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مة  املقد 

أمري تساءل كثري من أهل العلم، سيام أهل السنّة، عن عّلة اّّتاذ املوىل 

أليس األحرى به روحي فداه أن : قالوا! الكوفة عاصمة له؟ علّ املؤمنني 

فهل هناك يف ! ؟عاصمة له استنانًا بالنبي  ، مدينة رسول اهللمكة، أو  يتخذ 

 !!.سنّة املعتمدة ما يميط اللثام عن هذا رشعًا؟مصادر أهل ال

، لكن ننّبه قبل ذلك، إىل أّن حدود عن هذا بىل هناك ما يميط اللثام: ناقل

يف الساموات واألرضني، تبتدأ تربتها  عاىل يف العاملني وقّدسالكوفة باركها اهلل ت

الكوفة  مسجدكربالء حتى من باعتبار جمموع األخبار املعتربة عن الفريقني، 

جتاه  - يمينًا شاملً  -مرورَا بغري النجف وبعض ما حوله عرضًا وما حواليه، 

 ، إّما عّلة اّتاذ املوىل عّل ..، فال تغفل عن هذا..وطور سيناء بيت املقدس

 ..عّدة  أشياء - بام هو جمموع  –الكوفة قّدسها اهلل تعاىل عاصمة له؛ فلمجموع 

 .، مصطفاة من قبل اهلل تعاىلألّّنا قّبة اإلسالم: األّول

 .فيها الفرات؛ يقطر اهلل تعاىل فيه كل يوم مثاقيل من ماء اجلنّة: الثاين

ضمن اهلل تعاىل أن يدفع عنها وعن أهلها السوء، كام ضمن : الثالث

 .هل بدر رضوان اهلل عليهمعن أالسوء سبحانه أن يدفع 

وانجذاب هلا  وله هوى فيها ل يوجد مؤمن يف األرض إّل : رابعال

 .وألهلها

من يوال آل  - وليس األفراد –ل يوجد يف كّل األرض قوم : اخلامس

 .   ، كأهل الكوفةوآل حممد  حممد

 .فيها يف األرض مؤمن كامل اإليامن إّل  سيأيت زمان ل يوجد: السادس
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 .الصالة يف مسجد الكوفة أفضل من الصالة يف املسجد األقىص: السابع

: اهلل تعاىل الكوفة وكذا الفرات يف القرآن؛ يف قوله تعاىلمدح : الثامن

ا إََِل َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ  ُه آَيًة َوآَوْينَاُُهَ فالربوة هي الكوفة،   َوَجَعْلنَا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

 .واملعني هو الفرات

. ابإىل اجلنّة سبعون ألفًا بغري حس حيرش من كّل أّمة حممد: تاسعال

ول  الكوفة، أو كربالء خاّصة، نجف وهؤلء رضوان اهلل عليهم حيرشون من

 . أو التداخل تناف؛ لعالقة اجلزء والكل

الكوفة مقر دولة العدل، ورساج الفرج، ومصباح اهلدى، أمنية : عارشال

األنبياء، وهدف الرسالت؛ فيها مقام مولنا املهدي أرواح العاملني له الفداء، 

يكرس ينطلق لسومنها يقارع صلوات اهلل عليه الدجال وأتباعه؛ سلها هبا وبأه

 .وعود اجلحود، فال بّد من التمهيد لدولته ،صلب الكفر

عن ، أهل السنةروّية من طر  املفهاك بعض األخبار الصحيحة 

، ولقد كان الغرض رسد ..أعاله يف كّل ما ادعيناه، وأهل البيتالصحابة 

إليقاف املنصفني منهم عىل د يف هذا، األسانيد اجليايات أهل السنة ذات روا

بام رواه أصحابنا خالل أسانيدهم  احلق واحلقيقة، لكن بدا لنا توثيق ذلك

 ..فصلنياملجموع يف  ، فصارعن أهل بيت العصمة الصحيحة املعتربة

 .وأهلها ما رواه أهل السنة يف فضل الكوفة: الفصل األول

 .وأهلها يعة يف فضل الكوفةما رواه الش: الفصل الثاين



 

 

 

 الفصل األول

 ة يف فضل الكوفةأهل السن   ا رواهم





 

 

 

 

الكوفة وأهلها كأهل بدر وأخبيتهم: حديث حذيفة  

ثنا : قال، (بن اجلراح، ثقة إمام، خ م)حدثنا وكيع : ابن أيب شيبة قالأخرج 

الربيع )عن أبيه  ،(ثقة م)، عن الركني بن الربيع (بن كدام العامري، ثقة خ م)مسعر 

 : ، قال(ثقة م، بن عميلة الفزاريا

ما من أخبية بعد أخبية كانت مع النبي ببدر؛  ُيْدَفع عنها، »: قال حذيفة

 .(5)الكوفةيعني « ما يدفع عن هذه

؛ وله حكم املرفوع إىل رسول اهلل ،إسناده صحيح عىل رشط مسلم: أقول

نص وأهلها ويكفي يف فضل الكوفة  ،لشعرالبيت من ا: واخلباء. لستحالة مثله دون وحي

أهلها كأهل كام أّن ، رضوان اهلل عليهم كأخبية البدرينيها يف القدسيّة ايوتأّن ب أعالهاحلديث 

؛ لنص يس هذا مدح لكّل أهل بدرول؛ ونامئه واستمراره والدفاع عنه يف حفظ الدينبدر 

ْنيَ يريد كان من البدريني يف  القرآن أنّ  ، وخمترص املقام ل   ُيِريُد اِخِخَرةَ ا َواهللَُعَرَض الدُّ

 .يسمح بالبسط

  ...ال  ال يريدهم قوم بسوء إ: حديث آخر حلذيفة

أخربنا : حدثنا أمحد بن حييى الكويف، قال: قاليف مسنده أخرجه البزار 

حممد بن عبيد، عن يوسف بن صهيب، عن موسى بن أيب املختار، عن بالل بن 

ما أخبيٌة بعد أخبيٍة كانت مع رسول اهلل، »: اهلل عنه قال حييى، عن حذيفة ريض

أتاهم اهلل بام  ال  يدفع عنهم ما يدفع عن هذه األخبية، وال يريدهم قوٌم بسوء، إ

                                                 
 .مكتبة القديس الفاهرة .54461: ، رقم43: 51( حسام القديس: ت) جممع الزوائد (5)
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 .(5)الكوفةيعني :  قال أبو بكر البزار. «يشغلهم عنهم

 .( )رواه الطرباين وأمحد والبزار، ورجال أمحد والبزار ثقات: اهليثمياإلمام قال 

 حديث ثالث حلذيفة

أخربنا أبو معاوية وعبد اهلل بن نمري، : (هـ41 )يف طبقاته  قال ابن سعد

ما يدفع اهلل »: عن عمرو بن مرة، عن سامل، عن حذيفة، أّنه قال عن األعمش،

 . (4)« ...بالكوفة ةٍ ـيبية عىل وجه األرض ما يدفع عن أخبعن أخ

، وهو أعىل مراتب الصحيح عند (خ م)عىل رشط الشيخني  إسناده صحيح: قلت

 .رمز لحتجاج البخاري ومسلم( خ م)و ،أهل السنّة

 لكل  مؤمن هوى بالكوفة : حديث سلامن

حدثنا موسى بن : أخربنا الفضل بن دكني، قال: (هـ41 ) قال ابن سعد

ما ُيدفع عن أرض، »: قيس احلرضمي، عن سلمة بن كهيل، عن سلامن، قال

أهلكه  ال  يدفع عن الكوفة، وال يريدها أحٌد خاربًا، إ بعد أخبية مع حممد، ما

 .(3)«هبا، أو يصري هواه هبا ال  ولتصرين  يومًا وما من مؤمن إ، اهلل

 .(1)موسى احلرضمي ثقةو ،إسناده جيد، رجاله ثقات عىل رشط الشيخني: أقول

                                                 
 .العلوم واحلكم، املدينة. 433 : ، رقم437: 7( حمفوظ الرمحن زين اهلل: ت)مسند البزار  (5)

 .مكتبة القديس القاهرة .54461: ، رقم43: 51( حسام القديس: ت) جممع الزوائد ( )

 . طبعة دار صادر، بريوت .4: 4طبقات ابن سعد  (4)

 . دار صادر، بريوت. 4: 4( إحيان عّباس: ت)طبقات ابن سعد   (3)

ن دكني وابن أيب امللقب عصفور اجلنّة، مجهور أهل السنّة أمحد بن حنبل وابن معني والفضل اب  (1)

نمري وأبو حاتم والذهبي عىل أّنه ثقة ل بأس به، شّذ ابن اجلوزي فاهتمه يف كتابه املوضوعات، ول 

 . وتعنته خيفى أّن نقاد أهل السنّة ل يلتفتون إىل أحكام ابن اجلوزي يف موضوعاته؛ إلفراطه

 (.طبعة النظامية، اهلند. 411 :، رقم444:  51يف هتذيب التهذيب لبن حجر )ترمجته لزامًا انظر 
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 الكوفة قبة اإلسالم وأهلها أهل اإلسالم : حديث سلامن

ثقة )حدثنا رشيك: ، قال(ثقة خ م)الفضل بن دكني أخربنا : قال ابن سعد

، عن سلامن، (ثقة خ م)، عن سامل(ثقة خ م)عن عامر الدهني (خ م، تكلم يف حفظه بأخرة

 .(5)«وأهل اإلسالم، الكوفة قبة اإلسالم»: قال

بن هارون يزيد  ننبه أنّ وإسناده حسن صحيح، بل عىل رشط الشيخني، : قلت

 ..، ولقد توبع رشيك..ن يسوء حفظهروى عن رشيك بواسط قبل أ

 الكوفة أرض البالء: حديث سلامن

حدثنا أبو زكريا حييى بن معني : البخاري يف تارخيه الكبري قال هأخرجبام 

عن عبد اهلل بن   (ثقة خ م)حدثنا سفيان بن عيينة : قال (ثقة خ م)بن عون بن زيادا

، عن (لعقيدته، كان خمتاريًا فيام قالوا ثقة، وثقه ابن معني وباقي األئمة، ضعفه البعض) رشيك

الكوفة قبة اإلسالم »: قال سلامن: ، قال(ه حمرف حذيفة األزدي صحايب، ولعلّ )جندب 

 .( )«وأرض البالء

، أنبأنا أبو بكر الشافعي، ثنا حممد بن مسلمة: وقد أخرجه احلاكم قال

يب اجلعد، عن ثنا يزيد بن هارون، أنبأ رشيك، عن عامر الدهني، عن سامل بن أ

 .(4)« الكوفة قبة اإلسالم، وأرض البالء»: حذيفة ريض اهلل عنه قال

 .. هاك لرتى!.لكن ما معنى أّن الكوفة أرض البالء؟ .حسن البخاري إسناد: أقول

  

                                                 
 . دار صادر، بريوت. 4: 4( إحسان عّباس: ت)طبقات ابن سعد   (5)

  .4345: ، رقم474:  تاريخ البخاري الكبري  ( )

 .3114: ، رقم44: 4مستدرك احلاكم   (4)
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 أرض الكرب والبالء( ظهر الكوفة)=كربالء 

حدثنا حممد بن عل الصائغ، حدثنا يعقوب بن : الطرباين يف الكبريقال 

يد بن كاسب، ثنا سفيان بن محزة، عن كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد اهلل مح

: قيل!. ما اسم هذه األرض؟: ملا أحيط باحلسني بن عل، قال: بن حنطب، قالا

 .(5)«كرب وبالءصدق النبي، إن ام هي أرض »: فقال احلسني.كربالء

  .( )اترواه الطرباين بأسانيد، ورجال أحدها ثق: قال اإلمام اهليثمي

 معنى الكوفة والكوفان يف اللغة

الكوفة، : يف كتابه الزاهر( هـ6 4)قال اإلمام اللغوي أبو بكر األنباري 

فانهم يف : أخذت من الُكّوفان، يقال  .(4)بالء ورشيف : ، أيُكو 

أي : ُكوفانوقعوا يف : يقال: (هـ174)وقال إمام اللغة نشوان احلمريي

 .(3)ُكوفان: لكوفة، ويقال لمشقة وأمر شديديف 

، الرملة احلمراء: الكوفة: هلوقيف اجلوهري يف الصحاح اإلمام  وقال

 .(1)وهبا سميت الكوفة

 ..ال منافاة بي املعنيي

: قولنا؛ نظريه عىل سبيل املثال ..ناظر لوصف دون آخر فكّل منهام

 بارباعتو احلسام؛ السيف ه: ل ينايف قولنافهذا . باعتبار مادته معدن السيف

؛ إذ كل منها باعتباره آلة للقطعالبتار : قولنا الثالثل و. الذي حتسم به األمور

                                                 
 .ةمكتبة ابن تيمية، القاهر.  65 : ، رقم514: 4( محدي السلفي: ت)معجم الطرباين الكبري   (5)

 .مكتبة القديس، القاهرة. 51557: ، رقم564: 4جممع الزوائد   ( )

 .الرسالة، بريوت. 517:  ( حاتم الضامن: ت)الزاهر يف معاين كلامت الناس  (4)

 .دار الفكر املعارص، بريوت. 6 14: 4( حسني العمري. د: ت)شمس العلوم   (3)

 . مادة كوف. 3 53: 3الصحاح للجوهري   (1)
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 ..؛ يدّل عليه يف األخبارناظر ألمر دون آخر

 تربة محراء (ظهر الكوفة)كربالء : حديث أم سلمة

أخربناه أبو احلسني عل بن عبد الرمحن الشيباين : أخرج احلاكم قال

حدثني : الغفاري، ثنا خالد بن خملد القطواين، قال بالكوفة، ثنا أمحد بن حازم

موسى بن يعقوب الزمعي، أخربين هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، 

أخربتني أم سلمة ريض اهلل عنها، أن : عن عبد اهلل بن وهب بن زمعة، قال

رسول اهلل اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد، ثم 

ويف يده حائر، دون ما رأيت به املرة األوىل، ثم اضطجع فاستيقظ استيقظ وهو 

  !.ما هذه الرتبة يا رسول اهلل؟: ، فقلتهايقبل   تربة محراء

-لحسيل-هذا  أخربين جربيل عليه الصالة والسالم أن  »: النبي قالف

أرين تربة األرض التي يقتل هبا فهذه : فقلت جلربيل ،يقتل بأرض العراق

  .«تربتها

 .هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني،ومل خيرجاه:ال احلاكمق

 .(5)ووافقه اإلمام الذهبي

 طريق آخر عن عائشة أو أم سلمة

حدثني عبد اهلل بن سعيد، عن : حدثنا وكيع، قال: أخرجه أمحد قال

النبي صىل اهلل  أنّ  (قال وكيع، شك عبد اهلل بن سعيد)عن عائشة، أو أم سلمة ، أبيه

ملك مل يدخل عل قبلها،  لقد دخل عل البيت»: ل إلحدامهاعليه وسلم قا

ابنك هذا حسي مقتول، وإن شئت أريتك من تربة األرض التي  إن  »: فقال يل

                                                 
  .العلمية، بريوت.  1 6: ، رقم331: 3(مصطفى عطا)درك احلاكم وتلخيصه للذهبيمست  (5)
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 .(5)تربة محراءفأخرج « يقتل هبا

 .( )رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: قال اإلمام اهليثمي

 طريق آخر حديث أنس بن مالك

حدثنا حممد بن احلسن : ين يف الدلئل قاليشهد له ما أخرجه األصبها

بن كوثر ثنا برش بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان ثنا عامرة بن زاذان، عن ا

استأذن ملك املطر أن يأيت النبي فأذن له : ثابت البناين، عن أنس بن مالك قال

فجاء احلسني بن : قال« احفظي علينا الباب ال يدخلن أحد»: فقال ألم سلمة

اهلل عنه فوثب حتى دخل فجعل يصعد عىل منكب النبي فقال له  عل ريض

فإن من أمتك من يقتله وإن شئت أريتك : نعم قال: أحتبه فقال النبي: امللك

، فأخذته أم سلمة ريض ترابًا أمحرفرضب بيده فأراه : املكان الذي يقتل فيه قال

 كرب وبالءريح »: اهلل عنها ويف رواية سليامن بن أمحد فشمها رسول اهلل فقال

 .(4)«ا نسمع أنه يقتل بكربالءكن  : فقال

 .ن يعترب به يف الشواهدمموهو ، سوى ابن كوثر، إسناده صالح، رجاله ثقات: قلت

تئت أرض بالء وامتحان وشّدة، فألّّنا عظمها اهلل ما ف( الكوفان)=وكون الكوفة 

قّبة  ،رسلني والرسالتمهد امل ،؛ لكوّنا أرض األنبياءتقلق مضجع الطغيان واإلجرام

نوح الذي بنى سفينته و، ؛ ابتداًء من آدم الذي خط مسجد الكوفة..الصديقني واألوصياء

، ...إبراهيم الذي ألقي يف النار يف كوثى، وهي قرية يف سواد الكوفة قرب بابلوهناك، 

ث يأتم مرورًا بعّل واحلسن واحلسني، ول يوم كيوم كربالء، وانتهاًء بعيسى بن مريم حي

 ..بإمامنا املهدي بن احلسن عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف

، ومنها فار التنور، هناك اعتصم ابنه باجلبل ففي الكوفة سخر الناس بنوح وسفينته

                                                 
 .الرسالة، بريوت. 3 41 : ، رقم533: 33( شعيب األرنؤوط: ت)مسند أمحد   (5)

 .مكتبة القديس القاهرة. 51554: ، رقم567: 4جممع الزوائد   ( )

 .دار النفائس بريوت. 4 3: ، رقم441: 5دلئل النبوة أليب نعيم األصبهاين   (4)
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وفيها بعث أشقاها قاتل أمري املؤمنني، ، ألقي إبراهيم يف النار قريب من النجف، ويف كوثى

وفيها ملحمة كربالء، ومنها خيرج الدجال وفيها طعن احلسن سيد شباب أهل اجلنة، 

 ..األعور

يف أصل ّّنم ألفأهل اإلسالم؛  - كام يف حديث سلامن -أما كون أهل الكوفة 

وقد مىض ؛ سادة األتقياء حممد وآل حممدألنبياء واألوصياء؛ سيام لالتكوين عىل فطرة الولء 

