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 (3) ..................................................الكوفةأهل  فضل

 

 املقّدمة

نا  ا نو   نة اىل  أمنري تساءل كثري من  أهنل الم،نسي  نهل أهنل السنن ةي ةن  ة، 

أن  (روحي فناا )الكوفة ةاصمة له؟! قالوا: ألهس األحرى به   ةل  ا ؤمنني 

 ؟! ا تنانًا بالنبي  يةاصمة له ي  ماينة ر ول اهللمكةي أو  خذ يت  

 ا متماة ما يمهط ال،ثام ة  هذا رشةًا؟!!. فهل هناك يف مصادر أهل السن ة

منا  يف باركهنا اهلل ت -: بىلي لك  ننب ه قبنل  لن ي    أن  حناود الكوفنة ناق،

س باةتبنار ممنوا األابنار  ئتبتا - يف السلوات واألرضنيتربتها  الما ني وقا 

غنر  ب منروراً وما حوالههي مسجا الكوفة كربالء حتى م  ا متربة ة  الفريقنيي 

وطننور  جتننا  بهننق ا قنناس - يمهنننًا لننل ً  -النجننو وبمنن  مننا حولننه ةرضننًا 

  ...ي فال تغفل ة  هذا.. هناء

ننة اىلننا  ا ننو  ةننل  أ ننا ة،  ةاصننمة لننه   (تمننا قا  ننها اهلل )الكوفننة  م 

ة  ألهاء - بل هو مموا  -ف،مجموا   ..ةا 

ا قب ة اإل المي مصطفاة م  قبل اهلل تما  ل: ألّن   .األو 

 الثاين: فهها الفرات  يقطر اهلل تما  فهه كل يوم مثاقهل م  ماء اجلن ة.

نن ننم  الثالنن : ض    م    اهلل تمننا  أن يننافه ةنهننا وةنن  أه،هننا السننوءي كننل ض 
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 .(رضوان اهلل ة،ههس)هل بار ة  أالسوء  بحانه أن يافه 

 ا.وله هوى فهها وانجذاب هلا وأله،ه رابه:   يوجا مؤم  يف األرض     ال

 من  ينوال دمنا - ولنهس األفنراد –اخلامس:   يوجا يف كل  األرض قنوم 

 ي كأهل الكوفة.   وآل دما 

 .فهها يف األرض مؤم  كامل اإليلن      السادس:  هأيت زمان   يوجا

 السابه: الصالة يف مسجا الكوفة أفضل م  الصالة يف ا سجا األقىص.

الفننرات يف القننرآن  يف قولننه تمننا :  الثننام : مننا  اهلل تمننا  الكوفننة وكننذا

م ننيٍ  م  اٍر و  ر   ق 
ٍة   ات  ْبو  ا      ر  ْين اُُه  آو  ًة و  ُه آي  ُأمَّ س  و  ْري  ْ،ن ا اْب   م  م  ج   فنالربوة هني يو 

 الكوفةي وا مني هو الفرات.

نة دمنان: حيشتا هال    اجلن نة  نبمون ألفنًا بغنري حسناب.   ر م  كل  أم 

ةي نجو حيرشون م  ( ة،ههسرضوان اهلل)وهؤ ء  و   الكوفةي أو كربالء ااص 

 . أو التااال تناف  لمالقة اجلزء والكل

الكوفة مقنر دولنة المنالي و ال الفنرلي ومصنبا  اهلناىي أمنهنة مارش: ال

األنبهاءي وهاف الر ا ت  فهها مقام مو نا ا هنا  أروا  المنا ني لنه الفنااءي 

ر نهكسهنط،ق ل ومنها الاجال وأتباةه   (اهلل ة،ههص،وات )هقارا  هبا وبأه،ها 

 وةود اجلحودي فال با  م  التمهها لاولته. يص،ب الكفر
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ة م  طر  ا فهاك بم  األابار الصحهحة  ةن  الصنحابة ي أهل السننةروي 

  ...أةال  يف كل  ما ادةهنا ي  وأهل البهق

د يف هنذاي اينات أهنل السننة  ات األ نانها اجلهنولقا كان الغرض  د روا

بنل روا   إليقاف ا نصفني مننهس ةنىل ا نق وا قهقنةي لكن  بناا لننا تو هنق  لن 

 ي فصار ة  أهل بهق المصمة أصحابنا االل أ انهاهس الصحهحة ا متربة

 فص،ني..ا جموا يف 

 .وأه،ها الفصل األول: ما روا  أهل السنة يف فضل الكوفة

 .وأه،ها لكوفةالفصل الثاين: ما روا  الشهمة يف فضل ا
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 تنبيهان ضرورّيان!!

ل:  التنبهه األو 

 دنا األحادي  بأ انهاها  ا كان غرضنا هو ا  تا ل وا حتجالي 

ا تص،ة ا رفوةةي بل قا أدرجنا يف أصل األحادي  ترمجة الرواة ودرجاهتس يف اجلر  

 فمىل  بهل ا ثال .. والتمايل بني قو نيي هبذ  الصورة .. 

قال  ي)اإلمام الثقة الكبري ا اائني(ام اب   ما: حا نا ةل ب  دما قال اإلم

 حا نا ... .

ة  يبني القو نيارتكبنا  فهذا الذ    ْن وجا مث،ه يف هذا الكتاب بل يف ةام 

تسههالً ل،باحثني وا حققنيي ومصادر  يف اجلم،ة هي هتذيب التهذيب  امن  كتبناي هو 

ريخ بغااد ل،خطهب البغااد ي و ري أةالم النبالء ل،حافظ اب  حجر المسقاليني وتا

 .ةي ا تسامل ة،ههاوغريها م  مصادر الرجال السن ه يل،ذهبي

 البخار  به احتج  ا يرمزون (تما  اهلل هااهس) السن ة أهل أن   أيضاً  ننب ه كل

 أةىل هو كالُهاي به احتج ما ولكون ي(م: )بحرف مس،س واإلمام ي(خ: )بحرف

 .ل،فائاة اهلاللني بني لنذكر  هذاي يف تابمناهس ةناهسي حهحالص مراتب

واألمر هو األمر فهل لو تماطهنا  ل  يف أ انها أابارنا الشهمه ةي   ا ما رأينا 

 رضورة..
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 التنبهه الثاين: 

  أن تصحهح وتضمهو األ انها ياور ماار -أيضًا  -وما ي،زم التنبهه ة،هه 

خيفى أن  األنظار يف هذا متفاوتة ةنا ة،لء النقا تمايل الرواة وجترحيهسي و  

وا صط،حي حسب ما يمتربونه م  األدلة والقرائ ي ولطا ا اات،فوا فهل هو ممترب منها 

 وما هو لهس بممترب )رضوان اهلل تما  ة،ههس(..

و ا كان ل،مبا اآل س الصغري نظر فهل جيب قبوله م  القرائ  وما   جيبي فل 

ة جيا  الق ارئ الكريس يف هذا الكتاب وبقه ة كتبناي فإن ل هو ما رجح ةنا  مم ا هو حج 

 بهني وبني ريب  ..

فم   ل  أبني ةىل تصحهح كل  ما يصح  ة  أصحاب اإلمجاا   ا ةنمنوا    

ي وةىل حس  وربل و اقة كل  م  يرو  ةنه مبارشة أمحا ب  دما ب  ا مصوم 

نرص البزنطيي واب  أيب ةمريي والنجايشي وا س  ب   ةهسى األلمر ي وأمحا ب  أيب

 دبوبي واب  قولويهي وةل  ب   براههس )رضوان اهلل ة،ههس( ..

وم   ل  أن  كل  رواة اب  قولويه يف الكاملي وةل  ب   براههس يف تفسري  هس 

    قات ةنا ي برشطني   يتسنى التفصهل فههل اآلن ..

ةي بل حس   حالي وربل تو هق م  يرتىض ةنه الصاو ي وكذا كل أبني ةىل قو 

مشايخ اإلجازة ا مروفني ا متماي ي الذي  ترجس هلس الطويس والنجايش م  دون 

تو هقي وم  هذا القسس م  روى ةنه األجالء فأكثرواي رشط     يرد فهم   كرنا م  

 النوةني أ   طم  ..
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بل يف ةامة األصول األربملئةي  وةنا  أيضًا أن  كل    ناد يف الكتب األربمةي

ي وكذا  وقه فهه راٍو  مامي مهول ا الي مل يرد فهه أ   طم ي   ينزل ة  مرتبة القو  

ة )ة،ههس السالم( بالرشط أةال .  وكالء األئم 

 . والقو  هي: ا رتبة ا شككة بني ا س  والضمهو كل   خيفى ةىل أهل الف  

 وغري  ل  مما   يسمنا اآلن.
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أننار اهلل )يف فضل أهل الكوفة  ةقبل الولول يف  د النصوص الصحهح

ي   بننأس (ةظ مهننا اهلل تمننا )ي ناههنن  ةنن  قا ننه ة نفننس الكوفننة (برهنناّنس

ة ال،غنةى ا نهجه ة أن نمرض نبمقتض ا شنفوا بنل روا   ي منى الكوفة ةنا أئم 

 ..كاآليت ا منى يف  ل   الصحابة ة  ر ول اهلل 

  



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة12)

 

 معنى الكوفة والكوفان يف اللغة

الكوفةي هن( يف كتابه الزاهر: 328) قال اإلمام ال،غو  أبو بكر األنبار  

فاني يقال: هس يف  فانأاذت م  الُكو   .(1)بالء ورشي أ : يف ُكو 

: أ  ُكوفنانيقنال: وقمنوا يف : هن(573)وقال  مام ال،غة نشوان ا مري 

 .(2)كوفة: ُكوفاني ويقال ل،مشقة وأمر لايايف 

ي الرم،نة ا منراء: الكوفنة: هلنوقيف اجلنوهر  يف الصنحا  اإلمنام  وقال

 .(3)وهبا  مهق الكوفة

 ال منافاة بني املعنيني..

..  نظنري  ةننىل  نبهل ا ثننال قولنننا: ننارر لوصننو دون آاننر فكنل  منننهل

  ارباةتبنو ا سام  السهو ه  ينايف قولنا: فهذا  يباةتبار مادته ممان السهو

 يف األابار.. مموا ا منهنييال  ةىل . الذ  حتسس به األمور

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.107: 2)ت: حامت الضامن(  الزاهر يف معاين كلمات الناس (1)
 . دار الفكر املعاصر، بريوت.5928: 9د. حسني العمري(  مشس العلوم )ت: (2)
 . مادة كوف. 1424: 4الصحاح للجوهري  (3)
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 أم سلمة: كربالء تربة محراء حديث

أاربننا  أبنو ا سنني ةنل بن  قنال:  هنن(405)النهسابور  أارل ا اكس 

ةبا الرمح  الشهباين بالكوفةي  نا أمحا ب  حازم الغفار ي  نا االنا بن  د،نا 

ب  يمقوب الزمميي أاربين هالنس بن  هالنس القطوايني قال: حا ني مو ى 

ب  ةتبة ب  أيب وقاصي ة  ةبنا اهلل بن  وهنب بن  زممنةي قنال: أاربتنني أم 

ي أن ر ننول اهلل اضننطجه  ات له،ننة ل،نننوم فا ننتهقظ (ريض اهلل ةنهننا) نن،مة 

وهو حائري  س اضطجه فرقاي  س ا تهقظ وهو حائري دون ما رأينق بنه ا نرة 

ي فق،ق: ما هذ  الرتبة ها،يقب   تربة محراءويف يا  ظ اضطجه فا تهق األو ي  س  

 أن   (ة،هه الصالة والسالم)أاربين جربيل : » النبي قالف !.يا ر ول اهلل؟

فق،ق جلربيل: أرين تربة األرض التي  ييقتل بأرض المرا  -،حسنيل -هذا 

  .«يقتل هبا فهذ  تربتها

 .خيرجننا  ومل هننذا حنناي  صننحهح ةننىل رشط الشننهخنيي قننال ا نناكس:

  .(1)ووافقه اإلمام الذهبي

و  خيفننى أن  كننربالء ةنننا أهننل اجلغرافهننا والتنناريخي هنني أجننىل مننناطق 

 .الكوفة وأمكنتها

  

                                                 
 . العلمية، بريوت. 8202، رقم: 440: 4مستدرك احلاكم وتلخيصه )مصطفى عطا( (1)
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 طريق آخر عن عائشة أو أم سلمة

حا نا وكهنهي قنال: حنا ني ةبنا اهلل بن   نمهاي ةن  أارجه أمحا قال: 

النبني  أن   (   نمهاقال وكههي ل  ةبنا اهلل بن)أبههي ة  ةائشةي أو أم  ،مة 

قب،هاي فقنال ::  البهق م،  مل ياال ةلَّ  لقا دال ةلَّ »قال إلحااُها:  

ابن  هذا حسني مقتولي و ن لئق أريت  من  تربنة األرض التني يقتنل   ن  »

 .(1)تربة محراءفأارل « هبا

 .(2)قال اإلمام اهلهثمي: روا  أمحا ورجاله رجال الصحهح

 كرٍب وبالء النّص على أّن كربالء أرض

حا نا دما ب  ةل الصائغي حنا نا يمقنوب بن  الطرباين يف الكبري: قال 

محها ب  كا بي  نا  فهان ب  محزةي ة  كثري ب  زياي ةن  ا ط،نب بن  ةبنا 

 ب  ةلي قال: ما ا س هنذ  األرض؟!اهلل ب  حنطبي قال:  ا أحهط با سني 

 .(3)«كرب وبالءي أرض صا  النبيي  ن ل ه»فقال ا سني:  قهل: كربالء.

  .(4)قال اإلمام اهلهثمي: روا  الطرباين بأ انهاي ورجال أحاها  قات

                                                 
 . الرسالة، بريوت.26524، رقم: 144: 44مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط(  (1)
 . مكتبة القدسي القاهرة.15113، رقم: 187: 9جممع الزوائد  (2)
 . مكتبة ابن تيمية، القاهرة.2812، رقم: 106: 3معجم الطرباين الكبري )ت: محدي السلفي(  (3)
 . مكتبة القدسي، القاهرة.15117، رقم: 189: 9جممع الزوائد  (4)
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 النص على جمموع املعنيني 

حنا نا  نهل بن  أيب  :ريمة قنالنيف الشن هن(360)اإلمام اآلجر  أارل 

 هل الوا طي قال: حا نا ةمر ب  صالح ب  زياد قنال: حنا نا ةبنا اهلل بن  

 هالنس ي ةن  ةبهنا اهلل بن  ةبنا اهلل بن  زممنة ي ةن  أم  جمفر ي ة  هالس ب  

يناال  قالنق: كنان ر نول اهلل   ا ننام مل ينرتك أحنااً  (ريض اهلل ةنهنا) ،مة 

يف بهتيي وج،سق  قالق: فنام يوماً  )ريض اهلل ةنهل( وحسهناً  حسناً  ة،هه      

ةىل الباب أمنه م  ياالي فجاء حسني يسنمى فخ،هنق ةننهي فنذهب حتنى 

 بطنهي ففزا ر ول اهلل وهو يبكي فالتزمه ي فق،ق: ينا ر نول اهلل ي  قط ةىل

أتناين هبنذ    ن جربينل »فقنال:  !رور؟نما ل  تبكي وقا نمق وأنق مسن

فنأاربين أن ابنني » فإ ا فهها تربة محراءقالق: وبسط ر ول اهلل كفه ي « الرتبة

ذ  هنن» :قالننق: فق،ننق: ومننا هننذ  األرض؟ قننال« هننذا يقتننل يف هننذ  الرتبننة

 .(1) «أرض كرب وبالء»فق،ق: « كربالء

 . .ق،ق:   ناد  ممترب  فإن ه يشها له

بن  كنو ر  ننا اا س   ما أارجه األصبهاين يف الا ئل قال: حا نا دما ب 

برش ب  مو نى  ننا ةبنا الصنما بن  حسنان  ننا ةنلرة بن  زا اني ةن   ابنق 

 النبي فأ ن له فقنال البنايني ة  أنس ب  مال  قال: ا تأ ن م،  ا طر أن يأيت

 قال: فجاء ا سني ب  ةنل« احفظي ة،هنا الباب   ياا،  أحا»ألم  ،مة: 

                                                 
 . دار الوطن، الرايض.1662، رقم: 2172: 5الشريعة  (1)
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فقنال لنه  يفو ب حتى دال فجمل يصما ةنىل منكنب النبني (ريض اهلل ةنه)

و ن لئق أريت   يقال: فإن م  أمت  م  يقت،ه يا ، : أحتبه فقال النبي: نمس

 ا  فأرا  ترابنًا أمحنري فأاذتنه أم  ن،مةرب بهنقال: فض يا كان الذ  يقتل فهه

 رينح»ها ر نول اهلل فقنال: ويف رواية  ،هلن ب  أمحا فشنم   .)ريض اهلل ةنها(

 .(1)«ا نسمه أنه يقتل بكربالءكرب وبالء فقال: كن  

  يمتنرب بنه مم نق،ق:   ناد  صالحي رجاله  قاتي  وى اب  كو ري وهو 

  .يف الشواها

ردها   فننالغرض قننا حتقننق بننل ناةنني لسنن  د يوهننناك لننواها ل،ممنهننني

 ..ةرضنا 

نا ةظمهنا  وكون الكوفة )= ةي فّنّن  الكوفان( أرض بالء وامتحان ولنا 

  لكوّنننا أرض ةننرب التنناريخ اهلل مننا فتئننق تق،ننق مضننجه الطغهننان واإلجننرام

األنبهاءي مها ا ر ،ني والر ا تي قب ة الصايقني واألوصنهاء..  ابتنااًء من  

الكوفةي ونو  الذ  بنى  فهنته هناكي و براههس النذ   آدم الذ  اط مسجا

فنننهل  لقننني يف الننننار يف كنننو ىي وهننني قرينننة يف  نننواد الكوفنننة قنننرب بابنننلأُ 

...ي مرورًا بمل  وا س  وا سنيي و  ينوم كهنوم كنربالءي وانتهناًء  هت ضح

ةجل اهلل تما  فرجه )بإمامنا ا ها  ب  ا س  الذ   هأتس بمهسى ب  مريس 

 ..(يوالرش

                                                 
 . دار النفائس بريوت.429، رقم: 335: 1نعيم األصبهاين دالئل النبوة أليب (1)
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و ننفهنتهي ومنهننا فننار  ننخر الننناس بنننو  فننهل نم،ننسي ففنني الكوفننة 

من  النجنوي ويف كنو ى  اً قريبن ي ولقا كنانهناك اةتصس ابنه باجلبلوالتنوري 

ي وفههنا  لقي  براههس يف النناري وفههنا بمن  ألنقاها قاتنل أمنري ا نؤمننيأُ 

خينرل طم  ا سن   نها لنباب أهنل اجلننةي وفههنا م،حمنة كنربالءي ومنهنا 

  الاجال األةور..

أهننل اإل ننالم   -اآليت كننل يف حنناي   نن،لن  -أمننا كننون أهننل الكوفننة 

س يف أصل التكوي  ةنىل فطنرة النو ء  دمنا ّننبهناء واألوصنهاء   نهل لفّنّن 

  . ادة األتقهاء وآل دما

رضنوان )حذيفة الصحايب ة  بما ق،هل الصحا  األحادي  يف  هأيت و

ركي ورؤوس نالطغهنناني وأوتنناد الشننأن  جبننابرة  ي وغننريي (اهلل تمننا  ة،هننه

ألنناهس ..  ةننىل النناوام سننوءالضنناللي يضننمرون هلننا وأله،هننا اخلننراب وال

 ..الصحهحة  ل  يف األاباركل  ..ي يال  ةىل (لمنه اهلل)الاجال األةور 

  



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة18)

 

 يف فضل أهل الكوفة  حذيفةالصحابي ديث احأ

 خبيتهم: الكوفة وأهلها كأهل بدر وأاحلديث األّول

قنال: ي )ب  اجلرا ي  قة  مامي خ م(اب  أيب لهبة قال: حا نا وكهه أارل 

ةن  ي )ب  كاام المامر ي  قة خ م(ي ة  الركني ب  الربهنه ) قنة م( نا مسمر 

 ال:  قة م(ي قي ب  ةمه،ة الفزار اأبهه )الربهه 

 يما م  أابهة بما أابهة كانق مه النبي ببار   ُينْاف ه ةنهنا»قال حذيفة: 

 .(1)يمني الكوفة« ما يافه ة  هذ 

 وله حكس ا رفوا    ر ول اهلل يأقول:   ناد  صحهح ةىل رشط مس،س

  .واخلباء: البهق م  الشمر    تحالة مث،ه دون وحي. 

