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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 مَا َكاَن اللَُّه لَِيَذَر اْلمُْؤمِِننَي َعَلى مَا أَنْتُْم
عَلَْيِه َحتَّى َيمِيَز اْلخَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب وَمَا كَاَن 
اللَُّه لِيُطِْلَعكُْم عََلى الْغَْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َيجْتَبِي 

ُرُسِلِه َوِإْن ِمْن ُرسُِلِه َمنْ َيشَاءُ فَآَِمنُوا بِاللَِّه َو
 تُؤْمِنُوا وَتَتَُّقوا فََلكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

 

 صدق اهلل العلي العظيم

 

 .179آل عمران: سورة  

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلهداء
 يا أسد اهلل الغالب ...إليك

 بي طالب أيا علي بن  ....إليك

 ...ُأهدي مثرة جهدي نيابة عن ُأمّي

 اليت أرضعتين حبه وفارقتين...

 تنتهي أناملي من كتابة هذه الرسالةقبل أن 
 

 غزوان
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 مقدمة املؤسسة

 احلدث التارخيي الغييب

الحمد هلل على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والصالة والسالم على أتم النععم  

 وأفضلها محمد وآله األخيار.

 بعد:أّما 

العقدين  المهمن  ال نخ تخنر  بهنا       ضنوعا  موضوع الغيب من  المو  فإّن

المدارس الفكري  فخ اإلسالم؛ فضاًل ع  مجالها المعرفخ ال اريخخ الغيبخ الذي 

وهخ خاصي  يعفرد بها )الحندث ال ناريخخ الغيبنخي فنخ      ,يسبق وقوع الحدث

البناثيي    علنى القرآن الكريم وععد الع رة المطهرة, وهو مصطلح جديد يعبغخ 

وذلن  : أن  ؛ بنه ودراسن ه دراسن  مس فيضن      ععاين  اريخين  ال فخ الدراسا  ال 

ا ثنا   األثداث ال اريخي  إّنما يسبقها المفهوم بوقوعها فخ الزم  الماضخ, أّمن 

وجل فهنو   وقوعها فخ الزم  القادم أو المس قبل فهو مما اخ ص به الباري عّز

ر بلطفنه  وثده العالم بحوادث األمور القادم  والمكعون  فخ علمه, وهنو المقند   

ه ورسنله وأوليائنه النذي     ئن من  يشنام من  أنبيا   عليها وسابق علمه لها فُيطلع 

شأنه بالمقدما  والع ائج ل كون بذاك  فعا عزَّر َعاصطفاهم ثججًا على خلقه؛ وُي

 .ولسماعه وجليَ  عجاتًا يقف البشر له ثائريَ إ
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هج القرآنخ فخ وقد سار اإلمام أمير المؤمعي  علخ عليه السالم على هذا المع

م  األثداث ال اريخين  ال نخ    ًافكشف كيير ,عرض )الحدث ال اريخخ الغيبخ ي

 س قع فخ الزم  القادم مع بيان مقدما  األثداث ون ائج وقوعها.

وقد قام الباثث فخ هذه الرسال  الجامعي  الموسنوم  بنن )الغيبينا  فنخ نهنج      

بوضع المقندما  العلمين  لم طلبنا  المنعهج البحينخ       يدراس  تأريخيه البالغ 

لشواهد ال خ ورد  فخ ك نا  نهنج البالغن  وهنخ     اال اريخخ ثم اتبعه بعرض 

تحمل الغيبيا  بمفهومها الم فرد فخ عرض الحدث ال اريخخ الواقع ال محالن   

فخ الزم  القادم ودمجه فخ الزم  الحاضر لي حو  م  أمر مغيب عن  العقنو    

 وقوعه قطعيًا. أصبح أمر إلىاألبصار واألسماع والقلو  و
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مة الكتابمقدَّ

والصالة والسالم اهلل ن هدانا هدانا لهذا وما كعا لعه دي لوال أالحمد هلل الذي 

ذهنب اهلل  ام والطي  وعلنى ذوي قربناه النذي  أ   دم بي  الموآ   كان نبيًاعلى َم

 صحابه المع جبي .الخيرة م  أوعلى  ععهم الرجس وطهرهم تطهيرًا

, فهخ سهرثل  البحث فخ نهج البالغ  شاق  وشيق  فخ الوقت نف أّنال ريب 

أمنر   )عليه السالميبخ طالب أاإلثاط  بكالم أمير المؤمعي  علخ ب   نَّأل ؛شاق 

, والباثث فيه على خطنر عينيم   ه وثرائه بمخ لف العلوم والمعانخلغعائ ,عسير

 فشل وال سبيل ثالث لهما.إما العجاح وإما ال

وال تع هخ له  ,نسانخ خالد ال يحده مكانأثر إنهج البالغ   ّنومما الش  فيه أ

 ,نساني  ال خ لم توضع لفريق م  دون فرينق , فهو م  اآلثار اإلالحاج  فخ تمان

 ,أيعمنا وجند  اإلنسنان  ما خوطب بهنا  ّن, وإولم يراع فيها شعب م  دون شعب

, فهو وتاريخيًا نسانيًاوإ وديعيًا ,وثقافيًا ,ًاثضاري ًارثإعد فهذا الك ا  بحد ذاته ي
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 نسانخ على ضخام ه.ال خ تقل نيائرها  فخ ال راث اإل ثارم  اآل

فهو  ن كالم الخالق وفوق كالم المخلوقي,دو ّنهإقيل ع  نهج البالغ  ) لقد 

لهنذه   نسانخ بكنل منا  , وك ا  إالمعانخ السامي  معجزة البالغ  ال خ تموج بكلِّ

وثقوقه فخ تم  كنان الفنرد    نسانخ باث رامه لإلنسان, فهو إالكلم  م  مدلو 

 ,فلهذا ولغيره كان نهنج البالغن    ؛ولحقوقه  ععد الحاكمي  ,نسانخ ال قيم  لهاإل

ثار القليلن   م  اآلنسانخ جمل  ما يح ويه ال راث اإلم   وسيبقى على الدهر اثرًا

ن يكنون كنذل  وهنو    , وثق له أفها اليلما ال خ ترنو اليها البصائر ثي  تك ع

على فخ كل منا  ومياًل أ ,ودنيًا م  الفضائل ,عطام إنسان كان كونًا م  البطوال 

 نسان.ف اإلشري

ن تكنون دراسن ه   ثنث فنخ أ  م  رغب  البا وانطالقًا ,فخ ضوم ما تقدم ذكره

علم  لما فيه ,االكاديمي  فخ مرثل  الماجس ير ت محور ثو  هذا الك ا  العييم

فضاًل ع   ,ن يبحث بكل موضوع فيهطراف يطمح كل انسان أع م رامخ األواس

ن تكنون هنذه   , وأي غايٍ  أسمى من  أ الغاي  السامي  فخ مشوار البحث العلمخ

فخ نهج  وما جام محور ثو  االمام علخ ب  ابخ طالب )عليه السالميالرسال  ت 

فالحمد هلل تعالى الذي َيّسر للباثنث  البالغ  م  الغيبيا  ع  أخبار المس قبل. 

 .(دراسة تارخيية /ات يف نهج البالغةالغيبي)اخ يار موضوع هذه الرسال  

ثينث هعناك    ,هذه الرسال  ليست األولى ال خ ت محور ثنو  نهنج البالغن    

وفنخ   ,ت بهنذا الك نا  العينيم   العشرا  م  الرسائل واالطاريح ال نخ اخ ّصن  

كاالق صادي  واالج ماعي  والسياسني  والبالغين     ,صا  اإلنساني مخ لف ال خّص
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؛ لكعها يمك  أن يقا  إّنها األولى فخ والعحوي  والفلسفي  وال اريخي  وغير ذل 

فنخ هنذا    )علينه السنالمي   مير المؤمعي موضوع الغيبيا  ال خ أخبر بها أتعاو  

ال عرض له بشكل عرضخ من   عرض الموضوع تم  ّنإلى أ مع اإلشارة الك ا ,

شرح  نهرج البالغرة    )الموسوم   قبل الدك ور جواد كاظم العصر اهلل فخ أطروث ه

دراسرة   /البن أبي احلديد املعتزلي رؤيرة اتتزاليرة ترن ام راي تعري )تعيرم ال رالي(       

ل نخ ضنمها   طروث  اس عراض األخبنار الغيبين  ا  جرى فخ هذه اال إذ, وحتقير(( 

ا اخ الف كبير ع  الغيبيا  ال خ فيه ,ب  أبخ الحديدك ا  شرح نهج البالغ  ال

بنخ الحديند فنخ    ب  أعمد ا فقد ,ال خ أوردها الشريف الرضخ فخ نهج البالغ 

العديد م  تل  االخبار وال خ لم يذكرها الشنريف الرضنخ    الس عراضشرثه 

 )علينه السنالمي   ألنه توسع فخ كلما  أمينر المنؤمعي    ؛فخ ك ا  نهج البالغ 

رغبن  معنه فنخ     ؛أهملها الشنريف الرضنخ   فخ ذل  على مصادر عديدة مع مدًا

 ريخخ.اع  السرد ال  االخ صار للخروج بك ا  ذا طابع أدبخ وبالغخ بعيدًا

على اس عراض دقيق لألخبنار  بحيخ الذي اتبع ه فقد كان قائمًا ما المعهج الأ

عليه السالمي فخ نهج البالغ  وإلقنام الضنوم   علخ ) الغيبي  ال خ صرح بها اإلمام

ومحاول  ال قر  معهنا عن     ,خبار والروايا  م  مخ لف الجوانبعلى هذه األ

طريق المصادر ال اريخي  ال خ ذكر  تل  األثداث وأيضًا ال عرف علنى اآلرام  

 , المراجنع الحديين   أمسوام م  المصادر االصيل   ,الم عددة لشراح نهج البالغ 

 .االخ صار على رأي محدد غيرم  

)الغيب ثيث ثمل الفصل األو  ععوان  ,البحث ان يم فخ ثالث  فصو  نإذا
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ثالثن   علنى  ويشنمل   (،واألنبياء الذين اطععهم اهلل تعى الغيرب  يف القحآن الكحيم

أننواع  النى   فيهوتمت االشارة  ,فخ القرآن الكريماألو : ي عاو  الغيب  ,مباثث

ما لت أخبارًا غيبي , أرآني  ال خ ثمواس عراض بعض اآليا  الق هوأقسامالغيب 

طلعهم اهلل علنى  انبيام اهلل والصالحي  الذي  أالمبحث اليانخ: فقد تمحور ثو  

بنه, بيعمنا    دل  وبراهي  على صدقهم وصدق ما جاؤواأل كون  ,بعض الغيبيا 

 ؛ إذخبر بها رسولعا الصادق األمي  محمدأللغيبيا  ال خ  كرس المبحث اليالث

لكيرة تل  الروايا  واإلخبنار الغيبين     ؛اقخ األنبياملها مبحث معفرد ع  بكرس 

ال نخ   له وسلمي)صلى اهلل عليه وآ ا الرواة والمؤرخون ع  رسو  اهللال خ يعقله

الى مؤلفا  ضخم  وكييرة بل تح اج  ,يها مباثث وال فصو  وال رسائلال تغّط

 ثقها. إليفام

 ,(اخلوارج والدولرة اال ويرة  األخبار الغيبية تن )ما الفصل اليانخ فكان ععوانه أ

علنخ   األو : تعاو  األخبار الغيبي  ال خ تكلم بها اإلمنام  ,وقد قسم على مبحيي 

بيعما خصص الينانخ: لألخبنار    ,الخوارج ومصيرهم الميلم لىي ع)عليه السالم

كنذل   ا على الخالف  اإلسالمي  من  بعنده,   الغيبي  ع  الدول  األموي  وسيطرته

 ذه الدول  ونهاي ها المأساوي  فيما بعد.مصير بعض رجاال  ه

)األخبرار الغيبيرة ترن    : الذي أطره ععوانًا هول اليالثوخ ام الفصو  كان الفص

وقد أماط هنذا   ,(جل اهلل فحجرم العحاق وفنت آخح الز ان وظهور ام اي املهدي )ت

بها خبر أبي  ال خ لط الضوم على األخبار الغي: ساألو  ,الفصل الليام ع  مبحيي 

امنا   ,بأخبنار البصنرة والكوفن     ع  العراق م منيالً  مير المؤمعي  )عليه السالميأ
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فقد تعاو  ف   آخر الزمنان وظهنور اإلمنام المهندي المع ينر       :خر المبحث اآل

المؤمعي  )علينه   ح بها أميرالغيبيا  ال خ صّر تاس عراض إذ ,يعجل اهلل فرجه)

 وقد اتفقنت األخبنار   ,س اخر الزمانع  الف   الكبيرة ال خ تصيب العا السالمي

هنو النذي    ليهاع )عليه السالمي آخر الزمان الذي تكلم اإلمام ّنالم واترة على أ

وقد كرس القسم  يعجل اهلل فرجهيسبق ويهيئ ليهور اإلمام المهدي المع ير )

ي  ع  ظهوره الشريف واسن عراض  اليانخ م  هذا المبحث ل عاو  األخبار الغيب

 م  أخبار.  لخ )عليه السالميإلمام عخبر به اما أ

توصل إليه الباثث فنخ     أهم ماوفخ خ ام البحث جام  ن ائج البحث ل بّي

 هذه الرسال .

عداد هذه الرسال  على مصادر ومراجع كانت عمناد  باثث فخ إع مد اللقد ا

ن للشني   برت معها: ال بيان فنخ تفسنير القنرآ    ,يخص ك ب ال فسير فيما ,البحث

ن تفسير مجمع البينان فنخ تفسنير القنرآ    مي, كذل  1067 -هن460 ) الطوسخ

الباثث لالطالع على تفاسير ذا  قيم   اأعان إذمي 1153-هن548)  للطبرسخ

فخ البحث  عملتأما فيما يخص مصادر الحديث العبوي ال خ اس  ,علمي  كبيرة

)   مي, وصنحيح البخناري  855-هنن 241)  ف صدرها مسعد اثمد ب  ثعبنل 

تميلت الفائندة فنخ هنذه     إذمي, 875-هن261مي, وصحيح مسلم )870-هن256

 المصادر ب خريج األثاديث العبوي  الشنريف  ال نخ دلنت علنى علنم آ  البينت      

 البري . جميععلى وفضله  )عليهم السالمي

غعام موضوع البحث مؤلف تاري  فخ إ وم  المصادر ال اريخي  ال خ أسهمت
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ومنروج النذهب    ,مي923-هن310)  محمد ب  جرير الرسل والملوك للطبري

مي 957-هنن 346)  ابو الحس  علخ بن  الحسني    ومعادن الجوهر للمسعودي

فال يكاد يخلنو أي معهمنا من      ,ان ع  ال عريف ألي باثثان غعّيواللذان يعّد

لما فيهما م  شمولي  فخ نقل العصوص وال فصيل فنخ   ,تعاو  تاري  المسلمي 

 ذكر األثداث. 

الكبير فخ إثرام الرسنال  فنخ ترجمن  بعنض      ثرال راجم األكذل  كان لك ب 

نسنا   ك نا  أ الشخصيا  ال خ ورد  فخ الرسال  ومن  هنذه الك نب يبنرت     

  فنخ تميينز   مي, واإلصناب 892-هنن 279)  أثمد ب  يحيى األشراف للبالذري

 مي.1448-هن852ب  ثجر العسقالنخ) الصحاب  ال

ها قائم  طويل  م  المؤلفا  ف برت مع جما ما يخص علوم اللغ  والمع وفخ

مي, 786-هنن 170يقف فخ مقدم ها ك ا  العي  للخليل ب  اثمند الفراهيندي)  

عليها بشنكل كبينر    مي, إذ اع مد 1311-هن711)   ب  معيورالولسان العر  

 لل عرف على العديد م  الكلما  ال خ ورد  فخ ك ا  نهج البالغ .

االو :  ,رسنال  فهنخ قسنمان   فنخ ال  عملتما شروح نهج البالغ  ال نخ اسن   أ

 معهناج البراعن  للراونندي    :وقد بنرت معهنا   ,شروح العهج م  المصادر االصيل 

مي, 1258-هن656)  ب  ابخ الحديدمي, وشرح نهج البالغ  ال1178-هن573) 

شنكلت هنذه   مي؛ إذ 1281-هنن 679ب  مييم البحراننخ)  وشرح نهج البالغ  ال

م  للخطنب والكلمنا    ها م  شروح قيري للرسال  لما فيالمصادر العمود الفق

فضناًل عن  قنر      ,فخ نهنج البالغن   المؤمعي  )عليه السالمي  ال خ أوردها أمير
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هؤالم المؤلفي  الزمانخ والمكانخ م  الشريف الرضنخ ومنا جمعنه فنخ نهنج      

أما  ,مما أعطى شروثهم أعاله ثقاًل كبيرًا اع مد عليه فخ إتمام الرسال  ,البالغ 

 :ف ميل بشروح العهج م  المراجع الحديي , فقد برت فخ مقندم ها : خرالقسم اآل

ومعهاج البراع  فنخ شنرح    ,ك ا  بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ  لل س ري

 إذ ,كذل  نفحا  الوالي  فخ شرح نهج البالغ  للشيراتي, نهج البالغ  للخوئخ

الشنروح  كان لهذه الشروح فائدة كبيرة من  خنال  ال عنرف علنى مخ لنف      

 صحابها فنخ ميندان نهنج البالغن ,    واالطالع على االفكار واآلرام الم عوع  أل

كيينرة  لذل  نجد فخ هذه الرسال  االع ماد علنى العديند من  المراجنع وهنخ      

ل  المراجع الم ميل  بالشنروح قند أقحمنت    ن تطبيع  البحث فعجد أ ق ضيهات

 .نفسها فخ هذه الرسال  ععوًة

معصف منا  الكاديمخ األاثث فال يخفى على ا المشكال  ال خ واجهت البّمأ

 ,يعانيه الباثيون م  مخ لف اليروف ال خ قد تقف ثجنر عينرة فنخ الطرينق    

ألن األمير علخ اب  ابنخ طالنب )علينه     ؛ولكعها تضمحل وت الشى بل وتذو 

 ع على عرش الرسال .السالمي ي رّب

 

 الباثث

 عبد الكاظمغزوان                                           

                                       



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 يف القرآن الكريمالغيب 

 نبياء الذين اطلعهم اهلل على الغيبواأل

 .يف القرآن الكريمول: الغيب املبحث األ

 والصاحلني.()نبياء عند األاملبحث الثاني: الغيب 

 (.املبحث الثالث: الغيب عند النيب حممد )
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 املبحث األول

 يف القرآن الكريمالغيب 

البند من     فنخ القنرآن الكنريم   فخ بادئ األمر ععد دراس عا لموضوع الغيب 

 ال طرق لموضوع الغيب فخ اللغ  واالصطالح.

 الغيب فـي اللغة: -أواًل:

 .ي1)عهاعلى كل ما غا  ع  الحواس وكان مس ورًا ومحجوبًا ع تطلق

: غنا   الغيب كل ما غا  ععن , وتقنو   )): ي2)هني711)  وقا  اب  معيور

ععه غيب  وغيبًا غيابًا وغيوبًا ومغيبًا, وقيل أيضًا سمعت صوتًا م  ورام الغينب,  

 ييهو الغيو , وجمع الغائب غيب وغيبنا أي م  موضع ال أراه, وجمع الغيب 

                                                            

مي, تاج العروس م  جنواهر القناموس,   1790هن/1205الزبيدي, محب الدي  محمد ب  مرتضى )  ي1)

 .295ص ,2جم, 1994 - هن1414تحقيق: علخ شيري, دار الفكر, لبعان, 

بو الفضل جما  الدي  األنصاري, ولد فخ مصر وقيل  فنخ طنرابلس الغنر  سنع      أهو محمد ب  علخ  ي2)

هن, تولى القضام فخ طرابلس, له العديد م  المؤلفنا  معهنا: لسنان العنر , ومخ نار األغنانخ ولطنف        630

: الصنفدي, صنالح الندي     مهنن,  711الذخيرة وغيرها, فقد بصره فخ آخر عمنره وتنوفخ فنخ مصنر سنع       

هنن,  1420الوافخ بالوفيا , تحقيق: تركخ مصطفى, دار إثيام ال نراث العربنخ, لبعنان,     مي,1363 -هن764) 

ي, موسنوع  األعنالم, دار العلنم للماليني , لبعنان,      م1976 -هن1396)  ؛ الزركلخ, خير الدي ,195,ص 1ج

 .109, ص7هن, ج1400
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: وأغابنت  وكل شخم غيب عع  فهنو غيابن , وقنا  أيضناً     ي2)خليلويعقل ال ,ي1)

 .ي3)ذا غا  توجهاالمرأة فهخ مغيب , إ

 :ي4)وقا  أثد شعرام العر 

 نننت نبننخ تعلننم الغيابننا   أ

 

 ال قنننائاًل أفكنننًا وال مرتابنننا  

ها, والجمع غيب ما فيكييف وُتن الغاب  سميت بذل  ألنها ذا  شجر ويقا  أ 

 .ي 5)م  كل ذل  غابا  وغا 

وكذل  يقا  َغياب  )بف ح الغي ي ومععاها القعر, أي مهبط األرض وسنمخ بنذل    

                                                            

د  الحنوتة, إينران,   مي, لسنان العنر , دار أ  1311 -هن711اب  معيور, جما  الدي  أبو الفضل )  ي1)

 .654, ص1هن, ج1405

هو أبو عبد الرثم  الخليل ب  أثمد ب  تميم الفراهيدي البصري, عربخ األصل م  أتد عمان, ولند   ي2)

هن, ونشأ وترعرع بها, لغنوي ومعجمنخ ومعشنخم علنم العنروض, لنه العديند من          100فخ البصرة سع  

ربي , وك ا  العغم, وك ا  الشواهد, وك نا  النعقط   المؤلفا  أبرتها: ك ا  العي  وهو أو  معجم فخ الع

هن, يعير: الذهبخ, شمس الدي  محمد )  170والشكل وغيرها العديد م  الك ب, توفخ فخ البصرة سع  

هنن,  1413, مؤسسن  الرسنال , لبعنان,    9مي, سير أعالم العبالم, تحقيق: شعيب األرنؤوط, ط1347 -هن748

راهيم اب  أبخ بكر االردلخ, وفيا  األعينان وأنبنام أبعنام الزمنان,     اب  خلكان, أثمد ب  إب ؛259, ص1ج

 .218, 216, ص. ص 1هن, ج1367تحقيق: محمد محخ الدي  عبد الحميد, مطبع  السعادة, القاهرة, 

, دار الهجنرة,  2مي, العي , تحقيق: مهدي المخزومخ, ط786-هن170الفراهيدي, الخليل ب  اثمد )  ي3)

 .4/454هن, 1409إيران, 

 .1/655اب  معيور, لسان العر ,  ي4)

, 1, ج1433الجوهري, إسماعيل ب  ثماد, الصحاح, تحقيق: إبراهيم شمس الدي , األعلمخ, لبعنان,   ي5)

 . 197ص
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 :, قا  تعالىي1)لغيبوب ه ع  أعي  العاظري , وكل شخم غيب عع  فهو غياب 

  غَيَاَبيِة اْلُجيبِّ َيلَْتِقْطيُه بَْعيُل الاَّييَّاَرِة ِإْن      قَاَل قَاِئلٌ مِنُْهْم لَا َتقُْتُلوا ُيوسَُف وََأْلُقوُه ِفيي

كُنُْتْم َفاِعِلنَي
 .ي2)

, ي3)العيون وإن كان محصاًل فنخ القلنو   وقالت العر : الغيب ما غا  ع  

كنل  ويس عمل لفن  الغينب ل   ,ي4) غابت الشمس غياب  أي هبطت :يضًاوتقو  أ

 .ي5)بمععى الغائب لم اإلنسانشخم غائب ع  الحاس  وعما يغيب ع  ع

 الغيب يف االصطالح: -أ
وخنرج عن     ,وخفخ عليها, فمنا غنا  عن  ثواسنعا     ,هو ما غا  ع  الحواس

هخ الحوادث ال نخ تقنع فنخ    , والغيبيا  ي6)عسب  إليعافهو غيب بال ,دائرتها وثدودها

, وعلم الغيب هو العلم الذي يلم به إنسان تعقشع م  أمام عيعيه ثجنب  ي7)المس قبل

يقنرأ   ميلمنا وتعطوي المسافا , فيقرأ المس قبل البعيد والحاضر المحجو   ,القرون

                                                            

, مطبعن  نشنر اليقافن     2الدي  ب  محمد, مجمع البحري , تحقيق: أثمد الحسيعخ, ط الطريحخ, فخر ي1)

 .134, ص2, ج1408اإلسالمي , إيران, 

 ي.10سورة يوسف, اآلي  ) ي2)

 .311, ص1415ف ح اهلل, أثمد, معجم ألفاظ الفقه الجعفري, مطبع  المدوخل, السعودي ,  ي3)

مي, مخ ار الصنحاح, تحقينق: أثمند شنمس     1268 - هن666الراتي, تيد الدي  محمد ب  أبخ بكر ) ي4)

 .231هن, ص1415الدي , دار الك ب العلمي , بيرو , 

مي, المفردا  فخ  غريب القرآن, 1108هن/502الراغب األصفهانخ, أبخ القاسم الحس  ب  محمد  )  ي5)

 .484هن, ص1430تحقيق إبراهيم شمس الدي , مؤسس  األعلمخ, لبعان, 

مي, مجمنع البينان فنخ تفسنير القنرآن,      1153-هنن 548أمي  االسالم الفضل ب  الحس  )  الطبرسخ, ي6)

 .588, ص8, ج1415تحقيق: محس  العاملخ, األعلمخ للمطبوعا , لبعان, 

 .12/472هن, 1416الشيراتي, ناصر مكارم, األميل فخ تفسير ك ا  اهلل المعز , مؤسس  البعي , لبعان,  ي7)
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 .ي1)ه كأنها بعت الساع  ال خ هو فيهاويعخ ثوادث ك ا  مف وح,فخ 

 :القرآني الغيب يف االصطالح -ب

, سوام كنان أمنرًا مادينًا قناباًل     ي2)ضد الشهود والحضورجام  الغيب كلم  

منا ال يمكن  إدراكنه     مغابر الزمان, والمس قبلي  ألإلدراك بالحواس, كحوادث 

بالحواس, ميل ذا  اهلل تعنالى, وثقيقن  البعنث والعشنور والحسنا , ونفن        

ى آخر ما يجب الصور, والميزان, ومالئك  اهلل, وجع ه وناره, والوثخ والعبوة إل

 :يد  على ذل  قوله تعالىو, ي3)اإليمان به وتصديقه

 بِالْغَْيِب َوُيقِيُموَن الصَّلَاَة َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم يُْنِفُقوَنالَِّذيَن يُْؤمُِنوَن
 .ي4)

 .ي5)فخ هذه اآلي  هو ال صديق بالغيب واإليمان بالغيب

 الغيب فـي القرآن: -ثانيًا:

ورد  لفي  الغيب وبعض مش قاتها فخ القرآن الكريم أربعًا وخمسي  منرة  

كانت على قسنمي , األو  يشنير إلنى     وهذه اآليا  القرآني  بالمععى المذكور,

طلنع أنبينامه   ايشنير إلنى أن اهلل    خرثصر علم الغيب باهلل ونفيه ع  غيره, واآل

                                                            

 .1/145مفاهيم قرآني , مؤسس  اإلمام الصادق, إيران, د. , السبحانخ, جعفر,  ي1)

مي, ال بيان فخ تفسير القرآن, تحقيق: أثمد 1067 -هن460جعفر نصير الدي  ب  محمد ) والطوسخ, أب ي2)

 .145, ص1, ج1409ثبيب, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 

 .1/126الطوسخ, ال بيان فخ تفسير القرآن,  ي3)

 .3اآلي   :البقرةسورة  ي4)

 .1/19مي, العكت والعيون, دار الك ب العلمي , لبعان, 1058 -هن450أبو الحس  علخ )   الماوردي, ي5)
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 :وهخ على العحو  اآلتخ, ي1)ورسله على علم الغيب

 القسم األول:

1-  َِّوالَْبْحِر َومَا َتْاقُُط ِميْن  وَعِنَْدُه َمفَاِتُح الْغَْيِب لَا يَْعَلمُهَا ِإلَّا ُهَو َويَْعَلُم مَا ِفي الَْبر

َوَرقَةٍ ِإلَّا يَْعَلُمهَا َولَا حَبَّةٍ ِفي ُظُلمَاتِ اْلَأْرضِ َولَا َرطْبٍ َولَا يَابِسٍ ِإلَّا ِفي كَِتابٍ مُِبنٍي
 .ي2)

2-          َيَّياَن  ُقْل َلا َيْعَلُم َميْن ِفيي الاَّيَماَواِت َواْليَأْرِض اْلَغْييَب ِإلَّيا اللَّيُه َوَميا َيْشيُعُروَن أ

يُبْعَُثوَن
 .ي3)

3-             َوَيُقوُلييوَن َلْوَلييا ُأْنييِزَل َعَلْيييِه َآَيييٌة ِمييْن َربِّييِه َفُقييْل ِإنََّمييا اْلَغْيييُب ِللَّييِه َفيياْنَتِظُروا ِإن ييي

مََعُكْم مَِن اْلمُنَْتِظِريَن
 .ي4)

4-     َأُقيوُل َلُكيْم ِإن يي     ُقْل لَا َأُقوُل َلُكْم عِنْدِي َخَزائُِن اللَِّه َوَليا أَْعَليُم الْغَْييَب َوَليا

َمَلكٌ ِإنْ َأتَِّبُع ِإلَّا َما ُيوَحى ِإَليَّ ُقلْ َهْل َياَْتوِي اْلأَْعَمى َوالَْبِصرُي َأَفلَا تََتَفكَُّروَن
 .ي5)

5-     َولَا َأُقوُل َلُكْم عِنْدِي َخَزائُِن اللَِّه َولَا أَْعَلُم الْغَْيَب َولَا َأُقوُل ِإن يي َمَليكٌ َوَليا

ذًا َأُقوُل ِللَِّذيَن َتْزَدرِي أَعْيُُنُكْم لَْن يُْؤتِيَُهُم اللَُّه خَْيرًا اللَُّه أَْعَليُم ِبَميا ِفيي َأْنُفِايِهْم ِإن يي إِ     

                                                            

 .3/217السبحانخ, مفاهيم القرآن,  ي1)

 ي.59اآلي  ) :سورة األنعام ي2)

 ي.65اآلي  ) :سورة العمل ي3)

 ي.20سورة يونس: اآلي  ) ي4)

 ي.50)سورة األنعام: اآلي   ي5)
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َلمَِن الظَّاِلِمنَي
 .ي1)

6-             ُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِاي َنْفًعيا َوَليا َضيرإا ِإلَّيا َميا َ ياَء اللَّيُه َوَليْو ُكْنيُم َأْعَليُم اْلَغْييَب

َلاسَْتكَْثرُْت مَِن اْلخَْيِر َومَا َماَِّنَي الاُّوُء ِإْن َأنَا ِإلَّا نَِذيرٌ َوبَِشريٌ ِلَقوٍْم يُْؤمُِنوَن
 .ي2)

7-  مَِن الرُُّسِل َومَا َأْدرِي مَا ُيفَْعيُل ِبيي َوَليا ِبُكيْم ِإْن َأتَِّبيُع      ُقْل مَا كُْنُم بِْدعًا

ِإلَّا مَا ُيوَحى ِإَليَّ َومَا َأنَا ِإلَّا نَِذيرٌ مُِبنيٌ
 .ي3)

8-            َيييْوَم َيْجَمييُع اللَّييُه الرُُّسييَل َفَيُقييوُل َميياَذا ُأِجْبييُتْم َقيياُلوا َلييا ِعْلييَم َلَنييا ِإنَّييَك َأْنييَم َعلَّيياُم

ُيوِبالُْغ
 .ي4)

لغينب فنخ اهلل تعنالى,    إن هذه اآليا  ال خ مر ذكرها تشير إلى ثصر علم ا

الحصنر, أي ععنده ال ععند     يفيند  وَعِْنيَدُه َمَفياِتُح الْغَْييبِ   : إن قوله تعالىثيث 

, وهذا القو  مسوغ لبيان انحصار العلم بالغيب فيه سبحانه وتعالى, إمنا  ي5)غيره

إال اهلل, وإما ألن مفاتيحه ال يعلمها غيره تعالى, فال  ألن خزائ  الغيب ال يعلمها

 وصل بهنا إلنى   سبيل لغيره إلى تل  الخزائ , إذ ال علم ألثد بمفاتيحها ال خ ي

                                                            

 ي.31سورة هود: اآلي  ) ي1)

 ي.188سورة األعراف: اآلي  ) ي2)

 ي.9سورة األثقاف: اآلي  ) ي3)

 ي.109سورة المائدة: اآلي  ) ي4)

, دار الك نب العلمين ,   3مي, تفسير النراتي, ط 1210 -هن606فخر الدي  الراتي, محمد ب  عمر, )  ي5)

 .308, ص6لبعان, د. , ج
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 .ي1)ف حها وال صرف فيها

 :خرالقسم اآل

     َأْقَليامَُهْم  َذِلَك مِْن َأنْبَاِء الْغَْيِب ُنوحِيِه ِإلَْيَك َومَا كُْنيَم َليَديِْهْم ِإْذ ُيْلُقيوَن

َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َومَا كُْنَم لََديِْهْم ِإْذ َيخَْتِصُموَن
 .ي2)

            ِتْلَك ِمْن َأْنَبياِء اْلَغْييِب ُنوِحيَهيا ِإَلْييَك َميا ُكْنيَم َتْعَلُمَهيا َأْنيَم َوَليا َقْوُميَك

مِْن قَْبِل هََذا فَاصِْبْر ِإنَّ الْعَاقَِبَة ِلْلمُتَِّقنَي
 .ي3)

 َُِنَّيُه       26اِلُم الْغَْيِب َفَليا ُيظِْهيُر َعَليى غَيِْبيِه َأَحيدًا )     ع ( ِإلَّيا َميِن اْرَتَىيى ِميْن رَُسيوٍل َف

( ِليييَْعَلَم َأْن َقييْد َأْبلَُغييوا رَِسيياَلاِت َربِِّهييْم  27َيْاييُلُك ِمييْن َبيييِْن يََدْيييِه َوِمييْن َخْلِفييِه َرَصييدًا )  

َ ْيٍء عََددًا وََأحَاَط ِبمَا لََديِْهْم وََأْحَصى ُكلَّ
 .ي4)

    َمييا َكيياَن اللَّييُه لَِيييَذَر اْلُمييْؤمِِننَي َعَلييى َمييا َأْنييُتْم َعلَْيييِه حَتَّييى َيمِيييَز اْلخَبِيييَث ِمييَن

الطَّيِِّب َومَا كَاَن اللَُّه لُِيْطلَِعُكْم َعَلى الْغَْيِب َوَلكِنَّ اللََّه َيجْتَِبي مِْن رُُسِلِه َميْن  

بِاللَِّه َورُُسِلِه َوِإْن تُْؤمُِنوا َوتَتَُّقوا َفَلُكْم َأْجرٌ َعظِيمٌيَشَاُء َفَآمُِنوا 
 .ي5)

                                                            

مي, الميزان فخ تفسير القرآن, مؤسس  االعلمنخ, لبعنان,   1992 -هن1412ي  ) الطبطبائخ, محمد ثس ي1)

 .125, ص7هن, ج1424

 ي.44سورة آ  عمران, اآلي  ) ي2)

 ي.49سورة هود, اآلي  ) ي3)

 ي.28-26سورة الج , اآلي  ) ي4)

 ي.179) اآلي سورة آ  عمران,  ي5)
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 :بقوله تعالى ثكاي  ع  يوسف )عليه السالمي 

    َقييياَل َليييا َيْأتِيُكَميييا طََعيييامٌ ُتْرَزقَاِنيييِه ِإلَّيييا نَبَّْأُتُكَميييا بَِتْأِويِليييِه قَْبيييَل َأْن َيْأتَِيُكَميييا

َربِّي ِإن ي َتَرْكُم ِملََّة َقيْوٍم َليا ُيْؤِمُنيوَن ِباللَّيِه َوُهيْم ِباْليَآِخَرِة ُهيْم         َذِلُكمَا ِممَّا َعلَّمَِني

كَاِفُروَن
 .ي1)

 :)عليه السالمي بقوله تعالى عبخ عيسىثكاي  ع  ال 

      َُْييُتُكْم ِبَآَيييٍة ِمييْن َربُِّكييْم َأن ييي َأْخُليي َورَُسييولًا ِإَلييى بَِنييي إِْسييَرائِيَل َأن ييي َقييْد جِ

ُِْذِن اللَّييِه وَُأْبييِرُ       َُ فِيييِه فََيُكييوُن طَْيييرًا ِبيي ََييِة الطَّْيييِر َفييَأْنُف َلُكييْم ِمييَن الط يينِي كَهَيْ

َُُكْم ِبَميييا َتيييْأُكُلوَن َوَميييا   ُِْذِن اللَّيييِه وَُأنَبِّييي َُ وَُأحِْييييي اْلَميييْوَتى ِبييي اْلَأْكَميييَه َواْليييَأْبَر

َآَيةً َلُكْم ِإْن كُنُْتْم مُْؤمِِننَيتَدَِّخُروَن ِفي بُُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َل
 .ي2)

فخ هذا القسم م  اآليا  القرآني  أدلن  واضنح  علنى أن اهلل ُيطلنع بعنض      

عباده على الغيب, مع اإلشارة إلى أن علم الغيب معصنب جلينل ت قاصنر ععنه     

عام  علنى  العاس الهمم, وال يؤتيه اهلل إال لم  اصطفاه م  عباده, واهلل ال يطلع 

, فأنه تعنالى خلقنه يحصنل    فعل ذل  ألخرج اإلنسان م  طبيع هإذ لو  ؛يبالغ

رغائبه ويدفع المكاره ععه بالعمل الكسبخ الذي تهدي إليه الفطرة وترشد إلينه  

 واالطنالع , ي3)له م  يشام فيطلعه على بعض الغينب العبوة ولك  يخ ار م  رس

                                                            

 ي.37اآلي  ) :سورة يوسف ي1)

 ي.49اآلي  ) :سورة آ  عمران ي2)

 .82ص ,2ج  المراغخ, أثمد مصطفى, تفسير المراغخ, مطبع  مصطفى الحلبخ, مصر, د. , ي3)
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على الغيب يكون م  خال  العلم االس داللخ بعدما يهيئ اهلل العالما  واألدل , 

, ي1)وعبناده الصنالحي    على الغيب يمعحه اهلل لم  يشام م  رسله االطالعوأن 

يعى من  ارتضناه من  الرسنل,     ثنم اسن   لقه, وقد أس أثر اهلل بعلم الغيب دون خ

جزة لهم ودالل  صادق  له معما شام م  غيبه بطريق  الوثخ إليه, وجعفأودعهم 

 .ي2)على نبوتهم

 أنـواع الغيب: -ثالثًا

 هما: لى نوعي يعقسم الغيب ع

 الغيب املطلق: -أ
وهو الغيب الخاص باهلل تعالى فال يشاركه فيه غيره ويكون خاص بالذا  اإللهي  

طالع على الغيب إلطالق واإلرسا , وهعا يس حيل االعلى وجه األصال  والذاتي  وا

, وعلى ي3), ميل ذا  اهلل وصفاته وغيرهاويم عع إدراكه باألدوا  المادي  بالحواس

 :تي اآليا  القرآني  اآل بيعهعوع تهذا ال

 :قا  تعالى 

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي الاَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُوَن
 .ي4)

                                                            

عباس علخ, األثر القرآنخ فخ نهنج البالغن     ,؛ الفحام4/79الطبطبائخ, الميزان فخ تفسير القرآن, يعير:  ي1)

 م.2009 -هن1429دراس  فخ الشكل والمضمون, أطروث  دك وراه, كلي  الفقه, جامع  الكوف ,

مي, الجامع ألثكنام القنرآن, تحقينق: أثمند عبند      1273 -هن671القرطبخ, شمس الدي  ب  محمد ) ي2)

 .28, ص19, جهن1405, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 2العليم, ط

, دار 2مي, شنرح نهنج البالغن , ط   1093 -هنن 689مييم البحرانخ, كما  الدي  مييم ب  علخ )  اب   ي3)

 .294ص ,2, ج1430الحبيب, إيران, 

 ي.65اآلي  ) :سورة العمل ي4)
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 تعالى: وقوله

ٍة وَعِنَْدُه َمفَاِتُح الْغَْيِب لَا يَْعَلمُهَا ِإلَّا ُهَو َويَْعَلُم مَا ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َومَا َتْاقُُط مِْن َوَرَق

ِإلَّا يَْعَلمُهَا َولَا حَبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْلَأْرِض َولَا َرْطٍب َولَا يَاِبٍس ِإلَّا ِفي كَِتاٍب مُِبنٍي
1 

 :عز وجلوقوله 

َن وََيقُوُلونَ َلْوَلا ُأْنزِلَ َعلَيْهِ َآَيةٌ مِْن َربِّهِ َفقُلْ ِإنَّمَا الَْغيْبُ ِللَّهِ فَانْتَِظُروا ِإن ي مَعَُكْم ِم

اْلمُنَْتِظِريَن
 .ي2)

 الغيب النسيب: -ب
اليروف واألفراد  على وفقوهو الغيب الذي ي فاو  فيه إمكان االطالع عليه 

وعلم  , يإنسان وال يكون كذل  ألناس آخر م  جم واألتمان,  فقد يكون غيبًا 

وهذا العلم ال يكون إال عرضيًا واك سابيًا  ,بأذن اهلل وتعليمه ,الغيب هعا يكون تبعيًا

, ي3)ومقيدًا ومحدودًا, ويطلع عليه األنبيام واألئم  وم  شام اهلل عز وجل تعليمهم به 

 كريم بآيا  عدة معها قوله تعالى:ويس د  عليه م  القرآن ال

      َذِلَك مِْن َأنْبَاِء الْغَْيِب ُنوحِيِه ِإلَْيَك َومَا كُْنيَم َليَديِْهْم ِإْذ ُيْلُقيوَن َأْقَليامَُهْم َأيُُّهيْم

َيْكُفُل َمْرَيَم َومَا كُْنَم لََديِْهْم ِإْذ َيخَْتِصُموَن
 .ي4)

                                                            

 ي.59سورة االنعام: اآلي  ) ي1)

 ي.20سورة يونس, اآلي  ) ي2)

 .15/202 الطبطبائخ, الميزان فخ تفسير القرآن, ي3)

 ي.102سورة يوسف, اآلي  ) ي4)
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 :وقوله تعالى

( ُِنَُّه َيْاُلُك 26عَاِلُم الْغَْيِب َفلَا ُيظِْهُر َعَلى غَيِْبِه َأحَدًا ( ِإلَّا مَِن اْرَتَىى مِْن رَُسوٍل َف

مِْن بَيِْن يََدْيِه َومِْن َخْلِفِه َرصَدًا
 .ي1)

 :وكذل  قوله عز وجل

    حَتَّيى َيمِييَز اْلخَبِييَث ِميَن الطَّيِّيِب      مَا كَاَن اللَُّه لِيََذَر اْلمُْؤمِِننَي َعَلى َميا َأْنيُتْم َعلَْييِه

َومَا كَانَ اللَّهُ لُِيْطِلَعُكمْ َعَلى الْغَيْبِ َوَلِكنَّ اللَّهَ َيْجتَِبي مِنْ رُُسِلِه مَْن يَشَاُء 

َفَآمُِنوا بِاللَِّه َورُُسِلِه َوِإْن تُْؤمُِنوا َوتَتَُّقوا َفَلُكْم َأْجرٌ َعظِيمٌ
 .ي2)

 :الغيب يف القرآن الكريم  -رابعًا

 , هخ:لى ثالث  أقسام أساسي يقسم الغيب فخ القرآن الكريم ع

 :القسم األول

ومالئك ه  ,الخبر ع  اهلل سبحانه وأسمائه وصفاته, والخبر ع  الروثانيا 

وتدبيره العوالم األرضي , والسماوي , وشؤون األثيام بعد المو  فخ البرتخ 

يموج بهذه المعانخ الغيبي  المطلق   نوبعده, والقرآ وثال  األرواح قبل المعاد

 .ي3)وال تقع فخ أفقه فخ هذا اليرف  ,ال خ ال ي عرف عليها الحس

 :القسم الثاني

وطويت ثياتها, فأصبحوا مما ال يرى  ,مم قد خلت م  قبلأاإلخبار ع  

                                                            

 ي.44سورة آ  عمران, اآلي  ) ي1)

 ي.27-26اآلي  ) :سورة الج  ي2)

 .3/352السبحانخ, جعفر, مفاهيم قرآني ,  ي3)
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 ,والكهع  ,وال اري  ,أن يرجع إلى ك ب السير غيرث ى مساكعهم ومواطعهم, م  

)عليهم  األخبار ع  قص  آدم ونوح, وموسى ومريم :ل ذل يميتو ,والربانيي 

خبار ع  شؤون  , كذل  األبقوغيرها الكيير م  أخبار األنبيام الساالسالمي 

كافري , , ميل أخبار القرآن ع  ابخ لهب وامرأته يموتان ي1)البشر فخ المس قبل

 فخ قوله تعالى:

 ( َسَيْصَلى َنارًا ذَاتَ 2( َما َأْغَنى َعنُْه َمالُُه َوَما َكاََب )1َوَتبَّ )َتبَّْم َيَدا أَِبي َلهٍَب

( فِي جِيدَِها َحبْلٌ ِمنْ َمَاٍد4( َواْمرََأتُهُ َحمَّالَةَ اْلحَطَِب )3َلهٍَب )
 .ي2)

وكذل  تلحق بهذا الصعف األمور ال خ اخ ص بها اهلل تعالى, كوقت الساع , 

 , قوله تعالى:ثاموالمس ور فخ ظلما  األر

 ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم الاَّاعَِة وَُينَزُِّل اْلَغيَْث وََيْعَلُم َما ِفي الَْأْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفسٌ مَاَذا

تَْكاُِب َغدًا َوَما َتْدِري َنفْسٌ بَِأيِّ َأرْضٍ َتُموتُ ِإنَّ اللََّه َعِليمٌ َخبِريٌ
 .ي3)

 :القسم الثالث

ع  بعض الموجودا  أو العواميس السائدة فخ الكنون, وقند كنان     اإلخبار

غيبًا ععد نزو  الوثخ وع  إدراك الحواس المجردة, وع  األدوا  المخ رعن   

 فخ هذا الزمان, كأخبار ع  توجي  األشيام عام , بقوله تعالى:

                                                            

, مؤسسن  الهنادي,   2مي, ال فسنير الصنافخ, ط  1680هن/1091الفيض الكاشانخ, محمد ب  محس  )  ي1)

 .152, ص5إيران, ج

 ي.5-1اآلي  ) :سورة المسد ي2)

 ي.34اآلي  ) :سورة لقمان ي3)
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َومِْن ُكل  َ ْيٍء َخَلقْنَا َزْوجَيِْن لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن
 .ي1)

 د داب  فخ السماوا  بقوله تعالى:وكذل  اإلخبار ع  وجو

 َوِمنْ َآيَاتِهِ َخْل ُ الاَّمَاَواتِ َوالَْأْرضِ َومَا َبثَّ ِفيِهمَا مِْن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َجمْعِِهْم ِإَذا

يَشَاُء قَِديرٌ
 .ي2)

القنرآن   خ ثملهنا  وغيرها الكيير م  الحقائق العلمي  الموجودة فخ الكون ال

 .ي3)الكريم فخ آياته

 األخبـار الغيبية يف القرآن الكريم: -خامسًا

ثمل القرآن الكريم فخ سوره المباركن  العديند من  األخبنار الغيبين  ال نخ       

بحنوث معفنردة   إلنى  ينرة وتح ناج   كونها كي بعضها,سعحاو  إلقام الضوم على 

 هخ: واألخبار الغيبي  ال خ سع عاولهاثقها,  إليفام

 ن بعجز البشر عن معارضته مبثله:تنبؤ القرآ -1

ة م  آيا  سورة, تحديًا ييير روح ّدلقد تحدى القرآن الكريم فخ مواضع ِع

 منا , وتحققت نبنومة القنرآن و  ي4)س  على أشدها فخ نفوس م  ي حداهمالمعاف

ومضت أجيا  م  عر  وأعاجم,  ,إذ انقرضت طبق  المخاطبي  ؛تزا  م حقق 

لعجز ع  المعارض  مع كيرة م  ت طاو  أععناقهم لهندم بعنام    وكلهم اع رفوا با

                                                            

 ي.49اآلي  ) :سورة الذاريا  ي1)

 ي.29اآلي ) :سورة الشورى ي2)

 .2/263هن, 1415الزرقانخ, محمد عبد العييم, معاهل العرفان فخ علوم القرآن, دار الفكر, لبعان,  ي3)

 .3/253السبحانخ, مفاهيم القرآن,  ي4)
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 .ي1)ة اإلسالم الخالدةوإبطا  معجز ,الدي 

 يدة فخ القرآن, معها قوله تعالى:وقد جام هذا ال حدي فخ موارد عد

       َوادُْعيييوا َوِإْن كُْنيييُتْم ِفيييي َرْييييٍب ِممَّيييا َنزَّلَْنيييا َعَليييى عَْبيييِدنَا َفيييْأُتوا ِبُايييوَرٍة ِميييْن مِْثِليييِه

ُِْن َليْم َتفَْعُليوا َوَليْن َتفَْعُليوا      23 ُهََداَءُكْم مِْن ُدوِن اللَِّه ِإْن كُنُْتْم صَاِدِقنَي ) ( َفي

فَاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدهَا النَّاُس َواْلِحجَاَرُة أُِعدَّْت ِلْلكَاِفِريَن
 .ي2)

عجز البشر ع  مبناراة   لقد أخبر القرآن الكريم فخ بداي  أمر العبخ بمك  ع 

ن العاس ال يسعهم اإلتيان بميل هذا, مهما رآن ومعارض ه إلى يوم القيام , وإالق

تياهروا وتعاصروا, ث ى اليوم تعقضخ على هذا ال حندي وال عبنؤ قنرون وهنو     

, ويس مر عجز البشر ع  ي3)هده وسيبقى قائمًا ما دام القرآنصادق فخ وعده وع

مععناه تحنٍد    َوَليْن َتفَْعُليوا  مجابه  هذا ال حدي مس قباًل أيضنًا, فقولنه تعنالى    

مس قبلخ ابدي, ومععى)ل ي فخ اآلي  السابق  م  قوله تعالى يشنير إلنى صنح     

, ألننه ي ضنم  األخبنار    )صلى اهلل عليه واله وسلمينبوة الرسو  األكرم محمد 

تون بميلنه, فوافنق المخبنر عن      األوقنا  بنأنهم ال ينأ   ع  ثالهم فخ مس قبل 

 .ي4)الخبر

                                                            

 .2/263العرفان, الزرقانخ, معاهل  ي1)

 ي.24-23اآلي  ) :سورة البقرة ي2)

مي, تاد المسير فنخ علنم ال فسنير, تحقينق:     1201 -هن597اب  الجوتي, أبخ الفرج جما  الدي  )   ي3)

 .34, ص1هن, ج1407محمد ب  عبد الرثم , دار الفكر, لبعان, 

 .1/63الطبرسخ, مجمع البيان فخ تفسير القرآن,  ي4)
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 اإلتيان بميل القرآن قوله تعالى: وم  األخبار الغيبي  ع  عدم

 ُِْنُس َواْلجِنُّ َعَلى َأْن َيْأُتوا ِبمِْثِل هََذا اْلُقْرَآِن لَا َيْأُتوَن ِبمِْثِلِه َِنِ اجَْتمََعِم اْل قُلْ لَ

لِبَْعٍل ظَِهريًا َوَلْو كَاَن بَْعىُُهْم
 .ي1)

لقنرآن, وقند بلن     واضح لإلنس والج  على اإلتيان بمينل هنذا ا   وهعا تحٍد

 , قا  تعالى:ي2)ة واثدة م  سورهن طلب اإلتيان بسورالقرآن م  تحديه أ

  اللَّييِه ِإْن أَْم َيُقوُلييوَن افَْتييَراُه ُقييْل َفييْأُتوا ِبُاييوَرٍة مِْثِلييِه َوادُْعييوا َمييِن اْسييَتطَعُْتْم ِمييْن ُدوِن

كُنُْتْم صَاِدِقنَي
 .ي3)

نس والج  ع  كر  آنفًا ال عبؤ الواثق بعجز اإلُيرى م  خال  اآليا  ال خ ذ

يقنا  )غينبي ال يملكنه العبنخ وال      يلمنا لك  فخ المسن قبل م معارض  القرآن؛ 

يزا   ماه هذا, والوثخ وال أي شخص سواه, غير أن العبخ صار صادقًا فخ تعبؤ

, فعلى أي مصدر اع مد هو فخ هذا ال حدي الطويل العريض, صادقًا فخ الحا 

 .يصدر ععه فخ أخباره وتشريعه تا  ماغير اإليحام إليه الذي 

 :التنبؤ بانتصار الرومان على الفرس -2

 قا  تعالى:

   َْغلُِبوَن  ِفيي ِبْىيِع ِسيِننَي ِللَّيِه     ُغلَِبِم الرُّوُم  ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهْم مِْن بَعِْد َغَليبِِهْم َسيي
                                                            

 ي.88) اآلي  :سورة اإلسرام ي1)

دار الك ب  مي, لبا  ال أويل فخ معانخ ال عزيل,1341 -هن741الخاتن, عالم الدي  علخ ب  محمد )  ي2)

 .19, ص1العلمي , لبعان, د. , ج

 ي.38اآلي  ) :سورة يونس ي3)
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َِيٍذ َيْفيَرُ  اْلُمْؤِمُنيوَن ِبَنْصيِر اللَّيِه َيْنُصيُر َميْن َيَشياُء َوُهيَو           اْلَأْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَم

الَْعِزيُز الرَّحِيُم
 .ي1)

خبر به القرآن الكريم بأقل م  عشنر سنعي , فغلنب النروم     لقد ثدث ما أ 

من   و ,ي2)على هذا الخبنر  نومفسرالعدة تفق اوقد ودخل جيشهم بالد فارس, 

المعلوم هعا أن دول  الرومان هخ مسيحي  كانت قد انهزمت أمام دولن  الفنرس   

 :المعرك  وقالوا للمسلمي  بشنماته  وهخ وثعي , وقد فرح المشركون بع ائج هذه

ان الروم يشهدون أنهم أهل ك ا , وقد غلبهم المجوس, وان م تزعمون إنكنم  

النروم,   الفنرس غلبنت   ميلمنا س غلبونعا بالك ا  الذي انز  عليكم فسنعغلبكم  

فعزلت اآلي  الكريم  يبشر بها اهلل المسنلمي  أن هزيمن  النروم هنذه سنيعقبها      

قق هذه البشارة, ك  معلوم وقت تح, ولم يي3)للمسلمي  فخ بضع سعي ان صار 

إذ  ,سعوا ي 9ن الروم سوف تع صر على الفرس فخ ميل هذه المدة الوجيزة )أ

ألن الحرو  الطاثع  أنهك ها ث ى  ,كانت المقدما  واألسبا  تأبى ذل  عليها

                                                            

 ي.4-2اآلي  ) :سورة الروم ي1)

مي, جامع البيان فخ تفسير القرآن, تحقيق: خلينل الميسنر,   923هن/310الطبري, محمد ب  جرير )   ي2)

مي, الجواهر الحسان 1471هن/876؛ اليعالبخ, عبد الرثم  ب  محمد ) 20/66هن, 1415دار الفكر, لبعان, 

؛ 182/ 3ن, هن 1418فخ تفسير القرآن, تحقيق: علخ محمند معنوض, دار إثينام ال نراث العربنخ, لبعنان,       

مي, الندر المعينور فنخ ال فسنير بالمنأثور, دار      1505هنن/ 911السيوطخ, جال  الدي  ب  عبد الرثم  ) 

مي, ف ح القدير الجامع بي  فعخ 1831هن/1350؛ الشوكانخ, محمد ب  علخ )  8/53المعرف , لبعان, د. , 

 .5/457هن, 1402الرواي  والدراي  م  علم ال فسير, عالم الك ب للمطبوعا , لبعان, 

 عبند اهلل مي, معالم ال عزيل, تحقيق: محمد 1117 -هن510البغوي, أبو محمد الحسي  ب  مسعود )    ي3)

 .257, ص6هن, ج1417, دار طيب , السعودي , 4العمر, ط
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ألن دول  الفرس كانت )فخ أدننى األرضي قوين  معيعن      ؛ُغزيت فخ عقر دارها

أن اآلي  الياني  ثملت نبؤة أخرى  ,ي1)للهجرةفر الموافق للسع  الياني  وتادها الي

وهخ البشارة بأن المسلمي  سيفرثون بعصر عزيز فخ الوقت الذي يعصنر فينه   

صدقه فخ تل , وكان ظفر المسلمي  ميلما الروم, وقد َصدق اهلل وعده فخ هذه 

فخ غزوة بدر واضحًا فخ اليرف النذي ظفنر الرومنان فينه, وهكنذا تحققنت       

 .خ العصري واثد مع تقطع األسبا  ف العبؤتان فخ وقت

 عن أذى الناس:(االخبار عن صيانة النيب ) -3

 قا  تعالى:

يَا َأيُّهَا الرَّسُولُ َبل غْ مَا ُأْنزِلَ ِإلَْيَك مِْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتفَْعْل َفمَا َبلَّْغَم رِسَالََتُه َواللَُّه 

لَا يَهْدِي اْلَقوَْم اْلكَاِفِريَنيَْعِصُمَك مَِن النَّاِس ِإنَّ اللََّه 
 .ي2)

ن هذه اآلي  نزلت فخ يوم الغندير ثيعمنا   أفخ ك ا  الغدير  ي3)يعقل األميعخ

إمامًا للعاس, فكان العبخ علنى ثنذر    )عليه السالمي أمر الرسو  أن يعصب عليًا

                                                            

عبند  مي, تفسير اب  عبد السالم, تحقينق:  1262هن/577عز الدي  اب  عبد العزيز )  اب  عبد السالم, ي1)

 .427, ص4هن, ج1416ب  إبراهيم, دار اب  ثزم, لبعان,  اهلل

 ي.67اآلي  ) :سورة المائدة ي2)

ومعه أخذ لقب األميعخ ولد فخ  ,ثمد الملقب أمي  الشرعأثمد األميعخ اب  الشي  أهو عبد الحسي   ي3)

لنه العديند   هنا,  ئهن, ثم ان قل إلى مديع  العجف االشرف ودرس على يد أبرت علما1320مديع  تبريز سع  

وتحقيق ك ا  كامنل الزينارة وشنهدام     ,وسع عا ,وسيرتعا ,م  المؤلفا  المهم  معها, تفسير سورة الفاتح 

الفضيل  والغدير فخ الك ا  والسع  واألد , اب لى العالم  األميعخ بمرض التم بسنببه الفنراش من  سنع      

هن, 1417م  األميعخ, س ارة, إيران, م, يعير: الشاكري, ثسي , ربع قرن مع العال1971م ث ى وفاته 1968

36-40. 
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بأنه سيعصمه م  أذى العناس   فأخبره اهلل ,م  العاس فخ تعصيب علخ للخالف 

لقو  أن هذه اآلي  نزلت فخ المشركي  الى ا, وهعاك رأي آخر ذهب ي1)وشرهم

وأعدام اإلسالم الذي  كانوا يضمرون العدام للرسو  ويحاولون ق له, وفخ هذه 

)صلى اآلي  خبر غيبخ, إذ لم ي مك  أثد م  أعدام اإلسالم م  أذي  رسو  اهلل 

د إال يمل  هذا الوع مع كيرة عددهم وعدتهم, فم  الذي اهلل عليه واله وسلمي

 .ي2)اهلل الذي َيغلب وال ُيغلب

 :االخبار عن القضاء على العدو قبل املعركة -4

 قا  تعالى: 

         َوِإْذ َيِعيييُدُكُم اللَّيييُه ِإْحيييَدف الطَّييياِئَفَتْيِن َأنََّهيييا َلُكيييْم َوَتيييَودُّوَن َأنَّ َغْييييَر َذاِت

الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اللَّيُه َأْن ُيِحي َّ اْلَحي َّ ِبَكِلمَاِتيِه َوَيْقَطيَع َداِبيَر       

( ِإْذ 8َوَليييْو َكيييِرَه اْلُمْجِرُميييوَن ) ( لُِيِحييي َّ اْلَحييي َّ َويُْبِطيييَل الْبَاِطيييَل7اْلَكييياِفِريَن )

َتْايييتَِغيُثوَن َربَُّكيييْم َفاْسيييَتَجاَب َلُكيييْم َأن يييي ُمِميييدُُّكْم ِبيييَألٍْف ِميييَن اْلَملَاِئَكيييِة 

َِنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َومَا النَّْصُر ِإلَّا مِْن عِنِْد 9ُمْردِِفنيَ ) ( َومَا جََعلَهُ اللَُّه ِإلَّا بُْشرَف َولَِتْطمَ

( ِإْذ يَُغشِّيُكُم النُّعَاَس َأمََنةً مِْنُه َويَُنزُِّل َعلَْيُكْم مَِن 10للَّهِ ِإنَّ اللَّهَ َعِزيزٌ َحكِيمٌ )ا

الاَّمَاِء مَاءً لُِيطَهَِّرُكْم ِبِه َويُْذِهَب عَْنُكْم ِرْجَز الشَّْيطَاِن َولَِيْربَِط َعَليى ُقُليوِبُكْم   

                                                            

 .194,  هن1397 لبعان, ,دار الك ا  العربخ,4الغدير, ط مي,1971 -هن1392)   عبد الحسي  األميعخ, ي1)

غاي  المرام وثجن  الخصنام فنخ تعيني  اإلمنام,       مي,1695 -هن1107)   البحرانخ, هاشم الموسوي ي2)

 .303, ص5الحوتة, إيران, جتحقيق: علخ عاشور, مطبع  علم 
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( ِإْذ ُيييوِحي َربُّييَك ِإَلييى اْلَملَاِئَكييِة َأن ييي مََعُكييْم فََثبُِّتييوا الَّييِذيَن  11َويُثَبِّييَم ِبييِه اْلَأْقييَداَم )

ِْ َواْضيِرُبوا         َْ اْلَأْعَنيا َآَمُنوا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَّيِذيَن َكَفيُروا الرُّْعيَب َفاْضيِرُبوا َفيْو

مِنُْهْم ُكلَّ بَنَاٍن
 .ي1)

اهلل فيهنا المنؤمعي  بالعصنر    , وقد وعند  ي2)نزلت هذه اآليا  فخ معرك  بدر 

وعندتهم, وعلنى    هموقطع دابرهم, على النرغم من  قلن  عندد     ,على عدوهم

العكس كان المشركون هم الكييرون الشديدون فخ القوة, وقد وصنف هم اآلين    

الحق وأن المؤمعي  أشفقوا م  ق الهم, لك  اهلل يريد أن يحق  ,هم ذوو شوك أّن

 .ي3)دابر الكافري على أعدائهم وقطع  عصرهم, وقد وفى اهلل بوعده, فبكلماته

 :االخبار عن صيانة القرآن عن التحريف -5

ن القنرآن  , فمع أل معانيهع  ال حريف بك جام فخ القرآن أنه سيبقى مصونًا

القنرآن يخبنر   وال اري  يقصان عليعا تحريف الكيير م  الك ب السماوي , جنام  

 العب به, إذ قا  تعالى:بوضوح أن األيدي الجائرة ال ت مك  م  ال 

ِإنَّا َنحُْن َنزَّلْنَا الذ ْكَر َوِإنَّا َلُه َلحَاِفُظوَن
 .ي4)

                                                            

 ي.12-7اآلي  ) :سورة األنفا  ي1)

, دار طيبن , السنعودي ,   2مي, تفسير القرآن العييم, ط1372 -هن774اب  كيير, أبو الفدام إسماعيل )  ي2)

 .4/18هن, 1420

دار الك نب العلمين , لبعنان,     مي, تناري  اليعقنوبخ,  905 -هنن 292)   أثمند بن  اسنحاق    اليعقوبخ, ي3)

 عنز ؛ ابن  األثينر,   261-260, ص2ج الطبري, جامع البيان فخ تفسير القنرآن,  ؛30-29, ص 2هن,ج1419

 . 288, ص1هن, ج1385مي,الكامل فخ ال اري , دار صادر, لبعان, 1233 -هن630الدي  أبخ الحس , )

 ي.9سورة الحجر: اآلي  ) ي4)
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)الذكري هو  دعخ البعض أنَّي ميلماوليس  يالقرآن الكريم)ومععى الذكر هعا 

 :, بدليل قوله تعالىي1)الرسو 

َلَمجُْنونٌ َوقَاُلوا يَا َأيُّهَا الَّذِي ُنزَِّل َعلَْيِه الذ ْكُر ِإنََّك
 .ي2)

وتمر األيام والسعون وتبقنى معجنزة اهلل خالندة مصنون  من  أي تينادة أو       

 إذ كان ؛نقصان أو تحريف, على الرغم م  عدم ال دوي  فخ وقت نزو  القرآن

منا   فنخ  َنلمشافه  إلى أن دّوالقرآن فخ بادئ االمر ع  طريق ا العاس يقرؤون 

 .بعد

 والرسول:سالم اإل جناح خبار عناأل -6

 :قا  تعالى

        َُييوا ُنييوَر اللَّييِه ِبييَأْفَواِهِهْم َوَيييْأَبى اللَّييُه ِإلَّييا َأْن ُيييِتمَّ ُنييوَرُه َوَلييْو َكييِرَه ُيِريييُدوَن َأْن ُيْطِف

اْلكَاِفُروَن
 .ي3)

سالم هو الدي  اإل ّنأال تشير إلى  هافقيل أّنلف فخ تفسير هذه اآلي  لقد اخُ 

وييهر على الدي  كله, وذل  ال يحصنل   ,عالميًان يكون الوثيد الذي يصلح أ

إال بيهور اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجهي, وما ي لوه م  نزو  عيسى ب  مريم 

ن اهلل ييهنر دين    , بيعمنا فسنرها غينره بنالقو  أ    فخ آخر الزمان )عليه السالمي

                                                            

مي, الكشاف ع  ثقائق ال عزيل وعيون األقاوينل,  1143 -هن538القاسم محمود )   والزمخشري, أب ي1)

 .302, ص3هن, ج1385مطبع  مصطفى البابخ, القاهرة, 

 ي.6سورة الحجر: اآلي  ) ي2)

 ي.33 -32سورة ال وب : اآلي  ) ي3)
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اإلسالم على جميع األديان بالحدة والغلب  والقهنر لهنا ث نى ال يبقنى علنى وجنه       

وأهل اإلسالم  يغلبون أهل  ,األرض دي  إال مغلوبًا, وال يغلب أثد اإلسالم بالحج 

تفسير هذه اآلي , إال , وعلى الرغم م  اخ الف المفسري  فخ ي1)األديان بالحج  كل

ن الحقيق  الواضح  هخ أنها ثملت معجزة غيبي  واضح  أخبر بها القنرآن الكنريم   أ

 ون تحقق جزم وبقخ الجزم اآلخر.قد تكون تحققت بالكامل أو قد يك

  

                                                            

 .23, ص3د. , ج, المطبع  الحيدري , العراق, الغدير مي,1972هن/1392االميعخ, عبد الحسي  )   ي1)
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 املبحث الثاني

 والصاحلني (عليهم السالم)الغيب عند األنبياء 

 أوال: األنبياء عليهم السالم:

 النيب آدم )عليه السالم( -1

َُيوِني  َوَعلََّم َآَدَم اْلَأْسيَماَء ُكلََّهيا ُميمَّ َعَرَضيُهْم َعَليى اْلَمَلاِئَكيِة َفَقياَل         :قا  تعالى َأنْبِ

( قَالُوا سُْبحَانَكَ لَا ِعْلمَ لَنَا ِإلَّا مَا َعلَّمَْتنَا ِإنََّك َأْنَم 31)َلاءِ ِإنْ كُنُْتمْ صَادِِقنَيِبَأْسمَاءِ هَُؤ

َُْهْم ِبأَْسييمَائِِهْم َفَلمَّييا َأنَْبييَأُهْم ِبأَْسييمَائِِهْم َقييالَ  32الَْعِليييُم اْلَحِكيييُم ) َأَلييْم َأُقييْل  ( َقيياَل َيييا َآدَُم َأنِْبيي

َلُكيييييْم ِإن يييييي أَْعَليييييُم غَْييييييَب الاَّيييييمَاَواِت َواْليييييَأْرِض وَأَْعَليييييُم َميييييا تُْبيييييُدوَن َوَميييييا كُْنيييييُتْم    

َتكُْتُموَن
 .ي1)

تبرت لعا ثقيق  واضح  هخ أن اهلل تعالى عاله أاآليا  اليالث فخ م  خال  

 ,المالئك جمل  م  الحقائق كان يغيب علمها ع   علم العبخ آدم )عليه السالمي

ق ال خ عبر ععهنا القنرآن   المالئك  ع  هذه الحقائ وقد أخبر آدم )عليه السالمي

                                                            

 ي.33-31اآلي  ) :سورة البقرة ي1)
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معرفن   ن م فخ اآلي  أسمام األشنيام فقنط, فنإ   , وليس المراد م  األسماي1)باألسمام

, أي ثقائق المقصود معها مسمياتها بل ,األسمام ال تعد فضيل  آلدم )عليه السالمي

طلع علنى خنواص األشنيام    , فاي2)هذا علمه سبحانه أسرار الخليق األشيام, وعلى 

هنو نصنب الحقنائق     فصار  ن يج  تعليم األسمام آلدم )علينه السنالمي   وآثارها

ُميمَّ   :جمع المذكر العاقل فنخ قولنه تعنالى   , واإلتيان بضمير الي3)الكوني  بي  يديه

اإلتينان بضنمير    من  غينر  وإخباره ع  واقنع الحيناة    اْلَملَاِئَكِةَعَرضَُهْم َعَلى 

ان الهندف تعلنيم نفنس األسنمام آلدم     المفرد المؤنث, يد  على ما قلعاه فلو ك

 .ي4)ير المفرد المؤنث جديرًا بالمقاملكان ضم قطف )عليه السالمي

 د علم الغيب الفعلخ ععد العبنخ آدم لقد دلت هذه اآليا  الكريم  على وجو

على الغيب واإلخبار ع  شنؤون البشنر فنخ     االطالعوذل  ألن  )عليه السالمي

المس قبل, واإليحام إلى المالثم والف   ليس بأعلى م  الوقوف علنى ثقنائق   

طلعهم عليهنا نبنخ اهلل   ابأهم والمسميا  ال خ لم تك  المالئك  تعرفها, ث ى أن

 )عليه السالمي. آدم
 النيب نوح )عليه السالم(: -2

( ِإنَّيَك  26َوقَاَل ُنو ٌ رَبِّ لَا تََذْر َعَليى اْليَأْرِض ِميَن اْلَكياِفِريَن َديَّيارًا )      :ا  تعالىق

                                                            

 .415, 3السبحانخ, مفاهيم قرآني , ج  ي1)

 .487/ 1الطبري, جامع البيان فخ تفسير القرآن,  ي2)

 .1/83الطبرسخ, مجمع البيان فخ تفسير القرآن,  ي3)

 .3/416السبحانخ, مفاهيم قرآني ,  ي4)
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ِإْن تََذْرُهْم ُيِىلُّوا عِبَاَدَك َولَا َيلُِدوا ِإلَّا فَاِجرًا َكفَّارًا
 .ي1)

سبيل دعوته المحن  والكنوارث,   فخ  لقد تحمل شي  األنبيام )عليه السالمي

ضوضام الشرك بالحكم  والموعي  الحسع  ث نى ين س من  إيمنانهم,      وجا 

فدعى ربه بإهالكهم وإبادتهم, مخبرًا ع  مصير قومه وم  ينرثهم وذلن  كمنا    

لن   تقدم فخ اآلي , وبال ش  هذا إخبار ع  عواقب أمورهم واخالفهنم, وأننه   

بعد  السالمي, وهعا ي بي  أن سيدنا نوح )عليه ي2)يؤم  أثد معهم وال م  أبعائهم

رأى أن البي ن  االج ماعين  أصنبحت     ,أن قضى ردثًا مديدًا م  الزم  مع قومه

, ي3)لمه أن يوجد فيها فردًا صالحًامعحرف  إلى درج  ال تسمح مطلقًا بمق ضى ع

 :تعالىآ  أمر قومه م  خال  قوله ا طلع على ماأو أنه 

  ََِْس ِبَمييا    وَُأوِحييَي ِإَلييى ُنييوٍ  َأنَّييُه َلييْن ُيييْؤمَِن ِمييْن ق ْوِمييَك ِإلَّييا َمييْن َقييْد َآَمييَن َفَلييا تَبَْتيي

كَاُنوا َيفَْعُلوَن
 .ي4)

علنى  هلل ننوح )علينه السنالمي    وهعا ت ضح ثقيق  مهم  مفادها إطالع نبنخ  

هم وأثفادهم, وهذا دليل قاطع على أن اهلل ئمصير قومه ومصير خلفهم م  أبعا

أخبار الغينب, ال نخ عنرف من      سبحانه وتعالى كان يطلع نبيه على بعض م  

 خاللها مصير قومه وما سيحل بهم مس قباًل.

