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  املقدادي  حممدعلي                            

  متهيد:

 ٣٧بفضل من اهللا سبحانه وتعالى نواصل ما ذكرناه في األعـداد: ( 
) من هذه المجلة حول ما يتعلق بفضـائل حرمـي مكـة والمدينـة،     ٤٥إلى 

اللذَين احتلّت فضائلهما وأحكامهما وآدابهما مساحةً واسعةً فـي التـراث   
جميع الفرق والمذاهب اإلسالمية، وبالـذات فيمـا وصـل    اإلسالمي، وعند 

، والتي تتميز بأنها األفضل واألصح؛ ألنها :إلينا من أحاديث أهل البيت



  
 ٨٢  

 

 : 
��

�� �
���

�
46  -  

143
8

 
 � 

 

تصدر عن الثقل الثاني بعد التنزيل العزيز، اللـذين همـا مصـدرا العقيـدة     
 الثقلـين،  والتشريع، وفقاً لما جاء به الحديث النبـوي  المعـروف بحـديث   

بألفـاظ   9األكـرم  النبـي  عـن  والمسـانيد  الصـحاح  أصحاب اهرو الذي

يا أيها الناس إني تركت فيكم مـا إن أخـذتم   < عديدة لكنها متقاربة، منها:

  ١.>به لن تضلوا، كتاب اهللا؛ وعترتي أهل بيتي

م بـه لـن تضـلوا، كتـاب اهللا، حبـل      تمسـكت  إن ما فيكم تترك إني<
بيتي، ولن يفترقا حتى يـردا  ممدود من السماء إلى األرض، وعترتي أهل 

  ٢.>علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 يشـكالن  وهمـا  الالئقـة،  المسـاحة  تلـك  للحـرمين  وكيف ال تتوفر
؛ لما يتمتعان به ودنياهم دينهم في المسلمين حياة في مباركين وجودين

من خصائص نفتقدها في غيرهما، ولما أسند إليهمـا مـن دور فـي بنـاء     
المسلم روحياً وأخالقياً واجتماعياً..، ولمـا سـن لهمـا وخاصـةً     اإلنسان 

للحرم المكي بمواقيته المتعددة من شرائع ومناسك وآداب بين ما يجب 
على المسلم أداؤه، وما ينبغي ويستحب له ذلك، حين تواجده فيهما فـي  
فريضة أو مستحب يؤديه، وأيضاً لفريضة الحـج، وهـي السـبب األهـم،     

، بأمر من اهللا سبحانه وتعالى، فأحيا بـه  7لها نبي اهللا إبراهيم حين أذّن

                                       
، داود بـن  7؛ مسـند الرضـا  ٣٤٠:  ٢٩؛ حبـار األنـوار   ٢٣٨كمال الدين، الشيخ الصدوق : . ١

  .٢٠٣سليمان الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصـف، مـن علمـاء     9الرسول. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث ٢

 كتاب الفضائل، وغريه من املصادر. ٣٤٨: ٣؛ كتاب اإلسالم واإلميان. و ٤٧: ١األزهر الشريف
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هذه البالد يوم أن بث فيها الخير والعطاء، وغدا الناس يأتونهـا مـن كـل    
مكان في عالمنا قديماً وحديثاً، ومنذ ذلك الوقت الذي شرع فيـه منسـك   
الحج المبارك، وصار يؤديه أنبياء وصالحون..، ومـا زال وسـيبقى هـذا    

منسك يتوجه نحوه المسلمون والمؤمنون ألدائه، حتى يأذن اهللا تعـالى  ال
بنهاية دار االبتالء والتكـاليف، فينتقـل الجميـع إلـى دار الجـزاء واألجـر       

  .والثواب

ومـا   >مكة المكرمة و المدينة المنورة<فقداسة الحرمين الشريفين 
مـا محـلّ   لهما من وظائف جليلة، أمر أجمع عليه أهل التوحيد، ممـا جعله 

، وهـم األدرى  :اهتمام أحاديـث كثيـرة ومواقـف جليلـة ألهـل البيـت      
بفضائل هذين الحـرمين، ومـا لهمـا مـن دور كبيـر ومبـارك فـي حيـاة         
المسلمين في البناء اإليماني لهم، أو الروحي واألخالقي، فضالً عما تتركه 
مناسك الحج واجتماعه السنوي الحاشد من آثار في ثقـافتهم، وتوحيـد   

 األحاديـث  تلـك  شـكلت  وقـد .. جليلـة  منـافع  من يتمخض وفهم، وماصف
 قبـل  مـن  ودراسـة  عنايـة  مـورد  صـار  كبيـراً،  تراثاً والمواقف واألقوال

، علـى المسـتوى الفقهـي    :البيت أهل مدرسة أتباع وبالذات المسلمين،
والروحي والخلقي..، ونحن هنا نقتبس ما يتيسـر لنـا منـه، وبمـا يتعلـق      

الحرمين المباركين مكـة والمدينـة، وننشـره إن شـاء اهللا     بفضائل هذين 
  تعالى على شكل حلقات في هذه المجلة.

  . بقية األماكن الشريفة املتربكة مبكة املكرمة:١٨

األماكن املتربكة املتواجدة يف مكة املكرمـة أنقـل   تلك على وقبل أن نتعرف 
ومن خـالل   9اهللا باع آثار رسولمن ات :لكم بعض ما أمر به أهل بيت النبوة
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  ذلك نعرف الظاملني الذين خربوا تلك اآلثار وصدوا عن سبيل اهللا...
 دين يف أحد يأخذ أن أمره من وال اهللا علم من ليس <إنه: 7قال الصادق

  .ا> فخذوا وسنته، 9اهللا رسول آثار فاتبعوا مقاييس، وال رأي وال اهللا، وى
 وآله عليه اهللا صلَّى اهللا رسول بآثار عليكم العصابة <أيتها: 7الصادق وقال

 اهتـدى،  فقد بذلك أخذ من فإنه وسنتهم، البيت أهل من اهلداة وآثار األئمة وسنته
  ١.ضلّ> عنه ورغب ذلك ترك ومن

 <أنه: احلج العباد اهللا كلَّف أجلها من اليت العلَّة يف 7عن أيب عبداهللا وروي
 من[ التجارات من قوم كلّ وليرتع ليتعارفوا، والغرب الشرق من االجتماع فيه جعل

 وتعـرف  ،9اهللا رسول آثار ولتعرف واجلمال، املكاري بذلك ولينتفع بلد، إىل ]بلد
  ٢.ينسى> وال ويذكر أخباره،

 مسـجد  أو قبـا  مسـجد  أتيـتم  <هل: احلليب خرب أيضاً يف السالم عليه وقال
ــيخ ــربة أو الفض ــت أم مش ــراهيم؟ فقل ــم،: إب ــال نع ــه: فق ــق مل إن ــن يب ــار م  آث

  ٣.>هذا غري غري وقد شيء إالّ وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

  الليل سوق مقابل وكان مسجداً ،9اهللا رسول مولد حمل األول: زيارة

 يف األول ربيع شهر من مضت ليلة عشر الثنيت وآله عليه اهللا صلى النيب ولد
 يبعـث  أن قبـل  الفجـر  طلـوع  عند أيضا وروي ، الزوال مع اجلمعة الفيل يوم عام

 مـرتل  يف وكانت الوسطى اجلمرة عند التشريق أيام يف أمه به ومحلت .سنة بأربعني

                                       
  .٢٥:  ١هداية األمة إىل أحكام األئمة، احلر العاملي . ١
   . ٨:  ٥نفسه  . املصدر٢
  .املزار أبواب من ١٢الباب الوسائل؛ ١٠٨: ٢٠الكالم، الشيخ حممد حسن  . جواهر٣
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 الزاوية يف يوسف بن حممد دار يف طالب أيب شعب يف وولدته عبداملطلب بن اهللا عبد

 فصـريته  البيت ذلك اخليزران أخرجت وقد الدار، داخل يسارك وأنت عن القصوى
 إىل هـاجر  مث سـنة،  ةعشـر  ثالث مبعثه بعد مبكة وبقي. الناس فيه يصلي مسجداً،
  ١عشر سنني... ا ومكث املدينة

 رفاعة، عـن  عن نصر، أيب بن حممد بن أمحد عن أبيه، عن إبراهيم، بن علي
غريه،  ألحد يفرش ال الكعبة بفناء له يفرش املطلب عبد <كان: قال 7اهللا  عبد أيب

 وهـو  9اهللا رسـول  فجـاء  منه، دنا من فيمنعون رأسه على يقومون ولد له وكان
 لـه  فقـال  عنـه،  لينحيـه  إليـه  بعضهم فأهوى فخذيه، على جلس حىت يدرج طفل
  ٢.أتاه> قد امللك فإنّ ابين دع :املطلب عبد

 ويـوم  الغـدير،  ويـوم  مبعثـه،  ويوم النيب، مولد يوم صوم يستحب: ... الرابع
  ٣.األول ربيع عشر سابع أنه فاملشهور: األول األرضٰ؛ أما دحو

 وقـول . األول ربيـع  مـن  عشـر  السابع ،9النيب مولد يوم صوم: ... ومنها
  ٤.ضعيف عشر، الثاين إنه: الكليين

 بعـض املواضـع   إتيـان : املستحبات من بعضهم عده ومما: الثامنة ... املسألة
ـ  والدي بذل ... وملا ،9اهللا رسول كمولد مبكة، املتربكة  مسـاعيه  اهللا شكر العالمة 
 مـا  ترمجـة  هنا فنذكر وبياا مبكة األماكن تلك حتقيق الشريف يف جهده ـ اجلميلة

                                       
   .٤٣٩:  ١. الكايف، الشيخ الكليين ١
  .٤٤٨:  ١. املصدر نفسه ٢
 ؛١٣: اهلدى بأعالم الورى ؛ إعالم٦٥:  ٦غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلرام، املريزا القمي  .٣

  .٦٧:  النجفية الدرر ؛٢٤٨:  ١٥ األنوار حبار
 .٤٣٩:  ١ ؛ الكايف٥١:  ٤كاشف الغطاء الشيخ جعفر . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء،٤
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 ويف: 1قال ... مث :ـ  مضجعه اهللا طيب ـ قال املكية، املناسك يف ذلك املقام يف ذكره
 يف وهـو  ،9النيب مولد: ... ومنها :كامل فضل إتياا يف أخرى شريفة أماكن مكة

 منـارة  وعليه ترس، جبوف شبيه التولد وأصل موضع معروفة، قبة وله الليل، سوق
  ١.احلاجة...  وطلب فيه، التحية إتيانه، وصالة يستحب اخلشب، من

وقـد   السـالم  احلسن عليـه  أيب إىل وعموميت أيب ركب العريضي، خرب ويف
رأى.  مـن  سر إىل مسريه قبل بقرية مقيم وهو السنة يف تصام اليت األيام يف اختلفوا

إالّ  جئنـاك  مـا : فقالوا السنة يف تصام اليت األيام عن تسألون <جئتم: هلم 7فقال
 اهللا رسول فيه ولد الذي اليوم وهو األول ربيع من عشر السابع اليوم: 7هلذا. فقال

 ربيـع  مـن  عشر السابع اليوم الشيعة مسار يف ...>. وعن املفيد)وآله عليه اهللا صلى(
ــد كــان األول ــه عليــه اهللا (صــلى اهللا رســول مول  مــن الصــاحلون يــزل ومل )وآل

 ويتطوعون حرمته حقه ويرعون ويعرفون يعظمونه األوقات قدمي على 9حممد  آل
 عشـر  السـابع  يوم صام <من: قالوا أم ::اهلدى أئمة عن وروي: قال بصيامه،

  ٢سنة>. صيام له اهللا كتب 9اهللا سيدنا رسول مولد وهو األول ربيع شهر من
 إتيـان :  ومنـها  .أحببت ملن وتدعو فيه وتصلي تأتيه األرقم، الثاين: مسجد

