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مقدمة

يســعى كثــر ممــن ال حــظ هلــم وال نصيــب يف العلــم أن يســقطوا دعــاء صنمــي
قريــش الــوارد عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليهــا الســام عــن
االعتبــار ور ِّده ،بــل وزعــم بعضهــم أنــه مل يصــدر عــن املعصومــن صلــوات اهلل
عليهــم أصـ ً
ا بدعــوى أن عبــارات الدعــاء تتعــارض مــع هنــج أهــل البيــت عليهم
الســام والقــرآن احلكيــم! بــل وزادوا أن الدعــاء ال قيمــة لــه! وهــذا بربــك مــا
ـف ل َّفهــم الذيــن مل يرفضــوا
هــو إال جهـ ٌـل واضــح وفاضــح هلــؤالء البرتيــة ومــن لـ َّ
هــذا الدعــاء ويــر ِّدوه إال مــن أجــل التــودد والتقـ ّـرب للمخالفــن بدعــوى الوحــدة
اإلســامية ومــا أشــبه.

و َلعمــري؛ أيــن هــؤالء احلمقــى عــن روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام
املســتفيضة بلعــن الظاملــن كأيب بكــر وعمــر وعثــان ومــن أشــبه؟ و َلعمــري أينهــم
عــن اآليــات القرآنيــة التــي تأمرنــا باللعــن؟!
ورد يف احلديــث الرشيــف عــن اإلمــام اجلــواد (عليــه الســام) عــن رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال« :مــن تأ ّثــم أن يلعــن مــن لعنــه اهلل فعليــه لعنــة اهلل»(((.

وعــن احلســن بــن ثويــر وأيب ســلمة الــراج قــاال« :ســمعنا أبــا عبــد اهلل عليــه
الســام وهــو يلعــن يف دبــر كل مكتوبــة أربعــة مــن الرجــال وأربعــا مــن النســاء،
أبــو بكــر وعمــر وعثــان ومعاويــة ،وعائشــة وحفصــة وهنــد وأم احلكــم أخــت
 -1رجال الكشي ج 2ص.811
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معاويــة»(((.

وعــن ســدير الصــريف عــن أيب جعفــر الباقــر (عليــه الســام) قــال« :إن
الشــيخني فارقــا الدنيــا ومل يتوبــا ومل يتذ ّكــرا مــا صنعــا بأمــر املؤمنــن عليه الســام،
فعليهــا لعنــة اهلل واملالئكــة والنــاس أمجعــن»(((.

«جــاء رجــل خيــاط بقميصــن إىل اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) فقــال:
عندمــا كنــت أخيــط أحــد القميصــن ،كنــت أصــي عــى حممــد وآل حممــد وعندمــا
أخيــط القميــص اآلخــر كنــت ألعــن أعــداء حممــد وآل حممــد (عليهــم الســام)،
فــأي القميصــن ختتــاره؟ فاختــار اإلمــام الصــادق عليــه الســام القميــص الــذي
كان اخليــاط عنــد خياطتــه يلعــن أعدائهــم فقــال :إين أحــب هــذا القميــص
أكثــر»(((.

وقــد روى إمامنــا العســكري عــن جــدّ ه زيــن العابديــن (عليهــا الســام) أنــه
قــال« :إن مــن عظيــم مــا يتقـ ّـرب بــه خيــار أمــاك احلجــب والســاوات؛ الصــاة
عــى حمبينــا أهــل البيــت واللعــن عــى شــانئينا»((( .وغريهــا مــن الروايــات
الرشيفــة التــي ال يســع املقــام لذكرهــا.
أما عن اآليات الكريامت ،فمنها:
َــات و ُْالــدَ ى ِمــن بع ِ
ــون مــا َأن َز ْلنَــا ِمــن ا ْلبين ِ
ِ
ــد َمــا َب َّينَّــا ُه
َْ
َ
 {إِ َّن ا َّلذ ََ َ ِّ
يــن َي ْكت ُُم َ َ
(((
َّــاس ِف ا ْلكِت ِ
لِلن ِ
ــم َّ
َــاب ُأو َلـــئِ َ
ُــون}
الل ِعن َ
ــم اللُّ َو َي ْل َعن ُُه ُ
ك َيل َعن ُُه ُ
 -1الكايف ج 3ص.342
 -2الكايف ج 8ص.246
 -3إمارة الوالية ،51 :تعليقة شفاء الصدور .48-2
 -4تفسير اإلمام ص.618
 -5البقرة.160 :
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ـد مــا جـ َ ِ
ِ
 { َفمــن حآجـ َ ِ ِ ِـن ا ْل ِع ْلـ ِم َف ُقـ ْ
ـو ْا َنــدْ ُع َأ ْبنَاء َنــا
ـل َت َعا َلـ ْ
ـاءك مـ َ
ـك فيــه مــن َب ْعـ َ َ
َ ْ َ َّ
ِ
ـم َونِ َســاءنَا َون َســاءك ُْم َو َأن ُف َسـنَا َ
ـم َن ْبت َِهـ ْ
ـل َفن َْج َعــل َّل ْعنَـ َة اللِّ َعـ َ
ـى
وأن ُف َسـك ُْم ُثـ َّ
َو َأ ْبنَاء ُكـ ْ
ِ
(((
ني }
ا ْلكَاذ بِ َ