                                                            

 ي.27-26اآلي  )  :سورة نوح ي1)

 .8/236كيير, تفسير القرآن العييم, اب   ي2)

 .8/34البغوي, معالم ال عزيل,  ي3)

 ي.36اآلي  ) :سورة هود ي4)
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 النيب ابراهيم )عليه السالم(: -3

 :قا  تعالى

     َوَكيييَذِلَك ُنيييرِي ِإْبيييَراهِيَم َمَلُكيييوَت الاَّيييمَاَواِت َواْليييَأْرِض َولَِيُكيييوَن ِميييَن

اْلُموقِِننَي
 .ي1)

بصفا  كييرة وم  خال  قولنه  يصف القرآن الكريم إبراهيم )عليه السالمي 

على ملكو  السنموا    )عليه السالميتعالى ييهر لعا أن اهلل اطلع نبيه إبراهيم 

, فنرأى منا   ي2)م  القوة ما يعدو السنموا  واألرض واألرض, أي أعطى بصره 

طنالع  ا, والمنراد من    ي3)ورأى األرض وما تح ها ,ش وما فوقهورأى العر ,فيها

علنى ملكنو  السنموا  واألرض هنو توجينه       السالمينبخ اهلل إبراهيم )عليه 

 ؛نفسه الشريف  إلى مشاهدة األشيام م  جه  اس عاد وجودها إليه ال يقبل الشرك

ليس فخ الوجود ر  غير اهلل  هبعد ذل  فحكم أن )عليه السالميعاد إبراهيم  إذ

 .ي4)دارة األمور ث ى صار م  الموقعي سبحانه وتعالى ي ولى تدبير العيام وإ

علنى ملكنو     )عليه السالمي طالع العبخاوم  خال  ما تقدم ي ضح لعا إن 

عن  إطنار   السموا  واألرض ال يقل ع  معرف  علم الغينب بمنا هنو خنارج     
                                                            

 ي.75)  اآلي  :سورة األنعام ي1)

مي, الوجيز فخ تفسير الك نا  العزينز, تحقينق: صنفوان     1076هن/468)   ثمدأالواثدي, علخ ب   ي2)

 .193, ص1عدنان الداودي, دار الشامي , سوريا, ج

مي, قصص األنبيام, تحقيق: غالم رضا, مؤسس  1178 -هن573الراوندي, قطب الدي  ب  هب  هلل, )   ي3)

مي, ام ناع  1441هنن/ 845)  ؛ المقرينزي, تقنخ الندي  عنالم بن  علنخ      108هن, ص1418الهادي, إيران, 

 .9/53هن, 1420االسماع, تحقيق: محمد عبد الحميد العميسخ, دار الك ب العلمي , لبعان, 

 .24-1/23اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ,  ي4)
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 .ي1)الحس لو لم يك  أشرف معه

 النيب لوط )عليه السالم(: -4

ِإلَيَْك َفأَْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع مَِن َقالُوا يَا ُلوطُ ِإنَّا رُُسلُ َربِّكَ لَنْ َيِصلُوا  قا  تعالى:

 اللَّْيِل َولَا َيلَْتِفْم مِْنُكْم َأحَدٌ ِإلَّا اْمرََأَتَك ِإنَُّه ُمِصيبُهَا مَا َأَصيابَُهْم ِإنَّ َموِْعيَدُهُم الصُّيْبحُ   

َألَْيَس الصُّْبُح ِبَقِريٍب
 .ي2)

على مصنير  السالمي  طلع العبخ لوط )عليهام  أن اهلل تعالى تيهر اآلي  الكري

, وقند أخبنر هنذا العبنخ     ي3)ع  طرينق رسنله   ,خ وقت الصبحقومه وهالكهم ف

وعندهم هنو ذاك   قومه سيهلكون فخ الصنبح وأن م  الكريم بطان ه الصالحي  أنَّ

 :الوقت, وقوله تعالى

َوَقىَيْنَا ِإلَْيِه َذِلَك اْلَأْمَر َأنَّ َداِبَر هَُؤلَاِء َمْقُطوعٌ ُمصِْبِحنَي
 .ي4)

 :وقوله تعالى

ٌَّوَلقَْد صَبَّحَُهْم ُبْكَرةً عََذابٌ ُماَْتِقر
 .ي5)

 :وقوله تعالى

َفَأخََذتُْهُم الصَّْيَحُة مُْشِرِقنَي
 .ي1)
                                                            

 .3/417السبحانخ, مفاهيم قرآني ,  ي1)

 ي.81اآلي  ) :سورة هود ي2)

 .3/365اب  الجوتي, تاد المسير فخ علم ال فسير,  ي3)

 ي.66سورة الحجر: اآلي  )  ي4)

 ي.38سورة القمر: اآلي  ) ي5)
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وقد اتفقت اآليا  على أن العنذا  عمهنم صنباثًا, ععند بنزوغ الشنمس,       

ِح ن )فمععى قوله  ,ومععنى ذلن  قولنه    ي2)خلني  فنخ الصنبح   أي كونهم دا يُ ْصربح

 .ي3)أي ثا  كونهم داخلي  فخ وقت الشروق قي يشِر)ُم

ع  مصير قومه وما سيحل بهنم   وم  خال  إخبار العبخ لوط )عليه السالمي

وإن كان علمنه هنذا    ,على الغيب م  قبل اهلل تعالى اطالعهععد الصباح ي ضح 

 .دًا وم عاهيًا, مك سبًا غير ذاتخمحدو

 السالم(: النيب يعقوب )عليه -5

 قا  تعالى:

           ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبييِه َييا َأَبيِم ِإن يي َرَأْييُم َأَحيَد َعَشيَر َكْوَكًبيا َوالشَّيْمَس َواْلَقَميَر

( قَاَل يَا بَُنيَّ لَا َتْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتيَك فََيكِييُدوا َليَك    4رََأيْتُُهْم ِلي سَاجِِديَن )

ُِْنَايييياِن َعييييُدوٌّ ُمييييِبنيٌ )  كَْيييييدًا ِإنَّ  ( َوَكييييَذِلَك َيجْتَبِيييييَك َربُّييييَك  5الشَّييييْيطَاَن ِلْل

َويَُعل ُمَك مِْن َتْأِويِل اْلَأحَاِديِث َويُِتمُّ نِْعمََتُه َعلَْيَك وََعَلى َآِل يَْعُقوَب َكمَا َأَتمََّهيا َعَليى   

َْ ِإنَّ َربَّ َك َعلِيمٌ َحكِيمٌَأَبَوْيَك مِْن قَْبُل ِإْبَراهِيَم َوإِْسحَا
 .ي4)

تد  اآليا  على أن يعقو  )عليه السالمي فسر رؤيا ولنده يوسنف )علينه    

وكانت تل  الحقيقن    ,, مخبرًا ع  ثقيق  مس ورة م  خال  تل  الرؤياالسالمي

                                                                                                                                                       

 ي.73سورة الحجر: اآلي  ) ي1)

 .9/326تفسير الغيب,  الراتي, فخر الدي , ي2)

 .2/324اليعالبخ, عبد الرثم  ب  محمد, الجواهر الحسان فخ تفسير القرآن,  ي3)

 ي.6-4اآلي  ) :سورة يوسف ي4)
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علنى   واالطالعإلى المقام الشام  فخ الدنيا  )عليه السالميوصو  ولده يوسف 

علنى الغينب, خنص اهلل بعنض      االطنالع الواقع م  خال  الرؤيا وهو لون م  

علنى بعنض    )عليه السنالمي طالع العبخ يعقو  , وي ضح اي1)لفضلعباده بهذا ا

ل أن يرس )عليه السالميم  أبيهم  )عليه السالميالغيب لما طلب أخوة يوسف 

 :يوسف ث ى يلعب معهم, قا  تعالى

ُزنُِنييييي َأْن َتييييْذهَُبوا ِبييييِه وََأَخيييياُه َأْن َيْأُكَلييييُه الييييذ ْئُب وََأْنييييُتْم عَْنييييُه  َقيييياَل ِإن ييييي لََيْح

غَاِفُلوَن
 .ي2)

ييهر تعبؤه بفكرتهم الشيطاني   )عليه السالميوم  خال  إجاب  العبخ يعقو  

لما سمع قولهم بحق  )عليه السالميثم أن يعقو   ,)عليه السالميبحق يوسف 

 كما فخ قوله تعالى:أخيهم عاد ليكذبهم 

ٌَبْل َسوََّلْم َلُكْم َأْنُفُاُكْم َأْمرًا َفصَْبرٌ َجمِيل
 ي3)

 )علينه السنالمي  يوسنف   كان يعلنم أنَّ  )عليه السالمي يعقو  وييهر هعا أنَّ

هخ إخبنار عن  أمنر     ثخ يرتق ولم يأكله الذئب, وهعا ت جلى ثقيق  واضح 

 .غيبخ غير محسوس

د هذا الحد, فمن  خنال    عع )عليه السالميلم يقف إخبار العبخ يعقو  

                                                            

الجزائري, ابو بكر جابر, ايسر ال فاسنير لكنالم العلنخ الكبينر, مك بن  العلنوم والحكنم, السنعودي ,          ي1)

 .199, ص2هن, ج1405

 ي.13اآلي  ) :سورة يوسف ي2)

 .ي18ي سورة يوسف: اآلي  )3)
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 :قوله تعالى

َوِإنَُّه لَُذو ِعْلٍم ِلمَا َعلَّمْنَاُه َوَلكِنَّ َأكَْثَر النَّاِس لَا يَْعَلُموَن
 .ي1)

ابعنه )أخنا    وهذه مكان  رفيع  خص اهلل بها نبيه لما أخبر األخنوة أبناهم أنَّ  

 :فكذ  خبرهم بأنه ,يوسفي سرق

       َبيييْل َسيييوََّلْم َلُكيييْم َأْنُفُايييُكْم َأْميييرًا َفَصيييْبرٌ َجمِييييلٌ َعَايييى اللَّيييُه َأْن َييييْأتِيَِني بِِهيييْم

َجمِيعًا
 .ي2)

 ا اع رض أوالده على بكائه بقولهم:ولم

       َقييياُلوا تَاللَّيييِه َتفَْتيييُأ َتيييْذُكُر ُيوُسيييَف حَتَّيييى َتُكيييوَن َحَرضًيييا َأْو َتُكيييوَن ِميييَن

الْهَاِلِكنَي
 .ي3)

 أجابهم بقوله:

             َييا بَِنييَّ    َقاَل ِإنََّميا َأْ يُكو َبث يي َوُحْزِنيي ِإَليى اللَّيِه َوَأْعَليُم ِميَن اللَّيِه َميا َليا َتْعَلُميوَن

ََسُ مِنْ َروْ ِ اللَِّه  ََاُوا مِنْ َروْ ِ اللَّهِ ِإنَّهُ لَا يَيْ اْذَهبُوا فََتحَاَُّاوا مِنْ ُيوُسفَ وََأخِيهِ َولَا تَيْ

ِإلَّا اْلَقوُْم اْلكَاِفُروَن
 .ي4)

)علينه  م  خال  اس عراض األخبار الغيبي  ال نخ اخبنر بهنا العبنخ يعقنو       
                                                            

 ي.68اآلي  ) :سورة يوسف ي1)

 ي.83اآلي  ) :سورة يوسف ي2)

 ي.85اآلي  ) :سورة يوسف ي3)

 ي.87-85اآلي  ) :سورة يوسف ي4)
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فضاًل ع  ذلن    ثد أن يعفخ علمه بالغيب )ع  طريق اهللي,ال يمك  أل السالمي

 :قوله تعالى

َعَاى اللَُّه َأْن َيْأتِيَِني بِِهْم َجمِيعًا ِإنَُّه ُهَو الَْعلِيُم اْلَحكِيُم
 .ي1)

سنوف   منا ه وأنهوأخين  )عليه السنالمي وهو فخ هذه اآلي  يخبر ع  يوسف 

 :, وهكذا قوله تعالىي2)يأتخ اهلل بهما

 وِني ِبيَأْهِلُكْم َأْجمَِعينَي   اْذهَُبوا ِبَقمِيِصي هََذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِبي َيأِْت َبِصريًا وَْأُتي *

َوَلمَّا َفَصَلِم الِْعرُي قَاَل َأُبوُهْم ِإن ي َلَأجُِد ِريَح ُيوسَُف َلْولَا َأْن ُتَفنُِّدوِن
 .ي3)

لو لنم يكن  عالمنًا     عليه السالمي) العبخ يعقو  هعا تيهر ثقيق  جلي  هخ أّن

ولم يعلم ما وصل إليه ولده م  جال  وعيم , ولم  ,)عليه السالميبمصير يوسف 

 :هم ورجوعهم بخبره السار كيف يقو يك  مطلعًا على تصرف األخوة على أخي

ِإن ي َلَأجُِد ِريَح ُيوسَُف
 .ي4)

ألنيس هنذا علمنًا    وهعا ت جلى عيم  الغيب ع  العبخ يعقو  عليه السنالم  

 .؟)عليه السالميبالغيب وهبه اهلل لعبيه المب لى يعقو  

                                                            

 ي.83اآلي  ): سورة يوسف ي1)

القرآن العييم والسبع مي, روح المعانخ فخ تفسير 1854هن/1270اآللوسخ, شها  الدي  أبو اليعام )  ي2)

 .106, ص9الميانخ, دار الفكر, لبعان, ج

 ي.94-93أآلي  ): سورة يوسف ي3)

 .ي94ي سورة يوسف: اآلي )4)
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النيب يوسف )عليه السالم( -6

: 

 قا  تعالى:

 رَبِّ َقيييْد َآتَيْتَِنيييي ِميييَن اْلُمْليييِك وََعلَّمْتَِنيييي ِميييْن َتْأِوييييِل اْلَأحَاِدييييِث َفييياِطَر الاَّيييمَاَواِت

َواْلَآِخَرِة َتَوفَِّني ُمْاِلمًا وََأْلِحقِْني بِالصَّاِلِحنَيَواْلَأْرِض َأْنَم َولِيِّي ِفي الدُّنْيَا 
 .ي1)

فخ هذه اآلي  الكريم  دالل  واضح  على أن اهلل تعالى قد علم نبيه يوسنف  

 .وذل  قسم م  علم الغيب ,وتأويلها تفسير الرؤيا )عليه السالمي

 وقوله تعالى:

 َأَحُدُهَما ِإن يي َأَراِنيي َأْعِصيُر َخْميًرا َوَقياَل اْليَآَخُر ِإن يي        َوَدَخَل مََعُه الاِّجَْن فَتَيَاِن قَاَل

ََْنيييا ِبَتْأِويِليييِه ِإنَّيييا َنيييَراَك ِميييَن         َْ َرْأِسيييي ُخْبيييًزا َتْأُكيييُل الطَّْييييُر ِمْنيييُه َنبِّ َأَراِنيييي َأْحِميييُل َفيييْو

بَّيييُه َخْميييرًا وََأمَّيييا اْليييَآَخُر َييييا َصييياحَِبِي الاِّيييجِْن َأمَّيييا َأَحيييُدُكمَا فََيْايييِقي َر ....اْلُمْحِايييِننَي

فَُيْصَلُب فََتْأُكُل الطَّْيُر مِْن رَأِْسِه ُقِىَي اْلَأْمُر الَّذِي فِيِه َتاَْتفْتِيَاِن
 .ي2)

وقد  ,فعجا أثدهما )عليه السالميوتحقق األمر الذي أخبر ععه العبخ يوسف 

, وم  الوضوح بمكان أن هذا اللون م  ي3)خرآلأصبح ساقخ البالط بيعما أعدم ا

 .ي4))عليه السالميال فسير للرؤيا هو قسم م  الغيب الذي نطق به يوسف 

                                                            

 ي.101اآلي  ) :سورة يوسف ي1)

 ي.41-36اآلي  ) :سورة يوسف ي2)

 .2/263الماوردي, العكت والعيون,  ي3)

 .3/420السبحانخ, مفاهيم قرآني , ي4)
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 :قا  تعالى

          َوَقيياَل اْلَمِلييُك ِإن ييي َأَرف َسييْبَع َبَقييَراٍت ِسييَماٍن َيييْأُكُلُهنَّ َسييْبٌع ِعَجيياٌه َوَسييْبَع

ا اْلَمَلييُأ َأفُْتييوِني فِييي رُْؤَييياَي ِإْن كُنْييُتْم ِللرُّْؤَيييا      سُيينُْبَلاٍت ُخْىييٍر وَُأخَييَر يَاِبَايياٍت يَييا َأيُّهَيي     

( َوَقياَل الَّيذِي   44( قَاُلوا َأضْغَاُث َأْحَلاٍم َوَميا َنْحيُن بَِتْأِوييِل اْلَأْحَلياِم بَِعياِلِمنَي )     43تَعُْبُروَن )

َُُكمْ بَِتْأوِيِلِه ( ُيوُسفُ َأيُّهَا الصِّدِّيُ  45َفَأرِْسُلونِ ) َنجَا مِنُْهَما َوادََّكرَ بَعْدَ ُأمَّةٍ َأنَا ُأَنبِّ

َأفْتَِنييا ِفييي َسييْبِع َبَقييَراٍت ِسييمَاٍن َيييْأُكلُهُنَّ َسييْبعٌ ِعَجيياهٌ وََسييْبِع ُسيينُْبَلاٍت ُخْىييٍر وَُأَخييَر       

نَي دََأبًيا َفَميا   ( َقياَل َتْزرَُعيوَن َسيْبَع ِسينِ    46يَاِبَااٍت لََعل ي َأْرِجيُع ِإَليى النَّياِس لََعلَُّهيْم يَْعَلُميوَن )     

( ُميمَّ َييْأِتي ِميْن بَْعيِد َذِليَك َسيْبعٌ       47َحصَْدُتْم فََذُروُه ِفي ُسينُْبِلِه ِإلَّيا َقلِيلًيا ِممَّيا َتيْأُكُلوَن )     

( ُميمَّ َييْأِتي ِميْن بَْعيِد َذِليَك      48 َِدادٌ َيْأُكلَْن مَا قَدَّمُْتْم لَهُنَّ ِإلَّا َقلِيلًيا ِممَّيا ُتْحِصيُنوَن )   

فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَنَعامٌ 
 .ي1)

ع  ثالث  أمور غيبي  هخ  )عليه السالميوفخ تفسير هذه الرؤيا يخبر يوسف 

أنهم يععمون بسنبع سنعوا  ملي ن  بالبركنا  والخينرا  وي حسن  وضنعهم        

تغلق ععهم أبوا  الرثم ,  ؛ إذالزراعخ, ثم يصابون بعدها بسبع سعوا  جد 

  وفخ السع  الخامس  عشرة م  هذه السعي  تعود إلنيهم النععم والخينرا  من    

 .ي2)وتف ح عليهم أبوا  الرثم  ,جديد

                                                            

 ي.49-43اآلي  ) :سورة يوسف ي1)

 .25-22/ 4الخاتن, لبا  ال أويل فخ معانخ ال عزيل,  ي2)
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 النيب صاحل )عليه السالم(: -7

َوَليا  َوَييا َقيْوِم َهيِذِه َناَقيُة اللَّيِه َلُكيْم َآَييًة َفيَذُروَها َتْأُكيْل ِفيي َأْرِض اللَّيِه             :قا  تعالى

( فََعَقُروَها َفقَاَل َتمَتَُّعوا ِفي َداِرُكْم َملَاَمَة َأيَّاٍم 64َتَماُّوَها ِباُوءٍ فََيْأُخَذُكمْ عََذابٌ َقِريبٌ )

َذِلَك وَعْدٌ غَْيُر َمكُْذوٍب
 .ي1)

بمصير قومه إذا مسوا العاق  بسوم, تلن    )عليه السالميلقد أخبر العبخ صالح 

وإلى ال صديق بعبوتنه, وقند    ,دعاهم إلى اهلل ؛ إذالعاق  ال خ كانت تميل معجزته

م تحقق ما أخبر به هذا العبخ ع  مصير قومه بعد أن عقروا العاق  فينأتيهم النبال  

 بعد ثالث  أيام كما قا  تعالى:

َّ( فَعََتْوا عَْن َأْمِر َربِِّهْم َفَأخََذتُْهُم الصَّاِعَقُة 43ُعوا حَتَّى ِحنٍي )َوِفي َمُموَد ِإْذ قِيَل لَُهْم َتمَت

َوُهْم يَْنُظُروَن
 .ي2)

بعند ننزو     )عليه السالميونبومة العبخ صالح  ,وهعا ت جلى المعجزة الرباني 

 .ي3)العذا  على قومه

 النيب سليمان )عليه السالم(: -8

 :قا  تعالى 

 َأيُّهَا النَّاُس ُعل مْنَا مَْنِطَ  الطَّْيِر وَُأوِتينَا ِميْن ُكيل     َوَوِرَث ُسلَْيمَاُن َداُووَد َوقَاَل يَا

                                                            

 ي.65-64اآلي  ) :سورة هود ي1)

 ي44-43اآلي  ) :ي سورة الذاريا 2)

 .1/184السبحانخ, مفاهيم قرآني ,  ي3)
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َ ْيٍء ِإنَّ هََذا لَُهَو اْلَفْىُل اْلمُِبنُي
 .ي1)

معطق الطير وهو قسنم   )عليه السالميمعرف  سليمان  إلىتشير اآلي  الكريم  

 وقا  تعالى: ,ي2)م  علم الغيب

    حَتَّييى ِإَذا َأَتييْوا َعَلييى َواِد النَّْمييِل قَاَلييْم َنْمَلييةٌ َيييا َأيَُّهييا النَّْمييُل اْدُخُلييوا َمَايياكَِنُكْم َلييا

( فَتََباَّمَ ضَاِحكًا مِْن َقْولِهَا َوَقاَل 18َيحِْطَمنَُّكمْ ُسلَْيَمانُ َوجُنُوُدهُ َوُهمْ لَا يَشُْعُرونَ )

ْن أَْ يييُكَر نِْعمََتيييَك الَِّتيييي َأنَْعْميييَم َعَلييييَّ وََعَليييى َواِليييدَيَّ وََأْن أَْعَميييَل   رَبِّ َأْوزِعِْنيييي َأ

صَاِلحًا َتْرضَاُه وََأْدِخلِْني ِبَرْحمَِتَك ِفي عِبَاِدَك الصَّاِلِحنَي
 .ي3)

على لسان العمل م  علم الغيب؟  )عليه السالمي طالع العبخ سليمانأال يعد ا

 :للعادة البشري , وقوله تعالى قًاثم أال يكون هذا خر

 ( َلأُعَذ بَنَّييُه 20َوَتَفقَّييَد الطَّْيييَر َفَقيياَل َمييا ِلييَي َلييا َأرَف الْهُْدُهييَد أَْم َكيياَن ِمييَن الَْغييائِِبنَي )

َفقَاَل َأَحطيُم  ( َفَمَكَث غَْيَر بَِعيٍد 21عََذابًا  َِديدًا َأْو َلَأْذَبحَنَُّه َأْو لََيْأتِيَنِّي ِبُاْلطَاٍن مُِبنٍي )

ٍُ َيِقنٍي ٍُ بِنََب َُْتَك مِْن سََب ِبمَا َلْم ُتحِْط ِبِه َوجِ
 .ي4)

علنى   االطنالع , , األولنى وهعا تبرت ثقيق ان واضح ان ال يحجبها غربنا  

أن الهدهد قد جنام بأنبنام غيبين  لعبنخ اهلل      اآلخرىلسان الطير )الهدهدي, و

                                                            

 ي.16اآلي  ) :سورة العمل ي1)

 .3/421السبحانخ, مفاهيم قرآني ,  ي2)

 ي.19-18اآلي  ) :سورة العمل ي3)

 ي.22-20) : اآلي سورة العمل ي4)
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 .ي1)وملك هاع  مديع  سبأ  )عليه السالميسيلمان 

 النيب عيسى املسيح )عليه السالم(: -9

 :قا  تعالى

َُُكْم ِبمَا َتْأُكُلوَن َومَا تَدَِّخُروَن ِفي بُُيوِتُكْم وَُأَنبِّ
 .ي2)

ذن اهللي أنه كان يخبر قومنه )بنإ   )عليه السالميم  معجزا  نبخ اهلل المسيح 

, ي3)ولوننه وثقيق نه  ف لش ائهم بمقداره وما كانوا يدخرون فخ الصي ,بأسرارهم

 :قا  تعالى

     َيا َبِعخ ِإْسَراِئيَل ِإنِّخ َرُسوُ  اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصد ًقا ِلَما َبنْيَ  َينَديَّ ِمنَ  ال َّنْوَراِة

َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍ  َيْأِتخ ِمْ  َبْعِدي اْسُمُه َأْثَمُد
 .ي4)

 )علينه السنالمي  وفخ هذه اآلي  الكريم  خبر غيبخ مهم بشر به العبخ عيسى 

وثدث ذل  بعند سن مائ    )صلى اهلل عليه واله وسلمي, وهو قدوم العبخ محمد 

 .ي5))عليه السالميعام بعد العبخ عيسى 

)علينه  ن األخبار الغيبي  ال خ أخبر بها نبنخ اهلل عيسنى   والجدير بالذكر هعا أ

لنم تق صنر علنى     )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي  ع  نبيعا األكرم محمد  السالمي

                                                            

مي, تنأري  الرسنل والملنوك تحقينق: محمند أبنو الفضنل        923-هن310 ) الطبري, محمد ب  جرير ي1)

 .316, ص1جهن, 1433, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 2ط إبراهيم,

 ي.49ي سورة آ  عمران: اآلي  )2)

 .266-265الراوندي, قصص األنبيام,  ي3)

 ي.6اآلي  ) :سورة الصف ي4)

 .109/ 8اب  كيير, تفسير القرآن العييم,  ي5)
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وال بشير بعبوته م  بعده, بل شملت ذكر أسمائه وصفاته وما  ,مجرد ذكر اسمه

  وتحقنق  , وأن هنذه البشنارا  ي1)م ه وغلب  ديعه على جميع األديانيحل به وبأ

علنى بعنض أنبنام     )عليه السنالمي طالع العبخ عيسنى مضمونها تعد دلياًل على ا

 .ي2)الغيب بأذنه تعالى

 الصاحلني:ثانيًا: 

 براهيم )عليهما السالم(:إالسيدة سارة زوجة النيب  -1

 :قا  تعالى 

      َوَلَقييْد َجيياءَْت رُُسييلُنَا ِإْبييَراهِيَم بِالْبُْشييرَف َقيياُلوا َسييلَامًا َقيياَل َسييَلامٌ َفَمييا لَِبييَث َأْن َجيياَء

َنِكَرُهْم وََأْوَجيَس ِمينُْهْم خِيَفيةً َقياُلوا َليا      ( َفَلمَّا رَأَف َأيِْديَُهْم لَا َتِصُل ِإلَْيِه 69بِِعْجٍل حَِنيٍذ )

َْ      70َتخَْف ِإنَّيا ُأرِْسيلْنَا ِإَليى َقيوِْم ُليوٍط )      ُِْسيحَا ( َواْمرََأُتيُه قَاِئَميةٌ َفَىيِحَكْم فَبَشَّيْرنَاهَا ِب

َْ يَْعُقوَب ) ا بَْعِليي َ يْيخًا ِإنَّ   ( قَاَلْم يَا َوْيلََتى أََألُِد وََأنَا َعُجيوزٌ َوَهيذَ  71َومِْن َوَراِء إِْسحَا

( قَالُوا َأتَْعجَِبنيَ مِْن َأْمِر اللَّهِ َرْحمَةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيُكْم َأْهَل 72هََذا لََشْيءٌ َعِجيبٌ )

الْبَْيِم ِإنَُّه َحِميدٌ َمِجيدٌ
 .ي3)

بغنالم  ه سيرتقها تشير اآليا  القرآني  إلى أن اهلل تعالى أخبر السيدة سارة أّن

فكانت البشارة والمعجزة اإللهي  فخ الوقنت نفسنه,    ,)عليه السالمي هو إسحاق

                                                            

مد عبند  ثأفسير البحر المحيط, تحقيق: عاد  مي, ت1344هن/745ب  ثيان)   عبد اهللبو أندلسخ, األ ي1)

 .268-267, ص10هن, ج1422 , لبعان, يالموجود, دار الك ب العلم

 .278صالراوندي, قصص األنبيام,  ي2)

 ي.73-69اآلي  ): سورة هود ي3)
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, وهعنا ي ضنح   عجوت عمرها يقار  ال سنعي  عامناً   وهخ ,كونها رتقت بولدها

)علينه  الخبر الغيبخ الذي أوثاه اهلل إلى السيدة سارة توجن  نبنخ اهلل إبنراهيم    

اب  العبخ إبنراهيم   )عليه السالميوت حقق المعجزة بوالدة العبخ إسحاق  السالمي

 .ي1))عليه السالمي م  توج ه سارة

 العبد الصاحل اخلضر )عليه السالم(: -2

 قا  تعالى:

       َقياَل َليُه    *َفَوجََدا عَبْدًا مِْن عِبَاِدنَا َآتَيْنَاُه َرْحَمةً ِميْن عِْنيِدنَا وََعلَّمَْنياُه ِميْن َليُدنَّا ِعْلمًيا

ُموَسى َهْل َأتَّبُِعَك َعَلى َأْن تَُعل مَِن ِممَّا ُعل ْمَم رُ ْدًا
 .ي2)

النذي أتناه اهلل    )عليه السنالمي إلى العبد الصالح الخضر  أشار القرآن الكريم

فخرق  )عليه السالميموسى  م  ععده, وقد أثاط بما لم يحط بهرثم  وعلمًا 

غصبًا, فخرقها ث ى ال السفيع , علمًا معه أن ورام السفيع  ملكًا يأخذ كل سفيع  

, وق ل غالمًا كان أبواه مؤمعي  فخشخ ان يرهقهما طغياننًا وكفنرًا   ي3)ُيرغب فيها

وكان  ,وكذل  أقام جدارًا يريد أن يعقض لعلمه بأن تح ه كعزًا لفالثي  ي يمي 

وصنيان ه عن  أعني  العناس ث نى يبلغنا أشندهما        أبوهما صالحًا, فاراد س ره 

ويس خرجا كعزهما, ثم اسعد علمه وعمله هذا إلى اهلل تعالى, فد  هذا على أن 

                                                            

 .670الراوندي, قصص األنبيام, ي1)

 ي.66-65اآلي  ) :سورة الكهف ي2)

؛ اليعنالبخ, الجنواهر   5/174اب  كيير, تفسنير القنرآن العينيم,     ؛10/230تفسير الراتي,  انير: الراتي, ي3)

 .2/430الحسان فخ تفسير القرآن, 
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 .ي1)ذي أخبره ع  هذه األسرار الغيبي اهلل تعالى هو ال

 ام النيب موسى )عليها السالم(: -3

 قا  تعالى: 

 َُِذا ِخْفِم َعلَْيِه َفَأْلقِييِه ِفيي اْليَيمِّ َوَليا َتَخياِفي َوَليا       وََأْوحَيْنَا ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن َأْرضِعِيِه َف

َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه مَِن اْلُمرَْسِلنَي
 .ي2)

م العبخ موسنى عليهنا السنالم عرفنت بالغينب      أم  اآلي  المبارك  ييهر أن 

ه إليهنا سنالمًا, وهنذا منا     ن اهلل تعالى سيحفيه إلى أن يعيند مس قبل ولدها, وأ

 ولندها وأصبحت مرضنع ه وأصنبح   عاد ولدها ذكر الطبري أن إذ  ؛تحقق فعاًل

)عليه وثقق ما وعد بنه أم موسنى   ,جعله اهلل نبيه إذ ؛شأنًا عييمًا فخ المس قبل

 .ي3)السالمي

 مريم العذراء )عليها السالم(: -4

 :قا  تعالى

 ِإنَّ اللََّه يُبَشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِْنُه اْسُمُه اْلَماِيُح عِيَاى ِإْذ قَاَلِم اْلَملَاِئَكُة يَا َمْرَيُم

( َوُيَكل ييُم النَّيياَس ِفييي اْلمَْهييِد 45اْبييُن َمييْرَيَم َوِجيهًييا ِفييي الييدُّنْيَا َواْلييَآِخَرِة َوِمييَن اْلُمَقييرَِّبنَي ) 

َوكَْهلًا َومَِن الصَّاِلِحنَي
 .ي4)

                                                            

 .5/185العييم, اب  كيير, تفسير القرآن  ي1)

 ي.18سورة القصص, اآلي  )  ي2)

 .19/519الطبري, جامع البيان فخ تأويل القرآن,  ي3)

 ي.46-45اآلي  ) :سورة آ  عمران ي4)
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مريم ثملت به  ؛ إذكانت غير عادي  السالمي)عليه والدة عيسى ب  مريم  إّن

ن كنان  وإ ,ةوهخ عذرام لم يمّسها بشر, وهذا الشكل م  الوالد يعليها السالم)

نه ليس أمرًا محااًل, ألن قدرة اهلل تعالى أى خالف المألوف م  األسبا , إال عل

, وقند ظهنر هنذا    ي1)وسلطانه نافذ ال يحو  دونه شنخم  ,مطلق  ال يحدها شخم

ون أن يكنون لنه   االق دار والسلطان جليًا م  قبل فخ خلق آدم م  ترا  م  د

 أ  وأم, قا  تعالى:

      ِإنَّ مََثيييَل عِيَايييى عِْنيييَد اللَّيييِه َكمََثيييِل َآدََم َخَلَقيييُه ِميييْن ُتيييَراٍب ُميييمَّ َقييياَل َليييُه ُكيييْن

فََيُكوُن
 .ي2)

إذ ولد من  أ  َهنِرم, وأم    ,)عليه السالميظهر سلطانه فخ والدة يحيى  وقد

 .ي3)عاقر

وم  ال يؤم  بهذه األمنور الخارقن  للعنادة, وينذهب إلنى تفسنير األمنور        

طلق , وسلطانه الواسع, بالقواني  الطبيعي  فقط, فهو م  الجاهلي  بمشي   اهلل الم

 :قا  تعالى

َومَا قََدُروا اللََّه َح َّ قَْدِرِه
 .ي4)

                                                            

دار  مي, مندارك ال فسنير وثقنائق ال أوينل,    1310هنن/ 710ثمد ) أعبد اهلل ب  العسفخ, أبو البركا   ي1)

 .158-157ص ,1هن, ج1406 ب العلمي , لبعان, الك

 ي.59اآلي  ) :سورة آ  عمران ي2)

 .3/148المراغخ, تفسير المراغخ,  ي3)

 ي.91سورة األنعام, اآلي  ) ي4)
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وعلى ضوم ذل  ال محيص لم  يؤم  بالغيب ع  قبو  هذه المعجزا  م  

؛ على الرغم من  عندم   اًدطالع مريم أنها س رتق ولاتردد, والغيب هعا هو  غير

تزوجها ثم علمها باسمه وخصائص شخصي ه  وهعا يمكععا ان نجزم م  خال  

ال تندع مجنااًل    العيرة الموضوعي  فخ هذه األدل  الكافي  م  القرآن الكريم ال خ

أنه ال هو  :للش  وال ردد فخ هذه المسال  والحقيق  ال خ نصل إليها بعد كل هذا

كما  –ألن القرآن أثبت  ,يمك  لم  آم  بالقرآن أن يعفخ علم الغيب ع  البشر

 هذا العلم لألنبيام ولغيرهم م  بعض الصالحي . -رأيعا
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 املبحث الثالث

 له وسلم()صلى اهلل عليه وآحممد الغيب عند النيب 

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْلِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّهَ  :قا  تعالى

نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبرُِيبَعْىَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْلٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَمْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ 
 .ي1)

أَسر إلى توج ه ثفص  ثدييًا, أمرها بإخفائه, لك   وقد روي أن رسو  اهلل

م  إفشنام   ثفص  أخبر  غيرها به, فأفشت السر وأطلع اهلل نبيه على ما جرى

وأفشت, وأعرض ع  بعنض   ,ثفص  ببعض ما ذكر  فعّرف رسو  اهلل ,السر

ع علنى إخبارهنا   ما أخبنر  بنه, فسنأل ه كينف اطلن      كلما ذكر  فلم يخبر ب

وهذه دالل  كبيرة على  : نبأنخ العليم الخبير بسرائر الصدور,وإفشائها سره فقا 

 .ي2)أن اهلل قد اطلع رسوله على الغيب ع  طريق القرآن الكريم

                                                            

 ي.3سورة ال حريم: اآلي  ) ي1) 

 .1/316الطبرسخ, مجمع البيان فخ تفسير القرآن,  ي2)
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معجنزا  بناهرا  وآينا      ى اهلل عز وجل على يند نبينه محمند   لقد أجر

يد الحق دل ه على َأنها شهادة صنادق  من  اهلل تعنالى    إذ نير إليها مر ,مبصرا 

كذل  بوجوه م عددة  ,لرسوله, أعيمها هخ القرآن الكريم, والسع  العبوي  ثافل 

م  اإلعجات, فكيف ال وهخ والقرآن م  معي  واثد وهو الوثخ الصادق, وم  

, و  اهلللغيبي  ال خ أخبر بها رسن جوانب اإلعجات فخ السع  العبوي  تل  األخبار ا

 ,وال يمك  إدراكه من  العقنل البشنري    ,نه أخبر ما ال يعرفه اثد م  البشرإإذ 

غيبي  ال خ أخبر بهنا  ذكر بعض األخبار الإلى وسعحاو  ال طرق فخ هذا البحث 

ألن المقام ال ي سنع لنذكر    ؛للدالل  على اإلعجات الغيبخ ععد الرسو  رسو  اهلل

د تصل إلى م ا  األخبار الغيبي  ال نخ أخبنر   كل هذه األخبار ألنها كييرة جدًا ق

 .ي1)ععها رسو  اهلل

 :أخبـار الرسول الغيبية عن مصري أصحابه -أواًل

عمار بن ياسر -1
(2)

: 

 :ي)صلى اهلل عليه واله وسلم قا  رسو  اهلل

 .ي3)«؛ لعناس أجحٌ ولك أجحان، وآخح زادك شحبة  ن لنب، وتقتعك الفئة الباغيةابن مسية»

                                                            

 .3/403هن, 1430, دار المرتضى, لبعان, 2الكورانخ, علخ, السيرة العبوي , ط ي1)

هو عمار ب  ياسر ب  عامر الكعانخ, أبو اليقيان, أثد السابقي  فخ اإلسالم, هاجر إلى المديع  وشنهد   ي2)

يلقبه بن )الطيب المطينبي, أصنبح والينًا     )صلى اهلل عليه واله وسلمي بدر وأثد والخعدق, كان رسو  اهلل

مام علخ وق نل فنخ اليانين  وعمنره     على الكوف  فخ خالف  عمر ب  الخطا , شهد الجمل وصفي  مع اإل

 الخنوئخ, أبنو القاسنم الموسنوي,     ؛83-5/82أكير م  تسعي  سع , يعير: الطبري, تاري  الرسل والملوك, 

 .13/282, مطبع  المركز اإلسالمخ, إيران, د. , 5مي, معجم رجا  الحديث, ط1991 -هن1411 )

عبوي , تحقيق: محمد محنخ الندي , مطبعن     مي, السيرة ال833هن/218اب  هشام, محمد الحميري )   ي3)

مي, سنع   892هنن/ 279ال رمذي, ابخ عيسى محمد ب  سنورة )   ؛496, ص1جهن, 1383المدنخ, مصر, 
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ثيعما كان يشنارك فنخ ثفنر    أن عمار ب  ياسر هو اب  سمي , و والمعروف

 , بيعمنا عمنار يحمنل      كان يحمل كل واثد معهم لبعين المسلمإإذ  ,الخعدق

 .ي1): لبع  ععخ ولبع  ع  رسو  اهللويقو  ,لبع ي 

 :)صلى اهلل عليه وآله وسلمي وفخ رواي  أخرى قا  الرسو 

تمرار جعردب بر  ترين وأنفري، تقتعرم        تمار  ع احل( واحل(  ع تمار، إذ كان»

 .ي2)«الفئة الباغية

: إنخ ألرى وجوه قوم ال عمار فخ صفي  فقا  ذل  ثي  وقفوفعاًل تحقق 

يزالون ث ى يرتا  المبطلون واهلل لو هزمونا ث ى يبلغنوا بعنا سنعفا  هجنر     

وأنهم على الباطل, وتقدم فقاتل ثنم رجنع إلنى موضنعه,      ,لعلمعا إنا على ثق

: اهلل أكبنر الينوم ألقنى    بعخ شيبان, بإنام فيه لب , فقا  فاس سقى, فأت ه امرأة م 

األثب  تحت األسع  صدق الصادق, وبذل  أخبرنخ العناطق وهنو الينوم النذي     

 ميلماأويله, , ثم عاد إلى ساث  المعرك  معاديًا: واهلل لعقاتلهم على تي3)وعد  به

                                                                                                                                                       

العسنائخ, أثمند بن      ؛ 1/479هنن,  1403ال رمذي, تحقيق: عبد الوها  عبد اللطيف, دار الفكنر, لبعنان,   

, تحقيق: أثمد بن  مينري , مك بن     عليه السالممي, خصائص اإلمام علخ 915 -هن303شعيب الشافعخ, )

 .132هن, ص1406المعال, الكويت, 

مي, عينون األثنر فنخ فعنون المغناتي      1334هنن/ 734اليعمري )  عبد اهللاب  سيد العاس, محمد ب   ي1)

 .1/197هن, 1406والشمائل واليسر, مؤسس  عز الدي  للطباع  والعشر, 

مي, علل الشرائع, تحقيق: محمد صنادق بحنر   991-هن382)  الصدوق, أبخ جعفر محمد ب  علخ,  ي2)

 .1/123هن, 1385العلوم, المك ب  الحيدري , العراق, 

مي, 1015هنن/ 405الحاكم العيسنابوري, محمند بن  نعنيم )      ؛4/26الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي3)

,ص 3هنن, ج 1411ان, المس درك على الصحيحي , تحقيق: مصطفى عبد القادر, دار الك نب العلمين , لبعن   



64 

 

 

 فلمنا وصنل خبنر    ,, فقاتنل ق نا  األبطنا  ث نى اس شنهد     ي1)قاتلعا على تعزيله

: إنخ سمعت الرسو  يقو : )ولعت قريش اس شهاده إلى عمرو ب  العاص قا 

, وفنخ رواين    ي2)ويدعونه إلى العناري  ,؟ يدعوهم إلى الجع ا لهم ولعماربعمار م

تقتعك الفئرة  »)صلى اهلل عليه وآله وسلمي يقو : اهلل قا : سمعت رسو   ,أخرى

 ,وفعاًل تحققت نبومة رسو  اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلمي ,ي3)«الباغية يا تمرار 

فكانت شهادة  عمار ب  ياسر فخ معرك  صفي  ضد جنيش معاوين  بن  أبنخ     

 سفيان وكان آخر تاده م  الدنيا شرب  لب .

بو ذر الغفاريأ -2
ي4)

: 

  :اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلميقا  رسو  

 .ي1)«رحم اهلل أبا ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده»

                                                                                                                                                       

مي االخ صاص, تحقيق: علخ أكبر الغفناري,  1023هن/ 413المفيد, محمد ب  الععمان العكبري )   ؛386

 .14هن, ص1414, دار المفيد  للطباع  والعشر, لبعان, 2ط

مي, االث جناج, تحقينق: محمند بناقر     1153هنن/ 548الطبرسخ, امي  اإلسالم علنخ بن  الحسن  )     ي1)

 .267, ص1هن, ج1386عمان, العراق, الخرسان, دار الع

مي,مروج الذهب ومعنادن الجنوهر, تحقينق: محمند     957هن/ 346المسعودي, أبخ الحس  علخ )   ي2)

مي, 774هنن/  460هن؛ الطوسخ, أبو جعفر نصير الدي  محمند )  1426هشام الععسان, دار المعرف , لبعان, 

؛ اب  كيير, ابو 159, ص1هن, ج1404ي , إيران, اخ يار معرف  الرجا , تحقيق: مهدي الجرجانخ, مطبع  بع

مي, البداي  والعهاي , تحقينق: علنخ شنيري, دار إثينام ال نراث      1372هن/774الفدام إسماعيل ب  عمر ) 

 .267, ص7هن, ج1408العربخ, لبعان, 

 .5/156هن, 1387مي, السع  الكبرى, دار الفكر, لبعان, 1066هن/458البيهقخ, اثمد ب  ثسي  ب  علخ )  ي3)

أبو ذر الغفاري: هو جعد  ب  جعادة ب  سفيان, م  السابقي  فخ اإلسالم وأو  م  ثيا ب حي  اإلسالم, نفناه   ي4)

 .5/217هن, يعير: الخوئخ, معجم رجا  الحديث, 32الخليف  اليالث عيمان ب  عفان إلى الربذة وفيها توفخ سع  
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لقد كان قو  رسو  هذا ثيعما كان فخ طريقه إلنى تبنوك, ثيعمنا قصنر      

أن تصحو,  غيرإذ ثاو  معالج ها م   ,راثل  أبا ذر, ف خلف ع  رسو  اهلل  "

وثمل م اعه على ظهره محاواًل اللحاق بالرسو , فلمنا رآه رسنو  اهلل    ,ف ركها

 .ي2)قا  قوله هذا

بعد مضنخ ثالثن     )صلى اهلل عليه واله وسلمي وقد تحققت نبومة رسو  اهلل

ذر ثكم الطغاة والجبابرة وجهنر بنالحق ومنا     ووعشري  عامًا, ثيعما ناهض أب

نفوه إلى مغارة من    , إلى إسكاتهخاف فخ اهلل لوم  الئم, ولما لم يجدوا سبياًل

ويعنانخ   ,األرض بعيدة ع  العاس, وظل فيها ما بقخ م  عمره يجالند المأسناة  

قنا    , إذ, وليس معه إال توج ه وابع ه, وفنخ آخنر سناعا  ثياتنه    ي3)الكربا 

 )صنلى اهلل علينه والنه وسنلمي     ال تبكخ علّخ, فأنخ سمعت رسو  اهلل :لزوج ه

 نفر قا : ذا  يوم وأنا ععده فخ

 «ليموتن رجل  نكم بفالب  ن األرض تشهده، تصابة  ن املؤ ن »

 :)صلى اهلل عليه وآله وسلمي ثم قا 

 رنهم غر،ي،    فكل  ن كان  عي يف ذلك اجملعر  يف ااترة ويحيرة، فعرم يبر(ن     »

                                                                                                                                                       

مي, دالئل العبوة, تحقيق: مساعد ب  سنليمان, دار  1141هن/ 535األصبهانخ, إسماعيل ب  محمد )   ي1)

مي, 1632هنن/  1044علخ بن  برهنان)     الحلبخ, ؛222, ص5العاصم  للعشر وال وتيع, د. مط, د.  , ج

 .107, ص3هن, ج1400السيرة الحلبي  فخ سيرة األمي  المأمون, دار المعرف , لبعان, 

, دار الك ب 5مي, الكافخ, تحقيق: علخ أكبر الغفاري, ط1002 -هن329لكليعخ, محمد ب  يعقو  ) ا ي2)

 .268هن, ص1363اإلسالمي , إيران, 

 .242هن, ص1429, مطبع  ان شارا  سعبل , إيران, 2ميردامادي, عبد المجيد, موسوع  الرسو  المصطفى, ط ي3)
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ويد أصبِت يف الفالت فحاييب الطحي(، فأنك سوف تحين  ا أيول لك، فأني واهلل 

 .ي1)«بت ا كذبت وال ُكّذ

, ثم اقبل ركب من  الكوفن  قاصندي  الحجنات,     ي2)ثم فاضت روثه الشريف 

)صنلى اهلل   صدق رسنو  اهلل  :فيهم بعض الصحاب , ف قدمهم اب  مسعود  فقا 

فغسلوه وكفعوه وصلوا عليه  ,«تمشخ وثدك وتمو  وثدك» عليه واله وسلمي

ولما دفعوه وقف مال  االش ر ععد قبره وقا : اللهم إن هذا صاثب رسنو  اهلل  

عبدك فخ العابدي  وجاهد في  المشركي , لم يغير ولم يبد , لكعه رأى غريبنًا  

 .ي3)م واثُ ِقر, ثم ما  وثيدًا غريبامعكرًا فغيره بلسانه وقلبه, ث ى ُجِفخ وُثِر

ديحجر بن ع -3
ي4)

: 

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي: قا  رسو  اهلل

 .ي5)«سيقتل ناس يغضب اهلل هلم وأهل ال ماء»

لم يك  ذنب ثجر ب  عدي إال أنه أمر بالمعروف ونهى ع  المعكنر وأبنى   

                                                            

 .82, ص3أثمد ب  ثعبل, مسعد أثمد, ج ي1)

 .2/280اب  األثير, الكامل فخ ال اري ,  ي2)

 .107, ص3الحلبخ, السيرة الحلبي , ج ؛222, ص5األصبهانخ, دالئل العبوة, ج ي3)

هو ثجر ب  عدي ب  جبل  الكعدي, صحابخ شجاع, كان ُيطلق عليه ثجر الخير, شارك فخ معركن    ي4)

فخ معرك خ الجمل وصفي , أمر معاوي  بق له هو ومجموعن    عليه السالمالقادسي , وشارك مع اإلمام علخ 

هن, يعير: الطبري, تاري  الرسل والملوك, 51م  أصحابه م  اذلي  ناهضوا ثكم األمويي  وكان ذل  سع  

 .6/159, مي, الطبقا  الكبرى, دار صادر, لبعان, د.  785هن/ 230اب  سعد, محمد ب  سعد ب  معيع ) ؛ 6/141

مي, تناري   1176هنن/ 571)  عبند اهلل اب  عساكر, علنخ بن     ؛5/18الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي5)

 .227, ص12هن,ج 1415تحقيق: علخ شيري, دار الفكر, لبعان,  دمشق,
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السكو  ع  الحق, فقد روي ان تيادًا خطب يومًا على معبر الكوف  فأطا  فخ 

: الة, فمضى تياد فخ خطب ه, ثم قا الص :الخطب  وأخر الصالة فقام ثجر وقا 

الصالة, فمضى فخ خطب ه, فلما خشخ ثجر فو  الصالة ضر  بيده إلى كف 

م  الحصى وثار إلى الصالة, وثار العاس معه, ولما رأى تيناد ذلن  ننز  من      

: لست بشخم أن أمعع الكوف  من   صلى وبعدها ك ب إلى معاوي , يقو المعبر و

 .ي1)نكااًل لم  بعدهثجر ب  عدي وأدعه 

ثيعما تأخر   )صلى اهلل عليه واله وسلمي ولعّل ثجر ذكر نبومة رسو  اهلل

الصالة ورأى صدق ما كان يقو : )س كون عليكم أمنرام تشنغلهم أشنيام عن      

فكان جرمه أن أنكر على  ي2)الصالة ث ى يؤخروها ع  وق ها, فصلوها لوق ها ي

وكنان   ,ان شنديد العندام لمعاوين  وعمالنه    ك ميلماتياد ب  أبيه تأخير الصالة, 

يهجوهم ويعا  معهم وال يأبه لهم, ولمنا وصنلت معاوين  أخبناره أمنر أتباعنه       

, ثم أرسلوا نصارهبإثضاره مك فًا إلى الشام, وقد ألقخ القبض عليه مع نفر م  أ

, وقد أشهد عليهم تياد شهادة ي3)ان هى بهم األمر إلى مرج العذرامف ,إلى معاوي 
                                                            

مي, تناري   1176هنن/ 571)  عبند اهلل ؛ اب  عساكر, علنخ بن    5/18الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي1)

 .227, ص12هن,ج 1415دار الفكر, لبعان, دمشق, تحقيق: علخ شيري, 

مي, مسنعد اثمند, تحقينق: شنعيب االرنناؤوط, مؤسسن        855هن/241ثمد ب  محمد ب  ثعبل ) أ ي2)

مي,  تناري   1072هنن/ 463 البغدادي, اثمد ب  علخ ب  ثابت )الخطيب  ؛315/ 15قرطب , مصر, د. ,  

 .185/ 13هن, 1417 , لبعان, بغداد, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الك ب العلمي

مرج العذرام: معطق  فخ بالد الشام تبعد ع  دمشق اثعا عشر مياًل, يعير: ياقو  الحموي, ياقو  بن    ي3)

؛ 497هنن, ص 1399مي, معجم البلدان, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 1229هن/ 626الرومخ )  عبد اهلل

الروض المعطار فنخ أخبنار األقطنار,     مي,1495هن/ 900ب  عبد المععم )   عبد اهللالحميري, محمد ب  

 .409مطبع  قم, إيران, د.  , ص
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فرفضوا, فأمر بق لهم  يعليه السالمب معهم البرامة م  أمير المؤمعي  )وطل تور,

بعدما ثفر  قبورهم أمام أعيعهم, وقد صلى ثجر بن  عندي قبنل أن يق نل     

ن أهنل  إاللهم إنا نس عدي  على ام عا, ف)): وقا  ,ركع ي  ورفع يده إلى السمام

واهلل ل   ق ل مونخ بها إننخ  الكوف  قد شهدوا عليعا, وأن أهل الشام يق لونعا, أما 

و  رجل من  المسنلمي  نبح نه    ألو  فارس م  المسلمي  مل  فخ واديها, وأ

: ال تطلقنوا ععنخ ثديندًا وال تغسنلوا ععنخ دمنًا       , ثم قا  لم  ثولنه ي1)كالبها

 .ي2)ييوادفعونخ فخ ثيابخ فإنخ مخاصم

جابر بن عبد اهلل االنصاري -4
ي3)

: 

 :قا  تعالى

 الَِّذيَن َآمَُنوا َأِطيُعوا اللََّه وََأِطيُعوا الرَُّسوَل وَُأوِلي اْلَأْمِرَأيُّهَا يا
 .ي4)

                                                            

؛ اب  عساكر, 205, ص4الطبري, تاري  الرسل والملوك, ج ؛219, ص6اب  سعد, الطبقا  الكبرى, ج ي1)

 .25/ 8تاري  دمشق, 

مي, سير أعنالم  1347هن/ 748محمد )  الذهبخ, شمس الدي   ؛228/ 12اب  عساكر, تاري  دمشق,  ي2)

 .138, ص3هن,ج1413, مؤسس  الرسال , لبعان, 9العبالم, تحقيق: شعيب األرنؤوط, ط

ب  عمرو ب  ثزام ب  سلم  األنصاري, م  بعخ سلم , م  صحاب  رسنو  اهلل "   عبد اهللهو جابر ب   ي3)

كاف  ثروبه, كان أو  م  تار قبنر الحسني     كان م  الذي  بايعوا بيع  العقب  الياني , شهد مع الرسو  

هن للهجرة وهو آخر من   78)عليه السالمي وشهدام كربالم فخ اليوم األربعي  م  اس شهادهم, توفخ سع  

مي, أسد الغاب  فخ 1233هن/630بقخ م  صحاب  رسو  اهلل, يعير: اب  األثير, عز الدي  علخ ب  محمد ) 

؛ اب  ثجر العسقالنخ, اإلصاب  فنخ  1/256هن, 1391ماعيليان, إيران, معرف  الصحاب , مطبع  ان شارا  اس

مي, أعينان الشنيع , تحقينق: ثسن      1952هنن/ 1371)  محس  العاملخ, األمي ؛ 1/213معرف  الصحاب , 

 .5/199هن, 1403األمي , دار ال عارف, للمطبوعا , لبعان, 

 ي.59سورة العسام: اآلي  ) ي4)
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)صنلى اهلل علينه والنه     كعت ععند رسنو  اهلل  ذكر العالم  المجلسخ رواي : 

: يا رسو  اهلل عرفعنا اهلل ورسنوله فمن     وسلمي ععدما نزلت هذه اآلي  فقلت له

 بطاع  ؟ قا :مر الذي  قرن اهلل طاع هم أولخ األ

هم خعفائي يا جابح، وأئمة امل عم   ن بعدي، أوهلم تعي بن أبي طالب، ثم »

احل ن، ثم احل  ، ثم تعي برن احل ر ، ثرم  مرد برن تعري املعرحوف يف التروراب         

 .ي1)«...فإذا لقيتم فأيحأه  ن ال الي ،بالبايح، وستدركم يا جابح

نبومة رسو  يرى أنه قد تحققت  والم ابع ل اري  أهل البيت )عليهم السالمي

وقد  يعليه السالمر )إلمام الباقا)صلى اهلل عليه واله وسلمي لجابر فخ إدراكه اهلل 

)عليه  دخلت على علخ ب  الحسي  :  جابرأبلغه ع  رسو  اهلل السالم, إذ يقو

)عليه السالمي فبيعما أنا أثدثه إذ خرج محمد ب  علخ الباقر  ,ذا  يوم السالمي

شعرة على  فلما أبصرته ارتعد  فرائصخ وقامت كل ,ععد نسائه وهو غالمم  

فنأدبر, شنمائل    ,: أدبنر فأقبل ثم قلت ,: يا غالم أقبلوقلت ,بدنخ, ونير  إليه

معه وقلت ما اسم  يا غالم ؟ قنا : محمند,    رسو  اهلل ور  الكعب , ثم دنو 

الباقر!  نفأنت إذ أبخ فداك نفسخ,: بم ؟ قا : علخ ب  الحسي , قلت: اب  قلت

يا موالي إن رسو  اهلل بشنرنخ   :فقلت ,: نعم فأبلغعخ ما ثمل  رسو  اهللفقا 

إذا لقي ه فاقرأه ععنخ السنالم, فرسنو  اهلل يقنرأ      :بالبقام إلى أن ألقاك, فقا  لخ

 :)عليه السالمي علي  السالم, قا  أبو جعفر

ض وتعيك يا جبار واألريا جابح وتعى رسول اهلل ال الي  ا يا ت ال ماوات »

                                                            

 .249ص/ 36جالمجلسخ, بحار األنوار,  ي1)
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 .ي1)«كما بعغت ال الي

فسنأله محمند البناقر )علينه      ,يه وي علم معهوكان جابر بعد ذل  يخ لف عل

: واهلل ال دخلنت فنخ نهنخ رسنو  اهلل فقند      السالمي ع  شخم, فقا  لنه جنابر  

أخبرنخ إنكم األئم  الهداة م  أهل بي ه م  بعده, وأعلم العاس صغارًا وأعلمهم 

 م فهم أعلم معكمي فقا  أبو جعفر:وقا : )ال تعلموهكبارًا, 

واهلل إني ألتعم  نك مبا سرألتك  )صعى اهلل تعيم والم وسعم( صدق رسول اهلل »

 .ي2)«اهلل تعينا ورمحتم لنا أهل البيتوكل ذلك بفضل  ،تنم، ولقد أوتيت احلكم

 أخبار الرسول الغيبية عن أهـل بيته: -ثانيًا

لغيبي  ال خ أخبر بها فقرة اس عراض بعض األخبار اسعحاو  م  خال  هذه ال

, كونهنا  )علنيهم السنالمي   ع  أهل بي نه  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلمي

)صنلى اهلل   كييرة جدًا, قد ت جاوت م ا  الروايا  واألخبار ال خ ذكرها الرسو 

 .)عليهم السالمي ع  أهل بي ه عليه واله وسلمي

 )عليه السالم(: اإلمام علي بن ابي طالب .1

 قا : )عليه السالمي , ع  علخ ب  أبخ طالبي3)روى سليم ب  قيس

                                                            

 .36/249المصدر نفسه,  ي1)

مي, كفاي  األثر, تحقيق: عبد اللطيف الحسعخ, الخينام,  1010هن/400الخزات القمخ, علخ ب  محمد)  ي2)

 .54-53هن, ص 1401إيران, 

اليانين  قبنل   هو سليم ب  قيس  الهاللخ, العامري, الكوفخ, أبا صادق من  ال نابعي , ولند فنخ السنع        ي3)

الهجرة, جام للمديع  أيام الخليف  عمر ب  الخطا , كان م  أصنحا  اإلمنام علنخ, شنارك فنخ معنارك       

الجمل وصفي  والعهروان, له ك ا  بععوان السقيف  أو ك ا  سليم ب  قيس, وقد اخ لف فنخ نسنب  هنذا    
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 يف بعض طرحق املدينرة،   )صعى اهلل تعيم والم وسعم( كنت أ شي  ع رسول اهلل»

نها ولرك يف  ) را أح ر   ؟ يرال: ة، فقعت: يا رسول اهلل  را أح رنها  فأتينا تعى حديق

يا رسول اهلل  ا أح نها  ن  فقعت:تينا تعى حديقة أخحى، اجلنة أح ن  نها( ثم أ

ائ( حتى أتينا تعى سبع حرد  ) ا أح نها ولك يف اجلنة أح ن  نها( فقال: ؟حديقة

؟ ويقرول )لرك يف اجلنرة أح رن  نهرا(، فعمرا خرال لرم         أيول يا رسول اهلل  ا أح نها

طحي( أتتقن ثم أجهش باكيًا ويال: )بأبي الوحيد الشرهيد(، فقعرت: يرا رسرول     ال

بعردي، أحقراد    ضغائن يف صدور القروي ال يبردونها إال  رن   ) ؟ فقال:بكيكاهلل  ا ي

)يف سال ة  ن دينك، فأبشح يرا   :بدر وتحاث احد( يعت: يف سال ة  ن دين؟ يال

وأنررت أخرري ووصرريي وأنررت صررفيّي ووزيررحي   ،تعرري، فررأن حياتررك و وتررك  عرري

يت ووارثي واملؤدي تن وأنت تقضي ديرن وتنجرز ترداتي ترن، وأنرت تر   ذ ر       

وتؤدي أ انيت وتقتل تعى سنيت الناكث   ن أ يت والقاسط  واملاري ، وأنت  ن 

مبنزلة هرارون  رن  وسرى، ولرك بهرارون أسروب ح رنة إذ استضرعفم يو رم وكرادوا           

فإنرك مبنزلرة هرارون  رن      فأص  لظعرم يرحيش إيراك أن تظراهحهم تعيرك،      ،يقتعونم

: احلمد اهلل شكحًا تعى فقعت ،(... وسى و ن تبعم، وهم مبنزلة العجل و ن تبعم

 .ي1)«تعى بالئم وت عيمًا ورضًا بقضائموص ًا  ،نعمائم

                                                                                                                                                       

رس بسنبب مالثقن    الك ا  له وأشار آخرون فقالوا: أنه مدسوس, هر  سليم بن  قنيس إلنى بنالد فنا     

مي, 1047هنن/  438للهجرة, يعير: اب  العديم, أبنو الفنرج البغندادي )      76الحجاج له, توفخ هعاك سع  

؛ محس  األمني , أعينان   210هن, ص1400الفهرست, تحقيق: رضا تجدد, مطبع  شهيد علخ باشا, إيران, 

 .297/ 7الشيع , 

سليم ب  قيس, تحقيق: باقر األنصاري, مطبع  قنم,  مي, ك ا  665-هن76سليم ب  قيس, الهاللخ, )  ي1)

هنن/  807الهييمخ, ننور الندي  علنخ )      ؛394/ 12الخطيب البغدادي, تاري  بغداد,  ؛136هن, ص1398
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عدة أمور غيبين  س حصنل    )صلى اهلل عليه واله وسلمياس عرض رسو  اهلل 

 ,, معهنا ق نا  العناكيي    )علنيهم السنالمي  فيما بعد على اإلمام علخ وأهنل بي نه   

)علينه  وهذا ما تحقق فعناًل فنخ ثنرو  اإلمنام علنخ       ,والمارقي  ,والقاسطي 

)صلى اهلل عليه والنه  فخ الجمل وصفي  والعهروان, كذل  قو  الرسو  السالمي

وهذا ما ثدث فعاًل مع اإلمنام بعند وفناة     ,«ضغائ  فخ صدور القوم»وسلمي: 

وسعحاو  إلقام جزم م  الضوم علنى   ي1))صلى اهلل عليه واله وسلمي رسو  اهلل

ولكونه قد صدر منرارًا   ؛هذا الخبر لعييموالمارقي ,  ,والقاسطي  ,العاكيي ق ا  

وقند ننز  فنخ     ,وتكرارًا وفخ معاسبا  عديدة, روته العام  والخاصن  م نواتراً  

 :شأنهم قوله تعالى

ُِنَّا مِنُْهْم مُنَْتِقُموَن ُِمَّا نَْذهَبَنَّ ِبَك َف َف
 .ي2)

ن هنذه اآلين  نزلنت    عليه واله وسلمي أ)صلى اهلل فقد روي ع  رسو  اهلل  

ه سوف يع قم م  العاكيي  والقاسطي  إنو )عليه السالميفخ علخ ب  أبخ طالب 

 .ي3)والمارقي 

فقند   ,أمرنا اهلل بق ا  العناكيي  والقاسنطي   )): ي4)وروى أبو أيو  األنصاري
                                                                                                                                                       

 .9/118هن, 1408مي, مجمع الزوائد ومعبع الفوائد, دار الك ب العلمي , لبعان, 1404

 .344ميردامادي, موسوع  الرسو ,  ي1)

 ي.41رف, اآلي )سورة الزخ ي2)

مي, عمدة عيون صحاح االخبار فخ معاقب امام 1203-هن600اب  بطريق, يحيى ب  الحس  الحلخ )  ي3)

 .6/18؛ السيوطخ, الدر المعيور, 354هن, 1407االبرار, مؤسس  العشر اإلسالمخ, إيران, 

)صلى اهلل عليه واله هو خالد ب  تيد ب  كليب, أبو أيو  األنصاري الخزرجخ م  صحاب  رسو  اهلل  ي4)

نز  العبخ فخ داره ععد هجرته الى المديع , شهد أبو أيو  ثنرو  العبنخ جميعهنا, اشن رك منع       وسلمي
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والقاسطي  وهم أهل الشام, وأنا مقنيم ث نى    ,وهم أهل الجملقاتلعا العاكيي  

 .ي1)ييأقاتل المارقي  بالعهروان

)صنلى اهلل علينه والنه     وم  األخبار الغيبي  األخرى ال خ اخبرها رسنو  اهلل 

 وسلمي ع  ثر  الجمل قوله لعائش :

 .ي2)«ستنبح تعيها كالب احلوأب»

 قا  لعسائه:ب  عباس ع  العبخ )صلى اهلل عليه واله وسلمي أنه فع  ا

اليت تنبِها كالب احلوأب فيقترل   ،ي3)ليت شعحي ايتكن صاحبة اجلمل األذيب»

 .«ي ارها يتعى كثح، ثم تنجو بعد  ا كادت تهعك  تن ميينها وتن

 ثم ال فت إلى عائش  قائاًل:

                                                                                                                                                       

على المديعن  فنخ خالف نه,     )عليه السالميفخ ثروبه جميعها, واله اإلمام علخ )عليه السالمي اإلمام علخ 

, تنوفخ فنخ   )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي  كان أبو أيو  م  الصحاب  المكيري  فخ نقل أثاديث الرسو  

النبالذري, اثمند بن  يحينى      هن, ععدما خرج لحنر  النروم ودفن  هعناك. يعينر:     52القسطعيطيعي  سع  

سس  االعلمخ للمطبوعا , لبعان, مي, انسا  االشراف, تحقيق: محمد باقر المحمودي, مؤ892هن/279) 

مي,  االسن يعا  فنخ معرفن     1072هن/463محمد بت اثمد األندلسخ )  اب  عبد البر,, 2/454هن, 1394

 .1/403هن, 1412االصحا , تحقيق محمد البجاوي, دار الجيل, لبعان, 

 .7/339داي  والعهاي  ؛ اب  كيير, الب4/33؛ اب  األثير, أسد الغاب , 42/471اب  عساكر, تاري  دمشق  ي1)

الحوأ : مام قريب م  البصرة على طريق مك , وهو الذي مر  به عائش  فخ توجهها إلنى البصنرة    ي2)

 .206يوم الجمل. يعير: الحميري, الروض المعطار, 

ن المذئب  دام يصيب الدوا , واألذيب للجمل لكيرة الوبر فيه, يعير: الصدوق, محمد أاألذيب: يقا   ي3)

مي, معانخ االخبار, تحقيق علخ اكبر الغفاري, مؤسس  العشنر اإلسنالمخ,   991هن/381بابويه القمخ ) ب  

 .305هن, 1379إيران, 
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 ,«ن تكوني أنتإياك أ»

 )عليه السالمي فقا :ثم ال فت إلى علخ 

 .ي1)«شيئُا فأرف( بها يا أبا احل ن إن وّليت  ن أ حها»

)صلى اهلل عليه واله وسلمي فخ خطبن  إلنى مسنك      محمد وقد أشار العبخ

 عائش  فقا :

 .ي2)«هاهنا الفتنة، هاهنا الفتنة، هاهنا الفتنة،  ن حيث يطعع يحن الشيطان»

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا  لعلخ: وفخ رواي  أخرى ان الرسو 

 «سيكون بينك وب  تائشة أ ح»

 : أنا يا رسو  اهلل؟)عليه السالمي قا 

 :)صلى اهلل عليه واله وسلمي قا 

 .ي3)«نعم ولكن إذا كان ذلك فأوردها إىل  أ نها»

 .)صلى اهلل عليه واله وسلميوفعاًل تحقق ما أخبر به رسو  اهلل 

فحيعما كان جيش اب  الزبير سائرًا ومعه عائش  على جمنل, ث نى وصنلوا    

؟ فقنالوا: فصنرخت عائشن  بنأعلى     فسأل هم أي  نحن   ,كالبهالحوأ  فعبح ها 

                                                            

مي, معاقب ا  أبخ طالب, المطبعن  الحيدرين ,   1092هن/588اب  شهر آشو , مشير الدي  محمد )  ي1)

 .1/22هن, 1376العراق, 

 .4/46هن, 1401لبعان,  مي,صحيح البخاري, دار الفكر للطباع ,870هن/256محمد ب  اسماعيل )  البخاري, ي2)

 .6/393 د. , الرياض, مك ب  ال وب , ثمد,أخصائص مسعد  مي,1185هن/581محمد ب  عمر)  المديعخ, ي3)
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)صنلى  سنمعت رسنو  اهلل    ,ا هلل وإنا إليه راجعون, إنخ لهخصوتها, وقالت: إن

 اهلل عليه واله وسلمي يقو  وععده نساؤه:

 «شعحي ايتكن تنبِها كالب احلوأب؟ ليت»

وقالنت: ردوننخ أننا واهلل صناثب  منام الحنوأ ,        ,ثم عضد بعيرها وأناخ ه

فطلبنت   ,انه كذ  أنها ليست الحنوأ   :فأناخوا ثولها يومًا وليل , ثم قالوا لها

فجاموا بخمسي  شاهدًا م  العر  فشهدوا لهنا كنذبًا وتورًا اننه     ,معهم شهودًا

أو  شنهادة   )عليه السالمي قا  اإلمام الصادق ميلما, وهخ ي1)ليس بمام الحوأ 

 .ي2)تور فخ اإلسالم

عن    )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي  وم  األخبار الغيبي  ال خ قالها رسو  اهلل 

)صنلى اهلل   قا : مر رسنو  اهلل  )عليه السالميثر  الجمل ما نقله اإلمام الباقر 

والزبير قائم معه يكلمنه, فقنا     )عليه السالمي يومًا على علخ عليه واله وسلمي

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي: رسو  اهلل

 .ي3)« ا تقول لم فواهلل لتكونن أول العحب تنكث بيعتم»

                                                            

مي, اإلمام  والسياس , تحقيق: علخ شيري, مطبع  889هن276الديعوري, اب  ق يب  محمد ب  مسلم )  ي1)

 .3/475؛ الطبري, تاري  الرسل والملوك, 1/48هن, 1413امير, ايران, 

 .32/142المجلسخ, بحار االنوار,  ي2)

د ننن أبخ طالب, تحقينق: عب مي,معاقب علخ ب  1019هن/410اب  مردويه, اثمد ب  موسى األصفهانخ )  ي3)

  هب  اهلل الدي  سعيد ب  ؛ الراوندي, قطب98هن, 1424بعان, نديث, لن , دار الحننسينرتاق محمد ثننال

هن, 1409إيران,  دار الك ب العلمي , مي, الخرائج والجرائح, تحقيق: محمد باقر االبطحخ,1178هن/573) 

 .1/315؛ اب  شهر اشو , المعاقب, 1/597
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)صلى اهلل عليه واله وسلمي مر علنى علنخ    ن رسو  اهللأوفخ رواي  أخرى 

 فقنا  رسنو  اهلل   ًا,يكلنم علّين   وهو ؛والزبير وكان الزبير مب سمًا )عليه السالمي

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي:

 ,«؟أحتب تعيًايا زب، »

اهلل ما ليس لغينره,   فقا : وكيف ال أثبه وبيعخ وبيعه م  العسب والمودة فخ

 فقا  الرسو  )صلى اهلل عليه واله وسلمي:

 .ي1)«إنك ستقاتعم وأنت ظامل لم»

فكنان الزبينر أو     )صلى اهلل عليه واله وسلمي وقد تحققت نبومة رسو  اهلل

 )عليه السنالمي ر اإلمام علخ , وقد ذّكي2)م  نكث بيع ه بعدما كان أو  م  بايع

)صلى اهلل عليه واله وسلمي ثيعما تواجهنا فنخ ثنر     الزبير بكالم رسو  اهلل 

)صلى اهلل عليه واله مر بعا رسو  اهلل  ًا: نشدت  باهلل أتذكر يومإذ قا  له ؛الجمل

ال ي رك  أنت :ولم أتد فقلت له ,سمت فخ وجههواب سم فخ وجهخ, فاب  وسلمي

)أنه ليس بذي تهو, أمنا أنن  سن قاتله     :اب  ابخ طالب تهوه, فقا  ل  الرسو 

نسنانيه وال  دهر إولك  الن  ؛لقد كان ذل  :وقا  ؛فاس رجع الزبير يله ظالموأنت 

                                                            

 .4/112المجلسخ, بحار األنوار,  ي1)

؛ ابن  الدمشنقخ, شنمس الندي  ابنو البركنا  بن  محمند         5/200الطبري, تاري  الرسل والملنوك,   ي2)

, تحقينق: محمند بناقر    )علينه السنالمي  مي, جواهر المطالنب فنخ معاقنب اإلمنام علنخ      1467هن/871) 

 .2/31, 1415المحمودي, دانش, ايران, 
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 .ي1)نصرف  عع , فرجع

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي: ما يخص الخوارج فقد قا  رسو  اهلل وأما فخ

ون األتمرال يقرحؤون القرحآن ال يتجراوز حنراجحهم،      ؤي ري  خيحج  ن أ يت يوٌي»

 ،حيقح أحدكم تمعرم  رع تمعرهم، يقتعرون أهرل امسرالي، فرإذا خحجروا فرايتعوهم         

 .ي2)«فطوبى ملن يتعهم وطوبى ملن يتعوه، كعما طعع  نهم يحن يطعم اهلل

 :)صلى اهلل عليه واله وسلمي قا  وفخ رواي  أخرى أن الرسو 

ميحيرون  رن امسرالي  رحوق      ،القرحآن ال اراوز حنراجحهم    يأتيكم يوي يقرحؤون »

لرئن أدركرتهم    ،ال هم  ن الح يرة، يقتعرون أهرل امسرالي، ويردتون أهرل األوثران       

 «يتعنهم يتل تادأل

)صلى اهلل علينه والنه وسنلمي    وصفهم رسو  اهلل  ميلماوفعاًل كان الخوارج 

د خرجنوا علنى اإلمنام    فق ,معه برام رؤون القرآن فخ الليل والعهار وهمكانوا يق

فخ ثر  صفي  مح كمي  إلى رأيهم تاركي  إمام تمنانهم   )عليه السالمي علخ

 له رسنو  اهلل  ميلما  قا معهم )عليه السالمي وخليف هم, وقد عمل اإلمام علخ 

ث ى يكاد يكون قد أبنادهم   ,, فقاتلهم فخ العهروان)صلى اهلل عليه واله وسلمي

                                                            

جرير ب  رس م الحمامخ )  القرن الرابع الهجريي, المس رشد فخ إمامن    المحب الطبري, محمد ب  ي1)

اب  أبخ الحديند,   ؛661هن, 1415أمير المؤمعي , تحقيق: علخ أكبر الغفاري, مطبع  سلمان الفارسخ, إيران 

 .2/167عز الدي  ب  عبد الحميد شرح نهج البالغ , تحقيق: محمد أبو الفضل, د.مط, لبعان, د. , 

مسلم ب  الحجاج, أبو الحسن  القشنيري    ؛8/178البخاري, صحيح البخاري,  ؛2/84د, مسعالثمد, أ ي2)

 .1/162تاري  دمشق,  اب  عساكر, ؛3/110مي, صحيح مسلم دار االفاق, لبعان, د. , 875هن/261) 



78 

 

 

 م إاّل عددًا قلياًل.ع  بكرة أبيهم فلم يعجو معه

)علينه  , فقد روى اإلمام الصنادق  )عليه السالميما يخص شهادة اإلمام  وفخ

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا : أن رسو  اهلل السالمي

يا تعي ستضحب ضرحبة هاهنرا، وأشرار إىل صردغم في ريل د هرا حترى  ضرب         »

 .ي1)«مثودويكون صاحبها أشقاها كما كان تايح الناية أشقى  حليتك،

)صنلى اهلل  أن رسنو  اهلل   )عليه السالميوفخ رواي  أخرى ع  اإلمام الرضا 

)علينه  كان قد ذكر فضل شنهر رمضنان فسنأله اإلمنام علنخ       عليه واله وسلمي

 ما أفضل األعما  فخ هذا الشهر؟ فقنا  )صنلى اهلل علينه    يا رسو  اهلل السالمي

 واله وسلمي:

هذا الشهح الورع تن  اري اهلل، ثم بكرى فقرال   يا أبا احل ن أفضل األتمال يف »

يا تعري أبكري ملرا ي رتِل  نرك يف       : ا يبكيك يا رسول اهلل ؟ يال :لم أ ، املؤ ن 

هذا الشهح، كرأني برك وأنرت تصرعي لحبرك ويرد انبعرث أشرقى األولر  وا خرحين           

 «شقي( تايح ناية مثود فضحبك ضحبة تعى يحنك فخضب  نها حليتك

رسو  اهلل وذل  فخ سالم  م  ديعنخ؟  : يا )عليه السالميمعي  فقا  أمير المؤ

 قا  الرسو  )صلى اهلل عليه واله وسلمي:

                                                            

مي, المعاقب, تحقينق: مالن  المحمنودي, مؤسسن      1174هن/ 568الخوارتمخ, الموفق ب  اثمد )   ي1)

مي, 1159هن/654سبط اب  الجوتي, شمس الدي  أبو المضفر ) ؛380, ص1414العشر اإلسالمخ, إيران, 

 .  100هن, 1425تذكرة الخواص, تحقيق: محمد صادق, دار العلوم للطباع , لبعان, 
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 .ي1)«كسال ة  ن دين»

كانت شهادة أمير المؤمعي   )صلى اهلل عليه واله وسلمي وكما أخبره الرسو 

 .)لععه اهللي ي2)شقى األشقيام عبد الرثم  ب  ملجمفخ شهر رمضان على يد أ

 فاطمة الزهراء )عليها السالم(: .2

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي كييرة هخ األخبار الغيبي  ال خ أوردها رسو  اهلل

