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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 � ِحيٌم  َرّ َلَغُفوٌر  اإَِنّ اهلّلَ  وَها  �شُ ِنْعَمَة اهلّلِ َل ُتْ واْ  َتُعُدّ َواإِن   
18� �شورة النحل. 

النعم هي املوفقية ف ن�شر ثقافة اهل  ومن بني اف�شل 
هي  الثقافة  ن�شر  ا�شاليب  واحد  ال�شام  عليهم  البيت 
احاول  اعامي  با�شلوب  اكتب  ولنني  ال�شبهات  دح�س 
يتمكن  حتى  املعقدة  غري  ال�شهلة  العبارات  ا�شتخدم  ان 
ال�شديد  القبال  جاء  اجلواب  فهم  من  الكرمي  القارئ 
على هذا ال�شدار من خمتلف �شرائح املجتمع ومبختلف 

م�شتوياتهم الثقافية 
جاء  لنه  هذا  لكتابي  احلامدين  كل  فوق  اهلل  احمد 
بف�شل اهلل عز وجل ومنه وبركات المام احل�شني عليه 
ال�شام ل �شيما وان كرثة الطلبات التي جاءتنا ل�شدار 
اجلزء اخلام�س كانت هي احلافز لنا لكتابته ،ون�شال اهلل 

عز وجل القبول 

ومن اهلل التوفيق 

مقدمة
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ال�شوؤال الول

اجب  اجب  

م�شادر احلديث وماذا يعني 
ورد م�شمون هذا اخلرب اأو ما يقاربه ف عدة من 

الروايات منها:
1- ما رواه ال�شّفار ف ))ب�شائر الدرجات(( عن 
اإ�شماعيل بن عبد العزيز، قال: قال اأبو عبد اهلل 
عليه ال�شام: يا اإ�شماعيل، �شع يل ف املتو�شاء 
فدخل.  قال:  له.  فو�شعت  فقمت  قال:  ماء. 
وكذا،  كذا  فيه  اأقول  اأنا  نف�شي:  ف  فقلت  قال: 
اأن  يلبث  فلم  قال:  يتو�شاء.  املتو�شاء  ويدخل 
فوق  البناء  ترفع  ل  اإ�شماعيل،  يا  فقال:  خرج 
بنا  وقولوا  اجعلونا خملوقني،  فينهدم.  طاقته 
وكنت  اإ�شماعيل:  فقال  تبلغوا.  فلن  �شئتم؛  ما 

اأقول: اإّنه واأقول واأقول.
وهذه الرواية معتربة باأحد طريقيها.

دوق ف ))اخل�شال(( من حديث  2- ما رواه ال�شّ
)عليه  املوؤمنني  اأمري  قال  املعروف،  الأربعمائة 
عبيد  اإّنا  قولوا:  فينا.  والغلّو  ))اإّياكم  ال�شام(: 

مامعنى نزلونا عن الربوبية 
وقولوا فينا ما �شئتم
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مربوبون، وقولوا ف ف�شلنا ما �شئتم((.
وهذه الرواية اأي�شاً معتربة.

3- ما رواه �شاحب ))الو�شائل(( ف كتابه ))اإثبات 
خالد  عن  الراوندي((،  ))خرائج  عن  الهداة((، 
)عليه  اهلل  عبد  اأبي  على  دخلت  قال:  جنيح،  بن 
ف  وقلت  ناحية،  فجل�شت  خلق،  وعنده  ال�شام(، 
فناداين:  يتكلمون،  من  عند  اأغفلهم  ما  نف�شي: 
اإن مل  اأعبده.  ))اإّنا واهلل عباد خملوقون، يل رّب 
اإّل  فيك  اأقول  ل  قلت:  بالنار((.  عّذبني  اأعبده 
قولك ف نف�شك. قال: ))اجعلونا عبيداً مربوبني، 

وقولوا فينا ما �شئتم اإّل النبّوة((.
طريق  لأّن  وذلك  اأي�شاً؛  معترب  الطريق  وهذا 
اإىل جميع كتبه  ال�شيخ �شحيح  اإىل  ))الو�شائل(( 
ورواياته، وطريق ال�شيخ اإىل ))خرائج الراوندي(( 

�شحيح اأي�شاً اإىل جميع كتبه ورواياته.
�شاحب  اإىل  ال�شيخ  طريق  بني  فبالرتكيب 
اإىل  ))الو�شائل((  �شاحب  وطريق  ))اخلرائج(( 

ال�شيخ يحكم ب�شحة الطريق.
كتاب  من  الغّمة((  ))ك�شف  �شاحب  نقله  ما   -4
))الدلئل(( للحمريي، عن مالك اجلهني، قال: 
فرقاً،  و�شاروا  ال�شيعة  اأُجلبت  حني  باملدينة  كّنا 
فتنحينا عن املدينة ناحية، ثّم خلونا فجعلنا نذكر 
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ببالنا  اأن خطر  اإىل  ال�شيعة،  ف�شائلهم وما قالت 
الربوبية. فما �شعرنا ب�شيء، اإذا نحن باأبي عبد اهلل 
)عليه ال�شام( واقف على حمار، فلم ندِر من اأين 
اأحدثتما  جاء. فقال: ))يا مالك ويا خالد، متى 
اإّل  ببالنا  الربوبية؟(( فقلنا: ما خطر  الكام ف 
ال�شاعة. فقال: ))اإعلما: اأّن لنا رّباً يكاأنا بالليل 
والنهار نعبده. يا مالك ويا خالد، قولوا فينا ما 
�شئتم، واجعلونا خملوقني((. فكّررها علينا مراراً، 

وهو واقف على حماره.
وامل�شتفاد من هذه الأخبار وغريها من الروايات � 
اّلتي فيها ال�شحيح � : اأّن اأئّمة اأهل البيت )عليهم 
ال�شام( لهم من الف�شائل واملواهب ما ل يح�شى، 
الرج�س،  عنهم  اأذهب  اهلل  اأّن  فخراً  وح�شبهم 
جميع  على  موّدتهم  وفر�س  تطهرياً،  وطهرهم 
واآله(  عليه  اهلل  )�شّلى  الر�شول  وقرنهم  الأمة، 
واأمن  النجاة  �شفن  وجعلهم  التنزيل،  مبحكم 
فاإّنهم  ف�شائلهم  ف  النا�س  تكّلم  ومهما  العباد. 
مل ولن يبلغوا معرفة ما منحهم املوىل �شبحانه 
الفا�شلة،  امللكات  من  �شرفهم  ومبا  ف�شائل،  من 
واملكارم  الكرمية،  والأخاق  القد�شية،  والكمالت 
واملحامد. فمن ذا اّلذي يبلغ معرفة الإمام )عليه 
)عليه  ادق  ال�شّ الإمام  اأّن  تقّدم  وقد  ال�شام(؟ 
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ال�شام( كان قال: ما ع�شيتم اأن ترووا ف ف�شلنا اإّل 
األفاً غري معطوفة. وورد ف الزيارة اجلامعة عن 
الإمام الهادي )عليه ال�شام(: موايّل، ل اأح�شي 
الو�شف  ومن  كنهكم،  املدح  من  اأبلغ  ول  ثناءكم، 
قدركم. واأنتم نور الأخيار، وهداة الأبرار. كما ورد 
عن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( ف حق اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�شام( اأّنه قال له: ))ل يعرفك 