{ر َّبنَا ِآتِ ْم ِض ْع َف ْ ِ
ي ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َوا ْل َعن ُْه ْم َل ْعن ًا َكبِري ًا}
 َت ا ُْل ْؤ ِم َنـ ِ
ـات ا ْلغَافِـ َـا ِ
ـون ا ُْلحص َنـ ِ
ِ
ـات ُل ِع ُنــوا ِف الدُّ ْن َيــا َو ْال ِخـ َـر ِة
ـن َي ْر ُمـ َ ْ َ
 {إِ َّن ا َّلذيـ َِ
(((
ـم َعـ َ
ـم}
ـذ ٌ
اب َعظيـ ٌ
َو َُلـ ْ
(((

أفبعــدَ هــذه الروايــات الرشيفــة واآليــات الكريــات يقــال أن دعــاء صنمــي
قريــش يتعــارض مــع أخــاق أهــل البيــت عليهــم الســام والقــرآن احلكيــم؟ إهنــا
شنشــن ٌة نعرفهــا مــن أخــزم!
وصدَ َق الشاعر حينام قال:
َ
ـارب اخليـ َر ِبــا عــاثَ وخـ ّ َر ْب
نحــنُ ال نلعــنُ إال ظاملــا بـ ِ
ـاهلل كـ ّـذ َْب وزنيمــا حـ َ
اللعن من القُ ر ِآن حتى نتأ ّ َد ْب
وتعجـ ْـب احذفوا
ـاب علينــا ومتــارى
َ
قــل ملــن عـ َ
َّ
َّ
اهلل ُيقبــلْ
ـاب ِ
إنــا اللعــنُ دعـ ٌ
ـاء يف رحـ ِ

وتفهـ ْـم أ ُّيهــا املنكـ ُـر واعقــلْ
فتمهــلْ
َّ
َّ

إن حت ّ َريــتَ كمــا ًال فرسـ ُ
أكمــلْ لعـ َـن الظال ـ َم حقــا وكمــا يفعـ ُـل نفعــلْ
ْ
ـول ِ
اهلل َ
ُ
أألرضـ ْـي ناصب ًّيــا كــم ِبقتلــي يتع ّ َبـ ْـد أنتهــي أن أتب ـ ّ َرا مــن ُمعـ ٍـاد َ
آل أحمـ ْـد
با لو َ
ويوأ ْد
أجر
محمد!! ُر َ َ
زني ينتهي اللعنُ ُ
ْ
نبذوهم ..قتلوهم هكذا ُ
زال ُح ْ
 -1آل عمران.62 :
 -2األحزاب.69 :
 -3النور.24 :
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وجهــت جمموعــة
وبعــد هــذه اهلجمــة الرشســة عــى دعــاء صنمــي قريــش؛ َّ
مــن املهتديــن املتش ـ ِّيعني يف تونــس استفســار ًا لســاحة الشــيخ يــارس احلبيــب عــن
مــدى صحــة وروده عــن املعصــوم عليــه الســام وعــن صحــة ســنده ،طالبــن مــن
املتهجــد للشــيخ
ســاحته أن يــرح عبــارات الدعــاء الــوارد يف كتــاب مصبــاح
ّ
الكفعمــي رضــوان اهلل تعــاىل عليــه ،وكان جوابــه مؤرخــ ًا بيــوم الســادس مــن
شــهر مجــادى األوىل لســنة  1428مــن اهلجــرة النبويــة الرشيفــة ،وارتأينــا أن
ـم الفائــدة.
نجعلــه ككت ّيــب لتعـ َّ
وباهلل التوفيق.