الطغيان، وأوتاد جبابرة  أنّ حذيفة وغريه الصحايب قبل قليل عن الصحاح األحاديث يف 

أشدهم ؛ ..عىل الدوام سوءالرشك، ورؤوس الضالل، يضمرون هلا وألهلها اخلراب وال

 ..الصحيحة يف األخباريدّل عىل ذلك ، ..الدجال األعور لعنه اهلل
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 ع الكوفة وأهلهاأول ما سيفزالدجال : حديث ابن مسعود

ج ابن سعد قال ، وأخر..ح( ثقة خ م)ابن أيب شيبة عن وكيع هأخرج

حدثنا : ح، وأخرج حنبل بن إسحا  قال..(ثقة خ م)أخربنا الفضل بن دكني

عن سلمة ( بن سعيد الثوري ثقة إمام خ م)حدثنا سفيان : ثالثتهم قالوا (ثقة خ م)قبيصة

مسلم بن =عبد اهلل بن ناجذ: قال املزي يف هتذيب الكامل)عن أيب صاد  ( ثقة خ م)بن كهيلا

ل أهل أبيات إين  ألعلم أو  »: (ابن مسعود الصحايب)قال عبد اهلل : ، قال(يزيد، ثقة

 .(5)«أنتم يا أهل الكوفة: قال!. من يا أبا عبد الرمحن؟: قالوا، عهم الدجاليفز

  .إسناده صحيح دون كالم: قلت

وقد رواه املروزي يف الفتن والطرباين يف الكبري عن عبد الرزا  وابن 

 .( )مثله  كني عن سفيان بهمهدي وأبو نعيم الفضل بن د

 .(4)أبا صاد  مل يدرك ابن مسعود أنّ  ّل رواه الطرباين، ورجاله ثقات، إ: قال اهليثمي

أّن أهلها أبقاهم كام وابتالء، وشّدة الكوفة أرض بالء أّن وهو رصيح يف : قلت

ابن  ، كمعاوية ويزيد، وزيادالزمانبسبب جبابرة اهلل تعاىل يف كوفان؛ أي يف بالء ورش 

 ..حتى يوم الدجالأبيه، وابنه عبيد اهلل قاتل احلسني، واملتوكل العبايس 

 أهل السنة يروون أن  حمبي عثامن بن عفان هم أتباع الدجال

: يف كتابه البدء والتاريخ (هـ77 )الفسوي السني الكبري قال اإلمام 

، حدثنا حممد بن (م عبد اهلل بن نمري اهلمداين، عامل سني كبري ثقة، خ) حدثنا ابن نمري

، عن (ثقة باتفا ) ، حدثنا منصور بن أيب األسود(األسدي ثقة خ م) الصلت

                                                 
: لفتن حنبل بن إسحا . دار صادر، بريوت. 74: 4(إحسان عّباس: ت)طبقات ابن سعد   (5)

 . 47144: ، رقم111: 7مصنف ابن أيب شيبة . 31: ، رقم544

 .6114: ، رقم44: 4املعجم الكبري . 5154: ، رقم143:  الفتن   ( )

 . 114 5: ، رقم415: 7جممع الزوائد   (4)
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، (سيد التابعني خ م، إمام ثقة فقيه) ، عن زيد بن وهب(خ م، إمام كبري ثقة) األعمش

إْن خرج الدجال تبعه » :قال (الصحايب اجلليل، وأمني رس النبي يف املنافقني)عن حذيفة 

ان، وإن كان قد مات آمن به يف قربه من كان حيب    .(5)«عثامن بن عف 

 !!ن هذا احلديث من السنن الثابتةاإلمام الذهبي بأإشارة 

يقصد اإلمام )ويف حديث زيد : قال الفسوي بعد أن رسد احلديث أعاله

 .( )خلٌل كثري (الثقة زيد بن وهب راوي احلديث أعاله

زيد : ؛ قال..السنن الثابتة لكن تعقبه الذهبي بأن هذه وساوس ل تردّ 

ما كان من  ّل ، إومتفق عىل االحتجاج بهة التابعني وثقاهتم، بن وهب من أجلّ ا

ومل يصب  يف حديثه خلل كثري،: يعقوب الفسوي؛ فإّنه قال يف تارخيه

ولو فتحنا فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما ُسبق إليه،  ؛...الفسوي

، وزيد ...بالوهم الفاسد السنن الثابتةكثريًا من هذه الوساوس علينا، لرددنا 

 .(4)سيد جليل القدر، هاجر إىل النبي، فقبض وزيد يف الطريق

 !من أين سيخرج الدجال؟

حدثنا زهري بن حرب، حدثنا الوليد بن : قاليف صحيحه أخرج مسلم 

مسلم، حدثني عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، حدثني حييى بن جابر الطائي، 

عبد الرمحن بن جبري، عن أبيه جبري بن نفري، أنه سمع النواس بن  حدثني

                                                 
 .الرسالة، بريوت. 71 : ، و46 :  ( أكرم ضياء العمري: ت)املعرفة والتاريخ للفسوي  (5)

من هذا الكتاب، بحذف اسم عثامن، لكن جاء  46 : وننبه أن هناك من حرف احلديث يف صفحة

 .كاماًل دون حذف كام رسدناه أعاله. 71 احلديث بعد صفحتني يف نفس الكتاب، أي  يف صفحة 

( دار املعرفة. 4145: ، رقم517:  يف كتابه ميزان العتدال للذهبي )أن الذهبي يدل عىل ذلك 

 . رسده عن كتاب البدء والتاريخ كاماًل دون حذف

 .الرسالة، بريوت. 46 :  ( أكرم ضياء العمري: ت)املعرفة والتاريخ للفسوي  ( )

 .املعرفة، بريوت دار. 4145: ، رقم517:  ( عل البجاوي) ميزان العتدال للذهبي  (4)
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طريق ) إن ه خارج َخلَّة»: ذكر رسول اهلل الدجال فقال: ، قال...سمعان الكاليب

 . (5)« بي الشام والعراق (من الرمل

وقد مىض أّن الكوفة رملة محراء، وهي كام ل خيفى احلد  .إسناده صحيح:أقول

 ..يشهد لذلك،   والشامالفاصل بني العرا

 ؛ قرية يف سواد الكوفةمن كوثىخيرج الدجال 

معمر، عن حممد بن شبيب،  أخربنا: قال (هـ55 )وأخرج عبد الرزا  

!. قال يل عبد اهلل بن عمرو بن العاص ممن أنت؟: قال عن العريان بن اهليثم

: قال: نعم: فقلت! تعرف كوثى؟: فقال. من أهل العرا  أو الكوفة: فقلت

 .( ) «منها خيرج الدجال»

 ..؛ يشهد له..رجاله ثقات، إسناده صحيح: قلت

عن  ،أبو معاوية: قال( هـ41 )ما أخرجه اإلمام ابن أيب شيبة 

قال عبد اهلل بن عمرو بن : قال األعمش، عن أيب قيس، عن اهليثم بن األسود

  .(4)«خيرج الدجال من أرض يقال هلا كوثى»: العاص

 . رجاله ثقات، حإسناده صحي: قلت

: الفتن قالكتابه يف ( هـ6  )وأخرج اإلمام نعيم بن محاد املروزي 

: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب املقدام، عن زيد بن وهب، عن عبد اهلل، قال

 .(3)«الدجال خيرج من كوثى»

يف سواد الكوفة، فيها ولد ونشأ أبونا ببابل قرية : الكوثىو .إسناده صحيح :قلت 

                                                 
 .447 : رقم. 11  : 3صحيح مسلم  (5)

 .4 16 : ، رقم441: 55(حبيب األعظمي: ت)ملحق مصنف عبد الرزا    ( )

 .مكتبة الرشد الرياض .47155: ، رقم344: 7( كامل احلوت: ت)مصنف ابن أيب شيبة  (4)

 .قاهرةمكتبة التوحيد، ال. 5111: ، رقم145:  (سمري الزهريي: ت)الفتن  (3)
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التفسري وغريه من أهل حممد بن إسحا  م صلوات اهلل عليه، جزم بذلك اإلمام إبراهي

  .والسريةوالبلدان  التاريخ و

 أهل الكوفة أسعد الناس باملهدي: حديث عبد اهلل بن عمرو

أخربنا : قال (ثقة خ م)أخربنا الفضل بن دكني : قال: أخرج ابن سعد قال

عن سامل ابن أيب  (ثقة خ م)امر الدهنيعن ع (بن يونس السبيعي ثقة خ م)إرسائيل

إن  أسعد الناس باملهدي »: قال (بن العاص)عن عبد اهلل بن عمرو  (ثقة خ م)اجلعد

 .  (5)«أهل الكوفة

 . إسناده صحيح عىل رشط الشيخني دون كالم، وله طر  أخرى: قلت

مة، بني وهو نّص ظاهر يف أّن مقامه عجل اهلل تعاىل فرجه املقّدس يف الكوفة املعظّ 

م وأّّن ظهور قوّي يف فضل أهل الكوفة عىل العاملني ؛  بل يف احلديث  .أهلها باركهم اهلل

عليهم هذه النعمة العظيمة يف أن تعاىل أنعم اهلل ملا  ّل وإن؛ ون مرضيوراضمصطفون جمتبون 

 .يكونوا أسعد خلقه سبحانه باملهدي صلوات اهلل عليه

، من الكوفة بخروج مولنا املهدي صلوات اهلل عليه ام يتعلقنشري إىل أّن البسط فيو

 ،كربى مباحثهب تذكرياً هم مطالبه، ومنهجًة أل؛ فام رسدناه كان .. ل حيتمله ما نحن فيه

 ..ّمهات مسائله، فتنّبهفهرسًة ألو

  

                                                 
 .دار صادر، بريوت. 51: 4(  إحسان عّباس)طبقات ابن سعد  (5)
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 فضل فرات الكوفة

حدثنا : ، قال(ثقة خ م)أخربنا الفضل بن دكني: قال: أخرج ابن سعد قال

بن )، عن خيثمة (اإلمام الثقة خ م)، عن األعمش (ثوري اإلمام الثقة خ مال)سفيان 

ينزل يف  ال  ما من يوم إ»: ، قال(الصحايب)عن عبد اهلل بن عمرو (عبد الرمحن ثقة خ م

 .(5)«فراتكم هذا مثاقيل من بركة اجلنة

إىل سيدنا  وله حكم املرفوع. إسناده صحيح عىل رشط الشيخني دون كالم: قلت

 :؛ منها..واألخبار كثرية ل يسعنا استقصاؤها. ؛ لستحالته دون وحي ونبّي اهلل رسول

 العجوة واحلجر والفرات من اجلنة: حديث أيب هريرة

أخربنا القايض أبو عمر القاسم بن جعفر بن : قال اخلطيب يف تارخيه

تّل حدثنا عبد الرمحن بن أمحد اخل: قال (ثقة أمني)عبد الواحد اهلاشمي بالبرصة 

اإلمام الثقة )حدثني عبد اهلل بن حممد بن عل البلخي : قال  (ثقة أمني عارف حافظ)

حدثنا أبو : قال  (بن وزير الثقة احلافظ خ)حدثنا حممد بن أبان: قال (حافظ بلخ

عن أبيه   (ثقة صالح)عن احلسن بن سامل بن أيب اجلعد  (حممد بن خازم ثقة خ م)معاوية

 : قال رسول اهلل: رة قالعن أيب هري (ثقة خ م)

صنف مبارك )ثالثة أشياء، غرس العجوة  ال  ليس يف األرض من اجلنة إ»

تنزل يف الفرات كل يوم من بركة اجلنة،  (، وهو وزنمجع أوقية)وأواق ( من التمر

 .( )«(احلجر األسعد عظمه اهلل)=واحلجر

عياّنا، دونام ؛ لظهور أ..إسناده حسن صحيح، واحلرص هبذه الثالثة إضايف: قلت

 .الذي هو روضة من رياض اجلنة دون ريب، فال تغفل خفيت حقيقته كقرب النبي

                                                 
 .دار صادر، بريوت. 51: 4(  إحسان عّباس)طبقات ابن سعد  (5)

 .الغرب اإلسالمي، بريوت.  1: رقم .441: 5(بشار عواد)تاريخ بغداد   ( )
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 فضل مسجد الكوفة

 أفضل من املسجد األقىص هالصالة في: حديث عيل

إمام سني )حدثنا وكيع : يف مصنفه قال (هـ41 )أخرج اإلمام ابن أيب شيبة 

، عن (مام سني كبري ثقة بإمجاعهم، خ مالثوري، إ)، عن سفيان (كبري ثقة بإمجاعهم، خ م

بن جوين العرين، )، عن حّبة (ثابت بن هرمز الكويف، ثقة باتفا  أهل السنة)أيب املقدام 

إين اشرتيت بعريًا : جاء رجل إىل عّل، فقال: ، قال(5) (، ضعفه البعض دون دليلثقة

 !.وجتهزت، أريد بيت املقدس؟

املسجد، يعني مسجد الكوفة، فام بع بعريك، وصل يف هذا »: فقال علّ 

منه، ولقد نقص مم ا  إلَّ  من مسجد بعد مسجد احلرام، ومسجد املدينة أحب  

َس مخسامئة ذراع  .( )«يعني مسجد الكوفة« ُاس 

 صحايب، رضوان اهلل عليه بل صحيح بناء عىل كون حبة  ،حسن إسناده جيد: قلت

، ما يدل عىل هذا النقص وأّنه حمبوب يف صحيحة احلسن بن وسيأيت يف أخبارنا الشيعّية

 ..؛ يشهد لهفانتظر ، حدث بسبب طوفان نوح صلوات اهلل عليه

 حديث عائشة يف فضل مسجد كوفان

حدثنا الوليد بن : يف تارخيه قال (هـ74 )أخرج اإلمام ابن أيب خيثمة

، عن أيب (السبيعي ثقة خ م)حدثنا إرسائيل : ، قال(ثقة احتج به مسلم)شجاع 

: ، قال(ثقة احتج به البخاري)، عن عثامن بن املغرية (السبيعي ثقة إمام خ م)ا  إسح

فأتته امرأة تستفتيه فحدثته أّّنا  (إمام ثقة خ م)كنت جالسًا مع سامل بن أيب اجلعد 

                                                 
 .لقد ذكر أّن له رؤية؛ ف..وثقه أمحد والعجل، جزم بعض كبار أهل السنة أّنه من الصحابة  (5)

  .النظامية، اهلند. 1 4: ، رقم574:  انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب لبن حجر 

 . الرشد، الرياض. 7144: ، رقم534:  ( كامل يوسف احلوت: ت)مصنف ابن أيب شيبة  ( )
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ما من مسجد أصيل فيه أربع »: قالت عائشة:  رأس عائشة، قالتكنت تفّل 

 .(5)«من مسجد كوفان ركعات أحب إل  

 ..أيضاً  ثقات، يشهد لهإىل قائله رجاله : تقل

 حديث كعب يف فضل مسجد الكوفة

الكوسج، ثقة بإمجاع )حدثنا إسحا  بن منصور : أخرج ابن أيب شيبة قال

ثقة ل بأس به، )، عن إبراهيم بن مهاجر (السبيعي، ثقة بإمجاع خ م)، ثنا إرسائيل (خ م

، عن (اإلمام الفقيه الثقة النخعي، خ م)، عن إبراهيم (احتج به مسلم، وهناك من لينه

لقيني كعب ببيت : ، قال(اإلمام الثقة الفقيه، األسود بن يزيد النخعي، خ م)األسود 

 .من مسجد الكوفة: فقلت!. من أين؟: املقدس فقال

ن أكون جئت من حيث جئت، أحب إل من أن أتصدق لئ»: فقال كعب

ه أوسط األرض حلف أن   ، ثم  «بألف دينار، أضع كل دينار منها يف يد مسكي

 .( )«كقعر الطست

؛  وجهان« أوسط األرض»: قولهيف و .رجاله إىل كعب ثقات عىل رشط مسلم: قلت

قد روى أهل فهو أوسط هلذا العتبار؛ و عن األرض، هبعدمن السامء و هباعتبار قرب: األول

أّّنا يف : الثاينوجه هذا التفسري يف رواية أخرى عن كعب لكن يف بيت املقدس، والالسنة 

 .، فتأملوجهنيول منافاة بني ال. األرضوسط 

 الصالة يف مسجد الكوفة أحب  من بيت املقدس حديث أيب ذر 

 عن أيب العميس، (إمام ثقة خ م)حدثنا وكيع : أخرجه ابن أيب شيبة قال

ن أيب ، ع(املرادي، ثقة خ م)، عن عمرو بن مرة (عتبة بن عبد اهلل املسعودي، ثقة خ م)

                                                 
 .الفارو ، القاهرة. 4141: ، رقم466:  ( صالح هالل: ت)تاريخ ابن أيب خيثمة  (5)

 . الرشد، الرياض. 7147: ، رقم534:  ( كامل يوسف احلوت: ت)نف ابن أيب شيبةمص  ( )
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قال : ، قال(ثقة)، عن أخيه طليق بن قيس (عبد الرمحن بن قيس، ثقة م)صالح احلنفي

 يف من أن أصيل   إلَّ  أحبُّ  رملة محراء عىل ن أصيل  ئل»: رضوان اهلل عليه أبو ذر

 .(5)«بيت املقدس

قال اجلوهري  ؛..الكوفة« رملة محراء»: رضوان اهلل عليهوقوله  .إسناده صحيح: قلت

  .وعىل هذا بقية أهل اللغة. ( )وهبا سميت الكوفة، الرملة احلمراء: الكوفة: حاحيف الص

يف بيت املقدس الصالة  :بابحتت ابن أيب شيبة رسد هذا احلديث أضف إليه أّن 

 .ظاهر يف املقارنة بينهاموهو  .ومسجد الكوفة

 رضوان اهلل عليه حديث حذيفة

سعر، عن واصل، عن أيب حدثنا وكيع، عن م: أخرج ابن أيب شيبة قال

 ال  لو رست حتى ال يكون بيني وبي بيت املقدس إ»: وائل، عن حذيفة، قال

 .(4)«فرسخ، أو فرسخان، ما أتيته، أو ما أحببت أن آتيه

وقد روى مثله اإلمام عبد . دون كالم، إسناده صحيح عىل رشط الشيخني: قلت

 .الرزا  بإسناد صحيح عن ابن مسعود

 ناطق بأفضلية مسجد الكوفة عىل املسجد األقىص ؛ه يف هذا البابا رسدناموجمموع 

بع بعريك، وصل يف هذا املسجد، يعني »: أمري املؤمنني عّل سيام قول  عظمهام اهلل تعاىل؛

