يف تفسري

إعداد :العباس األحسائي

يف تفسري

إهداء
إىل ملكــة الوجــود  ..إىل ســيدة
العاملــن  ..إىل مــن دارت عــى معرفتهــا
القــرون األوىل
هنــدي هــذا العمــل إليهــا ..
ونعاهدهــا باملــي يف طريقهــم بإبطــال
اجلبــت والطاغــوت.
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مقدمة:
بــن يديــك أهيــا القــارئ الكريــم بيــان آل حممــد عليهــم الســام
يف أعدائهــم كأيب بكــر وعمــر وعثــان لعنهــم اهلل ،والــذي رواه الثقــة
اجلليــل الشــيخ حممــد بــن مســعود العيــايش عليــه الرمحــة والرضــوان
يف تفســره املعــروف بتفســر العيــايش ،وهــو مــن أهــم مصــادر
التفســر يف مدرســة أهــل البيــت باملأثــور عنهــم صلــوات اهلل عليهم.
وقــد وفقنــا اهلل تعــاىل جلمــع هــذه الروايــات يف هــذا الكتــاب ليكــون
مرجعـ ًا للباحثــن وتســهي ً
ال هلــم.
واهلل من وراء القصد
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اجلزء األول
وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ٣٦روايـ ـ ــة:
1-1عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال :ال ُيرفــع األمــر واخلالفــة إىل آل أيب
بكــر أبــد ًا ،وال إىل آل ُعمــر أبــد ًا ،وال إىل آل بنــي ُاميــة ،وال يف ولــد طلحــة
الســنن ،وع ّطلــوا
والزبــر أبــد ًا ،وذلــك ّأنــم بــروا القــرآن ،وأبطلــوا ُّ
األحــكام(((.

2-2عــن يــارس اخلــادم ،عــن الرضــا عليــه الســام أ ّنــه ُســئل عــن القــرآن ،فقال
لعــن اهلل ا ُملرجئــة ،ولعــن اهلل أبــا حنيفــة ،إ ّنــه كالم اهلل غــر خملـ ٍ
ـوق حيثــا
تك ّلمــت بــه ،وحيثــا قــرأت ونطقــت ،فهــو كالم وخــر وقصــص((((((.

ـمعت أبــا جعفــر عليــه الســام يقــول :نــزل
 3-3عــن أيب اجلــارود ،قــال :سـ ُ
ٍ
فرائــض
وربــع
وربــع يف ّ
عدونــاُ ،
القــرآن عــى أربعــة أربــاعُ :ربــع فينــاُ ،

 -1ج 1ص.78
 -2ج 1ص.81
يضر مع اإلميان معصية ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،وقالوا :اإلميان قول بال
 -3ا ُملرجئة :وهم الذين قالوا :ال ُ
أخروه .معجم الفرق اإلسالمية .219
قدموا اإلميان وأرجؤُ وا العمل ،أي ّ
عمل ،كأنّهم ّ
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وربــع ُســنن وأمثــال ،ولنــا كرائــم القــرآن(((.
وأحــكام ُ

 4-4عــن رجــل ،عــن ابــن أيب ُعمــر ،رفعــه يف قولــه( :غــر املغضــوب عليهــم
وغــر الضالــن) هكــذا نزلــت ،قــال املغضــوب عليهــم :أيب بكــر وعمــر
والضا ّلــنُ :
الش ـكّاك الذيــن ال يعرفــون اإلمــام(((.
وعثــان والن ُّصــابّ ،

ـألت أبــا جعفــر عليــه الســام عــن تفســر
جلعفــي ،قــال :سـ ُ
 5-5عــن جابــر ا ُ
هــذه اآليــة يف باطــن القــرآن( :وآمنــوا بــا أنزلــت مصدق ـ ًا ملــا معكــم وال
تكونــوا أول كافــر بــه) يعنــي عمــر وصاحبــه ومــن تبعهــم ودان بدينهــم،
قــال اهلل يعنيهــم (وال تكونــوا أول كافــر بــه) يعنــي علي ـ ًا عليــه الســام(((.

 6-6عــن جابــر ،عــن أيب جعفــر عليــه الســام ،قــالّ :أمــا قولــه( :أفكلــا
جاءكــم رســول بــا ال هتــوى أنفســكم) ،قــال أبــو جعفــر عليــه الســام:
والرســل مــن بعــده وعيســى صلــوات اهلل
ذلــك مثــل موســى عليــه الســام ُّ
عليــهُ ،ضب مثـ ً
ا الُمــة حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه ،فقــال :اهلل هلــم :فــإن
حممــد بــا ال هتــوى أنفســكم بمــواالة عــي اســتكربتم ،ففريقـ ًا مــن
جاءكــم ّ
حممــد ّ
كذبتــم ،وفريق ـ ًا تقتُلــون ،فذلــك تفســرها يف الباطــن(((.
آل ّ

ـألت أبــا جعفــر عليــه الســام عــن هــذه اآليــة مــن
 7-7عــن جابــر ،قــال :سـ ُ
قــول اهلل( :ملــا جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا بــه) .قــال :تفســرها يف الباطــن
ّملــا جاءهــم مــا عرفــوا يف عــي عليــه الســام كفــروا بــه ،فقــال اهلل فيهــم
(فلعنــة اهلل عــى الكافريــن) يعنــي بنــي ُأميــة ،هــم الكافــرون يف باطــن
القــرآن(((.

 -1ج 1ص.84
 -2ج 1ص.106
 -3ج 1ص.131
 -4ج1ص.141
 -5ج 1ص.142
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 8-8عـن أيب جعفـر عليـه السلام يف قولـه تعـاىل( :فبـاءوا بغضب على غضب)
يعنـي بنـي ُأميـة (وللكافرين) يعنـي بني ُأميـة (عذاب مهين)(((.

اجلــال يف قولــه تعــاىل( :إين جاعلــك
 9-9يف حديــث طويــل عــن صفــوان
ّ
للنــاس إمام ـ ًا قــال ومــن ذريتــي قــال ال ينــال عهــدي الظاملــن) قــال :يــا
رب ،ويكــون مــن ذريتــي ظــامل؟ قــال :نعــم أيب بكــر وعمــر وعثــان ومــن
ّ
اتبعهــم .إىل قولــه تعــاىل( :ومــن كفــر فأمتعــه قليـ ً
ا ثــم أضطــره إىل عــذاب
رب ،ومــن الذيــن متّعتهــم؟ قــال :الذيــن
النــار وبئــس املصــر) قــال :يــا ّ
كفــروا بآيــايت أيب بكــر وعمــر وعثــان(((.

ـألت أبــا عبــد اهلل عليــه الســام عــن قــول اهلل( :ومــن
1010عــن جابــر ،قــال :سـ ُ
النــاس مــن يتخــذ مــن دون اهلل أنــداد ًا حيبوهنــم كحــب اهلل) .قــال :هــم
أوليــاء أيب بكــر وعمــر وعثــان ،اختذوهــم أئمــ ًة مــن دون اإلمــام الــذي
ُ
ً(((
جعل ـ ُه اهلل للنــاس إمام ـا .