8

َش ْر ُح ُد َع ِاء َصن ََم ْي قُ َر ْيش

شرح الدعاء:

ــي ُق َر ْي ٍ
ــش) أبــا بكــر وعمــر شــ ّبههام بالصنمــن ألهنــا
ُ
ــم ا ْل َع ْ
ــن َصن ََم ْ
(الله َّ

ُيعبــدان مــن دون اهلل إذ نبــذ املخالفــون مــا ورد عــن اهلل ورســوله واألئمــة وأخــذوا

بــا ورد عنهــا بــدال عنــه ،ومــن أصغــى إىل ناطــق فقــد عبــده ،وأضافهــا إىل قريش
كنايــة عــن املخالفــن الذيــن ســلكوا ســبيل قريــش يف معــاداة حممــد وأهــل بيتــه
(وطاغُو َت ْيهــا) شــيطانا قريــش
(و ِج ْب َت ْيهــا) كاهنــا وســاحرا قريــش َ
عليهــم الســام َ

(وإِ ْف َك ْيهــا) اللذيــن حتدثــوا بحديــث اإلفــك فرمــوا رسيــة
ورأســا الضاللــة َ

النبــي ماريــة رمحــة اهلل عليهــا بــا رموهــا بــه مــن الزنــا فأنــزل اهلل تعــاىل براءهتــا
ـن خا َلفــا َأ ْمـ ِ
(وإِ ْب َن َت ْي ِهــا) عائشــة وحفصــة (ال َّل َذ ْيـ ِ
ـر ْك) يف تعيــن عــي بــن
يف كتابــه َ

(و َأ ْن َكــرا َو ْح َيــك) يف شــأن إمامــة أهــل البيــت عليهــم
أيب طالــب إمامــا وخليفــة َ
الســام وطهارهتــم ووجــوب مودهتــم (وجحــدا إِن ِ
ْعامـ ْ
ـك) جحــدا نعمــة واليــة
َ َ َ
(و َع َصيــا َرســو َل ْ
ك) بــا أمــر بــه مــن تــويل
أهــل البيــت التــي م ـ ّن اهلل هبــا عليهــم َ
(و َق َّل َبــا دي َنـ ْ
ـك) رأســا عــى عقــب
عرتتــه ولــزوم طاعتهــم وعــدم التقــدّ م عليهــم َ
(وح َّرفــا كِتا َبـ ْ
ـك)
بتحليــل احلــرام وحتريــم احلــال يف مــوارد كثــرة وابتــداع البــدع َ
بمعنــى التحريــف التأويــي ملــا نــزل فيــه يف شــأن أهــل البيــت عليهــم الســام ويف
األحــكام أو بمعنــى حتريــف القــراءة والرســم إلخفــاء فضائــل العــرة الطاهــرة
(و َأ ْب َطــا َفرائِ َض ْ
كام ْ
ــك)
ــك) كحكــم متعــة احلــج ومتعــة النســاء َ
(و َع َّطــا ْ
َ
أح َ

كاملواريــث بأنصبتهــا الرشعيــة املقــررة وقــول حــي عــى خــر العمــل يف األذان
ِ
(و َأ َْلــدا يف آياتِ ْ
يــاء ْك) كأهــل
ــك) مــاال عنهــا وانحرفــا َ
واإلقامــة َ
(وعا َديــا َأ ْول َ
ِ
ـداء ْك) كأيب ســفيان وكعــب األحبــار اليهــودي ومتيــم
البيــت وشــيعتهم َ
(وواليــا َأ ْعـ َ
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(و َخ َّربــا بِــا َد ْك) كــا يف تدمــر
الــداري وغريهــم مــن الكفــرة واليهــود والنصــارى َ
(و َأ ْف َســدا
مدينــة عــرب ســوس وإهــاك احلــرث والنســل واإلبــادة اجلامعيــة فيهــا َ
ِعبــا َد ْك) بإضالهلــم عــن طريــق اهلــدى وإشــاعة الفحشــاء واملنكــر والبغــي بينهــم.
(الله ِ
ــوة) حــن هجمــوا عليــه
ْصار ُهــا َف َقــدْ َخ َّربــا َب ْي َ
ــت النُّ ُب َّ
ــم ا ْل َعن ُْهــا َو َأن َ
ُ َّ
واقتحمــوه فأزالــوا قدســيته وقدســية أهلــه يف نفــوس النــاس وجرأوهــم عليهــم

(و َر َدمــا با َب ـ ْه) ســدّ اه بمعنــى قطعــا الطريــق أمــام
وفتحــوا بــاب الظلــم عليهــم َ
(و َن َقضــا َس ـ ْق َف ُه)
املســلمني للرجــوع إىل أهــل البيــت وأخــذ معــامل دينهــم منهــم َ
(و َأ َْلقــا
هدمــاه بمعنــى قتــا مــن كان فيــه مــن عــرة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه َ
ســاءه بِ َأر ِض ـه وعالِي ـه بِســافِلِ ِه و ِ
ظاهـ َـر ِه بِباطِن ِـ ْه) قلبــاه رأســا عــى عقــب بمعنــى
َ
َ َُ ْ ْ َ َ ُ
(و ْاس ـت َْأ َصال َأ ْه َل ـ ْه) أبادوهــم وقتلوهــم
تدمريهــم لــه كرمــز للرشعيــة يف اإلســام َ