لئن أصيل  عىل رملة محراء أحبُّ إلَّ من أن »: رضوان اهلل عليه وقول حذيفة. «مسجد الكوفة

 ..«أصيل  يف بيت املقدس

املسجد األقىص يف  فإّنه يغلب عىل الظن أنّ  ّل جال ل يسمح بالبسط، وإوامل

« املسجد احلرام ومسجد املدينة واملسجد األقىص: لثالثة ال  ال تشد الرحال إ»: حديث

 .فتأمل جيداً أو يقصد به مسجد الكوفة؛ حمرف مسجد الكوفة؛ مدرج، أو 

                                                 
 . الرشد، الرياض. 7134: ، رقم534:  ( كامل يوسف احلوت: ت)مصنف ابن أيب شيبة  (5)

 . مادة كوف. 3 53: 3الصحاح للجوهري   ( )

 . ، الرياضالرشد. 7141: ، رقم534:  ( كامل يوسف احلوت: ت)مصنف ابن أيب شيبة  (4)
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 من مسجد الكوفة التنور عهد نوح رفا

إمام كبري من أهل )حدثنا أيب : ابن أيب حاتم يف التفسري قال أخرج اإلمام

، ثنا (الغداين، أمجع أهل السنة عىل عدالته)، ثنا عبد اهلل بن رجاء (السنة، ثقة بإمجاع

ل بأس : بن كيسان، قال أبو الصباح البزار)، عن مسلم (بن يونس السبيعي، ثقة خ م)إرسائيل 

 (مطهر من الرجس تطهريا الباقر) عن حممد بن عل، (به، وضعفه األكثر بضعف احلفظ

 . «فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة»: قال

وروي عن حذيفة والشعبي وجماهد نحو ذلك وقد روي : قال أبو حاتم

 .(5) عن عّل بن أيب طالب

 . .؛ سيام مع الشواهد..إسناده صالح: قلت

وأخرج ابن املنذر : لدر املنثور قالذكرها اإلمام السيوطي يف اوالشواهد 

فار التنور »: وابن أيب حاتم وأبو الشيخ عن عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال

 .«من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة

عن  (هـ444اإلمام احلافظ الثقة عبد اهلل بن حممد األصفهاين )وأخرج أبو الشيخ 

: قال (ه بعض أهل السنة، وضعفه آخرون دون دليلصاحب أمري املؤمنني عل، وثق)حبة العريب 

!. إيّن أريد بيت املقدس ألصل فيه؟: ريض اهلل عنه فقال جاء رجل إىل علّ 

بع راحلتك، وكل زادك، وصل  يف هذا املسجد؛ فإن ه قد صىل  فيه »: فقال له عل

 .( )«يعني مسجد الكوفة« سبعون نبيًا، ومنه فار التنور

ن طريق الشعبي ريض اهلل عنه عن عل ريض اهلل وأخرج أبو الشيخ م

                                                 
 .مكتبة نزار، السعودّية. 51614: ، رقم6 1 : 4( أسعد الطيب: ت)تفسري ابن أيب حاتم   (5)

وتفسري اإلمام .  334: ، رقم344: يف متنه ارتباك، صححناه عن كنز العامل للمتقي اهلندي  ( )

 .روغريمها من املصاد. دار الوطن، الرياض. 4 3:  ( يارس غنيم: ت)هـ 364السمعاين 



 

 

 ما رواه أهل السنّة يف فضل الكوفة وأهلها...........................................   4 

 

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة أن مسجدكم هذا لرابع أربعة من »: عنه قال

املسجد احلرام  ال  مساجد املسلمي، ولركعتان فيه أحب  إل  من عرش فيام سواه، إ

بل ومسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم باملدينة، وإن  من جانبه األيمن مستق

 .«القبلة فار التنور

لقد نجر نوح : وأخرج أبو الشيخ عن السدي بن إسامعيل اهلمداين قال

سفينته يف وسط هذا املسجد، يعني مسجد الكوفة، وفار التنور من جانبه 

األيمن، وإّن الربية منه لعىل إثني عرش مياًل من حيث ما جنبه، ولصالة فيه 

مسجد احلرام ومسجد الرسول باملدينة، املسجدين  ّل أفضل من أربع يف غريه إ

 .(5)«وإن من جانبه األمني مستقبل القبلة فار التنور

: جازماً  (هـ347)مكي بن أيب طالب الكبري وقال املفرس اإلمام السني 

. فار املاء يف ناحية الكوفة: (هـ514إمام سني فقيه تابعي ثقة بإمجاعهم، )قال الشعبي

 .«فار التنور من مسجد الكوفة»: قالوعن عل ريض اهلل عنه، أّنه 

إمام مفرس ثقة جليل فقيه، عامل بالتفسري، من تالمذة ابن مسعود، )وقال زر بن حبيش 

فار التنور من هذه الزاوية، وأشار إىل زاوية مسجد الكوفة اليمني : (هـ65توىف 

 وكان زر يقصد إىل الصالة يف تلك الزاوية. من القبلة، التي عن يمني املصىل

 .( )من مسجد الكوفة

 

  

                                                 
 .دار الفكر، بريوت.  33: 3الدر املنثور للسيوطي  (5)

 .كّلية الرشيعة، جامعة الشارقة .4444: 1اهلداية إىل بلوغ النهاية   ( )
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 «يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفًا بغري حساب»: حديث النبي  

حدثني إسحا ، حدثنا روح بن : أخرج البخاري يف صحيحه قال

كنت قاعدًا : سمعت حصني بن عبد الرمحن، قال: عبادة، حدثنا شعبة، قال

عليه وسلم  أّن رسول اهلل صىل اهلل: عن ابن عباس: عند سعيد بن جبري، فقال

 .(5)«بغري حساب يدخل اجلنة من أمتي سبعون ألفاً »: قال

لن يدخل اجلنة بغري حساب من هذه األمة و .إسناده صحيح واملعنى متواتر: قلت

  .، فال تغفلبعد احلسابمن  ، وهذا ل ينايف دخول غريهمرضوان اهلل عليهم غري هؤلء

 (ظهر الكوفة)= من كربالءحيرشون السبعون ألفًا 

حدثنا معاوية، قال حدثنا األعمش، عن سالم : أخرج ابن أيب شيبة قال

بعرت شاة له فقال : قال، (عبيد أبو هريم، أو هرتم)أيب رشحبيل، عن أيب هرثمة

لقد أذكرين هذا البعر حديثًا سمعته من أمري املؤمنني ، يا جرداء: جلارية له

ثّم ، أخذ منه قبضة فشّمهاف ;بشجرة حتتها بعر غزلن ، فمرّ بكربالءوكنت معه 

 .( )«سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب هذا الظهرحيرش من »: قال

  .(3)ورجاله ثقات (4)رواه الطرباين: قال اهليثمي

وثقه ( وصحف هرثم أو هرتم)وأبو هرثمة ، إسناده صحيح، رجاله ثقات: قلت

وقال الذهبي يف كتابه ، طعن ترجم له اجلميع دون، اإلمامان ابن حبان واهليثمي وغريمها

 .األرض املرتفعة :أي ظهر الكوفة، والظهر« من هذا الظهر»:وقوله . (1)وّثق: امليزان

                                                 
 . دار طو  النجاة . 437: ، رقم511: 6صحيح البخاري  (5)

 .الرشد، الرياض .47446: ، رقم376: 7(  كامل يوسف احلوت: ت)مصنف ابن أيب شيبة ( )

 . محدي السلفي: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ت. 144: ، رقم47 : 56معجم الطرباين الكبري  (4)

 .مكتبة القديس، القاهرة. 54461: ، رقم43: 51( حسام القديس: ت)جممع الزوائد  (3)

 .دار املعرفة، لبنان.  4436: ، رقم574:  ميزان العتدال  (1)
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 م حيرشون من ملك عيل  شاهد للحديث، وفيه أن  

حدثنا : يف تاريخ أصبهان قال (هـ341)أخرجه أبو نعيم األصبهاين

، (بهاين إمام حافظ ثقة متقناألص)القايض أبو أمحد حممد بن أمحد بن إبراهيم 

ثنا إبراهيم بن عمر ، (إمام حافظ ثقة، ابن بطة)ثنا حممد بن حييى بن منده ، إمالء

ترجم له أبو حاتم يف اجلرح )ثنا حممد بن أبان العنربي  (بن حفص، إمام حافظ ثقة)

 شيخ)ثنا النرض بن منصور ، (والتعديل، وهو حمدث مشهور، روى عنه أجالء أهل السنة

عقبة بن )عن أيب اجلنوب ، (خيطىء، األكثر عىل أنه منكر احلديث: حمدث، وثقه ابن حبان وقال

بن أيب طالب ريض اهلل عنه ما  اشرتى علّ : ، قال(علقمة اليشكري، ضعيف احلديث

يا أمري : فقيل له .من دهاقني اخلورنق بني اخلورنق إىل احلرية بأربعني ألفاً 

 سمعت رسول إيّن ، صدقتم»: قال  .ل ينبت شيئاً  املؤمنني اشرتيت حجرا أصم

؛ ليبعثن اهلل عز وجل يوم القيامة من ..كوفان»: يقول، اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ظهره سبعي ألفاً كأن  وجوههم القمر، يدخلون اجلنة بال حساب عليهم وال 

 .(5)«فأحببت أن حيرشوا يف ملكي: قال، عذاب 

، حيرشون من ني ألفًا هم أرشف شيعة عّل واحلسني انبلج هبذا أّن السبع: قلت

عاصمة التشيع يف العاملني، وقد مىض يف حديث األخبية ما هو نص ( الكوفة)=كربالء 

 ..صحيح يف قدس الكوفة وجزئها كربالء

أوضحنا وسيأيت مزيد بيان لحقًا أّن كربالء تقع يف ظهر الكوفة، وهي جزء كام قد 

األرض املرتفعة؛ وهذا : والظهر. غرّي النجف ظهٌر للكوفة جزٌء منهامنها، بالضبط كام أّن 

؛ فالنجف مرتفعة عن الكوفة، وكربالء أكثر ..هو املوافق للوجدان ولقول أهل اجلغرافيا

 .     .ارتفاعًا من الثنني، وكلام أوغلنا إىل البرصة انخفضت األرض

 ..ومما يدل عىل أّن السبعني ألفا شيعة

 

                                                 
 .العلمية، بريوت  .533:  (كرسوي حسن: ت)تاريخ أصبهان   (5)
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 فيه داللة عىل أن  السبعي ألفًا شيعة: حديث رفاعة

حدثنا إسامعيل بن : يف مسنده قال (هـ35 )أخرج أمحد بن حنبل 

حدثنا هشام الدستوائي، عن حييى بن أيب كثري، عن هالل بن أيب : إبراهيم، قال

أقبلنا مع رسول اهلل حتى : ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة اجلهني، قال

فجعل رجال منّا يستأذنون إىل أهليهم فيأذن  -بقديد: أو قال-إذا كنّا بالكديد 

ما بال رجاٍل يكون شق »: هلم، فقام رسول اهلل فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم قال

وقد وعدين ريب ، ...الشجرة التي تيل رسول اهلل، أبغض إليهم من الشق اِخخر

تي سبعي ألفاً ال حساب عليهم  .«...عز وجل أن يدخل من أم 

. (5)...إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني: قال شعيب األرنؤوط: لتق

 . ( )ورجاله موثقون  - وعند ابن ماجة بعضه -رواه أمحد : وقال اهليثمي يف املجمع

حدثنا :حدثنا األوزاعي، قال: حدثنا أبو املغرية، قال: وقد أخرجه أمحد ثانية فقال

 . اهـ(4)عىل رشط الشيخني فيام جزم األرنؤوطوهو أيضًا .به مثله حييى بن أيب كثري

م شيعة حمبي موالي   تقريب داللته عىل أن 

تي سبعي ألفاً »: قول النبي كان ردًا عىل « وقد وعدين ريب أن يدخل من أم 

، احلديث أعاله  إذ؛ ..، ويف ذات الوقت هو برشى لشيعتهم وحمبيهممبغيض آل حممد

وأكثر . الذي قاله النبي يف غدير خم ن حديث الغديرم انمقطعوكذا حديث الثقلني، 

فانفضوا عنه بولية عّل وأهل البيت؛ األمة الصحابة علموا أّن نبّي احلكمة والرمحة سيويص 

 .حبيهم، وذمًا ملبغضيهموتركوه قائاًم بغضًا آلل حممد؛ فجاء احلديث بشارة مل

                                                 
 .مؤسسة الرسالة، حتقيق األرنؤوط. 51 54: ، رقم 51: 4 مسند أمحد  (5)

 .544: 5( اهليثمي)جممع الزوائد  ( )

 .54 54: ، رقم513: 4 ( األرنؤوط: ت)مسند أمحد  (4)
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 لكون السبعي ألفًا من شيعة عيل ثالثشاهد 

نا حممد بن عبيد : حدثنا عل بن سعيد الرازي قال: طرباين قالأخرج ال

نا عبد الكريم أبو يعفور، عن جابر، عن أيب الطفيل، عن عبد اهلل : املحاريب قال

ابييض : بن نجي، أن عليا، أتى يوم البرصة بذهب أو فضة فنكته وقالا

واصفري وغري غريي، غري أهل الشام غدا إذا ظهروا عليك، فشق قوله 

إن ك ستقدم عىل اهلل  يا عيل  »:  خليل قال إنّ »: فقال، ...اسذلك عىل النّ 

مجع عل  ، ثمّ «وشيعتك راضي مرضيي، ويقدم عليه عدوك غضاب مقمحي

 . (5)(انتكاس الرأس بسبب األغالل)= يده إىل عنقه يرهيم كيف اإلقامح

 .( )وهو ضعيف رواه الطرباين يف األوسط، وفيه جابر اجلعفي، : قال اهليثمي

وإّن  ؛ فجابر ..اجلعفي جابرحتى إسناده صحيح؛ فرجاله ثقات وموثقون بل : تقل

ضّعفه غري واحد، لكن ل قيمة لكّل تضعيفاهتم املتأخرة قبال توثيق جهابذهتم القدماء؛ 

ا ماله، إّنه العدل الريّض، ما له، إّنه العدل الريّض ومّد هب: كاإلمام رشيك بن عبد اهلل القائل

جابر اجلعفي وحمّمد : وكشعبة بن احلّجاج امللّقب بأمري املؤمنني يف احلديث، القائل. ( )صوته

وأكثر من ذلك قول اإلمام سفيان الثوري، وهو من . ( )بن إسحا  صدوقان يف احلديث

ل تنظروا إىل : شعبة بن احلّجاح وقال .( )ما رأيت أورع من جابر اجلعفي يف احلديث: تعرف

 .اهـ.( )املجانني الذين يقعون يف جابرهؤلء 

  .ومقمحون ؛ أي منـتكسة رؤوسهم بسبب أغالل جهنم، واإلقامح

                                                 
 .طار  احلسيني: ت. دار احلرمني القاهرة. 4443: ، رقم576: 3األوسط للطرباين  (5)

 .53734: ، رقم545: 4ع الزوائد جمم ( )

 .344:  علل اإلمام أمحد بن حنبل  (4)

 .53 : 4علل اإلمام أمحد بن حنبل (3)

 .77: 5اجلرح والتعديل أليب حاتم (1)

 .544: 5اجلرح والتعديل أليب حاتم (4)
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 شاهد رابع لكون السبعي ألفًا من شيعة عيل

أخربين : أخرجه اخلطيب البغدادي يف كتاب املتّفق بسند معترب، قال

، (به صدو املؤدب، ل بأس )احلسني بن حممد بن احلسن أخو أيب حممد اخلالل

ترجم له السهمي يف تاريخ جرجان )حدثني أبو صاد  أمحد بن حممد بن عمر الراسبي

ثقة حافظ فقيه إمام، اجلرجاين )، حدثنا أبو نعيم عبدامللك بن حممد بن عدي (دون طعن

، (شيخ البخاري، بن زكريا العابد الكويف، ثقة)، حدثنا أمحد بن حييى األودي(السرتابادي

عن عمرو  (الورا  ثقة حّجة بإمجاع، رمي بالتشيع ل يكذب، خ)يل بن أبانحدثنا إسامع

السعدي ثقة بإطال ، وثقه ابن حبان وترجم )بن حريث وكان ثقة، عن داود بن سليكا

، عن (إمام مسجد مغرية بن مقسم بالكوفةله البخاري وابن أيب حاتم وغريهم دون طعن، 

اجلنة من أمتي سبعون ألفاً بال  يدخل» : قال رسول اهلل: أنس بن مالك قال

 .(5)« هم شيعتك وأنت إمامهم»: ثّم التفت إىل عّل فقال« حساب

 ..إسناده جّيد صالح، وقد توبع الراسبي وغريه: قلت

القايض أبو جعفر حممد بن أخربنا : قال (هـ 364)بام أخرجه ابن املغازيل 

، (هـ334التاريخ دون طعن،  بن جعفر بن احلسن، ترجم له الذهبي يف)إسامعيل العلوي

ثقة )حدثنا أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عثامن املزين احلافظ امللقب بابن السقاء 

عيل بن احلسن بن ، حدثنا (ثقة) أبو عبد اهلل أمحد بن عيل الرازي، حدثنا (إمام

إسامعيل بن أبان ، حدثنا (ترجم له الذهبي واخلطيب، صاحب أدب ورواية) عبيد الرازي

 .( )، به مثله عمرو بن حريثعن  (الورا  ثقة ل يكذب، خ) األزدي

إسناده جّيد، واحلديث بإسناديه ل ينزل عن رتبة احلسن لغريه، بل الصحيح : أقول

 . وهناك طر  أخرى ل تسع خمترصنا فلتنظر. بمالحظة الشواهد اآلنفة

                                                 
 .عمرو بن حريث الكويف: ، ترمجة54:  ( اخلطيب البغدادي)املتفق واملفرت    (5)

 .تركي الوادعي: ت. دار اآلثار صنعاء  441:، رقم 417: 5ابن املغازيل  مناقب  ( )
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 يف حمبي أهل البيت حديث سي د الشهداء احلسي