هنا يف اهوتأن  ب   ففهنهأةنال نص ا اي  وأه،ها ويكفي يف فضل الكوفة 

يف أه،هنا كأهنل بنار كنل أن   ي(رضوان اهلل ة،نههس) كأابهة البارينيالقا ه ة 

  هس هذا ما  لكل  أهنل بنارول  ونلئه وا تمرار  والافاا ةنه حفظ الاي 

اهللُيريا كان م  الباريني يف  لنص القرآن أن   ْنه ا و  ض  الاُّ ر  ة  ة  ر 
يُا اآلا   ي ُير 

 .ودترص ا قام   يسمح بالبسط

  

                                                 
 اهرة.ق. مكتبة القدسي ال16685، رقم: 64: 10جممع الزوائد )ت: حسام القدسي(  (1)
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 ني ثاالديث احل

أاربننا أبنو مماوينة هنن(: 230)الكنربى  اب   نما يف طبقاتنهاإلمام قال 

وةبا اهلل ب  نمريي ة  األةمشي ة  ةمرو ب  مرةي ة   ناملي ةن  حذيفنةي 

ننه قننال:  مننا يننافه اهلل ةنن  أابهننة ةننىل وجننه األرض مننا يننافه ةنن  أابهنننٍة »أن 

 . (1)...«بالكوفة

ق،ننق:   ننناد  صننحهح ةننىل رشط الشننهخني )خ م(ي وهننو أةننىل مراتننب 

 ن ةي و)خ م( رمز  حتجال البخار  ومس،س.الصحهح ةنا أهل الس

  

                                                 
 . طبعة دار صادر، بريوت. 6: 6طبقات ابن سعد  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة20)

 

  ...ّلا: ال يريدهم قوم بسوء إالثالثديث احل

قال: حا نا أمحا ب  حيهى الكنويفي قنال: أاربننا يف مسنا  أارجه البزار 

دما ب  ةبهاي ة  يو و ب  صههبي ة  مو ى ب  أيب ا ختاري ةن  بنالل 

ابهنة  بمنا أابهنٍة كاننق منه منا أ»قنال:  (ريض اهلل ةنه)ب  حيهىي ة  حذيفة 

    ر ول اهللي يافه ةنهس ما يافه ة  هذ  األابهةي و  يرياهس قوم  بسوءي  

 .(1)الكوفة. قال أبو بكر البزار:  يمني «أتاهس اهلل بل يشغ،هس ةنهس

اهلهثمي: روا  الطرباين وأمحنا والبنزاري ورجنال أمحنا والبنزار اإلمام قال 

 .(2) قات

  

                                                 
 ينة.. العلوم واحلكم، املد2944، رقم: 347: 7مسند البزار )ت: حمفوظ الرمحن زين هللا(  (1)
 . مكتبة القدسي القاهرة.16685، رقم: 64: 10جممع الزوائد )ت: حسام القدسي(  (2)
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 يف فضل أهل الكوفة لمانسالصحابي حديث 

 لكّل مؤمن هوى بالكوفة  :احلديث األّول

أاربنا الفضل ب  دكننيي قنال: حنا نا مو نى  :هن(230)  ماقال اب  

 ب  قهس ا رضميي ة   ،مة ب  كههلي ة   ،لني قال: 

ما ُيافه ةن  أرضي بمنا أابهنة منه دمناي منا ينافه ةن  الكوفنةي و  »

هبناي أو     ه،كه اهللي ولتصرين  يومًا ومنا من  منؤم   أ    يرياها أحا  ااربًاي  

 .(1)«يصري هوا  هبا

مو نننى و يأقنننول:   نننناد  جهننناي رجالنننه  قنننات ةنننىل رشط الشنننهخني

 .(2)ا رضمي  قة

  

                                                 
 . دار صادر، بريوت. 6: 6ان عّباس( سطبقات ابن سعد )ت: إح (1)
امللقب عصفور اجلّنة، مجهور أهل السّنة أمحد بن حنبل وابن معني والفضل ابن دكني وابن أيب منري  (2)

أنّه ثقة ال أبس بـه، شـّذ ابـن اجلـوزي فايفمـه يف كتابـه املو ـوعات، وال  فـى أّن  وأبو حامت والذهيب على
 نقاد أهل السّنة ال يلتفتون إىل أحكام ابن اجلوزي يف مو وعاته؛ إلفراطه وتعنته. 

 . طبعة النظامية، اهلند(.650، رقم: 366 :10نظر لزاماً ترمجته )يف يفذيب التهذيب البن حجر أ



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة22)

 

 الكوفة قبة اإلسالم وأهلها أهل اإلسالم  :الثانيديث احل

 قال اب   ما: أاربنا الفضل ب  دكني ) قنة خ م(ي قنال: حنا نا رشين 

) قنة  ي ةن   نامل) قة خ م( قة خ مي تك،س يف حفظه بأارة( ة  ةلر الاهني)

 .(1)«الكوفة قبة اإل المي وأهل اإل الم»خ م(ي ة   ،لني قال: 

بن  يزينا رواينة وق،ق:   ناد  حس  صحهحي بل ةىل رشط الشنهخنيي 

 ..ي ولقا توبه رشي   رشي  بوا ط قبل أن يسوء حفظه..ةهارون 

  

                                                 
 . دار صادر، بريوت. 6: 6سعد )ت: إحسان عّباس( طبقات ابن  (1)
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 الكوفة أرض البالء :الثالثديث احل

حنا نا أبنو زكرينا حيهنى بن  قنال:  يالبخار  يف تارخيه الكبنري هأارجبل 

 ) قنة خ م( قنال: حنا نا  نفهان بن  ةههننة  ي) قنة خ م(ب  ةون ب  زياداممني 

ة  ةبا اهلل ب  رشي  ) قةي و قنه ابن  ممنني وبناقي األئمنةي ضنمفه النبم  

ه دنرف جناب )األزد  صحايبي ولم،  لمقهاتهي كان دتاريًا فهل قالوا(ي ة  

 .(1)«الكوفة قبة اإل الم وأرض البالء»حذيفة (ي قال: قال  ،لن: 

ي أنبأنا أبو بكر الشافميي  ننا دمنا بن  مسن،مة: وقا أارجه ا اكس قال

 نا يزيا ب  هاروني أنبأ رشي ي ة  ةنلر الناهنيي ةن   نامل بن  أيب اجلمناي 

 .(2)« إل المي وأرض البالءة االكوفة قب  »قال: ة  حذيفة 

 لك  ما ممننى أن  الكوفنة أرض النبالء؟!. .حس  البخار  أقول:   ناد

 ق،نا: ألن  اجلبارة ترياها بسوء ةىل الاوام..

ال األةور  . .يال  ةىل هذا أيضًا حاي  الاج 

  

                                                 
 . 3461، رقم: 376: 2اتريخ البخاري الكبري (1)
 .4506، رقم: 96: 3مستدرك احلاكم  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة24)

 

 ع الكوفة وأهلهاأول ما سيفزالدجال حديث ابن مسعود: 

 :قنال ية خ م(  ..ي وأارل اب   نما) ق اب  أيب لهبة ة  وكهه هأارج

قنال:  ي) قنة خ م(.. ي وأانرل حنبنل بن    نحا  أاربنا الفضل بن  دكنني

قالوا: حا نا  فهان )ب   مها الثور   قنة  ي) قة خ م(  ال تهس حا نا قبهصة

ب  كههل) قة خ م( ة  أيب صاد  )قال ا ز  يف هتذيب ا مام خ م( ة   ،مة 

مسن،س بن  يزيناي  قنة(ي قنال: قنال ةبنا اهلل )ابن   = الكلل: ةبا اهلل ب  ناجذ

ةهس الاجالي قنالوا: من  ل أهل أبهات يفز ين  ألة،س أو  »مسمود الصحايب(: 

  .(1)«يا أبا ةبا الرمح ؟!. قال: أنتس يا أهل الكوفة

وقا روا  ا نروز  يف الفنت  والطنرباين  .ق،ق:   ناد  صحهح دون كالم

مها  وأبو نمهس الفضل ب  دكني ة   نفهان يف الكبري ة  ةبا الرزا  واب  

 .(2)مث،ه به

 .(3)أبننا صنناد  مل يننارك ابنن  مسننمود أن      قننال اهلهثمنني: رجالننه  قنناتي  

ة الكوفننة أرض بننالء أن  ق،نق: وهننو  يننح يف  أن  أه،هننا كننل وابننتالءي ولننا 

ي الزمنننانبسنننبب جبنننابرة يف كوفنننان  أ  يف بنننالء ورش  (أبقننناهس اهلل تمنننا )

                                                 
ــاس( (1) . دار صــادر، بــريوت. لفــ  حنبــل بــن إســحا : 76: 6 طبقــات ابــن ســعد )ت: إحســان عّب
 . 37539، رقم: 500: 7. مصنف ابن أيب شيبة 45، رقم: 163
 .8509، رقم: 93: 9. املعجم الكبري 1513، رقم: 534: 2الف   (2)
 . 12553، رقم: 351: 7جممع الزوائد  (3)
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زينناي وزينناد ابنن  أبهننهي وابنننه ةبهننا اهلل قاتننل ا سنننيي وا توكننل كمماويننة وي

 ..حتى يوم الاجال يالمبايس

 ؛ بإسناد سّني صحيحالعثمان هم أتباع الدّج حمّبو

يف كتابنه هنن( 277)الفسو  يمقوب ب   فهان السني الكبري قال اإلمام 

ةامل  ني كبنري )ةبا اهلل ب  نمري اهلماايني  : حا نا اب  نمري(الباء والتاريخ)

ي حنا نا منصنور بن  )األ نا   قنة خ م( ي حا نا دما ب  الص،ق قةي خ م(

ي ةن  زينا بن  خ م(ي ) منام كبنري  قنة ي ة  األةمش) قة باتفا ( أيب األ ود

)الصنحايب اجل،هنلي ي ةن  حذيفنة  نها التنابمني خ م(ي ) مام  قنة فقهنه وهب

جال تبمه م  كان حيب  ةثلن الا  ْن ارل» قال: وأمني   النبي يف ا نافقني(

اني و ن كان قا مات آم  به يف قرب   .(1)«ب  ةف 

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.270، و: 268: 2املعرفة والتاريخ للفسوي )ت: أكرم  ياء العمري(  (1)

ن جـاء مـن هـذا الكتـاب،  ـذف اسـم ع مـان، لكـ 268وننبه أن هناك من حـرف احلـدييف يف صـفحة: 
 . كامالً دون حذف كما سردانه أعاله.270يف صفحة  احلدييف بعد صفحتني يف نفس الكتاب، أي

. دار املعرفــة( 3031، رقــم: 107: 2يــدع علــى ألــل أن الــذهيب )يف كتابــه ميــزان االعتــداع للــذهيب 
 سرده عن كتاب البدء والتاريخ كامالً دون حذف. 



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة26)

 

 ن احلديث من السنن الثابتة!!أجيزم بالذهيب اإلمام 

)يقصنا ويف حناي  زينا : - بما أن  د ا اي  أةال  - قال الفسو 

 .(1)ا،ل  كثري اإلمام الثقة زيا ب  وهب راو  ا اي  أةال (

 قنالفبأن هذ  و اوس   ترد  السن  الثابتة..   الذهبياإلمام لك  تمقبه 

نا: زيا يف كتابه ا هزان -أ  الذهبي  - ة التنابمني و قناهتسي ب  وهب من  أج، 

ننه قننال يف     ومتفننق ةننىل ا حتجننال بننهي   مننا كننان منن  يمقننوب الفسننو   فإن 

فهنذا النذ  ا نتنكر    ...تارخيه: يف حايثنه ا،نل كثنريي ومل يصنب الفسنو 

  م  حايثه ما ُ نبق  لهنهي ولنو فتحننا هنذ  الو ناوس ة،هنناي لرددننا الفسو

كثريًا م  السن  الثابتة بالوهس الفا ا...ي وزيا  ها ج،هل القاري هناجر    

 .(2)النبيي فقب  وزيا يف الطريق

  

                                                 
 . الرسالة، بريوت.268: 2 ياء العمري( املعرفة والتاريخ للفسوي )ت: أكرم  (1)
 . دار املعرفة، بريوت.3031، رقم: 107: 2ميزان االعتداع للذهيب ) علي البجاوي(  (2)
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 من أين سيخرج الدجال؟!

قال: حا نا زهري ب  حربي حنا نا الولهنا بن  يف صحهحه أارل مس،س 

ني ةبا الرمح  ب  يزيا ب  جابري حا ني حيهى ب  جابر الطنائيي مس،سي حا 

حا ني ةبا الرمح  ب  جبريي ة  أبهه جبري بن  نفنريي أننه  نمه الننواس بن  

نة »:  ممان الكناليب...ي قنال:  كنر ر نول اهلل الناجال فقنال َّ، نه انارل ا   ن 

 . (1)«)طريق م  الرمل( بني الشام والمرا 

ى أن  الكوفة رم،نة محنراءي وهني كنل   نضوقا م   ناد  صحهح. أقول:

 ..يشها لذل ي خيفى ا ا الفاصل بني المرا  والشام

  

                                                 
 .2937. رقم: 2250: 4صحيح مسلم (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة28)

 

 ؛ قرية يف سواد الكوفةمن كوثىخيرج الدجال 

مممنري ةن  دمنا بن   أاربنناقنال:  هنن(211)ةبنا النرزا  اإلمام وأارل 

  قال: قال : ةبا اهلل ب  ةمنرو بن  المناص مم ن لبهبي ة  المريان ب  اهلهثس

: أنق؟!. فق،ق: م  أهل المرا  أو الكوفنة. فقنال: تمنرف كنو ى؟! فق،نق

 .(1) «منها خيرل الاجال»: قال ينمس

 ...  يشها له.رجاله  قاتي ق،ق:   ناد  صحهح

ة  األةمشي  يأبو مماويةقال: هن( 235)ما أارجه اإلمام اب  أيب لهبة 

ب  ةمنرو بن  المناص:  قال: قال ةبا اهلل ة  أيب قهسي ة  اهلهثس ب  األ ود

  .(2)«خيرل الاجال م  أرض يقال هلا كو ى»

 رجاله  قات. ي ق،ق:   ناد  صحهح

: الفنت  قنالكتابنه هنن( يف 228وأارل اإلمنام نمنهس بن  محناد ا نروز  )

حا نا وكههي ة   فهاني ة  أيب ا قاامي ة  زينا بن  وهنبي ةن  ةبنا اهللي 

 .(3)«الاجال خيرل م  كو ى»قال: 

يف  واد الكوفةي فههنا ولنا ببابل  الكو ى: قريةصحهح. و ناد    ق،ق: 

دمننا بنن  ي جننزم بننذل  اإلمننام (صنن،وات اهلل ة،هننه)ونشننأ أبونننا  بننراههس 

                                                 
 .20829، رقم: 395: 11ملحق مصنف عبد الرزا  )ت: حبيب األعظمي( (1)
 . مكتبة الرشد الرايض.37511، رقم: 496: 7)ت: كماع احلوت(  مصنف ابن أيب شيبة (2)
 . مكتبة التوحيد، القاهرة.1500، رقم: 531: 2 )ت: مسري الزهريي( الف  (3)
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  والسرية.والب،اان  التاريخ التفسري ووغري  م  أهل  (1)  حا 

  

                                                 
 . إحياء الرتاث العريب، بريوت.136: 2تفسري البغوي )ت: عبد الرزا  املهدي(  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة30)

 

 أهل الكوفة  أسعد الناس باملهدي :حديث

) قة : أاربنا الفضل ب  دكني قال: قاليف طبقاته اب   ما اإلمام أارل 

( قال: أاربنا   ائهل)ب  يونس السبهمي  قة خ م( ة  ةلر الاهني) قة خ م

خ م( ة   امل اب  أيب اجلما) قة خ م( ة  ةبنا اهلل بن  ةمنرو )بن  المناص( 

 .  (1)« ن  أ ما الناس با ها  أهل الكوفة»قال: 

 ه طر  أارى. ق،ق:   ناد  صحهح ةىل رشط الشهخني دون كالمي ول

س) ا هنا  مقنام وهو ننص  رناهر يف أن   ي (ةجنل اهلل تمنا  فرجنه ا قنا 

  يف الكوفة ا مظ مةي بني أه،ها باركهس اهلل. يكون

نرهور قنو   يف فضنل أهنل الكوفنة ةنىل المنا ني   بل يف ا اي   س وأّن 

ذ  هبننة،ننههس تمننا  أنمننس اهلل  ننا     و ن  ون مرضننهوراضننمصننطفون متبننون 

صن،وات اهلل )يكونوا أ ما ا،قنه  نبحانه با هنا  يف أن  ..يممة المظهمةالن

 .(ة،هه

صنن،وات اهلل )ل يتم،ننق بخننرول مو نننا ا هننا  نشننري    أن  البسننط فننهو

هنس منهجنًة أل  فنل  دننا  كنان ي   حيتم،ه منا نحن  فهنه.. م  الكوفة (ة،هه

هات مسائ،فهر ًة ألو يكربى مباحثهب تذكرياً مطالبهي و  هي فتنب ه..م 

  

                                                 
 . دار صادر، بريوت.10: 6 )إحسان عّباس( طبقات ابن سعد (1)



 ( 31...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 فضل فرات الكوفة

أارل اب   نما قنال: قنال: أاربننا الفضنل بن  دكني) قنة خ م(ي قنال: 

حا نا  فهان )الثور  اإلمام الثقة خ م(ي ةن  األةمنش )اإلمنام الثقنة خ م(ي 

)الصنحايب(ي  ة  اهثمة )ب  ةبنا النرمح   قنة خ م( ةن  ةبنا اهلل بن  ةمنرو

 .(1)«س هذا مثاقهل م  بركة اجلنةينزل يف فراتك    ما م  يوم  »قال: 

 ق،ق:   ناد  صحهح ةىل رشط الشهخني دون كالم. وله حكس ا رفنوا

.      هانا ر ول اهلل      تحالته دون وحي ونبي 

 واألابار كثرية   يسمنا ا تقصاؤها..  منها:

  

                                                 
 . دار صادر، بريوت.10: 6 إحسان عّباس(طبقات ابن سعد) (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة32)

 

 : العجوة واحلجر والفرات من اجلنةحديث أبي هريرة

 يف تارخينه: هنن(463)البغنااد  اخلطهنب ي أبو بكر أمحنا بن  ةنل قال 

رة نأاربنا القايض أبو ةمر القا س ب  جمفر ب  ةبا الواحا اهلالنمي بالبصن

 ) قة أمني ةارف حنافظ(قال: حا نا ةبا الرمح  ب  أمحا اخلت ل  ي) قة أمني(

قال:  ي)اإلمام الثقة حافظ ب،خ(قال: حا ني ةبا اهلل ب  دما ب  ةل الب،خي 

 قنال: حنا نا أبنو مماوينة ي)بن  وزينر الثقنة ا نافظ خ( ما بن  أبنانحا نا د

ة   ي) قة صالح( ة  ا س  ب   امل ب  أيب اجلما  )دما ب  اازم  قة خ م(

 قال: قال ر ول اهلل:  ية  أيب هريرة ) قة خ م(أبهه 

)صنو مبارك  ال ة ألهاءي غرس المجوة     لهس يف األرض م  اجلنة  »

( تنزل يف الفرات كل ينوم من  بركنة ي وهو وزن)مجه أوقهة وأوا م  التمر( 

 .(1)«ا جر األ ما ةظمه اهلل( )= اجلنةي وا جر

ر هبنذ  الثال نة  ضنايف..  لظهنور نق،ق:   ناد  حسن  صنحهحي وا صن

الذ  هنو روضنة من  ريناض   ما افهق حقهقته كقرب النبي أةهاّناي دون

 .اجلنة دون ريبي فال تغفل

  

                                                 
 . الغرب اإلسالمي، بريوت.52. رقم: 360: 1اتريخ بغداد )بشار عواد( (1)



 ( 33...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 عود حديث ابن مس

أاربنا  براههس بن  ةبنا الواحنا  :قال يأيضاً وأارل البغااد  يف تارخيه 

قال أنبأنا أبو بكر دما بن  ةبنا اهلل بن   بنراههس  يب  دما ب  ا باب الا ل

قنال نبأننا دمنا بن  ةهسنى بن   يقال نبأننا دمنا بن  أمحنا بن  بنرد يالشافمي

لنقهق ةن  ةبنا اهلل بن  نبأنا الربهه ب  بنار ةن  األةمنش ةن   :قال يالطباا

يوم مثاقهل م  بركنة  ينزل يف الفرات كل  : »قال ر ول اهلل  :قال يمسمود

 .(1) «اجلنة

  

                                                 
 . الغرب اإلسالمي، بريوت.51. رقم: 360: 1اتريخ بغداد )بشار عواد( (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة34)

 

 فضل مسجد الكوفة

 أفضل من املسجد األقصى هالصالة في:  حديث علي

) منام قال: حا نا وكهه  ييف مصنفه هن(235)أارل اإلمام اب  أيب لهبة 

الثنور ي  منام  نني كبنري  قنة )ةن   نفهان  ي ني كبري  قة بإمجناةهسي خ م(

) ابنق بن  هرمنز الكنويفي  قنة باتفنا  أهنل ي ة  أيب ا قاام (بإمجاةهسي خ م

ي قنال: (1) (ي ضمفه البم  دون دلهنل)ب  جوي  المريني  قةي ة  حب ة السنة(

ي فقال:  ين الرتيق بمريًا وجتهزتي أريا بهق ا قاس؟!.  جاء رجل    ةل 

 : ه بمريكي وصل يف هذا ا سجاي يمني مسنجا الكوفنةي فنل ب»فقال ةل 

منهي ولقا نقنص مم نا   :َّ  م  مسجا بما مسجا ا رامي ومسجا ا اينة أحب  

س  مخسلئة  رااأُ   .(2)«يمني مسجا الكوفة«   

رضنوان اهلل )بل صحهح بنناء ةنىل كنون حبنة  يحس  ق،ق:   ناد  جها

ي صحهح ا س  بن  دبنوب    هله ةو هأيت يف أابارنا الشهمصحايبي  (ة،هه

ي (ص،وات اهلل ة،هه)وأن ه حاث بسبب طوفان نو   يما يال ةىل هذا النقص

   يشها له..فانتظر 

                                                 
 ...؛ فلقد أكر أّن له رؤيةوثقه أمحد والعجلي، جزم بعض كبار أهل السنة أنّه من الصحابة (1)

 . النظامية، اهلند. 320، رقم: 176: 2انظر ترمجته يف يفذيب التهذيب البن حجر 
 . الرشد، الرايض.7536، رقم: 149 :2)ت: كماع يوسف احلوت(  مصنف ابن أيب شيبة (2)



 ( 35...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 حديث عائشة يف فضل مسجد كوفان

يف تارخينه قنال: حنا نا الولهنا بن   هنن(279) أارل اإلمام اب  أيب اهثمنة

لسنبهمي  قنة خ م(ي ةن  مس،س(ي قال: حا نا   ائهل )ا) قة احتج به لجاا 

أيب   حا  )السنبهمي  قنة  منام خ م(ي ةن  ةنثلن بن  ا غنرية ) قنة احنتج بنه 

البخار (ي قال: كنق جالسًا مه  امل ب  أيب اجلما ) مام  قة خ م( فأتته امرأة 

ا ك منا من  » رأس ةائشةي قالنق: قالنق ةائشنة: نق تفل  اتستفتهه فحا ته أّن 

 .(1)«م  مسجا كوفان ب  :  مسجا أصل فهه أربه ركمات أح

 ..أيضاً   قاتي يشها له   قائ،ه ق،ق: رجاله 

  

                                                 
 . الفارو ، القاهرة.3530، رقم: 388: 2)ت: صالح هالع(  اتريخ ابن أيب خي مة (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة36)

 

 حديث كعب يف فضل مسجد الكوفة

منصنور )الكو نجي  قنة أارل ابن  أيب لنهبة قنال: حنا نا   نحا  بن  

مهاجر ة   براههس ب     ائهل )السبهميي  قة بإمجاا خ م(ي نا  بإمجاا خ م(ي

)اإلمام الفقهنه  براههس  ي وهناك م  لهنه(ي ة ) قة   بأس بهي احتج به مس،س

)اإلمننام الثقننة الفقهننهي األ ننود بنن  يزيننا ي ةنن  األ ننود الثقننة النخمننيي خ م(

ا قاس فقال: م  أي ؟!. فق،ق: م  النخميي خ م(ي قال: لقهني كمب ببهق 

م    :َّ    أكون جئق م  حه  جئقي أحبُّ لئ»فقال كمب:  مسجا الكوفة.