يا علّي اإّل اهلل واأنا((.
ابتعدوا  الأحاديث:  املراد من هذه  اأّن  واحلا�شل: 
بنا عن مقام الربوبّية ثّم ان�شبوا لنا كّل كماٍل يليق 

بنا؛ فاإّننا واجدون له.
وهذه املنزلة اّلتي قالها الأئّمة الأطهار )عليهم 
ال�شام( ف حق اأنف�شهم �شّرح بها عميد البيت 
عليه  اهلل  )�شلى  امل�شطفى  الر�شول  النبوي 
يقا�س  ل  البيت  اأهل  ))نحن  قال:  حني  واآله( 

بنا اأحد((.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثاين

اأبو لبابة عند احلديث عن قوله تعاىل: )) ل  يذكر 
يذكر  كما   - نزولها  �شبب  ان  وذلك  اهلل...((  تخونوا 
الكلبي والزهري - كان ف اأبي لبابة الأن�شاري وذلك 
يهود  حا�شر  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  اأن 
اهلل  ر�شول  ف�شاألوا  ليلة  وع�شرين  احدى  قريظة 
)�شلى اهلل عليه واآله( ال�شلح على ما �شالح اخوانهم 
اإىل  اإخوانهم  اإىل  ي�شريوا  اأن  على  الن�شري  بني  من 
اأذرعات واريحا من اأر�س ال�شام فاأبى اأن يعطيهم ذلك 
ينزلوا على  اأن  اإّل  واآله(  ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
حكم �شعد بن معاذ، فقالوا: اأر�شل اإلينا اأبا لبابة وكان 
لهم لأن عياله وولده وماله كانت عندهم،  منا�شحاً 
فاأتاهم  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  فبعثه 
فقالوا: ما ترى يا اأبا لبابة؟ اأننزل على حكم �شعد بن 
معاذ؟ فاأ�شار اأبو لبابة بيده اإىل حلقه: انه الذبح فا 
تفعلوا، فاآتاه جربائيل فاأخربه، بذلك قال اأبو لبابة: 
فو اهلل ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت اأين 
قد خنت اهلل ور�شوله، فنزلت الآية فيه فلما نزلت �شد 
نف�شه على �شارية من �شواري امل�شجد وقال: واهلل ل 

ما حكايُة اأبي لبابة الأن�شاري ؟
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 ، اأو يتوب اهلل عليَّ اأذوق طعاماً ول �شراباً حتى اأموت 
فمكث �شبعة اأيام ل يذوق فيها طعاماً ول �شراباً حتى 
اأبا  يا  له:  فقيل  عليه  اهلل  تاب  ثم  عليه،  مغ�شياً  خر 
نف�شي  اأحل  ل  واهلل  ل  فقال:   ، عليك  تيب  قد  لبابة 
حتى يكون ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( هو الذي 
يحلني، فجاءه فحله بيده، ثم قال اأبو لبابة: ان من 
فيها  اأ�شبت  التي  قومي  دار  اأهجر  اأن  توبتي  متام 
الذنب، واأن انخلع من مايل، فقال النبي )�شلى اهلل 
عليه واآله( يجزيك الثلث اأن الت�شدق به. وهو املروي 
عن اأبي جعفر واأبي عبد اهلل )عليهما ال�شام(. )انظر 

بحار الأنوار ج 22 �س 37(.
لكن ال�شيد جعفر العاملي ف )ال�شحيح من ال�شرية( 
ل يرت�شي ما ينقل عن توبة اأبي لبابة ويرى فيها من 
التعار�س من الكثري من يجعله ل يقبل بالق�شة على 
الق�شة وقفات وموؤاخذات ف  لتلك  ما ذكرت، ويذكر 
)ج 11 �س 127( فراجع، وقال �شمن ذلك: )بل اننا ل 
نكاد ن�شدق اأن يكون اأبو لبابة قد ت�شدق بثلث ماله، 
انه  اأي�شاً  ن�شدق  ول  كله  به  يت�شدق  ان  عن  ف�شا 

كانت له اأموال ف بني قريظة فرتكها .
وذلك لأن لدينا ما ي�شري اإىل اهتمام اأبي لبابة بالدنيا 
عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  طلب  يرد  اأن  درجة  اإىل 

واآله( ف اأمر يتيم من اأجل عذق من النخل.

لو �س�ألوك14



اأول �شيء عتب فيه  يقول الواقدي ما ملخ�شه: كان 
لبابة بن  اأبي  واآله( على  ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
عبد املنذر انه خا�شم يتيماً له ف عذق فق�شى ر�شول 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( بالعذق لأبي لبابة، ف�شاح 
اليتيم وا�شتكى اإىل ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله(، 
فقال )�شلى اهلل عليه واآله( لأبي لبابة: هب يل العذق 
اإىل  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  يرده  لكي  لبابة؟  اأبا  يا 
اليتيم فاأبى اأن يهبه له )�شلى اهلل عليه واآله(. فقال 
)�شلى اهلل عليه واآله( لأبي لبابة: اأعطه اليتيم، ولك 
مثله ف اجلنة. فاأبى اأبو لبابة اأن يعطيه. فقال رجل 
اأن�شاري ا�شمه ابن الدحداحة: راأيت يا ر�شول اهلل، ان 
ف  مثله  اإىل  اليتيم  هذا  فاأعطيته  العذق  هذا  ابتعت 
اجلنة. فقال )�شلى اهلل عليه واآله(: نعم. فابتاع ابن 
كانت  لبابة بحديقة نخل  اأبي  العذق من  الدحداحة 
اأن قتل  له فاأعطاه اليتيم، فلم يلبث ابن الدحداحة 
ف حرب اأحد �شهيداً فقال )�شلى اهلل عليه واآله(: رب 

عذق مذلل لبن الدحداحة ف اجلنة.
ثم يقول جعفر العاملي: ))ما نثق به من ق�شة اأبي 
لبابة: ورمبا يكون لق�شة اأبي لبابة اأ�شا�س من ال�شحة 
وذلك  املوؤرخون،  يذكرها  التي  بال�شورة  لي�س  ولكن 
باأن يكون قد خان اهلل ور�شوله ورمبا تكون توبته قد 
تاأخرت اإىل غزوة تبوك ، ورمبا كانت توبته خوفاً من 
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ك�شف خيانته من جهة جربائيل، فبادر اإىل ما يدفع 
غائلة الف�شيحة فربط نف�شه اإىل ا�شطوانة امل�شجد.