األسـدي )حدثنا برش بن موسى : الطرباين قاللسني الكبري اإلمام اأخرج 

حـدثنا (اإلمـام عبـد اهلل بـن الـزبري، فـو  الوصـف، خ م)، حـدثنا احلميـدي (إمام حـافظ ثقـة

ثقـة بـإطال ، رمـي )، عن عبـد اهلل بـن رشيـك(إمام فو  الوصف، خ م)سفيان بن عيينة 

جم له البخاري وابن أيب حـاتم دون األسدي، وثقه ابن حبان وتر)عن برش بن غالب  (بالتشّيع

 : ، عن احلسني بن عل قال(طعن

من أحب نا للدنيا؛ فإن  صاحب الدنيا حيب ه الرب والفـاجر، ومـن أحب نـا هلل، »

 . (5)وأشار بالسبابة والوسطى« كـن ا نحن وهو يوم القيامة كهاتي

فاإلسناد، وهو . ( )رجاله ُوّثقوا عىل ضعف يف بعضهم فيام جزم اإلمام اهليثمي: قلت

 .أقل ما يقال، حسن معترب كام ل خيفى

: حدثنا احلميدي، قال: قال حدثنا برش بن موسى، قال: وأخرج العقيل يف الضعفاء

نبعث نحن وشيعتنا كهاتي » : قال حسني بن عل: حدثنا سفيان، عن عبد اهلل بن رشيك قال

 .(4) «وأشار بالسبابة والوسطى

فلقد وّثقه . جاله ثقات، لنّي ابن رشيك بالتشّيع، وهو مردودإسناده حسن، ر: أقول

وابن معني وابن خلفون، وأبو زرعة الرازي، وابن شاهني، ويعقوب بن حنبل أئّمة كأمحد 

ونفى عنه البأس النسائي والدارقطني، وترجم له البخاري وابن أيب ، بن سفيان الفسوي

ابن عيينة؛ قال احلافظ ابن حجر يف حاتم دون طعن، روى عنه الثقات بعضهم أئّمة ك

 .أفرط اجلوزجاين فكذبه، صدو  يتشيع: التقريب

ويرّده أّن . برش بن غالب جمهول: وأنّبه إىل أّن بعض أهل اجلهل رّد احلديث بقوله

ليس من التابعني، وهذا  هو تلميذ للزهريوإّنام برش بن غالب املجهول ليس من التابعني، 

                                                 
 .4 5: 4( الطرباين)املعجم الكبري   (5)

 .65 : 51جممع الزوائد   ( )

 .44 :  ضعفاء العقيل  (4)
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مولنا يروي عن  إذ الذي ؛..الشهداء احلسني لتفاوت الطبقة يستحيل أن يروي عن سيد

هو تابعي غريه، فر  بينهام   ابن حبان والبخاري وابن أيب حاتم،جزم فيام  ،سيد الشهداء 

 .  (5)األزدي وغريه، وبه جزم احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان

 «شيعتنا خلقوا من طينتنا»: حديث احلسي

حدثنا أبو احلسني : قال( هـ465)ابن املقرىء الكبري  السنّيأخرج اإلمام 

ابن رداء، ثقة، وثقه الذهبي )=عل بن إسحا  بن ردي القايض قايض طربية بطربية 

، البرصّي بن عل بن نرصاجلهضمّي )، ثنا عل بن نرص البرصي (ابن املقرىءتوثيق عالوة عىل 

، (خ م بإمجاع أهل السنة،  فو  الوصفة ثقإمام )، ثنا عبد الرزا (ثقة حافظ ثبت، مالصغري، 

فو  ثقة إمام )، عن الزهري (خ م بإمجاع أهل السنة  فو  الوصفثقة إمام )أخربنا معمر 

السجاد، مطهر من الرجس )، عن عل بن احلسني (خ مبإمجاع أهل السنة، الوصف 

أي )رفعه : لقا (السبط، مذبوح كربالء صلوات اهلل عليه، خ م)، عن أبيه (خ م، تطهرياً 

إن  اهلل عز وجل خلق علي ي، وخلق طيننا منها، وخلق »: قال (عن النبيأسنده 

طينة حمبينا منها، وخلق سجي، وخلق طينة مبغضينا منها، فأرواح حمبينا تتوق 

هكذا حدثناه عل . «إَل ما خلقت منه، وأرواح مبغضينا تتوق إَل ما خلقت منه

والظرفاء من أهل الشام رمحه اهلل،  أحد الثقاتوكان ، (عل بن رداء)=بن ردي 

 .( ) وعل بن نرص ذكر أّنه شيخ برصي قدم عليهم

أخربنا أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء بن ايب : وأخرجه ابن عساكر قال

أنا أبو الفتح منصور بن احلسني بن عل بن القاسم بن رواد ( ثقة)منصور

                                                 
اجلرح . 5614: ، رقم44: 3وانظر ثقات ابن حبان . 514- 51: ، رقم4 :  لسان امليزان  (5)

 . 5745: ، رقم65:  تاريخ البخاري الكبري . 5443: رقم ،444:  والتعديل 

 .   سمع احلسني، روى عنه عبد اهلل بن رشيك: كلهم قالوا: أقول

 .مكتبة الرشد، الرياض. 5513: ، رقم414(: عادل بن سعد)معجم بن املقرىء   ( )
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: ، وزاد...به مثله بن املقرىءنا أبو بكر ، (ثقة)وأبو طاهر بن حممود ( ثقة)الكاتب

والظرفاء من  أحد الثقاتهكذا حدثناه عّل بن رداء، وكان : قال ابن املقرىء

 .(5) قدر عظيم، وعل بن نرص ذكر أّنه شيخ برصي له رمحه اهللأهل الشام 

، برته أهل النصب؛ قدر عظيم: ولفظ. إسناده صحيح دون أدنى كالم: قلت

سناد، بفرية أّن عل بن نرص البرصي، ليس هو اجلهضمي الثقة املجمع عليه، للتشكيك باإل

 ..وإّنام غريه، وهذا لعب املكشوف

اسمه عل بن نرص  -يف هذه الطبقة -عدم وجود راو، يدّل عىل هذا بنحو اجلزم

عّل بن نرص، البرصي : راو واحد هو ّل البرصي يف كل كتب أهل السنة القديمة واحلديثة، إ

. وكالمها حافظ ثقة (عل بن نرص بن عل بن نرص البرصي اجلهضمي)جلهضمي، احلفيد واجلدا

وعىل تقدير املغايرة فعّل بن نرص البرصي، ذو قدر عظيم، ويكفي هذا لتعديله، وتصحيح 

 ..يشهد له .مروياته، سيام أّنه مل يطعن بيشء، فاحفظ

 جابر بن عبد اهلل األنصاريحديث 

 (علّيك ثقة)حدثنا عل بن سعيد الرازي :  األوسط قالأخرج الطرباين يف

شيخ موثق، روى عنه مجاعة من الثقات مل يطعن )نا حرب بن حسن الطحان: قال

ل بأس به، ترجم : وقال ابن عدي، وثقه ابن حبان)نا حنان بن سدير الصرييف: قال (بيشء

ترمجوا )نا سديف املكي :قال (من شيوخ الشيعة: لكن قال البعض، له اجلميع من دون طعن

 نا حممد بن عل بن احلسني: قال (له دون طعن لكن قال العقيل من الغالة يف الرفض

نا جابر بن عبد اهلل : ، وما رأيت حممديا قط يعدله قال(الباقر مطهر من الرجس)

 : خطبنا رسول اهلل فسمعته وهو يقول: األنصاري قال

: فقلت«  ًه اهلل يوم القيامة يوديااس من أبغضنا أهل البيت حرشا الن  أي  »

                                                 
 .عمرو العمروي. 11 : 35تاريخ دمشق    (5)
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ا ه مسلم، أي  وإن صام وصىل، وزعم أن  »: قال!. يا رسول اهلل، وإن صام وصىّل؟

الناس، احتجر بذلك من سفك دمه، وأن يؤدي اجلزية عن يد وهم صاغرون، 

 .(5) «لعيل  وشيعتهمثل ل أمتي يف الطي، فمر  يب أصحاب الرايات، فاستغفرت 

أخرجه الطرباين يف األوسط ويف : إشارة إىل حسن إسناده قال السيوطي

فحدثه أيب  (الصاد  )فدخلت مع أيب عىل جعفر بن حممد : آخره قال حنان

 .( )ما كنت أرى أّن أيب حّدَث هبذا احلديث : هبذا احلديث فقال جعفر

فال يرد الطعن بسديف ، إسناده حسن، فحنان سمعه من الصاد  مبارشة: قلت

 ..ومل نجد هذه الزيادة يف املطبوع فلعلها ممّـا برتت طمسًا لفضائل آل حممدفاحفظ، 

اإلمام )عن سعيد بن جبري فلقد أخرج أهل السنة بأسانيدهم الصحيحة 

ما يل ل أسمع  يا سعيد: فقال، كنا عند ابن عباس بعرفة : قال(الفقيه الثقة خ م 

: باس من فسطاطه؛ فقالفخرج ابن ع.خيافون معاوية: فقلت!. الناس يلبون؟

اللهم  العنهم فقد تركوا السنة من لبيك اللهم لبيك وإْن رغم أنف معاوية؛ 

  .بغض عيل  

صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه : أخرجه البيهقي واحلاكم وقال

 . (4)الذهبي

..رعاية بمخترص املقام، نكتفي هبذا القدر من مرويات أهل السنة: قلت

                                                 
 .مكتبة ابن تيمية، القاهرة . 311: ، رقم55 : 3( عوض: ت)املعجم األوسط للطرباين   (5)

 .دار الكتب العلمية، بريوت. 475: 5( صالح عويضة: ت)اللئاىلء املصنوعة  ( )

العلميّة، . 5714: ، رقم444: 5( مصطفى عبد القادر عطا: ت)مستدرك احلاكم وتلخيصه  (4)

العلمية، . 4337: ، رقم564: 1( حممد عبال قادر عطا: ت)وانظر لزاما سنن البيهقي  .بريوت

 .وإسناده صحيح كإسناد احلاكم .بريوت
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ونجفها  وأهلها وفراهتا ارتأينا أن نوثق ما خّرجناه عن أهل السنة يف فضائل الكوفة

، ابتغاء عموم الفائدة؛ إذ ل بام أخرجناه نحن الشيعة يف أصولنا احلديثية املعتمدةوكربالئها،  

 . وانتبه ، فاحفظهل البيتيرويه الغري ما مل يكن ممىض عن أفيام حجّية 

 قصمه اهلل ال  ، ما أرادها جبار بسوء إعيلالكوفة حرم 

عن عل بن  ،عن أمحد بن حممد ،عدة من أصحابناأخرج الكليني عن 

سمعت أبا عبد اهلل  :عن حسان بن مهران قال ،عن سيف بن عمرية ،احلكم

واملدينة  ،ة حرم اهللمك:قال أمري املؤمني صلوات اهلل عليه» :عليه السالم يقول

 ال  حرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، والكوفة حرمي، ال يريدها جبار بحادثة إ

 .(5)«قصمه اهلل

 ..يشهد له .بني األعالم إسناده صحيح دون كالم: قلت

شيخ الطائفة ) حدثنا حممد بن حممد: ما أخرجه الطويس يف األمايل قال

من مشايخ ) ربين أبو احلسن عل بن حممد الكاتب، قال أخ(املفيد، ل يسأل عن مثله

، قال أخربين احلسن بن عل بن عبد (العتامداملفيد واملرتىض، أكثرا عنه بام يفيد 

، قال (ثقة) قال حدثنا أبو إسحا  إبراهيم ابن حممد الثقفي (يعترب حديثه) الكريم

نا مصعب بن ، قال حدث(من أصحاب الصاد  يعترب به) حدثنا إبراهيم بن ميمون

، عن األصبغ بن (ثقة) ، عن سعد بن طريف(من أصحاب الصاد ، يعترب به) سالم

، قال كان أمري املؤمنني عل بن أيب طالب عليه السالم (ثقة ل يسأل عن مثله) نباتة

يصل عند األسطوانة السابعة من باب الفيل، إذ أقبل عليه رجل عليه بردان 

بيض اللحية، فلام سلم أمري املؤمنني عليه أخرضان وله عقيصتان سوداوان، أ

                                                 
  .باب حرمة املدينة. 144: 3الكايف   (5)
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. السالم من صالته أكب عليه، فقبل رأسه، ثم أخذ بيده فأخرجه من باب كندة

قال فخرجنا مرسعني خلفهام ومل نأمن عليه، فاستقبلنا عليه السالم يف 

 .، فقال ما لكم فقلنا مل نأمن عليك هذا الفارسجازسوج كندة، قد أقبل راجعاً 

 . (5)قلنا بىل. أخي اخلرض، أ مل تروا حيث أكب علي فقال هذا  

قصمه  ال  ك يف مدرة ال يريدها جبار بسوء إه قد قال ل إن  إن  »: فقال

 .( )فخرجت معه ألشيعه ألنه أراد الظهر «اهلل، واحذر الناس

 .املدرة بالتحريك، البلدةو .، سقناه شاهدا لالعتضاد والعتبارإسناده معترب :قلت

يضيق أمري املؤمنني ولنا اخلرض ملسيدنا تكليم هذا ويف معتربة يف أخرى خبار وهناك أ

 .ا عنهامقامن

 ، من فضلها اإلمتام يف مسجدهاالكوفة حرم عيل

حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن : أخرج الصدو  يف اخلصال قال

سن حدثني احل: حدثنا حممد ابن احلسن الصفار قال: الوليد ريض اهلل عنه قال

بن عل بن النعامن، عن أيب عبد اهلل الربقي عن عل بن مهزيار، وأيب عل بن ا

من خمزون علم »: عن محاد بن عيسى، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال، راشد

وحرم رسوله صىل اهلل ، حرم اهلل عز وجل: اهلل عز وجل اإلمتام يف أربعة مواطن

الم، وحرم احلسي بن عيل عليهام عليه وآله، وحرم أمري املؤمني عليه الس

 .(4)«السالم

المتام يف إسناده صحيح بإتفا  أصحابنا رضوان اهلل عليهم، واملقصود : قلت

 ..  ، يدل عليهالثالثة عالوة عىل حائر احلسني مساجدها 

                                                 
 .املجلس الثاين. 74: ، رقم 1: أمايل الطويس  (5)

 .املجلس الثاين. 74: ، رقم 1: أمايل الطويس  ( )

 . باب األربعة.  1 : اخلصال للصدو   (4)
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عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني ما رواه الكليني عن 

، عن إسامعيل بن جابر، عن عبد احلميد خادم بن سعيد، عن عبد امللك القميا

تتم الصالة يف أربعة »: إسامعيل بن جعفر عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

ومسجد الكوفة،  ،ومسجد الرسول صىل اهلل عليه وآلهاملسجد احلرام، : مواطن

 .(5)«وحرم احلسي عليه السالم

 يشهد له  اع، ول عربة بالشاذ، بل اإلمجصحيح معترب، منجرب بفتاوى املشهور: قلت

عن حممد بن ، عن حممد بن احلسني، ما رواه الكليني عن حممد بن حييى

 . ( )سنان، عن إسحا  بن حريز، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل مثله

؛ وحممد بن سنان ثقة عىل األظهر رواته ثقات وموثقون، إسناده صحيح: قلت

الء الثقات أحيانًا، فهو ضعيف يف خصوص هذا الفرض وإّنام نقم عليه خمالفته أج .األقوى

 .لو سلمناه، ل مطلقاً 

من أّن جل علامئنا كاملفيد والطويس والعالمة رضوان اهلل عليهم : وما يقال

، جهٌل بظريف ما ..اضطربوا فتنافت كلامت الواحد منهم يف حاله بني الوثيق والتضعيف

إّنام هو عندهم ثقة إىل احلد الذي ل خيالف فيه عندهم رضوان اهلل عليهم من علوم النقد، و

 ..فاغتنم هذا فلقد زلت فيه بعض األقدامفال،  ّل وإخالف  فهو لني،  كبار الثقات، فإنْ 

 !!معنى احلرم؟

 . ما جيب تعظيمه وال جيوز انتهاك حرمته: هو احلرم

املتيقن من  ؛ اجلامع..يف رشعنا املبني التعظيم والنتهاك عىل مراتبنشري إىل أّن 

غريه مما ل يسعنا بل  ،حسب النص أعاله كربالءحائر تعظيم مكة واملدينة والكوفة وكذا 

عىل هذا فتوى مشهور هذه املواضع الرشيفة، و، هو التخيري بني القرص والتامم يف رسده

 ..فقهائنا األعظم قدياًم وحديثًا، ول عربة بالشاذ

                                                 
  .176: 3الكايف   (5)

 . 176: 3الكايف   ( )
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 نبياءواأل آدم ونوحوومسجدها  الكوفةتاريخ 

عن هشام  ،عن ابن حمبوب ،عن أبيه ،عل بن إبراهيمأخرج الكليني عن 

كنت عند أيب عبد اهلل عليه السالم  :عن املفضل بن عمر قال ،اخلراساين

هاهنا صلب » :فلام انتهينا إىل الكناسة قال ،ام قدم عىل أيب العباسبالكوفة أيّ 

  الزياتني وهو آخر الرساجني مىض حتى انتهى إىل طا ثمّ  .«ي زيد رمحه اهللعم  

هذا املوضع كان مسجد الكوفة األول الذي خطه آدم  فإن   ؛انزل» :فنزل وقال

  .(5)«عليه السالم وأنا أكره أن أدخله راكباً 

أما أول ذلك الطوفان » :قال !.؟فمن غريه عن خطته :قلت :قال

بعد زياد  ثم غريه، ثم غريه أصحاب كرسى ونعامن ،يف زمن نوح عليه السالم

وكانت الكوفة ومسجدها يف زمن نوح عليه  :فقلت .«بن أيب سفيانا

نعم يا مفضل وكان منزل نوح وقومه يف قرية عىل » :فقال يل !.؟السالم

 ،نجارا كان نوح عليه السالم رجالً ، وا ييل غريب الكوفةمنزل من الفرات مم  

من عمل سفينة جتري  ونوح عليه السالم أول ،وانتجبه فجعله اهلل عزوجل نبياً 

 مخسني عاماً  ّل ولبث نوح عليه السالم يف قومه ألف سنة إ، ..عىل ظهر املاء

فلام رأى ذلك منهم دعا  ،ن به ويسخرون منهجل فيهزؤويدعوهم إىل اهلل عزو

ارًا  :عليهم فقال بِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديَّ إِن َتَذْرُهْم  إِنََّك  *َوَقاَل ُنوٌح رَّ