 ما يخص الوالدة المبارك . )عليها السالمي فخ بحق ابع ه فاطم  الزهرام

 : يفي  الوالدة فيقو ع  ك)عليه السالمي يعقل اإلمام الصادق 

هجحتهرا ن روب  كرة    ( )صرعى اهلل تعيرم والرم   أن خداة ملا تزوج بهرا رسرول اهلل   »

فكن ال يدخعن تعيها، وال يرتكن ا حأب تدخل تعيها فاستوحشرت خدارة لرذلك،    

وكانرت تكرتم ذلرك ترن      ،فعما محعت بفاطمرة كانرت حتردثها  رن بطنهرا وتصر ها      

 فقال هلا:فدخل رسول اهلل يو ًا ف مع خداة حتدث فاطمة  ،رسول اهلل

 ث ؟()يا خداة  ن حتّد

وأن اهلل تبرارك وتعراىل    :ويؤن رن، يرال   ،: اجلن  الذي يف بطن حيردثن يالت

واععهم خعفاء يف أرض بعد انقضاء  ،سيجعل ن عي  نها وسيجعل  ن ن عها أئمة

 .ي3)«وحيم

                                                            

 .2/266الصدوق, عيون األخبار,  ي1)

 .47ابخ الفرج األصفهانخ, مقاتل الطالبي ,  ي2)

 ؛690هنن,  1417مي, األمنالخ, مؤسسن  البعين , إينران,     991 -هن381عفر محمد )  الصدوق, أبخ ج ي3)

هن, 1256مي, ذخائر العقبى, مك ب  المقدسخ, مصر, 1295 -هن694, ) عبد اهللالحاف  الطبري, اثمد ب  
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)صلى اهلل عليه واله وسنلمي  وفعاًل ها هخ األيام تيبت صح  نبؤة رسو  اهلل 

والذري  المبارك  من  نسنلها, إذ جعلهنم اهلل     )عليها السالمي والدة فاطم  بحق

وسف  نجاة هذه األم , وم  األخبار  ,وخلفام فخ أرضه على عباده ,أئم  الهدى

منا يخنص    )صلى اهلل علينه والنه وسنلمي فنخ     األخرى ال خ أوردها رسو  اهلل

 شهادتها قوله:

فرال يعينهرا أحرد  رن أ ريت...       ،أبتراه كأني بفاطمة ويد ظعمت وهري تنرادي يرا    »

 ي1)«ن يعِ( بي  ن أهل بييتابشحي ب حتة العِاق بي فأنك أول  

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي: وقا 

تعي ويل ملن ظعمهرا، وويرل ملرن ابتزهرا حقهرا، وويرل ملرن انتهرك حح تهرا،           يا»

 .ي2)«وويل ملن أححق بابها وويل ملن آذى خعيعها وويل ملن شايها وبارزها

ع  فاطم   )صلى اهلل عليه واله وسلميما أخبر به رسو  اهلل  كلوقد ثصل 

إذ ورد فخ ك ب ال اري  والسنيرة والحنديث ممنا رواه     ,)عليها السالميالزهرام 

, وقند  ي3)م  وإثراقه وإسقاط جعيعها المحس ن م  الهجوم على دار فاطاالفريق

                                                                                                                                                       

مي, يعابيع المودة لنذوي القربنى, تحقينق:    1877هن/ 1294القعدوتي الحعفخ, سليمان ب  إبراهيم )  ,44

 .2/133هن, 1416لطباع  والعشر, د.م, علخ جما  الحسيعخ, دار األسوة ل

مي, اآلمالخ, تحقيق: مؤسس  البعي , دار اليقافن   1067 -هن460الطوسخ, أبخ جعفر محمد ب  الحس  ) ي1)

 .1/191هن, 1414يران, للطباع , إ

 مي, صحيح اب  ثبان, تحقيق: شعيب األرنؤوط,965 -هن354اب  ثبان البس خ, محمد ب  أثمد )   ي2)

 .5/192هن, 1414مؤسس  الرسال , لبعان, 

مي, المعارف, تحقينق: ثنرو  عكاشن ,    889 -هن276يعير: الديعوري, اب  ق يب  محمد ب  مسلم )   ي3)
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  عليه واله وسلمي:)صلى اهللتعاسى م  قام بهذا الفعل قو  رسو  اهلل 

 . ي1)«يا فاطمة اهلل يغضب لغضبك ويحضى لحضاك»

 وقوله )صلى اهلل عليه واله وسلمي:

 .ي2)«ين  ا آذاها ويحيبن  ا أرابهافاطمة بضعة  ن يؤذ»

 اإلمام احلسن )عليه السالم(: .3

محمد )صلى اهلل عليه والنه  م  األخبار الغيبي  ال خ أخبر بها الرسو  الكريم 

توج  العباس عم  روي ع  أم الفضل ,)عليه السالمي ع  اإلمام الحس وسلمي 

ن عضوًا م  أعضائ  إنخ رأيت فخ المعام كأ : قلت يا رسو  اهللالعبخ أنها قالت

 فخ ثجري, فقا :

فدفعنه   ,الحس  )عليها السالمي فوضعت  فاطم  ,«تعد فاطمة غال ًا فتكفعيم»

                                                                                                                                                       

 ؛2/123اليعقوبخ, تناري  اليعقنوبخ,    ؛1/586البالذري, أنسا  األشراف,  ؛211 ,211دار المعارف, مصر, 

مي, العقند  940هنن/ 328اب  عبد ربه, شها  الدي  األندلسنخ )   ؛2/443الطبري, تاري  الرسل والملوك, 

اب  شهر آشو , المعاقنب,   ؛2/254اب  عبد البر, االس يعا ,  ؛5/12الفريد, مطبع  العلم, المغر , د. , 

مي, المخ صنر فنخ أخبنار البشنر,     1331 0هنن 732ابو الفدام, عماد الدي  إسماعيل بن  علنخ,)     ؛3/33

شمس الدي  محمد ب  اثمند   الذهبخ, ؛1/56هن,  1419تحقيق: يحيى سيد ثسي , دار المعارف, مصر, 

مند البجناو , مطبعن  المعنارف     مي,  ميزان االع دا  فخ نقد الرجا , تحقينق: علنخ مح  1347هن/748) 

 .17/311الصفدي, الوافخ بالوفيا ,  ؛1/139للعشر, لبعان, د. , 

 .7/224اب  األثير, أسد الغاب ,  ي1)

مي, 915 -هنن 353العسائخ, ابو عبند النرثم  اثمند )      ؛224/ 7يعير: البخاري, صحيح البخاري,  ي2)

الكوينت,   مينري  البلوشنخ, مك بن  المعلنى,    تحقيق: أثمد  خصائص أمير المؤمعي  علخ ب  أبخ طالب,

 .36هن, 1406
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, وفخ رواي  أخرى قا  الرسو  )صلى اهلل علينه والنه   ي1)فرضع ه م  لبعهاإليها 

 وسلمي:

 .ي2)«تعد ابنيت فاطمة غال ًا تحضعيم بعبنك»

بالمديع  ليل  العصف م  شهر رمضان  )عليه السالمي الحس  اإلمام وقد ولد

)صنلى   إلى العبنخ )عليها السالمي سع  ثالث م  الهجرة, وجام  به أمه فاطم  

يوم السابع م  مولده فخ خرق  م  ثرير الجع , جام بهنا   اهلل عليه واله وسلمي

سعًا بأمر فسماه ثخ )صلى اهلل عليه واله وسلمي إلى العب)عليه السالمي جبرائيل 

 .ي3)م  اهلل وعق ععه كبشًا

خبنار  إومنا جنام من      )عليه السالميوأما فيما يخص شهادة اإلمام الحس  

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا :ذل  ع  اب  عباس أن رسو  اهلل رسو  اهلل فخ 

وأ ا احل ن فإنم ابن وولدي و ّني ويحب تين وضياء يعيب ومثحب فؤادي، وهو »

وحجة اهلل تعى األ ة، أ حه أ حي، ويولم يرولي،  رن تبعرم     ،سيد شباب أهل اجلنة

فإنم  ن و ن تصاه فعي   ن، وإني ملا نظحت إليم ذكحت  ا احي تعيم  ن الذل 

 .ي4)«فال يزال األ ح بم حتى ُيقتل بال م ظعمًا وتدوانا.. ،بعدي

 ,عدة سعوا  بعد )صلى اهلل عليه واله وسلمي  وقد تحققت نبومة رسو  اهلل
                                                            

 .6/339أثمد ب  ثعبل, مسعد اثمد,  ي1)

 .279/ 8اب  سعد, الطبقا  الكبرى,  ي2)

ي, كشف الغم  فخ معرف  األئمن , تحقينق:    1293هن/ 693اب  ابخ الف ح األربلخ, علخ ب  عيسى )   ي3)

 .2/146هن, 1405جعفر السبحانخ, دار األضوام, لبعان, 

 .197الصدوق, األمالخ,  ي4)
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, مع مائ  ألف درهنم, وضنم    ي1)معاوي  سمًا إلى جعدة بعت األشعثإذ بعث 

وفعاًل فعلت ذلن      ابعه يزيد إن ق لت اإلمام الحس  )عليه السالميتزويجها م

إلمام مع اللب  ثيعما كان صائمًا, فكنان ذلن  فنخ سنع      إلى اإذ وضعت السم 

 .ي2)  عامًايوكان عمر اإلمام فيها ثماني  وأربع هني50)

 اإلمام احلسني )عليه السالم(: .4

 )عليه السالمي ع  والدة الحسي  )صلى اهلل عليه واله وسلميأنبا رسو  اهلل 

 وشهادته فخ معاسبا  عديدة, ففيما يخص والدته, فقند ذكنر اإلمنام الصنادق    

 ,)صلى اهلل عليه واله وسلمي رؤيا رأتها أم أيم  توج  رسو  اهلل )عليه السالمي

قصيها على رسنو  اهلل فنأن اهلل   )فقا  لها الرسو  )صلى اهلل عليه واله وسلمي: 

: إن الرؤينا علنى منا    تعيم علخ أن أتكلم بها, فقا  لهنا : فقالت يورسوله أعلم

ترى فقصيها على رسو  اهلل, قالت: رأيت فخ ليل خ هذه كأن بعنض أعضنائ    

 :واله وسلمي )صلى اهلل عليهفقا  لها رسو  اهلل  ملقى فخ بي خ,

نا ررت تينررك يررا أي أميررن ط تعررد فاطمررة احل رر  فرتبينررم وتعبينررم فيكررون بعررض     »

                                                            

هخ جعدة بعت األشعث ب  قيس م  قبيل  كعدة, كان أبوها أمير قبائل كعدة فخ بالد ثضرمو , وفد  ي1)

وقند قامنت بَسنم     أبوها على الرسو  " فخ نفر م  قومه, وقد أسلموا, تزوجت م  اإلمنام الحسن    

  وبالزواج م  ابعه يزيد, وبعد قيامها بفعل ها بَسنم اإلمنام   اإلمام بال واطئ مع معاوي  محاواًل إغوائها بالما

؟, يعينر:  نرضاك للحس  فكيف نرضاك ألنفسنعا  ك ب إلى يزيد أن يفخ بوعده, بالزواج معها, فقا : إنا لم

مي, تاري  الخلفنام,,  1505هن/911السيوطخ, جال  الدي  عبد الرثم  )  ؛1/562اب  األثير, أسد الغاب , 

  .124 -123هن, 1428محمود الشرقخ, دار الك ب العلمي , لبعان, تحقيق: وائل 

عبند  المفيد, أبنخ   ؛.82-81ابخ الفرج االصفهانخ, مقاتل الطالبيي ,  ؛2/200اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ,  ي2)

 , دار المفيند, 2مي, االرشاد فخ معرف  ثجنج اهلل  علنى العبناد,, ط   1022هن/ 413محمد العكبري )   اهلل

 .2/16هن, 1414 لبعان,
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 .ي1)«أتضائي يف بيتك

فحلنق رأسنه    ,أمر رسو  اهلل ,وكان يوم السابع ,فلما ولد  فاطم  الحسي 

وتصدق بوتن شعره فض , وعق ععه, ثم هيأته أم أيم  ولف ه فنخ بنرد رسنو     

 ثم أقبلت به إلى رسو  اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلمي فقا : اهلل,

 .ي2)« ححبًا باحلا ل واحململ، يا أي أمين هذا تأويل رؤياك»

 فقد أخبنر رسنو  اهلل   )عليه السالمي ما يخص شهادة اإلمام الحسي  أما فخ

بذل  فخ مواضع عدة وغالبًا ما نجد خبنر الشنهادة    )صلى اهلل عليه واله وسلمي

إن جبرائيل  :قا  ,)عليه السالمي اهلل الحسي  بخبر الوالدة, فع  أبخ عبد ًامقرون

 فقا : نز  على محمد

اطمة تقتعرم ا ترك  رن    ويبشحك مبولود  ن ولد ف ،إن اهلل يقحؤك ال الي يا  مد»

ولرد  رن فاطمرة    حاجة لري مبولرود ي  يا ج ائيل وتعى ربي ال الي ال بعدك، فقال: 

ل لرم: يرا  مرد    يال: فعحج ج ائيل إىل ال ماء ثم هبط فقرا  ،تقتعم أ يت  ن بعدي

 ،ن ربك يقحؤك ال الي، ويبشحك أنرم جاترل يف ذريترم ام ا رة والواليرة والوصرية      إ

 .ي3)«: يد رضيتفقال رسول اهلل

 :قا  )صلى اهلل عليه واله وسلميوفخ رواي  أخرى أن رسو  اهلل 

                                                            

 .143الصدوق, اآلمالخ,  ي1)

 .243/ 43المجلسخ, بحار األنوار,   ي2)

مي, روضن  النواعيي , تحقينق: محمند     1114هن/ 508الف ا  العيسابوري, تي  المحدثي  محمد )   ي3)

 .154مهدي الخرسان, مطبع  الشريف الرضخ, إيران, د. , 
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 .ي1)«لعن اهلل يو ًا هم ياتعوك يا بن، تقتعك الفئة الباغية  ن بن أ ية لعنهم اهلل»

 رأى كلبًا ابقنع ولن  فنخ دمنه,    )صلى اهلل عليه واله وسلمي أن العبخ  وروي

بع نه, فكنان الشنمر بن  ذي الجوشن  قاتنل       فأوله أن رجاًل يق ل الحسي  ب  

, وقد تحقق ي2)يقار  خمسي  سع  لروايا  بعده ماالحسي  أبرص, ف أخر  ا

ففخ كربالم ثيعما كان الحسي  قر  نهر كنربالم يعينر    ,ما أخبر به رسو  اهلل

كنأنخ  ثيعما قا :  ,اهلل أكبر صدق اهلل ورسوله :فقا  ,إلى شمر ب  ذي الجوش 

 .ي3)الشمر ابرصوكان  ,إلى كلب أبقع يل  فخ دم أهل بي خأنير 

فلما أتى على الحسي  من  مولنده سنع ان     ,أما فيما يخص مكان اس شهاده

ت فخ سفر له فوقف فخ الطريق ودمعن )صلى اهلل عليه واله وسلمي خرج العبخ 

ي ترن أرض بشرط الفرحات يقرال     نهذا ج ائيل خي » ؟ فقا :عيعاه, فس ل ع  ذل 

؟ فقيل و ن يقتعرم يرا رسرول اهلل   مة، هلا كحبالء، يقتل تعيها ولدي احل   ابن فاط

 .ي4)«وكأني انظح إىل  صحتم و دفنم ،يقال لم يزيد لعنم اهلل رجل» يال:

وبعد رجوعه م  السفر خطب بالعاس خطب , لما فرغ معها وضع يده اليمعى 

  ورفع رأسه إلنى السنمام   ويده اليسرى على رأس الحس ,على رأس الحسي 

 فقا :

                                                            

 .199الصدوق, اآلمالخ,  ي1)

 .60/62المجلسخ, بحار األنوار,  ي2)

 .8/205؛ اب  كيير, البداي  والعهاي , 247/ 22اب  عساكر, تاري  دمشق,  ي3)

مي, مق نل الحسني , تحقينق: العالمن  السنماوي,      1172هن/ 568خ, ضيام الدي  المؤيد )  مترالخوا ي4)

 .23, 1417مهر, إيران ؛ اللهوف فخ ق لى الطفوف, مطبع  1/237هن, 1367, ,  إيرانمطبع  الزهرام
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 ،وأرو ريت  ،العهم أن  مدًا تبدك ونبيك وهذان أطائب ترتتي وخيرار ذريريت  »

و ن أخعفهما يف أ يت، ويد اخ ني ج ائيل أن ولدي هذا  قترول ذرذول، العرهم    

 «العهم وال تبارك يف ياتعم وخاذلمفبارك يف يتعم واجععم  ن سادات الشهداء، 

 قا  العبخ )صلى اهلل عليه واله وسلمي:فضج العاس بالبكام والعحيب ف

 «أتبكون وال تنصحونم؟»

الوجه فخطب خطبن  أخنرى أوصناهم فيهنا بناليقلي       ثم رجع وهو محمر 

 .ي1)ع رتهن لووثذرهم م  أن يلقوه يوم القيام  وهم ظالم

 أخبـار الرسول الغيبية عن الـدولة األموية: -ثالثًا

تعرض القرآن الكريم إلى خبث طيع  بعخ أمي  وعدائهم الشديد ألهل بينت  

جالله, ففخ آي  ضنر  اهلل لهنم   وعدم إيمانهم باهلل جل )عليهم السالمي  العبوة

 :مياًل, فقا  تعالى

الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَاٍر ِْ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّمْ مِنْ فَْو
 .ي2)

)صنلى اهلل   وفخ هذه اآلي  نبومة واضح  جام بها القرآن الكريم على رسوله

عليه واله وسلمي وهخ توا  مل  بعخ أمين , أن الينالم منا لنه من  قنرار فنخ        

وانبأ عن  اف  نان العناس     ,, وفخ آي  أخرى سماهم بالشجرة الملعون ي3)األرض

 :بهم فقا  تعالى

                                                            

 .3/202مي, دالئل العبوة, مطبع  االس ان , تركيا, د. , 1066هن/458البيهقخ, أبو بكر اثمد ب  الحسي  )  ي1)

 ي.26سورة ابراهيم, اآلي  ) ي2)

 .177/  82المجلسخ, بحار األنوار,  ؛689الطوسخ, اآلمالخ,  ي3)
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     اْلَملُْعوَنييَة ِفييي اْلُقييْرَآِن  َوَمييا جََعلَْنييا الرُّْؤَيييا الَِّتييي َأَريَْنيياَك ِإلَّييا فِتَْنييةً ِللنَّيياِس َوالشَّييَجَرَة

َوُنَخوِّفُُهْم َفمَا َيِزيُدُهْم ِإلَّا طُغْيَانًا كَِبريًا
 .ي1)

اإلمنام   هوالرؤيا ال خ أشار إليها القرآن الكريم فخ هنذه اآلين  فهنخ منا قالن     

 )عليه السالمي: الصادق

النراس  ن النيب رأى يف  نا م بن أ ية يصعدون تعى  ن ه  ن بعده، ويضعون إ»

 را أراك   ول اهلل: يرا رسر  فهبط ج ائيل فقال ،فأصبح حزينًا ،تن الصحاط امل تقيم

 قا : ؟ حزينًا

يا ج ائيل إني رأيت بن أ ية يف ليعييت هذه يصعدون  ن ي  ن بعدي يضّعون »

 :, فقا امل تقيمالناس تن الصحاط 

ىل ال رماء فعرم   تعيم، فعرحج إ والذي بعثك باحل( نبيًا إن هذا الشيء  ا أطععت »

 ، يال:يم بآي  ن القحآن ساّله بهان نزل تعيعبث أ

( َمييا أَغَْنييى 206( ُمييمَّ َجيياَءُهْم َمييا َكيياُنوا ُيوَعييُدوَن )205َأَفرََأْيييَم ِإْن مَتَّعَْنيياُهْم ِسييِننَي )

عَنُْهْم مَا كَاُنوا ُيمَتَُّعوَن
 .ي2)

ه خينرًا من  ألنف    لعبين وأنز  عليه بعدها سورة القدر, وجعل اهلل ليل  القدر 

إذا هخ ألف شنهر ال  , وثيعما تحسب مدة مل  بعخ أمي  في3)شهر مل  بعخ أمي 

                                                            

 ي.60اآلي  ) :سورة ابراهيم ي1)

 ي.206اآلي  ) :سورة الشعرام ي2)

 .689الطوسخ, اآلمالخ,  ي3)
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 .ي1)تزيد وال تعقص

 وفخ رواي  أخرى أن رسو  اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا :

 .ي2)«رأيت بن أ ية تعى  نابح األرض وسيمعكونكم فتجد أرباب سوء»

: رأى رسو  اهلل بعخ أمين  يعنزون   قا  ي3)ورواي  أخرى رواها سهل ب  سعد

 .ي4)سامه ذل  فلم نره يضح  ث ى وفاتهف ,على معبره نزو القردة

)صلى اهلل أما فيما يخص معاوي  ب  ابخ سفيان, فقد صدر  م  رسو  اهلل 

قو  الرسو  روايا  عدة تكشف الليام ع  لؤمه وكفره, معها عليه واله وسلمي 

 ي:)صلى اهلل عليه واله وسلم

 .ي5)«ذا رأيتم  عاوية تعى  ن ي فايتعوهإ»

                                                            

مي, اإلشناع  الشن راط السناع ,    1605-هنن 1013)  البرتنجخ, محمد ب  عبد الرسنو  الشنهروتي,   ي1)

 .64هن, 1416, دار العمر للطباع , سوريا, 2تحقيق: موفق فوتي الجبير, ط

مي, شنرح األخبنار فنخ فضنائل األئمن       937هنن/  363القاضخ الععمان المغربخ, محمد ال ميمنخ )    ي2)

الشوكانخ  ؛3/397هن, 1414, مطبع  مؤسس  العشر اإلسالمخ, إيران, 2األطهار, تحقيق: محمد الحسيعخ, ط

 .3/24ف ح القدير, 

ابو العباس ويقنا :   الساعدي,سهل ب  سعد: هو سهل ب  سعد ب  مال  ب  خالد األنصاري الخزري  ي3)

أبو يحيى, المدنخ له وألبيه صحب  لرسو  اهلل ", كان عمره خمس  عشر عامًا ثي  وفناة الرسنو  ", روى   

العديد م  األثاديث ع  الرسو  ", روى ععه البخاري وأبو داود ومسلم وال رمذي وغيرهم, توفخ سنع   

 .259/ 9اب  كيير, البداي  والعهاي ,  ؛1/372ا  الكبرى, هن فخ المديع  المعورة, يعير: اب  سعد, الطبق 88

 ؛236/ 2النراتي, تفسنير النراتي,    ؛452ابن  بطرينق, العمندة,     ؛15/73يعير: الطبري, تفسير الطبري  ي4)

 .283/ 1القرطبخ, تفسير القرطبخ, 

الرجنا ,  مي, الكامنل فنخ ضنعفام    976هنن/  365يعير: اب  عدي, أبو أثمد عبد اهلل الجرجنانخ )    ي5)
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 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا :وفخ رواي  أخرى أن رسو  اهلل 

 .ي1)«ضخم البععوي ،ال يذهب أ ح هذه إال تعى رجل واسع ال حي»

قا  أبو ذر فخ ثنوار لنه   : أخبرنخ رسو  اهلل أنه معاوي , وم  ثم قا  أبو ذر

: ما أنا بعدو هلل وال لرسوله, بنل أننت وأبنوك عندوان هلل ولرسنوله,      مع معاوي 

 اّلأأظهرتما اإلسالم, وأبطع ما الكفر, وقد لعع  رسو  اهلل ودعنا علين  منرا     

 يه واله وسلمي يقو :تشبع, سمعت رسو  اهلل )صلى اهلل عل

األ ررة  إذا ولرري األ ررة األترر  الواسررع البععرروي الررذي يأكررل وال يشرربع فعتأخررذ   »

ل أبررو ذر: بررل أنررت ذلررك يررا ،:  ررا أنررا ذلررك الحجررلحررذرها  نررم(، فقررال  عاويررة

 .ي2)«الحجل

وفيما يخص يزيد ب  معاوي  وما يجري م  اليلم والفساد فخ عهده, فقند  

)صلى اهلل عليه واله وسنلمي, معهنا    م  رسو  اهللعدة ورد  عدة أخبار غيبي  

 قوله:

ال يزال هذا الدين يائمًا بالق ط حتى يكون أول  ن يثعمم رجل  ن بن أ يرة،  »

                                                                                                                                                       

النذهبخ,   ؛59/155اب  عساكر, تناري  دمشنق,    ؛626/ 2هن, 1409تحقيق: يحيى مخ ار, دار الفكر, لبعان, 

 .149/ 3سير اعالم العبالم,

, تحقينق:  مي, معاقنب اإلمنام أمينر المنؤمعي      912هن/300يعير: الكوفخ, محمد ب  سليمان )   ي1)

مي, 827هن/ 212المعقري, نصر ب  مزاثم )   ؛302 /2هن,  1412ودي, العهض , إيران, محمد باقر المحم

 .218, هن1382, المدنخ, مصر, 2وقع  صفي , تحقيق: عبد السالم محمد هارون, ط

 .8/257اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي2)
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 .ي1)«يزيديقال لم 

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي يقو : : سمعت رسو  اهللوقا  أبو ذر

 .ي2)«أول رجل يغ، سنيت رجل  ن بن أ ية يقال لم يزيد»

: )أو  من   وسنلمي )صنلى اهلل علينه والنه    هعا م  قو  رسو  اهلل  حوظوالمل

وال جاسنر   ,ييلم, أو يغيري هو المخالف  العلعي , وال جاسر علنى سنع  رسنو  اهلل   

صدر ععه ععندما وضنع رأس    وبالفسق والفجور إلى ثد الكفر وإنكار الوثخ, 

 : لعبت هاشنم ويقو  ,بي  يديه فأخذ يس هزئ به وهو يشر  الخمر سبط العبخ

   األنبام األخرى ال خ أنبأ بها رسنو  اهلل ومي3)بالمل  فال خبر جام وال وثخ نز 

: ع  يزيد  ب  معاوي  هخ وقع  الحنرة ال نخ وقعنت    )صلى اهلل عليه واله وسلمي

فخ عهد يزيد وذهب ضحي ها العديد م  المسلمي  من  أهنل المديعن  المعنورة     

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي:وبعض الصحاب , فقد قا  رسو  اهلل 

احلالقرة، ال أيرول حالقرة     :كرونن باملدينرة   عِمرة يقرال    والذي نف ري بيرده، لي  »

 .ي4)«جوا  ن املدينة ولو تعى يدر بحيدالشعح ولكن حالقة الدين، فأخح

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا : ن الرسو وفخ رواي  أ

                                                            

ي  سنليم أسند, دار   مي, مسعد أبنخ يعلنى, تحقينق: ثسن    920هن/ 307ابخ يعلى, أثمد ب  علخ )   ي1)

 .176/ 2د. ,   راث, سوريا,لل المأمون

 .1/330الذهبخ, سير اعالم العبالم,  ؛250/ 65اب  عساكر, تاري  دمشق,  ي2)

 .498-497ميردامادي, عبد المجيد, موسوع  المصطفى,  ي3)

مي, تاري  المديع , تحقيق: فهنيم محمند شنل و , القندس,     976هن/ 362ابو تيد عمر )   العميري, ي4)

 .280/ 1 ,1386إيران, 
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والصدية  انة غنيمة تعى رأس ال ت  تص، األ ،ويل لععحب  ن شح يد ايرتب»

 .ي1)«باملعحفة واحلكم باهلوىالشهادب غحا ة، و

خبر ععها رسنو   واقع  الحرة ال خ أال خ وقعت فيها السع  هخ و هن63وسع  

ن رسنو  اهلل فنخ أثند أسنفاره وقنف      إ إذ ؛)صلى اهلل عليه والنه وسنلمي   اهلل

فسام ذل  م  معه, وظعوا أن ذل  م  أمر سفرهم فقالوا: يا رسنو    ,واس رجع

 رسو  اهلل:؟ فقا  اهلل ما الذي رأيت

 «أ ا ان ذلك لي   ن سفحكم»

 الوا: فما هو يا رسو  اهلل؟ فقا  )صلى اهلل عليه واله وسلمي:فق

 .ي2)«ُيقتل بهذه احلحب خيار  ن أ يت بعد أصِابي»

انه ق ل يوم الحرة سبع  مائ  رجل م  ثملن    ي3)وقد ُنقل ع  أنس ب  مال 

                                                            

 ثبيب الرثم  االعيمنخ,  المصعف, تحقيق: مي,827هن/211)  بكر محمد ب  إسماعيل والصععانخ, أب ي1)

 .4/483الحاكم العيسابوري, المس درك, , 11/373هن, 1403, مطبع  المك ب اإلسالمخ, لبعان, 2ط

 .6/216اب  االثير, )البداي  والعهاي ي,  ؛54/183اب  عساكر )تاري  دمشقي,  ي2)

نس ب  مال  ب  العضر ب  تيد ب  ثرام العجار األنصاري, ابو ثمزة المدنخ, صاثب رسو  اهلل أهو  ي3)

 )صلى اهلل عليه واله وسلميوخادمه, أمه أم سليم بعت خالد, خدم رسو  اهلل  اهلل عليه واله وسلمي)صلى 

العديند من  األثادينث,     )صلى اهلل عليه واله وسلميعشر سعي  مدة مقامه بالمديع , روى ع  رسو  اهلل 

 ويعير: السنمعانخ, أبن   هن/93وقيل:   هن92وقد روى ععه مسلم والبخاري وال رمذي والعسانخ, توفخ سع  

مي, االنسنا , تحقينق عبند اهلل عمنر البنارودي, دار الجعنان, لبعنان,        1167هنن/ 562سعد عبد الكريم ) 

 .1/79؛ اب  االثير, أسد الغاب , 459, ص5هن/ج1408
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 .ي1)هلل عليه واله وسلمي)صلى افيهم ثالث  م  أصحا  رسو  اهلل  ,القرآن

وفخ خصوص مديع  رسو  اهلل وما يجري عليها فخ تم  الدولن  األموين ,   

 :)صلى اهلل عليه واله وسلمي فقد قا  الرسو 

 «نصفًا زهورًا ونصفًا رطبًا ،ليخحجن أهل املدينة  ن املدينة خ،  ا كانت»

 .ي2))أمرام السوميا  ؟ ققيل م  يخرجهم معها

 قا : )صلى اهلل عليه واله وسلمي ن رسو  اهللأ وفخ رواي  أخرى

لترتكن املدينة تعى  ا كانت تعيم، حتى يدخل الكعب أو الرذئب فيقرذي تعرى    »

 .ي3)«بعض سواري امل جد

ع  مصير )صلى اهلل عليه واله وسلمي وقد تحقق ما أخبر به الرسو  األكرم 

ن هذا ثدث فخ العصر األو , وأنها تركنت  أ :ي4)نقل القاضخ عياض إذ ؛مديع ه

                                                            

 .6/423كيير )البداي  والعهاي ي, اب   ي1)

 علنخ بن  عبند اهلل    السنمهودي,  ,1/277هن,1410لبعان,  تاري  المديع , دار الفكر, ,اب  شب  العميري ي2)

وفام الوفا بأخبار دار المصطفى, تحقيق: قاسم السامرائخ, مؤسسن  الفرقنان لل نراث     مي,1506هن/911) 

 .1/84هن, 1423اإلسالمخ, لعدن, 

مي, الموطأ, تحقيق: محمد مصطفى االعيمنخ, مؤسسن    795هن/179ب  أنس, اب  مال  المدنخ ) مال   ي3)

 .15/176؛ اب  ثبان البس خ, صحيح اب  ثبان, 2/88هن/ 1425تايد ب  سلطان آ  نهيان, االمارا , 

هن, وأصنبح  476هو عياض ب  موسى ب  عمرو ب  اليحصبخ البس خ, أبو الفضل, ولد فخ سب   سع   ي4)

اضيها ثم تولى قضام غرناك , كان عالم اهل المغر  وإمام أهل الحديث فخ وق ه,  له عدة مؤلفا  معها: ق

نوار وشرح صحيح مسلم وغيرها, توفخ فخ مراكش مسمومًا ا ب عريف ثقوق المصطفى ومشارق األالشف

عيان وأنبنام  مي,وفيا  اال1282هن/681هن, يعير: اب  خلكان, شمس الدي  اثمد ب  محمد )  544سع  

 . 397 /4أبعام الزمان, تحقيق: اثسان عباس, دار اليقاف , لبعان, د. , 
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وأما الدنيا  كير العلمام بها,ث الدي  والدنيا, أما الدي  فلأثس  ما كانت م  ثي

 ؛ إذوذكر ع  البعض انه رثل ععها أكينر أهلهنا   فلعمارتها واتساع ثا  أهلها,

قد ثكى قوم كييرون أنهنم رأوا منا   ثم قا : و ,خلت مدة م  أهلها ثم تراجعوا

 .ي1)به م  تقذي  الكال  على سواري المسجد نذرأ

)صلى اهلل عليه واله وسلمي وع  بعخ مروان فقد نقل اب  عباس ع  رسو  اهلل 

 أنه قا :

إذا بعر  بنرو احلكرم ثالثر  رجرراًل ا رذوا  رال اهلل بيرنهم دواًل، وتبراده خررواًل،         »

هالكهم أسحع  ن وكتاب اهلل دغاًل، فإذا بعغوا ت عة وت ع  وأربعمائة رجل كان 

 .ي2)«أكل متحب

)صلى اهلل عليه واله وسنلمي   سمعت رسو  اهلل وفخ رواي  ع  أبخ ذر قا :

 يقو :

إذا بع  آل أبري العراث ثالثر  رجراًل صرّيحوا  رال اهلل دواًل وكتراب اهلل دغراًل،         »

 .ي3)«وتباده خواًل، والفاسق  حزبًا والصاحل  حدبًا

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي قا :ن رسو  اهلل وفخ رواي  أخرى أ

 .ي4)«إن ف اد أ يت تعى يدي غعمة سفهاء  ن يحيش»

                                                            

 . 80, االشاع  فخ االشراط الساع , البرتنجخ ي1)

 .6/272اب  كيير, البداي  والعهاي ,  ي2)

 .3/478؛ الذهبخ, سير اعالم العبالم, 4/480الحاكم العيسابوري, المس درك  ي3)

, 2مي, المعجم الكبير, تحقيق: ثمندي عبند المجيند, ط   971هن/360القاسم سليمان )  وبأالطبرانخ,  ي4)
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 )صلى اهلل عليه واله وسلمي: وفخ ثديث آخر قا  الرسو 

ستكون تعريكم أ رحاء تشرغعهم أشرياء ترن الصرالب حترى يؤخحهرا ترن ويتهرا،           »

 ي1)«فصعوها لويتها

كان تياد بن   )صلى اهلل عليه واله وسلمي؛ إذ خبر به رسو  اهلل أ ميلمافكان 

 .ي2)أبيه م  الذي  أخروا الصالة, وأنكره عليه ثجر ب  عدي

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي:فقد قا  رسو  اهلل  ي3)أما ع  الحجاج

 ي4)«إن يف ثقيف كذاب و ب،»

وقد اش هر الحجاج بالفرعع  واليلم وسف  الدمام وإنكار المقدسنا , فقند   

)صلى اهلل عليه والنه  روي أنه خطب بالكوف  فذكر الذي  يزورون قبر الرسو  

بالمديع  فقا : تبًا لهم إنما يطوفون بأعواد وّرم  بالي , هال طافوا بقصنر   وسلمي

 .ي5)  المرم خير م  رسوله!؟لمؤمعي  عبد المل !؟ أال يعلمون أن خليفأمير ا

                                                                                                                                                       

 .183 /12دار اثيام ال راث العربخ, لبعان, د. , 

 .13/185؛ الخطيب البغدادي, تاري  بغداد, 5/314ثمد, أ, مسعد اب  ثعبل ي1)

 .12/277اب  عساكر, تاري  دمشق,  ي2)

هنن,  41  أبخ عقيل ب  الحكم اليقفنخ, ولند فنخ الطنائف سنع       هو أبو محمد الحجاج ب  يوسف ب ي3)

وتزوج ابع  المهلب ب  أبخ صفرة, عرف ععه والئه للدول  األموي  وبرت كقائد عسكري لهذه الدول , تولى 

والي  الحجات والعراق فخ تم  الخليف  عبد المل  ب  مروان وابعه الوليد, كما عرف ععنه سنفكه للندمام    

هن فخ واسط. يعير: اب  سنعد, الطبقنا  الكبنرى,    95اه عشرا  اآلالف, توفخ سع  ث ى بل  عدد ضحاي

 .9/138؛ اب  كيير, البداي  والعهاي , 4/164

 .3/338ال رمذي, سع  ال رمذي,  ي4)

 .15/242اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي5)
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, ومع ذل  نجند  ي1)ن الحجاج اليقفخ ق ل أكير م  مائ  ألف ق يلوقد روي أ

عن   )صلى اهلل عليه واله وسنلمي  لصاق رواي  رسو  اهلل يحاو  إبعض م  أن 

والكفر والن هم   ,العبوة بادعامويرمونه  ي2)كذا  ثقيف بالمخ ار ب  عبيدة اليقفخ

بسنبب ان قامنه من  ق لن  سنبط الرسنو         ؛ثقدهم عليهالسخيف  ال خ تعم ع  

وقند   ,المنؤمعي   جمينع المصطفى الحسي  الميلوم, وقد افرح به أهل البيت و

 .ي3)ترثم عليه بعض األئم  األطهار لهذا العمل العييم

عن    ي5)فقد روى معاذ ب  جبل ي4)الوليد ب  يزيد ب  عبد المل عهد أما فخ 

                                                            

 .12/184؛ اب  عساكر, تاري  دمشق, 3/339ال رمذي, سع  ال رمذي,  ي1)

هو المخ ار ب  أبخ عبيدة ب  مسعود ب  عمرو ب  ثقيف اليقفنخ, ولند بالطنائف فنخ السنع  األولنى        ي2)

للهجرة, أبوه كان قائد المسلمي  فخ معرك  الجسر, طالب بدم الحسي  )عليه السالمي وق نل جمعنًا من     

غيرهم, سيطر على ق ل ه مم  كان بالكوف  وغيرها ميل عمر ب  سعد وعبيد  اهلل ب  تياد وثرمل  وشمر و

ليارا  الحسي ي وكان يخطط لبعام دول  قائم  على مبادئ علخ ب  أبخ  الحكم فخ الكوف  ورفع شعار )يا

مصعب ب  الزبينر. يعينر: النبالذري,    هن, على يد جيش 67طالب )عليه السالمي, اس شهد فخ الكوف  سع  

 .204 -6,203؛ الطبري, تاري  الرسل والملوك, 5/214انسا  االشراف, 

 .502 -501ميردامادي, عبد المجيد, موسوع  المصطفى,  ي3)

للهجنرة تسنلم الخالفن  سنع       90هو الوليد ب  يزيد ب  عبد المل  ب  مروان ب  الحكم, ولند سنع     ي4)

هن, وكان فاسقًا شاربًا للخمر مع هكًا ثرما  اهلل, أراد ان يشنر  الخمنر فنخ الكعبن  فمق نه العناس       125

للهجرة, وقد قطع رأسه ووضع علنى رمنح وقند     126يه, فق ل فخ جمادى اآلخر سع  لفسقه وخرجوا عل

يعينر:    نير إليه أخوه سليمان وقا : بعدًا له انه كان شروبًا للخمر ماجعًا فاسقًا وقد راودننخ عن  نفسنخ.   

مي,العبر فخ خبر م  غبنر, تحقينق: محمند بن      1348هن/748الذهبخ, شمس الدي  محمد ب  اثمد ) 

 .162؛ السيوطخ, تاري  الخلفام, 1/29هن, 1405دار الك ب العلمي , لبعان, سعيد, 

هو معاذ ب  جبل ب  عمرو ب  أوس ب  عائد األنصاري الخرجخ, أبو عبد الرثم  المدنخ, م  صنحاب    ي5)

 والنه ه ن)صلى اهلل علين و  اهلل نأثاديث رس  نه العديد منروى ل لمينه وسن)صلى اهلل عليه والو  اهلل ننرس

  سنع  وفنخ رواين     يهن وكان عمره ثالث  وثالث18توفخ باألردن بعد ان أصيب بمرض الطاعون سع   وسلمي
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عشرةي امس  يا معاذ, فلما بل  ) نه قا :أ يواله وسلم)صلى اهلل عليه  رسو  اهلل

وشنب  بني     –هادم شرائع العناسي فكنانوا هكنذا     ,: )الوليد اسم فرعونوقا 

ففينه هالكهنم,    ,: )بعد العشري  ومائ  مو  ذريع وق نل سنريع  وقا  -أصابعه

والياهر م  قنو  الرسنو : )فلمنا بلن       ,ي1)ويلخ عليهم رجل م  ولد العباسي

عشرةي أن المراد م  عشرة م  الذي  ي ولون الحكم من  بعنده, فيعطبنق ذلن      

أن  ؛ إذعلى الوليد ب  يزيد, بدليل قو  الرسو : )يبوم بدمه رجل م  أهل بي هي

 وقاتله كان اب  عمنه, وقند اخ لفنوا فق نل بعضنهم بعضنًا, فغلنب علنيهم بعن         

 .ي2)العباس

 الغيبية عن الدولة العباسية: أخبار الرسول -رابعًا 

عندة عن  الدولن     أخبار غيبين    )صلى اهلل عليه واله وسلميكان لرسو  اهلل 

)علينه   ن جبرائينل أ]بعضها فخ هذا المحل, ففنخ رواين     نحاو  إيراد  العباسي

وعلينه قبنام أسنود,     )صلى اهلل عليه واله وسنلمي هبط على رسو  اهلل  السالمي

 )صلى اهلل عليه واله وسلمي:ومعطق  فيها خعجر, فقا  له رسو  اهلل 

 «.ج ائيل  ا هذا الزي يا»

اس, قا : قا  تي ولد عم  العباس, يا محمد وينل لولندك من  ولند العبن     

 فخرج العبخ إلى العباس فقا :

                                                                                                                                                       

؛ اب  قعفذ, أبو العبناس الخطينب القسنطعيطيعخ    1/460ان وثالثون سع . يعير: الذهبخ, سير أعالم العبالم,  اثع

 .1/11هن, 1398يدة, لبعان, قام  الجدعاد  نويهض, دار اإل مي, الوفيا , تحقيق:1407هن/809) 

 .11/116الم قخ الهعدي, كعز العما ,  ي1)

 .3/202المسعودي, مروج الذهب,  ي2)
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 .«دي  ن ولدكياتم ويل لول»

 قا : أجّب نفسخ؟ال فأرسو  اهلل  فقا : يا

 .ي1)[«جف القعم مبا فيم»

)صلى اهلل عليه واله ن رسو  اهلل اهلل ب  عباس أ وفخ رواي  أخرى ع   عبد

 قا  لعمه العباس:وسلمي 

 «تباس ويل لذرييت  ن ولدك، وويل لولدك   ن ولدي يا»

 :فال اج عب العسام؟ فقا  الرسو أاهلل  رسو  فقا : يا

 .ي2)«واأل ور بيده، وإن األ ح سيكون يف ولديإن تعم اهلل تز وجل يد  ضى، »

)صلى اهلل عليه واله وسلمي رأى العباس فخ ثوبي  ن رسو  اهلل وفخ رواي  أ

 :أبيضي  فقا 

 .ي3)«ئيل خي  أن ولده يعب ون ال وادإنم البيض الثوب  وهذا  ج ا»

 قا :)صلى اهلل عليه واله وسلمي ن رسو  اهلل وفخ رواي  اخرى أ

 .ي1)«لبن العباس رايتان  حكزهما كفح واتالهما ضاللةيكون »

                                                            

 .2/348الصدوق, علل الشرائع,  ي1)

مطبعن    مي, الغيب , تحقيق: فارس ثسنون, 990هن/362الععمانخ, اب  أبخ تيعب محمد ب  إبراهيم )  ي2)

 .248هن, 1399مهر, إيران, 

 .3/85اشو , المعاقب,  اب  شهر ي3)
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 قا :ي )صلى اهلل عليه واله وسلمن الرسو  ورواي  ع  الرايا  السود أ

إذا ايبعررت الحايررات ال ررود  ررن يبررل املشررحق فررأن أوهلررا فتنررة وأوسررطها هررحج،   »

 .ي2)«وآخحها ضاللة

الدول  العباسي , وكنانوا   وهعا ت فق المصادر ال اريخي  على السواد كان شعار

 .ي3): هذا السواد ثدادًا على شهدام كربالميقولون

 )صلى اهلل عليه واله وسنلمي وم  األخبار الغيبي  األخرى للرسو  المصطفى 

 ؛ إذ, على يد الدول  العباسي ي4)المحض عبد اهللخباره ع  مق ل محمد ب  هخ إ

 : قا  الرسو

                                                                                                                                                       

 المصدر نفسه. ي1)

 .3/336الخطيب البغدادي, تاري  بغداد,  ي2)

 .31/530المجلسخ, بحار االنوار, ؛3/86اب  شهر اشو , معاقب آ  أبخ طالب,  ي3)

ب ب  الحس  ب  الحس  ب  علنخ بن  أبنخ طالن     عبد اهللالمحض: هو محمد ب   عبد اهللمحمد ب   ي4)

ب  تمع , ك  أهنل بي نه يسنمونه     عبد اهللاهلل, وأمه هعد بعت أبخ عبيدة ب   يكعى أبا عبد, )عليه السالمي

المهدي, ويع قدون ان المهدي المع ير وكان علمام آ  أبخ طالب يرون فيه العفس الزكي , واننه المق نو    

 نا  اهلل  كبر أهنل تماننه فنخ علمنه بك    أبأثجار الزيت, كان يدعى العفس الزكي  لزهده ونسكه كان م  

وثفيه له, وفقهه بالدي  وشجاع ه وجوده وبأسه بعد نجاح الدول  العباسي  فخ دعوتهنا وتسنلم مقاليند    

الخالف  ثرص السفاح والمعصور على اليفر بمحمد وإبراهيم لما فخ أععاقهم م  بيعن  لمحمند النعفس    

ي  وقاموا بق لهما وكان ذل  سنع   الزكي , وبعد ف رة م  تواريهما ع  األنيار ظفر بهما رجا  الدول  العباس

المسعودي, علخ ب  الحسني  بن     ؛207 -206ص  هن, يعير: األصفهانخ, أبخ الفرج, مقاتل الطالبي ,145

 .295مي, ال عبيه االشراف, دار صعب, لبعان, د. , 257هن/346علخ ) 



99 

 

 

 .ي1)«زكيةُتقتل بأحجار الزيت  ن ولدي نف  »

عبند  خبر به ع  شهادة محمد ب  صدقت نبومة رسو  اهلل تحقق ما أ وفعاًل

م   مّدةن ظل م خفيًا , بعد أي2)هن145لى يد الدول  العباسي  سع  المحض ع اهلل

الزم  ع  عيون السلط  العباسي , ث ى خرج وعلم بأمره العباسيي  فقاتل ث ى 

قا  محمد ألثد أصحابه وهو  وكان ثيعها يقف على أثجار الزيت, وقد ,ُق ل

وإن جاوتتعا إليهم فنانير دمنخ علنى     ,ن أمطرتعا ظهرنا: تغشانا سحاب  فإيقاتل

قا : فواهلل ما لبيعا أن اظل عا سحاب  فجالنت وقعقعنت ث نى     ثم أثجار الزيت,

, وصدق ي3)فما كان ث ى رأي ه ق ياًل بي  اثجار الزيت ,قلت تفعل, ثم جاوتتعا

ولذل  كاننت   ؛ما اخبر به الرسو  )تق ل بأثجار الزيت م  ولدي نفس تكي ي

 .ي4)شهرته بالعفس الزكي 

ععها هخ واقعن    )صلى اهلل عليه واله وسلميوم  األثداث ال خ أنبأ الرسو  

  م  المؤمعي  فيها علنى  , وعصابي5)فّ  واس شهاد الحسي  ب  علخ ب  الحس 
                                                            

ا  آ  أبخ طالب, مي, عمدة الطالب فخ انس1425هن/828اب  ععب , جما  الدي  اثمد ب  علخ )    ي1)

 .91د. ,  , معشورا  المطبع  الحيدري , العراق,2تحقيق: محمد ثس  الطالقانخ, ط

 .6/219الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي2)

 .364األصفهانخ, مقاتل الطالبيي ,  ي3)

 .3/355اب  شهر اشو , معاقب آ  أبخ طالب,  ي4)

هو الحسي  ب  علخ ب  الحس  ب  الحس  ب  علخ ب  أبخ طالب )عليه السالمي, كعي ه أبا عبد اهلل, أمه تيعب  ي5)

بعت عبد اهلل ب  الحس  ب  علخ ب  أبخ طالب, المعروف بصاثب ف , خرج م  المديع  هو ومجموع  م  أهل 

تم  الخليف  العباسخ الهادي, كان خروجهم  بي ه وصحبه بعد ان تحدوا الدول  العباسي  جهارًا نهارًا وكان ذل  فخ

بعد مشاورة اإلمام موسى ب  جعفر الكاظم )عليه السالمي, ويقا  ان سبب خروجهم م  المديع  كان بسبب إسامة 

والخ المديع  اسحاق ب  عيسى ب  علخ للطالبيي  وإفراطه فخ ال حامل عليهم, وقد كانت وفاته فخ واقع  ف  ال خ 
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ان هنى إلنى    )صلى اهلل عليه واله وسنلمي ن رسو  اهلل فقد روي أ ,يد العباسيي 

 ثم قا : ,وضع فّ  فصلى بأصحابه صالة الجعاتة

ينررزل هلررم بأكفرران  ،ُيقتررل هاهنررا رجررل  ررن أهررل بررييت يف تصررابة  ررن املررؤ ن  »

 .ي1)«وحنوط  ن اجلنة، ت ب( أرواحهم أج ا هم إىل اجلنة

فقند ثنار    )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي  وفعاًل صدق الرسو  األعيم محمد 

جمع م  بعخ الحس  وعلى رأسهم الحسي  ب  علخ فهر  والخ المديع   معها 

الحس  على ك ا  اهلل وسع ه, وبعد السنيطرة علنى المديعن  خنرج منع       وبويع

ق نا    أصحابه نحو مك  فلما بلغوا موضع ف  تلق هم جيوش العباسيي , وبعند 

شديد ق ل اغلب أصحا  الحسي , فعرض العباسيي  األمان على الحسي  لكعه 

, وكنان مق لنه فنخ    ي2)لهذا سمخ فّ ه؛ نفسالموضع رفض وقاتل ث ى ُق ل فخ 

 .ي3)هن169سع  

                                                                                                                                                       

ثيعهنا   ر )عليه السالميجعفوأهله وأصحابه وثملت رؤوسهم للدول  العباسي , وكان موسى ب   ق ل فيها الحسي 

هعاك فقا : انا هلل وإنا إليه راجعون, مشى واهلل مسلمًا, صالحًا, صوامًا, قوامًا, آمرًا بنالمعروف ناهينًا عن  المعكنر,     

 .380 -364هن. يعير: األصفهانخ, أبخ الفرج, مقاتل الطالبيي , 169وكانت وفاته سع  

 .3/328القاضخ نعمان, شرح األخبار,  ي1)

 .8/199سل والملوك, الطبري, تاري  الر ي2)

 .364أبو الفرج األصفهانخ, مقاتل الطالببي ,  ,8/199الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي3)



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 املبحث األول

 الغيبية عن اخلوارجاألخبار 

قد ثار ثوله هذا الك ا   نَّأ, نجد طالع على ك ا  نهج البالغ الم  خال  ا

معنا  الكيير م  اللغط وال شكي  فخ مؤلف هذا الك ا  والحقيق  ال خ ت جلى أما

لبالغن ي هنو من  ألفنه الشنريف      ن الك نا  )نهنج ا  ال خ البد م  ذكرها هعنا أ 

 و خطبه ورسائله وثكمه ي)عليه السالمجمع كلما  اإلمام علخ إذ , ي1)الرضخ

                                                            

)علينه  هو محمد ب  أبخ اثمد الحسي  ب  موسى ب  محمد ب  إبراهيم المجا  ب  اإلمنام الكناظم    ي1)

ثد ابرت علمام عصره فخ الندي   هن, كان الشريف الرضخ شاعرًا المعًا وأ359, ولد فخ بغداد عام السالمي

شراف العلنويي , وقند   واللغ  واألد , وقيل فيه انه أشعر قريش, لقب بالشريف الرضخ ألنه كان نقيبًا لأل

ت لمذ على يد ابرت علمام عصره ومعهم الشي  المفيد واب  جعخ والقاضخ السيرافخ وغينرهم, لنه العديند    

م  المؤلفا  أبرتها )نهج البالغ ي, )وثقائق ال أويلي, و)معانخ القرآني وغيرها, توفخ الشنريف الرضنخ   

وكانت وصي ه ان يعقل ليدف  إلنى جنوار جنده     هن ودف  مبدئيًا فخ داره فخ الكاظمي 406فخ بغداد سع  

فخ كربالم المقدس , وقد وجد الباثث ان دار الشريف الرضنخ فنخ مديعن      )عليه السالمياإلمام الحسي  

وهنذا شنائع, بيعمنا وجندنا ان      ًامقام تالكاظمي  وال خ دف  فيها كأمان  قد تحولت إلى مرقد ومزار وليس

ى انه قد نقل جيمانه إلى مديع  كربالم المقدس  وهعالن  رواي ني  فنخ    الروايا  ال اريخي  تكاد تجمع عل
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وجمع بعضها فخ خطب  واثدة, ولعنل   ,ن اخ صر بعضهافخ هذا الك ا  بعد أ

ومميز فخ ال أليف على غرار  ,جديد لسبب فخ ذل  انه أراد ان ي ميز بأسلو ا

ا بعض المؤلفا  السائدة فخ ذل  العصر, وهو بعمله الفذ هذا ثفن  ونقنل لعن   

م  الضياع واالنندثار ث نى قينل فنخ نهنج       )عليه السالميتراث أمير المؤمعي  

 .ي1)نه دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوقإالبالغ  

ع  أثداث غيبي   ,فخ معاسبا  عديدة )عليه السالميلقد أخبر اإلمام علخ 

 خبرهاسوف تحدث فخ المس قبل, وقد ثدث بعضها فعاًل, وبعضها بقخ 

فخ ثدوثه فقد يرى البعض ان هذا الخبر ثدث فعال بيعما يرى  ًامخ لف

البعض االخر انه لم يحدث بعد فبعضها ثدث فخ تم  اإلمام, ميل ما ثل 

, لقد تحدث اإلمام علخ ما بعد بالخوارج م  مصير واجهوه على يد اإلمام وفخ

 :ع  علمه باألخبار الغيبي  فخ معاسبا  كييرة معها قوله )عليه السالمي

 ينُكْن ونَلْم َاْلفحْتننةح تنْينن َفَقْأُت َفِإنِّي َالنَّاُس َأيُّهنا تنَعْيمح َالثَّنناءحو َالعَّمح حنْمدح بنْعدن َأ َّا»

                                                                                                                                                       

ععد رأس  خرىواآل )عليه السالميمكان دفعه الصريح األولى على بعد س   أقدام م  رأس اإلمام الحسي  

ظ هعا انه لم ت م اإلشارة إلى هذا الموضوع م  قبل الع ب  الحسيعي  وجده إبراهيم المجا , والشخم الملح

قدس , بيعما ان الع ب  الكاظمي  قد ثولت بيت الشريف الرضخ إلى مرقد ومزار وهذا خطأ شائع ثيث الم

مي, ي يمن   1038هن/429ان مرقده الحقيقخ فخ صح  اإلمام الحسي . اليعالبخ, أبخ معصور عبد المل  ) 

؛ الخطيب 3/116ن, ه1803مفيد قميح , دار الك ب العلمي , لبعان,  :الدهر فخ محاس  أهل العصر, تحقيق

مي, عمدة الطالب 1424هن/828؛ اب  ععب , جما  الدي  اثمد الحسيعخ ) 2/246البغدادي, تاري  بغداد,

؛ 207هنن,  1380, تحقيق: محمند الطالقنانخ, المطبعن  الحيدرين , العنراق,      2فخ انسا  آ  أبخ طالب, ط

 .223 -9/216األميعخ, أعيان الشيع , 

 .1/32األميعخ, الغدير,  ي1)



 105 

 

 
 

 َأْن َيْبلن َفاْسَأُلونحي َكَعُبهنا وناحْشتندَّ َغْيهنُبهنا  ناجن َأْن بنْعدن َغْيِحي َأحنٌد تنَعْيهنا لحينْجتنِح ن

 ونبنْينن بنْيننُكْم فحيمنا ٍء شنْي تنْن تنْ َأُلونِّي تنْ َأُلونننحي اَل بحيندحهح ننْف حي الَّذحي َفون تنْفقحُدونحي

 سنائحقحهناو ونَيائحدحهنا بحنناتحقحهنا َأْنبنْأُتُكْم ِإالَّ  حائنًة ونُتضحلُّ  حائنًة تنْهدحي فحئنٍة تنْن اَلو َال َّاتنةح

ِنطِّ ِرَكابحهنا ونُ نناِخ  َلْوو  نْوتًا  حْنُهْم ينُموُت ون نْن َيْتاًل َأْهعحهنا  حْن ُيْقتنُل  نْنو ِرحنالحهنا ون ن

  حنن َكثحٌ، َلَأْطحنقن َاْلُخُطوبح ونحنوناِزُب َاْلُأُ وِر َكحنائحُم بحُكْم ونننزنَلْت َفَقْدُتُمونحي َيْد

 سناٍق تنْن ونشنمَّحنْت حنْحُبُكْم َيعَّصنْت ِإذنا ونذنلحَك َاْلمنْ ُئولح ن  حنن َكثحٌ، َفشحلنو َال َّائحعح ن

 َالعَُّم ينْفتنحن حنتَّى تنَعْيُكْم َاْلبناَلءح َأيَّاين  نعنُم تنْ تنطحيُعونن ضحيقًا تنَعْيُكْم َالدُّْنينا ضناَيتح ونَكاننتح

 .ي1)« حْنُكْم َاْلَأْبحناِر لحبنقحيَّةح

اإلمام هذا قالوا له: لقد أعطيت علم الغيب وثيعما سمع بعض العاس كالم 

 فضح  اإلمام وقا  لهم: ,يا أمير المؤمعي 

 اتة لي  هو تعم الغيب وإمنا هو تععم  ن ذي تعم وإمنا تعم الغيب تعم ال»

 :و ا تدده اهلل سبِانم بقولم

َّذا ما َنفْسٌ َتْدِري ماو اَلَْأرْحاِم ِفي ما َيْعَلُمو اَْلَغيَْث ُينَزُِّلو َالاَّاعَِة ِعْلُم ِعْنَدُه اَللََّه إِن 

َتُموُت َأرٍْض بَِأيِّ َنفْسٌ َتْدِري ماو َغداً تَْكاُِب
 .ي2)

                                                            

, دار همي, نهج البالغن , تحقينق: محمند عبند    1016 -هن406الشريف الرضخ, محمد ب  الحسي  )  ي1)

الكليعنخ, أصنو  الكنافخ,     ,77-4/74, العقد الفريند,  هاب  عبد رب ,162-1/161هن, 1431األندلس, لبعان, 

1/134. 

 ي.34ي  )اآل :سورة لقمان ي2)



106   

 

 

ِناننُم َالعَُّم َفينْعَعُم َاْ ينَة   سنخحّيون جنمحيٍل َأْو ونَيبحيٍح ُأْنثنى َأْو ذنَكٍح  حْن َاْلَأْرحناِي فحي  نا ُسْب

 لحعنَّبحيِّ ن َاْلجحنناِن فحي َأْو حنَطبًا َالنَّاِر فحي لحعنَّاِر ينُكوُن ون نْن سنعحيٍد َأْو شنقحّيون بنخحيٍل َأْو

 َالعَُّم تنعَّمنُم َفعحْعٌم ذنلحَك سحونى  ناو َالعَُّم ِإالَّ َأحنٌد ينْعَعُمُم اَل َالَّذحي َاْلغنْيبح تحْعُم َفهنذنا ُ حنافحقًا

 َعَليِْه ي1)تنْضَطمَّو صنْدِري ينعحينُم بحَأْن لحي وندنتنا َفعنعَّمننحيمح وآلحمح ونسنّعْم()صنّعى اهلُل تنَعيمح  ننبحيَُّم

 ي2)«جََوانِِحي

 «تنْفقحُدونحي َأْن َيْبلن َفاْسَأُلونحي»وم  خال  إلقام نيرة على كلم  اإلمام السابق  

ن لهذه الكلم  أهمي  بالغ , إذ أجمع العاس انه لم يك  ليقو  هذا الكالم نجد أ

م   , فلم يجرؤ على قو  ذل  أثد)عليه السالميعلخ ب  أبخ طالب اإلمام غير 

, وقد صدق ما تواتر ععه م  األخبار الغيبي  ي3)الصحاب  وال أثد م  العلمام

 .ي4)علم ه اخبار ع ن  مرة ث ى تا  الش  أال خ ذكرها ال مرة وال مائ

لم يقل سلونخ قبل أن تفقدونخ أثد سواه, وأنه سيد وع  ذل  أيضًا قيل: )

 .ي5)يدخل الجع ي فخ الدنيا واآلخرة, وأنه خير البشر وأنه أو  م 

سلونخ قبل أن تفقدونخ, فسأل ه )اب  الجوتي قا  يومًا على معبره:  ّنإوقيل 

                                                            

مي, 981-هنن 370األتهري, محمد ب  اثمند الهنروي, )     :تضطم: وهخ بمععى الضم والجمع, يعير ي1)

 .1/262هن, 1401محمد عوض, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان,  :تهذيب اللغ , تحقيق

 مي,1143-هنن 583 ؛ الزمخشري, جار اهلل بن  محمند )  214-213/ 2 الشريف الرضخ, نهج البالغ , ي2)

 .1/397دار الك ب العلمي , لبعان, د. ,  ربيع األبرار,

 .1/340اب  عبد البر, االس يعا ,  ي3)

 .7/79أب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي4)

 .295/خبار فخ معاقب إمام األبراراب  بطريق, عمدة عيون صحاح األ ي5)
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روي  فقا : ,إلى سلمان فجهزه ورجعن عليًا سار فخ ليل  ا روي أعّمامرأة 

قا : نعم, فقالت: قد  قالت: فعيمان بقخ ثالث  أيام لم يدف  وعلخ ثاضر, ذل ,

ن كعت خرجت م  بي   بغير إذن توج  فعلي  : إلزم الخطأ ألثدهما, فقا 

)صلى اهلل : خرجت عائش  لحر  علخ بأذن العبخ فقالت ,لعع  اهلل وإال فعليه

 .ي1)يجوابًا ؟ فانقطع ولم يجِرم الأ يعليه واله وسلم

 لىخطب نهج البالغ  تكلم اإلمام علخ)عليه السالمي عوفخ موضع آخر م  

 :فيقو  سع  علمه

ُِْت َلْو تحْعٍم  نْكُنوِن تنَعى احْندن نْجُت بنِل»  فحي ي2)َاْلَأْرشحينةح احْضطححنابن اَلْضَطحنْبُتْم بحمح ُب

 .ي4)«َاْلبنعحيدنبح ي3)َالطَِّويِّ

م  الواضح م  كالم اإلمام هعا أن اآلبار كلما كانت أعمق كان اضطرا  

كالم اإلمام  فخعدة الحبا  فيها أكير, وقد أورد شّراح نهج البالغ  تفاسير 

مخ لف بهو قولهم أن كالم اإلمام هذا يععخ معرف ه  حيحالسابق, ولعل الص

المسائل والقضايا إلى قيام الساع , بحيث لو بحت به لكم لما وسعكم 

                                                            

مي, الصراط المسن قيم إلنى مسن حقخ ال قنديم,     1472هن/877)  العاملخ, تي  الدي  علخ ب  يونس ي1)

 .1/163هن, ج1384البهبودي, مطبع  الحيدري, إيران, تحقيق: محمد باقر 

 .2/11االرشي : وهو الحبل الذي يمس  دلو الب ر. يعير: الفراهيدي, العي ,  ي2)

 .2/45الب ر يعير: اب  األثير الجزري, غريب الحديث,  :الطوى ي3)

سنبط ابن  الجنوتي, تنذكرة      ؛1/127الطبرسنخ, االث جناج,    ؛1/40الشريف الرضخ, نهج البالغن ,   ي4)

مي, مطالنب السنؤو  فنخ    1254 -هن652؛ كما  الدي  الشافعخ, محمد ب  طلح , ) 121الخواص, ص

 .208-207هن, ص 1371معاقب آ  الرسو , تحقيق: ماجد اثمد العطي , المطبع  الحيدري , العراق, 
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 .ي1)االس قرار ولعش م االضطرا 

 )عليه السالمي فخ موضع  آخر:ويقو  اإلمام علخ 

 شنْأنحمح جنمحيِعو  نْولحجحمحو بحمنْخحنجحمح  حْنُكْم رنُجٍل ُكلَّ ُأْخبححن َأْن شحْئُت َلْو َالعَّمح ون...»

 َاْلخناصَّةح ِإَلى ُ ْفضحيمح ِإنِّيو َأاَل ث َالعَّمح بححنُسوِل فحيَّ تنْكُفُحوا َأْن َأخناُف َلكحْنو َلَفعنْعُت

ِن(ِّ بنعنثنُم َالَّذحيو  حْنُم ذنلحَك ُيْؤ نُن  حمَّْن  صنادحيًا ِإالَّ َأْنطحُ(  نا َاْلخنْعِ( تنَعى احْصَطَفاُهو بحاْل

  ناو َاْلَأْ ِح هنذنا  نآِلو ينْنُجو  نْن  نْنجنىو ينْهعحُك  نْن بحمنْهعحكحو ُكعِّمح بحذنلحَك ِإَليَّ تنِهدن َلَقْدو

 .ي2)«...ِإَليَّ بحمح َأْفضنىو ُأُذنحي فحي َأْفحنَغُم ِإالَّ رنْأسحي تنَعى ينُمحُّ شنْيئًا َأْبَقى

 )عليه السالمي فخ موضع آخر: وكذل  قا 

 تنتنحنا نْوا اَلو تحْصينانحي ينْ تنْهِويننَُّكْم اَلو شحَقايحي ينْجِح ننَُّكْم اَل َالنَّاُس َأيُّهنا...»

ِنبََّة َفَع(ن الَّذحي َفون  حنِّي تنْ منُعوننُم  نا تحْندن بحاْلَأْبصناِر  بحمح ُأننبُِّئُكْم َالَّذحي ِإنَّ َالنَّ نمنَة بنحنَأو َاْل

 جنِهلن اَلو َاْلُمبنعُِّ  َكذنبن  نا ونَالعَّمح  )صعى اهلل تعيم والم وسعم( َاْلُأ ِّيِّ َالنَّبحيِّ تنِن

 .ي3)«َال َّا حُع

اإلمام أوضح  أّنذه العصوص ال خ مر ذكرها سابقًا, والذي ي ضح لعا م  ه

                                                            

ج البراعن  فنخ شنرح نهنج     مي, معهنا 1178هنن/ 577الحس  هبن  اهلل )    والراوندي, قطب الدي , أب ي1)

؛ اب  أبخ الحديد, شنرح  74, 2هن, 1406عبد اللطيف الكوهكمري, مطبع  الخيام, إيران,  البالغ , تحقيق:

؛ البحرانخ, كما  الدي  ب  مييم, شرح نهرج البالغن , تحقينق: مينر جنال  الحسنيعخ,      1/28نهج البالغ , 

 .47د. , ص معشورا  جماع  المدرسي  فخ الحوتة الديعي , إيران,,

 .2/277الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي2)

مي, المحاس , تحقيق: جنال  الندي  الحسنيعخ,    887 -هن274البرقخ, أثمد ب  محمد ب  خالد, )   ي3)

 .41هن, 1370دار الك ب اإلسالمي , إيران, 
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, ي)صلى اهلل عليه واله وسلمبأن علمه لألخبار الغيبي  ع  طريق رسو  اهلل 

 .م  قبل اإلمام بعلمه للغيب م  دون اهلل ادعاموهو الذي علمه إياه, ال 

 :وأيضًا تكلم اإلمام ع  علمه فيقو  فخ خطب  أخرى

 َالعَّرمُ  رنَفعنننرا  َأْن تنَعْيننرا  ونبنْغيراً  َكرذحباً  ُدوننننرا  َاْلعحْعرمِ  فحري  َالحَّاسحُخونن َأنَُّهُم زنتنُموا َالَّذحينن َأْينن»

 ِإنَّ َاْلعنمنى ونُيْ تنْجَعى َاْلُهدنى ُيْ تنْعَطى بحننا ونَأْخحنجنُهْم ونَأْدخنَعننا ونحنحن نُهْم َأْتَطانناو ونونضنعنُهْم

 تنْصرُعحُ  اَلو سحروناُهمْ  تنَعرى  تنْصرُعحُ  اَل هناشحرمٍ   حرنْ  َاْلربنْطنِ  هنرذنا  فحي ُغِحُسوا ُيحنْيٍش  حْن َاْلَأئحمََّة

 .ي1)«َغْيِحهحْم  حْن َاْلُواَلُب

االدعناما  فنخ    ردَّعلنى  م  خال  كالمه هذا  )عليه السالميقام اإلمام علخ 

يقدمهم  إذ ,)عليهم السالمي مجا  العلم والمعرف  اإلسالمي  تجاه أهل بيت العبوة

على أنهم األعلم م  غيرهم على الرغم م  كذ  هؤالم الذي  كانوا يييرون تل  

بصورة عام  واإلمام علخ  السالمي)عليهم ال خرصا  بهدف العيل م  أهل البيت 

 ولعل قو  اإلمام )عليه السالمي:بصورة خاص ,  )عليه السالمي

 ي2)«تنَعْيننا بنْغيًاو َكذحبًا ُدوننننا َاْلعحْعِم فحي َالحَّاسحُخونن َأنَُّهُم زنتنُموا َالَّذحينن َأْينن»

 قو  اإلمام )الراسنخون فنخ العلنمي    أنَّو, ي3)فيه تحٍد واضح لهؤالم الكذابي 

 هما المععى نفسه وهو قوله تعالى:يأخذنا لمضمون آي ي  قرآني ي  في

                                                            

 .2/228الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي1)

 .2/249, المصدر نفسه ي2)

علمخ للمطبوعا , لبعنان,  باقر, نهج السعادة فخ مس درك نهج البالغ , مؤسس  اال المحمودي, محمد ي3)

 .8/346د.  , 
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 لَِكنِ الرَّاسُِخونَ ِفي الِْعْلمِ مِنُْهمْ َواْلُمْؤمُِنونَ يُْؤِمنُونَ ِبَما ُأْنزِلَ ِإلَيْكَ َومَا ُأْنِزَل

ْؤُتييوَن الزََّكيياَة َواْلمُْؤمُِنييوَن بِاللَّييِه َوالَْيييوِْم اْلييَآِخِر     ِمييْن قَْبِلييَك َواْلُمِقيييِمنَي الصَّييلَاَة َواْلمُ  

ََِك سَنُْؤِتيِهْم َأْجرًا َعظِيمًا ُأولَ
 .ي1)

 :وكذل  قوله تعالى

 ...َيَْعَلُم َتْأِويَلُه ِإلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِْعْلِمما و... 
 .ي2)

 ؟يم  هم الراسخون فخ العلنم )والسؤا  الذي ي بادر هعا إلى الذه  سريعًا 

وع   ,ل السؤا  نفسهثيعما ُس  )عليه السالميوهذه اإلجاب  أعطاها اإلمام الباقر 

 :تأويل القرآن فأجا  قائاًل

 والحاسرررخون يف الععرررم، فحسرررول اهلل أفضرررل   يععرررم تأويرررل القرررحآن إال اهلل ال »

ايع  ا انزل تعيم  ن التنزيل والتأويل، و ا كان اهلل  نزاًل  الحاسخ ، ويد تعمم

 .ي3)«تعيم شيئًا مل يععمم تأويعم وأوصياءه  ن بعده يععمونم كعم

)صنلوا    ن الراسخي  فخ العلم هم العبخ وآله أئم  الهدىوم  هعا ي ضح أ

م ن الراسنخي  فنخ العلنم هن    إقينل   ميلما, وليس اهلل وسالمه عليهم اجمعي ي

                                                            

 ي.162سورة العسام, اآلي  ) ي1)

 ي.7اآلي  ) :سورة آ  عمران ي2)

مي, تفسير العياشخ, تحقيق: هاشنم الرسنولخ   932هن/320محمد ب  مسعود السمرقعدي )  العياشخ, ي3)

 .1/213الكليعخ, الكافخ,  ؛1/164يران, د. , إتخ, المك ب  العلمي  اإلسالمي , المحال



 111 

 

 
 

 .ي1)لمام والمفكرون على اإلطالقالع

)صنلى اهلل علينه والنه    إن السؤا  الذي ي بادر إلى الذه  هو هل أن العبنخ  

من  الحنوادث   بكنل ثادثن    علخ )علينه السنالمي   قد أفضى إلى اإلمام ي وسلم

؟ ثم هل كانت المدة الزمعي  ال خ جمعت العبخ واإلمام المس قبلي  بشكل مفصل

إلمام قد قضى أغلب وق ه مع العبخ؟ والجنوا  عن    ن اتسع ذل  مع اف راض أ

ن هذا العلم واسع األطراف ومهما كان الوقنت النذي أمضناه    هذه األس ل  هو أ

ننه ال  )عليه السنالمي فإ مع اإلمام علخ  ي)صلى اهلل عليه واله وسلم العبخ محمد

)صلى اهلل  يسع اإلفضام ببعض هذا العلم على نحو ال فصيل, والراجح أن العبخ

والنذي فينه إلمنام     ,لم يفض ب ل  األخبار على نحو ال فصيل يعليه واله وسلم

 .ي2)ألن العقل ال ي حمل ذل  ,الجزئيا كل ب

كذل  الواضح هعا أن نشاط هذه القوى الخفي  المودع  فخ اإلنسنان وال نخ   

تصله بالمجهو  المحجو  فخ الزمان والمكان, ي وقف علنى الحالن  العقلين     

داني  ال خ يكون عليها اإلنسان, فكلما كان اإلنسان علنى ثنا    والروثي  والوج

وى رفيع  م  الصفام العقلخ والطهارة الروثي  والعقام الوجدانخ كانت هذه ال ق

علنخ  اإلمنام   بشأن,الذي نراه  ي3)يب المحجو غأنشط وأبل  فخ العفوذ إلى الم

قد أخبره بالغيبيا  على  ي)صلى اهلل عليه واله وسلمهو أن العبخ  يم)عليه السال

ثم هداه إلى أقوم السبل ال خ تؤدي به إلى أرفنع درجنا  هنذه     ,جما نحو اإل

                                                            

 .402/ 2الشيراتي, تفسير األميل,  ي1)

 .230هن, 1392, دار الزهرام, لبعان, 2شمس الدي , محمد مهدي, دراسا  فخ نهج البالغ , ط ي2)

 .231المصدر نفسه,  ي3)
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الحال  الروثي  ال خ ت يح لقواه الخفي  أن تعمل الخارق فيعخ بسببها تفصيل منا  

وبي  الينرف الزمنانخ الضنيق     ي)صلى اهلل عليه واله وسلمأجمله له رسو  اهلل 

 ي)صلى اهلل عليه واله وسنلم  وبي  الرسو )عليه السالمي  نسبيًا الذي جمع بيعه

ثيعمنا خنال    ي)صلى اهلل عليه واله وسنلم , وشاهد هذا ال فسير هو أن العبخ ي1)

ناجاه فخ اللحيا  األخينرة ال نخ   وأدخله فخ ثوبه و )عليه السالميباإلمام علخ 

عما أفضى بض بعدها, فلما فرغ م  نجواه خرج اإلمام م  ععده فسأله العاس ق

 :به إليه فقا 

 .ي2)«إن رسول اهلل تعمن ألف باب  ن الععم، ويفتح يف كل باب ألف باب»

قنو  من  أن علنم اإلمنام علنى نحنو       وهذا الكالم فيه أبل  الدالئل علنى ال 

نه اتكل فخ معرف  الجزئيا  وال فاصيل إلنى  أو ,جما  ال على نحو ال فصيلاإل

تسعفه فخ معرف  ما غنا  وتهدينه إلنى طرينق     ما ي م ع به اإلمام م  مواهب 

 .ي3)حيحالص

)علينه  اإلمنام علنخ    عليهنا ن األخبار الغيبي  ال خ تكلم ومع ما تقدم ذكره فإ

لبعض له بالكذ  أجابهم قوبلت بال كذيب, فحيعما سمع اإلمام اتهام ا السالمي

 قائاًل:

 َأوَُّل َلَأننرا  ونَالعَّرمح  )صعى اهلل تعيم والرم وسرعم(   َالعَّمح رنُسوِل تنَعى َأْكذحُب َأتنحنانحي...»