ورمبا ورمبا... ولكن الظاهر هو ان اأبا لبابة قد تفياأ 
ظال خطئه وارتكب هذه اجلرمية النف�شية حتى 
خاف الف�شيحة فاأظهر التوبة ورمبا يكون اظهاره 
الَّذيَن  َيحزنَك  َول  تعاىل: ))  نزول قوله  بعد  لها 
ي�َشارعوَن ف الكفر (( )اآل عمران:176(، فريتكبون 
تارة  اليهود  مع  اأخرى  بعد  مرة  اخليانة  جرمية 
اإذا  املتاآمرين تارة اخرى. ول ندري  ومع املنافقني 
كان ثمة خيانات اأخر مل ي�شتطع التاريخ اأن يف�شح 
لنا عنها ل�شبب اأو لآخر...(( )ال�شحيح من ال�شرية 

ج 11 �س 130(.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثالث

ج  لل�شيد اخلوئي -  ف معجم رجال احلديث - 
احلارث:  بن  مالك  قال:   171  -  167 �س   -  15
الأ�شرت النخعي: من اأ�شحاب علي عليه ال�شام، 

رجال ال�شيخ.
وقال الك�شي: " حدثني عبيد بن حممد النخعي 
ال�شافعي ال�شمرقندي، عن اأبي اأحمد الطرطو�شي، 
اأبيه،   قال: حدثني خالد بن طفيل الغفاري، عن 
اأبو ذر رحمه اهلل  وكانت له �شحبة -، قال: مكث 
قال  الوفاة،  ح�شرته  فلما  مات،  حتى  بالربذة 
فاإذا  وا�شنعيها،  �شاة من غنمك  اإذبحي  لمراأته: 
ن�شجت فاقعدي على قارعة الطريق، فاأول ركب 
ذر  اأبو  امل�شلمني، هذا  اهلل  يا عباد  ترينهم قويل: 
�شاحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، قد ق�شى 
فاإن  واأجيبوه،  عليه،  فاأعينوين  ربه،  ولقي  نحبه 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأخربين اإين اأموت 
وال�شاة  ودفني  غ�شلي  يلي  واأنه  اأر�س غربة،  ف 

علي رجال من اأمته �شاحلون.
قال:  النخعي،  الأ�شود  بن  علقمة  بن  حممد 

هل مالك ال�شرت رحمه اهلل �شحابي 
ام ل ؟
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بن  مالك  منهم  احلج،  اأريد  رهط  ف  خرجت 
التميمي،  الف�شل  بن  اهلل  وعبد  الأ�شرت،  احلارث 
الربذة،  قدمنا  حتى  البجلي،  �شداد  بن  ورفاعة 
فاإذا امراأة على قارعة الطريق تقول: يا عباد اهلل 
امل�شلمني، هذا اأبو ذر �شاحب ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله، قد هلك غريبا، لي�س يل اأحد يعينني 
اإىل بع�س وحمدنا اهلل  عليه، قال: فنظر بع�شنا 
على ما �شاق اإلينا، وا�شرتجعنا على عظم امل�شيبة، 
ثم اأقبلنا معها، فجهزناه وتناف�شنا ف كفنه حتى 
خرج من بيننا بال�شواء، ثم تعاونا على غ�شله حتى 
بنا  ف�شلى  الأ�شرت  مالك  قدمنا  ثم  منه،  فرغنا 
عليه، ثم دفناه، فقام الأ�شرت على قربه، ثم قال: 
اللهم هذا اأبو ذر �شاحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله، عبدك ف العابدين، وجاهد فيك امل�شركني، 
فغريه  منكرا  راأى  لكنه  يبدل،  ومل  يغري  مل 
واحتقر،  بل�شانه وقلبه حتى جفي، ونفي، وحرم، 
ثم مات وحيدا غريبا، اللهم فاق�شم من حرمه، 
فرفعنا  قال:  ر�شولك،  وحرم  مهاجره  من  ونفاه 
اأيدينا جميعا، وقلنا: اآمني، ثم قدمت ال�شاة التي 
تربحوا  األ  عليكم  اأق�شم  قد  اإنه  فقالت:  �شنعت، 

حتى تتغدوا، فتغدينا وارتلنا ".
بن  مالك  الأ�شرت  نعي  ملا  اأنه  ذكر  الك�شي:  قال 
احلارث النخعي اإىل اأمري املوؤمنني عليه ال�شام، 
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تاأوه حزنا، وقال: رحم اهلل مالكا، وما مالك عز 
علي به هالكا، لو كان �شخرا لكان �شلدا، ولو كان 

جبا لكان فندا، وكاأنه قد مني قدا ".
عن  مر�شا،   - �شره  قد�س   - املفيد  ال�شيخ  وروى 
ال�شام،  اأبي عبد اهلل عليه  املف�شل بن عمر، عن 
ظهر  من  ال�شام  عليه  القائم  مع  يخرج  قال: 
من  ع�شر  خم�شة  رجا،  وع�شرون  �شبعة  الكوفة 
يهدون  كانوا  الذين  ال�شام  عليه  مو�شى  قوم 
الكهف،  اأهل  من  و�شبعة  يعدلون،  وبه  باحلق 
ويو�شع بن نون، و�شلمان، واأبو دجانة الأن�شاري، 
يديه  بني  فيكونون  الأ�شرت،  ومالك  واملقداد، 
اأن�شارا وحكاما. الر�شاد: ف ذكر قيام القائم عجل 