ـت أليب عبــد اهلل عليــه الســام( :وماهــم
1111عــن منصــور بــن حــازم ،قــال :قلـ ُ
بخارجــن مــن النــار)؟ قــال :أعــداء عــي عليــه الســام هــم ا ُملخلــدون يف
النــار أبــد اآلبديــن ودهــر الداهريــن(((.

1212عــن الثــايل ،عــن أيب جعفــر عليــه الســام ،يف قــول اهلل تعــاىل( :يريــد اهلل
بكــم اليــر وال يريــد بكــم العــر) قــال اليــر :عــي عليــه الســام ،وأيب
بكــر وعمــر العــر ،فمــن كان مــن ولــد آدم مل يدخــل يف واليــة أيب بكــر
وعمــر(((.
 -1ج1ص.143
 -2ج1ص.153
 -3ج 1ص.173
 -4ج1ص.174
 -5ج1ص.187
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1313عــن أحدمهــا عليهــا الســام يف قولــه تعــاىل( :ال عــدوان إال عــى الظاملني)،
قــال :إال عــى ذريــة قتلــة احلســن عليه الســام(((.

1414عــن أيب بصــر ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل عليــه الســام يقــول( :يــا أهيــا
الذيــن آمنــوا ادخلــوا يف الســلم كافــة وال تتبعــوا خطــوات الشــيطان) قــال:
أتــدري مــا الســلم؟ قــال :قلــت أنــت أعلــم .قــال :واليــة عــي واألئمــة
األوصيــاء مــن بعــده ،قــال :وخطــوات الشــيطان واهلل واليــة أيب بكــر
وعمــر(((.

ـت واقف ـ ًا مــع أمــر املؤمنــن عــي بــن
1515عــن األصبــغ بــن نُباتــة ،قــال :كنـ ُ
أيب طالــب عليــه الســام يــوم اجلمــل ،فجــاء رجــل حتــى وقــف بــن
ـر القــوم وكربنــا ،وه ّلــل القــوم وه ّللنــا،
يديــه ،فقــال :يــا أمــر املؤمنــن كـ ّ
وصـ ّ
ـى القــوم وص ّلينــا ،فعــام نقاتلهــم؟ فقــال عــي عليــه الســام :عــى
هــذه اآليــة( :تلــك الرســل فضلنــا بعضهــم عــى بعــض منهــم مــن كلــم
اهلل ورفــع بعضهــم درجــات وآتينــا عيســى بــن مريــم البينــات وأيدنــاه
بــروح القــدس ولــو شــاء اهلل مــا اقتتــل الذيــن مــن بعدهــم) فنحــن الذيــن
مــن بعدهــم (مــن بعــد مــا جاءهتــم البينــات ولكــن اختلفــوا فمنهــم مــن
آمــن ومنهــم مــن كفــر ولــو شــاء اهلل مــا اقتتلــوا ولكــن اهلل يفعــل مــا يريــد)
فنحــن الذيــن آمنــا وهــم الذيــن كفــروا .فقــال الرجــل :كفــر القــوم ورب
الكعبــة ،ثــم محــل فقاتــل حتــى ُقتــل رمحــه اهلل(((.

1616يف حديــث طويــل عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام يف قولــه تعــاىل:
(اهلل ويل الذيــن آمنــوا خيرجهــم مــن الظلــات إىل النــور والذيــن كفــروا

 -1ج 1ص.193
 -2ج1ص.213
 -3ج1ص.256
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أولياؤهــم الطاغــوت خيرجوهنــم مــن النــور إىل الظلــات) فالنــور هــم آل
حممــد عليهــم الســام والظلــات عدوهــم(((.

1717عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :يــا أهيــا الذيــن آمنــوا ال
تبطلــوا صدقاتكــم باملــن واألذى) إىل آخــر اآليــة ،نزلــت يف عثــان ،وجرت
يف معاويــة وأتباعهــا(((.

1818عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :والذيــن ينفقــون أمواهلــم
رئــاء النــاس) أيب بكــر ،وعمــر ،وعثــان ،ومعاويــة ،وأشــياعهم(((.

1919عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال :ثالثــة ال ينظــر اهلل إليهــم يــوم القيامــة،
وال يزكيهــم ،وهلــم عــذاب أليــم :مــن ادعــى إمام ـ ًة مــن اهلل ليســت لــه،
إن أليب بكــر وعمــر يف اإلســام
ومــن جحــد إمام ـ ًا مــن اهلل ،ومــن قــالّ :
نصيب ـ ًا(((.

قلــت أليب جعفــر عليــه
2020عــن عمــرو بــن أيب املقــدام ،عــن أبيــه ،قــال:
ُ
الســام :إن العامــة تزعــم أن بيعــة أيب بكــر حيــث اجتمــع هلــا النــاس
كانــت رضــ ًا هلل ،ومــا كان اهلل ليفتــن أمــة حممــد مــن بعــده .فقــال أبــو
جعفــر عليــه الســام :ومــا يقــرؤون كتــاب اهلل؟ أليــس اهلل يقــول( :ومــا
حممــد إال رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفإيــن مــات أو قتــل انقلبتــم
عــى أعقابكــم) اآليــة؟ قــال :فقلــت لــه :إهنــم يفــرون هــذا عــى وجـ ٍ
ـه
آخــر .قــال :فقــال :أوليــس قــد أخــر اهلل عــن الذيــن مــن قبلهــم مــن
األمــم أهنــم اختلفــوا مــن بعــد مــا جاءهتــم البينــات حــن قــال( :وآتينــا

 -1ج1ص.260
 -2ج1ص.271
 -3ج 1ص.272
 -4ج1ص.313
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عيســى ابــن مريــم البينــات وأيدنــاه بــروح القــدس) إىل قولــه( :فمنهــم
مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر) اآليــة؟ ففــي هــذا مــا يســتدل بــه عــى أن
أصحــاب حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه قــد اختلفــوا مــن بعــده ،فمنهــم مــن
آمــن ،ومنهــم مــن كفــر(((.

2121عــن عبــد اهلل الصمــد بــن بشــر ،عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام ،قــال:
أتــدرون مــات النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أو قتــل ،إن اهلل يقــول( :فــإن مات
ــم قبــل املــوت ،إهنــا ســقتاه ،فقلنــا
فس ّ
أو قتــل انقلبتــم عــى أعقابكــم) ُ
إهنــا وأبومهــا رش مــن خلــق اهلل(((.

2222عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :إنــا اســتزهلم الشــيطان
ببعــض مــا كســبوا) ،قــال :هــم أصحــاب العقبــة(((.

2323عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :كمــن بــاء بســخط مــن
اهلل) إىل قولــه( :املصــر) فهــم واهلل الذيــن جحــدوا حــق عــي بــن أيب طالــب
عليــه الســام وحــق األئمــة منــا أهــل البيــت ،فبــاءوا لذلــك بسـ ٍ
ـخط مــن
اهلل(((.