                                                            

 .242-241هن, 1427دائرة ال شكي , دار الهادي, لبعان, سبي خ, يوسف علخ, نهج البالغ  فخ  ي1)

 .7/396اب  كيير, البداي  والعهاي ,  ؛67اب  طاووس, ال حصي ,  ؛42/385اب  عساكر, تاري  دمشق /  ي2)

 .332محمد مهدي شمس الدي , دراسا  فخ نهج البالغ ,  ي3)
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 .ي1)«...تنَعْيمح َكذنبن  نْن َأوَّلن َأُكوُن َفاَل صندََّيُم  نْن

 :فخ خطب  أخرى)عليه السالمي كذل  يقو  اإلمام 

 طَأْكرذحبُ   نرنْ  َفعنَعرى  تنعناَلى َالعَُّم َياتنَعُكُم ينْكذحُب تنعحيٌّ تنُقوُلونن َأنَُّكْم بنَعغننحي ونَلَقْد...»

 َلكحنَّهنرا  َالعَّرمح و َكرالَّ  بحمح صندَّقن  نْن َأوَُّل َفَأننا ننبحيِّمح تنَعى َأْي بحمح آ ننن  نْن َأوَُّل َفَأننا طَالعَّمح َأتنَعى

 .ي2)«...َأْهعحهنا  حْن تنُكوُنوا َلْمو تنْنهنا غحْبُتْم َلْهجنٌة

لهؤالم القوم معزل ه من  رسنو     )عليه السالمي وفخ موضع آخر يبي  اإلمام

 ي ثيث قا  لهم:)صلى اهلل عليه واله وسلماهلل 

.. .َاْلخنصحيصنةح ونَاْلمنْنِزَلةح َاْلَقِحيبنةح بحاْلَقحنابنةح ث َالعَّمح رنُسوِل  حْن  نْوضحعحي تنعحْمُتْم َيْدون»

 .ي3)«فحْعٍل فحي خنْطَعًة وناَل َيْوٍل فحي َكْذبنًة لحي ونجندن ون نا

وقد علق اب  أبخ الحديد على كالم اإلمام هنذا فنخ شنرثه لنعهج البالغن       

لمنا تفنرس فنخ قنوم من        )عليه السنالمي هذا كالم قاله اإلمام علخ )) :بالقو 

م   ي )صلى اهلل عليه واله وسلم ما يخبرهم ع  العبخ عسكره انهم ي همونه فخ

وقد كان ش  معهم جماع  فنخ أقوالنه, ومنعهم من       ,اخبار المالثم والغيبيا 

                                                            

البيهقخ, ابو بكنر اثمند بن  الحسني       ؛1/82الرضخ, نهج البالغ ,  الشريف ؛134الصدوق, االمالخ,  ي1)

 .1/85هن, 1402مي, المحاس  والمساوئ, مطبع  قم, ايران, 1066هن/458) 

؛ ويعيننر: المفينند, محمنند بنن  الععمننان العكبننري  109 -1/108الشننريف الرضننخ, نهننج البالغنن ,   ي2)

 .1/116مي, االرشاد, 1021هن/413) 

 .327 -2/326الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي3)
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 .ي1)ييواجهه بالش  وال هم 

 )عليه السنالمي ن هذه االخبار الغيبي  ال خ اخبر بها اإلمام أوثقيق  األمر هعا 

وقند   ي)صلى اهلل علينه والنه وسنلم   هخ م  اهلل تعالى بوساط  رسوله الكريم  

فكيف يف ري اإلمام على أثدهما وهو أو  منؤم    ,)عليه السالميعلمه لإلمام 

ثقيق  واضح  تفعند منزاعمهم وهنخ     )عليه السالميصدقهما؟ ثم يقو  اإلمام 

يخبرننخ   ي)صلى اهلل عليه والنه وسنلم  انكم كع م غائبي  ثيعما كان رسو  اهلل 

ب ل  االخبار, والجدير بالذكر هعا ان اإلنسان يهون عليه نسب  االخبنار الكاذبن    

اثد ما, إذا كان غير مع قد بذل  الشخص وغير عزيز ععده, أما ان يكنون   إلى

عزيز ععده فال يعسب إليه خبرًا كاذبًا, ثيث إذا ظهر كذبه سقطت معزل نه عن    

 .ي2)القلو  فال أكون أو  م  كذ  عليه

  اتهام م )عليه السالميإذن فالواضح هعا مما تقدم ذكره برامة أمير المؤمعي  

هو  )عليه السالمي ألن اإلمام علخ ؛بالكذ  ودثضه الدعاماتهم تل البعض له 

ن أ قي فهل من  المعقنو  أو المعطن   )صلى اهلل عليه واله وسلمربيب رسو  اهلل 

فضناًل عن     على الكذ ؟ ًاشخصي )صلى اهلل عليه واله وسلميربخ رسو  اهلل 

)علينه   نقلهنا ععنه تيند بن  علنخ      )علينه السنالمي  هعاك رواي  لإلمنام علخ  أن

 ي)صنلى اهلل علينه والنه وسنلم     , وفيها يوضح ثيعما كان رسنو  اهلل ي3)السالمي

                                                            

 .3/106اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي1)

 .10/171هن, 1418ال س ري, محمد تقخ, بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ , مطبع  ايران,  ي2)

تيد ب  علخ: هو تيد ب  علخ ب  الحسي  ب  علخ ب  أبخ طالب, الملقب بزيند الشنهيد, ولند سنع       ي3)

ا بي  الكوف  والمديع , ال ف ثوله اهل الكوف  وبايعوه سع  هن, كان م  خطبام بعخ هاشم, كان ي عقل م79
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وطريق  معرف  اإلمام لآليا  القرآني  ال خ تعز  امير المؤمعي   يغيب ع  اإلمام 

)علينه  ثيعمنا يكنون غائبنًا ععنه      ي )صلى اهلل علينه والنه وسنلم    على الرسو 

 :)عليه السالميلمؤمعي  قا  أمير ا :يقو  تيد ب  علخ إذ,السالمي

)صرعى اهلل تعيرم    ا دخل رأسي يو ًا وال غمضنا غمضًا تعرى تهرد رسرول اهلل    »

حتى تعمت  ن ج ائيل يف ذلك اليوي  ن حرالل أو حرحاي أو سرنة أو     والم وسعم(

 .«أ ح أو نهي، فيما نزل فيم وفيمن نزل

كنان  فسأ  البعض تيد ب  علخ أن األمر عييم, كينف يكنون هنذا أو قند     

؟ فأجابهم تيند بن  علنخ قنائاًل:     ا يغيب ع  صاثبه؟ فكيف يعلم هذاأثدهم

عدد األيام ال خ غا  ي )صلى اهلل عليه واله وسلم)كان ي حف  على رسو  اهلل 

يا علخ نز  علنّخ   :ي)صلى اهلل عليه واله وسلمبها, فإذا ال قيا قا  له رسو  اهلل 

يعّدها عليه إلى يومه الذي وافى فخ يوم كذا وكذا وكذا ويوم كذا وكذا وكذا 

 .ي1)فيه ي

ن فنالمعروف أ  ,جوبالعودة ألصل المبحث وهو األخبار الغيبي  عن  الخنوار  

 تظهور هذه الف   فخ ثر  صفي  لم يك  أمرًا عفويًا أو وليد ساع ه, بل كانن 

                                                                                                                                                       

الف, ثيث بايعوه على الندعوة النى الك نا  والسنع  وجهناد الينالمي         40هن وقيل ان عددهم بل  120

 ونصرة الميلومي , وفعاًل جر  المعرك  فخ الكوف  بي  تيد وم  بقخ معنه ممن  بنايعوه وبني  جنيش     

هن, وثمل رأسه الى الشام ثم الى المديع  ليع هخ بنه المطناف إلنى    122 ع األمويي  وان هت باس شهاده س

 .125 -124؛ األصفهانخ, مقاتل الطالبيي , 2/288مصر ودف  هعاك. يعير: اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ, 

عز الدي  الحلخ, الحسي  ب  سليمان )  القرن ال اسع الهجريي, مخ صر بصائر الدرجا , المطبعن    ي1)

 .197هن, 1370 , العراق, الحيدري
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كنذل  عوامنل وأسنبا  أوجند  األرضني  الخصنب        معاسنب ,  هعال  أجنوام  

, ال نخ  ي1)فالمعلوم أنهم فرق  ظهر  فنخ ثنر  صنفي    , واقعليهورهم على ال

الخليفن    )علينه السنالمي  بنخ طالنب   رثاها بي  أمير المؤمعي  علخ ب  ادار  

الشرعخ بكل ما لهذه الكلم  م  مععى وبي  معاوي  ب  أبخ سفيان الذي رفض 

االنصياع لسلط  الخالف  الحنق رافضنًا طاعن  أولنخ األمنر, وقند جنام ظهنور         

لعخ بعد خدع  رفع المصاثف ال خ ثدثت فخ تل  الحر  ثيعما الخوارج الع

, بعدما قربنت  ي2)عمد جيش معاوي  ل ل  الخدع  ال خ جام بها عمر ب  العاص

, والحنق  )علينه السنالمي  هزيم  جيش الشام ومالت الكف  لجيش اإلمنام علنخ   

 ,الذي يجب أن يقا  هعا أن هذه الخدع  أثدثت تلزااًل مدويًا فخ جيش اإلمام

إذ مالت الكف  األكير م  هذا الجيش إلى ثكنم المصنحف, بحسنب قنولهم,     

يواجهون تهديدا   نصارهمع ثل  قليل  م  أعلخ )عليه السالمي بيعما بقخ اإلمام 

د الذي كان يواجههم بنه  أول   االنفصاليي  بالمس وى نفسه أو أشد م  ال هدي

 .ي3)أهل الشام

ذلن  يجنافخ    ؛ ألنثنر  صنفي   صل الخوارج ال يعنود إلنى   ويع قد أن أ

ن الخوارج أخرج هم إلى الساث  العصبي  القبلين  ال نخ   , إذ أحيحالحقيق  والص

كانت المحرك األبرت لهم, وال خ ربما تكون ثندثت بفعنل انضنمام كيينر من       
                                                            

 .4/55تاري  الرسل والملوك,  الطبري, ي1)

مي, الملل والعحل, تحقينق: محمند   1153 -هن548بخ الف ح محمد ب  عبد الكريم )  أالشهرس انخ,  ي2)

 .1/43هن, 1404سيد كيالنخ, دار المعرف , لبعان, 

مي, معارج نهنج البالغن , تحقينق:    1170 -هن565ظهير الدي  البيهقخ, أبو الحس  علخ ب  تيد, )   ي3)

 .1/80هن, 1409محمد تقخ دانش, مطبع  بهم , ايران, 
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ئل, وعارضوا ثصر الخالف  الموالخ إلى اإلسالم الذي نادى بالمساواة بي  القبا

أن الخوارج هم م  البدو الذي آخر يذهب الى رأي  , بيعما هعال ي1)فخ قريش

أنهم  إلى, ال بل هعال  م  ذهب ي2)اس قروا فخ الكوف  والبصرة بعد ف ح فارس

وهعنا   ي3)ان لها مكان  مرموق  فخ الجاهلي م  قبائل تميم وثعيف  وربيع  ال خ ك

)صنلى  إن الخوارج كفكر وأشخاص كانوا موجودي  معذ تم  الرسنو    :نقو 

, إال أن اليروف أصنبحت مؤاتين  إلخنراجهم إلنى ثينز      ي عليه واله وسلماهلل

)صنلى اهلل علينه والنهي    الوجود فخ صفي , والسيما إذا ما علمعا أن رسو  اهلل 

 ن بذرتهم األولى تميلنت من  خنال    , إذ أي4)قد أخبر بهم, وذكر ثكمهمكان 

الخنوارج,  , الذي يعرف بحنديث  ي5)ثديث ذي الخويصرة ثرقوص ب  تهير

بالجور فنخ   ي)صلى اهلل عليه واله وسلم ثيعما رمى ثرقوص ب  تهير الرسو 

 :فقا  رسو  اهلل ,!لقسم  قائاًل: يا رسو  اهلل أعد ا

 «؟ يد خبت وخ حت إن مل أتدلو ن يعدل إن مل أتدلطط ويعك»

ذن لخ فيه أضر  ععقه, فقا  رسو  يا رسو  اهلل إئ :فقا  عمر ب  الخطا 

                                                            

 .15هن, ص1426أبو الشبا , اثمد ب  عوض, الخوارج, دار الك ب العلمي , لبعان,  ي1)

 .262مي, فجر اإلسالم, مك ب  العهض , مصر, د. , 1954هن/1373أمي , اثمد ب  إبراهيم )  ي2)

 .16ا , الخوارج, أبو الشب ي3)

م ي, االيمان األوسنط, تحقينق: محمنود أبنو     1328هن/728تقخ الدي  اثمد الحرانخ, )   اب  تيمي , ي4)

 .24 -هن1422س , دار طيب  للطباع , السعودي , 

, نز  باألهوات, اهللهو ثرقوص ب  تهير السعدي ال ميمخ الملقب بذي الخويصرة, مم  رأى رسو   ي5)

ق ل فخ  صفي  مع اإلمام علخ وبعد ال حكيم صار م  أشد الخوارج بغضًا لإلمام وعداوة,ومم  شارك فخ 

 .2/49اب  ثجر العسقالنخ, اإلصاب  فخ تمييز الصحاب ,  :هن. يعير37معرك  العهروان سع  
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 :ياهلل عليه واله وسلم )صلى اهلل

دتم فإن لم أصِابًا حيقح أحدكم صالتم  ع صالتهم، وصريا م  رع صريا هم،    »

 ،يقحؤون القحآن ال ااوز تحاييهم، ميحيون  ن امسالي كما ميحق ال هم  ن الح يرة 

فال يوجد فيم شيء، ثرم   ي1)ثم ينظح إىل رصافم ،ُينظح إىل نصعم فال يوجد فيم شيء

سرب( الفرحث والردي،     ،فال يوجد فيرم شريء   ي3) ثم ينظح إىل يذذه ي2)ينظح إىل نضيم،

 ،ي4)آيررتهم رجررل أسررود، احرردى تضررديم  ثررل ثرردي املررحأب، أو  ثررل البضررعة ترردردر

 .ي5)«خيحجون تعى ح  فحية  ن الناس

فأشهد أننخ   :فقا  أبو سعيد الخدري الذي روى الحديث وكان ثاضرًا فيها

, وأشهد أن عليًا ب  أبخ يعليه واله وسلم)صلى اهلل سمعت هذا م  رسو  اهلل 

فنأتخ   ,قاتلهم وأنا معه, فأمر بذل  الرجل فال مس فوجند  )عليه السالمي طالب

ي النذي  )صلى اهلل علينه والنه وسنلم   به ث ى نير  إليه, على نعت رسو  اهلل 

بارت فخ مجريا  األثنداث   أثٌر, وفعاًل كان ثرقوص هكذا, إذ كان له ي6)نعت

                                                            

 :: تععخ رصاف السهم وهخ تلوى فخ موضع فنوق النوتر وعلنى أصنل نصنل السنهم, يعينر        رصاف ي1)

 .2/35الفراهيدي, العي , 

اليعننالبخ, أبننو معصننور عبنند الملنن  بنن       :نضننيه: هننو السننهم بننال نصننل وال ريننش, يعيننر     ي2)

 .1/55هن, 1395مي, فقه اللغ , مصطفى السقا, مطبع  مصطفى الحلبخ, سوريا, 1038هن/429إسماعيل) 

 .2/66غ , الجوهري, الصحاح فخ الل :أي الريش الذي يوضع على السهم, يعير :قذذه ي3)

 .4/436األتهري, تهذيب اللغ ,  :تدردر: أي تضطر  ف ذهب وتجخم, يعير ي4)

مي, سنبل  1535 -هنن 942الصالحخ الشامخ, محمد ب  يوسف, )   ؛3/688اب  كيير, السيرة العبوي ,  ي5)

 .5/405 ,  .الهدى والرشاد, مطبع  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي , مصر, بال

 .3/113, تاري  الرسل والملوكالطبري,  ي6)
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)عليه بإلزام أمير المؤمعي   رج على الساث , إذ روي انه لم يك ِفوظهور الخوا

لب اإلمام, قائاًل: تب م  بقبو  ال حكيم, بل ذهب ألكير م  ذل  إذ طا السالمي

وصنفه أثند    ميلما, فكان ثرقوص ي1)؛ وذل  ذنب يجب أن ت ب معهخطي   

 .ي2)رج وأقبحهم ثال  ذي الخويصرةأو  الخوا :المؤرخي  ثيعما قا 

ن اليهور العلعخ للخوارج كان فخ صفي , وهنم  فم  خال  ما تقدم ي ضح أ

 :كانوا ي ألفون م  تركيب  غريب  تشكلت م  ثالث ف ا 

كانننت ععاصننر مدسوسنن  تننرى أن مصننلح ها تنن م ب حرينن   األوىل:الفئررة 

 حوادث فخ هذا االتجاه أو ذاك.ال

موقنف الصنحيح   فكانت م  الجها  ال نخ لنم تسن طع فهنم ال     الثانية:الفئة 

ووقعنت تحنت تنأثير خدمن  رفنع       )علينه السنالمي   والرسالخ ألمير المنؤمعي  

 .ي3)ف, وشككت فخ صح  الق ا  بسبب ذل المصاث

فهخ ال خ قبلت ال حكيم م  موقع إثساسها بالضعف وال خاذ   :الفئة الثالثة

, وهعال  ثقيق  مهم  عن   ي4)الحر , وبحج  ثق  دمام المسلمي  والسأم م 

ن الخوارج م  أشد الفرق اإلسالمي  دفاعنًا  الفرق  يجب أن تذكر, مفادها أهذه 

                                                            

 .1/339البالذري, انسا  األشراف,  ي1)

مي, تلبنيس إبلنيس, تحقينق: السنيد     1201 -هنن 597اب  الجوتي, جما  الندي  عبند النرثم  )      ي2)

 .110هن, 1405الجميلخ, دار الك ب العلمي , لبعان, 

 .1/171هن, 1422لبعان, العاملخ, جعفر, علخ والخوارج, المركز اإلسالمخ للدراسا ,  ي3)

, مؤسسن   4مي, الهداين  الكبنرى, ط  1043 -هنن 334الحسي  ب  ثمندان )    عبد اهللالخصيبخ, ابخ  ي4)

 .495هن, 1411البالغ  للطباع , لبعان, 
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وثماس  آلرائها, واشد الفرق تنديعًا فنخ جمل هنا وأشند تندهورًا       ,ع  معصبها

فعلوا مع كلم  )ال ثكم  ميلما ,واندفاعًا, م مسكون بألفاظ قد أخذوا بيواهرها

لما رأوا أمير المؤمعي  علنخ بن    إال هللي, إذ اتخذوها شعارًا يعادون به, فكانوا ك

 .ي1))عليه السالمي ي كلم رددوا هذا الشعارأبخ طالب 

 ,أما فيما يخص األخبار الغيبي  ال خ ذكرها اإلمام عن  الخنوارج ومصنيرهم   

فخ نهج البالغ  الكيير  هوكلمات )عليه السالميفقد ثملت خطب أمير المؤمعي  

هم القادم والجزم األكبنر من  هنذه    م  األخبار الغيبي  ع  الخوارج وع  مصير

ها أمير المؤمعي  قبل معرك  العهروان, وم  تل  الخطب ال نخ  علياألخبار تكلم 

ن القنوم  إ :أخبر فيها اإلمام ع  مصير الخوارج لما عزم على ثربهم وقينل لنه  

 :)عليه السالميفقا   ,عبروا جسر العهروان

 ي3)«تنشنحنٌب  حْنُكْم ينْهعحُك وناَل تنشنحنٌب  حْنُهْم ُيْفعحُت اَل َالعَّمح وني2)َالنُّْطَفةح ُدونن  نصناِرُتُهْم»

 هخ: هذا ثمل ثالث  أخبار غيبي )عليه السالمي وكالم اإلمام 

ومععى هذا الكالم أنه مكان مصنرعهم, سنوف    :«َالنُّْطَفرة  ُدونن  نصناِرُتُهْم» -1

 ا العهر أي ل  يعبروا هذا الجسر.يكون دون هذ

 .«تنشنحنٌب ْنُهْم  ُتُيْفع اَل» -2

                                                            

 .114الشهرس انخ, الملل والعحل,  ي1)

الطريحنخ,   :رًا, يعينر العطف : وهعا قصد بها اإلمام مام العهر وهخ أفصح كعاي  ع  المنام ان كنان كيين    ي2)

 .7/317مجمع البحري , 

 .1/98الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  .2/416المسعودي, مروج الذهب,  ي3)
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 .ي1)«تنشنحنب ْنُكْم  ُكينْهع وناَل» -3

 ر الغيبخ الذي أخبر به اإلمام علخ )عليه السنالمي ن هذا الخبهعا أ لحوظوالم

هو الوثيد الذي وجدناه فخ نهج البالغ  قد تحقق فخ تم  اإلمام, ثنم تعاقلنه   

تعاولعا لهذه الخطب  إلقام جزم م  ما بعد, وسعحاو  فخ  المؤرخون والعاس فخ

الضوم على ثقيق  تلن  األثنداث, فبعند النذي ثصنل فنخ قصن  ال حكنيم         

المعروف  وعودة كل فريق إلى معسنكره, لنم يندخل بعنض الخنوارج مديعن        

, وقد شكلوا فيها جبه  معارض  لإلمام ي2)كوف , ثيث نزلوا فخ معطق  ثرورامال

وقنرروا النذها  إلنى     ,ي3)ب  وهب الراسبخ اهللعبد مي بقيادة )عليه السالعلخ 

 عناد عن  الكوفن  مقنر سنلط       ولعل السبب فخ ذل  الرغب  فنخ االب  ,العهروان

وألنهم يريدون م  خال  سيرهم الطويل إلى العهروان إسماع صوتهم  الخالف ,

للقبائل الساكع  فخ طريقهم لالنضمام لهم, وثيعما وصنلوا إلنى العهنروان لنم     

ت حنرك  ها بل اس قروا فخ جانب العهر, بيعما كاننت قنوا  اإلمنام    يعبروا جسر

                                                            

 .1/98الشريف الرضخ: نهج البالغ ,  ي1)

ثرورام: هخ قري  بياهر الكوف  وتبعد ععها ميلني , وقند ننز  بهنا الخنوارج فعسنبوا إليهنا وسنموا          ي2)

المقرينزي, تقنخ الندي  اثمند بن  علنخ,)         ؛2/74ياقو  الحموي, معجم البلندان,   :بالحروري , يعير

مي, المواع  واالع بار فخ الخطط واآلثار, تحقيق: أيم  فؤاد السيد, مؤسس  الفرقان, مصر, 1441 -هن845

 .2/93هن, 1422

ب  وهب الراسبخ, معسو  إلى راسب ب  جدعان ب  مال  ب  نصر بن  األتدي, عنرف    عبد اهللهو  ي3)

 .ععه علمه الواسع والفصاث  وكان كيير العبادة, كان أمير الخوارج فخ العهروان وقد ق ل فخ تل  المعركن  

 .4/267اب  ثجر العسقالنخ, تهذيب ال هذيب,  ؛2/420الذهبخ, ميزان االع دا ,  :يعير
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, ث ى وصلت وعسكر  فخ الجانب اآلخر من   ي1)باتجاههم قادم  م  العخيل 

 .ي2)صلى اإلمام ركع ي  ععد ذل  الجسرالعهر, وقد 

 ,مصارعهم دون العطفن   )صلوا  اهلل عليهيوم  هعا ي ضح قو  اإلمام علخ 

إليه  اأي قبل عبورهم الجسر إلى الجه  األخرى م  العهر, وإن السبب الذي دع

والقسم أمامه  إلى اإلمامبالمجخم  ر المؤمعي  )عليه السالميأثد أفراد جيش أمي

ثرك  قام بها جيش الخنوارج ثيعمنا    خهوأنه رأى الخوارج قد عبروا الجسر 

 بالقو : فكان ثيعها رد اإلمام علموا بوصو  جيش اإلمام,

 .ي3)«واهلل  ا ت وه ولن يع وا»

ن إذ أ ,صنادقاً  وكنان ونجد أن اإلمام هعا قد أقسم ب حقيق ذل  الخبر الغيبخ 

ع  عدد العاجي  م  )عليه السالمي خبار اإلمام الخوارج لم يعبروا الجسر, أما إ

هنذا  ))قنا :   , إذجيشه وم  الخوارج فم  ذل  نق بس كالم اب  أبنخ الحديند  

م  األخبار الم واترة الش هاره بي  العاس, وهنو من  معجزاتنه وإخبناره      الخبر

المفصل  ع  الغيو , الذي ال يح مل ال لبيس ل قيده بالعدد المعي  فخ أصحابه 

تينادة وال نقصنان؛    غينر ووقوع األمر بعد الحر  بموجبه من    ,وفخ الخوارج

ذي الن ي لنه وسنلم  )صلى اهلل علينه وا وذل  أمر إلهخ عرفه م  جه  رسو  اهلل 

 .ي4)ييعه اهلل عز وجلبدوره أطل

                                                            

 .4/222معجم البلدان,  ياقو  الحموي, :موضع قر  الكوف , وهخ م  تصغير نخل , يعير : العخيل ي1)

 .2/59الشهرس انخ, الملل والعحل,  ي2)

 .2/361المسعودي, مروج الذهب,  ي3)

 .2/241بخ الحديد, نهج البالغ , أاب   ي4)
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لمصادر ال اريخي  نجد أنها م فاوت  فخ عدد ق لنى  إلى اوم  خال  الرجوع 

 ,ي1)الخوارج وعدد العاجي  معهم, فقيل ان عدد ق ل  الخوارج كان خمس  آالف

وكذل   ي3)رجع معهم ألفان وق ل الباقون ,الفس   آ :, وقيلي2)أربع  آالف :وقيل

وهعناك من  رأى    ,ي4)مائ  الق لى كان ألفان وثمان دعدأن ذكر فخ رواي  أخرى 

, بيعما نجد أن هعال  رواي  نصت علنى  ي5)مائ  وخمس ًاأن عدد الق لى كان ألف

 .ي6)كان عشرة آالف لم يخط هم بالسيف أن عدد ق لى الخوارج

تل  فخ عدد ق لى الخوارج فنخ   موسوام كانت هذه الرواي  األدق واألصح أ

؛ بل الموضوع الحقيقخ هعنا  ليس موضع بحيعا الحالخ ,ا الموضوعفهذ ,العهروان

وعندد الق لنى من  جنيش      ,هو معرف  عدد م  نجى م  الخوارج فخ العهروان

 )عليه السالمي:اس عادًا إلى قوله  )عليه اسالمياإلمام 

 «تشحب  حْنُكْم ينْهعحُك اَلو تنشنحنٌب  حْنُهْم ُيْفعحُت اَل»
                                                            

علخ شيري, دار األضنوام   مي, الف وح, تحقيق:926 -هن314ثمد, )  أاب  أعيم الكوفخ, أبخ محمد  ي1)

مي, اليقنا , مطبعن    965-هنن 354اب  ثبان البس خ, محمد ب  اثمند )    ؛4/125هن, 1411للعشر, لبعان 

علننخ بنن  محمنند   ابنن  المغنناتلخ, ؛296/ 2هننن  1391مجلننس دائننرة المعننارف العيمانينن , الهعنند,   

 .415, د. , , دار االضوام, لبعانمي, معاقب علخ ب  أبخ طالب 1091هن/483الشافعخ) 

 .2/360المسعودي, مروج الذهب,  ي2)

 .4/279اب  أبخ الحديد, نهد البالغ ,  ي3)

 .2/490اب  عبد رب , العقد الفريد,  ي4)

مي, معجنم األدبنام, دار الغنر     1229 -هنن 626شنها  الندي , )     عبند اهلل بنو  أياقو  الحموي,  ي5)

 .5/264هن, 1399اإلسالمخ, لبعان, 

 ,  .مي, البدم وال اري , مطبع  المعارف, العراق, بنال 966 -هن355الطاهر المقدسخ, )  اب  المطهر,  ي6)

5 /136. 
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وسعحاو  فخ البدم ذكر عدد الخوارج, فهعال  روايا  اخ لفنت فنخ عندد    

ن النذي   , وقينل إ ي3), وقيل تسع ي2)خمس  :, وقيلي1)أربع  :العاجي  أيضًا, فقيل

هدفنه واضنح    ذهب إليه ننزر قلينل  , وهذا القو  ي4)خاصكانوا عشرة أش نجوا

 .)عليه السالمي المعالم هو ال شكي  بكالم اإلمام

؛ ألنه مخالف لمنا اتفقنت   هذا الكالم مردود وال يمك  قبولهن إ :وهعا نقو 

عليه كلم  المؤرخي , والهدف م  هذا الكالم هو اإليحام بأن كالم اإلمام هنذا  

وال يس عد إلى أساس, أو م  قبيل ال وقعنا  المسن عدة إلنى     ,م  قبيل الكهان 

أو الخطأ, والحقيق  هخ عكنس   حيحال حليال  الشخصي  ال خ تكون قابل  للص

ذل  تمامًا, فكالم اإلمام هو علم م  ذي علم وهو غيب اخ ص به ليكون دلياًل 

ربوه هنم  وأن أعدامه الذي  ثنا  ,نه اإلمام الحقعلى أعلى إمام ه, ودليل إثبا  

ن عدد العاجي  ولم أفالراجح يه الباطل والبغاة الخارجي  على إمام تمانهم, وعل

وقند ثندد     حيح,يصابوا بأي أذى كانوا تسع  ولعلها الرواين  األقنر  للصن   

 ,فناخ لط القنوم  )قائاًل:  ي5)لجأوا إليها, وقد ذكرها اب  أعيمأماك  العاجي  ال خ 
                                                            

 .147 ,  .مي, اثبا  الوصي , دار األضوام, لبعان, بال957 – 346المسعودي, علخ ب  الحسي , )   ي1)

دار الك نب العلمين ,    مي, الكامل فخ اللغ  واألد ,899 -هن286المبرد, ابو العباس محمد ب  يزيد, )  ي2)

 .1/250هن, 1400لبعان, 

 .1/227قطب الدي  الراوندي, الخرائج والجرائح,  ي3)

 .2/362المسعودي, مروج الذهب,  ي4)

بو محمد, مؤرخ م  أهل الكوف , لنه ك نا  الف نوح    أب  محمد ب  علخ ب  اعيم الكوفخ, ثمد أهو  ي5)

أيضًا ك ا  ال اري  ع  الدول  العباسي  م  تم  المأمون إلنى  الذي أرخ فيه إلى ايام الرشيد العباسخ, وله 

اغنابزرك الطهراننخ,    ؛2/230الحمنوي, معجنم األدبنام,     :هن, يعير314المق در, أما وفاته فكانت فخ سع  

 .3/220هن, 1403, دار األضوام لبعان, 3مي, الذريع , ط1969 -هن1389) 



 125 

 

 
 

هم, وكانوا أربع  آالف فما فلت معهم إلى فلم تك  إال ساع  ث ى ق لوا بأجمع

تسع  نفر, فهر  معهم رجالن إلى خراسان, ورجالن بأرض سجس ان, وفيهما 

نسلهما إلى اآلن, ورجنالن إلنى بنالد الجزينرة إلنى موضنع يقنا  لنه سنوق          

وإلى شاطئ الفرا  هر  رجالن فهعاك نسلهما إلى الساع , وصار  ,ي1)ال وري 

 .ي3)يي2)موتن رجل إلى تل يقا  له تل

فقند اخ لفنت الرواينا      )علينه السنالمي  أما عدد الشهدام م  جيش اإلمام 

إن  :للقنو   بعنض المصنعفي  والمنؤرخي    ال اريخي  أيضًا فخ ذل , فقد ذهب 

اب  أعيم فقد ذكنر أن عنددهم    , أماي5)سبع  كانوانهم إ, وقيل ي4)العدد هو اثعان

                                                            

ما  العنراق, سنماها البعض)البنواتيحي أو)البنوارنجي     هخ معطق  فخ نواثخ تكريت ش سوق ال وري : ي1)

يناقو  الحمنوي,    وهخ تقع ععد الزا  األسفل الذي يصب فخ دجل  وهخ اآلن تابع  للموصنل, يعينر:  

مي,معجم منا اسن عجم   1094هن/487)  ب  عبد العزيز األندلسخ عبد اهللالبكري,  ؛1/366معجم البلدان, 

؛العالمن   82هنن, 1403لبعنان,   مصطفى السقا, مطبع  عالم الك ب, ق:, تحقي3م  أسمام البالد والمواضع,ط

ثسني    تحقنخ:  مي,كشف اليقي   فخ فضائل أمير المنؤمعي , 1326هن/726الحس  ب  يوسف )  الحلخ,

 .159هن,  1411إيران,  الدركاهخ, مطبع  طهران,

هو بلد قديم مبعخ بالحجارة يقع بي  معطق  رأس عي  وسنروج, وبيعنه وبني  رأس عني       :تل موتن ي2)

هن, وتل موتن يبعد ع  الفنرا  عشنرة أمينا  وفنخ معطقن        17عشرة أميا , وقد ف حه اب  عياض سع  

محمند, )    عبند اهلل الشنريف اإلدريسنخ, ابنو     ؛1/424ياقو  الحموي, معجم البلدان,  :الجزيرة, يعير

 .214هن, ص1409مي, نزه  المش اق فخ اخ راق اآلفاق, مطبع  عالم الك ب, لبعان, 1165 -هن560

 .4/132اب  أعيم الكوفخ, الف وح,  ي3)

مي, 837 -هنن 211الصنععانخ, عبند النرتاق بن  همنام, )       ؛7/291اب  كيير, البداي  والعهاين ,   :يعير ي4)

 .1/184 ,  .مي , لبعان, بالالمصعف, تحقيق: ثبيب الرثم  األعيمخ, دار الك ب العل

مي, الفخنري فنخ اآلدا  السنلطاني     1309 -هنن 709اب  الطقطقخ, محمد ب  علخ بن  طباطبنا, )     ي5)

 .95هن, 1385والدو  اإلسالمي , المك ب  ال جاري  الكبرى, مصر, 
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 .ي1)وقد ذكرهم فخ ك ابه الف وح ,تسع  كان

علينه  ) أصحا  المآر  والعفنوس الضنعيف  كلمن  اإلمنام     اس غّل وكالعادة

عشنر أو    خمزيف مفاده أن عدد الشهدام كان م  اثع بمذهب, وجاموا يالسالم

ى ثالث  عشر, وكان هدفهم م  ذل  اتهام اإلمام بالكهان , وقوله هنذا مبعنخ علن   

؛ ألنها مبعي  على أرقام وثسنابا  ثسني ,   ال وقعا  ال خ قد تخطئ أو تصيب

أمير المؤمعي , فلماذا ي كه  )عليه تل  ع   ادعاماتهمولو اف رضعا جداًل صح  

؟ ال ي كه  ع  ن ائج الجمل أو صنفي  ع  ق لى العهروان فقط, ولماذا  السالمي

)عليه السالمي, م عاسي   إذن فهذا كالم باطل يهدف إلى إضعاف شخص اإلمام

هنخ علنم من  ذي    اإلمام )صلوا  اهلل علينهي  األخبار الغيبي  ال خ قالها ن هذه أ

وما تل  األخبار إال  ي)صلى اهلل عليه واله وسلموعلخ هو با  علم العبخ  ,علم

من  اهلل سنبحانه وتعنالى, ودلينل      ي)صلى اهلل عليه واله وسنلم ع  رسو  اهلل 

ال وهنو قاصنم    , كينف ي2)ؤه وخالفنه وواضح على إمام  علخ وبغخ كل م  ننا 

واتضح  ,أعدام اإلسالم ومحقق نسبه ونياب ه الموافق والمخالف, مما علم دليله

 ,ولشنريع ه مجيبناً   ,ناصنراً  ي)صلى اهلل عليه واله وسلم سبيله وكان لرسو  اهلل

 )علينه السنالمي  ؛ فلذل  كان علخ ومخ ارة لإلخام يوم مؤاخاته ,ولدعوته ملبيًا

 .ي3)ي المبارك )صلى اهلل عليه واله وسلمغصعًا طيبًا م  شجرة رسو  اهلل 

                                                            

 .128-127/ 4اب  اعيم الكوفخ, الف وح,  ي1)

 .199/ 1جعفر العاملخ, الخوارج وعلخ,  ي2)

شرف الدي  عمر ب  شجاع, معاقب آ  محمند, تحقينق: علنخ عاشنور, مؤسسن        العارف الموصلخ, ي3)

 .54هن, 1424األعلمخ, لبعان, 
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فخ  أمير المؤمعي  )عليه السالمي وم  خال  ما تقدم ذكره ييهر صدق اإلمام

لعندد   هتحديده لعدد العاجي  م  الخوارج وهالك الباقي , وكذل  فخ تحديند 

لنم  )عليه السنالمي  اإلمام الشهدام م  أتباعه, وهعا يبرت البرهان الواضح فخ أن 

ن والقنو  إ  ,ى رفع مععويناتهم بنالكالم  يك  ميل باقخ القادة الذي  يعمدون إل

ويخبر ع   ,إذ كان يبشر بالعصر ؛بل ام د ألكير م  ذل  ,العصر سيكون ثليفهم

 .ي1)عدد الق لى م  الطرفي 

على هذه عليه السالم علخ لم يق صر ذكر الخوارج ومصيرهم م  قبل اإلمام 

ميندانًا لعندد من      تأن معرك  العهنروان كانن  إلى الخطب  فقط, بل أشرنا سابقًا 

عن    )عليه السالميإذ أخبر اإلمام علخ  ؛األخبار الغيبي  ع  الخوارج ومصيرهم

مصيرهم بعدما سمع قو  أتباعه لنه بهنالك الخنوارج جمنيعهم فنخ العهنروان       

 ُكعَّمنرا و َالنِّ نراءح  َيرحنارناتح و َالحِّجنرالِ  َأْصاَلبح فحي ُنَطٌف ِإنَُّهْم َالعَّمحو َكالَّ» :فأجابهم قائاًل

 .ي2)«سنالَّبح ن ُلُصوصًا آخحُحُهْم ينُكونن حنتَّى ُيطحعن َيْحٌن  حْنُهْم ننجنمن

هذا أننه جنام مباشنرة بعند نهاين        الذي ي ضح لعا م  كالمه )عليه السالمي

 |إلنى من  خاللنه إيصنا  رسنال       اهلل علينهي )صلوا  معرك  العهروان, وأراد 

فسوف يولد مس قباًل من  يسنير    همالخوارج ومس قبلهم, فح ى لو ق لوا جميع

وسناروا علنى    ,منا بعند   وفعاًل ظهر هؤالم األفراد فنخ  ,على نهجهم وطريقهم

, فضاًل ع  ذل  ما ذكرناه سنابقًا عن  بقنام    أجدادهمالطريق نفسه الذي سلكه 

                                                            

 .1/202جعفر  العاملخ, علخ والخوارج,  ي1)

 .1/98الشريف الرضخ, نهج البالغ , ؛ 2/426المسعودي, مروج الذهب,  ي2)
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ولعل اإلمنام أراد   ,جوا م  ثر  العهروان وتفرقوا فخ البالدنتسع  أفراد معهم 

, ثم اتجه ي1) همجميعالخوارج م  لم يك   ,أن يشير إلى ان م  ثضر العهروان

 ميط الليام ع  خبر غيبخ آخر وهو قوله )عليه السالمي:فخ كالمه لي

 .ي2)«ُيطحعن َيْحٌن  حْنُهْم ننجنمن ُكعَّمنا»

يههم بالحيوان الذي له قرون, ثم وتشب ,هؤالم القوموهذه إشارة إلى وثشي  

ثجنم  إلنى  ن اإلمام أراد اإلشارة من  خاللنه   إإذ  ؛ن هذا الكالم له مععى آخرأ

, وأخينرًا خن م اإلمنام    ي3)مسن قبالً   ال خ سوف ي عرضون لها الهزائم واالن كاسا

 ب  ليبي  مس قبلهم األسود, بقوله:كالمه فخ هذه الخط

 .ي4)«سنالَّبح ن ُلُصوصًا آخحُحُهْم»

ري  الذي  كنانوا  وفعاًل هكذا كانوا, فقد خرج العديد م  اللصوص المشهو

لصوص هو الوليد ب  طرينف  برت هؤالم الأن أإذ نقل  ؛ي5)لخوارجا إلى يع مون

, الذي عاش فخ تم  الدول  العباسي  فخ عهد خالف  هارون الرشيد ي6)الشيبانخ

                                                            

 .2/42الشيراتي, نفحا  الوالي , ناصر  ي1)

 .1/99الشريف الرضخ: نهج البالغ ,  ي2)

 .1/316هن, 1425مغعي , محمد جواد, فخ ظل نهج البالغ , تحقيق: سامخ الغريري, مطبع  س ار, إيران,  ي 3)

 .1/99الشريف الرضخ: نهج البالغ ,  ي4)

 .1/208اب  ابخ الحديد, نهج البالغ ,  ي5)

أمرام العر , كان له جيش من  اللصنوص وقطناعخ    م  بعخ تغلب, اثد الوليد ب  طريف الشيبانخ:  ي6)

الطرق وذاع صي ه فخ الجزيرة فخ تم  هارون الرشيد, وتمك  م  اثن ال  معطقن  نصنيبي  وق نل فيهنا      

ابن    :هن وارسل رأسه إلنى الرشنيد, يعينر   178خمس  آالف شخص, تمك  يزيد ب  مزيد م  ق له سع  

مي, مرآة الجعان فخ معرف  1367 -هن768ب  أسعد, )   عبد اهللاليافعخ,  ؛6/327خلكان, وفيا  األعيان, 
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م اللصوص اب  عمنرو  هؤال م أيضًا ,ي1)وجلب رأسه له ,ذي أمر جعوده بق لهال

وقاطعخ الطرق فخ عهند الم وكنل    ,, الذي كان أثد أبرت اللصوصي2)الخيعمخ

وق ل العباسنيون العديند   الذي تمك  م  الهر  م  الجيش العباسخ  ,العباسخ

 ,ي4)عصاب  م  الخوارج فخ معطقن  كرمنان  , فضاًل ع  ذل  ظهر  ي3)م  أتباعه

لمعاطق ال نخ كنانوا   وظهر  بدعهم فخ ا ,وتسلب ,وتق ل ,قطع الطرقوكانت ت

 .ي5)فيها موجودي 

عن   ي صلوا  اهلل وسالمه عليهأمير المؤمعي  )وم  الخطب األخرى لإلمام 

 :الخوارج قوله

 رَُسيوِل  َميعَ  جَِهيادِي و بِاللَّيهِ  ِإمَيياِني  بَْعيدَ  أَ ي1)آبحٌح  حْنُكْم بنقحين وناَل ي6)حناصحٌب َأصنابنُكْم»

                                                                                                                                                       

 .1/215 ,  .ثوادث الزمان, مطبع  طهران, بال

 .1/209اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي1)

هو ثزم ب  عمرو الخيعمخ, خرج مع مجموع  كبيرة م  أتباعه اللصوص وقطاعخ الطرق فخ تمن    ي2)

أعل  نفسه خليف  على أتباعه فخ تل  المعطق , ثيعمنا وصنل امنره    الم وكل العباسخ فخ معطق  الجزيرة و

للعباسيي  ارسلوا إليه القائد محمد ب  يوسف الطائخ, إذ تمك  م  ق ل عدد كبير م  اصحا  اب  عمرو 

اب  أبخ الحديد, شرح نهنج   :الخيعمخ وأسر عدد آخر وتمك  الخيعمخ م  الهرو  والعجاة بعفسه, يعير

 .1/210البالغ , 

 .1/210اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي3)

 :إقليم يقع فخ بالد فارس بي  اوبني  وبني  مكنران شنرقًا, والخلنيج العربنخ جعوبنا, يعينر         :كرمان ي4)

 .60االصطخري, المسال  والممال , 

 .1/114الشهرس انخ, الملل والعحل,  ي5)

اب   :الريح ال خ تحمل صغار الحصى, يعيرثاصب: كلم  كانت تدعو بها العر  على أعدائهم, وهخ  ي6)

 .1/318معيور, لسان العر , 
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 ِميَن  َأَنيا  َميا و ِإذاً َضيَلْلُم  َلَقيدْ  بِاْلُكْفِر َنْفِاي َعَلى أَ ْهَُد صلى اهلل عليه واله وسلم َاللَِّه

 ُذالًّ بنْعردحي  سنرتنْعَقْونن  ِإنَُّكرمْ  َأ نا َاْلَأْتَقابح َأثنِح تنَعى احْرجحُعواو  نآٍب َ يرَّ  َفُأوُبوا َاْلمُهْتَِديَن

 .ي3)«ُسنًَّة فحيُكْم َالظَّالحُمونن ينتَّخحُذهنا ي2)َأثنحنًبو َياطحعًا سنْيفًاو شنا حاًل

فخ خطب ه هذه أنها كانت  الواضح هعا م  كلما  امير المؤمعي  )عليه السالمي

ال حكيم عليه فخ أيام صفي  ثي  نادى الخوارج )ال ثكم إال هللي بعد أن فرضوا 

لخروج من   با اع زا  ثكوم ه م هميعهروا وقر ,ثم رجعوا ععه )صلوا  اهلل عليهي

أراد  )عليه السالمي , ولعل الحقيق  الواضح  هعا أن اإلمامي4)اإلسالم لقبوله ال حكيم

ن السنيما بعند أ  بل الميلم للخوارج, م  خال  خطب ه أن يخبر هؤالم ع  المس ق

قد وضح لهم ثقيق  الخدع  ال خ قام بها جنيش   )عليه السالميكان أمير المؤمعي  

هنذه مجنرد    ,ن بيععنا وبينعكم ك نا  اهلل   إمعاوي  ثيعما رفعوا المصاثف قائلي : 

خدع  يراد معها تش ي كم وإبعادكم ع  العصر الذي أصنبح بم عناو  اليند, وإنمنا     

 يالسنالم عليه ) إال ان الخوارج كانوا يرفضون كالم اإلمام ,فعلوا ذل  لهذا السبب

أنا القرآن العاطق, أولست م   ,أنا القرآن ,هذا, ثم بعدها قا  لهم تح كمون للقرآن

 :ي)صلى اهلل عليه واله وسلم قا  ععه رسو  اهلل

                                                                                                                                                       

الطريحنخ,   :آبر: هو الشخص الذي يقوم ب أبير العخل وإصالثه وهخ كعاي  ع  العمل الصالح, يعينر  ي1)

 .1/17مجمع البحري , 

أثند    بقنخ : وهخ تععخ االس بداد بفوائد المل  وثرمان اآلخر معه, وكذل  هخ جام  بمععنى ال أثرة ي2)

 .1/441: الزبيدي, تاج العروس, معكم يخبر هذا الكالم. يعير

 .1/97الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي3)

 .1/121, اإلمام  والسياس , اب  ق يب  ي4)
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ن مت ركتوا بهرم لرن     كتراب اهلل وترتتري أهرل برييت  را إ     إني ذعف فيكم الرثقع  »

 .ي1)«تضعوا بعدي أبدًا

هذا ال يجند فنيهم آذاننًا صناغي , بنل       علخ )عليه السالمي وكان كالم اإلمام

وصفهم رسو   ميلما, وفعاًل كانوا ي2)يس معون إلى شيطانهم الذي أضلهم سبيال

 :لعائش  ثيعما قا  لها ي)صلى اهلل عليه واله وسلماهلل 

وأيررحبهم تنررد اهلل   ،إنهررم شررح اخلعرر( واخلعيقررة يقتعررهم خرر، اخلعرر( واخلعيقررة     »

 .ي3)«وسيعة

كالمه بالدعام عليهم  امير المؤمعي  عليه السالم نجد أنه بدأوبالعودة لخطب  

ومععى هذا الكالم أرسنل اهلل علنيكم ريحنًا     «آبحٌح  حْنُكم بنقحين وناَل حناصحٌب َأصنابنُكْم»

ثنم يبني  اإلمنام     ,يبقى أثد معكمة, ث ى تق لعكم م  جذوركم ث ى ال شديد

أنا أو  من    ,فضائله بعد أن طلبوا معه أن يشهد على نفسه أنه كفر, فرد عليهم

إال تبنوك ثينث خلفعنخ     -ورسوله, وكعت معه فنخ جمينع ثروبنه    آم  باهلل 

ليالل  وبعد هذا كله وبسيفخ جعدلت صعاديد الشرك وا - الرسو  على المديع 

ي وهذا دعام ثاٍن دعناه علنيهم   َمآٍ  َشرَّ َفُأوُبوا, ثم قا  بعدها )ي4)تقولون كفر 

ثم  ,اإلمام مخاطبًا اهلل أن يعز  على هؤالم القوم الذ  والهوان فخ الدنيا واآلخرة
                                                            

مي, الصواعق 1448 -هن852اب  ثجر الهييمخ, أبو الفضل أثمد ب  علخ,)   ؛1/56 الغيب ,الععمانخ,  ي1)

 .2/437هن, 1405المحرق  فخ الرد على أهل البدع والزندق , دار الك ب العلمي , لبعان, 

 .2/419ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)

 .12/286اب  ثجر العسقالنخ, ف ح الباري,  ي3)

 .1/275م البحرانخ, شرح نهج البالغ , اب  ميي؛ 1/142 بالغ البيهقخ, معارج نهج ال ي4)
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ومسن قبلهم الميلنم    ,يخ م اإلمام كالمه بعبومة تكشف ع  مصيرهم المح نوم 

وفعناًل هنذا منا ثندث فقند       ,«...شنرا حالً  ُذالًّ بنْعردحي  سنتنْعَقْونن ِإنَُّكْم َأ نا»وهخ قوله 

د  وصنو  وضنر    تحققت نبومة اإلمام وكانت السيوف ت لقفهم م  كل ث

 .ي1)عليهم الذ  والهوان

ننه كنان ينرى    )علينه السنالمي أ  والحقيق  ال خ ت جلى م  كالم اإلمام علنخ  

ينرى   ميلمنا مندى الندهر, ولنيس     ًاموجود ًاالخوارج ظاهرة ثي  وفكر معحرف

أن هنذا الفكنر كنان    إلنى   بعضهمأنهم مجرد فرق , كذل  أشار  بعض الباثيي 

ن اآلين   إوقينل   )صلى اهلل عليه واله وسنلمي موجودًا ث ى فخ عهد رسو  اهلل 

 الكريم :

      ُِْن أُْعُطوا مِنَْهيا َرُضيوا َوِإْن َليْم يُْعَطيْوا مِنَْهيا ِإَذا َومِنُْهْم مَْن َيْلِمُزَك ِفي الصََّدَقاِت َف

وَنُهْم َيْاَخُط
 .ي2)

ب قسيم الغعائم بني   )صلى اهلل عليه واله وسلمي قد نزلت بعدما قام الرسو  

, والحنق إن أصنحا  هنذا الفكنر     ي3)جيشه بعد االن هام م  غزوة ثعني   أفراد

ن كان مسقط رأسهم فخ معحرف موجودون فخ كل عصر ومصر, وإاليالمخ ال

وشهادة ميالدهم صدر  من  ال حكنيم, فقند عنرف عنعهم تمسنكهم        ,صفي 

                                                            

 .2/420ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي1)

 ي.58اآلي  ) :سورة ال وب  ي2)

مي, الكشناف عن  ثقنائق ال عزينل وعينون      1143 - هن538)  الزمخشري, جار اهلل محمد ب  عمر, ي3)

 .2/436هن, 1385ل, مطبع  مصطفى البابخ الحلبخ, سوريا, ياألقاو
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ال حنري والن مع     غيربالقشور وترك اللب, إذ كانوا يأخذون بياهر العص م  

 ,فخ باطعه, كما عرف ععهم تعطشهم للق ل وسف  الدمام, فكانوا يق لون الرجا 

ل عصنبهم األعمنى آلرائهنم    علنى ثند سنوام,     ,والشنيوخ  ,واألطفنا   ,والعسام

 )عليه السنالمي , فكانوا يحاججون القرآن العاطق علخ ب  أبخ طالب ي1)الم خلف 

ن ورثن  مدرسن  الخنوارج    ًا معهم أنهم أعلم معه, وما يجنب أن يقنا  هعنا أ   ظع

اليالمي  ت جسد اليوم فخ بعض الجماعا  المعحرف  أخالقيًا وديعيًا والم ميلن   

 إذوجهنان لعملن  واثندة,    بالفكر السلفخ وال كفينري الوهنابخ, فهمنا يعندان     

الم مينل   خنر همنا, السنيما العنوع اآل   ئيوتعان صكوك الغفران علنى وفنق أهوا  

العينر عن     قطنع وب ,بال كفيريي  الذي  يهدرون دمام األبرينام ألتفنه األسنبا    

نهم يرون أنفسهم أفضل من  غينرهم, وهنم    إان مائهم الديعخ أو المذهبخ, بل 

وارج النذي  كنانوا ينرون أنفسنهم الحنق      بذل  يميلون االم داد ال اريخخ للخن 

وتس حق  ,فها الخوارجوم  الجرائم ال خ اق ر ,وغيرهم هو الباطل بعيعه ,المطلق

والفكنري   ,؛ ألنها تكشف ع  مدى انحراف هذه الف   العقائندي الوقوف عليها

 ي2)ب  الخبنا   عبد اهللبق ل الصحابخ  واب عادهم كل البعد ع  اإلسالم, قيامهم

                                                            

 .1/120الديعوري, اإلمام  والسياس ,  ي1)

ب  الخبنا  من     عبد اهللالخبا  ب  األرث م  أوائل الصحاب  الذي  أسلموا, عد البعض  عبد اهلل ب  ي2)

علنى العهنروان ق لنه     )عليه السنالمي الصحاب  بيعما عده البعض اآلخر م  ال ابعي , كان عامل اإلمام علخ 

عبند  اب  عدي, اثمد ب   :هن, يعير38الخوارج هو وتوج ه الحامل ثيعما كان فخ طريقه إلى الحج سع  

, تحقيق: يحيى مخ ار غزاوي, دار الفكر 3مي, الكامل فخ ضعفام الرجا , ط976-هن365الجرجانخ,)  اهلل

مي, مغانخ األخيار 1451 -هن855  اثمد,)  العيعخ, بدر الدي  محمد ب ؛4/226هن, 1409للطباع , لبعان, 

 .3/79 ,  .فخ رجا  معانخ اآلثار, مطبع  السعادة, مصر, بال
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؛ ألنهمنا رفضنا   بطريق  بشع  ال لنذنب اق رفناه إال  إذ ق لوهما  ,الحاملوتوج ه 

ثيعمنا طلنب    )علينه السنالمي  البرامة م  أمير المؤمعي  علخ بن  أبنخ طالنب    

وهنم بأفعنالهم هنذه     ,ي1), فعمدوا إلى ق لهما وميلنوا بهمنا  الخوارج ذل  معهما

ثيعما قنا   فخ إثدى خطبه  )عليه السالميوصفهم اإلمام علخ  ميلمايصبحون 

 .ي2)«تحيهنُم بحمح ضنحنبنو  نحنا حينُم َالشَّْيَطاُن بحمح رن نى  نْنو َالنَّاِس شححناُر َأْنُتْم»ععهم: 

أن الخوارج شر  بي  يأمير المؤمعي  )صلوا  اهلل عليه ذكر البيهقخ أن اإلمام

العاس الذي  أضلهم الشنيطان عن  الطرينق القنويم وأصنبحوا بأفعنالهم تلن         

 :قوله تعالى ,مجسدي  بأفعالهم تل  ,ي3)فخ بادي  اليالل لكي  سا

   ( َُُكْم بِاْلَأْخَايِريَن أَْعمَالًيا ( الَّيِذيَن َضيلَّ َسيعْيُُهْم ِفيي اْلحََيياِة اليدُّنْيَا       103ُقْل َهْل نُنَبِّي

َوُهْم َيْحاَُبوَن َأنَُّهْم ُيْحاُِنوَن صُْنعًا
 .ي4)

هل فعاًل الخوارج هم شرار العناس؟ والحنق أن    ,والسؤا  الذي يطرح نفسه

لهم بهذه الصف  أمرًا ال مبالغ  فيه, ففعاًل هنم شنر    السالمي عليه)وصف اإلمام 

 على اإلمام الحق وبغوا علنى من  هنو باإلتبناع أثنق,      واجألنهم خر الالعاس, 

ولعل أبرت العقائد الم عاقض  ال خ جاموا بها هنخ   ,ي5)سهفأضلهم الشيطان بوساو

                                                            

 .2/360المسعودي, مروج الذهب,  ي1)

الشنريف الرضنخ, نهنج البالغن ,     ؛ 4/31 الكافخ, الكليعخ, ؛ 84085/ 5 واألمم, الرسل تاري  الطبري, ي2)

1/212.  

 .2/57معارج نهج البالغ ,  ي3)

 ي.104-103الكهف, اآلي  ) ي4)

 .1/199محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,  ي5)
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وبنرامتهم من     واالمنام امينر المنؤمعي  )علينه السنالمي      ,فير عيمانقيامهم ب ك

ووجو  القيام  ,بعد ان كانوا هم المطالبي  به, وتكفير معاوي  وأتباعه ال حكيم,

 .ي1)بيرةضد اإلمام الجائر وكذل  تكفير م  ارتكب الك

ع  الخوارج كيير فخ ك نا  نهنج البالغن      )عليه السالميخ وكالم اإلمام عل

 :تس حق الوقوف ععدها هخ قولهال خ  ععهم  وم  الكلم  ال خ قالها

ِنر(َّ  َطَعربن   نْن َفَعْي ن بنْعدحي َاْلخنوناِرجن ُتَقاتحُعوا اَل»  َاْلبناطحرلن  َطَعربن  َكمنرنْ  َفَأْخَطرَأهُ  َاْل

 .ي2)«َفَأْدرنَكُم

؛ ا أنه يعهى ع  ق ا  الخوارج بعنده هذ)عليه السالمي  هكالمظ م  ووالملح 

ألنه صاثب تجرب  معهم ويعرفهم ثق المعرف , فهو خبينر بأسناليبهم القنذرة    

والمعحرف , ث ى كانوا هم م  ق له غدرًا, ولعل الشخم الذي ييينر االسن غرا    

المؤمعي  والمرجح هعا أن أمير لماذا نهى اإلمام ع  ق الهم بعده؟ والدهش  هو 

د وهما الخوارج أراد أن يجعب أصحابه ف ح جبه ي  فخ آن واث)عليه السالمي 

؛ بل أرادهم ل كريس قوتهم فخ هذا الوقت نحو جبه  الشنام  ومعاوي  فخ الشام

المعحرف  عقائديًا وفكريًا وألنهم األخطنر علنى اإلسنالم وأهلنه ألنهنم كنانوا       

هنا  المعحرفن    خوارج ف   م  الجلباطل, بيعما اليسيرون ع  عمد نحو طريق ا

ظلت ع  طريق الحق بسبب تعصبها األعمنى فنان هى بهنا األمنر إلنى الحينرة       

                                                            

 .1/28الشهرس انخ, الملل والعحل,  ي1)

 .1/99الشريف الرضخ, نهج البالغ ,؛ 2/120 واألد , اللغ  فخ الكامل المبرد, ي2)
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ق ا  الف   اليانين    )عليه السالمي, وقطعًا فالمراد م  كالم اإلمام علخ ي1)والضال 

ه لق نا  الف ن    الم ميل  بمعاوي  وأهل الشام أواًل ثم بعد الفراغ م  أمرها ال وجن 

أمينر المنؤمعي  )علينه    , وأخيرًا فأن المالث  م  كلمن   ي2)ي الخوارجاألولى أ

ه, أمنا أتبناع معاوين ,    الخوارج كانوا يطلبون الحق فأخطناؤ السابق  أن  السالمي

هو الفرق بيعهمنا, والحقيقن     فكانوا يلهيون ورام الباطل ع  قصد وعمد, وهذا

مجابهن  الفرقن     ن فخ كل تمان ومكان, ويجنب ان هاتي  الف  ي  موجودتهعا أ

ألن وجودها يمينل تهديندًا مباشنر     ؛الياني  بكل الوسائل الم اث  للقضام عليها

لبيض  اإلسالم ووجوده, بيعما الف   األولى تعد أخطنر علنى اإلسنالم, ويمكن      

اث وامها م  خال  الوع  واإلرشاد, لهداي ها لطرق الحق, وهذا ما فعلنه أمينر   

ن كنالم اإلمنام معهنم    إإذ  ؛معركن  العهنروان  المؤمعي  بعفسه مع الخوارج فنخ  

بينر منعهم, ورجنوعهم للطرينق     ووعيه لهم أسهم بشكل كبير فخ توب  عدد ك

أن عندد الخنوارج النذي  تراجعنوا     إلى , إذ تشير الروايا  ال اريخي  ي3)القويم

وعادوا ع  طريق الضال  ثمانين  آالف شنخص, بيعمنا النذي  رفضنوا ال وبن        

 .ي4)بع  آالف ق ل أغلبهم فخ العهروانم هم أروالعودة لطاع  قائده

هخ أن كالم اإلمام علخ ب  ابخ  ,فخ نهج البالغ  ذكر وهعال  ثقيق  مهم  

لم يق صر على خطب  أو خطب ي  أو ث ى ثالث , بنل   همعع )عليه السالميطالب 

                                                            

 .3/6ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي1)

 .1/278شرح نهج البالغ , اب  مييم البحرانخ,  ي2)

 .3/10ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي3)

 .360/ 2المسعودي, مروج الذهب,  ي4)
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 ؛خطب  ذكر فيها الخوارج فخ نهج البالغ  ةام د ليصل إلى أكير م  ثمانخ عشر

إذ كان يبي  ثقيق  هؤالم القوم واألسبا  الحقيقي  ال خ دع ه إلنى ق نالهم؛ ألن   

؛ ألنهنم  أوا ي نرددون فنخ ق نا  هنؤالم القنوم     اإلسالم بد وضعيفبعض األفراد 

إذ كنان   ؛السنيما قنرامة القنرآن والصنالة     ,ألنهم كانوا كييري العبادة ؛نومسلم

ن ابن   أ, فقند ذكنر   ي1)إال صنباثاً الرجل معهم يبدأ صالته لياًل وال يع هخ معهنا  

رأى منعهم   ,)عليه السالميعباس ثيعما ذهب إليهم رسواًل م  قبل اإلمام علخ 

, ومع ذلن   ي2) جباهًا قرث  لطو  السجود, وأيدي كيفعا  اإلبل, قمصًا مرثض

لم يكونوا قد اتخذوا طريق اهلل بل أغواهم الشيطان وسقطوا فنخ ثبائلنه وقند    

 .ي3)ودنياهمأضاعوا بذل  ديعهم 

 

                                                            

 .301هن, 1396الهاشمخ, علخ ب  الحسي , وقع  العهروان, مؤسس  المفيد, لبعان,  ي1)

قمصًا مرثض : وهخ م  رخص اليو , أي معع غسله فهو رخيص ومرثوض, والمرثاض خشنب    ي2)

مي, القناموس  1405هنن/  807الفيروتآبادي, مجند الندي  محمند )      بها اليو  والمغ سل, يعير: يضر

 .2/331, هن1433المحيط, تحقيق: إبراهيم شمس الدي , األعلمخ للمطبوعا , لبعان, 

 .1/233اب  عبد رب , العقد الفريد,  ؛3/1132المبرد, الكامل,  ي3)
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 املبحث الثاني

 األخبار الغيبية عن الدولة األموية

 

 سيطرة األمويني علـى اخلالفة: -:أواًل

 ؛ إذكييرة هخ األخبار الغيبي  ال خ جام  فخ نهج البالغ  ع  الدول  األموين  

ععها أمير المنؤمعي  علنخ بن  أبنخ      ر بأخفاقت غيرها م  األخبار الغيبي  ال خ 

كنان فنخ بعنض     ه عليه السالم ن)عليه السالمي, وم  الجدير ذكره هعا أ طالب

خطبه يذكرهم باالسم أي كان يقو  بعخ أمين  وكنان يصنفهم بالف عن  العمينام      

لعل السبب فخ ذل  يعود لحجم الخطر الذي يميلنه األموينون علنى    ؛ الميلم 

الدي  اإلسنالمخ   تعاليم تاركي إذ إنهم أثيوا أعراف الجاهلي   ؛األم  اإلسالمي 

 .عبد اهللالرسل واألنبيام محمد ب  جام بها خاتم وما  حعيفال

منويي  علنى   ينذكر فيهنا سنيطرة األ    )عليه السنالمي وم  خطب  لإلمام علخ 

 الخالف  بعده فيقو :
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 فحيمنرا  ٍء شنريْ  تنرنْ  تنْ رَأُلونحي  اَل بحينردحهح  ننْف حري  الَّرذحي  َفرون  تنْفقحُدونحي َأْن َيْبلن َفاْسَأُلونحي»

 َيائحردحهنا و بحنناتحقحهنا َأْنبنْأُتُكْم ِإالَّ  حائنًة ُتضحلُّو  حائنًة تنْهدحي فحئنٍة تنْن اَلو َال َّاتنةح بنْيننو بنْيننُكْم

ِنطِّو ِرَكابحهنا ُ نناِخو سنائحقحهناو   نْوتًا  حْنُهْم ينُموُتو ،َيْتاًل َأْهعحهنا  حْن ُيْقتنُل  نْنو ِرحنالحهنا  ن

  حرنن  َكرثح،ٌ  َلرَأْطحنقن  َاْلُخُطروبح  ونحنروناِزبُ  َاْلرُأُ ورِ  َكحنائحُم بحُكْم ننزنَلْتو َفَقْدُتُمونحي َيْد َلْوو

 سنراقٍ  تنرنْ  شنرمَّحنتْ و حنرْحُبُكمْ  َيعَّصنْت ِإذنا ونذنلحَك ولح نؤَاْلمنْ   حنن َكثحٌ، َفشحلنو َال َّائحعح ن

 لحبنقحيَّرةح  َالعَّرمُ  ينْفتنحن حنتَّى تنَعْيُكْم َاْلبناَلءح َأيَّاين  نعنُم تنْ تنطحيُعونن يقًاضح تنَعْيُكْم َالدُّْنينا ضناَيتحو

 فحْتننررٌة َفِإنَّهنرا   ُأ نيَّرةَ  بننحرري فحْتننرةُ  تنَعرْيُكمْ  تحْنردحي  َاْلفحررتنِن َأْخرونفن  ِإنَّو َأاَل .... حرْنُكمْ   َاْلرَأْبحنارِ 

 َأْخَطرأَ و فحيهنرا  َأْبصنرحن   نرنْ  َاْلربناَلءُ  ونَأصنرابن  بنعحيَُّتهنرا  ونخنصَّْت ُخطَُّتهنا تنمَّْت ُ ْظعحمنٌة تنْميناُء

 َكالنَّرابح  بنْعردحي  ُسروءٍ  َأْربنرابن  َلُكرمْ  ُأ نيَّرةَ  بننحي َلتنجحُدّن َالعَّمح َاْيُمو ،تنْنهنا تنمحين  نْن َاْلبناَلُء

 بحُكرمْ  ينزناُلرونن  اَل دنرَّهنا تنْمننُعو بحِحْجعحهنا ي2)تنْزبحُنو بحيندحهنا تنْخبحُطو بحفحيهنا ي1)تنْعذحُي َالضَُّحوِس

 اَل حنتَّرى  بناَلُؤُهرمْ  ينرزنالُ  اَلو ،بحِهرمْ  ضنرائححٍ  َغْيرحن  َأْو َلُهرمْ  ننافحعًا ِإالَّ  حْنُكْم ينْتُحُكوا اَل حنتَّى

ِحبحمح  حْن َالصَّاححبحو رنبِّمح  حْن َاْلعنْبدح َكاْنتحصناِر ِإالَّ  حْنُهْم َأحندحُكْم احْنتحصناُر ينُكونن  تنِحُد ُ ْ تنْص

 تنَعررٌم اَلو ُهررد ى  نننرراُر فحيهنررا َلررْي ن جناهحعحيَّررًة يحَطعررًاو  نْخشحرريًَّة شنررْوهناءن فحْتننررُتُهْم تنَعررْيُكْم

 .ي3)«...ُيحنى

                                                            

 .394/ 12معيور, لسان العر , تعذم: تأكل بخفام وتعض. يعير: اب   ي1)

مي, الزاهند فنخ معنانخ    945هن/ 328تزب : تضر , يعير: اب  االنباري, ابو بكر محمد ب  القاسم )  ي2)

 .2/257هن, 1412كلما  العاس, تحقيق: ثاتم صالح الضام , مؤسس  الرسال , لبعان, 

؛ أبو نعيم االصنبهانخ,  160 -1/159الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ؛2/182 اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ, ي3)

, دار الك نا  العربنخ, لبعنان,    4مي, ثلي  االوليام وطبقا  االصفيام, ط1038هن/430)  عبد اهللاثمد ب  

 .68/ 1هن, 1405
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, ي1)هذه بعد انقضنام ثنر  العهنروان    )عليه السالمي خطب هقا  اإلمام علخ 

وهخ ما لنم يجنرؤ    «تنْفقحرُدونحي  َأْن َيْبلن َفاْسَأُلونحي»ويبدأ اإلمام خطب ه هذه بعبارة 

 الَ بَِييِدهِ  َنْفِايي  الَّيذِي  َفيوَ »فيقو :  لى قولها أثد غيره ثم يقسم )سالم اهلل عليهيع

أدل  واضح  علنى  وهذا كالم فيه  «َالاَّياَعةِ  بَيَْنو بَيَْنُكْم فِيمَا ءٍ َ ْي عَْن َتْاَأُلوِني

له ارتباط بمصادر الوثخ وقد اسن عد إلنى المندد     )عليه السالمي ًاعلي أن اإلمام

 ,)صلى اهلل عليه واله وسلميوالعلم المطلق م  خال  رسو  اهلل محمد  ,اإللهخ

هنذه اننه   أكد فنخ عبارتنه    )عليه السالمي با الحس أوالعجيب فخ األمر هعا أن 

وم  جانب  ,الحوادث القادم  إلى يوم القيام  م  جانب لن يخبر بكيس طيع أ

 آخر أشار إلى جزي ا  هذه الحوادث وتفاصيلها, األمر الذي ال ي يسر إال للعبخ

 .ي2)وم  يس قخ علومه ومعارفه معه )صلى اهلل عليه واله وسلمي

ٍََة عَْن الَ وَ» :أما العبارة أدلن  واضنح  بنأن ال     اففيه «مِاَئيةً  ُتِىيلُّ و مِاَئةً تَهْدِي فِ

بل يس طيع االخبار ع   ,يخبر ع  الجماعا  الكييرة والوقائع الخطيرة فحسب

ليم اإللهخ الذي علمه وببرك  ذل  ال ع ,صغائر الحوادث وكبارها على ثد سوام

 .ي3) له الرسو  )صلى اهلل عليه واله وسلمي

فنخ خطب نه إلنى مسنأل  مهمن       أمير المؤمعي  )عليه السالمي ثم يشير اإلمام 

                                                            

نخ, ؛ أبنو نعنيم االصنبها   2/182؛ اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ, 97سليم ب  قيس, ك ا  سليم ب  قيس,  ي1)

 .1/68ثلي  االوليام, 

 .2/225ال س ري, بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .2/55محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,  ي3)
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)صلوا  اهلل  ذكروهعا ي ،«األمور.. َكَراِئُه ِبُكْم َنَزَلْمو َفقَْدُتُموِني قَْد َلْو وَ» :وهخ

ن يرد على ما يدور فنخ  نخ ما دمت بيعكم فليس ألثد بعدي ألهم اسألو عليهي

سؤا , لتشجيعهم لوم  الواضح أن هذا الكالم  أذهانكم وثيعها سوف تعدمون,

,وأمنا  ي1)ليسن عدوا لهنا   ؛م  األتما  المرتقب )عليه السالمي ثم يحذرهم اإلمام 

إلى سنيطرة   ةشاراإلهعا ف «...سنراقٍ  تنْن شنمَّحنْتو حنْحُبُكْم َيعَّصنْت ِإذنا ونذنلحَك»قوله: 

مسوغ قنانونخ   غيربعخ أمي  على مقدرا  األم  اإلسالمي  وتفردها بالسلط  م  

وهخ عبارة  «ضحريقاً  تنَعْيُكْم َالدُّْنينا ونضناَيتح» :ثال  العاس بقولهويصف أو شرعخ, 

 .ي2)ال خ تصور م  خاللها ما سيفعله األمويون بالعاس, غاي  فخ البالغ 

)علينه السنالمي   فكالم اإلمام  «... حْنُكْم  َاْلَأْبحناِر لحبنقحيَّةح َالعَُّم حنتَّى ينْفتنحن» :أما قوله

 يح مل مععيي :

بنزوا  الدولن  األموين      )علينه السنالمي   ن يكون هو تعبؤ اإلمنام يمك  أ -1

 .ي3)لي عفس المسلمون الصعدام مع مجخم العباسيي  الذي  لم يش د عودهم بعد

الذي يقضخ على اليلنم  ي إشارة إلى قيام اإلمام المهدي )عجقد يكون   -2

 .ي4)قواعد العد  والقسط ويرسخ ,والجور

)عليه السنالمي  وقد ي بادر إلى الذه  سؤا  مهم وهو لماذا ثذر اإلمام علخ 

                                                            

 .5/189ال س ري, بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ ,  ي1)

 .4/139الشيراتي, نفحا  الوالي , ناصر  ي2)

 .4/139, المصدر نفسه ي3)

 .5/190بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ , ال س ري,  ي4)
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 م  ف ع  بعخ أمي ؟

كنان يندرك مندى خطنورة     )علينه السنالمي   وجوا  هذا السؤا  أن اإلمام 

كانت م  أعيم الف   ال خ عصفت بالمسلمي  معذ انبيناق   إذ ؛ثكوم  بعخ أمي 

ونصنرة   ,ال سلطو ,والغطرس  ,الدعوة اإلسالمي , ثيث تميز ثكمهم باالس بداد

, فأبو سفيان لم يدخر جهدًا فخ محارب  الدي   اإلسالمخ ي1)اليالم على الميلوم

ذ  خصوصنًا, ثينث بن   )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي    ورسو  اهلل محمد امً ع

غلنب الحنرو  ضند    أن أ إذ ؛سنالم م  اجل القضنام علنى اإل  قصارى جهده 

نه ثيعما ي أسلمي كانت م  تدبيره, وفخ ذل  ُرو)صلى اهلل عليه واله و الرسو 

وكان  ,ولخ الخالف  عيمان ب  ابخ عفان, اج مع بعو أمي  فخ داره فأغلقوا البا 

؟ قالوا: هل فيكم غيركم وسألهم: , فت إليهمثيعها أبو سفيان قد كف بصره فال

الذي يحلنف بنه    بعخ أمي  تلقفوها تلقف الكرة فو فقا  عبارته الشهيرة: )يا ,ال

, ي2)جع  وال ننار وال بعنث وال قيامن ي    أبو سفيان ما م  عذا  وال ثسا  وال

الحسني    اإلمام وهخ ذا  العبارة ال خ كررها معاوي  ثم أعادها يزيد على رأس

 )سالم اهلل عليهي.