اهلل تعاىل فرجه.
جعفر،  بن  اهلل  عبد  عن  الخت�شا�س  ف  وروى 
قال: وكان ملعاوية مب�شر عني يقال له م�شعود بن 
فقام  الأ�شرت،  بهاك  معاوية  اإىل  فكتب  جرجة، 
اإن عليا كانت  اأ�شحابه، فقال:  معاوية خطيبا ف 
له ميينان قطعت اإحداهما ب�شفني، يعني عمار بن 
يا�شر، واأخرى اليوم، اإن الأ�شرت مر باأيلة متوجها 
فخدمه  عثمان،  موىل  نافع  ف�شحبه  م�شر،  اإىل 
نزل  فلما  اإليه،  واطماأن  اأعجبه  حتى  واألطفه 
ف�شقاها  ب�شم،  ع�شل  من  �شربة  له  حا�شر  القلزم 

فمات، األ واإن هلل جنودا من ع�شل.
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قال ابن اأبي احلديد: وقد روى املحدثون حديثا 
يدل على ف�شيلة عظيمة لاأ�شرت رحمه اهلل، وهي 
�شهادة قاطعة من النبي �شلى اهلل عليه واآله باأنه 

موؤمن.
وتقدم ف ترجمة جندب بن جنادة رواية الفقيه: 
 - ذر  لأبي  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قول 
رحمة اهلل عليه -: يا اأبا ذر، تعي�س وحدك، ومتوت 
وحدك، وتدخل اجلنة وحدك، وي�شعد بك قوم من 

اأهل العراق يتولون غ�شلك وجتهيزك ودفنك.
و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  النبي )�شلى  ير مالك  مل 
يعد  اأنه  له،اإل  وال�شتماع  ب�شحبته  يت�شرف  ومل 
من خيار التابعني وقد �شهد له النبي )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( بالإميان، كما ف احلديث املعروف 
الذي ذكره )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بحق اأبي 
ذر وموته ف الربذة: )اأّنه ميوتّن رجل منكم من 
كان  وقد  املوؤمنني(،  من  ع�شابة  ي�شهده  الأر�س 
الأ�شرت،  مالك  ذر  اأبي  دفن  �شهدوا  الذين  �شمن 

ن�سَّ على ذلك ابن عبد الرب ف ال�شتيعاب.
وورد ف ترجمته: جليل القدر عظيم املنزلة،كان 
اأمري  وتاأ�شف  ال�شام(  )عليه  بعلي  اخت�شا�شه 
املوؤمنني )عليه ال�شام( مبوته وقال: لقد كان يل 
كما كنت لر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(. 
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والظاهر من جمموع تراجمه ف كتب الرجال اأنه 
النبي )�شلى اهلل عليه  مل يكن �شحابياً، ومل ير 

واآله و�شلم(.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الرابع

كيف نفرق بني الذنوب الكبرية وال�شغرية 

ن�شخم  او  كبرية  وهي  الذنوب  ن�شت�شغر  لرمبا 
قد  لدرجة  كبرية  فنعتقدها  ال�شغرية  الذنوب 
اننا  باعتبار  اهلل  رحمة  من  فينا  اليا�س  يدب 
ارتكبنا ذنبا كبريا واحلقيقة ان الذنب الكبري هو 
اليا�س من رحمة اهلل عز وجل وملعرفة الفرق بني 
ال�شغرية والكبرية كتب ال�شيخ  املحقق الرناقي ف 
م�شتند ال�شيعة ) 18 / 122 ( : وقد اختلفوا اأوًل 
ف تق�شيم الذنوب اإىل الكبائر وال�شغائر ، فحكي 
عن جماعة - منهم : املفيد والطرب�شي وال�شيخ ف 
)العدة( والقا�شي واحللبي - اإىل عدم التق�شيم ، 

بل الذنوب كّلها كبائر .
اأ�شحابنا � )جممع  ون�شبه الثاين ف تف�شريه اإىل 
وكذلك   ، التفاق  بدعوى  موؤذناً   �  38  /  2 البيان 
بالتق�شيم  القول  نقل  بعد   - قال  حيث   ، احللي 
اإىل الكبائر وال�شغائر وعدم قدح الثاين نادرا ف 
قبول ال�شهادة عن املب�شوط - : ول ذهب اإليه اأحد 
املعا�شي  لأنه ل �شغائر عندنا ف   ، اأ�شحابنا  من 
 .  118  /  2 ال�شرائر   ( غريها  اإىل  بال�شافة  اإل 

واحلا�شل : اأن الو�شف بالكرب وال�شغر اإ�شاف 
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)النهاية  ف  ال�شيخ   : منهم   ، طائفة  وذهب 
واملب�شوط( ، وابن حمزة والفا�شان وال�شهيدان ، 
بل اأكرث املتاأخرين كما ف )امل�شالك( ، بل عامتهم 
اأي�شا -  كما قيل ، ون�شب اإىل الإ�شكاف والديلمي 
بل   ، وال�شغائر  الكبائر  اإىل  املعا�شي  انق�شام  اإىل 
ي�شتفاد من كام ال�شيمري ، و�شيخنا البهائي ف 
)احلبل املتني( - على ما حكي عنهما - الإجماع 
اإن   (  : �شبحانه  قوله  لظاهر   ، احلق  .وهو  عليه 
فر َعنكم �َشّيَئاتكم(  جَتَتنبوا َكَباآئَر َما تنَهوَن َعنه نَكّ
)الن�شاء: 31( . وقوله : ) َوالَّذيَن َيجَتنبوَن َكَبائَر 
َواَلفَواح�َس ( )ال�شورى: 37( . ولقول علي  الإثم 
) عليه ال�شام ( : )من كبري اأوعد عليه نريانه ، 
اأو �شغري اأر�شد له غفرانه( )نهج الباغة ب�شرح 
)ل   : �شنان  ابن  ورواية   .  )  20  /  1 حممد عبده 
ال�شتغفار(  مع  كبرية  ول   ، الإ�شرار  مع  �شغرية 
اأبواب   337  /  15 الو�شائل   ،  1  /  288  :  2 )الكاف 
جهاد النف�س ب 48 ح 3 ( . ومر�شلة الفقيه : )من 
اجتنب الكبائر كّفر اهلل عنه جميع ذنوبه( ) الفقيه 
3 / 376 / 1781 ، الو�شائل 15 / 316 اأبواب جهاد 
النف�س ب 45 ح 4 وفيه بتفاوت ي�شري( . وف خرب 

اآخر : )اإن الأعمال ال�شاحلة تكّفر ال�شغائر(.
؟  اهلل  م�شيئة  ف  الكبائر  تدخل  )هل   : اآخر  وف 
قال: نعم( ) الفقيه 3 / 376 / 1780 ، الو�شائل 15 
/ 334 اأبواب جهاد النف�س ب 47 ح 7 ( . وت�شهد له 
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الأخبار الواردة ف ثواب بع�س الأعمال : اأنه يكّفر 
الذنوب اإل الكبائر ... .