اراً  فأوحى اهلل عز و جل إَل نوح أن اصنع  ( )ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إاِلَّ َفاِجرًا َكفَّ

فأتى  ،الكوفة بيده فعمل نوح سفينة يف مسجد ،سفينة وأوسعها وعجل عملها

                                                 
 . باب موضع مسجد الكوفة. 61 : 6الكايف   (5)

أّن مسجد : ما يشهد هلذا؛ ففيه تقدم فيام رواه أهل السنة بإسناد جّيد عن مولنا علّ : قلت  ( )

 . الكوفة األّول، أي قبل طوفان نوح، كان أكرب من هذا بخمسامئة ذراع
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  .«باخلشب من بعد حتى فرغ منها

عند زوال  السالم حديث أيب عبد اهلل عليه قال املفضل ثم انقطع

ثم انرصف من  ،الشمس فقام أبو عبد اهلل عليه السالم فصىل الظهر والعرص

فالتفت عن يساره و أشار بيده إىل موضع دار الداريني وهو موضع  ،املسجد

وهاهنا نصبت أصنام  ،يا مفضل»: دار ابن حكيم وذاك فرات اليوم فقال يل

ثم مىض حتى ركب دابته فقلت  «قوم نوح عليه السالم يغوث ويعوق و نرسا

يف »: قال !.؟جعلت فداك يف كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها

 .«ثامني سنة»:قال !.؟وكم الدورين :قلت .«دورين

كال واهللي كيف » فقال ، العامة يقولون عملها يف مخسامئة عام فإنّ : قلت

 .!؟(5)َوَوْحيِنا: واهللي يقول

َفَأْوَحْينَا إَِلْيِه َأِن اْصنَِع :عن قول اهللي تعاىل فأخربين: قلت: قال املفضل

فأين كان موضعه وكيف كان فقال  اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا َفإَِذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّورُ 

  .«كان التنور يف بيت عجوز مؤمنة يف دبر قبلة ميمنة املسجد»

وكان بدو : ثم قلت له، الفيل اليومفإن ذلك موضع زاوية باب : قلت له

  !.؟خروج املاء من ذلك التنور

نعم إن  اهللَّ تعاَل أحب أن يري قوم نوح آية ثم إن اهللَّ تعاَل »: فقال 

 هن فيضاً والعيون كل   ،وفاض الفرات فيضاً  ،أرسل عليهم املطر يفيض فيضاً 

 .«تعاَل وأنجى نوحا ومن معه يف السفينة فغرقهم اهللَّ 

                                                 
فأوحى اهلل »: يف صدر احلديث أعالهيدل عليه قوله . أي بأمرنا لك بالعجلة: ووحينا  (5)

الوحا الوحا أي : هو مشتق من: وقيل. «عزوجل إَل نوح أن اصنع سفينة وأوسعها وعجل عملها

 !!. ول منافاة بني القولني، فالحظ. العجل العجل، ول بأس به
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 !.؟كم لبث نوح يف السفينة حتى نضب املاء وخرجوا منها: لت لهفق

ثم  ،وطافت بالبيت أسبوعاً  ،لبثوا فيها سبعة أيام ولياليها»: فقال

 !.؟مسجد الكوفة قديم إنّ : فقلت له« استوت عىل اجلودي وهو فرات الكوفة

ولقد  ، األنبياء صلوات اهللَّ عليهم أعمعينعم وهو مصىل  » :فقال

فيه رسول اهللَّ صىل  اهلل عليه وآله وسل م حي أرسي به إَل السامء، فقال له  صىل  

الم الم ومصىل  يا حممد إن  : جربئيل عليه الس  هذا مسجد أبيك آدم عليه الس 

الم جربئيل عليه  فانزل فصل فيه، فنزل فصىل فيه، ثم إن   ،األنبياء عليهم الس 

الم عرج به إَل السامء  .(5)«الس 

األقوى، فهو من رواية احلسن بن األشهر ناده صحيح عىل األظهر إس: قلت

 .ن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عنهحمبوب، وهو ممّ 

يف أصل (صاحب الرياض مرجع الشيعة يف زمانه)الطباطبائي قال السيد عل 

أن فيه احلسن بن حمبوب، وقد أمجعت عىل  ّل ويف السند جهالة، إ: هذه القاعدة

 .( ) يصح عنه العصابة  تصحيح ما

يبني السيد صاحب الرياض، وعىل هذا مشهور علامئنا القدماء واملتأخرين : قلت

وهم ثامنية عرش نفسًا ؛ ، رضوان اهلل عليهم، أّن اإلسناد إذا صّح إىل أحد أصحاب اإلمجاع

، و وهو األظهر األقوى، بينهم وبني املعصومفيام  فال يرض ضعفه باجلهالة واإلرسال

  .، املؤّيد بفهم املشهوراملستند فيه اإلمجاع الذي حكاه الشيخ الطويس قدس رسهو

   

  

                                                 
 . باب موضع مسجد الكوفة. 61 : 6الكايف   (5)

 .  347: 4رياض املسائل   ( )
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 (السهلة)=ها؛ مسجد سهيل جدامسوفضل الكوفة 

حدثني أيب، عن سعد بن عبد اهلل، عن أيب عبد اهلل حممد : ابن قولويهقال 

يه عن أب، بن أيب عبد اهلل الرازي اجلاموراين، عن احلسني بن سيف بن عمريةا

ي بقاع أ: قلت له: قال، عليه السالمعن أيب بكر احلرضمي عن أيب جعفر ، سيف

 !.؟صىل اهلل عليه وآلهاألرض أفضل بعد حرم اهلل عز وجل وحرم رسوله 

هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيي  ؛..الكوفة يا أبا بكر»: فقال

سهيل الذي مل  املرسلي وغري املرسلي واألوصياء الصادقي، وفيها مسجد

وقد صىل فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، وفيها يكون قائمه والقوام  ال  ا يبعث اهلل نبياً 

 .(5)«من بعده، وهي منازل النبيي واألوصياء والصاحلي

يمكن تصحيحه بالتعويض ؛ ربام هذا اإلسناد ضعيف باجلاموراين، لكن : قلت

، وثانيًا فطريق الشيخ ( )يف هتذيبه أولً فالشيخ الطويس روى هذه الرواية بعني اإلسناد 

  .وكذا طريق الصدو ، فالحظ كام يف الفهرست، الطويس لكتاب سيف بن عمرية صحيح

 عجل اهلل تعاَل فرجهمسجد السهلة، منزل صاحب األمر 

عدا هذا فقد أخرج الشيخ الطويس رضوان اهلل عليه يف كتاب يف الغيبة 

عن   ،عيسى، عن صالح بن أيب األسود عن الفضل بن شاذان، عن عثامن بن

أما إن ه منزل صاحبنا »: ذكر مسجد السهلة فقال: أيب عبد اهلل عليه السالم قال

 .(4)«عجل اهلل فرجه إذا قدم بأهله

إسناده صحيح عىل األظهر األقوى؛ فللشيخ الطويس قدس رسه طريقان إىل : قلت

                                                 
 . فضل الصالة يف مسجد الكوفة والسهلة. 77: كامل الزيارات  (5)

 . باب فضل الكوفة ومساجدها. 45: 4هتذيب األحكام   ( )

 . فضل الصالة يف مسجد الكوفة والسهلة. 77: كامل الزيارات  (4)



 

 

 وأهلها فضل الكوفة...............................................................      3

 

، ح، وهناك ثالث يف الفهرست معتربالفضل بن شاذان يف املشيخة والفهرست، كالمها صحي

بن بل إّن طريق الشيخ لكل من عثامن بن عيسى وصالح بن أيب األسود صحيح، وعثامن 

 ، وقد ورد أنّ ن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عنهيف بعض األقول املعتربة، ممّ عيسى 

 ..هام ؛ فهاكهمنزلً ثانيًا يف النجف قرب قرب جده عل صلوات اهلل علي لصاحب األمر 

   عيل   جدهقرب عند لمهدي يف ظهر الكوفة آخر لمنزل 

أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم 

بن عقبة، عن احلسن اخلزاز، عن الوشاء أيب الفرج، عن أبان بن تغلب قال ا

ثم تقدم كنت مع أيب عبد اهلل عليه السالم فمر بظهر الكوفة فنزل فصىل ركعتني 

هذا موضع قرب »: قال قليال فصىل ركعتني ثم سار قلياًل فنزل فصىل ركعتني ثمّ 

 .«أمري املؤمني عليه السالم

 !. قلت جعلت فداك واملوضعني اللذين صليت فيهام؟

موضع رأس احلسي عليه السالم وموضع منزل القائم عليه »: قال

 .«السالم

 ..هإسناده صحيح عىل األقوى، يشهد ل: قلت

ما أخرجه الطويس يف التهذيب بإسناده عن حممد بن مهام عن حممد بن 

حدثني عبيد اهلل : حدثنا عمي أبو القاسم عل بن حممد قال: حممد بن رباح قال

عن خاله  ،حدثني احلسن بن عل اخلزاز: بن أمحد بن خالد التميمي قالا

:  عليه السالمقال يل أبو عبد اهلل: عن مبارك اخلباز قال ،يعقوب بن الياس

فركب وركبت : ارسجوا البغل واحلامر يف وقت ما قدم وهو يف احلرية قال»

، ثم تقدم قليال آخر فصىل ركعتي، ثم نزل فصىل ركعتي، حتى دخل اجلوف

جعلت فداك ما : ثم ركب ورجع فقلت له، ثم تقدم قليال آخر فصىل ركعتي
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تي األولتي موضع قرب أمري املؤمني الركع: األولتي والثانيتي والثالثتي ؟ قال

عليه السالم، والركعتي الثانيتي موضع رأس احلسي عليه السالم، والركعتي 

 .(5)« الثالثتي موضع منرب القائم عليه السالم

 .( )إسناده قوي: يف الروضة األول قال املجليس

يد الشهداء يف واملقصود من موضع رأس احلسني، املكان الذي نزله للراحة قتلة س

قريب من قرب أمري ذا املوضع آخرة وقد فعل، وه وأمسريهم إىل الشام ل أراحهم اهلل يف دنيا 

؛ فلقد وضعوا الرأس الرشيف عىل رمح هناك يف ذلك املوضع، وألصحابنا املؤمنني

 .فتاوى يف استحباب الصالة هناك

، اهلل عليه أكثر من منزلويظهر من هذه األخبار وغريها أّن ملولنا املهدي صلوات 

ثالث يف ، بل أن يكون له ثان يف النجف، ومنزل يف السهلة أن يكون لهول منافاة بني 

ل أرواحنا له الفداء، ويف بسط العدل عىل أرجاء املعمورة هذا هو املالئم حلاله ؛ إذ غريمها

 .األول عىل الدائم وغريه عىل املؤقتاملنزل حيمل بأس أن 

 ظهر الكوفة= يف غري النجف ؤمني قرب أمري امل

يدل عليه ما أخرجه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، 

كنت أنا وعامر وعبد اهلل بن : عن عل بن احلكم، عن صفوان اجلامل قال

: فقال له عامر جعلت فداك: جذاعة األزدي عند أيب عبد اهلل عليه السالم قال

 !. ؟(مسجد الكوفة)  املؤمنني عليه السالم دفن بالرحبةإّن الناس يزعمون أّن أمري

 !. فأين دفن؟: قال. «ل»: قال

إن ه ملا مات صلوات اهلل عليه احتمله احلسن عليه السالم، »:قال

فأتى به ظهر الكوفة قريبًا من النجف، يرسة عن الغري، يمنة عن احلرية، فدفنه 

                                                 
 .باب  فضل الكوفة .41: 4هتذيب األحكام   (5)

 .لفراتفضل ماء ا. 311: 1روضة املتقني   ( )
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 املوضع فتومهت موضعًا منه، ثم قال فلام كان بعد ذهبت إىل« بي ركوات بيض

 .(5)ثالث مرات« أصبت رمحك اهلل»:أتيته فأخربته فقال يل عليه السالم

إسناده صحيح باتفا  أصحابنا القدماء واملتأخرين؛ ول غرو فرجاله ثقات : قلت

 ..، يشهد له..أجالء الطائفة املرحومة

أمحد عن  (ناد أعاله؛ إحالة عىل اإلسعن العدة)يف الكايف ما أخرجه الكليني 

: عن ابن أيب عمري، عن القاسم بن حممد، عن عبد اهلل بن سنان قال، بن حممدا

فمضينا حتى أتينا منزل ، فركبت معه، اركب: أتاين عمر بن يزيد فقال يل

فاستخرجته فركب معنا، ثم  (من رواة القمي يف تفسريه فهو ثقة)حفص الكنايس 

أنزلوا هذا قرب أمري املؤمني عليه »: إىل قرب، فقال مضينا حتى أتينا الغري فانتهينا

أتيته مع أيب عبد اهلل عليه السالم حيث : فقال !.فقلنا من أين علمت؟ .«السالم

 .( )ه قربهكان باحلرية غري مرة وخربين أنّ 

 رجاله ثقات أجالء، وحفص الكنايس ثقة؛ ..بأكثر من وجه إسناده صحيح: قلت

احلديث من رواية ابن أيب  أنّ كام ن إبراهيم القمي باتوثيق العام، وثقه عل ب، األظهرعىل 

كام ننبه أّن الكليني ل يروي . عن ثقة ّل ل يروي إوهو ممن عمري وهو من أصحاب اإلمجاع، 

احلديث العدة يف عىل ( من اإلحالة)بواسطة العدة، وما نحن فيه حمال  ّل عن أمحد بن حممد إ

 .نقطاعالذي قبله، فال تتوهم ال

سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن يشهد له أيضًا ما أخرجه الكليني عن 

حممد بن عيسى، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن عبد اهلل بكري، عن بعض 

ملا قبض أمري املؤمني » :أصحابنا عن أيب عبد اهلل عليه السالم أن ه سمعه يقول

حتى إذا خرجوا من عليه السالم أخرجه احلسن و احلسي ورجالن آخران، 

                                                 
 .  باب مولد أمري املؤمنني.  4: ، رقم314: 5الكايف للكليني   (5)

 .  باب مولد أمري املؤمنني.  7: ، رقم314: 5الكايف للكليني   ( )
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الكوفة تركوها عن أيامنم ثم  أخذوا يف اجلبانة، حتى مروا به إَل الغري فدفنوه 

 .(5)«و سووا قربه فانرصفوا

 .( )مرسل كاملوثق بل كالصحيح : يف املرآةالثاين  قال املجليس

بّينه هو ما مرسل كاملوثق بل كالصحيح، : يف قوله مقصوده رضوان اهلل عليه: قلت

بل : هناك قال؛ ..السّيد عل الطباطبائي صاحب الرياض حتت عنوان صالة النساء يف احلرير

 .(4) املجمع عىل تصحيح ما يصح عنه ؛عموم بعضها هلام املرسل كاملوثق بابن بكري

 .يف ظهٍر من ظهور الكوفة، ناحية الغري قربه: حديث آخر

، ثني حممد بن احلسنحد: يشهد لكل ذلك ما أخرجه ابن قولويه قال

عن حممد بن أيب ، عن حممد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى

قلت للحسني بن عل عليهام : عن احلسني اخلالل، عن جده، قال، عمري

خرجنا به لياًل حتى »: قال!.أين دفنتم أمري املؤمنني عليه السالم؟: السالم

 .(3)«الغري ةِ ـناحي ؛رٍ حتى خرجنا إَل ظه، مررنا عىل مسجد األشعث

ن أمجعت ه ممّ عن ثقة كام أنّ  ّل إسناده صحيح معترب، فابن أيب عمري ل يروي إ: قلت

. لتوثيق العام، ناهيك عن توثيق ابن قولويه لرواته با(1)العصابة عىل تصحيح ما يصح عنه

الء ؛ فكل من كرب..؛ ككربالءالكوفةمن ظهور  أي ظهر  « ؛ ناحية الغريظهرٍ »: وقوله

وهو املوافق . كام هو رصيح األخبار املعتربة األخرى ؛وفةوالنجف يف ظهر  من ظهور الك

للوجدان وأهل اجلغرافيا ؛ إذ الظهر ما ارتفع من األرض؛ فأرض النجف مرتفعة عن أرض 

 .وقد بينا هذا أكثر من مرة، الكوفة، كام أن أرض كربالء مرتفعة عن النجف

                                                 
 .  باب مولد أمري املؤمنني.  55: ، رقم314: 5الكايف للكليني   (5)

 .  455: 1مرآة العقول   ( )

 .سسة آل البيت طبع مؤ. 565: 4رياض املسائل   (4)

 .  باب موضع قرب أمري املؤمنني. 76: ، رقم64: كامل الزيارات لبن قولويه  (3)

 .املشهور، وقد أرشنا إليه آنفاً  ، وهو قول ذكر ذلك صاحب الرياض  (1)
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 يف النجف  وحاجلبل الذي اعتصم به ابن ن

وحدثي حممد بن عبد اهلل، عن حممد بن أيب عبد اهلل : قال ابن قولويه

عن احلسني بن يزيد  (ثقة)، عن موسى بن عمران النخعي (األسدي ثقة)الكويف 

عن جعفر بن  (ثقة من أصحاب اإلمجاع)حدثنا صفوان بن مهران : ، قال(النوفل ثقة)

معه من القادسية حتى أرشف عىل النجف، سار وأنا : حممد عليهام السالم، قال

 ََسآِوي إََِل : فقال عليه السالمهو اجلبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح : فقال

أيعتصم بك »: فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه بالنجف َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن املَْاء