 وهخ:إذن فالمعادل  واضح  

 .عدوه اللدود أبو سفيان )صلى اهلل عليه واله وسلميرسو  اهلل محمد أن  -1

 )عليه السالمي عدوه معاوي  ب  أبخ سفيان. اإلمام علخووصخ رسو  اهلل  -2

                                                            

 .5/191المصدر نفسه,  ي1)

 .1/310المسعودي, مروج الذهب,  ي2)
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 )عليه السالمي عدوه يزيد ب  معاوي . الحسي  وسبط الرسو  -3

واألمنوي عندام سنرمدي عندام اإليمنان       الهاشنمخ إذن فالعدام بي  البينت  

 م الخير والشر عدام الحق والباطل.وعدا ,والكفر

نجند فنخ قسنمها الينانخ إشنارة       )عليه السنالمي  وبالعودة إلى خطب  اإلمام

خاص  ف ع  بعخ أمي  وال خ يذكرها باالسم ويحذر العاس م  , لف  إلى اواضح  

 فيقو : ي1)خطورتها

 «...تنْميناُء فحْتننٌة َفِإنَّهنا ُأ نيََّة بننحي فحْتننُة تنَعْيُكْم تحْندحي َاْلفحتنِن َأْخونفن ونِإنَّ َأاَل»

أمامها قنيم ومفناهيم    ألنها ال تبقى ؛بالعميام )عليه السالميوقد شبهها اإلمام 

االل فنا  إلنى سنوابقهم ومنواقفهم,      غيريل, بحيث ت جاوت األشخاص م  وم

فقد كانوا كذل  ثيث أعيد  أعنراف   ,السالمي)عليه وفعاًل صدق اإلمام علخ 

الجاهلي  فخ عهدهم, وتمكن  رجنالهم من  ال سنلط علنى رقنا  المسنلمي         

ومارسوا أبشع أنواع النبطش وال عنذيب بحنق     ,واشغا  مواقع مهم  فخ الدول 

 .ي2)أول   الذي  عارضوا هذه الدول 

العامن   فيصنف ثكوم هنا ب   ف عن  بعنخ أمين     لنى ع )عليه السنالمي ثم ي كلم 

ال خ يخضع لها الجميع وتكون عادل  م  ثيث توتينع ظلمهنا علنى    والشامل  

ثقيق  مهم  هخ أن الذي كان  فيكشف ,ثم ي طرق ل ل  الف ع  ,العاس بال ساوي

فخ تل  الف ع  ووقف بوجهها, شمله ذل  البالم, بيعمنا يسنلم من  كنان     بصيًر 

                                                            

 .2/252ال س ري, بهج الصباغ , و ي1)

 .4/142ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)
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 .ي1) كافً القوم  ,ثار هذه الف ع آأعمى, بحيث س شمل 

 ال نخ  الف عن   ل أكيند وجنود   «ُخطَُّتهنرا  تنمَّرتْ »: هم هوماإلمام إلى أمر  أشارثم 

بيعمنا يكنون الجهنا  من  عنديمخ الشنعور        ,سوف تطا  المنؤمعي  األشندام  

مولي  أمرهنا  إلنى شن  , وهنخ أيضنًا إشنارة    ي2)بالمسؤولي  فخ أمان من  بالئهنا  

, ثنم  ي3)ألنهنا اغ صنا  لحقهنم    )عليهم السالمي؛ واخ صاص بالئها بأهل البيت

 ف ع  بعخ أمي  تل  بال خصيص فيقو : لىع )عليه السالميي كلم اإلمام علخ 

 «...بنْعدحي ُسوٍء َأْربنابن َلُكْم ُأ نيََّة بننحي َلتنجحُدنَّ َالعَّمح ونَاْيُم»

فبعند أن   ,هذا بالغ  وتشبيه غاي  فخ الروع  )عليه السالمي وفخ كالم اإلمام

)علينه   اإلمام يذكرن بعخ أمي  سيكونون أربابكم بعدي, ثم يقسم باهلل يخبرهم أ

ليصنل   ,ب شبيههم بالعاق  ال خ يس فيد صاثبها م  لبعها, وركوبها السالمي ثالهم

أن اإلنسان يع ير م  الحكوم  أن تساعده وتحنل   و ,ي4)إلى المكان الذي يريد

, بعكس ثكام بعخ أمي  الذي  كان ديندنهم  مشاكله وان تكون سعده فخ الحياة

وتحقيق المعافع الشخصي  على ثسنا  مصنالح العناس,     ,الحفاظ على السلط 

لنذل  ينذكر    ؛صنحيح  ال تقبنل الشن     )علينه السنالمي   كانت نبومة اإلمام لذا

إذ كان يرى م  خال  بصيرته الياقب  كل تل  األثداث وعيم البالم الشيراتي 

                                                            

 .2/316المحمودي, نهج السعادة,  ي1)

 .3/253ال س ري, بهج الصباغ ,  ي2)

 .2/85البحرانخ, شرح نهج البالغ , اب  مييم  ي3)

 .4/253اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي4)
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 .ي1)  على المسلمي الذي جع ه هذه الف 

ضم هذه الف ع  ال يسع العاس إال نه فخ خأإلى ثم يشير اإلمام )عليه السالمي 

ألنه ال يوجد م  يسمع شنكواهم, في جهنوا    ؛ن يشكوا ذل  اليلم إلى أنفسهمأ

 :للشكوى م  هذا اليلم ألنفسهم, ثم يقو 

 «... حْنُهْم َأحندحُكْم احْنتحصناُر ينُكونن اَل حنتَّى بناَلُؤُهْم ينزناُل وناَل»

وفخ هذا الكالم إشارة إلى تل  السلط  الجائرة ال خ تقطع ألس  دعاة الحنق  

تقوم بمحاصرة العلمام وتعز النذليل وتنذ  العزينز, ثنم يقنوم اإلمنام        ؛ إذكاف 

 :فيقو  ,بإعطام أدق ال فاصيل والجزئيا  ل ل  الف ع 

 «... نْخشحيًَّة شنْوهناءن فحْتننُتُهْم تنَعْيُكْم تنِحُد»

 قد رسم بهذه الخصائص )عليه السالمي وم  خال  هذا الكالم يكون اإلمام

وكأنه كان قد عاش  هاوأوضاعالصورة القاتم  ليروف ثكوم  بعخ أمي   مالمح

ورآهنا بنأم    هنني 132- 40) ت  ال سنعي  عامناً  تل  المدة الميلم  ال نخ جناو  

طائف  م  العاس كعبيد, كذل  ذكر  , وقد رّوي أن بعخ أمي  كانت تعاملي2)هيعيع

ويقولنون فنروا من      ,أنهم كانوا يأخذون الجزي  مم  أسنلم من  أهنل الذمن     

خ أععناق المسنلمي    وكانوا يخ منون فن   ,الجزي , ويأخذون الصدق  م  الخيل

 .ي3)توسم الخيل ميلما

                                                            

 .4/143نفحا  الوالي ,  ي1)

 .4/253اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .4/254المصدر نفسه,  ي3)
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ألمويي  وقد تطرق فيها ل سلط ا )عليه السالميوفخ خطب  ثاني  لإلمام علخ 

بعد تمرد جيشه على أوامره ثيعما طلب  لحكم,  ذكرها )عليه السالميعلى ا

 :, وجام فيهاي1)أهل الشام بعد فراغه م  العهروانمعه االس عداد لمواجه  

 َطِحيقحمح  نجناِز تنَعى بحاْلمحْحصنادح َلُم ونُهون َأْخُذُه ينُفوتن َفَعْن َالظَّالحمن َأْ هنلن ونَلئحْن»

 َاْلَقْوُي هنُؤاَلءح َلينْظهنحننَّ بحيندحهح ننْف حي ونَالَّذحي َأ نا ِريقحمح ,ي3) ن ناِغ  حْن ي2)َالشَّجنا ونبحمنْوضحِع

ِن(ِّ َأْوَلى لحَأنَُّهْم َلْي ن تنَعْيُكْم  صناححبحِهْم بناطحِل ِإَلى لحِإْسحناتحِهْم ونَلكحْن ، حْنُكْم بحاْل

ِنتح ونَلَقْد حنقِّي تنْن ونِإْبَطائحُكْم ُِْتو ُرتناتحهنا ُظْعمن تنخناُف َاْلُأ نُم َأْصبن  ُظْعمن َأخناُف َأْصبن

 .ي4)«...رنتحيَّتحي

فخ خطب ه هذه إلى ثقيقن  مهمن  وهنخ أن    )عليه السالمي  اإلمام علخ أشار

؛ ألنه له بالمرصناد,  لزم  ال يععخ خالصه م  عذا  اهللإمها  اليالم لمدة م  ا

قلو  أتباعه بسبب إمهنا  اهلل لهنؤالم الينالمي ,    محذرًا م  تسر  الش  إلى 

وأهل الشام, ثم يع قل اإلمنام فنخ ثديينه إلنى ثقيقن        ,والمقصود بهم معاوي 

 قائاًل: ,وهخ ال عبؤ بمصير هؤالم القوم إتام عدوهم الطامع ,مهم 

                                                            

 .1/822الزمخشري, ربيع األبرار,  ؛2/68الجاث , البيان وال بيي ,  ي1)

الفيروتآبادي,  القناموس المحنيط,    :الشجا: ما يع رض فخ فم اإلنسان م  العيام وما شابه ذل , يعير ي2)

 .807ص

مي, 1066 -هنن 458ابن  سنيدة, علنخ بن  إسنماعيل )        :مساغ: هو الشخم الذي يسهل شربه, يعير ي3)

 .1/411هن, 1394المحكم والمحيط األعيم, مطبع  إثيام ال راث العربخ, لبعان, 

اب  ق يبن , اإلمامن  والسياسن ,     ؛2/68الجاث , البيان وال بيي ,  ؛1/164الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي4)

 .1/822الزمخشري, ربيع األبرار,  ؛156-157
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 «...تنَعْيُكْم َاْلَقْوُي هنُؤاَلءح َلينْظهنحننَّ بحيندحهح ننْف حي ونَالَّذحي َأ نا»

فقد تسلط أهل الشام على مقاليند الدولن  اإلسنالمي ,     وهذه نبومة تحققت؛

ن هذا سنيكون مصنير   ذل  م  خال  بيان أإلى )عليه السالمي  وقد أشار اإلمام

بل هم علنى باطنل    ,أتباعه آخر األمر, وال يكون ذل  ألن أهل الشام على ثق

طاع  عمينام لسنيدهم   ن ووعلى الرغم م  ذل  فهم عاقدون العزم عليه ومطيع

فعلى الرغم م  كونهم على ثق إال أنهم  )عليه السالميمعاوي , أما أتباع اإلمام 

 .ي1)ضعفام خانعي  ال يطيعون قائدهمكانوا 

 :إلى مسأل  مهم  وهخ )عليه السالميثم أشار اإلمام علخ 

ِنتح ونَلَقْد» ُِْتو ُرتناتحهنا ُظْعمن تنخناُف َاْلُأ نُم َأْصبن  .«رنتحيَّتحي ُظْعمن َأخناُف َأْصبن

 )علينه السنالمي  لعل الذي يعير إلى هذا الكالم يجد أن ثكم اإلمنام علنخ   

ومدة خالف ه كانت قم  الديمقراطي , وقد كان ذل  قبل منا يقنار  من  ألنف     

وأربعمائ  سع , بيعما نجد المعيما  الدولين  بمخ لنف مسنمياتها وجعسنياتها     

)عليه المبادئ ال خ طبقها علخ ب  أبخ طالب  تطالب فخ هذا العصر ب طبيق تل 

يشنير من  خنال  كالمنه إلنى       )عليه السالمي معذ ذل  الوقت, واإلمام السالمي

لمسن بدة, بحينث   اليلم والجور الذي تالقيه األمم والشعو  من  ثكوماتهنا ا  

ألنه كان  لديه أن هذه المسال  مقلوب أصبح هذا األمر طبعيًا, وهعا يوضح اإلمام 

ثنم يعبنه   ثال  م  القلق واالضطرا , م  كيرة غدر أتباعه ومكائندهم,   يعيش

سهاًل للطغناة والينالمي  منا لنم يغينروا       لى أنهم سوف يكونون صيًدأتباعه ع
                                                            

 .2/448المحمودي, نهج السعادة,  ي1)
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ن وأذاقوهم أنواع العنذا   وثالهم وفعاًل فقد ثدث ذل  وتسلط عليهم األموي

 .ي1)واليلم

وفيها ي حدث أيضنًا عن     )عليه السالميوفخ خطب  أخرى لإلمام علخ  

 :ثكم األمويي  وفيها يقو 

ِنحَّ ًا لحعَّمح يندنُتوا اَل حنتَّى ينزناُلونن اَل» ِنعُّوُه ِإالَّ ُ   اَل ونحنتَّرى  حنعُّروهُ  ِإالَّ تنْقرداً  وناَل احْستن

 .ي4)«رنْتيحِهْم ُسوُء بحمح ونننبنا ُظْعُمُهْم دنخنَعُم ِإالَّ ي3)ونبنٍح وناَل ي2) ندنٍر بنْيُت ينْبَقى

وهذه خطب  أخرى وقد ثملت الخبر الغيبخ نفسنه عن  مجنخم األمنويي      

 :اإلمنام عنعهم   ؛ وهذا ما قالهللحكم وتسلطهم على رقا  العاس وظلمهم لهم 

ِنحَّ ًااَل يرتكون  أَلنَُّهْم»  «احرتكبوه ِإالَّ ُ 

 ,على اخ الف أشنكالها  هاجميعثم يدخل ظلمهم هذا إلى بيو  المسلمي  

وكنالم اإلمنام هنذا يعكنس شنمولي  اليلنم النذي مارسنه          ,وأماكعها ,وألوانها

بشأن تل   )عليه السالمي االمام علخن, وفعاًل كشفت األيام صدق كالم واألموي

  لعمسي   ال خ لم تدخر جهدًا فخ سبيل ترسني  دعنائم سنلط ها مسن     الالدول  

وملنئ السنجون بنالمؤمعي      ,وسنف  الندمام   ,والععنف  ,بذل  سياسن  النبطش  

                                                            

 .4/187نفحا  الوالي ,  الشيراتي,ناصر  ي1)

 .2/119ما سواهما, يعير: الفراهيدي, العي , مدر: وهخ البيو  المبعي  م  الطو  والحجر و ي2)

وبٍر: وهو صوف العاق  والمراد به هعا بيت الوبر أي الخيام, يعير: اب  األثير الجزري, غريب الحديث,  ي3)

5/311. 

 .157؛ المفيد, اإلرشاد, 1/166الشريف الرضخ, نهج البالغ , ؛158 والسياس , اإلمام  ق يب , اب  ي4)
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 .ي1)األبريام

وهو ي كلم فيها ع  ثا   )عليه السالميوفخ خطب  أخرى لإلمام علخ 

ويحذرهم م  أخطار المس قبل المحدق  بهم إذا بقوا على ثالهم  ,أتباعه

 :والسيما تحذيره لهم م  األمويي  وما سيفعلوه بهم وفيها يقو  اإلمام

 ُتجَّارًاو صناَلٍ  بحاَل ونُن َّاكًا َأْشبناٍ  بحاَل َأْروناحًاو َأْروناٍ  بحاَل َأْشبناحًا َأرناُكْم لحي  نا»

 بنْكمناءن وننناطحَقًة صنمَّاءن ونسنا حعنًة تنْميناءن وننناظححنًب ُغيَّبًا ونُشُهودًا ُنوَّ ًا ونَأْيَقاظًا َأْربناٍ  بحاَل

 ونتنْخبحُطُكْم ي2)بحصناتحهنا تنكحيُعُكْم بحُشعنبحهنا ونتنَفحََّيْت بحهناُيْط تنَعى َيا نْت َيْد ضناَلَلًة رنَأْيُت

 ي4)ُثَفاَلٌة ِإالَّ  حْنُكْم ينْو نئحٍذ ينْبَقى َفاَل َالضِّعَّةح تنَعى َيائحٌم َاْلمحعَّةح  حنن خناِرٌج َيائحُدهنا ي3)بحبناتحهنا

 دنْوسن ونتنُدوُسُكْم ي6)َاْلَأدحيِم تنْحَك تنْعُحُكُكْم ي5)َاْلعحْكِم َكُنَفاضنةح ُنَفاضنٌة َأْو َاْلقحْدِر َكُثَفاَلةح

ِنصحيدح ِنبََّة َالطَّْيِح احْستحْخاَلثن بنْينحُكُم  حْن َاْلُمْؤ حنن ونتنْ تنْخعحُص َاْل  بنْيِن  حْن َاْلبنطحيننَة َاْل

ِنبِّ هنِزيِل  .ي7)«...َاْل

                                                            

 .4/289الغدير, األميعخ,  ي1)

 :بصاعها: أي تعمل بكم أي شخم تشام وتقا  أيضًا ع  سنوق اإلبنل ومععنى الصناع الرجنل, يعينر       ي2)

 .1/334األتهري, تهذيب اللغ , 

مي, 1003هنت/  393الجنوهري, إسنماعيل بن  ثمناد,)       :بباعها: الباع هو قدر مند اليندي , يعينر    ي3)

 .58هن, ج, 1406, دار العلم للماليي , 4الصحاح فخ اللغ , تحقيق: أثمد عبد الغفور العطار, ط

الصناثب بن  عبناد, أبنو القاسنم إسنماعيل,        :ُثفال : هخ الشخم النذي يسن قر أسنفل القندر, يعينر      ي4)

 .2/412وتارة اليقاف  والفعون, العراق, د.  , مي, المحيط فخ اللغ , مطبع  995 -هن385) 

 .12/415اب  معيور, لسان العر ,  :العكم: المكان الذي تضع فيه المرأة ثاجياتها, يعير ي5)

 .1/202الزبيدي, تاج العروس,  :األديم: الجلد المدبوغ, يعير ي6)

 .554-1/553؛ الزمخشري, ربيع األبرار, 181-1/180الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي7)



150   

 

 

ويحذرهم م   ,أتباعه فخ هذه الخطب  )عليه السالمي يخاطب أمير المؤمعي 

وم  ثجم األهوا  القادم  إليهم, إذا لم يعيروا ثالهم هذا  ,المس قبل القريب

أمي  وتسلطهم عليهم فخ قادم  وويبي  لهم راي  اليال  القادم  إليهم وهخ بع

لكخ ي أهب العاس لهذه الف ع  ومحاول   ؛األيام, وتحذير اإلمام ألتباعه جام

م  أضرارها الجسيم  وخسائرها الفادث , كذل  وضح اإلمام لهم أن لل قليل 

يمك   راي  اليال  س كون ثاب   وراسخ  بأيدي أربا  السوم م  بعخ أمي  وال

, ثم يبي  أمير ي1)ى الرغم م  تفرق فروع هذه الراي اإلطاث  بها بسهول  عل

وتفردها ب وتيع  سيطرة هذه الطغم  على مقدرا  األم )عليه السالمي المؤمعي  

 :)عليه السالمي العطام على وفق أهوائها الشخصي , وبعدها يقو  اإلمام

 «َالضِّعَّة تنَعى َيائحٌم َاْلمحعَّةح  حنن خناِرٌج َيائحُدهنا»

ثكام بعخ أمي  ونهجهم طريق الضال  ليكون  كّلوهذه العبارة تشير إلى 

وخروجهم ع  طريق الحق  ,وطريق  ثكمهم للبالد اإلسالمي  ,أساسًا لعملهم

 :عه بقولهاأتب )عليه السالمي, ثم يخاطب اإلمام علخ ي2)وشرع اهلل

 «...ُثَفاَلٌة ِإالَّ  حْنُكْم ينْو نئحٍذ ينْبَقى َفاَل»

ن الحكام األمويي  هؤالم ل  يعجو م  بطشهم وهذا الخطا  مععاه أ

الطيور تل قط  ميلماوظلمهم إال القل  القليل  م  المؤمعي  بحيث ي فوقوا عليكم 

                                                            

اهلل, معهاج البراع  فخ شرح نهج البالغ , تحقينق: علنخ عاشنور, دار إثينام ال نراث       يببالخوئخ, ث ي1)

 .266-1/265هن, 1422العربخ, لبعان, 

 .4/340الشيراتي, نفحا  الوالي , ناصر  ي2)
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 .ي1)الحبو  القوي  م  الضعيف 

 :معاوية بن أبي سفيــان -:ثانيًا

ذكر صنفاته   إذ ؛إلى معاوي  فخ نهج البالغ  )عليه السالميتطرق اإلمام علخ 

وما سيفعله بعده وكيف سيغلب على الحكم وي سلط على رقنا  العناس من     

ذكر اسمه الصريح, وقد اتفق أغلب ُشراح نهج البالغ  ان هذا الرجل الذي  غير

, وقد جام فخ خطب  اإلمام علخ ي2)م بصفاته هو معاوي  ب  أبخ سفيانذكره اإلما

 :)عليه السالمي

  نرا  ينْأُكرلُ  ي4)َاْلربنْطنِ  ُ ْندنححُ( َاْلُبْعُعوِي رنْحُب رنُجٌل بنْعدحي تنَعْيُكْم ي3)سنينْظهنُح ِإنَُّم َأ نا»

  حنِّري  ونَاْلبنرحناءنبح  بح نربِّي  سنرينْأُ ُحُكمْ  ونِإنَّرمُ  َأاَل تنْقُتُعوُه ونَلْن َفاْيُتُعوُه ينجحُد اَل  نا ونينْطُعُب ينجحُد

 َفرِإنِّي  نِّري  ح تنتنبنرحَُّءوا  َفرالَ  َاْلبنرحناءنبُ  ونَأ َّرا  ننجنرابٌ  ونَلُكرمْ  زنَكرابٌ  لحري  َفِإنَُّم َفُ بُّونحي َال َّبُّ َفَأ َّا

 .ي5)«ونَاْلِهْجحنبح َاْلِإميناِن ِإَلى ونسنبنْقُت َاْلفحْطحنبح تنَعى ُولحْدُت

النذي تعبنأ اإلمنام     ,م  هو هذا الرجل :در إلى الذه  هووالسؤا  الذي ي با

                                                            

 .1/72محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,  ي1)

اب  أبخ الحديند, شنرح نهنج     ,1/105الراوندي, معهاج البراع ,  ,1/179 البيهقخ, معارج نهج البالغ ,ي2)

محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغن ,   ,1/99اب  مييم البحرانخ, شرح نهج البالغ ,  ,1/175البالغ , 

 .1/208محمد مهدي شمس الدي , دراسا  فخ نهج البالغ ,  ,1/3-8

 .2/5عبا  الزاخر, سييهر: سيغلب, وسيكشف, الصاغانخ, ال ي3)

عييم البط  بالرتة كأنه لعيمه معدلق م  بدنه يكاد يبي  ععه, يعير: اب  دريد, جمهرة  :معدثق البط  ي4)

 .2/630الزبيدي, تاج العروس,  ,3/445اللغ , 

الحناكم العيسنابوري,    ؛97-1/96نهنج البالغن ,    الشريف الرضنخ, ؛2/119 األشراف, أنسا  البالذري,ي5)

 .2/385المس درك, 
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وف ييهنر أي  ولم يقل بوجوده وخروجه, مما يععخ أنه موجود وسن  ؟بيهوره

 .ي1)سيغلب على الحكم بعدي

وقد ذهب اب  أبخ الحديد إلى القو  أن هذا الرجل الذي ذكره اإلمنام هنو   

تعنم بعنض العناس أننه تيناد بن  أبينه أو         ميلمامعاوي  ب  ابخ سفيان وليس 

وكنان   ,وكينرة األكنل   ,الحجاج واألرجح أنه معاوي ؛ ألنه كان موصوفًا بنالعهم 

 .ي2)عًا يقعد بطعه إذا جلس على فخذيهبطي

)صنلى  سمعت رسنو  اهلل   :الجاث  أن أبا ذر قا  لمعاوي وفخ رواي  نقلها 

 :قا  اهلل عليه واله وسلمي

إذا ولرري األ ررة األترر  الواسررع البععرروي الررذي يأكررل وال يشرربع فعتأخررذ األ ررة    »

)صلى اهلل عليه واله وسلمي بحق معاوي   وفخ قو  آخر للرسو  .ي3)«حذرها  نم

 أنه قا :

 .ي4)«فايتعوه، أو فأضحبوا تنقمإذا رأيتم  عاوية تعى  ن ي »

وتشابهها م  ثيث المععنى  )صلى اهلل عليه واله وسلمي وكلما  رسو  اهلل 

ن الرجنل المشنار   الدالئل علنى أ  فيه أشهر )عليه السالميمع خطب  اإلمام علخ 

                                                            

 .1/341الخوئخ, معهاج البالغ ,  ي1)

 .1/176اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .177المصدر نفسه,  ي3)

صفي , تحقينق: عبند السنالم هنارون,      مي, وقع 827 -هن212نصر ب  مزاثم, ب  سيار المعقري )  ي4)

؛ اب  ثجنر العسنقالنخ, تهنذيب     456المحب الطبري, المس رشد, ؛ 216هن, 1382مطبع  المدنخ, مصر, 

 .5/110ال هذيب, 
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سواه, كذل  ت جلى ثقيق  تاريخين  غاين     غيرإليه فخ هذه الخطب  معاوي  م  

)علينه  فخ األهمي  أن معاوي  هو أو  م  أمر بسب اإلمام علخ ب  أبخ طالنب  

إذ أمر العاس بالعراق والشنام وغيرهمنا بسنب اإلمنام والبنرامة معنه,        ,السالمي

وخطب بذل  على معنابر المسنلمي  وصنار ذلن  ُسنع  أينام األمنويي , وقند         

هنن ثيعمنا تنولى    99سي   ال خ أوجدها معاوي  ث ى سع  ع  الاس مر  تل  الس

 .ي1)ب  العزيز وأمر بمعع تل  السع  الخالف  عمر

 فقد بدأ كالمه بالقو : )عليه السالميوبالعودة لشرح خطب  اإلمام 

 «َاْلبنْطِن ُ ْندنححُ( َاْلُبْعُعوِي رنْحُب رنُجٌل بنْعدحي تنَعْيُكْم سنينْظهنُح ِإنَُّم َأ نا»

فهذا الكالم مععاه أنه معاوي  سيغلب عليكم أي سوف يس ولخ على مقاليند  

السلط  وقد وصفه اإلمام برثب البلعوم أي بلعومه واسنع ويأكنل وال يشنبع,    

وفعاًل كان كذل  فهعاك روايا  تشير إلى كيرة أكله وعدم شبعه بسبب دعنوى  

)صنلى اهلل  سنو   إذ روي أن الر ,علينه  )صلى اهلل عليه واله وسنلمي رسو  اهلل 

 :أرسل عليه ثالث مرا  وهو يأكل فقا  فخ اليالي  عليه واله وسلمي

 .ي2)«ال أشبع اهلل بطنم أبدًا»

وقد ورد فخ األخبار أن معاوي  لم يشبع بعدها أبدًا فكلمنا كنان ينؤتى لنه     

)واهلل ما شبعت ولكن  كلنت    :بالطعام فيأكل وال يشبع وقا  فيها قول ه الشهيرة

                                                            

 .1/177اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي1)

مي, تهنذيب الكمنا  فنخ أسنمام     1341-هنن 742المزي, جما  الدي  يوسف ب  عبد النرثم , )    ي2)

 .1/338هن, 1406, تحقيق: بشار عواد محس , مؤسس  الرسال , لبعان, 4الرجا ,ط
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ين   عن  معاو  )صلى اهلل عليه والنه وسنلمي  , وم  كلما  رسو  اهلل ي1)أسعانخي

 :قا  اهلل رسو ن فهعاك ثديث رواه أنس ب  مل , أ

سرريظهح تعررى النرراس رجررل  ررن أ رريت تظرريم ال رر،ب واسررع البععرروي يأكررل وال  »

 .ي2)«يشبع، حيمل وزر الثقع  يطعب ام ارب يو ًا، فإذا أدركتموه فابقحوا بطنم

 :)صلى اهلل عليه واله وسلميوفخ ثديث آخر قا  الرسو  

 .ي3)« عاوية تعى  ن ي فايتعوه إذا رأيتم»

م وافنق   )صنلى اهلل علينه والنه وسنلمي    كالم رسو  اهلل أن وم  هعا ي ضح 

البلعوم فخ ظهور الرجل واسع  )عليه السالميبشكل مطلق مع كالم اإلمام علخ 

 .ي4)وهو معاوي  ب  أبخ سفيان

علنى معاوين     )عليه السنالمي  وم  الصفا  األخرى ال خ أطلقها اإلمام علخ

هخ )معدثق البط ي أي بطعه واسع كانت تطرح إلى الخارج لكبر ثجمها,  ثم 

)اق لوه ول  تق لوهي وكنالم اإلمنام هنذا قطعنًا      :يخاطب اإلمام أتباعه بقوله لهم

عنعهم من  ضنعف    أهل العراق, وكان على علم أنهم مع منا عنرف   إلى موجه 

نهم غير قادري  على مجرد إوخعوع وخضوع غير قادري  على ق ل معاوي  بل 

                                                            

 .1/183ابو الفدام, المخ صر فخ أخبار البشر,  ؛8/187الطبري, تاري  الرسل والملوك,  ي1)

 .1/179اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ؛1/184الخوارتمخ, مق ل الحسي ,  ي2)

مي, المجنروثي  من  المحندثي     965-هنن 354اب  ثبان البس خ, محمد بن  اثمند بن  معناذ, )       ي3)

اب  عدي, الكامنل فنخ    ؛1/175والضعفام والم روكي , تحقيق: محمود إبراهيم, دار الصميعخ, السعودي , 

 .2/146ضعفام الرجا , 

 .2/307مجمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,/  ي4)
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إطالقنه الحكنم   ى لن ا )عليه السنالمي  ال فكير بذل , أما السبب الذي دعا اإلمام

بهدر دم معاوي , فهو بسبب الفساد الذي أشاعه بني  المسنلمي  وسنلبه ألمن      

سنالمخ  ال خ شنقت وثندة الصنف اإل   البالد اإلسالمي , فضاًل ع  إثارته الف   

 .ي1)وسفكت فيها الدمام الكييرة

فخ خطب ه إلى جنزم مهنم    ثم يع قل اإلمام علخ ب  ابخ طالب )عليه السالمي

 فيقو : ,فيها

 ونَلُكرمْ  زنَكرابٌ  لحري  َفِإنَّرمُ  َفُ ربُّونحي  َال َّبُّ َفَأ َّا  حنِّي ونَاْلبنحناءنبح بح نبِّي سنينْأُ ُحُكْم ونِإنَُّم َأاَل»

 َاْلِإمينرانِ  ِإَلرى  ونسنربنْقتُ  َاْلفحْطرحنبح  تنَعرى  ُولحرْدتُ  َفرِإنِّي   حنِّري  تنتنبنرحَُّءوا  َفرالَ  َاْلبنحناءنُب ونَأ َّا ننجناٌب

 .«ونَاْلِهْجحنبح

خبر غيبخ وهنو البدعن  ال نخ     م اإلمام هذا يحمل معانخ عييم : األو الوك

 :)صلى اهلل عليه واله وسلميجام بها معاوي  م جاهاًل قو  رسو  اهلل 

 .ي2)« ن سب تعيًا فقد سبن»

وقيام معاوي  بفعل ه تل  يكشف ع  ثقده وضغيع ه ألمير المنؤمعي  علنخ    

علنم وفضنائل   الوتجاهله لما يملكنه اإلمنام من      ,)عليه السالمي ب  أبخ طالب

 )صنلى اهلل علينه والنه وسنلمي    تعاطح ععان السمام, وقد صرح بها رسنو  اهلل  

)علينه  ن أوامنر سنب اإلمنام علنخ     القاصخ والدانخ, ويعقل ال اري  أ وسمع بها

وفنخ   ,ال خ صدر  م  معاوي  التباعنه, كاننت تجنري علنى المعنابر      السالمي
                                                            

 .1/177الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ناصر ي1)

 .249المحب الطبري, الرياض العضرة,  ؛6/323اثمد ب  ثعبل, مسعد أثمد,  ي2)
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خطب صالة الجمع  ث ى قا  قائلهم: )وخير ما نخ  م بنه خطب عنا سنب أبنخ     

ن ه, فمنا  , وقد ظ  معاوي  بفعل ه تل  يس طيع الحط م  شأن علخ ومكايترا 

تاده ذل  إال شموخًا ورفع , وما تاد معاوين  إال انحطاطنًا ودننوًا, وكنأن أمينر      

ترمنى بالحجنارة تسناقط ثمنرًا     كالشجرة الميمرة كلما  )عليه السالميالمؤمعي  

 طيبًا.

والسؤا  الذي يطرح نفسه هعا هو, هل تمك  معاوي  بفعل ه م  الحط من   

 )عليه السالمي؟شأن اإلمام علخ 

؟ القو  أي  علنخ وأين  معاوين  اآلن    جوا  على ذل  سهل جدًا فمجردوال

)علينه  ت جلى الحقائق بأبهى صورة ل وضح للسائل جوا  سؤاله  فهنذا علنخ   

شامخًا وقد ركع على أع ابه الذهب والياقو , وذلن  معاوين  تسنكم     السالمي

 ي1)موياألنوف رائح  قبره وقد اتخذ م  المزابل ضريحًا له, وع  ذل  نقل الح

 )عليه السنالمي لع  علخ ب  أبخ طالب », قائاًل: ي2)فخ ترجم ه لمديع  سجس ان

                                                            

شها  الدي , منؤرخ وجغرافنخ وعنالم باللغن       عبد اهللالرومخ الحموي, أبو  عبد اهللهو ياقو  ب   ي1)

هن, أسر م  الروم صغيرًا واب اعنه تناجر ببغنداد فربناه وعلمنه      574واألد , أصله م  الروم, والدته سع  

هن, وأكمل ثياته فخ ال جارة واألسفار وك ابن  الك نب, لنه    596 وشغله باألسفار فخ تجارته ثم اع قه سع 

 :هنن, يعينر  626المؤلفا  أبرتها, معجم البلدان  ومعجم األدبام وغيرها, توفخ فخ ثلب سع   العديد م 

مي, العجنوم  1470-هنن 874؛ اب  تغري بردي, جمنا  الندي  يوسنف,)     6/22اب  كيير البداي  والعهاي , 

 .3/19هن, 1375والقاهرة, مك ب  اإلسكعدري , مصر,  الزاهرة فخ ملوك مصر

هخ المعطق  ال خ تشمل اليوم القسم الغربخ م  أفغانسن ان وبعنض إينران, وكاننت والين        :س انجس ي2)

األصنطخري, إبنراهيم بن  محمند      ؛واسع  وم  مدنها )بستي و)ترنجي, يعسب إليها كيينر من  العلمنام   

 .286؛ الحميري, الروض المعطار, 82 ,  .لممال , لبعان, دمي,المسال  وا957 -هن346الكوفخ, )  
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ولم يلع  على معبرها إال مرة واثندة, وقند ام عنع     ,على معابر الشرق والغر 

 :ال يعل  علخ معبرهم أثد إال قنا  بعخ أمي  ث ى تادوا فخ عهدهم أ أهلها على

)صلى اهلل علينه والنه   وأي شرف وأعيم م  ام عاعهم م  لع  أخخ رسو  اهلل 

 .ي1)«على معابر الحرمي  مك  والمديع  على معبرهم وهو يلع  وسلمي

إن السنب واللعن    » :أمي و ع  السي   ال خ جام  بها بعومما قيل فخ تل  الس

معبر يلع  فيهنا أمينر    ًاع  جاري , ودعمت فخ أيام األمويي  سبعون ألفأصبح س

 بع  يرغب فيها ع  معقيدة راسخ  أو فريض  ثاب   أو سالمؤمعي  واتخذوا ذل  ك

 .ي2)«بكل شوق

 :تبرت ثقيق  مهم  وهخ قوله )عليه السالميوبالعودة لخطب  أمير المؤمعي  

 .« حنِّي تنتنبنحَُّءوا َفاَل َاْلبنحناءنُب ونَأ َّا ننجناٌب ونَلُكْم زنَكاٌب لحي َفِإنَُّم َفُ بُّونحي َال َّبُّ َفَأ َّا»

منا اذا   هعا بي  السب لنه والبنرامة معنه فنخ     )سالم اهلل عليهي وقد ميز اإلمام

نخ, وقد قا  ابن  أبنخ الحديند    ارضا على اثد, بسماثه باألو  ونهيه ع  اليع

 :قا  )عليه السالمي إن اإلمام الباقر :ع  ذل 

سريعحض تعريكم سريب،    )تعيم ال الي( تعى  نر  الكوفرة فقرال:    خطب تعي »

وستذحبون تعيم، فران ترحض تعريكم سريب ف ربوني، وإن ترحض تعريكم الر اءب         

 .ي3)«()صعى اهلل تعيم والم وسعم  ن، فإني تعى دين  مد

                                                            

 .5/38ياقو  الحموي, معجم البلدان,  ي1)

 .2/102األميعخ, الغدير,  ي2)

 .3/179اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي3)
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 :إذ قا  ,)عليه السالميثم ذكر اب   أبخ الحديد رواي  أخرى ع  اإلمام الصادق 

ثم يرال   -أشار بيده إىل حعقم  -ليذحبن تعى سيب )تعيم ال الي(يال تعي »

فررإن أ ررحوكم ب رريب ف رربوني، وإن أ ررحوكم أن تترر أوا  ررن فررإني تعررى ديررن  مررد 

 .«ومل ينههم تن إظهار ال اءب )صعى اهلل تعيم والم وسعم(

؛ ألن اهلل تعنالى  هقد أباح سبه ععد اإلكراأمير المؤمعي  ومععى ذل  أن اإلمام 

 اه ال لف  بكلم  الكفر كما فخ اآلي  المبارك :قد أباح ععد اإلكر

ُِميَاِن َِنٌّ بِاْل ِإلَّا مَْن ُأْكِرَه َوَقلُْبُه ُمْطمَ
 .ي1)

 :م  الدي  اإلسالمخ ومع قداته بدليل قوله تعالى ئ ال بربيعما البرامة تععخ 

 عَاهَْدُتْم مَِن اْلمُْشِرِكنَيَبَراَءةٌ مَِن اللَِّه َورَُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن
 .ي2)

مة م  اإلسنالم ومن    هو البرا )عليه السالميوعليه فمفهوم البرامة م  اإلمام 

 .ي3)لبرامة معه ث ى ولو كانت باللسانا هعا معع أمير المؤمعي  

 :ه )عليه السالميوأما قول

 َاْلفحْطرحنبح  تنَعرى  ُولحرْدتُ  َفِإنِّي  حنِّي تنتنبنحَُّءوا َفاَل َاْلبنحناءنُب ونَأ َّا ننجناٌب ونَلُكْم زنَكاٌب لحي َفِإنَُّم»

 .«ونَاْلِهْجحنبح َاْلِإميناِن ِإَلى ونسنبنْقُت

يقو  لهم أننه ولند مسنلمًا ولنم      ه )صلوا  اهلل وسالمه عليهيأن فمععاه هعا
                                                            

 ي.106اآلي  ) :سورة العحل ي1)

 ي.1اآلي  )  :سورة ال وب ي2)

 .1/583ال س ري, بهج الصباغ ,  ي3)
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 .ي1)أو  م  اسلم والسابق إلى اإليمانيعبد غير اهلل, وأنا 

با ترا  ألحد فخ ديع  وصد ع  أاللهم إن )وقد ذكر أن معاوي  كان يقو : 

ل  إلى اآلفناق  بذوقد ك ب  ,ي3), وعذبه عذابًا أليمًايي2)سبيل , فالععه لععًا وبياًل

أن قومًا م  بعخ ُأمي  طلبوا م  معاوي  الكف ع   :واألمصار, وقد روي فخ ذل 

علينه الصنغير, ويهنرم     ال واهلل ث ى يربو) :فأجابهم قائاًل هَبوَسترا   خلع  أب

 .ي4)وال يذكر له ذاكرًا فضاًل ,عليه الكبير

والواضح أن عملي  السب والش م هذه لم تق صر على معاوي  ب  أبخ سفيان, 

 ي5)ووالتهنم, إذ ذكنر أن خالند القسنري     بل ام د  لباقخ ثكام الدول  األموي 

 :على المعبر فيقنو   )عليه السالميكان يلع  عليًا  ,لعراقعلى اثيعما كان أميرًا 

ب  ابخ طالب ب  عبد المطلب صهر رسو  اهلل على ابع ه وأبنا   ًااللهم الع  علي)

                                                            

 .1/85الراوندي, معهاج البراع ,  ي1)

 .2/265الجوهري, الصحاح فخ اللغ ,  :وبياًل: أي شديد وكيير, يعير ي2)

 .1/266الجاحظ، البيان والتبيين، ( 3)

 المصدر نفسه. ي4)

هنن وهنو يمنانخ    66ب  يزيد ب  أسد القسري, ابو الهييم, م  بجيل , ولند سنع     عبد اهللهو خالد ب   ي5)

هنن,  105هن, ثم تولى العراق فخ تم  هشام ب  عبد المل  سع   89األصل م  أهل دمشق, ولخ مك  سع  

ثيث اس قر بالكوف , عرف ععه بقسوته الشديدة وظلمه وقمعنه الشنديد لمعارضنيه, عزلنه هشنام سنع        

اب  ابخ ثاتم الراتي, عبد الرثم  محمد ب  إدرينس, )    :هن, يعير 126اته فكانت سع  هن, أما وف120

السنمعانخ,   ؛357هنن,  1371مي, الجرح وال عديل, مطبع  مجلس المعارف العيماني , الهعند,  938 -هن327

 .3/88اب  ثجر العسقالنخ, تهذيب ال هذيب,  ؛207/ 3االنسا , 
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 .ي1)ي؟ثم يقبل على العاس فيقو  هل كعيتالحس  والحسي , 

 :ي2)الشاعر قا وع  ذل  

 أعلى المعابر تعلعنون بسنبه  

 

 وبسيفه نصبت لكم أعوادهنا  

وغير ذل  هعال  العديد م  الروايا  ال خ تشير إلى سب اإلمنام علنخ وآ     

م  قبل رجناال  الدولن  األموين  ال نخ أوجزننا بعقلهنا       )عليهم السالمي البيت 

ترا  ذريع  للسب ظعًا معهم أنهنا كلمن     خغالبًا ما اتخذ  كلم  أب ولكيرتها, 

وقد  ,ي3)مي هو م  كعاه بها)صلى اهلل عليه واله وسلسي   م عاسي  أن رسو  اهلل 

 :ي4)تميل قولهم ذل  بهذه األبيا 

 وأراك أكبر م  ثديث خالفن  

 

 يسننن امها منننروان أو هنننارون  

 ل  بالعفوس إمام  فيهنون لنو   

 

 عصفت ب  الشورى أو ال عيني   

 فنندع المعنناو  تزب ننر قسنناوةً  

 

 وضننننراوًة أن البعننننام م نننني  

 أبننا تننرا  ولل ننرا  تفنناخر   

 

 أمشناجه لن  طني    إن كان م   

 والعاس م  هذا ال را  كلهنم  

 

 فننخ أصننله ثمننأ بننه مسننعون   

 فإذا اس طا  ب  ال را  فعناتم  
 

 فألنت م  هنذا ال نرا  جبني     

ول   رجعت إلى ال را  فلنم   

 تمنننننننننننننننننننننننننننت

 

 فالجذر ليس يمو  وهو دفني   

 
                                                            

 .187المبرد, الكامل,  ي1)

 .4/6هن, 1389ميعخ, عبد الحسي , شعرام الغدير فخ القرن ال اسع, المطبع  الحيدري , العراق, األ ي2)

 .1/205الزمخشري, ربيع األبرار,  ي3)

 .82هن, 1428أثمد الوائلخ, ديوان الوائلخ, تحقيق: سمير شبح األرض, دار سلونخ, لبعان,  ي4)
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 مـروان بن احلكم: -:ثالثًا

بعد أن ألقخ القبض على مروان ب  الحكم فخ معرك  الجمل وقند اس شنفع   

االمنام علنخ )علينه السنالمي     ععند   )عليهما السالميالحس  والحسي اإلمامي  ب

 : وثيعهنا قناال ألبيهمنا    لذل ,  سبيله )عليه السالميأخلى اإلمامألخالم سبيله, و

 السالمي: علخ )عليه؟ فقا  اإلمام أال يبايع  يا أمير المؤمعي 

 بنراينعننحي  َلْو ينُهودحيٌَّة َكفٌّ ِإنَّهنا بنْيعنتحمح فحي لحي حناجنَة اَل ُتْثمنانن َيْتِل بنْعدن ُيبنايحْعنحي َلْم َأون»

 َاْلَأْربنعنرةح  َاْلرَأْكُبشِ  َأُبرو  ونُهرون  َأْنَفرمُ  َاْلَكْعربح  َكَعْعَقرةح  ي1)ِإْ رحنبً  َلرمُ  ِإنَّ َأ نرا  بح نربَّتحمح  َلغنردنرن  بحكَّفِّمح

 .ي2)«َأْحمنحن ينْو ًا ونَلدحهح ون حْن  حْنُم َاْلُأ َُّة ونسنتنْعَقى

فخ خطب ه هذه إلى غندر منروان وبعينه     )عليه السالميلقد أشار اإلمام علخ 

ويشبه خيان ه بخيان  اليهود الذي  وقفوا بوجه الدعوة اإلسالمي , كنذل  أخبنر   

مي  من  ذلن    اإلمام ع  تولخ مروان للحكم وأبعائه وما سن القيه األمن  اإلسنال   

 .ي3)الحكم م  ظلم وويال 

ه منروان بن    أنه ابنرت منا يم لكن    )عليه السالميومما ي ضح م  كالم اإلمام 

ريرة, فقند  وخبث الس ,والمكر ,الحكم م  طباع وميو  غلب عليها طابع الغدر

بعد ق ل الخليف  اليالث عيمان ب  عفنان, ولكعنه    )عليه السالمي اإلمام علخبايع 

أن مروان لم ي م ع بأي نزع  أو خصنل  كريمن , فقند    وسرعان ما نكث بيع ه, 
                                                            

 .4/26اب  معيور, لسان العر ,  :الحكوم  واإلمارة, يعير :إمرة ي1)

ابن  الجنوتي, تنذكرة     ؛1/112الشنريف الرضنخ, نهنج البالغن ,     ؛2/361 األشراف, أنسا  البالذري,ي2)

 .78الخواص, 

 .6/91الراوندي, معهاج البراع , ي3)
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اهلل )صلى اهلل علينه  عرف ععه انغماسه فخ الباطل والمعكرا , وقد لععه رسو  

)صنلى اهلل علينه والنه    فقد رّوي أن الرسنو    ,وهو فخ صلب أبيه واله وسلمي

 , وجخم به بعند والدتنه إلنى العبنخ    ي1)مروان ومروان فخ صلبه اوسلمي لع  أب

  :فقا )صلى اهلل عليه واله وسلمي 

 .ي2)«الوزغ املععون ابن املععونهو الوزغ بن »

  :ي3)اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلمي أنه قا  للحكموفخ ثديث آخر لرسو  

 .ي4)«ويل أل يت مما يف صعب هذا»

)صلى اهلل عليه واله وسلمي والحقيق  ال خ ت ضح هعا م  كلما  رسو  اهلل  

األثنداث   أنه اس شف م  ورام الغيب ما سنوف تعانينه األمن  اإلسنالمي  من      

 .ي5)هئلجسام واألهوا  م  مروان وأبعاا

                                                            

 .16/197القرطبخ, تفسير القرطبخ,  ي1)

مي, 1405 -هن808الدميري, محمد ب  موسى ب  عيسى, )   ؛4/497الحاكم العيسابوري, المس درك, ي2)

 .1/61ثياة الحيوان الكبرى, مطبع  السعادة, مصر, د. , 

هو الحكم ب  ابخ العاص ب  أمي  ب  عبد شمس, القرشخ, األموي, ولد ونشأ فخ مك  ثم ان قنل إلنى   ي3)

" فطرده الرسو  إلى الطائف هلل المديع  وادعى دخوله اإلسالم بعد ف ح مك , عرف ععه إفشام سر رسو  ا

وعرف بن)طريد رسو  اهللي وأمر بعدم إدخاله للمديع , وقد أعاده الخليف  عيمان ب  عفان, اب  أخيه إلنى  

ابن  ثجنر    :هنن, ويعينر  32المديع  فخ مدة خالف ه, كف بصره فخ آخر أيامه وما  فنخ المديعن  سنع     

 -هنن 764صفدي, صنالح الندي  خلينل بن  ايبن , )       ال ؛2/28العسقالنخ, اإلصاب  فخ تمييز الصحاب , 

 .146لبعان, د.  ,  مي, نكت الهميان فخ نكت العميان, مطبع  البراق,1363

 .2/34اب  األثير, الكامل,  ي4)

 .1/220الخوئخ, معهاج البراع ,  ي5)
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فه يند  وصن فخ  )عليه السالمي اإلمام علخوم  خال  إلقام نيرة على خطب  

)بالكف اليهودي ي وهذا كالم فيه إشارة واضح  إلى خيان  مروان وغدره  مروان

الذي ورثه فخ الواقع م  أبيه الحكم, عم عيمان ب  عفان الذي كنان ي جسنس   

لصالح الكفنار والمشنركي , إلنى     )صلى اهلل عليه واله وسلمي  اهلل  على رسو

وقند نفناه بعندها     )صلى اهلل عليه واله وسلميجانب سخري ه واس هزائه بالعبخ 

الرسو  إلى الطائف, وقد عفنا ععنه الخليفن  عيمنان بن  عفنان ثيعمنا تنولى         

 .ي1)الخالف 

ها ثملت ثالث  أخبار نَّأفخ هذه الخطب   إليه ولعل الشخم الذي يلفت االن باه

 :هخ غيبي 

 «َأْنَفُه َاْلَكْلِب َكَلْعَقِة ِإْمَرًة َلُهإن  » :)عليه السالم( قول اإلمام -1

تولخ منروان بن  الحكنم للحكنم لمندة      إلى وهعا أشار اإلمام )عليه السالمي

كاننت  قصيرة شبهها اإلمام بلعق  الكلب, وقد ُذكر أن خالف  مروان ب  الحكنم  

 .ي3)كانت تسع  أشهرأنها وفخ رواي  اخرى , ي2)س   أشهر

 «َاْلَأْرَبَعِة َاْلَأْكُبِش َأُبو» :قول اإلمام -2

                                                            

؛ ابن  تغنري بنردي,    9 1/25أبو الفدام, المخ صر فخ أخبار البشنر,   ؛317اب  المطهر, البدم وال اري , ي1)

 .1/35العجوم الزاهرة, 

 .3/134اب  ثجر العسقالنخ, اإلصاب  فخ تمييز الصحاب ,  ؛2/215اب  الجوتي, المع يم,  ي2)

العنراق,  مي, األخبار الطنوا , المك بن  العربين ,    894 -هن281الديعوري, ابو ثعيف  اثمد ب  داود,)  ي3)

 .2/180اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ,  ؛285هن, 1385



164   

 

 

راح نهنج البالغن  فنخ    وقد اخ لف شن هو الحيوان الهائج فخ اللغ  ش والكب

فقد ذهب قسم إلى القو  بأن هؤالم االكنبش هنم أبعنام     ,تفسير هؤالم األكبش

, إذ ي3)ومحمند  ,ي2)وبشنر  ,ي1)وعبد العزينز  ,مروان ب  الحكم األربع  عبد المل 

تولى عبد المل  الخالف  وولخ فخ الجزيرة, وولخ عبد العزيز مصر وولخ بشنر  

إلى لون الندم   ن معهم يومًا اثمر, ولعل هذه إشارةو, وقد لقخ المسلمي4)العراق

 .ي5)الكيير الذي سفكوه

أثفناد منروان بن     قسم آخر إلى القو  أن هؤالم  األكبش هنم  بيعما ذهب 
                                                            

هو عبد العزيز ب  مروان ب  الحكم, ولد فخ المديع  وتاري  الوالدة غير معلوم, جعله أبوه واليًا على  ي1)

 :هنن,يعير 85هن ثيعما تسلم الخالف , توفخ فخ ثلوان فنخ مصنر ودفن  بالفسنطاط سنع        65مصر سع  

مي, تسنمي  والة مصنر, مطبعن  القناهرة, مصنر,      966 -هنن 35مد بن  يوسنف,)    الكعدي, أبو عمرو مح

م ي, الموشنح, مطبعن  األعنراف,    994 -هنن 384المرتبانخ, أبو عبيداهلل محمد ب  عمنران,)    ؛49بال. ,

 .143 ,  .تونس, بال

ه أخيه عبد هن, إذ وال74هو بشر ب  مروان ب  الحكم, أصبح واليًا على العراق )البصرة والكوف ي سع  ي2)

, ابن   121,المعنارف  ابن  ق يبن ,  هن, ع  نيف وأربعي  سنع ,  75المل , اما وفاته فكانت فخ البصرة سع  

 .3/248عساكر, تاري  دمشق,

هو محمد ب  مروان ب  الحكم, تولى والي  الموصل والجزيرة وأرميعيا وأذربيجان كانت لنه ثنرو    ي3)

البخاري, محمد ب  إسنماعيل   :الحمار, آخر لخلفام األمويي , يعيركييرة جدًا مع الروم, وهو والد مروان 

 , .مي, ال اري  الكبير, تحقينق: محمند أتهنر, مطبعن  دينار بكنر, تركينا,د       870 -هن256ب  إبراهيم, ) 

, 2مي, لسنان المينزان, ط  1448 -هنن 852اب  ثجر العسقالنخ, أبو الفضل اثمند بن  علنخ,)      ؛1/231

 .5/375هن, 1390مؤسس  األعلمخ, لبعان,

ابن  طولنون, شنمس الندي       ؛71الدميري, ثياة الحيوان,  ؛2/54اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ , ي4)

مي, أعالم الورى بم  ولخ نائبًا بدمشق الكبرى, مطبع  دمشق, سوريا, 1546 -هن953محمد ب  علخ )  

 .35هن, 1394

 .41/355المجلسخ, بحار األنوار,  ي5)



 165 

 

 
 

ولم  ,ي4)وهشام ,ي3)ويزيد ,ي2)وسليمان ,ي1)وهم الوليد ,الحكم م  ابعه عبد المل 

, ولعل هذا ي5)هؤالموال م  غيرهم أربع  أخوة غير  ,ي ولى الخالف  م  بعخ أمي 

 كما يأتخ بيانه.  هو األرجح ل عاسبه مع الخبر الغيبخ اليالثالرأي 

 «َأْحَمَر َيْومًا َوَلِدِه َوِمْن ِمْنُه َاْلُأمَُّة َوَسَتْلَقى» قول االمام: -3

وفعاًل هذا ما تحقق فقد تولى هؤالم األكنبش الخالفن  الواثند تلنو اآلخنر      

ثجم ما اق رفنت أيناديهم   يم  خال  َأْثَمَر َيْومًافأراقوا الدمام وهو ما قصده )

وواليه الحجناج اليقفنخ النذي اخ ناره      ,م  جرائم السيما فخ عهد عبد المل 

                                                            

هن, تولى الخالف  بعد وفاة أبيه عبد المل  48عبد المل  ب  مروان ب  الحكم, ولد سع   هو الوليد ب  ي1)

هن, شهد عهده ثمال  عسكري  وف وثا  كييرة وام د  ثدود الدولن  اإلسنالمي  إلنى الهعند      86سع  

ق والصي , عرف ععه ولعه بالعمران, إذ بعى العديد م  المساجد أبرتها المسجد األموي, توفخ فخ دمشن 

 .7/454الصفدي, الوافخ بالوفيا ,  :هن, يعير 96سع  

هن, تولى الخالفن   54هو سليمان ب  عبد المل  ب  مروان ب  الحكم, أبو أيو , ولد فخ دمشق سع   ي2)

البالذري,  :هن, يعير 99هن, وكان ثيعها فخ الرمل , أما وفاته فكانت فخ دابق سع  96بعد أخيه الوليد سع  

 .2/72أنسا  األشراف,

هن, تولى الخالف  بعد 71هو يزيد ب  عبد المل  ب  مروان ب  الحكم, أبو خالد, ولد فخ دمشق سع   ي3)

هن, شهد  آخر أيامه غزوا  عديدة, أبرتها مع ال رك, ما  فخ إربنل  101وفاة عمر ب  عبد العزيز سع  

ابن  تغنري بنردي,     ؛8/348اب  سعد, الطبقا  الكبرى,  :هن  يعير105فخ األردن ودف  فخ دمشق سع  

 .1/25العجوم الزاهرة, 

هني, كان يلقنب بالسنراق والم فلنت ألننه     72هو هشام ب  عبد المل  ب  مروان ب  الحكم )ولد سع  ي4)

قطع عطام أهل المديع  سع ي , ثم أعطاهم قبل موته عطامًا واثدًا فسموه الم فلنت, تنولى الخالفن  سنع      

ة أثداث أبرتها ثورة تيد ب  علخ والذي أمنر هشنام بقمعهنا    هن, وقد ثدثت خال  مدة ثكمه عد105

 .7/417هن, يعير: الصفدي, الوافخ بالوفيا ,  125وق ل تيد, أما وفاته فكانت سع  

 .247محمد مهدي شمس الدي , دراسا  فخ نهج البالغ ,  ي5)
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ل وطيد ثكمه فخ العراق والحجات وغيرها, فأخذ يسف  الدمام م  أجل تدعيم 

ثكم عبد المل , وقد كان للحجاج مكان  سامي  ععد عبد المل  ب  مروان, إذ 

, وُعمان وقد أكرمه بشكل كبينر وأوصنى   أشركه فخ ثكم العراق وبالد فارس

أوصيكم بإكرام الحجاج فأنه الذي وطند  قائاًل: ) معخأوالده به ثيعما ثضرته ال

, وم  خال  منا تقندم ذكنره ي ضنح     ي1)معابر ودوخ البالد وأذ  األعداميلكم ال

ألخبنار عن  منروان    إلنى ا  )عليه السالمي السبب الحقيقخ الذي دعا اإلمام علخ

 .الخطر المحدق بهم فخ قادم األيامل حذير العاس م  ثجم  ,ربع وأكباشه األ

 عبد امللك بن مروان: -رابعـًا

إلى مجخم عبد المل  ب  مروان لحكنم   )عليه السالمي تطرق أمير المؤمعي 

عنرف أن   ؛ إذأن يسميه باالسم بل كعاه بن )ضليل الشامي م  غيرالدول  األموي  

 علينه ) طبناق وصنف اإلمنام   المراد م  هذه الكعي  هو عبد المل  ب  مروان الن

 .ي2)بصورة تام  السالمي

 :أيضًا ذل  العصر وما سوف يجري فيه بقوله علخ )عليه السالمي وقد تعاو  اإلمام

 بحاْلَأْبصناِر تنتنحنا نْوا وناَل تحْصينانحي ينْ تنْهِويننَُّكْم وناَل شحقايحي ينْجِح ننَُّكْم ال َالنَّاُس َأيُّهنا»

ِنبََّة َفَع(ن َفونالَّذحي  حنِّي تنْ منُعوننُم  نا تحْندن  َالنَّبحيِّ تنِن بحمح ُأننبُِّئُكْم َالَّذحي ِإنَّ َالنَّ نمنَة ونبنحنَأ َاْل

                                                            

العبنر  مي, 1406 -هن808اب  خلدون, عبد الرثم  ب  محمد,)  ؛63/171اب  عساكر تاري  دمشق,  ي1)

 .3/58,دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, بال. , 4وديوان المب دأ والخبر فخ أيام العر  والعجم والبربر, ط

؛ العصر اهلل, جنواد كناظم,   7/99؛ اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ , 3/92الراوندي, معهاج البالغ ,  ي2)

, أطروث  دك نوراه, كلين    هج البالغ  الب  أبخ الحديد المع زلخ رؤي  اع زالي  ع  اإلمام علخ شرح ن

 .148, م2002- هن1422اآلدا , جامع  البصرة, 
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 ِإَلى َأْنُظُح ونَلَكَأنِّي َال َّا حُع جنِهلن وناَل َاْلُمبنعُِّ  َكذنبن  نا عى اهلل تعيم وآلم(ص) َاْلُأ ِّيِّ

ِنصن بحالشَّاِي؟ ننعن(ن َيْد ضحعِّيٍل  ي1)َفاغححنُتُم َفغنحنْت َفِإذنا ُكوَفانن ضنوناححي فحي بححنايناتحمح ونَف

 ون ناجنتح بحَأْنينابحهنا َأْبنناءنهنا َاْلفحْتننُة تنضَّتح ونْطَأُتُم َاْلَأْرِض فحي ونثنُقَعْت شنكحيمنُتُم وناحْشتندَّْت

ِنْحُب  ونَياين زنْرُتُم َأْيننعن َفِإذنا ُكُدوُحهنا َالعَّينالحي ون حنن ُكُعوُحهنا َاْلَأيَّاِي  حنن ونبندنا بحَأْ وناجحهنا َاْل

 ونَأْيبنْعنن َاْلُمْعضحَعةح َاْلفحتنِن رنايناُت ُتقحدنْت بنوناِرُيُم ونبنحنَيْت ي2)شنَقاشحُقُم ونهندنرنْت ينْنعحمح تنَعى
ِِْح َاْلُمْظعحِم َكالعَّْيِل  .ي3)«َاْلُمْعتنطحِم ونَاْلبن

فخ خطب ه هذه إلى ف ع  مهم   )عليه السالمي لقد تطرق أمير المؤمعي 

ن الذي سوف إوقد مهد لهذا الكالم بقوله لهم  محدق  باألم  اإلسالمي ,

م  رسو  اهلل, ثم ي كلم بعدها أخبركم به م  ثوادث المس قبل هو ما سمع ه 

ع  الضليل الذي سوف يععق فخ الشام, ويرى اب  أبخ  )عليه السالمي اإلمام

الحديد ان المقصود م  هذا الكالم هو عبد المل  ب  مروان؛ ألن هذه الصفا  

واإلمارا  فيه أتم معها فخ غيره ؛ ألنه قام بالشام ودعا إلى نفسه, وهو مععى 

ِنصن»ام الثقَا نعيقه, وقو  اإلم فمععاه ثيعما  «ُكوَفانن ضنوناححي فحي بححنايناتحمح ونَف

ثم عي  والته اليالمي   ي4)إلى العراق وق ل مصعب ب  الزبير شخص بعفسه

                                                            

 .3/73فغر  فاغرته: أي ف ح فمه بشكل كبير, يعير: األتهري, تهذيب اللغ ,  ي1)

 .2/69المخصص, : اب  سيدة,هدر  شقاقه: صاح فخ هيجانه ميل البعير الهائج, يعير ي2)

 .170-1/169الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي3)

هن,  26, مصعب ب  الزبير ب  العوام ب  خويلد األسدي القرشخ, ولد فخ المديع  سع  عبد اهللهو أبو  ي4)

رة هنن, وقنام بعندها بالقضنام علنى ثنو      67ب  الزبير, إذ واله البصرة سع   عبد اهللكان اليد الضارب  ألخيه 

هن, وثمنل رأسنه   71المخ ار اليقفخ وق له, وقد ضمت الكوف  إلى سلط ه, ق ل قر  شاطئ الدجيل سع  

: اب  سعد, الطبقا  بيع  أهل العراق إلى الشام, يعيرإلى دمشق إلى عبد المل  ب  مروان, وبمقل ه نقلت 
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وطأته, وثيع ذ  عليها وأبرتهم الحجاج وهو تمان اش داد عبد المل  وثقِل

نجح فخ القضام صعب األمر جدًا وتفاقمت الف  , السيما مع الخوارج, الذي 

 :)عليه السالمي , وقو  أمير المؤمعي ي1)على ثرك هم الثقًا

 «...ينْنعحمح تنَعى ونَياين زنْرُتُم َأْيننعن َفِإذنا»
 إذ ؛ثجم الف   المحيط  ب ل  الحكوم  إلىوهذا الكالم فيه إشارة واضح  

إلى كلم  , أو لعل اإلمام يشير ي2)ئهميل  تدوم طوياًل )لكيرة معارضيهم وأعدا

 :الحجاج الشهيرة ثيعما خطب فخ الكوف  قائاًل

 .ي3)«أرى رؤوسًا يد أينعت وحان يطافها»

وعلى العموم فأن ظهور ثركا  عديدة, معها عودة ظهور الخوارج وثرك  

تيد ب  علخ, فضاًل ع  الف   الكييرة ال خ عصفت بالكوف  أيام الوالة الذي  

 .ي4)انوا عليها بعد عبد المل  ب  مروعيع

أشار  )عليه السالمين اإلمام علخ خ خطب  أخرى م  نهج البالغ  نجد أوف

 :إذ قا  ,ثكم عبد المل  ب  مروان أيضًاإلى ضمعيًا 

 رنَفعنننا َأْن تنَعْيننا ونبنْغيًا َكذحبًا ُدوننننا َاْلعحْعِم فحي َالحَّاسحُخونن َأنَُّهُم زنتنُموا َالَّذحينن َأْينن»

 ونشنِحُبوا صنافحيًا ونتنحنُكوا آجحاًل ونَأخَُّحوا تناجحاًل آثنُحوا ونحنحن نُهْم ونَأْتَطاننا ونونضنعنُهْم

                                                                                                                                                       

 .13/105الخطيب البغدادي, تاري  بغداد,  ؛5/135الكبرى, 

 .6/104  الرسل والملوك, الطبري, تاري ي1)

 .7/101اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ /  ي2)

 .15/199أبخ الفرج األصفهانخ, األغانخ,  ؛3/124المسعودي, مروج الذهب,  ي3)

 .159-3/158المسعودي, مروج الذهب,  ي4)
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ِحبن ونَيْد َفاسحقحِهْم ِإَلى َأْنُظُح َكَأنِّي ي1)آجحنًا  حنتَّى ونوناَفَقُم بحمحي2)ونبن حئن َفَألحَفُم َاْلُمْنَكحن صن

  نا ُيبنالحي اَل َكالتَّيَّاِر ي5)ُ ْزبحدًا َأْيبنلن ُثمَّ ي4)خناَلئحُقُم بحمح ونُصبحغنْت ي3) نَفاِرُيُم تنَعْيمح شنابنْت

ِْفحُل اَل ي6)َاْلهنشحيِم فحي َالنَّاِر َكونْيِع َأْو َغحَّقن  .ي7)«...حنحَّقن  نا ين

فخ بداي  خطب ه إلى ال خرصا  ال خ كانت  )عليه السالمي أشار اإلمام علخ

مدى معرف هم والسالمي  م) عليه هتصدر هعا وهعاك ع  علم اإلمام  وآ  بي 

, ثم يع قل ي8)هل القرآن والوثخ والسع  العبوي ؛ ألنهم أوأعلمي هم دون غيرهم

م  الخطب  ليشير إلى األشخاص الذي   خرفخ القسم اآل )عليه السالمياإلمام 

 :ناصبوا أهل البيت العدام وولوا وجوههم ع  الحق بقوله لهم

 «...آجحاًل ونَأخَُّحوا تناجحاًل آثنُحوا»

 ما قوله )عليه السالمي:إ, ي9)أمي  والمقصود م  هذا الكالم بع ال يخفى أنو

 .«َفاسحقحِهْم ِإَلى َأْنُظُح َكَأنِّي»
                                                            

 .1/44اب  األثير الجزري,العهاي  فخ غريب األثر  :آجعًا: هو المام الم غير اللون والطعم والرائح , يعير ي1)

 .1/79الزبيدي, تاج العروس,  :بسئ: أس أنس وفرح, يعير ي2)

 .3/239الراتي, مخ ار الصحاح,  :مفارقه: وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعر, يعير ي3)

 .2/275اب  سيدة, المحكم والمحيط األعيم,  :خالئقه: أي طبائعه, يعير ي4)

 .3/230مخ ار الصحاح,  الراتي, :مزبدًا: وهخ كعاي  ع  البحر الذي يقذف بالزبد, يعير ي5)

-هنن 538الزمخشري, جار اهلل محمد ب  عمنر,)   :الهشيم: العبا  اليابس الم كسر أو الحطب, يعير ي6)

 .2/91هن, 1388مي, أساس البالغ , مطبع  البابخ الحلبخ, مصر, 1143

 .2/228الغ , الشريف الرضخ, نهج الب ي7)

 .5/401ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي8)

 .9/89اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي9)
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إذ أنه كان م  أشد ععاصر الدول   ,عبد المل  ب  مروان فالمراد معه هو

واألثداث الجسام  ,, وقد ارتكب فخ عصره الكيير م  الجرائموأقساهم األموي 

مارسها واليه الحجاج  مال خ ال تمت بصل  لإلسالم, سوام ال خ ارتكبها بعفسه أ

 ,ها شخموال يقف أمام ,اليقفخ, فقد كان كالعار ال خ تحرق األخضر واليابس

شخص سوف ييهر فخ المس قبل وقد الى وقو  اإلمام هعا فيه إشارة واضح  

 .ي1)ه تمامًا على عبد المل  ب  مروانانطبقت صفات

 :احلجاج بن يوسف الثقفي -خامسًا

بوالين  الحجناج بن      )علينه السنالمي  تعبأ امير المؤمعي  علخ ب  ابخ طالب 

 والعراق عام  م  بالم. ,خاص ل بها وما سيح ,يوسف  اليقفخ على الكوف 

هذا فخ خطبن  طويلن  القاهنا ل شنجيع      )عليه السالميوقد جام كالم اإلمام 

ومحذرًا لهم م  ثجم األخطار  ,هل الشامأوالوقوف بوجه  ,جيشه على الجهاد

 :, وقد قا  فخ خطب هي2)بهم  لمحدقا

 تنْبُكونن ي3)َالصُُّعدناتح ِإَلى َلخنحنْجُتْم ِإذًا َغْيُبُم تنْنُكْم ُطِوين  حمَّا َأْتَعُم  نا تنْعَعُمونن َلْو»

 وناَل َلهنررا حنرراِرسن اَل َأْ رروناَلُكْم َلتنررحنْكُتْمو َأْنُف حررُكْم تنَعررى ي4)ونتنْعتنرردحُ ونن َأْتمنررالحُكْم تنَعررى

                                                            

اب  مييم البحرانخ, شنرح   ؛9/89شرح نهج البالغ , ,؛ اب  أبخ الحديد2/137الراوندي, معهاج البراع   ي1)

 .2/245بهج الصباغ ,  ال س ري, ؛3/494نهج البالغ , 

 .7/278الحديد, شرح نهج البالغ , اب  ابخ  ي2)

مي, غرينب  الحنديث,   838هنن/ 224يعير: اب  سالم الهروي, أبخ عبيد القاسم )  .الصعدا : الطرق ي3)

 .2/125هن, 1384محمد عبد المعيد خان, مطبع  مجلس المعارف العيماني , الهعد,  :تحقيق

 .2/120الفراهيدي, العي , تل دمون: أي يضربون صدوركم كالعسام فخ العياث . يعير:  ي4)
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 ُذكِّْحُتْم  نا نن حيُتْم كحنَُّكْملون َغْيِحهنا ِإَلى ينْعتنفحُت اَل ننْفُ ُم احْ ِحٍ  ُكلَّ ونَلهنمَّْت تنَعْيهنا خنالحفن

 َلُي نرعََّطنَّ  ونَالعَّرمح  َأ نرا  ....َأْ رُحُكمْ  تنَعْيُكْم ونتنشنتَّتن رنْأُيُكْم تنْنُكْم َفتناهن ُحذِّْرُتْم  نا َأ حْنُتْمو

ِْمنتنُكمْ  ونُيرذحيبُ  خنضحرحنتنُكمْ  ُلينْأُكر ي2)ْلمنيَّاُلا ي1)َالذَّيَّاُل ثنقحيٍف ُغاَلُي تنَعْيُكْم  َأبنرا  ِإيرٍم؟  شنر

 .ي4)«ي3)ونذنحنَة؟

بدأ اإلمام خطب نه هنذه محنذرًا أفنراد جيشنه النذي  كنانوا ي هربنون من           

المسؤولي  م  خال  اللجوم إلى بعض الحجج واالعذار تهربنًا من  المواجهن     

, ثنم يحنذرهم اإلمنام من      ي5)هو جنيش الشنام  ,المباشرة للعدو الم ربص بهم 

المس قبل الميلم الذي يع يرهم وّتسلط العدو عليكم, وقد خناطبهم بعبنارا    

 غاي  فخ البالغ  قائاًل: 

 «ة...ُبْيون  ا اتعم مما طوي تنكم َغلو تععم»

ال  علخ )عليه السنالمي كنان يعلنم منا    ن اإلمام ومما ي ضح م  هذا الكالم أ

خبار المس قبل وَرَدة فعلهم تجاه هذه األثداث الجسام, ثيث ان يعلمون م  أ

                                                            

 .  1/300يعير: الطريحخ, مجمع البحري , .الذيا : هو الذي يجر ذيله على االرض تبخ رًا ي1)

, العني ,  لخلينل الميا : م  تميلت المرأة فخ مشي ها, أي تدللت, وهنخ تععنخ أيضنًا الينالم. يعينر: ا      ي2)

1/138. 