2424عــن جابــر ،عــن حممــد بــن عــي عليهــا الســام يف حديــث طويــل قــال
يف قولــه تعــاىل( :الذيــن قــال هلــم النــاس إن النــاس قــد مجعــوا لكــم
فاخشــوهم) إىل قولــه تعــاىل( :واتبعــوا رضــوان اهلل واهلل ذو فضـ ٍ
ـل عظيــم)
وإنــا نزلــت :أمل َتـ َـر إىل أيب بكــر وعمــر ،لقــوا عليـ ًا وعــار ًا ،فقــاال :إن أبــا
ســفيان وعبــد اهلل بــن عامــر وأهــل مكــة ،قــد مجعــوا لكــم فاخشــوهم،
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فزادهــم إيامنــ ًا ،وقالــوا :حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل(((.

زوج رســول اهلل صــى اهلل عليــه
2525عــن يونــس ،رفعــه ،قــال:
ُ
قلــت لــهَّ :
زوجــه األُخــرى؟
وآلــه ابنتــه فالنـ ًا (عثــان)؟ قــال :نعــم ،قلــت :فكيــف ّ
ـر
قــال :قــد فعــل ،فأنــزل اهلل (وال حيســبن الذيــن كفــروا أنــا نمــي هلــم خـ ٌ
ألنفســهم) إىل (عــذاب مهــن)(((.

2626عــن عمــر بــن معمــر ،قــال :قــال أبــو عبــد اهلل عليــه الســام :لعــن اهلل
ـت لــه:
القدريــة ،لعــن اهلل احلروريــة لعــن اهلل ا ُملرجئــة ،لعــن اهلل ا ُملرجئــة .قلـ ُ
جعلــت فــداك ،كيــف لعنــت هــؤالء مــرةً ،ولعنــت هــؤالء مرتــن؟ فقــال:
إن هــؤالء زعمــوا أن الذيــن قتلونــا مؤمنــن ،فثياهبــم ملطخــة بدمائنــا إىل
يــوم القيامــة ،أمــا تســمع لقــول اهلل( :الذيــن قالــوا إن اهلل عهــد إلينــا أال
نؤمــن لرسـ ٍ
ـول حتــى يأتينــا بقربـ ٍ
ـان تأكلــه النــار قــل قــد جاءكــم رســل
مــن قبــي بالبينــات) إىل قولــه( :صادقــن)؟ قــال :فــكان بــن الذيــن
فســاهم اهلل قاتلــن
ُخوط ُبــوا هبــذا القــول وبــن القاتلــن مخســائة عــام،
ّ
برضاهــم بــا صنــع أولئــك(((.

2727عــن أحدمهــا عليهــا الســام قــال :إن فاطمــة صلــوات اهلل عليهــا انطلقــت
إىل أيب بكــر فطلبــت مرياثهــا مــن نبــي اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فقــال:
إن نبــي اهلل ال يــورث ،فقالــت :أكفــرت بــاهلل ،وكذبــت بكتابــه ،قــال اهلل
تعــاىل( :يوصيكــم اهلل يف أوالدكــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــن)(((.

2828عــن أيب جعفــر عليــه الســام ،قــال :قــال جابــر بــن عبــد اهلل ،عــن رســول
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اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه :أهنــم غــزوا معــه ،فأحــل هلــم املتعــة ومل حيرمهــا،
وكان عــي عليــه الســام يقــول :لــوال مــا ســبقني بــه ابــن اخلطــاب  -يعنــي
عمــر – مــا زنــى إال شــقي .وكان ابــن عبــاس يقــول( :فــا اســتمتعتم بــه
ـمى (فآتوهــن أجورهــن فريض ـ ًة) وهــؤالء يكفــرون
منهــن) إىل أجــل مسـ ّ
هبــا ،ورســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أحلهــا ومل حيرمهــا(((.

2929عــن ُمعــاذ بــن كثــر ،عــن أيب عبــداهلل عليــه الســام يف حديــث طويــل
عــن الكبائــر قــال :فأمــا الــرك بــاهلل ،فــإن اهلل قــال فينــا مــا قــال ،وقــال
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــا قــال ،فكذبــوا اهلل وكذبــوا رســوله،
وأمــا قتــل النفــس التــي حــرم اهلل ،فقــد قتلــوا احلســن بــن عــي عليهــا
الســام وأصحابــه ،وأمــا عقــوق الوالديــن ،فــإن اهلل قــال يف كتابــه (النبــي
أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم وأزواجــه أمهاهتــم) وهــو أب هلــم ،فقــد
ع ّقــوا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف ذريتــه وأهــل بيتــه ،وأمــا قــذف
املحصنــات ،فقــد قذفــوا فاطمــة عليهــا الســام عــى منابرهــم ،وأمــا أكل
مــال اليتيــم ،فقــد ذهبــوا بفيئنــا يف كتــاب اهلل ،وأمــا الفــرار مــن الزحــف،
فقــد أعطــوا أمــر املؤمنــن عليــه الســام بيعتهــم غــر كارهــن ثــم فــروا
عنــه وخذلــوه ،وأمــا إنــكار حقنــا ،فهــذا ممــا ال يتعامجــون فيــه(((.

3030عــن أيب جعفــر عليــه الســام قــال يف قولــه تعــاىل( :أمل تــر إىل الذيــن أوتــوا
نصيبـ ًا مــن الكتــاب يؤمنــون باجلبــت والطاغــوت) أيب بكــر وعمــر(((.

3131عــن عمــران احللبــي ،قــال :ســمعت أبــا عبــد اهلل عليــه الســام يقــول:
إنكــم أخذتــم هــذا األمــر مــن جــذوه  -يعنــي مــن أصلــه  -عــن قــول
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اهلل تعــاىل( :أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأوىل األمــر منكــم) ومــن قــول
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه :مــا إن متســكتم بــه لــن تضلــوا ،ال مــن
قــول أيب بكــر ،وال مــن قــول عمــر(((.

3232عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال :مــن كانــت بينــه وبــن أخيــه منازعــة،
فدعــاه إىل رجــل مــن أصحابــه حيكــم بينهــا ،فأبــى إال أن يرفعــه إىل
الســلطان ،فهــو كمــن حاكــم إىل اجلبــت والطاغــوت ،وقــد قــال اهلل تعــاىل:
(يريــدون أن يتحاكمــوا إىل الطاغــوت) إىل قولــه (بعيــد ًا)(((.

3333عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال يف قولــه تعــاىل( :أولئــك الذيــن يعلــم
اهلل مــا يف قلوهبــم فأعــرض عنهــم وعظهــم وقــل هلــم يف أنفســهم قــوالً
بليغ ـ ًا) يعنــي واهلل أيب بكــر وعمــر(((.
3434عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل (إذ يبيتــون مــا ال يــرىض مــن
القــول) قــال :أيب بكــر وعمــر وعثــان وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح(((.

