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 جنگ بر اساس تأویل قرآن

 

َابِهِ، ثنا َأْحمَدُ بُْن حَازِ  ِ مِْن َأْصِل كِت ، بِالْ كُوفَة يْبَانِي ُّ دُ بُْن عَلِي ٍ الش َّ ِم بِْن َأِِي َأخْبَرَنَا َأبُو َجعْفَرٍ مُحَم َّ
لَاِم بُْن حَْرٍب، ثنا اْلَأعْمَُش، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءَ، عَ  انَ، ثنا عَبْدُ الس َّ ْن غَرَزَةَ، ثنا َأبُو غَس َّ

هِ بُْن مُوسَى، ثن ثَنَا عُبَيْدُ الل َّ هُ عَنْهُ، قَاَل: ابُْن َأِِي غَرَزَةَ، وَحَد َّ ِيهِ، عَْن َأِِي َسعِيدٍ رَضِيَ الل َّ ا فِْطرُ َأب
هُ عَنْهُ قَاَل: كُن َّا مَ  ِيهِ، عَْن َأِِي َسعِيدٍ رَضِيَ الل َّ َع رَُسوِل بُْن خَلِيفَةَ، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءٍ، عَْن َأب

َلِيلًا ثُم َّ قَاَل: ٌّ َيخِْصفُهَا فَمَشَى ق َف عَلِي  مَ، فَانْقَطَعَْت نَعْلُهُ فَتَخَل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ِإن َّ مِنْكُْم » الل َّ
 ِ يلِه َلُْت عَلَى تَنْزِ يِل الْقُرْآِن َكمَا قَات فَاْستَشْرََف لَهَا الْقَوْمُ، وَفِيهِْم َأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  «مَْن يُقَاتُِل عَلَى تَْأوِ

ُ عَْنهُمَا، قَاَل َأبُو بَكْرٍ: َأنَا هُوَ، قَاَل:  ه لَا، وَل َِكْن »قَاَل عُمَرُ: َأنَا هُوَ، قَاَل: « لَا»رَضِيَ الل َّ
عْلِ  ا  -« خَاِصُف الن َّ َ  -يَعْنِي عَلِي ًّ رْنَاهُ، فَل ُ فَبَش َّ ُ مِْن فََأتَيْنَاه ُ قَْد كَانَ سَمِعَه ه ُ كََأن َّ ِ رَْأَسه ْم يَرْفَْع بِه

مَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ُ »رَُسوِل الل َّ يْخَيْنِ، وَلَْم ُيخَر ِجَاه  «هَذَا حَدِيٌث َصحِيٌح عَلَى شَرِْط الش َّ
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 عبدالرمحنیونس بن 

حدثني علي بن محمد القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان قال: حدثني عبدالعزيز بن 
المهتدي، وكان خبر قمي رأيته، وكان وكيل الرضا)عليه السلام( وخاصته، قال: سألت الرضا 
)عليه السلام( فقلت: انى لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني؟ قال: خذ من 

 دالرحمن.يونس بن عب
 

   طويس، شيخ ، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختيار

 777، ص 2ج  السالم، عليهم ابليت آل مؤسسة
 
 
 

 علیهم السالم ارسار اهل بیت

 

قال أبو عامر هاشم الدستوانى : لقيت يهوديا بالحيرة يقال له عتو بن لوسو ، وكان حبر اليهود 
وعالمهم ، فسألته عن هذه الاسماء وتلتها عليه ، فقال لى : من أين عرفت هذه النعوت ، 
قلت : هي أسماء قال : ليست اسماء لو كانت اسماء لتطرزت في تواطى الاسماء ، ول كنها 

ية ، ولو سالت عنها غيرى لعمى نعوت لاق وام وأوصاف بالعبرانية صحيحة نجدها عندنا في التر
عن معرفتها لو تعامى ، قلت : ولم ذلك؟ قال : اما العمه فللجهل بها ، واما التعامى لئلا تكون 
على دينه ظهير أو به خبيرا ، وانما أقررت لك بهذه النعوت لانى رجل من ولد هارون بن 



. 