ثم . امالش (الناحية واجلانب :القطر)فغاب يف األرض وتقطع إىل قطر  !.؟«يمنّ 

فعدلت، فلم يزل سائرًا حتى أتى الغري، فوقف عىل « اعدل بنا»: قال

القرب، فسا  السالم من آدم عىل نبي نبي عليهم السالم، وأنا أسو  معه، حتى 

وصل السالم إىل النبي صىل اهلل عليه وآله، ثّم َخري عىل القرب، فسلم عليه وعال 

يا بن رسول اهلل ما هذا : عه وقلتنحيبه، ثّم قام فصىل أربع ركعات وصليت م

  !.؟القرب

 .(5)«عليه السالمهذا قرب جدي عيل بن أيب طالب »: فقال 

 .األقوى إسناده صحيح عىل األظهر : قلت

حدثني أيب وحممد : يشهد له أيضًا ما أخرجه ابن قولويه قدس رسه قال

يا، عن عن حييى بن زكر، عن أبيه، بن يعقوب، عن عل بن إبراهيم بن هاشما

أما : قال أبو عبد اهلل عليه السالم وهو باحلرية: يزيد بن عمر بن طلحة، قال

يعني الذهاب إىل قرب أمري املؤمنني عليه  ،بل: قلت: قال !.؟تريد ما وعدتك

فركب وركب إسامعيل ابنه معه وركبت معهم، حتى إذا جاز : السالم، قال

                                                 
 .  باب موضع قرب أمري املؤمنني. 61: ، رقم64: كامل الزيارات لبن قولويه  (5)
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، وكان بني احلرية والنجف (ألشعريموضع يف الكوفة، فيه قرب أيب موسى ا) الثوية

نزل ونزل إسامعيل ونزلت معهم، فصىل وصىل إسامعيل  ،عند ذكوات بيض

قم فسلم عىل جدك احلسني بن عل عليهام السالم، : وصليت، فقال إلسامعيل

نعم ولكن : فقال !.ء؟جعلت فداك أليس احلسني عليه السالم بكربال: فقلت

 .(5)وىل لنا فدفنه بجنب أمري املؤمنني عليه السالمملا محل رأسه إىل الشام رسقه م

مل حُي : وقال غري واحد من أصحابنا. إسناده صالح؛ لتوثيق ابن قولويه العام: قلت

اإلمجاع بل الرضورة أّن الرأس املقدس دفن فيام بعد يف حلصول  عىل الدفن املؤقت؛النص 

 .اهلل احلسني صلوات اهلل عليهاجلدث املطهر لسيد الشهداء أيب عبد  دعن ،كربالءحائر 

 وعيلقرب آدم ونوح وهود وصالح  يف نجف الكوفة

حممد بن أمحد بن داود ما رواه الشيخ يف التهذيب عن يدل عليه 

عن حممد بن بكار النقاش القمي  (حمدث جليل معتمد، وطريق الشيخ إليه صحيح)

، وهو ترىض عنه الصدو من مشايخ اإلجازة، مسكون إىل روايته، : قال النجايشجليل )

: قال (بن الفرزد ، ثقة)حدثنا احلسني بن حممد الفزاري : قال (نفسه حممد بن بكران

حدثنا : حدثنا جعفر بن حممد الرماين قال: حدثنا احلسن بن عل النخاس قال

يب مطر أحدثنا حممد بن عبيد الطياليس عن خمتار التامر عن : حييى احلامين قال

عليهام  ملجم الفاسق لعنه اهلل أمرياملؤمنني قال له احلسن ملا رضب ابن: قال

وإذا مت  ،ولكن احبسه فاذا مت فاقتلوه ،ال»: قال !.؟«أقتله» :السالم

 .( )«فادفنوين يف هذا الظهر يف قرب أخوي هود وصالح

 .(4)قوّي إسناده : قال حممد التقي املجليس رضوان اهلل عليه

                                                 
 .  باب موضع قرب أمري املؤمنني. 61: ، رقم64: ن قولويهكامل الزيارات لب  (5)

 .باب فضل الكوفة. 44: 4هتذيب األحكام للشيخ الطويس   ( )

 . 311: 1روضة املتقني   (4)
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 ؛ فيه تاريخ آدم..حديث آخر

عن  ،القاسم جعفر بن حممدأيب الطويس يف التهذيب عن الشيخ  جأخر

يب أعن حممد بن احلسني بن  ،عن أبيه ،حممد بن عبداهلل بن جعفر احلمريي

 (، مدحه املعصوم يف روايتني صحيحتنياألظهر األقوى وثاقته)عن حممد بن سنان  ،اخلطاب

ة القمي وابن قولويه، يف من رواوهو أيضًا  ثقة جليل، )عن املفضل بن عمر اجلعفي 

قال دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه  (التفسري وكامل الزيارات، وهم ثقات عىل األظهر

 !.؟«فام شوقك إليه»: قال( أي النجف) اشتا  إىل الغري إيّن : السالم فقلت له

هل »: فقال . أحب أن أزور أمري املؤمنني عليه السالمفقلت له، إيّن 

 .!؟فقلت ل يا بن رسول اهلل إل أن تعرفني ذلك !.؟«تعرف فضل زيارته

فاعلم أنك زائر عظام  ،إذا زرت أمري املؤمني عليه السالم»: فقال

 .«آدم و بدن نوح و جسم عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه

إن آدم عليه السالم هبط برسنديب يف مطلع الشمس و زعموا : فقلت

 !.ارت عظامه بالكوفة؟عظامه يف بيت اهلل احلرام فكيف ص أنّ 

 اهلل عز و جل أوحى إَل نوح عليه السالم وهو يف السفينة أنْ  إن  »: فقال

فطاف بالبيت كام أوحى إليه، ثمَّ نزل يف املاء إَل ركبتيه  يطوف بالبيت أسبوعاً 

فحمله يف جوف السفينة حتى  ،فيه عظام آدم عليه السالم فاستخرج تابوتاً 

ففيها  ؛..ثمَّ ورد إَل باب الكوفة يف وسط مسجدها ،طاف ما شاء اهلل أن يطوف

فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كام بدأ  اْبَلِعي ماَءكِ : قال اهلل تعاَل لألرض

فأخذ نوح عليه السالم  ،وتفرق اجلمع الذي كان مع نوح يف السفينة، املاء منه

، وسى تكليامً التابوت فدفنه يف الغري وهو قطعة من اجلبل الذي كلم اهلل عليه م

صىل اهلل  ، و اختذ حممداً ، و اختذ عليه إبراهيم خليالً و قدس عليه عيسى تقديساً 
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فو اهلل ما سكن فيه بعد أبويه  ؛..وجعله للنبيي مسكناً  عليه و آله و سلم حبيباً 

الطيبي آدم و نوح أكرم من أمري املؤمني عليه السالم، فإذا زرت جانب النجف 

وجسم عيل بن أيب طالب عليه السالم فإنك زائر  ن نوحفزر عظام آدم و بد

زائره يفتح اهلل له  وإن   ،سيد الوصيي خاتم النبيي وعلياً  اِخباء األولي وحممداً 

 .(5)« اً أبواب السامء عند دعوته فال تكن عن اخلري نوام

 .( )إسناده قوّي : قال حممد التقي املجليس رضوان اهلل عليه

ح عىل األظهراألقوى، رجاله أجلة ثقات علامء دون استثناء، بل إسناده صحي: قلت

 ..ا نحن فيهيشهد ملوقد مىض بيان ذلك،  وحممد بن سنان جليل القدر ثقة حتى إذا انفرد، 

 ظهر الكوفة دفن يف قرب أبيه نوح : حديث آخر

أخربنا حممد بن حممد : ما أخرجه الطويس بإسناده عن حممد بن مهام قال

حدثني أمحد بن ميثم الطلحي عن احلسن بن عل بن أيب : مد قالعن عل بن حم

قلت أليب عبد اهلل اهلل عليه السالم أين دفن : محزة عن أبيه عن أيب بصري قال

« دفن يف قرب أبيه نوح عليه السالم»: قال !. أمري املؤمنني عليه السالم؟

  !.؟ه يف املسجدإنّ  :الناس يقولون!. وأين قرب نوح؟: قلت

 .(3)إسناده قوي: قال املجليس .(4)« ال ذاك يف ظهر الكوفة»: الق

 .إّنه يف املسجد؛ أي مسجد الكوفة: اس يقولونالنّ : قول أيب بصري رمحه اهلل: قلت

 .أنه يف ظهر الكوفة لكن بني له اإلمام 

                                                 
باب زيارة . 41: وكامل الزيارات . باب فضل زيارته. 4 : 4هتذيب األحكام  (5)

 . األمري

 . 444: 1روضة املتقني   ( )

 .باب فضل الكوفة.  7: ، رقم43: 4يب  التهذ  (4)

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   (3)
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 ظهر الكوفة جنب قربي هود وصالحه قرب: حديث آخر

عن حممد بن بكار  ،بن داود أخرج الطويس بإسناده عن حممد بن أمحد

حدثنا احلسن بن عل : حدثنا احلسني بن حممد الفزاري قال: النقاش القمي قال

: حدثنا حييى احلامين قال: حدثنا جعفر بن حممد الرماين قال: النخاس قال

ملا رضب ابن : عن أيب مطر قال ،عن خمتار التامر ،حدثنا حممد بن عبيد الطياليس

: اهلل أمري املؤمنني عليه السالم قال له احلسن عليه السالمملجم الفاسق لعنه 

وإذا مت فادفنوين يف هذا الظهر ، ال ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه»: أقتله قال

 .(5) «يف قرب أخوي هود وصالح عليهام السالم

 .( )إسناده قوي: قال املجليس

ويس أيضًا ما أخرجه الط: ؛ منها..إسناده معترب بالشواهد الكثرية: قلت

 ،(مسكون ىل روايته: قال النجايش. بن عمران، أبو بكر الرازي) بإسناده عن حممد بن بكران

عن أخيه عن أمحد بن حممد بن عمر  ،عن عل ابن احلسن ،عن عل بن يعقوب

سألت : عن احلسن بن عل بن أيب طالب عن جده أيب طالب قال ،اجلرجاين

عىل شفري »: قال !.نتم أمري املؤمنني؟احلسن بن عل عليهام السالم أين دف

ادفنوين يف قرب أخي هود : عىل مسجد األشعث وقال اجلرف، ومررنا به ليالً 

 .(4)« عليه السالم

 .(3)إسناده قوي: قال املجليس

                                                 
 .باب فضل الكوفة. 71: ، رقم43: 4التهذيب    (5)

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   ( )

 .باب فضل الكوفة. 75: ، رقم43: 4التهذيب    (4)

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   (3)
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 يفِ ُش  ال  ذو عاهة إ ال يلوذ بقرب عيل  : حديث

: أخرجه الطويس يف التهذيب بإسناده عن احلسن بن عل بن فضال قال

عن  ،(األسدي ثقة) خلف بن محادعن  ،(األزدي، ثقة) حدثنا عمرو بن إبراهيم

ال  بظهر الكوفة قربٌ  :نحن نقول»: أيب عبد اهلل عليه السالم قال إسامعيل عن

 .( )إسناده قوي: قال املجليس .(5) «شفاه اهلل ال  يلوذ به ذو عاهة إ

هرست طريقني لكّل رضورة أّن للشيخ الطويس يف الفبل إسناده صحيح؛ : قلت

كتب وروايات ابن فضال، األول منهام صحيح دون كالم، وكذا الثاين عىل األظهر؛ فإّن فيه 

؛ أي األظهر من عبارة النجايش يف توثيق كل مشاخيه ..ابن أيب جيد وهو ثقة عىل األظهر

 .والبقية ثقات. املبارشيني، وابن أيب جيد واحد منهم

 ناءأول طور سي قرب املوَل عيل 

حدثنا عمرو : أخرج الطويس بإسناده عن احلسن بن عل بن فضال قال

بن مجيع، )، عن عبد اهلل بن حسان (األسدي ثقة)بن إبراهيم، عن خلف بن محاد ا

، عن الثاميل عن أيب جعفر عليه السالم يف حديث حدث (ثقة من رواة كامل الزيارات

أي ظهر )أخرجوين إَل الظهر » :به أّنه كان يف وصية أمري املؤمنني عليه السالم

أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوين، وهو أول ( ثقلت)فإذا تصوبت  (الكوفة

 .(3)إسناده قوي: قال املجليس.(4)ففعلوا ذلك « طور سيناء

طريق الشيخ إىل ابن فضال صحيح،  وقد أسلفنا أنّ ؛ صحيح بل إسناده جيد: قلت

 ..يشهد له .امموثقون، ولو بالتوثيق العوالبقية ثقات 

                                                 
 .باب فضل الكوفة. 73: ، رقم43: 4التهذيب    (5)

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   ( )

 .باب فضل الكوفة. 74: ، رقم43: 4التهذيب    (4)

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   (3)
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 هي الكوفة( سيناء)=طور سيني 

حدثنا احلسني بن أمحد بن : أخرج الصدو  يف اخلصال واملعاين قال

حدثني : حدثني حممد بن أمحد قال:حدثني أيب قال : إدريس ريض اهلل عنه قال

أبو عبد اهلل الرازي، عن احلسن بن عل بن أيب عثامن، عن موسى بن بكر 

أيب احلسن الول عليه السالم عن أبيه عن آبائه عليهم  ، عن(الواسطي، ثقة)

إن  اهلل تبارك وتعاَل اختار من كل  »: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: السالم

اختار من املالئكة جربئيل وميكائيل وإرسافيل وملك املوت : يشء أربعة

وسى وأنا، واختار من االنبياء أربعة للسيف إبراهيم وداود وم. عليهم السالم

 ِنَّ اهلل َ اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل إ: واختار من البيوتات أربعة، فقال

ْيُتونِ : واختار من البلدان أربعة فقال عزوجل. ( )ِعْمَراَن َعىَل اْلَعامَلِيَ  ، َوالتِِّي َوالزَّ

، يتون بيت املقدس وطور سيني الكوفةفالتي املدينة والز ( )َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِميِ 

. مريم وآسية وخدجية وفاطمة: وهذا البلد االمي مكة، واختار من النساء أربعاً 

الثج والعج واالحرام والطواف، فأما الثج فالنحر، : واختار من احلج أربعة

رجب وشوال وذو : واختار من االشهر أربعة. والعج ضجيج الناس بالتلبية

ويوم ، ويوم الرتوية، يوم اجلمعة: واختار من االيام أربعة .جةالقعدة وذو احل

 .(4)«ويوم النحر، عرفة

طور سينني : يف إسناده كالم، لكن متنه صحيح، بعضه متواتر، وقوله: قلت

 .يشهد لذلكأو بيان احلد؛ الكوفة، خمرج بعالقة اجلزء والكّل، أو التداخل، 

                                                 
 . 44: آل عمران  (5)

 . 4-5: التني  ( )

 .باب معنى التني والزيتون.441: األخبار لهمعاين . باب األربعة.  1 : اخلصال للصدو   (4)
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 الكوفة والفراتنجف   َوَمِعني   َرْبَوة  َذاِت َقَرار   : قوله تعاَل

وحدثني عل بن : أخرج ابن قولويه رضوان اهلل عليه يف الكامل قال

، عن عل بن احلكم، عن عل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، احلسني بن موسى

: عن سليامن بن ّنيك، عن أيب عبد اهلل عليه السالم  يف قول اهلل عز وجل

ا إََِل َربْ   !.؟ َوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ َوآَوْينَاُُهَ

 .(5)الربوة نجف الكوفة، واملعني الفرات: قال 

 . ( )إسناده قوي: يف روضة املتقنياألول قدس رسه قال املجليس 

بل إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات، وابن ّنيك ثقة بتوثيق ابن قولويه : قلت

 .العام لكل رواة كامله

 !!فلسطي، مردودالربوة هي : قول أهل السنة

رسول اهلل، أّن سنّة وقال بعض مفرسي أهل السنة، من دون مستند عن كتاب اهلل أو

؛ باعتبار أن الربوة هي األرض هي الشام: ، وقال بعضهماملقصود بالربوة الرملة يف فلسطني

 !!!.كذلك، بل الشام املرتفعة، ورملة فلسطني

إذ الشام وإن كانت   ذات قرار ومعيربوة : قوله تعاىلنفس ويرّده بنحو اليقني 

إذ  ومعي: كام أّنا ليستأي أرض منبسطة سهلة ذات قرار:مرتفعة، لكنها ليست 

 .يف الكوفة ّل إذين الوصفني ول وجود هل؛ املاء احللو الظاهر اجلار: املعني هو

لربوة من صفة ا: يقول تعاىل ذكره َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ : وقوله: قال الطربي

التي آوينا إليها مريم وابنها عيسى، أّّنا أرض منبسطة وساحة، وذات ماء 

 .(4)ظاهر، غريباطن، جار، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

                                                 
 .514: ، رقم517: كامل الزيارات  (5)

 .314: 1روضة املتقني   ( )

 .الرسالة، بريوت. 47: 54( أمحد حممد شاكر: ت)تفسري الطربي  (4)
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    .فتمسك، وهو رصيح فيام قلناه: قلت

َكانًا َفانَتَبَذْت بِِه مَ َفَحَمَلْتُه  : خارجّية قطعّية أخرى؛ وهي قوله تعاىلثمة قرينة و

ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساقِْط َعَلْيِك ُرَطباً ...َقِصي ًا، َفَأَجاءَها املََْخاُض إََِل ِجْذِع النَّْخَلةِ  ، َوُهزِّ

ي َعْيناً (   )َجنِي ًا  يِب َوَقرِّ  .(5)َفُكيِل َوارْشَ

ُه آَيًة َوآَويْ : قال تعاىلثّم  ا إََِل َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ َوَجَعْلنَا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ . ( )نَاُُهَ

أّن أقرب بلدة لبيت املقدس، يمكن النتباذ إليها، مشهورة  ،معلوم رضورة يف التاريخ: قلت

بن  لصد  خربأخرى هي الكوفة، وهذه قرينة خارجية فيها ماء ظاهر جار، بالنخيل، 

 .احفظ، فّنيك

 .الكوفة والفرات ...أْلَْيَمنِ َشاطِِئ اْلَوادِي ا: تعاىلقوله 

َفَلامَّ َأَتاَها ُنوِدي ِمن َشاطِِئ اْلَواِدي اأْلَْيَمِن يِف اْلُبْقَعِة املَُْباَرَكِة ِمَن : قال تعاىل

َجَرِة َأن َيا ُموَسى إيِنِّ َأَنا اهللَُّ َربُّ اْلَعاملَِيَ   .(4)الشَّ

عن حممد بن احلسن أخرج الشيخ الطويس يف التهذيب بإسناد صحيح عن  

عن أبيه، عن جده عل بن مهزيار، عن احلسني بن سعيد، عن  ،بن عل بن مهزيارا

شاطئ »: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: عل بن احلكم، عن خمرمة بن ربعي قال