 9اهللا رسول استتر وفيه ، اخليزران دار:  فيها هو اليت للدار ويقال ، األرقم مسجد
  ٣.اإلسالم أول يف

 عدة املكرمة مبكة بقائه مدة للحاج، مؤكداً املكرمة: يستحب مكة مستحبات

                                       
  .٩٥:  ١٣. مستند الشيعة، احملقق النراقي ١
   .٩٨: ١٧. جواهر الکالم٢
  .٤٦٨:  ١. الدروس، الشهيداألول ٣



 

٨٧ 
)8

�95
�:

�� 8
���

���
 " 

�;
6

10( 
  ١.فيه والصالة) راقم( األرقم مسجد إتيان  ... :أمور

 7علـي  اإلمـام  نـام  وفيه. 3الزهراء فاطمة ولدت وفيه خدجية، الثالث: مرتل
  على قتله قريش تآمرت عندما ،9اهللا فراش رسول على

 وفيه به، وخدجية يسكنه 9اهللا رسول كان الذي خدجية مرتل إتيان: ومنها
 به مقيماً 9اهللا رسول يزل ومل توفّيت، وفيه وآله عليه اهللا صلَّى منه أوالدها ولدت
  ٢.مسجد اآلن وهو هاجر، حتى

 بعـض املواضـع   إتيـان : املستحبات من بعضهم عده ومما: الثامنة ... املسألة
ـ  والدي بذل ... وملا ،9اهللا رسول كمولد مبكة، املتربكة  مسـاعيه  اهللا شكر العالمة 
 مـا  ترمجـة  هنا فنذكر وبياا مبكة األماكن تلك حتقيق الشريف يف جهده ـ اجلميلة

ـ   ... مث :ــ   مضـجعه  اهللا طيـب  ـ قال املكية، املناسك يف ذلك املقام يف ذكره  قـال 
ـ  سره قدس : منـها  :كامـل  فضـل  إتياـا  يف أخـرى  شـريفة  أمـاكن  مكـة  ويف: ـ

 سـوق  يف العـاملني، وهـي   نسـاء  سـيدة  ومولـد  الـوحي  دار هـي  اليت خدجية، دار
 إىل الصفا من ميشي من يف ميني واقعة واملروة، الصفا سوق قرب هو الذي الصباغني،

 فيهـا،  التحيـة  وصـالة  إتياـا،  مسجد، يستحب ويتصلها معروفة، قبة وهلا املروة،
  .واملسألة احلوائج وطلب

 معروفة، قبة وله الليل، سوق يف وهو وآله، عليه اهللا صلى النيب مولد: ومنها
إتيانـه،   يسـتحب  اخلشب، من منارة وعليه ترس، جبوف شبيه التولد وأصل موضع

  .احلاجة وطلب فيه، التحية وصالة

                                       
  .١٦٨. مناسك احلج، السيد الگلپايگاين : ١
  .٤٦٨:  ١الدروس، الشهيداألول  .٢
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 يف سـفح  املقـابر  بانتـهاء  قريـب  ، معـالة  مقابر يف وهو ، خدجية قرب: ومنها
  .وتستحب زيارا ، صفراء وحيطاا بيضاء القبة أصل ، معروفة قبة وله اجلبل،

 قـرب  مـن  قريـب  وقربهـا  وآله، عليه اهللا صلى الرسول أم آمنة زيارة وكذا
  .اجلبل إىل مكة من يصعد من ميني من بقليل، يف فوقه خدجية

 لـب املطّ وعبد السالم، عليه أمرياملؤمنني والد السالم عليه طالب أيب وزيارة
عليهما ويدور وآمنة، خدجية قرب فوق وقربمها وآله، عليه اهللا صلى اهللا رسول جد 

 الذي يعتقده الصوفية، بعض مدفن أنه اشتهر حظرية إالّ اجلبل وبني بينه حائط ليس
  .السنة أهل

 ميـني مـن   مـن  بـاب  - املطلب وعبد طالب أبو فيها دفن اليت - وللحظرية
  .اجلبل إىل خدجية قرب جانب من يصعد

 مـن تلـك   أرفـع  أخـرى  حظرية احلظرية هذه من للباب املقابل اجلانب ويف
  .لبوعبد املطّ طالب أيب قرب الباب مقابل ويف حمراب، قبلته ويف احلظرية،

قـرب   أنـه : يقولـون  بعضـهم  البـاب،  ميـني  يف باحلـائط  متصل آخر قرب وهنا
  ١.مقامه رفع كالمه انتهى. يعلم مل ولكنه مناف، عبد

 زقاق يف مسجد وهو اآلن 9اهللا رسول مولد إتيان استحباب :الدروس ويف
 ،وخدجية يسكنه 9اهللا رسول كان الذي خدجية مرتل وإتيان املولد، زقاق يسمى

 حـىت  بـه  مقيمـاً  9اهللا رسـول  يزل ومل توفيت، وفيه قد منه، أوالدها ولدت وفيه
  ٢.أيضاً مسجد وهو اآلن هاجر،

 تزوجـه  بعد معها يسكنه 9اهللا رسول كان الذي خدجية مرتل إتيان ـ٧...

                                       
  .٩٥:  ١٣. مستند الشيعة، احملقق النراقي ١
  .٦٩:  ٢٠. جواهر الكالم ٢
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) عليهـا  اهللا سـالم ( الزهراء الصديقة فاطمة ومنهم منه، أوالدها له ولدت وفيه منها

  ١.فيه ويدعو فيصلي أيضاً مسجد اآلن وهو فيه، وتوفيت
 فلما ليلة ذات 3خدجية مبرتل وهو اهللا رسول قال: <دعاين 7وعن علي

 مكـة  دروب وحنن خنـرق  خلفه وأنا ميشي زال فما علي! يا اتبعين قال: إليه صرت
 قلت: علي! يا :9اهللا يل رسول فقال عني كل تعاىل اهللا أنام وقد الكعبة أتينا حىت
 فقلبـت  كتفه على فصعدت احنىن النيب مث كتفي على اصعد قال: اهللا. رسول يا لبيك

 فقال 3خدجية مرتل أتينا حىت من الكعبة وخرجنا ونزلت رؤوسها على األصنام
 األصنام كسر من آخر علي يا أنت مث 7إبراهيم األصنام جدك كسر من أول يل:

 فعـل  ما فقالوا سهاورؤ على مكبوتة منكوسة األصنام مكة وجدوا أهل أصبح فلما
  ٢صنم...>. الكعبة يف يقم مل مث عمه وابن حممداً إال هذا بآهلتنا

 ذكـر فجعلـه   فيمـا  معاويـة  اشـتراه  اليوم ا يعرف فإنه خدجية مرتل وأما
  ٣.يغري ومل اليوم عليه هو الذي على وبناه فيه، يصلى مسجداً

  مبعثه أول 9اهللا رسول مصلى وهو حراء، جبل يف الذي الرابع: الغار

 اليهود <تواطأت: 7املؤمنني أمري قال: قال 7العسكري حممد أبو اإلمام
 سيوفهم إىل فعمدوا سبعون، وهم حرا جبل طريقه على يف 9رسول اهللا قتل على

  صعدوا صعد، فلما .حرا جبل على طريقه يف غلس] يوم[ذات  له قعدوا مث فسموها،
 النجـدة  وذوي وأجلـدهم  اليهـود  أشد من رجالً سبعون وهم سيوفهم، وسلوا إليه،

                                       
    .١٦٨. مناسك احلج، السيد الگلپايگاين : ١
  .٩٧. الفضائل، شاذان بن جربئيل القمي : ٢
  الثامن. الباب املصطفى، مولد يف املنتقى ، نقالً عن١٦٧:  ٢٢. حباراألنوار ٣
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 وصـار  فانضما، وبينه اجلبل بينهم طرفا التقى ا ليضربوه إليه ا أهووا فلما منهم،
 بسـيوفهم،  إليـه  الوصـول  عـن  طمعهـم  ، وانقطـع 9حممد وبني بينهم حائالً ذلك

  .وقصدوه سيوفهم بعد فسلوا كانا انضما ما بعد الطرفان فانفرج فغمدوها
 مث فغمـدوها،  وبينه بينهم وحيل اجلبل، طرفا انضم عليه بإرساهلا مهوا فلما

 وأربعـني مـرة،   سـبعاً  ذلـك  وكان اجلبل، ذروة] إىل[ بلغ أن إىل فيسلوا ينفرجان
 عزوجلّ اهللا ومد الطريق، عليهم فطال بالقتل، ليقصدوه خلفه وداروا اجلبل فصعدوا

 واعتبـاره  ربـه  على ذكره وثنائه من 9اهللا رسول] فرغ[ حىت عنه فانطوى اجلبل
  .بعربه

 ليضـربوه ] عليـه [ سيوفهم وسلوا وحلقوه خلفه واحندروا اجلبل عن احندر مث
 انضـم  مث انفـرج فسـلوها،   مث فغمـدوها،  وبينه بينهم وحال اجلبل طرفا فانضم ا،

  ].غمدوها انضم فإذا انفرج سلوها، كلما[ مرة وأربعني سبعاً ذلك وكان فغمدوها،
] عليه[ سلوا سيوفهم القرار، 9اهللا رسول قارب وقد مرة آخر يف كان فلما

  .مجيعاً ماتوا حىت زال يضغطهم وما ورضضهم، اجلبل وضغطهم اجلبل، طرفا فانضم
ـم   صـنع  مـاذا  السوء بك بغي من وإىل خلفك إىل انظر حممد يا: نودي مث

 وسـقط  اجلبـل،  انفـرج  نظـر  فلما منضمان،] يليه مما[ اجلبل طرفا فإذا فنظر رم،
 وأفخاذهم وظهورهم وجنوم وجوههم هشمت وقد بأيديهم وسيوفهم القوم أولئك

  .دماً أوداجهم تشخب موتى وخروا وأرجلهم وسوقهم
 تناديـه  حموطـاً،  مصـوناً  مكفياً ساملاً املوضع ذلك من 9اهللا رسول وخرج

 لـك  اهللا عزوجلّ بنصرة حممد يا لك هنيئاً: واألشجار األحجار من عليها وما اجلبال
 بن بعلي وعتام جبارة أمتك على أمرك ظهر إذا] اهللا[ وسينصرك بنا، أعدائك على
 أعـدائك،  وقمـع  وإكـرام أوليائـك   وإعـزازه  دينـك،  إلظهـار  وتسديده طالب، أيب

 وبصرك تسمع،) به( الذي ومسعك جنبيك، بني اليت ونفسك وثانيك، تاليك وسيجعله
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 عنـك  وسيقضـي  تعتمـد،  عليها اليت تبطش، ورجلك ا اليت ويدك تبصر، به الذي

 ربـك  وسيسعد ملتك، أهل وزين أمتك، مجال بعداتك، وسيكون عنك ويفي ديونك،
  ١.شانئيه> به حمبيه، ويهلك به عزوجلّ

أقرأ  كيف: قلت <إقرأ،: فقال خط فيه ديباج قطعة أخرج جربئيل أن وروي
كَ  ِباْسـمِ  إْقَرأْ ( الرابعة: املرة يف فقال مرات ثالث إىل بقارئ؟ ولست قولـه:   إىل )َربـِّ

ألف  سبعون منهما واحد كل ومع 8وميكائيل جربئيل اهللا أنزل مث )َيْعلَمْ  لَـمْ  َما(
 لواء وأعطى وآله عليه اهللا صلى حممد رأس على تاج ووضع بالكراسي وأتى ملك،
 إىل توجـه  الكرسـي  عـن  نـزل  فلمـا  اهللا، وامحـد  عليـه  فقـال: اصـعد   بيده احلمد