 فنخ  العهاين   األثينر  ابن  أصواف الغعم م  البعر والبو , ابا وذث : أي الخعفسام, وهخ ايضًا ما ي علق ب ي3)

 .2/632اب  معيور, لسان العر ,, يعير: 5/373 األثر, غريب

 ؛.1/198الشريف الرضخ, نهج البالغ , , 3/150المسعودي, مروج الذهب,  ي4)

 .253محمد مهدي شمس الدي , دراسا  فخ نهج البالغ ,  ي5)



172   

 

 

 ؛ي1)الشخص الذي يب لى بمصائب عييم  يعسى كل شنخم سنوى انقناذ نفسنه    

كان يقصد م  كالمنه هنذا ثجنم الجنرائم      )عليه السالمي ولعل أمير المؤمعي 

, ثنم  ي2)بسبب تقاعسهم ع  جهناد عندوهم   ,هلهاال خ سوف تحدث للكوف  وأ

 :خ خطب ه إلى ثقيق  واضح  وهخ قولهأشار ف

 «...ُذكِّْحُتْم  نا نن حيُتْم كحنَُّكْملون»

هذه الحوادث ال  أنَّ )عليه السالميوفخ هذه  الكلم  بي  لهم أمير المؤمعي  

فقند   ,أن تأخنذوا النعهج   من  غينر  تأتيهم فجأة, فقد ثذرتكم منرارًا وتكنرارًا   

فاسن عدوا   ععاين  كشفت لكم أثنداث المس قبل لكعكم لم تعيروا كالمنخ أي  

 .ي3)للمس قبل الميلم القادم

 :  خبر غيبخ غاي  فخ األهمي  هوثم يعقل أمير المؤمعي  ليكشف لهم ع

 خنضحررحنتنُكْم ينْأُكررُل َاْلمنيَّرراُل  َالررذَّيَّاُل ؟ ثنقحيررٍف ؟ ُغرراَلُي تنَعررْيُكْم َلُي نررعََّطنَّ ونَالعَّررمح َأ نررا»

ِْمنتنُكْم ونُيذحيُب  «ونذنحنَة؟ َأبنا ِإيٍم؟ شن

شراح نهج البالغ  ان المقصود بهذا الكالم هو الحجاج ب   ذكر بعضوقد  

)علينه   وقند وصنفه اإلمنام    ,قبيل  بعنخ ثقينف   يوسف اليقفخ الذي يعسب الى

, الذي أصبح واليًا على الكوف  فخ تمن  عبند الملن  بن      فبغالم ثقي السالمي

                                                            

 .2/259هن, 1405, مطبع  االضوام, لبعان, 3الحسيعخ, مصادر وأسانيد نهج البالغ , طالخطيب, عبد الزهرام  ي1)

 .121 -120/ 3ال س ري, بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .3/256الخوئخ, معهاج البراع ,  ي3)
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 هذا الرجل فقا : , وبعدها أخبر اإلمام عما سيحل بأهل الكوف  م ي1)مروان

ِْمنتنُكْم ونُيذحيُب خنضححنتنُكْم ينْأُكُل»  «شن

صنير من  ال   نه ل  يبقى لكم سوى العيم والجلند, وهنذا م  وهو كعاي  ع  أ

 )عليه السالمياإلمام علخ نهاي  خطب ه وصف , وفخ ي2)يسمع نصح إمامه وقائده

عدة إال معانخ ا اب  أبخ الحديد وذث ي وقد أورد بشأنه خ)اب وصف الحجاج بن

)عليه  ن األرجح أنها تععخ البعر المل صق بشعر الشاه, وقد شبهه أمير المؤمعي أ

 بذل  ال عبينر ألننه كنان يعلنم بحنا  الحجناج بعجاسناته بالمعاصنخ         السالمي

لندمام واإلتينان باألفعنا     ا, ث ى ي فاخر بما تق رف يديه م  سف  ي3)والذنو 

, وقد كان ثجم ما اق رفه الحجاج من  جنرائم  ال   ي4)ال خ ال يقوم بها اآلخرون

يصدق ث ى قيل ان عدد ق اله بل  اآلالف كذل  مل ت السجون بأعنداد كبينرة   

وهعالن  رواين     ,ي5)لسنج  ضع الرجا  والعسام معنًا فنخ ا  كان ي إذم  األبريام 

: ثرس سج  الحجاج كانوا يرمون السنجي  بنالحجر إن   تاريخي  جام فيها إّن

وكان  ,الذ بالجدار م  شدة ثرارة الشمس, ألن ذل  السج  لم يك  فيه سقف

فكان ّيسنود   ,طعام السجعام عبارة ع  قليل م  الخبز المخلوط بالملح والرماد

                                                            

الخطينب,  ؛ 241؛ اب  مييم البحرانخ, شرح نهنج البالغن ,   7/280اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي1)

 .2/259مصادر وأسانيد نهج البالغ , 

 .8/94الخوئخ, معهاج البراع ,  ي2)

 .281 -7/279شرح نهج البالغ , اب  ابخ الحديد,  ي3)

 .3/125المسعودي, مروج الذهب,  ي4)

 .9/136اب  كيير, البداي  والعهاي ,  ي5)
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ولعنل ابلن     ؛ي1)تعرفه أمه ثي  تأتخ لرؤي نه يث ال وجه م  يدخل السج  بح

 ,لو أخرجت كل أم  خبييهنا قا : ) إذ ؛ي2)م قيل فخ الحجاج ما ذكره الشعبخكال

 .ي3)لغلبعاهمي واخرجعا الحجاج بمقابل هم ,وفاسقها

 سقوط الدولة األموية: -سادسًا

كييرًا ع  نهاي  بعنخ   )عليه السالميتحدث أمير المؤمعي  علخ ب  أبخ طالب 

هم بعدهم فخ الوقت الذي يحسب العاس ئأمي  وأن األمر سوف يع قل إلى أعدا

ولعل السنبب فنخ ذلن  الشنعور, لشندة ثكمهنم        ؛أنهم خالدون فخ ثكمهم

وقسوته وثجم القوة ال خ كانوا ي م عون بها ثيعذاك, وم  تل  الخطنب ال نخ   

 مويي  قوله:)عليه السالمي نهاي  األتعاو  فيها اإلمام 

ُُِهْم  ُأ نيََّة بننحي تنَعى  نْعُقوَلٌة َالدُّْنينا َأنَّ َالظَّانُّ ينُظنَّ حنتَّى...»  ُتوِرُدُهْمو ي4)دنرَّهنا تنْمنن

 هحرين  بنرلْ  لحرذنلحكَ  َالظَّرانُّ  بنونَكرذح  سنرْيُفهنا  وناَل سنرْوُطهنا  َاْلُأ َّرةح  هنذحهح تنْن ُيْحَفُع اَلو صنْفونهنا

 .ي6)«ُجْمَعًة ينْعفحُظوننهنا ُثمَّ ُبْحهنًة ينتنَطعَُّموننهنا َاْلعنْيِش َلذحيذح  حْني5) نجٌَّة

                                                            

 .6/329اب  الجوتي, المع يم,  ي1)

هن, وهو رواي  من   19هو عامر ب  شراثيل ب  عبد ذي كبار الشعبخ, الحميري, أبو عمرو, ولد سع   ي2)

ال ابعي  يضر  الميل بحفيه والدته كانت فخ الكوف  اتصل بعبد المل  ب  منروان وكنان نديمنه واثند     

هن. يعينر: أبنو   107مقربيه وكان رسوله إلى الروم, جعله عمر ب  عبد العزيز قاضيًا, توفخ فخ الكوف  سع  

 .5/65؛ اب  ثجر العسقالنخ, تهذيب ال هذيب, 4/310االوليام, نعيم االصبهانخ, ثلي  

 .242تاري  اإلسالم,  الذهبخ, ؛3/350 ؛ اب  األثير, الكامل فخ ال اري ,12/185تاري  دمشق,  اب  عساكر, ي3)

 .1/122الزمخشري, أساس البالغ , درها: لبعها, وهخ بمععى تغدق عليهم بالما  والسلطان, يعير:  ي4)

 .3/241مج : مصدر م  مج الشرا  م  فيه اذا رمى به. يعير: اب  سيدة, المحكم والمحيط األعيم,  ي5)

 .138 -1/137الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي6)
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ن دول  بعخ أمي  خالدة أبند الندهر   ام كالمه مخاطبًا الذي  يع قدون أبدأ اإلم

ثم يع قل اإلمنام ليوضنح    ,مفعدًا هذا الكالم ومشيرًا إلى سرع  توا  هذه الدول 

أنهم سنوف   إلىطريق  وصو  بعخ أمي  للحكم وعبر ععها بالمج  وهخ إشارة 

يس حوذون على الحكم تدريجيًا ثم يفقدونه دفع  واثندة وهنذه إشنارة فيهنا     

مععى آخر إلى ان األمويي  سيذوقون ثالوة السلط  والحكم لف رة بسنيط  لنم   

, فحكومن  األمنويي  ثكمنت منا     ي1)والحركا  ,واليورا  ,م  المشاكل ُلتخ

, ي2)وغلب عليهنا عندم االسن قرار    ,كانت ملي   بالعزاعا  ,يقار  ال سعي  عامًا

ثركن    َةعشنر   نخ عدة للخوارج بلغت أكينر من  اثع  ثركا  فقد شهد  قيام 

والينورا  األخنرى ال نخ قّضنت      ,اس عزفت طاق  الدول , فضاًل ع  الحركنا  

اهلل ب   وعبد )عليه السالمي   وأبرتها ثورة اإلمام الحسي مضاجع السلط  األموي

وعرفت بواقع  الحنرة وثركن     ,نوالزبير وثورة أهل المديع  ال خ قمعها األموي

الذي المخ ار اليقفخ  وثرك , ييليارا  الحسي  يا)) ًاال وابي  ال خ رفعت شعار

 .ي3)  األموي م  الحركا  ال خ وقفت بوجه الدولالشعار نفسه وغيرها  رفًع

نهاين   إلنى  وقد اشار فيهنا  )عليه السالمي وم  خطب  أخرى ألمير المؤمعي  

 :األمويي  أيضًا قوله

 ذشرّية  ي4)شوهاء فتنتهم تعيكم تحد ...بعدي سوء أرباب لكم ا ّية بن لتجدّن»

                                                            

 .441محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,  ي1)

 .119 -1/117الشهرس انخ, الملل والعحل,  ي2)

 .195, 98 -95, 3/71المسعودي, مروج الذهب,  ي3)

 .1/494شوهام: قبيح  المعير: يعير: اب  دريد, جمهرة اللغ ,  ي4)
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 كتفحيج تنكم الّعم يفّحجها ثّم ...يحى تعم الو هدى  نار فيها لي  جاهعية يطعاو

 خنْ فًا ينُ وُ ُهْم بحمنْن َاْلَأدحيِم َكتنْفِحيِج تنْنُكْم َالعَُّم ُيَفحُِّجهنا ُثمَّ خ فا ي و هم مبن األديم

ِْعحُ رُهمْ  اَلو َال َّرْيفن  ِإالَّ ُيْعطحريِهمْ  اَل ُ صنربَّحنبٍ  بحَكْأٍس ينْ قحيِهْمو ُتْنفًا ينُ وُيُهْمو  ِإالَّ ي1)ُي

 جنْزِر َيْدرن َلْوو وناححدًا  نَقا ًا ينحنْونننحي َلْو فحيهنا  ناو بحالدُّْنينا ُيحنْيٌش تنوندُّ ذنلحَك َفعحْندن َاْلخنْوفن

 .ي3)«ُيْعُطونننحى َفاَل بنْعضنُم َاْلينْوين َأْطُعُب  نا  حْنُهْم لحَأْيبنلن ي2)جنُزوٍر

وقد ذكر  ,جام فخ القسم األو  م  الخطب  ذكر مجخم الدول  األموي  للحكم

 خنر ه فخ بداين  هنذا المبحنث, أمنا القسنم اآل     عاالقسم م  الخطب  وشرث هذا 

ع  توا   )عليه السالميأخبار غيبي  أخبر بها أمير المؤمعي   مضاميعهفحمل فخ 

ه من  العهنروان   ئوقد خطب اإلمنام هنذه الخطبن  بعند انقضنا      ,ثكم األمويي 

يان اإلمام لسوم العاقب  ال خ ظ م  هذه الخطب  بلحوه على الخوارج, والمئوقضا

 اإلمام )عليه السالمي إذ قا هم العباسيي , ئأعدا سوف تحل باألمويي  م  قبل

 َال َّرْيفن  ِإالَّ ُيْعطحريِهمْ  اَل ُ صنربَّحنبٍ  بحَكْأٍس ينْ قحيِهْمو ُتْنفًا ينُ وُيُهْمو خنْ فًا ينُ وُ ُهْم»

ِْعحُ ُهْم اَلو   «َاْلخنْوفن ِإالَّ ُي

أمين  من     ودالل  على ثجنم المنرارة والنذ  النذي سنوف يعيشنه بعن       فيه 

العباسيي  الذي  سوف يضعون السيف على رقابهم, أما الباقخ منعهم لنم يق نل    

                                                            

 .1/148وال يحلسهم: ال يلبسهم الحلس وهو كسام خفيف. يعير: الصاثب ب  عباد, المحيط فخ اللغ ,  ي1)

 .1/332اللغ , جزر جزورا: مدة نحر اإلبل, يعير: الجوهري, الصحاح فخ  ي2)

؛ أبو نعيم األصنبهانخ,  161 -1/160الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ؛2/182 اليعقوبخ, تاري  اليعقوبخ, ي3)

 .1/68ثلي  األوليام, 
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 ويخ  م أمير المؤمعي  كالمه بقو :, ي1)فس كون ثياته ملي   بالخوف والرعب

 «...وناححدًا  نَقا ًا ينحنْونننحي َلْو فحيهنا ون نا بحالدُّْنينا ُيحنْيٌش تنوندُّ ذنلحَك َفعحْندن»

أمي , فهم أي األمويون مس عدون إلعطنام  ومراد اإلمام م  )قريشي, هم بعو 

كل ما يملكون فخ الدنيا م  أجل اإلذعان ألمري, ولو لمدة قصيرة وقند شنبه   

اإلمام تل  المدة بذبح العاق , وهذه عادة العر  فنخ ال شنبيه بكنل منا ي علنق      

 .ي2)على العاق  فخ ثياتهم سبب ذل  الرئيس اع مادهم األساس ولعلبالعاق  

بزوا  الدول  األموي  علنى   )عليه السالميوفعاًل تحققت نبومة أمير المؤمعي  

وسائل القمع وال عنذيب للقضنام علنى األمنويي ,      كل أنواعيد العباسيي  وقد 

وثكم العباسنيي   ثكمه لهم أيام خالف ه  واتن وهعا ي ضح كالم اإلمام لهم وم

وما فعلوه بهم ثيعما تولوا الخالف , فال اري  يعقل لعا صورًا م عوع  م  صعوف 

ن لهم, ولعلهم أذاقوهم من  الكنأس نفسنه النذي     والعذا  الذي سامه العباسي

 , وهعال  خطب  أخرى لإلمام علنخ )علينه السنالمي   ي3)أذاقه األمويون ألعدائهم 

 :فيها مخاطبًا األمويي  ثملت تل  المعانخ نفسها, إذ قا 

 دناِر فحرريو َغْيررِحُكْم َأْيرردحي فحرري َلتنْعِحُفنَّهنررا َيعحيررٍل تنمَّررا ُأ نيَّررَة بننحرري ينررا بحالعَّررمح َفُأْي حررُم»

 .ي4)«تنُدوُِّكْم

                                                            

 .6/114؛ ال س ري, بهج الصباغ , 224 -5/22اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي1)

 .3/356ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)

 .3/48محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ ,  ي3)

 .1/175الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي4)
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فلم تدم ثكوم  األمويي  )عليه السالمي وفعاًل تحققت أخبار أمير المؤمعي  

, وم  الروايا  ال خ ذكر  ثجنم  ي1)  عامًا ث ى تلقفها العباسيونيسعسوى ت

العذا  الذي القاه األمويون م  أعدائهم العباسيي , النذي  قناموا بعنبش قبنور     

يهم وقيامهم بإثراق منا تبقنى   الخلفام األمويي  فخ بداي  خالف هم وإخراج جي

  أبنخ سنفيان لنم    نهم ثيعما أرادوا إخراج جي  معاوين  بن  إ, ث ى قيل ي2)معها

أثضر  ي4)ن الخليف  العباسخ السفاحإ, وفخ رواي  أخرى ي3)يجدوا سوى ال را 

إلى مجلسه تسعي  م  تعمام الدول  األموي  وأمر بضر  أععاقهم فنخ وسنط   

 .ي5)ثم قام ب عاو  الطعام فوق جييهم مجلسه,

 :إلى مصير بعخ أمي  بقوله )عليه السالميوفخ خطب  أخرى يشير اإلمام علخ 

 َاْلعنْعَقرمِ   نَطراتحمِ   حرنْ  بحمنْشرحنبٍ   نْشحنبًاو بحمنْأَكٍل  نْأَكاًل َظَعمن  حمَّْن َالعَُّم ونسنينْنتنقحُم ...»

                                                            

 .3/224المسعودي, مروج الذهب,  ي1)

 .5/430اب  األثير, الكامل,  ي2)

 .3/207المسعودي, مروج الذهب,  ي3)

هنن, فنخ الشنرارة    104ب  العباس, أبو العباس, ولند سنع     عبد اهللاهلل ب  محمد ب  علخ ب   هو عبد ي4)

هن  بعد مق ل مروان 132وهخ بي  الشام ودمشق, وهو أو  خلفام الدول  العباسي , إذ تولى الخالف  سع  

ب  محمد آخر خلفام األمويي , كان شديد العقوب  وعييم االن قام, إذ ت بع بقايا األمويي  بالق ل والصنلب  

م يبق معهم غير األطفا  والذي  هربوا إلى األندلس, ولقد لقنب بالسنفاح لكينرة الندمام     واالثراق ث ى ل

ال خ سفكها, كانت عاصم  دول ه الهامشي  وهخ فخ األنبار وقد بعاها بعفسه, مرض بالجدري وتوفخ شنابًا  

ا , مي, فنوا  الوفين  1363 -هنن 764)  ,الك بخ, اب  شاكر محمند بن  اثمند   :هن, يعير136باألنبار سع  

اب  خلندون, تناري  ابن      ؛2/217هن, 1421تحقيق: عاد  اثمد عبد الموجود, دار الك ب العلمي , لبعان, 

 .3/129خلدون, 

 .5/430اب  األثير, الكامل,  ي5)
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  نَطاينررا ُهررْم ونِإنَّمنررا َال َّررْيفح وندحثنرراِر َاْلخنررْوفح شحررعناِر ونلحبنرراِس ونَاْلمنقحررِح َالصَّرربحِح  نشنرراِربحو

 ُتْعَفر ُ  َكمنرا  بنْعردحي   حرنْ  ُأ نيَّرةُ  ي1)َلتنْنخنمننَّهنرا  ُأْي حرمُ  ُثمَّ َفُأْي حُم َاْ ثناِي ونزنونا حُل َاْلخنطحيئناتح

 .ي2)«َاْلجندحيدناِن َكحَّ  نا َأبندًا بحَطْعمحهنا تنْطعنُم تنتنَطعَُّم وناَل تنُذوُيهنا اَل ُثمَّ َالنُّخنا نُة

عنز   فخ هذا الكالم إشارة واضح  وصريح  إلى بعخ أمي , إذ سيجرعهم اهلل

كل بالم يصبوه على العاس وسيذيقهم مرارة الذ  على كل لنذة ثصنلوا    وجل

 عليهم عليها م  معاصبهم, وقد شهروا سيوفهم على رقا  العاس وسيسلط اهلل

معهم أشند ان قنام    سبحانه , وفعاًل فقد ان قم اهللي3)م  يضع السيف فخ أععاقهم

بحيث د  الرعب والهلع فخ صفوف م  تبقى معهم, كنذل  شنبههم بالمطاينا    

لجهلهم واف قارهم للعقل, وأخيرًا اخ  م اإلمام كالمه بعبنومة ثاسنم  وعجيبن     

ع  الدول  األموي , إذ إنهم شوهوا الحكوم  بأفعالهم ال خ غلب عليها االدنناس  

كنالمواد المخاطين  ال نخ يندفعها الصندر      والقذارة واليلم والفساد, فأصنبحت  

سيع هخ األمر إلى ما ال يطيقونه, على غرار الذي يطرح تل  المواد,  إذ ؛والرأس

فسيفقدون تل  السلط  وال ييفرون سوى لععا  العاس ن يج  أفعالهم المشنيع   

 .ي4)وا بها الدول  اإلسالمي نجسال خ 

 

                                                            

الزمخشري, أساس البالغن ,   :العخام ما يدفع م  الصدر أو الدماغ م  المواد المخاطي , يعير :ل عخمها ي1)

1/111. 

 .173المفيد, اإلرشاد,ص ؛250-2/249الرضخ, نهج البالغ , الشريف  ي2)

 .6/138ناصر الشيراتي, معهاج البراع ,  ي3)

 .1/191نهج السعادة,  المحمودي, ي4)



 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 األخبار الغيبية عن العراق

 وفتن آخر الزمان وعصر ظهور اإلمام املهدي
  

 .األخبار الغيبية عن العراْاملبحث األول: 

 فنت آخر الزمان ي: األخبار الغيبية عناملبحث الثان

  . وعصر ظهور اإلمام املهدي
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 املبحث االول

 خبار الغيبية عن العراقاأل

ع  العنراق سنوام تلن  ال نخ     )عليه السالمي كييرة هخ أخبار أمير المؤمعي  

الغيبيا  كاننت تصندر أغلبهنا عن      قصد بها البصرة أو الكوف , ثيث أن تل  

اإلمام قبل أو بعد إثدى معاركه ال خ كنان يخوضنها ضند أعدائنه سنوام فنخ       

ولعل ذل  أثد األسبا  ال خ جعلت تل   ؛العهروان مصفي  أ ممعرك  الجمل أ

ويشهد الجميع بصح ها لكيرة م  كان ثاضرًا وسمع بهنا, من     ًة واترماألخبار 

 خر.جيش اإلمام أو م  الطرف اآل

 البصــرة: -أواًل

ولعنل   ,الكيير م  األخبار الغيبي  عن  مديعن  البصنرة     أخبر اإلمام علخ

أغلب هذه األخبار كانت على هامش معرك  الجمل ال خ كاننت أرض البصنرة   

مسرثًا لها, وفخ هذه األخبار ثاو  إلقام الضوم على مس قبل هذه المديع  وما 

ع  ذل  نجد أن اإلمام كان يخاطنب   فضاًل ,سيجري عليها م  أثداث جسام

أهنل ذلن  الزمنان النذي  كنانوا      إلنى  أهل البصرة بألفاظ قاسي  وهنذه إشنارة   



184  

 

 

كلما  اإلمنام وتوبيخنه لهنم ال    كانت ف ,يس سلمون لمخططا  طلح  والزبير

يقصد به أهل البصرة على مر العصور, وم  خال  خطب اإلمام علخ بن  ابنخ   

وجدنا الكيير م  األخبار الغيبي   ,خ نهج البالغ ف وكلماته )عليه السالميطالب 

 ع  مس قبل البصرة وهخ كاآلتخ:

 غـرق البصرة: -1

م  الخطب ال خ تطرق بها اإلمام إلنى البصنرة كنان ذلن  بعند ثنر        

 َفهنررحنْبُتْم ونُتقحررحن َفررَأجنْبُتْم (1)رنَغررا َاْلبنِهيمنررةح ونَأْتبنرراعن َاْلمنررْحَأبح ُجْنرردن ُكْنررُتْم»الجمننل, قولننه:

 بنرْينن  ونَاْلُمقحريمُ  (4)ُزتناٌق ون ناُؤُكْم نحَفاٌق وندحيُنُكْم (3)شحَقاٌق ونتنْهُدُكْم (2)دحَياٌق َأْخاَلُيُكْم

 بحمنْ رجحدحُكمْ  َكرَأنِّي  رنبِّرمح   حرنْ  بححنْحمنرةٍ  ُ تندنارنٌك تنْنُكْم ونَالشَّاخحُص بحذنْنبحمح ُ ْحتنهنٌن َأْظُهِحُكْم

ِْتحهنا ون حْن َفْويحهنا  حْن َاْلعنذنابن تنَعْيهنا َالعَُّم بنعنثن َيْد سنفحيننٍة (5)َكُجْؤُجِؤ  فحري   نرنْ  ونَغرحَّقن  تن

بذم أهل البصرة الذي  اتبعنوا   خطب ه)عليه السالميبدأ اإلمام علخ  ,ي6)«ضحرْمنحهنا 

توجن  رسنو    ي والمقصود بها عائش  َاْلمنرْحَأبح  ُجْندنطلح  والزبير واصفًا إياهم بن)

 ,, إذ اسن خدمها طلحن  والزبينر كورقن  ضنغط     يصلى اهلل عليه وآله وسلم) اهلل

بصف ها أم )عليه السالمي وعامل مععوي لضم العاس إليهم لق ا  أمير المؤمعي 
                                                            

 .1/174 ,أساس البالغ  ,الزمخشري :يعير ,رغا: هو صو  البعير ي1)

, يالفيروت آبناد  :الخير, يعير اخالقكم دقاق: أي أخالقكم دني   وذميم , وهخ تقا  ع  الرجل القليل ي2)

 .1114 ,القاموس المحيط

 .363, القاموس المحيط ,يالفيروت آباد :شقاق: تفك  واخ الف, يعير ي3)

 .1/183 ,الزمخشري, أساس البالغ  :تعاق: شديد الملوث , يعير ي4)

 .1/351 ,العبا  الزاخر ,وهخ بمععى الصدر, يعير: الصاغانخ ,جؤجؤ: تقا  ع  الطائر وع  السفيع  ي5)

نهنج   ,الشنريف الرضنخ  .2/277 الذهب, مروج المسعودي, ؛217 األخبار, عيون الديعوري, ق يب  اب  ي6)

 4/81اب  عبد رب  األندلسخ, العقد الفريد,  ؛46-1/45البالغ  
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والمقصنود بالبهيمن     يَاْلبنِهيمنرةح  َأْتبنراعن ) المؤمعي , ثم خاطبهم اإلمام بعند ذلن  بنن   

فخ تل  المعرك , وكان جنيش أهنل البصنرة يل نف     الجمل الذي ركب ه عائش  

)أعقروا الجملي فعمدوا إليه أصحابه فعقروه  وسنقط   :ثوله, ث ى نادى اإلمام

.ي1)وكانت هزيم  أهل البصرة بعد ذل  مباشرة ,أرضًا

فهنذا   «نحَفراقٌ  وندحيرُنُكمْ  شحَقاٌق ونتنْهُدُكْم دحَياٌق َأْخاَلُيُكْم» :)عليه السالمي أما قوله

أهل البصرة الذي  شناركوا فنخ الجمنل أول ن  عبندة      إلى الكالم وجهه اإلمام 

األهوام الذي  نكيوا بيع  أمير المؤمعي  وال حقوا بركب الشنيطان, ثنم خناطبهم    

و ذم والمقصود هعا المام الملون والمالح والواقع هن  «ُزتناٌق  ناُؤُكْم» :اإلمام قائاًل

 َأْظُهرِحُكمْ  بنرْينن  ونَاْلُمقحريمُ » :أمنا قنو  اإلمنام    ,ي2)ألخالقهم م  خال  وصف المنام 

م  خالله أراد اإلمام أن يوصنل فكنرة فحواهنا, الندور المنؤثر      ي, بحذنْنبحرمح  ُ ْحتنهنٌن

للمكان والبي   على أخالق اإلنسان وهو بهذه الحال  أمام خياري  ال ثالث لهما, 

يعنيش فينه السنيما إذا سناده     أما أن يقوم اإلنسان ب غيير بي  نه ومكاننه النذي    

وإذا عجز عن  ذلن     ,االنحراف األخالقخ والديعخ م  خال  محاول  إصالثه

يشنير إلنى منا يع ينره      )عليه السالمي , وفخ خ ام كالم أمير المؤمعي ي3)يهجره

 بحمنْ رجحدحُكمْ  َكرَأنِّي » :البصرة مس قباًل, وهو خبر غيبخ, إذ أشار إلنى ذلن  بقولنه   

ِْتحهنرا  ون حرنْ  َفْويحهنرا   حرنْ  َاْلعنرذنابن  تنَعْيهنا َالعَُّم بنعنثن َيْد سنفحيننٍة َكُجْؤُجِؤ  فحري   نرنْ  ونَغرحَّقن  تن

إذ نقلنت   ,)علينه السنالمي  , وفعاًل قد ثدث ما أخبر به أمير المؤمعي  «ضحرْمنحهنا 
                                                            

 .3/233 ,بهج الصباغ  ,ال س ري ي1)

 .2/236هن, 1378 ,العراق ,مطبع  الععمان ,الحائري, محمد ثاتم القزويعخ, شرح نهج البالغ  ي2)

 .1/192 ,الخوئخ, معهاج البراع  ي3)



186  

 

 

هنن فنخ خالفن     409سنع   األولنى   ,المصادر ال اريخي  أن البصرة غرقت مرتي 

 خنر , أما الغرق اآلي2)البحر وغرقت معات  البصرة ليومي إذ فاض  ,ي1)القادر باهلل

, فقند فناض نهنر دجلن      ي3)فخ أيام خالف  القنائم بنأمر اهلل   هن,426فكان سع  

ى سقط نحو ألفنخ معنز  من     لمدة ثالث  أيام ث  هاوبيوتالبصرة وأغرق مزارع 

)علينه   أخبار اإلمامن إالغرقي  قا  اب  أبخ الحديد: ) , وع  هذي ي4)جرام ذل 

أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بها, فقد رأيت أن ك ب المالثم  السالمي

تد  على أن البصرة تهل  بالمام وال يبقى سوى مسجدها, والصحيح أن الخبر 

قد وقع, فأن البصرة غرقت مرتي  مرة ايام القادر باهلل ومرة فخ أيام القائم بنأمر  

مسجدها بارتًا بعضه كجؤجنؤ الطنائر, بحسنب منا      اهلل, غرقت فلم يبق سوى

خربت دورها وغنرق كنل منا فنخ ضنمعها       )عليه السالميأخبر أمير المؤمعي  

البصرة ي عاقلهنا  ععد أهل  وهل  كيير م  أهلها, وأخبار هذي  الغرقي  معروٌف

                                                            

بويع بالخالف  فخ رمضان م   ,هن336ولد سع   ,القادر باهلل: أبو العباس أثمد ب  إسحاق ب  المق در ي1)

  ر بن عم : اب  دثي  الكلبخ,هن, يعير422وفخ فخ ذي الحج  سع  هن, واس مر بالخالف  إلى أن ت381سع  

بعخ العباس, مطبعن  مصنطفى الحلبنخ,     , العبراس فخ تاري  خلفاممي1236 -هن633ثس  األندلسخ, ) 

مي, تاري  الخمنيس,  1559هن/966؛ الديار بكري, ثسي  ب  محمد ب  الحس  ) 127, صمصر, د.  

 .2/355هن, 1399مطبع  قم, إيران, 

 .28/29 ,تاري  اإلسالم ,الذهبخ ي2)

هنن, واسن مر بهنا    422, بويع بالخالف  فخ ذي الحج  سع  عبد اهلل ب  القادرهلل: أبو جعفر القائم بأمر ا ي3)

دار  ,مي, نينم العقبنان  1505 -هنن 911) ,السيوطخ, جنال  الندي  عبند النرثم     هن, يعير 467لغاي  سع  

 .2/385, ؛ الديار بكري, تاري  الخميس108هن, ص1395البيارق, السعودي , 

 .12/34البداي  والعهاي , , اب  كيير ي4)
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 .ي1))خلفهم ع  سلفهم

الشنريف  وتجدر اإلشارة هعا إلى أن ثادث خ غرق البصرة وقعنا بعند وفناة    

هن, أي قبل ثالث سعوا  م  الغرق األو  وقبل 406الرضخ, إذ أنه توفخ سع  

, مما يبعد اث ما  الوضع لهذه الخطب , سوام م  خرعشري  سع  ع  الغرق اآل

عن  البصنرة ال يقنف     )عليه السالميم  غيره, وكالم أمير المؤمعي   مالرضخ أ

 , أو لعلها كانت خطب  مكمل  ععد هذا الحد, ففخ خطب  مشابه  للخطب  السابق

 : فيها قا  اإلمام ع  البصرة أيضًالها إال أن الشريف الرضخ فصلهما, و

 ُحُعروُ ُكمْ  ونسنرفحهنتْ  ُتُقروُلُكمْ  خنفَّرتْ  َال َّرمناءح   حرنن  بنعحيدنٌب َاْلمناءح  حنن َيِحيبنٌة َأْرُضُكْم»

 .ي4)«ي3)لحصنائحٍل ونَفِحي نٌة  حكحٍل ونُأْكَعٌة ي2)لحننابحٍل َغحنٌض َفَأْنُتْم

وي حندث   آخنرى أن اإلمام يذم أهل البصرة منرة   ويالث  م  هذه الخطب 

ع  تخلفهم الفكري الذي جعلهم ي حولنون إلنى إلعوبن  بيند المعنافقي  من        

أصحا  المطامع الدنيوي , الم ميلي  بطلح  والزبير, وم  ثم ثذرهم فخ خ ام 

كلم ه م  مواصل  هذا الطريق المعحرف ؛ ألنه سنوف يقنودهم إلنى الهزيمن      

                                                            

 .1/84 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي1)

 .2/188 ,الفراهيدي, العي  :يعير ,: تقا  لرامخ السهام وهخ ثرف  العبا نابل ي2)

جمهنرة   ,ابن  دريند   :: الفحل الكيير الصول  وتقا  ع  البعير الذي يحمل على بعيرًا آخر, يعيرصائل ي3)

 .2/13 ,اللغ 

المفيند, محمند بن      ؛1/46خ, نهج البالغ , ضالشريف الر ؛1/217 األخبار, عيون الديعوري, ق يب  اب  ي4)

 .107هن, 13398مطبع  الداوري, إيران,  ,مي, الجمل1023هن/413) الععمان ب  عبد السالم
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ن الى أ وقد أشرنا سابقًا, ي1)عفع معها العدم والحسرةالمعكرة والفضيح  ال خ ال ي

هذا الذم م  قبل اإلمام كان بشنأن أول ن  النذي  أصنبحوا آلن  رخيصن  بيند        

المعافقي  بحيث سلموا أنفسهم وعقولهم للشيطان النذي أضنلهم عن  طرينق     

 ًاآنذاك وما تبعه م  أتمان كاننت منالذ   وعلى الرغم م  هذا فإن البصرة ,الحق

ل عن    ه ثيعمنا سن  ليهم اإلمام فخ إثدى خطبن لألفراد واألخيار الذي  اثعى ع

وتهادهم أفضل الزهاد, وعّبنادهم أفضنل    ,قراؤهم أفضل القرام(البصرة, فقا : 

 .ي2)ييونساؤهم أفضل العسام –إلى أن قا   –العّباد, وتجارهم أفضل ال جار 

 «َال َّرمناءح   حرنن  بنعحيردنبٌ  َاْلمنراءح   حرنن  َيِحيبنرةٌ  َأْرُضرُكمْ »: وبالعودة ل ل  الخطب  فخ قوله

وقر  البصرة م  المام أمر مفروغ معه ومعروف للقاصخ والندانخ, أمنا بعندها    

األو  ذهب أصحابه إلى القو  أن المراد  ,ع  السمام, فهعال  تفسيران فخ ذل 

, ويجنب علنى   ي3)أن تل  األرض بعيدة ع  رثمن  اهلل م  قو  اإلمام هذا هو 

الذي تميل بكالم ابن  أبنخ    ,خرأما الرأي اآل, ي4)أهلها االس عداد لعزو  العذا 

 بنعحيردنبٌ وأمنا )  : الحديد وسار عليه العديد م  ُشراح نهج البالغ , الذي جام فيه

موضع فنخ   ن أربا  علم الهيأة وصعاع  ال عجيم يذكرون أن ابعدفإي َال َّمناءح  حنن

عى البعد ع  ومع )عليه السالمي ؛ وذل  موافق لقولهي5)األرض ع  السمام األبل 

                                                            

 .1/144 ,محمد جواد مغعي , فخ ظال  نهج البالغ  ي1)

 .32/256 ,المجلسخ, بحار األنوار ي2)

 .1/144 ,فخ ظال  نهج البالغ  ,محمد جواد مغعي  ي3)

 .1/212 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي4)

" بيعها وبي  البصرة عشرة أميا   :هخ إثدى قصبا  البصرة, ذكرها اب  بطوط  فخ رثل ه قائاًل: األبل  ي5)

 ,فخ بساتي  م صل  ونخيل ميل  ع  اليم  واليسار وهخ مديع  عييمن  يقصندها تجنار الهعند, وفنارس     
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السمام هعا هو بعد تل  األرض المخصوص  ع  دائنرة معند  العهنار والبقناع     

تخ لف فخ ذل  وقد دلت األرصاد واآلال  العجومي  على أن ابعد موضع فنخ  

وهنذا   ,المعمورة ع  دائرة معد  العهار هو األبلن  واألبلن  فنخ قصنب  البصنرة     

؛ ألننه أخبنر عن  أمنر ال     )علينه السنالمي  الموضع م  خصائص أمير المؤمعي  

وهذا م   ,تعرفه العر  وال ته دي إليه وهو مخصوص بالمدققي  م  الحكمام

بنخ الحديند هنو    ن كالم ابن  أ , والراجح ععدنا هعا أي1)"أسراره وغرائبه البديع 

ذهب البعض للقنو    ميلما؛ ألنه تفسير علمخ دقيق, وليس صحاألدق ولعله األ

, أو أن كنالم  ي2)أن المراد م  هذا الكالم أن ال يسمع دعام أهلها وال يسن جا  

ع العلم وصعوده إلى المأل اإلمام هذا كعاي  ع  شيوع الفساد وهو المانع م  رف

 .ي3)األعلى

 :فتنة الـزنج -2

وهو يشير إلى الحوادث  ,فخ إثدى خطبه )عليه السالميقا  أمير المؤمعي  

وأهوا  يوم القيام  ويشير إلى الف   ال خ تهجم علنى العناس وتكنون     ,الصعب 

 : البصرة مسرثًا لها, إذ قا 

ِح نرابح  لحنحَقرا ِ  ونَاْ خحِحينن َاْلَأوَّلح ن فحيمح َالعَُّم ينْجمنُع ينْوٌي ونذنلحَك»  َاْلَأْتمنرالِ  ونجنرزناءح  َاْل

                                                                                                                                                       

فخربت وهخ اآلن قري  بها آثار قصور وغيره, واألبل  مطل  على دجل  ععد فم نهنر البصنرة من  الشنما      

رثلن    ,مي1277 -هنن 779) , , محمد ب  عبند اهلل اب  بطوط :يعير ,وهخ تبعد أربع فراس  ع  البصرة "

 .105 ,الروض المعطار ,الحميري ؛86/ 1 ,مطبع  الدار البيضام, المغر , د.   ,اب  بطوط 

 .1/168 ,شرح نهج البالغ  ,اب  أبخ الحديد ي1)

 .1/163 ,معهاج البراع  ,الراوندي ي2)

 .1/271 ,نهج السعادة, المحمودي ي3)
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 ونجنردن   نرنْ  حنراالً  َفَأْح نرُنُهمُ  َاْلرَأْرضُ  بحِهرمُ  ونرنجنَفْت َاْلعنحنُق َأْلجنمنُهُم َيْد يحينا ًا ُخُضوتًا

 َيائحمنرةٌ  َلهنرا  تنُقوُي اَل َاْلُمْظعحِم َالعَّْيِل َكقحَطِع فحتنٌن ون حْنهنا ...ُ تَّ نعًا ونلحننْف حمح  نْوضحعًا لحَقدن نْيمح

ِْفحُزهنا  نْحُحوَلًة ي1) نْزُ و نًة تنْأتحيُكْم رناينٌة َلهنا ُتحندُّ وناَل  َأْهُعهنرا  رناكحُبهنرا  ينْجهنرُدهنا و َيائحُدهنا ين

 َاْلُمتنَكبِّرِحينن  تحْندن َأذحلٌَّة َيْوٌي َالعَّمح سنبحيِل فحي ُيجناهحُدُهْم سنَعُبُهْم َيعحيٌل ي2)َكَعُبُهْم شندحيٌد َيْوٌي

 جنْيٍش  حْن ذنلحكح تحْندن بنْصحنُب ينا َلكح َفونْيٌل  نْعُحوُفونن َال َّمناءح ونفحي  نْجُهوُلونن َاْلَأْرِض فحي

 ونَاْلُجرروِع َاْلررَأْحمنِح بحرراْلمنْوتح َأْهُعرركح ونسنررُيْبتنَعى ححرر َّ وناَل َلررُم ي3)رنهنررجن اَل َالعَّررمح نحَقررِم  حررْن

بدأ اإلمام خطب ه باإلشارة إلى وضع العاس يوم القيام  وبيان ثقيقن    ,ي4)«َاْلرَأْغبنحِ 

ينوم القيامن    جمنيعهم  العناس   على كلوهخ أن الحسا  سوف يشمل  ,مهم 

ث ى يكاد أثدهم ال يجد لقدمه موضعًا لشدة الزثام يوم المحشر, ثنم يع قنل   

ة خاصن ,  أمير المؤمعي  لي كلم ع  الف   المحدق  بالعراق عام  وأهنل البصنر  

شدة هذه ي مكعون م  ال قليل م  خسائرها, وم  لعلهم يس عدون جيدًا لها؛ إذ 

, شبهها اإلمام باللينل الميلنم ولنم يك نف     شخمالف   ال خ ال يقف فخ طريقها 

  نْحُحوَلرةً ي5) نْزُ و نرةً » :إذ أن قولنه  ,فقد شبهها الثقنًا بالعاقن    ,اإلمام بهذا ال شبيه

ِْفحُزهنرا    اإلمنام  ثم بنيّ  ,ي6)هذه صفا  العاق  ال خ تكون معدة للركو  «َيائحرُدهنا  ين

بعد ذل  صفا  القوم الذي  يجاهدون أصحا  تلن  الف عن , وي مكعنون من      

                                                            

 .1/202 ,الزمخشري, أساس البالغ  :للداب  ال خ يجعل فيها تمام لقيادتها, يعيرمزموم : تقا   ي1)

 .1/444 ,العي  ,الفراهيدي :يعير ,الَكَلب دام يصيب اإلنسان يؤدي به للمو  المح م :شديد كلبهم ي2)

 .2/67اب  األثير الجزري, العهاي  فخ غريب األثر,  :يعير ,الغبار :رهج ي3)

 .4/31 ,الكافخ ,؛ الكليعخ171-1/170 ,نهج البالغ  الشريف الرضخ, ي4)

 .1/202 ,الزمخشري, أساس البالغ  :مزموم : تقا  للداب  ال خ يجعل فيها تمام لقيادتها, يعير ي5)

 .4/258 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي6)
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هنذه الخطبن  يوجنه اإلمنام      نهاي ما بعد, وفخ  القضام عليها وإخماد نارها فخ

ولعنل النذي    «ذنلحركح  تحْنردن  بنْصرحنبُ  ينرا  َلركح  َفونْيٌل»: محذرًا؛ إذ قا مه إلى البصرة كال

ل  الف ع  وآثارها ل  تعم البصرة وثندها, بنل   يطلع على هذا الكالم يجد أن ت

م  كالم اإلمام  أيضًاهخ س كون إثدى أشد المعاطق تعرضًا آلثارها وتبعاتها, و

 .ي1)ام أعما  العاس المعحرف زم  جأو هخ أن تل  الف ع  القادم  ان قام إل

ل  الف ع , ال خ ثذر وثم  سؤا  يطرح نفسه هعا هو م  هم هؤالم القوم وت

اح نهج البالغ  فخ بيان م  هم ؟ والحقيق  هعاك اخ الف بي  ُشّراإلمام معها

 بعد أن وهذه هخ ف ع هم ال خ عمت طوياًل ,فقيل أنهم المغو  ,هؤالم القوم

 فالكالم هعا ع  ,وهو األرجح ,نهم الزنجإ, بيعما قيل ي2)عاثوا فخ األرض فسادًا

م  جمع عدد م  الزنج الذي تمك   ي3)وقائدهم علخ ب  محمد ,ف ع  الزنج

هن, وأثار ف ع  عييم  فخ البصرة وعرف فيها 255نهض سع   إذ ؛ثوله

ق ل عددًا كبيرًا م  العاس وصل إلى ثالثمائ   هوقد روي أّن ي4)بن)صاثب الزنجي

                                                            

 .107هن, 147 ,, مركز العشر اإلسالمخ, إيران3تصعيف نهج البالغ , ط ,لبيب ,بيضون ي1)

 .3/14 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي2)

هو علخ ب  محمد الورتنيعخ الملقب بصاثب الزنج, م  كبار أصحا  الف   فخ العصر العباسخ وقد  ي3)

ثيث أن أغلب أتباعه معهم, ولد ونشأ فخ ورتني , إثدى قرى الري, ظهر فخ أيام , لقب بصاثب الزنج

هن, اخ لف فخ عدد جيشه ث ى أوصله البعض إلى ثمانمائن  ألنف شنخص,    255  المه دي العباسخ سع

أبنو عبيند    ,المرتبنانخ  :هن, يعير270كان شاعرًا له أبيا  جميل  تعاولها العر , ق له الموفق العباسخ سع  

  تاري  اب ,اب  خلدون ؛29,,د.   ,لبعان, معجم الشعرام, دار صادر ,م ي994 -هن384)   ,اهلل ب  عمران

 .4/18 ,خلدون

 .3/2374 ,ال س ري, بهج الصباغ  ي4)
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مبال  فيه بشكل كبير فهو ألف ثي  دخوله البصرة, وعلى الرغم م  هذا الرقم 

ن المؤرخي  ثيعما كانوا يذكرون واقع وال يخضع للمعطق, إال أنعا نجد أ

البصرة كانوا يعقلون أن ما عاش ه المديع  فخ تل  الف ع  م  ظروف صعب  لم 

كانوا  ميلما ,تمر بها سابقًا, إذ جعلت العاس يق لون الكال  والقطط ويأكلونها

 :, وهذا ما عبر ععه اإلمام فخ خطب ه بقولهي1)أثيانًا يأكلون مي   اإلنسان 

هعاك خطب  أخرى تطرق فيها  ,يَاْلَأْغَبِر َوَاْلُجوِع َاْلَأْثَمِر ِباْلَمْوِ  َأْهُلِ  َوَسُيْبَ َلى)

 بحمح َكَأنِّي ي2)َأْحننُف ينا» :إذ قا  فيها ,إلى صاثب الزنج)عليه السالمي اإلمام علخ 

ِنمنُة وناَل ُلُجٍم َيْعَقعنُة وناَل ي3)َلجنٌب وناَل ُغبناٌر َلُم ينُكوُن اَل َالَّذحي بحاْلجنْيِش سنارن ونَيْد  حنْم

ذكرنا سابقًا أن ثرك   فقد ,ي4)«َالنَّعناِي َأْيدناُي َكَأنَّهنا بحَأْيدنا حِهْم َاْلَأْرضن ُيثحُ،ونن خنْيٍل

هن, إذ قام بها العبيد بقيادة علخ ب  محمد 255الزنج قامت فخ البصرة سع  

)عليه السالمي, وهذا كالم مشكوك فيه,  الذي نسب نفسه لزيد ب  علخ السجاد

عبد القيس, إذ  ن جمهور العسابي  يشكون فخ نسبه وعلى األرجح أنه م إذ أ

مذهب  وأنه على األرجح كان على ,تعم ع  كونه علويًاقيل إن أفعاله ال 

                                                            

 .4/119 ,المسعودي, مروج الذهب ي1)

أرسله إلى البصرة لعشنر اإلسنالم    ,"راف البصرة وأثد صحاب  رسو  اهللهو االثعف ب  قيس م  أش ي2)

والينًا   , كان سنيد تمنيم, أصنبح   )عليه السالميشارك فخ معرك  صفي  مع اإلمام علخ ب  أبخ طالب  ,فيها

 :هن, يعير72كانت له مكان  ععد مصعب ب  الزبير, وقد توفخ فخ الكوف  سع   ,لخراسان فخ عهد األمويي 

 .206 ,انسا  األشراف, البالذري ؛7/66 ,اب  سعد, الطبقا  الكبرى

الزمخشنري, أسناس   , لجب: تقا  ع  الجيوش وكعاي  ع  كيرة أصوا  المقناتلي  وصنهيل الخينل    ي3)

 .1/418 ,البالغ 

 .2/213 ,نهج البالغ  ,االشريف الرضخ ي4)
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ن ان سا  صاثب الزنج , وم  هعا ي ضح أي1)األتارق  إثدى فرق الخوارج

كان هدفه إعطام الشرعي  لحرك ه الالشرعي ,  لسالمي)عليه الإلمام السجاد 

ورد ثديث ع  اإلمام  , وقدواالس فادة م  مكان  آ  البيت, فخ هذا الصدد

)عليه ل ع  صاثب الزنج؛ ألنه ظهر فخ عصر اإلمام  العسكري ثيعما س

, والحقيق  ال خ ي2))صاثب الزنج ليس معا أهل البيتي :وقد قا  ععه ,السالمي

هعا أن ف ع  الزنج تل  كانت م  أشد الف   خطورة, السيما هخ قا  يجب أن ت

إذ يذكر المؤرخون أنها كاد  تسقط الدول  العباسي  لوال  ,على أهل البصرة

هن, فخ القضام عليها, إذ ق ل أغلب قادتها بما 270نجاح الجيش العباسخ سع  

الباقون وفروا إلى  فّرقوتفيهم علخ ب  محمد, فضاًل ع  ق ل أعداد كبيرة, 

 .ي3)األمصار

ع  جيش  )عليه السالميما يخص األوصاف ال خ ذكرها اإلمام علخ  أما فخ

الزنج الذي ال يكون له غبار, والمعروف هعا ان ثرك  الجيوش تيير الغبار 

والسبب فخ ذل  أن جعوده كانوا  ؛الشديد, بيعما نجد أن هذا الجيش ال غبار له

د م  العبيد الحفاة, وق لركوبها ؛ألنهم إذ أنهم لم يكونوا يملكون خيواًل ,ثفاة

ِنمنُة وناَل ُلُجٍم َيْعَقعنُة وناَل َلجنٌب وناَل»قوله: ببي  اإلمام ذل   وقد شبه , «خنْيٍل حنْم

 َكَأنَّهنا بحَأْيدنا حِهْم َاْلَأْرضن ُيثحُ،ونن»دام الزنج بأقدام الععام بقوله: أمير المؤمعي  أق

                                                            

 .4/24 ,مروج الذهب ,المسعودي ي1)

 .63/197 ,بحار األنوار ,المجلسخ ي2)

؛ ابن  الطقطقنخ, الفخنري فنخ اآلدا      10/312 ,الكامنل  ,ابن  األثينر   ؛3/451 ,المع يم ,اب  الجوتي ي3)

 .93 ,السلطاني 
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 .ي1)؛ ألنها اتسعت بسبب سيرهم ثفاة«َالنَّعناِي َأْيدناُي

فقد قا :  ع  البصرة )عليه السالمي م  خطب  اإلمام خرأما فخ القسم اآل

ِنٌة َلهنا َالَّتحي َاْلُمزنْخحنَفةح ونَالدُّوِر َاْلعنا ححنبح لح حَككحُكُم ونْيٌل» ِنةح َأْجنح  َالنُُّ وِر َكَأْجنح

 َأننا َغائحُبُهْم ُيْفَقُد وناَل َيتحيُعُهْم ُيْندنُب اَل َالَّذحينن ُأوَلئحَك  حْن َاْلفحينَعةح َكخنحناطحيِم ونخنحناطحيُم

والذي ي ضح م   ي3)«...بحعنْينحهنا وننناظحُحهنا بحَقْدِرهنا ونَيادحُرهنا لحونْجِههنا َالدُّْنينا ي2)َكابُّ

كانت بيوتها كالقصور مزودة بالشرفا   إذ ؛هذا الكالم أن البصرة كانت عامرة

على يد الزنج الثقًا, أما عبارة اإلمام  ُدمَروخراطيم المياه, وكل هذا العمران 

هذه إشارة إلى أنهم لم يكونوا  ,«َغائحُبُهْم ُيْفَقُد وناَل َيتحيُعُهْم ُيْندنُب اَل» ع  الزنج

لديهم توجا  وأوالد ؛ وذل  لعدم تواجهم ون يج  ذل  أذا ما ق لوا فال يوجد 

ألن هؤالم العبيد الذي  كانوا  ,وفعاًل كانوا كذل  ,م  يعدبهم, أو يبكخ عليهم

وام هان كرام هم وثقوقهم  ,ُيجلبون اغلبهم م  أفريقيا لغرض العمل الجائر

, وأخيرًا ي4)السبب الرئيس لقيامهم ضد الدول  اليم اإلسالم مما كانبعيدًا ع  تع

وهو بهذه الكلما   «لحونْجِههنا َالدُّْنينا َكابُّ َأننا» :أخ  م اإلمام علخ كالمه بالقو 

جعلت العاس ي جهون إلى  إذ ؛يشير إلى تفاه  الدنيا بكل م اعها وتيع ها ععده

م اع الدنيا وبهرجها الخداع تاركي  ثقوق العبيد الذي  ثولوهم لمجرد خدم 

                                                            

 .2/206 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي1)

 .2/106 ,الصحاح فخ اللغ  ,الجوهري :يعير ,كاٌ : تقا  ع  الشخم الذي يكب ويرمى ي2)

 .2/213 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي3)

 .5/226 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي4)



 195 

  

 
 

وهذه الكلم   ,ي1)مر العذا يأتمرون بأوامرهم ث ى انقلبوا عليهم وساموهم 

أنا ) :ثيعما قا  ,)عليه السالميتشبه إلى ثد بعيد كالم العبخ عيسى ب  مريم 

ّر , وسادي وجهه ليس لخ توج  تمو  وال بيت يخالذي كببت الدنيا على 

 .ي2))الحجر, وفراشخ المدر

 :وفخ خ ام كالمعا ع  هذه الخطب  ال خ أخبر بها ع  مس قبل البصرة نقو 

هذا على  )عليه السالميأن هعال  تفسير جديد ظهر ثاو  أن يطبق كالم اإلمام 

 0هن1425عام )لعراق على ااالث ال  األمريكخ  العصر الحالخ م  خال 

مي؛ ألن الدبابا  والجعد يسيرون على اإلسفلت وال يييرون الغبار, كذل  2003

لم تعد الخيو  تس خدم فخ هذا الوقت بحيث ال تيير الخيو  أي أصوا , 

فضاًل ع  ثداث  العمران وما مس خدم فيه فخ الوقت الحاضر م  تخارف 

خ تشبه إلى ثد كبير خراطيم وقصور مرتفع  تس عد إلى األعمدة الخراساني  ال 

وسوام أخذنا بالقو  القائل ان المراد م  هذا الكالم صاثب الزنج أو  ,الفيل 

على هذه أو تل   )عليه السالميالرأي اآلخر, فان تطبيق كالم أمير المؤمعي  

يبقى فخ دائرة االث ما  وال خمي  لقطع الش  باليقي  والمعرف  الحقيقي  

ذا الكالم مع القو  هعا ان عدم صح  تطبيق هذه والواضح  للمقصود به

)عليه السالمي ال يقبل الش  الحادث  ال يسري على كالم أمير المؤمعي  

 .ي3)قطعالو

                                                            

 .227-5/226,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي1)

 .8/126 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي2)

 .265-264نهج البالغ  فخ دائرة ال شكي ,  ,علخ سبي خ ي3)
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 ظهور املغـول: -3

بخبر غيبنخ آخنر وهنو ظهنور      )عليه السالمي تعبأ اإلمام علخ ب  أبخ طالب

إذ  ,المغو  وسيطرتهم على بالد المسلمي  بصورة عام  والعراق بصورة خاص 

كان ال أثير السلبخ األكبر على ذل  البلد كونه عاصم  الخالف  العباسي  فخ ذل  

السيما البصنرة, إذ لقينت منعهم أعينم النبالم      , وتعرضه ألكبر األضرار, الوقت

جيث فخ الطرقا  واألتق  وثل بالعاس منعهم خنوف   وأشععه, فقد تكدست ال

 َيْو راً  َأرناُهرمْ  َكرَأنِّي » :قوله )عليه السالمي, وقد جام فخ كالم اإلمام علخ ي1)عييم 

 ونينْعتنقحُبونن ي4)ونَالدِّيبناجن ي3)َال َّحنقن ينْعبنُ ونن َاْلُمَطحََّيُة ي2)َاْلُمْطحنَيُة َاْلمنجنانُّ ُوُجوهنُهُم َكَأنَّ

ِْحنارُ  ُهننراكَ  ونينُكرونُ  َاْلعحتنراقن  َاْلخنْيلن  َاْلمنْقُترولِ  تنَعرى  َاْلمنْجرُحو ُ  ينْمشحرين  حنتَّرى  َيْترلٍ  احْسرتح

 .ي5)«َاْلمنْأُسوِر  حنن َأَيلَّ َاْلُمْفعحُت ونينُكونن

م  خال  هذه الخطب  ي ضح الخيط األبيض من  الخنيط األسنود والسنيما     

تعموا أن هنذا الك نا  قنام بوضنعه الشنريف      للمشككي  بعهج البالغ  الذي  

بيعمنا الم  بنع للحقنائق     ,)عليه السنالمي ليس كالم أمير المؤمعي   نهَّأو ,الرضخ

ال اريخي  بدون أي تعصب أعمى يجد أن الشريف الرضخ قد فرغ من  جمنع   

                                                            

 .237-236 ,دراسا  فخ نهج البالغ , محمد مهدي شمس الدي  ي1)

 :يعينر  ,وتععخ طرق الحديد ث ى يعرض وهخ كعاي  عن  عنرض وجنوه المغنو      :المجان المطرق  ي2)

 .2/286 ,الزمخشري, أساس البالغ 

 .3/381 ,العي  ,الفراهيدي :السرق: هو أثد أجود أنواع الحرير, يعير ي3)

 .1/333المخصص,  ,اب  سيدة :يعير ,أثد أنواع الييا  اليميع  :الديباج ي4)

 .1/397 ,الزمخشري, ربيع األبرار ؛214-2/213 ,الشريف الرضخ, نهج البالغ  ي5)
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, أمنا الهجمنا    ي1)هنن 406هن, بيعمنا وفاتنه كاننت سنع      400نهج البالغ  سع  

أي  ي2)صرة وغيرها م  األمصنار اإلسنالمي   هن, على الب617 المغولي  بدأ  سع 

فكينف أمكعنه وضنع هنذه الخطبن        ,سع  م  وفاة الرضنخ  خبعد أكير م  مائ 

وال نخ اخبنر فيهنا عمنا سنيحدث فنخ        )عليه السنالمي إلمام علخ إلى اونسبها 

؟ ولو جزمعا أصاًل أن الرضخ بل  هذا المس وى العلمخ والعقلخ البصرةمس قبل 

ل عبؤ باألخبار المسن قبلي  وهنو أثند أثفناد أمينر المنؤمعي         إلى ايؤهله  الذي

الذي قا  ععنه ثبنر األمن  عبند اهلل بن        )عليه السالميفكيف يكون علم علخ 

اهلل لقند  أعطخ علخ ب  أبخ طالب تسع  أعشار العلنم, واينم   واهلل لقد ) :عباس

تقندم ذكنره تيهنر    , وم  خال  تل  الخطب  وما ي3)شارككم فخ العشر العاشري

الحقيق  الساطع  كالشمس فخ ععان السمام, ل خنرس كنل ألسن  المشنككي      

بعهج البالغ  والشريف الرضخ الذي قام بجمع كالم اإلمنام ووضنعه فنخ هنذا     

الك ا , وم  خال  العودة لكالم اإلمام فخ تل  الخطب  نجد انه قد بدأ بإعطام 

تندق بالمطرقن  إذ تصنبح     صف  المغو , إذ شنبه وجنوههم بالندروع بعند ان    

وكبيرة, وقد نقل اب  أبخ الحديد الذي عاصر المغنو  وشناهدهم بنأم     عريض 

واعلم ان هنذا الغينب النذي أخبنر بنه      ) :إذ قا  فخ شرثه لهذه الخطب  ,هيعيع

قد رأيعاه نح  عيانًا ووقع فخ تمانعا وكان العاس يع يروننه من     )عليه السالمي

                                                            

الندرجا  الرفيعن  فنخ طبقنا       ,مي1707-هن1119)   ,صدر الدي  علخ خان المدنخ ,اب  معصوم ي1)

 .1/494هن, 1397 ,إيران ,مك ب  بصيرتخ ,, تحقيق: محمد صادق بحر العلوم2ط ,الشيع 

 .5/541 ,بهج البالغ  ,ال س ري ي2)

القزويعنخ )   محمند بن  يزيند     ,اب  ماج  ؛1/32 ,سع  العسائخ ,العسائخ ؛1/96 ,مسعد أثمد أثمد, ي3)

 .1/42حقيق: محخ فؤاد عبد الباقخ, دار الفكر, لبعان, بال.  , مي, سع  اب  ماج , ت1887 -هن273



198  

 

 

والقدر إلى عصرنا, وهم ال  ار الذي خرجوا م   أو  اإلسالم ث ى ساقه القضام

أقاصخ المشرق ث ى ورد  خنيلهم العنراق والشنام وفعلنوا منا لنم تح نوي        

, وقد أورد اب  أبخ الحديد ي1)اهلل تعالى آدم إلى عصرنا هذاي ال واري  م  خلق

فخ كالمه ع  المغو  وصفاتهم أكير م  خمس  وعشنري  صنفح  فنخ ك ابنه     

محاواًل تسليط الضوم عليهم وذكر بعض أخبارهم, وبنالعودة  شرح نهج البالغ  

هم يلبسون نّأللخطب  نجد أن اإلمام اس مر بإعطام صفا  المغو , فقد وصفهم 

 ةكيينر  المالبس الجيدة الم ميل  بالحرير وغينر ذلن , وهنذا الكنالم لنه معنانٍ      

وكبيرة, إذ ي ضح أن اإلمام أراد ان يوصل صورة مفادها ان هؤالم كانوا يلبسون 

المالبس الخشع  والردي   فخ بادئ األمر لشدة فقرهم, وبعد ان اسن ولوا علنى   

البالد الغعي  وسيطروا عليها وعلى ثرواتها تغير ثالهم نحنو األفضنل وتحولنوا    

)عليه ثم ي حو  أمير المؤمعي   ي2)ادواق عام أفضل الجي ,إلى لبس الييا  الفاخرة

 :ل بيان ثقيق  مهم  وهخ السالمي

ِْحناُر ُهننرراَك ونينُكرروُن»  ونينُكررونن َاْلمنْقُترروِل تنَعررى َاْلمنْجررُحوُ  ينْمشحررين حنتَّررى َيْتررٍل احْسررتح

  .«َاْلمنْأُسوِر  حنن َأَيلَّ َاْلُمْفعحُت

فهنو قند أعطنى صنورة     ولعل كالم اإلمام هعا واضح ال يح اج إلى شروح, 

تمنأل   إذ ؛واضح  ع  الفاجع  الكبيرة ال خ س حل بالعراق عام  والبصرة خاص 

األرض بالجيث ث ى يضيق المكان بالجرثى فيضطرون للمشنخ علنى جينث    

                                                            

 .8/218 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي1)

 .5/232 ,ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي  ي2)
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هذه ن اإلمام بّي  , ومع ذل  فإي1)ضاقت بهم األرض الواسع  إذ ؛تهاالق لى لكير

منع   واتنن  وهخ أن عدد العاجي  م  تل  الكارث  قليل جندًا م  ,مهم الحقيق  ال

هنن  617فنخ ثديينه عن  أثنداث سنع        ي2)عدد الق لى, وقد وصف اب  األثير

لقد بقيت عدة سعي  معرضًا عن   )) :وخروج المغو  إلى بالد المسلمي  بقوله

ر ذكر هذه الحادث  اس عيامًا لها كارهًا لذكرها, فأننا أقندم إلينه رجناًل, وأؤخن     

أخرى, فم  الذي يسهل عليه أن يك ب نعخ اإلسالم والمسلمي  ومن  النذي    

خ مت قبل هنذا وكعنت   لي عفيا ليت أمخ لم تلدنخ, ويا  ,يهون عليهم ذكر ذل 

 .ي3)يينسيا معسيًا

وم  خال  ما تقدم ذكره يبرت تساؤ  مهم مفاده لمناذا ثنذر اإلمنام علنخ     

ها بعده ما يقر  م  س م   م  وقوعم  ف ع  المغو  على الرغم  )عليه السالمي

م  أهنل   )عليه السالمي؟ والجوا  هعا يكون بسبب ما القاه أمير المؤمعي  سع 

البصرة إبان ثر  الجمل ثيعما عادوه ورفضوا طاع ه, هعا أراد اإلمام تذكيرهم 

أعمالهم هذه وفخ هذا الوقت وما فعل موه م  إتباع للشيطان والضال  عن    أّن

طريق الحق وسلككم للباطل ث ى وقع م فخ ثبائل الشيطان, وهنذه األعمنا    

                                                            

 .3/211 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي1)

ولند سنع     ,أبو الحس  عز الندي  بن  األثينر    ,هو علخ ب  محمد ب  عبد الكريم الجزري :اب  األثير ي2)

تجو  فخ العديد م   ,مؤرخ كبير وعالم باألنسا  واألد  ,هن فخ جزيرة اب  عمر, نشا فخ الموصل555

هنن  وكنذل  لنه    629البلدان, له العديد م  المؤلفا  أبرتها الكامل فخ ال اري  الذي ان هى به إلى سنع   

الذهبخ, تنذكرة الحفناظ,    :هن, يعير630ذل , توفخ فخ الموصل سع  أسد الغاب  فخ معرف  الصحاب  وغير 

 .77طبقا  الشافعي ,  ,اب  قاضخ شهب  ؛7/84 ,الوافخ بالوفيا  ,الصفدي ؛4/399

 .9/304 ,الكامل ,اب  األثير ي3)
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س ورث إلى أجيالكم القادم  الذي  سيشهدون عواقب وخيم  تطنالهم بسنبب   

ى أن اإلمنام  , وهعاك من  رأ ي1)ل خ تكون سببًا فخ العقا  اإللهخسوم أعمالكم ا

قصد م  كالمه هذا تحذير هؤالم القوم, أهل البصرة م  النبالم العينيم النذي    

يع يرهم, وهعا يجب عليهم االتحاد وال مس  بطريق الحنق واإليمنان والحنذر    

م  طرق الشيطان الذي يغريهم بها محاول  معه ل قليل الخسنائر الفادثن  ال نخ    

ثياة قاسي  مما جعلت منعهم رجنااًل   ألن المغو  كانوا يعيشون  ؛ي2)س لحق بهم

أشدام ومقاتلي  شرسي  عرف ععهم قوتهم الكبينرة وصنبرهم وتنأقلمهم منع     

, والخعناتير  ,والكنال   ,مخ لف اليروف, إذ عرف ععهم أكلهم لحنوم المي ن   

كذل  كانوا يصطادون الحيوانا  المف رس  وي فاخرون بلبس جلودهنا  , القطط

, ي3)ث ى كانوا أشبه شنخم بنالوثوش   , والذئا ,والعمور ,والضباع ,ميل األسود

ق تصرفهم مع المدن ال خ يسيطرون عليها وأهلها فكاننت تقنوم علنى    ائأما طر

سبخ العسام واألطفا  وق ل الرجنا  وثنرق المندن ال نخ يندخلونها واع مناد       

أي واتع ديعخ أو أخالقخ  غيرم   ,وإراق  الدمام ,والخوف ,سياس  بث الرعب

غلنى   )علينه السنالمي  يردعهم, ولعل هذا هو السبب النذي دعنا اإلمنام علنخ     

, وبعد أن فنرغ اإلمنام من  ذكنره     ي4)ر معهم بسبب ما يق رفوه م  جرائم حذيال

لقد أعطيت يا ) :لبعض ما س القيه البصرة فخ مس قبل األيام قا  بعض أصحابه

 :وقا  للرجل وكان كلبيًا )عليه السالمياإلمام أمير المؤمعي  علم الغيب فضح  
                                                            

 .5/233 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي1)

 .3/391هن, 1416 ,إيران ,مطبع  دار الحديث ,ميزان الحكم  ,محمد ,الريشهري  ي2)

 .5/234 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي3)

 .35/251 ,بحار األنوار ,المجلسخ ي4)
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 َاْلغنْيربح  تحْعُم ونِإنَّمنا تحْعٍم ذحي  حْن تنعنعٌُّم ُهون ونِإنَّمنا َغْيٍب بحعحْعِم ُهون َلْي ن َكْعٍب َأخنا ينا»

جنام   ,ه أعطخ علم الغيبوالحقيق  قو  أثد أصحا  اإلمام أّن ,ي1)«َال َّاتنةح تحْعُم

بعد أن أخبر أمير المؤمعي  ع  ف ع  الزنج والمغو , وم  خال  كالم اإلمام لهم 

ع  علم الغيب نجد أنه أراد ان يبي  لهم أن علم الغينب مخن ص بناهلل تعنالى     

ودعنا بنأن يعينه     م  ذي علم تعلمه م  رسنو  اهلل  وثده أما علمه فهو تعلم

من  إجاب نه هنذه للشنخص      , وقد أراد اإلمامي2)وتضطم عليه جوانحه ,صدره

 ,الذي سأله ع  علم الغيب أن يوضح له صدق كالمه ومطابق ه لكالم الرسو "

لهذه العلوم هو إعداده لعفسه علنى   )عليه السالميفأن مععى تعليم الرسو  " له 

طو  الصحب  وتعليمه له كيفي  السلوك وأسبا  تطويع العفس األمنارة للنعفس   

عنداد  واألخبار بها, وأكد ذل  اإل ,  األمور الغيبي المطم ع  ث ى تس عد الس قبا

 .ي3)الصادر ع  نفسه القدسي  )عليه السالميه مدعا

 الكوفة: –ثانيًا 

مما الش  فيه أن الكوف  كانت مسرثًا ألقسى األثنداث علنى منر ال ناري      

اإلسالمخ, فقد شهد  جرائم دامين  بحنق أهلهنا, مارسن ها الندول ان األموين        

ذلن  وثنذر من  المسن قبل      )عليه السنالمي والعباسي , وقد بّي  أمير المؤمعي  

ليس هذا فقط بل أوضح اإلمام العاقبن  السني      ,المرير الذي يع ير هذه المديع 

فخ إثدى  قا   إذ ؛ألول   الذي  اق رفوا الجرائم بحق هذه المديع  وأهلها

                                                            

 .2/214 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي1)

 .310 ,نهج البالغ  فخ دائرة ال شكي  ,علخ سبي خ ي2)

 .294/ 1 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي3)
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 ي3)بحرالنَّوناِزلِ  ي2)ُتْعرحنكح ن  ي1)َاْلُعَكراظحيِّ  َاْلرَأدحيمِ   نردَّ  ُتمنردِّينن  ُكوَفرةُ  ينرا  بحركح  َكَأنِّي»كلماته: 

 َأْو ي4)بحشناغحٍل َالعَُّم احْبتناَلُه ِإالَّ ُسوءًا جنبَّاٌر بحكح َأرنادن  نا َأنَُّم َلَأْتَعُم ونِإنِّي بحالزَّاَلِزِل ونُتْحَكبح ن

عن  ومنا   ه ع  الكوف  بال عبؤ بمس قبل هذه المديثدييبدأ اإلمام  ي5)«بحَقاتحرلٍ  ونرن ناُه

, بيعما هعالن  رأي آخنر فنخ نهنج البالغن       ي6)سيحدث فيها م  أثداث جسام

هعا قصد به كبر الكوف  واتسناعها   )عليه السالميأن قو  اإلمام علخ  إلىذهب 

جغرافيًا, بحيث شبهها اإلمام بالجلد العكاظخ الذي له قابلين  ال مندد وال وسنع    

ومن  ارغنب    ,بعد ان يدب , والمعروف أيضًا ان هذا العوع م  الجلنود جمينل  

ى العر  ولعل كالم اإلمام هعا يوثخ إلى مندى العمنران وال وسنع    الجلود لد

 ,, وسوام كنان هنذا النرأي أو ذاك   ي7) صبح به الكوف  فخ مس قبل األيامالذي س

                                                            

هو الجلد المعسو  إلى سوق عكاظ الذي يقع بي  نخل  والطنائف فنخ الصنحرام,    األديم العكاظخ:  ي1)

 ,والذي كان العر  يج معون فيه م  بداي  شهر ذي القعدة, وأكير ما كان يباع فخ ذل  السوق هو الجلند 

إذ كان يعرض لمدة عشري  يومًا وكان يعرض بكيرة لوفرة اإلبل واألغعام فخ تل  المعطقن  آننذاك وقند    

 ,اب  األترقخ, محمد ب  عبد اهلل ب  أثمد :يعير ,ع  ذل  الجلد قابلي ه لل مدد الشديد بعد الدباغ عرف 

د.  ,السنعودي   ,دار الحرمي  ,أخبار مك  وما جام فيها م  اآلثار, تحقيق: ناصر العويعخ ,مي865 -هن25)  

 ,129. 

وتقا  ع  تعارك القوم فخ الحر  وهخ تقا  أيضًا  ,العرك يقا  ع  عرك األديم ععد الدباغ  :تعركي  ي2)

 .1/491المخصص,  ,اب  سيدة :يعير ,ع  الخصوم  وكيرة الصراع

 .2/87 ,العي  ,الفراهيدي :يعير ,هخ المصائب الشديدة ال خ يجخم بها الدهر للعاس :العوات  ي3)

 ,جمهنرة اللغن   , ابن  دريند   :يعينر  ,هو الشخم الذي يعشغل به اإلنسان فيقا  شغل ومشنغو   :شاغل ي4)

1/488. 