كــا فعلــوا مــع الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا بشــكل مبــارش ومــع عــي واحلســنني
واألئمــة عليهــم الســام بشــكل غــر مبــارش إذ كانــا الســبب يف فتــح بــاب الظلــم
ْصــار ْه) شــتّتا
(و َأبــادا َأن
عليهــم وقتلهــم ووقــوع املصائــب عليهــم يف مــا بعــد َ
َ
الشــيعة آنــذاك وحميــا وجودهــم وتســببا إىل اليــوم يف وقــوع املجــازر بحقهــم
باملحســن بــن عــي الســبط الســقط الشــهيد صلــوات
(و َق َتــا َأ ْطفا َل ـ ْه) كــا فعلــوا
َ
ِّ

اهلل عليــه وروحــي فــداه إذ قتلــوه بتســببهم يف إســقاط الزهــراء عليهــا الســام لــه
حــن محلتهــم الوحشــية عليهــا (و َأ ْخ َليــا ِمنْــره ِمــن و ِصيـ ِ
ـه َو ِ
وارثِــه) أزاحــا الــويص
َ
َ
ْ َ ِّ
والوريــث الرشعــي اإلمــام عليــا عليــه الســام عــن منــر رســول اهلل منــر أهــل
(و َج َحــدا َن ُب َّو َتـ ُه) يف قــرارة أنفســهام َ َ
شكا بِ َر ِّبِــا)
البيــت ونزيــا عليــه بــدال عنــه َ
(وأ ْ َ
إذ كانــا يعتقــدان بالــات والعــزى وســائر األصنــام حتــى آخــر حلظــة مــن احليــاة
ِ
(ومــا َأ ْد َ
راك مــا َسـ َق ْر ال ُت ْبقــي
ـم) اهلل ( ّذ ْن َب ُهــا َو َخ ِّلدْ هــا يف َسـ َق ْر) قعــر جهنــم َ
( َف َع ِّظـ ْ

َوال َتـ َ
ـذ ْر) اآليــة بســورة املدثــر.
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(اللهـ ِ
ـم) العــن الصنمــن أبــا بكــر وعمــر وابنتيهــا عائشــة وحفصــة
ـم ا ْل َعن ُْهـ ْ
ُ َّ
ويلحــق هبــم عثــان وأصحــاب الشــورى العمريــة ومعاويــة وأرضاهبــم (بِ َعــدَ ِد
ك ُِّل ُمنْ َكـ ٍ
ـمه واغتصــاب اخلالفــة وقتــل الزهــراء
ـر َأ َتـ ْ
ـوه) مــن قتــل رســول اهلل وسـ ّ

واملحســن وقتــل النــاس وتعذيبهــم بغــر وجــه حــق وتدمــر البــاد وحتريــف
ِّ

الديــن وتزييفــه ورشب املنكــر وإباحــة الفحشــاء ومــا إىل ذلــك مــن املنكــرات
ـوه) حــق أهــل البيــت الــذي أخفــوه
(و َحـ ٍّ
ـق َأ ْخ َفـ ْ
العنهــم يــا رب بعــدد كل ذلــك َ

(و َمن َ ٍ
ــو ُه) منــر رســول اهلل الــذي نــزوا
عــن النــاس وتســببوا يف طمســه َ
ْــر َع َل ْ
(ومنافِـ ٍ
ـوه) مــن الذيــن و ّلوهــم األمصــار اإلســامية مــن
ـق َو َّلـ ْ
عليــه نــزو القــردة ُ
(و ُم ْؤ ُمـ ٍ
ـن َأ ْرجــوه)
املنافقــن كأيب موســى األشــعري وعمــرو بــن العــاص وغريمهــا َ
أبعــدوه (وو ِل آ َذوه) كعــار الــذي فتقــوا بطنــه (و َط ٍ
ريــد َآو ْوه) كاحلكــم بــن أيب
َ
َ َ ٍّ ْ
ِ
العــاص الــذي طــرده رســول اهلل مــن املدينــة وأعــادوه إليهــا (وصــاد ٍق َطـ َـردوه)

كأيب ذر الغفــاري رضــوان اهلل تعــاىل عليــه الــذي طــردوه مــن املدينــة حتــى مــات
يف الربــذة غريبــا (وكافِ ٍ
(وإِمــا ٍم
َــروه) كأيب ســفيان بــن حــرب وأرضابــه َ
ــر ن َ