3535عــن عمــرو بــن أيب املقــدام ،عــن أبيــه ،عــن رجــل مــن األنصــار ،قــال:
خرجــت أنــا واألشــعث الكنــدي وجريــر البجــي حتــى إذا كنــا بظهــر
الكوفــة بالفــرس ،مــر بنــا ضــب فقــال األشــعث وجريــر :الســام عليــك
يــا أمــر املؤمنــن! خالف ـ ًا عــى عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ،فلــا
خــرج األنصــاري قــال لعــي عليــه الســام ،فقــال عــي عليــه الســام:
دعهــا فهــو أمامهــا يــوم القيامــة ،أمــا تســمع إىل اهلل وهــو يقــول( :نُولــه
مــا تـ ّ
ـول)(((.
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3636عــن جابــر ،قــال :قلــت ملحمــد بن عــي عليهــا الســام :قــول اهلل تعــاىل يف
كتابــه (الذيــن آمنــوا ثــم كفــروا)؟ قــال :أيب بكــر وعمــر وعثــان ومعاويــة
(((
وعبــد الرمحــن وطلحــة ،وكانــوا ســبعة عــر رجـاً.

 -1ج1ص.448
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اجلزء الثاين
وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  39روايـ ـ ــة:
1-1عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل (اليــوم يئــس الذيــن كفــروا
مــن دينكــم فــا ختشــوهم واخشــون) يــوم يقــوم القائــم عليــه الســام يئس
بنــو أميــة ،فهــم الذيــن كفــروا ،يئســوا مــن آل حممــد عليهــم الســام(((.

2-2عــن أيب بكــر بــن حــزم ،قــال :توضــأ رجــل فمســح عــى ُخفيــه ،فدخــل
املســجد فصــى ،فجــاء عــي عليــه الســام فوطــئ عــى رقبتــه ،فقــال:
ويلــك تُصــي عــى غــر وضــوء؟ فقــال :أمــرين عمــر بــن اخلطــاب ،فقــال:
فأخــذ بيــده ،فانتهــى بــه إليــه ،فقــال :انظــر مــا يــروي هــذا عنــك ورفــع
صوتــه فقــال :نعــم ،أنــا أمرتــه ،إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مســح.
ِ
ـم تُفتــي وأنــت ال
قــال :قبــل املائــدة أو بعدهــا؟ قــال :ال أدري .قــال :فلـ َ
تــدري؟ ســبق الكتــاب ُ
اخلفــن(((.

ـدو عــي عليــه الســام هــم املخلدون
3-3عــن أيب جعفــر عليــه الســام قــال :عـ ّ
 -1ج2ص.9
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يف النــار ،قــال اهلل( :ومــا هــم بخارجني منهــا)(((.

4-4عــن بعــض أصحابــه ،قــال :ســمعت عــار ًا يقــول عــى منــر الكوفــة:
ثالثــة يشــهدون عــى عثــان أنــه كافــر ،وأنــا الرابــع ،وأنــا ُاســمي األربعــة،
ثــم قــرأ هــؤالء اآليــات يف املائــدة (ومــن مل حيكــم بــا أنــزل اهلل فأولئــك
هــم الكافــرون) و ( ...الظاملــون) و ( ...الفاســقون)(((.

5-5عــن أحدمهــا عليهــا الســام قــال :قــد فــرض اهلل يف اخلمــس نصيب ـ ًا آلل
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه ،فأبــى أبــو بكــر أن يعطيهــم نصيبهــم حســد ًا
وعــداوةً ،وقــد قــال اهلل( :ومــن مل حيكــم بــا أنــزل اهلل فأولئــك هــم
الفاســقون) وكان أبــو بكــر أول مــن منــع آل حممــد عليهــم الســام حقهــم،
وظلمهــم ،ومحــل النــاس عــى رقاهبــم ،وملــا قبــض أبــو بكــر اســتخلف
عمــر عــى غــر شــورى مــن املســلمني ،وال رضــا مــن آل حممــد عليهــم
الســام ،فعــاش عمــر بذلــك مل يعــط آل حممــد حقهــم ،وصنــع مــا صنــع
أبــو بكــر(((.

6-6عــن داود الرقــي ،قــال :ســأل أبــا عبــد اهلل عليــه الســام رجــل وأنــا
حــارض ،عــن قــول اهلل ســبحانه وتعــاىل( :عســى اهلل أن يــأيت بالفتــح أو أمـ ٍ
ـر
مــن عنــده فيصبحــوا عــى مــا أرسوا يف أنفســهم نادمــن) .فقــالِ :
أذن يف
هــاك بنــي ُاميــة بعــد إحــراق زيــد بســبعة أيــام(((.

7-7عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف كالم طويــل عــن حديــث الواليــة ألمــر
املؤمنــن عليــه الســام يف غديــر خــم قــال :قــال عمــر لرســول اهلل صــى اهلل
 -1ج2ص.43
 -2ج2ص.51
 -3ج2ص.53
 -4ج2ص.54
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عليــه وآلــه :يــا رســول اهلل ،إين خرجــت مــن العســكر حلاجـ ٍ
ـة فرأيــت رج ً
ال
عليــه ثيــاب بيــض مل َأر أحســن منــه ،والرجــل مــن أحســن النــاس وجهـ ًا،
وأطيبهــم رحي ـ ًا ،فقــال :لقــد عقــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي
حيلــه إال كافــر .فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه :يــا عمــر ،أتــدري مــن
عقــد ال ُ
جبئيــل عليــه الســام ،فاحــذر أن تكــون أول
ذاك؟ قــال :ال .قــال :ذاك َ
مــن ُحتلــه فتكفــر(((.

8-8عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :كلــا أوقــدوا نــار ًا للحــرب
أطفأهــا اهلل) ،قــال :كلــا أراد جبــار مــن اجلبابــرة هلكــة آل حممــد عليهــم
الســام قصمــه اهلل(((.

9-9عــن أيب احلســن عــي بــن حممــد عليــه الســام :أن قنــر ًا مــوىل أمــر املؤمنني
عليــه الســام ُادخــل عــى احلجــاج بــن يوســف ،فقــال لــه :مــا الــذي كنــت
تــي مــن أمــر عــي بــن أيب طالــب؟ قــال :كنــت ُاوضيــه .فقــال لــه :مــا
كان يقــول إذا فــرغ مــن وضوئــه؟ قــال :كان يتلــو هــذه اآليــة (فلــا نســوا
مــا ذكــروا بــه) إىل قولــه (فقطــع دابــر القــوم الذيــن ظلمــوا واحلمــد هلل رب
العاملــن) .فقــال احلجــاج :كان يتأوهلــا علينــا؟ فقــال :نعــم .فقــال :مــا أنت
صانــع إذا رضبــت عالوتــك؟ قــال :أســعدُ وتشــقى ،فأمــر بــه((((((.

1010عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قــول( :فلــا نســوا مــا ذكــروا بــه) إىل
قولــه( :فــإذا هــم مبلســون) ،قــال :أخــذ بنــي ُاميــة بغتــ ًة ،ويؤخــذ بنــو
العبــاس جهــر ًة(((.