بمحمد صلى الل  ه عليه وآله وسلم ، أسر ذلك عن بطانتي من اليهود الذين لم أظهر عمران مؤمن 
لهم الاسلام ولن أطهره بعدك لاحد حتى أموت ، قلت : ولم ذاك؟ قال : لانى أجد في 
كتب آبائى الماضين من ولد هارون ألا نؤمن لهذا النبي الذى اسمه محمد ظاهرا ، ونؤمن به 

لقائم من ولده ، فمن أدركه منافليؤمن به ، وبه نعت الاخير من باطنا حتى يظهر المهدى ا
الاسماء قلت : وبمانعت به ، قال : بانه يظهر على الدين كله ويخرج إليه المسيح فيدين به 
يكون له صاحبا ، قلت : فانعت لى هذه النعوت لاعلم علمها ، قال : نعم فعه عنى وصنه  و

 .لىالا عن أهله وموضعه انشاء الل  ه تعا
اما تقويث فهو أول الاوصياء ووصى آخر الانبياء ، واما قيذوا فهو ثانى الاوصياء وأول العترة 
الاصفياء واما دبيرا فهو ثانى العترة وسيد الشهداء واما مفسورا فهو سيد من عبد الل  ه من 

عن  عباده ، واما مسموعا فهو وارث علم الاولين والاخرين ، واما دوموه فهو المدرة الناطق
الل  ه الصادق ، واما مشيو فهو خير المسجونين في سجن الظالمين ، واما هذا فهو المنخوع بحقه 
يل الاثر ، واما بطور فهو رابع اسمه ،  النازح الاوطان الممنوع واما يثمو فهو القصير العمر الطو

لل  ه وعلمه عمه ، واما قيذمو فهو المفقود من إبيه وامه ، الغائب بامر ا واما نوقس فهو سمى
 .والقائم بحكمه

 .قال ومما روته العامة عن الحسن بن أِى الحسن البصري في ذلك
 

 12، ص مكتبة الطباطبايئ اجلوهري، ،مقتضب األثر 
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 کرامات امام عسکری علیه السالم

 

محم د روي عن الحج اج بن يوسف العبدي  قال: خل فت ابني بالبصرة عليلا و كتبت إلى أِي 
أسأله الدعاء لابني فكتب إلي : رحم الل ه ابنك إن كان مؤمنا، قال الحج اج: فورد علي  كتاب 
من البصرة أن  ابني مات في ذلك اليوم ال ذي كتب إلي  أبو محم د بموته، و كان ابني شك  في 

 الإمامة للاختلاف ال ذي جرى بين الشيعة
 

 444صفحه :   2جدل :  م،مؤسسة االمام املهدي علیه السالالراوندي،،اخلرائج واجلرائح 
 

 جّروا إلینا کّل مودة

 
لشيعته: أوصيكم بتقوى الل ه و الورع في دينكم و الاجتهاد لل ه و صدق   السلام(قال )عليه 

الحديث و أداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر  أو فاجر و طول الس جود و حسن الجوار، فبهذا 
جاء محم د )صلى الل ه عليه و آله( صل وا في عشائرهم و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم و 

 م.أد وا حقوقه
 

 444صفحه :  ،مؤسسة النرش االساليم، : ابن شعبة احلراين    سندهیحتف العقول نو
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 کرامات امام عسکری

 

عن الخرائج: روي عن عمر بن أِي مسلم قال: كان سميع المسمعي  يؤذيني كثيرا و يبلغني عنه 
ما أكره، و كان ملاصقا لداري، فكتبت إلى أِي محم د )عليه السلام( أسأله الد عاء بالفرج 

يعا، و يقدم عليك مال من ناحية ف ارس. و كان لي منه، فرجع الجواب: أبشر بالفرج سر
 .بفارس ابن عم  تاجر لم يكن له وارث غيري فجاءني ماله بعد ما مات بأي ام يسيرة

و وق ع في الكتاب: استغفر الل ه و تب إليه مم ا تكل مت به، و ذلك أن ي كنت يوما مع جماعة من 
الن صاب فذكروا أبا طالب حت ى ذكروا مولاي، فخضت معهم لتضعيفهم أمره، فتركت 

 الجلوس مع القوم، و علمت أن ه أراد ذلك.
 