القرآن هو الفرات والبقعة املباركة هي يف الوادي األيمن الذي ذكره اهلل تعاَل 

 .(3)«كربالء

 .(1)إسناده قوي: يس يف الروضةقال املجل

كربالء ظهر و. بل إسناده صحيح؛ لتوثيق ابن قولويه العام لرواة كامله: قلت

                                                 
 .4 -  : مريم  (5)

 .11: املؤمنون  ( )

 .41: القصص  (4)

 .اب فضل الكوفةب. 46: 4هتذيب األحكام للشيخ الطويس   (3)

 .314: 1روضة املتقني   (1)
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 .أوضحنا مراراً الكوفة جزء منها كام 

 «الربوة الكوفة واملعي الفرات»: أهل السنة يروون عن الباقر

أبو  أنبأنا: قاليف تارخيه  (هـ175)ابن عساكر الكبرياإلمام السني أخرج 

أنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن احلسن  (ثقة)الغنائم حممد بن عل بن ميمون

نا  (القايض ثقة فاضل خري)أنا حممد بن عبد اهلل اجلعفي  (ثقة)احلسني قراءة عليه

نا جعفر بن عبد  (ل بأس به: قال الدارقطني)احلسني بن حممد بن الفرزد  الفزاري 

قال  (الطربي صاحب التاريخ وابن عقدة وغريمها، مل يطعن فيه أحد من مشايخ) اهلل املحمدي

من أصحاب اإلمجاع عندنا، ويظهر أّن له شأنًا عند أهل )سمعت حممد بن أيب عمري 

الطائفي رضوان اهلل عليه، )يذكر عن حممد بن مسلم ( السنة، ذكروه بإكبار من دون طعن

قال سألت الصاد  عن قول  (لبخاري ومسلموثقه أهل السنة، احتج به ا، من أجالء الشيعة

 .وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناُها إَل ربوة ذات قرار ومعي: اهلل عز وجل

الربوة النجف والقرار املسجد واملعني »: جعفر بن حممد الصاد  قال

 ،بالكوفة يعدل مائة درهم يف غريهاالدرهم الواحد نفقة  إن  » :ثم قال «الفرات

 ،ويرشب من ماء اجلنة ،ومن أحب أن يتوضأ من ماء اجلنة ،ئة ركعةاموالركعة ب

وينزل من  ،فيه شعبتي من اجلنة فإن   ؛فعليه بامء الفرات ،ويغتسل بامء اجلنة

يأيت النجف  وكان أمري املؤمني عيل   ،اجلنة كل ليلة مثقاالن من مسك يف الفرات

املضجع للمؤمن هذا  ونعم ،وجممع أرواح املؤمني ،وادي السالم :ويقول

قال أبو الغنائم يف النجف ماء طيب  «اللهم اجعل قربي هبا :وكان يقول ،املكان

 .(5)تنزله العرب

أّن إسناده صالح معترب غري مرتوك، حتى عىل مباين أهل السنة، يشهد لذلك : قلت

                                                 
 .دار الفكر، بريوت .54 : 5تاريخ مدينة دمشق   (5)
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 ..باملتابعة حاً أخرجه من طريق آخر مرّص اإلمام ابن عساكر 

أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عل بن : قال (هـ175)أخرج ابن عساكر فلقد 

نا حممد بن ( ثقة)أنا أبو عبد اهلل حممد بن عل بن احلسن العلوي  (ثقة) ميمون

نا عباد بن  ،عبيد بن كثري نا ،نا إسحا  بن حممد املقرئ ،زيد بن أمحد التميمي

 :يب جعفر يف قولهأعن  ،عن جابر ،(ضعيف) أنا موسى بن عثامن،يعقوب 

ا إََِل َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍ   .(5)«واملعي الفرات ،هي الكوفةالربوة » :قال َوآَوْينَاُُهَ

 (ثقة صدو ) تابعه عبد الرمحن بن صالح األزدي:  قال ابن عساكر

الكوفيان عن موسى بن عثامن  (مدحه أهل السنة) وإبراهيم بن حممد بن ميمون

 .( )(ضعيف)احلرضمي

وقد بان أّنه معترب؛ فالقرينة اخلارجية والوجدان، ، الغض عن اإلسناد مع: قلت

  .ناطقان بأن الربوة هي الكوفة، واملعني هو الفرات

 

  

                                                 
 .دار الفكر، بريوت .54 : 5تاريخ مدينة دمشق   (5)

 .دار الفكر، بريوت .54 : 5تاريخ مدينة دمشق   ( )
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 الكوفة وأهلها وفراهتافضل 

ثقة ) حدثني أيب : ابن قولويه قال هأخرجما عدا ما سلف، يدل عىل هذا 

ثقة، من رواة )م بن مهزيار ، عن إبراهي(ثقة جليل) ، عن سعد بن عبد اهلل(جليل

، عن ابن أيب (األهوازي ثقة جليل القدر)، عن أخيه عل بن مهزيار (القمي يف تفسريه

األمحيس ثقة ) ، عن احلسني بن عثامن(من أصحاب اإلمجاع ل يروي إل عن ثقة)عمري 

 : عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال (جليل

قال ابن أيب : قال «كان لنا شيعة ال  ك بامء الفرات اما أظن أحدا حين  »

 .(5)وقد رواه يل ّل ول اعلمه ابن سنان ا: عمري

؛ لكثرة شواهده صحيح إسناده صحيح عىل األظهر؛ وأصل احلديث ثابت: قلت

 :  ؛ منها..ومتابعاته

عن ابن  ،عن أمحد بن حممد ،حممد بن حييىالكليني عن  هأخرجما 

 :أيب عبد اهلل عليه السالم قال عن ابن بكري عن بعض أصحابنا عن ،فضال

 .«يوم دفقات من اجلنة قال يدفق يف الفرات كل  »

 .( )مرسل كاملوثق: قال املجليس يف مرآة العقول

صحيح عىل األظهر، فابن بكري من أصحاب اإلمجاع ؛ أي اإلمجاع عىل إسناده : قلت

 ..د لهيشهمرسل كاملوثق، : وهو مقصود املجليس بقوله؛ ..تصحيح ما يصح عنه

عن  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،عل بن إبراهيم ما أخرجه الكليني عن

عمن  (الثاميل رضوان اهلل عليه)عن حممد بن أيب محزة  (األمحيس، ثقة)احلسني بن عثامن 

 ال  حينك بامء الفرات إ ما إخال أحداً » :قال ره عن أيب عبد اهلل عليه السالمذك

                                                 
 .باب فضل الفرات. 514: رقم. 551: كامل الزيارات  (5)

 .31  :  مرآة العقول   ( )
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فيه  يصب  ؛ ألمر ما ال  الكوفة ماء الفرات إما سقي أهل وأحبنا أهل البيت 

 .«ميزابان من اجلنة

 .(5)صحيح: يف الروضةاألول قال املجليس 

؛ فابن أيب عمري من أصحاب اإلمجاع، كام األقوىإسناده صحيح عىل األظهر : قلت

 ..الولية« ألمر ما»: قوله و. عن ثقة ّل إسل ه ل يرأنّ 

د آلموالة يعني « ألمر ما»: قوله   حمم 

حدثني حممد بن احلسن بن أمحد : يدل عليه ما أخرجه ابن قولويه قال

بن الوليد، عن حممد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ا

، عن سليامن بن هارون العجل، احلسن بن عل بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون

ك بامء الفرات ن  َح ـيُ  ما أظن أحداً » : سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: قال

: فأخربته، فقال «كم بينك وبي ماء الفرات»: وسألني« أحبنا أهل البيت ال  ا

 .( )«ن آتيه طريف النهارألو كنت عنده ألحببت »

 .(4)إسناده قوي كالصحيح: يف روضة املتقنياألول قال املجليس 

 !!معنى التحنيك بامء الفرات وكيفية ذلك

بامء الفرات، ثم إدخاله يف السبابة صبع مس اإلغ: التحنيك هيهنا: قلت

، واألحوط استحبابًا خلطه مع التمر، ويمينه وشامله ومسح سقفهفم املولود 

واألكمل خلط الثنني مع تربة سيد الشهداء بمقدار حبة العدس؛ مجعًا بني 

 .يف كّل ذلكاملعتربة الصحيحة األخبار 

                                                 
 .فضل ماء الفرات. 7 3: 1روضة املتقني   (5)

 .باب فضل الفرات.  51: رقم. 517: كامل الزيارات  ( )

 .فضل ماء الفرات. 1 3: 1روضة املتقني   (4)
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 املؤمني اجلن ة وجممع أرواح بقعة منوادي السالم 

عن احلسن بن  ،عن سهل بن زياد ،أخرج الكليني عن عدة من أصحابنا

قلت له إن أخي  :عن أمحد بن عمر رفعه عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال ،عل

 !!.؟ببغداد و أخاف أن يموت هبا

ه ال يبقى مؤمن يف رشق األرض ن  أأما  ،ما تبال حيثام مات» :فقال

 .«روحه إَل وادي السالمحرشاهلل  ال  إ ،وغرهبا

  كأين  أما إين   ،ظهر الكوفة »:قال !.؟و أين وادي السالم :قلت له

 .(5)«هبم حلق حلق قعود يتحدثون

 ..صحيحموثق لكن له إسناد ، هذا مرسل: قلت

بن معروف القمي، ثقة ) عن العباسالطويس قدس رسه رواه الشيخ 

( احللبي ثقة) عن أمحد بن عمر ،(ثقة موثق، بن فضال) عن احلسن بن عل، (جليل

 نّ إله : عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال قلت( الكويف ثقة) عن مروان بن مسلم

 .( ) وسا  مثله... أخي ببغداد

كّل طر  الشيخ التي يف التهذيب إىل أّن ونذّكر ، رجاله ثقات، إسناده صحيح: قلت

حمال عىل أحدها قطعًا، احلديث ل شّك أن طريقه يف هذا ، و..صحيحةبن معروف العباس 

 ..باب تلقني املحترضينأي ؛ ..البابيف نفس بقليل الذي قبله وأكرب الظّن هو حمال عىل 

عن حممد بن عل بن  -البابيف نفس أي –قبل ذلك بحديثني روى الشيخ  فإنّ 

 إىلمن طريقي الشيخ  كالً  لخالف أنّ كام  .(4) ، فراجع...عن العباس بن معروف ،حمبوب

  .؛ فالحظصحيح يف املشيخة والفهرست ،حممد بن عل بن حمبوب

                                                 
 .  باب مولد أمري املؤمنني.  55: ، رقم314: 5الكايف للكليني   (5)

 .  رضباب تلقني املحت5 51: رقم. 341: 5هتذيب األحكام   ( )

 .  باب تلقني املحترض3 51: رقم. 341: 5هتذيب األحكام   (4)
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عن ، عن عل بن احلسن، يشهد له ما رواه الكليني عن عل بن حممد

، عن ذريح املحاريب (جمهول احلال)عن املرجتل بن معمر ، احلسني بن راشد

 ثقةمصحف عباية بن ربعي األسدي، وهو أيضًا : ثقة، وقيل)، عن عبادة األسدي (ثقة)

رضوان اهلل عليه، ثقة جليل من خواص أصحاب )، عن حبة العرين (عىل التحقيق

أي إىل ظهر )خرجت مع أمري املؤمنني عليه السالم إىل الظهر : قال (5)(املوىل

فقمت بقيامه حتى  ،ه خماطب ألقوامفوقف بوادي السالم كأنّ  (النجف=الكوفة

 ثمّ ، ي مثل ما نالني أولً قمت حتى نالن ثمّ  ،جلست حتى مللت ثمّ  ،أعييت

 قد يا أمري املؤمنني إيّن : قمت ومجعت ردائي فقلت جلست حتى مللت، ثمّ 

طرحت الرداء ليجلس  ثمّ  !!.أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة

 .«حمادثة مؤمن أو مؤانسته ال  هو إ يا حبة إنْ »: فقال يل .عليه

نعم ولو كشف لك »:  قال !.؟م لكذلكيا أمري املؤمنني وإّّن : قلتف

 ،أرواح»: أجسام أم أرواح فقال: فقلت «حمتبي يتحادثون حلقاً  لرأيتهم حلقاً 

احلقي بوادي : قيل لروحه ال  وما من مؤمن يموت يف بقعة من بقاع األرض أ

 .( )«ا لبقعة من جنة عدنوإن   ؛السالم

أي « واحأر »: وقوله .سناده معترب بام تقدمصحيح، وهذا اإلاحلديث : قلت

هم ذات الوقت يف أبدان مثالّية مضاهية متامًا ، لكنّ الفانيةجمردين عن أجسادهم العنرصّية 

  .واملقام ل حيتمل التفصيل، ألجسادهم العنرصّية، كام هو مقىض األخبار املعتربة الكثرية

                                                 
أنبه فقط إىل أّن غري واحد من علامئنا قدس اهلل أرسارهم، قد اسرتوح فلم يمعن التحقيق يف   (5)

، كعباية وحّبة رضوان اهلل عليهام؛ مجاعة من كبار الرواة الثقات، بل خواص أصحاب األئمة

 . دون فحص تامحيث حكموا بجهالتهم 

وقد يعتذر هلم رضوان اهلل عليهم أّن هؤلء الرواة مل يرووا يف احلالل واحلرام؛ لذلك قل الفحص يف 

 .اللتزام به مشكل كام ل خيفى: قلت. حاهلم

 .  باب أرواح املؤمنني .34 : 4الكايف   ( )
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 والنظر إليهتفرد الكوفة بحجر در النجف، واستحباب لبسه 

يخ الطويس يف التهذيب عن  حممد بن أمحد الش هأخرجعىل هذا ما  يدّل 

ثقة، وثقه )حدثنا جعفر بن حممد بن مالك: قال( ثقة)بن داود عن حممد بن مهام ا

 (بن صالح البارقي، شيخ أهل الكوفة) حدثني حممد بن شهاب: قال (القمي يف تفسريه

عن أيب عبد اهلل عليه  ،عن عبد اهلل بن يونس السبيعي عن املفضل بن عمر

بالياقوت وهو ، أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم: م قالالسال

وبالعقيق وهو أخلصها هلل ولنا، وبالفريوزج وهو نزهة الناظر من ، أفخرها

، املؤمنني واملؤمنات وهو يقوي البرص ويوسع الصدر ويزيد يف قوة القلب

ليطفي  وباحلديد الصيني وما أحب التختم به ول أكره لبسه عند لقاء أهل الرش

وما يظهره اهلل ، رشهم وأحب اّتاذه فإنه يرشد املردة من اجلن واإلنس

من : قال !.يا مولي وما فيه من الفضل؟: ، قلتبالذكوات البيض بالغريي

جر النبيني والصاحلني أّتتم به ونظر إليه كتب اهلل له بكل نظرة زورة أجرها 

ولكن اهلل رخصه ، وجد بالثمنولول رمحة اهلل لشيعتنا لبلغ الفص منه ما ل ي

 . (5)عليهم ليتختم به غنيهم وفقريهم 

 .( )إسناده قوي: يف الروضةقال املجليس 

لكن يمكن اعتبار ، يف هذا اإلسناد من مل أقف عىل حاله، وهو السبيعي: قلت

، ..، خالل طريق الشيخ لوصّية املفضل، فاألظهر أّن هذا احلديث منهااإلسناد من وجه آخر

 ..؛ فتأمل جيدًا يف هذا..وهو ثقة عىل األقوى، يف الطريق حممد بن سنانلكن 

  

                                                 
 .باب فضل الكوفة. 71: ، رقم47: 4هتذيب األحكام للشيخ الطويس   (5)

 .314: 1روضة املتقني   ( )
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 طريق آخر صحيح اإلسناد حلديث در النجف

شيخ العصابة يف زمانه السيد عبد الكريم بن فقيه امللة، ووله طريق آخر أخرجه 

ثقة ) أخربين والدي قدس اهلل روحه: قالطاووس قدس رسه يف فرحة الغري 

رضوان اهلل شيخ الطائفة، وعلم الفرقة، وفقيه امللة ) فقيه حممد بن نام، عن ال(جليل

 ..ح(ل يسأل عن مثله رضوان اهلل عليه) عن شيخه حممد بن إدريس (عليه

ومن خط الفقيه ابن نام نقلت من كتاب رشف الرتبة لبن املطلب 

دثني حممد ح: ما صورته (من أجالء أصحابنا ثقة ثبت، تغري حفظه ملا كرب)الشيباين 

الرخجي، : الصحيح) بن جعفر بن حممد بن فرج بن أيب نوح الزجحي الكاتب 

دخلت عىل أيب طاهر، حممد بن عل بن بالل : قال (ثقة جليل رضوان اهلل عليه

ويف إصبعي خاتم فريوزج  (هقث  و لكنفاسد العقيدة، جزم السيد اخلوئي قدس رسه أّنه )

 ..ًا كان فيه هذا احلديث فأمىل منه علّ فاستحسنه أبو طاهر وأخرج إيل دفرت

حدثني حممد بن شهاب بن صالح البارقي شيخ أهل الكوفة، لقيته 

حدثني عبد اهلل بن موسى اهلمداين : بمشهد مولنا احلسني عليه السالم قال

دخلت عىل أيب عبد : عن مفضل بن عمر، قال (أكرب الظن هو الكويف العبيس، ثقة)

يا مفضل »: فريوزج فقال يل أبو عبد اهلل عليه السالماهلل وأنا متختم بال

وأنا أحب لكل مؤمن أن يتختم  ،الفريوزج نزهة أبصار املؤمنني واملؤمنات

بالياقوت وهو أفخرها، وبالعقيق وهو أخلصها هلل عزوجل : بخمسة خواتيم

ولنا، وبالفريوزج وهو يقوي البرص ويوسع الصدر ويزيد يف قوة القلب، ومن 

أكره ول أحب التختم به ول  ،ه عاد بنجح يف حاجته، وباحلديد الصينيّتتم ب

من يتقيه من أهل الرش ليطفي به رشه، وهو يرشد مردة الشياطني  لبسه عند لقاء

ما يظهره اهلل عز وجل بالذكوات البيض  :فأحب لذلك اّتاذه، واخلامس
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؛ ..رة ثواب زورةكتب اهلل له بكل نظ ،ه من ّتتم به فنظر إليهفإنّ ؛ بالغريني