 -1ج2ص.58
 -2ج2ص.60
 -3ج2ص.97
 -4عالوتك  :أعلى الرأس أو العنق.
 -5ج2ص.98
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1111عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام ،قــال :دخــل مــروان بــن احلكــم املدينــة،
ـم مــوىل احلســن عليــه الســام ،فقــال:
قــال :فاســتلقى عــى الرسيــر ،وثـ ّ
(ردوا إىل اهلل موالهــم احلــق  ...وهــو أرسع احلاســبني) .قــال :فقال احلســن
عليــه الســام ملــواله :مــاذا قــال هــذا حــن دخــل؟ قــال :اســتلقى عــى
الرسيــر فقــرأ (ردوا إىل اهلل موالهــم) إىل قولــه (احلاســبني) .قــال :فقــال
ور ّد هــو
احلســن عليــه الســام :نعــم واهللُ ،ر ُ
ددت أنــا وأصحــايب إىل اجلنــةُ ،
وأصحابــه إىل النــار(((.
 1212عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام ،يف قولــه تعــاىل( :الذيــن آمنــوا ومل يلبســوا
إيامهنــم بظلــم) ،قــال :آمنــوا بــا جــاء بــه حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه مــن
الواليــة ،ومل خيلطوهــا بواليــة أيب بكــر وعمــر ،فهــو ال ّلبــس بظلــم(((.

1313عــن احلســن بــن ســعيد ،عــن أحدمهــا عليهــا الســام ،قــال :ســألته عــن
إيل ومل يــوح إليــه يشء) ،قــال :نزلــت يف ابــن أيب
قــول اهلل( :أو قــال أوحــى ّ
رسح ،الــذي كان عثــان بــن عفــان اســتعمله عــى مــر ،وهــو ممّــن كان
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم فتــح مكــة هــدر دمــه ،وكان يكتــب
لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فــإذا أنــزل اهلل عليــه (فــإن اهلل عزيــز
حكيــم) كتــب :فــإن اهلل عليــم حكيــم(((.

إن الزبــر اخــرط ســيفه يــوم قبــض النبــي
1414عــن جعفــر بــن مــروان ،قــالّ :
صــى اهلل عليــه وآلــه وقــال :ال أغمــده حتــى أبايــع لعــي عليــه الســام ،ثــم
اخــرط ســيفه فضــارب عليــ ًا عليــه الســام ،فــكان ممّــن ُاعــر اإليــان،
فمشــى يف ضــوء نــوره ،ثــم ســلبه اهلل إيــاه(((.

 -1ج2ص.100
 -2ج2ص.105
 -3ج2ص.109
 -4ج2ص.111
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ـي أبــو احلســن الثــاين عليــه الســام
1515عــن أمحــد بــن حممــد ،قــال :وقــف عـ ّ
يف بنــي ُزريــق ،فقــال يل وهــو رافــع صوتــه :يــا أمحــد ،قلــت :لبيــك ،قــال:
إ ّنــه ّملــا قبــض رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه جهــد النــاس عــى إطفــاء
نــور اهلل ،فأبــى اهلل إال أن ُيتــم نــوره بأمــر املؤمنــن عليــه الســام ،فلــا تـ ّ
ـوف
أبــو احلســن عليــه الســام جهــد ابــن أيب محــزة وأصحابــه عــى إطفــاء نــور
اهلل ،فأبــى اهلل إال أن يتــم نــوره((((((.

 1616عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وال تتّبعــوا الســبل فتفــرق
بكــم عــن ســبيله) ،قــال :واليــة أيب بكــر وعمــر واهلل(((.

1717عــن أيب لبيــد املخزومــي ،قــال :قــال أبــو جعفــر عليــه الســام يــا أبــا لبيــد،
إنــه يملــك مــن ولــد العبــاس اثنــا عــرُ ،يقتــل بعــد الثامــن منهــم أربعــة
فتصيــب أحدهــم ّ
الذبحــة فتذبحــه ،هــم فئــة قصــرة أعامرهــم ،قليلــة
مدّ هتــم ،خبيثــة ســرهتم ،منهــم ال ُفويســق ا ُمللقــب باهلــادي ،والناطــق،
والغــاوي(((.

 1818عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :إن الذيــن كذبــوا بآياتنــا
واســتكربوا عنهــا) إىل قولــه( :حتــى يلــج اجلمــل يف ســم اخليــاط) ،قــال:
نزلــت يف طلحــة والزبــر واجلمــل مجلهــم(((.

 1919عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :ويقطــع دابــر الكافريــن)
فهــم بنــو ُاميــة ،هــم الكافــرون ،يقطــع اهلل دابرهــم .إىل قولــه تعــاىل (ويبطل

 -1ج2ص.112
 -2ابن أبي حمزة :هو علي بن أبي حمزة البطائني الذي وقف على إمامة اإلمام الكاظم عليه السالم ولم يقل
بإمامة أبي احلسن الرضا عليه السالم ،طمعًا باألموال الكثيرة التي كانت بحوزته حيث كان أحد ّقــوام اإلمام
الكاظم عليه السالم.
 -3ج2ص.127
 -4ج2ص.136
 -5ج2ص.147
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الباطــل) يعنــي القائــم عليــه الســام ،فــإذا قــام ُيبطــل باطــل بنــي ُاميــة(((.

 2020عــن زرارة ،عــن أحدمهــا عليهــا الســام ،قــال :قلــت :الزبــر شــهد
بــدر ًا؟ قــال :نعــم ،ولكنــه فـ ّـر يــوم اجلمــل ،فــإن كان قاتــل املؤمنــن فقــد
هلــك بقتالــه إياهــم ،وإن كان قاتــل كفــار ًا فقــد بــاء بغضــب مــن اهلل حــن
والهــم ُدبــره(((.

ـي (واتقــوا فتنـ ًة ال تصيبــن الذيــن ظلمــوا
الســدي عــن البهـ ّ
 2121عــن إســاعيل ُّ
منكــم خاصــة) ،قــالُ :اخــرت أهنــم أصحــاب اجلمــل(((.

 2222عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه( :والركــب أســفل منكــم) ،قــال:
أبــو ســفيان وأصحابــه(((.

 2323عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :إن رش الــدواب عنــد اهلل
الذيــن كفــروا فهــم ال يؤمنــون) ،قــال :نزلــت يف بنــي ُأميــة ،هــم رش خلــق
اهلل ،هــم الذيــن كفــروا يف بطــن القــرآن ،وهــم الذيــن ال يؤمنــون(((.

