذلػي ً مهينػاً ػري مسػتنك
والمستك ألرض كرب ء وإال سات بك وىويت بك يف ر جهنم!».
نعػ ػػم س ػ ػ س ػ ػ األس ػ ػرار الػ ػػي يُػ ػدىعى أف األئم ػ ػ دل يوون ػ ػوا ي ودػ ػػوف هبػ ػػر إال إذل أولئػ ػػا الةػ ػػبلة
األفػػرتني!! أال لع ػ هللا علػػى الو ػ ابني الةػػبلة ال ػ ين شػػوسوا ديػػن اإلسػػبلـ وشػػوسوا حػػورة أس ػ بي ػ
رسػػوؿ هللا أمػػرـ العػػردل دبألػ سػ البػػبلالت الػػي ال دعػػدو ُب نظػران سػػوى دسػػرئ هتػػدؼ إذل ؿبػػو آَثر
اإلسبلـ وسدـ أرترنه.
ٕٖ  -ا بن صدقة:
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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أ) ؾبمع الرجرؿ (ج٘/ص« )ٖٙا بن صدقة بصري اؿ».
ب) رجرؿ اللوس (صٔ« :)ٖٜا بن صدقة بصري اؿ».
وأعجػب العجػب أف الشػػيخ اللوسػ رضبػه هللا الػ ي اعتػرب سػ ا الػراوي ةرليػرً إذا بػػه ننسػه يػػروي

ع ه اغبدي التررل ُب تتربه « ريب األحكاـ» (ج/ٙصٗٗ):

ِ
ِ ِ ٍ
ػاؿ أَبُػو َع ْب ِػد هللا عليػه
ػاؿ قَ َ
صػالِ ٍح النِّيلِ ِّػي قَ َ
صػ َدقَةَ َع ْػن َ
«َ ..ع ْن ُؿبَ َّمد بْ ِن سػنَاف َع ْػن ُؿبَ َّمػد بْػ ِن َ
ِ ِِ
سِْ
س َػم ٍة وَك َم ْػن
ب هللا لَوُ أ ْ
ني عليه السبلـ َعا ِرفاً حبَ ّقو َكتَ َ
َج َر َم ْن أَ ْعتَ َا أَلْػ َ نَ َ
السبلـَ :م ْن أَتَن قَػ ْبػ َر ا ْغبُ َ
ٍ
َضبَ َل َعلَن أَلْ ِ فَػ َر ٍ
س ِيف َسبِ ِ
ْة َم ٍة!».
يل هللا ُم ْس َر َجة ُمل َ
فلي ػ شػػعري س ػ قػػرنوف ين ػواب هللا علػػى س ػ الدرج ػ مػػن الرخػػروة والعلػػر بة ػ اسػػتهقرؽ وال
ِ
ِ
س ُػه ْم َوأ َْم َػوا َؽبُم ِأب َّ
َف َؽبُ ُػم اعبَنَّػةَ يُػ َقػاتِلُو َف
دسرب؟! ألي سو القرئ ((إِ َّف هللاَ ا ْ ػتَػ َرى م َػن ال ُْم ْػؤمنِ َ
ني أَن ُف َ
يل ِ
ِيف َسػبِ ِ
هللا فَػيَػ ْقتُػلُػػو َف َويُػ ْقتَػلُػػو َف( ))...التوبػ  ،)ٔٔٔ/والقرئػ أيبػرً ((أ َْـ َح ِسػ ْبػتُ ْم أَف تَػ ْد ُخلُواْ ا ْعبَنَّػةَ
ولَ َّمػػا َيْتِ ُكػػم َّمثَػ َّ ِ
ْسػػاء َو َّ
ػوؿ
الر ُسػ ُ
الضػ َّػراء َوُزلْ ِزلُػػواْ َحػ َّػىت يَػ ُقػ َ
ػوؿ َّ
ين َخلَػ ْػواْ ِمػػن قَ ػ ْػبلِ ُكم َّم َّ
س ػ ْتػ ُه ُم الْبَأ َ
َ َ
ػل الػػر َ
ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ػب)) (ال قػرة ،)ٕٔٗ/ف يػ اغبسػ رت والػدرجرت
ص ُر هللا أَال إِ َّف نَ ْ
آمنُواْ َم َعوُ َم َىت نَ ْ
ين َ
ص َػر هللا قَ ِري ٌ
َوالر َ
ودخػػوؿ اعب ػ ل ػػي بسػػيلرً بو ػ دل ػػا الس ػػهول ! ب ػ يتلل ػػب التب ػػهي قل ػ ن واؼب ػػرؿ والص ػػرب عل ػػى
ال فسػػر والب ػرا  ،ولوػػن الةػػبلة الو ػ ابني جعلوسػػر منتود ػ األب ػواب بػػبل دسػػرب وال تتػػرب لو ػ مػػن
يق ػػوـ بػ ػعايرة وقػ ػرا ة دع ػػر  ،وبع ػػدسر ال درجػ ػ أف ىب ػػرؼ م ػػن معص ػػي هللا وع اب ػػه! وبػ ػ لا ف ػػاف دل ػػا
الرواايت ال دُػْ ِش ُ إال أش رحرً متهررين من ت قيد والتعاـ تمر نشرسد ُب أايم ر!

وإذا ترف األمر ت لا فلمػرذا قبػد القػرآف اجمليػد قػد ػي األمػر إذل درجػ أتتيػد أف تػ مألقػرؿ
اؿ ذَ َّرةٍ
اؿ ذَ َّرةٍ َخ ْيػ ًرا يَػ َرهَُ .وَمن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
ذرة من الشر سيهرسب عليهر اإلنسػرف(( :فَ َمن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
ط لِيػػوِـ ال ِْقيام ِ
ضع الْموا ِز ِ
ػس
ف
ػ
ن
ػم
ل
ظ
ت
ػ
ف
ػة
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ين الْق ْس َ َ ْ َ َ
َ ًّرا يَػ َرهُ)) (العلعل  )ٛ-ٚ/ويقوؿ ت لا(( :و ََنَ َ ُ َ َ َ
ُ ٌ
َ يػئًا وإِف َكا َف ِمثْػ َق َ ٍ ِ
ِ
ي
ني)) (األن ير  ،)ٗٚ/ويقوؿَ (( :اي بُػ ََّ
اؿ َحبَّة ّم ْن َخ ْر َد ٍؿ أَتَػ ْيػنَا ِهبَا َوَك َفن بِنَا َحاسبِ َ
ْ َ
ك ِمثْػ َق َ ٍ ِ
ِ
ات أَو ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
صػ ْا َرةٍ أ َْو ِيف َّ
إِنَّػ َها إِف تَ ُ
ض ََيْت هبَػا هللاُ
ْ
ػاؿ َحبَّػة ّم ْػن َخ ْػر َد ٍؿ فَػػتَ ُكن ِيف َ
الس َػم َاو ْ
إِ َّف هللاَ لَ ِيي ٌ َخبِريٌ)) (لقمرف.)ٔٙ/
وتن ػػى قهلل دس ػػي رً ،وال ش ػػا ل ػػدي ر ُب رضب ػ هللا الواس ػػع وفب ػػله ال ػ ي ال د ػػد ل ػػه وال دص ػػر،
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ولو ػػه شػػرع الأل ػواب علػػى األعمػػرؿ الػػي أمػػر هبػػر ولػػي علػػى عم ػ دل أيت األمػػر بػػه ُب أي مو ػػع مػػن
القرآف الورل فمأل س ا التوزيع للألواب اجملرزؼ به لي سوى من دلن الةبلة وفبوؽبم.
ٖٖ  -ا بن عيسن بن عبيد اليقييي:
أ) ُب رجرؿ اللوس (ص« :)ٕٗٚا بن عيسن بن عبيد اليقييي ضعي ».
ب) ُب النهرسػ (ص« :)ٔٙٚا بػػن عيسػػن بػػن عبيػػد اليقييػػي ضػػعي  ،وقيػػل إنػػو كػػاف
يرىب مرىب الغ ة».
ٖٗ  -ا بن فضيل:
ؾبمع الرجرؿ (ج/ٙصٖٕ)« :ا بن فضيل األسدي ضعي  ،يُػ ْرَمن ابلغلو».
ٖ٘  -ا بن موسن اؽبمداي:
أ) قػػرؿ الةبػػرئري ع ػػه تمػػر جػػر ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج/ٙصٕ٘)« :ا بػػن موسػػن بػػن عيسػػن
السماف أبو جعفر اؽبمداي ضعي يروي عن الضعفاء تكلم فيو القميوف ابلرد».
ّ
ب) وُب رج ػػرؿ ال جرش ػ ػ (صٓ« :)ٕٙا بػ ػػن موسػ ػػن بػ ػػن عيسػ ػػن أبػ ػػو جعفػ ػػر اؽبمػ ػػداي
السماف ،ضعفو القميوف ابلغلو ،وكاف ابن الوليد يقوؿ إنو كاف يضع اغبديث ،وهللا أعلم.».
ج) وُب رجػػرؿ العبلم ػ اغبل ػ (صٕٕ٘)« :ا بػػن موسػػن بػػن عيسػػن أبػػو جعفػػر السػػماف
القميّوف ابلغلو وكاف ابن الوليد يقػوؿ إنػو كػاف يضػع
اؽبمراي ،ضعي يروي عن الضعفاء ّ
وضعفو ّ

اغبديث وهللا أعلػم .قػاؿ ابػن الغضػائري إنػو ضػعي يػروي عػن الضػعفاء وجيػوز أف خيػرج ػاىداً.
القميّوف فيو فأكثروا واستثنوا من كتاب نوادر اغبكمة ما رواه.».
تكلّم ّ

أج  ،إنه دمحم بن موسى اؽبمدا ذاده ال ي أرب طرئنػ الشػيع بػعايرة عرشػورا الػي رواسػر عػن
ت ػ ابني مأل ػ «سػػي بػػن عم ػ ة» و«حػػرحل بػػن عق ػ » والػػي جع ػ ؽبػػر ت ػ ا وت ػ ا مػػن الأل ػواب فبػػر ال
يستليع فعله ال ن مرس وال مبلؾ مقىرب!!.
اؼبعلَّن بن ا:
َ - ٖٙ

اؼبعلَّػػن بػػن ا البصػػري أبػػو ا يُعػػرؼ حديثػػو ويُػ ْن َكػػر،
أ) ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج/ٙصٖٔٔ)َ « :

مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ويروي عن الضعفاء».
اؼبعلَّػػن بػػن ا البصػػري أبػػو اسػػحا مضػػيرب اغبػػديث
ب) رجػػرؿ ال جرش ػ (صَ « :)ٖٕٚ

واؼبرىب».

ج) ووحنه العبلم ُب رجرله (ص )ٕٜ٘قألوحرؼ السيئ ذاهتر.
 - ٖٚاؼبفضل بن صاحل أبو صبيلة األسدي:
أ) د قػػيح اؼبقػػرؿ (جٖ/ص« :)ٕٖٚقػػاؿ الغضػػائري رضبػػة هللا عليػػو :اؼبفضػػل بػػن صػػاحل أبػػو
صبيلة األسدي النحاس موالىم ،ضعي كراب يضع اغبديث».
ب) وحػػنه العبلمػ اغبلػ ُب القسػػم الألػػر مػػن خبلحػػته قألوحػػرؼ السػػيئ ذاهتػػر ،وسوػ ا فعػ
ابن داوود وسرئر علمر الرجرؿ ال ين اعتربو عينرً وت اقً ووا عرً للهدي .
 - ٖٛاؼبفضل بن عمر:
أ) قػػرؿ الةبػػرئري ع ػػه تمػػر جػػر ُب ؾبمػػع الرجػػرؿ (ج/ٙصٖٕٔ دػػىت ٖٔٔ)« :اؼبفضػػل بػػن
عمر اعبعفي أبو عبد هللا ضػعي متهافػت مرتفػع القػوؿ خيّػايب وقػد زيػد عليػو ػيء كثػري ،وضبػل
ب حديثو».
الغ ة يف حديثو ضب ً عظيماً وال جيوز أف يُ ْكتَ َ

ب) رجرؿال جرشػ (ص« :)ٖٕٙمفضل بن عمر أبو عبد هللا قيل أبػو ا ،اعبعفػي ،كػويف،
فاسد اؼبرىب ،مضيرب الرواية ،ال يُػ ْعبَأُ بو .وقيػل إنػو كػاف خيابيػاً .وقػد ذكػرت لػو مصػنفات ال
يُػ َع َّو ُؿ عليها».

ج) وُب رجرؿالعبلم اغبلػ (ص« :)ٕ٘ٛمفضل بن عمر اعبعفي أبػو عبػد هللا ضػعي كػويف
فاسد اؼبرىب مضيرب الرواية ال يعبأ بو متهافت مرتفع القوؿ خيػايب وقػد زيػد عليػو ػيء كثػري
وضبل الغ ة يف حديثو ضب عظيما وال جيوز أف يكتب حديثو.».
 - ٖٜموسن بن سعداف:
أ) ُب رجرؿ ال جرش (ص« :)ٖٔٚموسن بن سعداف اغب ّفاظ ضعي يف اغبديث».
ب) ُب رج ػػرؿ العبلمػ ػ (ص« :)ٕ٘ٚموس ػػن ب ػػن س ػػعداف اغب ّف ػػاظ...روى ع ػػن أيب اغبس ػػن،
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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لو.».
ضعي ٌ يف مرىبو ٌّ
ٓٗ  -يونس بن ظبياف :من الةػبلة والوػ ابني اؼبشػهورين وقػد جػر ذتػر ودرصبػ درلػه ُب أتألػر
من مورف ُب س ا الوترب وقد أدي ر حبدي لػه ُب درصبت ػر ألدػواؿ «القاسػم بػن حيػى» يونػ ُب بيػرف

درله.)ٔ(.

ٔٗ  -موسن بن عمراف الناعي :س تولم ع ه ُب اؼب ه التػررل ع ػد سبهيصػ ر لسػ د «الػزايرة

اعبامعة الكبرية» (ٕ).

بعد أف انتهي ر من درصب أدواؿ أسم رواة أدردي فبرئ العايرة وأدعي الػعايرة ود ػني أف صبػيعهم
ةػػبلة تػ ابوف وال يبوػػن االعتمػػرد علػػى رواايهتػػم فػػاف سػلاالً يلػػرح ننسػػه :لػػو تػػرف أولئػػا الػػرواة دقيقػ
وفعبلً مأل مر وحنهم علمر الرجرؿ ترلةبرئري وال جرشػ والوشػ والشػيخ اللوسػ والعبلمػ اغبلػ
وابػػن داوود  -رضبػ هللا علػػيهم  -ةػػبلة وو ػػرعوف وتػ ابوف فلمػػرذا قبػػد أف علمػػر ان األعػػبلـ رووا تأل ػ اً
مػػن األدرديػ ُب تتػ هم الدي يػ ُب مسػػرئ األدوػػرـ الشػػرعي وفػػروع النقػػه عػػن أولئػػا الػػرواة أننسػػهم
واعتمدوا على دلا األدردي ُب فترواسم وفقههم؟! فاذا تػرنوا تػرذبني ممجوتػ الروايػ فػبل بػد مػن دػرؾ
ب أسػو مػػن
رواايهتػم برمتهػػر ولػي سػ ا فهسػب بػ البػد مػػن الػربا ة مػ هم ولعػ هم ،إذ لػػي س ػرؾ تػ ٌ
ػرـ ُب ةريػ القػ ح لعػن هللا فرعليػه
الو ب على هللا ورسوله ،تي والو ب حبد ذادػه ُب أي مو ػوع ج ٌ
ِ
ني)) (آؿ عمراف ،)ٙٔ/فمػر قلػا ُب الوػ ب علػى هللا ورسػوله
فقرؿ(( :فَػنَ ْة َع ْل لَ ْعنَةَ هللا َعلَن الْ َكاذبِ َ
ال ي اعترب هللا دعرذل من أضلم الظلػم ودوعىػد فرعليػه ُب موا ػع عديػدة مػن تتربػه اغبوػيم تقولػه دعػرذل:
ػل النَّػاس بِغَ ِ ِ
ِ
((فَمن أَظْلَم ِفبَّ ِن افْػتػرى َعلَن ِ
ِ
هللا َك ِراب لِي ِ
ني))
ض َّ
َ ْ
ػري ع ْل ٍػم إِ َّف هللاَ َال يَػ ْهػدي الْ َق ْػوَـ الظَّػال ِم َ
ً ُ
ََ
َْ ُ
(األنعػػرـ ،)ٔٗٗ/وقولػػه(( :فَمػػن أَظْلَػػم ِفبَّػ ِن افْػت ػػرى َعلَػػن ِ
هللا َكػ ِػر ًاب ))...األعػراؼ ،ٖٚ/ويػػون ،ٔٚ/
ََ
َْ ُ
والوه .ٔ٘/
ل ا نرى أف موقن ر من أدرديألهم هبب أف يووف نن مر أرشدان إليه األئم  -عليهم السبلـ -
أننسػػهم وسػػو أف نعػػرض تػ مػػر ي سػ ه الػػرواة إلػػيهم علػػى القػػرآف الوػػرل فمػػر وافػ القػػرآف أخػ ان بػػه ومػػر
(ٔ) راجع الصنهتني  ٔٗٛ - ٔٗٚمن س ا الوترب ؼبعرف دنصي درله.
(ٕ) راجع اؼب ه التررل (أي اؼب ه  )ٛمن س ا الوترب.
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خرلنػػه ػرب ر بػػه عػػرض اغبػػرئ (ٔ) ،وؼبػػر ترنػ أدرديػ الػعايرة وأنػواع الألػواب األسػػلوري عليهػػر ـبرلنػ
لروح القرآف ونصه فه أدردي مو وع ي ة أف نبرب هبر عرض اغبرئ .
لقػػد تت ػػر ق ػ ع ػ ّدة س ػ وات حب ػ ال ػعايرة س ػ ا وجه ػعان للل رع ػ ولوػػن فبرنع ػ د ػراس اػبرافػػرت
وع ػرقلتهم ؽب ػ ا األم ػػر م عت ػػر م ػػن ط رعت ػػه وأجربد ػػر عل ػػى أف نب ػػعه عل ػػى ال ػػرؼ د ػػىت س ػ ه النرح ػ
دبسرعدة بع اإلخوة لل رعته علػى اآللػ الورد ػ ودصػوير نسػخ عديػدة م ػه نبػعهر أمػرـ أنظػرر القػرا
اللرل ني للهقيق عسى أف يتفملوسر بعقلهم ال ي وس هم هللا إاي في جوا من ورطػ الشػرؾ والةلػو الػ ي
يعترب أعظم ذنب ُب نظر الشريع اؼبلهرة.
عسػػى هللا دعػػرذل أف ي ظػػر بعػػني الرضب ػ والوػػرـ إذل س ػ األم ػ في تشػػلهر مػػن ذلتهػػر ونو تهػػر ويػػرد
اؼبسػػلمني إذل أدوػػرـ اإلسػػبلـ ال قيػ والعظيمػ الػػي فيهػػر ديػػرهتم ودقػػدمهم ال سػػيمر مػػر أمػػر هللا بػػه مػػن
االربػػرد وإقرم ػ اغبووم ػ اإلسػػبلمي وإقرم ػ اعبمع ػ واعبمرعػػرت واعبهػػرد والعػػدؿ ،ومػػا تَ ػػوفِ ِيقي إَِّال ِ
ابهلل
ََ ْ
َعلَْي ِو تَػوَّكل ُ ِ ِ
يب.
ْت َوإِلَْيو أُن ُ
َ
وُب اػبتػػرـ نقػػوؿ :إف اد ػمجاـ أوليػػر هللا وأخػ العػػربة والػػدروس مػػن سػ هتم العظيم ػ والتفس ػ هبػػم
ػوب
وزايرة مراقػدسم هبػ ا الةػرض ول ػوق ُب أننسػ ر اؽبمػ والتبػهي ألجػ عػػعة الػدين ودرمتػه أم ٌػر مللػ ٌ
ومسػػتهب ُب نظػػر ت ػ عرق ػ  .ولقػػد دلوم ػػر عػػن س ػ ا األمػػر علػػى كبػػو و ٍ
اؼ ُب تترب ػػر «فلسػػفو قيػػاـ
ٌ
حسػػني» (أي :فلسػػن ينػػورة اغبسػػني) ،تمػػر أن ػػر قم ػػر ق ػ ينبلينػػني عرمػرً ُب ليلػ  /ٜٔحػػنرٖٜٔٙ /س ػ
ٍ
العوار واجملػرورين ن قلهػر فيمػر
إبلقر خل ُب الصهن اغبسيع اؼبلهر ُب ترببل حببور عدة آالؼ من ّ
يل للقرا احملمجمني ون ّتر غن ر ال زل ر نلمن دبر ذتران فيهر ونلتعـ به ونقمجده!
وق أف أنق اػبل أود أف أذ ّتِر ب قلػ سر ىمػ وسػ أنػه مػن اؼبموػن أف يتصػور بعػ ال ػرس ُب
ننسه أو يوسوس له بع اؼبةر ػني غف مػر ذتػران ُب تترب ػر سػ ا لػي سػوى دردي ٍػد ألفوػرر ودعػرايت
(ٔ) يراجع ُب ذلا مر جر ُب قب ْاألَخ ِ ِق ُّ ِ
وشو ِاس ِد الْ ِوتَ ِ
رب من تترب «أصوؿ الكايف» تقوؿ اإلمرـ الصردؽ عليه
َ ُ ْ
ُ
لسى َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
رؿ َر ُس ُ
السبلـ قَ َ
رب هللا فَ ُ ُ وُ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآله َو َسلى َم« :إِ ىف َعلَى ُت ِّ َد ٍّ َدقي َق ً وعَلَى ُت ِّ َ
وؿ هللا َ
ح َواب نُوراً فَ َمر َوافَ َ تتَ َ
رؿ سفَلْ أَق ع ِد هللا ع ِن ِ ِ
اغب ِدي ِ يػرِو ِيه من نَألِ بِِه ِ
ِ
ومْػ ُه ْم َم ْن
َ ْ
َْ َ ْ ُ
رب هللا فَ َد ُعوُ .».وعن بْ َن أَِيب يػَ ْع ُنوٍر قَ َ َ ُ َ َْ
َوَمر َخرلَ َ تتَ َ
اخت َبلؼ َْ
يث فَػوج ْد ُمتْ لَو َ ِ
ِ
اب هللا أ َْو ِم ْن قَػ ْو ِؿ ر ُس ِ
اىداً ِم ْن كِتَ ِ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو
َال نَألِ ُ بِِه قَ َ
ُ
وؿ هللا َ
رؿ« :إِذَا َوَر َد َعلَْي ُك ْم َحد ٌ َ َ
َ
َّ ِ َّ ِ
اء ُك ْم بِ ِو أ َْو َىل بِ ِو( .».اؼبمججم)
َو َسل َم وإ َّال فَالري َج َ
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اللرئن الوسربي وة سر من أعدا الشيع !
ففقوؿ ُب اإلجرب عن س الش ه :
أوالً :مػػر ذتػران ُب رسػػرلت ر سػ مػػفخوذٌ تلػػه مػػن مصػػردران الشػػيعي اؼبوينىقػ ومػػن تتػػرب هللا دعػػرذل
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم ومػػن الت ػواريخ اؼبعتػػربة وس ػ حػػدر اإلسػػبلـ اؼبوينوق ػ  ،ق ػ أف
وس ػ رس ػوله َ
يتلوث اؼبسلموف ب دع وخرافرت األمم األخرى.
َثنيػرً :إذا قرلػ النرقػ الوسربيػ أو أي فرقػ أخػػرى قػػوالً دقػرً يوافػ تتػػرب هللا وسػ رسػوله فهػ
علي ر أف نرفبػه أـ هبػب أف نق ػ تػ قػوؿ دسػن يػدؿ عليػه الوتػرب والسػ أايً تػرف قرئلػه عمػبلً غمػر
اد الَّ ِرين يستَ ِمعو َف الْ َقو َؿ فَػيػتَّبِعػو َف أَحسػنَوُ أُولَئِ َ َّ ِ
شر ِعب ِ
ِ
اى ُم
ين َىػ َد ُ
َ َْ ُ
ْ َ ُ َْ ْ
هللا دعرذل ال ي يقوؿ(( :فَػبَ ّ ْ َ
ػك الػر َ
اب)) (العمر )ٔٛ/فه ا مػر قم ػر بػه ونػلمن بػه ،وَال حػو َؿ وَال قُػ َّػوةَ إَِّال ِاب ِ
ك ُى ْم أ ُْولُوا ْاألَلْبَ ِ
هلل
هللاُ َوأ ُْولَئِ َ
َ َْ َ
ال َْعلِ ِّي ال َْع ِظ ِيم.
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اؼبيهر يف كرب ء
 -ٛخيبة اؼبؤل يف الصحن اغبسيي َّ
العبلمػ آيػ هللا دمحم
ُب ذترى أربعني اغبسني عليه السبلـ عرـ  ٖٜٔٙسػ ؽ وعمػبلً غمػر دبػرة ّ
اػبرلص (ٔ)  -رضب هللا عليه  -قم أان الع د النق إبلقر خل ُب الصهن اغبسيع ُب صبوع الػعوار
مػػن العػػرب والعجػػم ال ػ ين تػػرف عػػددسم يربػػو علػػى عػػدة آالؼ دسػػر ل فيهػػر :ؼبػػرذا رةػػم س ػ اعبهػػود
وحػػرؼ اإلي ػرانيني ألم ػواؽبم وأوقػػرهتم ُب األمػػور الدي ي ػ  ،ال قبػػد دػػرؽبم يتهسػػن وال قبػػد أي شبػػرة منيػػدة
د ػ عو علػػى ديػػرهتم ذبػػر اإلسػػبلـ؟! واسػػت تج ُ أف الس ػ ب سػػو الو ػػع السػػي واػبػػرط لل لػػرب
ملوين ػ
ال ػػديع والت لية ػػرت اإلس ػػبلمي ال ػػي ابتع ػػدت ع ػػن روح اغبقيق ػ وع ػػن ج ػػوسر اإلس ػػبلـ وأح ػ ه
ّ
قألوسػػرـ واػبرافػػرت فلػػم يعػػد اإليرانيػػوف ىبرجػػوف غي شبػػرة منيػػدة رةػػم تػ عشػػقهم وشػػوقهم ألسػ بيػ
الرسرل وب ؽبم ت دلا األمواؿ واألوقرت ؼبر يظ ونه ُب اعتقردسم من أسم األمور الدي ي !
فم ػألبلً سػػلال الػػعوار أننسػػهم ال ػ ين جػػرؤوا ُب مأل ػ س ػ ا العػػرـ ل ػعايرة اغبسػػني عليػػه السػػبلـ ة ػ
عػربئني جبميػػع اؼبصػرعب واؼبشػػرت الػػي واجهػتهم ُب طريػ السػنر ،دػػدفعهم قػػوة اغبػب واإليبػػرف ،فصػػلوا
إذل س العت اؼبقدس بصدوٍر متفؼب ٍ وأع ٍ
صػلوسر مػن
ني قتيػ ٍ ،ورةػم تػ ذلػا قبػد أف ال تيجػ الػي د ى
س ػ ا السػػنر واعبهػػد ليس ػ سػػوى إيبػػرهنم غهنػػم  -ط ق ػرً ؼبػػر ظبعػػو مػػن د ليةػ ٍ
ػرت خرطئ ػ مػػن اؼبشػػريخ
التقليديني  -قرموا إبفراغ مر وبملونه ُب جع تهم من أتػواـ الػ نوب فرموسػر علػى عت ػ اغبسػني! ليعػودوا
إذل بلداهنم وقد ةُنرت صبيع ذنوهبم فبر يسمح ؽبم أف يعودوا فيمللوا أتيرسهم من ال نوب من جديػد،
أو على األق يصي هم الةرور غهنم أح ح لديهم من اغبس رت مر هبع ُ هللاَ مدي رً ؽبم!!
وسدي السنر الي أيدوف هبػر ألقػرقئهم وأب ػر مػدهنم وقػراسم ليسػ سػوى وحػ الق ػرب واؼبػطذف

(ٔ) سو اؼبرجع اجملرسد العبلم الشيخ آي هللا دمحم بن دمحم مهدي اػبرلص (ٖٖٔٛ - ٖٔٓٚسػٜٖٔٙ - ٜٔٛٓ/ـ) من ت رر
فقهر اإلمرمي ودعاة اإلص ح ونبر البدع وإحياء معا اإلس ـ األصيل ،ومن العاملني بصدؽ ألجل الوحدة اإلس مية
بني الشيعة والسنة ،من أس الورضمي  ،دنقه ُب الورضمي وال ج واشمجؾ مع أبيه اؼبرجع دمحم مهدي اػبرلص  ،ال ي ترف
أدد أبرز زعمر الألورة على االدتبلؿ الربيلر ُب العراؽُ ،ب الألورة د االنوليع عرـ ٕٓ ،ٜٔف نر اإلنوليع سو وأق وعدداً
من مراجع الشيع إذل إيراف ،ف ق ُمْػ َعداً فيهر ينبلينني عرمرً ترن له فيهر حوالت وجوالت مع طرةيتهر الشر ر ر خرف
هبلويٍ ،ب عرد ُب أواخر عمر إذل العراؽ ودوُب ُب الورضمي عرـ ٖ .ٜٔٙط ع له ُب ديرده كبو ٓ ٚتترقً ،م هر «إدير
الشريع ُب م سب الشيع » ُب ٖ أجعا  ،و«اإلسبلـ فوؽ ت ش » خلب ومقرالت ُب ٗ أجعا  ،و«الرأظبرلي والشيوعي
ُب اإلسبلـ» .وترف اؼبلل «ديدر عل قلمداراف» من ؿب الشيخ اػبرلص ودبلم ده النوريني والتقى به عدة مرات وقرـ
بمجصب بع تت ه إذل النررسي ( .اؼبمججم)
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اؼب س اعبميل وشو الصهن اغبسيع وروع البريح وف رم األقمشػ والسػجرد قإل ػرف إذل شػ
من ال برئع وسبر ترببل !!
سػ ا ُب دػػني أن ػػر لػػو ت ػػر مبلػػا دشػػويبلت حػػهيه  ،وم ظمػ دعػػوة ود ليػػغ إسػػبلمي حػػهيه ،
ألخ ػ ان أعظػػم العػػرب ولت ػفينران ت ػ الت ػفينر مػػن مشػػرسدة م ػعار أولئػػا الشػػهدا األبلػػرؿ ال ػ ين دلل ػ
أتنػػرهنم قلػػدمر ُب س ػ ي الػػدفرع عػػن اإلسػػبلـ ودنظػػه مػػن عػػدواف ج ػػود الشػػيلرف فقػػدموا أروادهػػم
رخيص ػ علػػى ط ػ اإلخػػبلص ُب س ػ ي معشػػوقهم اغبقيق ػ هللا عػػع وج ػ  .لػػو أف ذلػػا اؼبشػػهد دراف ػ
روح التبػهي وال ػ ؿ ُب
بت ليغ حهيح جدير هب ا اؼبورف لةرس ُب قلوب زوار قرابني دين هللا أولئػاَ ،
س ػ ي هللا ،ول ػ نخ فػػيهم العػػعـ علػػى الس ػ علػػى طري ػ أولئػػا الػػرىواد واؽبػػداة ودقػػدل ت ػ ةػ ٍ
ػرؿ ورخػػيص
ُ
إلعبل تلم هللا وإدير دين هللا تمر فع اغبسني وأحهربه!
ػني واعػػني وأت ىنػػر السػػتلرعوا ةػػرس روح التبػػهي ُب س ػ ي
لػػو ت ػػر مبلػػا زعم ػر َ وعلمػػر َ وم لةػ َ
اجملد والشرؼ والػدين ودنػ دػدود اإلسػبلـ ُب ننػوس زوار اغبسػني ،وأف ي ن ػوا ُب الػ ين يشػرسدوف
روح دب االستشهرد ترلربترف الألرئر وال هر اؼبتبلطم.
دلا اؼبشرسد اؼبأل ة للهمم َ

فبل يوجد بير ٌف أبلغ وال لسر ٌف أو ح لتشػجيع ال ػرس علػى التبػهي وبػ ؿ الػروح ألجػ الشػرؼ
والععة من مشرسدة ق ػور أئمػ الػدين اجملرسػدين اؼبلل ػ أتنػرهنم بػدـ الشػهردة ُب دلػا الصػهرا احملرقػ
دي ترنوا ي رزلوف أعػدا الػدين وشػنرسهم قػد أبرمهػر العلػل ووجػوسهم قػد عبلسػر اإلهنػرؾ والة ػرر ُب
دلػػا اؼبلهمػ ال لوليػ الػػي قػػدموا فيهػػر رؤوسػػهم وأطػرافهم رخيصػ ً ُب ميػػداف العشػ اإللػػه علػػى كبػػو
أدسل مبلئو اؼبؤل األعلى ود ى ال رضرين ُب عردل اؼبلووت!
وبػػدالً مػػن ذلػػا الب ػريح الن ػػم اؼبعخػػرؼ قل ػ سب والنب ػ واعب ػواسر واليػػرقوت أي ت ػ مػػر وب ػػه
النراع ويتعل به اللواةي  ،تم ترف من األفب لو أُبقي دلا الق ور الدارس لسيد شهدا ترببل
اغبسػػني أيب األد ػرار وأحػػهربه ال ػ بل علػػى درلتهػػر الل يعي ػ  ،ت ػ يت ػ تر اإلنسػػرف ولػػو ب ظػػرة سػػلهي
قل ػػع األب ػػداف اؼبمعقػ ػ وال ػػرؤوس اؼبنصػ ػول ع ػػن األجس ػػرد واألرجػ ػ واألح ػػربع اؼبقلعػ ػ اؼبت ػ ػرينرة لن ػػدائي
اإلسبلـ أولئا ويستهبر شنرسهم العلشى الي سقل قرب هنر النرات السيّرؿ وسػ دتهسػر علػى
جرعػ مػػر ! ويتػ تر أت ػػردسم الػػي فتتهػػر العلػػل وشػرايي هم و ْأوِرَد َهتػػم الػػي ج ىنػ فيهػػر الػػدمر  ،إف زايرة
مألػ سػ ا اؼبشػػهد ترنػ تنيلػ يقي ػرً غف دشػػع ُب قلػػب العائػػر دػرارة العشػ اإلؽبػ ذاهتػػر الػػي درتػ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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أولئا اجملرسدين ال واس وجعلتهم يقدموف أروادهم رخيص ُب س ي ر ر احمل وب.
أدل يوػػن أولئػػا الشػػهدا سػػم مػػن أيٌب جبػرادهم يػػوـ القيرمػ اللػػوف لػػوف الػػدـ والػريح ريػػح اؼبسػػا،
ب عػن
ادهم الةرلي ُب س ي مر سو أةلى من الروح أي الدفرع عن الدين واغبػ والػ َ ّ
بربت دقديبهم أرو َ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم؟
أس بي ال َ

لقد ترنوا النراشرت الي ادمجقػ أج هتهػر وسػ ربػي قلشػعل اغبسػي ي ال بػ تػرنوا قبػوـ ظبػر
اؽبدايػ ػ ال ػػي رب ػػي بش ػػم الش ػػهردة اؼبش ػ ّػع  ،يوتسػ ػ وف م ه ػػر ال ػػور عل ػػى ال ػػدواـ ليعوس ػػو إذل ع ػػردل
ال شر ...أال دستليع مشػرسدة ق ػورسم ال ػ ة أف دش ّػع ُب قلػوب ال ػرضرين اؼبظلمػ ذلػا ال ػور فت ػرجهم
من ضلمرت اؼبردي وع ردة الدنير؟