 .1/307 ,الزمخشري, ربيع األبرار ؛1/89 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي5)

 .385/ 97 ,بحار األنوار ,المجلسخ ي6)

 .334-2/333 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي7)
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فالراجح ععدنا ان االثعي  صحيحان سوام ما تالقيه الكوف  م  ظلم وجور من   

ديعن   ثكامها, أو م  خال  توسعها وتمددها مينل الجلند العكناظخ ل صنبح م    

كبيرة, ولم يق صر كالم األمير ععد هذا الخبر الغيبخ فخ نهج البالغ  ع  توسنع  

الكوف  بل ام د ليصل إلى ثد اإلخبار ع  مصير من  يحناو  ال عنرض لهنذه     

 احْبتناَلُه ِإالَّ ُسوءًا جنبَّاٌر بحكح َأرنادن  نا َأنَُّم َلَأْتَعُم ونِإنِّي» :المديع  بالسوم, إذ قا  ع  ذل 

وم  هذا الكالم ي ضح ان النذي يحناو  المسناس     «بحَقاتحٍل ونرن ناُه َأْو بحشناغحٍل َالعَُّم

بهذه المديع  سوف يصا  باألمراض الصعب  وسنيب ليه اهلل بمخ لنف صنعوف    

العذا  واآلالم الدنيوي  قبل األخروي  ث ى تشغلهم ع  ما يمكن  أن يلحقنوه   

عد ذل  فقط, بل سوف يسلط اهلل عليه م  أذى بالعاس, أو قد ال يق صر األمر ع

من  أجنل القضنام علينه وسنومه      ثوادث أخرى, وقد تكون م ميلن  بأعدائنه   

ظلم ومن    , وهعال  أميل  تاريخي  كييرة عما شهدته هذه المديع  م ي1)العذا 

 ي3)عما فعله تياد ب  أبيه بأهل الكوف  ثيعما ثصبه ي2)ذل  ما ذكره اب  الجوتي

العاس وهو يخطب على المعبر, فقطع أيدي ثماني  معهم بعد أن جمعهنم فنخ   
                                                            

 .1/273 ,فخ ظال  نهج البالغ  ,محمد جواد مغعي  ي1)

وهو  ,هن فخ العراق 508ولد سع   ,هو أبو الفرج جما  الدي  ب  عبد الرثم  ب  علخ :اب  الجوتي ي2)

ا  أبرتهنا, المعن يم   عالم  وشي  وثاف  للقرآن ومحدث وعالم أهنل العنراق, لنه الكيينر من  المؤلفن      

شمس الدي  ب  محمد ب   الذهبخ, :, يعير/ميهن597)توفخ سع   بيس ابليس وغيرها الكيير,وال بصرة وتل

 ؛132-131/ 4 ,  .بنال  ,دار إثينام ال نراث العربنخ, لبعنان     ,مي, تذكرة الحفاظ1347-هن748اثمد, )  

طبقا  المفسري , دار الك ب العلمي , لبعنان,   ,مي1505 -هن911)  ,السيوطخ, جال  الدي  عبد الرثم 

 .17 ,  .بال

 ,المحكم والمحيط األعينم  ,دةيعير: اب  سي ,وهخ بمععى رموه بالحجارة أو الحصى الصغيرة :ثصبه ي3)

1/468. 
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وعلنم أنهنم    ,)علينه السنالمي   المسجد وطلب معهم البنرامة من  اإلمنام علنخ    

سيم ععون فيح ج بذل  على اس  صالهم وإخرا  بلدهم, وبعدها خنرج أثند   

وإذا  الينومي, نخ مشغو  ععكم إانصرفوا فأن األمير يقو  لكم ) :أتباع تياد قائاًل

ثنر العنار    نخ ال أجد فخ العصف م  جسديإبالطاعون قد ضربه, فكان يقو  

, والشخم الذي يقا  هعنا عن  الكوفن  أنهنا فعناًل      ي1)ث ى ما  وهو هذا الحا 

كانت على الدوام مركز اس قطا  للف    إذ ,اتسعت بعد تم  اإلمام بشكل كبير

 .ي2)ها ععهاكان اهلل يدفع شر والحوادث المخ لف , ال خ

السؤا  الذي يطرح نفسه هعا وبقوة هو ما الذي تع يره الكوف  فخ مسن قبل  

, وذل  ألن الكوف  كاننت تمينل العنراق   ؛ يام؟ وهل يعطبق ذل  على العراق؟األ

وآالم كييرة علنى منر    ,واضطهاد ,وم  هعا ي ضح ما سيالقيه هذا البلد م  ظلم

على كيرتهم م  الذي  منروا بنالعراق    ,وما سيفعله به الطغاة ,العصور والدهور

المهم النذي يبنرت هعنا هنو هنل منا        خرم  ذل  ال اري  إلى اآلن, والسؤا  اآل

ع  الكوف  أراد به اإلشارة إلى ثقب  تمعي   )عليه السالميتحدث به اإلمام علخ 

لنى  معيع , قد تكون ثقب  األمويي  مياًل, أو أن هذا الكالم يسير على الكوف  ع

؟ وان كان كذل , وهل ما تالت الكوف  خاص  والعراق عامن  يعاقبنان   مر الزم 

ن سنابقًا,  وعاقبهمنا األموين   ميلمنا  )عليه السالميبسبب والئهما ألمير المؤمعي  

ع  هنذه المديعن  تكشنف لعنا      )عليه السالميلإلمام علخ عدة وهعال  كلما  

                                                            

 .5/152 ,المع يم ,اب  الجوتي ي1)

 .2/334 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)
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, ي1) عايل عا ومقنر شنيع  هذه مديع عا ومح) :إذ قا  ععها ,ثقيق  العالق  بيعه وبيعها

, وكذل  يسن وقفعا منا ذكنره يناقو      ي2))ترب  تحبعا ونحبهاي :وكذل  قا  ععها

)عليه السنالمي  كان علخ لدان ع  مديع  الكوف , إذ قا : )الحموي فخ معجم الب

الكوف  كعز اإليمان وثج  اإلسالم وسيف اهلل ورمحه يضعه ثيث شام » :يقو 

ألرض وغربهنا كمنا ان صنر    اهلل بأهلها فنخ شنرق ا  والذي نفسخ بيده ليع صرن 

فقند ورد فنخ الرواينا  أن     ,ما يخص مسنجدها وفضنله   , أما فخي3)«بالحجات

اثعخ عشر ما سواه م  المساجد, فالبرك  معه إلى  الركع ي  فيه تعدالن عشرًا فخ

حيشرح يروي   » :)علينه السنالمي  , وقد قا  ععه اإلمام علخ ي4)مياًل م  ثيث ما أتي ه

قيا ة سبعون ألفًا لري  تعريهم ح راب، ووسرطم روضرة  رن ريراض اجلنرة وفيرم          ال

س  را فيرم  رن    ثالث أت   ن اجلنرة ترذهب الرحج  وتطهرح املرؤ ن  لرو يععرم النرا        

, وكذل  هعناك قنو  لرسنو  اهلل )صنلى اهلل علينه وآلنه       ي5)«الفضل ألتوه حبرواً 

ور رح اهلل   ،العرحب الكوفرة اجمرة   » :ع  هذه المديع  وفضلها جام فيه وسلمي

إذ  ,)علينه السنالمي  فضاًل عما نقل ع  الصادق  ,ي6)«وكنز امميران  ،تبارك وتعاىل

                                                            

 .1/147 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ؛1/83معهاج البراع ,  ,الراوندي ي1)

 .3/198 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي2)

 .4/17 ,معجم البلدان ,ياقو  الحموي ي3)

 .4/18 ,معجم البلدان ,ياقو  الحموي ي4)

مطبعن    ,تحقيق: عالم آ  جعفر ,جامع األخبار ,م ي1300 -هن700محمد ب  محمد,)    ,السبزواري ي5)

 .177هن, 1413 ,مؤسس  آ  البيت إلثيام ال راث

 .6/243 ,الكافخ ,الكليعخ ي6)
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 .ي1)«أرِي  ن ر اها وتادح  ن تاداهاالعهم » :لكوف  قائاًلإلى ادعا 

ن الكوفن  مديعن  اإلمنام ال نخ جعلهنا عاصنم        أ :وم  خال  ما تقدم نقو 

المديع  م  الذي  كانوا يديعون بنالوالم  للخالف  اإلسالمي  وان أغلب أهل هذه 

والطاع  ألهل بيت رسو  اهلل ومن  األتبناع المخلصني , إال أن السياسن  ال نخ      

اتبعها األمويون م  نشر لجواسيسهم وشرائهم للذمم باألموا  وما تبعنه الثقنًا   

م  تسليط للطغاة على هذه المديع  أسهم بشكل كبير فخ ما لحق بها م  ظلنم  

هذه المديع  ومدثه لها ي ضح ع   )عليه السالمي ًا فم  كالم اإلمامإذ ,وعذا 

ن المقصود م  هذا الكالم أتباع اإلمام المخلصي  واليل  المجاهدة فنخ اهلل  لعا أ

 .ي2)ل خ ال تأخذها فخ الحق لوم  الئموا

وقند تطنرق فيهنا     ,)علينه السنالمي  وهعال  خطب  أخنرى ألمينر المنؤمعي     

لمس قبل الكوف , مع العلم أنعا قد تطرقعا لشرثها وعرضاها سابقًا وهخ خطبن   

ن ذكنر  إظلم عبد المل  بن  منروان, إذ    لىناعق الشام ال خ تكلم فيها اإلمام ع

الكوف  فخ تل  الخطب  يجبرنا على ال عرض لما جام بحنق الكوفن  فنخ تلن      

 ::)عليه السالميل  الخطب  قو  اإلمام علخ الخطب  مععًا لل كرار, وقد جام فخ ت

 تنْعتنرفُّ  َيعحيرلٍ  ونتنرنْ  تناصحرفٍ   حرنْ  تنَعْيهنرا  ونينُمرحُّ  ي3)َياصحٍف  حْن َاْلُكوَفَة ينْخِحُق ونَكْم»

                                                            

 .3/198 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي1)

 .2/335 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

المحنيط   ,الصاثب بن  عبناد   :يعير ,قاصف: الرياح الشديدة أو العواصف الرعدي  المصحوب  بالبرق ي3)

 .1/245 ,فخ اللغ 
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ِْصنُد بحاْلُقُحوِن َاْلُقُحوُن َِْطُم َاْلَقائحُم ونُي ُِْصوُد ونُي  .ي1)«َاْلمن

كالمنه عن  مسن قبل الكوفن  والفن        )عليه السالمي  وهعا يكرر اإلمام علخ

العباسني , والحقيقن  أن الكوفن  علنى      مالقادم  سوام فخ تم  الدول  األموين  أ 

, ثم أشنار اإلمنام   ي2)األتمان عبارة ع  بؤرة كبيرة للف   واالضطرابا  المخ لف 

 خ قام إلى الحرو  الطاثع  ال خ كانت الكوف  والعراق مسرثًا لها سوام تل  ال

ِْصنردُ »: بها األمويون أو العباسيون, وقند اخ ن م اإلمنام كالمنه بنالقو        َاْلَقرائحمُ  ُي

َِْطُم ُِْصوُد ونُي لقنو   إلى اذهب البعض  , وهعال  رأيان فخ هذا الكالم فقد«َاْلمن

 ,أن هذا الكالم مععاه كعاي  ع  األضرار والخسائر ال خ س لحق بأتباع آ  البينت 

إذ كانوا مالثقي  تحت كنل ثجنر ومندر وكاننت تقطنع أينديهم وأرجلهنم        

والة  وألسعهم وتسمل عيونهم ويصلبون على جذوع العخيل سعوا , وما فعلنه 

فقد ذهنب إلنى قنو  اإلمنام      خر, أما الرأي اآلي3)األمويي  خير دليل على ذل 

ِْصنُد»بن  )عليه السالمي منويي  فنخ الحنر ,    كعاي  ع  ق نل أمنرام األ   «َاْلَقائحُم ُي

ُِْصوُد َِْطُمُي»: وقوله  .ي4)كعاي  ع  ق ل المأسوري   معهم صبرًا «َاْلمن

أما بالعودة لموقف الكوف  م  اإلمام فيبرت لعا وجهان لهذه المديع  وموقفهنا  

إذ  ,ث ى دعت اإلمام فخ بعض األثيان لنذمها  )عليه السالمي م  أمير المؤمعي 

                                                            

 ,المحاسن   ؛1/170 ,نهنج البالغن    ,الشنريف الرضنخ   ,يم888 -هنن 264 ) خالد, ب  اثمد البرقخ, ي1)

 .41هن, 1370 ,إيران ,تحقيق: جال  الدي  الحسيعخ, دار الكب اإلسالمي 

 .251-4/250 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

 .5/624 ,بهج الصباغ  ,ال س ري ي3)

 .6/21 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي4)
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 قائاًل:ذكرها فخ إثدى خطبه 

 َأتناصحرُ،كح  تنُهربُّ  َأْنتح ِإالَّ تنُكونحي ينُكْن َلْم ِإْن ونَأْبُ ُطهنا َأْيبحُضهنا َاْلُكوَفُة ِإالَّ هحين  نا»

ِنكح  .ي1)«َالعَُّم َفَقبَّ

والواضح ععدنا هعا ان كالم اإلمام ع  الكوف  ال يعطبق على أهلها فنخ كنل   

)علينه  تمان ومكان بل يعطبق على أهل ذل  الزمان الذي  القنى منعهم اإلمنام    

 :األمّري , ث ى قا  ععهم فخ إثدى خطبه السالمي

 تنشنحنَب  حنِّي َفَأخنذن بحالدِّْرهنِم اِرَالدِّينن صنْحفن بحُكْم صنارنَفنحي ُ عناِوينَة َأنَّ ونَالعَّمح َلوندحْدُت»

 ذنُوو ُصرمٌّ  وناحْثننتنرْينِ  بحرثناَلثٍ   حرْنُكمْ  ُ نحيرتُ  َاْلُكوَفرةح  َأْهلن ينا، حْنُهْم رنُجاًل ونَأْتَطانحي  حْنُكْم

 ِإْخرونانُ  وناَل َالعَِّقراءح  تحْنردن  صحرْدقٍ  َأْححناُر اَل َأْبصناٍر ذنُوو ونُتْمٌي َكاَلٍي ذنُوو ونُبْكٌم َأْسمناٍع

 .ي2)«َاْلبناَلءح تحْندن ثحَقٍة

وم  خال  هذا الكالم ي ضح مدى ما القاه اإلمام م  هنؤالم العناس ث نى    

يصفهم ب ل  األوصاف وي معى لو أنه أبد  عشرة م  الذي  معنه بواثند من     

على الرغم من  أننه    أهل الشام ؛ ألنهم كانوا معروفي  بطاع هم العميام لمعاوي 

وأهلهنا والشنام وأهلهنا, أمنا      ,, وهعا ي ضح الفرق بي  الكوف ي3)كان يعصخ اهلل

األسبا  ال خ جعلت الكوف  تيهر بهذا الميهر المخنزي أمنام أمينر المنؤمعي      

                                                            

لشنريف الرضنخ, نهنج    ؛ ا2/383 ,أنسنا  األشنراف  , النبالذري  ؛3/149 ,مروج الذهب ,المسعودي ي1)

 .1/61 ,البالغ 

 ,ربيع األبرار ,الزمخشري ؛1/165 ,شرح نهج البالغ  ,الشريف الرضخ؛ 2/68 ,البيان وال بيي  ,الجاث  ي2)

1/822. 

 .403-2/402 ,نهج السعادة ,المحمودي ي3)



 209 

  

 
 

هنن فنخ تمن     17فهخ عديدة, لعل أبرتها أنها مصر  ثدييًا, إذ أنشأ  سنع   

فهخ مديعن    , إذني1)م قدم  لمواجه  الفرساعدة ثربي  الخليف  اليانخ ل كون ق

بطابع عسكري بحت, وإن أهلها يشكلون السواد األعيم م  جيش اإلمام علخ 

الذي  ال حقوا به م  معاطق م عددة, فضاًل ع  ان سنابهم لقبائنل    )عليه السالمي

ش ى كان يغلب عليها الصراع وال خاصم, بسبب ضغائ  وأعراق قبلي  م خلف , 

تخ لف عن    هوأفكار هوطموثات كل فرد فأن أهداف لذه العواموبسبب كل ه

, ي2)االنسجام بسبب وثدة الفكر والهدفاآلخر, بيعما أهل الشام كانوا فخ غاي  

وذل  أن الشام لم تك  ثديي  اإلنشام بحيث أن أهلها كنانوا يعندونها وطنعهم    

ها, إذ إن األم الذي يجب الدفاع ععه, وذل  الشخم الذي غا  ع  الكوف  وأهل

أغلبهم كان لديهم أماك  أخرى م ميل  بمسقط رؤوسهم ووطنعهم األم, ثينث   

أنه كان المالذ كلما اش د  عليهم اليروف, كذل  عرف عنعهم شندة تعلقهنم    

بالغعائم فخ األموا  ال خ كانت هدفًا ال وسيل  لهم, فضاًل ع  ذل  هعاك ثقيقن   

غينر م جنانس من  العنر      أساسي  هعا وهخ أن مج مع الكوفن  كنان خليطنًا    

ا والفرس وكانوا قبائل ومعاطق ش ى لم يك  لنديهم هندف مشن رك بنل كنانو     

لعصرة وتقديم ال ضحيا  كنانوا  إلى ا, وثيعما كان اإلمام بحاج  لهم ي3)مش  ي 

ي وارون ع  األنيار بحجج ش ى, ومع كل ما تقدم يبرت عامل آخر هو ضنعف  

حنركهم  العصبي  القبلي  ال خ كاننت ت  إرادة هؤالم القوم وسرع  خداعهم وبروت

                                                            

 .1/501 ,الحميري, الروض المعطار ؛4/15 ,معجم البلدان ,ياقو  الحموي :يعير ي1)

 .52-1/51 ,علخ والخوارج ,جعفر العاملخ ي2)

 .196-4/195,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي3)
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ا ثدث فنخ صنفي    ن كانت باطل , وميا  ذل  موتجعلهم يس بدون بآرائهم وإ

, فضاًل ع  هذه العوامل أن تعمام القبائل وأشنرافها  ي1)وخدع  رفع المصاثف

كانوا يحصلون على معامل  خاص  فخ خالف  عيمان بن  عفنان والسنيما من      

الخاص , تل  األمور ال خ منا لبينت ان اخ فنت بعند     ناثي  العطام واالم ياتا  

وسياس  العد  ال خ أتبعها, إذ  ,لمقاليد الخالف  )عليه السالميتسلم أبخ الحس  

ادفًا ل حقينق  انه كان يوتع العطام بال ساوي بي  جميع أفراد الدول  اإلسالمي  ه

م النذمم  بنع سياسن  شنرا   ّتوين  ا ن معا, ومع ذل  كله فإي2)سياس  العد  اإللهخ

 )عليه السنالمي لكسب وّد تعمام القبائل وباقخ األفراد م  جيش أمير المؤمعي  

فنخ   )عليه السنالمي ومما تقدم كله ي ضح الدور الصعب الذي اضطلع به اإلمام 

ولعل ما ثققه اإلمنام من     ,مواجه  هؤالم األفراد م  جيشه قبل مواجه  عدوه

؛ ألن هؤالم القنوم من    أشبه بالمعجزة, مع جيشه هذا أمر ان صارا  فخ ثروبه

 .ي3)لصعب ألي شخص أن يبل  معهم العصرا

وأخيرًا وم  خال  اتضاح الدور الكبير الذي أدته الكوف  م ميلن  بأهلهنا, أي   

من  هنؤالم العناس     )علينه السنالمي   أهل ذل  الزمان, ومدى ما القاه اإلمام علخ

قصود م  كالمه هم أهل ذلن   وأتباع األهوام والمصالح الشخصي , ي ضح ان الم

وتمانه, بحيث ال يعسحب هذا الكالم  )عليه السالمي العصر, أي عصر اإلمام علخ

                                                            

 .51-1/50 ,علخ والخوارج ,جعفر العاملخ ي1)

 .2/56 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

 .7/73 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي3)
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, وم  هعا جام  روايا  أهل البينت  ي1)على أهل الكوف  أو العراق فخ كل تمان

 :)علينه السنالمي  ال خ تشيد بأهل العراق والكوف , وم  ذل  قو  اإلمام الصنادق  

أنم لي  بعد  ن البعدان و صح  ن » :, وقوله أيضًاي2)«رياض اجلنةالكوفة روضة  ن »

إلنى  , فضاًل ع  ذل  هعالن  من  ذهنب    ي3)«األ صار أكثح  بة لنا  ن أهل الكوفة

أن الكوف  هخ طور سعي  ال خ ذكرها اهلل عز وجنل فنخ ك ابنه, بنل هنخ       :لقو ا

أكينر من    األرض ال خ تشرفت بأن يرقد فيها ننوح وإبنراهيم وهنود وصنالح و    

س مائ  وصيًا, فضاًل ع  اث ضانها قبر الرجل  وما يزيد ع ثالثمائ  وسبعي  نبيًا 

 .ي4))عليه السالميالذي صار  به أشرف أرض وهو أمير المؤمعي  علخ 

                                                            

 .250 ,نهج البالغ  فخ دائرة ال شكي  ,يوسف سبي خ ي1)

 .97/405 ,بحار األنوار ,المجلسخ ي2)

وسنائل الشنيع  إلنى تحصنيل مسنائل       ,مي1693 -هنن 1104محمد بن  الحسن  )      ,الحر العاملخ ي3)

 .2/387هن, 1403 ,دار إثيام ال راث العربخ ,, تحقيق: عبد الرثيم الشيراتي5ط ,الشريع 

 .2/185 ,معانخ األخبار ,الصدوق ي4)
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 املبحث الثاني

األخبار الغيبية عن فنت آخر الزمان وعصر ظهور اإلمام 

 املهدي )عجل اهلل فرجه الشريف(

كييرة هخ األخبار الغيبي  ال خ جام  فخ نهج البالغ  ال خ صنرح بهنا أمينر    

ع  ف   آخر الزمان, النذي يسنبق    )عليه السالميالمؤمعي  علخ ب  أبخ طالب 

إذ تعاولت العديد من  خطنب    ؛يل اهلل فرجهعجظهور القائم المهدي المع ير )

اإلمام فخ نهج البالغ  هذا الموضع الذي سعحاو  ال طرق له بشكل مفصل فخ 

 هذا المبحث وعلى العحو اآلتخ:

 األخبـار الغيبية عن فنت آخر الزمان: -أواًل

فخ ذم آخر  )عليه السالمية وكلما  ألمير المؤمعي  عّدروايا  ورد   

الذي يسود فخ ذل  العصنر, والسنؤا  النذي     وتحذر م  ثجم الفساد ,الزمان

 )علينه السنالمي  األمينر   عليههعا هو ما المقصود بآخر الزمان الذي تكلم   بادري

 ا رأيي :همهفخ ذل , لعل أ ةيدعدروايا  ؟ وهعاك آرام ووثذر معه
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ه لين إن آخر الزمان النذي تكلنم ع  ) :اب  أبخ الحديد الذي يقو  , رأياألو 

هنو تمانعنا النذي انقلبنت فينه األمنور الديعين  إلنى          السالمي)عليه اإلمام علخ 

 .ي1)يأضدادها ونقائضها وقد شهدنا ذل  عيانًا

" إنَّ  :إذ قنالوا  ,, هو الرأي النذي ننادى بنه النبعض من  المنؤلفي       خرواآل

ع  آخنر الزمنان القرينب من       )عليه السالمي المقصود م  كالم أمير المؤمعي 

لما فيه م  كيرة الفساد واليلنم, قند    ي2)اهلل فرجهيعجل ظهور اإلمام المهدي )

 :فخ رأيهم هذا على قو  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلمياس عدوا 

املهدي  ن ولدي امسم امسي وكنيترم كنرييت، أشربم النراس بري خعقرًا وخعقرًا،        »

تكون لم غيبة وحر،ب تّضرل فيهرا األ رم، ثرم يقبرل كالشرهاب الثايرب مي هرا ترداًل           

 ذل  الكيير من  أثادينث رسنو  اهلل   وغير  ,ي3)«وي طًا، كما  عئت جورًا وظعمًا

ل اهلل ال خ جام  بحق اإلمام المهدي )عج يعليهم السالم)وكلما  أهل البيت 

ي وعصر اليهور المبارك وما يسبق ذل  م  ف   كبيرة, ث نى يسنود فنخ    فرجه

بأسره, وهنذا بحند ذاتنه    ذل  الزمان الجور واليلم والفساد الذي يج اح العالم 

ي ل اهلل فرجنه اعداد ألهل ذل  الزمان م  أجل تقبل وجود اإلمام الحج  )عجن 
                                                            

 .10/111 ,شرح نهج البالغ  ,,اب  ابخ الحديد ي1)

 ,  إينران, بنال.   ,المالثم, دار السنيرة  ,مي947 -هن336)  ,أبو الحسي  اثمد ب  جعفر ,اب  المعادي ي2)

مي, اإلفصاح فخ إمام  أمير المنؤمعي ,  1023 -هن413محمد ب  الععمان, )   عبد اهللأبخ  ,المفيد ؛71ص

شنرح نهنج    ,ابن  مينيم البحراننخ    ؛60 ,هنن 1414 ,, تحقيق: مؤسس  البعي , دار المفيد للطباع , لبعنان 2ط

 .1/293 ,البالغ 

ي  عبند  جنال  الند   ,السنيوطخ  ؛4/505 ,سنع  ال رمنذي   ,ال رمذي ؛4/106 ,سع  ابخ داود ,ابخ داود ي3)

 .59هن, 1391العرف الوردي فخ أخبار المهدي  مطبع  هس خ, إيران,  ,مي1505-هن911) ,الرثم 
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بصف ه المصلح األعيم وميهر العد  واإلصالح, وقند أورد أثند ُشنراح نهنج     

إذ ان  ,البالغ  بعض العوامل ال خ تؤدي إلى ان شنار الفسناد فنخ آخنر الزمنان     

م وإرشادا  األوصيام وكنذل  اتديناد وسنائل    أبرتها االب عاد ع  تعاليم األنبيا

الفساد والشهوا  واتسناع ثجنم الوسنائل الدعائين  لنذل  الفسناد لمخ لنف        

األماك , وأيضًا اتدياد الشبها  فنخ المبنانخ الديعين  واألخالقين  من  خنال        

ال فسير بالرأي والقراما  المخ لف  للمعنارف والمفناهيم الديعين , فضناًل عن       

والفساد الذي  تكون أهندافهم العلينا ت مينل فنخ تحقينق       تسلط ثكام الجور

م   المعافع المادي  وبذ  الجهود الحييي  م  أجل إفساد العاس والسيما الشبا 

 .ي1)اجل الوصو  ألهدافهم الخبيي 

آخر الزمان  لىع )عليه السالميوم  الخطب ال خ تكلم فيها أمير المؤمعي  

  :ومحذرًا معه قوله

 َلْم َغابن ونِإْن ُيْعحنْف َلْم شنِهدن ِإْن ي2)ُنون نٍة ُ ْؤ حٍن ُكلُّ ِإالَّ فحيمح ينْنُجو اَل زن ناٌن ونذنلحَك»

 َاْلمنذنايحيِع وناَل ي3)بحاْلمن نايحيِح َلْيُ وا َال ُّحنى ونَأْتاَلُي َاْلُهدنى  نصنابحيُح ُأوَلئحَك ُيْفتنَقْد

 َالنَّاُس َأيُّهنا نحْقمنتحمح ضنحَّاءن تنْنُهْم ينْكشحُفو رنْحمنتحمح َأْبونابن َلُهْم َالعَُّم ينْفتنُح ُأوَلئحَك ي4)َاْلُبُذِر

 َيْد َالعَّمن ِإنَّ َالنَّاُس َأيُّهنا فحيمح بحمنا َاْلِإنناُء ُيْكَفُأ َكمنا َاْلِإْساَلُي فحيمح ُيْكَفُأ زن ناٌن تنَعْيُكْم سنينْأتحي

                                                            

 .4/278 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي1)

 .5/273مؤم  نوم : هو الخامل الذكر الذي ال يؤبه به, يعير: الجزري, العهاي  فخ غريب األثر,  ي2)

يسنيح بني  العناس بالفسناد والعمنائم, يعينر: األتهنري, تهنذيب اللغن ,           المساييح: جمع مسياح وهو الذي ي3)

1/162. 

وهو الذي أذا سمع لغيره فاثش  أذاعها ونوه بها, أما البذر فهنو   ,المذاييع جمع مذياع :المذاييع البذر ي4)

 .1/110, 1/174 ,العهاي  فخ غريب األثر ,اب  األثير :يعير ,جمع بذور, وهو الذي يكير سفهه ويلغو معطقه
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 َيائحٍل  حْن جنلَّ َيالن ونَيْد ينْبتنعحينُكْم َأْن  حْن ُيعحْذُكْم َلْمو تنَعْيُكْم ورنينُج َأْن  حْن َأتناذنُكْم

ََّلُمبَْتِلنَي ُكنَّا َوإِْن َلآياٍت ذلَِك ِفي إِن
 .ي2)«ي1)

ن وكنم  فخ هذه الخطب  إلى طبيع  آخر الزمنا  )عليه السالميأشار اإلمام علخ

ي ل اهلل فرجنه ظهنور المهندي )عجن   الذي يسنبق  الشر الذي يسود ذل  العصر 

تطنرق إلنى    )عليه السنالمي والمالث  أيضًا, م  هذه الخطب  أن امير المؤمعي  

خصائص المؤمعي  فخ ذل  الزمان تارة, وإلى وضنع اإلسنالم وأثكامنه تنارة     

 :أخرى, فقا 

 َلرمْ  َغرابن  ونِإْن ُيْعرحنفْ  ْمَلر  شنرِهدن  ِإْن ُنون نرةٍ  ُ ْؤ حٍن ُكلُّ ِإالَّ فحيمح ينْنُجو اَل زن ناٌن ونذنلحَك»

 .«ُيْفتنَقْد

الواضح م  هذا الكالم أنه كعاي  ع  األفراد المجهنولي  وغينر المعنروفي     

والذي  يكونون مجهنولي  ثيعمنا يعنم الفسناد فنخ المج منع؛ ألنهنم سنوف         

 حي  لحكام ذل  المج مع الفاسدي .يصبحون ض

على ما تقدم فإن اليروف السائدة تجبر هؤالم األفراد أن يخ فوا عن    وبعاًم

ليكونوا مجهولي  ععد من  ي عقنبهم, منع     ؛ويعيشوا بعيدًا ع  الشهرة ,األضوام

وا ن ذل  ل  يؤثر على مكان هم أو يحط م  شأنهم وأنهم لن  ي خلن  هعا أالعلم 

  نصنرابحيحُ  ُأوَلئحركَ »بدليل قو  اإلمنام عنعهم    ي3)ع  دورهم االيجابخ فخ المج مع

                                                            

 ي.30اآلي  ) ,سورة المؤمعون ي1)

 .1/171 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ؛2/225 ,الكافخ ,الكليعخ ي2)

 .4/276 ,ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي  ي3)
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)علينه  وما أروع هذا ال شبيه فقد ميلهم أمينر المنؤمعي     «َال ُّرحنى  ونَأْتاَلُي َاْلُهدنى

أجنل أن ال   بالمصابيح ال خ تعير الطريق فخ اللينل وال نخ توضنع من      السالمي

 .ي1)يضيع المسافرون لياًل

ن العبارة مععاها أ وهذه «َاْلُبرُذرِ  َاْلمنذنايحيِع وناَل ايحيِحبحاْلمن ن َلْيُ وا»وأما قو  اإلمام 

, ي2)أو تعشنر الفاثشن    ,وال مييرة للفن    ,هذه اليل  م  المؤمعي  ليست مفسدة

ويقوم بعشرها, والبنذر هنو    ,فالمسياح هو الشخص الذي يسمع لغيره بفاثش 

 َالعَّرمُ  ينْفتنُح ُأوَلئحَك»)عليه السالمي  , ثم قا  األميري3)الذي يكير سفهه ويلغو معطقه

 .«نحْقمنتحمح ضنحَّاءن تنْنُهْم ينْكشحُفو رنْحمنتحمح َأْبونابن َلُهْم

زا  ي كلم ع  تل  الطائفن  المؤمعن    ما ين أمير المؤمعي  والذي ي ضح هعا أ

لكونهم أسبا  الهداين  فنخ    ,وخطو  الزمان ,ال خ يحفيها اهلل م  شر اليلم 

 .ي4)سبيل اهلل

وهنو تحنذير    ععاين  إلى موضوع فنخ غاين  ال   )عليه السالميثم يع قل اإلمام 

 سنرينْأتحي  َالنَّراسُ  َأيُّهنرا »قنا :   ؛ إذيع ير ديعهم اإلسنالمخ  العاس م  المس قبل الذي

وهنذه كعاين  رائعن  عن       «فحيرمح  بحمنرا  َاْلِإنناُء ُيْكَفُأ َكمنا َاْلِإْساَلُي فحيمح ُيْكَفُأ زن ناٌن تنَعْيُكْم

رأسًا على عقب, وم  هعا جنام تشنبيه اإلمنام    كاف  انقال  المفاهيم اإلسالمي  

قنواني   لإلسالم باإلنام النذي وضنعت فينه ال عناليم والمبنادئ والمعنارف وال      
                                                            

 .8/102 ,نهج السعادة ,المحمودي ي1)

 .7/110اب  ابخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .3/414البالغ ,   اب  مييم البحرانخ, شرح نهج ي3)

 .3/414 ,المصدر نفسه ي4)
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ن يقلب يذهب كل ما فيه فال يبقى شنخم من    , وما إكاف  واألثكام اإلسالمي 

 .ي1)همح وا

يند   ) :إذ قا  عن  هنذه العبنارة    ,ي2)ا يس وقفعا كالم محمد جواد مغعي وهع

سياق الكالم على أن المراد بالزمان المشار إليه, الزمان الذي يعرض العاس فيه 

 )عليه السنالمي يد  قو  اإلمام علخ و ,ع  الدي , ويك فون معه بإظهار الشعائر

فيه الرغبا  وتعطلق المينو  واألهنوام, ويكينر     ال أكديجب  «َاْلِإْساَلُي فحيمح ُيْكَفُأ»

فيه ال عافس وال باهخ بأسبا  الدنيا وتيع ها, كالسنيارا  والعمنارا  واألثناث    

وليس من  شن  ان أثسن  العناس عاقبن        ,والرياش كالعصر الذي نعيش فيه

ثيعذاك, هو الرجل المجهو  فهو ال يعافس أثدًا, وال أثند يعافسنه ويحسنده    

م  الحطام, انه يعمل م  اجل قوته بهدوم, ويطيع ربه بال جعجع ,  على شخم

  ,ي3)يوهذا هو الرجل المراد بالعومن   ويشغله الخوف معه ع  العاس وما يعبيون,

لقو  ان ذل  الزمان النذي أشنار إلينه    إلى اأما اب  أبخ الحديد فقد ذهب أيضًا 

                                                            

 .277 -4/276ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي1)

هو الشي  محمد جواد ب  محمود ب  محمد ب  مهدي آ  مغعي  العاملخ, ولد فخ قرين  طبردينا من      ي2)

ان وتقلد عندة  ثم عاد إلى لبع ,هن, سافر إلى العجف االشرف, إذ تلقى العلوم فخ ثوتتها1322جبل عامل 

كان مبندعًا فنخ شن ى المينادي  اإلسنالمي        ,معاصب معها قاضيًا شرعيًا ثم رئيسًا للمحكم  الشرعي  العليا

ك ا  )الفصو   :كما كان صاثب ن اج علمخ كبير وله العديد م  المؤلفا  أبرتها ,واالج ماعي  والوطعي 

توفخ فخ لبعان سع   ,وغيرها الكيير ,ج البالغ يالشرعي ي وك ا  )مع الشيع  األمامي ي وك ا  )فخ ظال  نه

هن, 1417 ,البحري  ,وعطاؤه, مطبع  فخراوي ,المحرقخ, علخ, محمد جواد مغعي  مسيرته :هن, يعير1400

مطبعن  المج منع العلمنخ لل قرينب بني        ,تاري  الشني  محمند جنواد مغعين      ,أثمدي, مهدي ؛12-15

 .30-17بال.  , ص ,إيران ,المذاهب

 .2/104 ,فخ ظال  نهج البالغ  ,محمد جواد مغعي  ي3)
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شنهده ابن  أبنخ الحديند     النذي   هنفسهو الزمان  )عليه السالمي أمير المؤمعي 

 .ي1)قد شهدنا ذل  عيانًايو) :بقوله

ثيعما كانوا يعلقنون علنى    ,هعا أن العديد م  ُشراح نهج البالغ  لحوظوالم

خطب  اإلمام هذه يشيرون إلى تل  الصفا  الخاص  بذل  الزمان النذي تعطبنق   

: أي, سيرة الحياة مس مرة وباتجناه سنريع  تمامًا على عصرهم بيعما نشاهد أن م

بعد أو ربمنا نحن  فينه وهنو طوينل تمعينًا,        لم يأِ المقصود أن ذل  العصر 

المطروح إذا كان كل ما مر  به األم  اإلسالمي  من  عهنود ذلن     هعا والسؤا  

)علينه  ولم يك  ذل  العصنر النذي أشنار إلينه اإلمنام       ,اليلم والفساد والجور

وبنالعودة   ,سيكون عليه ثا  األم  فخ تل  المدة المشار إليهنا ؟  كيف السالمي

لعاس ليكشف لهم ع  إلى ا نجده أنه ي جه )عليه السالميلخطب  أمير المؤمعي  

 َيردْ  َالعَّرمن  ِإنَّ َالنَّراسُ  َأيُّهنرا » :فقنا   ,سبب اب الئهم بكل هذه الحنوادث والملمنا   

وهو بذل  يبي  ان كنل   «ينْبتنعحرينُكمْ  َأْن  حْن ُيعحْذُكْم َلْمو تنَعْيُكْم ينُجورن َأْن  حْن َأتناذنُكْم

وام حان البند أن يخوضنوا    ,تل  الحوادث جام  بمياب  اخ بار ثقيقخ للعاس

ين م   إذ ؛لفرد ما, أو لجماع  معيعن   ًاغماره بمخ لف مراتبهم, وقد يكون موجه

 .ي2)م  خالله معرف  الصادق م  الكاذ  والمؤم  م  المعافق

 :وفخ خ ام خطب  اإلمام هذه خ مها بخير الكالم, كالم اهلل عز وجل

                                                            

 .7/111 ,شرح نهج البالغ  ,اب  أبخ الحديد ي1)

 .4/277نفحا  الوالي ,  ,ناصر الشيراتي ي2)
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ََّلمُبَْتِلنَي ُكنَّا َوِإْن َلآياٍت ذِلَك ِفي ِإن
 .ي1)

ألخرى ألمير المؤمعي  ال خ تحدث فيها أيضًا ع  آخر الزمان اأما الخطب  

 وف عه, فقد جام فيها:

 َأْينن ون حْن َاْلَكوناذحُب ْخدنُتُكُمو َاْلغنيناهحُب بحُكُم ونتنتحيُم َاْلمنذناهحُب بحُكُم تنْذهنُب َأْينن»

 رنبَّانحيُِّكْم  حْن َفاْستنمحُعوا ِإيناٌب َغْيبنٍة ونلحُكلِّ كحتناٌب َأجنٍل َفعحُكلِّ ُتْؤَفُكونن ونَأنَّى ُتْؤتنْونن

 شنْمَعُم ونْلينْجمنْع َأْهَعُم رنائحٌد ينْصُدْقونْل بحُكْم هنتنفن ِإْن وناحْستنْيقحُظوا ُيُعوبنُكْم ونَأْحضحُحوُه

ِْضحْح  ذنلحَك َفعحْندن ي3)َالصَّْمغنةح َيْحفن ي2)ونَيحنَفُم َاْلخنحنزنبح َفْع(ن َاْلَأْ حن َلُكُم َفَع(ن َفَعَقْد ذحْهننُم ونْلُي

 ،َالدَّاتحينُة َيعَّتحو ،َالطَّاغحينُة ونتنُظمنتح ، نحناكحبنُم َاْلجنْهُل ونرنكحبن ، نآخحذنُه َاْلبناطحُل َأخنذن

 ونتنوناخنى ،ُكُظوٍي بنْعدن َاْلبناطحِل ي4)َفنحيُ( ونهندنرن ،َاْلعنُقوِر َال َُّبِع صحينالن َالدَّْهُح صنالنو

ِنابُّوا ،َالدِّيِن تنَعى ونتنهناجنُحوا ،َاْلُفُجوِر تنَعى َالنَّاُس  ونتنبناَغُضوا ،َاْلَكذحبح تنَعى ونتن

 ،َفْيضًا َالعِّئناُي ونتنفحيُض ،َيْيظًا ونَاْلمنَطُح ،َغْيظًا َاْلونَلُد َكانن ذنلحَك َكانن َفِإذنا ،َالصِّْدِق تنَعى

 ونَأْوسناُطُم ،سحبناتًا ونسناَلطحيُنُم ،ذحئنابًا َالزَّ ناِن ذنلحَك َأْهُل ونَكانن ،َغْيضًا َاْلكححناُي ونتنغحيُض

 َاْلمنوندَُّب ونُاْسُتْعمحَعتح ،َاْلَكذحُب ونَفاضن ،َالصِّْدُق ونَغارن ،َأْ وناتًا ونُفَقحناُؤُه ،َأَكااًل ُأكَّااًل

 ونُلبح ن ،تنجنبًا ونَاْلعنَفاُف ،نن نبًا َاْلُفُ وُق ونصنارن ،بحاْلُقُعوبح َالنَّاُس ونتنشناجنحن ،بحالعِّ ناِن

                                                            

 ي.30اآلي  ) ,سورة المؤمعون ي1)

 .1/396 ,الفراهيدي, العي  :تععخ قشرة, يعير :قرفه ي2)

 ,تععخ الشخم الذي يسيل م  الشجر, يعير: الصاغانخ, العبا  الزاخر وهخ أيضًا ,هخ القرث  :الصمغ  ي3)

1/352. 

 .3/155 ,جمهرة اللغ  ,يعير: اب  دريد ,وهخ تععخ صو  فحل اإلبل :هدر فعيق ي4)
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الخطب  م  خطب المالثم م  المعلوم أن هذه , ي1)« نْقُعوبًا َاْلَفْحِو ُلْب ن َاْلِإْساَلُي

الكيير م  األمور م  ثمد  مضاميعهاالطويل  فخ نهج البالغ  وقد ثملت فخ 

ذل  الحديث ع  فضائل رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وآله اهلل واليعام عليه وك

, إذ ع  ف   آخر الزمان )عليه السالمي  أمير المؤمعي فضاًل ع  كالم وسلمي 

عاس محذرًا لهم م  ثوادث المس قبل المأساوي  بهدف ال قليل م  خاطب ال

لى كذل  محاول  إرشاد العاس إ ,واألضرار ال خ تخلفها تل  الف   ,الخسائر

, وجام فخ تل  الخطب  تساؤ  لإلمام علخ ي2)الطرق ال خ تعجخ م  تل  الف  

وهذا  «؟َاْلغنيناهحُب بحُكُم ونتنتحيُم َاْلمنذناهحُب بحُكُم تنْذهنُب َأْينن» :بقوله )عليه السالمي

إيقاظ العاس م   ال ساؤ  فخ الحقيق  عبارة ع  تعبيه يصدر ع  اإلمام محاواًل

, ثم توجه إلى لفت ان باههم لحقيق  ي3)لكخ يهيأهم لسماع كالمه المهم ,غفل هم

 كحتناٌب َأجنٍل َفعحُكلِّ» :ال يحجبها غربا  وهخ ثقيق  المو  وان هام اإلنسان فقا 

على ن يع به العاس أضرورة إلى وكالم اإلمام هعا فيه إشارة  «ِإيناٌب َغْيبنٍة ونلحُكلِّ

كون أعمارهم محدودة وعليهم ان يع هزوا الفرص  ما دامت العودة سانح  

 .ي4)وتدارك ما فاتهم قبل فوا  األوانلطريق الرثم  والهداي  

 رنبَّرانحيُِّكمْ   حرنْ  َفاْسرتنمحُعوا » :ثم واصل اإلمنام كالمنه فنخ هنذه الخطبن  بقولنه      

وال عبيه الصنادر   ,والوع  ,وهذا الكالم يد  على العصح ,«...ُيُعوبنُكْم ونَأْحضحُحوُه

                                                            

 .1/181 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي1)

 .4/339,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

 .3/427 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي3)

 .7/301 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي4)
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م  ولخ أمركم الذي يرسم لكم طريق العجاة م  الشيطان وأعماله, بعند ذلن    

 َلُكرمُ  (نَفَعر  َفَعَقردْ » :ألتباعه ثقيق  جوهرين  بقولنه   )عليه السالمي بي  اإلمام علخ

يح فنخ هنذه العبنارة كعاين  عن  توضن       «َالصَّرْمغنةح  َيرْحفن  ونَيحنَفرمُ  َاْلخنحنزنبح َفْع(ن َاْلَأْ حن

أنه قد أخرج عصارة إلى كذل  يشير اإلمام لهم الحقائق, وبيان خفيا  األمور, 

 .ي1)المادة اللزج  م  األشجار وتسيل تخرج تل  ميلماالمطالب وجوهرتها, 

, « نحناكحبنُم َاْلجنْهُل ونرنكحبن  نآخحذنُه َاْلبناطحُل َأخنذن ذنلحَك َفعحْندن»)عليه السالمي: أما قوله 

ففخ هذا الكالم إشارة إلى عيم ما يصل إليه الطغيان والفساد فخ ذلن  الزمنان   

المشار إليه, والطغيان هعا قد يع شر علنى مسن وى المج منع بصنورة عامن  أو      

فخ ميل هذه  لحوظمعيع , أو طاغي  ما بصورة خاص , والميق صر ذل  على ف   

 ,  المج منع أو أبعنادهم عن   همؤاليروف هو قل  دعاة الحق الذي  ين م إقصنا  

وت بع سياس  تكميم األفواه بحقهنم, ثنم يشنير إلنى ظهنور عنودة الجماعنا         

 .ي2)أو المعافق  اثر ضعف دعاة الحق , المعحرف

 تنَعرى  ونتنهنراجنُحوا  َاْلُفُجرورِ  تنَعرى  َالنَّراسُ  ونتنوناخنى» )عليه السالمي:وبعد ذل  قا  

ِنابُّواو َالدِّيِن وهعا يكشنف اإلمنام عن     , «َالصِّرْدقِ  تنَعى ونتنبناَغُضوا َاْلَكذحبح تنَعى تن

ذ ثقائق خطيرة ويميط الليام ع  واقع مرير يع ير األم  فخ المس قبل القنادم, إ 

 غينر من   م بعن   يسود فخ المج مع وُسع  ًا يصبح الفجور والكذ  عرفًا أساس

                                                            

 .3/327 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي1)

 .4/345 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)
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 تنهنراجنُحوا », وقو  اإلمنام هعنا   ي1)هماثيام أو خجل, مع العلم أن اإلسالم نهى عع

وف يهجنرون دينعهم ويبيعنوه    ن العاس فنخ ذلن  الزمنان سن    إأي  «َالدِّيِن تنَعى

 .ي2)بدنياهم

إلى ثقيق  مريرة فخ ذل  الزمنان من     )عليه السالمي ثم أشار أمير المؤمعي 

ومنا اس عرضنعاه    ؟فم  ذل  الزمان «َغْيظراً  َاْلونَلُد َكانن ذنلحَك َكانن َفِإذنا» :خال  قوله

وتغيينب المفناهيم الحقيقين      ,وإثينام أعنراف الجاهلين     ,م  انحال  أخالقخ

لمبادئ اإلسالم, فالع يج  الح مي  لذل  الفساد هو انحال  المج معا  وسنوف  

الم ميل  بأبعائهم الذي  بداًل م  أن يكونوا مصادر  واألسرتخ رق أسوار البيو  

ن فخ ا, هعال  رأيي3)سبب شقائهم وبؤسهم إلى تحولوا تهموسعادألبائهم  فخر 

, أمنا  ي4)بالغي  م  أبعائهم لكيرة عقنوقهم  أولهما, ان اآلبام يشعرونهذا الكالم, 

الرأي اليانخ فقد فسر كالم اإلمام ان األ  يشعر بالغي  والغضنب من  وجنود    

األبعام, ألنه لم يعد يح مل نفقاتهم الكبيرة فخ هذه األيام, ن يج  ل طنور الحيناة   

بعد آخر على اآلبام واألمها ,  المدني  واتدياد م طلبا  المعيش  الم زايدة يومًا

 .ي5)لذل  لم يعد اآلبام يفكرون باإلنجا  الكيير

                                                            

 .7/302 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي1)

 .428-427/ 3 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي2)

 .348-4/347 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي3)

 .4/68 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي4)

 .313شكي ,  يوسف سبي خ, نهج البالغ  فخ دائرة ال ي5)
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 َفْيضراً  َالعِّئنرايُ  ونتنفحريضُ  َيْيظراً  ونَاْلمنَطُح» )عليه السالميوالعبارة الالثق  م  كالمه 

ن سوم أعما  العاس فخ ذل  الزمان سنيؤدي  تشير إلى أ «َغْيضراً  َاْلكححناُي ونتنغحيُض

 يعز  المطر فنخ الصنيف بندالً   س إذ ؛مفر معها وهخ ال قلبا  الطبيعي  لحقيق  ال

الش ام فيؤدي ذل  إلى اتدياد الحر وفساد الهوام, وم  االفنراتا  الطبيعين     م 

لهذه اليروف, هو ظهور ثيالن  المج معنا  وتسنلطهم علنى رقنا  العناس       

فهم وغيا  المؤمعي  الحقيقيي  فخ ميل تل  اليروف, وهم النذي  جنام وصن   

 .ي1)بالخطب  بن)دعاة الحقي

قسم العاس  إذ ؛ع  ذل  الزمان وصفاته)عليه السالميعلخ  ي حدث اإلمام ثم

 َالزَّ نرانِ  ذنلحركَ  َأْهرلُ  ونَكانن»ه: فخ ذل  الزمان الى أربع ف ا  أساسي  م  خال  قول

المراد م  كالم اإلمام  «َأْ وناتراً  ونُفَقحناُؤُه َأَكااًل ُأكَّااًل ونَأْوسناُطُم سحبناتًا ونسناَلطحيُنُم ذحئنابًا

بأهل ذل  الزمان, وهم الف   األولى, وهنم أعنوان اليلمن  وعمنالهم وبطنان هم      

وثاشي هم والمقربون معهم النذي  ي سنلطون علنى رقنا  العناس, فنإذا كنان        

السلطان سبعًا ضاريًا, وهخ الف   الياني , والمعروف هعا ان السبع والنذئب من    

وأهل ذل  المج مع النذي  يصنبحون    ,يوانا  المف رس  ال خ تف رس العاسالح

من    )عليه السنالمي ضحايا تل  المف رسا , وهم الف   اليالي  م  تقسيم اإلمام 

, أما الف   الرابع  فهم الفقنرام فنخ ذلن  الزمنان     ي2)«ُأكَّااًل ونَأْوسناُطُم»خال  قوله: 

انقطعت مادة ثياتهم مم  هم أعلى  أمواٌ م الذي  يصبحون نسيًا معسيًا وكأنه

                                                            

 .7/375المجلسخ, بحار االنوار,  ي1)

 .4/348ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)
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 .ي1)رتب  معهم

وكأننه   )عليه السنالمي هعا أمامعا م  كالم  اإلمام علخ  وضحوالصورة ال خ ت 

كل دقائق ال اري  البشري أو ع  كل أثداث ال اري  ال نخ سنيمر    قد طالع ع 

 ,غن  , فكشف العقا  هعا بكلماتنه الرائعن  ال نخ ال تخلنو من  البال     بها االنسان

)علينه  وتشير إلى صفا  ذل  الزمان وكأنه عايشنه   ,والبساط  فخ الوقت نفسه

, ذل  الزمان النذي أعطناه اإلمنام أدق ال فاصنيل, فل نام ذلن  الزمنان        السالمي

وثكامنه سنباع, والعناس فينه مجنرد       ,وأهله ذئنا   ,قليلون ماؤهكييرون, وكر

يس حقوه من  ثقنوق, بنل    هم أدنى ما ئإعطاغير ضحايا يريدون اف راسها, م  

هم مجرد أرقام فخ المعادال  االق صادي  أو ال جاري , أو مجنرد ورقن  اق نراع    

)علينه  فالم  بع لهذه الخطبن  يجند ان اإلمنام    يه , وعلي2)فخ صعاديق االن خابا 

قد خ م خطب ه باإلشارة إلى سبع ظواهر معحرفن  سنوف تطفنو علنى      السالمي

 :ولهالسطح فخ ذل  الزمان م  خال  ق

 َالنَّرراُس ونتنشنرراجنحن بحالعِّ نرراِن َاْلمنرروندَُّب ونُاْسررُتْعمحَعتح َاْلَكررذحُب ونَفرراضن َالصِّررْدُق ونَغررارن»

 « نْقُعوبراً  َاْلَفرْحوِ  ُلرْب ن  َاْلِإْسراَليُ  ونُلربح ن  تنجنبراً  ونَاْلعنَفرافُ  نن نبًا َاْلُفُ وُق ونصنارن بحاْلُقُعوبح

وهذه كلما  غاي  فخ الروع  كشفت ع  الواقع المرير الذي يسود فنخ ذلن    

الزمان الموعود, فأو  تل  اليواهر هخ توا  الصدق وثانيها هخ كيرة الكنذ ,  

أي ان شنر داخنل األرض, أو لعلنه     «َالصِّرْدقُ  َغارن»: وهذا الكالم فيه كعاي  فقوله

                                                            

 .3/428اب  مييم البحرانخ, شرح نهج البالغ ,  ي1)

 .316سبي خ, نهج البالغ  فخ دائرة ال شكي , يوسف  ي2)
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وكأنه المام المالح النذي   «ْلَكرذحبُ اَ َفاضن», وقو  اإلمام ي1)دف  فخ باط  األرض

يفيض فيخر  األراضخ, أو لعله مياه األمطار الغزيرة ال خ تخر  األراضخ بما 

فيها م  محاصيل تراعي , أما الياهرتان اليالي  والرابع  الل ان س سودان فخ ذل  

الزمان فهما ظهور المودة على اللسان, فخ ثي  انطوام القلنو  علنى النبغض    

همنا ال فناخر    نوالحقد الدفي , ون يج  ذلن  تبنرت ظاهرتنان آخرتنا     والعدوان

كذل  الدهش  من  العفن  والطهنارة, وهنذا الكنالم يفيند عن  مندى          ,بالذنب

االنحراف العقائدي الذي يسود فخ ذلن  الوقنت ممنا ينؤدي إلنى ان يصنبح        

, ولعل المراد بالفسق فخ ذل  ي2)الفسق  قريبي  م  بعضهم وكأنهم قراب  ونسب

, أما ي3)الزمان هو الزنا وان شاره بي  العاس ث ى يكير أوالد الحرام فخ المج مع

 كون صف هم هذه ميار سنخط  فأصحا  العف  والطهارة فخ ميل تل  اليروف 

 .ي4)بل ونبذهم م  قبل المج معا  ال خ يعيشون فيها ,لهم همواتدرامالعاس 

فنخ   )علينه السنالمي  والياهرة السابع  واألخيرة ال خ أشار إليها اإلمام علنخ  

وفخ تفسنير هنذه الكلمن  قنا       ,« نْقُعوبًا َاْلَفْحِو ُلْب ن َاْلِإْساَلُي ونُلبح ن»: كلم ه فهخ

البحرانخ فخ شرثه " لما كان الغرض األصلخ م  اإلسالم أن يكون باطعًا يع فع 

 ه, فقلب المعافقي  غرضه واس عملوه بياهر ألسنع هم  به القلب وييهر فيه معفع

قلوبهم أشبه قلبهم له لبس الفرو إذا كان أهله ان يكون ظاهرًا لمعفعن    غيرم  

                                                            

 .7/303الخوئخ, معهاج البراع ,  ي1)

 .4/349ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)

 .7/333الخوئخ, معهاج البراع ,  ؛7/377المجلسخ, بحار االنوار,  ي3)

 .6/177ال س ري, بهج الصباغ  فخ شرح البالغ ,  ي4)
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فاليناهر ان المنراد بنه     , إذني1)هو لباسه فاس عمله العاس مقلوبًاالحيوان الذي 

ن   واألفعننا  الحسننع  وإبطنناتبننديل اإلسننالم وقلننب أثكامننه وإظهننار العيننا

 .ي2)ييخالفها

ن هنذا القنو  لنه    ليقه على هذه الكلم  فقند قنا : )إ  فخ تع ي3)أما الراوندي

ان أهل اإلسالم يطلبون بنه   خرمععيان أثدهما اإلسالم يعكس أمره وُيغير, واآل

 .ي4)  ووقاي  ألنفسهم فخ الدنيا فقطيالدنيا ال اآلخرة ويجعلون ال دي  تيع

هذه فيهنا تشنابه كبينر من       )عليه السالمين خطب  اإلمام علخ وفخ الواقع أ

 )صلى اهلل عليه وآله وسنلمي المععى والكالم مع أثد أثاديث رسو  اهلل جه  

, )صلى اهلل عليه وآله وسنلمي  ن علم اإلمام م  الرسو أ واضح علىوهذا دليل 

 :والحديث هو

يأتي تعرى النراس ز ران وجروههم وجروه ا د ري  ويعروبهم يعروب الشرياط           »

كأ ثال الذئاب الضواري سفاكون لعد اء ال يتنراهون ترن  نكرح فععروه إن ترابعتهم      

ارتباوك وإن حدثتهم كذبوك إن تواريت تنهم اغتابوك أل نة فريهم بدترة والبدترة    

فيمرا بيرنهم   تضرعف     ،فيهم سنة واحلعيم بينهم غادر والغادر بينهم حعيم املرؤ ن 

                                                            

 .3/428نهج البالغ , اب  مييم البحرانخ, شرح  ي1)

 .7/378بحار االنوار,  ,المجلسخ ي2)

تاري  ومكان والدتنه مشنكوك    ,قطب الدي  ,هو سعيد ب  هب  اهلل ب  الحس  الراوندي, أبو الحسي  ي3)

فيه, عالم بارت م  علمام االمامي , له العديد م  المؤلفا  أبرتها: )الخرائج والجرائحي, )قصص االنبينامي,  

اغا بنزرك   .هن573العبوي ي, و)معهاج البراع  فخ شرح نهج البالغ ي, توفخ فخ مديع  قم سع  و)المعجزا  

 .7/145الطهرانخ, الذريع  إلى تصانيف الشيع , 

 .1/461الراوندي, معهاج البراع ,  ي4)
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م اهلل يطح ال رماء يف أوانرم وينزلرم يف    فعند ذلك حيح ه والفاس( فيما بينهم  شحف،

  .ي1)«...غ، أوانم وي عط تعيهم شحارهم في و ونهم سوء العذاب

هذه, فهو  )عليه السالميوأخيرًا ت ضح الصورة الحقيق  م  خطب  اإلمام علخ 
أراد أن يبي  للعاس مسار األثداث القادم  ومدى ما يمر به المج مع اإلسالمخ 

وتغيير المواتيي , ث ى تبدو األمنور رأسنًا علنى     ,مفاهيمم  انقال  ثقيقخ لل
ويسود  ,ويشح الصدق ,ويعم الكذ  ,ويهجر المعروف ,عقب فيعادى بالمعكر

وذل  بفضل الحكوما  المس بدة ال خ ت سنلط علنى    ,ويخ فخ العفاف ,الفجور
عملها ووجودها م   لَّرقا  العاس على مدى ال اري , وال خ تسعى ل كريس ك

السبل والوسائل الشرعي  أو غير الشنرعي , وبنالطبع فنأن     إس عمالها لكّلخال  
إقصنام األخينار والشنرفام دعناة الحنق عن  ميندانهم,        علنى  الحكوما  تقوم 

وثاشي  خاص  بهنا, هندفها يكنون فنخ اسن عما        ,وبخالف ذل  توجد بطان 
يقن   بحق العاس إلبقائهم يعيشون ثال  الجهل تل , وهعالن  ثق كاف  األساليب 

هم  تبرت فخ ميل تل  الينروف وهنخ ان تلن  الحكومنا  ال تعنارض فنخ       م
تحريفنه من  اجنل تمرينر     علنى  بنل تقنوم    ,معهاجها الندي  بصنورة مباشنرة   

 .ي2)وتحقيق مآربها ,مخططاتها

 (:عجل اهلل فرجهاألخبار الغيبية عن اإلمام املهدي ) -ثانيًا

ي ل اهلل فرجنه جن جام ذكر اإلمام المهدي محمد بن  الحسن  العسنكري )ع   

                                                            

مي, المعجم األوسط, تحقيق: طنارق بن  عنوض,    971هن/360الطبرانخ, أبخ القاسم سليمان اثمد ) ي1)

؛ السنيوطخ,  6/55؛ محمد السبزواري, جامع االخبنار,  14/119هن, 1415الحرمي  للطباع , السعودي , دار 

 .235الخصائص الكبرى, 

 .4/350ناصر الشيراتي, نفحا  الوالي ,  ي2)
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مواضع م فرق    اإلمام اليانخ عشر م  أئم  أهل البيت )عليهم السالمي, فخ ثالث

ن لنم  )علينه السنالمي وإ   وقد أشار إليه أمير المنؤمعي   م  خطب نهج البالغ ,

ذكر بعض أوصافه ال خ تعطبق علينه بنأدنى   إلى بل ذهب  ,يذكر اسمه الصريح

ِْيحري و َال ِّ،نبح تنْدُل َكْيفن َفُيِحيُكْم»ععه:  امتأمل, فقو  األم  «َال ُّرنَّةح و َاْلكحتنرابح   نيِّرتن  ُي

ن يقنيم  ل اهلل فرجهي بحيث ال ي سعى لغينره أ اإلمام المهدي )عج ثّق جام فخ

)عليه  ويحخ ما كان قد ما  م  الك ا  والسع , كذل  قو  اإلمام علخ ,العد 

وهعنا اإلشنارة    «ننَظحنُه تنابنعن َلْوو َأثنحنُه َاْلَقائحُف ُيْبصحُح اَل َالنَّاِس تنِن ُسْتحنٍب فحي» :السالمي

لى الف رة ال خ يمر بها الحج  المع ير ثيعما يكون محجوبًا ع  العاس إواضح  

ن كلمنا   ل , والواضح هعا بالدليل القاطع أوال يعلم أثد مكانه مهما ثاو  ذ

ي هنخ من    ل اهلل فرجنه ع  اإلمام المهندي )عجن   )عليه السالميأمير المؤمعي  

ي بعشنرا   ل اهلل فرجهاألخبار الغيبي  ال خ صدر  ععه قبل والدة المهدي )عج

 .السعي 

وسعحاو  فخ هذا المبحث ال طرق ل ل  األخبار الغيبي  ال خ اخبر بهنا أمينر   

الخوض الندقيق فنخ مسنأل  اإلمنام المهندي       م  غير, )عليه السالميالمؤمعي  

ي ألن هذه المسأل  ليست م  صلب البحث وألنها مسنأل  لهنا   ل اهلل فرجهج)ع

)علينه  بداي  وليس لها نهاي , وسيق صر هذا المبحث على خطب اإلمنام علنخ   

 ي.ل اهلل فرجهخبر بها ع  المهدي الموعود )عجالسالمي وال خ أ

إلمنام المهندي   إلنى ا وقد تطنرق   )عليه السالميوم  خطب  ألمير المؤمعي  

 ل اهلل فرجهي وعصر ظهوره, ثيث قا :ج)ع
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 تنَعرى  َالرحَّْأين  ينْعطحُفو َاْلهنونى تنَعى َاْلُهدنى تنَطُفوا ِإذنا َاْلُهدنى تنَعى َاْلهنونى ينْعطحُف»

 اَل بحمنا َغٌد سنينْأتحيو  َغٍد فحيو َأاَل -ث ى يقو – َالحَّْأِي تنَعى َاْلُقْحآنن تنَطُفوا ِإذنا َاْلُقْحآِن

 َاْلرَأْرضُ  َلرمُ  تنْخرُحجُ و َأْتمنالحهنرا   ن نراِو ِ  تنَعرى  ُتمَّاَلهنا َغْيِحهنا  حْن َاْلونالحي ينْأُخُذ تنْعِحُفونن

ِْيحري و َال ِّر،نبح  تنرْدلُ  َكْيرفن  َفُيرِحيُكمْ   نَقالحيردنهنا  سحرْعماً  ِإَلْيمح ُتْعقحيو َكبحدحهنا َأَفالحيذن   نيِّرتن  ُي

 .ي1)«...َال ُّنَّةحو َاْلكحتنابح

شراح نهج البالغ  على ان المقصود م  هذه الخطب  هو اإلمام المهدي  اتفق

باسنمه   )علينه السنالمي  ن لم يصرح أمير المؤمعي  علنخ  وإ ,ل اهلل فرجهي)عج

 تنَعرى  َاْلهنرونى  ينْعطحرفُ »: كالمنه بقولنه   )عليه السالميالصريح, وقد بدأ اإلمام علخ

العفوس المعحرف  ع  سبيل اهلل إلى طرينق الحنق   نه إذا ظهر يرد إأي  «َاْلُهردنى 

, أمنا قولنه    ي2)واإليمان وطريق الصراط المس قيم, ف ه دي بيهوره سنائر األمنم  

فمععاه إذا ارتد  تل  العفوس ع  إتباع هندى   «َاْلهنرونى  تنَعى َاْلُهدنى تنَطُفوا ِإذنا»

بعنند  د الشننريع  المحمدينن ويجنند ,اهلل فسننوف يهننديها إلننى الطريننق القننويم

ن اإلمام أ إلى بيانبعد ذل   )عليه السالميأمير المؤمعي   ع قل, ثم يي3)اندثاضها

اآلرام الفاسدة المخالفن    علىي سوف يدثض ويبطل ل اهلل فرجهالمهدي )عج

ينأمر بنالرجوع للقنرآن     إذ ؛«َاْلُقرْحآنِ  تنَعرى  َالرحَّْأين  ونينْعطحرفُ » :للقرآن الكريم بقوله

 «َالرحَّْأيِ  تنَعرى  َاْلُقرْحآنن  تنَطُفوا ذنااح» :وطرح ما خالفه م  خال  قوله ,واخذ ما وافقه

                                                            

 .2/223الشريف الرضخ, نهج البالغ ,  ي1)

 .3/168اب  مييم البحرانخ, شرح نهج البالغ ,  ي2)

 .1/97زان الحكم , محمد الريشهري, مي ي3)
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هم المش    من  خنال    موفق ما يطابق مذاهبهم المخ لف  وآراعلى أي يؤولوه 

تل  المذاهب اإلسنالمي  ال نخ كاننت تس شنهد بآينا  الك نا  علنى آرائهنا         

ْكِر ِإْن كُنُْتْم لَا تَْعَلُموَنَفاْسَأُلوا َأْهَل الذ المعحرف  تاركي  أهل الذكر 
 .ي1)

ننه أراد القنو  أنهنم والة    ي ضح أ )عليه السالميومما تقدم م  كالم أمير المؤمعي  

 ,ومعدن النوثخ والرسنال    ,األمر وهم الذي  نز  القرآن فخ بي هم وهم أهل بيت العبوة

ل ضن ومن  اسن غعى برأينه عنعهم فقند       ,فم  رجع لهم فخ تفسير ك ا  اهلل اه ندى 

 .ي2)وغوى

 فحري و َأاَل»الذي قا  فيه  )عليه السالميأما الجزم اآلخر م  خطب  اإلمام علخ 

فهذا الكالم فيه إشارة واضح  إلى سيرة القنائم   «تنْعِحُفرونن  اَل بحمنا َغٌد ونسنينْأتحي  َغٍد

  اإلمنام  وفيه تعبيه على عيم شأنه وعييم شأن الغد الموعود بمجي ه, وهعا يبّي

,ثنم يقنو  أمينر    ي3)ثقيق  معرف ه بما ال يعرف هنؤالم القنوم النذي  يخناطبهم    

 «َأْتمنالحهنرا   ن نراِو ِ  تنَعرى  ُتمَّاَلهنرا  َغْيِحهنرا   حرنْ  َاْلرونالحي  ينْأُخرذُ » )عليه السالميالمؤمعي 

هذا كالم معقطع عما قبله, وقد تقدم ذكنر  ) :وقد قا  اب  أبخ الحديد ع  ذل 

ان النوالخ يععنخ اإلمنام     )عليه السالميطائف  م  العاس ذا  ُمل  وإمرة, فذكر 

الذي يخلقه اهلل تعالى فخ آخر الزمان, يأخذ عّمنا  هنذه الطائفن  علنى سنوم      

م  كالم اب  أبخ الحديد  هالذي يجب أن يع به علي شخم المهم, والي4)الهميأعم

                                                            

 ي.7سورة االنبيام, االي  ) ي1)

 .8/349الخوئخ, معهاج البراع ,  ي2)

 .4/92اب  أبخ الحديد, شرح نهج البالغ ,  ي3)

 .4/92المصدر نفسه,  ي4)
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, وقند ذهنب لهنذا علنى وفنق      اإلمام يخلقه اهلل فخ آخر الزمانين : )أهو قوله

ي ل اهلل فرجنه مذهب المع زل  الذي هو عليه والذي  يقولون ان المهندي )عجن  

 َلرمُ  تنْخرُحجُ »: )عليه السنالمي , أما قوله ي1)الزمانغير مولود وسوف يولد فخ آخر 

فاألفاليذ جمع أفالذ وأفالذ جمع فلذ وهنخ القطعن  من      «َكبحردحهنا  َأَفالحيذن َاْلَأْرُض

وهنذا   ,يل اهلل فرجنه المهدي )عج إلىالكبد وهذا كعاي  ع  الكعوت ال خ تيهر 

وخزائعها ثينث انهمنا م شنابهان     ,الكالم فيه اس عارة لف  الكبد لكعوت األرض

 والكبد يخ فخ فخ جسم اإلنسان. ,فالكعوت تخ فخ فخ باط  األرض ,فخ الخفام

ن اإلمام علخ لقو : أإلى افخ تفسير هذا الكالم ذهب بيعما هعال  رأي آخر 

أراد اإلشارة م  كالمه هذا إلى األتباع الذي  يخرجون وييهرون  )عليه السالمي

ي  ظاهري  وغير معنروف ن كانوا غير ل اهلل فرجهي بعد أمع اإلمام المهدي )عج

دخرها اهلل تعالى لذل  اليوم الموعود وقنو   بأشخاصهم وأسمائهم, وهم كعوت ا

ال  يفلننذة الكبنند) ة عبننارن إإال لإلشننارة إلنى ذلنن , إذ   «َكبحردحهنا  َأَفالحيررذن»اإلمنام  

إلشنارة إلنى خفنائهم وعندم     وا ؛كنونهم أبعنام األرض  لو ,تس عمل إال لألبعنام 

ن الكبند مخ نِف فنخ بناط      أ ميلمنا ظهورهم فكنأنهم مخ فنون فنخ األرض    

, والواضح هعا ان اغلب هذه ال فاسير تالمس جسد الحقيق  بدرجا  ي2)اإلنسان

ل كالمه ع  اإلمام المهدي )عجن  )عليه السالميم فاوت , وقد اخ  م اإلمام علخ 

ِْيحيو َال ِّ،نبح تنْدُل ْيفنَك َفُيِحيُكْم»ي بالقو  اهلل فرجه ن إأي  «َال ُّنَّةحو َاْلكحتنابح  نيِّتن ُي

                                                            

 .8/351الخوئخ, معهاج البالغ ,  ي1)

 .8/351, المصدر نفسه ي2)
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ي سنوف يحينخ ال عناليم الحقيقين  لإلسنالم والسنع        ل اهلل فرجهالحج  )عج

ل جند مكانهنا    ؛الشريف  وال خ غيبت قسرًا فيعود الحكم الشرعخ بهنا وتعنود  

ي م فخ ظاللها إثينام  ي ال خ  ل اهلل فرجهالحقيقخ فخ ظل ثكوم  القائم )عج

وتفيض الععم بأنواعهنا علنى العناس ويطناح بأصنعام الجنور        ,القيم اإلنساني 

 .ي1)واليلم

ل اهلل للمهندي )عجن   )عليه السالميلم يق صر ذكر اإلمام علخ ب  أبخ طالب 

ة , إذ تحندث عن  ف ن     يدعدلخطب ي فخ الخطب  السابق  فقط, بل ام د فرجه

واتجهت نحو االنحراف ثم تحدث ع  أئم  أهل البينت   ,ظلت الطريق القويم

أئم  الهداي  الذي  يهدي بهم اهلل سبحانه عباده ويع شلونهم م   )عليهم السالمي

الف   والوقوع بحبائل الشيطان, إذ بعهض هم سوف يعشر اهلل الحق وهذه العهض  

نهنج  وقد جام فنخ هنذه من      ,يل اهلل فرجهم ميل  بيهور اإلمام المهدي )عج

 :)عليه السالميالبالغ  قو  اإلمام علخ 

 َفرراَل َالحُّْشرردح لحمنررذناهحبح ونتنْحكررًا َاْلغنرريِّ  ن نررالحكح فحرري َظْعنررًا ونشحررمنااًل ينمحينررًا ونَأخنررُذوا»

 ُ ْ رتنْعجحلٍ   حْن َفَكْم َاْلغنُد بحمح ُء ينجحي  نا تنْ تنْبطحُئوا وناَل ي2)ُ ْحصنٌد َكائحٌن ُهون  نا تنْ تنْعجحُعوا

 ُوُرودح ِإبَّرانُ  هنذنا َيْوِي ينا َغٍد تنبناشحِ،  حْن َاْلينْوين َأْيحنبن ون نا ُيْدِرْكُم َلْم َأنَُّم وندَّ َأْدرنَكُم ِإْن بحمنا

 بح حرحناجٍ  فحيهنرا  ينْ ِحي  حنَّا َأْدرنَكهنا  نْن ونِإنَّ َأاَل تنْعِحُفونن اَل  نا َطْععنةح  حْن ونُدُنوٌّ  نْوُتوٍد ُكلِّ

ُِْذو ُ نحٍ، ِح ن  حثناِل تنَعى فحيهنا ونين ُِلَّ َالصَّالح  ونينْصدنعن ي1)ِرّيًا فحيهنا ونُيْعتح(ن ي3)ِرْبقًا فحيهنا لحين

                                                            

 .5/342الشيراتي, نفحا  الوالي , ناصر  ي1)

 .3/38أي مع ير وهو يععخ ما يجخم به الغد م  ف   وأثداث, الطريحخ, مجمع البحري ,  مرصد: ي2)

 .3/12 ,لسان العر  ,ربقًا: تقا  للرأس إذا كان مربوطًا بحبل, اب  معيور ي3)
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 تنرابنعن  ونَلروْ  َأثنرحنهُ  ي4)َاْلَقرائحفُ  ُيْبصحرحُ  اَل َالنَّراسِ  تنرنِ  ُسْتحنٍب فحي ي3)صنْدتًا ونينْشعنبن ي2)شنْعبًا

ِنذننَّ ُثمَّ ننَظحنُه ِْذن َيْوٌي فحيهنا َلُيْش  ونُيْح نرى  َأْبصنراُرُهمْ  بحالتَّْنِزيرلِ  ُتْجَعى ي5)َالنَّْصلن َاْلَقْيِن شن

ِحْكمنةح َكْأسن ي6)ونُيْغبنُقونن  ن نا حعحِهْم فحي بحالتَّْف حِ، , أشنار اإلمنام   ي8)«ي7)َالصَُّبوِ  بنْعدن َاْل

السيما قبنل  , م  خال  هذه الخطب  إلى ثوادث المس قبل )عليه السالمي علخ

كنذل  منا بعند ظهنوره وطبيعن  ذلن        ي ل اهلل فرجهظهور اإلمام المهدي )عج

ق الغنخ والكفنر   ائن العصر, إذ بدأ كالمه محذرًا م  السير يميعًا وشمااًل فنخ طر 

 ْمَفَك»ال يس عجلوا ل حقيق غاياتهم م  خال  قوله أويبي  أنه يجب على العاس 

وهنذه   «َغٍد تنبناشحِ،  حْن َاْلينْوين َأْيحنبن ون نا ُيْدِرْكُم َلْم َأنَُّم وندَّ َأْدرنَكُم ِإْن بحمنا ُ ْ تنْعجحٍل  حْن

ي م  ان صارا  كبيرة بعند  ل اهلل فرجهإشارة إلى ما يحققه اإلمام المهدي )عج

اليهنور   عدة تيهر على العاس, وهعا يجب على العاس عدم اس عجا  ذل ف   

الواجب تحققهنا من    لكل شخم تمانه وشروطه  هوتل  االن صارا  الكبيرة ألن

                                                                                                                                                       

 .1/179 ,الزمخشري, أساس البالغ  ,أي مملوكًا :رقًا ي1)

 .3/382أظهرته, الجوهري, الصحاح فخ اللغ , يصدع شعبًا: الصدع هو الشق, وصدعت الشخم أي  ي2)

الشعب هو الصدع فخ الشخم وأثالمه وهخ تقا  أيضًا ع  العناس إذا اج معنوا بعند     يعشب صدعًا: ي3)

 .1/156 ,الجوهري, الصحاح فخ اللغ  ,فرق هم

 .9/293 ,لسان العر  ,اب  معيور ,القائف: هو الشخص الذي ي  بع اآلثار ي4)

األتهري, تهنذيب   :القي  مععاها الحداد والعصل تععخ الحديدة الحادة م  السالح, يعير :القي  العصل ي5)

 .2/223 ,المحيط فخ اللغ  ,الصاثب ب  عباد ؛3/77 ,اللغ 

 ,3/635 ,العهاي  فخ غريب األثر ,اب  األثير الجزري :يغبقون: أي يشربون فخ المسام, يعير ي6)

 .1/219القاموس المحيط,  ,يالفيروت آباد :وتععخ الصباح, يعير :الصبوح ي7)

  .74 ,المس رشد ,المحب الطبري ؛235-2/234 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي8)
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 ينرا » أتباعنه قنائاًل:   )عليه السالمي, ثم خاطب أمير المؤمعي  ي1)أجل ذل  اليهور

هنذا مععناه أن هنذا     )عليه السالمي وكالم اإلمام « نْوُتوٍد ُكلِّ ُوُرودح ِإبَّاُن هنذنا َيْوِي

وكيرة اليالمي  والميلومي  على ثد  ,وسيادة اليلم يا,أوان تحقق الف   والبال

ثم بعد هذا الكالم عاد أمير المنؤمعي  لين كلم فنخ     ,ي2)هسوام وهذا ما وعدتم ب

 َأاَل» :ي وظهوره المبنارك بقولنه  ل اهلل فرجهخطب ه هذه ع  اإلمام المهدي )عج

وهنذا كنالم فينه مندلوال  كبينرة       «ُ رنح،ٍ  بح حرحناجٍ  فحيهنرا  ينْ ِحي  حنَّا َأْدرنَكهنا  نْن ونِإنَّ

ليهور الحجن  ومنا سنيفعله بعند      )عليه السالميإذ تطرق اإلمام علخ  ,وعييم 

اليهور م  نصرة الميلومي  وإثقاق الحق ونشر العد  والخير وتعكيس راين   

لمنؤمعي  عن  ذلن  بعبنارا      اليلم وكسر شوك  الينالمي , وقند عبنر أمينر ا    

وكلما  قصيرة غاي  فخ البالغن  والمععنى فهنو النذي شنبهه اإلمنام بالحبنل        

المعقود الذي يحنل الفن   ويطلنق األسنرى, ويعقنذ الميلنومي  من  أيندي         

, وهعاك رأي يقنو  أن مععنى هنذه    ي3)لمي , ويقوم بجمع كلم  أهل الهدىاليا

جميعنًا ومنا واجهنوه بعند أمينر      الكلما  والمراد معها هم أئمن  أهنل البينت    

المؤمعي  م  ف   ش ى سوام فخ تمن  األمنويي  أو العباسنيي  وغيرهمنا إلنى      

 .ي4)يل اهلل فرجهظهور اإلمام المهدي)عج

والشخم الذي يس حق ال وقف ععده هعا أن ابن  ابنخ الحديند, النذي لدينه      

                                                            

 .5/464 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي1)

 .5/464 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

 .6/211 ,ال س ري, بهج الصباغ  ي3)

 .3/506 ,شرح نهج البالغ  ,اب  مييم البحرانخ ي4)
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 َأْدرنَكهنرا   نْن نَّونِإ َأاَل»موقف م عصب م  مسأل  اإلمام , وفخ شرثه لهذه العبارة 

لقو  أن المراد هو مهندي آ   كالمه إلى اذهب فخ  ,«ُ رنح،ٍ  بح ححناٍج فحيهنا ينْ ِحي  حنَّا

بعنض  الصفا  المذكورة عليه, وان كان اع قناد   كل ترى إنطباق  ميلما محمد

, ي1)يولد فخ آخر الزمنان سي ل اهلل فرجهإلمام المهدي)عجا أنالعام  بالمذاهب 

, تكلنم عن    )عليه السالمي كالمه فخ تل  الخطب  ع  أمير المؤمعي  نهاي وفخ 

ِنذننَّ ُثمَّ»ي وأوصافهم ل اهلل فرجهاإلمام المهدي )عج نصارأ ِْذن  َيرْويٌ  فحيهنا َلُيْش  شنر

ل اهلل الحج  المع ير )عج نصارإذ الذي يس شف م  هذه العبارا  أن أ ,«َاْلَقرْينِ 

وعملين  بعنائهم    ,ابقًاوالعلمام الذي  أعدوا سن ي هم م  الرجا  الشجعان فرجه

وقلنوبهم نابضن  بآينا  القنرآن وتفسنير كلمنا         ,تزا  مس مرة ماعدادهم إو

وينزدادون عزمنًا وتأهبنًا     الباري سنبحانه, وهنو دائنم الن علم صنباثًا ومسنامً      

واس عدادًا ثيعاً  بعد آخر, واخ  م كالمه عنعهم: بنالقو  هنؤالم تفنيض منعهم      

وهؤالم هنم العنارفون النذي  جمعنوا بني        ,واألسرار اإللهي  ,باني المعارف الر