ولكن اهلل أرخصه عليهم  ،عظيامً  لبلغ الفص منه مالً  ،ولول رمحة اهلل لشيعتنا

 .«ليتختم به غنيهم وفقريهم

ذكرت هذا احلديث لسيدي أيب حممد احلسن بن عل بن : قال أبو طاهر

هذا من حديث جدي »: فقال: (اإلمام العسكري صلوات اهلل عليه)حممد بن الرضا 

 .(5) «د اهللأيب عب

بضعف املفضل وجهالة عبد اهلل بن موسى يل حتى لو ق، إسناده صحيح: قلت

، مبارشة رواية أيب طاهر عن إمامنا العسكري صلوات اهلل عليهلوضوح أّنه من اهلمداين؛ 

 .  صحيح؛ فاحفظ واغتنم حسن واإلسناد إىل أيب طاهر

 !!!معنى الذكوات البيض

 !!!اذا هي بيض؟الذكوات يعني التالل، لكن مل

ألّن حجر در النجف، أو حىص الغرّي كام يف اخلرب، كان متناثرًا : بإجياز

بام يبهر األبصار،  ،إذا رضبه شعاع الشمسمر، كاجلمتوقدًا يتألأل يف الذكوات، 

 .هناك ّل در النجف؛ إذ ل وجود له إ: ؛ لذلك قيلويرشح الصدور

أريد : كل هذا فقال يفيف الواقدس رسه الرشيف الكاشاين وقد أوجز 

هلا باجلمرة  تشبيهاً  در النجفاحلصيات التي يقال هلا  ،بالذكوات البيض

 .( )املتوقدة 

  

                                                 
 .باب ما ورد عن مولنا الصاد . 553: فرحة الغري  (5)

 .5355: 53الوايف للفيض الكاشاين   ( )
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 اس حبًا ألهل البيتأهل الكوفة أكثر الن  

هذا املعنى متواتر، بل هو معلوم رضورة حتى عند غرينا؛ فالكوفة مأوى : قلت

 ّل إ، كويف: جم السنية والشيعّية كلمةول جتد يف كل كتاب الرتا، شيعة أهل البيت 

 . اه فيهم هومن  موال آلل حممد بريء من أعدائهم، ول أقل ه شيعي أنّ األصل فيه و

 ..؛ منها..متواترة ل تكاد حتىص ،كثرية جداً يف هذا الباب  خباراألو

وحممد  ح،..عن أبيه ،ما أخرجه الكليني يف الكايف عن عل بن إبراهيم

عن حممد بن إسامعيل بن  (كالمها أي إبراهيم وأمحد) أمحد بن حممدعن  ،بن حييىا

دخلت أنا و أيب وجدي وعمي  :عن حنان بن سدير عن أبيه قال ،بزيع مجيعاً 

 :فقلنا !.؟«ن القوممم  » : فإذا رجل يف بيت املسلخ فقال لنا ؛باملدينة محاماً 

 مرحباً » :فقال .كوفيون :قلنا !.؟«العراق وأي  » :فقال .من أهل العرا 

 فإن   ؛رزُ ما يمنعكم من االُ ؛ ..أنتم الشعار دون الدثار ،بكم يا أهل الكوفة

فبعث إىل أيب  «عورة املؤمن عىل املؤمن حرام :رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال

ا يف فلام كنّ  ،ثم دخلنا فيها ،ا واحداً واحد منّ  أخذ كّل  ثمّ  ،كرباسة فشقها بأربعة

فقال  !.؟«يا كهل ما يمنعك من اخلضاب» :د جلدي فقالالبيت احلار صم

فغضب لذلك حتى  .«أدركت من هو خري مني ومنك ال خيتضب» :له جدي

 فقال !.؟«ومن ذلك الذي هو خري مني» :قال .عرفنا غضبه يف احلامم

فنكس  :قال .أدركت عل بن أيب طالب عليه السالم وهو ل خيتضب :جدي

 يا كهل إن  » :قال ثمّ  «صدقت وبررت» :فقال رأسه وتصاب عرقاً 

عليه  وهو خري من عيل   ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قد خضب ختتضب فإن  

 .«سنة ترتك فلك بعيل   وإنْ  ،السالم

فلام خرجنا من احلامم سألنا عن الرجل فإذا هو عل بن احلسني  :قال 
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 .(5) عليه السالم ومعه ابنه حممد بن عل عليه السالم

كالشعار  ؛أي أنتم خواصنا «الشعار دون الدثار»: وقوله. إسناده صحيح: لتق

، ..كالرداء اخلارجي ؛ما بعدهفهو الدثار أّما لشعر اآلدمي، والذي هو اللباس املالصق 

 ..يف األخبار املعتربةيشهد له 

، عن أمحد بن الوليد، امرضوان اهلل عليه املفيدالشيخ الطويس عن  هأخرجما 

عن ابن البطائني، عن عبد اهلل بن الوليد  ،، عن الصفار، عن ابن عيسىعن أبيه

 !.ممن أنتم؟: يب عبد اهلل عليه السالم يف زمن مروان فقالأدخلنا عىل : قال

 .من أهل الكوفة: فقلنا

لنا من أهل الكوفة، ل سيام هذه  ما من البلدان أكثر حمباً »: قال

؛ فأحببتمونا وأبغضنا الناس، ..لناسالعصابة، إّن اهلل هداكم ألمر جهله ا

وتابعتمونا وخالفنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس؛ فأحياكم اهلل حميانا 

ما بني أحدكم وبني أن يرى ما : وأماتكم مماتنا، فأشهد عىل أيب أّنه كان يقول

وقد قال اهلل  ،أن تبلغ نفسه هكذا وأهوى بيده إىل حلقه ّل تقربه عينه أو يغتبط إ

ةً  :وجل يف كتابهعز يَّ ْم َأْزَواجًا َوُذرِّ ن َقْبلَِك َوَجَعْلنَا هَلُ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل مِّ
فنحن   ( )

 .(4)ذرية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

عىل األظهر األقوى، رجاله ثقات سوى ابن البطائني، ومل يرو  إسناده صحيح: قلت

بل يظهر أّنم مل يرووا عنه بعد انحراف ن مقبولً معتربًا، ما كا ّل عنه أصحابنا ول عن أبيه إ

ابن  ، ومل ينفرد..كام هو ظاهر بعض عبائر الشيخ الطويس وغريه رضوان اهلل عليهم ،أبيه

 . .قد توبع ؛ إذالبطائني

                                                 
 .باب احلامم.  347: 4الكايف   (5)

 .46: الرعد  ( )

 .باب مدح أهل الكوفة .533: أمايل الشيخ الطويس   (4)
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بام أخرجه الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن عل بن احلسن الطويس 

اهلل أمحد بن عبدون املعروف بابن ريض اهلل عنه، قال أخربنا أبو عبد 

، قال أخربنا أبو احلسن عل بن حممد بن الزبري (جليل، ثقة عىل األظهر)احلارش

، قال أخربنا عل بن احلسن بن (جليل معتمد، رواية كل كتب ابن فضال)القريش 

 حدثنا العباس بن عامر: قال (موثق من أصحاب اإلمجاع عىل بعض األقوال)فضال 

: قال (الكندي، ممدوح يف رواية قوية اإلسناد)، عن عبد اهلل بن الوليد (ةالثقفي ثق)

دخلنا عىل أيب عبد اهلل عليه السالم فسلمنا عليه، و جلسنا بني يديه، فسألنا من 

 . أنتم قلنا من أهل الكوفة

أما إنه ليس من بلد من البلدان أكثر حمبا لنا من أهل الكوفة، »:فقال

، إن اهلل هداكم ألمر جهله الناس، أحببتمونا و أبغضنا ثم هذه العصابة خاصة

الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، و اتبعتمونا و خالفنا الناس، فجعل اهلل 

حمياكم حميانا، و مماتكم مماتنا، فأشهد عىل أيب عليه السالم أنه كان يقول ما بي 

ه هاهنا، ثم أهوى أحدكم و بي أن يرى ما تقر به عينه و يغتبط إال أن تبلغ نفس

 .(5)«بيده إَل حلقه

وقد أرشنا سابقًا إىل أّن طريق الشيخ الطويس رضوان  .إسناده حسن صحيح: قلت

 .فتذكر، اهلل عليه، إىل كّل مرويات ابن فضال صحيح

 . تبرصةالتذكرة وللل حتىص حسبنا ما رسدناه يف هذا متواترة واألخبار 

  

                                                 
 .باب فضل الكوفة. 476: أمايل الطويس  (5)
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 (اتنايف مروي)كوفان أرض الكرب والبالء 

فلقد رسدنا قول أئمة عرضنا لذلك يف الفصل األول خالل نصوص أهل السنة، 

بمرياتنا عن أهل بيت هنا يهول ضري يف اعتضاده الشّدة والبالء، : اللغة أّن معنى كوفان

 .مصلوات اهلل عليه العصمة

: حدثنا جعفر بن حممد بن مرسور رمحه اهلل، قال: أخرج الصدو  قال

عن إبراهيم بن ، عن عمه عبد اهلل بن عامر، ن حممد بن عامرحدثنا احلسني ب

إن  املحرم شهر كان أهل اجلاهلية »: قال الرضا عليه السالم: قال، أيب حممود

حيرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه 

قلنا، ومل ذرارينا ونساؤنا، وأرضمت النريان يف مضاربنا، وانتهب ما فيها من ث

؛ إن  يوم احلسي أقرح ..ترع لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حرمة يف أمرنا

أورثتنا الكرب ؛ ..بأرض كرب وبالءجفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا، 

 البكاء حيط   فإن   ؛، فعىل مثل احلسي فليبك الباكونوالبالء، إَل يوم االنقضاء

كان أيب صلوات اهلل عليه إذا دخل »: مثم قال عليه السال .«الذنوب العظام

، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يميض منه عرشة شهر املحرم ل يرى ضاحكاً 

: ويقول، أيام، فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه

 .(5)«احلسني صلوات اهلل عليههو اليوم الذي قتل فيه 

بل  ، الصدو  عىل ابن مرسور، وإكثاره عنهإسناده جّيد، بل صحيح؛ لرتيض: قلت

يف  وقد ورد يف األخبار املعتمدة أّن قرب احلسني .اعتامده عليه، والبقية أجلة ثقات

الغارضّية منسوبة إىل غارضة من بني : يف معجم البلدان؛ وللفائدة قال احلموي ..الغارضية

 .( )أسد ؛ وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربالء

                                                 
 .حديث الرضا 544: رقم. 541: أمايل الصدو   (5)

 .567: 3معجم البلدان للحموي   ( )
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 قرب احلسي  = الكوفة روضة من رياض اجلنة يف

عن احلسن بن ، عن سهل وأمحد بن حممد، أخرج الكليني عن العدة 

ملوضع قرب احلسني عليه » : سمعته يقول: عن إسحا  بن عامر قال، حمبوب

صف يل : قلت، السالم حرمة معلومة من عرفها واستجار هبا أجري

، ليوم مخسة وعرشين ذراعًا من قدامهامسح من موضع قربه ا: قال. !موضعها؟

، ومخسة وعرشين ذراعًا من ناحية رجليه، ومخسة وعرشين ذراعًا عند رأسه

ومخسة وعرشين ذراعًا من خلفه ؛ وموضع قربه من يوم دفن روضة من رياض 

وليس من ملك ول نبي ، ومنه معراج يعرج منه بأعامل زواره إىل السامء، اجلنة

يف زيارة قرب احلسني عليه يسألون اهلل أن يأذن هلم  يف الساموات إل وهم

 .(5)« ؛ ففوج ينزل وفوج يعرجالسالم

احلسن بن حمبوب ؛ عدا هذا هو من رواية ..رجاله ثقاتإسناده صحيح؛ : قلت

 رّض رواية سهل بن زياد عىل القولالذي أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنه، كام ل ت

، توبع برواية أمحد بن حممد املردد بن األشعري والربقيهيهنا ه بضعفه ؛ لكون ف ـالضعيـ 

 .كام ل خيفى، وكالمها جهبذ ثقة وجه عني

ليطلع الصاحلون عىل قدس هذا الظهر  هوله شواهد كثرية ل حتىص، وإّنام رسدنا

 .املبارك يف الكوفة

فضل من الكوفة أ ونشري إىل أّن هناك أخبارًا صحيحة عىل بعض املباين، تنص أنّ 

قد يتمسك فيها البعض يف تفضيل الكوفة لتكون عاصمة اإلسالم، وهذه األخبار الكعبة، 

بأن تؤول ، رتكب فيها التأويلي؛ وإّما صلوات اهلل عليه رّد علمها إىل عاملهايإّما الرشيفة 

 ..؛ بيانه..وهو الذي ذكره مجاعة من علامئنا رضوان اهلل عليهم، بالثواب

استدرار فهو ل ينايف أفضلية كربالء يف ، الكعبة أفضل من كربالء حتى لو قلنا بأنّ 

أرشف من احلجر بام ل يقاس،  النبي واحلجر األسود؛ فالنبي الثواب عىل الكعبة؛ نظري

    .    .لكن مع ذلك أمر اهلل نبيه باستالمه لستنزال الرمحة، وقس عىل ذلك

                                                 
 .والعروج يعني الصعود .166: 3( الكليني )الكايف  (5)
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 !!!الكوفة يف  شيعتهدعا عىل  شبهة أن  علياً 

كاملتواتر، رواه الفريقان سنة وشيعة،  - يف اجلملة -أصل الدعاء وإن كان : قلت

وإّنام دعى ، ، مل يدع عىل شيعتهأّن أمري املؤمنني عل ّل ؛ إ..جاهل أو مكابر ّل يرّده إ ل

 . .عىل خصوص النواصب املبغضني لعّل صلوات اهلل عليه 

: الفسوي يف كتابه املعرفة قالما أخرجه اإلمام السني الكبري يدّل عليه 

 (ثقة خ م)ثنا إبراهيم بن سعد (ثقة حّجة خ)عبد العزيز بن عبد اهلل األوييسحدثنا 

عن أيب  (ثقة خ م)عن أيب عون حممد بن عبيد اهلل الثقفي (اإلمام الثقة خ م)عن شعبة

 بن أيب رأيت علّ : قال (عبد الرمحن بن قيس، ثقة ثبت من خيار التابعني م)صالح احلنفي 

 : طالب أخذ املصحف فوضعه عىل رأسه، حتى ألرى ورقه يتقعقع ثّم قال

م منعوين أن أقوم يف األمة بام فيه فأعطني ثواب ما فيه» ؛ اللهم ..اللهم إن 

، ومحلوين عىل غري طبيعتي، وأبغضتهم وأبغضوينإين  قد مللتهم وملوين، 

ًا منهم، وأبدهلم يب رشًا مل تكن تعرف ل، فأبدلني هبم خري وخلقي وأخالٍق 

 .(5) يعني أهل الكوفة: قال إبراهيم« من ي، اللهم أمت قلوهبم ميت امللح يف املاء

يف تعل ق دعاء أمري املؤمني وهو نّص . إسناده صحيح عىل رشط مسلم: قلت

 . ، فخرج الشيعة ّتصصاً املبغضي له بخصوص

الناصبي هو املبغض آلل البيت : اوقد أمجع علامء الفريقني سنة وشيعة إمجاعًا قالو

 .عليهم السالم

عىل شيعته كام أشاع خصومنا عمدًا أو جهاًل، وإّنام  مل يدع أمري املؤمنني : الزبدة

، ؛ يشهد لذلك أن خصومنا اهتمونا بالغلو يف حّب عّل دعا عىل خصوص النواصب

 .  « وأبغضوينأبغضتهم » : عىل حني أّن املوىل عّل يقول

                                                 
 .الرسالة، بريوت. 41 : رقم. 715:  ( أكرم ضياء العمري: ت)املعرفة والتاريخ   (5)

حدثني : قال( ترقيم الشاملة. 111 :رقم: ، رقم464: يف أنساب األرشاف )وأخرجه البالذري 

وإسناده صحيح . به مثله حييى بن معني، حدثنا سليامن بن داود الطياليس أنبأنا شعبة بن احلجاج

 .بيقني
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 يدعو فيه عىل أشقياء اخلوارج آخر عنهحديث 

عن ، (إمام ثقة خ م)أخربنا معمر : قالالصنعاين عبد الرزا  اإلمام  هأخرج

بن عمرو األعور )عن عبيدة ، (إمام ثقة خ م)عن ابن سريين  (بن كيسان، ثقة إمام خ م)أيوب 

، اللهم إين  قد سئمتهم وسئموين»: يقول، سمعت عليًا خيطب: قال، (ثقة خ م

أْن خيضبها  أشقاكمفام يمنع ، فأرحني منهم وأرحهم من ي، ومللتهم ومل وين

 . (5)ووضع يده عىل حليته« بدم

وهو نّص رصيح فصيح يف أّن من دعا  .إسناده صحيح عىل رشط الشيخني: قلت

 :قال له ؛ ملا رواه احلاكم بإسناده عن أمري املؤمنني عّل عن النبيعليهم هو اخلوارج

فيسيل دمها  -وأشار إَل صدغيه-ترضب رضبة ها هنا ورضبة ها هنا إن ك س»

حتى ختتضب حليتك، ويكون صاحبها أشقاها، كام كان عاقر الناقة أشقى 

 .( )هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري، ومل خيرجاه: قال احلاكم«  ثمود

خطاب للخوارج دون غريهم، واألشقى هو عبد « أشقاكمفام يمنع »: فقوله 

 .منهم لعنهم اهلل تعاىلخارجي محن بن ملجم، وهو الر

، النواصب: وهم، عىل صنفني من الناس يف الكوفة ّل إ مل يدع عّل : الزبدة

 .وأشقياء اخلوارج

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين، واللعن الدائم عىل 

 .إىل يوم الدين، أعدائهم أمجعني

                                                 
 .املجلس العلمي، اهلند .56471: ، رقم513: 51(حبيب األعظمي)مصنف عبد الرزا   (5)

 .العلمية، بريوت .3141: ، رقم  5: 4( مصطفى عبد القادر: ت)مستدرك احلاكم   ( )
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