الكبائر  بالتق�شيم ف تف�شري  القائلون  اختلف  ثم 
وجب  ما  كل  اإن   : قال  من  فمنهم   . وتديدها 
فهو  فيه حد  يقّرر  وما مل   ، كبرية  فهو  فيه حد 
ترميه  ثبت  ما   : قال  من  ومنهم   . ال�شغرية 

بقاطع فهو كبرية .
ف  الكرتاث  بقلة  اآذن  ما  كل   : قال  من  ومنهم 
يلحق  ما   : قال  من  ومنهم   . كبرية  فهو  الدين 
�شاحبه العقاب ال�شديد من كتاب اأو �شنة . وقيل: 
اأولها  من  الن�شاء  �شورة  ف  عنه  اهلل  نهى  ما  اإنها 
اإىل قوله �شبحانه : ) اإن جَتَتنبوا َكَباآئَر َما تنَهوَن 

َعنه( .
 : وقيل   . ت�شع  اإنها   : وقيل   . �شبع  اإنها   : وقيل 
ع�شرون . وقيل : اأزيد . وعن ابن عبا�س : انها اإىل 
ال�شبعمائة اأقرب منها اإىل ال�شبعة ، وبه �شرح ف 
الرو�شة )الرو�شة 3 / 129( . وف الدرو�س : اأنها 
اأقرب منها اإىل ال�شبعة ) الدرو�س  اإىل ال�شبعني 

. ) 125 / 2
وامل�شهور بني اأ�شحابنا : اأنها ما توعد عليها اإيعاداً 
اليعاد  بيان  ف  كلماتهم  اختلفت  ولكن   ، خا�شا 
اخلا�س .... وحا�شل ما ن�شتفيده من كام املحقق 
الرناقي هو :ف م�شاألة الذنوب قولن ، قول يرى 
اأن الذنوب كّلها كبرية ، ول توجد ذنوباً �شغرياً ، 
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وقول يرى اأن الذنوب كبرية و�شغرية .
يختلف  التق�شيم  فاأ�شا�س  الثاين،  القول  وعلى 

باختاف تعريفهم للكبرية .
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اإىل  بدايته  يرجع  الب�شري  التاريخ  اأن  ُيخفى  ل 
الن�شل  بداأ  ومنه  الب�شر  اأبو  فهو  اهلل  �شفوة  اآدم 
بدء  كيفية  ف  نزاع  وقع  وقد  الإن�شاين،  والنوع 
العلماء  واختلف  ال�شام(  )عليه  اآدم  بعد  الن�شل 

واملف�ّشرون ف ذلك.
فقيل : بجواز نكاح الخ من الخت ف الن�شل الأول 
فقط اأي بني هابيل وقابيل واأختيهما، اإذ  ان حواء 
من  هذا  ويكون  واأنثى،  ذكر  من  تواأماً  تلد  كانت 
ما  وهذا  الب�شري،  الن�شل  لبدء  اخلا�س  الت�شريع 

يتم�شك به املجو�س من جواز نكاح املحرمات.
)عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  عن  ورد  ما  وال�شحيح 
غاية  واإتباعهم  املجو�س  مقولة  واإنكار  ال�شام( 
الإنكار، فقد ورد ف خرب زرارة قال : �شئل اأبو عبد 
اهلل )عليه ال�شام( كيف بداأ الن�شل من ذرية اآدم 
)عليه ال�شام( فان عندنا انا�شاً يقولون : ان اهلل 
ان  ال�شام(:  اآدم )عليه  اإىل  اأوحى  تبارك وتعاىل 

كيف تكاثر الب�شر بعد ادم

اجب  اجب  

ال�شوؤال اخلام�س
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من  اأ�شله  كّله  اخللق  هذه  وان  بنيه،  بناته  يزّوج 
الإخوة والأخوات، قال اأبو عبد اهلل الإمام ال�شادق 

)عليه ال�شام( : تعاىل اهلل عن ذلك علواً
كبرياً يقول من قال هذا : ان اهلل عز وجل خلق 
واملوؤمنني  ور�شله  واأنبياءه  واأحباءه  خلقه  �شفوة 
واملوؤمنات وامل�شلمني وامل�شلمات من حرام، ومل يكن 
له من القدرة ما يخلقهم من احلال، وقد اأخذ 
ميثاقهم على احلال الطهر الطاهر الطيب؟ 
غري اإن جيًا من هذا اخللق الذي ترون رغبوا 
عن علم اأهل بيوتات اأنبيائهم واأخذوا من حيث 
مل ُيوؤمروا باأخذه، ف�شاروا اإىل ما قد ترون من 
ال�شال واجلهل بالعلم � اإىل اأن قال انه ف كتب 
والزبور  والإجنيل  التوراة  من  ال�شماوية  اهلل 
من  �شيء  تليل  فيها  لي�س  الكرمي  والقراآن 

ذلك حقاً � .
اإل تقوية حجج املجو�س،  فمن يقول هذا و�شبهه 
فمالهم قتلهم اهلل ؟! ثم ان�شاأ يحدثنا كيف كان بدء 
اآدم، وكيف كان بدء الن�شل من ذريته،  الن�شل من 
فقال )عليه ال�شام( : ان اآدم )عليه ال�شام( ولد 
له �شبعون بطناً ف كل بطن غام وجارية اإىل اأن 
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اآدم على  قتل هابيل، فلّما قتل قابيل هابيل جزع 
هابيل جزعاً قطعه عن اإتيان الن�شاء، وف خرب اآخر 
بكى اأربعني �شباحاً � ثّم تخّلى ما به من اجلزع عليه 
فغ�شي حواء فوهب اهلل له �شيثاً وحده لي�س معه 
اأو�شي  اأول و�شي  �شيث هبة اهلل وهو  وا�شم  ثاين 
بعد  له من  ول�د  ثم  الأر�س،  ف  الآدميني  له من 
اأدركا واأراد اهلل  �شيث يافث لي�س معه ثاين، فلّما 
عز وجل اأن يبلغ بالن�شل ما ترون واأن يكون ما قد 
جرى به القلم من ترمي ما حّرم اهلل عز وجل 
من الخوات على الخوة انزل بعد الع�شر ف يوم 
يت�شّورون  واملائكة   � اجلنة  من  حوراء  اخلمي�س 
ب�شورة  ينزل  جربئيل  كان  كما  الآدمي  ب�شورة 
دحية الكلبي � ا�شمها بركة، فاأمر اهلل عز وجل اآدم 
بعد  نزل  ثم  منه،  فزّوجها  �شيث  من  يزّوجها  اأن 
ا�شمها منزلة  الغد حوراء من اجلنة  الع�شر من 
من  يزّوجها  اأن  اآدم  وجل  عز  اهلل  فاأمر   ) نزلة   (
يافث فزّوجها منه فولد ل�شيث غام وولد ليافث 
جارية، فاأمر اهلل عز وجل اآدم حني اأدركا اأن يزّوج 
بنت يافث من ابن �شيث، ففعل ذلك فولد ال�شفوة 
من النبيني واملر�شلني من ن�شلهما، ومعاذ اهلل اأن 
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)بحار  والأخوات.  الأخوة  من  ماقالوا  على  ذلك 
النوار : 11 : 224 عن علل ال�شرايع : 18( .