الزهد والحكم  والشجاع  وثقيق بميلهم أن يكوننوا أنصنارًا لنولخ اهلل النذي     

ائنه والنذي يلقنى    يج بيه ويخلقه فخ آخر أوقا  الدنيا فيكون فخ خاتمن  أولي 

 .ي2)عصا ال كليف ععده

 )علينه السنالمي  هذه الخطب  نقو  إن اإلمام علخ ب  أبنخ طالنب    نهاي وفخ 

أراد م  خاللها تبشير العاس بما يع يرهم م  فجر مضخم بعد كنل منا عنانوه    

                                                            

 .9/128 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي1)

 .9/129 المصدر نفسه, ي2)
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وهذا الفجر المضخم ي ميل باليهور المبارك والطلعن  الميمونن     ,وسوف يعانوه

منان  ي الذي بيهوره تشرق شمس اإليل اهلل فرجهللحج  المهدي المع ير )عج

والخير والعد , والحق الذي يجب أن يقا  هعا أن مسأل  قيام اإلمنام المهندي   

ي وظهوره فخ آخر الزمان مسأل  م فنق عليهنا بني  المسنلمي      ل اهلل فرجه)عج

جميعًا, وان اخ لف فخ كيفياتهنا, ال بنل أن مسنأل  قينام الموعنود أو المع ينر       

سواد األعيم معها يؤكد قيام أغلب األديان, إذ إن العلى ام د  فكرتها ل شمل 

المخلص فخ آخر الزمان, مع ال أكيد أن لكل ديانن  مخلصنها, وعلنى العمنوم     

ي فالمسلمون يؤمعون ل اهلل فرجهفالفكرة م فق عليها, والسيما قيام المع ير )عج

بها بشكل مطلق بحيث لم يشذ ع  هذه الفكرة إال العزر اليسير من  أصنحا    

 :قوله تعالى االنحراف الفكري م عاسي 

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذ كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِمُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوَن
 .ي1)

 :وكذل  قو  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلمي

ال تقوي ال اتة حتى مت  األرض ظعمًا وتردوانًا، ثرم خيرحج رجرل  رن ترتتري       »

  خطبن يد من   إذن فالذي يس ف ,ي2)«وتداًل كما  عئت ظعمًا وتردواناً مي ها ي طًا 

ن اليهور المقندس يهندف   أ على أنها ركز السابق   )عليه السالميإلمام علخ ا

والعد  اإللهخ فخ الوقت الذي يعنم اليلنم    ,ونشر ال وثيد ,إلتال  بساط اليلم
                                                            

 ي.105اآلي  ) ,سورة األنبيام ي1)

محمند علنخ بن      ,الصندوق  ؛4/152 ,مسنعد ابنخ داود   ,ابنخ داود  ؛3/36 ,اإلمام أثمد, مسعد اثمد ي2)

 ,معشنورا  جماعن  المدرسني     ,تحقيق: هاشم الحسنيعخ  ,ال وثيد ,مي991 -هن381) ,الحسي  ب  بابويه

 .433 ,العمدة ,اب  بطريق ؛82 ,  .إيران, بال
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واالنحراف األخالقخ والعقائدي للعالم, مما يضاعف م  اس قبا  تل  الحكوم  

اإلمنام النذي     نصنار ي وكنذل  أن أ ل اهلل فرجنه اإللهي  الم ميل  بالمهدي )عجن 

ن عددهم ثالثم   وثالث  عشر إلى أتشير الروايا  ال اريخي   ال خييهرون معه, 

ل عفينذ هنذا    )علينه السنالمي   أداة الحنق بيند اإلمنام   , هم ي1)أصحا  بدربعدد 

 ,منام والعل ,المشروع اإلنسانخ العييم وهم تل  اليل  المجاهندة من  الشنجعان   

 .ي2)إلعالم راي  الحق وكلم  اهلل

فنخ نهنج البالغن  عن  اإلمنام       )علينه السنالمي  ال يقف كالم أمير المؤمعي  

إذ قنا    ؛هذا الحد, بل يم د ذكره لخطب  أخرىي ععد ل اهلل فرجهالمهدي )عج

 :)عليه السالميفيها اإلمام علخ 

ِحْكمنةح َلبح ن َيْد»  بحهنا ونَاْلمنْعِحَفةح تنَعْيهنا َاْلِإْيبناِل  حنن َأدنبحهنا بحجنمحيِع ونَأخنذنهنا ي3)ُجنَّتنهنا لحْع

 ُ ْغتنِحٌب َفُهون تنْنهنا ينْ َأُل َالَّتحي ونحناجنُتُم ينْطُعُبهنا َالَّتحي ضنالَُّتُم ننْف حمح تحْندن َفِهين َلهنا ونَالتََّفحُِّغ

 بنَقاينرا   حرنْ  بنقحيٌَّة ي5)بحجححنانحمح َاْلَأْرضن ونَأْلصن(ن ذنننبحمح ي4)بحعن حيبح ونضنحنبن َاْلِإْساَلُي احْغتنحنبن ِإذنا

 .ي1)«َأْنبحينائحمح خناَلئحفح  حْن خنعحيَفٌة ُحجَّتحمح

                                                            

الطوسخ, أبخ جعفنر محمند بن  الحسن  )       ؛304 ,؛ المحب الطبري, دالئل اإلمام 474الخصيبخ,  ي1)

 ,اب  طاووس ؛284هن, ص1411 ,إيران ,مطبع  بهم  ,تحقيق: عباد اهلل الطهرانخ ,الغيب  ,مي1067 -هن460

 ,تحقينق: مؤسسن  صناثب األمنر     ,المالثم والفن    ,مي1266 -هن664)  ,رضخ الدي  علخ ب  موسى

 .144هن, 1416 ,مطبع  نشاط, إيران

 .5/466 ,نفحا  الوالي  ,ناصر الشيراتي ي2)

 .1/105 ,الصحاح فخ اللغ  ,الجوهري :يعير ,ُجع ها: الجع  هو الذي يس  ر به م  السالح ي3)

 .1/599 ,لسان العر  ,اب  معيور :يعير ,بعسيب ذنبه: هو معبت الذنب م  الجلد والعيم ي4)

 :يعينر  ,ألقنى جراننه   :جرانه: وهخ مقدم  ععق البعير إلى معحره فإذا برك على األرض ومد ععقه قيل ي5)
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هنذا  )) :إذ قنا   ,وهعا يس وقفعا كالم اب  ابخ الحديد فخ شنرثه ل لن  الخطبن    

الكالم فسرته كل طائف  بحسب اع قادها, فاألمامين  تنزعم أن المنراد بنه المهندي      

المع ير ععدهم, والصوفي  يزعمون أنه يععخ به ولخ اهلل فخ األرض, وععدهم الندنيا  

تاد وهم سبع  وع  القطب وهو واثد, ال تخلو ع  اإلبدا  وهو أربعون, وع  األو

فإذا ما  القطب صار أثد السبع  قطبًا عوضه, وصار أثد األربعي  وتندًا عنوض   

 ,ييذل  الوتد, وصار بعض األوليام الذي  يصطفيهم اهلل تعالى بداًل بد  ذل  البند  

وأصنحابعا يزعمنون   )) :إذ يقو  ,كالم الصوفي تفسير إلى ثم يع قل اب  أبخ الحديد 

ن اهلل تعالى ال يخلخ األم  م  جماع  المؤمعي  بالعد  وال وثيد, وأن اإلجماع إنما أ

يكون ثج  باع بار أقوا  أول   العلمام, لك  لما تعذر  معرف هم بأعينانهم اع بنر   

)علينه  وكنالم أمينر المنؤمعي      :وإنما األصل قو  أول  , قالوا ,إجماع سائر العلمام

, ولكعنه  ييثينث هنم جماعن     اع  أول   العلمنام من   ال يشير فيه إلى جم السالمي

 )م  صف ه كذا وم  صف ه كذاي. :يصف ثا  كل واثد معهم, فيقو 

بهنذا   )عليه السالميأما تفسير الفالسف  لكالم اإلمام, فهم يزعمون ان مراده 

الكالم العارف, ولهم فخ العرفان وفخ صفا  أربابه كنم يعرفنه من  لنه أننس      

بأقوالهم, وقد اخ  م  ابن  أبنخ الحديند كالمنه, بعند ان اسن عرض عندة آرام        

بنه   )عليه السالميوليس يبعد ععدي ان يريد ))لمذاهب مخ لف , اخ  مه بقوله: 

تعالى, وأن لم يك  موجودًا القائم م  آ  محمد " فخ آخر الوقت إذا خلقه اهلل 

فليس فخ الكالم ما يّد  على وجوده اآلن, وقد وقع اتفاق الفرق م  المسلمي  

                                                                                                                                                       

 .2/110 ,المحيط فخ اللغ , الصاثب ب  عباد

 .2/291 ,نهج البالغ  ,الشريف الرضخ ي1)



 239 

  

 
 

منا يخنص    , هذا فنخ ي1)ييدنيا وال كليف ال يعقضخ إال عليهأجمعي  على أن ال

رأي اب  أبخ الحديد المع زلخ, أما بقي  آرام ُشراح نهنج البالغن  فنخ تعناولهم     

عوا أيضًا أن الشخص المقصود ب ل  الخطبن  هنو اإلمنام    ل ل  الخطب  فقد أجم

ي, وإن قامت كل طائف  ب فسير كالم أمير المؤمعي  بما ل اهلل فرجهالمهدي )عج

أوضنح  ها ومصالحها ميل الصنوفي  والمع زلن  والفالسنف , ولعنل     ؤيوافق أهوا

ذهبت كل طائف  ل فسير ذلن  بحسنب   ) :, إذ قا ي2)شرح ما ذهب إليه ال س ري

 قادها إال أن الم بع ما شفع بالبرهان, وهو قو  األمامي , أما أصنله فقند اقنر    اع

فيند  علينه    ,نه موجنودًا اآلني باتفاق فرق المسلمي  عليه, وأما فرعه وهو كو

اللهم بلنى  ))  :ي3)الم واتر ععه لكميل ب  تياد )عليه السالميكالم أمير المؤمعي  

ًا لن ال  ظاهرًا مشنهورًا أو خائفنًا مغمنور   ال تخلو األرض م  قائم هلل بحج , أما 

مي  على تفاسنير  وم  هعا ي ضح ترجيح تفسير اإلما, ي4)ييتبطل ثجج اهلل وبيعاته

                                                            

 .10/96 ,شرح نهج البالغ  ,اب  أبخ الحديد ي1)

هنن, أصنله من  مديعن  تسن ر      1320هو الشي  محمد تقخ ال س ري الشوش ري, ولد فخ العجف سع   ي2)

ني , كان فقيهًا عالمًا محققًا بارعًا, أمضى ثياته فخ تعليم العاس, وبث المعارف اإلسالمي , له العديند من    اإليرا

تعقيح المقا ي و)بهج الصباغ  فخ شرح نهج البالغ ي و)جامع أثنوا  األئمن ي وغينر    المؤلفا  أبرتها: ) شرح 

مي, طبقا  أعنالم الشنيع ,   1969 -هن1389هن, يعير: اغابزرك الطهرانخ, ) 1414ذل  الكيير, وقد توفخ سع  

 .1/65هن, 1395مطبع  معصوريان, إيران, 

وخاص ه وقد  تابعخ ثق  م  أصحا  اإلمام علخ هن, 12هو كميل ب  تياد ب  نهي  العخعخ, ولد سع   ي3)

شهد معه صفي , وهو صاثب الدعام المشهور بن)دعام كميلي الذي علمه له أمينر المنؤمعي , ق لنه الحجناج     

مي, رجا  الطوسخ, تحقيق: 1067 -هن460هن, يعير: الطوسخ, أبخ جعفر محمد ب  الحس ,)  82اليقفخ سع  

 .3/569؛ السمعانخ, األنسا , 35هن,  1415سالمخ, إيران, جواد القيومخ, مؤسس  العاشر اإل

 .22 ,اآلمالخ ,الطوسخ ي4)
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 .ي1)باقخ الفرق

وبالعودة لكلما  الخطب  ال خ يس حق الوقوف ععدها كيينرًا, نجند أن قنو     

ِحْكمنةح َلبح ن َيْد»: )عليه السالمياإلمام علخ  ومععى هذا الكالم ما تسلح  «ُجنَّتنهنرا  لحْع

وهو شرف عييم,  ,وهو الحكم  ,ي م  سالحل اهلل فرجهبه اإلمام المهدي)عج

 :إذ قا  تعالى

َومَْن يُؤَْت اْلِحْكَمَة َفقَْد ُأوِتَي خَْيرًا كَِثريًا
 .ي2)

 تنَعْيهنررا َاْلِإْيبنرراِل  حررنن َأدنبحهنررا بحجنمحيررِع ونَأخنررذنهنا» :)عليننه السننالمي أمننا قننو  اإلمننام

أيضًا يعود على الحكم  ال خ ي م ع بها المهندي   فهو, «َلهنا ونَالتََّفحُِّغ بحهنا ونَاْلمنْعِحَفةح

شنخم   ننه ال وجه الكمنا  ثيعمنا علنم أ    ي أي انه أخذها علىل اهلل فرجه)عج

كذل  عرف أنه م  يؤتها فقد أوتخ خينرًا   ,وأرفع م  الحكم  ,واشرف ,أعيم

كييرًا, وبعد ان علم بكل ما تحويه الحكم  م  خصائص تفرغ لها وتخلى عن   

 .ي3)تعحى ع  كل ما سواها ؛ إذضادهاالم علقا  الدنيوي  ال خ ت كل

 «تنْنهنرا  ينْ رَألُ  َالَّتحي ونحناجنُتُم ينْطُعُبهنا َالَّتحي ضنالَُّتُم ننْف حمح تحْندن َفِهين» :اإلمام كالموأما 

 :, إذ يقنو  )علينه السنالمي   أمينر المنؤمعي    هفيه تشابه كبير مع إثدى ثكمن ف

  أي هدفه المقصود والمعشود الذي يجب على المؤم ي4)«احلكمة ضالة املرؤ ن »

                                                            

 .549-3/548,بهج الصباغ  ,ال س ري ي1)

 ي.269اآلي  ) ,سورة البقرة ي2)

 .10/354 ,معهاج البراع  ,الخوئخ ي3)

 .18/229 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي4)
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 احْغتنرحنبن  ِإذنا ُ ْغتنرِحبٌ  َفُهرون »اإلمنام  قنا   , وي1)أن ال يحيد ععه فهنخ طرينق نجاتنه   

ي يخفخ نفسه ل اهلل فرجهومععاه أن هذا الشخص )اإلمام المهدي عج «َاْلِإْسراَليُ 

علنى  ويحملها إذا اغ ر  اإلسالم واغ را  اإلسالم أن ييهر الفسنق والجنور   

 «بحجححنانحرمح  َاْلرَأْرضن  ونَأْلصنر(ن  ذنننبحرمح  بحعن حريبح  ونضنرحنبن »اإلصالح والعد , وقو  اإلمنام  

 ,اغ ر  اإلسالم أي إذا صار غريبًا مقهورًا وصار اإلسالمفهذا م  تمام قوله إذا 

أي ذنبه ويلصق جرانه وهو صدره فنخ   ,يضر  األرض بعسيبه ,كالبعير البارك

, وكلم  اإلمام األخينرة كاننت فنخ    ي2)فال يكون له تصرف وال نهوض ,األرض

 :ي إذ وصفه بقولهل اهلل فرجهاإلمام المهدي )عج

 .«َأْنبحينائحمح خناَلئحفح  حْن خنعحيَفٌة ُحجَّتحمح بنَقاينا  حْن بنقحيٌَّة»

وهذه األوصاف تعطبق على اإلمام المهدي جمل  وتفصياًل, فهو البقي  الباقي  

, وهعنا  ي3)األخير الباقخ من  خالئنف األنبينام   م  ثجج اهلل تعالى وهو الخليف  

الحكمن   ل عن  وجنه    ثيعمنا سن   )عليه السالمييس وقفعا كالم اإلمام الصادق 

أن لصاثب هذا األمر  :إذ قا  ,يل اهلل فرجهوالسر فخ غيب  اإلمام المهدي )عج

غيب  البد معها يرتا  فيها كل مبطل, ألمر لم يؤذن لعا فخ كشفه لكنم, ووجنه   

وإن  ,الحكم  فخ غيب ه وجه الحكم  فخ غيبا  م  تقدمه م  ثجج اهلل تعالى

ه, كمنا لنم يعكشنف وجنه     وجه الحكم  فخ ذل  ال يعكشنف إال بعند ظهنور   

                                                            

 .2/671 ,ميزان الحكم  ,محمد الريشهري ي1)

 .2/671 ,شرح نهج البالغ  ,اب  ابخ الحديد ي2)

 .114/ 51,بحار األنوار ,المجلسخ ي3)
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من  خنرق السنفيع , وإقامن  الجندار       )عليه السنالمي الحكم  فيما أتاه الخضر 

 .ي1)إلى وقت اف راقهما )عليه السالميلموسى 

 ؛ي2)نقلها أثمد ب  إسنحاق  )عليه السالميوهعال  رواي  ع  اإلمام العسكري 

وأننا أريند أن أسنأله عن       )علينه السنالمي  دخلت على اإلمام العسكري  :إذ قا 

يا اثمد بن  إسنحاق أن اهلل تعنالى لنم يخنل       :فقا  لخ مب دئًا ,الخلف م  بعده

األرض م  خلق آدم, وال يخليها إلى أن تقوم الساع  م  ثج  اهلل علنى خلقنه,   

به يدفع اهلل البالم ع  أهل األرض, وبه يعز  الغيث, وبه تخرج بركا  األرض, 

فم  اإلمام والخلف م  بعدك ؟ فعهض مسنرعًا فندخل    يا ب  رسو  اهلل :فقلت

 :فقنا   ,البيت ثم خرج وعلى عاتقه غالم كأنه وجهه القمر م  أبعام ثالث سنعي  

يا اثمد لوال كرام   على اهلل عز وجل وكل ثججه ما عرضت علي  ابعخ هنذا  

انه سمخ رسو  اهلل ", وكعي ه الذي يملئ األرض قسطًا وعداًل كما مل نت جنورًا   

وظلمًا, يا أثمد ميله فخ هذه األم  ميل الخضر وميل ذي القنرني , واهلل ليغينب َّ   

غيب  ال يعجو م  الهلك  فيها إال م  ثب ه اهلل عز وجل على القو  بإمام ه, ووفقنه  

؟ ي فهل م  عالم  يطم   إليهنا قلبنخ  يا موال :فيها للدعام ب عجيل فرجه, فقلت

بقي  اهلل فخ أرضه, والمع قم من  أعدائنه, وال    أنا :فعطق الغالم بلسان فصيح فقا 

تطلب يا اثمد أثرًا بعد عي , فخرجت فرثًا, فلما كنان من  الغند عند  إلينه,      

                                                            

 .91/ 52,المصدر نفسه ي1)

وكعي نه أبنو علنخ     ,ب  سعد ب  مال  األشنعري  عبد اهللهو أثمد ب  إسحاق ب   :ثمد ب  إسحاقأ ي2)

وكان م  أصحا  اإلمام الحس  العسكري, كان كبير القدر وم  القالئل النذي    ,كان وافد القميي  ,القمخ

 .398 ,شاهدوا اإلمام المهدي )عجي تاري  وفاته غير معلوم, يعير: الطوسخ, رجا  الطوسخ
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لجارين   يا ب  رسو  اهلل لقد عيم سروري بما مععت به علّخ, فما السنع  ا  :فقلت

أي  :؟ قا وإن غيب ه ل طو  :قلت ,طو  الغيب  :؟ قا فيه م  الخضر وذي القرني 

.ي1)ع  هذا األمر أكير القائلي  بهي وربخ ث ى يرجع

 

                                                            

كمنا  الندي  وتمنام     ,مي991 -هن381) , محمد ب  علخ بابويه القمخ ,الصدوق ؛64 ,الغيب  ,الععمانخ ي1)

قطنب   ؛274-272 ,المحب الطبري, دالئنل اإلمامن    ؛384م, 1405 ,إيران ,  العشر اإلسالمخمؤسس ,الععم 

 .3/34 ,الخرائج والجرائح ,الدي  الراوندي
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 اخلامتة:

البحث بعون اهلل سبحانه وتعالى تمكعا م  الخروج بالعديد من    كما بعد إ

 الع ائج نذكر معها اآلتخ:

لقد دلت األبحاث الحديي  على أن كل إنسان يملن  مقندارًا من  هنذه      -1

المسن قبل, لكن  العناس إذا    ا خبأتنه أثشنام   القوة الخارق  ال خ تكشف له عّم

ن هنذه  هم يخ لفنون فنخ مقندارها, فقند ثبنت أ     تساووا فخ نوع هذه القوة فإن

الحاس  توجد ععد بعض العاس بقوة تيير الدهش , بيعما توجد فخ بعنض آخنر   

ت الدراسنا  العلمين    عن بّي إذ ؛  معهعلى ثا  م  الضعف والوه  ال تكاد تبّي

طرديًا مع درج  الصفام الروثخ والعقنام   ن هذه الحاس  ت عاسبالحديي  على أ

النعفس, نقنخ    الداخلخ ال خ ي م ع بها الشخص, فكلمنا كنان اإلنسنان صنافخ    

سر ال قاليد االج ماعي  الضارة, م فل ًا م  قيد الضرورة ومنا  الضمير, معع قًا م  أ

إليها, خالخ العفس م  العقد واألثقاد والمطامع, كانت هذه الحاس  فينه قوين    

القوة, إذًا فهذه الحاس  ال تعشط إال فخ ساعا  الصفام العقلنخ والروثنخ    بالغ 
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والوجدانخ, فععد ذل  تبل  أقصى قوتها, فإذا كعا نبحث ع  هذه اليناهرة فنخ   

فلقد بلن    ,طالع عا فيه على أتم وأكمل ما تكون )عليه السالميثياة اإلمام علخ 

اإلطالق ولم يزد عليه فيه إال  فيه إنسان على م  الصفام الروثخ ثدًا لم يدانيه

 .)صلى اهلل عليه وآله وسلميالعبخ 

سلسل  ذهبي  م  هذه الينواهر الرائعن  الفاتعن ,     )عليه السالميوثياة اإلمام 

ي يحان له إطالق قواه  وإذا صّح أن تجددًا وصفاًم وق يي  يقوم بهما إنسان عاٍد

الخارق , فما قول  فيم  كانت ثياته كلها تجددًا روثيًا وصفام ال يعدلنه فنخ   

بعخ اإلنسان صفام, وما تل  الغيبيا  ال خ اخبر بها اإلمام, إال خينر دلينل علنى    

القوة الخارق  ال خ كان ي م ع بها لكخ يعخ ما غنا  ععنه فنخ أثشنام الزمنان      

 .وطوايا المكان م ى شام

ه ئن ه وأوليائن ن اهلل قد اطلنع بعنض أنبيا  م  خال  القرآن الكريم ي ضح أ -2

على بعض علم الغيب, وهذا العلم محدود كمًا وكيفًا, وعنارض لنيس بنذاتخ,    

ومسبوق بعدمه ليس بأتلخ, وله بدم ونهاي  وليس بسرمدي, ومنأخوذ من  اهلل   

, وقد جام  هذه الغيبيا  لألنبينام  ِإلَّيا ُهيوَ   وَعِنَْدُه َمفَاِتُح الْغَْيِب لَا يَْعَلمَُهيا  :تعالى

 وصدق ما جاموا به من   ,واألوصيام ل كون أدل  وبراهي  واضح  على صدقهم

ن الغيب نوعان األو  خاص باهلل تبارك وتعالى إاهلل تعالى, وبعبارة أخرى نقو  

ه وعبناده الصنالحي , ولنم يكن  أمينر      ئمك سب يطلع عليه بعض أنبيا خرواآل

بل سبقه إلى ذلن  العديند من      ,خبر بالغيبأو  م  ُأ )عليه السالميعي  المؤم

 األنبيام والصالحي .
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من  رسنو  اهلل    )عليه السالميمها اإلمام علخ ن األخبار الغيبي  ال خ تعّلإ -3

تميل بحد ذاتها علم بال  السع  م راثنب اآلفناق,    )صلى اهلل عليه وآله وسلمي

عبخ لإلمام وثده طويل  وكيينرة,  ومهما تك  األوقا  الخاص  ال خ يفرغ فيها ال

ن ذل  كله ال يسع اإلفضام ببعض هذا العلم إلى اإلمام على نحنو ال فصنيل,   فإ

ن بحيث ي عاو  ال عليم الجزئيا  الدقيق , وال فصنيال  الكيينرة, فضناًل عن  أ    

كانت الحا   يسع اإلفضام إليه بكل هذا العلم على هذا العحو م  اإلفضام, وإذ

قد أفضى  )صلى اهلل عليه وآله وسلميالعبخ  ّنعلى هذا فال نس طيع أن ن صور أ

 ؛إلى اإلمام بكل ثادث  م  الحوادث المقبل  إلى قيام الساع  على نحو ال فصيل

بأنه قد اس قى علمنه  يدع مجااًل للش  يصرح بما ال  )عليه السالميلك  اإلمام 

, ولعل السبيل إلى مالئم  هذا النذي  هذا م  العبخ )صلى اهلل عليه وآله وسلمي

انخ لإلفضام بكل هذه   لعا م  عدم اس يعا  اليرف الزميقوله اإلمام مع ما تبّي

 لم يفِض إلى اإلمام بالغيبينا   )صلى اهلل عليه وآله وسلميالعبخ  ّنالعلوم, هو أ

ن العقل ُيحيل ذلن  ألن  الذي يّلم بجميع الجزي ا , ثيث أ على نحو ال فصيل

)صلى اهلل علينه وآلنه   ن رسو  اهلل ما يطل ال ي سع له, فالواضح هعا أالزمان مه

داه خبر اإلمام بهذه األخبار الغيبي  على نحو اإلجما  ال ال فصيل, ثم هأ وسلمي

الروثي  ال خ ت يح لقواه هذه الحال  رفع درجا  إلى السبل ال خ تؤدي به إلى أ

ن تعمل عملها الخارق فيعخ بسببها تفصيل منا أجملنه لنه رسنو  اهلل     الخفي  أ

)صنلى اهلل علينه وآلنه    لحينا  رسنو  اهلل    ولعّل )صلى اهلل عليه وآله وسلمي

الم, ثيعما خنال الرسنو    بل  دليل على هذا الكاألخيرة مع اإلمام هخ أ وسلمي

فخ ثوبه وناجاه فخ هذه اللحيا  القليلن  األخينرة ال نخ قنبض     دخله باإلمام فأ
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ا فرغ م  نجواه خرج اإلمام م  ععده فسأله العاس عمنا أفضنى بنه    بعدها, فلّم

 إليه الرسو  فقا  عليه السالم:

 .«أن رسول اهلل تعمن ألف باب  ن الععم، ويفتح كل باب ألف باب»

)صلى اهلل ن تل  اللحيا  األخيرة ال خ جمعت رسو  اهلل أإذًا فالواضح هعا 

ال ت سع لإلفضام ببعض هذا العدد  )عليه السالميباإلمام علخ  عليه وآله وسلمي

بهذه األلف با  علنى نحنو اإلجمنا ,     ه أفضى إليهإنالكبير, فالبد م  القو  ب

اتكنل   م  األبنوا  وقند   م الضوابط الكبرى ال خ تشمل على الكييرذل  بإعطا

اإلمام فخ معرف  الجزئيا  وال فاصيل إلى ما ي م ع به م  مواهب تسنعفه فنخ   

 معرف  ما غا  وتهديه إلى شريع  الصوا .

علنى   )علينه السنالمي  خبر بها أمير المنؤمعي   أكانت األخبار الغيبي  ال خ  -4

خبر بها أهل بي ه والمقربي  من  أصنحابه ممن     يكان  إذ ؛خاص  ىنوعي  األول

 ,ورشنيد الهجنري   ,مينل كمينل بن  تيناد     :ويحفيونها ,ون هذه األسراري حمل

ومالن    ,وعمنار بن  ياسنر    ,وأبو ذر الغفناري  ,ومييم ال مار ,واالصب  ب  نبات 

ثفلت ثياة كل واثد معهم بالعديد م   إذ ؛وثبيب ب  مياهر االسدي ,االش ر

وشاهدوها تحدث أمام  )عليه السالميتل  األخبار ال خ سمعوها م  اإلمام علخ

الغيبي , فهخ تل   )عليه السالمي م  أخبار أمير المؤمعي  خرأعيعهم, أما العوع اآل

عام  ويحذرهم م  المس قبل القادم والف   المحيطن   العاس ال خ كان يخبر بها 

, )علينه السنالمي  بهم, ومع ذل  نجد أن البعض مم  كان يسنمع كنالم اإلمنام    

نجند   إذ ؛اث المس قبل, كنان يسن هزئ بهنذا الكنالم    ثيعما كان يخبر ع  أثد
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بعضهم ثيعما كان اإلمام يقو  )سلونخ قبل ان يفقدونخي, يقو  ألمير المؤمعي  

وكنم   ,سنخ أشنعرة فنخ ر   كالم جاهل يميط الليام ع  شخصي  قائله ميل: كنم 

كنان   )عليه السنالمي ن اإلمام علخ ؟ ولعل هذا هو السبب فخ أشعرة فخ لحي خ

العناس,   كله ومقربيه ع  بعض األمور والحوادث المس قبلي  دون يخبر خاص 

 ليس قوا علومهم معها. ؛الذي  تركوا العي  الصافي  وذهبوا لعيون راكدة وآسع 

جام  هذه األخبار الغيبي  ل كون دلياًل واضحًا على صدق اإلمنام علنخ    -5

اذ , وثج  وبرهان لُيعرف بها صدق الصنادق من  كنذ  الكن     )عليه السالمي

ل كنون تصنديقًا    ؛فهخ إذن تأييد م  اهلل )عز وجلي ألوليائه وعباده الصنالحي  

لهم, وثيًا للعباد على اق فام آثارهم, مع العلم أنهم وصلوا إلى هذه الندرجا   

اك سنبوا بهنذه    إذ ؛والمقام المحمود, ن يج  طاع هم للخالق جل جالله ,الرفيع 

خرة, ووهبهم الدنيا واآل ,وتحت تصرفهم الطاع  رضا اهلل فخلق األشيام ألجلهم

 جام فخ الحديث القدسخ: ميلماو

ن هلل تبررادًا أطرراتوه فيمررا أراد، فأتطرراهم فيمررا أرادوا يقولررون لعشرريء كررم       إ»

, إذًا فمف اح ظهور المعاجز والكراما  وال خ تع بر الغيبيا  ركعًا معهنا,  «فيكرون 

المف رض  عليهم م  اهلل تعالى, على أيدي عباد اهلل الصالحي  هو ن يج  الطاع  

وعلى هذا األساس ال يبقى أي ش  فخ صدور المعاجز والكراما  على أيدي 

عباد اهلل الصالحي  الذي  وصلوا إلى أعلى المقاما  العرفاني  بالطاع  واالنقيناد  

 للخالق تعالى.

ه )عليها أمير المؤمعي  عليكان الهدف م  هذه األخبار الغيبي  ال خ تكلم  -6



252  ·················································································································   

 

 

تيبيت شيع ه وأنصاره وجيشه الذي كنان خليطنًا    :أمري  مهمي  األو  السالمي

وثقيق  ثالنه كنانوا قليلني , وكنان      ,ألن العارفي  بحق اإلمام ؛م  ف ا  ش ى

السواد األعيم ال يع قدون فيه األمر الذي يجب اع قاده فيه, ويرون تفضيل م  

أمنا   فضلي  إنمنا هنخ بالخالفن ,   ن األكانوا ييعون أ إذ ؛تقدمه م  الخلفام عليه

جنل إلقنام الحجن  علنى الخصنم,      ه األخبار فكنان من  أ  م  هذ خرالهدف اآل

ن يخبنره رسنو  اهلل   وهنخ أ  ,خصوصي  ال خ ام لكها اإلمنام وتذكيره أن هذه ال

اشرة, أو قد باخبارا  سوف يحصل بعضها معه مب )صلى اهلل عليه وآله وسلمي

ممنا   ,الرجل الذي يحمل هذه الخصوصي ن ميل هذا يحصل فخ المس قبل, وأ

 غيره, كيف ال تكون راي ه راي  ثق؟.م  لم نجدها ععد اثد 

م  أخبنار غيبين , لنيس هنو      )عليه السالمياإلمام علخ  عليهإن ما تكلم  -7

علم الساع  ومنا  فهو وإنما هو تعّلم م  ذي علم, إنما علم الغيب  بعلم الغيب,

 :ذكره اهلل سبحانه بقوله

 ِإنَّ اللََّه عِنَْدُه ِعْلُم الاَّاَعِة َويَُنزُِّل الْغَْيَث َويَْعَلُم مَا ِفي اْلَأْرَحاِم َومَا تَْدرِي َنْفسٌ مَاَذا

َتْكِاُب غَدًا َومَا تَْدرِي َنْفسٌ ِبأَيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعلِيمٌ خَِبريٌ
 .ي1)

الباري عز وجل لما فخ األرثام من   إذًا فم  هذه اآلي  الكريم  ي ضح علم 

ذكر وأنيى, وقبيح أو جميل, وسخخ أو بخيل, وم  سيكون فخ العار ثطبنًا أو  

 غينر ثد إال اهلل, وما , فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أفخ الجعان للعبيي  مرافقًا

 بأن يعيه ودعا له)عليه السالمي ذل  فعلم عّلمه  اهلل لعبيه فعلمه ألمير المؤمعي  

                                                            

 .34سورة لقمان: اآلي   ي1) 
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  صدره  وتضطم عليه جوارثه.

ال نخ ثملنت أخبنارًا غيبين        إن اغلب خطب اإلمام علخ )عليه السنالمي  -8

 ,كانت تصدر بكلم  )كأنخي, بيعما صندر النبعض اآلخنر بحنرف ال وكيند )إّني     

ن هنذه  اسنم الجاللن , ومنا ي ضنح ممنا تقندم أ      سنم ب بالَق بعضها وكذل  صدر 

واقعن  ال   اإلخبارينا  ن هنذه  إلنى أ    بهذه األثرف جام  لإلشنارة ال صديرا

نه يمك  أالش  فخ وقوعها, ليس االمر فيها محال  وهخ يقيعي  ال مجا  للي  او 

ألنها إخبار ع  ذي علم بوساط  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسنلمي   ؛أال تقع

واإلمام على يقي  م  وقوعها, وال يش  فخ صدق اإلخبنار بهنا, لنذل  ي عامنل     

, أي جانب العلم واليقي  ولنم  ألثرف والكلما  ال خ تؤكد هذا الجانباباإلمام 

, مينل كلمن  )ربمناي أو    هبأثرف ي أرجح  فيها الحا  بني  الوقنوع وعدمن    يأ 

هنخ سنوام كاننت    س عمل كلم  )كأنخي في ك ي او )لعلي بل نراه عليه السالم)يم

,   يراه بعي  بصيرته, فهو يشبه الحا  بهذه اإلخبار الغيبي  كملل شبيه ملل قريب أ

ن هذا اإلخبار يقر  من  أن ينراه واقعنًا ال    بعدما تأكد له صدق هذه اإلخبار, وإ

ل وكيد واسم الجالل  بععنوان القسنم,   لمحال  لذل , كذا الحا  فخ اس عما  )إني 

تيادة  غيروفعاًل كانت هذه الغيبيا  تحدث بكل تفاصيلها وجزئياتها الدقيق  م  

 )عليه السالمي. أمير المؤمعي  خبر ععها اإلمامأو نقصان ميلما أ

جام  الغيبيا  فخ ك ا  نهج البالغ  ل حمل لعا إخبنارًا عن  الخنوارج     -9

ومصيرهم وكذل  ع  الدول  األموي  م ميل  ببداي ها وتحو  السلط  لهنا ومن    

بار ع  ثم رجاال  هذه الدول  ونهاي ها أيضًا ثمل لعا نهج البالغ  فخ طياته أخ
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كذل  البصرة ومنا سنيحل بهنا, فضناًل عن  أخبنار       ير الكوف  وما س القيه؛ مص

ي مع العلم هعا أن اإلمنام  ل اهلل فرجهأخرى ع  آخر الزمان, وظهور اإلمام )عج

لم يق صر كالمه ع  الغيبيا  وأخبار المس قبل علنى تلن     )عليه السالميعلخ 

األمور فقط بل هذه ال خ ثملها نهج البالغ  فخ طياته  ونقلها الشريف الرضنخ  

م  دون غيرها, إذ نقلت لعا العديد م  المصادر ال اريخي  أخبارًا غيبي  أخنرى  

ض , وهعناك بعن  دهنا الشنريف الرضنخ فنخ النعهج     ها اإلمام ولنم يور عليتكلم 

دّون هنذه   )علينه السنالمي   الروايا  ال اريخي  قد أشار  إلى أن اإلمنام علنخ  

فنخ صنحيف     )صلى اهلل عليه وآله وسنلمي الغيبيا  ال خ تعلمها م  رسو  اهلل 

سميت الصحيف  الصفرام وال خ ثو  فخ طياتها أخبار ما يكون من  ثنوادث   

يف  من  دون  لنى مصنير هنذه الصنح    إلى قيام الساع , وقد ثاولعنا الوصنو  إ  

ه أئم  اهل البيت ئإلى أبعا )عليه السالمي, إذ إنها ان قلت م  اإلمام علخ جدوى

ولم تنورد المصنادر ال اريخين  أي خبنر      ,, ثم ضاعت أخبارها)عليهم السالمي

 وما تحمله م  أخبار. ,يس د  به ع  مصير هذه الصحيف 

, وجندنا أن  عن  الغيبينا   )علينه السنالمي   م  خال  كالم اإلمام علخ  -10

اإلمام, وتحقق فخ تمعه فنخ ك نا  نهنج     عليهالخبر الغيبخ الوثيد الذي تكلم 

ن مصارعهم دون ذلن  العهنر,   ع  الخوارج وعدم عبورهم العهر, وأ البالغ  هو

وعندد من  يق نل من       ,وكذل  ثديث اإلمام ع  عدد م  يعجو م  الخوارج

ولعنل   ,العناس بنأعيعهم  أصحابه, فهذا هو الخبر الغيبخ الوثيد النذي شناهده   

السبب الحقيقخ فخ ذل  أن اإلمام أراد أن ييبت ثقيقن  هنذه الف ن  المعحرفن      

ن يبره  أمام جيشه وأتباعه مدى قدراته ال نخ ال يحملهنا إنسنان      أراد أكذل
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ن )صلى اهلل عليه وآله وسلمي وأوأنه االم داد الحقيقخ لمدرس  رسو  اهلل  ,عاٍد

ف  هدفها خداع العاس وقلنب  اق  مزّيرد شعارا  بّرما تحمله هذه الجماع  مج

 الحقائق م  أجل مصالح وأهوام شخصي .

كان للدول  األموي  العصيب األكبر م  األخبار الغيبي  ال نخ أخبنر بهنا     -11

)عليه السالمي فخ ك ا  نهج البالغ , فكنان يحنذر من  خطنر      أمير المؤمعي 

تصديها للخالف  م  بعده وما  لىع هذه الدول  على األم  اإلسالمي , إذ تكلم

ذر اإلمام وثسيحل على األم  اإلسالمي  م  ويال  ومخاطر م  هذا الحكم 

بنخ  م  الخطر الداهم الم ميل برجاال  هذه الدولن  بندمًا من  معاوين  بن  ا     

, وأخينرًا  وما سيحل باألم  معنه ومن  أبعائنه    ,سفيان مرورًا بمروان ب  الحكم

وما سنيحل بهنا    ,جاج ب  يوسف اليقفخ على األم تكلم محذرًا م  خطر الح

م  هذا الرجل, ثم خ م اإلمام كالمه ع  الدول  األموي  مبشرًا بسقوطها بعدما 

ثسب العاس أنهم مخلدون, ولعل السنبب من  كنالم اإلمنام عن  األمنويي        

وتحذيره للعاس م  ثكمهم أننه أراد أن يحنذر العناس من  ثجنم الخطنر       

  ال خ س جرها هنذه الدولن     حمل المصائب والويالالمحدق بهم ويهيأهم ل

ال يجهل اثد ثجم ما نز  بالعاس م  ظلم بعخ  إذ ؛, وفعاًل هذا ما ثدثإليها

وان هاكاتهم للحرما , واس ه ارهم بالفضيل  ث ى صار خلفناؤهم منياًل    ,أمي 

 فخ اليلم والفسق وال ه  .

أمينر المنؤمعي  )علينه     ععهنا غلب األخبار الغيبين  ال نخ تحندث    كانت أ -12

إذ كاننت   ,والعهنرواني  ,وصنفي   ,على هامش ثروبه اليالثن  )الجمنل   السالمي
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معرك  الجمل ال خ دار  رثاها فخ البصرة, مسرثًا للحديث ع  هذه المديع  

وما سيحل بها فخ مس قبل األيام, أما صفي  فهخ األخرى كانت معبرًا للحنديث  

وخطرهم المحندق باألمن  اإلسنالمي , بيعمنا     ع  هذا العدو الم ميل باألمويي  

جام  العهروان ليحذر اإلمام فيها م  خطر هذه الف   المعحرف  عن  اإلسنالم,   

وخطورة ما يحمله هنؤالم الخنوارج من  أفكنار معحرفن  تنؤثر فنخ العقيندة         

ولم  تق صر رواي ها  ,عليها تاريخيًا ًااإلسالمي , وقد كانت أكير هذه األخبار م فق

البالغ  فقط, بل روتها العديد م  المصنادر ال اريخين  األخنرى, لعنل     فخ نهج 

السبب الرئيس فخ ذل  هو كيرة الحاضري  م  جيش اإلمنام والنذي  سنمعوا    

وأصبحت موثق  أكينر من  غيرهنا     ,هذه األثاديث وتعاقلوها, فزاد عدد رواتها

 م  األخبار الغيبي  األخرى.

الشريف الرضخ فخ نهج البالغ  م   هعال  بعض األخبار الغيبي  ذكرها -13

ال عليق عليها, ذل  لعدم تحقق تل  األخبار ث ى تمنان الشنريف الرضنخ     غير

وما سيحل بالبصرة م   ,ع  ف ع  المغو  )عليه السالميميل كالم أمير المؤمعي  

كذل  فن   آخنر الزمنان وظهنور اإلمنام      ما بعد,  تل  الف ع  لكعها تحققت فخ

ي والل ان بقي نا الوثيندتان من  األخبنار الغيبين  ال نخ       فرجهل اهلل المهدي )عج

 اآلن. ثّد ورد  فخ نهج البالغ  ولم ت حقق إلى
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 .هن1415

مي, ثياة الحينوان  1405 -هن808)   ,الدميري, محمد ب  موسى ب  عيسى .39

 , دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, د. .الكبرى

مي, تناري   1559-هنن 966الديار بكري, ثسي  ب  محمد ب  الحسني ,)    .40

 هن.1399إيران,  ,الخميس, قم

دار إثيام  ,مي, تذكرة الحفاظ1347هن/748الذهبخ, شمس الدي  محمد )  .41
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 ,9سير أعالم العبالم, تحقيق: شنعيب األرننؤوط, ط  و ,د.  ,ال راث العربخ, لبعان

تحقيق: محمد ب  سعيد,  ,العبر فخ خبر م  غبر, وهن1413مؤسس  الرسال , لبعان, 

 هن.1405دار الك ب العلمي , لبعان, 

مخ ار الصنحاح,   ,مي1268 -هن666تيد الدي  محمد ب  أبخ بكر )  ,الراتي .42

 هن.1415 ,بيرو  ,دار الك ب العلمي  ,تحقيق: أثمد شمس الدي 

مي, 1108 -هنن 502)  ,الراغب األصفهانخ, أبخ القاسم الحني  بن  محمند    .43

مؤسس  األعلمنخ,   ,تحقيق: إبراهيم شمس الدي  ,المفردا  فخ غريب القرآن

 هن.1430لبعان, 

مي, الخنرائج  1178-هنن 573الراوندي, قطب الدي  أبخ الحس  هب  اهلل, )  .44

قصنص  , وهنن 1409والجرائح, تحقيق محمد باقر االبطحخ, العلمين , اينران,   

 هن.1418 ,إيران ,تحقيق: غالم رضا, مؤسس  الهادي ,األنبيام

معهاج البراع  فخ شرح نهج البالغن  تحقينق: عبند اللطينف الكنوهكمري,       .45

 هن.1406مطبع  الخيام, إيران, 

الكشناف عن     ,مي1143 -هنن 538) ,ب  عمنر  جار اهلل محمد ,الزمخشري .46

 ,سنوريا  ,ثقائق ال عزيل وعينون األقاوينل, مطبعن  مصنطفى البنابخ الحلبنخ      

أسناس البالغن ,   , وربيع االبرار, دار الك نب العلمين , لبعنان, د.    , وهن1385

 هن.1288مصر,  ,مطبع  مصطفى البابخ

تحقيق: عنالم آ    ,جامع األخبار ,م ي1300 -هن700)   ,محمد ,السبزواري .47

 هن.1413 ,مطبع  مؤسس  آ  البيت إلثيام ال راث ,جعفر

مي, تنذكرة  1256-هنن 654سبط اب  الجوتي, شمس الندي  ابنو الميفنر)     .48

 هن.1425الخواص, دار العلوم, لبعان, 
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 ,الطبقنا  الكبنرى   ,مي785 -هنن 230محمد ب  سعد ب  معيع)   ,اب  سعد .49

  . .د ,لبعان ,دار صادر

مي, غرينب  الحنديث,   838-هن224وي, أبخ عبيد القاسم ) اب  سالم الهر .50

محمد عبد المعيد خان, مطبعن  مجلنس المعنارف العيمانين , الهعند,       :تحقيق

 هن.1384

تحقينق:   ,ك ا  سليم بن  قنيس   ,مي665-هن76)  ,الهاللخ ,سليم ب  قيس .51

 هن.1398 ,باقر األنصاري, مطبع  قم

تحقينق   ,مي, االنسنا  1167هنن/ 562أبخ سعد عبند الكنريم )    ,السمعانخ .52

 هن.1408لبعان,  ,عبداهلل عمر البارودي, دار الجعان

مي,وفنام الوفنا بأخبنار دار    1506هنن/ 911علنخ بن  عبنداهلل)     السمهودي, .53

قاسم السامرائخ, مؤسس  الفرقان لل راث اإلسالمخ, لعندن,   :المصطفى, تحقيق

 هن.1423

تناري  الخلفنام,   مي, 1505 -هنن 911),جال  الدي  عبد النرثم   ,السيوطخ .54

الندر  , وهنن 1428تحقيق: وائل محمود الشنرقخ, دار الك نب العلمين , د. ,    

طبقنا  المفسنري ,   , ود.   ,لبعنان  بالمأثور, دار المعرف ,المعيور فخ ال فسير 

لعرف الوردي فخ أخبار المهندي  مطبعن    ا, و  .د دار الك ب العلمي , لبعان,

 هن.1391هس خ, إيران, 

مي, عيون األثر فخ فعون 1334-هن734محمد ب  عبداهلل,) اب  سيد العاس,  .55

 هن.1406 ,المغاتي والشمائل واليسر, مؤسس  عز الدي  للطباع  والعشر

المحكنم والمحنيط    ,مي1066 -هنن 458علخ بن  إسنماعيل )     ,هاب  سيد .56

المخصنص, مطبعن    و ,هنن 1394,لبعنان  ,مطبع  إثيام ال راث العربنخ  ,األعيم
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 هن.1300اآلفاق, مصر, 

 :تحقينق  ,مي, تاري  المديعن  876-هن262اب  شب  العميري, ابو تيد عمر )  .57

 هن.1410لبعان,  محمد شل و , دار الفكر,

مي, معاقنب ا  أبنخ   1092-هنن 588اب  شهر آشو , مشير الدي  محمد )  .58

 هن.1376 ,طالب, المطبع  الحيدري , العراق

 البالغ , نهج ,يم1016 -هن406 ) الحسي  ب  محمد الرضخ, الشريف .59

 .هن1431 لبعان, األندلس, دار عبدة, محمد: تحقيق

مي, الملنل  1153 -هن548الف ح محمد ب  عبد الكريم )   وبأالشهرس انخ,  .60

 هن.1404والعحل, تحقيق: محمد سيد كيالنخ, دار المعرف , لبعان, 

مي, نزه  المش اق 1165 -هن560)   ,ابو عبداهلل محمد ,الشريف اإلدريسخ .61

 هن.1409 ,مطبع  عامل الك ب لبعان ,فخ اخ راق اآلفاق

مي, المحنيط فنخ   995 -هن385أبو القاسم إسماعيل, )  ,الصاثب ب  عباد .62

  ..اللغ , مطبع  وتارة اليقاف  والفعون, العراق, د

سنبل الهندى    ,مي1535 -هنن 942)   ,محمد ب  يوسف ,الصالحخ الشامخ .63

 والرشاد, مطبع  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمي , د.مط, د. .

كمنا  الندي     ,مي991 -هنن 381)  ,محمد ب  علخ بابوينه القمنخ   ,الصدوق .64

تحقينق:   ,ال وثيند , وه1405 ,إينران  ,مؤسس  العشنر اإلسنالمخ   ,وتمام الععم 

مؤسس   ,األمالخ, و  .إيران, د ,معشورا  جماع  المدرسي  ,هاشم الحسيعخ

 هن.1417 ,إيران ,البعي 

 ,تحقيق: محمد صنادق بحنر العلنوم, المك بن  الحيدرين , العنراق       ,علل الشرائع .65

 هن.1385
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تحقينق:   ,النوافخ بالوفينا    ,مي1363 -هن764)   ,الصفدي, صالح الدي  .66

فنخ   نك ب الهميان, وهن1420تركخ مصطفى, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 

 البراق, لبعان, د.  . نكت العميان, مطبع 

 

مجمنع   ,مي1153-هنن 548)  ,الطبرسخ, أمي  اإلسالم الفضل بن  الحسن    .67

مؤسسن  األعلمنخ, لبعنان,     ,البيان فخ تفسير القرآن, تحقيق: محسن  العناملخ  

االث جاج, تحقيق: محمد باقر الخرسان, دار الععمان للطباعن  والعشنر,   و, هن1415

 هن.1386العراق, 

 ,جامع البيان فخ تفسير القرآن ,مي923 -هن310ير  )الطبري, محمد ب  جر .68

تاري  الرسنل والملنوك,   و , هن1415 ,لبعان ,تحقيق: خليل الميسر, دار الفكر

 هن.1415دار إثيام ال راث العربخ, لبعان,  ,تحقيق: محمد أبو الفضل

الفخري فخ  ,مي1309 -هن709)   ,اب  الطقطقخ, محمد ب  علخ ب  طباطبا .69

 هن.1385,مصر ,المك ب  ال جاري  الكبرى ,اآلدا  السلطاني  والدو  اإلسالمي 

اخ ينار معرفن     ,مي1067 -هنن 460جعفر محمد بن  الحسن  )   وأب ,الطوسخ .70

ال بيان فنخ  و , هن1404 ,الرجا , تحقيق: مهدي الجرجانخ, مطبع  بعي , إيران

 ,لبعنان  ,ل نراث العربنخ  تحقيق: أثمند ثبينب, دار إثينام ا    ,تفسير القرآن

,  هنن 1411إيران,  ,مطبع  بهم  ,تحقيق: عباد اهلل الطهرانخ ,الغيب و , نه1409

رجا  ,  وهن1414 ,دار اليقاف  للطباع , إيران ,مؤسس  البعي  :تحقيق ,اآلمالخو 

 هن. 1415الطوسخ, تحقيق: جواد القيومخ, مؤسس  العاشر اإلسالمخ, إيران, 

مي, أعنالم  1546 -هنن 953الدي  محمند بن  علنخ )     اب  طولون, شمس  .71

 .هن.1394الورى بم  ولخ نائبًا بدمشق الكبرى, مطبع  دمشق, سوريا, 
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مي, 1235 -هنن 657شرف الندي  عمنر بن  شنجاع )      , العارف الموصلخ .72

 هن.1424,لبعان ,تحقيق: علخ عاشور, مؤسس  األعلمخ ,معاقب آ  محمد

مي, الصراط المس قيم 1472 -هن877 ) ,العاملخ, تي  الدي  علخ ب  يونس .73

إلى مس حقخ ال قديم, تحقيق: محمد الباقر اليهنودي, مطبعن  الحيندري, إينران,     

 هن.1384

االسن يعا  فنخ    ,مي1071 -هنن 463اب  عبد البر, يوسف بن  عبنداهلل, )     .74

 هن.1412لبعان,  ,محمد  البجاوي, دار الجيل :معرف  األصحا , تحقيق

تحقينق:   ,مي1262 -هن660)    ,دي  اب  عبد العزيزاب  عبد السالم, عز ال .75

 هن.1416لبعان,  ,عبداهلل ب  إبراهيم, دار اب  ثزم

الكامنل فنخ    ,مي976 -هنن 365)   ,ابو اثمد عبداهلل الجرجانخ  ,اب  عدي .76

 هن.1409لبعان,  ,ضعفام الرجا , تحقيق: يحيى مخ ار, دار الفكر

تاري  دمشنق,   ,مي1176هن/571) اب  عساكر علخ ب  الحس  ب  عبداهلل,  .77

 هن.1415 ,لبعان ,دار الفكر ,تحقيق: علخ شيري

العبر وديوان المب ندأ والخبنر    ,مي1406 -هن808) ,عبد الرثم  ب  محمد .78

 لبعان, د. . ,,دار إثيام ال راث العربخ4ط ,فخ أيام العر  والعجم والبربر

هجنريي, مخ صنر   الحسي  ب  سليمان )  القرن ال اسع ال ,عز الدي  الحلخ .79

 هن.1370 ,العراق ,المطبع  الحيدري  ,بصائر الدرجا 

مي, عمندة الطالنب   1425-هن828اب  ععب , جما  الدي  اثمد ب  علخ )   .80

, معشنورا   2فخ انسا  آ  أبنخ طالنب, تحقينق: محمند ثسن  الطالقنانخ, ط      

 المطبع  الحيدري , العراق.

ي, مغانخ األخيار فنخ  م1451 -هن855) ,بدر الدي  محمد ب  اثمد ,العيعخ .81
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 .مصر, د.   ,مطبع  السعادة ,رجا  معانخ اآلثار

روضن    ,مي1114-هنن 508تي  المحندثي  محمند )      ,الف ا  العيسابوري .82

 مطبع  الشريف الرضخ, إيران, د. . ,محمد مهدي الخرسان :تحقيق ,الواعيي 

كشنف الغمن     ,ي 1293 -هن693علخ ب  عيسى )   ,اب  ابخ الف ح األربلخ .83

 هن.1405 ,لبعان ,دار األضوام ,تحقيق: جعفر السبحانخ ,فخ معرف  األئم 

مي, المخ صنر  1331 -هنن 732)  ,عماد الدي  إسماعيل ب  علخ ,ابو الفدام .84

 هن. 1419 ,مصر ,فخ أخبار البشر, تحقيق: يحيى سيد ثسي , دار المعارف

د.  مي, العني , تحقينق:  786هنن/ 170عبد الرثم  الخليل )  والفراهيدي, أب .85

إيران,  ,, مؤسس  دار الهجرة2إبراهيم السامرائخ, ط مهدي صالح المخزومخ, ود.

 هن.1409

 ,القناموس المحنيط   ,مي1405 -هن807الفيروتآبادي, مجد الدي  محمد )  .86

 هن.1433,لبعان ,تحقيق: إبراهيم شمس الدي , األعلمخ للمطبوعا 

شرح  ,مي937 -هن363محمد ال ميمخ المغربخ )   ,ضخ نعمان المغربخالقا .87

, مطبع  مؤسسن   2ط ,تحقيق: محمد الحسيعخ ,األخبار فخ فضائل األئم  األطهار

 هن.1414 ,إيران ,العشر اإلسالمخ

األخبنار الطنوا ,    ,مي889 -هن276محمد ب  مسلم )   ,اب  ق يب  الديعوري .88

علخ شيري, مطبع   :تحقيق ,االمام  والسياس ,  وهن1385 ,العراق ,المك ب  العربي 

 دار المعارف, مصر. ,المعارف, تحقيق: ثرو  عكاش ,  وهن1413امير, ايران, 

الجنامع ألثكنام    ,مي1273 -هنن 671القرطبخ, شمس الندي  بن  محمند )     .89

 ه.1405 ,, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان2ط ,القرآن, تحقيق: أثمد عبد العليم

مي, الوفينا ,  1407-هن809قعفذ, أبو العباس الخطيب القسطعيطيعخ ) اب   .90
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 هن.1398لبعان,  ,ة عاد  نويهض, دار االقام  الجديدة:تحقيق

 ,مي, فوا  الوفينا  1363 -هن764)  ,الك بخ, اب  شاكر محمد ب  اثمد  .91

 هن.1421 ,لبعان ,دار الك ب العلمي  ,تحقيق: عاد  اثمد عبد الموجود

تفسير القنرآن العينيم,    ,مي1372 -هن774و الفدام إسماعيل ) اب  كيير, أب .92

البداين  والعهاين ,   , وهن1420 ,, دار طيب , السعودي 2ط ,تحقيق: سامخ ب  محمد

 هن.1408تحقيق: علخ شيري, دار إثيام ال راث العربخ, لبعان, 

الكافخ, تحقيق: علخ أكبر  ,مي1002 -هن329الكليعخ, محمد ب  يعقو , )  .93

 هن.1363 ,, دار الك ب اإلسالمي , إيران5, طالغفاري

مي, معاقب اإلمام أمير المؤمعي  912-هن300الكوفخ, محمد ب  سليمان )   .94

 ,هن. 1412, تحقيق: محمد باقر المحمودي, العهض , إيران 

تسمي  والة مصر,  ,مي966 -هن35)  ,أبو عمرو محمد ب  يوسف ,الكعدي .95

 مصر, د. . ,مطبع  القاهرة

 

 ,سع  اب  ماجن   ,مي1887 -هن273محمد ب  يزيد القزويعخ )   ,ماج اب   .96

 د.  . ,لبعان ,دار الفكر ,تحقيق:  محخ فؤاد عبد الباقخ

مي, الموطأ, تحقيق: محمند  795هن/179مال  ب  أنس, اب  مال  المدنخ )  .97

 هن.1425مصطفى االعيمخ, مؤسس  تايد ب  سلطان آ  نهيان, االمارا , 

دار الك ب , العكت والعيون ,مي1058هن450حس  علخ )  أبو ال ,الماوردي .98

 العلمي , لبعان, د. .

الكامنل فنخ اللغن      ,مي899 -هنن 286)  ,ابو العباس محمد ب  يزيند  ,المبرد .99

 هن.1400 ,لبعان ,دار الك ب العلمي  ,واألد 

كعنز العمنا ,    ,مي1567هنن /  975الم قخ الهعدي, عنالم الندي  علنخ, )      .100
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 هن.1409 ,لبعان ,, مؤسس  الرسال تحقيق: بكري ثياتخ

ذخنائر   ,مي1295 -هنن 694)  ,اثمند بن  عبنداهلل    ,المحب الدي  الطبري .101

 هن.1256 ,مصر ,مك ب  المقدسخ ,العقبى

المحب الطبري, محمد ب  جرينر بن  رسن م الحمنامخ )  القنرن الرابنع        .102

المس رشد فخ إمام  أمير المؤمعي , تحقيق: علخ أكبر الغفاري, مطبعن    ,الهجريي

 هن.1415سلمان الفارسخ, إيران 

مي,معاقنب علنخ   1019-هن410اب  مردويه, اثمد ب  موسى االصفهانخ )  .103

 هن.1424لبعان,  ,ب  ابخ طالب, تحقيق: عبد الرتاق محمد ثسي , دار الحديث

مي, خصائص مسعد اإلمام اثمد, 1185-هن581المديعخ, محمد ب  عمر )  .104

 .6مك ب  ال وب , الرياض, د. , ج

معجنم الشنعرام, دار    ,م ي994 -هن384)   ,أبو عبيد اهلل ب  عمران ,المرتبانخ .105

  . .د ,تونس ,الموشح, مطبع  األعرافو ,د.   ,لبعان, صادر

 

تهذيب  ,مي1341-هن742جما  الدي  يوسف ب  عبد الرثم , )   ,المزي .106

 ,, تحقيق: بشنار عنواد محسن , مؤسسن  الرسنال      4ط,الكما  فخ أسمام الرجا 

 هن.1406لبعان,

منروج النذهب ومعنادن     ,مي957 -هن346الحس  علخ )   وأب ,المسعودي .107

 هن.1426 ,تحقيق: محمد هشام الععسان, دار المعرف , لبعان ,الجوهر

  . .د ,لبعان ,دار األضوام ,اثبا  الوصي  .108

تحقينق: عبنداهلل إسنماعيل الصناوي, دار الصناوي, القناهرة,        ,واإلشراف ال عبيه .109

 هن.1357
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مطبعن    ,البدم وال ناري   ,مي966 -هن355)   ,الطاهر المقدسخ ,اب  المطهر .110

 .  .د ,العراق ,المعارف

عبنداهلل محمند    ومي, أب1023هن/413المفيد, محمد ب  الععمان العكبري )  .111

, 2اإلفصناح فنخ إمامن  أمينر المنؤمعي , ط     مي, 1023 -هنن 413ب  الععمان, )  

 هن.1414 ,تحقيق: مؤسس  البعي , دار المفيد للطباع , لبعان

, تحقيق: مؤسس  آ  البيت, دار 2االرشاد فخ معرف  ثجج اهلل على العباد, ط .112

 هن.1414لبعان,  ,المفيد للطباع  والعشر

 هن.1414, دار المفيد, لبعان, 2االخ صاص, تحقيق: علخ أكبر الغفاري,ط .113

المنواع    ,مي1441 -هنن 845)  ,تقخ الندي  اثمند بن  علنخ     ,المقريزي .114

مصنر,   ,مؤسسن  الفرقنان   ,تحقيق: أيم  فؤاد السيد ,واالع بار فخ الخطط واآلثار

 هن.1422

ام اع االسماع, تحقيق: محمد عبد الحميد العميسخ, دار الك نب العلمين , لبعنان,     .115

 هن.1420

المالثنم, دار   ,مي947 -هن336)  ,أبو الحسي  اثمد ب  جعفر ,اب  المعادي .116

 إيران, د. . ,السيرة

لسان العر , دار  ,مي1311-هن711اب  معيور, جما  الدي  أبو الفضل,)   .117

 هن.1405,أد  الحوتة, إيران

مق نل الحسني ,    ,مي1172 -هنن 568الموفق الخوارتمخ, ضيام الدي  المؤيند )    .118

إيران  ,مهر ,اللهوف فخ ق لى الطفوف ,م1266 ,مطبع  الزهرام ,تحقيق: العالم  السماوي

 .نه1417

تحقينق:   ,الفهرسنت  ,مي1047 -هنن 438اب  العديم, أبو الفرج البغدادي )   .119
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 هن.1400 ,إيران ,رضا تجدد, مطبع  شهيد علخ باشا

خصنائص أمينر    ,مي915 -هنن 353ابنو عبند النرثم  اثمند )       ,العسائخ .120

 ,تحقينق: أثمند مينري  البلوشنخ, مك بن  المعلنى       ,المؤمعي  علخ ب  ابخ طالب

 هن.1406

مندارك  ,مي1038 -هنن 710أبو البركنا  عبنداهلل بن  محمنود)        ,العسفخ .121

 ال فسير وثقائق ال أويل, لبعان, د. .

مي, ثلين  االولينام   1038-هنن 430أبو نعيم االصبهانخ, اثمد ب  عبداهلل )  .122

 هن.1405, دار الك ا  العربخ, لبعان,4االصفيام, طوطبقا  

 ,وقعن  صنفي    ,مي827 -هنن 212بن  سنيار المعقنري )      ,نصر ب  مزاثم .123

 هن.1382مصر, ,مطبع  المدنخ ,تحقيق: عبد السالم هارون

تحقينق:   ,الغيبن   ,مي990 -هنن 380)  ,الععمانخ, محمد ب  إبراهيم الكاتب .124

 هن.1422 ,مطبع  مهر, إيران ,,فارس ثسون كريم

تحقيق: محمد  ,مي, السيرة العبوي 833 -هن218) ,اب  هشام, محمد الحميري .125

 هن.1383 ,محخ الدي  المدنخ, مصر

مجمنع الزوائند ومعبنع     ,مي1404 -هنن 807ننور الندي  علنخ )      ,الهييمخ .126

 هن.1408 ,لبعان ,دار الك ب العلمي  ,الفوائد

مي, النوجيز فنخ تفسنير الك نا      1076-هنن 486علخ ب  اثمند,)  ,الواثدي .127

 دار الشامي , سوريا. ,العزيز, تحقيق: صفوان عدنان الداودي

منرآة الجعنان فنخ معرفن       ,مي1367 -هن768)   ,عبداهلل ب  أسعد ,اليافعخ .128

  ..مطبع  طهران, د ,ثوادث الزمان

وبخ, دار تناري  اليعقن   ,مي905 -هنن 292أثمند بن  اسنحاق )      ,اليعقوبخ .129
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 هن.1419 ,الك ب العلمي , لبعان

 املــراجع -ثانيًا

مطبعن  المج منع العلمنخ     ,تاري  الشي  محمد جواد مغعي  ,أثمدي مهدي .130

 د.  . ,إيران ,لل قريب بي  المذاهب

, دار األضنوام  3ط ,الذريعن   ,مي1969 -هنن 1389)   ,بزرك, الطهراننخ  غاآ .131

 هن.1403,لبعان

 هن.1395 ,إيران ,معصوريان طبقا  أعالم الشيع , مطبع  .132

مي, روح المعنانخ فنخ تفسنير    1854-هنن 1270اآللوسخ, شها  الندي ,)   .133

 لبعان, د. . ,القرآن العييم والسبع الميانخ, دار الفكر

, دار الك نا   4ط ,الغندير  ,مي1971 -هنن 1392عبند الحسني  )     ,األميعخ .134

 هن.1397 ,لبعان ,العربخ

 هن.1389 ,العراق ,بع  الحيدري شعرام الغدير فخ القرن ال اسع, المط .135

 علم أئم  الشيع  بالغيب, المطبع  الحيدري , العراق, د. . .136

غاي  المرام وثج  الخصام, تحقينق: علنخ    ,مي1795-هن1107هاشم, )  ,البحرانخ .137

 عاشور.

 ,مي1605  -هنن 1013)  ,محمد بن  عبند الرسنو  الشنهروتي     ,البرتنجخ .138

 ,دار العمنر للطباعن    ,2ط ,تحقيق: موفق فوتي الجبينر  ,اإلشاع  الش راط الساع 

 هن.1416 ,سوريا

بهج الصباغ  فخ شرح نهنج البالغن , مطبعن  اينران,      ,ال س ري, محمد تقخ .139

 هن.1418

 ,العنراق  ,مطبعن  الععمنان   ,الحائري, محمد ثاتم القزويعخ, شرح نهنج البالغن    .140
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 هن.1378

وسائل الشنيع  إلنى    ,مي1693 -هن1104محمد ب  الحس  )    ,الحر العاملخ .141

دار إثينام ال نراث    ,, تحقيق: عبند النرثيم الشنيراتي   5ط ,تحصيل مسائل الشريع 

 هن.1403 ,العربخ

علنخ بن  برهنان, السنيرة      ,مي1632هن/ 1044الحلبخ, علخ ب  برهان, )   .142

 هن.1400الحلبي  فخ سيرة األمي  والمأمون, دار المعرف , لبعان, 

الخوئخ, ثبيب اهلل, معهاج البالغ  فنخ شنرح نهنج البالغن , تحقينق: علنخ        .143

 هن.1422عاشور, دار اثيام ال راث العربخ, لبعان, 

 هن.1413 ,, د. ط, د.م5معجم رجا  الحديث, ط أبو القاسم, ,الخوئخ .144

 هن.1416الريشهري, محمد, ميزان الحكم , مطبع  دار الحديث, إيران,  .145

, تاج العروس من   مي1790هن/ 1205الدي  أبخ الفيض ) محب الزبيدي,  .146

 .هن1341 ,لبعان ,علخ شيري, دار الفكر :, تحقيقسجواهر القامو

مي, معاهنل العرفنان, دار   1948 -هنن 1367)   محمد عبد العييم, ,الزرقانخ .147

 هن.1415 ,لبعان ,الفكر

دار العلنم   مي, موسنوع  األعنالم  1976-هنن 1396) الزركلخ, خير الندي ,   .148

 هن.1400لماليي , لبعان, ل

 إيران, د. . ,مؤسس  اإلمام الصادق ,السبحانخ, جعفر, مفاهيم القرآن .149

 ,لبعنان  ,نهج البالغ  فخ دائنرة ال شنكي , دار الهنادي    ,سبي خ, يوسف علخ .150

 .هن1427

تيسنير الكنريم    ,مي1957 -هنن 1367عبد الرثم  بن  ناصنر )     ,السعدي .151

 هن.1421لبعان,  ,الرسال  اب  عييمي , الرثم  فخ تفسير كالم المعان, تحقيق:
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إرشناد العقنل السنليم إلنى مزاينا القنرآن       , أبو السعود, محمد ب  مصنطفى  .152

 .د.  ,لبعان ,دار إثيام ال راث العربخ ,الكريم

 هن.1417إيران,  ,الشاكري, ثسي , ربع قرن مع العالم  األميعخ, س ارة .153

فنخ نهنج    مي, دراسنا  2001 -هنن 1421)  ,محمد مهندي  ,شمس الدي  .154

 هن.1392 ,لبعان ,, دار الزهرام2ط ,البالغ 

ف ح القدير الجامع بني    ,مي1834 -هن1350الشوكانخ, محمد ب  علخ, )   .155

 ه.1402 ,لبعان ,عالم الك ب للمطبوعا  ,فعخ الرواي  والدراي  م  علم ال فسير

لبعان, مؤسس  البعي ,  األميل فخ تفسير ك ا  اهلل المعز , ,ناصر مكارم ,الشيراتي .156

 .د. 

, دار جواد 2, نفحا  الوالي  فخ شرح نهج البالغ , طناصر مكارم الشيراتي .157

 هن.1430األئم , لبعان, 

 الميزان فخ تفسير القرآن, ,مي1992 -هن1412محمد ثسي  )  ,الطباطبائخ .158

 لبعان. ,األعلمخمؤسس  

 ,مي, مجمنع البحنري   1674 -هنن 1085فخر الدي  العجيفخ, )   ,الطريحخ .159

 هن.1408 ,إيران ,مك ب  العشر اإلسالمخ ,, تحقيق: اثمد الحسيعخ2ط

 ,لبعنان  ,المركز اإلسنالمخ للدراسنا    ,علخ والخوارج ,جعفر مرتضى ,العاملخ .160

 هن.1422

تحقينق:   ,أعينان الشنيع    ,مي1952 -هنن 1371)   ,محس  األمني   ,العاملخ .161

 هن.1403 ,دار ال عارف للمطبوعا , لبعان ,ثس  األمي 

اهلل اثمد, معجم ألفناظ الفقنه الجعفنري, مطبعن  المندوخل, السنعودي ,       ف ح  .162

 هن.1415
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مي, ال فسير الصافخ, 1680-هن1091)   الفيض الكاشانخ, محمد ب  محس  .163

 , مؤسس  الهادي, إيران, د. .2ط

يعابيع المودة  ,مي1877 -هن1294)  ,سليمان ب  إبراهيم ,القعدوتي الحعفخ .164

لذوي القربى, تحقيق: علخ جما  الحسنيعخ, دار األسنوة للطباعن  والعشنر, د.م,     

 هن.1146

 هن.1430 ,, دار المرتضى, لبعان2السيرة العبوي , ط ,علخ ,الكورانخ .165

 ,البحنري   ,وعطاؤه, مطبعن  فخنراوي   ,المحرقخ, علخ, محمد جواد مغعي  مسيرته .166

 هن.1417

نهج السعادة فخ مسن درك نهنج البالغن , مؤسسن       ,المحمودي, محمد باقر .167

 لبعان, د.  . ,االعلمخ للمطبوعا 

تفسير المراغخ, مطبع  مصنطفى الحلبنخ, مصنر,     ,أثمد مصطفى ,المراغخ .168

 .د. 

 ,مي1707-هننن1119)   ,صنندر النندي  علننخ خننان المنندنخ ,ابنن  معصننوم .169

 ,لنوم , تحقيق: محمند صنادق بحنر الع   2ط ,الدرجا  الرفيع  فخ طبقا  الشيع 

 هن.1397 ,إيران ,مك ب  بصيرتخ

محمند عسناف, مؤسسن      :تمنام نهنج البالغن , تحقينق     ,صادق ,الموسوي .170

 هن.1426 ,االعلمخ, لبعان

, مطبع  ان شنارا   2موسوع  الرسو  المصطفى, ط ,ميردمادي, عبد المجيد .171

 هن.1429 ,سعبل , إيران

 ,لبعنان  ,دار سنلونخ  ,ديوان الوائلخ, تحقيق: سنمير شنبح األرض   ,أثمد الوائلخ .172

 هن.1428
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 المالثنم  ,يم1266 -هن664  )موسى, ب  علخ الدي  رضخ ,طاووس اب  .173

 .144 هن,1416 إيران, نشاط, مطبع  األمر, صاثب مؤسس : تحقيق والف  ,

 الفريند,  العقند  ,يم940/هنن 328 ) األندلسنخ  الندي   شنها   ربه, عبد اب  .174

  ..د المغر , العلم, مطبع 

 الزاخر. العبا  الصاغانخ, .175

 اإلسالم. تاري  الذهبخ, .176

 البالغ . نهج ظال  فخ مغعي , جواد محمد .177

 دريد, جمهرة اللغ . اب  .178

 األنوار. بحار المجلسخ, .179

 خلدون. اب  تاري  خلدون, اب  .180

 .المع يم الجوتي, اب  .181

 شنعيب : تحقيق اثمد, مسعد ,يم855/هن241 ) ثعبل ب  محمد ب  أثمد .182

  .د مصر, قرطب , مؤسس  االرناؤوط,

 العسائخ سع  العسائخ, .217

 الشافعي  طبقا  شهب , قاضخ اب  .218

: تحقينق  االشنراف,  انسا  ,يم892/هن279 ) يحيى ب  اثمد البالذري, .219

 2/454 هن,1394 لبعان, للمطبوعا , االعلمخ مؤسس  المحمودي, باقر محمد

 وال بيي  البيان الجاث , .220

: تحقينق  الكبينر,  المعجم ,يم971/هن360 ) سليمان القاسم أبخ الطبرانخ, .221

  .د لبعان, العربخ, ال راث اثيام دار ,2ط المجيد, عبد ثمدي

 مطبع  الجمل, ,يم1023/هن413) السالم عبد ب  الععمان ب  محمد المفيد, .222
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 107 هن,13398 إيران, الداوري,

 دار العقبان, نيم ,يم1505 -هن911) الرثم , عبد الدي  جال  السيوطخ, .223

 هن.1395 السعودي , البيارق,

 مطبعن   ,3ط البالغ , نهج وأسانيد مصادر الحسيعخ, الزهرام عبد الخطيب, .224

 .هن1405 لبعان, االضوام,

 .األغانخ األصفهانخ, الفرج أبخ .225

 .مصر, مك ب  العهض ي, م1954 – 1373 ,, )فجر االسالم, أثمد أمي .226

 .هن1396, لبعان, مؤسس  المفيد, وقع  العهروان, الحسي علخ ب  , الهاشمخ.227

 ب  علخ معاقب ,يم1091/هن483 )الشافعخ محمد ب  علخ المغاتلخ, اب . 228

 . .د لبعان, االضوام, دار ,يعليه السالم) طالب أبخ

 .العبوي  السيرة كيير, اب  .229

 .ال حصي  طاووس, اب  .230
 

 الرسائل واألطاريح -ثالثًا

األثر القرآنخ فخ نهج البالغ , أطروث  دك وراه, جامعن    ,الفحام, عباس علخ .183

 مي.2009 -هن1429الكوف , كلي  الفقه, )

جواد كاظم, شرح نهج البالغ  الب  ابخ الحديند المع زلنخ رؤين      ,نصر اهلل .184

ي دراس  وتحقيق, أطروث  دك وراه, جامعن   عليه السالماع زالي  ع  اإلمام علخ )

 مي.2002-هن1422لي  اآلدا ,) البصرة, ك
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