َق َهــروه) عــي بــن أيب طالــب عليهــا الســام الــذي قهــروه وظلمــوه وحرمــوا
النــاس مــن نــوره (و َفـ ْـر ٍ
ـروه) ككيفيــة الصــاة ومناســك احلــج والعمــرة
ض َغـ َّ

رشعــه اهلل تعــاىل وســنّه رســوله صــى
ومــا إىل ذلــك مــن فرائــض ّ
تغــرت عــا ّ
(و َأ َثـ ٍ
ـر َأ ْن ْكــروه) مــن آثــار رســول اهلل وأحاديثــه التــي تؤكــد حــق
اهلل عليــه وآلــه َ

أهــل البيــت إذ أنكروهــا وعاقبــوا عــى التحديــث هبــا ومنعــوا مــن تدوينهــا ســعيا
ش ْ
(و َد ٍّم َأراقــوه) مــن دمــاء أهــل البيــت
أض َمـ ُـر ُوه) يف ضامئرهــم أخفــوه َ
لدفنهــا َ
(و َ ٍّ
(و َخ َ ٍ
ــر َبدَّ لــوه) كالروايــات يف فضائــل أهــل البيــت التــي
وشــيعتهم األبــرار َ
بدّ لوهــا واختلقــوا نظائــر هلــا كقوهلــم أن أبــا بكــر وعمــر ســيدا كهــول أهــل اجلنــة

معارضــة لقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه احلســن واحلســن ســيدا شــباب أهــل اجلنــة
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(و ُح ْك ـ ٍم َق َّلبــوه) احلكــم اإلســامي بزعامــة أهــل البيــت الــذي قلبــوه إىل حكــم
َ
(و ُك ْفـ ٍ
ـر َأ ْبدَ عــوه) كقوهلــم
تتداولــه بيــوت قريــش كــا صنــع بنــو إرسائيــل مــن قبــل ُ

َــذ ٍ
(وك َ
ب َد َّلســوه)
بالقضــاء والقــدر عــى نحــو اجلــر وإرســاء عقيــدة التشــبيه َ
ٍ
َصبــوه) إرث
(وإِ ْرث غ َ
ككذهبــم يف روايــة حديــث إنــا معــارش األنبيــاء ال نــورث َ
(و َ ْف ٍء ا ْق َت َطعــوه) مــا حيصــل بيدهــم مــن غــر قتــال مــع الكفــار
الزهــراء يف فــدك َ
وقــد اقتطعــوه ألنفســهم بينــا هــو مــن األنفــال أي مــن حــق أهــل بيــت النبــوة
وســائر املســلمني عــى تقســيم خــاص (وســح ٍ
ت َأكَلــوه) احلــرام الــذي أكلــوه
َ ُ ْ

خـ ٍ
ـس ْاسـت ََح ُّلوه) مخــس األمــوال والغنائــم الــذي هــو مــن نصيــب أهــل البيــت
(و ُ ْ
َ
ِ
(وباطـ ٍ
ـل َأ َّسســوه) بابتداعهــم دينــا آخــر باســم
رشعــا وقــد اســتح ّلوه ألنفســهم َ
ـو ٍر َب َســطوه) يف األرض (و ُظ ْلـ ٍم َنـ َ
ـروه) أشــاعوه
(وجـ ْ
اإلســام وهــو منــه بــريء َ
(ووعـ ٍ
ـد َأ ْخ َلفــوه) إذ قــد وعــدوا رســول اهلل بعــدم االنقــاب عــى وص ّيــه لكنهــم
َ َ ْ
فعلــوا (وعهـ ٍ
ـد َن َقضــوه) إذ قــد عاهــدوا اهلل ورســوله وبايعــوا عليــا عليــه الســام
َ َْ
(و َح ٍ
ــال َح َّرمــوه َو َحــرا ٍم َح َّل ُلــوه) مــى
يــوم الغديــر لكنهــم نقضــوا عهدهــم َ
بيانــه َ ِ ٍ َ
(و َغــدْ ٍر َأ ْض َمــروه) يف
سوه) يف صدورهــم وهــو الكفــر بالنبــي َ
(ونفــاق أ َ ُّ
(و َب ْطـ ٍ
ـن َف َت ُقــو ُه) بطــن الزهــراء البتــول روحــي
ضامئرهــم وهــو الغــدر بالــويص َ
ومزقــوه حــن تكالبهــم الوحــي عليهــا ِ
ـرو ُه)
فداهــا الــذي فتقــوه ّ
َ
(وض ْل ـ ٍع َكـ َ ُ

(و َصـ ٍّ
ـك َم َّز ُقــوه) الصــك
ضلعهــا املكســور بســبب رفســة عمــر عليــه لعائــن اهلل َ
ــم ٍل َبــدَّ ُدوه) شــمل أهــل البيــت عليهــم الســام
بحــق الزهــراء يف فــدك َ
(و َش ْ
(و َذ ٍ
ليــل َأ َعــزوه) كأيب ســفيان ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وغريهــم مــن
َ