قسػػمرً قغبػ لػػو اسػػتلع ر أف نرفػػع السػػترر مػػن ورا دلػػا العخػػررؼ واؼبصػػربيح والألػرايت وحػػنرئح
ال ػ سب والنب ػ وأدوات العي ػ الػػي ال دلي ػ إال بق ػػور اؼبلػػوؾ وعُىػػرد األم ػوات ،والػػي ربػػوؿ دوف ذبل ػ ّ
مشػػهد ؿبنػ الشػػهردة ذاؾ ،وأف ن ظػػر بعػػني طػ ّػبلب اغبػ إذل دنلػ التبػػهي قألرواح دلػػا ،لسػػررع ر
إذل دقدل رؤوس ر وأيدي ر على ط اغبب إذل مبي ذلا اغبن أي رب العرؼبني ،عسر يتق ل ػر لديػه
ُب جوار رضبته األبدي مع الشهدا والصرغبني!
أقسم قهلل عليوم أيهر اؼبسلولوف عن دلػا العي ػرت والعخػررؼ ،وأسػفلوم جبمػرؿ هللا رب اعبمػرؿ
إال أزدتم ذلا البريح النب والقلع اؼب س عن دلا الق ور ال ة وأعدًب القمصرف اؼبلل قلدمر
واألتنػػرف اغبمػرا إذل أجسػػرد أسػػود عػرين الػػدين األعػعا أولئػػا ،وأظبعتمػػوان ذلػػا الىر َجػػع الػ ي ترنػ
شنرسهم العلشى دله فيه مع أننرسهم األخ ة وسم يسلموف الروح إذل قرئهر ،عسى ذلػا أف ُوبيػ
ِ
ِ
في ر من جديد م ظر ترببل ويػوـ عرشػورا  ،فيْػ ُػرُز مػن بي ػر شػ ٌ
رب أعػعةٌ أدػر ٌار تػرغبُّر بػن يعيػد الرايدػ ّ
ػرؿ مأل ػ ُ د ي ػػب بػػن مظ ػػرسر األسػػديُ ،ب س ػ ا ال ػػعمن ال ػ ي يص ػػرخ فيػػه جس ػػد
ػيوخ أبل ػ ٌ
التميم ػ  ،وشػ ٌ
اإلسبلـ ُب أطراؼ الدنير وأقصػرسر« :ىل مػن صػر ينصػري ،ىػل مػن معػ ٍ
ني يعينػي؟» فيه ػوا ل صػرده
لي ق ػ و مػػن ترب ػ ةربتػػه ،ال أف يػُ َعلِّػ َ الػػعو ُار آمػػرالً مةػػرورًة علػػى ني ػ درجػػرت سرئل ػ مػػن األجػػور وأن ػواع
الأل ػواب دعػػردؿ آالؼ اغبجػػرت والةػػعوات ،ف ػ وا أهنػػم أدوا واج ػ هم كبػػو الػػدين وزايدة ،فػػبل دػػرج علػػيهم
بعػػد ذلػػا إف انلػوا نصػػي رً مػػن النسػ والنسػػرد ،فقػػد حػػرر لػػديهم مػػن اغبسػ رت واألعمػػرؿ الصػػرغب مػػر
يونيهم ويعوض دقص سم أ عرفرً مبرعن ! تمر سو اغبرؿ مع األس الشديد!
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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قهلل عليوم أزيلوا ذلا البريح النب وال س ال ي ال يلي إال بق ػور اؼبلػوؾ والنراع ػ وج ػربرة
ػدمرة ،وإف أردًب اؼبعيػػد فػػرطردوا
األرض عػػن المجب ػ اللػػرسرة البػػن أيب د ػراب الػػي ػػم قلػػع بدنػػه اؼبػ ّ
ػدمى واؼبم ػػعؽ قلس ػػهرـ عل ػػى ق ػػرب الشػ ػري  ،وع دئػ ػ ٍ اق ػػرؤوا اؼبرينيػ ػ اؼبألػ ػ ة
مبوذجػ ػرً وشػ ػ يهرً لقميص ػػه اؼب ػ ّ
للهمػػرس لتعلػوا القبػػي دقهػػر وذبسػػدوا لل ػػرس السػػرعرت األخػ ة مػػن ديػػرة اغبسػػني أي قصػ العشػ
ودع الدنير وسو ي ظر ٍ
بقلب يتنلػر دسػرة علػى
والندا لسيد ش رب أس اعب وروبرن اؼبصلنى ال ي ّ
دلا األم وي ظر مشترقرً إذل أب رئه وأخواده ونسرئه ال ين دُرتوا وديػدين بػبل مػفوى وال نصػ إذل مصػ ٍ
ؾبهوؿ ُب دلا ال ردي أمرـ صبوع األعدا  ،متمتمرً:
إؽبي رضاً بقضائك وص اً علن ب ئك!
ألػػن يػػمجؾ سػ ا أعظػػم األينػػر ُب بيػػرف عظمػ الػػدين وقيمػ التبػػهي ُب سػ يله ُب نظػػر اؼبسػػلمني؟؟
ػروح مألػ روح التػ ّػوابني ،الػ ين ع ػػدمر رأوا
وع دئػ ٍ يبو ػػر أف نتوقػػع مػػن زوار اؼبرقػػد اغبسػػيع أف يرجعػوا بػ ٍ
ذلا القرب الةريب ُب حهرا ترببل بعد ُمب أتألر من طب س وات على واقع عرشػورا  ،اشػتعل
يقر ؽبم قر ٌار دىت يَػ َهُوا أروادهم وت مػر يبلوػوف ُب طريػ
ُب ننوسهم انر اغبسرة وال دام وقرروا أف ال ّ
اغبسني وخلّه!
مأل س ا اؼبشهد اؼبلينر يبون إقرمته ُب اؼب رس رت ،دسب مقتبيرت العمرفُ ،ب ت سػ مػرة أو
مػ ػردني ،تم ػػر ت ػػرف ينعػ ػ ش ػػيع أسػ ػ ال يػ ػ ُب الص ػػدر األوؿ .ولو ػػن اي لؤلسػ ػ الش ػػديد ،إف دل ػػا
الدعرايت اػبرافيػ واػبلػرب الػديع اؼب هػرؼ دػوؿ أنػواع الألػواب الػي ال دػد ؽبػر وال دصػر الػ ي ي رلػه
العائر دبجرد زايرده للقرب قد أفرغ القبي من ؿبتواسػر ودوؽبػر إذل مراسػم دقليديػ دػلدى هبػدؼ نيػ ذلػا
بعِ ُ ُب ال ن أوامر
الألواب العظيم ،وال دمجؾ أينراً اللهم إال إنشر ذس ي ـبرلن آلايت القرآف الورل دُ ْ
ِ
الدين ونواسيه ِ
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه ،قعت ػرر أف
ّ
ودشجعهر على التع ّدي على أدورـ شريع خرًب ال يني َ
العائر وبص من عظيم األجر والألواب مر يةل ت مر اردو ه ومر س دو ه!.
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 -ٜسبحيص دعاء «الزايرة اعبامعة الكبرية»
مػػن األدل ػ ال ػػي اسػػت د إليهػػر آي ػ هللا العظمػػى (!) السػػيد أب ػػو النب ػ ال ػػوي ُب تترب ػػه «أمػ ػراء
الكػػوف» إلين ػػرت الواليػ التووي يػ لؤلئمػ علػػيهم السػػبلـ ودصػػرفهم ُب الوػػوف وُب شػػلوف اػبلػ  ،بعػ
النقػرات مػػن دعػػر الػعايرة اؼبعػػروؼ قسػػم« :الػػزايرة اعبامعػػة الكبػػرية»(ٔ) مألػ « :بِ ُكػ ْػم فَ ػػتَ َح هللاُ وبِ ُكػ ْػم
ِ
السػػماء أَ ْف تَػ َقػ َػع َعلَػػن ْاأل َْر ِ َِّ ِِ ِ ِ ِ
س اؽبػ َّم
َخيْػػتِ ُم وبِ ُكػ ْػم يُػنَ ػ ِّػز ُؿ الْغَْيػ َ
ػث وبِ ُكػ ْػم ديُْ ِسػ ُ
ػك َّ َ َ
ض إال هللا ْذنػػو وب ُكػ ْػم يُػنَػ ّف ُ
ويَ ْك ِش ُ الض َّر!!»...
ب اػبَْل ػ ِػا
وُب الص ػػنه ٓ ٗٛم ػػن تترب ػػه اؼب ػ تور استش ػػهد (أب ػػو النب ػ ال ػػوي) بنق ػػرة «وإِ َاي ُ
ِ
ِ
سػابُػ ُه ْم َعلَ ْػي ُك ْم» ُب دلػا الػعايرة ،إلين ػرت أف األئمػ سػم الػ ين وبرسػ وف اػبلػ يػوـ القيرمػ ،
إلَْي ُك ْم وح َ
ولو يألّ استدالله اؼبععوـ نق من تترب «األنوار اإلؽبية» للمهدث اؼبردػوـ الشػيخ ع ػرس القمػ
العبلمػ اجمللسػ
ػبلـ ّ
خبلؿ روايته ؽب العايرة عن اإلمرـ على ال ق (أي اإلمرـ اؽبردي عليه السػبلـ) ت َ

ػيت الكػ َـ يف ػرح تلػك الػزايرة
بشفف سػ الػعايرة اعبرمعػ الو ػ ة الػ ي قػرؿ فيػه« :أقػوؿ إينػا بس ُ
قلي ً وإف أستوؼ حقها حرراً من اإلطالػة ألهنػا أصػح الػزاير ِ
ات سػنداً وأعمهػا مػورداً وأفصػحها
معل وأع ىا أ ً!!»(ٕ).
لفظاً وأبلغها ً

ل ا س قوـ ُب ال د بتمهيص س د ددي س «الزايرة اعبامعة الكبػرية» الػ ي ادعػى آيػ هللا

(!) أبو النب ال وي حهتهٍ ،ب ن ه ُب فقرات م العايرة:
أحح صبيع العايرات فاف س ا لن
أوالً لو فر ر أف س العايرة  -تمر دنب ّ
العبلم اجمللس ّ -
يعت شيئرً ألنه ال دوجد بني العايرات أي زايرة واددة حهيه دىت دوػوف سػ أحػههر ،ألف صبيعهػر
إمػر ال سػ د لػه أو سػ د ػػعي وـبػدوش ،فجميػع أسػرنيد أدرديػ الػعايرات ومقػردير ينواهبػر ،ال زبلػػو
(ٔ) وس زايرة مشهورة وطويل سبتد ُب  ٛحنهرت ترمل منسوبة إىل اإلماـ علي بن ا اؽبادي عليه السبلـ (أي اإلمرـ العرشر
من األئم االينع عشر عليهم السبلـ) ،رواسر الشيخ الصدوؽ بس د إذل اإلمرـ عل ّ اؽبردي (ال ق ) ُب تتربه «عيوف أخبار
الرضا» (جٕ /ص ٕ ٕٚإذل ٍ .)ٕٚٛب رواسر ع ه الشيخ اللوس ُب «هت يب األدورـ» رب ع واف قب ِزايرةٍ ج ِرمع ٍ
َ ُ ََ َ َ
ِِ
ِ ِ
َح َه ِرهبَر ال ىس َبل ُـ( :ج/ٙص٘ ،)ٔٓٔ - ٜورواسر اجمللس ع همر وعن ة نبر من عدة رواايت ُب
ل َسرئ ِر اؼبَ َشرسد َعلَى أ ْ
اعبع  ٜٜمن حبرر األنوار.
(ٕ) اجمللس  ،حبرر األنوار (ج /ٜٜص ٘ٗٔ) من الل ع اعبديدة( .اؼبمججم)

مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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من رواة ةبلة فرسدي العقيدة أو عنر أو ت ابني فبر سيبلدظه القررئ عن قر ٍ
يب إف شر هللا.
العبلم ػ ػ اجمللس ػ ػ ُب اجملل ػ ػػد ٕٕ م ػ ػػن حب ػ ػػرر األن ػ ػوار (أو اجملل ػ ػػد /ٜٜص ٕٔٚم ػ ػػن الل ع ػ ػ
روى ّ

اعبديػػدة) دلػػا ال ػعايرة بس ػ د عػػن«[ :الػػدقرؽ» و«الس ػ رئ » و«الػػوراؽ» صبيعػرً عػػن «األسػػدي» عػػن
«ال مكي» عن «الناعي» عن دبرة اإلمرـ عل بن دمحم ال ق ّ (أي اإلمرـ اؽبردي) عليه السبلـ]:
وفيمر يل بيرف درؿ رجرؿ الس د:

أ) قرؿ ال جرش عن «األسػدي»« :ا بػن جعفػر األسػدي كػاف قػةً ،صػحيح اغبػديث ،إال

أنو روى عن الضعفاء ...وكاف يقوؿ ابعب والتشبيو!!».

ب) ووحنه ابن داوود دبأل دلا األوحرؼ وأدرجه ُب القسم اؼبتعل قلبعنر واجملرودني.
ج) وأورد اؼبردػػوـ اؼبرمقػػر ُب «د قػػيح اؼبقػػرؿ» (جٕ/صُ٘ )ٜب القسػػم الألػػر وقػػرؿ« :قول ػػو
ابعب والتشبيو فِنو لو كاف علن حقيقتو ألوجػب فسػقو بػل كفػره» ٍب شػرع ُب الػدفرع ع ػه ودلهػ
ودعميد !!
وق ػػد روى األس ػػدي دل ػػا ال ػعايرة ع ػػن الربمو ػ وس ػػو« :ا ب ػػن إظباعي ػػل ب ػػن أضب ػػد ب ػػن بش ػػر
ال مكي أبو جعفر اؼبعروؼ بصاحب الصومعة ،ضعي ٌ ».
وأورد الشيخ «طه قب » ُب رجرله ُب زمرة البعنر .
والربمو روى العايرة عن «موسن بن عبد هللا الناعي» وسو ش ص ؾبهوؿ ال أينر له ُب تتب
الرجرؿ.
وقػػرؿ اؼبردػػوـ اؼبرمقػػر ُب «تنقػػيح اؼبقػػاؿ» لػػدى درصبػ «موسػػن بػػن عبػػد اؼبلػػك»« :إذا أملػػو
علماء الرجاؿ فهرا ال يعي قدحو أو ذمو» وبعد أف طمفف ننسػه عػن الرجػ بتلػا الع ػررة نقػ عػن
الشيخ الصػدوؽ ادتمرلػه أف يوػوف موسػى بػن ع ػد اؼبلػا سػو موسػى بػن ع ػد هللا ال عػ ذادػه وأنػه دل
يشرب ال ي ُب ديرده إال ع دمر أدبر اػبلين اؼبتوت الع رس مع إبراسيم جمللػ القمػرر فشػرب معػه

الشػراب! ولػػي لػػدي ر ُب تتػػب رجػػرؿ اغبػػدي إال لبعػ وادػ ٌد قػػرؿ ع ػػه الر ػػر عليػػه السػػبلـ« :اخػػرج
عي لعنك هللا ولعن من ح ّد ك!».
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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إف راوي ال ػعايرة اعبرمع ػ اؼبتص ػ قإلمػػرـ ط ق ػرً لس ػ د رواي ػ ال ػعايرة الػػي أوردسػػر الصػػدوؽ ُب تتربػػه

«عيوف أخبار الرضا» سػو «موسػن بػن عمػراف الناعػي» ،ورةػم أف سػ ا الػراوي ذُتػر ُب تتػرب «مػن
ال حيضػػره الفقيػػو» للصػػدوؽ ،وُب تتػػرب « ػػريب األحكػػاـ» للشػػيخ اللوس ػ ال ػ ي نق ػ الرواي ػ ُب

الواقػػع عػػن «مػػن ال حيضػػره الفقيػػو» قسػػم« :موسػػن بػػن عبػػد هللا الناعػػي» إال أف الظػػرسر أهنمػػر (أي
موسى بن عمراف وموسى بن ع د هللا) ش ص وادد وقد نشػف االشػت ر ُب تتربػ اظبهمػر لوػوف لنظػ
ع د هللا وعمراف ُب رسم اػب الووُب متلربقرف.
سػ ا رةػػم أف تػبلً مػػن «موسػػى بػػن عمػراف ال عػ » و«موسػػى بػػن ع ػػد هللا ال عػ » ؾبهػػوؿ ُب
تتػػب الرجػػرؿ ولوػػن س ػػرؾ ق ػرائن دػػدؿ أف ال ػراوي سػػو ُب الواقػػع «موسػػى بػػن عم ػراف ال ع ػ » ال ػ ي
قرل ع ه تتب الرجرؿ مر يل :
أ) موسى بن عمراف ال ع بن أخ اغبسني بن يعيد الػ ي وحػنته تتػب الرجػرؿ غنػه مػن الةػبلة
وموسػػى بػػن عمػراف يسػ د رواايدػػه إذل ابػػن يعيػػد ،وؼبػػر ترنػ الػعايرة اعبرمعػ الو ػ ة فبلػػو ًة ةلػواً ف سػ تهر
ؼبوسى بن عمراف حهيه ٌ.
ب) اغبسػني بػن يعيػػد عُػ ىد مػن أحػػهرب الر ػر عليػه السػػبلـ ُب دػني تػرف ابػػن أخيػه :موسػى بػػن
عمراف معرحراً غببرة اإلمرـ عل ّ اؽبردي عليه السبلـ.
ج) إف ؼبوسػػى بػػن عم ػراف عدي ػ ٌد مػػن مأل ػ دلػػا األدردي ػ قبػػد مبػػرذج ع هػػر ُب تتػػرب «تمػػرؿ
الدين وسبرـ ال عم » للشيخ الصدوؽ.
وعلى ت درؿ فممر ال ريب فيه أف دلا العايرة من اخػتبلؽ وو ػع الةػبلة واؼبشػرتني تمػر دػدؿ
على ذلا ع رراهتر ودأل ته غفب برسرف.
وال شػػا أف «موسػػى بػػن عمػراف ال عػ » راوي سػ الػعايرة اعبرمعػ الو ػ ة مػػن الةػػبلة فرائهػ
الةلػػو دُ ْشػػتَ ُّم بشػػدة مػػن معظػػم رواايدػػه الػػي جػػر ت ُب تتػػب األخ ػػرر مألػ الروايػ الترليػ الػػي رواسػػر ذلػػا
الش ص عن عمه اغبسني بن يعيد ،وأخرجهر الصدوؽ ُب تتربه «التوحيد» (صٗ٘ٔ ،ط ع بوم ):

«ددين ر عل بن أضبد بن دمحم بن عمراف الدقرؽ رضبه هللا قرؿ ددين ر دمحم بن جعنر الووُب قػرؿ دػدين ر
موسى بن عمراف ال ع الووُب عن عمه اغبسني بن يعيد عن عل بن اغبسني عمػن ددينػه عػن ع ػد
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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الرضبن بن تأل عن أيب ع د هللا عليه السبلـ قرؿ :إف أم اؼبلم ني عليػه السػبلـ قػرؿ :أ علػم هللا وأ
قلب هللا الواعي ولساف هللا الناطا وعني هللا وجنب هللا وأ يد هللا!».
وإن ػػر علػػى يقػػني ال ىبرللػػه ذرة شػػا أنػػه ال يبوػػن ألمػ اؼبػػلم ني ومػػوذل اؼبودػػدين أف هبػػري مألػ
دلا األلنرظ اؼبةرلي على لسرنه!.
وُب الوترب ذاده (صٔ )ٕٜددي آخر عن ننػ ذلػا الػراوي ،دصػديقه دبألربػ دوػ يب ن ػوة
رسوؿ هللا ألنه ي سب إذل رسوؿ هللا تبلمرً عن طلوع الشم وةروهبر يبػها م ػه تػ دلميػ مدرسػ ٍ
ُب اؼبردل االبتدائي !!
إف قرا ة مأل س المجسرت د ني بو وح أف الةبلة ترنوا إمر ضبقى أو من أسوأ أعدا اإلسبلـ!.
واػببلح ػ  ،إف رواة دلػػا ال ػعايرة إمػػر ػػعنر أو ؾبهولػػوف أو ة ػ موجػػودين!! فس ػ دسر  -خبلف ػرً
لػػدعوى مػػن يصػػههه  -لػػي حػػهيهرً أبػػداً ،وأمػػر قػػوؽبم إهنػػر مػػن أحػػح ال ػعايرات في ل ػ عليػػه َمألَػ ُ
«األعور بني عميرف»!!.
أمػػر مػػن انديػ اؼبعػػت فردبػػر دوػػوف سػ الػعايرة مػػن وجهػ نظػػر الةػػبلة قمػ ُب ال بلةػ  ،ألف بعػ
ػردي مػلمن
فقراهتر دُشتم م ه رائهػ الشػرؾ والةلػو بلػه الشػرؾ الصػريح ،وال يبوػن إلمػرـ وال دػىت لنػرد ع ٍّ
قهلل واليوـ اآلخر وشريع اإلسبلـ اغب ّق أف هبري على لسرنه مألػ دلػا اعبمػ معتقػداً دببػموهنر .فػرهلل
ِ
ػك ِم ْػن
ػاب)) (الرعػد )ٗٓ/والقرئػ َ ..(( :مػا َعلَْي َ
دعرذل سو القرئ (( :فَِ َّينَا َعلَْي َ
س ُ
ك الْػبَ َغُ َو َعلَْيػنَػا ا ْغب َ
ٍ
ِ
ِح ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
سػ ػػابَػ ُه ْم))
سػػػاهبم ّمػ ػػن َ ػ ػ ْػيء( ))...األنع ػػرـ ،)ٕ٘/والقرئػ ػ (( :إ َّف إلَْيػنَ ػػا إ َايبَػ ُهػ ػ ْػمُ .مثَّ إ َّف َعلَْيػنَػ ػػا ح َ
َ
(الةرشي  ،)ٕٙ - ٕ٘/ولون دلا العايرة دقوؿ« :إايب اػبلا إليكم وحساهبم عليكم»!!
وهللا دعرذل يقوؿ(( :وأَ ْ رقَ ِ
ض بِنُوِر َرِّهبَا)) (العمر )ٜٙ/ولون دلا العايرة دقوؿ:
ت ْاأل َْر ُ
َ َ

«أ رقت األرض بنوركم»!

فوفف دلا النقرات مػن الػعايرة ذبعػ أئمػ اؽبػدى علػيهم السػبلـ آؽبػ العػردل وأرقب العػرؼبني فهػ
شرؾ أو ح من ذلا؟!
س رؾ ٌ
وقػد استشػػهد آيػ هللا العظمػػى (!) أبػػو النبػ ال ػوي بروايػ ُب أحػػوؿ الوػػرُب /تتػػرب التوديػػد،
قب ال وادر ،نَػ َقلَ ْ عن دبرة الصردؽ عليه السبلـ قوله:
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ِ
ادهِ ولِسانَو ِ
الناط َا يف َخل ِْق ِو ،وي َدهُ الب ِ
« َّ
اسػيَةَ َعلَػن
وج َعلَنا َع ْيػنَوُ يف عبَ ِ َ َ ُ
إف هللاَ َخلَ َقنَا َ
َ َ
وص َّوَر َ ،
ِعب ِ
ادهِ»!..
َ
وس الع ررات دون وددسر دليبلً على بلبلف س الرواي دػىت لػو فر ػ ر أف سػ دسر حػهيح،
ألف سػ ا اؼبػ ـبػػرل للقػػرآف واإليبػػرف وؾبػ ٍ
ػرؼ للعقػ والوجػداف ،فويػ إذا تػػرف سػ دسر أيبػرً ػػعينرً
ٌ

ؾبرد وجود ددي ُب تتػرب «الكايف» ال يػدؿ قلبػرورة علػى حػهته ،فومػر
متهرفترً ،ومن اؼبعلوـ أف ّ
قل ر سربقرً إنه من أح  ٔٙأل ددي ٍ ذترسر الورُب ،أق ّ من عُ ْش ِرَسر َسَ ُد ُ حهيح.
فل ظر اآلف ُب س د الرواي األخ ة:
الػ ػراوي األوؿ «ا ب ػػن إظباعيػ ػػل» :أورد اؼبرمق ػػر ُب د ق ػػيح اؼبق ػػرؿ (جٕ/صُٕ )ٛب القس ػػم

الألر واعترب من اجملهولني .وس ا قد روى دديأله عن «اغبسني بػن اغبسػن» وسػو أيبػرً ط قػرً ؼبػر ذتػر

اؼبرمقػر قػ د قػيح اؼبقػػرؿ (جٔ/صٓٗ) ؾبهػوؿ ومهمػػلٍ .ب سػ ا األخػ روى دديألػػه عػن «بكػػر بػن

صاحل» ال ي قرؿ ع ه ابن الةبػرئري« :ضػعي جػداً كثػري التفػرد ابلغرائػب»!! وقػرؿ ع ػه ال جرشػ

ضػػبّة ضػػعي » .وقػػرؿ ع ػػه العبلم ػ
(رجػػرؿ ال جرشػ  ،صٗ« :)ٛبكػػر بػػن صػػاحل ال ػرازي مػػوىل بػػي ُ

اغبل ػ ُب اػببلح ػ (ص« :)ٕٓٛضػػعي ٌ جػػداً كثػػري التفػػرد ابلغرائػػب» .وأورد ابػػن داوود ُب القسػػم
الألر من رجرله اؼب صص لل ق البعنر و ّعنه (رجرؿ ابن داوود/صٕٖٗ) .واعتػرب ُب «الػوجيعة»
عينرً أو مشمجترً بني البعي واجملهوؿ ،وأمر اؼبرمقر فقرؿ ع ه ُب د قيح اؼبقرؿ« :يسقط كػل روايػة

لبكر بن صاحل».

واألخػ روى اغبػػدي عػن «ىيػػثم بػػن عبػػد هللا» وسػو ؾبهػػوؿ اغبػرؿ ُب تتػػب الرجػرؿ ،وسػػو عػػن
«مرواف بػن صػباح» الػ ي ال ذتػر لػه وال أينػر ُب تتػب الرجػرؿ ،وسػو الػ ي و ػع دلػا الروايػ ولنقهػر
علػػى لسػػرف دبػػرة الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ أو أف الػػرواة ال ػ ين ق لػػه سػػم ال ػ ين اختلق ػوا س ػ ا ال ػراوي مػػن
أسرسه واختلقوا الرواي الي رووسر ع ه!!
فهػ ػ الروايػ ػ س ػػرقل م ػػن االعت ػػرر ومنب ػػود الوػ ػ ب إذل درجػ ػ أف العبلمػ ػ اجمللسػ ػ دو ػػم

ببػػعنهر ُب تتربػػه «مػػرآة العقػػوؿ» (جٔ/ص .)ٜٙورةػػم تػ ذلػػا اسػػت د إليهػػر آيػ هللا ال ػػوي ليأل ػ

عقيػػدة قطل ػ قالسػػت رد إذل رواي ػ قطل ػ مو وب ػ ـبُْتَػلَق ػ بػػععم أف عقيددػػه الػػي ي شػػر هبػػر مسػػت دة إذل
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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ِ
ِ
اط ػ ػ ِ
ػل َك ػ ػػا َف َزُىوقػ ػ ػاً))
اغبػ ػػدي الص ػ ػػهيح! وهللا يقػ ػػوؿَ (( :وقُػ ػ ْػل َج ػ ػ َ
ػل إ َّف الْبَاط ػ ػ َ
ػاء اغبَػ ػػا َوَزَى ػ ػ َػا الْبَ ُ
(اإلسرا .)ٛٔ/
ٍب أراد دبرة آي هللا (!) أبو النب ال وي أف يدعم أقرويله برواي أخرى فته ل ونقػ دػديألرً
م ػػن تت ػػرب «اػبػ ػرائج واعبػ ػرائح» للراون ػػدي (جٕ/صٕٕ - )ٙوس ػػو تت ػػرب مش ػػهوف غمأل ػػرؿ دل ػػا
اؼبلرلب ال رطل  -جر فيهر:
«ومنها أف داود الرقػي قػاؿ كنػت عنػد أيب عبػد هللا عليػه السػبلـ فقػاؿ يل :مػا يل أرى لونػك
ػيم وقػػد ممػػت بركػػوب البحػػر إىل السػػند إلتيػػاف أخػػي ف ػ ف!
متغػرياً؟ قلػػت :ػ ّػريه َديْػ ٌن فػ ٌ
ػادح عظػ ٌ

ق ػػاؿ :إذا ػػئت فافع ػػل .قل ػػت :ت ػػروعي عن ػػو أى ػػواؿ البح ػػر وزالزل ػػو .فق ػػاؿ :اي داود! إف ال ػػري
حيفظك يف ال ىو حافظك يف البحػر ،اي داود! لػوال اظبػي وروحػي ؼبػا اطػردت األهنػار وال أينعػت

اخضرت األ ةار!.».
الثمار وال
َّ
س ا مع أف «داود بن كثػري الرقػي» سػ ا قػرؿ ع ػه اؼبامقػاي ُب تتربػه «تنقػيح اؼبقػاؿ»  -الػ ي
ٍ
دعميد لتله ت الرجرؿ سيئ السمع !  -ومػع ذلػا قػرؿ ع ػه:
ي دو وتفنه مر أُل إال ليووف ةُ ْس
«قاؿ بن الغضائري :داوود بن كثري الرقي موىل بي أسد يػروي عػن أيب عبػد هللا عليػه السػبلـ ،إنػو
كاف فاسد اؼبرىب ضعي الرواية ال يُلتفت إليو».
وق ػػد أيىػػد اؼبرد ػػوـ ال جرش ػ مقول ػ اؼبرد ػػوـ الةب ػػرئري ونق ػ ع ػػن أضب ػػد ب ػػن ع ػػد الواد ػػد قول ػػه:

«داوود بن كثري الرقي يُ َك َّػل أاب خالػد وىػو يُ َك َّػل أاب سػليماف ،ضػعي جػداً والغػ ة يػرووف عنػو»

قل  :وي دو أف آي هللا حرد ر واد ٌد م هم!

وقرؿ أضبد بن ع د الوادد« :قَ َّل ما رأيت منو حديثاً سديداً» (رجرؿ ال جرش /ص.)ٜٔٔ
وقرؿ أبو عمرو الوش « :ويركر الغػ ة إنػو كػاف مػن أركػاهنم ،ويُػروى عنػو اؼبنػاكري مػن الغلػو

وتُنسب إليو أقواؽبم».