 2424عــن َحنــان بــن ســدير ،عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام ،قــال :ســمعتُه
عــي ُانــاس مــن أهــل البــرة ،فســألوين عــن طلحــة
يقــول :دخــل
ّ
والزبــر ،فقلــت هلــم :كانــا إمامــن مــن أئمــة الكفــر ،إن علي ـ ًا صلــوات
اهلل عليــه يــوم البــرة ملــا صــف اخليــول قــال ألصحابــه :ال تعجلــوا
عــى القــوم حتــى أعــذر فيــا بينــي وبــن اهلل وبينهــم ،فقــام إليهــم :فقــال:
عــي جــور ًا يف ُ
احلكــم؟ قالــوا :ال ،قــال:
يــا أهــل البــرة ،هــل جتــدون ّ
فحيف ـ ًا يف قســم؟ قالــوا :ال ،قــال :فرغب ـ ًة يف ُدنيــا أصبتهــا يل وألهــل بيتــي
 -1ج2ص.186
 -2ج2ص.187
 -3ج2ص.190
 -4ج2ص.203
 -5ج2ص.204
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عــي بيعتــي؟ قالــوا :ال ،قــال :فأقمــت
عــي ،فنكثتــم
دونكــم ،فنقمتــم
ّ
ّ
فيكــم احلــدود ،وعطلتهــا عــن غريكــم؟ قالــوا :ال ،قــال :فــا بــال بيعتــي
تنكــث ،وبيعــة غــري ال تنكــث؟ إين رضبــت األمــر أنفـ ُه وعينـ ُه ،فلــم أجد
ـم ثنــى إىل أصحابــه ،فقــال :إن اهلل يقــول يف كتابــه:
إال الكفــر أو الســيف ،ثـ ّ
(وإن نكثــوا أيامهنــم مــن بعــد عهدهــم) إىل قولــه( :ال أيــان هلــم لعلهــم
ينتهــون) فقــال أمــر املؤمنــن عليــه الســام :والــذي فلــق احلبــة ،وبــرأ
النســمة ،واصطفــى حممــد ًا صــى اهلل عليــه وآلــه بالنبــوة ،إنكــم ألصحــاب
هــذه اآليــة ،ومــا ُقوتلــوا منــذ نزلــت(((.

ـهدت علي ـ ًا صــى اهلل عليــه ســنته
 2525عــن عثــان مــوىل بنــي أفــى ،قــال :شـ ُ
ـمعت منــه والي ـ ًة وال بــراءةً ،وقــد ســمعته يقــول :عــذرين
كُلهــا ،فــا سـ ُ
ـم نكثــا بيعتــي مــن غــر
اهلل مــن طلحــة والزبــر ،بايعــاين غــر مكرهــن ،ثـ ّ
حـ ٍ
ـدث أحدثتــه ،واهلل مــا ُقوتــل أهــل هــذه اآليــة منــذ نزلــت حتــى قاتلتهــم
(وإن نكثــوا أيامهنــم مــن بعــد عهدهــم وطعنــوا يف دينكــم)(((.
 2626عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :ال تتخــذوا آباءكــم
وإخوانكــم أوليــاء إن اســتحبوا الكفــر عــى اإليــان) فــإن الكفــر يف الباطــن
يف هــذه اآليــة واليــة أيب بكــر وعمــر ،وهــو كفــر ،وقولــه( :عــى اإليــان)
فاإليــان واليــة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام(((.

 2727عــن عجــان ،عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام ،يف قــول اهلل تعــاىل( :ويــوم
حنـ ٍ
ـن إذ أعجبتكــم كثرتكــم) إىل (ثــم وليتــم مدبريــن) ،فقــال :أبوبكــر(((.
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 2828قــال ُزرارة :قــال أبــو جعفــر عليــه الســام( :فأنــزل اهلل ســكينته عــى
رســوله) أال تــرى أن الســكينة إنــا نزلــت عــى رســوله؟ (وجعــل كلمــة
الذيــن كفــروا الســفىل) فقــال :هــو الــكالم الــذي تكلــم بــه عتيــق(((.

2929عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وعــى الثالثــة الذيــن
ومــرارة بــن الربيــع ،وهــال بــن ُاميــة(((.
خلفــوا) قــال :كعــبُ ،

 3030عــن أيب محــزة ال ُثــايل يف حديــث طويــل عــن أيب جعفــر عليــه الســام قلت
لــه :ومــن أعــداء اهلل ،أصلحــك اهلل؟ قــال :األوثــان األربعــة ،قــال :قلــت:
مــن هــم؟ قــال :أبــو الفصيــل ورمــع ونعثــل ومعاويــة ،ومــن دان بدينهــم،
فمــن عــادى هــؤالء فقــد عــادى أعــداء اهلل(((.
ٍ
بينــات قــال
 3131عــن أيب جعفــر يف قولــه تعــاىل( :وإذا تتــى عليهــم ءاياتنــا
الذيــن ال يرجــون لقاءنــا ائـ ِ
ـت بقـ ٍ
ـرءان غــر هــذا أو بدلــه قــل مــا يكــون
إيل) قالــوا :لــو بــدل
يل أن أبدلــه مــن تلقــاء نفــي إن أتبــع إال مــا يوحــى ّ
مــكان عــي أبــو بكــر وعمــر اتبعنــاه(((.

 3232عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف حديــث طويــل قــال :ودعــا رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ألمــر املؤمنــن عليــه الســام يف آخــر صالتــه
رافعــ ًا هبــا صوتــه ُيســمع النــاس ،يقــول :اللهــم هــب لعــي املــودة يف
صــدور املؤمنــن ،واهليبــة والعظمــة يف صــدور املنافقــن .فأنــزل اهلل( :إن
الذيــن ءامنــوا وعملــوا الصاحلــات ســيجعل هلــم الرمحــن ود ًا فإنــا يرسنــاه
بلســانك لتبــر بــه املتقــن وتنــذر بــه قومـ ًا لــد ًا) بنــي ُاميــة .فقــال رمــع -
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ـن بـ ٍ
أي عمــر  :-واهلل لصــاع مــن متـ ٍ
ـال أحــب إيل ممــا ســأل حممــد
ـر يف شـ ً
ربــه ،أفــا ســأله ُملــك ًا يعضــده ،أو كنــز ًا يســتظهر بــه عــى فاقتــه؟ فأنــزل
اهلل فيــه عــر آيــات مــن هــود ًا أوهلــا( :فلعلــك تــارك بعــض مــا يوحــى
إليــك) إىل أن قــال عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :مــن كان يريــد احليــاة
الدنيــا وزينتهــا) يعنــي أيب بكــر وعمــر(((.

 3333عــن أيب عبيــدة ،قــال :ســألت أبــا جعفــر عليه الســام عــن قــول اهلل تعاىل:
(ومــن أظلــم ممــن افــرى عــى اهلل كذبـ ًا أولئــك يعرضــون عــى رهبــم) إىل
قولــه( :ويبغوهنــا عوجــ ًا) ،فقــال :هــم أربعــة ملــوك مــن قريــش ،يتبــع
بعضهــم بعضـ ًا(((.

 3434عــن عــي بــن احلســن عليهــا الســام يف قولــه تعــاىل( :وال يزالــون
ُمتلفــن) ،عنــى بذلــك مــن خالفنــا مــن هــذه االُمــة ،وكلهــم خيالــف
بعضهــم بعضــ ًا يف دينهــم(((.

 3535عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وقــال الشــيطان ملــا قــى
األمــر) ،قــال :هــو عمــر ،وليــس يف القــرآن يشء (وقــال الشــيطان) إال
وهــو عمــر(((.