 اهللا، نيب يا عليك السالم: فصيح بلسان ويقول يسجد له شيء كلّ فكان 3خدجية
 نور هذا: قال! النور هذا وما: 3خدجية فقالت الدار منورة صارت الدار دخل فلما

 مث ذلـك،  عرفـت  قـد  مـا  طـال : فقالـت  اهللا، حممد رسول اهللا إالّ إله ال قويل النبوة
 أَيَُّهـا يَـا( فنـودي:  فنـام  عليـه  فـدثرت  ألجد بـرداً،  إىن خدجية يا فقال: أسلمت،
ثِّرْ   كـل  فكـان  أكـرب،  اهللا أكـرب  اهللا: اذنـه وقـال   يف إصبعه وجعل اآلية، فقام )الْـُمدَّ
  ٢.يوافقه> يسمعه موجود

 الكتب يف ورد وقد فمشهور، حبراء وآله عليه اهللا صلى جماورته حديث فأما
 الشهر ذلك يف يطعم وكان ،شهراً سنة كل من حراء يف كان جياور 9<أنه الصحاح:

 انصـرف  إذا به أيبد ما أول كان حراء من جواره قضى فإذا املساكني، من جاءه من
 مث ذلك، من اهللا شاء ما أو سبعاً ا فيطوف بيته أن يدخل قبل الكعبة باب يأيت أن

 حراء يف فجاور بالرسالة فيها تعاىل اهللا أكرمه السنة اليت جاءت حىت بيته إىل يرجع

                                       
 .٣١٣:  ١٧؛ حبار األنوار ٢٩٩:  ١. مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين ١
   .٤٣:  ١. املناقب، ابن شهرآشوب ٢
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 جربئيـل  فجاءه هلم، وخادم طالب أيب بن وعلي خدجية أهله ومعه رمضان شهر يف
 أقـرأ؟  مـا : قلـت  اقرأ، فقال: كتاب بنمط فيه نائم وأنا جاءين: 9قال بالرسالة>،

: قوله إىل )َخلَق  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  إِْقَرأْ ( :فقال أرسلين مث املوت أنه ظننت حىت ففتين
  ١...)َيْعلَمْ  لَـمْ  َما اْإلنَْسانَ  َعلَّمَ (

 :قال عليهما اهللا صلوات أبيه، عن الرضا، موالنا عن: 7الرضا أخبار عيون
كَ  ِباْسمِ  إِْقَرأْ  * الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ  هللاِ  ِبسمِ ( :نزلت سورة <أول سورة  وآخر اخل، - )َربـِّ
  .)َواْلَفْتحُ  هللاِ  نَْرصُ  َجاءَ  إَِذا(: نزلت

مبكة:  القرآن من اهللا أنزل ما <أول: 7أمرياملؤمنني قال النعماين رسالة ويف
ـِّكَ  إْقَرأْ (   ٢.البقرة> سورة باملدينة أنزل ما وأول )ِباسـِْم َرب

 <سـألت  :قـال  أنـه  7طالـب  أيب بـن  علـي  عـن  املسيب، بن سعيد عن
 حنـو  على سورة سورة بثواب فأخربين القرآن، ثواب عن وآله عليه اهللا صلى النيب

 مثّ ربـك،  باسـم  إقرأ مثّ الكتاب، فاحتة مبكّة عليه نزل ما فأول السماء، من نزلت ما
 مثّ عمـران،  آل مثّ األنفـال،  مثّ البقرة، سورة باملدينة نزل ما وأول: قال أن إىل نون،

 سورة مثّ حممد، سورة مثّ احلديد، مثّ زلزلت، إذا مثّ النساء، مثّ املمتحنة، مثّ األحزاب،
 قـال  مثّ باملدينـة،  نـزل  مـا  فهـذا : قولـه  إىل أتـى،  هل مثّ الرمحن، سورة مثّ الرعد،

 آيـات  ومجيع سورة، عشرة وأربع مائة القرآن سور مجيع: وآله عليه اهللا صلى النيب
 ثالمثائـة  القرآن حروف ومجيع آية، وثالثون وست آية ومائتا آية آالف ستة القرآن

 تعلّم يف يرغب وال حرفاً، ومخسون ومائتان حرف ألف وعشرون وأحد حرف ألف

                                       
   .٢٠٨: ١٣؛ شرح ج البالغة، ابن أيب احلديد ٣٦٣:  ١٥. حبار األنوار، العالمة السي ١
 .٤٥١: ٨. مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي ٢
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  ١.الرمحن> أولياء إالّ قراءته يتعهد وال السعداء، إالّ القرآن

 دعا حني 9اهللا القمر لرسول انشقاق مبناسبة تربكاً تأتيه قبيس، أيب اخلامس: جبل
اَعةُ  إِقَْرتَبَِت ( القمر: سورة ذلك تعاىل يف اهللا فأنزل عليه، وهو   .)الَْقَمرُ  َوانَْشقَّ  السَّ

 عصـره  يف ومشهوراً يف حياته ظاهراً كان 9اهللا لرسول القمر انشقاق ...إن
 وزعمـوا  وامللحدة امللل من أهل وغريهم املعتزلة من مجاعة ذلك أنكر وقد. وزمانه

 أن ميكنـه  ولـيس  اآلثـار  وناقلي املغازي ومؤلفي السري أصحاب توليد من ذلك أن
 يف غلطهـم  علـى  يعتمـد  االضـطرار وإمنـا   علم ذكرناه فيما خالف من على يدعي

 مـن  عرى وإن بعده من على نيب نص قد 9النيب يكون أن يؤمنه فما. االستدالل
 حالت شبهات له حصلت يكون قد أن يدفع ومب االضطرار؟ سبيل على بذلك العلم
 فصـل  ال ما وهذا ووصفناه؟ فيما عددناه خلصومه حصل كما بذلك العلم وبني بينه
  ٢.فيه

 انشقاق مثل احليل، فيها ميكن ال املعجزات تلك من وقال الراوندي: <...كثري
 املـاء  وخـروج  اليسري، الطعام من الكثري اخللق وإطعام االستسقاء، القمر، وحديث

 إىل رجوعهـا  مث الشـجرة  وجمـيء  كوا، قبل بالغائبات واألخبار بني األصابع، من
 بالتفكـك  حتدث اليت اخلفيفة األجسام يف احليلة تتم وإمنا .فيها احليلة تتم مكاا ال

  ٣.يشاهد> أن لوجب كان لو ألنه واجلبل، الشجر يف مثله يتم وال وغري ذلك، والقسر
السـماوية،   املعجـزات  من حقيته على شاهداً وآله عليه اهللا صلى له ظهر ما

                                       
  .٢٥٥:  ١ 7. مسند اإلمام علي١
   .٤١٠:  ١٠؛ حبار األنوار ٢١ . الفصول املختارة، الشيخ املفيد :٢
  . ١٠٣٠ : ٣. اخلرائج واجلرائح، القطب الراوندي ٣
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 وإظـالل الغمامـة،   وحبسـها،  الشـمس  و رد القمـر،  قانشقا من العلوية، والغرايب
 مـا  علـى  ذلك زائـداً  يشاكل وما السماء، من والنعم املوائد ونزول الشهب، وظهور
اَعةُ  ْقَرتَبَِت إِ (: املعجزات اآليات جوامع باب يف مضى  يَـَرْوا َوإِنْ  * اْلَقَمـرُ  َوانَْشـقَّ  السَّ

  .)ُمْسَتِمرٌ  َوَيُقولُوا ِسْحرٌ  يُْعرِضـُوا آَيةً 
متوت  اليت الساعة قربت أي الساعة؛ اقتربت: اهللا رمحه الطربسي قال: تفسري

قـال   القمر، وانشق هجومها؛ قبل هلا فاستعدوا واملراد. القيامة وتكون اخلالئق، فيها
 كنـت  إن: فقـالوا  وآلـه  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إىل املشركون اجتمع: عباس ابن

 فعلـت  <إن: وآلـه  عليه اهللا صلى اهللا رسول هلم فقال فلقتني،القمر  لنا فشق صادقاً
 أن ربـه  وآلـه  عليه اهللا صلى اهللا فسأل رسول بدر، ليلة وكانت نعم،: قالوا تؤمنون؟

  :ينادي وآله عليه اهللا صلى ورسول اهللا فلقتني، القمر فانشق قالوا؛ ما يعطيه
 عهـد  علـى  القمـر  انشـق : مسـعود  ابـن  وقـال  .اشهدوا> فالن، يا فالن، يا

  .اشهدوا> : <اشهدوا،9اهللا رسول لنا فقال شقتني، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
بني  احلراء رأيت لقد بيده نفسي والذي: قال أنه مسعود ابن عن أيضاً وروي

  ١.القمر فلقي
 فـأراهم  آية، يريهم أن وآله عليه اهللا صلى النيب مكة أهل سأل أنس: وعن

  ٢قتادة. أنس عن رواه بينهما، حراء رأوا فرقتني حىت القمر انشقاق
بعد  يكون فال القيامة، قربت: ، قال)الساَعةُ  اْقَرتَبَِت (: إبراهيم بن علي تفسري

قولـه:  . والرسـالة  النبـوة  انقضـت  وقـد  القيامـة،  إال وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
 آيـة،  يـريهم  أن وآلـه  عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت فإنّ قريشاً ،)اْلَقَمرُ  َوانَْشقَّ (

                                       
   .٣٤٦:  ١٧. حبار األنوار ١
  .٣٥٠:  ١٧. املصدر نفسه ٢
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  م...أتالْ مث إليه، حىت نظروا بنصفني، القمر فانشق اهللا فدعا

 واخلاصة، فراجع العامة بني متواترة بدعائه بنصفني القمر انشقاق رواية: أقول
  .سنني بثالث اهلجرة قبل وكان. تفاسريهم

انشـق،   القمـر  أن املراد أن على بأسرهم املفسرون: اآلية هذه يف الرازي قال
 7الصـادق  عنه أخرب وقد فيه، يشك ال إمكانه، يف عليه الصحاح األخبار ودلت
 ثبت جواز وقد اللئام، حديث واإللتيام اخلرق امتناع وحديث وقوعه، اعتقاد فيجب
  ١.إنتهى. السماوات على والتخريب اخلرق

ـاَعةُ  اْقَرتَبَِت (القمي،  تفسري : يف)روائي حبث(  فـال  القيامة اقتربت: قال ؛)السَّ
 َوانَْشـقَّ  (: وقوله .والرسالة النبوة انقضت وقد القيامة، إال 9اهللا رسول بعد يكون
اهللا  فـدعا  آيـة  يـريهم  أن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت قريشاً فإنّ ،)اْلَقَمرُ 

  صحيح. أي مستمر سحر هذا: فقالوا التأم مث إليه نظروا حىت نصفني، القمر فانشق
 عـن  آبائـه  عـن  الرضا عن علي، بن اهللا عبيد عن بإسناده الشيخ أمايل ويف

 اشهدوا: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فلقتني مبكة القمر <انشق: قال :علي
  .اشهدوا>

 الشـيعة  روايـات  يف وآله عليه اهللا صلى اهللا لرسول القمر انشقاق ورد: أقول
  ٢.توقف غري من والعلماء حمدثوهم تسلمه وقد كثرياً :البيت أهل أئمة عن

 مـن  بـاقتراح  اهلجرة قبل مبكة وآله عليه اهللا صلى النيب بيد القمر شق ...آية
 داللة الكرمي القرآن من عليها ويدل .منهم ارتياب بال تسلمها املسلمون مما املشركني

اَعةُ  اْقَرتَبَِت (: تعاىل قوله ظاهرة َوَيُقولُـوا  يُْعرِضــُوا آيَـةً  يَـَرْوا َوإِنْ  * اْلَقَمرُ  َوانَْشقَّ  السَّ

                                       
  .١٧:  ٦. مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي ١
  .٥٩:  ١٩. تفسري امليزان ٢
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  ١.)ُمْسَتِمرٌ  ِسْحرٌ 
 الواضـح  من :املعجزة هذه وقوع وقال الشيخ ناصر مكارم الشريازي: تأريخ