(و َعزيـ ٍ
ـز َأ َذ ُّلــوه) كعــار بــن يــارس وأيب ذر وغريمها
الطلقــاء األذالء الذيــن أعزوهــم َ
ـق َمنَعــوه) حقــوق أهــل البيــت (وإِمــا ٍم
(و َحـ ٍّ
مــن أجــاء املؤمنــن الذيــن أذلوهــم َ

خا َلفــوه) اإلمــام باحلــق عــي وولــده الطاهــرون عليهــم الصــاة والســام.
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(اللهــم ا ْلعنْهــا بِـك ُِّل آيـ ٍ
ـة َح َّرفوهــا) حتريــف املعنــى أو القــراءة اللفظيــة كــا مـ ّـر
ُ َّ َ ُ
َ
( و َف َ ٍ
(و ُسـن ٍَّة
ريضــة ت ََركوهــا) فريضــة طاعــة أهــل البيــت ومواالهتــم التــي تركوهــا َ
َ
(و َأ ْحــكا ٍم َع َّطلوهــا) مـ ّـر عليــك
غ ََّيوهــا) ســنن رســول اهلل التــي غـ ّـروا أكثرهــا َ
(و َأ ْرحــا ٍم َق َطعوهــا) قطعهــم للرحــم بينهــم وبــن أهــل البيــت إذ هــم مجيعــا مــن
َ
ٍ
(و َشــهادات َكتَموهــا) كتمــوا شــهادهتم وشــهادة غريهــم يف حقــوق أهــل
قريــش َ
البيــت حــن ناشــدوهم ذلــك خاصــة يف قضيــة اخلالفــة وقضيــة فــدك (وو ِصيـ ٍ
ـة
َ َ َّ

حرفــوا معانيــه
َض َّيعوهــا) وصيــة النبــي بالثقلــن كتــاب اهلل والعــرة ،فالكتــاب ّ
(و َأ ْي ٍ
ــان َنكَثوهــا) أيامهنــم يف طاعــة أهــل
والعــرة قتلوهــا وحرموهــا حقوقهــا َ

(و َد ْعــوى
البيــت التــي نكثوهــا بعــد استشــهاد النبــي األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه َ
َأ ْب َطلوهــا) دعــوى إمامــة أهــل البيــت التــي أبطلوهــا وكــذا دعــوى حقهــم يف فــدك
(وبين ٍ
َــة َأ ْنكَروهــا) كشــهادة أم أيمــن بحــق الزهــراء يف فــدك وهــي الب ّينــة التــي
َ َ ِّ
أنكروهــا (وحي َلـ ٍ
ـة َأ ْحدَ ثوهــا) احتياهلــم يف قتــل رســول اهلل بالســم وقتــل عــي يف
َ
الصــاة بســيف خالــد بــن الوليــد واحتياهلــم يف إبعــاد اخلالفــة عــن أهــل البيــت
ورسقتهــا يف يــوم الســقيفة األســود ِ ٍ
(و َع َق َب ٍة
(وخيا َنــة َأ ْو َردوهــا) خيانــة أهــل البيــت َ
َ
ْار َت َق ْوهــا) العقبــة تكــون يف أعــى اجلبــال وال يســتطيع املــرور عليهــا إال شــخص
واحــد أو دابــة واحــدة ويكــون الســر فيهــا حرجــا للغايــة فــإن أقــل متايــل لليمــن

أو اليســار يــؤدي للســقوط واملــوت املح ّتــم ،وقــد مـ ّـر رســول اهلل حــن عودتــه مــن

غــزوة تبــوك عــى العقبــة وكان قــد ســبقه إىل ارتقائهــا أبــو بكــر وعمــر ومجاعتهــا
حتــى يتســببوا يف إســقاط رســول اهلل عــر إفــزاع ناقتــه فتســقط مــن أعــى اجلبــل
ويتســبب ذلــك يف قتــل النبــي ِ
(ودبـ ٍ
ـاب َد ْح َرجوهــا) حيــث دحرجــوا تلــك الدباب

أي األحجــار واحلــى لتنفــر الناقــة التــي تقــل رســول اهلل وتســقطه يف اهلــوة لكــن
اهلل س ـ ّلمه مــن ذلــك ،والقضيــة مشــهورة يف كتــب الفريقــن (و َأزْيـ ٍ
ـاف َلزَموهــا)
َ
13

َش ْر ُح ُد َع ِاء َصن ََم ْي قُ َر ْيش

شـ ّبه مــا صنعــوه مــن ديــن لألمــة والتزمــوا بــه باألزيــاف وهــي الدراهــم الرديئــة
غــر املســكوكة التــي ال ينتفــع هبــا (و َأما َنـ ٍ
ـة خانوهــا) أمانــة االنقيــاد ألهــل البيــت
َ
ُ
التــي خانوهــا.