 3636عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال :أنــه إذا كان يــوم القيامــة يؤتــى
ا وســبعني كب ـ ً
بإبليــس يف ســبعني ُغ ـ ً
ا فين ُظــر أيب بكــر إىل عمــر عرشيــن
ومائــة كبـ ٍ
ـل وعرشيــن ومائــة ُغـ ً
ـل ،فين ُظــر إبليــس فيقــول :مــن هــذا الــذي
أضعفــه اهلل العــذاب ،وأنــا أغويــت هــذا اخللــق مجيعـ ًا؟ فيقــال :هــذا عمــر،
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فيقــول :بــا ُحــدد لــه العــذاب؟ فيقــال ببغيــه عــى عــي عليــه الســام.
فيقــول لــه إبليــس :ويــل لــك ،و ُثبــور لــك ...أمــا علمــت أن اهلل أمــرين
بالســجود آلدم فعصيتــه ،وســألته أن جيعــل يل ســلطانا عــى حممــد وأهــل
بيتــه وشــيعته فلــم جيبنــي عــى ذلــك ،وقــال( :إن عبــادي ليــس لــك عليهــم
ســلطان إال مــن اتبعــك مــن الغاويــن) ،ومــا عرفتهــم حــن اســتثناهم إذ
قلــت( :وال جتــد أكثرهــم شــاكرين) فمنتــك بــه نفســك غــرورا فتوقــف
بــن يــدي اخلالئــق فقــال لــه :مــا الــذي كان منــك إىل عــي وإىل اخللــق
الــذي اتبعــوك عــى اخلــاف؟ فيقــول الشــيطان  -وهــو عمــر  -إلبليــس:
أنــت أمرتنــي بذلــك ،فيقــول لــه إبليــس :فلــم عصيــت ربــك وأطعتنــي؟
فــرد عمــر عليــه مــا قــال اهلل( :ان اهلل وعدكــم وعــد احلــق ووعدتكــم
فأخلفتكــم ومــا كان يل عليكــم مــن ســلطان)(((.

3737عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وأحلــوا قومهــم دار
البــوار) ،قــال :مهــا األفجــران مــن قريــش :بنــو ُاميــة ،وبنــو ا ُملغــرة(((.

 3838عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وإن كان مكرهــم لتــزول
منــه اجلبــال) وإن كان مكــر ولــد العبــاس بالقائــم لتــزول منــه قلــوب
الرجــال(((.

 3939عــن أيب بصــر ،عنــه عليــه الســام ،قــال :يؤتــى بجهنــم هلــا ســبعة
أبــواب ،باهبــا األول للظــامل وهــو زُريــق ،وباهبــا الثــاين حلبــر ،والبــاب
الثالــث للثالــث ،والرابــع ملعاويــة ،والبــاب اخلامــس لعبــد امللــك ،والبــاب
الســادس لعســكر بــن هــورس ،والبــاب الســابع أليب ســامة ،فهــم أبــواب
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ملــن اتّبعهــم((((((.

 -1ج 2ص.430
 -2بيان العالمة املجلسي عليه الرحمة يف بحار األنوار يف تفسير هذا النص يقول :الزريق كناية عن أبي بكر ألن
العرب يتشأم بزرقة العني .واحلبتر هو عمر ،هو الثعلب ،ولعله إمنا كنى عنه حليلته ومكره ،ويف غيره من األخبار
وقع العكس وهو أظهر إذ احلبتر باألول أنسب ،وميكن أن يكون هنا أيضًا املراد ذلك ،وإمنا قدم الثاني ألنه أشقى
وأفظ وأغلظ .وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني اُمية أو بني العباس ،وكذا أبي سالمة ،وال يبعد أن
يكون أبو سالمة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي ،ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل اجلمل إذ
كان اسم جمل عائشة عسكرًا ،وروي أنه كان شيطانًا.
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اجلزء الثالث
وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  14روايـ ـ ــة:
1.1عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :والذيــن يدعــون مــن دون
اهلل) قــال :الذيــن يدعــون مــن دون اهلل :أيب بكــر وعمــر وعثــان ،كذبــوا
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بقولــه :والــوا عليـ ًا واتبعــوه ،فعــادوا عليـ ًا
ومل يوالــوه ،ودعــوا النــاس إىل واليــة أنفســهم ،فذلــك قــول اهلل( :والذيــن
يدعــون مــن دون اهلل)(((.

2.2عــن أيب جعفــر عليــه الســام قــال :مــا بعــث اهلل نبيـ ًا قــط إال بواليتنــا والرباءة
مــن عدونــا ،وذلــك قــول اهلل يف كتابــه( :ولقــد بعثنــا يف كل أمـ ٍ
ـة رســوال)
ّ
منهــم (أن اعبــدوا اهلل واجتنبــوا الطاغــوت فمنهــم مــن هــدى اهلل ومنهــم
مــن حقــت عليــه الضاللــة) بتكذيبهــم آل حممــد عليهــم الســام ،ثــم قــال:
قــل( :فســروا يف األرض فانظــروا كيــف كان عاقبــة املكذبــن)(((.
3.3عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر
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والبغــي) قــال( :وينهــى عــن الفحشــاء) أيب بكــر (واملنكــر) عمــر (والبغي)
عثامن ( (( .

4.4عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف حديــث طويــل يف قولــه تعــاىل( :وإنــه
لتذكــرة للمتقــن * وإنــا لنعلــم أن منكــم ُمكذبــن) يعنــي أيب بكــر
وعمــر(((.

 5.5عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :التــي نقضــت غزهلــا مــن
ـد قـ ٍ
بعـ ِ
ـوة أنكاث ـ ًا) عائشــة هــي نكثــت أيامهنــا(((.

 6.6عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال :إن أول مــن ُيكــر إىل الدنيــا احلســن بــن
عــي عليهــا الســام وأصحابــه ويزيــد بــن معاويــة وأصحابــه ،فيقتُلهــم
حــذو ال ُقــذة بال ُقــذة(((.

7.7عــن زرارة ومحــران وحممــد بــن مســلم ،قالــوا :ســألنا ُه عــن قولــه( :ومــا
الرؤيــا التــي أرينــاك) قــال :إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ُأري
جعلنــا ُ
أن رجــاالً عــى املنابــر يــردون النــاس ُضــاالً :عمــر وأيب بكــر .وقولــه:
(والشــجرة امللعونــة يف القــرآن) ،قــال :هــم بنــو ُاميــة(((.

8.8عــن زرارة ،قــال :كان يوســف أبــو احلجــاج صديقــ ًا لعــي بــن احلســن
يضمهــا  -أعنــي
صلــوات اهلل عليــه ،وإنــه دخــل عــى امرأتــه ،فــأراد أن ُ
ُام احلجــاج  -قــال :فقالــت لــه :أليــس إنــا عهــدك بــذاك الســاعة؟ قــال:
فأتــى عــي بــن احلســن عليــه الســام فأخــره ،فأمــره أن ُيمســك عنهــا،
 -1ج 3ص.20
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فأمســك عنهــا ،فولــدت باحلجــاج ،وهــو ابــن شــيطان ذي الردهــة((((((.