ن ي  نس  «يناري أضه كل دينار منهنا يف ينا مسنكنيأن أتصا  بألو د ه ح،نو أن 

 .(1)«أو ط األرض كقمر الطسق

أو ننط »قولننه: يف و ق،ننق: رجالننه    كمننب  قننات ةننىل رشط مسنن،س.

 :وجهان «األرض

ذا هبننفهننو أو ننط  ةنن  األرضي  بمننامنن  السننلء و هاألول: باةتبننار قربنن

انرى ةن  كمنب لكن  هذا التفسري يف رواية أقا روى أهل السنة و .ا ةتبار

 .يف بهق ا قاس

ا يف وجه وال  األرض. و ط الثاين: أّن 

 ي فتأمل.وجهنيو  منافاة بني ال

                                                 
 . الرشد، الرايض.7537، رقم: 149: 2ماع يوسف احلوت( )ت: ك مصنف ابن أيب شيبة (1)



 ( 37...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 أحّب من بيت املقدس هالصالة في حديث أبي ذر 

 ة  أيب الممنهسي ) مام  قة خ م(حا نا وكهه أارجه اب  أيب لهبة قال: 

)ا نراد ي  قنة خ ة ي ة  ةمنرو بن  منر)ةتبة ب  ةبا اهلل ا سمود ي  قة خ م(

ا نفي)ةبا الرمح  ب  قهسي  قة م(ي ة  أاهنه ط،هنق بن  ي ة  أيب صالح م(

 ةىل رم،ة محنراء   أصل  ئل: »(رضوان اهلل ة،هه) قهس ) قة(ي قال: قال أبو  ر

 .(1)« يف بهق ا قاسم  أن أصل    :َّ  أحبُّ 

 لكوفنةا« رم،ة محنراء»: (رضوان اهلل ة،هه)وقوله  .ق،ق:   ناد  صحهح

 :بنابحتنق اب  أيب لنهبة  د هنذا ا ناي   وقا مىض ما يال  ة،ههي واإلمام

 .فاحفظ .يف بهق ا قاس ومسجا الكوفةالصالة 

  

                                                 
 . الرشد، الرايض.7543، رقم: 149 :2)ت: كماع يوسف احلوت(  مصنف ابن أيب شيبة (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة38)

 

 (رضوان اهلل عليه) حديث حذيفة

أارل اب  أيب لهبة قال: حا نا وكههي ة  مسمري ةن  واصنلي ةن  أيب 

    بهق ا قناس   لو  ت حتى   يكون بهني وبني»وائلي ة  حذيفةي قال: 

 .(1)«فر خي أو فر خاني ما أتهتهي أو ما أحببق أن آتهه

دون كنالم. وقنا روى مث،نه ي ق،ق:   ناد  صحهح ةىل رشط الشنهخني

 اإلمام ةبا الرزا  بإ ناد صحهح ة  اب  مسمود.

نناطق بأفضن،هة مسنجا الكوفنة ةنىل   ا  دننا  يف هنذا البنابمومموا 

بنه : »أمري ا نؤمنني ةنل   هل قول   ( تما ةظمهل اهلل) ىنا سجا األقص

رضنوان ) وقول حذيفة«. وصل يف هذا ا سجاي يمني مسجا الكوفة بمريكي

لننئ  أصننل  ةننىل رم،ننة محننراء أحننبُّ  :َّ منن  أن أصننل  يف بهننق » :(اهلل ة،هننه

 ..«ا قاس

ننه يغ،ننب ةننىل الظنن  أن      وا جننال   يسننمح بالبسننطي و  ا سننجا  فإن 

لثال ننة: ا سننجا ا ننرام ومسننجا       تشننا الرحننال  »يف حنناي : ى ناألقصنن

أو يقصنا بنه دنرف مسنجا الكوفنة  منارلي أو « ىنا اينة وا سنجا األقصن

 .فتأمل جهااً مسجا الكوفة  

                                                 
 . الرشد، الرايض.7535، رقم: 149 :2)ت: كماع يوسف احلوت(  مصنف ابن أيب شيبة (1)



 ( 39...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 من مسجد الكوفة  عهد نوحيف التنور  رفا

) مام كبري م  أهل أارل اإلمام اب  أيب حاتس يف التفسري قال: حا نا أيب 

)الغناايني أمجنه أهنل السننة ةنىل ي  ننا ةبنا اهلل بن  رجناء سنةي  قة بإمجناا(ال

ي  نا   ائهل )ب  يونس السبهميي  قة خ م(ي ة  مس،س )ب  كهسناني ةاالته(

قال أبو الصنبا  البنزار:   بنأس بنهي وضنمفه األكثنر بضنمو ا فنظ(ي ةن  

لتننور من  فنار ا»قنال:  ي(مطهر م  الرجس تطهنرياً   )الباقر دما ب  ةل

  «.مسجا الكوفة م  قبل أبواب كناة

وقنا  يقال أبو حناتس: ورو  ةن  حذيفنة والشنمبي وماهنا نحنو  لن 

رو  ة  ةل  ب  أيب طالب
 (1). 

 . .ق،ق:   ناد  صالح..   هل مه الشواها

 كرها اإلمام السهوطي يف الار ا نثور قال: وأارل اب  ا نذر والشواها 

فنار : »قنال (ريض اهلل ةننه)هخ ة  ةل ب  أيب طالب واب  أيب حاتس وأبو الش

 «.التنور م  مسجا الكوفة م  قبل أبواب كناة

)اإلمنام ا نافظ الثقنة ةبنا اهلل بن  دمنا األصنفهاين وأارل أبو الشنهخ 

ي و قنه بمن  أهنل  )صاحب أمري ا ؤمنني ةل  ة  حبة المري هن(369

 (ريض اهلل ةننه)    ةنل  قال: جناء رجنل  السنةي وضمفه آارون دون دلهل(

                                                 
 . مكتبة نزار، السعوديّة.10856 ، رقم:2028: 6تفسري ابن أيب حامت )ت: أسعد الطيب(  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة40)

 

به راح،ت ي وكنل »له ةل: فقال:  ين  أريا بهق ا قاس ألصل فهه؟!. فقال 

« زادكي وصل  يف هذا ا سجا  فإن ه قا صىل  فهه  بمون نبهًاي ومننه فنار التننور

 .(1)«يمني مسجا الكوفة

)ريض اهلل  ة  ةل )ريض اهلل ةنه( وأارل أبو الشهخ م  طريق الشمبي

والذ  ف،ق ا بة وبرأ النسمة أن مسجاكس هذا لرابنه أربمنة من  »قال:  ةنه(

ا سنجا     ر فنهل  نوا ي  نمساجا ا س،منيي ولركمتان فهه أحب   :  من  ةشن

ا ننرام ومسننجا ر ننول اهلل صننىل اهلل ة،هننه و نن،س با اينننةي و ن  منن  جانبننه 

 «.األيم  مستقبل القب،ة فار التنور

ا  ب    لةهل اهلمااين قال: لقا نجنر ننو  وأارل أبو الشهخ ة  الس

 فهنته يف و ط هذا ا سجاي يمنني مسنجا الكوفنةي وفنار التننور من  جانبنه 

ةرش مهاًل م  حهن  منا جنبنهي ولصنالة فهنه  ا نياأليم ي و ن  الربية منه لمىل 

ا سننجاي  مسننجا ا ننرام ومسننجا الر ننول     أفضننل منن  أربننه يف غننري   

 .(2)«مستقبل القب،ة فار التنور يم يبه األبا اينةي و ن م  جان

جازمنًا:  هنن(437)مكني بن  أيب طالنب الكبنري وقال ا فرس اإلمام السني 

فار ا اء يف ناحهنة  هن(:109 ) مام  ني فقهه تابمي  قة بإمجاةهسيقال الشمبي

 .«فار التنور م  مسجا الكوفة»أن ه قال: ي )ريض اهلل ةنه( الكوفة. وة  ةل

                                                 
. وتفسـري اإلمـام 4432، رقـم: 436يف متنه ارتباك، صححناه عـن كنـز العمـاع للمتقـي اهلنـدي:  (1)

 . دار الوطن، الرايض. وغريمها من املصادر.429: 2هـ )ت: ايسر غنيم( 489السمعاين 
 . دار الفكر، بريوت.442: 4الدر املن ور للسيوطي (2)



 ( 41...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

ر  قنة ج،هنل فقهنهي ةنامل بالتفسنريي من  ن) منام مفسنب  حبنهش وقال زر 

: فار التنور م  هذ  الزاويةي وألار    زاوية هن(81تالمذة اب  مسمودي توىف 

م  القب،ةي التي ة  يمني ا صنىل. وكنان زر يقصنا     ىمسجا الكوفة الهمن

 .(1)الصالة يف ت،  الزاوية م  مسجا الكوفة

 «..ون ألفًايدخل اجلنة سبع» :حديث

أاننرل البخننار  يف صننحهحه قننال: حننا ني   ننحا ي حننا نا رو  بنن  

ةبادةي حا نا لمبةي قال:  ممق حصني ب  ةبا الرمح ي قال: كننق قاةناًا 

ر نول اهلل صنىل اهلل ة،هنه ةنا  نمها بن  جبنريي فقنال: ةن  ابن  ةبناس: أن  

 .(2)«بغري حساب ياال اجلنة م  أمتي  بمون ألفاً »و ،س قال: 

ل  ياال اجلنة بغري حساب من  و .  ناد  صحهح وا منى متواتر ق،ق:

من   ي وهذا   ينايف داول غنريهس(رضوان اهلل ة،ههس) هذ  األمة غري هؤ ء

  ي فال تغفل.بما ا ساب

  

                                                 
 . كّلية الشريعة، جامعة الشارقة.3393: 5إىل بلوغ النهاية اهلداية  (1)
 . دار طو  النجاة.6472، رقم: 100: 8صحيح البخاري  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة42)

 

 ظهر الكوفة( )= من كربالءحيشرون السبعون ألفًا 

م أارل اب  أيب لهبة قال: حا نا مماويةي قال حا نا األةمشي ة   نال

قال: بمرت لناة لنه  ي)ةبها أبو هريسي أو هرتس( أيب رشحبهلي ة  أيب هر مة

فقال جلارية لنه: ينا جنرداءي لقنا أ كنرين هنذا البمنر حنايثًا  نممته من  أمنري 

فأاذ مننه قبضنة  ;بشجرة حتتها بمر غز ن ممه بكربالءي فمر  ا ؤمنني وكنق 

هاي  س  قنال:  يناا،ون اجلننة بغنري  ر من  هنذا الظهنر  نبمون ألفناً نحيشن»فشم 

 .(1)«حساب

  .(3)ورجاله  قات (2)قال اهلهثمي: روا  الطرباين

وأبنو هر منة )وصنحو هنر س أو ي ق،ق:   ناد  صحهحي رجاله  قنات

تنرجس لنه اجلمهنه دون ي هرتس( و قنه اإلمامنان ابن  حبنان واهلهثمني وغريُهنا

 . (4)وقال الذهبي يف كتابه ا هزان: و  قي طم 

األرض  :أ  رهنننر الكوفنننةي والظهنننر« ا الظهنننرمننن  هنننذ:»وقولنننه 

 ا رتفمة.

  

                                                 
 . الرشد، الرايض.37368، رقم: 478: 7 مصنف ابن أيب شيبة)ت: كماع يوسف احلوت( (1)
 : محدي السلفي. . مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ت596، رقم: 237: 18معجم الطرباين الكبري  (2)
 . مكتبة القدسي، القاهرة.16685، رقم: 64: 10جممع الزوائد )ت: حسام القدسي(  (3)
 دار املعرفة، لبنان. .3348، رقم: 179: 2ميزان االعتداع  (4)
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 هم حيشرون من ملك علّي شاهد للحديث، وفيه أّن

يف تنناريخ أصننبهان قننال: حننا نا  هننن(430)أارجننه أبننو نمننهس األصننبهاين

ي )األصبهاين  مام حافظ  قة متق (محا ب  أمحا ب   براههس أمحا مالقايض أبو 

 ننا  بنراههس بن    مام حافظ  قة(يي   )اب  بطةمناي  نا دما ب  حيهى ب   مالء

)تنرجس لنه أبنو  نا دما ب  أبان المننرب   ي)ب  حفصي  مام حافظ  قة(ةمر 

 والتمايلي وهو داث مشهوري روى ةنه أجالء أهل السنة(ي حاتس يف اجلر 

خيطنىءي األكثنر :  نا النرض ب  منصور )لهخ داثي و قنه ابن  حبنان وقنال

)ةقبة ب  ة،قمة الهشكر ي ضمهو اي (ي ة  أيب اجلنوب ةىل أنه منكر ا 

ما بني اخلورننق     (ريض اهلل ةنه)ب  أيب طالب  ي قال: الرتى ةل  ا اي (

فقهل لنه: ينا أمنري ا نؤمنني النرتيق  .م  دهاقني اخلورنق ا رية بأربمني ألفاً 

اهلل   نممق ر نول اهلل صنىل صناقتسي  ين  »قال:   .أصس   ينبق لهئاً  حجراً 

كوفان..  لهبمث  اهلل ةنز وجنل ينوم القهامنة من  رهنر  : »ة،هه و ،س ي يقول

 نبمني ألفننًا كننأن  وجننوههس القمننري ينناا،ون اجلنننة بننال حسنناب ة،ننههس و  

 .(1)«ةذاب ي قال: فأحببق أن حيرشوا يف م،كي

ي ف لهمة ةنل  وا سنني اانب،ج هبذا أن  السبمني ألفًا هس أرشق،ق: 

ى يف نء )=الكوفنة( ةاصنمة التشنهه يف المنا نيي وقنا مضنحيرشون م  كربال

 ..حاي  األابهة ما هو نص صحهح يف قاس الكوفة وجزئها كربالء

                                                 
 العلمية، بريوت. .144: 2 اتريخ أصبهان )ت: كسروي حسن( (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة44)

 

أن  كننربالء تقننه يف رهننر  يأوضننحنا و ننهأيت مزيننا بهننان  حقنناً كننل قننا 

كنل أن  غنر   النجنو رهنر  ل،كوفنة جنزء   يالكوفةي وهي جزء منهاي بالضبط

ولقنول أهنل  يرتفمنة  وهنذا هنو ا وافنق ل،وجناانمنها. والظهنر: األرض ا 

.  فالنجو مرتفمة ة  الكوفةي وكربالء أكثر ارتفاةًا م  ا  نننيي .اجلغرافها

 .     .وك،ل أوغ،نا    البرصة انخفضق األرض

 :لهمة ومما يال ةىل أن  السبمني ألفاً 
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 حديث رفاعة أّن السبعني ألفًا شيعةداللة 

( يف مسنننا  قننال: حننا نا   ننلةهل بنن  هننن241)أاننرل أمحننا بنن  حنبننل 

 براههسي قال: حا نا هشام الا توائيي ة  حيهى ب  أيب كثريي ة  هنالل بن  

أيب مهمونةي ة  ةطاء ب  يساري ة  رفاةنة اجلهننيي قنال: أقب،ننا منه ر نول 

فجمنل رجنال من نا يسنتأ نون     -أو قنال: بقاينا-بالكايا اهلل حتى   ا كن ا 

منا بنال »هلسي فقام ر ول اهلل فحما اهللي وأ نى ة،ههي  نس قنال: أه،ههس فهأ ن 

رجنناٍل يكننون لننق الشننجرة التنني تننل ر ننول اهللي أبغنن   لننههس منن  الشننق 

تنني  ننبمني ألفننًا   ...ي اآلاننر وقننا وةنناين ريب ةننز وجننل أن ينناال منن  أم 

 «....حساب ة،ههس

ق،ننق: قننال لننمهب األرنننؤوط:   ننناد  صننحهحي رجالننه  قننات رجننال 

 وةنا ابن  ماجنة بمضنه -. وقال اهلهثمي يف ا جمه: روا  أمحا (1)ني...الشهخ

 . (2)ورجاله مو قون  -

حا نا أبو ا غريةي قنال: حنا نا األوزاةنيي وقا أارجه أمحا  انهة فقال: 

وهو أيضًا ةىل رشط الشهخني فهل جزم  به مث،ه. حا نا حيهى ب  أيب كثري قال:

 اهن. (3)األرنؤوط

                                                 
 حتقيق األرنؤوط. . مؤسسة الرسالة،16215، رقم: 152: 26مسند أمحد  (1)
 .166: 1جممع الزوائد )اهلي مي(  (2)
 .16216، رقم: 154: 26مسند أمحد )ت: األرنؤوط(  (3)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة46)

 

نس لنهمة دبنني منوالني قنول  تقرينب د لتنهو وقنا » : النبنيةنىل أّن 

تي  بمني ألفناً   ي آل دمنانردًا ةنىل مبغضن كنان« وةاين ريب أن ياال م  أم 

ي ا ناي  أةنال     .  .رى لشنهمتهس ودبنههسني ويف  ات الوقق هو بش

يف  النذ  قالنه النبني  من  حناي  الغناير انمقطمنوكذا حاي  الثق،نيي 

األمنة لصنحابة ة،منوا أن  نبني  ا كمنة والرمحنة  نهو  وأكثنر اغاير اس. 

   فانفضنوا ةننه وتركنو  قنائًل بغضنًا آلل دمنابو ية ةل  وأهل البهق  

 .حبههسي و مًا  بغضههسفجاء ا اي  بشارة  

  



 ( 47...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

  لكون السبعني ألفًا من شيعة علي ثالثشاهد 

دما بن  ةبهنا  أارل الطرباين قال: حا نا ةل ب   مها الراز  قال: نا

ا حاريب قال: نا ةبا الكريس أبو يمفوري ة  جابري ة  أيب الطفهلي ةن  ةبنا 

ي نوقنال: ابهضن يي أتى يوم البرصة بذهب أو فضة فنكتهب  نجيي أن ة،هاً ااهلل 

قولنه    ا رهروا ة،هن ي فشنق     أهل الشام غااً   غري ي غر  واصفر  وغر  

 ن    نتقام ةنىل اهلل  يا ةل  »قال:   ا،هل  ن  »فقال: ...ي اس ل  ةىل الن  

مجنه  ي  نس  «ولهمت  راضني مرضهنيي ويقام ة،هه ةناوك غضناب مقمحنني

 . (1)انتكاس الرأس بسبب األغالل( )= ةل يا     ةنقه يرهيس كهو اإلقل 

 .(2)وفهه جابر اجلمفيي وهو ضمهو  يقال اهلهثمي: روا  الطرباين

..  اجلمفي جابرحتى ت ومو قون   ناد  صحهح  فرجاله  قابل : قق،

فه غري واحاي لكن    قهمنة لكنل  تضنمهفاهتس ا تنأارة قبنال  فجابر  و ن  ضم 

ي ما  تو هق جهابذهتس القاماء  كاإلمام رشي  القائل: ما ه المال الريض  لهي  ن 

ه المال الريض  ومنا  هبنا صنوته لهي  ن 
نال ا ،ق نب بنأمري (3) . وكشنمبة بن  ا ج 

نا بن    نحا  صناوقان يف ا ؤمنني يف  ا اي ي القائل: جنابر اجلمفني ودم 

. وأكثر م   ل  قول اإلمام  فهان الثنور ي وهنو من  تمنرف: منا (4)ا اي 

                                                 
 . دار احلرمني القاهرة. ت: طار  احلسيين.3934، رقم: 178: 4األوسط للطرباين  (1)
 .14746، رقم: 131: 9جممع الزوائد  (2)
 .433: 2علل اإلمام أمحد بن حنبل  (3)
 .214: 3لل اإلمام أمحد بن حنبلع (4)
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  تنظروا    هنؤ ء  :لمبة وقال .(1)رأيق أورا م  جابر اجلمفي يف ا اي 

 .اهن.(2)ا جانني الذي  يقمون يف جابر

  .بسبب أغالل جهنس يرؤو هس ومقمحون   أ  مننتكسةي واإلقل 

  

                                                 
 .77: 1اجلرح والتعديل أليب حامت (1)
 .136: 1اجلرح والتعديل أليب حامت (2)
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  شاهد رابع لكون السبعني ألفًا من شيعة علي

أارجه اخلطهب البغنااد  يف كتناب ا ت فنق بسننا ممتنربي قنال: أانربين 

)ا ننؤدبي   بننأس بننه  ا سننني بنن  دمننا بنن  ا سنن  أاننو أيب دمننا اخلننالل

صنناو (ي حننا ني أبننو صنناد  أمحننا بنن  دمننا بنن  ةمننر الرا ننبي)ترجس لننه 

لسهمي يف تاريخ جرجان دون طم (ي حا نا أبنو نمنهس ةبناا ،  بن  دمنا ا

ب  ةا  ) قة حافظ فقهه  مامي اجلرجاين ا  رتاباد (ي حا نا أمحا ب  حيهى 

حنا نا   نلةهل بن  ي )لهخ البخار ي ب  زكريا المابا الكويفي  قة( األود 

ة بإمجااي رمي بالتشهه   يكذبي خ( أبان بن  اةن  ةمنرو  ي)الورا   قة حج 

)السما   قة بإطال ي و قه اب  حبان  حري  وكان  قةي ة  داود ب   ،ه 

وترجس له البخار  واب  أيب حاتس وغريهس دون طم ي  مام مسجا مغرية ب  

يناال اجلننة من  »س ب  مال  قال: قال ر نول اهلل: ة  أن مقسس بالكوفة(ي

هس لنهمت  وأننق »قال:  س  التفق    ةل  ف ي«أمتي  بمون ألفًا بال حساب

 .(1)«  مامهس

 ..ق،ق:   ناد  جه ا صالحي وقا توبه الرا بي وغري 

القنايض أبنو جمفنر دمنا قال: أاربنا  (هن 483)بل أارجه اب  ا غاز: 

جمفر ب  ا س ي ترجس له النذهبي يف التناريخ دون )ب   ب    لةهل الم،و 

ا بن  ةنثلن ا نزين ا نافظ حا نا أبو دما ةبنا اهلل بن  دمني هن(443طم ي 

                                                 
 ، ترمجة: عمرو بن حرييف الكويف.16: 2املتفق واملفرت  )اخلطيب البغدادي(  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة50)

 

ا ،قب باب  السقاء ) قة  مام(ي حا نا أبو ةبا اهلل أمحا ب  ةل الراز  ) قة(ي 

حا نا ةل ب  ا س  ب  ةبها الراز  )ترجس له الذهبي واخلطهبي صناحب 

أدب ورواية(ي حا نا   لةهل ب  أبنان األزد  )النورا   قنة   يكنذبي خ( 

 .(1)ة  ةمرو ب  حري ي به مث،ه 

أقول:   ناد  جه اي وا اي  بإ ناديه   ينزل ةن  رتبنة ا سن  لغنري ي 

 بل الصحهح بمالحظة الشواها اآلنفة. 