اػبرص بل ق البعنر واجملهولني (صٕ٘ٗ) واعتػرب
وأورد ابن داوود ُب رجالو ُب القسم الألر
ّ

فرسد اؼب سب ،وت لا اعترب م مصلنى ُب «نقد الرجاؿ» «ضعيفاً جداً وأف الغ ة يرووف عنو»
و...و...اخل
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أج مأل سلال الةبلة النرسدين سم مست د ةبلة زمرن ر الػ ين يسػت رجوف مػن ُصبَلِ ِهػم اؼبو وبػ
اؼب ورة اؼبةرلي مئ شرؾ حريح ويدعوف ال رس إليه!.
لػ ِ
ػفت اآلف إذل س ػػرئر صبػ ػ الػ ػعايرة اعبرمعػ ػ ال ػػي اس ػػت د إليه ػػر آيػ ػ هللا ال ػػوي ُب تترب ػػه ليأل ػ ػ
بلالده:
أدد فقرات العايرات الي ادتج هبر آي هللا العظمى (!) س ا س الع ررة الي نقل رسر مراراً خلرقً
ألم اؼبلم ني عليه السبلـ« :الس ـ عليك اي عني هللا الناظرة ويده الباسية» ،وسػ اعبملػ ذترسػر
العبلمػ اجمللسػ ُب مو ػػعني مػػن «حبػػار األنػػوار» ُب زايرة أمػ اؼبػػلم ني :اؼبو ػػع األوؿ ُب الػعايرة الػػي
نقلهر العبلم اجمللس عن اؼبردوـ الشيخ اؼبنيد وربعه ُب لنظهر قرئبلً« :إنػو أسػبا وأو ػا!» ،ففوردسػر
بدوف س د عن اإلمرـ الصردؽ عليه السبلـ تمر يل  ،قرؿ:

«أقػػوؿ أورد الشػػيخ اؼبنيػػد رضب ػه هللا س ػ ال ػعايرة غدر دةي ػ مػػع زايدات ف ت ػػع لنظػػه ألنػػه أس ػ

وأوين قرؿ رضبه هللا دتم يف ذكر زايرة موال أيب اغبسن أمري اؼبؤمنني وأيب عبد هللا اغبسني صلوات
هللا عليهما صبيعاً وىي مروية عن أيب عبد هللا عليػه السػبلـ :إذا أردت ذلػك فقػ متوجهػاً إىل قػ

أمػػري اؼبػػؤمنني صػػلوات هللا عليػػو وقػػل ...:الس ػ ـ علػػن مػػوال أمػػري اؼبػػؤمنني علػػي بػػن أيب طالػػب

صاحب السوابا واؼبناقب والنةدة...
(إذل قولػػه) :الس ػ ـ عليػػك اي أمػػري اؼبػػؤمنني ويعسػػوب الػػدين وقائػػد الغػػر احملةلػػني الس ػ ـ
عليك اي ابب هللا الس ـ عليػك اي عػني هللا النػاظرة ويػده الباسػية وأذنػو الواعيػة وحكمتػو البالغػة
ونعمتو السػابغة السػ ـ علػن قسػيم اعبنػة والنػار السػ ـ علػن نعمػة هللا علػن األبػرار ونقمتػو علػن
ػب علػػن الق ػ ف َقبِّ ْل ػوُ وقُػ ْل :س ػ ـ هللا وس ػ ـ م ئكتػػو اؼبقػػربني واؼبس ػلمني لػػك
الفةػػار ...مث انكػ ْ
بقلوهبم اي أمري اؼبؤمنني ....إذل آخر اغبدي بلوله.)ٔ(»..
حػلىى هللاُ َعلَيػػه
واؼبو ػع اآلخػر ُب الػعايرة اػبرحػ بيػػوـ  ٔٚربيػع األوؿ أي يػوـ والدة رسػوؿ هللا ( َ
َوآلِِه) والي نقلهر أيبرً عن الشيخ اؼبنيد وآخرين ببل س ٍد أيبرً عػن دبػرة الصػردؽ عليػه السػبلـ تمػر
يل  ،قرؿ:
(ٔ) انظر الرواي بلوؽبر ُب «حبرر األنوار» للمجلس  :ج/ٜٚصٖ٘ٓ  ،ٖٓٛ -من الل ع اعبديدة.
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صػلَّن هللاُ َعلَيػػو
«ومنهػا زايرة يػػوـ السػابع عشػػر مػن ػػهر ربيػع األوؿ وىػػو يػوـ مولػػد النػب ( َ
ِِ
ي أف
َوآلػػو) ..قػػاؿ الشػػيخ اؼبفيػػد والشػػهيد والسػػيد ابػػن طػػاوس يف كتػػاب اإلقبػػاؿ أصبعػػني ُر ِو َ
جعفر بن ا الصادؽ عليػه السػبلـ زار أمػري اؼبػؤمنني صػلوات هللا عليػو يف ىػرا اليػوـ هبػره الػزايرة
وعلَّمها حملمد بن مسلم الثقفي فقاؿ:
أتيت مشه َد أمري اؼبؤمنني صلوات هللا عليو فا تسػل للػزايرة والػبس أنظػ
إذا َ

يابػك و ػم

يئا من الييب وعليك السكينة والوقػار فػِذا وصػلت إىل ابب السػ ـ فاسػتقبل القبلػة وكػ هللا
ػػني تكبػػرية وقػػل الس ػ ـ علػػن رسػػوؿ هللا الس ػ ـ علػػن خػػرية هللا الس ػ ـ علػػن البشػػري النػػرير

السراج اؼبنري ورضبة هللا وبركاتو الس ـ علن اليهر الياىر الس ـ علن العلم الزاىر الس ـ علػن
اؼبنصػػور اؼبؤيػػد الس ػ ـ علػػن أيب القاسػػم ا ورضبػػة هللا وبركاتػػو الس ػ ـ علػػن أنبيػػاء هللا اؼبرسػػلني
وعباد هللا الصاغبني الس ـ علن م ئكة هللا اغبافني هبرا اغبرـ وهبرا الضريح ال ئرين بو.
مث ادف مػػن الق ػ وقػػل :الس ػ ـ عليػػك اي وصػػي األوصػػياء الس ػ ـ عليػػك اي عمػػاد األتقيػػاء
الس ـ عليك اي ويل األولياء ...الس ـ عليك اي صاحب اغبوض وحامل اللواء الس ـ عليك اي
قسيم اعبنة.....
(دىت يص بعد زايرة طويل من عدة حنهرت إذل أف يقوؿ):
ك تَ ْس ػ َم ُع َك ِم ػي َوتَ ْش ػ َه ُد َم َق ػ ِامي[ ...إذل آخػػر
ػب َعلػػن ال َق ػ ْ فَػ َقبِّ ْل ػوُ وقُ ػ ْل أ ْ ػ َه ُد أنَّػ َ
مث انكػ ّ
(ٔ)
العايرة».]..
وسػ النقػػرة األخػ ة قلػ ات مػػن النقػرات الػػي أتألػػر آيػ هللا ال ػػوي االسػػت رد إليهػػر واالستشػػهرد
ػب علػػى القػػرب فَػ َقِّْلػػهُ» تلمػ َ « :وقَػػاؿ ٍَ»
هبػػر ،خر ى
حػ ً أنػػه قػػد جػػر ُب بعػ ال سػػخ بعػػد صبلػ «ٍب ان َوػ ْ

بدالً من تلم « َوقُ ْل» أي بصية فع اؼبر بدال من فع األمر ،فبر هبع الع ررة السربق تلهر دُػ ْق َػرأُ
ػاؿ :أ ْ ػ َه ُد
ػب علػن القػ ِ فَػ َق ػبَّػلَوُ وق َ
على أهنر من فع اإلمرـ الصردؽ عليه السبلـ ننسه أي «مث اِنْ َك َّ
ك تَ ْس َم ُع َك ِمي َوتَ ْش َه ُد َم َق ِامي!».
أنَّ َ
وسوا ً ترف اإلمرـ الصردؽ سو ال ي أدى العايرة قلصورة اؼب تورة أو أنه علّمهر حملمػد بػن مسػلم
(ٔ) انظر العايرة بلوؽبر ُب «حبرر األنوار» للمجلس  :ج/ٜٚصٖ ،ٖٚ٘ - ٖٚمن الل ع اعبديدة.
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ػدجرلوف ونسػ وسر إذل
أو ة وأمر غدائهر بتلا الصورة ،فبل ريػب أهنػر روايػ مو ػوع افمجاسػر الةػبلة ال ّ
دبرة الصردؽ عليه السبلـ ،س ا رةم أف الشػيخ اؼبنيػد والسػيد ابػن طػرووس وأمألرؽبمػر رووسػر ،والػدلي
على مر نقوؿ مر يل :
أوالً :تمػػر الدظ ػػر ال يوج ػػد لتل ػػا ال ػػرواايت س ػ د إذل اإلمػػرـ الص ػػردؽ علي ػػه الس ػػبلـ أح ػبلً ب ػ
ِ
ي) ،ف ػػاذا ترنػ ػ الػ ػعايرات ال ػػي ؽب ػػر سػ ػ د س ػػرقل ألف ُب معظ ػػم
نُسػ ػَ ْ إلي ػػه ب ػػدوف سػ ػ د بع ػػرر ( َوُر ِو َ
أسرنيدسر عنر وةبلة فمر قلا بتلا الي لي ؽبر س ٌد أحبلً؟
َثنيرً :إف قص ؾب اإلمرـ الصردؽ عليه السبلـ لعايرة أم اؼبلم ني عليه السبلـ ليسػ ُم َسػلىم
ررىبيرً تمر سيفٌب بيرنه قري رً.
َثلألرً :إف س رؾ اختبلفرت تأل ة ُب قص ؾب دبػرة الصػردؽ عليػه السػبلـ إذل الووفػ ُب عهػد
اػبلين ػ أبػػو جعنػػر اؼب صػػور الػػدوانيق ل ػعايرة أم ػ اؼبػػلم ني عل ػ عليػػه السػػبلـ ،فمػػرةً د سػػب القص ػ إذل

اعبمػػاؿ» وأخػػرى إذل «يػػونس بػػن ظبيػػاف» وأديػػرانً د سػػب إذل «اؼبعلّػػن بػػن خنػػيس» الػ ي
«صػػفواف ّ
قت على يد داوود بن عل عرـ ٕٖٔ سػ ؽ أي ق أف يص أبو جعنر اؼب صور إذل مس د اػببلف !.
وبع

سلال الرواة مأل «يونس بن ظبياف» و«اؼبعلّن بن خنيس» درؽبم وخػيم إذل درجػ أهنػم

لو شهدوا على أمر وا ح و وح ال هرر ؼبر أمون الألقػ بشػهردهتم ،وقػد سػ وبي ػر دػرؿ األوؿ م همػر

وسيفٌب بيرف درؿ الألر أي «اؼبعلّن بن خنيس» (ٔ) إف شر هللا.

رابعرً :إف قص زايرة الصردؽ عليه السبلـ لقػرب أمػ اؼبػلم ني عليػه السػبلـ ال ذتػر ؽبػر ُب الوتػب
اؼبوينوق ػ واؼبشػػهورة ،ل ػ ا قبػػد اؼبردػػوـ اجمللس ػ يرويهػػر ُب اجمللػػد ٕٕ مػػن حبػػرر األن ػوار قلصػػورة الترلي ػ :

(ٔ) لقد نس اؼبردوـ قلمداراف وسق من قلمه بيرف درؿ «اؼبعلى بن خ ي » س ا ل ا ن ي ه فيمر يل :
قرؿ ال جرش ع ه أنه عي ال ينق فيه وقرؿ الةبرئري ع ه بعد أف بني أنه ترف مد ًة من أد رع ش ص م هرؼ ت اب سو
«اؼبة ة بن سعيد» :يروي ع ه الةبلة وال أين ُب دديأله.
وجر ُب رجرؿ الوش حنه ٖٕٔ أف «اؼبعلّى» ترف يَعتَِ ُرب األوحير ترألن ير وأف اإلمرـ الصردؽ أضهر برا ده من أمألرؿ
أحهرب س الدعروي .تمر عّنه العبلم اغبل ّ .
نعم س رؾ أفراد ةبلة و عنر مأل «ع د هللا بن ع د الرضبن األحم اؼبسمع » نقلوا ل ر رواايت ُب مدده والأل ر عليه ولو هر ال
يُوين هبر خرح أف صبهور علمر الرجرؿ ادنقوا على أف اعبرح مق ّدـ على التعدي ( .الربقع )
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ي(ٔ)] ذتػر النقيػه حػن الػدين ابػن معػداف ُب مػعار فقيه ػر دمحم بػن علػ بػن النبػ وتػرف
«[فَػ ْر َد ُ الةَػ ِر ّ

ت س العايرة من تتػب عمػومي! وترنػ خبػ عمػ اغبسػني بػن
ينق ً عي رً حهيح االعتقرد قرؿ :أخ ُ
النب  ،قرؿ :ددينع اغبسني بن دمحم بن مصعب وأخرب زيد بن عل بن دمحم بن يعقوب عن اغبسػني
بن دمحم بن مصعب عن ابن أيب اػبلرب عن حنواف بن وبىي عػن صػفواف اعبمػاؿ أنػو قػاؿ :خرجػت

مع الصادؽ عليه السبلـ من اؼبدينة أريد الكوفة فلمػا جػز ابغبػرية قػاؿ :اي صػفواف! قلػت :لبيػك
اي ابن رسوؿ هللا! قػاؿ :زبػرج اؼبيػااي إىل القػائم وحػد اليريػا إىل الغػري .قػاؿ صػفواف:فلمػا صػر
إىل قائم الغري أخرج ر اء معو دقيقاً قد عمل من الكنبار مث أبعد من القائم مغرابً خين كثػرية مث
مػد ذلػك الر ػػاء حػىت إذا انتهػن إىل آخػػره وقػ مث ضػػرب بيػده إىل األرض فػأخرج منهػػا كفػاً مػػن

تػراب فشػمو مليػاً ،مث أقبػل ديشػػي حػىت وقػ علػن موضػػع القػ اْلف ،مث ضػػرب بيػده اؼبباركػػة إىل
الرتبػػة فقػػبر منهػػا قبضػػة مث مشَّهػػا مث ػػها ػػهقة حػػىت ظننػػت أنػػو فػػارؽ الػػدنيا ،فلمػػا أفػػاؽ قػػاؿ:

ىاىنا وهللا مشهد أمري اؼبؤمنني عليه السبلـ»(ٕ).

فمأل ػ س ػ الرواي ػ اؼب قول ػ ع ػػن تت ػ ٍ
ػرب ؾبه ػػوؿ ال يبو ػػن أف دو ػػوف موينوق ػ ً معتم ػػد ًة ل ػػدى الع ػػرـ
واػبرص!.
وتػ ػ لا قب ػػد ُب تت ػػرب «كام ػػل ال ػػزايرات» (ص  )ٖٚالروايػ ػ الترليػ ػ « :وعن ػػو ع ػػن ا ب ػػن
اغبسني عن اغبةاؿ عن صػفواف بػن مهػراف عػن أيب عبػد هللا عليػه السػبلـ قػاؿ :سػألتو عػن موضػع
ق أمري اؼبؤمنني عليه السػبلـ؟ قاؿ :فوص يل موضعو حيث دكادؾ اؼبيػل ،قػاؿ :فأتيتػو فصػليت
عنػػده ،مث عػػدت إىل أيب عبػػد هللا عليػػه السػػبلـ مػػن قابػػل ،فأخ تػػو بػػرىايب وص ػ يت عنػػده ،فقػػاؿ:
ت عشرين سنةً أصلِّي عنده!»
أصبت .فَ َم َكثْ ُ
َ
فػػاذا تػػرف حػػنواف قػػد ذسػػب مػػع اإلمػػرـ الصػػردؽ إذل ال ج ػ ورأى القػػرب  -تمػػر ُب الرواي ػ ق ػ
داع أف يوتن مدة عشرين عرمرً بتلا العبلم الي أعلرسر إاي دبرة اإلمػرـ
األخ ة  -دل يون س رؾ ٍ
ِ
ع ،اسم مو ع ُب ال ج  ،يػُ ْعتَػ َق ُد أف قرب أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ يقع فيه ،وسو ال ي قرـ عليه
(ٔ) الةَ ِر ُّ
ي على وزف الةَ ّ
البريح اؼبوجود اليوـ( .اؼبمججم)
ي ُب
(ٕ) حبرر األنوار للعبلم اجمللس  ،ج/ٜٚصٖٕ٘ ( .ٕٖٙ -من الل ع اعبديدة) .والرواي موجودة ُب تترب «فَػ ْر َد ُ الةَ ِر ِّ
دعيني قرب أم اؼبلم ني عل ّ » أتلي السيد ع د الورل بن طرووس اغبسع (ت ٖ ٜٙسػ ؽ)
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ويعتربسر دليبلً على حه اتتشرفه؟
وؼبػػر تػػرف اإلمػػرـ الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ  -تمػػر سػػو معػػروؼ قلتػػرريخ  -دل أيت إذل بةػػداد إال ُب
ِ
رل اػببلفػ عػرـ  ٖٔٙس ػ ؽ ،فػاذا فر ػ ر أف اػبلينػ أدبػر إليػه
عهد خبلف أيب جعنر اؼب صور ال ي َو َ
دبرة الصردؽ ُب أوؿ س من خبلفتػه (مػع أف األمػر لػي تػ لا ،بػ الصػردؽ جػر إذل بةػداد بعػد
فػػمجة مػػن خبلف ػ اؼب صػػور) ونظ ػراً إذل أف وفػػرة اإلمػػرـ ترن ػ عػػرـ ٔٗٛسػ ػ ؽ فن ػ س ػ اغبػػرؿ النرح ػ
الػػعمع بػػني قػػدوـ اإلمػػرـ إذل الووف ػ ووفردػػه أتألػػر أيب ػرً مػػن ٕٔ س ػ  ،مػػع أف حػػنواف تػػرف يػػعور دلػػا
ال قع الي بي هر له اإلمرـ عشرين عرمرً أي شبرف س وات إ رفي أيبرً بعػد زايرة حػنواف ؽبػر مػع اإلمػرـ،
ب من أسرسهر.
فاذف قص ؾب اإلمرـ الصردؽ مع حنواف ت ٌ
خرمسرً :لقد ترف مو ع قرب أم اؼبلم ني عليه السبلـ دىت زمرف اإلمرـ الصردؽ أمراً ـبتَػلَنػرً فيػه
بني الشيع  ،ف عبػهم تػرف يعتقػد أف عليّػرً ُدفػن ُب مسػجد الووفػ  ،وآخػروف أنػه دفػن ُب قصػر اإلمػررة،
ُب دني ترف فري َثل ٌ يرى أنه ُدفن ُب بيتػه ،وتػرف فريػ ٌ راب ٌػع يػرى مػر دقػوؿ بػه روايػ حػنواف .وس ػرؾ
رواايت عديػدة د ػني وجػود سػ ا االخػتبلؼ ُب مو ػع قػرب عليػه السػبلـ بػني الشػيع  ،م هػر مػألبلً الروايػ
ِ
ي»(ٔ) ُب تتربه «قرب اإلسناد»:
الترلي الي رواسر «عبد هللا بن جعفراغب ْم َِري ّ
«عن ابن عيسن عن البزنيي قاؿ سألت الرضػا عليػه السػبلـ عػن قػ أمػري اؼبػؤمنني؟ فقػاؿ:
ما ظبعت من أ ياخك؟ فقلت لو :حد نا صػفواف بػن مهػراف عػن جػدؾ أنػو دفػن بنةػ الكوفػة،
ػت
ورواه بعػر أصػحابنا عػن يػػونس بػن ظبيػاف دبثػػل ىػرا .فقػاؿ (اإلمػاـ الرضػػا عليػه السػبلـ) :ظبعػ ُ
منػػو يػػركر أنػػو دفػػن يف مسػػةدكم ابلكوفػػة .فقلػػت لػػو :جعلػػت فػػداؾ! أيػػش ؼبػػن صػػلن فيػػو مػػن
الفضػػل؟ فقػػاؿ :كػػاف جعفػػر (الصػػادؽ) عليػػه السػػبلـ يقػػوؿ :لػػو مػػن الفضػػل ػ ث م ػرار ىكػػرا
(ٔ) سو أبو الع رس ع د هللا بن جعنر بن اغبسني اغبم ي القم  ،من أحهرب اإلمرـ اغبسن العسوري عليه السبلـ ومن النقهر
ورواة اغبدي الو رر ع د الشيع اإلمرمي ُبالقرف الألرل اؽبجري ،ترن له مورد رت مع اإلمرمني اؽبردي والعسوري،
ويتمتع بش صي رفيع بني علمر الشيع وفقهرئهم الو رر ،فلقد أطرا الشيخ الصدوؽ َب مشي «من ال وببر النقيه»
وال جرش ُب «الرجرؿ» فوحنر قلنقرس والوَثق بني الرواة ُب مدي قم ،ويػُ َع ُّد من أسرد ة الوليع ال ررزين وقد اعتمد عليه
مروايده ترلصدوؽ ُب «النقيه»
تأل اً ُب تتربه «الورُب» ،تمر اعتمد سرئر علمر الشيع الو رر ُب موسوعرهتم الروائي على ى
و«اػبصرؿ» واللوس ُب «الته يب» واللربس ُب «موررـاألخبلؽ» واجمللس ُب «ال هرر» واغبر العرمل ُب «وسرئ
الشيع » ،ودل يُعرؼ رريخ والدده ووفرده واؼبعروؼ أنه دخ الووف وددث علمر سر دوارلٕٓٚسػ( .اؼبمججم).
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وىكرا ...اغبدي »(ٔ).
قل ُ  :من سو اؼبراد قلبم ُب قوؿ اإلمرـ الر ر «ظبع م ه»؟ يرى بعبػهم أف البػم يرجػع
إذل جػ ِّد اإلمػػرـ الصػػردؽ ،لوػػن سػ ا بعيػ ٌد جػػداً ألف اإلمػػرـ الر ػػر ولػػد عػػرـ  ٔٗٛس ػ ؽ أي ُب الس ػ
الي دُوُب فيهر اإلمرـ الصردؽ عليه السبلـ أو ق لهر بعرـ ،فويػ دسػت لػه أف يسػمع ذلػا م ػه؟! .لػ ا
االدتمرؿ األةلب سو عودة البم إذل «يون بن ض يرف» اؼب تور ق ذلا.
وإليوم رواي ً َثني ً ُب س ا الصدد وردت ُب «كامل الزايرات» دقوؿ:
«دمحم بن أضبد بن عل بن يعقوب عن عل بن اغبسن بن فبرؿ عن أبيه عن اغبسن بن اعبهػم

بن موسػن وتعرضػو ؼبػن َييت قػ أمػري
قرؿ :ذكرت أليب اغبسن (أي اإلمرـ الر ر) عليه السػبلـ حيى َ
اؼبػػؤمنني عليػػه السػػبلـ وأنػػو كػػاف ينػػزؿ موضػػعاً كػػاف يقػػاؿ لػػو الثويػػة يتنػػزه إليػػو أال وقػ أمػػري اؼبػػؤمنني

صلوات هللا عليػو فػوؽ ذلػك قلػي ً وىػو اؼبوضػع الػري روى صػفواف اعبمػاؿ أف أاب عبػد هللا عليػه
السػػبلـ وصػػفو لػػو ،قػػاؿ لػػو فيمػػا ذُكِػ َر :إذا انتهيػػت إىل الغػػري ظهػػر الكوفػػة فاجعلػػو خلػ ظهػػرؾ
وتوجو علن كبو النة وتيػامن قلػي ً فػِذا انتهيػت إىل الػركوات البػير والثنيػة أمامػو فػرلك قػ
أمري اؼبؤمنني عليه السػبلـ ،وأ آتيو كثرياً .ومػن أصػحابنا مػن ال يػرى ذلػك ويقػوؿ ىػو يف اؼبسػةد
فأرد عليهم أبف هللا يكن ليةعل ق أمري اؼبػؤمنني عليػه السػبلـ يف
وبعضهم يقوؿ ىو يف القصرُ ،

ت
ب؟؟ قػاؿ :أنْػ َ
القصر يف منازؿ الظاؼبني و يكن يدفن يف اؼبسةد وىم يريػدوف سػرته فأينػا أَ ْ
صػ َو ُ
ت بقػػوؿ جعفػػر بػػن ا (الصػػادؽ) عليػػه السػػبلـ ،قػػاؿ مث قػػاؿ يل :اي أاب ا! مػػا
ب ِم ْنػوُ أَ َخػ ْر َ
أَ ْ
صػ َو ُ
ت فػػداؾ! أمػػا ذلػػك
أرى أحػػداً مػػن أصػػحابنا يقػػوؿ بقولػػك وال يػػرىب مػػرىبك! فقلػػت :لػػو ُج ِع ْل ػ ُ
ِ
ػؤمن عليػػو فقػػل ذلػػك بتوفيػػا هللا واضبػػده
ػػيء مػػن هللا؟ قػػاؿ :أجػػل إف هللا يوفػػا مػػن يشػػاء ويػ ّ

عليو.».

وعلػػى أي دػػرؿ فمػػن اؼبسػلّم ررىبيػرً أف قػػرب أمػ اؼبػػلم ني علػ ٍّ عليػػه السػػبلـ دل يوػػن معروفػرً علػػى
وجه الدق ُب زمن اإلمػرـ الر ػر عليػه السػبلـ وب ػر ً عليػه فتهديػد مو ػع القػرب ُب زمػن اإلمػرـ الصػردؽ
(ٔ) حبرر األنوار ،ج/ٜٚص .ٕٖٛوروي مأل س الرواي ُب «ترم العايرات» ولنظهر« :أيب عن سعد عن ابن عيسى عن
ال عنل قرؿ سفل الر ر عليه السبلـ فقل أين مو ع قرب أم اؼبلم ني؟ فقرؿ :الةري .فقل له :جعلت فداؾ ،إف بعر
الناس يقوؿ دفن يف الرحبة قاؿ ال ولكن بعر الناس يقوؿ دفن يف اؼبسةد» انظر حبرر األنوار ،ج /ٜٚصٕ٘ٗ.
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عليه السبلـ ال يبون أف يووف حهيهرً.
سردس ػرً :دػػدؿ تتػػب التػػرريخ اؼبوينوق ػ واؼبعتػػربة علػػى أف أوؿ مػػن اتتش ػ قػػرب أم ػ اؼبػػلم ني عليػػه
السبلـ سو اػبلين الع رس سرروف الرشيد ال ي ترف ُب ردلػ حػيد فػرأى ذلػا احملػ فسػفؿ النبلدػني
وأس قدي ال ج ع ه فقرلوا لقد ظبع ر من أقئ ر أف قرب أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ سو ُب مو ع
مر من س ال قع ففمر سرروف ع دئ ٍ أف وبنروا ُب ذلا اؼبو ع فرتتشنوا مورف القرب وب ػوا عليػه ومػن
ِ
رل اػببلفػ عػػرـ ٓ ٔٚس ػ ؽ أي بعػػد دػػوارل عشػرين عرمػرً مػػن ردلػ اإلمػػرـ
اعبػػدير قلػ تر أف سػػرروف َو َ
الصػػردؽ الػػي ترنػ عػػرـ  ٔٗٛس ػ ؽ إ ػػرف ً إذل أن ػػر ال نعلػػم ُب أي سػ مػػن خبلفتػػه اتتشػ سػػرروف
قرب أم اؼبلم ني؟
وأايً ترن ػ اإلجرب ػ فرؼبس ػلّم أنػػه ُب زمػػن دبػػرة الصػػردؽ دل يوػػن س ػػرؾ قػػرب معػػروؼ لعل ػ ٍّ عليػػه
السبلـ فبل ؾبرؿ ألف أيمػر الصػردؽ عليػه السػبلـ «دمحم بػن مسػلم الألقنػ » قلػ سرب إذل زايرة قػرب وأف
يعلّمػػه آداب الػػدخوؿ إذل درمػػه مػػن قب السػػبلـ ،سػ ا مػػع أف قصػ ال ػعايرة الػػي رواسػػر اؼبردػػوـ الشػػيخ
اؼبنيد واآلخػروف دػدؿ علػى أف القػرب تػرف لػه ُب ذلػا اغبػني عػدة أبػواب وأروقػ  ،تمػر أنػه جػر ُب دلػا
الػػرواايت أنػػه أمػػر مرافقػػه قالكب ػػر لتق يػ القػػرب أو أنػػه سػػو ننسػػه اكبػػت وق لػػه سػ ا ُب دػػني أنػػه ُب زمػػن
درب!! وألف د ػ الو ػ ب قص ػ فػػاف رواة قص ػ دلػػا
دبػػرة الصػػردؽ دل يوػػن س ػػرؾ قػػرب أح ػبلً وال ٌ
ال ػعايرة اؼبععوم ػ ةػػرب عػػن ذس ػ هم أنػػه ُب زمػػن دبػػرة الصػػردؽ دل يوػػن س ػػرؾ لقػػرب عل ػ ٍّ أب ػو ٌ
اب وف ػػر ٌ
يح لو ينعلوا فيه ت ا وت ا!!
و رٌ
واػببلح  ،إف س رؾ اختبلفرً ت اً ُب تتب الترريخ دوؿ ؿبػ قػرب علػ ٍّ عليػه السػبلـ وتينيػ دف ػه
إذل درج ال يبون ٍ
ألدد أف هبعـ على وجه اليقني غف اؼبرقد الورئن درليرً ُب ال ج سو قرب دقيق ً.
يقوؿ اغبرف أبو الندا إظبرعي بػن تألػ ُب ررىبػه «البدايػة والنهايػة» (ج/ٚصٖٖٓ)« :ومػا

يعتقػده كثػػري مػػن جهلػة الػػروافر مػػن أف قػ ه دبشػػهد النةػ فػ دليػػل علػػن ذلػك وال أصػػل لػػو،

ويقاؿ إينا ذاؾ ق اؼبغرية بن ػعبة ،حكػاه اػبييػب البغػدادي عػن أيب نعػيم اغبػافب عػن أيب بكػر
اليلحي ،عن ا بن عبد هللا اغبضػرمي اغبػافب ،عػن ميػر أنػو قػاؿ :لػو علمػت الشػيعة قػ ىػرا
الري يعظمونو ابلنة لرصبوه ابغبةارة ،ىرا ق اؼبغرية بن عبة.
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قػػاؿ الواقػػدي :حػػد ي أبػػو بكػػر بػػن عبػػد هللا بػػن أيب سػ ة عػػن إسػػحاؽ بػػن عبػػد هللا بػػن أيب
فػػروة قػػاؿ :سػػألت أاب جعفػػر ا بػػن علػػي البػػاقر كػػم كػػاف سػػن علػػي يػػوـ قتػػل؟ قػػاؿ :ػ اثً وسػػتني

سنة.

قلت :أين دفن؟ قاؿ :دفن ابلكوفة لي وقد ب عن دفنو ،ويف روايػة عػن جعفػر الصػادؽ
أنو كاف عمره شباف وطبسني سػنة ،وقػد قيػل إف عليػاً ُدفِػ َن قبلػي اؼبسػةد اعبػامع مػن الكوفػة .قالػو
الواقدي ،واؼبشهور بدار اإلمارة.
وقػػد حكػػن اػبييػػب البغػػدادي عػػن أيب نعػػيم الفضػػل بػػن دكػػني ،أف اغبسػػن واغبسػػني حػػواله

فػػنق ه إىل اؼبدينػػة فػػدفناه ابلبقيػػع عنػػد ق ػ فاطمػػة ،وقيػػل إهنػػم ؼبػػا ضبلػػوه علػػن البعػػري ضػػل مػػنهم
ميت و يعرفوه دفنوا الصندوؽ دبا فيو
فأخرتو طَ ْيء يظنونو ماالً فلما رأوا أف الري يف الصندوؽ ٌ

ف يعلم أح ٌد أين ق ه ،حكاه اػبييب أيضاً.

وروى اغبافب ابن عساكر عن اغبسن قاؿ :دفنت علياً يف ُح ْة َرةٍ من دور آؿ جعدة.

وعن عبد اؼبلك بن عمري قاؿ :ؼبػا حفػر خالػد بػن عبػد هللا أسػاس دار ابنػو يزيػد اسػتارجوا

ػػيااً مػػدفو ً أبػػير ال ػرأس واللحيػػة كأينػػا دفػػن ابألمػػس ،فَػ َه ػ َّم هللاحراقػػو مث صػػرفو هللا عػػن ذلػػك،

فاستدعن بقباطي فلفو فيها وطيبو وتركو مكانو.

قالوا وذلك اؼبكاف حبراء ابب الوراقني فبا يلي قبلة اؼبسةد يف بيت اسكاؼ وما يكاد يقػر
يف ذلك اؼبوضع أحد إال انتقل منو.
وعن جعفر بن ا الصادؽ :قاؿِ :
ودفِػ َن ابلكوفػة وعُ ِّمػ َي موضػع قػ ه
صلّ َي علن علػ ٍّي لػي ً ُ
ُ
ولكنو عند قصر اإلمارة ».اسػ.
وجػػر ُب رريػػخ «مػػروج الػ سب» للمسػػعودي (الشػػيع ) (جٕ/صٕ)« :وقػػد تنػػوزع يف موضػػع
ق ه؛فمنهم من قاؿ :إنو دفن يف مسةد الكوفة ،ومنهم مػن قػاؿ :بػو ضبػل إىل اؼبدينػة فػدفن عنػد
اعبمل اته ووقػع إىل وادي بيػيء،
ق فاطمة ،ومنهم من قاؿ :إنو ضبل يف اتبوت علن َصبَ ٍل ،وإف
َ
وقد قيل من الوجوه ري ما ذكر .»..
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وُب «اتريخ بغداد» لل ليب ال ةدادي (جٔ/ص ٖٗٔ :)ٖٔ٘ -
سألت أاب جعفر ا بن علي (الباقر) :كػم كػاف
«عن إسحاؽ بن عبد هللا بن أيب فروة قاؿ
ُ
ِ
ِ
ِ
األدمة،
آدـ دي ُد
رجل ُ
علي يوـ قُت َل؟ قاؿ :اثً وستني سنة .قلت :ما كانت صفتو؟ قاؿٌ :
سن ٍّ
قلت :أين دفن؟؟ فقاؿ :ابلكوفة
قيل العينني عظيمهما ،ذو بين ،أصلع ،ىو إىل القصر أقربُ .
لي ًَ ،وقَ ْد عُ ِّم َي َع ِّي َدفْػنُوُ.)ٔ(».
ٍب ُب (جٔ/ص )ٖٔٙمن «اتريخ بغداد» :بس د عن أضبد بن عيسى العلوي قػرؿ دػدينع أيب

ػت أيب عل َّػي بػن أيب طالػب يف حةلػة أو قػاؿ يف
عن أبيه عن جػد «عن اغبسن بن علي قػاؿ :دفن ُ
حةرة من دور آؿ جعدة بن ىبرية».

ٍب ُب (جٔ/ص )ٖٔٚم ػػه أيبػ ػرً...« :ع ػػن أيب ق ب ػػة الرقا ػػي ق ػػاؿ نب ػػأ اغبس ػػن ب ػػن ا

الناعي قاؿ جػاء رجػل إىل ػريك فقػاؿ :أيػن قػ علػي بػن أيب طالػب؟؟ فػأعرض عنػو حػىت سػألو
ث مرات! فقاؿ لو يف الرابعة :نقلو وهللا اغبسن بن علي إىل اؼبدينة! .ىرا لفب حديث البغوي
فمر قوـ علػن ضبػري ،قلػت :أيػن يػرىب ىػؤالء؟ قػاؿ:
قاؿ وقاؿ عبد اؼبلك :وكنت عند أيب نعيم َّ

إيل أبػػو نعػػيم فقػػاؿ :كػػربوا! نَػ َقلَ ػوُ اغبسػ ُػن ابنُ ػوُ إىل
َيتػػوف إىل ق ػ علػػي بػػن أيب طالػػب ،فالتفػػت َّ

اؼبدينة!».

وقرؿ اػبليػب ال ةػدادي بعػد ذلػا أيبػرً (ُب الصػنه « :)ٖٔٛحكػن لنػا أبػو نعػيم أضبػد بػن

عبػػد هللا اغبػػافب قػػاؿ ظبعػػت أاب بكػػر اليلحػػي يػػركر أف أاب جعفػػر اغبضػػرمي ميينػػا كػػاف ينكػػر أف
يكوف القػ اؼبػزور بظػاىر الكوفػة عػ علػي بػن أيب طالػب عليػو السػ ـ ،وكػاف يقػوؿ :لػو َعلِمػ ِ
ت
َ
ِ
ارةِ ،ىرا قَػ ْبػ ُر اؼبغريةِ ب ِن ُ ْعبَة!».
الرافضةُ ق َ َم ْن ىرا لََر َصبَْتوُ ابغب َة َ
علي ابلكوفة عند مسةد اعبماعة».
وُب ط قرت ابن سعد (جُٖ « :)ٖٛ/دفن ٌّ
لي قصدان س ر أف نليد سػ الروايػ أو دلػا أو نػدد
ل يرف بلبلف بع

سػ ا اػبػرب أو ذاؾ ،وإمبػر عر ػ ر ذلػا

ع ررات وفقرات «الزايرة اعبامعة الكبرية» ،فن الوق ال ي دل يون فيػه قػرب أمػ

(ٔ) اػبليب ال ةدادي ،رريخ بةداد ،جٔ/ص ٖٗٔ .ٖٔ٘ -
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اؼبلم ني عليػه السػبلـ معلومػرً علػى وجػه التهديػد بػ تػرف مو ػع اخػتبلؼ شػديد ،تيػ جػر ت دلػا
ى» البػػن طػػاووس(ٔ) خػػبلؼ
النق ػرات علػػى لسػػرف اإلمػػرـ؟ ومػػن اللري ػ أنػػه ُب تتػػرب «فَػ ْر َح ػةُ الغَ ػ ِر ّ

ذلا عن دمحم بن مسلم الألقن دي جر أنه دخ على الصردؽ عليه السبلـ سو وسليمرف بن خرلد
وس ػػفال ع ػػن ق ػػرب أم ػ ػ اؼب ػػلم ني ففعلرنب ػػر اإلمػ ػػرـ عبلم ػ ٍ
ح ػػبل إذل األين ػػر بواس ػػل دل ػػا
ػرت ف ػ ػ س ر ودو ى
العبلمرت!.
إذف تػ دلػػا النقػرات الػواردة ُب الػعايرات مو ػػوع وال يبوػػن إلمػ ٍػرـ أف ىبرطػػب عليػرً فيقػػوؿ لػػه
(اي عني هللا ال ظرة) لو يقدـ مستمسورً للةبلة وعقرئدسم.
ات يشهد العقػ
برؼ إذل مر ذتر أف ُب دلا العايرات ،خر ى
ح ً «الزايرة اعبامعة الكبرية» فقر ٌ
يُ َ

والوجػػداف ب لبلهنػػر ودػػدؿ السػ ة والتػػرريخ علػػى تػ هبر مألػ « :الس ػ ـ عليػػك اي مػػن خاطػػب الثعبػػاف
وذئب الف ة» أو صبل «الس ـ عليك اي من ُردت لو الشمس حامي مشعوف الصفا».
قلػ ػ  :لعػ ػ ّ اعبملػ ػ األوذل إش ػػررة إذل قصػ ػ وردت ُب تت ػػرب «مدين ػػة اؼبع ػػاجز» للس ػػيد سرش ػػم

ال ه ػرا (دػػوُب  ٔٔٓٚس ػ ؽ)  -وسػػو مػػن الوتػػب احملشػػوة قػبرافػػرت  -دنيػػد أف ينع ػػرانً عظيم ػرً ـبين ػرً
دخ ػ الووف ػ زمػػن خبلف ػ أم ػ اؼبػػلم ني عل ػ عليػػه السػػبلـ وتلػػم أم ػ اؼبػػلم ني ودوػػرر س ػ ا الػػدخوؿ
واػبروج والوبلـ أمرـ ال رس طب مرات ...اخل.
ص
وأقوؿ فيهر الصدد :ألي من الةريب أف ينع ر َف موسى ال ي دل يظهر إال ينبلث مرات تمر يَػُ ُّ
عليه حريح القرآف (دي ضهػر أوؿ مػرة لسػيدان موسػى عليػه السػبلـ ودػد ُب اللػورٍ ،ب ضهػر أخػرى
أمػػرـ فرعػػوف وملئػػه إلين ػػرت ن ػػوة موسػػى عليػػه السػػبلـ ،وأخػ اً ضهػػر أمػػرـ فرعػػوف والسػػهرة وال ػػرس) ومػػع
ذلا أددث ت دلا البج ُب الدنير وأقرـ عرش فرعوف وأقعػد  ،دػىت آؿ ذلػا ُب ال هريػ إذل ةػرؽ
فرعػػوف وزواؿ ملوػػه ،ولوػػن ينع ػػرف الووف ػ ال ػ ي دولػػم ت ػ ذلػػا الوػػبلـ قإل ػػرف إذل ضهػػور طب ػ
مرات أمرـ ال رس ،دل ىبرب بقصته أدد سوى ٍ
فرد وادد من الةبلة الو ىرعني للهدي  ،دقرً إهنر ؼبعجعة
(ٔ) سو السيد ع د الورل ابن السيد أضبد بن طروس وسو ابن أخ السيد عل بن طروس حردب تترب «إق رؿ األعمرؿ» ،ترف
شرعراً ونسرب ً وأدي رً عبلوة على تونه فقيهرً ،دتلم على أسرد ة ت رر ُب عصر م هم عمه الو عل بن موسى بن طروس
وم هم احملق اغبل واػبواج نص الدين اللوس وة سم ،دوُب السيد ع د الورل س ٖ ٜٙسػ ؽ ،ودل ي من أتلينرده إال
تترقف نبر« :فرد الةري بصرد القرى» و«الشم اؼب ظوـ ُب مص ن العلوـ»( .اؼبمججم)
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طرين !!.
ومن فقرات دلا العايرة« :الس ـ عليك اي من ُردَّت لو الشمس!!»