 9.9عــن أحدمهــا عليهــا الســام يف حديــث طويــل قــال :فلــا ُقبــض نبــي اهلل
صــى اهلل عليــه وآلــه ،كان الــذي كان ،فلــا قــد ُقــي مــن االختــاف،
وعمــد عمــر فبايــع أبــا بكــر ومل ُيدفــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه
بعــد فلــا رأى ذلــك عــي عليــه الســام ورأى النــاس قــد بايعــوا أبــا بكــر
خــي أن يفتتــن النــاس ففــرغ إىل كتــاب اهلل وأخــذ جيمعــه يف مصحــف،
فأرســل أبــو بكــر إليــه أن تعــال فبايــع ،فقــال عــي :ال أخــرج حتــى أمجــع
القــرآن ،فأرســل إليــه مــرة أخــرى فقــال :ال أخــرج حتــى أفــرغ ،فأرســل
إليــه الثالثــة ابــن عــم لــه يقــال قنفــذ ،فقامــت فاطمــة بنــت رســول اهلل
ـي عليــه الســام فرضهبــا
صــى اهلل عليــه وســلم عليهــا حتــول بينــه وبــن عـ ّ
عــي النــاس فأمــر
فانطلــق قنفــذ وليــس معــه عــي ،فخــي أن جيمــع
ّ
بحطــب فجعــل حــوايل بيتــه ،ثــم انطلــق عمــر بنــار فــأراد أن حيــرق عــى
ـي بيتــه وفاطمــة واحلســن واحلســن صلــوات اهلل عليهــم ،فلــا رأى عــي
عـ ّ
ذلــك خــرج فبايــع كاره ـ ًا غــر طائــع(((.

 1010عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف حديــث طويــل عــن يــوم القيامــة قــال:
ـد واحـ ٍ
إذا كان يــوم القيامــة حــر اهلل اخلالئــق يف صعيـ ٍ
ـد حفــا ًة عــراة ُغــرالً
خيــرج منـ ٍ
إىل أن قــال عليــه الســام :ثــم ُ
ـاد مــن عنــد اهلل ،فيقــول :يــا معــر
اخلالئــق ،أليــس العــدل مــن ربكــم أن يــويل كل فريـ ٍ
ـق مــن كانــوا يتولــون
يف دار الدنيــا ،فيقولــون :بــى ،فيقــوم شــيطان – أيب بكــر – فيتبعــه مــن كان
يتــواله ،ثــم يقــوم شــيطان – عمــر – فيتبعــه مــن كان يتــواله ،ثــم يقــوم

 -1ج3ص.59
 -2قيل إن شيطان الردهة أحد األبالسة املردة من أعوان عدو اهلل إبليس ،وقيل :هو عفريت مارد يتصور يف صورة
حية ويكون على الردهة  /شرح نهج البالغة ألبن أبي احلديد .ج 13ص.184
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شــيطان ثالــث – عثــان – فيتبعــه مــن كان يتــواله ،ثــم يقــوم معاويــة فيتبعــه
مــن كان يتــواله ....ألــخ احلديــث(((.

أشــهدتم خلــق
 1111عــن أيب جعفــر عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :مــا
ُُ
عضــد ًا)
الســاوات واألرض وال خلــق أنفســهم ومــا كنــت ُمتخــذ املضلــن ُ
قــال :إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــال :اللهــم أعــز الديــن بعمــر
بــن اخلطــاب أو بــأيب جهــل بــن هشــام ،فأنــزل اهلل (ومــا كنــت ُمتخــذ
عضــد ًا) يعنيهــا(((.
املضلــن ُ

1212عــن ســيد العابديــن عــي بــن احلســن عليهــا الســام قــال :والــذي بعــث
حممــد ًا باحلــق بشــر ًا ونذيــر ًا إن األبــرار منــا أهــل البيــت وشــيعتهم بمنزلــة
موســى وشــيعته ،وإن عدونــا وأشــياعهم بمنزلــة فرعــون وأشــياعه(((.

1313قــال الطــريس رمحــه اهلل :قيــل :إن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه خــا يف يــوم
لعائشــة مــع جاريتــه ُأم إبراهيــم ماريــة القبطيــة عليهــا الســام ،فوقفــت
حفصــة عــى ذلــك ،فقــال هلــا رســول اهلل :ال تع ّلمــي عائشــة ذلــك ،وحـ ّـرم
ماريــة عــى نفســه ،فأعلمــت حفصــة عائشــة اخلــر ،واســتكتمتها إيــاه،
فاطلــع اهلل نبيــه عــى ذلــك ،وهــو قولــه( :وإذ أرس النبــي إىل بعــض أزواجــه
حــرم ماريــة القبطيــة
حديثــ ًا) يعنــي حفصــة ،عــن الزجــاج .قــال وملــا ّ
أخــر حفصــة أنــه يملــك مــن بعــده أبــو بكــر ،ثــم عمــر ،فعرفهــا بعــض
مــا أفشــت مــن اخلــر ،وأعــرض عــن بعــض أن أبــا بكــر وعمــر يملــكان
بعــدي .وقريــب مــن ذلــك مــا رواه العيــايش باإلســناد عــن عبــد اهلل بــن
عطــاء املكــي ،عــن أيب جعفــر عليــه الســام ،إال أنــه زاد يف ذلــك ،إن كل
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واحـ ٍ
ـدة منهــا حدّ ثــت أباهــا بذلــك ،فعاتبهــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وآلــه يف أمــر ماريــة ،مــا أفشــتا عليــه مــن ذلــك ،وأعــرض أن يعاتبهــا يف
األمــر اآلخر(((.

1414عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام يف قولــه تعــاىل( :إن الذيــن أجرمــوا كانــوا
مــن الذيــن آمنــوا يضحكــون) إىل آخــر الســورة .قــال :نزلــت يف عــي عليــه
الســام ،والذيــن اســتهزءوا بــه مــن بنــي ُاميــة ،إن عليـ ًا عليــه الســام مــر
عــى نفـ ٍ
ـر مــن بنــي ُاميــة وغريهــم مــن املنافقــن فســخروا منــه ،ومل يكونــوا
يصنعــون شــيئ ًا إال نــزل بــه كتــاب ،فلــا رأوا ذلــك م ّطــوا بحواجبهــم،
فأنــزل اهلل تعــاىل( :وإذا مــروا هبــم يتغامــزون)(((.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وأهل بيته الطاهرين
ولعنة اهلل عىل قتلتهم وأعدائهم أمجعني

 -1ج 3ص.160
 -2ج 3ص.168

ع ــن أيب الج ــارود ،ق ــال:
ُ
ـمعت أبا جعفر عليه الس ــام
سـ
يق ــو ل :
نزل القرآن على أربعة أرباع:
* * ُر بع فينا

* *و ُر بع يف عد ّونا

فرائض وأحكام
ٍ
* *و ُر بع

س ــنن وأمث ــال ،ولنا
* *و ُر ب ــع ُ
كرائ ــم القرآن.