 444صفحه :   2جدل :  م،مؤسسة االمام املهدي علیه السالالراوندي،،اخلرائج واجلرائح 
 

عن حمزة بن محمد الس روري قال: املقت و عزمت على الخروج الى يحيى بن محم د بن عم ي 
بحر ان و كتبت الى اِي محمد )عليه السلام( اسأله ان يدعو لي، فجاء الجواب: لا تبرح فان  

 ابن عم ك قد مات، و كان كما قال و وصلت إلي  تركته. الل ه يكشف ما بك و
 414 ، ص4ج  ،مؤسسة انتشارات عالمه ،املناقب البن شهرآشوب
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ي ة بالأهواز، ثم  قدمت سر  من رأى  أخبرني محم د بن الر بيع الشائي قال: ناظرت رجلا من الثنو
 ء من مقالته فإن ي لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ أقبل أبو محم د و قد علق بقلبي شي

)عليه السلام( من دار العام ة يوم الموكب فنظر إلي  و أشار بسب احته أحد أحد فرد فسقطت 
 مغشي ا علي  

 522، ص 2، ط اإلسالمیة، ج الاکيف
 
 
 
 

عن محم د بن عي اش قال: تذاكرنا آيات الامام فقال ناصبي : ان اجاب عن كتابه بلا مداد 
، فكتبنا مسائل و كتب الر جل بلا مداد على ورق و جعل في ال كتب و بعثنا  علمت ان ه حق 

يه فدهش الر جل فلم ا افاق اعتقد  إليه فاجاب عن مسائلنا و كتب على ورقة اسمه و اسم ابو
.  الحق 

 444 ، ص4ج  ،مؤسسة انتشارات عالمه ،املناقب البن شهرآشوب
 

رأى في بعض الأي ام إذا بمولانا أِي محم د )عليه السلام( على بغلة، و على رأسه  فإذا بسر من...
الر جل يد عي بعض المسلمين أن ه يعلم شاشة، و على كتفه طيلسان، فقلت في نفسي: هذا 

 الغيب، و قلت: إن كان الأمر على هذا فيحو ل مقد م الشاشة إلى مؤخ رها، ففعل ذلك
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إلى الأيسر و الأيسر إلى الأيمن ففعل ذلك طيلسانه الأيمن فقلت: هذا ات فاق و ل كن ه سيحو ل 
حيدانك عم ا لا أنت منه و لا و هو يسير، و قد وصل إلي  فقال: يا صاعد لم لا تشغل بأكل 

 .إليه، و كن ا نأكل سمكا
 

 142 ص   ،54 ج  ط مؤسسةالوفاء  ،العالمة املجليس ،حبار األنوار 
 اشعار امام هادی

 
أن سبب شخوص أِي الحسن علي بن محمد من المدينة إلى سر من رأى أن عبد الل ه بن  حکی

محمد كان ينوب عن الخليفة المتوكل في الحرب و الصلاة بالمدينة فسعي بأِي الحسن إلى 
المتوكل و كان يقصده بالأذى فبلغ أبا الحسن سعايته إلى المتوكل فكتب إلى المتوكل يذكر 

ن محمد عليه و قصده له بالأذى فكتب إليه المتوكل كتابا يعتذر له فيه و يلين تحامل عبد الل ه ب
له القول و دعاه فيه إلى الحضور إليه على حيل من القول و الفعل، و لما وصل الكتاب إلى 
أِي الحسن تجهز للرحيل و خرج و خرج معه يحيى ابن هرثمة بن أعين مولى أمير المؤمنين و 

فين به إلى أن وصل إلى سر من رأى فنزل في خان يعرف بخان من معه من الجند حا
الصعاليك فأقام فيه يومه، ثم إن المتوكل أفرد له دارا حسنة و أنزله بها فأقام أبو الحسن مدة 
مقامه بسر من رأى مكرما معظما مبجلا في ظاهر الحال و المتوكل يتتبع له الغوائل في باطن 

ليه )و في( تاريخ ابن خلكان و غيره أنه سعي به إلى المتوكل بأن الأمر فلم يقدره الل ه تعالى ع



. 