 رنا ف،تنظر. نوهناك طر  أارى   تسه دتص

  

                                                 
 دار اآلاثر صنعاء. ت: تركي الوادعي. 335، رقم :357: 1مناقب ابن املغازيل  (1)
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  يف حميب أهل البيت حديث سّيد الشهداء احلسني

ر بنن  مو ننى نحننا نا بشننالطننرباين قننال: اإلمننام السننني الكبننري أاننرل 

)اإلمام ةبا اهلل بن  النزبريي فنو  ي حا نا ا مها     مام حافظ  قة()األ ا

ي ةن  ةبنا ) مام فو  الوصنوي خ م(حا نا  فهان ب  ةههنة  الوصوي خ م(

 ة  برش (ي ولهس هذا بطم   مجاةاً ) قة بإطال ي رمي بالتشه ه اهلل ب  رشي 

تس دون )األ ا ي و قه اب  حبان وترجس له البخار  وابن  أيب حناب  غالب 

 ي ة  ا سني ب  ةل قال: طم (

م  أحب نا ل،انها  فإن  صاحب الانها حيب ه الرب والفناجري ومن  أحب ننا هللي »

 . (1)وألار بالسبابة والو طى« كنن ا نح  وهو يوم القهامة كهاتني

. (2)رجاله ُو  قوا ةىل ضنمو يف بمضنهس فنهل جنزم اإلمنام اهلهثمني: ق،ق

 .قالي حس  ممترب كل   خيفىفاإل نادي وهو أقل ما ي

ر بن  مو نىي نالضنمفاء: قنال حنا نا بشنكتابه المقهل يف اإلمام وأارل 

قال: حا نا ا مها ي قال: حا نا  فهاني ة  ةبا اهلل ب  رشين  قنال: قنال 

 .(3) «نبم  نح  ولهمتنا كهاتني وألار بالسبابة والو طى» حسني ب  ةل: 

لننني  ابنن  رشينن  بالتشننه هي وهننو أقننول:   ننناد  حسنن ي رجالننه  قنناتي 

                                                 
 .126: 3عجم الكبري )الطرباين( امل (1)
 .281: 10جممع الزوائد  (2)
 .266: 2 عفاء العقيلي  (3)
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ة كأمحا  واب  ممني واب  ا،فوني وأبو زرةنة ب  حنبل مردود. ف،قا و  قه أئم 

ونفننى ةنننه البننأس ي الننراز ي وابنن  لنناهنيي ويمقننوب بنن   ننفهان الفسننو 

النسائي والاارقطنيي وترجس لنه البخنار  وابن  أيب حناتس دون طمن ي روى 

نة كناب  ةههننة   قنال ا نافظ ابن  حجنر يف التقرينب: ةنه الثقات بمضهس أئم 

 .أفرط اجلوزجاين فكذبهي صاو  يتشهه

وأنب ه    أن  بم  أهل اجلهل رد  ا اي  بقوله: برش ب  غالب مهنول. 

نل التنابمنيي يف طبقنة ر بن  غالنب ا جهنول لنهس نويرد   أن  بش هنو ت،مهنذ و ن 

ذ  الطبقننة ةننىل أهننل هنني ويسننتحهل يف طبقننة تالمننذة أتبنناا التننابمني ل،زهننر 

 فنهل نحن  فهنه    سها الشنهااء ا سننيالصحابة  كأن يرو  ة  النازلة 

اب  جزم فهل  يمو نا  ها الشهااء يرو  ة      الذ  . .لتفاوت الطبقة

األزد  اإلمنام   بهننهل هو تابمي غنري ي فنر   حبان والبخار  واب  أيب حاتسي

 .  (1)لسان ا هزانيف المسقالين وغري ي وبه جزم ا افظ اب  حجر 

  

                                                 
ـــزان  (1) . 1859، رقـــم: 69: 4. وانظـــر ثقـــات ابـــن حبـــان 103-102، رقـــم: 29: 2لســـان املي

 . 1761، رقم: 81: 2. اتريخ البخاري الكبري 1394، رقم: 363: 2اجلرح والتعديل 
  سني، رو  عنه عبد هللا بن شريل.أقوع: كلهم قالوا: مسع احل
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 «شيعتنا خلقوا من طينتنا»:  حديث احلسني

قننال: حننا نا أبننو  يهننن(381)ابنن  ا قننرىء السننن ي الكبننري أاننرل اإلمننام 

)=ابن  رداءي ا سني ةل ب    حا  ب  رد  القايض قنايض طربينة بطربينة 

  رنر البصنني  نا ةل ب  نصاب  ا قرىء(تو هق  قةي و قه الذهبي ةالوة ةىل 

ي البرص   الصغريي  قة حافظ  بقي م( )ب  ةل ب  نرص ي  ننا ةبنا اجلهضمي 

) منام خ م(ي أاربنا مممر  بإمجاا أهل السنةي  فو  الوصو قة ) مام  الرزا 

فننو   قننة ي ةنن  الزهننر  ) منام خ م( بإمجنناا أهننل السننة  فننو  الوصنو قنة 

مطهنر من   خ م(ي ة  ةل ب  ا سني )السنجاديبإمجاا أهل السنةي الوصو 

)صن،وات اهلل  خ م(ي ةن  أبهنه )السنبطي منذبو  كنربالءي الرجس تطهرياً 

 ن  اهلل ةنز وجنل »قنال:  ي(ةن  النبنيأ ننا  ي خ م( قال: رفمه )أ  ة،هه(

ا،ق ة،ه ننيي وا،نق طهنننا منهناي وا،نق طهننة دبهننا منهناي وا،نق  نجنيي 

مننهي وأروا  وا،ق طهنة مبغضهنا منهاي فنأروا  دبهننا تتنو     منا ا،قنق 

)=ةنل بن  هكنذا حنا نا  ةنل بن  رد  «. مبغضهنا تتو     ما ا،قنق مننه

ي وةنل بن  (رمحنه اهلل)والظرفناء من  أهنل الشنام  وكان أحا الثقنات رداء(ي

 .(1) ر  كر أن ه لهخ برص  قام ة،ههسننص

  

                                                 
 . مكتبة الرشد، الرايض.1154، رقم: 353معجم بن املقر ء )عادع بن سعد(:  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة54)

 

يب أبو الفرل  مها ب  أيب الرجناء بن  وأارجه اب  ةساكر قال: أاربنا أ

نا أبو الفتح منصور ب  ا سنني بن  ةنل بن  القا نس بن  رواد  ي) قة(منصور

بكر ب  ا قرىء بنه مث،نه...ي نا أبو ) قة(ي وأبو طاهر ب  دمود ) قة( الكاتب

وزاد: قننال ابنن  ا قننرىء: هكننذا حننا نا  ةننل  بنن  رداءي وكننان أحننا الثقننات 

ر  لنه نن ه لنهخ بصن ي وةل ب  نرص  كر (رمحه اهلل)والظرفاء م  أهل الشام 

 .(1) قار ةظهس

أهنل  ولفنظ: قنار ةظنهسي بنرت ق،ق:   ناد  صنحهح دون أدننى كنالم. 

ر ي لنهس هنو نر البصننالنصب  ل،تشكه  باإل ننادي بفرينة أن  ةنل بن  نصن

 مكشوف..واٍ  هزيل اجلهضمي الثقة ا جمه ة،ههي و ن ل غري ي وهذا لمب 

ا نمه ةنل  -لطبقةيف هذ  ا - ةام وجود راوٍ ي يال  ةىل هذا بنحو اجلزم

واحنا  راوٍ     كتب أهنل السننة القايمنة وا ايثنةي   ر  يف كل  نب  نرص البص

ر بن  ةنل ن)ةل بن  نصنواجلاةل  ب  نرصي البرص  اجلهضميي ا فها هو: 

 . وةنىل تقناير ا غنايرة فمنلظ  قةوكالُها حاف ب  نرص البرص  اجلهضمي(

ماي،نهي وتصنحهح مروياتنهي ب  نرص البرص ي  و قار ةظهسي ويكفي هذا لت

 ..يشها له . هل أن ه مل يطم  بيشءي فاحفظ

  

                                                 
 . عمرو العمروي.255: 41 اتريخ دمشق (1)
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 جابر بن عبد اهلل األنصاريحديث 

  هُّن،  )ةُ قال: حا نا ةل بن   نمها النراز   يأارل الطرباين يف األو ط

)لنهخ مو نقي روى ةننه مجاةنة من   قال: نا حرب بن  حسن  الطحنان ي قة(

ي )و قنه ابن  حبنان بن   ناير الصنرييف قال: نا حنان يالثقات مل يطم  بيشء(

لكنن  قننال ي وقننال ابنن  ةننا :   بننأس بننهي تننرجس لننه اجلمهننه منن  دون طمنن 

)ترمجوا له دون طم  لك   قال: نا  ايو ا كي يالبم : م  لهوخ الشهمة(

)البناقر  قال: نا دما ب  ةنل بن  ا سنني يقال المقهل م  الغالة يف الرف (

له قال: نا جابر ب  ةبا اهلل األنصنار  قنال: ي وما رأيق دمايا قط يما(

 اطبنا ر ول اهلل فسممته وهو يقول: 

فق،ق: « اس م  أبغضنا أهل البهق حرش  اهلل يوم القهامة هيودياً ا الن  أهي  »

؟!. قال:  ن»يا ر ول اهللي و ن صام وصىل  ه مسن،سي و ن صام وصىلي وزةس أن 

وهنس  د  اجلزينة ةن  يناٍ ا الناسي احتجر بنذل  من   نف  دمنهي وأن ينؤأهي  

لمل  صاغروني مثل : أمتي يف الطنيي فمر  يب أصحاب الراياتي فا تغفرت 

 .(1) «ولهمته

: أارجه الطرباين يف األو ط -  لارة    حس    ناد  -قال السهوطي 

 ()الصناد  ويف آار  قال حنان: فناا،ق منه أيب ةنىل جمفنر بن  دمنا 

                                                 
 . مكتبة ابن تيمية، القاهرة.4002، رقم: 211: 4املعجم األوسط للطرباين )ت: عوض(  (1)
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ث  هبننذا  : مننا كنننق أرى أن  فحا ننه أيب هبننذا ا نناي  فقننال جمفننر أيب حننا 

 .(1)ا اي 

فنال ي مبنارشة الصاد   مامنا ق،ق:   ناد  حس ي فحنان  ممه م  

ف،م،هنا مم ننا   يرد الطمن  بسنايو فناحفظي ومل نجنا هنذ  الزينادة يف ا طبنوا

 .. برتت طمسًا لفضائل آل دما

إلمام )اة   مها ب  جبري ف،قا أارل أهل السنة بأ انهاهس الصحهحة 

منا :    قال: كنا ةنا اب  ةبناس بمرفنة ي فقنال: ينا  نمها يالفقهه الثقة خ م(

فخننرل ابنن  ةبنناس منن   ون؟!. فق،ننق: خيننافون مماويننة.أ ننمه الننناس ي،ب نن

فقنا  يمنهسال،هس  اله  ال،هس لبه  و ْن رغس أنو مماوية  فسطاطه  فقال: لب  

  .تركوا السنة م  بغ  ةل

 . (2)ووافقه الذهبي ةىل رشط الشهخنييأارجه ا اكس قال: صحهح 

أاربننا أبنو ا سن  دمنا بن   :قنال هنن(458)البههقي اإلمام  أارجهفقا 

 نننا ةننل بنن   ننمها  يرقينأنبننأ ةبننا اهلل بنن  دمننا بنن  الشنني ا سننني الم،ننو 

 ية  مهرسة ب  حبهب النها  ي نا ةل ب  صالح ي نا االا ب  د،ا يالنسو 

قنال: كننا ةننا ابن  ةبناس بمرفنة ي مها ب  جبرية    ية  ا نهال ب  ةمرو

                                                 
 . دار الكتب العلمية، بريوت.371: 1يضة( )ت: صالح عو  املصنوعة ئاللئال (1)
. العلمّيــة، 1706، رقــم: 636: 1مســتدرك احلــاكم وتلخيصــه )ت: مصــطفى عبــد القــادر عطــا(  (2)

 بريوت.
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فق،ق: خينافون مماوينة فخنرل  !فقال: يا  مها ما :   أ مه الناس ي،بون؟

 يرغنس أننو مماوينة لبهن  ال،هنس لبهن  و نْ »فقال:  ياب  ةباس م  فسطاطه

 .(1)«  فقا تركوا السنة م  بغ  ةل   ال،هس المنهس

 .  ناد  صحهحي رجاله  قات باتفا  :ق،ق

 ..خترصحال ا رةاية بي نكتفي هبذا القار م  مرويات أهل السنة

  

                                                 

 . الكتب العلمية، بريوت.9447، رقم: 183: 5حممد عبد القادر(  )ت: سنن البيهقي (1)
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جنا  ة  أهل السنة يف فضائل الكوفة  وأه،ها وفراهتنا ارتأينا أن نو ق ما ار 

ي ا ايثهننة ا متمنناةبننل أارجنننا  نحنن  الشننهمة يف أصننولنا ونجفهننا وكربالئهنناي  

ى ةن  أهنل نيروينه الغنري منا مل يكن  ممضنفنهل ابتغاء ةموم الفائاة       حجه نة 

 . وانتبه ي فاحفظالبهق
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 ، ما أرادها جبار عليالكوفة حرم 

ةن  ةنل بن   يةن  أمحنا بن  دمنا يةناة من  أصنحابناأارل الك،هني ةن  

ممق أبنا ةبنا اهلل  ن :ةن  حسنان بن  مهنران قنال ية   هو ب  ةمرية يا كس

وا ايننة حنرم  يمكة حرم اهلل :(ص،وات اهلل ة،هه)قال أمري ا ؤمنني » :يقول 

 .(1)«قصمه اهلل    ي والكوفة حرميي   يرياها جبار بحاد ة  ر ول اهلل 

 يشها له.. يبني األةالم ق،ق:   ناد  صحهح دون كالم

)لنهخ الطائفنة  مناحنا نا دمنا بن  دقنال:  يما أارجه الطويس يف األما:

)من   ي قال أاربين أبنو ا سن  ةنل بن  دمنا الكاتنبا فهاي   يسأل ة  مث،ه(

ي قال أاربين ا س  بن  ةنل (ا ةتلدمشايخ ا فها وا رتىضي أكثرا ةنه بل يفها 

 قال حا نا أبو   حا   براههس ابن  دمنا الثقفني )يمترب حايثه( ب  ةبا الكريس

قنال  ي)من  أصنحاب الصناد  يمتنرب بنه( مهمنوناههس بن  ي قال حنا نا  بنر) قة(

 طرينوة   ما ب   ي)م  أصحاب الصاد ي يمترب به( حا نا مصمب ب   الم

قال كان أمنري ا نؤمنني ةنل  ي) قة   يسأل ة  مث،ه( ة  األصبغ ب  نباتة ي) قة(

يصل ةنا األ طوانة السابمة من  بناب الفهنلي    أقبنل ة،هنه  ب  أيب طالب 

ة،هه بردان أارضان وله ةقهصتان  وداواني أبه  ال،حهةي ف،ل  ،س أمري رجل 

م  صالته أكب ة،ههي فقبل رأ هي  س أاذ بها  فأارجه من  بناب  ا ؤمنني 

                                                 
 . ابب حرمة املدينة.563: 4لكايف ا (1)
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يف جاز نول  رةني ا،فهل ومل نأم  ة،ههي فا تقب،نا نكناة. قال فخرجنا مس

 ذا الفارس.ي فقال ما لكس فق،نا مل نأم  ة،ه  هكناةي قا أقبل راجماً 

 . (1). ق،نا بىلهذا أاي اخلرضي أ مل تروا حه  أكب ةلَّ  :فقال 

قصمه اهللي       يف مارة   يرياها جبار بسوء  ه قا قال :  ن   ن  : » فقال

 .(2)فخرجق ممه أللهمه ألنه أراد الظهر «واحذر الناس

التحري ي ا ارة بو لالةتضاد وا ةتبار. ي  قنا  لاهااً   ناد  ممترب ق،ق:

أمنري و نا ر  ناخلض هانا تك،هس ويف  يهذاممتربة يف أارى وهناك أابار  الب،اة.

 ا ةنها.يضهق مقامنا ؤمنني 

  

                                                 
 . اجمللس ال اين.76، رقم: 52سي: أمايل الطو  (1)
 . اجمللس ال اين.76، رقم: 52أمايل الطوسي:  (2)
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 من فضلها اإلمتام يف مسجدهاو،  الكوفة حرم علي

 قال: حا نا دما ب  ا س  ب  أمحا ب  الولها يأارل الصاو  يف اخلصال

بن  اقال: حا ني ا سن   يما اب  ا س  الصفارقال: حا نا د ي)ريض اهلل ةنه(

ي ةل ب  النملني ة  أيب ةبا اهلل الربقي ة  ةل ب  مهزياري وأيب ةل بن  رالنا

من  دنزون ة،نس اهلل ةنز وجنل »: قنال ية  محاد ب  ةهسىي ة  أيب ةبا اهلل 

ي وحننرم أمننري وحنرم ر ننوله ي اإلمتنام يف أربمننة مننواط : حنرم اهلل ةننز وجننل

 .(1)«(ة،ههل السالم)ي وحرم ا سني ب  ةل  ا ؤمنني

ي (ة،ننههستمننا  رضننوان اهلل )تفننا  أصننحابنا اق،ننق:   ننناد  صننحهح ب

الثال ة ةالوة ةىل حائر  مساجاها ا متام يف م  اإلمتام يف ا واط ي هو وا قصود 

 ي يال ة،هه..  ا سني

بن  ا  ا سنني ةاة م  أصحابناي ة  أمحا ب  دماي ةما روا  الك،هني ة  

 مهاي ة  ةبا ا ،  القمنيي ةن    نلةهل بن  جنابري ةن  ةبنا ا مهنا انادم 

تنتس الصنالة يف أربمنة منواط : »قنال:  ي  لةهل ب  جمفر ةن  أيب ةبنا اهلل 

 .(2)«ومسجا الكوفةي وحرم ا سني  يومسجا الر ول ا سجا ا رامي 

                                                 
 . ابب األربعة.252خلصاع للصدو : ا (1)
 .578: 4الكايف  (2)
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 ااي و  ةربة بالشنا ي بل اإلمجق،ق: صحهح ممتربي منجرب بفتاوى ا شهور

 ..يشها له

ةن  دمنا بن  ي ةن  دمنا بن  ا سننيي ما روا  الك،هني ة  دما ب  حيهنى

 .  (1) ناني ة    حا  ب  حريزي ة  أيب بصريي ة  أيب ةبا اهلل مث،ه

  ودمنا بن   ننان  قنة ةنىل رواتنه  قنات ومو قنوني ق،ق:   ناد  صحهح

أجنالء الثقنات أحهاننًاي فهنو ضنمهو يف و ن ل نقس ة،هنه دالفتنه  .األرهر األقوى

 اصوص هذا الفرض لو  ،منا ي   مط،قًا.

رضننوان اهلل )ة،لئنننا كا فهننا والطننويس والمالمننة  ومننا يقننال: منن  أن  جننل  

و هنننق تاضنننطربوا فتنافنننق ك،نننلت الواحنننا مننننهس يف حالنننه بنننني ال (ة،نننههس

النقناي من  ة،نوم  )رضنوان اهلل ة،نههس( والتضمهو..ي جهل  بظريو ما ةناهس

انالو  فهنو  و ن ل هو ةناهس  قة    ا ا الذ    خيالو فهه كبار الثقناتي فنإنْ 

 ألقاام..اق فهه فاغتنس هذا ف،قا زل  فالي     و لنيي 

 معنى احلرم؟!!