ى
استدؿ هبر الةبلة على دصرؼ أم اؼبلم ني عليه السبلـ ُب الووف واؼبورف
وفيهر إشررة إذل قص
وأط وا ُب نقلهر ودندنوا فيهر ُب ؾبرلسػهم وؿبػرفلهم ،مػع أف العلػم واغبػ والعقػ والتػرريخ تلهػر دشػهد
قستهرلتهر وت هبر.
إف اإليب ػػرف دبألػ ػ دل ػػا األس ػػرط ُب زمرن ػػر ي ػػلدي إذل السػ ػ ري م ػػن عق ػػوؿ اؼب ػػلم ني واالس ػػتهعا
قلػػدين اؼب ػػني ،وردبػػر أدى لػػدى ال ػ ع إذل إنوػػرر سػػرئر فبػػرئ أم ػ اؼبػػلم ني عليػػه السػػبلـ اغبقيقي ػ
الواقعي  ،ورةم دلا اؼب رطر من ال ردر أف قبد شرعراً من اؼبدادني اعبػرسلني  -الػ ين تألػ اً مػر ىبتلقػوف
رد الشم ُب شعر أو نألر !.
م رقب غببرة أم اؼبلم ني من ع د أننسهم  -ال يش إذل م ق ّ
ِ
مهصهر وكب ِّققهر:
ل ا من اعبدير أف ن ق دلا القص من أفب حهرح الشيع وأتألرسر ينق ً ل ّ

ِ ِ
ٍ
وسػن بْػ ِن َج ْع َفػ ٍر
يروي الوليع ُب الورُب فيقػوؿ« :ع َّدةٌ م ْن أ ْ
َص َحابِنَا َع ْػن َس ْػه ِل بْػ ِن ِزَايد َع ْػن ُم َ
ِ ٍ
ػت أَ َ وأَبُػو َع ْب ِػد هللا
وسن قَ َ
ػاؿ َد َخ ْل ُ
ْس ِن بْ ِن َ
ص َدقَةَ َع ْن َع َّما ِر بْ ِن ُم َ
َع ْن عُ َم َر بْ ِن الكايفَ عيد َع ِن اغب َ
عليه السبلـ مس ِة َد الْ َف ِ
اؿ َكانَ ِ
ػت ْام َػرأَةُ َج ْع َفػ ٍر
ػت نَػ َع ْػم قَػ َ
يخ فَػ َق َ
ض ِ
ػار تَػ َػرى َى ِػرهِ ال َْو ْىػ َد َة قُػ ْل ُ
َْ
ػاؿ َاي َع َّم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػت
اىػا ِم ْػن َج ْع َفػ ٍر فَػبَ َك ْ
وم َع َها ابْػنَ َ
ال َخلَ َ َعلَْيػ َها أَمريُ اؼبُْؤمنِ َ
ني عليه السبلـ قَاع َد ًة ِيف َى َرا اؼبَْوض ِع َ
ِ
ػت ب َكي ُ ِ ِ
ِ
اىا ما يػ ْب ِكي ِ
ػني ِأل َِمػ ِري
فَػ َق َ
ني عليػه السػبلـ فَػ َق َ
ػك َاي أ َُّمػ ْو قَالَ ْ َ ْ
ػاال َؽبَػا تَػ ْبك َ
ػت ألَمػ ِري اؼبُْػؤمنِ َ
اؿ َؽبَا ابْػنَ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ت لَيس َى َرا َى َك َرا ولَ ِكن ذَ َكر ُ ِ
وال تَػ ْب ِك َ ِ ِ
ني عليػه
ني َ
ت َحديثاً َح َّػد َِي بِػو أَمػريُ اؼبُْػؤمنِ َ
اؼبُْؤمنِ َ
ْ ْ
ني ألَبينَا قَالَ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ػاؿ
ني ِيف َىػ َرا اؼبَ ْس ِػة ِد فَػ َق َ
ومػا ُى َػو قَالَ ْ
ػت ُك ْن ُ
ػت أَ َ وأَمػريُ اؼبُْػؤمنِ َ
السػبلـ ِيف َى َرا اؼبَْوض ِع فَأَبْ َك ِاي قَ َاال َ
ػوؿ هللا صػلَّن هللا علَيػو وآلِ ِػو قَ ِ
اعػ َديْ ِن فِ َيهػػا إِ ْذ
ور ُس ُ
ػت نَػ َع ْػم قَ َ
ػاؿ ُك ْن ُ
ِيل :تَػ َػريْ َن َى ِػرهِ ال َْو ْىػ َدةَ قُػ ْل ُ
َ
ػت أَ َ َ
َُ َ
ضػ َػع َرأْ َسػػوُ ِيف َح ْةػ ِري ُمثَّ َخ َفػ َػا َحػ َّػىت َػ َّ
ُحػ ِّػر َؾ َرأْ َسػػوُ َعػ ْػن
ضػ َػر ْ
وح َ
َو َ
صػ ِر فَ َك ِرْىػ ُ
صػ َ ةُ ال َْع ْ
ت َ
ػت أَ ْف أ َ
ػط َ
ِِ
ػوؿ
ػت فَانْػتَػبَػوَ َر ُس ُ
ت َر ُس َ
ػت وفَاتَ ْ
ػب ال َْوقْ ُ
فَ ِا ِري فَأَ ُكو َف قَ ْد آ َذيْ ُ
وؿ هللا َ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلو َح َّىت َذ َى َ
ِ
ت أَ ْف أ ِ
ػك
ْتَ :ال قَ َ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو فَػ َق َ
ُوذيَ َ
اؿ؛ :وَِ َذلِ َ
ْتَ :ك ِرْى ُ
ك قُػل ُ
ت قُػل ُ
صلَّْي َ
اؿَ :اي َعلي َ
هللا َ
ِ
ِ
اللهم ُر َّد َّ
صلِّ َي َعلِ ٌّي
وم َّد يَ َديْ ِو كِ ْلتَػ ْي ِه َما وقَ َ
قَ َ
اؿَّ :
اـ ْ
س إِ َىل َوقْت َها َح َّىت يُ َ
اؿ :فَػ َق َ
واستَػ ْقبَ َل الْق ْبػلَةَ َ
الش ْم َ
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ْت َّ ِ
الشمس إِ َىل وق ِ
ِ
اض الْ َك ْوَك ِ
ب»(ٔ).
ص َر ُمثَّ انْػ َقض ْ
َّت انْ ِق َ
صلَّْي ُ
ت ال َْع ْ
ض َ
الص َ ة َح َّىت َ
فَػ َر َج َعت َّ ْ ُ َ
ففقوؿ :إف س الرواي ـبدوش س داً ؼبر يل :

أ) راويهػػر األوؿ «سػػهل بػػن زايد» أورد الشػػيخ اللوس ػ ُب تتربػػه «الفهرسػػت» وقػػرؿ ع ػػه ُب
تتربػػه «االستبصػػار»« :ضػػعي جػػداً عنػػد ن ّقػػاد األخبػػار» .تمػػر اعتػػرب ال جرش ػ ُب رجرلػػه ػػعينرً
وة ينق  ،وقرؿ إف دمحم بن عيسػى عليػه الرضبػ شػهد عليػه قلةلػو واعتػرب تػ اقً وأخرجػه مػن قػم وأضهػر
الربا ة م ه وهنى ال رس عن ظبرع دديأله أو الرواي ع ه.
وقرؿ ع ه الةبرئري« :سهل بن زايد أبو سعيد األدمي الرازي كاف ضعيفاً جداً فاسد الرواية

والدين» ،وقرؿ ت لا« :يروي اؼبراسيل ويعتمد اجملاىيل».

واعترب النب بن شرذاف أضبقرً ،وسو ا جرده ت علمر الرجرؿ.
فػػاذا عرف ػػر دػػرؿ س ػ ا ال ػراوي األوؿ ؽب ػ ا اغبػػدي أح ػ ه ر ُب ةػػت عػػن معرف ػ دػػرؿ سػػرئر رواة
ِِ ِ
ػل)) (ال قػرة )ٜٖ/لػي مػن
س د  ،إال أف ال ين ي ل علػيهم قولػه دعػرذلَ (( :وأُ ْ ػ ِربُواْ ِيف قُػلُػوهب ُم الْع ْة َ
السػػه علػػيهم أف ي نوػوا عػػن اإليبػػرف خبرافػ طرؼبػػر اعتقػػدوا حػػهتهر ،ل ػ ا إتمػػرالً للهجػ س ػ ني دػػرؿ
ِ
ني
سػػرئر رفػػرؽ وأسػػردي ذلػػا ال ػراوي األوؿ ليظهػػر أمرم ػػر جلي ػرً حػػدؽ قػػوؿ هللا دعػػرذل(( :وإِ َّف الظَّػػال ِم َ
ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَػ ْع ٍ
ر)) (اعبريني  ،)ٜٔ/ف قوؿ:
بَػ ْع ُ
وسن بْ ِن َج ْع َف ٍر ال ي قرؿ ع ه اؼبرمقر ُب د قيح
ب) الراوي ال ي نق ع ه سه بن زايد سو ُم َ

اؼبقرؿ (جٖ/صٕٗ٘) :إنو ؾبهوؿ وضعي .

عمػػار بػػن موسػػن السػػاابطي» وحػػنه اؼبرمقػػر ُب د قػػيح اؼبقػػرؿ
ج) وال ػراوي اآلخػػر ُب الس ػ د « ّ

فيحي اؼبرىب.
(جٕ/ص )ٖٔٛغنه
ّ

(ٔ) النروع من الورُب( ،جٔ/ص ،)ٖٜٔوددي ردت الشم على عل بن أيب طرلب روا بع أس الس أيبرً وػبص
العجلو مر جر ُب ذلا ُب تتربه «تش اػبنر » فقرؿ« :قرؿ اإلمرـ أضبد ال أح له وقرؿ ابن اعبوزي مو وع ،لون
خللو  ،ومن ٍب قرؿ السيوط  :أخرجه ابن م دة وابن شرسني عن أظبر ب عمي وابن مردويه عن أىب سريرة وإس ردنبر
دسن ،وحههه اللهروي والقر عيرض...
وأقوؿ ُب عمدة القرري للعيع ،تنتح ال رري للهرف ابن دجر ،أف اللربا واغبرتم وال يهق ُب الدالئ أخرجو عن أظبر ب
عمي » انتهى قختصرر من تش اػبنر ( .اؼبمججم)
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وقػػرؿ ترشػ الرمػػوز( :عمػػرر فلهػ ال أعمػ علػػى روايتػػه) وقػػرؿ الشػػيخ اللوسػ بشػػفنه« :إف
عمار الساابطي ضعي فاسد اؼبرىب ال يُعمل علن ما ُخيتص بروايتو».
واعترب حردب التومل فلهيرً ملعوانً ومن الوبلب اؼبملورة!.
رد الشم !
نعم! سلال سم رواة ددي ّ

فلي شعري أي سيرس اختلق دلا النقرات وأدرجتهػر ػمن زايرةٍ نسػ تهر إذل دبػرة اإلمػرـ
الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ ؟ ودألػ ال ػػرس علػػى قرا هتػػر حػ رح مسػػر أمػػرـ الق ػػور اؼبلهػػرة لؤلئمػ سػػبلـ هللا
عليهم؟ ،هللا ودد العردل!
أمر مر نعلمه كبن فهو أف نتيج مأل س األوسػرـ واػبرافػرت واألترذيػب اؼبو ػوع الػي شػرع
بػػني ال ػػرس سػ انصػراؼ ال ػػرس عػػن اػبػػرل إذل اػبلػ وعػػن التوديػػد إذل الشػػرؾ ،وإعلػػر مػػرب ٍر ألعػػدا
الػػدين للس ػ ري م ػػه واالسػػت نرؼ بػػدين اإلسػػبلـ اؼب ػػني وأدورمػػه ،وُب ال هري ػ ب ػ ّ ب ػ ور الشػػا ُب
أذسرف العقبل األذتير ذبر دقرئ الدين.
وال شػػا أنػػه إذا دل يوػػن أعػػدا اإلسػػبلـ ورا بػ ّ مألػ دلػػا اػبرافػػرت فػػاهنم تػػرنوا مسػػرورين مػػن
انتشػػررسر ألف معظػػم أسػػدافهم يتهقػ قنتشػػرر مألػ دلػػا األوسػػرـ ألهنػػر دشػػو حػػورة اإلسػػبلـ ودبػػعنهر
أمرـ أنظرر العقبل إ رف إذل زرعهر الةرور ُب ننوس اعبػرسلني وذبػرئتهم علػى مقػررات الشػرع والنسػرد،
فينعلوف ُب اإلسبلـ  -دوف أف يشعروا  -مر ينعله أعدا الدين فيه.
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والغلو يف األموات وآاثرىا السيئة
ٓٔ -منشأ تعظيم القبور
ّ

إف االعتقرد ب قر األموات وديػرهتم بعػد مػوهتم ،بةػ ال ظػر عػن أف سػ ا ال قػر سػو للػروح فقػ
ػرد عري ػ ٌ لػػدى أةلػػب  -إف دل يوػػن صبيػػع  -األمػػم السػػرلن والقػػروف اؼبر ػػي ،
أـ للجسػػم والػػروح ،اعتقػ ٌ
ومػػن س ػػر ترنػ الشػػعوب القديبػ سبػػررس طقوسػرً خرحػ ً ع ػػد دفػػن مورسػػر دتصػ هبػ ا االعتقػػرد ،ومػػن
صبلػ ذلػػا أف بع ػ الشػػعوب ترن ػ دبػػع إذل جرنػب اؼبي ػ ُب دنردػػه ربػ األرض بع ػ األطعم ػ
درؿ ديرده! (ٔ).
البروري ومص ردرً واألشير الي ترف وبُّهر اؼبيِّ ُ َ
يقػػوؿ «جػػاف س» ُب تتربػػه «اتريػػخ جػػامع اَدايف» (أي التػػرريخ اعبػػرمع لػػؤلدايف)« :يعتقػػد

األق ػواـ ال ػػدائيّوف أف السػػمر عرلَػ ٌػم د ػ مأل ػ عػػردل األرض فيهػػر األشػػجرر واألهنػػرر وس ػػرؾ دعػػيل أرواح
ال ش ػػر( ......إذل قول ػػه) :ويس ػػتليع األمػ ػوات ُب أةل ػػب األوق ػػرت أف أيدػ ػوا إذل األرض ويتجولػ ػوا فيه ػػر
ويلتقوا أين ر ال وـ قل شػر ،وؼبػر تػرف األمػر تػ لا فػبل بػد مػن إعػداد اللعػرـ لػ لا اؼبيػ العائػر وو ػعه
على معار وإشعرؿ الشموع ولو دل ينعلوا ذلا له فاف روح ذلا اؼبي ستةبب وقد دلذي األدير !»
(رريخ جرمع اَدايف ،صٕٕ).
ويقػ ػػوؿ ُب الص ػػنه  ٕٙم ػػن س ػ ػ ا الوتػ ػػرب« :وت ػػرف الرومػ ػػرف الق ػػدمر يعتقػ ػػدوف بع ػػردة أرواح
األسبلؼ العظمر ».
ويقوؿ ُب الصنه ٘« :ٜوترف اآلريوف القدمر هبلّوف أرواح األجداد إذل دد اغبمد والأل ر ».
ويوتػػب ُب الصػػنه ٓ٘ٔ« :تػػرف س ػػرؾ اعتقػػرد غرواح األسػػبلؼ وادػمجاـ شػػديد ألرواح اآلق
واألجػػداد لػػدى عرمػ الشػػعوب اللورانيػ  .تمػػر أف بعػ األدايف ترلربنبيػ ُب اؽب ػػد وال وذيػ ُب الصػػني
واليػػرقف ترنػ سبػػررس طقوسػرً أتألػػر ذبػػر أرواح األسػػبلؼ الػرادلني ،إذل دػػد أنػػه ترنػ س ػػرؾ فرقػ ٌ ُب
اؽب د ربم أرمل اؼبي بعي تهر إذل جرنب جألمرف زوجهر وربرقهمػر سػوي !! تمػر ترنػ بعػ الشػعوب
دقلع رقرب إمر وع يد اؼبي بعد وفرده! لو ي تقلوا معه إذل دلا الدار فيسرعدو وىبدمو .».
(ٔ) ُب األدايف الو عي اؼب سوخ مأل الداين ال وذي يعتقد ال رس أف سبألرؿ بوذا ذبسيد لوجود اغب العليم وأف بوذا ترف ش صي
فوؽ ط يعي ل ا ترنوا يقنوف أمرـ سبرينيله ويدعوف ويتبرعوف فيسمعهم بوذا ويستجيب لدعرئهم ويعتقدوف أف دورار األدعي
يعيد من أجر وينواب العائر (من تترب «رريخ جرمع أدايف» أتلي «جرف انس» ص.)ٔٗٙ
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ومن أراد دنصي س العقرئد فل جع إذل تتب اؼبل وال ه .
وُب عصػػر اعبرسلي ػ ق ػ اإلسػػبلـ تػػرف لػػدى العػػرب اعتقػػردات عجي ػ قألرواح ،فوػػرنوا يعتػػربوف
إق رؽبػػر علػػى األديػػر أو إعرا ػػهر ع ػ هم ودعرئهػػر ؽبػػم أو لع هػػر ؽبػػم م ػلينر ُب األديػػر ل ػ ا تػػرنوا ىبشػػوهنر
ويهربوهنر دائمرً.
وقػػد ضهػػر ديػػن اإلسػػبلـ ،آخػ ُػر األدايف اإلؽبيػ وأتملُهػػرُ ،ب زمػ ٍن تػػرف العػػردل ةررقػرً فيػػه ُب الشػػرؾ
والوين ي واعبه واػبرافرت ،ل ا ن م يومه األوؿ ت الس ن واألعمرؿ الي فيهر رائهػ شػرؾ أي الػي
دصػػرؼ انت ػػر ال ػػرس عػػن هللا ودلنػػتهم كبػػو االنشػػةرؿ بة ػ  ،دنرض ػرً مػػن اإلسػػبلـ علػػى حػػنر التوديػػد
ونقرئػػه ،لوػ ال يبػػررس ال ػػرس أي خبػػو ٍع وال يظهػػروف أي درجػ ٍ ألي ـبلػ ٍ
ػوؽ ،بػ يوػػوف خبػػوعهم
وفقرسم خرلصرً هلل ودد  ،وال يروف ألي ترئ ٍن سوى هللا عع وج أي أتين ُب ددب أمور العردل ودقػدير
مصػػرئرسم ،وقلتػػررل ال يػػروف أدػػداً ُب الوجػػود يسػػته الع ػػردة سػػوى هللا ودػػد  ،وسػ ا سػػو منػػرد شػػعرر
اإلسبلـ األوؿ ،والولم اللي الي بع هبر صبيع األن ير ( :ال إله إال هللا).
ومػػن صبلػ ذلػػا أنػػه هنػػى ُب بدايػ الػػدعوة عػػن زايرة األمػوات رةػػم أف زايرهتػػم ال زبلػػو مػػن دوػػم
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه
وفوائػػد لو ػػه م ػػع م هػػر دنرض ػرً علػػى دػػرل التوديػػد ودرسػػي رً لػػه فقػػرؿ رسػػوؿ هللا َ
َو َس ػلى َم« :إي هنيػػتكم عػػن زايرة القبػػور» وذلػػا ألنػػه لػػو ظبػػح هبػػر ُب بداي ػ الػػدعوة السػػتمرت عػػردات
وسػ ن اعبرسليػ ولوػػرف دقػ ّدـ عقيػػدة التوديػػد ُب قلػ ٍ
ػوب مشػػوب ٍ بتعظػػيم األمػوات أمػراً ُب ةريػ الصػػعوب .

ولون بعد أف ػرب شػجرة التوديػد أط رهبػر ُب ال نػوس بربتػ دعػرليم اإلسػبلـ اؼبتواحػل دػوؿ التوديػد
وبيرانت القرآف وآايده اؼبت وع دوله،وأح ه شجرة التوديد وعقيدده ُب مفمن من آفرت الشرؾ ع ػد
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه)« :أال فزوروىػػا فِهنػػا تػػركركم اْلخػػرة» وُب رواي ػ «فِهنػػا تػػر ّكركم
ذلػػا قػػرؿ ( َ
اؼبوت» واألمر بعد ال ه يدؿ على اإلقد تمر يقوؿ علمر أحوؿ النقه.

وقػػد روى اؼبردػػوـ الشػػهيد األوؿ ُب تتػػرب ال ػ ترى رواي ػ ً دقػػوؿ« :إف عائشػػة زارت ق ػ أخيهػػا
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم عػن زايرة القبػور ،فقالػت :هنػن
عبد الرضبن فقيل ؽبا قد هنن رسوؿ هللا َ
مث أمر بزاير ا».
دؿ على ش
وس ا إف ّ

فانه يدؿ على أف هن رسػوؿ هللا االبتػدائ عػن زايرة الق ػور بقػ شػرئعرً
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مدة أربعني عرمرً ونيِّ جعل بع

ال رس يست ور عم عرئش رةم مشروعيته.

ويدؿ على ذلا أيبرً مر روا «ابن بلّرؿ» عػن «الشػع ّ» مػن قولػه« :لػوال أف رسػوؿ هللا هنػن

عن زايرة القبور لزرت ق النب (أو ق ابن )»

(ٔ)

وت لا مر روا ع ػد الػرزاؽ الصػ عر الشػيع ُب تتربػه «اؼبصػن » (جٖ/ص )ٜ٘ٙالػ ي يعػد
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه َو َسػلى َم قػرؿ« :مػن زار القبػور فلػيس منّػػا»
مػن أقػدـ تتػب اغبػدي  :إف رسػوؿ هللا َ
ويدؿ عليه ت لا مر س وأوردان ُب اؼب ه الألر من س ا الوترب من هن اغبسن اؼبألت بن اغبسن
اجملتىب ،وهن دبرة زين العربدين  -عليهمر السبلـ  -ال َ
رس من القدوـ خصيصػرً إذل دجػرة قػرب ال ػ ِّ
حػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه) للسػػبلـ عليػػه ،قإل ػػرف إذل مػػر يػػدؿ عليػػه بقػػر قػػرب الشػري ممجوتػرً علػػى درلػػه
(َ
مدة ٍ
قرف ترم دوف أف يتهوؿ إذل معا ٍر يمجىدد ال رس إليه.
ولوػػن ي ػػدو أف روح الوين ي ػ ومػػن صبلتهػػر ع ػػردة األم ػوات فبعوج ػ ُب ط يع ػ اإلنسػػرف علػػى كبػػو
يصعب معه إزالتهر تليرً إال قلراي اؼبستمرة والته يب اؼبتواح دىت درسػخ ُب اإلنسػرف روح التوديػد
اػبػػرلص ،تمػػر قػػرؿ دعػػرذل(( :ومػػا ي ػ ْػؤِمن أَ ْكثَ ػػرىم ِاب ِ
هلل إِّال َو ُىػػم م ْشػ ِرُكو َف)) (يوسػ  )ٔٓٙ/أي دػػىت
ََ ُ ُ ُُ ْ
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه واخػتبلط
اؼبلم ني قهلل أتألرسم ىبل إيبرنه قلشػرؾ ،وؽبػ ا نػرى أنػه بعػد ردلػ ال ػ َ
اؼبسلمني قلشعوب اجملرورة ُب مصر وإيراف دي ترف أسػررل دلػا الػ بلد يعظمػوف أمػواهتم وي ػوف علػى
ق ػػورسم األ ػػرد واألب يػ والق ػػرب ،سػػرت روح ع ػػردة األمػوات دػػدرهبيرً إذل اؼبسػػلمني وُب أقػ مػػن مئػ
عرـ بدأت دعود بع العقرئد اعبرسلي اػبرافيػ وزبػتل مػع عقرئػد ع ػردة األمػوات لػدى األمػم األخػرى
وبدأ سوؽ ع ردة األموات يروج.
ورةػػم عشػرات األدرديػ والػػرواايت عػػن ال ػ واألئمػ مػػن أسػ ال يػ علػػيهم السػػبلـ ُب ال هػ

عػػن دعم ػ الق ػػور وذبصيصػػهر وذبديػػدسر وال ػػر عليهػػر  -الػػي ذترانسػػر قلتنصػػي ُب تترب ػػر «اَرمغػػاف

آظبػػاف» (٘ ٕٛفمػػر بعػػد)  -والػػي دػػدؿ علػػى مػػدى ننػػور الشػػررع اؼبقػػدس مػػن مو ػػوع دعظػػيم الق ػػور
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلِ ِػه مقولتػه الشػه ة:
وخشيته على اؼبسلمني من اقبرارسم كبػو الشػرؾ بسػ هر دػىت قػرؿ َ
«اللهم ال ذبعل ق ي و ناً يُػ ْعبَد» ،ورةم قيرـ أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ إبخنر قرب زوجته فرطم
(ٔ) مر زبرهبه ُب الصنه ٕٗ من س ا الوترب.
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 سبلـ هللا عليهر  -ووحيته ع د وفرده إبخنر مو ع قرب  ،رةػم تػ ذلػا دل يبػ ِ قػر ٌف مػن الػعمن إالوانتشػرت مئػػرت الق ػػرب واأل ػػرد ذات العي ػػرت العجي ػ ُب أطػراؼ وأت ػػرؼ ال لػػداف اإلسػػبلمي علػػى
ات ال دصػػر ؽبػػر ،إذل اغبػػد
وحػػرف لتشػػييدسر واغبنػػرظ عليهػػر أوقػ ٌ
ػرؼ ون ػ ور ٌ
ق ػػور األئم ػ والصػػرغبني ُ
الػ ي ّادعػػى فيػػه أدػػد اؼبتصػ ِّدين ألمػػور األوقػػرؼ ُب بلػػدان اليػػوـ أف مػػر يعيػػد علػػى ربػػع األمػػبلؾ الوقني ػ
يُصرؼ على العت رت واؼبراقد أي على ق ور األموات!

(ٔ)

وقػػد وحػ اإلسػراؼ والت ػ ير ُب سػ ا اجملػػرؿ إذل درجػ أف حػػهين «تيهػػرف» اليوميػ ذتػػرت ُب

عددسر رقم ٔ ٕٛٚالصردر بترريخ ٕٓ ٖٜٔٗ/ٔٔ/سػ ش(ٕ) أف أدد الألُّػ َػرىايت الػي نُصػ

ُب سػق

(ٔ) من اؼب رسب أف ن ق س ر ملل رً عن الععيم اؽب دي «اؼبهاسبا اندي» آملني أف يدفع تبلمه طبلب اغبقيق واؼب صنني إذل
أت خرباً ُب قصرح حهين يومي أرسلهر رل أدد ؿبرري الصه يقوؿ إنه ُب
التنو مليّرً والعودة إذل أننسهم .يقوؿ« :قر ُ
إددى ال ُقَرى بػََػ ْوا مع داً وو عوا فيه سبألرالً رل ،وأخ وا يتبرعوف أمرمه ووبمدوف .إنع أعترب س ا العم من أسوأ حور ع ردة
األح رـ! إف ال ي بت ذلا اؼبع د أسدر ينروده وأننقهر ُب عم ة حهيح وال منيد وأ القرويني ال ين أخ وا يمجددوف
إذل س ا اؼبع د ،وأسرنع أان أيبرً هب ا األمر ألف ت ديرٌب انعوس ُب س ا اؼبع د بصورة ترريوردوري مأل ة للس ري  .لقد
قلب رأسرً على عقب  -ب لا العم  -معت الع ردة والتبرع ال ي أمبي عمري ُب إيبرده ....إف دورار صب من
تترب «الةيتر» ترل ةر (أدد الوتب اؼبقدس لدى اؽب دوس) ال يعترب ع ردةً وال سبجيداً .إف الع ردة والتمجيد اغبقيقيني س
اد رع دعرليم ذلا الوترب .إف الأل ر اغبقيق على الش ص ومدوبه إمبر يووانف قزبرذ مألرالً ُْوبتَ ى فيهتدي ال رس بس ده ُب
ديرهتم .ل لا م أف اكبدرت الداين اؽب دوسي إذل ع ردة الصور والتمريني أح ه داين م هل ُ ..........ب اغبقيق إف
هللا ودد سو العليم دبر ُب حدور اػبَْل  ،ل ا ففتألر األعمرؿ اطمئ رانً س أف ال يقوـ اإلنسرف بع ردة ودس يح أي ترئن د
أو مي ب يقدـ التبرع والأل ر للومرؿ اإللػه اؼبلل ودد  ...........لقد ترف يسر ويسعد أف يقوـ حردب ذلا
اؼبع د إبزال سبألررل م ه ،وربوي ب ر اؼبع د إذل مرتع دعليم فن اغبيرت وةعؿ ال سيج لو يتمون النقرا من اغبصوؿ على قوت
عيشهم بنب دعلم اغبيرت  ،وأف يقدـ أش رص ؿبس وف خدم التعليم ؾبرانً ؽبم س رؾ ....مأل س ا العم يووف اد رعرً
دقيقيرً لتعرليم «الةيتر» ويووف ادمجمرً دقيقيرً رل( .نقبلً عن تترب« :ت ال رس إخوة» أتلي اؼبهرسبر ةرندي ،درصب ؿبمود
دنبل  ،انتشررات أم ت  :ص ٘.)ٛٙ ،ٛ
وأقوؿ :ع دمر يووف أدد الععمر الدي يني  -رةم تونه ال يت ع دي رً ظبروايً دوديدايً  -مستةرقرً ُب سدفه السرم إذل ذلا اغبد
ِ
دب ال ِّ وآله دوؿ ال واألئم اؽبداة من آؿ بيته عليهم السبلـ ال ين أف وا أعمررسم ُب الدعوة إذل هللا
فمرذا يقوؿ مدىعو ّ
والسع إذل تسب ر وانه؟! أدل يوونوا ذائ ني ُب سدفهم السرم ومستةرقني فيه مأل ةرندي؟؟ فاذا ترف «ةرندي» ال يُ َسُّر
من خبوع ال رس أمرـ سبألرله وتي اؼبدائح واإلطرا له هب اللريق  ،فوي يبون ؼبعلم «التوحيد» الو رر أف يُ َسُّروا من
قيرـ ال رس دبأل ذلا ذبر ق ورسم وير وا به؟! أَفَ َ تَػ ْع ِقلُو َف؟؟ ال شا أهنم يتمىوف أتألر من أي زعيم ديع آخر أف يقوـ
ال رس بدالً من اغببور إذل مراقدسم والتلن بع ررات الأل ر عليهم ،أف يقوموا قلعم قألدورـ اإلؽبي وملربق عقيدهتم على
تترب هللا دعرذل ونشر دعرليمه والعم هبر.
(ٕ) يلرب عرـ  ٜٔٙٛميبلدي ( .اؼبمججم)
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أدػػد اؼبراقػػد ُب إي ػراف ي لػػغ شب هػػر ٕٓ مليػػوف دومػػرف(ٔ) ،ومػػن بػػني الأل ػرايت العديػػدة الػػي اش ػمجي ل ػ لا
البريح س رؾ ينراي

م ؽبر ٓٓ ٛةصن!.