في منزله سلاحا و كتبا من شيعته و أنه يطلب الأمر لنفسه فبعث إليه جماعته فهجموا على 
منزله فوجدوه على الأرض مستقبلا القبلة يقرأ القرآن فحملوه على حاله إلى المتوكل و المتوكل 

 :له أنشدني فقال له إني قليل الرواية للشعر فقال لا بد  فأنشدهيشرب فأعظمه و أجله و قال 
  * * * غلب الرجال فلم تنفعهم القلل  باتوا على قلل الأجبال تحرسهم

 * * * و أودعوا حفرا يا بئسما نزلوا  و استنزلوا بعد عز من معاقلهم
  لناداهمو صارخ من بعد ما رحلوا * * * أين الأسرة و التيجان و الحل

  أين الوجوه التي كانت محجبة * * * من دونها تضرب الأستار و الكلل
  * * * تلك الوجوه عليها الدود يقتتل  فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم

 يا طالما أكلوا يوما و ما شربوا * * * فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا
 الحسن هل عليك دين؟قال فبكى المتوكل و الحاضرون و قال له المتوكل يا أبا 
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 توهنی ابن تیمیه

 َ ِ ال َّذِيَن كَانُوا فِي زَمَِن هَذَا اْلحَسَِن بِْن عَلِي ٍ الْعَْسك َ الْمَعْرُوفِينَ بِالر ِوَايَة ِ لَيْسَْت لَهُْم فَِإن َّ الْعُلَمَاء رِي 
ٌ فِي ُكتُِب َأهِْل الْعِلْمِ، وَُشيُوِخ ]َأهِْل[]عَنْهُ[ ٌ مَشْهُورَة ةِ  رِوَايَة ت َّ ِ وَمُْسلٍِم  الْ كُتُِب الس ِ : الْبُخَارِي 

َ وَالت ِرْمِذِي ِ وَ  َ  َأِِي دَاوُد يبًا مِنْهُ: ق مَاِن، وَقَرِ سَائِي ِ وَابِْن مَاجَهْ كَانُوا مَوُْجودِيَن فِي ذَلَِك الز َّ بْلَهُ وَالن َّ
 ُ  .وَبَعْدَه

بِْل، يَعْنِي َ َأْخبَارَ ُشيُوِخ الن ُّ َافُِظ َأبُو الْقَاسِِم بُْن عَسَاكِر ةِ، فَلَيَْس  وَقَْد جَمََع اْلح  ُشيُوَخ هَؤُلَاءِ اْلَأئِم َّ
ةِ[  ِ مََع  اْلحَسَِن بِْن عَلِي ٍ ]هَذَا[ مَْن رَوَى عَنِ فِي هَؤُلَاءِ ]اْلَأئِم َّ لُوٍف الْعَْسكَرِي  رِوَايَتِهِْم عَْن أُّ

 َ ةُ َكثِيرًا؟ وََأيَْن هَذِهِ الر ِوَايَاُت؟ وَق وْلُهُ: " مُؤَل َّفَةٍ مِْن َأهِْل اْلحَدِيِث، فََكيَْف يُقَاُل: رَوَْت عَنْهُ الْعَام َّ
هُ كَانَ َأفَْضَل َأهِْل زَمَانِهِ " هُوَ مِْن هَذَا الن َّمَطِ   ِإن َّ

 4/43منهاج السنة، ابن تیمیة، 
 

 ابن اعثم و متوکل

 

فلما قرأ ابن أكثم قال للمتوكل: ما نحب أن تسأل هذا الرجل عن شئ بعد مسائلي هذه وانه ...
ية للرافضةلا يرد عليه شئ بعدها إلا دونها   وفي ظهور علمه تقو

 
 445ص  ،4ج  ،مؤسسة انتشارات عالمه ،املناقب البن شهرآشوب
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 مل منصفاع

ولی في تغييب فقه وحديث آل والتشريد والسب  والإرهاب الفکري کانت لها اليد الط 
 محم د...

 225اغية اتلبجیل، حممود سعید ممدوح، ص 
 