 و  جيوز انتهاك حرمته.  يا رم هو: ما جيب تمظهمه

اجلامه ا تنهق  ..  يف رشةنا ا بني التمظهس وا نتهاك ةىل مراتبنشري    أن  

بنل  يحسنب الننص أةنال  كنربالءحنائر م  تمظهس مكة وا اينة والكوفة وكنذا 

                                                 
 .578: 4الكايف  (1)
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ريفةي نهذ  ا واضه الشني هو التخهري بني القرص والتلم يف غري  مما   يسمنا  د 

 ..رس قايًل وحايثًاي و  ةربة بالشا اةىل هذا فتوى مشهور فقهائنا األةو
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  واألنبياء ونوح آدموومسجدها  الكوفةتاريخ 

ةن  هشنام  يةن  ابن  دبنوب ية  أبهه يةل ب   براههسأارل الك،هني ة  

ن كنق ةننا أيب ةبنا اهلل  :قال ية  ا فضل ب  ةمر ياخلرا اين ام بالكوفنة أي 

ي زينا رمحنه هاهنا ص،ب ةم  » :ف،ل انتههنا    الكنا ة قال يقام ةىل أيب المباس

 :وقنال يراجني فننزلنطا  الزياتني وهنو آانر السنمىض حتى انتهى      س   .«اهلل

وأننا  يهنذا ا وضنه كنان مسنجا الكوفنة األول النذ  اطنه آدم  فإن    انزل»

  .(1)«أكر  أن أدا،ه راكباً 

أمنا أول  لن  الطوفنان يف » : قنال ؟!.فم  غري  ة  اطتنه :ق،ق :قال

أيب  بن ا نس غنري  بمنا زيناد ي رى ونمنلنن س غري  أصنحاب كسن يزم  نو  

 : فقنال : ؟!.وكانق الكوفة ومسجاها يف زم  نو   :فق،ق «. فهان

ا ينل نمس يا مفضل وكان منزل ننو  وقومنه يف قرينة ةنىل مننزل من  الفنرات مم ن»

 يوانتجبنه وجنل نبهناً  فجم،نه اهلل ةنز ينجاراً  رجالً  كان نو  ي وغريب الكوفة

يف قومنه    نو  ولب..ي أول م  ةمل  فهنة جتر  ةىل رهر ا اء ونو  

 ين به ويسخرون مننهجل فههزؤوو ياةوهس    اهلل ةز مخسني ةاماً     ألو  نة  

ن    :فقال يف،ل رأى  ل  منهس دةا ة،ههس
نىل  اأْل ْرض  م  ْر ة  ذ  بِّ    ت  ال  ُنو   رَّ ق  و 

                                                 
 . ابب مو ع مسجد الكوفة.280: 8 الكايف (1)
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ارًا * يَّ ي   د  ر 
اف  ، ن اْلك  ب ناد ك  و    ي 

ن،ُّوا ة  ْرُهْس ُيض  نذ  ناراً   نَّ     ن ت  فَّ رًا ك  ناج   (1)ُاوا    َّ ف 

فممنل  يفأوحى اهلل ةز وجل    نو  أن اصنه  نفهنة وأو نمها وةجنل ةم،هنا

  «.فأتى باخلشب م  بما حتى فرغ منها يالكوفة بها  نو   فهنة يف مسجا

ةنا زوال الشنمس فقنام أبنو  حاي  أيب ةبا اهلل  قال ا فضل  س انقطه

فالتفق ة  يسار   يرف م  ا سجان س انص يرنصفصىل الظهر والم ةبا اهلل 

و ألار بهنا     موضنه دار النااريني وهنو موضنه دار ابن  حكنهس و اك فنرات 

يغنوث ويمنو   وهاهنا نصبق أصنام قوم نو   ييا مفضل: »فقال : يالهوم

فق،نق جم،نق فنااك يف كنس ةمنل ننو   .ى حتنى ركنب دابتنهن نس مضن «راننسو

 ؟!.وكننس النناوري  :ق،ننق «.يف دورينن : » قننال ؟!. ننفهنته حتننى فننرغ منهننا

 .« لنني  نة:»قال

 واهللكهو  كال واهلل » فقال ي المامة يقولون ةم،ها يف مخسلئة ةام ق،ق: فإن  

ْحه نايقول:  و   .؟!(2)و 

                                                 
مـا يشـهد هلـذا؛ ففيـه: أّن مسـجد  قلت: تقدم فيما رواه أهـل السـنة نسـناد جيّـد عـن مـوالان علـيّ  (1)

 الكوفة األّوع، أي قبل طوفان نوح، كان أكرب من هذا خبمسمائة أراع. 
فـووحى هللا عـز وجـل »يف صـدر احلـدييف أعـاله: ووحينا: أي أبمران لل ابلعجلـة. يـدع عليـه قولـه  (2)

أي العجـل العجـل، وقيـل: هـو مشـتق مـن: الوحـا الوحـا «. إىل نوح أن اصنع سفينة وأوسـعها وعجـل عملهـا
 ال منافاة بني القولني، فالحظ!!.وال أبس به. و 
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 أ ن  اْصنن ه  :تمنا  فنأاربين ةن  قنول اهلل: قال ا فضنل: ق،نق
ْهن نا   ل ْهنه  أ ْوح  ف 

نار  التَّنُّنورُ اْلُفْ،   ب أ ْةُهن   ف  ا و  اء أ ْمُرن  ا ج  إ    ْحه ن ا ف  و  فنأي  كنان موضنمه وكهنو  ين ا و 

  .«كان التنور يف بهق ةجوز مؤمنة يف دبر قب،ة مهمنة ا سجا» :كان فقال

وكنان بناو :  نس ق،نق لنهي ق،ق له: فإن  ل  موضه زاوية باب الفهل الهنوم

ب أن ينر  قنوم تما  أح  ن  اهلل نمس »: فقال   ؟!.ارول ا اء م   ل  التنور

 يوفاض الفرات فهضناً  يتما  أر ل ة،ههس ا طر يفه  فهضاً   س  ن اهلل  ينو  آية

 .«وم  ممه يف السفهنة تما  وأنجى نوحاً  فغرقهس اهلل ه  فهضاً والمهون ك،  

 ؟!.حتى نضب ا اء وارجوا منها يفق،ق له: كس لب  نو  يف السفهنة

 نس  يوطافنق بالبهنق أ نبوةاً  يا  نبمة أينام ولهالههنالبثنوا فههن»:  فقال

 ؟!.مسجا الكوفة قايس فق،ق له:  ن  « ا توت ةىل اجلود  وهو فرات الكوفة

ولقنا  ي(ة،نههس أمجمنني صن،وات اهلل) األنبهناء نمس وهو مصىل  » : فقال

: يا دما حني أ   به    السلءي فقال له جربئهل  اهلل  فهه ر ول صىل  

الم)ومصىل األنبهاء  مسجا أبه  آدم  هذا  ن   فههي  فانزل فصل   ي(ة،ههس الس 

ق،ق:   ناد  صحهح  .(1)«ةرل به    السلء جربئهل  فنزل فصىل فههي  س  ن  

  أمجمنق األقوىي فهو م  رواية ا س  ب  دبوبي وهو مم  األلهر ةىل األرهر 

 المصابة ةىل تصحهح ما يصح ةنه.

                                                 
 . ابب مو ع مسجد الكوفة.280: 8 الكايف (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة70)

 

يف  بنائي )صناحب الريناض مرجنه الشنهمة يف زماننه(الطباطقال السها ةل 

أن فهه ا س  ب  دبوبي وقا أمجمنق     أصل هذ  القاةاة: ويف السنا جهالةي  

 .(1) ةىل تصحهح ما يصح ةنه المصابة 

ق،نق: يبنني السنها صناحب الريناضي وةنىل هنذا مشنهور ة،لئننا القناماء 

ي صح     أحا أصحاب اإلمجاا ي أن  اإل ناد   ا(رضوان اهلل ة،ههس)وا تأاري  

بهننهس وبنني فنهل  ر ضنمفه باجلهالنة واإلر نالنر نفسنًا   فنال يضننوهس  لنهة ةش

ي وهو األرهر األقوىي وا ستنا فهه اإلمجاا الذ  حكا  الشهخ الطويس ا مصوم

ا بفهس ا شهور(قاس   )   .وةم،هس ةىل طبقه ي ا ؤي 

  

                                                 
 .437: 9رايض املسائل  (1)
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 (السهلة =ها؛ مسجد سهيل )جدامسوفضل الكوفة 

اب  قولويه: حا ني أيبي ة   نما بن  ةبنا اهللي ةن  أيب ةبنا اهلل دمنا قال 

ةن  أبهنه ي ب  أيب ةبا اهلل الراز  اجلامورايني ة  ا سنني بن   نهو بن  ةمنريةا

  بقنناا أ: ق،ننق لننه: قننالي رمي ةنن  أيب جمفننر نةنن  أيب بكننر ا ضنني  ننهو

 ؟!.األرض أفضل بما حرم اهلل ةز وجل وحرم ر وله 

هني الزكهنة الطناهرةي فههنا قبنور النبهنني  .. الكوفة ينا أبنا بكنر»: فقال

ا ر ن،ني وغننري ا ر ن،ني واألوصننهاء الصنادقنيي وفههننا مسنجا  ننههل الننذ  مل 

 فههي ومنها يظهر ةال اهللي وفهها يكون قائمه والقوام وقا صىل        يبم  اهلل نبهاً 

 .(1)«ا نيم  بما ي وهي منازل النبهني واألوصهاء والص

يمكنن  ربننل هننذا اإل ننناد ضننمهو باجلننامورايني لكنن  و يصننحهحق،ننق: 

تصحهحه بالتموي    فالشهخ الطويس روى هذ  الرواية بمني اإل ناد يف هتذيبه 

كنل يف  ي و انهًا فطريق الشنهخ الطنويس لكتناب  نهو بن  ةمنرية صنحهح(2)أو ً 

  وكذا طريق الصاو ي فالحظ. الفهر قي

  

                                                 
 الصالة يف مسجد الكوفة والسهلة. . فضل77كامل الزايرات:  (1)
 اجدها.. ابب فضل الكوفة ومس31: 6يفذيب األحكام  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة72)

 

 منزل صاحب األمر مسجد السهلة، 

يف كتاب الغهبنة ةن   (رضوان اهلل ة،هه)ةاا هذا فقا أارل الشهخ الطويس 

ة  أيب ةبا   يالفضل ب  لا اني ة  ةثلن ب  ةهسىي ة  صالح ب  أيب األ ود

نه مننزل صناحبنا »فقنال:  يقال:  كنر مسنجا السنه،ة ياهلل  ةجنل اهلل )أمنا  ن 

 .(1)«  ا قام بأه،ه (فرجه

 (قناس   )  صحهح ةىل األرهر األقوى  ف،،شهخ الطنويس ق،ق:   ناد

طريقان    الفضل ب  لا ان يف ا شهخة والفهر نقي كالُهنا صنحهحي وهنناك 

ي بل  ن  طريق الشهخ لكل م  ةثلن ب  ةهسى وصالح  ال  يف الفهر ق ممترب

  أمجمنق ل ا متربةي مم  ايف بم  األقوب  ةهسى ب  أيب األ ود صحهحي وةثلن 

منز ً  انهًا  لصاحب األمر  ي وقا ورد أن  لمصابة ةىل تصحهح ما يصح ةنها

 ..  فهاكه(ص،وات اهلل ة،ههل)يف النجو قرب قرب جا  ةل 

  

                                                 
 الصالة يف مسجد الكوفة والسهلة. . فضل77كامل الزايرات:  (1)
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 علّي  جدهقرب عند لمهدي آخر لمنزل 

بن  اأارل الك،هني ة  ةاة م  أصحابناي ة   هل ب  زيادي ةن   بنراههس 

كننق  :قنال يأيب الفرلي ة  أبان ب  تغ،بةقبةي ة  ا س  اخلزازي ة  الولاء 

فصنىل   س تقام ق،هالً  يبظهر الكوفة فنزل فصىل ركمتني فمر   مه أيب ةبا اهلل 

هنذا موضنه قنرب أمنري »قنال:   نس   ي س  نار ق،نهاًل فننزل فصنىل ركمتنني يركمتني

 «.ا ؤمنني 

 هق فههل؟!. ق،ق جم،ق فااك وا وضمني ال،ذي  ص،  

 «.وموضه منزل القائس   سني موضه رأس ا: » قال

 ..ق،ق:   ناد  صحهح ةىل األقوىي يشها له

الطويس يف التهذيب بإ ناد  ة  دما ب  ُهام ةن  دمنا الشهخ ما أارجه 

حنا ني ةبهنا : حا نا ةمي أبو القا س ةل ب  دما قنال: ب  دما ب  ربا  قال

ةن  االنه  ي اخلنزازحنا ني ا سن  بن  ةنل: ب  أمحا ب  االا التمهمي قنالااهلل 

 جنوا أ»: قنال : أبنو ةبنا اهلل : ة  مبارك اخلبناز قنال ييمقوب ب  الهاس

فركنب وركبنق حتنى دانل : قنال يالبغل وا لر يف وقق ما قام وهو يف ا رية

  س تقام ق،هالً ي  ركمتنيآار فصىل    س تقام ق،هالً ي  ركمتني س نزل فصىل  ي اجلوف

جم،ننق فننااك مننا األولتننني : جننه فق،ننق لننه ننس ركننب وري  ركمتنننيآاننر فصننىل  

 !.والثانهتني والثالثتني؟



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة74)

 

ي والننركمتني الننركمتني األولتننني موضننه قننرب أمننري ا ننؤمنني :  قننال

ي والننركمتني الثننالثتني موضننه منننرب القننائس الثننانهتني موضننه رأس ا سننني 

 »(1). 

 .(2)يف الروضة:   ناد  قو  األول قال ا ج،يس

ي ا كان الذ  نزله ل،راحة قت،ة  ها  أس ا سنيوا قصود م  موضه ر

وقننا  ي-آاننرة وأ  أراحهننس اهلل يف دنهننا  -يف مسننريهس    الشننام   الشننهااء

  ف،قننا وضنموا الننرأس  قرينب منن  قنرب أمنري ا ننؤمننيذا ا وضننه فمنلي وهن

الرشننيو ةننىل رمننح هننناك يف  لنن  ا وضننهي وألصننحابنا فتنناوى يف ا ننتحباب 

 الصالة هناك.

أكثنر  (ص،وات اهلل ة،هنه)هر م  هذ  األابار وغريها أن   و نا ا ها  ويظ

أن يكنون لنه  نان يف ي ومنزل يف السه،ة  أن يكون لهو  منافاة بني ي م  منزل

يف بسط المنال ةنىل أرجناء هذا هو ا الئس  اله       ال  يف غريُهاي بل النجو

األول ةىل الناائس وغنري  ا نزل ل حيم  بأس أن ي و(أرواحنا له الفااء)ا ممورة 

 .ةىل ا ؤقق

                                                 
 فضل الكوفة. . ابب35: 6يفذيب األحكام  (1)
 . فضل ماء الفرات.405: 5رو ة املتقني  (2)
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 يف غري النجف قرب أمري املؤمنني 

يال ة،هه ما أارجه الك،هني ة  ةاة م  أصحابناي ة  أمحا ب  دماي ةن  

قال: كننق أننا وةنامر وةبنا اهلل بن  جذاةنة  يةل ب  ا كسي ة  صفوان اجللل

جم،ننق فننااك:  ن  الننناس قننال: فقننال لننه ةننامر  ياألزد  ةنننا أيب ةبننا اهلل 

 . ؟!)مسجا الكوفة( دف  بالرحبة يزةمون أن  أمري ا ؤمنني 

 قال: فأي  دف ؟!. «.  : » قال

ه  ا منات :» قال ي فنأتى بنه احتم،نه ا سن   (صن،وات اهلل ة،هنه) ن 

رهر الكوفة قريبًا م  النجنوي يرسنة ةن  الغنر ي يمننة ةن  ا نريةي فافننه بنني 

ف،ل كان بما  هبق    ا وضنه فتوُهنق موضنمًا مننهي  نس قال  ي«ركوات به 

 .(1) الث مرات« أصبق رمح  اهلل» :أتهته فأاربته فقال : 

ق،ق:   ناد  صحهح باتفا  أصحابنا القاماء وا تأاري   و  غرو فرجاله 

 .. قات أجالء الطائفة ا رحومة..ي يشها له

أمحا ة   (لة ةىل اإل ناد أةال    حا)ة  الماةيف الكايف ما أارجه الك،هني 

قنال:  ية  اب  أيب ةمريي ة  القا س ب  دماي ة  ةبا اهلل بن   نناني ب  دماا

فمضهنا حتى أتهنا منزل حفص ي فركبق ممهي أتاين ةمر ب  يزيا فقال :: اركب

                                                 
 . ابب مولد أمري املؤمنني.6م: ، رق456: 1الكايف للكليين  (1)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة76)

 

فا نتخرجته فركنب ممنناي  نس  ي)م  رواة القمني يف تفسنري  فهنو  قنة(الكنايس 

أنزلنوا هنذا قنرب أمنري ا نؤمنني »لغنر  فانتههننا    قنربي فقنال: مضهنا حتى أتهنا ا

حهنن  كننان  أتهتننه مننه أيب ةبننا اهلل : فقننال !.فق،نننا منن  أينن  ة،مننق؟ «.

 .(1)ه قرب با رية غري مرة واربين أن  

ءي وحفنص رجالنه  قنات أجنال  بنأكثر من  وجنه..   ق،ق:   نناد  صنحهح

 أن  كنل تو هق المنامي لههس القمني بناو قنه ةنل بن   بنراي األرهرةىل  الكنايس  قة

  ينرو  وهنو ممن  ا اي  م  رواية اب  أيب ةمري وهو م  أصنحاب اإلمجنااي 

بوا طة الماةي ومنا     ننبه أن  الك،هني   يرو  ة  أمحا ب  دما  وة   قة.      

ا نناي  الننذ  قب،ننهي فننال تتننوهس المنناة يف ةننىل )منن  اإلحالننة( نحنن  فهننه دننال 

 .ا نقطاا

يشها له أيضًا ما أارجه الك،هني ة   ما ب  ةبا اهللي ة  أمحنا بن  دمنا 

بكنريي ةن  بمن   بن  ب  ةهسىي ة  ا سن  بن  ةنل بن  فضنالي ةن  ةبنا اهلل

نه  نممه يقنول: أصحابنا ةن  أيب ةبنا اهلل    نا قنب  أمنري ا نؤمنني » أن 

كوهنا أارجه ا س  وا سني ورجالن آاراني حتى   ا ارجنوا من  الكوفنة تر

وا بنه    الغنر  فنافنو  و  نووا قنرب  ة  أيلّنس  س  أاذوا يف اجلبانةي حتنى منر  

 .(2)«فانرصفوا

                                                 
 مولد أمري املؤمنني. ابب .7، رقم: 456: 1الكايف للكليين  (1)
 . ابب مولد أمري املؤمنني.11: ، رقم456: 1الكايف للكليين (2)
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 .(1)يف ا رآة: مر ل كا و ق بل كالصحهح الثاين  قال ا ج،يس

مر ل كا و ق بل كالصنحهحي : يف قوله (رضوان اهلل ة،هه)ق،ق: مقصود  

الرياض حتق ةننوان صنالة النسناء يف به نه السه ا ةل الطباطبائي صاحب هو ما 

  : بنل ةمنوم بمضنها هلنل ا ر نل كنا و ق بناب  بكنريهناك قالحه  ..  ا رير

 .(2) ا جمه ةىل تصحهح ما يصح ةنه

  

                                                 
 .311: 5مرآة العقوع  (1)
 .. طبع مؤسسة آع البيت 181: 3رايض املسائل  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة78)

 

 ناحية الغري  قربه: حديث آخر

ةن  ي قال: حا ني دما ب  ا سن  ييشها لكل  ل  ما أارجه اب  قولويه

ي ة  دمنا بن  أيب ةمنريي ا ب  دما ب  ةهسىدما ب  ا س  الصفاري ة  أمح

: أين  (ة،ههل السالم)ة  ا سني اخلاللي ة  جا ي قال: ق،ق ل،حسني ب  ةل 

ارجنننا بننه لننهاًل حتننى مررنننا ةننىل مسننجا »؟!.قننال: دفنننتس أمننري ا ننؤمنني 

 .(1)«الغر  ة  نناحه  حتى ارجنا    رهرٍ ي األلم 

  ه مم  كل أن   ية   قة    ري   يرو   ق،ق:   ناد  صحهح ممتربي فاب  أيب ةم

ي ناههن  ةن  تو هنق ابن  قولوينه (2)أمجمق المصابة ةىل تصنحهح منا يصنح ةننه

 لتو هق المام. لرواته با

  ككنربالء..  الكوفنةم  رهنور  أ  رهرٍ «   ناحهة الغر رهرٍ : »وقوله

كنل هنو  ينح األابنار   وفنةفكل م  كربالء والنجو يف رهٍر من  رهنور الك

. وهو ا وافق ل،وجاان وأهل اجلغرافها      الظهر ما ارتفنه من   متربة األارىا

األرض  فأرض النجو مرتفمة ة  أرض الكوفةي كل أن أرض كربالء مرتفمة 

 .وقا بهنا هذا أكثر م  مرةي ة  النجو

                                                 
 . . ابب مو ع قرب أمري املؤمنني78، رقم: 83كامل الزايرات البن قولويه:  (1)
 املشهور، وقد أشران إليه آنفاً. أكر ألل صاحب الرايض، وهو قوع (2)
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 يف النجف  اجلبل الذي اعتصم به ابن نوح