 مكـة  يف القمـر  ظاهرة شق حدوث حول احلديث ورواة املفسرين بني خالف ال أنه
بعـض   مـن  يسـتفاد  الـذي  لكـن  وآلـه،  عليه اهللا صلى األكرم الرسول هجرة وقبل

  .وآله عليه اهللا صلى الرسول بعثة بداية يف كان األمر هذا حدوث أن هو الروايات
 هجـرة  قرب وقع قد األمر هذا حدوث أن اآلخر البعض من حني يستفاد يف

 قدموا مجاعة لطلب استجابة وكان مبكة، عهده آخر وآله ويف عليه اهللا صلى الرسول
 وبـايعوا  آمنـوا  املعجـزة  هلـذه  رؤيتهم بعد أم إذ احلق وأتباعه، ملعرفة املدينة من

  .يف العقبة وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
املزيد  أجل من كان القمر شق اقتراح سبب أن أيضاً الروايات بعض يف ونقرأ

 السـحر  ألن سحراً تكن مل وآله، وأا عليه اهللا صلى الرسول مبعاجز االطمئنان من
 واملعانـدين  املتعصـبني  مـن  قسـماً  فـإن  ذلك ومع. األرضية األمور يكون يف عادة

 واليمن، الشام قوافل ينتظرون بأم وتعللوا اإلعجاز، هلذا مشاهدم يؤمنوا برغم مل
أم  إال بذلك، هلم املسافرين إخبار ومع... آمنوا له ورؤيتهم احلادث هذا فإن أيدوا

  .لإلميان رافضني الكفر، على مصرين بقوا
املعاجز  من والكثري العظيمة املعجزة هذه أن بالذكر اجلديرة األخرية والنقطة

 اخلرافات واألساطري، ببعض مقترنة الضعيفة والروايات التواريخ يف ذكرت األخرى
 القمر من نزول قطعة يف كما بشأا، العلماء أذهان يف تشويش حصول إىل أدى مما
 وغربلـة  وعزهلـا بدقـة   افـات اخلر هـذه  فصـل  الضروري من فإنّ لذا. األرض إىل

 وحمتفظـة مبقوماـا   التشـويش  عـن  بعيـدة  احلقـائق  تبقى حىت غريه، من الصحيح

                                       
  .٦٠:  ١٩. املصدر نفسه ١
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  ١.املوضوعية

  .وسيأيت املزيد عن انشقاق القمر يف التاسع
 إىل هجرتـه  حـني  9رسول اهللا إليه آوى الذي وهو ثور، جبل يف الذي السادس: الغار

  املنورة املدينة

 بـن  اهللا عبيد أمحد أبو حدثنا: قال املفضل، أيب عن مجاعة أخربنا: قال وعنه
 محـزة  بـن  علـي  بن حدثنا حممد: قال ببغداد، النصييب العلوي إبراهيم عن احلسني،
 بـن  حممـد  بن اهللا عبيد عن بن زيد، احلسني حدثنا: قال أيب، حدثين: قال العلوي،

ـ  عـن  هبرية، بن جعدة عن جده، أبيه، عن عن طالب، أيب بن علي بن عمر أمه أم 
 وآلـه  عليـه  اهللا صلى نبيه تعاىل اهللا أمر ملا: قالت السالم طالب عليه أيب بنت هاين

 فـإذا  خـرج  مث حضرمي، بربد وسجاه فراشه، على السالم عليه علياً باهلجرة وأنام
بـه   يشعر فلم رؤوسهم على فذرها تراب، من حفنة فأخذ بابه، على وجوه قريش

 فهذا هاين أم يا <أبشري: وقال علي أقبل أصبح فلما بييت، على ودخل منهم، أحد
  .عدوه> السالم من عليه علياً أجنى قد عزوجلّ اهللا أنّ: خيربين السالم عليه جربئيل

 ثـور،  إىل غار الصبح جناح مع وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول وخرج: قالت
 بـأمره  السالم وأمره عليه علي إىل أرسل مث الطلب، عنه سكن حىت ثلثا فيه فكان
  ٢.األمانة وأداء

 علـى  الـبالء  أشـتد  السـالم  عليهـا  خدجيـة  توفيـت  الثـامن: وملـا   الس
 مديدة، مدة الناس عن حتجبا حبيث والغموم عليه اهلموم وتراكمت ،9اهللا رسول
 خدجيـة  وزوجته طالب أبا عمه العام ذلك يف ألنه فقد احلزن، عام العام ذلك ومسي

                                       
  .٣٠٠:  ١٧ مكارم الشريازي. األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، الشيخ ناصر ١
   .١٣٨:  ١. حلية األبرار، السيد هاشم البحراين ٢
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 ليقـيم  مكة إىل ورجع شهراً الطائف إىل مث هاجر واحد، شهر يف بل واحدة سنة يف
 واستشـاروا  الندوة، دار يف بقتله واجتمعوا مهّوا قريش مشركي ألنّ يستطع، فلم ا

 لـيالً  عليـه  يهجمـوا  أن علـى  واجتمعـت آراؤهـم   دمه، وسفك دفعه يف بينهم فيما
ِذينَ  َ®ْكُـرُ  َوإِذْ (اآليـة:   ـذه  جربئيـل  عليه ونزل فراشه، يف ويقطعوه  َكَفـُروا ِبـَك الـَّ

 وأمــره ١.)اْلgَِكــِرينَ  َخــGُْ  ُهللا َوهللاُ  َوَ®ْكُــرُ  َوَ®ْكُــُرونَ  يُْخرُِجــوكَ  أَوْ  ِلُيْثِبُتــوَك أَْو َيْقُتلُــوكَ 
  .املدينة إىل ومنها ثور غار إىل باملسري

عنـده،   كانت اليت الودائع ورد ديونه، لقضاء 7علياً خلف اهلجرة أراد وملا
 كمـا  بنفسـه  ويقيه فراشه، على ينام أن بالدار املشركون أحاط وقد الغار ليلة وأمر

 أيب مـن  بـأمر  وذلـك  طالـب،  أيب شـعب  يف سـنني  أربع منذ فراشه على كان ينام
 وكـان  قـريش،  مكائـد  عن وصيانته 9اهللا رسول حفظ مهّه غاية ألنه 7طالب
 الفـراش،  على باملبيت ويأمره 9اهللا رسول فراش إىل ويأتيه 7بيد علي يأخذ

 أبو له فيقول ملقتول إين أبتاه: يقول 7علي فكان آخر فراش إىل 9وحيول النيب
  :لشعوب مصريه حي كل أحجى بين يا طالب اصربن

  النجيب ابن النجيب لفداء*  شديد والبالء بذلناك قد

  الرحيب والفناء والباع*  الثاقب احلسب األعز لفداء

  مصيب وغري منها فمصيب*  تترى فالنبل املنون تصبك أن

  :7علي فأجاب

  جازعا قلت الذي قلت ما فواهللا*  أمحد نصر يف بالصرب مرينتأأ

                                       
  .٣٠. سورة األنفال : ١
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  طائعا لك أزل مل إين لتعلم*  نصريت تر أن أحببت ولكنين

  ويافعا طفالً احملمود اهلدى نيب*  أمحد نصر يف اهللا لوجه سأسعى

أن  إىلَّ أوحى تعاىل اهللا <إنّ: له وقال 7علياً 9اهللا رسول دعا واحلاصل
يلقى  وأن فراشي على باملبيت آمرك وإنه ثور، غار إىل أنطلق وأن قومي دار أهجر
األرض  إىل وأهـوى  ضـاحكاً  فتبسم نعم.: قال هناك. مببييت تسلم أو عليك شبهي

 بعـد  األرض علـى  وجهـه  وضع من أول أو شكراً هللا سجد من أول فكان ساجداً،
 قلـيب  وسويداء وبصري مسعي فداك أمرت ملا امض: له قال رأسه رفع سجدته فلما

  :يقول وأنشأ

  وباحلجر العتيق بالبيت طاف ومن*  احلصى وطأ من خري بنفسي وقيت

  املكر من لهاإل الطول ذو فنجاه*  به ميكروا أن خاف إله رسول

  سر ويف لهاإل حفظ ويف مويف*  آمناً الغار يف اهللا رسول فبات

  واألسر القتل على نفسي وطنت فقد*  يثبتونين وما أراعهم وبت

  قربي يف سدؤأ حىت وأضمرته*  تبتالً لهاإل نصر به أردت

 إين مث بـردي  واشتمل فراشي على فأرقد: له وسلم وآله عليه اهللا صلى قال
 فأشـد  دينـه،  مـن  ومنـازهلم  إميام قدر على أوليائه امتحن إنّ اهللا علي يا أخربك
 مبثل فيك وامتحنين أم، بن يا اهللا امتحنك فقد فاألمثل مث األمثل األنبياء بالء الناس

 مـن  قريبة اهللا رمحة فإنّ صرباً، فصرباً إمساعيل إبراهيم والذبيح خليله به امتحن ما
  ١احملسنني...>.

                                       
  .٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١. شجرة طوىب، احلائري ١
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 مكة ميىن يف جبل ثور، غار هاهنا وهو اجلبل، يف العظيم الثقب)*: الغار* (و
  ١ساعة... على مسرية

ـ   بـن  وعمار رافع، وأيب هالة، بن هند عن للطوسي، األمايل ذكـر   يف ياسـر 
 إىل اهلجـرة  علـى  وعزمـه  وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قتل على قريش اجتماع

 إنّ علي، يا: له وقال السالم عليه علياً وآله عليه اهللا صلى اهللا دعا رسول املدينةـ :
 وقتلـي،  يب املكـر  على اجتمعوا قريشاً أنّ آنفاً، خيربين اآلية ذه علي هبط الروح

 حتـت  ثـور  غـار  إىل أنطلق وأن قومي، دار أهجر عزوجلّ أن ربي إيلّ أوحى وأنه
 مببيتك ليخفى -مضجعي: قال أو -ضجاعي على آمرك باملبيت أن أمرين وأنه ليليت،
  صانع؟ وما أنت قائل فما أثري، عليه

 فتبسـم  نعـم، : قـال  اهللا؟ نيب يا هناك مببييت تسلم أو: السالم عليه علي فقال
 9اهللا رسول أنبأه مبا شكراً ساجداً األرض إىل وأهوى السالم ضاحكاً، علي عليه

 وضـع  من وأول ، شكراً هللا سجد من أول عليه اهللا صلوات علي سالمته، وكان من
 رأسـه  رفع فلما ،9اهللا رسول بعد اُألمة هذه من سجدته بعد على األرض وجهه

فيه  أكن شئت مبا ومرين قليب، وسويداء وبصري مسعي فداك أُمرت ِ ملا امض: له قال
  ٢>....باهللا إالّ توفيقي وإن مرادك، حبيث منه وأقع كمسرتك،

 نفسـه  شـرى  مـن  أول <إنّ: قـال  7احلسني بن علي عن احلاكم ... روى
  :شعراً ذلك يف وقال علي، اهللا رضوان ابتغاء

  ٣.>...احلصى وطئ من خري بنفسي وقيت

                                       
  .٣٤٤: ٢؛ التفسري الصايف، الفيض الكاشاين ٦٥: ٢. تفسري جوامع اجلامع، الشيخ الطربسي ١
   .١٦٦:  7. موسوعة اإلمام علي٢
  .٢٣٣ : ٣ للشامي النبوية، . السرية٣
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 الـذي  اجلبـل  وهـو  ثور، جببل الذي الغار مستحبات مكة املكرمة: ...إتيان

  ١.املدينة إىل اهلجرة حني وآله عليه اهللا النيب صلى فيه استتر

  .السالم عليه طالب أيب السابع: بيت

 7أيب طالـب كان عند جبل أيب قبيس، ألنّ شعب  7إنّ بيت أيب طالب
كان هناك وكان قريباً باملسعى واملسجد احلرام. والخيفى أنّ بيوت أبناء عبـداملطلب  

(مكتبة مكة املكرمة احلايل) كانـت يف منطقـة واحـدة     9كبيت عبداهللا والد النيب
وهي وراء املسعى، بني سوق الليل وجبل أيب قبيس. وأما املصادر اليت نقلـت بـأنّ   

يب طالب)، فليس بصـحيح، ألنـه اخللـط بـني املقـربة      احلجون هو الشعب (شعب أ
  والشعب.