ــر العالنِي ِ
ِ
ِ
ْنــون ِّ ِ
ــة) يف العلــن
ــم ال َعن ُْهــا يف َمك
ُ
الــر) يف الغيــب َ
(وظاه ِ َ َّ
(الله َّ
(أبــد ًا دائِ ـ ًا ِسمــد ًا ال ان ِْقطــاع ِلَمـ ِ
ِ
ـد ْه)
أمــام اخللــق ( َل ْعن ـ ًا كَثــر ًا دائب ـ ًا) مســتمرا َ َ
َ َ
ْ َ
ال ينتهــي عنــد أجــل حمــدد (ال نَفــا َد لِ َعــدَ ِد ْه) ال ينتهــي عــدده ( َل ْعن ـ ًا َي ْغــدو َأ َّو َل ـ ُه)
يبــدأ (وال يــروح ِ
ـم َو ِلَ ْع ِ ِ
آخـ ُـره) وال ينتهــي َُ
ـم) ممــن شــاركوا يف جرائمهــم
ُ
وانـ ْ
(لـ ْ
َ َ
(و َأن ِ
ــم َو ُم ِ
م ِ
ــم) مــن املخالفــن الذيــن ينرصوهنــم وحي ّبوهنــم
ــم َو ُ َ
َ
واليه ْ
بيه ْ
ْصار ُه ْ
(واملائِلـ ِ
(وا ُمل َسـ ِّل ِ
ـم)
ـم) الذيــن يسـ ّلمون باتبــاع أوامرهــم َ
ويتو ّلوهنــم َ
ـن إِ َل ْي ِهـ ْ
مني َُلـ ْ
ِ ِ
الذيــن يميلــون إىل تأييدهــم واالعتقــاد هبــم (و ِ
الناهضـ ِ
ـم) املتمســكني
َ
ـن بِ َأ ْجن َحت ِهـ ْ
ِ
ِ
ـم).
ـم َوا ُمل َصدِّ قـ َ
هبــم املدافعــن عنهــم (ا ُمل ْقتَديـ َ
ـن بِ َأ ْحكام ِهـ ْ
ـن بِكَالم ِهـ ْ
ـم ّع ِّذ ْ ُبــم َع َذا ْبـ ًا َي ْسـت َِغيِ ُ
ث منْـ ُه َأ ْهــل النَــار آمــن
ثــم تقــول أربــع مــراتُ :
(اللهـ َّ
رب ال َعا َملـ ِ
ـن) بحيــث يكــون عذاهبــم شــديدا يف قعــر جهنــم فيســتغيث منــه حتــى
ِّ

أهــل النــار ويســألون اهلل أن ال يصيبهــم هــذا النــوع مــن العــذاب.
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هل الدعاء وارد عن المعصوم ،وهل هو معتبر؟

إن دعــاء صنمــي قريــش وارد عــن املعصــوم وهــو أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل
وســامه عليــه) حيــث كان يقنــت بــه يف الصــاة ،وثوابــه عظيــم حيــث قــال فيــه:
ــد بِ َأ ْل ِ
ــه كَالر ِامــي مــع النَّبِــي صــى اهلل عليــه وآلــه ِف بــدْ ٍر و ُأح ٍ
اعــي بِ ِ
«إِ َّن الدَّ ِ
ــف
َ ُ
َ
َ َ
ِّ
َّ
َ
ِ
ــهمٍ» .وهــو دعــاء معتــر إذ رواه الكفعمــي (قــدس رسه) يف املصبــاح
َأ ْلــف َس ْ
والبلــد األمــن عــن عبــد اهلل بــن عبــاس ،وقــال فيــه« :هــذا الدعــاء مــن غوامــض
األرسار وكرائــم األذكار وكان أمــر املؤمنــن عليــه الســام يواظــب عليــه يف ليلــه
وهنــاره وأوقــات أســحاره».