قال اب  قولويه: وحا ي دما ب  ةبا اهللي ة  دما ب  أيب ةبا اهلل الكنويف 

ةن  ا سنني بن  يزينا  ي) قنة(ي ةن  مو نى بن  ةمنران النخمني )األ ا   قة(

ةن   ) قنة من  أصنحاب اإلمجناا(ي قال: حا نا صفوان ب  مهنران  قة( )النوفل

د نهة حتنى أرشف  ار وأنا ممنه من  القا: ي قال(ة،ههل السالم)جمفر ب  دما 

فقنال:  يهنو اجلبنل النذ  اةتصنس بنه ابن  جنا  ننو  : ةىل النجنوي فقنال

   ا ْ ناء
ُمن ي م  ْمص  ب ٍل ي  آو        ج   فنأوحى اهلل تبنارك وتمنا   لهنه بنالنجو: ي    

الناحهننة  :)القطننرفغنناب يف األرض وتقطننه    قطننر  ؟!.«يأيمتصننس بنن  من نن»

فمنالقي ف،نس ينزل  نائرًا حتنى أتنى « بننااةنال : »الشام.  س قال واجلانب(

ي (ة،نههس السنالم)الغر ي فوقو ةىل القربي فسا  السالم م  آدم ةىل نبني نبني 

رَّ ةىل القربي فس،  وأنا أ و  ممهي حتى وصل السالم    النبي  س ة،هه ي  س  ا 

ينا بن  ر نول اهلل : وق،ق ي أربه ركمات وص،هق ممهوةال نحهبهي  س  قام فصىل  

  ؟!.القرب ما هذا

 .(1)«هذا قرب جا  ةل ب  أيب طالب »: فقال 

 .األقوى ق،ق:   ناد  صحهح ةىل األرهر 

                                                 
 .. ابب مو ع قرب أمري املؤمنني85، رقم: 83ل الزايرات البن قولويه: كام (1)
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قال: حنا ني أيب ودمنا  ي)قاس   ( يشها له أيضًا ما أارجه اب  قولويه

ة  حيهنى بن  زكريناي ةن  ي ة  أبههي ب  يمقوبي ة  ةل ب   براههس ب  هالسا

أمنا ترينا منا : وهنو بنا رية أبنو ةبنا اهلل يزيا ب  ةمر ب  ط،حةي قال: قنال 

ي قنال: يمنني النذهاب    قنرب أمنري ا نؤمنني  يقنال: ق،نق: بنىل !.؟وةات 

)موضنه يف  فركب وركب   لةهل ابنه ممه وركبق ممهسي حتى   ا جاز الثوية

وكان بني ا نرية والنجنو ةننا  كنوات  يالكوفةي فهه قرب أيب مو ى األلمر (

هقي فقنال    لةهل وص،   وصىل   لةهل ونزلق ممهسي فصىل  نزل ونزل   يبه 

جم،ق : ي فق،ق(ة،ههل السالم)س ةىل جاك ا سني ب  ةل إل لةهل: قس فس،  

ولك   ا محنل رأ نه    الشنام  يفقال: نمس ء؟!.بكربال فااك ألهس ا سني 

 .(1)  قه مو  لنا فافنه بجنب أمري ا ؤمنني 

و هننق ابنن  قولويننه المننام. وقننال غننري واحننا منن  ق،ننق:   ننناد  صننالح  لت

رورة أن  ناإلمجناا بنل الضن صنول  ةنىل الناف  ا ؤقنق النص مل : حُي أصحابنا

اجلاث ا طهر لسنها الشنهااء  اةن يكربالءحائر الرأس ا قاس دف  فهل بما يف 

 .(ص،وات اهلل ة،هه)أيب ةبا اهلل ا سني 

                                                 
 .. ابب مو ع قرب أمري املؤمنني80، رقم: 83كامل الزايرات البن قولويه:  (1)
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  وعليقرب آدم ونوح وهود وصاحل نجف اليف 

)دناث دما ب  أمحنا بن  داود ما روا  الشهخ يف التهذيب ة  يال ة،هه 

ة  دمنا بن  بكنار النقناق القمني  يج،هل ممتماي وطريق الشهخ  لهه صحهح(

تننرىض ةنننه منن  مشننايخ اإلجننازةي مسننكون    روايتننهي قننال النجننايش: ج،هننل )

لفنزار  قال: حنا نا ا سنني بن  دمنا ا ي(ي وهو نفسه دما ب  بكرانالصاو 

قال: حا نا ا س  ب  ةل النخاس قال: حنا نا جمفنر بن   ي)ب  الفرزد ي  قة(

ي ةن  نقال: حا نا دما ب  ةبها الطهالس يدما الرماين قال: حا نا حيهى ا لين

 أمننري   (لمنننه اهلل)م،جننس الفا ننق  يب مطننر قننال:  ننا رضب ابنن ُ أدتننار الننتلر ةنن  

  ؟!.«أقتله» :(السالمة،ههل ) قال له ا س  ي ا ؤمنني

 و  ا مننقُّ  ي ا مننق فنناقت،و إحبسننه فننأولكنن   ي »:  أمننري ا ننؤمنني  قننال

 .(1)«فادفنوين يف هذا الظهر يف قرب أاو  هود وصالح

 .(2)قو     ناد  : (رضوان اهلل ة،هه)قال دما التقي ا ج،يس 

ًا ق،ق:   ناد  ممترب بالشنواها الكثنرية..  منهنا: منا أارجنه الطنويس أيضن

بإ ننناد  ةنن  دمننا بنن  بكننران )بنن  ةمننراني أبننو بكننر الننراز . قننال النجننايش: 

روايته(ي ة  ةل ب  يمقوبي ةن  ةنل ابن  ا سن ي ةن  أاهنه ةن   مسكون :

                                                 
 . ابب فضل الكوفة.33: 6يفذيب األحكام للشيخ الطوسي  (1)
 .405: 5رو ة املتقني  (2)
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أمحا ب  دما ب  ةمر اجلرجايني ة  ا س  ب  ةل ب  أيب طالنب ةن  جنا  أيب 

أمنري ا نؤمنني؟!. أي  دفننتس  (ة،ههل السالم)قال:  ألق ا س  ب  ةل  يطالب

وقننال:  يةننىل لننفري اجلننرفي ومررنننا بننه لننهاًل ةننىل مسننجا األلننم : »قننال

 .(1)« ادفنوين يف قرب أاي هود 

 .(2)قال ا ج،يس:   ناد  قو 

 

  

                                                 
 كوفة.. ابب فضل ال71، رقم: 34: 6 التهذيب (1)
 . فضل ماء الفرات.425: 5رو ة املتقني  (2)
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  حديث آخر..؛ فيه تاريخ آدم

ةن   يالقا نس جمفنر بن  دمناأيب الطنويس يف التهنذيب ةن  الشهخ  أارل

يب أةن  دمنا بن  ا سنني بن   يةن  أبهنه يمنري اهلل بن  جمفنر ا  دما ب  ةبا

ي ماحه ا مصوم يف روايتنني )األرهر األقوى و اقتهة  دما ب   نان  ياخلطاب

م  رواة القمي وهو أيضًا  ) قة ج،هلي ة  ا فضل ب  ةمر اجلمفي  (صحهحتني

 :قننال يوابنن  قولويننهي يف التفسننري وكامننل الزينناراتي وهننس  قننات ةننىل األرهننر(

 التا     الغر  )أ  النجنو( قنال: فق،ق له:  ين   أيب ةبا اهلل  دا،ق ةىل

 !.؟«فل لوق   لهه»

هننل تمننرف »:  فقننال .أمننري ا ننؤمنني  أحننب أن أزور فق،ننق لننهي  ين  

 .؟! أن تمرفني  ل   يا ب  ر ول اهلل      :فق،ق !.؟«فضل زيارته

و بنان آدم فاة،س أن  زائنر ةظنام  ي  ا زرت أمري ا ؤمنني »: فقال

 .«(ص،وات اهلل ة،هه) نو  و جسس ةل ب  أيب طالب

ةظامنه  وزةمنوا أن   يرنايب يف مط،ه الشنمسنهبط بس فق،ق:  ن آدم 

 !.فكهو صارت ةظامه بالكوفة؟ ييف بهق اهلل ا رام

يطننوف  وهننو يف السننفهنة أنْ  اهلل ةننز و جننل أوحننى    نننو    ن  »فقننال: 

 أوحننى  لهننهي  ننسَّ نننزل يف ا نناء    ركبتهننه فطنناف بالبهننق كننل يبالبهننق أ ننبوةاً 
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فحم،ه يف جوف السفهنة حتى طاف ما لاء  يفهه ةظام آدم  فا تخرل تابوتاً 

ففهها قال اهلل تمنا   ..  سَّ ورد    باب الكوفة يف و ط مسجاها ياهلل أن يطوف

ك  : لّنرض ي ماء 
ي فب،مق ماءهنا من  مسنجا الكوفنة كنل بناأ ا ناء مننه ياْب، م 

التنابوت فافننه يف  فأانذ ننو   ي  اجلمه الذ  كان مه نو  يف السفهنةوتفر  

ن يالغر  س ة،هنه ي و قنا  س اهلل ة،هنه مو نى تك،نهلً وهو قطمة م  اجلبل الذ  ك، 

صنىل اهلل ة،هنه و آلنه  ي و اىلنذ دمنااً ذ ة،هه  بنراههس ا،نهالً ي و اىل  ةهسى تقايساً 

و اهلل ما  ك  فهه بمنا أبوينه الطهبنني آدم ف .. وجم،ه ل،نبهني مسكناً  و ،س حبهباً 

فزر ةظام آدم وبان ي فإ ا زرت جانب النجو ونو  أكرم م  أمري ا ؤمنني 

اناتس  فإنن  زائنر اآلبناء األولنني ودمنااً  يوجسس ةل بن  أيب طالنب  نو 

زائر  يفتح اهلل له أبواب السلء ةنا دةوتنه فنال  و ن   ي ها الوصهني النبهني وة،هاً 

 .(1)« اً ة  اخلري نوام تك 

 .(2):   ناد  قو   (رضوان اهلل ة،هه)قال دما التقي ا ج،يس 

األقوىي رجاله أج،ة  قات ة،لء دون  ق،ق: بل   ناد  صحهح ةىل األرهر

ى بهان  لن ي  نوقا مضا تثناءي ودما ب   نان ج،هل القار  قة حتى   ا انفردي 

 ..ا نح  فههيشها  

                                                 
 . . ابب زايرة األمري90. وكامل الزايرات: . ابب فضل زايرته 23: 6يفذيب األحكام (1)
 .366: 5رو ة املتقني  (2)
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 ظهر الكوفةيف  يف قرب أبيه نوح  أمري املؤمنني دفن

أاربننا دمنا بن  دمنا : ما أارجه الطويس بإ ناد  ة  دما ب  ُهام قنال

حا ني أمحا ب  مهثس الط،حي ة  ا س  ب  ةنل بن  أيب : ة  ةل ب  دما قال

أي  دفن  أمنري ا نؤمنني  ق،ق أليب ةبا اهلل : ة  أبهه ة  أيب بصري قال يمحزة

وأين  قنرب ننو ؟!. النناس : ق،ق« يف قرب أبهه نو   دف : »؟!. قال 

  ؟!.ه يف ا سجا ن   :يقولون

  .(1)« ال ذاك يف ظهر الكوفة»: قال

 .(2):   ناد  قو (رضوان اهلل ة،هه) ا ج،يسالتقي  قال 

نه يف ا سنجا  أ  مسنجا ق،ق: قول أيب بصري رمحه اهلل: الن ن اس يقولنون:  ن 

 أنه يف رهر الكوفة. لك  بني له اإلمام  .الكوفة

  

                                                 
 . ابب فضل الكوفة.72، رقم: 34: 6 التهذيب (1)
 . فضل ماء الفرات.425: 5رو ة املتقني  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة86)

 

 يِفُش اّلذو عاهة إ  حديث: ال يلوذ بقرب علّي

قنال:  يأارجه الطويس يف التهذيب بإ ناد  ة  ا س  بن  ةنل بن  فضنال

ة   )األ ا   قة(ي ا،و ب  محادة   ي)األزد ي  قة( حا نا ةمرو ب   براههس

  ي،نو  بنه  و  بظهر الكوفة قرب   :نح  نقول»قال:  أيب ةبا اهلل    لةهل ة 

  .(1) «لفا  اهلل    ةاهة  

 .(2):   ناد  قو (رضوان اهلل ة،هه) ا ج،يسالتقي  قال 

رضورة أن  ل،شهخ الطويس يف الفهر ق طريقني ق،ق: بل   ناد  صحهح  

لكل  كتب وروايات اب  فضالي األول منهل صحهح دون كالمي وكذا الثاين ةىل 

وهنو  قنة ةنىل األرهنر..  أ  األرهنر من  ةبنارة األرهر  فإن  فهنه ابن  أيب جهنا 

النجايش يف تو هق كل مشناخيه ا بنارشينيي وابن  أيب جهنا واحنا مننهس. والبقهنة 

 . قات

  

                                                 
 . ابب فضل الكوفة.74، رقم: 34: 6 التهذيب (1)
 . فضل ماء الفرات.425: 5رو ة املتقني  (2)
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 أول طور سيناء قرب املوىل علي 

بن  احا نا ةمرو : أارل الطويس بإ ناد  ة  ا س  ب  ةل ب  فضال قال

اهلل بن  حسنان )بن  مجهنهي  ةباب  محاد )األ ا   قة(ي ة   براههسي ة  ا،و 

يف حاي  حاث به   قة م  رواة كامل الزيارات(ي ة  الثل: ة  أيب جمفر 

)أ  رهنر الكوفنة( أارجنوين    الظهنر : »أن ه كان يف وصنهة أمنري ا نؤمنني 

أول طننور  فننإ ا تصننوبق ) ق،ننق( أقنناامكس وا ننتقب،تكس ريننح فننادفنويني وهننو

 .(1)ففم،وا  ل  «  هناء

 .(2):   ناد  قو ()رضوان اهلل ة،هه ج،يسقال ا 

طريق الشنهخ    ابن  فضنال  وقا أ ،فنا أن    صحهح ق،ق: بل   ناد  جها

 ..يشها له .مو قوني ولو بالتو هق المامصحهحي والبقهة  قات 

  

                                                 
 . ابب فضل الكوفة.73، رقم: 34: 6 التهذيب (1)
 . فضل ماء الفرات.425: 5رو ة املتقني  (2)
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 هي الكوفةسيناء(  )=طور سينني 

قننال: حننا نا ا سننني بنن  أمحننا بنن   يأاننرل الصنناو  يف اخلصننال وا منناين

حا ني : حا ني دما ب  أمحا قال :قال: حا ني أيب قال )ريض اهلل ةنه( ريس د

أبننو ةبننا اهلل الننراز ي ةنن  ا سنن  بنن  ةننل بنن  أيب ةننثلني ةنن  مو ننى بنن  بكننر 

: (ة،ههس السنالم)ة  أبهه ة  آبائه  ول ي ة  أيب ا س  األ)الوا طيي  قة(

 : قال ر ول اهلل 

ل  يشء أربمة: ااتار م  ا الئكنة جربئهنل  ن  اهلل تبارك وتما  ااتار م  ك»

نبهناء أربمنة وااتنار من  األ (ية،ههس السنالم)ومهكائهل و  افهل وم،  ا وت 

 ..ل،سهو  براههس وداود ومو ى وأنا

هس  اهلل نَّ    : وااتار م  البهوتات أربمةي فقال
اه  آل    ْبر  ُنوحًا و  م  و  ى آد  اْصط ف 

ىل  اْلم   ان  ة  ْمر 
آل  ة  ني  و 

   ..(1)ا   

ْيُتنون  وجنل:  وااتار م  الب،اان أربمة فقنال ةنز الزَّ التِّنني  و  نا  ي و  ا اْلب ،  نذ  ه  و 

ني   وهنذا الب،نا ي فالتني ا اينة والزيتون بهق ا قاس وطور  هنني الكوفة (2)اأْل م 

 ..ا مني مكة

 وااتار م  النساء أربمًا: مريس وآ هة وااجية وفاطمة. 

                                                 
 .33آع عمران: سورة  (1)
 .3-1التني: سورة  (2)
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حرام والطوافي فأما الثج فالنحري ج أربمة: الثج والمج واإلوااتار م  ا 

لنهر أربمنة: رجنب ولنوال و و وااتنار من  األوالمج ضجهج الناس بالت،بهة. 

وينوم ي وينوم الرتوينةي ينوم اجلممنة: يام أربمنةوااتار م  األ .القماة و و ا جة

 .(1)«ويوم النحري ةرفة

: طنور  ه متنواتري وقولنهق،ق: يف   ناد  كالمي لك  متنه صحهحي بمض

ي أو التنااالي  يشنها أو بهنان ا نا   هنني الكوفةي دنرل بمالقنة اجلنزء والكنل 

 لذل .

  

                                                 
 ابب معىن التني والزيتون..365. ابب األربعة. معاين األخبار له: 252اخلصاع للصدو :  (1)
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 والفراتالكوفة  جنفَرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنٍي اآلية

يف الكامنل قنال: وحنا ني ةنل بن   ()رضنوان اهلل ة،هنه أارل ابن  قولوينه

ي ة  ةل ب  ا كنسي س ب  هالسي ة  أبههة  ةل ب   براههي ا سني ب  مو ى

نا      يف قول اهلل ةز وجل:   ة   ،هلن ب  ّنه ي ة  أيب ةبا اهلل  ْين اُُه  آو  و 

م نيٍ  م  اٍر و  ر   ق 
ٍة   ات  ْبو   !.؟ر 

 .(1): الربوة نجو الكوفةي وا مني الفراتقال 

 . (2)يف روضة ا تقني:   ناد  قو  )قاس   ( األولقال ا ج،يس 

ق،ق: بل   ناد  صحهحي رواته ك،هس  قناتي وابن  ّنهن   قنة بتو هنق ابن  

 قولويه المام لكل رواة كام،ه.

  

                                                 
 .103، رقم: 107كامل الزايرات:  (1)
 .406: 5رو ة املتقني  (2)
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 قول أهل السنة: الربوة هي فلسطني، مردود!!

ر نول  ن ة قال بم  مفرس  أهل السنةي م  دون مستنا ة  كتاب اهلل أو

  ضننهس: هنني الشننامي وقننال بمي أن  ا قصننود بننالربوة الرم،ننة يف ف،سننطني اهلل

 كذل !!!.ي بل الشام الربوة هي األرض ا رتفمةي ورم،ة ف،سطني باةتبار أن  

   الشام و ن  ربوة  ات قرار وممني : تما قوله نفس ويرد   بنحو الهقني 

 يأرض منبسنطة  نه،ةلهسق هي أ   ات قرار :ها لهسقكانق مرتفمةي لكن  

و  وجنود   ا ناء ا ،نو الظناهر اجلنار:    ا منني هنو وممننيا لهسنق: كل أّن  

 يف الكوفة.      كامالً  ذي  الوصفنيهل

م نيٍ وقوله: : قال الطرب  م  اٍر و  ر   ق 
 يقول تما   كر : م  صفة الربوة   ات 

ننا أرض منبسننطة و نناحةي و ات منناء  التنني آوينننا  لههننا مننريس وابنهننا ةهسننىي أّن 

 .(1)  ل  قال أهل التأويلباط ي جاري وبنحو الذ  ق،نا يف راهري غري

    فتمس .ي ق،ق: وهو  يح فهل ق،نا 

ْتُه  : اارجه ة قطمه ة أارى  وهي قوله تما  مة قرينة و  ، م  ْت ب نه  ف ح  انت ب ذ  ف 

نة   نْذا  النَّْخ،   ب ج 
ُهزِّ    ل ْهن   ...ي و 

ة  ْذا  النَّْخ،  اُض      ج  ا ا ْ خ  اءه  أ ج  ه ًاي ف 
انًا ق ص  ك  م 

ه ًا )ُتس  
ن  بًا ج   ُرط 

ْه    ، ْط ة 
ْهناً 25اق  رِّ  ة  ق  يب  و  ارْش   و 

ُكل   .(2)( ف 

                                                 
 . الرسالة، بريوت.37: 19)ت: أمحد حممد شاكر(  تفسري الطربي (1)
 .26-22مرمي: سورة  (2)



 (  ............................................   فضل أهل الكوفة92)

 

اٍر قال تمنا :  س   نر   ق 
ٍة   ات  ْبنو  نا      ر  ْين اُُه  آو  نًة و  نُه آي  ُأمَّ س  و  نْري  ْ،ن نا اْبن   م  م  ج  و 

م نيٍ  م  أن  أقنرب ب،ناة لبهنق ا قناسي  يرضورة يف التناريخق،ق وقنا ة،نس  .(1)و 

هني الكوفنةي وهنذ  فهها ماء راهر جاري مك  ا نتبا   لههاي مشهورة بالنخهلي ي

 .احفظي فب  ّنه  لصا  ارب يأارىقرينة اارجهة 

  اأْل ْيم    قوله تما : 
اد  ئ  اْلو 
اط   الكوفة والفرات. ...ل 

  اأْل ْيم    يف  الْ تما : قال 
اد  ئ  اْلو 
اط  ا ُنود   م   ل  اه  لَّ أ ت   ، ن   ف 

ة  م  ك   ا ُْب ار 
ة  ُبْقم 

ة  أ ن ر  ج  ا اهللُ الشَّ ن  ى   ينِّ أ  ا ُمو   ني   ي 
ا    بُّ اْلم  أانرل الشنهخ الطنويس يف ولقا  .(2)ر 

ة  أبهنهي  يب  ةل ب  مهزياراالتهذيب بإ ناد صحهح ة   ة  دما ب  ا س  

درمنة ة  جا  ةل ب  مهزياري ة  ا سني ب   مهاي ة  ةل ب  ا كنسي ةن  

لناطئ النواد  األيمن  النذ   كنر  اهلل : »ب  ربمي قنال: قنال أبنو ةبنا اهلل 

ي يف نقنال ا ج،سن .(3)«القرآن هنو الفنرات والبقمنة ا باركنة هني كنربالءيف تما  

 .(4)الروضة:   ناد  قو 

 .ي وكربالء م  الكوفةبل   ناد  صحهح  لتو هق اب  قولويه المام ق،ق:

  «الربوة الكوفة وا مني الفرات» :يبإ ناد  ن   الباقرة  

                                                 
 .50املؤمنون: سورة  (1)
 .30القصص: سورة  (2)
 الكوفة.. ابب فضل 38: 6يفذيب األحكام للشيخ الطوسي  (3)
 .406: 5رو ة املتقني  (4)
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أنبأننا أبنو قنال: يف تارخينه  هنن(571)اب  ةساكر الكبرياإلمام السني أارل 

نا أبو ةبا اهلل دما ب  ةبا اهلل ب  ا س   ي) قة( الغنائس دما ب  ةل ب  مهمون

 ي)القايض  قة فاضل اري(نا دما ب  ةبا اهلل اجلمفي  ي) قة( ا سني قراءة ة،هه

نا جمفنر  ي)قال الاارقطني:   بأس به(نا ا سني ب  دما ب  الفرزد  الفزار  

)م  مشايخ الطرب  صاحب التاريخ واب  ةقاة وغريُهناي  ب  ةبا اهلل ا حما 

)من  أصننحاب اإلمجنناا  ننممق دمنا بنن  أيب ةمننري  :قننال يمل يطمن  فهننه أحنا(

ينذكر  بنار من  دون طمن (ةناناي ويظهر أن  له لأنًا ةنا أهل السننةي  كنرو  بإك

و قنه أهنل ي ء الشهمةي م  أجال  )رضوان اهلل ة،هه( )الطائفية  دما ب  مس،س 

ةن  قنول اهلل ةنز  قنال  نألق الصناد   السنةي احتج به البخنار  ومسن،س(

 .وجم،نا اب  مريس وأمه آية وآويناُها    ربوة  ات قرار وممني: وجل

النجو والقنرار ا سنجا وا منني  الربوة»:  جمفر ب  دما الصاد  قال

 يبالكوفة يمال مائنة درهنس يف غريهناالارهس الواحا نفقة   ن  » : س قال «الفرات

 يويرشب م  مناء اجلننة يوم  أحب أن يتوضأ م  ماء اجلنة يئة ركمةوالركمة بل

وينزل م  اجلنة  يفهه لمبتني م  اجلنة فإن    فم،هه بلء الفرات يويغتسل بلء اجلنة

ينأيت النجنو  وكنان أمنري ا نؤمنني ةنل   يله،ة مثقنا ن من  مسن  يف الفنراتكل 

ونمننس ا ضننجه ل،مننؤم  هننذا  يوممننه أروا  ا ننؤمنني يواد  السننالم :ويقننول
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قنال أبنو الغننائس يف النجنو مناء  ي«ال،هنس اجمنل قنرب  هبنا :وكان يقول يا كان

 .(1)طهب تنزله المرب

تى ةىل مبناين أهنل السننةي يشنها ق،ق:   ناد  صالح ممترب غري مرتوكي ح

 ..با تابمة حاً أارجه م  طريق آار مرص  اإلمام اب  ةساكر أن  لذل  

أنبأنا أبو الغنائس دمنا بن  ةنل بن  هن( قال: 571أارل اب  ةساكر )ف،قا 

نا دمنا بن   ي) قة(نا أبو ةبا اهلل دما ب  ةل ب  ا س  الم،و   ي) قة( مهمون

ننا ةبناد بن   يةبها ب  كثنري نا ينا   حا  ب  دما ا قرئ يزيا ب  أمحا التمهمي

 :يب جمفننر يف قولننهأةنن   يةنن  جننابر ي)ضننمهو( أنننا مو ننى بنن  ةننثلنييمقوب

م نننيٍ  م  اٍر و  ننر   ق 
ٍة   ات  ْبننو  ننا      ر  ْين اُُه  آو  وا مننني  يهنني الكوفننةالربننوة » :قننال و 

 .(2)«الفرات

 ) قننة صنناو ( األزد  تابمننه ةبننا الننرمح  بنن  صننالحقننال ابنن  ةسنناكر:  

 الكوفهان ة  مو ى ب  ةنثلن )ماحه أهل السنة( و براههس ب  دما ب  مهمون

 .(3))ضمهو(ا رضمي

ننه ممتننرب  فالقرينننة اخلارجهننة ي ق،ننق: مننه الغنن  ةنن  اإل ننناد وقننا بننان أن 

  .والوجااني ناطقان بأن الربوة هي الكوفةي وا مني هو الفرات

                                                 
 . دار الفكر، بريوت.213: 1اتريخ مدينة دمشق  (1)
 . دار الفكر، بريوت.213: 1اتريخ مدينة دمشق  (2)
 . دار الفكر، بريوت.213: 1اتريخ مدينة دمشق  (3)
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 الكوفة وأهلها وفراتهافضل 

) قنة  ابن  قولوينه قنال: حنا ني أيب  هأارجنما ةاا ما  ،وي ل ةىل هذا يا

) قنةي من  ي ةن   بنراههس بن  مهزينار ) قة ج،هنل(ي ة   ما ب  ةبا اهلل ج،هل(

ي )األهواز   قة ج،هنل القنار(ي ة  أاهه ةل ب  مهزيار رواة القمي يف تفسري (

ي ةن  ا سنني بن  )م  أصحاب اإلمجاا   يرو     ة   قنة(ة  اب  أيب ةمري 

 : قال ة  أيب ةبا اهلل  )األمحيس  قة ج،هل( ةثلن

قال: قال اب  أيب ةمري:  ي«كان لنا لهمة       بلء الفرات حين   ما أر  أحااً »

 .(1)وقا روا  :     ة،مه اب   نان أو  

  لكثنرة صنحهح ق،ق:   ناد  صحهح ةىل األرهر  وأصنل ا ناي   ابنق

 منها:   لواها  ومتابماته.. 

 يةن  ابن  فضنال ية  أمحا ب  دما يدما ب  حيهىالك،هني ة   هأارجما 

يافق يف الفرات » :قال ية  أيب ةبا اهلل  ية  بم  أصحابنا ية  اب  بكري

 .«يوم دفقات م  اجلنة كل  

 .(2)قال ا ج،يس يف مرآة المقول: مر ل كا و ق

                                                 
 . ابب فضل الفرات.109. رقم: 110كامل الزايرات:  (1)
 .240: 22مرآة العقوع  (2)
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حاب اإلمجناا   أ  صحهح ةىل األرهنري فناب  بكنري من  أصنق،ق:   ناد  

ي بقولنه: مر نل نوهنو مقصنود ا ج،سن..  اإلمجاا ةىل تصنحهح منا يصنح ةننه

 ..يشها لهكا و قي 

ةن   يةن  ابن  أيب ةمنري يةن  أبهنه يةل ب   براههس ما أارجه الك،هني ة 

)رضنوان اهلل  )النثل:ة  دمنا بن  أيب محنزة  ييي  قة(ن)األمحسا سني ب  ةثلن 

حين  بلء الفنرات  ما  اال أحااً » :قال يأيب ةبا اهلل  ر  ة ةم   ك( ة،هه(

فهنه  يصنب    ألمنر منا    ما  قي أهل الكوفة ماء الفنرات  وأحبنا أهل البهق      

 .«مهزابان م  اجلنة

 .(1)يف الروضة: صحهحاألول قال ا ج،يس 

  فناب  أيب ةمنري من  أصنحاب األقنوىق،ق:   ناد  صحهح ةنىل األرهنر 

 ..الو ية «ألمر ما: »قوله وة   قة.       ل ه   يرأن   اإلمجااي كل

  

                                                 
 . فضل ماء الفرات.427: 5ة املتقني رو  (1)
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  آل حمّمدموالة يعين « ألمر ما: »قوله 

بن  ايال ة،هه ما أارجه اب  قولويه قال: حا ني دما ب  ا س  بن  أمحنا 

الولهاي ة  دما ب  ا س  الصفاري ة  أمحا ب  دما ب  ةهسنىي ةن  ا سن  

: قنالي ةن   ن،هلن بن  هنارون المجنلي ب  مهمونب  ةل ب  فضالي ة   م،بة 

أحبنا أهل        بلء الفرات ن  ح  نيُ  ما أر  أحااً » يقول:   ممق أبا ةبا اهلل 

لنو كننق ةننا  »: فأاربتهي فقنال «كس بهن  وبني ماء الفرات»و ألني: « البهق

 .(1)«ن آتهه طريف النهارأألحببق 

 .(2) ناد  قو  كالصحهحيف روضة ا تقني:  األول قال ا ج،يس 

 معنى التحنيك مباء الفرات وكيفية ذلك!!

بلء الفراتي  س  دااله يف فنس السبابة صبه ق،ق: التحنه  هههنا: غمس اإل

ا،طه مه التمري واألكمنل ا،نط  فضلي واألويمهنه وللله ومسح  قفها ولود 

الصنحهحة بنار ا  نني مه تربة  ها الشهااء بمقاار حبة الماس  مجمًا بني األا

 .يف كل   ل ا متربة 

  

                                                 
 . ابب فضل الفرات.102. رقم: 107كامل الزايرات:  (1)
 . فضل ماء الفرات.425: 5رو ة املتقني  (2)
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 اجلّنة وجممع أرواح املؤمنني بقعة منوادي السالم 

ةن  ا سن  بن   ية   نهل بن  زيناد يأارل الك،هني ة  ةاة م  أصحابنا

ي ببغنااد ق،نق لنه  ن أان :قال ة  أمحا ب  ةمر رفمه ة  أيب ةبا اهلل  يةل

 ؟!!.أااف أن يموت هباو

نأأمنا  ي مناتمنا تبنا: حهنثل» : فقنال ه   يبقنى مننؤم  يف رش  األرض ن 

 «.اهلل روحه    واد  السالم حرش      يوغرهبا

 هبنس  كنأين  أمنا  ين   يرهر الكوفة :» قال ؟!.و أي  واد  السالم :ق،ق له

  .(1)«ح،ق ح،ق قمود يتحا ون

 ..صحهحمو ق لك  له   ناد ي ق،ق: هذا مر ل

)بن  ممنروف القمنيي  قنة  بناسةن  الم )قناس   ( الطويسروا  الشهخ 

)ا ،بني  ة  أمحنا بن  ةمنر ي قة مو ق(ي )ب  فضال ة  ا س  ب  ةل يج،هل(

 ن    :قنال ق،نق لنه ةن  أيب ةبنا اهلل  )الكنويف  قنة( ة  مروان ب  مس،س  قة(

 .(2) ... و ا  مث،هأاي ببغااد

ر ي رجاله  قناتي   ناد  صحهحق،ق:  كنل  طنر  الشنهخ التني يف أن  وننذك 

                                                 
 منني.ابب مولد أمري املؤ  .11، رقم: 456: 1للكليين  ،الكايف (1)
 ابب تلقني احملتضر.1521. رقم: 465: 1يفذيب األحكام  (2)
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  ل   أن طريقه يف هذا ا اي  ي و..صحهحةب  ممروف هذيب    المباس الت

يف نفنس بق،هنل النذ  قب،نه ال ةنىل ال ةىل أحاها قطمنًاي وأكنرب الظن   هنو ُدنُد 

 ..باب ت،قني ا حترضي أ  الباب..  

ةن  دمنا بن   - البنابيف نفنس أ   -قبل  ل  بحنايثني روى الشهخ  فإن  

من   كالً  االف أن    كل  .(1) ...ي فراجهب  ممروفة  المباس  يةل ب  دبوب

  صنحهح يف ا شنهخة والفهر نق يدما بن  ةنل بن  دبنوب   طريقي الشهخ 

  فالحظ.

ة  ا سني ي ة  ةل ب  ا س ي يشها له ما روا  الك،هني ة  ةل ب  دما

 ةن ي ) قنة(ة   ريح ا حناريب  ي)مهول ا ال(ة  ا رجتل ب  مممر ي ب  رالا

 ) قةي وقهل: مصحو ةباية ب  ربمني األ نا ي وهنو أيضنًا  قنةةبادة األ ا  

ي  قننة ج،هننل منن  اننواص ()رضننوان اهلل ة،هننه(ي ةنن  حبننة المننرين ةننىل التحقهننق

 قنال: ارجنق منه أمنري ا نؤمنني  ي(2)(أمري ا ؤمنني ةل  أصحاب ا و 

نن فوقننو بننواد )أ     رهننر الكوفننة=النجو(    الظهننر  ه داطننب السننالم كأن 

                                                 
 ابب تلقني احملتضر.1524. رقم: 465: 1م يفذيب األحكا (1)
أنبه فقط إىل أّن غري واحد من علمائنا قدس هللا أسرارهم، قد اسرتوح فلم ميعن التحقيـق يف مجاعـة مـن   (2)

حيـيف حكمــوا (؛ ا، كعبايـة وحبّــة )ر ـوان هللا عليهمـكبـار الـرواة ال قـات، بـل خــواب أصـحاب األئمـة
 جبهالتهم دون فحص اتم.

م )ر وان هللا عليهم( أّن هؤالء الرواة  م يرووا يف احلالع واحلرام؛ لذلل قل الفحص يف حاهلم. وقد يعتذر هل
 قلت: االلتزام به مشكل كما ال  فى.
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قمق حتى نالني   س   يج،سق حتى م،،ق  س   يفقمق بقهامه حتى أةههق يألقوام

قمنق ومجمنق ردائني فق،نق: ينا  ج،سق حتى م،،قي  س    س  ي مثل ما نالني أو ً 

طرحنق   نس   !!. قا ألفقق ة،ه  م  طول القهام فراحة  ناةةأمري ا ؤمنني  ين  

 «.داد ة مؤم  أو مؤانسته    هو   يا حبة  نْ »:  فقال : .الرداء لهج،س ة،هه

نمنس ولنو كشنو لن  »: قال  ؟!.س لكذل ق،ق: يا أمري ا ؤمنني و ّن  ف

 يأروا »فق،نق: أجسنام أم أروا  فقنال:  «دتبني يتحناد ون ح،قاً  لرأيتهس ح،قاً 

قهنل لروحنه: ا قني بنواد       وما م  مؤم  يموت يف بقمنة من  بقناا األرض 

 .(1)«  جنة ةانا لبقمة مو ّن    السالم

« أروا  : »وقوله  ناد ممترب بل تقام.صحهحي وهذا اإلا اي  ق،ق: 

ة  هس  ات الوقنق يف أبناان مثاله نة ي لكن  الفانهةأ  مردي  ة  أجسادهس المنرصي 

ةي كل هنو مقضننألجسادهس المنصمضاههة متامًا  ي ى األابنار ا متنربة الكثنريةنري 

  وا قام   حيتمل التفصهل.

  

                                                 
 . ابب أرواح املؤمنني.243: 3يف الكا (1)
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 والنظر إليهتفرد الكوفة حبجر در النجف، واستحباب لبسه 

بن  االشهخ الطويس يف التهذيب ة   دما ب  أمحا  هأارجةىل هذا ما  يال  

) قنةي و قنه  قال: حا نا جمفر ب  دما بن  مالن  ي) قة(داود ة  دما ب  ُهام 

هل )ب  صالح البارقيي لهخ أ قال: حا ني دما ب  لهاب يالقمي يف تفسري (

ةن  أيب ةبنا اهلل  ية  ةبا اهلل ب  يونس السبهمي ةن  ا فضنل بن  ةمنر الكوفة(

ي بالهاقوت وهو أفخرهناي قال: أحب لكل مؤم  أن يتختس بخمسة اواتهس 

وبنالمقهق وهننو أا،صننها هلل ولننناي وبننالفريوزل وهننو نزهننة النننارر منن  ا ننؤمنني 

وبا اينا ي ة الق،نبر ويو ه الصنار ويزينا يف قنونوهو يقو  البص يوا ؤمنات

ر لهطفني رشهنس نالصهني وما أحب التختس به و  أكر  لبسه ةنا لقاء أهنل الشن

ومنا يظهنر  اهلل بالنذكوات ي رد ا نردة من  اجلن  واإلننسنفإنه يشن يوأحب اىلا  

م  ىلتس بنه ونظنر : قال !.يا مو   وما فهه م  الفضل؟: ي ق،قالبه  بالغريني

جر النبهنني والصنا ني ولنو  رمحنة اهلل أورة أجرها  لهه كتب اهلل له بكل نظرة ز

ولك  اهلل راصه ة،نههس لهتخنتس بنه ي لشهمتنا لب،غ الفص منه ما   يوجا بالثم 

 . (1)غنههس وفقريهس

 .(2):   ناد  قو يف الروضةقال ا ج،يس 

                                                 
 . ابب فضل الكوفة.75، رقم: 37: 6يفذيب األحكام للشيخ الطوسي  (1)
 .406: 5رو ة املتقني  (2)
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لكن  يمكن  ي يف هذا اإل نناد من  مل أقنو ةنىل حالنهي وهنو السنبهميق،ق: 

ي االل طريق الشنهخ لوصنه ة ا فضنلي فناألرهر أن  وجه آار اةتبار اإل ناد م 

  ..وهنو  قنة ةنىل األقنوىي يف الطريق دما بن   ننانلك  ..ي هذا ا اي  منها

 ..فتأمل جهاًا يف هذا

 معنى الذكوات البيض!!!

 الذكوات يمني التاللي لك   ا ا هي به ؟!!!

خلنربي كنان متننا رًا يف بإجياز: ألن  حجر در النجوي أو حىص الغر   كل يف ا

بنل يبهنر األبصناري  ي  ا رضبه لنماا الشنمسمري كاجلمتوقاًا الذكواتي يتّنأل 

 ويرش  الصاور  لذل  قهل: در النجو       وجود له     هناك.

فقنال: أرينا  يريو يف الوايف كل هنذانالش )قاس   ( وقا أوجز الكالاين

هلننا بنناجلمرة  اً ر النجننو تشننبههيقننال هلننا دبالننذكوات البننه ي ا صننهات التنني 

 .(1)ا توقاة
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 طريق آخر صحيح اإلسناد حلديث در النجف

لننهخ المصننابة يف زمانننه السننها ةبننا فقهننه ا ،ننةي وولننه طريننق آاننر أارجننه 

قناس )قال: أانربين والنا   ييف فرحة الغر  )قاس   ( الكريس ب  طاووس

خ الطائفنةي وة،نس الفرقنةي )لنه ي ة  الفقهنه دمنا بن  ننلج،هل( ) قة (اهلل روحه

 )  يسنأل ةن  مث،نه ة  لهخه دما بن   درينس ()رضوان اهلل ة،هه( وفقهه ا ،ة

 ..  ()رضوان اهلل ة،هه(

وم  اط الفقهه اب  نل نق،ق م  كتاب رشف الرتبة  ب  ا ط،نب الشنهباين 

ما صورته: حا ني دمنا بن  )م  أجالء أصحابنا  قة  بقي تغري حفظه  ا كرب( 

)الصحهح: الراجيي  قة  ب  دما ب  فرل ب  أيب نو  الزجحي الكاتب  فرجم

قنال: دا،نق ةنىل أيب طناهري دمنا بن  ةنل بن  بنالل  ج،هل رضوان اهلل ة،هنه(

ويف  صبمي ااتس  (ه قه لكن  فا ا المقهاةي أن ه  )قاس   ( جزم السها اخلوئي)

ا ا ناي  فنأمىل مننه فريوزل فا تحسنه أبو طاهر وأارل  : دفرتًا كان فهنه هنذ

 ..ةل  

حا ني دما ب  لهاب ب  صالح البارقي لهخ أهل الكوفةي لقهته بمشنها 

)أكنرب الظن  هنو قال: حا ني ةبا اهلل بن  مو نى اهلمنااين  يمو نا ا سني 

ة  مفضنل بن  ةمنري قنال: دا،نق ةنىل أيب ةبنا اهلل وأننا  الكويف المبيسي  قة(

يا مفضنل الفنريوزل نزهنة أبصنار »: اهلل  متختس بالفريوزل فقال : أبو ةبا
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بالهناقوت : وأنا أحب لكل مؤم  أن يتختس بخمسة اواتهس يا ؤمنني وا ؤمنات

وجل ولناي وبالفريوزل وهو يقو   وهو أفخرهاي وبالمقهق وهو أا،صها هلل ةز

البرص ويو ه الصار ويزيا يف قوة الق،بي وم  ىلتس به ةناد بننجح يف حاجتنهي 

من  يتقهنه من   أكنر  لبسنه ةننا لقناءو  أحب التختس به و   يلصهنيوبا ايا ا

رد منردة الشنهاطني فأحنب لنذل  اىلنا  ي نر لهطفني بنه رش ي وهنو يشننأهل الشن

ن  ما يظهر  اهلل ةز وجل بالذكوات البه  بالغريني :واخلامس ه من  ىلنتس بنه فإن 

لب،نغ  ي لشنهمتناولنو  رمحنة اهلل..  كتب اهلل له بكل نظرة  نواب زورة يفنظر  لهه

 .«ولك  اهلل أراصه ة،ههس لهتختس به غنههس وفقريهس يةظهلً  الفص منه ما ً 

قال أبو طاهر:  كرت هنذا ا ناي  لسنها  أيب دمنا ا سن  بن  ةنل بن  

هنذا من  : » فقنال :)اإلمنام المسنكر  صن،وات اهلل ة،هنه(دما بن  الرضنا 

 .(1) «حاي  جا  أيب ةبا اهلل

بضنمو ا فضنل وجهالنة ةبنا اهلل بن  هنل حتى لنو قي حق،ق:   ناد  صحه

صن،وات )رواية أيب طاهر ة   مامنا المسكر  لوضو  أن ه م  مو ى اهلمااين  

 صحهح  فاحفظ واغتنس.  حس  ي واإل ناد    أيب طاهرمبارشة (اهلل ة،هه

  

                                                 
 . . ابب ما ورد عن موالان الصاد 114فرحة الغري:  (1)
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  اس حبًا ألهل البيتأهل الكوفة أكثر الّن

وم رضورة حتنى ةننا غريننا  فالكوفنة ق،ق: هذا ا منى متواتري بل هو مم،ن

و  جتا يف كنل كتناب النرتاجس السننهة والشنهمه ة ي مأوى لهمة أهل البهق 

موال آلل دما بر ء م  أةناائهسي و  ه لهمي أن  األصل فهه و     ي ك،مة: كويف

 . فههس له هوى م   أقل 

 ..ها.  من.متواترة   تكاد حتىص يكثرية جااً يف هذا الباب  اباراألو

بن  اودمنا  .. ية  أبهنه يما أارجه الك،هني يف الكايف ة  ةل ب   براههس

ة  دما بن    نلةهل بن   )كالُها أ   براههس وأمحا( ة  أمحا ب  دما يحيهى

دا،نق أننا و أيب وجنا  وةمني  :ة  حنان ب   اير ة  أبهنه قنال يبزيه مجهماً 

م   :فق،نا !.؟«  القوممم  » : نافإ ا رجل يف بهق ا س،خ فقال ل  با اينة محاماً 

 مرحبناً » : فقنال .كوفهنون :ق،ننا ؟!.«المنرا  وأ   » : فقال .أهل المرا 

 فننإن    رزُ مننا يمنننمكس منن  األُ ..  أنننتس الشننمار دون الننا ار يبكننس يننا أهننل الكوفننة

فبمنن     أيب كربا ننة  ي«ةننورة ا ننؤم  ةننىل ا ننؤم  حننرام :قننال ر ننول اهلل 

ا يف البهنق ف،نل كن ن ي نس دا،ننا فههنا يا واحااً واحا من   أاذ كل    س   يفشقها بأربمة

فقنال لنه  ؟!.«ينا كهنل منا يمنمن  من  اخلضناب» :ا ار صما جلا  فقنال

فغضنب لنذل  حتنى  .«أدركنق من  هنو انري منني ومنن    خيتضنب» :جا 

 فقنال ؟!.«ومن   لن  النذ  هنو انري منني» : قنال .ةرفننا غضنبه يف ا نلم
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فننكس رأ نه  :قنال .وهنو   خيتضنب   أيب طالنب أدركنق ةنل بن :جا 

ىلتضب  يا كهل  ن  » : قال  س   «صاقق وبررت» : فقال يوتصاب ةرقاً 

 تنرتك ف،ن  بمنل   و نْ  ي وهنو انري من  ةنل   يقا اضب ر ول اهلل  فإن  

 .« نة

 فإ ا هو ةل بن  ا سنني  يف،ل ارجنا م  ا لم  ألنا ة  الرجل :قال 

 .(1) ب  ةل  وممه ابنه دما

  أ  أنننتس اواصنننا «الشننمار دون الننا ار»وقولننه: ق،ننق:   ننناد  صننحهح. 