  

                                       
   .١٦٨. مناسك احلج، السيد الگلپايگاين : ١
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 األول ربيـع  شهر من مضت ليلة عشرة الثنيت وآله عليه اهللا صلّى النيب ولد

 يبعـث  أن قبـل  الفجـر  طلوع عند أيضاً وروي ؛الزوال مع اجلمعة يوم الفيل عام يف
 مـرتل  يف وكانت ،الوسطى اجلمرة عند التشريق أيام يف أمه به ومحلت ،سنة بأربعني
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 يف يوسـف  بـن  حممـد  دار يف طالـب  أيب شـعب  يف وولدته املطلب عبد بن اهللا عبد

 البيـت  ذلك اخليزران أخرجت وقد ؛الدار داخل وأنت يسارك عن القصوى الزاوية
 هـاجر  مث سنة عشرة ثالث مبعثه بعد مبكة وبقي .فيه الناس يصلي مسجداً فصريته

 من مضت ليلة عشرة الثنيت السالم عليه قبض مث سنني عشر ا ومكث املدينة إىل
  ١.سنة وستني ثالث ابن وهو االثنني يوم األول ربيع

 يكلموهم هاشم ال بين على الصحيفة وكتبوا الندوة دار إىل قريش واجتمعت
 حـىت  بيوم من أخرجوهم مث لوهليقت 9اهللا رسول إليهم يسلموا أو يبايعوهم وال

  ٢سنني... ثالث بذلك فمكثوا احلرس عليهم وضعواو طالب أيب شعب نزلوا
  .الشعاب واجلمع اجلبل يف الطريق بالكسر الشعب) طالب أيب شعب(

  ٣.مبكة معروف طالب أيب وشعب ،جبلني بني انفرج ما: والشعب بالكسر
 ميـني  علـى  فهـي  طالـب،  أيب شـعب  وبني بينها الصفا خلف األرقم دار تقع

 وقـد  ،»السـالم  عليهمـا « خدجيـة  بيت أو طالب أيب شعب حنو املسجد من اخلارج
 اليـوم  يعـرف  الـذي  وآلـه  عليه اهللا صلى النيب مولد مكان وبني املسجد بني رأيتها
  ٤بالصفا... املتصل اجلبل مع أزالوها مث. مكة مبكتبة

 عبيـد  عن األشعري، حممد بن إبراهيم عن نصر، أيب ابن عن أبيه، عن علي،
 علـى  جربئيـل  نـزل  أبوطالـب  تـوىف  <ملـا : قـال  7عبـداهللا  أيب عـن  زرارة، بن

 ناصر، فيها لك فليس مكة، من اخرج حممد يا: فقال وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

                                       
 .٧٢٢:  ٣؛ الوافی, الفيض الكاشاين ٤٣٩:  ١. الكايف، الكليين ١
   .٥٣. روضة الواعظني، الفتال النيشابوري : ٢
  .١٧٣:  ٥. مرآة العقول، العالمة السي ٣
 .٣٣٧:  ١الكوراين  . جواهر التاريخ (السرية النبوية)، الشيخ علي٤
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 مبكـة  جبـل  إىل جـاء  حىت هارباً فخرج وآله، عليه اهللا صلى بالنيب قريش وثارت
  ١.إليه فصار احلجون هل يقال

 بسيفه 9اهللا رسول عن يضرب طالب أبو <كان :7احلسني بن علي قال
 إالّ كلمته، وعلت 9اهللا رسول دعوة قويت وقد الوفاة حضرته فلما ويقيه بنفسه،

 عنـده،  9اهللا ورسـول  طالب أيب إىل فاجتمعوا وحسدها عداوا قريشاً على أنّ
 عنا ونكف ليكف: قالوا منه؟ النصف وما: قال النصف. أخيك ابن من نسألك :فقالوا

 بـني  باعـدت  قد الدعوة هذه ألنّ نقاتله، وال يقاتلنا وال نكلمه وال يكلمنا عنه فال
  ٢.البغضاء...> وأنبتت وزرعت الشحناء القلوب

  بفخ الشهداء الثامن: مقربة

 أيب بـن  علـي  بـن  احلسـن  بـن  احلسن بن احلسن بن علي بن احلسني ثورة
ـ  بفـخ  واستشـهد  اهلـادي  موسـى  خالفة يف املدينة يف قام وقد. فخ طالب، شهيد  ـ

ـ  من فرسخ بئر على أو موضع  السـالم حـديث   أئمتنـا علـيهم   من يعرف ومل مكّة 
 نذكرها قيامه وتقديس تقديسه على تدل كثرية روايات بل وردت قدحه، يف ظاهر

  :اإلصفهاين الفرج أليب مقاتل الطالبيني كتاب من
 موضع إِىل 9اهللا رسول <انتهى: قال علي، بن زيد عن بسنده، رواه ما ـ١

 عصابة يف بييت أهل من رجل هيهنا يقتل: قال مثّ اجلنازة، صالة بأصحابه فخ فصلّى
 إِىل أجسـادهم  أرواحهـم  تسـبق  اجلنة، من وحنوط بأكفان هلم يرتل من املؤمنني،

  .اجلنة>

                                       
  .٦٥٩:  ١. الكايف ١
  .٥٤. روضة الواعظني : ٢
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 النيب <مر: قال السالم، عليه علي بن حممد جعفر أيب عن بسنده، رواه ما ـ٢

  فرتل بفخ وآله عليه اهللا صلى
 9الـنيب  النـاس  رأى فلمـا  الصـالة،  يف وهو بكى الثانية صلّى فلما ركعة، فصلّى
 بكينـا  تبكـي  رأينـاك  ملّـا : قـالوا  يبكـيكم؟  مـا : قـال  انصـرف  فلمـا  بكوا، يبكي

 إِنّ حممـد،  يـا : فقـال  األوىل الركعة صلّيت ملّا علي جربئيل نزل: قال. اهللا رسول يا
  .شهيدين> أجر معه الشهيد وأجر. املكان هذا يف يقتل ولدك من رجالً

 7حممـد  بن جعفر أكريت: قال قرواش، بن النضر عن بسنده، رواه ما ـ٣
 فـخ  إِىل انتهيت إِذا نضر، <يا: يل قال مر بطن من ارحتلنا فلما مكة، إِىل املدينة من

 شـيئاً،  صـنعت  قد رأيتك فداك جعلت: له فقلت ركب مثّ وصلّى فتوضأ ...فأعلمين
 عصـابة  يف بـييت  أهـل  من رجل هيهنا يقتل ولكن ال،: قال مناسك احلج؟ من أفهو

  .اجلنة> أجسادهم إِىل أرواحهم تسبق
 بـن  احلسني مسعت: قال القطّان، إِسحاق بن إِبراهيم عن بسنده، رواه ما ـ٤

  :يقوالن اهللا عبد بن وحيىي علي،
 السـالم  عليـه  جعفر بن موسى وشاورنا بيتنا، أهل شاورنا حتى خرجنا <ما

  .فأمرنا باخلروج>
 والعبـاس  موسـى  إِىل بـالرؤوس  اجلنـد  جاء :قالوا مجاعة، عن رواه ما ـ٥
 بن موسى إالّ بشيء منهم أحد يتكلم فلم واحلسني، احلسن ولد من مجاعة وعندهم

. راجعون إليه وإنا هللا إنا نعم،: قال رأس احلسني؟ <هذا: له فقال السالم، عليه جعفر
 يف كـان  مـا . املنكـر  عن ناهياً آمراً باملعروف قواماً صواماً صاحلاً مسلماً واهللا مضى
 يدعو كان بل نفسه إِىل للدعوة خروجه يكن ومل .بشيء> جييبوه فلم. مثله بيته أهل
  دعوته. يف زيد صنعه نظري ما ،:حممد آل من الرضا إِىل

 بـن  احلسني بيعة كانت ملّا :قال أرطاة، عن بسنده، أيضاً الفرج أبو فروى ـ٦
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 وآله، عليه اهللا صلى اهللا وسنة رسول اهللا كتاب على أبايعكم :قال فخ صاحب علي
 نعمـل  أن وعلـى  حممـد،  آل من الرضا إِىل وأدعوكم يعصى وال اهللا يطاع أن وعلى
  ...والقسم بالسوية الرعية يف وآله والعدل عليه اهللا صلى نبيه وسنة اهللا بكتاب فيكم

 ينتـهي  مروان بين من الكتاب ومؤلف ضعف، الروايات أسناد يف ولكن. هذا
  ١.زيدي املذهب ويف احلمار، مروان نسبه إىل

 بـن  اهللا عبد عن زجنويه، بن حممد عن حسان، بن حممد عن أصحابنا، بعض
 بـن  اهللا عبد حدثنا قال: اجلعفري، إبراهيم بن جعفر بن اهللا عبد عن األرمين، احلكم

 املقتول علي بن احلسني خرج ملا: قال طالب أيب بن جعفر بن اهللا عبد موىل املفضل
ال عم بن يا له فقال فأتاه البيعة إىل جعفر بن موسى دعا املدينة على واحتوى بفخ 

 مـن  خـرج  كما أريد ال ما مين فيخرج اهللا عبد أبا عمك عمك ابن كلف ما تكلفين
 أردتـه  فـإن  أمـراً  عليـك  عرضت إمنا احلسني: له فقال يريد يكن مل ما اهللا عبد أيب

 أبواحلسـن  لـه  فقـال  ودعه مث املستعان، واهللا عليه أمحلك مل كرهته وإن فيه دخلت
 فساق القوم فإن الضراب فأجد مقتول إنك عم بن <يا ودعه: حني جعفر بن موسى

 مـن  اهللا عنـد  أحتسـبكم  راجعـون  إليـه  وإنا هللا وإنا شركاً ويسرون إمياناً يظهرون
  .السالم عليه قال كما كلهم قتلوا كان ما أمره من وكان احلسني خرج مث عصبة>.