رص ؿبمجف ػػوف
و ي ػػتم شػ ػرا سػ ػ الألػ ػرايت م ػػن اػب ػػررج عل ػػى ش ػػو قل ػػع مس ػػتقل ٍب يق ػػوـ أشػ ػ ٌ
بتجميعهر وإعردة إنترجهػر مػن جديػد لتصػ ح ينػراي ػ م دُعلّػ ُب ذلػا البػريح .وقػد ًب نصػب عػدد
ت من دلا الألرايت دىت اآلف ،ويتم درليىرً درتيب ال قيى  ،إ ْذ ي لغ ؾبموعهر ٘ ٜينراي ويستةرؽ درتي هر
عدة أشهر! وقرؿ أدد اؼبسلولني عػن ذلػا البػريح ؼبراسػ حػهين «تيهػرف»« :بعػد درتيػب الألػرايت
اعبديدة سػيتم االدتنػرظ قلألػرايت القديبػ ُب متهػ خػرص نظػراً إذل قيمتهػر الن يّػ والتررىبيػ إذ يوجػد
من بي هر ينرايت رائع اعبمرؿ وقسظ الألمن ق نظ سر ُب إيراف».
قلػ ػ  :فهػ ػ ا مب ػػوذج بس ػػي ع ػػن العخ ػػررؼ والعي ػػرت وأنػ ػواع الت ػ ػ ير وال ػ ػ خ ال ػػي د ػػتم ُب اؼبراق ػػد
واؼبعارات.
ؼ علػػى ق ػػور األمػوات ،ومػػن
صػَػر َ
وتػ يػػوـ يػػتم إننػػرؽ أمػواؿ تألػ ة وَوقْػ ُ أوقػػرؼ ال دصػػر ؽبػػر لتُ ْ
صبلػ ذلػػا اػبػػرب الػ ي ورد ُب حػػهين «تيهػػرف» العػػدد ٕٗ ٛٙبتػػرريخ  ٖٔ٘ٔ/ٕ/ٔٚس ػ ش« :قػػرـ
اغبػرج «آقػر دسػني ملػا» الػ ي وحػل قيمػ أموالػه اؼبوقوفػ مػلخراً إذل ينبلينػ مليػررات دومػرف ،قػػرـ ُب
شهر «هبمن»(ٕ) من العرـ اؼبر

بوق أربعمئػ مليػوف دومػرف مػن أموالػه ال رقيػ واؼبوجػودة ُب متهػ

ملػػا علػػى شػػو لودػػرت ف يّػ وسػػجرد ووَثئ ػ خليّػ للملػػوؾ ورب ػ عتيق ػ وة سػػر ،للعت ػ الر ػػوي
اؼبقدس (أي مرقد اإلمرـ الر ر عليه السبلـ ُب مدي مشهد)».
اي دػػرى س ػ س ػ الصػػورة مػػن إننػػرؽ ووق ػ ت ػ س ػ األم ػواؿ واألمػػبلؾ وسػػدرسر ُب دلػػا الةري ػ
ربقيػ ٌ لر ػػر وسػػدؼ اؼبشػ ِّػرع اؼبقػ ّدس؟ أدل يوػػن األوذل واألتألػػر ربقيقػرً ؼبػراد هللا عػػع وجػ أف دُػْػ َنػ َ سػ
األم ػواؿ علػػى أمػػور دعلػػيم معػػردل الػػدين ،وعلػػى مسػػرعدة النق ػرا والبػػعنر واحملػػرومني واألخ ػ بيػػد ذوي
العرسػػرت واؼبعل ػولني وأدا دي ػػوف الة ػػررمني (ال ػ ين أينقل ػػتهم ال ػػديوف وعج ػػعوا عػػن وفرئه ػػر) ال ػ ين دخل ػوا
السػػجوف بس ػ ب ُديػُػوهنم ،ومسػػرعدة الش ػ رب الع ػعاب والشػػرقت العػػرزقت علػػى الػػعواج ،وش ػرا الػػدوا
فيه اؼبردوـ قلمداراف تتربه دوارل ينل

(ٔ) وددة العمل اإليراني  ،وترن قيمتهر ت ة قديبرً ودعردؿ ُب ذلا العمن ال ي أل
دوالر أمريو أو دوارل ٔ ٘،رايؿ سعودي( .اؼبمججم)
(ٕ) الشهر ٔٔ من الس اإليراني  ،يقربله النمجة من ٕٔ ي رير/ترنوف الألر إذل ٜٔفرباير/ش رط( .اؼبمججم)
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والعبلج للمر ى ونشر ودرويج وأتلي وط ع الوتب الي دتبمن دقرئ الدين؟!.
إن ػػر قبػػد ُب تتػػرب «أنسػػاب األ ػراؼ» للػػب ذري (جٕ/صٗٓ٘) حػػورةً للوقػ الػ ي أوقنػػه

أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ تمر يلػ « :دػدينع اغبسػني بػن األسػود ،عػن وبػىي بػن آدـ ،عػن شػريا

وةػ  ،قػػرؿ :أوصػػن علػػي :ىػػرا مػػا وقػ علػػي بػػن أيب طالػػب أوصػػن بػػو أنػػو وقػ أرضػػو الػ بػػني
األوُ ،ويُػ َفػ َّ
ك الغػارـ ،فػ تُبػاع وال تُشػرتى وال تُوىػب حػىت ير هػا هللا
اعببل والبحر أف يُػ ْن َك َح منهػا ِّ
الري يرث األرض ومن عليها».
سػ ا مػر وقػ عل ُّػى بػن أيب طرلػب أموالػه ألجلػه ،أمػر قوم ػر اليػوـ الػ ين ين ػروف غهنػم مػن شػيع
ذلػػا اإلمػػرـ وؿبِّيػػه فػػاهنم يَِق ُنػػوف أم ػواؽبم علػػى دعم ػ ق ػػور األم ػوات وعلػػى ؾبموع ػ مػػن اللنيليػػني مػػن
سػػدن اؼبقػػربر الػ ين يعترشػػوف علػػى ّزوارسػػر! .هللا يشػػهد أف أتألػػر دلػػا األمػواؿ الػػي دُوقػ علػػى اؼبراقػػد
دُ ن فيمر ال يُر هللاَ س هرنه وفيمر هنى هللا ع ه.

وتػ سػ ا اإلننػػرؽ يػػتم رةػػم أنػ عشػرات األدرديػ لػػدى النػريقني ُب درمػ ال ػػر علػػى الق ػػور
وذبصيصهر ورفعهر وازبرذسر مسرجد واالعتورؼ فيهر.

قػػرؿ أدػػد فقهػػر الشػػيع اإلمرمي ػ الو ػػرر اؼبردػػوـ «ا بػػن مكػ ّػي العػػاملي» اؼبعػػروؼ قلشػػهيد
األوؿ ُب تتربه النقه القيِّم «الركرى» من بيرنه آلداب دفن األموات« :أما وضػع الفػراش عليػو،
ّ
واؼبلحفة ف نص فيو ،نعم روى ابن ٍ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِػو
عباس من طريقهم أنو جعل يف ق النب َ
َو َسلَّ َم قييفة ضبراء ..والتػ َّْر ُؾ أوىل ألنو إت ؼ للماؿ فيتوق علن إذف الشارع و يثبت».
إدبلؼ للمرؿ ال هبػوز!
ٌ
ص فقيه ر الو على أف و ع قلين على قرب اؼبيّ
فير س هرف هللا! ي ّ
ولو ػػن معظ ػػم فقهرئ ػػر اؼبعرحػ ػرين هبي ػػعوف ح ػػرؼ مبلي ػػني التوم ػػرانت عل ػػى الق ػػرب ال س يػ ػ واأل ػػرد
أي دَػ َػديُّ ٍن س ػ ا
اؼبسػػيّج
رب ُّ
ّ
قلنب ػ وإدػػبلؼ األم ػواؿ علػػى العي ػػرت والعخػػررؼ علػػى دلػػا الق ػػور! فيػػر ِّ
ال ي ال يقيم وزانً ألدورـ الشرع؟!.

ودفَػ َع ُهػػم أعػػدا
أجػ ! ع ػػدمر انتعش ػ مػػن جديػػد نعع ػ ع ػػردة األم ػوات بػػني تأل ػ مػػن اؼبسػػلمني َ
اإلسػػبلـ بلػػرقهم اػبنيىػ دوف أف يشػػعروا إذل فبررس ػ األعمػػرؿ والس ػ ن الوين ي ػ اعبرسلي ػ الػػي ترن ػ ق ػ
اإلسبلـ انللقوا ي وف األب ي العظيم على اؼبقربر ووبألػوف ال ػرس علػى زايرهتػر دبػر يعػدوهنم بػه عليهػر مػن
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات

- 114 -

www.ijtehadat.com

حبث يف زايرة اؼبزارات وفقو الزايرات

ػوص الػعايرات الػي يبللوهنػر بع ػررات
أنواع الألواب العظيم الػ ي ال دػد لػه وال دسػرب ويبػعوف ؽبػم نص َ
اؼبةرالة ُب التمجيد والأل ر اؼبشوب قلةل ّػو اؼبنػرط اؼب ػرل للتوديػد ال رحػع الػ ي علىمػه اإلسػبلـ وقػىرر
القرآف .تمر نشرسد ذلا بو وح ُب تأل ٍ من مبرمني دلا العايرات ال ي ال يػتبل ـ مػع دعػرليم السػ
ػرد علػػى دلػػا اؼبلرلػػب ويأل ػ
والقػػرآف وهبػػرُب العق ػ والوجػػدافٍ ،ب إذا قػػرـ بع ػ العلمػػر والنبػػبل يػ ُّ
بلبلهنػر قلػػدالئ العقليػ وال قليػ تصػردب تتػػرب «توحيػػد عبػػادت» (أي دوديػد الع ػػردة)(ٔ) ومللِّػ

تتػرب « هيد جاويد» (أي :الشهيد اػبالػد)(ٕ) وحػردب تتػرب «درسػي از واليػت» (أي :درس

من الوالية)(ٖ) وة سر انتدب إليه دراس اػبرافػرت فػرهتمو قلنسػ وأسػقلو مػن أعػني ال ػرس معتػربين
إاي

ػػرالً م هرفػرً ،دػػىت حػػررت ؾبرسػػدة دلػػا ال ػػدع أحػػعب مػػن ؾبرسػػدة الشػػرؾ قلػػبلت واؼب ػػرة وينواهبػػر

(ٔ) يقصد به اؼبردوـ آية هللا الشيخ ا حسن ريعت ِ
سنگلَةي (ٜٓٔٛـ ٜٖٔٗ -ـ) ال ي ترف من علمر الشيع
الةلو
اؼبصلهني ُب إيراف ُب عهد الشر ر ر خرف ال هلوي ،وترف من الداعني إذل دصهيح العقرئد وإحبلح اؼبسرر ون
ّ
واألعمرؿ ال دعي اؼبشوب قلشرؾ والرائج بني العواـ ُب عصر  ،والعودة إذل هنج القرآف ودوديد ال رحع ،وأل ُب ذلا تتربه
«توحيد عبادت» (أي توحيد العبادة) ال ي يورد يووف متلربقرً ُب س ا الصدد مع تترب «التوديد» للشيخ دمحم بن ع د
جدي (رح) ،تمر أل تترب «كليد فهم قرآف» (أي منترح فهم القرآف) وة سر وقد ط ع تت ه ع ّدة مرات.
الوسرب ال ّ
(اؼبمججم)
(ٕ) يقصد الشيخ احملق النر آي هللا نعم هللا حرغب قب آقدي (رح) من علمر اإلمرمي اؼبصلهني اؼبعرحرين ُب إيراف،
ولد ُب قب آقد من قرى مدي أحنهرف دوارل ٖٕٜٔـ ،ودرس العلوـ الدي ي (السلح) ُب أحنهرف ٍب انتق إذل قم
وأتم دراسرده العلير (حب اػبررج) على أيدي علمرئهر ال ررزين ،وحرر من أسرد ة اغبوزة العلمي ٍب أل عدداً من الوتب
القيِّم أشهرسر « هيد جاويد» أي (الشهيد اػبرلد) ويقصد به اإلمرـ اغبسني عليه السبلـ ،ال ي نشر ق دوارل أربعني
عرمرً وأَثر ىج ً ومعرت ً من اآلرا بني مواف وـبرل تونه ي ن عن اإلمرـ اغبسني (ع) علم الةيب وهبعله ؾبتهداً َثئراً قرـ
صبع من ت رر علمر اإلمرميّ  ،ففل تتربه «عصاي
ألج إقرم اغبووم اإلسبلمي واستشهد ُب س ا اؼبسعى .وقد رد عليه ٌ
موسن» وفىد فيه صبيع ردودسم .س ا وقد انتق الشيخ حرغب قب آقدي إذل جوار ربِّه ُب العرـ اؼبر أي ٕٓٓٙـ ،دوف
أف يلقى االستمرـ ال ي يستهقه عردل فر مألله ،إال من قل من ال رس( .اؼبمججم)
(ٖ) يقصد اؼبردوـ آي هللا العظمى السيد أبو النب بن الر ر الربقع  ،ولد ُب قم س  ٖٕٜٔأو ٖٖٓٔ سػ ؽٜٔٔٔ/ـ،
وطلب فيهر العلوـ الدي ي دىت بلغ درج االجتهرد واؼبرجعي  ،وانتق إذل طهراف فورف إمرمرً وداعي ً ُب أدد مسرجدسر العريق
وأل عدداً ت اً من الوتب والرسرئ ٍب بدأ من م تص عمر يتجه اذبرسرً إحبلديرً ج رايً دىت حرر من أبرز دعرة
التصهيح وذبديد الدين وإعردة ال ظر ُب عديد من العقرئد واألعمرؿ الشيعي اإلمرمي دىت األسرسي م هر فوتب ُب رد فورة
الةي ووجود اؼبهدي اؼب تظر تتربه (حبث علمي يف أحاديث اؼبهدي) ،وتتب ُب رد فبرئ زايرة العت رت (خرافات وفور در
ب رىداً على القوؿ قلوالي التووي ي تتربه( :درسن از واليت)
زايرات قبور) (أي اػبرافرت الوأل ة ُب زايرات الق ور)َ ،وَتتَ َ
ب ُب ربرل اؼبتع  ،وُب نقد أدردي تترب «أحوؿ الورُب»
(أي درس من الوالي ) ال ي أشرر إليه اؼبص ُب اؼب  ،وتتَ َ
اؼبتعص ني ،تمر سجن فمجةً ،ودوُب ُب طهراف عرـ ٕٔٗٔ
للوليع ،وة سر من الوتب .ودعرض حملرول اةتيرؿ فرشل من بع
ّ
سػ ؽٜٜٕٔ /ـ .وقؼب رس له دعليقرت على س ا الوترب اغبررل س اؼب يّل بع ررة (برقع )( .اؼبمججم)
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عمػ ػ هب ػػر ال لػ ػوى ب ػػني العػ ػواـ وأين ت ػػر هترفته ػػر
أعظ ػػم .لػ ػ ا ش ػ َػد ْدان الععيبػ ػ عل ػػى ّ
رد دل ػػا العقرئ ػػد ال ػػي ّ
وبلبلهنر.
ومػػن اعبػػدير قل ػ تر أف تأل ػ اً مػػن نصػػوص دلػػا ال ػعايرات ال س ػ د لػػه ،فه ػ رواايت ة ػ م ػفينورة
و ػػعهر أش ػ رص دسػػب س ػواسم ،وأوردسػػر اجمللس ػ بع ػػرر ٍ
ات دش ػ ب ػ لا ،فمػػن ذلػػا قولػػه ُب «حبػػار
ٌ
َ ََ
ّ
األنػػوار» (ج/ٜٜصٖٗٔ ،قب  - ٛال ػعايرات اعبرمع ػ الػػي ي ػعار هب ػر)« :رأيػػت مػػن بعػػر أتليفػػات
أصحابنا نساة قددية ذكر فيها ىره الزايرة َّ
وقدـ قبلها دعػاء اإلذف فقػاؿ ...اخل» .وقولػه ُب زايرة
أم اؼبلم ني عليه السبلـ (ال هرر :ج/ٜٜص« :)ٜٔٚالزايرة اغبادية عشرة زايرة اؼبصػافقة وجػدت
يف نساة قددية من أتليفات أصحابنا ما ىػرا لفظػو ،»...وقولػه ُب زايرة أئمػ ال قيػع علػيهم السػبلـ:
(ال هػرر :ج/ٜٜص « )ٕٗٚأقوؿ وجدت يف نساة قدديػة مػن مؤلفػات بعػر أصػحابنا رضػي هللا
عنهم مػا ىػرا لفظػو .»...وُب آداب مسػجد الووفػ يقػوؿ« :وجػدت الروايػة خبػط األفاضػل منقػوالً
من خط علي بن السكوف رضبو هللا».
ٍ
وجدت» و«رأيػ ُ ُب نسػ قديبػ »
ففي دج دقوـ ب صوص زايرات دُ ق إلي ر بع ررات مأل « ُ
و«رأي ػ ُب بع ػ أتلينػػرت أحػػهرب ر» و ،...وكبوسػػر فبػػر ال يُعلػػم م ػػه سوي ػ راوي ال ػعايرة وال مػػن سػػو
ترد هر أو وا عهر وـبتلقهر؟!
والواقع أف تأل اً مػن الػعايرات اؼبدرجػ ُب ذلػا الوتػرب (أي حبػرر األنػوار) لػي ؽبػر أي سػ د بػ

نُقل من تتب مأل «مزار كبري» و«مصباح األنوار» ونظرئرسر ،وتأل ٌ م هػر يرويػه رواةٌ ةػبلةٌ و ػعنر ٌ
من أمألرؿ «علي بن أيب ضبزة البيائي» الواقن اؼبلعوف و«ا بػن سػناف» الةػررل اؼبشػرؾ و«عبػد هللا
بػػن مسػػعود» اجملػػروح اؼب ػ موـ و«بكػػر بػػن صػػاحل» اؼبلعػػوف اؼبشػػلوـ و«عمػػار بػػن موسػػن» النله ػ

و«يػػونس بػػن ظبيػػاف» الةػػررل الو ػ اب و«أضبػػد بػػن ى ػ ؿ» الةػػررل اؼبلعػػوف و«سػػي بػػن عمػػرية»
حسػاف» الوػ اب و...
اؼبلعوف اؼبلعوف و«علػي بػن اغبسػن الف ّ
ضػاؿ» النلهػ اؼبلعػوف و«علػي بػن ّ

و ،...الػ ين مػ ّػر شػػرح أد ػواؽبم وسػ تر دػػرؿ مػػن د قػػى مػ هم ،ولع ػ بعػ القػ ّػرا يتعجػػب مػػن تلم ػ
«اؼبلعوف» الي ذترانسر عقب اسم بع رواة العايرات ويظن أهنر مػن جرنػب تردػب سػ السػلور مػع
أف الوقع أف دلا اللع ػرت مػ تورة حبروفهػر ُب تتػب الرجػرؿ ،وإلػيوم مبػوذجني مػن رواة الػعايرات الػ ين
لُعِ وا ُب تتب الرجرؿ وبعبهم انؿ اللع دىت من األئم أننسهم:
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ػدادي
األوؿ سػػو «أضبػػد بػػن ى ػ ؿ ع اتئػػي» ال ػ ي قػػرؿ ع ػػه الشػػيخ اليوسػػي ُب رجرلػػه «بغػ ٌّ
ّ
ػػاؿ» ،وقػػرؿ ُب تتربػػه « ػػريب األحكػػاـ»/قب الوحػػي إذل أس ػ البػػبلؿ« :إف أضبػػد بػػن ى ػ ؿ
والغلو» ،وقد أحدر دبرة اإلمرـ اغبسن العسوري عليه السػبلـ دوقيعػرت ُب (لعنػو)
مشهور ابللعنة
ٌ
ّ
(د قيح اؼبقرؿ :جٔ/ص.)ٜٜ

والألػر سػو «يػػونس بػن ظبيػػاف» الػ ي روى قصػ اتتشػػرؼ قػرب أمػ اؼبػػلم ني علػ عليػه السػػبلـ
ع ػػدمر تػػرف دبعي ػ دبػػرة اإلمػػرـ الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ ،وروى حػػردب حبػػرر األن ػوار ع ػػه عػػدداً مػػن

ضػاع للحػديث ،روى عػن أيب
العايرات ،مع أف الةبرئري قرؿ ع ػه« :يػونس بػن ظبيػاف كػويف ػاؿ و ّ
ت إىل حديثو».
عبد هللا عليه السبلـ ال يُػ ْلتَػ َف ُ

وقرؿ ع ه اإلمرـ الر ر عليه السبلـ« :لعن هللا يونس بن ظبيػاف ألػ لعنػة ،تتبعهػا ألػ لعنػة،
كل لعنة تبلغك قعر جهػنم ،أ ػهد مػا داه إال الشػيياف ،أمػا إف يػونس مػع أيب اػبيّػاب يف أ ػد

العراب مقرو ف»(ٔ).

وقػػرؿ ع ػػه العبلم ػ اغبل ػ ُب رجرلػػه (ص « :)ٕٙٙقػػاؿ الفضػػل ب ػػن ػػاذاف يف بعػػر كتب ػػو:
الكػػرابوف اؼبشػػهوروف :أبػػو اػبيػػاب ويػػونس بػػن ظبيػػاف ويزيػػد الصػػائم وا بػػن سػػناف وأبػػو ظبينػػة
ط .قػاؿ ابػن
ت إىل مػا رواه ،كػل ُكتُبِػ ِو زبلػي ٌ
أ هرىم .وقاؿ النةا ي إنو موىل ضعي ٌ جداً ال يُػ ْلتَػ َفػ ُ

الغضائري :يونس بن ظبياف كويفٌّ ٍ
اؿ َّ
اب وضَّػاعٌ للحػديث روى عػن أيب عبػد هللا عليػه السػبلـ
كر ٌ
ت إىل حديثو ،فأ ال أعتمد علن روايتو لقوؿ ىؤالء اؼبشايخ العظماء فيو».
ال يُػ ْلتَػ َف ُ
سلال مبوذج من الػرواة الػ ين أربنػوان بتلػا الػعايرات الػي اسػت د إليهػر آيػ هللا أبػو النبػ ال ػوي
واعتربسر دج قرطع على دص ُّػرؼ ودػدب األئمػ ُب الوػوف واؼبوػرف!! .مت رسػيرً أف مألػ دلػا األقرويػ
إمبر رواسر أش رص رلوف وشيرطني مبلوف ال هبوز ؼبسلم أف يق ػ تبلمهػم .بػ دػىت لػو قػرؿ األئمػ
أننسهم م رشرة مأل دلا الولمرت الونري والعيرذ قهلل  -ودرشرسم ذلا فهم ال ي لقوف دبأللهر بوػ
قلػػع ويقػػني  -فعلي ػػر أف نػػرف دلػػا األقروي ػ اد رع ػرً ألمػػر هللا دعػػرذل وآايت القػػرآف احملوم ػ  ،ولتعػػرليم
األئمػ  -علػػيهم السػػبلـ  -أننسػػهم الػ ين علىمػػوان فقػػرلوا أن ػػر إذا ظبع ػػر ع ػػررات تنريػ مةرليػ فػػبل هبػػوز
(ٔ) رجرؿ الوش  ،ص.ٖٜٓ
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علي ر أف نق لهر أايً ترف قرئلهر دىت لو ترنوا سػم أننسػهم! تمػر قػرؿ اإلمػرـ الصػردؽ عليػه السػبلـ..« :

وإف قومػ ػاً ك ػػربوا عل ػ َّػي م ػػا ؽب ػػم أذاقه ػػم هللا ح ػػر اغبدي ػػد! ف ػػو هللا م ػػا كب ػػن إال عبيػ ػ ُد ال ػػري خلقن ػػا
ضر وال نَػ ْف ٍع ،إف َرِضبَنَا ف ضبتو وإف َّ
واصيفا  ،ما نقدر علن ِّ
عربَنا فبرنوبنا ،وهللا ما لنػا علػن هللا
من حةة وال معنا من هللا بػراءة وإ ؼبيتػوف ومقبػوروف ومنشػروف ومبعو ػوف وموقوفػوف ومسػئولوف.
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو) يف ق ه وأمري اؼبػؤمنني
ويلهم! ما ؽبم لعنهم هللا! فلقد آذوا هللا وآذوا رسولو ( َ
وفاطمة واغبسن واغبسني وعلي بػن اغبسػني وا بػن علػي (صػلوات هللا علػيهم) ،وىػا أ ذا بػني

أظهػػركم غبػػم رسػػوؿ هللا وجلػػد رسػػوؿ هللا أبيػػت علػػن فرا ػػي خائف ػاً وج ػ ً مرعػػوابًَ ،يمنػػوف وأفػػزع
يف
ويناموف علن فر هم وأ خائ ساىر وجػل أتقلقػل بػني اعببػاؿ والػ اري ،أبػرأ إىل هللا فبػا قػاؿ َّ
األجػػدع ال ػ اد عبػػد بػػي أسػػد أبػػو اػبيػػاب لعنػػو هللا ،وهللا لػػو ابتُػلُػػوا بنػػا وأمػػر ىم بػػرلك لكػػاف

الواجػػب أال يقبلػػوه ،فكي ػ وىػػم يػػروي خائف ػاً وج ػ ً أسػػتعدي هللا علػػيهم وأت ػ أ إىل هللا مػػنهم،
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو) وما معي بػراءة مػن هللا ،إف أطعتػو رضبػي
أ هدكم أي امرؤ ولدي رسوؿ هللا ( َ
وإف عصيتو عربي عراابً ديداً أو أ د عرابو»(ٔ).
ِ
وملئػ دبلرلػػب ـبرلنػ للقػػرآف الوػػرل
وقػػد قل ػػر إف أدػػد الوتػػب الػػي أُلَّنػ ْ ُب مو ػػوع الػعايرات ُ

تتػػرب «كامػػل الػػزايرات» ل ػ «جعفػػر بػػن ا بػػن قولويػػو القمػػي» الػ ي اشػػتهر وأحػ ح تتػػرقً مق ػػوالً
الةلو ال يبون ق وؽبر  -تمػر رأي ػر ُب أمأللػ عديػدة ،-
لدى عر ىم ال رس رةم اشتمرله على ملرلب من ّ
يح للػ ات اإللػػهي ي ػرُب الت عيػػه الػ ي سػو مػػن أسػ
ورةػم اشػػتمرله أيبػرً علػػى ع ػػررات فيهػر دشػ يهٌ حػر ٌ
اإلسػػبلـ ومػ سب أسػ ال يػ علػػيهم السػػبلـ ،والػ ي ال يبوػػن ؼبػػن يػػلمن قهلل الوادػػد اؼب ػّػع عػػن اؼبوػػرف
والعمرف واحملي قلووف واؼبورف اؼبهيمن على األرض والسمر أف يق به ،وس تر فيمػر يلػ مبػوذجني
عن ذلا:
ٔ) جر ُب الصنه ٖٔٔ من «كامل الزايرات» قوؿ ابن قولويه:

«مشرىب عن دمحم بن وبىي وأضبد بن إدري عن ضبداف بن سليمرف ال يسربوري عن ع د هللا بن
دمحم اليمر عن م يع بن دجرج عػن يػون عػن حػنواف اعبمػرؿ قػرؿ قػرؿ رل أبػو ع ػد هللا عليػه السػبلـ
ؼبػػر أدػػى اغب ػ ة :ىػػل لػػك يف ق ػ اغبسػػني عليػػه السػػبلـ؟ قلػػت :وتػػزوره جعلػػت فػػداؾ؟؟ قػػاؿ عليػػه
(ٔ) رجرؿ الوش  ،ص ٕٕٗ .ٕٕٙ -
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السبلـ :وكي ال أزوره وهللا يزوره يف كل ليلػة صبعػة! يهػبط مػع اؼب ئكػة إليػو واألنبيػاء واألوصػياء
ػت فػػداؾ! فتػػزوره يف كػػل صبعػػة
وا أفضػػل األنبيػػاء وكبػػن أفضػػل األوصػػياء .فقػػاؿ صػػفوافُ :ج ِع ْلػ ُ
ح ػػىت ت ػػدرؾ زايرة ال ػػرب؟ ق ػػاؿ :نع ػػم اي ص ػػفواف اِلْ ػ َػزْـ ذل ػػك يكت ػػب ل ػػك زايرة قػ ػ اغبس ػػني علي ػػه
السبلـ».

أقػوؿ :رةػػم أف رواة سػ ا اغبػػدي ؾبرسيػ وةػبلة ويونػ أف أدػدسم «يػػونس بػػن ظبيػػاف» الػ ي
مرت درصبته ،إال أف مر وبِّ ان أف دُ ْد َر َج دلا الرواي ومػر فيهػر مػن ع ػررات ذبسػيمي ال دليػ دبقػرـ الت عيػه
اؼبلل لل ات اإلؽبي ُب تترب ألّنه عردل ؿبمجـ ُب أوسرط الشيع يق له عرم ال رس إجبلالً ؼبقرمه.
إهنػػر ملرلػػب يعلػػم ت ػ مػػن لػػه أدر شػػعور غهنػػر ال دليػ قهلل دعػػرذل ،س ػ ا عػػدا عػػن البػػرر ال ػ ي
ربدينػػه أمألػػرؿ سػ الػػرواايت بسػ ب مػػر ِ
دوجػ ُػد ُ مػػن ةػػروٍر لػػدى أتألػػر ال ػػرس الػ ين يظ ػػوف أهنػػم بقيػػرمهم
ٍ
بتلا العايرة يلتقوف قهلل وال ندري لعلهػم يصػرفهونه!! ويلتقػوف قألن يػر وع دئػ يصػ هوف أبػراراً أع ّػعا َ
النجػرر الػ ين ية ُّػرسم
النسػرؽ و ّ
ُب نظر هللا يستهقوف عنو الو ! ل ا نرى ونشهد تيػ أف تألػ اً مػن ّ
ٍ
غعمرؿ يرغ ع هر دىت اؼبلهدوف واؼبرديّوف!!.
ويلمعهم قلشنرع وينواب العايرة يقوموف
الشيلرف ّ
ٕ) ويػػروي ابػػن قولويػػه أيبػرً ُب الصػػنه  ٙٚفمػػر بعػػد (ال ػػربٕٔ وٕٕ) مػػن تتربػػه سػ ا ،روايػ
أخرى عن الصردؽ عليه السبلـ دقوؿ« :ددينع أيب رضبه هللا عن سعد بن ع د هللا عن دمحم بن عيسػى
بػػن ع يػػد اليقليػػع عػػن دمحم بػػن سػ رف عػػن أيب سػػعيد القمػػرط عػػن ابػػن أيب يعنػػور عػػن أيب ع ػػد هللا عليػػه
ص ػلَّن هللاُ َعلَيػػو َوآلِػ ِػو) يف منػػزؿ فاطمػػة عليهػػا الس ػ ـ واغبسػػني يف
السػػبلـ قػػرؿ :بينمػػا رسػػوؿ هللا( َ
حةره إذ بكن وخػر سػاجداً مث قػاؿ :اي فاطمػة اي بنػت ا! إف العلػي األعلػن تػراءى يل يف بيتػك
ىػػرا يف سػػاع ىػػره يف أحسػػن صػػورة وأىيػػأ ىيئػػة وقػػاؿ يل :اي ا! أربػػب اغبسػػني عليػػه السػػبلـ؟

ػت :نعػػم قػػرة عيػػي ورحيػػان وشبػػرة فػػؤادي وجلػػدة مػػا بػػني عيػػي .فقػػاؿ يل :اي ا! ووضػػع يػػده
فقلػ ُ

(!!) علن رأس اغبسني عليه السبلـ :بورؾ من مولود عليو بركايت وصلوايت ورضب ورضواي ولعن
وسايي وعرايب وخزيي ونكايل علن من قتلو و صبو و وأه و زعو ...وذكر اغبديث».

ُس ػ اؼب ػ سب
إف تتػػب الشػػيع اإلمرمي ػ مليئ ػ لؤلس ػ دبأل ػ سػ األدردي ػ  ،مػػع أهنػػر زبػػرل أ ُ
رورايت اإلسبلـ ،ومػع أف الػعايرة أقصػى
اؼبعروف والقلعيى ُب التوديد ود عيه هللا عىع وج ى ،ب زبرل
ِ ِِ
ور هبػر
مر فيهر أهنر م رد ٌ وال قبد ُب تترب هللا وال ُب س رسوله ( َ
ػفم ٌ
حلىى هللاُ َعلَْيه َوآلػه) أهنػر ع ػردةٌ م ُ
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ؽبر ت دلا األنبي ال رلة واألجر اػبل والألواب العظيم اؼبععوـ.
سػ ا ومػن صبلػ مػر ي ػني هترفػ رواايت الػعايرة وعػدـ حػهتهر مػر قبػد فيهػر مػن الت ػرق  ،فوألػ ٌ
بعبػػهر بعب ػرً ،فم ػألبلً ُب
مػػن األدردي ػ الػػي ُصبع ػ دػػوؿ مو ػػوع فبػػرئ ال ػعايرة وأدعيتهػػر ي ػػرق ُ ُ
الوقػ الػ ي نػػرى دػػديألرً هبعػ ينػواب زايرة دبػػرة سػػيد الشػػهدا اإلمػػرـ اغبسػػني عليػػه السػػبلـ معػػردالً
لتسعني دج مع رسوؿ هللا ودػديألرً آخػر يػ تر أف ينػواب ذلػا يصػ إذل مليػو دجػ !!؟ قبػد دػديألرً
ي رق ذلا تله ويست عد أف يووف لعايرة قػرب اغبسػني عليػه السػبلـ ينػواب دػىت دجػ وادػدة! وإلػيوم
اغبدي  :روى اغبِ ْم َِريي ُب «قُػ ْرب اإلسناد» (ص « :)ٗٛوعنهما عن حناف بػن سػدير قػاؿ :قلػت
أليب عبد هللا عليو الس ـ :ما تقوؿ يف زايرة ق اغبسني عليػو السػ ـ فِنػو بلغنػا عػن بعضػكم أنػو
قاؿ تعدؿ حةة وعمرة؟ قاؿ فقاؿ :ما أصعب ىرا اغبديث! مػا تعػدؿ ىػرا كلػو ،لكػن زوروه وال
ذبفػػوه وإنػػو سػػيد ػػباب الشػػهداء وسػػيد ػػباب أىػػل اعبنػػة و ػػبيو حيػػى بػػن زكػػراي وعليهمػػا بكػػت
السماء واألرض».
فه ا اغبدي ي رق ت األدردي السربق الي ذبعػ لػعايرة قػرب اغبسػني مقػردير مػن الألػواب ال
دصر ؽبر!.
واؼبشػو اآلخػر الػ ي يبػع عبلمػرت اسػتنهرـ ت ػ ة دػوؿ أدرديػ فبػرئ الػعايرة سػو أنػه رةػػم
ت ػ فبػػرئ وين ػواب ال ػعايرات اؼبرويىػ عػػن األئم ػ  ،دل يقػػم األئم ػ أننسػػهم دبأل ػ س ػ ا العم ػ ال ػ ي دأل ػوا
ال رس عليه وقد س بيرف ذلا فبل نعيد .
دلػا ترنػ ملرلػػب وم ردػ نبػػعهر أمػػرـ أنظػرر طػػبلب اغبقيقػ ليػدققوا فيهػػر ويتفملوسػػر بتجػػرد
وإنصرؼ.
ونسفؿ ُب اػبترـ س س ػرؾ بعػد مػر أو ػه ر دجػ ٌ مػن تتػرب هللا وسػ رسػوله الصػهيه علػى
دلػػا األعمػػرؿ؟! ألػػن يلاخ ػ ان هللا دعػػرذل علػػى حػػرؼ األم ػواؿ واألوقػػرت علػػى أعمػػرؿ دل أيم ػران هبػػر هللا
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه) فب ػبلً عمػػر ُب نصػػوص بع ػ دلػػا ال ػعايرات مػػن
دعػػرذل وال دعػػران إليهػػر رس ػوله ( َ
ع ػػررات شػػرتي مةرلي ػ ! س ػ األعمػػرؿ الػػي ال يبو ػػر أف قبػػد س ػ داً حػػهيهرً ؽبػػر واألق ػواؿ الصػػردرة عػػن
دن ػ مػػن الوػ ابني والةػػبلة دعتػػرب سػ داً يبو ػػر أف نلسػ عليػػه أفوػػرراً وأعمػػرالً زبػػرل القػػرآف ودعػػردي
دعرليمه؟!
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إهنػر أسػػئل ٌ وبػ ُّ لوػ عرقػ ٍ أف يسػػفؽبر ويعػرؼ إجربتهػػر .سػ أمػػر اآلخػرة سػػه وقليػ األنبيػ إذل
سػ ا اغبػػد الػ ي يسػػمح ل ػػر قالعتمػػرد علػػى دلػػا األعمػػرؿ الػػي ال سػ د ؽبػػر؟ إنػػا لػػو وجػػدت ُب ورقػ
دشا بصهتهر فانّا دبعهر جرن رً فوراً دىت ق أف دتأل من دعويرسر وال ذبرؤ
ب و وت شيئرً جعلا ّ
ػعورةً ،فويػ نُعِػ ّد لػعاد اآلخػرة دن ػ ً مػن
أف أتخ سر إذل السوؽ ودشمجي هبر شيئرً خوفرً من أف دووف م ّ
ػرؿ وال ب ػوف وال نتفتػد ونتهقػ
اؼبوسومرت واػبرافػرت نريػد أف دوػوف زادان ُب يػوـ عسػ ال ي نػع فيػه م ٌ
مػػن حػػه مػػر نتقػػرب بػػه إذل هللا؟؟! دق ػرً إف س ػ ا ألمػػر عجيػػب .أسػػأؿ هللا تعػػاىل عبميػػع اؼبسػػلمني

التوفيا واؽبداية إىل الصراط اؼبستقيم .إنو قريب ؾبيب وصلن هللا علن ا وآلو الياىرين.