اهلل  عبد  اأبا  �شاألت   : قال  عمار  بن  معاوية  فعن 
)عليه ال�شام( عن اآدم اأبي الب�شر اأكان زّوج ابنته 
من ابنه؟ فقال : معاذ اهلل واهلل لو فعل ذلك اآدم 
)عليه ال�شام( ملا رغب عنه ر�شول اهلل )�شلى اهلل 
اهلل  ر�شول  دين  على  اإّل  اآدم  كان  وما  واآله(  عليه 
: وهذا اخللق من  واآله(، فقلت  )�شلى اهلل عليه 
فاأجابه   .. ؟  اآدم وحّواء  اإّل  ولد من هم ومل يكن 
)عليه ال�شام(... اإىل اأن قال : فلما اأدرك قابيل 
ما يدرك الرجل اأظهر اهلل عز وجل جنّية من ولد 
اجلان يقال لها جهانة ف �شورة اإن�شية، فلّما راآها 
اأن زّوج  اآدم :  � فاأوحى اهلل اإىل  اإليها  قابيل و مال 
جهانة من قابيل فزّوجها من قابيل، ثّم ولد لآدم 
اأهبط  الّرجل  يدرك  ما  هابيل  اأدرك  فلّما  هابيل 
اهلل اإىل اآدم حوراء وا�شمها نزل احلوراء فلّما راآها 
هابيل رمقها فاأوحى اهلل اإىل اآدم ان زّوج نزًل من 
زوجة  احلوراء  نزل  فكانت  ذلك،  ففعل  هابيل 

هابيل بن اآدم ... )البحار : 11 : 227( .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال ال�شاد�س

عب�س وتوىل ق�شية مفتعلة

هنالك من يدعي ان اهلل عز وجل عاتب ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واله على ا�شا�س انه عب�س ملا جاءه 
�شائل وهذه الق�شية مفتعلة ، ل ميكن اأن ت�شح ، 

وذلك:
اإىل  اإما   : تنتهي  لأنها   ، اأ�شانيدها  ل�شعف   : اأوًل 
 ، ال�شحابة  من   ، عبا�س  وابن   ، واأن�س   ، عائ�شة 
وهوؤلء مل يدرك اأحد منهم هذه الق�شية اأ�شًا، 
لأنه اإما كان حينها طفًا ، اأو مل يكن ولد . )راجع: 
اأو اإىل اأبي  الهدى اإىل دين امل�شطفى 1 / 158( . 
اأبا مالك الأ�شجعي،  اأن املراد به  مالك - الظاهر 
تابعي  وهو   ، القراآن  وتف�شري   ، بالرواية  امل�شهور 
 ، وجماهد   ، وال�شحاك   ، زيد  وابن   ، – واحلكم 
فالرواية  التابعني  من  جميعاً  وهوؤلء  وقتادة، 

مقطوعة ، ل تقوم بها حجة .
اإىل  الهدى   : )راجع  ن�شو�شها  تناق�س   : وثانياً 
دين امل�شطفى 1 / 158( حتى ما ورد منها عن راو 
واحد ، فعن عائ�شة ف رواية : اإنه كان عنده رجل 
عتبة   : عنها  اأخرى  وف   ، امل�شركني  عظماء  من 
و�شيبة . وف ثالثة عنها : ف جمل�س فيه نا�س من 
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وجوه قري�س ، منهم اأبو جهل ، وعتبة بن ربيعة . 
وما   ((  : الآيات  ف  يقول  تعاىل  اهلل  اإن   : وثالثا 
عليك األ يزكى (( ، وهذا ل ينا�شب اأن يخاطب به 
النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ، لأنه مبعوث 

لدعوة النا�س وتزكيتهم . 
رابعاً : لقد نزلت اآية الإنذار : )) واأنذر ع�شريتك 
من  اتبعك  ملن  جناحك  واخف�س   ، الأقربني 
املوؤمنني (( )ال�شعراء:214 � 215( قبل �شورة عب�س 
ب�شنتني، فهل ن�شي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: 
كان  واإذا  ؟  اتبعه  ملن  اجلناح  بخف�س  ماأمور  اأنه 
ن�شي ، فما الذي يوؤمننا من اأن ل يكون قد ن�شي 
فلماذا   ، ن�شي  قد  يكن  مل  واإذا  اأي�شاً؟  ذلك  غري 

يتعمد اأن يع�شي هذا الأمر ال�شريح ؟!
اأنها  على  يدل  ما  الآية  ف  لي�س  اإنه   : خام�شاً 
خطاب للنبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ، بل اهلل 
�شبحانه يخرب عن رجل ما اأنه : ) عب�س وتوىل ، 
اأن جاءه الأعمى ( ثم التفت اهلل تعاىل باخلطاب 
اإىل ذلك العاب�س نف�شه ، وخاطبه بقوله : )) وما 

يدريك لعله يزكى... (( اإلخ .
�شاد�شاً : لقد ذكر العامة الطباطبائي : اأن املاك 
والفقر،  الغنى  هو  لي�س  وعدمه  التف�شيل  ف 
، وال�شجايا احل�شنة،  واإمنا هو الأعمال ال�شاحلة 
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به  وجاء  عقلي  حكم  وهذا   ، الرفيعة  والف�شائل 
عليه  اهلل  )�شلى  له  جاز  فكيف   ، احلنيف  الدين 
واآله و�شلم( اأن يخالف ذلك ، ومييز الكافر ملا له 