أطلـب   أحتسـبكم،  القتـال.  والضراب اجلودة، من أمر الضراب، فأجد :بيان
 بيـان  ومن له يتعصبون الذين الرجل لقوم يقال حمركة والعصبة مصيبتكم. يف األجر
  ٢أحتسبكم. يف البارز املفعول لضمري

  :طويلة قصيدة من عليه اهللا رمحة اخلزاعي علي بن دعبل قال

                                       
   .٦٠٧:  ١. دراسات يف والية الفقيه...، الشيخ حسينعلي املنتظري ١
 نقالً عن الكايف. ١٧١:  ٢. الوايف، الفيض الكاشاين ٢
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  متفرقات األطراف يف أفانني*  النوى غربة م شطت األىل فأين

  محاة وخري سادات خري وهو*  اعتزوا إذا النيب مرياث أهل هم

  فالت بأرض مساوات جنوم*  فانديب اخلري ةابن يا ميقو أفاطم

  صلوايت ناهلا ٍ بفخ وأخرى*  بطيبة وأخرى بكوفان قبور

  ١الغرفات... يف الرمحن نهاتضم*  زكية لنفس ببغداد وقرب

الطـاغي (أبـو جعفـر     هذا سأل ملك؟ لنا هل سألتك يوم تذكر: يل ... فقال
 السـالم  عليه الصادق أجابه خلفه مبا فأجابه أيضاً 7جعفر أبا املنصور الدوانيقي)

 طويـل  عريض شـديد،  طويل نعم، فقلت: الصيحة. حديث يف جيييء كما زيادة مع
القـوة   حبسـب  شـديد  والبلـدان،  املسـاكن  حبسـب  عـريض  والزمان، املدة حبسب

 حـىت  دنيـاكم،  مـن  وفسـحة  السلطنة هو أمركم من مهلة يف تزالون فال والسلطان.
 دولـتكم  زوال تستحقون حرام. وحينئذ بلد يف حرام شهر يف حراماً دماً منا تصيبوا
  السماء عاذر. يف ناصر وال األرض يف لكم يكون وال سلطنتكم وفناء

 وفخ احلرام، احلجة ذي يف بفخ املقتولني إىل إشارة كأنه األفاضل: بعض قال
  ومكة. بني تنعيم احلرم من

 ليلـة  يف قتل هارون فعله ما املراد يكون أن ميكن: األسترآبادي األمني وقال
 موضـع  وهـو  بفخ املقتولني قتلهم املراد يكون أن وميكن. السادات من واحدة كثرياً

  انتهى. مكة قرب
 قـال:  السالم عليهما علي بن احلسن عن العامة طرق من فيه حنن ونظري ما

 حـىت  يقتلـهم  مـن  عليهم اهللا سلط ذلك فعلوا قاتلي فإذا وهم أخافوين هؤالء إنّ«
                                       

 .٢٢١. روضة الواعظني، الفتال النيشابوري :  ١
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  احليض. والسكون، خرقة بالفتح الفرم ؛»األمة مرفَ من أذل يكونوا
 إنّ« :7اهللا عبــد أيب عــن القيامــة يــوم النــاس حــديث يف جيــىيء ومــا

 مجيع من ويفهم ،»أيام بسبعة زيداً إحراقهم بعد أمية بين هالكه أذن يف ذكره عز اهللا
 حفـظ  قـد  أنـه  فعرفت( فصل بال ذلك فعلهم الزوال بعد يكون أن يلزم ال أنه ذلك

  ١...زوال ملكه من خوفاً دمائنا إصابة من فيكف) احلديث
حدثنا : قال إبراهيم، بن علي حدثين: قال املقانعي، العباس بن علي أخربين

 احلسـن  حدثنا: قال .األسدي علي بن احلسن حدثنا: قال املقري، إبراهيم بن حممد
 حـدثنا : قـال  إمساعيـل،  بـن  القاسـم  بن الرمحن عبد حدثين: قال الواحد، عبد بن

 عـن  إسحاق، بن حممد فضيل، عن بن حممد حدثنا: قال العطار، املفضل بن احلسني
  :قال 7علي بن حممد جعفر أيب

بكى الثانية صلى فلما ركعة، فصلى فرتل وآله بفخ عليه اهللا صلى النيب <مر 
 انصرف فلما بكوا، يبكي وآله عليه اهللا صلى الناس النيب رأى فلما الصالة، يف وهو
 جربيـل  علي نزل: قال اهللا. رسول يا بكينا تبكي رأيناك ملا: قالوا يبكيكم؟ ما: قال
 املكـان،  هـذا  يف يقتـل  ولـدك  من رجالً إنّ حممد يا: فقال األوىل الركعة صليت ملا

  ٢.أجر شهيدين> معه الشهيد وأجر
 مث وصـلى  وتوضـأ  بفـخ  احملمـل  من احلج إىل رواحه يف 7الصادق ونزل

 يف بـييت  أهـل  مـن  رجل ههنا يقتل <ال ولكن: قال احلج؟ من هذا فقيل له: ركب؛
  اجلنة>. أرواحهم أجسادهم تسبق عصابة

 بـن  <يـا : له قال خرج ملا بشهادته 7جعفر بن موسى اإلمام أيضا وأخرب

                                       
 .٣١٦:  ١١املازندراين . شرح أصول الكايف، موىل حممد صاحل ١
 .٢٩٠:  . مقاتل الطالبيني، أيب الفرج االصفهاين٢
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 وإنا شركاً ويسرون إمياناً، يظهرون فساق القوم فإن الضراب، فأجد مقتول العم إنك

 ثـامن  التروية يوم يف قتل ولقد عصبة>. من اهللا عند أحتسبكم راجعون إليه وإنا هللا
 أشار هؤالء وإىل ومواليهم، طالب أيب وآل السادات من نفر ستمائة احلجة ذي من

 خلفـاء  رابـع  اهلادي خالفة يف ذلك وكان .)صلوات ناهلا بفخ (وأخرى: بقوله دعبل
  .العباس بين

 أعظم الطف وقعة بعد وقعة وقعت <وما: 7اجلواد علي بن حممد اإلمام قال
 عليـه  اجلن نياح مسعت فخ صاحب علي بن احلسني قتل وملا فخ، حماربة من علينا

 ويل اهلـادي  إنّ خروجـه  يف والسبب غطفان>. مياه على إىل الصباح الليل أول من
 عمـرٰ  بن عبداهللا بن العزيز بن عمر امسه اخلطاب بن ولد عمر من رجالً املدينة على

 مـا  بكـل  يـؤذيهم  وكـان  ومواليهم، طالب أيب واهلامشيني وآل السادات على فضيق
 أحـد  احملـض  اهللا عبـد  بـن  حممـد  بن ضرب احلسن بأن األمر جرى حىت يستطيع
 احلبـال  جعـل  مث خواصه من وضرب رجلني ألمر، سوطاً مائيت احلسن بين سادات

 بأنـه  النـاس  يف وأشاع الظهور ليفضحهم مكشفي املدينة يف م وطيف أعناقهم، يف
 قـد  لـه:  وقـال  العمريإىل  فخ صاحب علي بن احلسني فجاء شراب على وجدهم
 وحبسهم، م فردهم العمري فأمر م تطوف فلم تضرم إن لك يكن ومل ضربتهم

 ذلك حممد فبلغ بن احلسن فغاب احلبس من فأخرجهم له وكفل احلسني له ضمن مث
احلسـن   بن اهللا عبد بن وحيىي فخ صاحب علي بن احلسني وأحضر فغضب العمري
 حيضـر  مل أيـام  ثالثة له فإنّ ألحبسنكما أو به، لتأتياين وقال وددمها هلما فأغلظ

 أحـواهلم  على ليقف عليه بالعرض يوم كل يف هاشم بين يطلب اللعني العرض وكان
 حفص؟ أبا يا مغضب أنت: وقال العمري وجه يف احلسني فتضاحك :قال وشؤوم

 خري مها وعمر بكر أبو كان قد: له فقال بكنييت وختاطبين يب أزء :العمري له فقال
 بالواليـة  املخاطبـة  وتريد الكنية تكره وأنت ذلك ينكران بالكىن فال خياطبان منك
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 حلـف  مث وتـؤذيين  لتفـاخرين  إيل أدخلتك فإمنا أوله أشر من قولك: آخر له فقال
 إن وإنـه  وليلته، يومه باقي يف حممد بن جييئه باحلسن أو سبيله خيلي ال إنه العمري

 حممـد  بن احلسن على عينه وقعت وحلف إن سوط ألف احلسني ليضربن به جيئ مل
 بن يا: وقال حممد، بن إىل احلسن ووجه عنده من احلسني فخرج ساعته من ليقتلنه
: احلسـن  فقـال  حيث أحببـت  فأمض الفاسق هذا وبني بيين كان ما بلغك قد عمي

ـ   يف يدي أضع حىت الساعة معك أجيء بل عمي بن يا واهللا ال : احلسـني  لايـده فق
 وهـو  وآلـه  عليـه  اهللا صـلى  حممـد  وإىل جـاء،  وأنا علي ليطلع اهللا كان ما واهللا ال

  .هشر ناَيقي إن اَهللا لعلّ أمرك يف خصيمي وحجيجي
 علـي  ولد من رجالً وعشرون ستة فاجتمعوا هاشم بين إىل احلسني وجه مث

 وصعد املسجد دخلوا بالصبح املؤذن أذن فلما املوايل من ونفر احلاج من وعشرة نفر
 حبي أذن: للمؤذن وقال ،9النيب رأس عند اليت املنارة األفطس بن احلسن اهللا عبد
 فأحس العمري ومسعه ا أذن يده يف السيف إىل املؤذن نظر افلم ل،مالع خري على

 ودعى الصبح بالناس احلسني ىفصلّ املدينة، من وهرب بغلته وركب ودهش بالشر
: للشهود فقال إليه احلسن يأيت بأن عليه أشهدهم العمري كان الذيالعدول  بالشهود

  .علي ومما مييين من خرجت واهللا وإالّ العمري به فهاتوا جئت قد احلسن هذا
 اهللا رسـول  ابن أنا: وقال عليه وأثىن اهللا فحمد صالته بعد احلسني خطب مث

: النـاس  أيهـا  اهللا، رسـول  ةسن إىل أدعو اهللا رسول حرم ويف اهللا، رسول منرب على
 فأتاه منه، بضعة وتضيعون بذلك متسحون والعود؟ احلجر يف اهللا رسول أتطالبون آثار
 محاد ذلك فبلغ حممد؛ آل من والرضا نبيه، وسنة تعاىل اهللا كتاب على الناس وبايعوه
 اجلنـد  مـن  مـائتني  ومعـه  السالح، يف باملدينة السلطان مسلحة على الرببري وكان

 فبدره يرتل أن محاد فأراد الس باب وافوا حىت كثريون ومعه أناس العمري وجاء
 البيضـة  وعليـه  جبينـه  علـى  فضـربه  السيف، يده احلسن ويف بن اهللا عبد بن حيىي
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 أصـحابه  علـى  ومحـل  دابته عن وسقط رأسه، مخ وأطار كله ذلك فقطع والقلنسوة

 يوماً عشر أحد باملدينة يتجهزون علي وأصحابه بن احلسني وأقام وازموا، فتفرقوا
 أبـايعكم : هلـم  يقول وكان الناس، ألفاً على سبعون وهي املال بيت يف كان ما وفرق
 مـن  الرضـا  إىل يعصى وأدعـوكم  وال اهللا يطاع أن وعلى نبيه وسنة اهللا كتاب على

 والقسـمة  يف الرعيـة  والعـدل  نبيه، وسنة اهللا بكتاب بينكم نعمل أن وعلى حممد آل
 حنن وان وفيتم لنا، وفيناكم حنن فإن عدونا وجتاهدوا معنا تقيموا أن وعلى بالسوية

 القعدة من ذي بقني لست وأصحابه احلسني خرج مث عليكم. لنا بيعة فال لكم نف مل
اهلـادي   اخلليفـة  إىل ذلـك  وبلغ خزاعة، من رجل املدينة على وأستخلف مكة إىل

 جعفر أيب بن سليمان منهم اخلليفة، بيت أهل من رجال السنة تلك يف حج قد وكان
عيسـى  أبنـاء  وإمساعيـل  وموسى حممد بن والعباس سليمان بن وحممد اهلادي عم 

 إىل القتـال  أشـد  باملدينـة  احلسـني  مع قاتل هذا ومبارك ومبارك التركي الدوانيقي
 أسقط إلن واهللا: له يقول احلسني إىل أرسل مباركا إنّ أزم. وقيل مث النهار منتصف

 رأسـك  مـن  أقطـع  أو بشوكة أشوكك أن من علي الطري أيسر فتخطفين السماء من
 وكـربوا  صـاحوا  دنـوا  فلما قوماً احلسني فوجه إليه عنك منهزم فإين فبيتين شعرة

  .وأصحابه هو التركي فازم
 جبماعـة  ساروا قد وهم ؤالء والتحق جيشه يف وعاد فرجع اخلليفة أمر مث

 قـرب  فلما احلرب، بتولية إليهم اهلادي فكتب الطريق، خلوف البصرة وسالحهم من
 يعين ـ املسودة من اجليش تلقياهم) وبلدح بفخ( وصاروا مكة من احلسني وأصحابه