حيػدر علػي قلمػداراف
ملتمساً الدعاء من القراء الكراـ

ملحا(ٔ) :البناء علن القبور يف ب د وحكمو يف ديننا!
ػرت ُب مقػػرؿ «علػػل اكبيػػاط اؼبسػػلمني» الػ ي نشػردُهُ ُب حػػهين «وظيفػػة» إذل الو ػػع
ؼبػّػر أشػ ُ
اؼبلس لؤلوقرؼ ُب ببلدان (إيػراف) الػ ي دُصػرؼ فيػه أةلػب اؼبوقوفػرت  -نتيجػ ً عبهػ و ّأميّػ الػواقنني
وقرا اؼبطًب فيهر فبر سو ة
 على اؼبراقد والعت رت واأل رد الونبي ل راري األئم وخ ّدامهر وسدنتهر ّت أف نتيج ػ ذلػػا مػػر نشػػرسد مػػن خ ػراب ال ػ بلد وبلرل ػ ال ػػرس وجػػوعهم،
مللػػوب ُب الشػػرع ،وذتػ ْػر ُ
انتقػػد مقػػرلي سػ عدي ػ ٌد مػػن ال ػػرس ،أمػػر ال ػ ين لػػي ؽبػػم اطػػبلع علػػى رريػػخ حػػدر اإلسػػبلـ وم ػػردئ
الػدين اغب يػ وأحػوؿ الشػريع فػػبل عتػب علػػيهم ،ولوػػن العتػب علػػى أدػػد الشػيوخ اؼبعممػػني ُب «قػػم»
اؼبعروؼ قلنب والعلم ال ي قرـ قلرد على مقرلي ُب العدد  ٖٔٚمن جريدة «وضين » وقرؿ بعػد أف
ترؿ رل التهم والس رب :إف س رؾ دػدي ٌ مسػ ٌد يػر ِّةػب قل ػر علػى الق ػور ِ
ػج ُع عليػه ،وادعػى أ ىف
َ
ويش ّ
ُ ْ َ َُ ُ
(ٔ) س ا اؼبقرؿ أو اؼب ه نشر اؼبلل قلمداراف ُب األح من تترب له (قللة النررسي ط عرً) ع وانه «ارمغاف آظباف» أي
«ربفة السماء» ُب الصنهرت ٖ ٕٚفمر بعد ،وقد أ رفه أحدقر اؼبلل وانشرو تت ه إذل تتربه اغبررل بش من التصرؼ
اليس نظراً إذل د رسب مبمونه مع مبموف فورة س ا الوترب اغبررل.
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اايت عديدةٌ أخرى عن األئم اؼبعصومني ددؿ على ذلا!!
س رؾ رو ٌ

لػ ا وجػػدت لعامػرً علػ ّ أف أذ ّتِػَػر هبػ اغبقيقػ وسػ أنػػه ال يوجػػد ُب تتػػب الشػػيع ُب قب ال ػػر
على الق ور ودشييدسر ودعرسدسر سوى دػدي ٌ وادػ ٌد وعلػى اؼبػ ّدع ألتألػر مػن ذلػا أف يُأل ػ تبلمػه،
وسػ ا اغبػػدي الوادػػد سف ػػعه أمػػرـ أنظػػرر القػ ّػرا الوػراـ وأقػػوـ بتهقيقػػه سػ داً ومت ػرً وادػػرؾ اغبوػػم عليػػه
ألرقب النب وأورل العق واإلنصرؼ ،ومن هللا التوفي .
وق ػ الػػورود إذل ال ه ػ مػػن الػػبلزـ أف أذ ّتِػػر غف دشػػييد األب ي ػ وزبصيصػػهر لؤلم ػوات وع ػػردهتم
سبأل ػ أد ػػد اآلداب والس ػ ن ال ػػي ترن ػ رائج ػ ُب األدايف اػبرافي ػ وال رطل ػ ق ػ اإلس ػػبلـ ،وح ػػنهرت
التػػرريخ مشػػهون ب ػ لا خرح ػ ُب إي ػراف الػػي تػػرف يػػروج فيهػػر ال ػػر علػػى ق ػػور األم ػوات مػػن اؼبلػػوؾ
واألمرا  ،و رب الق رب على أ ردتهم وجعلهر معارات ومشرسد ف مػ دُػعار ودُعظىػم ،ومػن صبلػ ذلػا
األوؿ» اؼبعػروؼ ب ػ «گػور دخػمج» الػ ي اتتشػنه عػردل اآلَثر ال لجيوػ «ونػدربرج» ،وقػرب
قرب «تػورش ّ
«جػػه إيػػل بػػيل» وقػػرب «را دخػػمج» ُب مرقػػد «اپزار گػػرد» ال ػ ي اتتشػػنه عػػردل اآلَثر «سررسػػنيلد»،
ودسػػب رأي علمػػر اآلَثر يعػػود رريػػخ دلػػا األب يػ إذل القػػرف السػػربع ق ػ اؼبػػيبلد .وال يػعاؿ قػػرب تػػورش
الو ُب «مشهد مرةرب» وقػرب «داريػوش األوؿ» ُب «نقػل رسػتم» وعػرش أـ سػليمرف قرئمػ شػرـب
إذل يوم ر س ا ُب إيراف ،إ رف إذل أسرامرت النراع ُب مصر ووادي مقربر اؼبلػوؾ علػى السػرد الةػريب
لل ي ػ وخلنػػر «ششتسػػوت» ُب مقػػربر ملػػوؾ مصػػر اعب ػػررين مػػدع األلوسي ػ فيهػػر (ط ق ػرً لعػػردل اآلَثر
«وندربرج» دسب مر نقلته حهين تيهرف بترريخ ٖ/هبمنٖٖٜٔ/سػ ش) ،والي يعود ررىبهر  -ط قرً
لتهقيػ اؼبػػلرخني مألػ «ويػ ديورانػ »  -إذل دػوارل طبسػػني قػػرف مبػ  .وتػ يػػوـ يوتشػ علمػػر
الت قيػ ػػب ع ػ ػػن اآلَثر ُب إي ػ ػراف ومص ػ ػػر ق ػ ػرباً جدي ػ ػػداً ألدػ ػػد اؼبل ػ ػػوؾ أو الق ػ ػػردة وال ػ ػػوزرا م ػ ػػن درش ػ ػػيتهم
ويست رجوف مرقداً أو روبرً من رب األرض تمر دصػ سػ ا العػرـ مػن اتتشػرؼ قػرب «گػور دخػمج»
بني ترزروف وبرازجرف.

أمر ُب اإلسبلـ وتمر يدؿ عليه ررىبه اؼبشرؽ فلم يون س ػرؾ أي أينػر ال ُب زمػرف الرسػوؿ األتػرـ
حػ ػلىى هللاُ َعلَي ػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم وال ُب زم ػػرف اػبلن ػػر الراش ػػدين وال ُب زم ػػرف مس ػػلم الص ػػدر األوؿ ل ػػر
َ
األ رد ودشػييد األب يػ و ػرب الق ػرب علػى ق ػور الصػرغبني ودعيػني خػ ّداـ وسػدن لق ػورسم .ورةػم أف
ح ػلىى هللاُ َعلَيػػه َوآلِػ ِػه َو َس ػلى َم تػػرف ي ػ سب إذل زايرة شػػهدا أُدػػد ومقػػربة ال قيػػع ،وأف فرطم ػ
رسػػوؿ هللا َ
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العسرا عليهر السبلـ ترن دعور قرب ضبعة سيد الشػهدا عليػه السػبلـ وأف أمػ اؼبػلم ني تػرف يػعور ق ػور
ال قيع وة سم من الشهدا والصهرب  ،ورةم أنه ُب زمػرف رسػوؿ هللا وزمػرف علػ ّ دُػوُب مئػرت بػ آالؼ
م ػػن أح ػػهرب رس ػػوؿ هللا األج ػ ّػبل وش ص ػػيرت قرزة م ػػن ش ػػيع عل ػ وأنص ػػرر  ،إم ػػر ش ػػهدا ً ُب أرض
اؼبعرت أو على فراشهم؛ دل يون س رؾ أي ب ر على قػرب أي أدػد مػ هم وال ترنػ س ػرؾ ق ػ وال ػريح
ػعوب تأل ػ ةٌ مأل ػ
ألي م ػػن ق ػػورسم ،واس ػػتمىر األم ػػر ت ػ لا ق ػرانً أو ق ػرنني د ػػىت دخل ػ ُب اإلس ػػبلـ ش ػ ٌ
ٍّ
شعوب ببلد فررس (إيراف) ومر ورا سر وأق رط مصر واغب ش وأسررل الروـ بنب جهرد ج ود اإلسػبلـ،
ػرر مػػن دلػػا ال لػػداف مقرمػػرت وم رحػػب ُب بػػبلط اػبلنػػر ؛ ع ػػد ذلػػا بػػدؤوا
ودػػىت أدػػرز أش ػ ٌ
رص ت ػ ٌ
إبدخرؿ عػرداهتم ودقرليػدسم القديبػ بلػرؽ خنيىػ ُب ديػن اإلسػبلـ خرحػ اإليػرانيني مػ هم الػ ين أدخلػوا
عديداً من آداهبم وس هم اجملوسي اؼبر ي ُب اإلسبلـ رب ع روين ـبتلن مأل االدتنرؿ بعيػد ال ػ وز،
وآداب دفػػن األم ػوات الػػي قبػػدسر اليػػوـ مشػػوب ً قلعػػردات القديب ػ ومػػن صبل ػ ذلػػا ب ػػر ػريح وسػػيرج
الس ػػرج فيه ػػر وو ػػع اغبل ػػوى
من ى
بػ ػ وةرفػ ػ معي ػ ػ قل ق ػػوش وق ػ ػ عل ػػى األمػ ػوات وإش ػػعرؿ الش ػػموع و ُ
صػ فل جػع إذل تتػب
والنرته على القػرب وكبػو ذلػا! ومػن أراد التهقيػ ُب سػ األمػور علػى كبػو من ى
مألػ «س ػ سب ػ ّدف ودلػػور ملػ » (أي مس ػ ة اغببػػررة ودلػػور الشػػعوب) و«مشػػرؽ زمػػني گه ػوار سب ػ ّدف»
(أي مش ػػرؽ األرض مه ػػد اغبب ػػررة) و«مػ ػ اث إس ػػبلـ» (أي مػ ػ اث اإلس ػػبلـ) وة س ػػر م ػػن مللن ػػرت
احملققني اإليرانيني واألجرنب.

بعػػد س ػ اؼبقدم ػ ل ػ ِ
ػفت إذل اغبػػدي ال ػ ي يسػػت د إليػػه القػػرئلوف قسػػته رب دعم ػ وب ػػر ق ػػور
األئم ػ وذراريهػػم :س ػػرؾ دػػدي ٌ ُب صبيػػع تتػػب الشػػيع مػػروي غلنػػرظ ـبتلن ػ دػػوؿ اسػػته رب عمػػررة
(ٔ)
وع ْنػػو َعػػن ُؿبَ َّمػ ِػد ب ػ ِن َعلِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ػني بْػ ُػن ُؿبَ َّمػ ِػد بْ ػ ِن
غب
ا
ي
ػر
ػ
ب
خ
أ
ػاؿ
ػ
ق
ػل
ػ
ض
ف
ل
ا
ن
ػ
ب
ػي
ػ
«
:
ػررل
ػ
ت
ال
ػو
ػ
س
الق ػػور
ْ
َ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
سػ ْ ُ
ْ
ْ
ْ
ََ َُ
ّ
ِ
ػاؿ
ي إِ ْم ػ َ ًء قَػ َ
َحػ َػوِؿ قَػ َ
الْ َفػ َػرْز َد ِؽ قَػ َ
ػاؿ َحػ َّػد َػنَا ُؿبَ َّم ػ ُد بْػ ُػن أَِيب َّ
وسػػن بْػ ِن ْاأل ْ
ػاؿ َحػ َّػد َػنَا َعلػػي بْػ ُػن ُم َ
الس ػ ِر ِّ
ػاج ِي و ِ
ػاؿ حػ َّػد َػنا عمػػارةُ بػػن َزيػ ٍػد عػػن أَِيب عػ ِ
ػام ٍر َّ ِ
اعػ ِب أ َْىػ ِػل
َحػ َّػد َِي َع ْبػ ُد هللا بْػ ُػن ُؿبَ َّمػ ٍػد الْبَػلَػ ِوي قَػ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
السػ ّ َ
(ٔ) إف ع ررة عمررة المجب أو عمررة القرب ودعرسد  ،الي دوررت ُب س الرواي اؼبو وع  ،ال ددؿ قلبرورة على معت ال ر
والتشييد ،ألف لن َع َمَر اؼبورف أيٌب دبعت زار ودواجد فيه وأقرـ فيه ،من العمرة الي س العايرة ،وم ه قوؽبم :عمرت دبورف
ت ا أي أقم به ،وت لا دعرسدت اؼبورف مع ر أف ال أخليه من العايرة وال أدرؾ المجدد إليه .ومن س ا قوله دعرذل ((إِىمبَر
يػعمر مس ِ
رج َد هللاِ من آمن قهللِ والْيػوِـ ِ
اآلخ ِر)) التوب  ،ٔٛ/أي يمجدد إليهر دائمرً ويعمرسر قلعايرة والع ردة فيهر .فهىت س
َ َْ
َْ ََ
َْ ُُ َ َ
الرواي الوديدة  -رةم أهنر مو وع ومو وب  -ال دنيد دعوى القرئلني بتشييد األ رد وال ر على اؼبراقد! (اؼبمججم)
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ٍ
ِ
ْت لَوُ اي ابْن ر ُس ِ
وؿ هللا َما لِ َم ْن َز َار
ا ْغبِ َةا ِز قَ َ
اؿ :أَتَػ ْي ُ
ت أ ََاب َع ْبد هللا َج ْع َف َر بْ َن ُؿبَ َّمد عليه السػبلـ فَػ ُقل ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
س ِْ
ػني بْػ ِن
وع َم َر تُػ ْربَػتَوُ؟ قَ َ
ني َ
ري ال ُْم ْؤمنِ َ
قَػ ْبػ َرهُ يَػ ْع ِي أَم َ
اؿَ :اي أ ََاب َعام ٍر! َح َّد َِي أَِيب َع ْن أَبيو َع ْن َج ّده ا ْغبُ َ
ض ال ِْعػػر ِ
ِ
َعلِػ ٍػي َعػ ْػن َعلِػ ٍػي عليػػه السػػبلـ أ َّ
اؽ
ص ػلَّن هللاُ َعلَيػػو َوآلِػ ِػو) قَػ َ
َف النَّػِ َّ
ػب( َ
ػاؿ لَػػوُ :وهللا لَتُػ ْق ػتَػلَ َّن أب َْر ِ َ
ّ
ّ
ِ
سػ ِن إِ َّف
اى َد َىا؟ فَػ َق َ
ْتَ :اي َر ُس َ
وتُ ْدفَ ُن ِهبَا! قُػل ُ
ورَ َ
وع َم َرَىا وتَػ َع َ
وؿ هللا! َما ل َم ْن َز َار قُػبُ َ
ػاؿ ِيلَ :اي أ ََاب ا ْغبَ َ
ِ
صػةً ِم ْػن َعر َ ِ ِ
ػاء
هللا َج َع َل قَػ ْبػ َر َؾ وقَػ ْبػ َر ُول ِْد َؾ بَِقاعاً م ْن بَِق ِاع ا ْعبَنَّ ِػة َ
ػل قُػلُ َ
وع ْر َ
ػوب ُقبَبَ َ
َ
صػا َا وإ َّف هللا َج َع َ
ِ
ِمن َخل ِْق ِو وص ْفوتِِو ِمن ِعب ِ
ػورُك ْم ويُ ْكثِ ُػرو َف
ادهِ َِربن إِلَْي ُك ْم َ
وربْتَ ِم ُل ال َْم َرلَّةَ ْ
ََ ْ َ
ْ
واألَذَى فػي ُك ْم فَػيَػ ْع ُم ُػرو َف قُػبُ َ
ِزايرتَػها تَػ َقرابً ِم ْنػهم إِ َىل هللا مو َّدةً ِم ْنػهم لِرسولِ ِو ،أُولَئِ َ ِ
اع ِ والْ َػوا ِر ُدو َف
وصػو َف بِ َ
شػ َف َ
ََ َ
ػك َاي َعلػي ال َْم ْا ُ
ص ُ
ُْ َُ
ُْ
ََ
ضي وىم ُزَّوا ِري َػداً ِيف ا ْعبنَّ ِػة! اي َعلِ
حو ِ
َعػا َف ُسػلَْي َما َف بْ َػن
ب
ػ
ق
ػر
م
ع
ػن
م
!
ػي
ُ
اىػ َد َىا فَ َكأ ََّينَػا أ َ
َ
ػورُك ْم وتَػ َع َ
ُ
ْ
َ
َْ
ُْ
َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ػاء بػ ْيػ ِ
ػت ال َْم ْقػ ِػد ِ
ني َح َّة ػةً بَػ ْع ػ َد َح َّةػ ِػة
ػورُك ْم َع ػ َد َؿ ذَلِػ َ
اب َسػ ْػبع َ
ػك لَػػوُ َػ َػو َ
سَ ،
َدا ُو َد َعلَػػن بِنَػ َ
ومػ ْػن َز َار قُػبُػ َ
ِ
ِ ِ
وخر ِ
ِ
ِ
ِِ
شػر أَولِيػاء َؾ ُِ
ِْ
ػك
وؿببِّي َ
اإل ْس َ ِـ َ َ َ
ج م ْن ذُنُوبو َح َّػىت يَػ ْرج َػع م ْػن ِزَاي َرت ُك ْػم َكيَػ ْػوَـ َولَ َدتْػوُ أُمػوُ فَأَبْش ْػر وبَ ّ ْ ْ َ َ
ِم َن الن َِّع ِيم وقُػ َّرةِ ال َْع ْ ِ
وال َخيَ َػر َعلَػن قَػ ْل ِ
شػ ٍر ولَ ِك َّػن ُحثَالَػةً ِم َػن
ت َ
َت َ
ني َرأ ْ
ػب بَ َ
وال أُذُ ٌف َِظب َع ْ
ني ِدبَا َال َع ٌْ
الن ِ
اع ِ
َّاس يُػ َعِّريُو َف ُزَّو َار قُػبُوِرُك ْم بِ ِزَاي َرتِ ُك ْم َك َما تُػ َعيَّػ ُػر َّ
الزانِيَػةُ بِ ِزَ َىػا أُولَئِ َ
ػك ِ َػر ُار أ َُّمػ ِ َال َ لَػ ْتػ ُه ْم َ ػ َف َ
وال ي ِر ُدو َف حو ِ
ضي.)ٔ(».
َْ
َ َ
فَلَِػَر اآلف سػ د سػ ا اغبػدي علػى ػو علػم الرجػرؿ أي اسػت رداً إذل تتػب الرجػرؿ اؼبق ولػ لػدى
فقهر وعلمر الشيع اإلمرمي ٍ ،ب ِّ
نعرج بعدسر على سبهيص مبمونه.

اللري ػ األوؿ للهػػدي جػػر ُب تتػػرب «هت ػ يب األدوػػرـ» للشػػيخ اللوس ػ  ،وتتػػرب «فرد ػ
ي» للسػػيد ع ػػد الوػػرل بػػن طػػرووس ،وأوؿ را ٍو ُب سػ ا اللريػ سػػو « َع ْب ػ ُد هللا بْػ ُػن ُؿبَ َّمػ ٍػد الْبَػلَػ ِوي»
الةَػ ِر ّ
ال ي قرؿ ع ه علمر الرجرؿ مر يل :

 قرؿ العبلم اغبلػ ُب اػببلحػ (ص« :)ٕٖٚقػرؿ الشػيخ اللوسػ رضبػه هللا وقػرؿ ةػ بَػلَػىص علػى دعديلػه وال
ي ،وقرؿ الشيخ اللوس ترف واعظػرً فقيهػرً ودل يُػَ ّ
ق يل من قبرعه ال س إليهر بَػلَ ِو ّ
على جردػه ،وقػاؿ النةا ػي :إنػو ضػعي ٌ  .وقػاؿ ابػن الغضػائريَ :ع ْبػ ُد هللا بْ ُػن ُؿبَ َّم ٍػد بػ ِن عُ َم ِْ
ػري بػ ِن
ؿبم ٍد اؼبص ِري َّ
ت إىل حديثو وال يُػ ْعبَأُ بو».
َْؿب ُف ْو ٍظ الْبَػلَ ِوي أبو َّ
اب وضَّاعٌ للحديث ال يُػ ْلتَػ َف ُ
كر ٌ
(ٔ) الشيخ اللوس « ،هت يب األدورـ» ،ج/ٙص .ٕٕٚ
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واآلف ل َر أف س ا الش ص احملمجـ!! عمن روى دديأله؟ تمر نبلد ُب السػ د لقػد روا عػن را ٍو
ارةُ بْ ُن َزيْ ٍد» وفيمر يل درصبته:
اظبه «عُ َم َ
 -قرؿ ال جرش ُب رجرله« :عُ َما َرةُ بْ ُن َزيْ ٍد اػبَوالي اؽبمداي ال يُعرؼ من ْأم ِرهِ َْيػ ُر ىرا».

ػارةُ بْػ ُػن َزيْػ ٍػد أبػػو زيػػد اػب ػرياي اؽبمػػداي
 -وقػػرؿ ع ػػه العبلم ػ اغبلػ ُب رجرلػػه (ص ٕٗ)« :عُ َمػ َ

اؼبدي :كاف حليػ األنصػار ىػرا نسػبو علػن مػا يزعمػو عبػد هللا بػن ا البلػوي اؼبصػري ،فِنػو ال
ؼ إال من ِج َهتِػ ِو ،وقػد ُسػئِ َل عبػد هللا عنػو فقيػل لػو :مػن عمػارة ىػرا الػري تػروي عنػو؟ فقػاؿ:
يُػ ْع َر ُ
نزؿ من السماء َّ
اسم ليس ربتو أح ٌد ،وكل ما يرويو
رجل َ
ج!! وأصحابُنا يقولوف :إنو ٌ
فحد ي مث َع َر َ
ٌ
بني يف َو ْج ِو َح ِديثِ ِو.».
كرب
والكرب ِّ ٌ
ٌ
ُ
 واعترب أبو داوود ُب رجرله أيبرً عينرً أو أنه اسم دوف مسمى.تػػرف ذلػػا دػػرؿ رجػػرؿ اغبػػدي دسػػب الس ػ د األوؿ ،وس ػػرؾ طري ػ َثف للهػػدي ذتػػر أيب ػرً
ي» (ص ( )ٚٚ - ٚٙإ ْذ روى اغبػػدي بعػػدة
السػػيد ع ػػد الوػػرل بػػن طػػرووس ُب تتربػػه «فَػ ْر َح ػةُ الغَ ػ ِر ّ

أسرنيد) فقرؿ:

«دمحم بن أضبد بن داود القم وقد دقػدـ اإلسػ رد إليػه قػرؿ دػدين ر إسػحاؽ بػن ا قػاؿ حػد ي
أضبد بن زكراي بن طهماف قاؿ حد نا إسػحاؽ بػن عبػد هللا بػن اؼبغػرية قػاؿ حػد نا علػي بػن حسػاف
عن عمو عبد الرضبن بن كثري قاؿ دخلت علن أيب عبد هللا عليه السبلـ وذكر كبو اؼبنت.
و قػػاؿ أيضػاً أخػ

ا بػػن علػػي بػػن الفضػػل قػػاؿ حػػد نا أبػػو أضبػػد إسػػحاؽ بػػن ا اؼبقػػري

موىل اؼبنصور قراءة عليو قاؿ حد ي أضبػد بػن زكػراي بػن طهمػاف قػاؿ حػد ي اغبسػن بػن علػي بػن
عبد هللا بن اؼبغرية قاؿ دخلت علن أيب عبد هللا عليه السبلـ فقلت فداؾ أيب وأمي فركر مثلو».
ف قػوؿُ :ب سػ د سػ ا اغبػدي «اسػحا بػن ا» قرلػ ع ػه تتػب الرجػرؿ مألػ خبلحػ الرجػػرؿ

للعبلمػ وجػػرمع الػػرواة لؤلردبيلػ ورجػػرؿ طػػه قبػ ورجػػرؿ الةبػػرئري« :اسػػحا بػػن ا بػػن أضبػػد إنػػو
ت إليو».
كاف فاس َد اؼبرىب ك ّراابً يف الرواية و ّ
ضاعاً للحديث ال يُػ ْلتَػ َف ُ
وأدد الرواة اآلخرين ل لا الس د «أضبد بن زكراي» :قرؿ ع ػه العبلمػ اغبلػ ُب رجرلػه« :أضبػد
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القمي من الك ّرابني».
بن زكراي ّ

وسػ ا الشػػق ّ روى عػػن «علػػي بػػن حسػػاف» :جػػر ُب رجػػرؿ الوشػ ّ ع ػػه (صٔ٘ٗ :)ٕٗ٘ -
«قاؿ ا بػن مسػعود سػألت علػي بػن اغبسػن بػن علػي بػن فضػاؿ عػن علػي بػن حسػاف قػاؿ عػن
اؽبامشي) يروي عن
أيهما سألت أما الواسيي فهو قة وأما الري عند (يشري إىل علي بن حساف
ّ

عمو عبد الرضبن بن كثري ،فهو كراب وىو واقفي أيضا يدرؾ أاب اغبسن موسن عليو الس ـ».

وجر ُب رجرؿ العبلم اغبل (صٖٕٗ) ..« :وقاؿ ابن الغضائري علي بػن حسػاف بػن كثػري
موىل أيب جعفر الباقر عليه السبلـ أبو اغبسػن يػروي عػن عمػو عبػد الػرضبن ػاؿ ضػعي رأيػت لػو
كت ػػاابً ظب ػػاه تفس ػػري الب ػػاطن ال يتعل ػػا م ػػن اإلسػ ػ ـ بس ػػبب ،وال ي ػػروي إال ع ػػن عم ػػو .وق ػػاؿ اب ػػن

الغضػائري ومػن أصػػحابنا علػي بػػن حسػاف الواسػيي قػػة قػة وقػػاؿ النةا ػي علػي بػػن حسػاف بػػن
كثػػري اؽبػػامشي مػػوىل عبػػاس بػػن ا بػػن علػػي بػػن عبػػد هللا بػػن العبػػاس ضػػعي جػػداً ذكػػره بعػػر

أصحابنا يف الغ ة فاسد االعتقاد.».
مل

يت ػػني فبػػر دقػػدـ أف ذلػػا الش ػ ص ةػػرؿ و ػػعي وأنػػه تتػػب دنس ػ اً ال عبلق ػ لػػه قإلسػػبلـ أي
قألقطي وأنه فرسد االعتقرد.
فاذا عرف ر درؿ «عل بن دسرف» س ا فل َر درؿ عمه «عبد الرضبن بن كثري» :جر ُب رجرؿ

ال جرشػ (ص٘ ٔٚمػػن الل عػ اعبديػػدة ُب طهػراف)« :عبػػد الػػرضبن بػػن كثػػري اؽبػػامشي مػػوىل ...كػػاف
ضعيفاً ،مز أصحابنا عليو وقالوا كاف يضع اغبديث!».
قل ُ  :ولع س ا اغبدي أدد مو وعرده!.
ٍب أ رؼ العبلم اغبل « :ليس بشيء!».
تػ أولئػػا ي قلػػوف اغبػػدي عػػن «أيب عػػامر واعػػب اغبةػػاز» ال ػ ي لػػي لػػه ذتػػر وال اسػ ٌػم ُب

تتػػب الرجػػرؿ .وال يبػػر اعبه ػ بػػه فهػػىت لػػو تػػرف س ػ ا اجملهػػوؿ  -أي أيب عػػرمر  -مػػن أتػػرب العّػػرد
العسرد وترف نظ اً لئلمرـ جعنر الصردؽ فاف س د اغبدي  -بس ب درؿ رواده اآلخرين ال ي عرف ر
و ّ
 -ال قيم له وسرق ٌ من االعت رر تليرً.
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أجػ بربتػ سػ ا اغبػػدي الػ ي روا أولئػػا الػػرواة الصػػردقوف جػػداً!! امػػتؤلت ال لػػداف اإلسػػبلمي
قأل ػػرد واؼبػعارات والق ػػرب واؼبشػػرسد اغبقيقيػ أو الونبيػ ألوالد األئمػ دػػىت دل د ػ قريػ وال بلػػدة إال
وفيهػر قػػرب أو أتألػر ألوالد األئمػ الػػي يللقػوف عليهػػر لقػػب األمػرا فبػػر يػ تران قلتقرليػد والسػ ن اإليرانيػ
اجملوسػػي القديب ػ تقػػوؽبم شػػرسعاد ضبػػعة! (أي ابػػن الشػػر أو األم ػ ضبػػعة) وشػػرسعاد جعنػػر! وشػػرسعاد
أضبد! وق على ذلا ..وذلػا ألف اإليػرانيني القػدمر تػرنوا هبلُّػوف ملػوَت ُهم وتػرف لػديهم ق ػ اإلسػبلـ
مئ ػػرت األ ػػرد اػبرحػ ػ غوالد اؼبل ػػوؾ ،فو ػػفهنم دل يس ػػتليعوا أف يعيشػ ػوا وي قػ ػوا دوف دل ػػا اؼبش ػػرسد،
ففدخلوسر ُب اإلسبلـ ،وحرروا يقنوف أتألر من ربػع فبتلوػرت سػ ا ال لػد مػن األرا ػ العراعيػ وال يػوت
والدترتني علػى دعمػ دلػا اؼبشػرسد واؼبراقػد ألوالد األئمػ  ،األمػر الػ ي أدػدث أ ػراراً وخسػرئر ت ػ ة
قسػػم الػػدين وشػ ّػو الوجػػه ال ػػورا لئلسػػبلـ ُب نظػػر العقػػبل وجعلهػػم ي نػػروف م ػػهُ ،ب دػػني أ ىف ديػػن هللا
بري من ت دلا األعمرؿ حبمد هللا.
واآلف ل فت ؼب ذلا اغبدي :
أوالً  -أح ػ ال ػػر علػػى الق ػػور ورفعهػػر ودشػػييدسر ؿبػػرـ ُب اإلسػػبلـ تمػػر دػػدؿ عليػػه األدردي ػ

الصػػهيه الػػي رواسػػر النريقػػرف عػػن ال ػ واألئمػ علػػيهم السػػبلـ ،وسػ تر مبػػرذج عػػن دلػػا األدرديػ
بعد قليػ  ،وقلتػررل تيػ يبوػن لشػ ص مػن أحػهرب اإلمػرـ أف يسػفله عػن ينػواب عمػ ٍ سػو ُب أحػله
ؿبرـ؟!.
ّ

اثنيػ ػاً  -دل يو ػػن ق ػػرب أم ػ اؼب ػػلم ني معروفػ ػرً وال وا ػػهرً زم ػػن اإلم ػػرـ الص ػػردؽ ف ػػبل ؾب ػػرؿ أف أيٌب
ش ػ ص لعمررد ػػه ودعرس ػػد ويس ػػفؿ ع ػػن الألػ ػواب الػ ػ ي س ػػي رله عل ػػى ذل ػػا؟ فل قػ ػرً للت ػواريخ اؼبوينػى َق ػ ًب
اتتشرؼ قرب أم اؼبلم ني است رداً إذل بع العبلمرت والقرائن زمن سرروف الرشيد  -أي بعد مػدة مػن
ػردؽ
ػرـ الص َ
ديرة اإلمرـ الصردؽ  -وقلتػررل فمػن ال عيػد جػداً ومػن ةػ اؼبعقػوؿ أف يسػفؿ شػ ٌ
ص اإلم َ
عن دعم ق ٍرب ال يُعرؼ مورنه قلتهديد ودعرسد !! ،وإذا رأي ر ُب بع األدردي أف دبرة الصردؽ
قَػ ِػد َـ إذل ال جػ أديػػرانً وأشػػرؼ علػػى ال قػػرط الػػي ُْوبتَ َمػ أف دبػػم قػػرب أمػ اؼبػػلم ني فػػاف دلػػا ال قػػرط
ةرمب ػ إذل درج ػ ال يبوػػن اعبػػعـ معهػػر قؼبوػػرف الػػدقي للقػػرب ،ويػػدؿ علػػى ذلػػا أنػػه ؼبػػر تػػرف اإلمػػرـ
ّ
الصردؽ يُسفؿ أديرانً أين قرب أم اؼبلم ني؟ تػرف يػ تر عبلمػرت وإشػررات ال دػدؿ علػى نقلػ ؿبػددة،
فمألبلً جر ُب «كامل الزايرات» بس د عن سعد عن ابن عيسى عن عل بن اغبوم عن حنواف بػن
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اعبمػػرؿ قػػرؿ« :كنػػت وعػػامر بػػن عبػػد هللا بػػن جراعػػة األزدي فقػػاؿ لػػو عػػامر (أي لإلمػػاـ الصػػادؽ
عليػػو الس ػ ـ) :جعلػػت فػػداؾ! إف النػػاس يزعمػػوف أف أمػػري اؼبػػؤمنني عليػػه السػػبلـ دفػػن ابلرحبػػة!
فقػػاؿ :ال .قػػاؿ :فػػأين دفػػن؟ قػػاؿ :إنػػو ؼبػػا مػػات احتملػػو اغبسػػن فػػأتن بػػو ظهػػر الكوفػػة قريب ػاً مػػن
ػت
ي ،ديَْنَةً عن اغبِْيػ َرة ،فدفنو بني ذكوات بير .قاؿ :فلمػا كػاف بعػ ُد ،ذىب ُ
النة  ،يسرًة من الغَ ِر ّ
مر ٍ
ات»(ٔ).
ت موضعاً منو مث أتيتُوُ فأخ تُوُ .فقاؿ يل:
ث َّ
ك هللاُ َ
إىل اؼبوضع َّْ
أصبت رضبَ َ
َ
فتوم ُ
َثلألرً ً -ب دعلي ينواب دعم القػربُ ،ب ذلػا اغبػدي علػى أمػر ؾبهػوؿ ألف ب ػر بيػ اؼبقػدس دل
يون عمبلً مفموراً به ُب اإلسبلـ دىت ُوبدىد لػه ينػواب معػني يبوػن قيػرس ينػواب األعمػرؿ األخػرى عليػه،
فمن اؼبنهوـ أف يُقرؿ إف ينواب العم النبل يُعردؿ دج أو عدد من اغبجرت أو الةػعوات أو يُعػردؿ
ت ا رتع من الصبلة وكبو ذلا ألهنر أمور أمػر هبػر الشػررع ُب اإلسػبلـ وينواهبػر معػروؼ ،أمػر ب ػر بيػ
اؼبقدس ال ي ًب ُب زمن داوود وسػليمرف عليهمػر السػبلـ فمػرذا تػرف ينوابػه دػىت دُقػرس األعمػرؿ اغبسػ
األخرى عليه؟.
رابع ػرً  -إف ال ػ ين أعػػرنوا سػػليمرف بػػن داوود علػػى ب ػػر بي ػ اؼبقػػدس ،تمػػر جػػر ُب نػػص القػػرآف
ِ ِ
غ ِمػ ْنػ ُه ْم
ػني يَ َديْ ِػو هللاِِ ْذ ِف َربِّ ِػو َوَم ْػن يَػ ِز ْ
ػل بَػ ْ َ
الورل ،سم ّ
اعبن والشيرطني ،قرؿ دعرذلَ (( :وم َن ا ْعب ِّن َم ْػن يَػ ْع َم ُ
اب َّ ِ
شػػاء ِمػػن َؿبَا ِريػػب وَسبَا ِيػػل و ِج َفػ ٍ
ػاف َكػػا ْعبََو ِ
َعػ ْػن أ َْمػ ِرَ نُ ِرقْػػوُ ِمػ ْػن َعػ َر ِ
اب
السػػع ِري * يَػ ْع َملُػػو َف لَػػوُ َمػػا يَ َ ُ ْ
َ َ ََ
ود ُ ْكرا وقَلِ ِ ِ ِ
ِ
اسي ٍ
ي َّ
ور))[س ف.]ٖٔ-ٕٔ:
ات ا ْع َملُوا آ َ
َوقُ ُدوٍر َر َ
الش ُك ُ
يل م ْن عبَاد َ
َؿ َد ُاو َ ً َ ٌ
يق ػ ػػوؿ الش ػ ػػيخ اليَّ ِْس ػ ػ ّػي ُب دنس ػ ػ ؽب ػ ػ آلي ػ ػ الوريب ػ ػ ُب دنس ػ ػ الق ػ ػػيّم «ؾبم ػ ػػع البي ػ ػػاف»

(ج/ٛصٕ ،ٖٛالل ع اعبديدة ُب طهراف)« :قػاؿ :وكػاف فبػا عملػوه بيػت اؼبقػدس( ....إذل قولػه):
فلمػػا صػػار داود ابػػن أربعػػني ومائػػة سػػنة توفػػاه هللا واسػػتال سػػليماف فأحػػب إسبػػاـ بيػػت اؼبقػػدس

سػ ػ َم عل ػػيهم األعم ػػاؿ خي ػػص ك ػػل طائف ػػة م ػػنهم بعم ػػل فأرس ػػل اعب ػػن
فةم ػػع اعب ػػن والش ػػياطني وقَ َّ
والشياطني يف ربصيل الرخاـ ....اخل».