من وجاهة على املوؤمن ؟ )امليزان 20 / 303( .
والقول : باأنه اإمنا فعل ذلك لأنه يرجو اإ�شامه ، 
وعلى اأمل اأن يتقوى به الدين ، وهذا اأمر ح�شن ، 
لأنه ف طريق الدين ، وف �شبيله ، ل ي�شح ، لأنه 
يخالف �شريح الآيات التي تن�س على اأن الذم له 
كان لأجل اأنه يت�شدى لذاك الغني لغناه ، ويتلهى 
عن الفقري لفقره ، ولو �شح هذا ، فقد كان الازم 
اأن يفي�س القراآن ف مدحه واإطرائه على غريته 
الذم  هذا  فلماذا  ؛  لر�شالته  وتم�شه   ، لدينه 

والتقريع اإذن .
اإن هناك جملة من كبار علماء ال�شنة ومف�شريهم ، 
ل ي�شّلم اأن خطاب )) عب�س وتوىل (( متوجه اإىل 

النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، ومن هوؤلء :
 ، ه�   606 املتوفى   ، الرازي  الدين  المام فخر   -1
ف كتابه )ع�شمة النبياء �س 137 � ط دار الكتب 

العلمية � بريوت( .
2- القا�شي عيا�س اليح�شبي ، املتوفى 544 ه� ، ف 
كتابه )ال�شفا بتعريف حقوق امل�شطفى 161/2 � ط 

دار الفكر � بريوت( .

لو �س�ألوك32



3- الزرك�شي ، املتوفى 794 ه� ، ف كتابه )الربهان 
الكتب  احياء  دار  ط   �  242/2 القراآن  علوم  ف 

العربية � القاهرة( .
4- ال�شاحلي ال�شامي ، املتوفى 942 ه� ، ف كتابه 
الكتب  دار  ط   �  474/11 والر�شاد  الهدى  )�شبل 

العلمية � بريوت(
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اجب  اجب  

ال�شوؤال ال�شابع

حقيقُة �شنِّ عائ�شة عند الزواج

تزوجها  عندما  عائ�شة  �شن  رواية  نقل  الذي  ان 
�شبع  او  �شت  هو  واله  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
�شنني هو ه�شام بن عروة بن الزبري ) 61- 146ه�( 
اىل  انتقل  ثم  �شنة   71 املدينة  ف  عا�س  وه�شام 
تذكر  ومل  �شنوات  ع�شر  اي  عمره  بقية  العراق 
بخ�شو�س  احلديث  هذا  روى  انه  التاريخ  كتب 
�شن عائ�شة ف املدينة كما انه ولد بعد وفاة عائ�شة 
وقد انكر عليه بع�س رجالت القوم حديثه الذي 
رواه ف العراق بل قالوا انه مرتوك كما جاء ف 
التهذيب للذهبي وتهذيب التهذيب للع�شقاين 
على  انكر  مالك  المام  ان  �شيبة  بن  يعقوب  عن 
ه�شام رواياته ف العراق وكذلك جاء نف�س النقد 

من يحيى بن �شعيد .
ان عمر عائ�شة عند زواجها من النبي مل يكن �شتا 
او �شبع �شنوات ونقد هذه الرواية تاريخيا كما جاء 
ف امل�شادر اإن )اأ�شماء( كانت تكرب )عائ�شة( ب�)10( 
�شنوات، كما تروي ذات امل�شادر با اختاف واحد 
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ب�  اأن )اأ�شماء( ولدت قبل الهجرة للمدينة  بينها، 
)27( عاما، اإذن يتاأكد بذلك اأن �شن )عائ�شة (كان 
)4( �شنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة، اأى 
اأنها ولدت قبل بدء الوحى ب� )4( �شنوات كامات، 
اأن الر�شول عندما  وموؤدى ذلك بح�شبة ب�شيطة 
نكحها فى مكة فى العام العا�شر من بدء البعثة 
بنى  ُذكر  وكما  �شنة،   )14( عمرها  كان  النبوية 
اأ�شهر«  بها- دخل بها - بعد )3( �شنوات وب�شعة 
وبداية  الهجرة  من  الأوىل  ال�شنة  نهاية  ف  اأي 
كاملة،  18�شنة  اآنذاك   عمرها  في�شبح  الثانية، 
النبي  فيها  تزوج  التي  احلقيقية  ال�شن  وهى 

الكرمي )عائ�شة(.
نقد الرواية من كتب احلديث وال�شرية:

والنهاية( عن  )البداية  )ابن كثري( ف  – ذكر   1
الذين �شبقوا باإ�شامهم: »ومن الن�شاء… اأ�شماء 
اإ�شام  فكان  �شغرية  وهى  وعائ�شة  بكر  اأبى  بنت 
اهلل  )�شلى  اهلل  ور�شول  �شنني  ثاث  فى  هوؤلء 
عليه و�شلم( يدعو ف خفية، ثم اأمر اهلل عز وجل 
الرواية  هذه  وبالطبع  الدعوة«،  باإظهار  ر�شوله 
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يعلن  اأن  قبل  اأ�شلمت  قد  )عائ�شة(  اأن  على  تدل 
البعثة  بدء  من   )4( عام  فى  الدعوة  الر�شول 
النبوية، ومعنى ذلك اأنها اآمنت على الأقل فى عام 
)3(، فلو اأن )عائ�شة( على ح�شب رواية )البخاري( 
ذلك  معنى  الوحي،  بدء  من   )4( عام  ف  ولدت 
النبي  جهر  عند  الأر�س  ظهر  على  تكن  مل  اأنها 
بالدعوة ف عام )4( من بدء الدعوة، اأو اأنها كانت 
ر�شيعة، وهذا ما يناق�س كل الأدلة الواردة، ولكن 
اأنها ولدت ف عام  يوؤكد  ال�شليم لعمرها  احل�شاب 
اأن عمرها عند  ي�شتتبع  ما  الوحي،  بدء  قبل   )4(
اجلهر بالدعوة ي�شاوى )8( �شنوات وهو ما يتفق 
وينق�س  لاأحداث،  ال�شحيح  الزمني  اخلط  مع 