نا لشنمر اآلدمنيي وكالشمار الذ  هو ال،باس ا الصنق    منا بمنا فهنو النا ار أم 

 ..يف األابار ا متربةيشها له كالرداء اخلارجي..ي 

بن  ةن  أمحنا  ي(لرضنوان اهلل ة،نهه) ا فهناالشهخ الطنويس ةن   هأارجما 

ة  اب  البطائنيي ة  ةبا اهلل بن   يالولهاي ة  أبههي ة  الصفاري ة  اب  ةهسى

فق،نا:  !.فقال: مم  أنتس؟ ييف زم  مروان يب ةبا اهلل أالولها قال: دا،نا ةىل 

 م  أهل الكوفة.

لنننا منن  أهننل الكوفننةي    ننهل هننذ   مننا منن  الب،نناان أكثننر دبنناً »:  قننال

مننر جه،ننه الننناس..  فأحببتمونننا وأبغضنننا الننناسي المصننابةي  ن  اهلل هننااكس أل

وتابمتمونننا واالفنننا الننناسي وصنناقتمونا وكننذبنا الننناس  فأحهنناكس اهلل دهانننا 

                                                 
 ابب احلمام. .497: 6الكايف  (1)



 ( 107...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

وأماتكس مماتناي فألها ةىل أيب أن ه كان يقنول: منا بنني أحناكس وبنني أن ينرى منا 

ال اهلل وقنا قن يأن تب،غ نفسه هكذا وأهوى بها     ح،قه    تقربه ةهنه أو يغتبط  

نةً  :وجل يف كتابه ةز يَّ ُ رِّ اجنًا و  ْس أ ْزو  ْ،ن ا هل ُ م  ج     و 
ْب،  ْ،ن ا ُرُ اًل مِّ  ق  ْا أ ْر   ل ق    (1)و 

 .(2) فنح   رية ر ول اهلل 

ةننىل األرهننر األقننوىي رجالننه  قننات  ننوى ابنن     ننناد  صننحهح: ق،ننق

بنل يظهنر و ً ممتنربًاي ما كان مقب    البطائنيي ومل يرو ةنه أصحابنا و  ة  أبهه  

كل هو رناهر بمن  ةبنائر الشنهخ الطنويس  يأّنس مل يرووا ةنه بما انحراف أبهه

 . .قا توبه     اب  البطائني ..ي ومل ينفرد(رضوان اهلل ة،ههس)وغري  

 بل أارجه الشهخ أبو جمفر دما بن  ا سن  بن  ةنل بن  ا سن  الطنويس

هلل أمحننا بنن  ةبنناون ا مننروف بنناب  ي قننال أاربنننا أبننو ةبننا ا)ريض اهلل ةنننه(

ي قال أاربنا أبو ا س  ةل ب  دما بن  النزبري )ج،هلي  قة ةىل األرهر(ا ارش

قال أاربنا ةل بن  ا سن   القريش )ج،هل ممتماي رواية كل كتب اب  فضال(ي

قنال: حنا نا المبناس بن   )مو ق م  أصحاب اإلمجناا ةنىل بمن  األقنوال(ب  فضال 

الكنننا ي ممنناو  يف روايننة قويننة )ي ةنن  ةبننا اهلل بنن  الولهننا ة()الثقفنني  قنن ةننامر

فسن،منا ة،هنهي و ج،سننا بنني ياينهي  قنال: دا،ننا ةنىل أيب ةبنا اهلل  (اإل ناد

 فسألنا م  أنتس ق،نا م  أهل الكوفة. 

                                                 
 .38الرعد:  (1)
 . ابب مدح أهل الكوفة.144أمايل الشيخ الطوسي :  (2)
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أما  نه لهس م  ب،ا م  الب،اان أكثر دبا لنا م  أهل الكوفةي  س :» فقال

هنااكس ألمنر جه،نه النناسي أحببتموننا و أبغضنننا  هنذ  المصنابة ااصنةي  ن اهلل

الننناسي وصنناقتمونا وكننذبنا الننناسي و اتبمتمونننا و االفنننا الننناسي فجمننل اهلل 

أنه كان يقول منا بنني أحناكس  دهاكس دهاناي و مماتكس مماتناي فألها ةىل أيب 

ا     و بني أن يرى ما تقر به ةهنه و يغتبط    أن تب،غ نفسه هاهناي  س أهنوى بهن

 .(1)«ح،قه

 وقا أرشنا  ابقًا    أن  طريق الشهخ الطويس ق،ق:   ناد  حس  صحهح.

 .فتذكري ي    كل  مرويات اب  فضال صحهح)رضوان اهلل ة،هه(

تننذكرة ل،حسنبنا مننا  دننا   يكنل ق،ننناى ن  حتصننيف هننذا متنواترة واألابنار 

 تبرصة. الو
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 كوفان أرض الكرب والبالء 

ف،قا  دنا قول الفصل األول االل نصوص أهل السنةي  ةرضنا لذل  يف

ة والبالءي  ياتننا وبمرهنا ههو  ضري يف اةتضاد  أئمة ال،غة أن  ممنى كوفان: الشا 

 .(سص،وات اهلل ة،هه) ة  أهل بهق المصمة

: ي قنال(رمحنه اهلل)رور نأارل الصاو  قال: حا نا جمفر ب  دما بن  مسن

ة   براههس بن  أيب ي ة  ةمه ةبا اهلل ب  ةامري رحا نا ا سني ب  دما ب  ةام

 ن  ا حرم لنهر كنان أهنل اجلاه،هنة حيرمنون فهنه »: قال الرضا : قالي دمود

القتالي فا تح،ق فهه دماؤناي وهتكق فهه حرمتناي و بي فهه  راريننا ونسناؤناي 

  وأرضمق النريان يف مضاربناي وانتهب ما فهها م   ق،ناي ومل ترا لر ول اهلل

حرمة يف أمرنا..   ن  يوم ا سني أقر  جفوننناي وأ نبل دموةنناي وأ ل ةزيزنناي 

ي فمنىل مثنل أور تننا الكنرب والنبالءي    ينوم ا نقضناء..  بأرض كرب وبنالء

كنان »:  نس قنال  .«النذنوب المظنام البكاء حيط   فإن    ا سني ف،هب  الباكون

ي وكاننق الكآبنة  ينرى ضناحكاً   ا دال لنهر ا حنرم   (ص،وات اهلل ة،هه)أيب 

رة أيامي فإ ا كان ينوم المنارش كنان  لن  الهنوم ني منه ةشنتغ،ب ة،هه حتى يمض

صن،وات )ا سنني هو الهوم النذ  قتنل فهنه : ويقولي يوم مصهبته وحزنه وبكائه

 .(1)«(اهلل ة،هه
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ق،ق:   ناد  جه اي بل صحهح  لرتيض الصاو  ةىل اب  مرسوري و كثار  

وقنا ورد يف األابنار ا متمناة أن  قنرب  د  ة،ههي والبقهة أج،ة  قنات.اةتلبل  يةنه

نة يف الغارضية..  ول،فائاة قال ا مو    ا سني يف ممجس الب،اان: الغارضي 

منسننوبة    غننارضة منن  بننني أ ننا   وهنني قريننة منن  نننواحي الكوفننة قريبننة منن  

 .(1)كربالء
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 ( 111...............................................)  فضل أهل الكوفة

 

 قرب احلسني  = يف الكوفة روضة من رياض اجلنة

ةنن  ا سنن  بنن  ي ةنن   ننهل وأمحننا بنن  دمنناي أاننرل الك،هننني ةنن  المنناة 

  وضنه قنرب ا سنني » :  نممته يقنول: ة    نحا  بن  ةنلر قنالي دبوب

: . قنال!صنو : موضنمها؟: ق،نقي حرمة مم،ومة م  ةرفها وا تجار هبا أجري

ري  نومخسنة وةشني امسح م  موضه قرب  الهوم مخسة وةرشي   راةًا م  قاامنه

ري  نومخسنة وةشني ري   راةًا من  ناحهنة رج،هنهنومخسة وةشي ةًا ةنا رأ ه را

ومننه ي  راةًا م  ا،فنه   وموضنه قنرب  من  ينوم دفن  روضنة من  ريناض اجلننة

ولهس م  م،  و  نبني يف السنلوات ي ممرال يمرل منه بأةلل زوار     السلء

ففنول يننزل وفنول   يف زينارة قنرب ا سنني وهس يسألون اهلل أن يأ ن هلس      

 .(1)« يمرل

ا سن  بن  ..  ةاا هنذا هنو من  رواينة رجاله  قاتق،ق:   ناد  صحهح  

ر  رواينة نضندبوب الذ  أمجمق المصابة ةنىل تصنحهح منا يصنح  ةننهي كنل   ت

توبه برواية أمحا بن  هههنا بضمفه   لكونه  و نالضمهن   هل ب  زياد ةىل القول

 كل   خيفى.ي وكالُها جهبذ  قة وجه ةنيي قيدما ا ردد ب  األلمر  والرب

لهط،ه الصنا ون ةنىل قناس هنذا   وله لواها كثرية   حتىصي و ن ل  دنا

 الظهر ا بارك يف الكوفة.

                                                 
 . والعروج يعين الصعود.588: 4( الكايف )الكليين  (1)
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الكوفننة  ونشننري    أن  هننناك أابننارًا صننحهحة ةننىل بمنن  ا بننايني تنننص أن  

ةاصنمة  قا يتمس  فههنا النبم  يف تفضنهل الكوفنة لتكنونأفضل م  الكمبةي 

ا اإل المي وهذ  األابار الرشيفة    (صن،وات اهلل ة،هنه) رد  ة،مهنا    ةا هناين م 

ا  وهو الذ   كر  مجاةة م  ة،لئنا ي بأن تؤول بالثوابي رتكب فهها التأويليو م 

 ..  بهانه..(رضوان اهلل ة،ههس)

 فهو   يننايف أفضن،هة كنربالء يفي حتى لو ق،نا بأن  الكمبة أفضل م  كربالء

أرشف م    النبي وا جر األ ود  فالنبي ا تارار الثواب ةىل الكمبة  نظري

ا جر بل   يقاسي لك  مه  ل  أمر اهلل نبهه با تالمه   نتنزال الرمحنةي وقنس 

 . .ةىل  ل 
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 الكوفة !!!يف  شيعتهدعا على  شبهة أّن عليًا

الفريقنان  ننة  كنا تواتري روا  - يف اجلم،نة -ق،ق: أصل الناةاء و ن كنان 

ي مل ياا ةىل  أن  أمري ا ؤمنني ةل    جاهل أو مكابر..       يرد     ولهمةي  

ي (صن،وات اهلل ة،هنه) ا بغضني لمل  ةىل اصوص النواصب و ن ل دةى ي لهمته

 .  .أو اخلوارل

قنال:  (يا مرفنة)ما أارجه اإلمام السني الكبري الفسو  يف كتابنه يال  ة،هه 

ة خ( المزيز ب  ةبا اهلل األوييس ةباحا نا  ) قة خ  نا  براههس ب   ما ) قة حج 

 ) قنة خ م(ة  أيب ةون دما ب  ةبها اهلل الثقفي )اإلمام الثقة خ م( ة  لمبة م(

 ي)ةبا النرمح  بن  قنهسي  قنة  بنق من  اهنار التنابمني م(ة  أيب صالح ا نفي 

رأ نهي حتنى ألرى  قال: رأيق ةل  بن  أيب طالنب أانذ ا صنحو فوضنمه ةنىل

 ورقه يتقمقه  س  قال: 

س منموين أن أقوم يف األمة بل فهه فنأةطني  نواب منا فهنه..  ال،هنس » ال،هس  ّن 

ي ومح،ننوين ةننىل غننري طبهمتننيي وأبغضننتهس وأبغضننوين ين  قننا م،،ننتهس وم،ننويني 

مل تك  تمرف :ي فأبالني هبس اريًا منهسي وأباهلس يب رشًا من يي  وا،قي وأاالٍ  

 .(1) قال  براههس: يمني أهل الكوفة« هس أمق ق،وهبس مهق ا ،ح يف ا اءال،

                                                 
 . الرسالة، بريوت.235. رقم: 751: 2املعرفة والتاريخ )ت: أكرم  ياء العمري(  (1)
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ننق دةنناء أمننري ق،ننق:   ننناد  صننحهح ةننىل رشط مسنن،س. وهننو نننص   يف تم، 

 ي فخرل الشهمة ىلصصًا. ا بغضني له ا ؤمنني بخصوص

وقا أمجه ة،لء الفريقني  نة ولهمة  مجاةًا قالوا: الناصبي هو ا بغ  آلل 

 .(هس السالمة،ه)البهق 

ةنىل لنهمته كنل ألناا اصنومنا ةمناًا أو  الزباة: مل ياا أمري ا نؤمنني 

  يشنها لنذل  أن اصنومنا اهتموننا جهاًلي و ن ل دةنا ةنىل اصنوص النواصنب

أبغضنننتهس » : ةنننل  يقنننولي ةنننىل حنننني أن  ا نننو  بنننالغ،و يف حنننب  ةنننل  

 . «وأبغضوين

  

                                                                                                                 
بـن حـدثين ىيـ  . ترقيم الشـاملة( قـاع: 555، رقم: رقم: 2:383وأخرجه البالأري )يف أنساب األشراف 

 به م له. وإسناده صحيح بيقني. معني، حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أنبوان شعبة بن احلجاج
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 وارجيدعو فيه على أشقياء اخل  حديث آخر عنه

ةن   ) مام  قة خ م(يقال: أاربنا مممر الصنماين ةبا الرزا  اإلمام  هأارج

)ب  ة  اب   ريي  ) مام  قة خ م(ي ة  ةبهاة  )ب  كهساني  قة  مام خ م(أيوب 

ال،هننس  ين  قننا »قننال:  ننممق ة،هننًا خيطننبي يقننول: ةمننرو األةننور  قننة خ م(ي 

وأرحهنس من نيي فنل يمننه  ئمتهس و ئمويني وم،،نتهس وم، نويني فنأرحني مننهس 

 . (1)ووضه يا  ةىل  هته« أْن خيضبها بام ألقاكس

وهنو ننص   ينح فصنهح يف أن   .ق،ق:   ناد  صحهح ةىل رشط الشهخني

   ا روا  ا اكس بإ ناد  ةن  أمنري ا نؤمنني ةنل  ةن  م  دةا ة،ههس هو اخلوارل

وألنار     -رب رضبنة هنا هننا ورضبنة هنا هننا ن ن    تضن» قال له: يالنبي

فهسهل دمها حتى ىلتضب  هت ي ويكون صاحبها ألنقاهاي كنل كنان  -صاغهه

قال ا اكس: هذا حاي  صحهح ةنىل رشط البخنار ي «  ةاقر الناقة ألقى  مود

 .(2)ومل خيرجا 

اطناب ل،خنوارل دون غنريهسي واأللنقى « ألقاكسفل يمنه »: فقوله 

ةىل صننفني من        مل ياا ةل  : الزباة .ةبا الرمح  ب  م،جساخلارجي هو 

 .وألقهاء اخلوارلي النواصب: وهسي الناس يف الكوفة

                                                 
 . اجمللس العلمي، اهلند.18670، رقم: 154: 10)حبيب األعظمي( مصنف عبد الرزا  (1)
 . العلمية، بريوت.4590، رقم: 122: 3مستدرك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر(  (2)
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 اخلامتة

 اإلشــكاليات مــن جمموعــة دفــع جــّداً، العاجلــة الرســالة هــذه مــن الغــرض كــان
 ..  السنّية سيما اإلسالمّية، الساحة هبا ابتليت اليت والفقهّية العقديّة

 انــبل  وقــد الكوفــة، أهــل علــى  علــيّ  املــوىل دعــاء إشــكالّية: أوالً  أمّههــا
 صـنفني علـى إالّ  ال ابتـة الصـحيحة األخبـار يف يـدع  م ، املؤمنني أمري أنّ  جبالء
 مــن املنــافقني وبعــض اجملــاهرين النواصــب أوهلمــا منهــا، ولــيس الكوفــة يف كــان ممّــن

   .اثليف وال ، اخلوارج أشقياء واثنيهما ، مبغضيه
 القتــاد خــرط ،(عليــه هللا صـلوات) شــيعته علــى دعـى أنّــه دعــو  إثبـات ودون
 .إليه يركن - الفريقني عند – البني يف نصّ  ال إأ السحاب؛ وركوب
 اآلنفـة الصـحيحة األخبـار حاصـل هـو كمـا الكوفة أهل جنس أنّ  ال ابت بل
 أرادهـم مـا اإلسـالم، أهـل هـم بـدر، كوهـل طاهرون طيبون مباركون الفريقني، عند
 وهــو ،أبعتــاهم وتعــاىل ســبحانه يفعــل كمــا ظهــره، تعــاىل هللا قصــم إالّ  بســوء جبــار

 .الدجاع
 (الســـالم علـــيهم) البيـــت ألهـــل حمبـــاً  مؤمنـــاً  األرض كـــلّ  يف يوجـــد ال: واثنيـــاً 

 مـن فقـط ألفاً  سبعني أنّ  ألل على يدعّ  ؛(عليهم تعاىل هللا ر وان) الكوفة كوهل
 البيـت أهـل شـيعة مـن كوفيـون وكلّهم حساب، بال اجلّنة سيدخلون حمّمد أّمة كلّ 
 .(السالم عليهم)

 مكـة دون لـه عاصـمة الكوفـة (عليه هللا صلوات) املوىل اختاد إشكالّية: واثل اً 
 !!(تعاىل هللا قدسهما) واملدينة
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ـــة هـــي الكوفـــة أنّ  كالشـــمس ســـطع ولقـــد  قـــرار أات بربـــوة القـــرآن يف املعنّي
 واألوليــاء ألوصــياءا وهــدف واملرســلني، األنبيــاء عاصــمة ســينني، طــور بــل ومعــني،

 ..العاملني ربّ  هللا نأن ،العاملني على العدع سيحّلق وهبا ومنها فيها والصديقني،
 يف العـاملني، رب هللا فضّلهم مبا امليامني، الكوفة أهل جلنس هنيئاً  هنيئاً  فهنيئاً 
 هـــي املقّدســـة كـــربالهم أنّ  - درّههـــم هلـــف – فحســـبهم واألر ـــني؛ الســـماوات
ــــة هــــو املطّهــــر ســــالمهم ووادي عّليــــني،  املعــــني، احليــــاة مــــاء وفــــرايفم بيقــــني، اجلّن
ـــاء ومقـــام املقـــربني املالئكـــة مهـــبط وســـهالهم كوفـــاهم ومســـجد  واملرســـلني األنبي
 سـبعني سـو  مبـني، حسـاب بال أحد يدخلها أن اجلّنة حّرمت املنّعمني، ورو ات

 .. منياملسل بقّية دون املؤمنني، أمري شيعة من - أبوهم هلل – ألفاً 
 الطيبـني وآلـه حممـد علـى هللا وصـلى العـاملني، رب هلل احلمـد أن دعـواان وآخر
  أبــد حــى األزع منــذ أمجعــني، أعــدائهم علــى الــدائم واللعــن املعصــومني، الطــاهرين
 املطّهــرين أئمتنــا كوفــة مــن أشــباراً  املــوالني، وجلميــع لنــا تعــاىل هللا ونســوع اآلبــدين،

 شـــفاعة تنفـــع ال يـــوم شـــفاعتهم لتنالنـــا فيهـــا نـــوار   ،(أمجعـــني علـــيهم هللا ســـالم)
 .. الشافعني
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