وكــذا رواه الشــيخ حســن بــن ســليامن احلــي (قــدس رسه) يف املحتــر،
ونقلــه كثــر مــن العلــاء يف مصنفاهتــم .وال ّ
أدل عــى اعتبــاره مــن اهتــام العلــاء
بــه وذكــره يف مصنفاهتــم الفقهيــة حتــى أشــار إليــه الشــيخ األعظــم األنصــاري
(قــدس رسه) يف كتــاب الصــاة عنــد التعـ ّـرض لذكــر كلمــة «آمــن» ،وأشــار إليــه

مــن املعارصيــن الســيد املرجــع الشــرازي (دام ظلــه) يف رشحــه للرشائــع عنــد
مقويــا أفضليتــه عــى ســائر أدعيــة القنــوت .بــل إن مــن
التعـ ّـرض لقنــوت الصــاة ّ
أعظــم مــا يــدّ ل عــى علــو شــأن ومنزلــة هــذا الدعــاء النفيــس أن علامءنــا صنّفــوا
يف رشحــه مصنّفــات عديــدة ،منهــا «ذخــر العاملــن يف رشح دعــاء الصنمــن»
للمــوىل حممــد مهــدي بــن املــوىل عــي أصغــر بــن حممــد يوســف القزوينــي ،ومنهــا
«رشــح الــوالء يف رشح الدعــاء» أي دعــاء صنمــي قريــش للشــيخ أيب الســعادات
أســعد بــن عبــد القاهــر بــن أســعد األصفهــاين وهــو يرويــه بســنده وقــد رواه عنــه
الســيد ريض الديــن عــي بــن طــاووس واملحقــق نصــر الديــن الطــويس والشــيخ
ميثــم البحــراين .كــا تك ّفــل برشحــه املــوىل عــي العراقــي ،والفاضــل عيســى خــان
األردبيــي ،والعالمــة يوســف بــن حســن بــن حممد النصــر الطــويس األنــدرودي،
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واملــرزا حممــد عــي املــدرس اجلهاردهــي النجفــي ،وغريهــم مــن أفــذاذ العلــاء،
ٌ
كل حتــت عنــوان« :رشح دعــاء صنمــي قريــش».
ماذا عن صحة السند؟

أمــا عــن كــون ســند الدعــاء صحيحــا فإنــا هــو مثــل ســائر األدعيــة املعروفــة،
كدعــاء كميــل ودعــاء الصبــاح ودعــاء العديلــة ودعــاء أيب محــزة الثــايل ودعــاء
الندبــة ودعــاء املشــلول ودعائــي اجلوشــن الصغــر والكبــر ..وغريهــا مــن األدعية
كلهــا ال يصــدق عــى أســنادها اصطــاح الســند الصحيــح يف ُعــرف املتأخريــن ،إال
يتوهــم اجلهلــة والعــوام،
أن ذلــك ال يقــدح فيهــا وال يســقطها عــن االعتبــار كــا ّ
فــإن الســند الصحيــح حم ّلــه األحــكام عــى مــا ّقررنــاه يف دروســنا احلوزويــة
وحمارضاتنــا ،أمــا األدعيــة ونظائرهــا فمشــمولة بقاعــدة التســامح يف أدلــة الســنن،
تقــوي تلكــم
وهــي قاعــدة فقهيــة معروفــة ال يتنــازع يف ثبوهتــا اثنــان ،وهــي ّ
األدعيــة والزيــارات الــواردة إلينــا ،فــا يمكــن ألحــد أن يرفــض دعــاء صنمــي
قريــش أو يشــكك يف صــدوره إذ هــو مــروي مــن نفــس العلــاء الذيــن رووا لنــا
دعــاء كميــل ودعــاء الصبــاح وســائر األدعيــة ،وهــم عندمــا رووا تلكــم األدعيــة
ذكــروا أهنــم إنــا انتخبــوا مــن الروايــات مــا يدينــون اهلل بصحــة التعبــد بــه ،ونبذوا
األدعيــة املنحولــة أو املفــراة عــى لســان األئمــة عليهــم الســام ،فعــى أي أســاس
علمــي نرفــض هــذا الدعــاء الــذي وصلنــا منهــم دون ذاك مــع أن ســند كليهــا
ضعيــف؟!

يغرنكــم قــول بعــض اجلبنــاء واالهنزاميــن مــن أن دعــاء صنمــي قريــش
فــا ّ
ليــس صحيحــا أو ال جيــوز التعبــد بــه ،فــإن هــؤالء مل ينقمــوا عــى الدعــاء إال أنــه
فســولت هلــم أنفســهم
وتســوهلم منهــم،
حيرجهــم يف لعقهــم لقصــاع املخالفــن
ّ
ّ
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أن يــر ّدوا كالم املعصــوم ويتطاولــوا عليــه بإثــارة هــذه الشــبهة الضعيفــة التــي ال
تصمــد أمــام قواعــد علــم الدرايــة ،فهــذه القواعــد تنســف هــذه الشــبهة نســفا
وتقــوي هــذه األدعيــة العظيمــة لقــوة متوهنــا وتســامل العلــاء عليهــا ف ُيحكــم
ّ
باعتبارهــا وتر ّتــب الثــواب عــى امللتــزم هبــا.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين
ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني
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