أي أف إسبرـ ب ر اؼبسػجد إمبػر ًبى علػى يػد اعبػن والشػيرطني غمػر سػليمرف عليػه السػبلـ وإخبػرعه
ؽبػم ،ومػن اللريػ أف هللا دعػرذل اعتػرب سػ ا العمػ نوعػرً مػن العػ اب ؽبػم الػ ي ضلػوا خر ػعني فيػه رةػػم
(ٔ) حبرر األنوار (ج/ٜٚصٕٓٗ).
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موت سليمرف عليػه السػبلـ الػ ي دل يشػعروا بػه ،تمػر دنيػد اآليػ الػي دلػ اآليتػني السػربقتني أي قولػه
ض َأتْ ُك ِ
ت َما َدلَّػ ُه ْم َعلَن َم ْوتِ ِػو إَِّال َدابَّػةُ ْاأل َْر ِ
نسػأَتَوُ فَػلَ َّمػا َخ َّػر
ض ْيػنَا َعلَْي ِو الْػ َم ْو َ
س هرنه(( :فَػلَ َّما قَ َ
ػل م َ
ُ
ِ ِ
َّ
ب َما لَبِثُوا ِيف ال َْع َر ِ
اب الػْ ُم ِه ِ
ني)) (س ف.)ٔٗ/
تَػبَػيَّػنَت ا ْعبن أَف ل ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف الْغَْي َ
وجػػر ُب دنس ػ «م ػ هج الصػػردقني» (ج/ٚصٖٖ٘  ،ٖ٘ٗ -ط ع ػ طه ػراف) َشػ ْػر ُح ب ػػر ِ بي ػ
اعبن على كبو منص ي دو م ػه أنػه دل يشػررؾ ُب ب ػر ذلػا ال ػر أي إنسػ ّ  ،إ ْذ يقػوؿ
اؼبقدس بواسل ّ
ُب دنس اآلي األخ ةَ (( :ما لَبِثُوا ِيف ال َْع َر ِ
اب الػْ ُم ِه ِ
ني)):

ػرـ إال وجػر داعػ األجػ لقػ
«قي إنه دل يب على دوضينهم ُب العم ب ر بي اؼبقػدس ع ٌ
روح سليمرف عليه السبلـ ففوحى سػليمرف درشػيته ّأال ينشػوا مودػه وأف هبعلػو متوئػرً علػى عصػر تػ
ال يتوقػ اعبػن عػن العمػ ويوملػوا ب ػر اؼبسػجد!» .وقػد جػر اؼببػموف ذادػه ُب حبػرر األنػوار (الل عػ
اغبجري :ج٘/صٖٓ٘ .)ٖ٘ٔ -
فويػ يبوػػن مقريسػ دعم ػ مػعار أم ػ اؼبػػلم ني بعمػ اعبػػن والشػػيرطني؟! نعػػم لػػو قريس ػ ر بع ػ
ال رنني ل لا اؼبعار الشري الػ ين تػرنوا ملوتػرً ج ػررين وضَلَ َمػ ً سػ ّنرتني مألػ «سػرروف الرشػيد» و«اندر
شػر أفشػػرر» الػ ي تػرف أوؽبمػػر قنيػرً والألػر آمػراً بتعمػ ذلػا اؼبػعار ،قلشػػيرطني لوػرف قيرسػرً حػػهيهرً
ة بعيد عن اغبقيق !!
خرمس ػرً  -لػػو تػػرف ل ػػر ودشػػييد قػػرب أم ػ اؼبػػلم ني ت ػ ذلػػا األجػػر والأل ػواب فلمػػرذا دل ي ُقػ ْػم بػػه
دبػػرة اإلمػػرـ الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ الػ ي تػػرف أعلػػم ال ػػرس بػػه ،وتػػرف يبتلػػا القػػدرة اؼبرليػ عليػػه (تمػػر
ُروي ع ه عليه السبلـ قوله« :أان أةت أس اؼبدي »)؟؟

فػػاف قي ػ  :إف اإلمػػرـ الصػػردؽ دل يوػػن يبتلػػا ننػػوذاً مع ػػوايً للقيػػرـ ب ػ لا ،قل ػػر :إف األمػػر لػػي
ت ػ لا ألنػػه ُب أوج سػػلل وقػػوة خلنػػر اعبػػور قػػرـ اب ػػه إظبرعي ػ بقت ػ رئػػي الشػػرط ودػػرتم اؼبدي ػ
«داوود بػػن عل ػ » ال ػ ي تػػرف قػػد قت ػ «اؼبعلّػػى بػػن ُخ ػػي » ،ودل يتع ػىرض لػػه أدػػد .فتعم ػ قػػرب أم ػ
اؼبلم ني أمر أسه من ذلا بوأل وال خشي فيه .فلي شعري لو ترف دعم ودعهد قػرب علػ وأوالد
عليهم السبلـ عمبلً ذا ينو ٍ
اب عظي ٍم إذل ذلا اغبد اؼبػ تور ،فلمػرذا دل يقػم اإلمػرـ الصػردؽ عليػه السػبلـ
ِ ِ
ػرـ هبػ ا
ب ر قرب أدد العلويني أو ع األق اب ه إظبرعي ويقيم عليه ق و روبرً؟ أوالً لػيُػ َعلّ َم شػيعتَهُ القي َ
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العم ذي الألواب الو  .وَثنيرً :لِ َو ْ يقب علػى مػر تػرف شػرئعرً مشػتهراً ُب أوسػرط فريػ ٍ مػن أد رعػه
قف إظبرعي ترف ال يعاؿ ديرً ،ومن ذلا نشفت النرق اإلظبرعيلي الي ن ع م هر فسرد تأل فيمر بعد.
وعلى أي درؿ فمن الوا ح أنػه تػرف إبموػرف أدػد األئمػ اؼبعصػومني أو اؼبػلم ني الصػرغبني مػن
أد ػػرعهم أف يػػلدي دلػػا السػى السػ يّ (!) لتصػ ح مسػػت داً لآلخػرين مػػن بعػػد ولوػ ىن شػػيئرً مػػن ذلػػا دل
وبص .
سردسرً  -ل نرض أف دعم ق ور أم اؼبػلم ني وأوالد اؼبعصػومني سػبلـ هللا علػيهم أصبعػني عمػ ٌ
ي األئمػ ُب سػ ا األمػر ومػػر الػدلي الشػػرع علػى ب ػػر األ ػػرد
ذو ينػواب عظػػيم فمػر دخػ أوالد وذرا ِر ُّ
ٍ
ٍ
ور ونبيى ؟ اللهم إال أف يُقرؿ إهنػم ؼبػر تػرنوا
واؼبراقد على ت ولد أو دنيد من أوالد األئم الي أةلُهر ق ٌ
مػػن أوالد األئم ػ فػػاهنم أش ػراؼ فيشػػملهم اغبػػدي ال ػ ي مػ ّػر! ولوػػن مأل ػ س ػ ا القػػوؿ مػػلدا أف ن ػػع
أ ػرد ومػعارات علػػى تػ شػري ال سػػب وسػػم دبئػرت األلػػوؼ وليػ شػػعري مػرذا سػػيووف دػػرؿ بلػػدان
ع دئ ٍ؟!
ي األئمػ بػ سػرى إذل ط قػ
سربعرً  -إف فسرد س ا العم دل ي هصر بق ور ومراقػد أدنػرد وذرا ِر ّ
اؼبمجفػػني واألينػراي ُب ال لػػد ،ففحػ ه ر قبػػد ُب مدي ػ قػػم ق ػػوراً عجي ػ وةري ػ ذات ةػػرؼ معخرفػ ومعي ػ
فوقهر ق رب صبيل بُ ي علػى اعبينػ ال ت ػ لػ ع األينػراي النرسػدين مػن سػررق أمػواؿ الشػعب وقودػه،
وقرا ودُنرش قلسػجرد النػرخر ودو ػع فيهػر اؼبصػربيح اؼببػيئ  ،بػ لقػد رب ّػوؿ
يقوـ على خدمتهر خ ّداـ ّ
األمر إذل ذبررة راحب دي قرـ أدد األينراي ةبلظ الرق (اؼبمجفني ال ُق َسرة) من أسػ طهػراف بشػرا بقعػ
ػرب فيهػػر بألبلينػػني أو
مػػن األرض د ىوؽبػػر إذل مقػػربة ؾبلىل ػ جػػداً وأخ ػ ي يػػع أين ػراي طه ػراف وسػػرئر اؼبػػدف القػ َ
أربعني أل دومرف!.
أجػ سػ سػ نتيجػ مػػر يػػدافع ع ػػه بعػ ضبػػرة الػػدين ،فبػػن يصػػور مألػ سػ األعمػػرؿ اعبرسليػ
على أهنر من أرترف دين خرًب ال يني ،فاذا قرـ أدد ي تقد س األمور رشقو غنواع التُهم ببل دير من
هللا ورسوله وال دسرب ليوـ الدين!.
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الغلو
األحاديث الواردة يف النهي عن تعمري القبور والنهي عن ّ

األئمػ  -علػػيهم السػػبلـ ُ -ب ال هػ عػػن دعمػ
لَػ ْ َس ْ
ب اآلف كبػػو األدرديػ اؼبرويىػ عػػن ال ػ ّ و ّ
الق ػػور ودشػػييدسر وال ػػر عليهػػر ،والػػي دتنػ ُب مبػػموهنر مػػع تتػػرب هللا وسػّ ن يّػػه ونقررهنػػر قألدرديػ
اؼبعورة واؼبلنق الي مرت:
ٔ ُ -ب الوتػ ػ ػػرب الش ػ ػ ػري اؼبوسػ ػ ػػوـ بػ ػ ػ ػ«احملاس ػ ػ ػػن» أتلي ػ ػ ػ ال ق ػ ػ ػ ّػي ،وُب تتػ ػ ػػرب «وس ػ ػ ػػائل

الشيعة»/قب ٖٗ من أبواب دفن اؼبودى عن األح غ بن ن رد عن أم اؼبلم ني عليه السػبلـ أنػه قػرؿ:
اإلس ِـ».
ج َع ِن ْ
َّل مثاالً ،فَػ َق ْد َخ َر َ
« َم ْن َج َّد َد ق اً أو َمث َ

ِ
ػع (ج/ٙص )ٕ٘ٛعػػن أيب الق ػ ّداح يػػروي عػػن دبػػرة اإلمػػرـ
ٕ  -وُب تتػػرب «الكػػايف» لل ُولَْيػ ّ
ص ػلَّن هللاُ َعلَْيػ ِػو َوآلِػ ِػو  -إىل اؼبدينػػة يف
جعنػػر الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ أنػػه قػػرؿ« :بعثػػي رسػػوؿ هللا َ -

ص ْوَرًة ّإال َؿبَ ْوتَػ َها وال قَػ ْبػ َراً إال َس َّويْػتَو».
َى ْدِـ القبور َوَك ْس ِر الص َور فقاؿ :ال تَ َد ْ
ع ُ

ػدي أف أمػ
ٖ  -وأورد الشػػهيد األوؿ ُب تتربػػه النقهػ ّ «الػػركرى» روايػ ً عػػن أيب اؽبيػػرج األسػ ّ
ِ
ع قَػ ْبػ ًػرا
اؼبلم ني عليه السبلـ قرؿ له« :أَبْػ َعثُ َ
صلَّن هللاُ َعلَْي ِػو َو َسػلَّ َم أَ ْف َال تَػ َد َ
ك َعلَن َما بَػ َعثَِي بِو النَِّب َ
ُم ْش ِرفًا إَِّال َس َّويْػتَوُ َوَال ِسبْثَ ًاال إَِّال طَ َم ْستَوُ»
ٗ  -وجػػر ُب تتػػرب « ػػريب األحكػػاـ» للشػػيخ اليوسػػي (جٔ/صٔ ،ٗٙح  )ٔٗٛوذتػػر
اغبر العاملي ُب «وسائل الشيعة»/قب ٗٗ من أبواب الدفن:
ػاؿ س ػأَلْت أَاب ا ْغبس ػ ِن موسػػن عليػػه السػػبلـ ع ػ ِن الْبِنػ ِ
ِ
ػاء َعلَػػن الْ َق ػ ِْ
َ َ
« َعػ ْػن َعلػ ِّػي بْ ػ ِن َج ْع َف ػ ٍر قَػ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
اؿَ :ال يَ ْ ِ
َواعبُلُ ِ
يصوُ َوَال تَيْيِينُوُ.».
صلُ ُح؟ قَ َ
وس َعلَْي ِو َى ْل يَ ْ
وس َوَال َذبْص ُ
صلُ ُح الْبنَاءُ َعلَْيو َوَال ا ْعبُلُ ُ

٘  -وروى الشػػيخ الصػػدوؽ ُب ؾبرلسػػه بسػ د عػػن دبػػرة الصػػردؽ عليػػه السػػبلـ عػػن آقئػػه أف
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو َو َسلَّ َم هنن عن ذبصيص القبور والص ة فيها.
رسوؿ هللا َ
 - ٙوروى الربق ػ ّ ُب «احملرسػػن» والشػػيخ اللوس ػ ُب «هت ػ يب األدوػػرـ» (جٔ/صٕ ،ٗٙح
ٓ٘ٔ)َ « :ع ػ ِن الْ َق ِ
ِ
ي َعػ ْػن أَِيب َع ْبػ ِػد هللا (اإلمػػاـ الصػػادؽ) عليػػه
اسػ ِػم بْػ ِن ُس ػلَْي َما َف َعػ ْػن َجػ َّػر ٍ
اح الْم ػ َدائ ِِّ
وؼ الْبػي ِ
صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو
وت فَػِ َّف َر ُس َ
السبلـ قَ َ
اؿَ :ال تَػ ْبػنُوا َعلَن الْ ُقبُوِر َوَال تُ َ
ػوؿ هللا َ
ص ِّوُروا ُس ُق َ ُ ُ
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ك».
َك ِرَه َذلِ َ
اغبر العرمل ّ ُب «وسرئ الشيع »/ال ػرب ٗٗ مػن أبػواب الػدفن عػن دبػرة الصػردؽ
 - ٚوأورد ّ
ِِ
صلَّن َعلَن قَػ ٍْ أ َْو يُػ ْق َع َد َعلَْي ِو
عليه السبلـ أنه قرؿ« :نَػ َهن َر ُس ُ
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلو  -أَ ْف يُ َ
وؿ هللا َ -
أ َْو يُػ ْبػ َل َعلَْي ِو».
ِ
ػررو َف الىعْقبَػػرِِّ َعػ ْػن
 - ٛوروى الشػػيخ الصػػدوؽ ُب تتربػػه «معػػاي األخبػػار»َ « :عػ ْػن ُؿبَ ىمػػد بْػ ِن َسػ ُ
ِ
ِ
ِ
رس ِم ب ِن ع ػي ٍد (رفَػعه ع ِن الىِ ِ حلىى هللا علَيػه وآلِ ِػه) أَنَّػوُ نَػ َهػن َعػن تَػ ْق ِ
ص ِ
ػيص
َعل ِّ بْ ِن َعْد الْ َع ِعي ِع َع ِن الْ َق ْ َُ ْ َ َ ُ َ
ْ
ّ َ َُ َ
اؿ و ُىو الت ْ ِ
يص».
َّةص ُ
الْ ُقبُوِر قَ َ َ
 - ٜوروى الش ػػيخ الص ػػدوؽ ُب تترب ػػه «فق ػػه الر ػػر» (ص )ٜٔٛ - ٔٛٛػػمن ذت ػػر ذبهي ػػع
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم...« :فلما أف فرغ من سلو وكفنو أاته العباس فقاؿ اي
جألمرف رسوؿ هللا َ
صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو َو َسػلَّ َم يف بقيػع اؼبصػلن وأف
علي إف الناس قد اجتمعوا علن أف يدفنوا النب َ
علي عليه السبلـ إىل النػاس فقػاؿ :اي أيهػا النػاس أ مػا تعلمػوف أف رسػوؿ
يؤمهم رجل منهم فارج ٌّ
ِِ
صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو) لعػن مػن جعػل
صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلو) إمامنا حيا وميتا وىل تعلموف أنػو ( َ
هللا ( َ
القبور مصلَّن ولعن من جيعل مع هللا إؽباً؟!».
ٓٔ  -وروى الش ػ ػػيخ الص ػ ػػدوؽ أيبػ ػ ػرً ُب تترب ػ ػػه «م ػ ػػن ال وبب ػ ػػر النقي ػ ػػه» (جٔ/صٓ ،ٔٛح
ِ ِ
ػور
 )ٖٜ٘عن اإلمرـ موسى بػن جعنػر الوػرضم عليػه السػبلـ أنػه قػرؿ« :إِذَا َد َخ ْل َ
ػت ال َْم َقػاب َر فَيَػأ الْ ُقبُ َ
ِ
ك َوَم ْن َكا َف ُمنَافِقاً َو َج َد أَلَ َموُ».
ح إِ َىل َذلِ َ
فَ َم ْن َكا َف ُم ْؤمناً ْ
استَػ ْرَو َ
فه عشػرة أدرديػ شػرين نوتنػ بػ ترسر طل ػرً لبلختصػرر ولػو أردان أف نػ تر تػ األدرديػ

ُب س ا الصدد للرؿ ب ر الوبلـ!.

فاف قي إف ت دلا األدردي اؼب تورة إمبر س ُب شفف ق ور ال رس العرديني ،أمر ال واألئمػ
فو ػػعهم ـبتل ػ  ،قل ػػر :إلػػيوم س ػ األدردي ػ الػػي دُأل ػ أنػػه ال فػػرؽ ُب س ػ ا اغبوػػم بػػني ق ػػور ال ػ
واألئم  -عليهم السبلـ  -وق ور سرئر ال رس:
ٔ  -روى الشػػيخ الصػػدوؽ ُب تتربػػه «عل ػ الش ػرائع» (جٔ/ص - ٕ٘٘/ٖٓٚقب العل ػ الػػي
من أجلهر يرش اؼبر على القرب) بس د عن دبرة جعنر بن دمحم الصردؽ عن أبيػه عليهمػر السػبلـ أنػه
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صلَّن هللاُ َعلَيو َوآلِ ِو ُرفع
النب َ
قػرؿ« :إف ق َ ِّ
برش ال ُقبُور».
ِّ

صػلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو أمػر
اً من األرض ،وإف َّ
النب َ

ٕ  -روى الشيخ الصدوؽ ُب تتربػه «مػن ال حيضػره الفقيػو» (جٔ/ص ،ٔٚٛح ٕٖ٘) واغبػر
ِ
سػ ْ ِ
ػاؿ
ػاؿ قَػ َ
ػني قَػ َ
العػػرمل ُب «وسػػائلالشػػيعة» (ج٘/صٔ ،ٔٙحُٕٕٕ « :)ٙؿبَ َّم ػ ُد بْػ ُػن َعلػ ِّػي بْػ ِن اغبُ َ
وؿ هللا (صلَّن هللا َعلَيو وآلِو)َ :ال تَػت ِ
ود
َر ُس ُ
َّا ُروا قَػ ِْي قِ ْبػلَةً َوَال َم ْس ِةداً فَِ َّف هللاَ َع َّز و َج َّل لَ َع َن الْيَػ ُه َ
ُ
َ
َ
ث َّازبَ ُروا قُػبور أَنْبِيائِ ِهم مس ِ
اج َد».
َح ْي ُ
َُ َ ََْ
مدونَػ ٌ مسػلورةٌ ُب تتػب دػدي الشػيع اإلمرميػ اؼبوينػى َقػ ودل
إف صبيع دلا األدردي الي مرت ى
ِ
أنت هبػػر ال مػػن تتػػرب ابػػن تيميػػة وال مػػن أتلينػػرت ا بػػن عبػػد الوىػػاب وال دػػىت مػػن تتػػب دػػدي
أس الس دىت يُ ْش ِو بع ُ ال ِ
رس عليهر!
َ
شػةَ أ َّ
َف أ َُّـ
وقلل ع س رؾ ُب تتب العرم أدردي تأل ة ب لا اؼببموف م هر مر ُرويَ « :ع ْن َعائِ َ
سلَمةَ ذَ َكر ْ ِ ِ ِ
ِ
يسػةً َرأَتْػ َهػا ِأب َْر ِ
َت فِ َيهػا
ش ِػة يُػ َق ُ
ت لَػوُ َمػا َرأ ْ
ػاؿ َؽبَػا َما ِريَػةُ فَػ َر َك َر ْ
ض اغبْبَ َ
ت ل َر ُسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َكن َ
َ َ َ
وؿ ِ
الصػالِ ُح بَػنَػ ْػوا
اؿ َر ُس ُ
ِم ْن الص َوِر فَػ َق َ
الر ُج ُل َّ
ات فِي ِه ْم ال َْع ْب ُد َّ
الصالِ ُح أ َْو َّ
ك قَػ ْوٌـ إِذَا َم َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أُولَئِ َ
ك ِ رار اػبَل ِْا ِع ْن َد ِ
ِ
ِ ِ
هللا!»(ٔ).
ص َّوُروا فِ ِيو تِل َ
َعلَن قَػ ِْه َم ْسة ًدا َو َ
ْك الص َوَر أُولَئ َ َ ُ

إف الدين ُب العرؼ والعق والشرع ع ررة عن أمر هللا وهنيه واألدورـ الػي شػرعهر هللا دعػرذل ػبػ
الب ػػرلني فع ػػررة ع ػػن دعظ ػػيم األفػ ػراد وذت ػػر
اإلنس ػػرف وس ػػعردة الع ػػرد ُب ال ػػدارين ،أم ػػر ال ػػدين ُب ع ػػرؼ ّ
األش رص والتبرع إليهم ُب ق ورسم دوف االلتنرت إذل مر جر عن ال ػ ومػر أراد هللا مػن بعألػ رسػوله
ب ػ يقػػدموف األع ػ ار قػػدر اسػػتلرعتهم لتعلي ػ دلػػا األدوػػرـ دػػىت أح ػ ح ديػػن هللا األبػػدي مهجػػوراً
ودعرليمه م سوخ ً ة مومجينني هب ا الو ع! فو مر يهمهم سو دشػييد الق ػور وإقرمػ اؼبػطًب وةػ ذلػا
من األمور ُب دني ال يُولوف األمور اؼبهم واألسرسي ُب الدين إال استمرمرً عينرً.
وإذا أعي أولئا اؼبدافعني عن ال ر على الق ور اغبيػ دل هبػدوا ُب جع ػتهم إال أف يقولػوا إف مػر

(ٔ) اغبدي روا ال رري ومسلم ُب حهيههمر وال سرئ وابن مرجه ُب س همر ،وانظر ُب الترج اعبرمع لؤلحوؿ ،جٔ/صٖٕٗ
( .ٕٗٗ -اؼبمججم)
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ي»(ٔ) ومشػػربهٌ ؼبػػر قرلػػه فػػبلف وفػػبلف ،وأف
أقولػػه أان وأمألػػررل ُب س ػ ا الشػػفف سػػو عػػني مػػر قرلػػه « َك ْسػ َػر ِو ّ
ردوا عليهم وف دوا أقواؽبم فرقرؤوا تترب ِ
العردل النبل أو آيػ هللا النػبل لتجػدوا فيػه اإلجربػ
العلمر قد ُّ
ّ
عن ت دلا اإلشورالت!
ي»  -دىت ولو ترف حردب ةري خ يأل
وأقوؿ ُب اإلجرب عن ذلا :وس ت مر قرله « َك ْس َر ِو ّ
احملشػل (تسػروي) ترنػ لػه أةػراض ال دي يػ
ُب تبلمه  -قط ٌ وخرط ٌ ؟! .ال شػا أف ذلػا الرجػ ِّ
وقد خل ُب تبلمه ال رط َ ب ع اغب وقلتررل فبل يعع ذلا أف ت تلم قرؽبر خلف.

وعلػى تػ دػػرؿ ،إف تػ ب ذلػػا اغبػدي الػ ي يسػت د إليػه القػػرئلوف ب ػر اؼبراقػػد والق ػرب علػػى
الق ػػور لػػي أم ػراً يبوػػن تتمرنػػه ،تمػػر ال يبوػػن إنوػػرر تػػوف الق ػػور اؼبشػػيّدة ذات األب ي ػ العرلي ػ د ػ تران
قلنراع ػ واألترسػػرة! وال يبوػػن ألدػػد أف يعي ػ ت ػ دلػػا األدردي ػ اؼبروي ػ عػػن ال ػ واألئم ػ علػػيهم
السػػبلـ ُب م مػ ال ػػر علػػى الق ػػور وربػػديألهر وذبصيصػػهر ورفعهػػر مػػن تتػػب اغبػػدي  ،خرحػ أف س ػ ة
مسػػلم الصػػدر األوؿ د ػػني بو ػ و ػػوح أف مأل ػ دلػػا األعمػػرؿ دل دو ػن رائج ػ وال ترن ػ ُب نظػػرسم

مشروع .
فو ػ ػ مػ ػػن يلل ػ ػ تت ػ ػرً ويقػ ػػوؿ تبلم ػ ػرً ُب مواجه ػ ػ تتػ ػػرب هللا وس ػ ػ رس ػ ػوله وأدرديألػ ػػه الش ػ ػرين
الصهيه فقد قرؿ ُز ْخ ُرفرً من القوؿ دىت لػو تػرف لق ػه آيػ هللا وتػرف دجػم عمرمتػه حبجػم ق ػ اؼبسػجد
األعظػػم! ودػػىت لػػو ّادعػػى االدصػػرؿ قلبلسػػوت وتػػرف ػػليعرً قلنلسػػن والتصػػوؼ ومػػؤل تتربػػه بس ػ رب
ـبرلنيه ود قيصهم!.
ُب اؼبقرالت الي نشرانسر ُب حػهين «وضينػ » أو ػه ر أنػه رةػم أف أسػرس األدايف اغب ّقػ وبعألػ
األن ير اإلؽبيني سو اجتألرث جػ ور الشػرؾ والوين يػ واسػت داؽبر بػروح التوديػد ،إال أنػه ؼبػر تػرف ال شػر قػد
(ٔ) يقصد به الوردب اإليرا «أضبد الوسروي» ال ي ولد ُب دربيع عرـ ٕٔٙٚسػ ؽ ،وحرر أسترذاً ُب جرمع طهراف واشتهر
ل شر عدة ٍ
تتب و ىجه فيهر انتقردات ألفورر وفبررسرت اؼبسلمني ُب عصر  ،مأل «حوفيگري» أي الصوفي و«اشعريگري»
أي األشعري و«شيعيگري» أي الشيعي ال ي نقد فيه أحوؿ وفبررسرت الشيع اإلمرمي نقداً الذعرً وجرردرً دل يسلم م ه دىت
اإلمرـ اغبسن بن عل واإلمرـ جعنر الصردؽ عليهم السبلـ ال ي اهتمه  -والعيرذ قهلل  -غنه ترف ذا وجهني ..اخل ،ويظهر
من بع ع ررات الوسروي أنه ترف ملهداً إ ْذ أنور معجعات موسى وعيسى عليهمر السبلـ واعتربسر من اػبرافرت ،ودعر
إذل دين جديد سو دين العق ودعر إذل إدراؽ تتب المجاث ومررس ذلا س وايً .اةتي عرـ ٜٔٗٙـ ٖٕٔٗ /سػ ؽ.
(اؼبمججم)
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عرشػوا أزم ػ مديػػدة ُب ضلمػػرت اعبهػ والوين يػ وع ػػردة األرواح واألشػ رص فػػاهنم دل يوونػوا مسػػتعدين
تػ االسػػتعداد إلدراؾ دعػػرليم األن يػػر وأخػ معػػررفهم اغب ّقػ لػ ا قبػػد ُب تػ ديػػن وملػ بقػػراي وآَثر مػػن
العقرئد الشرتي القديب ! تمر سو اغبرؿ ُب دين اليهود وال صررى ال ي ترف أسرسه دي رً دقرً.
ولو ػن بس ػ ب التع ػ ُّػود عل ػػى دل ػػا اػبراف ػػرت اػبرح ػ بعه ػػد الظ ػػبلـ والش ػػرؾ دل يس ػػتليعوا الت ل ػ
بشػػو ترم ػ عػػن العقرئػػد اؼبوسوم ػ وال رطل ػ ب ػ عػػردت إذل دي ػ هم بألػػوب جديػػد وأح ػ هوا يعتقػػدوف
غلوسي أش رص معي ني ويت وهنم آؽب وأرققً مع هللا!
وديػػن اإلس ػػبلـ اؼبق ػ ّدس اؼبع ػػروؼ غنػػه دي ػػن التودي ػػد والودداني ػ وتترب ػػه السػػمروي د ػػرف ٌ ؽب ػ
العقيػدة ومل ِّق ٌػن ؽبػر وآايدػه الصػروب سب ػع بشػو قػرطع تػ دػ ل وخبػوع وع ػردة لةػ هللا وأتمػر بتقػدل
ِ
َف اؼبَ ِ ِ ِ
َحػ ًدا))
ساج َد َّلل فَ َ تَ ْدعُوا َم َع هللا أ َ
اغبمد والأل ر لل ات األددي وددسر تمر يقوؿ دعرذلَ (( :وأ َّ َ
ألي من ـبلوقرت هللا أايً ترن ومهمر ترف مقرمهر
(اعبن ،)ٔٛ/وال دسمح إبعلر أي حنرت ربوبي ٍّ
أو دقديسهر ودس يههر من دوف هللا.
ِِ
األئمػ الوػراـ -
وترف أئم دين اإلسبلـ اؼب ني بد اً من ال ّ األترـ َ
حػلىى هللاُ َعلَيػه َوآلػه َو َسػلى َم و ّ
عليهم السبلـ  -وحهرب رسوؿ هللا مراق ني دائمرً وم ت هني أال دصدر عن اؼبسلمني أي درت م شلسر
الةلو حبقهم إذل اغبد ال ي ترف رسوؿ هللا يب ع ال رس أف يقنوا لديه وسو جرل (ٔ) وترف يرتب اغبمػرر

وال ة دوا عرً وانوسرراً هلل وترف وبلػب الشػرة بيديػه وهبمػع اغبلػب ُب السػنر ب نسػه للػ خ اللعػرـ ودل
يون يق من أي أدد أف يتملّقه قؼبدائح والأل ر اؼبشوب قؼب رلةرت والةلو ودل يوػن يسػمح ألدػد أف
زبص ال بل واؼبلوؾ اؼبستوربين ويبدده دبأللهر ويبت ع عن بيرف تألػ ٍ مػن
ىبرط ه قأللقرب والع روين الي ّ
فبرئ أم اؼبلم ني عليه السبلـ لو ال يقع اعبهبل ُب الةلو به وي س وف إليه مر ال هبوز.
ورة ػػم تػ ػ ذل ػػا ف ػػاف األشػ ػ رص الػ ػ ين اعت ػػردوا رددػ ػرً ط ػػويبلً م ػػن ال ػػعمن عل ػػى ع ػػردة األوَثف
واألحػ ػ رـ ودشػ ػّع روده ػػم بتعظ ػػيم األشػ ػ رص وع ػػردة األرواح واؼببلئوػ ػ دل يس ػػتليعوا أف يس ػػتوع وا
ػود سػوى هللا ودػد
دقيق دعرليم اإلسبلـ الي دُلتد أنه ال يوجد ُب عردل الوجػود والةيػب والشػهردة مع ٌ
وال دوجد قدرةٌ وال قوةٌ وال مشيئ ٌ ملينرةٌ ُب اػبل والووف سوى ذات هللا واجب الوجود.
َّل لَوُ ِّ
اؿ قِيَاماً فَػلْيَػتَػبَػ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم ْن النَّا ِر» روا المجم ي ُب
الر َج ُ
(ٔ) ي دو أف اؼبلل يش إذل اغبدي ال ويَ « :م ْن َس َّرهُ أَ ْف يَػتَ َمث َ
س ه (قب األدب عن رسوؿ هللا) وأبو داود ُب س ه ،وأضبد ُب مس د ( .اؼبمججم)
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فير دسرة على الع رد ال ين ال يبو هم الت ل عن روح الوين ي ودعظػيم األشػ رص والةلػو فػيهم،
ش ٌػر
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه الػ ي تػرف يوػرر« :إِ َّينَػا أَ َ بَ َ
س ا رةم ت ذلا التوا ع ال ي ترف لرسوؿ هللا َ
شػ ٌػر»(ٔ) ،ويقػػوؿ
شػ ْػي ٍء ِمػ ْػن َرأْ ٍي فَِ َّينػَػا أَ َ بَ َ
شػ ْػي ٍء ِمػ ْػن ِديػػنِ ُك ْم فَ ُاػ ُروا بِػ ِػو َوإِ َذا أ ََمػ ْػرتُ ُك ْم بِ َ
إِ َذا أ ََمػ ْػرتُ ُك ْم بِ َ
(ٕ)
ألحهربه «أَنْػتُ ْم أَ ْعلَ ُم ِأب َْم ِر ُدنْػيَا ُك ْم» وذلا ع دمر استشررو ُب أتبػ ال ػ فقػرؿ ؽبػم لَ َعلى ُو ْػم لَ ْػو َدلْ
ص ْ فقػرؿ ؽبػم مقولتػه دلػا ،وتػ لا األئمػ  -علػيهم السػبلـ  -دل يػ ّدعوا
دَػ ْن َعلُوا َتر َف َخْيػًرا فَػتَػَرُتوُ فَػَػ َق َ
ألننسهم مقرمرً سوى بيرف اغببلؿ واغبراـ والرواي عن ج ّدسم دبرة خ األانـ.
روى ا بػػن اغبسػػن الص ػ ّفار ُب تتربػػه «بصػػائر الػػدرجات» عػػن أضبػػد بػػن دمحم عػػن عل ػ بػػن

اغبوػم عػن سشػػرـ بػن سػردل عػػن دمحم بػن مسػػلم قػرؿ دخلػ عليػػه (أي علػى اإلمػرـ جعنػػر الصػدؽ عليػػه
ِ
ترت لػػه مػػر تػػرف يَ ػ ْرِوي مػػن أدرديألػػه دلػػا العظػػرـ ق ػ أف
السػػبلـ) بعػػد مػػر قُت ػ َ أبػػو اػبلػػرب ،قػػرؿ ف ػ ُ
ِ
ث فقرؿ (الصردؽ عليه السبلـ):
ث مر أَ ْد َد َ
ُْوبد َ
«حبسػػبك وهللا اي ا أف تقػػوؿ فينػػا :يعلمػػوف اغب ػ ؿ واغب ػراـ وعلػػم القػػرآف وفصػػل مػػا بػػني
أقوـ أخ بألويب فقرؿ :اي ا! وأي يء اغب ؿ واغبراـ يف جنب العلم؟ إينػا
الناس .فلمر ُ
أردت أف َ
اغب ؿ واغبراـ يف يء يسري من القرآف»(ٖ).
وروى السػػيد «ىا ػػم البحػ ػراي» ُب دنس ػ «ال ى ػػاف» عػػن أيػػوب بػػن اغبػ ّػر عػػن أيب ع ػػد هللا

جعنر الصردؽ عليه السبلـ أنه قرؿ ؼبن سفله :األئم بعبهم أعلم من بع ؟ فقرؿ« :نعػم! وعلمهػم
ابغب ؿ واغبراـ وتفسري القرآف واحد»(ٗ).