 علـي  حممد بن العباس فعرض. الصبح صالة وقت التروية يوم فالتقوا ـ العباس بين
  .اإلباء أشد ذلك فأىب والصلة األمان والعفو احلسني

 سـيف  معـه  مجلـه،  على رجالً أقعد املسودة احلسني لقي أن ملا: الراوي قال
 هذا املسودة معشر يا فنادى ناد يقول حرفاً حرفاً عليه ميلي علي بن يلوح واحلسني
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 موسى فأمر اهللا رسول وسنة اهللا كتاب إىل يدعوكم عمه وابن اهللا، بن رسول احلسني
 امليسـرة  يف وموسـى  امليمنـة  يف سـليمان  بـن  حممد فصار تبعية العسكر عيسى بن

 موسـى  بـدأهم  من أول وكان القلب، يف حممد والعباس ابن جعفر أيب بن وسليمان
 بـن  حممـد  علـيهم  ومحـل  الوادي، يف حىت احندروا شيئاً هلم فاستطرد عليه فحملوا
 وبقـي  احلسـني،  أصـحاب  أكثر حىت قتل واحدة طحنة فطحنهم خلفهم من سليمان
  ١...باجلراح حىت أثخن القتال أشد يقاتل وجعل يسري عدد يف احلسني

علـي   بـن  احلسـني  قاتـل  الذي وهو العباسي سليمان بن حممد عن وحكي
  :الشهادة بدل يقول فكان الشهادة لقن احتضر ملا بفخ: الشهيد

  ٢.حسن وال فخ يوم حسيناً لقيت*  أكن ومل ينتلد مل يأم ليت أال

  القمر إنشقاقالتاسع: 

 للبعثة الثامنة السنة يف وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول من املشركون طلب لقد
 وتعاىل سبحانه اهللا فدعا آية، يريهم أن طالب أيب شعب يف 7علي مع كان عندما
التأم مث إليه نظروا حىت نصفني القمر فانشق. ت قريشاً لكنفقـالوا  كفرها يف استمر :

ــاَعةُ  اْقَرتَبَـِت (: تعـاىل  مستمر! فأنزل سحر هذا  آيَـةً  يَـَرْوا َوإِنْ *  اْلَقَمـرُ  َوانَْشـقَّ  السَّ
  .)ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيُقولُوا يُْعرُِضوا

  باملتواتر. احلديث ذلك املرتضى السيد وصف وقد
 بينهما، حراء مكّة أهايل رأى حىت زمنه، يف ذلك وقوع على املسلمون وأمجع

 انشـق : وقـالوا  .آخر جبل على وفرقة اجلبل هذا على فرقة فرقتني القمر أصبح إذ

                                       
   .١٦٩:  ١. شجرة طوىب، الشيخ حممدمهدي احلائري ١
 .٣٢١:  ٢. مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النمازي الشاهرودي ٢
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  .مرتني القمر

 تبـين  الدينيـة  اإلنسـان  حيـاة  يف اخلطرية الوقائع من القمر انشقاق وحادثة
 الكافرون يسلم وهل .اُألخرى اجلهة من اجلاهلي والتعصب جهة، من اإلهلية العظمة

  ١عليهم؟ غالب وتعصبهم أُخرى مرة هلم القمر انشق لو اليوم
 عـن  آبائـه،  عـن  جـده،  عـن  أبيه، عن موسى، بن علي عن سناد،اإل وذا

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  فقال فلقتني، مبكة القمر انشق<: قال السالم، عليه علي
  ٢.>ذا اشهدوا اشهدوا :وآله

 مـن  كـثرية  مجاعـة  القمر انشقاق حديث روى وقد :1السي مةالعالّ قال
 عمـر،  وابن اليمان، بن وحذيفة مالك، بن وأنس مسعود، بن اهللا عبد منهم الصحابة،

 ما إالّ املفسرين من مجاعة وعليه عمر، بن اهللا وعبد مطعم، بن وجبري عباس، وابن
 عـن  ذلك وروي القمر، وسينشق معناه: قال أنه أبيه عن عطاء بن عثمان عن روي

 فـال  ذلـك  علـى  أمجعوا املسلمني نّأل يصح، ال وهذا البلخي، أيضاً وأنكره احلسن،
 ومـن  خبالفه، القول من مينع الصحابة بني اشتهاره نوأل فيه، خالف من خبالف يعتد
 ألنه باطل، فقوله األقطار أهل من أحد على خيفى كان ملا وقع لو بأنه ذلك يف طعن
 وقـع  قد وألنه جمراه جيري وما بغيم أكثرهم عن حجبه قد تعاىل اهللا يكون أن جيوز
 لـيس  الناس أنّ على بذلك، يعلموا فلم نياماً كانوا الناس يكون أن فيجوز ليالً ذلك
  مثل فيكون وعالمة، آية من اجلو ويف السماء يف حيدث ما يتأملون كلهم

 اقرتبـت( سـبحانه  ذكر وإمنا عنه، الناس يغفل مما وغريه الكواكب انقضاض
 وآله، عليه اهللا صلى نانبي ةنبو عالمة من انشقاقه نّأل ،)القمـر انشق( مع ،)الساعة

                                       
  : . ١ 7. سرية اإلمام علي١
  .٣٤١األمايل، الشيخ الطوسي :  .٢
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 تعاىل اهللا من إخبار هذا ،)واضُ ِر عْ يُ  ةً آيَ  اوْ رَ يَ  نْ إِ وَ ( .الساعة أشراط من وزمانه ونبوته
 واالنقيـاد  تأملـها،  عـن  أعرضـوا  معجزة آية رأوا إذا وإم قريش، كفار عناد عن

 كـل  علـى  يعلـو  شـديد  قوي أي ،)رٌ مِ تَ ْسـمُ  رٌ حْ وا سِ ولُ قُ َي وَ (  وحسداً عناداً لصحتها
 واسـتحكم،  قـوي  إذا: الشـئ  واسـتمر  فتله، شدة وهو احلبل إمرار من وهو سحر،
 مشـركوا  قـال  القمر انشق ملا: املفسرون وقال يبقى، ال مضمحل ذاهب معناه: وقيل

 التصـديق  عـن  ،)واُضـِر عْ يُ  ةً آيَـ اوْ رَ يَـ نْ إِ وَ ( :سـبحانه  اهللا فقال حممد، سحرنا: قريش
  .ووقع كان قد ذلك أن على داللة هذا ويف: الزجاج قال ا، واالميان

 حيتـاج  وإمنـا  االعجاز، وجه على آية يكون أنه بني قد تعاىل وألنه: وأقول
 صـدق  ويعرفـوا  النبـوة،  صحة على ا الناس ليستدل الدنيا، يف املعجزة اآلية إىل

 إىل ملجـئني  فيـه  النـاس  يكـون  الذي والوقت التكليف انقطاع حال يف ال الصادق
 يقولـون  ال االجلـاء  وقت ويف ،)رٌ مِ تَ ْسـمُ  رٌ حْ وا سِ ولُ قُ َي وَ (: قال سبحانه وألنه املعرفة،
  .سحر إنه :للمعجز

 االنشقاق، فيه حصل القمر أن املراد أن على بأسرهم املفسرون: الرازي وقال
 مـن  مجـع  رواه مشـهور  خـرب  الصحاح ويف االنشقاق، حدوث على خباراأل ودلت

 ربه فسأل معجزة، القمر انشقاق وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سئل: قالوا الصحابة،
 وهو ذلك منع من نأل له معىن وال بعيد سينشق املراد :املفسرين بعض وقول ، فشقه

 ذهـب  وإمنا التأويل، إىل حاجة ال وجوزه ومن واملستقبل، املاضي يف مينعه الطبيعي
 ينبغـي  فكان األرض، وجه لعم وقع فلو هائل، أمر االنشقاق نأل الذاهب ذلك إليه
 بـالقرآن  يتحـدى  كـان  ملا وآله عليه اهللا صلى النيب إن: فنقول التواتر، حد يبلغ أن

 القـرآن  وكـان  عنـه  وعجـزوا  الكالم، من يكون ما بأفصح نأيت إنا: يقولون وكانوا
 يبلغ حبيث العلماء ينقله فلم أخرى مبعجزة يتمسك ال الساعة قيام إىل باقية معجزة

 املنجمـون،  يسـتعملها  مراأل أكثر يف التواريخ نأل تركوه املؤرخون وأما التواتر، حد
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 شـكل  علـى  اجلو يف يءش وظهور القمر خسوف مثل بأنه: قالوا مراأل وقع ملا وهم

 دليـل  أدل والقـرآن  تـوارخيهم،  يف حكايتـه  تركوا فلذا آخر، موضع يف القمر نصف
 اعتقـاد  فيجـب  الصـادق  عنـه  أخـرب  وقـد  فيه، يشك ال وإمكانه له، مثبت وأقوى
 اخلـرق  جـواز  ثبـت  وقـد  اللئـام،  حديث وااللتيام اخلرق امتناع وحديث وقوعه،

 منكـر  نفـأل  للسـاعة  آيـة  االنشقاق كون وأما: قال مث السماوات، على والتخريب
 مـن  مسـاوي  جسم كل يف قوله وكذلك وانفطارها السماء انشقاق ينكر العامل خراب

 العـامل  خـراب  جـواز  عـدم  من به يقول ما خالف ثبت بعضها انشق فإذا الكواكب
  .انتهى

 االنشـقاق،  وقوع على السنة وأهل املفسرون أمجع  :الشفاء يف القاضي وقال
 عهد على القمر انشق: قال مسعود ابن عن معمر، أيب عن بإسناده البخاري، وروى
 فقـال  دونـه،  وفرقـة  اجلبـل،  فـوق  فرقـة : فـرقتني  وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .>اشهدوا< :وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول

 طـرق  بعـض  ويف وآلـه،  عليـه  اهللا صـلى  النيب مع وحنن: جماهد رواية ويف
 بـني  اجلبـل  رأيـت  حىت: وقال األسود مسعود ابن عن أيضاً ورواه مبىن،: األعمش

 ابن سحركم: قريش كفار فقال: وزاد مبكة، كان أنه مسروق عنه ورواه القمر، فرجيت
 أن سحره من يبلغ ال فإنه القمر سحر كان إن حممداً إنّ: منهم رجل فقال كبشة، أيب

 فسـألوا  فـأتوا  هذا، رأوا هل آخر بلد من يأتيكم من فاسألوا كلها، األرض يسحر
 فقـال : وقال حنوه، الضحاك عن السمرقندي وحكى. ذلك مثل رأوا أم فأخربوهم

 فـأخرب  ال، أم ذلـك  أرأوا ينظروا حىت اآلفاق أهل إىل فابعثوا سحر، هذا: جهل أبو
 أيضـاً  ورواه .مسـتمر  سحر هذا): الكفار يعين( فقالوا ،منشقاً رأوه أم اآلفاق أهل
  .اهللا عبد عن أربعة فهؤالء علقمة مسعود ابن عن

 وجبري وحذيفة عمر وابن عباس وابن أنس منهم مسعود، ابن غري رواه وقد
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 القمر انشق<: األرحيب حذيفة أيب رواية من السالم عليه علي فقال وعلي، مطعم بن
  .>وآله عليه اهللا صلى النيب مع وحنن

 فـأراهم  آيـة،  يريهم أن وآله عليه اهللا صلى النيب مكة أهل سأل أنس وعن
 معمـر  رواية ويف قتادة، أنس عن رواه بينهما، حراء رأوا حىت فرقتني القمر انشقاق
اَعةُ  اْقَرتَبَِت (: فرتلت انشقاقه، مرتني القمر أراهم: عنه قتادة عن وغريه  ورواه ،)السَّ