وتػػرف األئم ػ علػػيهم السػػبلـ يتػػربؤوف ت ػ التػػربؤ ودردعػػد أبػػداهنم فبػّػر يَػْ ِس ػُهُ إلػػيهم بع ػ

الةػػبلة -

لعػ هم هللا  -مػػن علمهػػم اؼبللػ قلةيػػب ،تمػػر روى اجمللسػ نقػبلً عػػن تتػرب «رجػػرؿ الوشػ » بسػ د
عن عن ع س بن مصعب قرؿ قرؿ رل أبو ع د هللا (اإلمرـ الصردؽ) عليه السبلـ:
(ٔ) أخرجه مسلم ُب حهيهه :تترب النبرئ /قب وجوب امتألرؿ مر قرله شرعرً دوف مر ذتر من معريل الدنير .وحههه
السيوط واألل ر ( .اؼبمججم)
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم( .اؼبمججم)
(ٕ) اؼبصدر السرب  ،عن عرئش وعن أن تبلنبر عن رسوؿ هللا َ
(ٖ) حبرر األنوار للمجلس  :جٖٕ/ص٘ ٜٔمن الل ع اعبديدة.
(ٗ) وروا دمحم بن اغبسن الص ّنرر ُب تتربه «بصرئر الدرجرت» من عدة طرؽ ،ص .ٜٗٚ
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ػا و ػع َ ي َ
« ُّ
أي ش ظبع من أيب اػبلرب؟ قرؿ :ظبعتُه يقوؿ إن َ
ػدؾ علػى حػدر وقلػ َ لػهُ
ػني علػى أديرئ ػػر وأمواد ػػر!
ِعػه وال دػ َ ! وأن َ
ػب وأنػا قلػ َ لػػه عي ػ ُ علم ػػر ومو ُػع سػِّػران أمػ ٌ
ػا دعلػ ُػم الةيػ َ
ػت أعل ُػم
قرؿ (اإلمرـ الصردؽ) :ال وهللا مر م ش من جسدي جسد إال يػد  ،وأمػا قولػو إي قل ُ
الغيػػب فػػو ِ
هللا الػػري ال إلػػو إال ىػػو مػػا أعلػػم ،فػ آجػػري هللا يف أمػػوايت وال ابرؾ يل يف أحيػػائي إف
َ
ػت لػػو .قػػرؿ :وقدامػػه جويري ػ سػػودا دػػدرج فقػػرؿ :لقػػد كػػاف مػػي إىل أـ ىػػره أو إىل ىػػره
ػت قلػ ُ
كن ػ ُ
ػت مػػع عبػػد هللا بػػن
كايػػة القلػػم فػػأتتي ىػػره فلػػو كنػػت أعلػػم الغيػػب مػػا كانػػت أتتيػػي ولقػػد قاظبػ ُ

اغبسن حائيا بيي وبينو فأصابو السهل والشرب وأصابي اعببل.)ٔ(»..

إف عدـ معرف الةيب ال دُ قص من شفف األئم وال دُ ّػعؿ مػن مقػرـ إمػرمتهم ،بػ دػىت رسػوؿ هللا
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم اؼبليَد قلتفييدات اإلؽبي  ،ومه الود اإلؽب ننى علم الةيب(ٕ) عن ننسه
َ
ُ
ػت أَ ْعلَػ ُػم
ػك لِنَػ ْف ِسػػي نَػ ْف ًعػػا َوالَ َ
وذلػػا ط قػرً لآليػ الوريبػ (( :قُػػل الَّ أ َْملِػ ُ
ضػ ًّػرا إِالَّ َمػػا َ ػػاء هللا َولَػ ْػو ُكنػ ُ
اػبَػ ػ ِْ
ت ِم ػ ػ َػن ْ
ػي الس ػ ػػوءُ إِ ْف أَ َْ إِالَّ نَػ ػ ِػر ٌير َوبَ ِش ػ ػػريٌ لَِّق ػ ػ ْػوٍـ يُػ ْؤِمنُػ ػػو َف))
ػري َوَم ػ ػػا َم َّ
ػب الَ ْس ػ ػػتَ ْكثَػ ْر ُ
الْغَْي ػ ػ َ
سػ ػ ِ َ
(األعراؼ.)ٔٛٛ/
وال يقتصػر األمػر علػى عػدـ علػػم الةيػب بػ إف تألػ اً مػن العػوارض ال شػري الػي دعػرض لوػ فػػرد

عػػردي ترن ػ دعػػرض ؽبػػم  -علػػيهم السػػبلـ  -أيب ػرً ،تمػػر روى الشػػيخ الصػػدوؽ ُب تتربػػه الش ػري

«عيوف أخبار الرضا» (جٕ/صٖٕٓ) قرؿ:

«ددين ر سبيم بن ع ػد هللا بػن سبػيم القرشػ قػرؿ دػدينع أيب عػن أضبػد بػن علػ األنصػرري عػن أيب

الصل اؽبروي قرؿ قل للر ػر عليػه السػبلـ :اي ابػن رسػوؿ هللا! إف يف سػواد الكوفػة قومػاُ يزعُ ُمػوف
صلَّن هللاُ َعلَيػو َوآلِ ِػو يقػع عليػو السػهو يف صػ تو! فقػاؿ :كػربوا لعػنهم هللا إف الػري ال
أف النب َ
يسهو ىو هللا الري ال إلو إال ىو ...اغبدي ».
(ٔ) اجمللس ُب حبرر األنوار ج ٕ٘/ص ٕٕٖ ،من الل ع اعبديدة.
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه َو َسلى َم سوا ترف علمرً ذاديرً أو علمرً موسوقً من
(ٕ) فبر هبدر ذتر أف اآلي نن علم الةيب اؼبلل عن ال َ
هللا وذلا ألهنر نن نترئج علم الةيب وانتنر ال ترئج يستوي فيه أف يووف ذلا العلم قلةيب موسوقً أو ذاديرً ،فرلرسوؿ
حلىى هللاُ َعلَيه َوآلِِه ال يبلا القدرة اؼبللق على اخمجاؽ ُد ُجب الةيب مىت شر  ،ب ال يعلم الةيب إال من ددود مر
َ
يللعه هللا س هرنه عليه دبشيئته .فتفم (اؼبمججم)
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ػرت
ورى اجمللس ُب «حبػرر األنػوار» نقػبل عػن تتػرب «السػرائر» بسػ د عػن النبػي قػرؿ« :ذك ُ
ػادـ خلفػي حيفػب
أليب عبد هللا عليه السبلـ
السهو فقاؿ :وينفلت من ذلك أحد؟! ردبا أقعدت اػب َ
َ

علػ َّػن ص ػ يت .إايكػػم والغلػػو فينػػا! قولػػوا إ عبيػػد مربوبػػوف وقولػػوا يف فضػػلنا مػػا ػػئتم .مػػن أحبنػػا
فليعمل بعملنا وليستعن ابلورع فِنو أفضل ما يستعاف بو يف أمر الدنيا واْلخرة.)ٔ(»...
وتتب أم اؼبلم ني عل عليه السبلـ رسرل ً إذل «اؼب ر بن اعبررود الع دي» قرؿ لػه فيهػر« :أ ََّمػا
ك سبِيلَوُ فَػِ َذا أَنْ َ ِ
يل
يمػا ُرقِّ َػي إِ ََّ
ت أَنَّ َ
يك َ َّرِي ِم ْن َ
ح أَبِ َ
ك وظَنَػ ْن ُ
بَػ ْع ُد فَِ َّف َ
ك تَػتَّبِ ُع َى ْديَوُ وتَ ْسلُ ُ َ
صَ َ
ػت ف َ
ِ ِِ ِ
ك عتاداً تَػعمر دنْػي َ ِ ِ ِ
ص ِ
ك َال تَ َدعُ ِؽبَو َ ِ
آخرتِ َ ِ
ك
ػريتَ َ
َع ْن َ
اؾ انْقيَاداً َوَال تُػ ْبقي ْلخ َرت َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ
َ
ػل َعش َ
ػاؾ خبَ َػراب َ
ػك وتَ ُ
ك( »...هنج ال بلة /الرسرل ٔ ٚصٕ.)ٗٙ
بَِق ِي َيع ِة ِدينِ َ
وأورد السيد «ىا م البحراي» ُب مقدم دنس «ال ىاف»ُ ،ب ال رب العرشر م هػر :أف بعػ
ال ػػرس زعمػوا أف اؼبقصػػود مػػن آايت القػػرآف سػػم األئمػ وأف «اؼبفضػػل بػػن عمػػر» نقػ ذلػػا إذل اإلمػػرـ
الصردؽ عليه السبلـ ففنور بشدة وقرؿ:
ػا أهنػػم يععمػػوف أف ال ػػدين إمبػػر سػػو معرف ػ الرجػػرؿ ٍب بعػػد ذل ػػا إذا عػػرفتهم فرعم ػ م ػػر
«و بلةػ َ
أنا قػد عرفػ أف أحػ الػدين معرفػ الرجػرؿ وذتػرت أنػه بلةػا أهنػم يععمػوف أف
ذترت َ
شئ ! ....و َ
الصبلة والعترة وحوـ شهر رمبرف واغبج والعمرة واؼبسػجد اغبػراـ وال يػ اغبػراـ واؼبشػعر اغبػراـ والشػهر
اغبراـ سو رج  ،وأف اللهر واالةتسرؿ مػن اعب ربػ سػو رجػ  ،وتػ فريبػ افمج ػهر هللا علػى ع ػرد سػو
رجػ  ،وأهنػم ذتػروا ذلػػا بػععمهم أف مػن عػرؼ ذلػػا الرجػ فقػد اتتنػى بعلمػػه بػه مػن ةػ عمػ .....
(إذل قوله عليه السبلـ):
ػرؾ ابهلل
ػت تسػػألُي عنهػػا فهػػو عنػػدي مشػ ٌ
أ َُ ْخػِ ُ َؾ أنػػو مػػن كػػاف يػػدين هبػػره الصػػفة الػ كتبػ َ
بني الشرؾ ال َّ
ك فيو.)ٕ(».
تبارؾ وتعاىل ِّ ُ
وقػػد أتػػد أمػ اؼبػػلم ني واألئمػ  -علػػيهم السػػبلـ  -علػػى التهػ ير مػػن الةلػػو والةػػبلة وقػػرؿ عليػػه
(ٔ) اجمللس ُب حبرر األنوار ج ٓٔ/ص ٕ ،ٜمن الل ع اعبديدة.
(ٕ) انظر بصرئر الدرجرت حملمد بن اغبسن الص ّنرر :ص .ٕ٘ٚ - ٕ٘ٙوحبرر األنوار للمجلس  :جٕٗ/ص ،ٕٜٛ - ٕٛٙ
الل ع اعبديدة.
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ر قَػ ػ ٍ
ػب َػ ػ ٍ
ػاؿ»(ٔ) (هن ػػج
يف َر ُج ػ ػ َ ِف ُِؿبػ ػ ٌّ
ػك ِ َّ
الس ػػبلـ ُب س ػ ػ ا الص ػػدد قولت ػػه الش ػػه ةَ « :ىلَػ ػ َ
ػاؿ َوُمػ ػ ْػب ِغ ٌ
ال بلة /اغبوم رقم .)ٔٔٚ
لػ ا قبػػد أف حػػردب « ُربػ العقػػوؿ» يػ تر ػػمن وحػػراي أمػ اؼبػػلم ني« :إايكػػم والغلػػو فينػػا!

قولوا إ عبيد مربوبوف وقولوا يف فضلنا ما ئتمَ .م ْن أحبَّنا فليعمل بعملنا وليستعن ابلورع».

وأنه ترف يوػرر وحػيته« :ال تفضػحوا أنفسػكم عنػد عػدوكم يف القيامػة! وال تكػ ِّربوا أنفسػكم

عنػ ػػدىم )ٕ( »..أي ال دُسػ ػػقلوا أننسػ ػػوم مػ ػػن أعػ ػػني ـبػ ػػرلنيوم وأعػ ػػدائوم إبيبػ ػػرنوم قلعقرئػ ػػد اؼبةرلي ػ ػ
الس ين الي دنبهوم أمرـ ال رس يوـ القيرم .

ولو ػػن لؤلسػ ػ م ػػع تػ ػ سػ ػ الوح ػػراي والتع ػػرليم و ػػع األع ػػدا اػب أل ػػر أو األح ػػدقر اغبمق ػػى
أدرديػ تألػ ة عػػن األئمػ  -علػػيهم السػػبلـ  -دُأل ػ ؽبػػم العلػػم قلةيػػب وإديػػر اؼبػػودى وشػػنر اؼبر ػػى
ودقسػػيم أرزاؽ الع ػػرد وأف ال ش ػ يػػتم ُب العػػردل وال يتهػػرؾ إال إبذهنػػم ،وأنػػه ع ػػدمر قػػرـ أم ػ اؼبػػلم ني
ببرب «مردب» نعؿ جربائي وإسرافي وميورئي من السمر خشي من أف دص ػرب أمػ اؼبػلم ني
إذل الألػػور واغبػػوت اغبػػرملني لػػؤلرض!! وأف األئم ػ تػػرنوا يقبػػوف علػػى الألعػػربني وسػػم ال يعالػػوف ُب اؼبهػػد
ويقنػعوف إذل السػمر وسػم ُب اؼبهػد ،وأنػه ق ػ نػعوؿ القػرآف وبعألػ نػ آخػػر العمػرف قػرأ علػ علػى رسػػوؿ
هللا سػػوراً م ػػن القػػرآف وس ػػو ال ي ػعاؿ دػػدي ال ػػوالدة ملنوف ػرً ُب قم ػػرش مه ػػد !! وأمألػػرؿ دل ػػا اػبراف ػػرت
يردسر العق والشرع والي لعن األئم  -عليهم السبلـ  -وا عيهر واضهروا الػربا ة مػ هم
واألسرط الي ّ

مراراً تمر روى الشيخ الصدوؽ ُب تتربه الشػري «عيوف أخبار الرضا»عػن اإلمػرـ الر ػر عليػه السػبلـ
أنه قرؿ...« :اي ابن خالد! إينا وضع األخبار عنا يف التشبيو واعب الغ ة الرين صغروا عظمة هللا
تعاىل فمن أحبهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبنا ومن واالىم فقد عػادا ومػن عػاداىم فقػد
واال  ...اغبدي »

(ٖ)

وروى الصدوؽ ُب تتربه اؼب تور أيبرً بس د عن اإلمرـ الر ر عليه السبلـ قوله:
ت ُم ْف ٍَرت» (اغبوم رقم
ب ُم ْف ِر ٌ
يف َر ُج َ ِف ُِؿب ٌّ
ك ِ َّ
ط َوَاب ِى ٌ
(ٔ) وجر ت س الع ررة ع ه  -عليه السبلـ  -أيبرً بلن آخر سو« :يَػ ْهلِ ُ
 ،ٜٗٙمن هنج ال بلة )( ،اؼبمججم)
(ٕ) اجمللس ُب حبرر األنوار :جٓٔ/صٖ ٜمن الل ع اعبديدة.
(ٖ) الشيخ الصدوؽ ُب «عيوف أخبار الرضا» :جٔ/ص ٖٗٔ.
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«اي اب ػػن أيب ؿبم ػػود! إف ـبالفين ػػا وض ػػعوا أخب ػػاراً يف فض ػػائلنا وجعلوى ػػا عل ػػن

ػػة أقس ػػاـ:

أحدىا :الغلو ،واثنيها :التقصري يف أمر واثلثها :التصػريح دبثالػب أعػدائنا فػِذا ظبػع النػاس الغلػو
فينػػا ك ّف ػروا ػػيعتنا ونسػػبوىم إىل القػػوؿ بربوبيتنػػا ،وإذا ظبعػػوا التقصػػري اعتقػػدوه فينػػا ،وإذا ظبعػػوا
وف ِ
مثالب أعدائنا أبظبائهم لبو أبظبائنا وقد قاؿ هللا عز وجل وال تَسبوا الَّ ِػرين يػ ْدعُو َف ِمػن ُد ِ
هللا
ْ
ََ
ُ
سبوا هللاَ َع ْدواً بِغَ ِْري ِعل ٍْم»(ٔ).
فَػيَ ُ
ديدر عل قلمداراف

(ٔ) اؼبصدر السرب  :جٔ/ص ٖٗٓ.
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مصادر ومراجع الكتاب والتحقيا
ٔ .القرآف الورل.
ٕ .ابػػن أيب شػػي  ،أبػػو بوػػر ع ػػد هللا بػػن دمحم بػػن أيب شػػي الوػػوُب (ٖٕ٘ س ػ)« ،الوتػػرب اؼبصػ
األدردي واآلَثر» ،الرايض :موت الرشد ،طٔ ٜٔٗٓ ،سػ.

ُب

ٖ .ابن األين اعبعري« ،الترج اعبرمع لؤلحوؿ ُب أدردي الرسوؿ».
ٗ .ابن الةبرئري ،رجرؿ ابن الةبرئري ،قم :ملسس إظبرعيليرف ،طٕ ٖٔٙٗ ،سػ
٘ .ابػن داود اغبلػ (دػوُب ُب القػرف  ٛسجػري؟)« ،رجػػرؿ ابػن داود» ،نشػر ملسسػ ال شػر ُب جرمعػ
طهراف ٖٖٔٛ ،سػ
 .ٙابن سعد،دمحم بن سعد تردب الواقدي (ٖٕٓ سػ) ،الل قرت الوربى ،ليدف ،سول دا.
 .ٚابػن شػػع اغبػرا  ،الشػػيخ اغبسػن بػػن شػػع  ،ربػ العقػػوؿ ،قػم :ملسسػ ال شػر اإلسػػبلم التربعػ
عبمرع اؼبدرسني ُب اغبوزة العلمي بقم ٔٗٓٗ ،سػ
 .ٛابػػن طػػروس ،السػػيد عل ػ بػػن طػػروس اغبل ػ (ٗ ٙٙسػ ػ)« ،مهػػج الػػدعوات» ،قػػم :دار ال ػ خرئر،
ٔٔٗٔ سػ
ي ُب دعيػني
 .ٜابن طرووس اغبسػع ،السػيد ع ػد الوػرل بػن طػرووس اغبسػع (ٖ ٜٙس ػ)« ،فَػ ْر َدػ ُ الةَػ ِر ِّ
قرب أم اؼبلم ني عل ّ » ،قم :دار الشري الر لل شر.

ٓٔ.ابػػن قولويػػه ،الشػػيخ أبػػو القرسػػم ،جعنػػر بػػن دمحم بػػن جعنػػر بػػن قولويػػه القمػ ( ٖٙٚس ػ)« ،ترمػ
العايرات» ،ال ج األشرؼ :دار اؼبردبوي  ٖٜٔٛ ،سػ

ٔٔ.ابػػن تأل ػ  ،اغبػػرف أبػػو النػػدا إظبرعيػ بػػن تأل ػ الدمشػػق (ٗ ٚٚس ػ) ،ال داي ػ وال هري ػ  ،القػػرسرة،
ٖٔ٘ٔ سػ.
ٕٔ.ابن مرجه ،اغبرف دمحم بن يعيد أبو ع دهللا القعويع (ٕ٘ٚسػ) ،س ن ابن مرجه.
ٖٔ.ابػػن سشػػرـ ،ع ػػد اؼبلػػا بػػن سشػػرـ اغبم ػ ي اؼبعػػرفري (ٖٕٔسػ ػ) الس ػ ة ال وي ػ  ،القػػرسرة ،بتهقي ػ
مت ربميل اؼبادة من موقع اجتهادات
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السقر واألبيرري والشل .
ٗٔ.أبو داود ،اغبرف سليمرف بن األشع السجستر (ٕ٘ٚسػ) ،س ن أبو داود.
٘ٔ.أضبد بن د  ،إمرـ أس الس أبو ع دهللا الشي ر (ٕٔٗ سػ) ،مس د أضبد.
.ٔٙاألردبيل (النر

دمحم بن عل الةروي اغبرئري) ،جرمع الرواة ،ب وتٖٔٗٓ ،سػ.

.ٔٚاالسمجآقدي ،اؼب زا دمحم االسمجآقدي ،م هج اؼبقرؿ ُب ربقي أدواؿ الرجرؿ.
.ٔٛاإلمرـ زيد بن عل  ،مس د اإلمرـ زيد ،ب وت :دار موت اغبيرة.
.ٜٔال رري ،اإلمرـ اغبرف ( ٕ٘ٙسػ) ،حهيح ال رري.
ٕٓ.الربق  ،احملرسن.
ٕٔ.ال بلذري (أضبد بن وبىي) ( ٕٜٚسػ) ،أنسرب األشراؼ ،ب وت :دار الوتب العلمي .
ٕٕ.ال يهق  ،اإلمرـ اغبرف أضبد بن اغبسني بن عل ٗ٘ٛ( ،سػ)« ،الس ن الوربى».
ٖٕ.المجم ي ،اغبرف دمحم بن عيسى أبو عيسى (ٕٜٚسػ) ،س ن المجم ي.
ٕٗ.التسمجي ،العبلم الشيخ دمحم دق التسمجي ،قرموس الرجرؿ ،ط ع طهراف.
ٕ٘.التنرش  ،السيد م مصلنى بن اغبسني اغبسيع التنرش « ،نقد الرجرؿ».
.ٕٙاعبوسري« ،الصهرح ُب اللة ».
.ٕٚاغبرتم ال يسربوري ،دمحم بن ع د هللا (ٕ٘ٚسػ) ،اؼبستدرؾ على الصهيهني.
.ٕٛاغبر العرمل  ،الشيخ دمحم بن اغبسػن اغبػر العػرمل (ٗٓٔٔ س ػ) وسػرئ الشػيع ُب ربصػي مسػرئ
الشريع  ،طٔ ،قم :ملسس آؿ ال ي (ع) إلدير المجاث ٜٔٗٓ ،سػ
.ٕٜاغبل ػ  ،العبلم ػ النقي ػػه اغبس ػػن ب ػػن يوس ػ ب ػػن اؼبله ػػر ( ٕٚٙس ػ ػ)« ،خبلح ػ األق ػواؿ ُب معرف ػ
الرجرؿ» ،الل ع القديب .
ٖٓ.اغبل  ،العبلم  ،رجرؿ العبلم اغبل  ،قم :دار ال خرئر ٔٗٔٔ ،سػ
ٖٔ.اغبم ػ ي ،ع ػػد هللا بػػن جعنػػر اغبم ػ ي (دػػوَب ُب القػػرف الألرل ػ اؽبجػػري)« ،قػػرب اإلس ػ رد» ،طُ ػػع
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س ا الوترب مع تترب األشعأليرت ُب ؾبلد وادد بل ع دجري  ،طهراف :موت ني وى.
ٕٖ .اػبليب ال ةدادي ،أضبد بن عل أبو بور (ٖٗٙسػ) ،رريخ بةداد ،ب وت.
ٖٖ.العرتل  ،األعبلـ.
ٖٗ.سعد بن ع د هللا بن أيب خل األشعري القم (ٖٔٓ سػ)« ،اؼبقػرالت والنػرؽ» ،حػههه وعلػ
عليه د .دمحم جواد مشوور:طهراف ٜٖٔٙ ،ـ.
ٖ٘.السػػمهودي ،عل ػ بػػن ع ػػد هللا بػػن أضبػػد اغبسػػع الشػػرفع (ٔٔ ٜس ػ)« ،وفػػر الوفػػر غخ ػػرر دار
اؼبصلنى».
.ٖٙالسيوط  ،اإلمرـ جبلؿ الدين السيوط الشرفع (ٔٔ ٜسػ)" ،د ترة اغبنرظ".
.ٖٚالشري الر  ،هنج ال بلة  ،قم :دار اؽبجرة لل شر.
.ٖٛالشهيد األوؿ ،النقيه اإلمرمى دمحم بن موى العرمل ال ل اعبعيت ،س الدين اؼبلقػب قلشػهيد
األوؿ ( ٚٛٙسػ)« ،ال ترى».
.ٖٜالصػػدوؽ ،الشػػيخ دمحم بػػن عل ػ بػػن اغبسػػني بػػن قبويػػه القم ػ (ٔ ٖٛسػ ػ) ،تتػػرب التوديػػد ،قػػم:
ملسس ال شر اإلسبلم التربع عبمرع اؼبدرسني ُب اغبوزة العلمي بقم ٖٜٔٛ ،سػ
ٓٗ.الصدوؽ ،تترب اػبصرؿ ،قم :ملسس ال شر اإلسبلم  ٖٔٗٓ ،سػ
ٔٗ.الصدوؽ ،األمررل ،طهراف :اؼبوت اإلسبلمي  ،طٗ ٔٗٓٗ ،سػ
ٕٗ.الصدوؽ ،عل الشرائع ،قم :موت الداوري.
ٖٗ.الصدوؽ ،عيوف أخ رر الر ر عليهالسبلـ ،ال رشر :دار العردل لل شر (جهرف) ٖٔٚٛ ،سػ
ٗٗ.الصدوؽ ،تمرؿ الدين وسبرـ ال عم  ،طٕ ،قم :دار الوتب اإلسبلمي ٖٜٔ٘ ،سػ
٘ٗ.الصدوؽ ،معر األخ رر ،قم :ملسس ال شر اإلسبلم التربع عبمرع اؼبدرسني ُب اغبوزة العلمي
بقم ٖٔٗٓ ،سػ.
.ٗٙالصدوؽ ،من ال وببر النقيه ،طٖ ،قم :ملسس ال شر اإلسبلم  ٖٔٗٓ ،سػ.
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.ٗٚالص ّنرر ،دمحم بن اغبسن بن فروخ الص ّنرر (ٓ ٕٜسػ)« ،بصرئر الػدرجرت» ،طٕ ،قػم :موت ػ آيػ
هللا ال جن اؼبرعش  ٔٗٓٗ ،سػ
.ٗٛاللربا  ،اغبرف سليمرف بن أضبد بن أيوب أبو القرسم (ٖٓٙسػ) ،اؼبعجم الو .
.ٜٗطه قب  ،آي هللا الشيخ دمحم طه قب  ،إدقرف اؼبقرؿ ُب أدواؿ الرجرؿ.
ٓ٘.اللوس  ،الشْىي ُخ أبو جعنػر دمحم بػن اغبسػن اللوسػ اؼبلقػب بشػيخ اللرئنػ (ٓ ٗٙس ػ)« ،هتػ يب
األدورـ» ،طهراف :دار الوتب اإلسبلمي  ،طٗ ٖٔٙ٘ ،سجري سسي .
ٔ٘.اللُّ ِ
وس ُّ  ،رجرؿ الشيخ اللوس (األبواب) ،قم :ملسس ال شر اإلسبلم  ،طٔ ٔٗٔ٘ ،سػ
ٕ٘.اللوس  ،النهرس  ،ال ج األشرؼ :اؼبوت الر وي .
ٖ٘.اللوس  ،تترب األ ََم ِِ
ررل (أو اجملرل ) ،طٔ ،قم :دار الألقرف لل شر ٔٗٔٗ ،سػ

ٗ٘.ع ػػد الػػرزاؽ الص ػ عر  ،أبػػو بوػػر ع ػػد الػػرزاؽ بػػن نبػػرـ الص ػ عر (ٕٔٔسػ ػ)« ،اؼبص ػ » ،طٕ،
ب وت :اؼبوتب اإلسبلم  ،ربقي ودعلي د يب الرضبن األعظم ٖٔٗٓ ،سػ
٘٘.قلػب الػػدين الراونػدي (ٖ ٘ٚس ػ) ،اػبػرائج واعبػرائح ،طٔ ،قػػم :ملسسػ اإلمػػرـ اؼبهػػدئٜٗٓ ،
سػ
.٘ٙالقهنرئ  ،الشيخ العبلمػ اؼببلع ريػ هللا (زتػ الػدين) بػن علػ (شػرؼ الػدين) بػن ؿبمػود بػن علػ
القه رئ ال جن (دوُب بعد  ٜٔٓٔسػ)« ،ؾبمع الرجرؿ».
.٘ٚالوش ػ ػ ( ،دمحم ب ػ ػػن عم ػ ػػر ب ػ ػػن ع ػ ػػد الععي ػ ػػع) ،رج ػ ػػرؿ الوش ػ ػ  ،ط ػ ػػع ت ػ ػرببل  ،أو ربقي ػ ػ دس ػ ػػن
اؼبصلنوي ،ط ع مشهد :ملسس ال شر ُب جرمع مشهد ٖٔٗٛ ،سػ
.٘ٛال ُولَْي ػ ِػع ،ينقػ ػ اإلس ػػبلـ الش ػػيخ دمحم ب ػػن يعق ػػوب ال ُولَْي ػ ِػع الػ ػرازي (ٖٕٜس ػ ػ)« ،الو ػػرُب» (األح ػػوؿ
والنروع والرو ) ،طهراف :دار الوتب اإلسبلمي  ٖٔٙ٘ ،سجري سسي .
.ٜ٘اؼبرمقر (أو اؼبمقر ) ،آي هللا الشيخ ع د هللا اؼبمقر  ،د قيح اؼبقرؿ ُب أدواؿ الرجرؿ.
ٓ.ٙمىت ،إقبي مىت.
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ٔ.ٙاجمللس  ،العبلمػ اؼبػ بل دمحم ققػر (ٓٔٔٔس ػ)« ،حبػرر األنػوار» ،ط .اعبديػدة َبٓٔٔ أجػعا  ،نشػر
ملسس الوفر  ،ب وت ل رف ٔٗٓٗ ،سػ ،أو ط .اغبجري القديب .
ٕ.ٙاجمللس « ،مرآة العقوؿ ُب شرح أخ رر آؿ الرسوؿ» ،طهرافٔٗٓٚ ،سػ.
ٖ.ٙمسلم بن اغبجرج ال يشربوري ،حهيهه مسلم
ٗ.ٙاؼبني ػ ػػد ،الش ػ ػػيخ دمحم ب ػ ػػن دمحم ب ػ ػػن ال عم ػ ػػرف العو ػ ػػربي ال ة ػ ػػدادي اؼبش ػ ػػهور قؼبنيػ ػ ػػد (ٖٔٗ س ػ ػ ػ)،
«اإلختصرص» ،ال رشر :قم :اؼبلسبر العرؼب للشيخ اؼبنيد ٖٔٗٔ ،سػ..
٘.ٙاؼبنيد« ،اإلرشرد» ،طٔ ،ال رشر :قم :اؼبلسبر العرؼب للشيخ اؼبنيد ٖٔٗٔ ،سػ.
.ٙٙال جرش (الشيخ أضبد بن عل )« ،الرجرؿ» ،طهراف .أو ب وت ٔٗٓٛ ،س ػ .بتهقيػ دمحم جػواد
ال رئيع.
.ٙٚال سرئ  ،اغبرف أضبد بن شعيب أبو ع د الرضبن (ٖٖٓسػ) ،س ن ال سرئ .
.ٙٛال وخبي (أبػو دمحم اغبسػن بػن موسػى) (ٖٓٓ أو ٖٓٔس ػ)« ،فػرؽ الشػيع » ،حػههه وعلػ عليػه:
السيد دمحم حردؽ آؿ حبر العلوـ :ال ج ٖ٘٘ٔسػ.
.ٜٙال وري اللربس (ٕٖٓٔ سػ)« ،مستدرؾ الوسرئ » ،قم :ملسس آؿ ال ي (ع) إلدير المجاث،
 ٔٗٓٛسػ
ٓ.ٚاؽبيألم  ،اغبرف نور الػدين علػ بػن أيب بوػر اؽبيألمػ (ٛٓٚس ػ)« ،ؾبمػع العوائػد وم ػع النوائػد»،
القرسرة ،ب وت :دار الرايف للمجاث،دار الوترب العريب ٔٗٓٚ ،سػ
ٔ .ٚالواقدي« ،مةرزي الواقدي».
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فهرس احملتوايت
مقدم اؼبمججم ٖ ...........................................................................
ٔ -دػمػهػيػد ٘ .............................................................................
ٕ -الدالئ العقلي والتررىبي على نن زايرات اؼبراقد ُب اإلسبلـ ٔٗ ............................
ٖ -د ُّ إ ْش َو ٍرؿ ورفْع مع ِ
بلَ ٍ ٖٓ ...........................................................
َ ُ ُْ
ٗ -علّ االستمرـ العائد قلعايرات وو ع األدردي ُب فبرئلهر ٖٗ .............................
٘ -األدردي ال رقي من النرؽ البرلّ ٗٔ ...................................................
 -ٙأ رار أدردي العايرة وخصومتهر آلايت القرآف ٘ٓ ........................................
 -ٚع رواايت العايرات ُب و علم الرجرؿ ٘ٗ ..........................................
 -ٛخل اؼبلل ُب الصهن اغبسيع اؼبل ىهر ُب ترببل ٛٙ .....................................
 -ٜسبهيص دعر «العايرة اعبرمع الو ة» ٜٓ ...............................................
الةلو ُب األموات وآَثرسر السيئ ٜٔٓ.................................
ٓٔ -م شف دعظيم الق ور و ّ
مله  :ال ر على الق ور ُب ببلدان ودومه ُب دي ر! ٕٔٔ......................................
الةلو ٖٕٔ..............................
األدردي الواردة ُب ال ه عن دعم الق ور وال ه عن ّ
مصردر ومراجع الوترب والتهقي ٕٔٗ.......................................................
فهرس احملتوايت ٔٗٚ.......................................................................
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