 عبيـد  عباس ابن عن ورواه حممد، بن جبري ابنه وابن حممد، ابنه مطعم بن جبري عن
 حذيفــة عــن ورواه جماهــد، عمــر ابــن عــن ورواه عتبــة، بــن اهللا عبــد بــن اهللا
 األحاديث هذه طرق وأكثر األزدي، عمران أيب بن ومسلم ،السلمي عبدالرمحن أبو

 خيـف  مل هـذا  كان لو بأنه خمذول اعتراض إىل يلتفت فال مصرحة، واآلية صحيحة،
 يروه ومل الليلة تلك يف رصدوه أم األرض أهل عن ينقل مل إذ األرض، أهل على
 إذ حجـة  به علينا كانت ملا الكذب على لكثرم متالؤهم جيوز ال من إلينا نقل ولو

 علـى  يطلـع  أن قبـل  قوم على يطلع فقد ، األرض جلميع واحد حد يف القمر ليس
 بني حيول أو األرض أقطار من مقابلهم من هو ما بضد قوم من يكون وقد آخرين،

 ويف بعـض  دون الـبالد  بعـض  يف الكسوفات جند وهلذا جبال، أو سحابة وبينه قوم
 القمـر  وآية لعلمها، املدعون إالّ يعرفها ال بعضها ويف كلية بعضها ويف جزئية بعضها
 وقطـع  األبـواب،  وإجيـاف  والسـكون  اهلـدوء  بالليل الناس من والعادة ،ليالً كانت

 يكون ما ولذلك ذلك، رصد من إالّ شيئا السماء أمور من يعرف يكاد وال التصرف،
 حيـدث  مـا  وكثرياً خيرب، حىت به يعلم ال وأكثرهم البالد، يف كثرياً القمري الكسوف

 يف بالليـل  حيـان باأل يظهر عظام طوالع وجنوم أنوار من يشاهدوا بعجائب الثقات
  .انتهى منها أحد عند علم وال السماء

اَعةُ  اْقَرتَبَِت (: إبراهيم بن علي تفسري  بعد يكون فال القيامة قربت: قال ،) السَّ
 وانشق( :قوله والرسالة، النبوة انقضت وقد القيامة إالّ وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 اهللا فـدعا  آيـة  يـريهم  أن وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت قريشاً فإنّ ،)القمر

 صـحيح،  أي ،مستمر سحر هذا فقالوا التأم مث ،إليه نظروا حىت بنصفني القمر فانشق
اَعةُ  اْقَرتَبَِت (: قوله يف أيضاً وروي   .السالم عليه القائم خروج :قال ،)السَّ

 عن هشام، بن حممد حدثين: قال اآلجري، أبان بن احلسن بن حبيب حدثنا
 عشر أربعة اجتمعوا: السالم عليه اهللا عبد أبو يل قال: قال يونس حدثين: قال حممد
 نـيب  مـن  ما: 9للنيب فقالوا احلجة، ذي من عشر أربعة ليلة العقبة أصحاب رجالً

 الـذي  مـا : وآلـه  عليـه  اهللا صـلى  النيب فقال هذه؟ ليلتك يف آيتك فما آية وله إالّ
 فهـبط  قطعـتني،  ينقطـع  أن القمـر  فـأمر  قد ربك عند لك يكن إن: فقالوا تريدون؟
 كل أمرت قد إين: لك ويقول السالم يقرئك اهللا !حممد يا: فقال السالم عليه جربئيل

 فسـجد  قطعـتني،  فـانقطع ، قطعـتني  ينقطع أن القمر فأمر رأسه فرفع بطاعتك، يءش
 يعـود : فقالوا رؤوسهم ورفعوا رأسه النيب رفع مث شيعتنا، وسجد هللا، شكراً 9النيب
 شكراً 9النيب فسجد فانشق، فأمره رأسه، ينشق: قالوا مث كان، كما فعاد كان؟ كما
 رأوا ما نسأهلم واليمن الشام من سفارنا تقدم حني حممد يا: فقالوا شيعتنا وسجد هللا،
 ما مثل يروا مل وإن ربك، من أنه علمنا رأينا ما مثل رأوا يكونوا فإن الليلة، هذه يف

اَعةُ  اْقَرتَبَِت (: اهللا فأنزل به، سحرتنا سحر أنه علمنا رأينا   .السورة آخر إىل ،)السَّ
ــري ــام تفس ــكري اإلم ــاج ،7العس ــنادباإل: اإلحتج ــد أيب إىل س  حمم

 دفع إمنا جهل أبا يا اهللا إنّ قريش على 9النيب احتجاج يف السالم عليه العسكري
 مـن  وسـيلي  ابنـك،  عكرمة طيبة ذرية صلبك من سيخرج بأنه لعلمه العذاب عنك
 عليـك،  نـازل  فالعذاب وإالّ ،خليالً اهللا عند كان فيه اهللا أطاع إن ما املسلمني أمور

 بعضـهم  أن علـم  اهللا نأل أمهلوا إمنا هذا من سألوا ملا السائلني قريش سائر وكذلك
  السعادة تلك عن يقطعه ال فهو السعادة، به وينال مبحمد، سيؤمن

 إىل ابنـه  اليصـال  أباه ينظر فهو مؤمن، منه يولد من أو عليه، ا يبخل وال
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 فـإذا  أكنافهـا  فنظـر  السماء، حنو فانظر بكافتكم، العذاب لرتل ذلك ولوال السعادة،
 حـىت  منـهم،  تدنو حىت القوم لرؤوس مسامتة منها نازلة النريان وإذا مفتحة، أبواا

 فقــال واجلماعــة؟ جهــل أيب فــرائص فارتعــدت أكتــافهم، بــني حرهــا وجــدوا
 أظهرها وإمنا ا، يهلككم ال اهللا فإن عنكم ترو ال<: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
 أعادا حىت ودفعتها قابلتها أنوار اجلماعة ظهور من خرج قد وإذا نظروا مث عربة،

 األنـوار  هذه بعض: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال منها، جاءت كما السماء يف
 طيبـة  أنوار وبعضها بعد، من منكم كل يف ميانباإل سيسعده أنه اهللا علم قد من أنوار

  ١.>مؤمنون وهم يؤمن ال ممن بعضكم عن سيخرج

 ولـه  اجلبـل،  سـفح  يف املقابر بانتهاء قريب معالة، مقابر يف وهو خدجية، قرب: العاشر
  وتستحب زيارا صفراء، وحيطاا بيضاء القبة أصل معروفة، قبة

  
  املعال يف مقربة وآله، عليه اهللا صلى النيب جد املطلب عبد : زيارةاحلادي عشر

                                       
  .٣٥٣ـ٣٤٨:  ١٧. حبار األنوار  ١
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 مقـربة  يف ، 7علـي  والـد اإلمـام   و ، 9النيب عم طالب أيب عشر: زيارةثاين ال
  املعال

طالب، ومنـها: مقـربة احلجـون...     ذكرت هلذه املقربة أمساء، منها: مقربة أيب
 قبـة  »وآله عليه اهللا صلى« اهللا لرسول ضرب قد رافع أبو كان: قال جعفر أيب وعن

 القبـة،  إىل انتـهى  حـىت  »وآلـه  عليه اهللا صلى« اهللا رسول فأقبل أدم، من باحلجون
  ١.زوجتاه وميمونة سلمة، أم ومعه

 فـتح  حـني  داراً لنا ترك ما أي دار؟>، من لنا ترك عقيل وهل< 9... قاله
 أم معه وكان اهللا، رسول قبة عند ركزها حىت برايته العوام بن الزبري مضى فقد. مكة

  الشعب؟ من مرتلك ترتل أال! اهللا رسول يا: وقيل عنهما، اهللا رضى وميمونة سلمة
 مرتل باع قد طالب أىب بن عقيل وكان مرتالً؟>، عقيل لنا ترك <وهل: فقال

                                       
  .٦٥:  ٢٢. املصدر نفسه ١
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 يـا : فقيـل . مبكـة  والنسـاء  والرجـال . إخوتـه  وآله مرتل عليه اهللا صلّى اهللا رسول
 فلم! البيوت <الأدخل: فقال منازلك، غري ىف مكة بيوت بعض ىف فأنزل! اهللا رسول

  ١.صالة لكل احلجون من املسجد يأتى وكان بيتاً، يدخل مل باحلجون مضطرباً يزل
 نواب وزيارة باملنقول عنه اهللا رضي الفارسي سلمان زيارة يستحب مسألة:

 روى املـؤمنني.  زيارة يستحب والسمري؛ وكذا سعيد بن كعثمان 7املنتظر اإلمام
 بـن  حممـد  قـرب  إىل بـالل  ابـن  مع مشيت قال: الصحيح يف حيىي بن أمحد بن حممد

 7الرضا عن القرب هذا صاحب قال بالل: بن علي يل فقال قال: بن بزيع إمساعيل
 من أمن مرات سبع أنزلناه إنا وقرأ يضع يده ناحية أي من املؤمن أخيه قرب أتى من

  األكرب. الفزع
 يكتب إخوانه صاحلي زيارتنا فليزر على يقدر مل <من :7احلسن أبو وقال

 ثـواب  لـه  يكتـب  إخوانـه  صاحلي فليصل يصلنا أن يقدر مل ومن زيارتنا ثواب له
  ٢صلتنا>.

 فزوروهـا  القبـور  زيارة يتكم عن <كنت: 9لقوله املقابر، زيارة يستحب
  .املوت> تذكركم فإا

 وقـرأ  يـده  يضـع  ناحية أي من املؤمن أخيه قرب <من أتى :7الرضا وقال
  ٣.األكرب> الفزع أمن من مرات سبع )اهُ نَ ْل زَ نْ أَ  انَّ إِ (

 مبا زيارم وجيوز اخلصوص، على خرب فيها يرد فلم زيارم كيفية ... وأما
مـن   اللسان، على جرى مبا باخلطاب ختصيصهم وجيوز املؤمنني، ساير يف زيارة ورد

                                       
  .٣٨١:  ١ املؤرخ للمقريزى »األمساع إمتاع« ىف اخلرب انظر .١
  .٤٠٤: ١.  تذكرة الفقهاء، العالمة احللي ٢
  .٢٩٢:  ٢. اية األحكام، العالمة احللي ٣
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 وكـذا  .السـالم  علـيهم  الطـاهرين  وبآبائهم م، واالستشفاع والتوسل فضلهم، ذكر

 وإسحاق ويعقوب كإبراهيم السالم عليهم األنبياء إىل املنسوبة املراقد زيارة يستحب
  .أمجعني عليهم اهللا صلوات وغريهم، ويونس الكفل وذي

 مـن  ورمسـه  ومرقـده  شـأنه  وعلو فضله يعلم من كل زيارة يستحب وكذا
 وجــابر وحذيفــة وعمــار ذر واملقــداد كســلمان وأيب 9الــنيب أفاضــل صــحابة

 مـن  حـاهلم  املعلـوم  السالم عليهم األئمة من كلّ أصحاب أفاضل وكذا .األنصاري
 عـدي وزرارة  بـن  وحجـر  وقنرب اهلجري التمار ورشيد كميثم رجال الشيعة، كتب

 مبوضـع  العلـم  مـع  وأمثـاهلم  يسار بن والفضيل بصري وأيب وبريد مسلم بن وحممد
الطاهرين  آلثار األئمة احلافظني وعلمائهم، الشيعة حمدثي من املشاهري وكذا .قربهم

 مةوالعالّ والرضي، املرتضى اجلليلني والسيدين الطوسي، والشيخ كاملفيد، وعلومهم،
 وتعظيمهم واحملدثني، األفاضل من ةءمملو قم ومقابر .عنهم اهللا رضي وغريهم ياحللّ
  ١.أمجعني عليهم اهللا صلوات الطاهرين، األئمة إكرام من وإكرامهم الدين، تعظيم من

  

¥   ¥   ¥

                                       
  .٢٧٧:  ٩٩. حبار األنوار ١