رواية البخاري.
2 – اأخرج البخاري نف�شه ) باب – جوار اأبى بكر 
ف عهد النبي( اأن )عائ�شة( قالت: »مل اأعقل اأبوى 
قط اإل وهما يدينان الدين ومل مير علينا يوم اإل 
وع�شية،  بكرة  النهار  اهلل طرف  ر�شول  فيه  ياأتينا 
ِقَبَل  مهاجرا  بكر  اأبو  خرج  امل�شلمون  ابتلى  فلما 
هذا،  البخاري  اأخرج  كيف  اأدرى  ول  احلب�شة«، 
وهما  اإل  اأبويها  تعقل  مل  اإنها  تقول  )عائ�شة(  ف� 
كما  احلب�شة  هجرة  قبل  وذلك  الدين،  يدينان 
بيتهم كل يوم،  ياأتي  النبي كان  اإن  ذَكَرت، وتقول 
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الزيارات،  لهذه  عاقلة  كانت  اأنها  يبني  ما  وهو 
كتب  بني  اإجماعا  احلب�شة،  هجرة  اأن  واملوؤكد 
التاريخ كانت ف عام )5( من بدء البعثة النبوية، 
اأن عائ�شة ولدت عام  البخارى  فلو �شدقنا رواية 
)4( من بدء الدعوة، فهذا يعنى اأنها كانت ر�شيعة 
ذلك مع جملة  يتفق  فكيف  عند هجرة احلب�شة، 
)مل اأعقل اأبوي( وكلمة اأعقل ل تتاج تو�شيحا، 

عائ�شة(:  )م�شند  ف  )اأحمد(  الإمام  اأخرج   –  3
»ملا توفيت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امراأة 
األ  اهلل  ر�شول  يا  فقالت:  مظعون  بن  عثمان 
�شئت  واإن  بكرا  �شئت  اإن  قالت:  قال: من،  تتزوج، 
ثيبا، قال: فمن البكر قالت: اأحب خلق اهلل اإليك 
عائ�شة ابنة اأبى بكر«، وهنا يتبني اأن )خولة بنت 
حكيم( عر�شت البكر والثيب على النبي فهل كانت 
على  اأم  للزواج،  جاهزيتهن  �شبيل  على  تعر�شهن 
النبي بلوغها  اأن ينتظر  اإحداهما طفلة يجب  اأن 
تعر�شهن  اأنها  احلديث  �شياق  من  املوؤكد  النكاح، 
واإن  بكرا  �شئت  )اإن  قولها  بدليل  احلايل  للزواج 
�شئت ثيبا( ولذلك ل يعقل اأن تكون عائ�شة ف ذاك 
وتعر�شها  عمرها،  من  ال�شاد�شة  ف  طفلة  الوقت 

)خولة( للزواج بقولها )بكرا(.
ال�شاعة  بل  )باب- قوله:  البخاري ف  – اأخرج   5
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)عائ�شة(  عن  واأمر(  اأدهى  وال�شاعة  موعدهم 
قالت: »لقد اأنزل على حممد   مبكة، واإين جارية 
 ،» اَعُة اأَْدَهى َواأََمُرّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوال�َشّ األعب »َبِل ال�َشّ
بعد  نزلت  )القمر(  �شورة  اأن  خاف  با  واملعلوم 
رواية  �شدقنا  فلو  الوحي،  بدء  من  �شنوات  اأربع 
البخاري تكون )عائ�شة( اإما اأنها مل تولد اأو اأنها 
ولكن  ال�شورة،  نزول  عند  الولدة  حديثة  ر�شيعة 
)عائ�شة( تقول )كنت جارية األعب( اأي اأنها طفلة 
تلعب، فكيف تكون مل تولد بعد؟ ولكن احل�شاب 
املتوافق مع الأحداث يوؤكد اأن عمرها عام )4( من 
�شنوات،   )8( كان  ال�شورة  نزول  عند  الوحي،  بدء 
)جارية  كلمة  مع  يتفق  ما  وهو  مرارا  بينا  كما 

األعب(.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثامن

قيل النجا�شي هو اأ�شحمة بن اأبجر ملك احلب�شة 
وا�شمه بالعربية: عطية، والنجا�شي لقب له اأ�شلم 
واآله( ومل  عليه  اهلل  اهلل )�شلى  ر�شول  على عهد 
و�شلى  مكة  فتح  قبل  بباده  وتوف  اإليه  يهاجر 
وكرب  باملدينة  واآله(  عليه  اهلل  النبي)�شلى  عليه 

عليه اأربعاً )ا�شد الغابة 1: 120(.
ملوك  �شل�شلة  ان  امل�شيحية  امل�شادر  ذكرت   -2
احلب�شة يرجع ن�شبها اإىل �شليمان عن طريق امللكة 
بلقي�س ولذلك يلقب ملك احلب�شة نف�شه بالأ�شد 
الكتاب  قامو�س  )انظر  يهوذا  �شبط  من  اخلارج 

املقد�س: 452(.
3- وقع اخلاف ف كلمات املوؤرخني واملحدثني ف 
عليه  اهلل  النبي)�شلى  اإليه  كتب  الذي  النجا�شي 
كتب  الذي  الكتاب  وف  �شبع  اأو  �شت  �شنة  واآله( 

اإليه.
نبي  اأن  ان�س:  عن  �شحيحة  ف  م�شلم  قال  فقد 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( كتب اإىل ك�شرى واإىل 
قي�شر واإىل النجا�شي واإىل كل جبار يدعوهم اإىل 

ما حقيقة النجا�شي ملك احلب�شة؟ 
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عليه  �شلى  الذي  بالنجا�شي  ولي�س  تعاىل،  اهلل 
النبي )�شلى اهلل عليه واآله( )3: 1297و1398(.

عليه  اهلل  النبي)�شلى  عن  نقلوه  ما  ويوؤيده 
واآله(: )يا اأخا نوح اإين كتبت بكتابي اإىل النجا�شي 
فخرقها اهلل خمرقه وخمرق ملكه( لأن النجا�شي 
الذي هاجر اإليه امل�شلمون وكتب اإليه النبي )�شلى 
اهلل عليه واآله( اآمن و�شدق كما �شياأتي وقبل كتابه 

)�شلى اهلل عليه واآله( وو�شعه على عينه.
عن  مردويه  وابن  ال�شيخ  عن  ال�شيوطي  ونقل 
الُقراآُن  َهَذا  اإِيَلَّ  َواأُوِحَي   (( نزلت  ملا  قال:  ان�س 
لأُنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبلََغ (( )الأنعام:19(. كتب ر�شول 
وقي�شر  ك�شرى  اإىل  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل 
ولي�س  اهلل،  اإىل  يدعوهم  جبار  وكل  والنجا�شي 
اهلل  )�شلى  النبي  عليه  �شلى  الذي  بالنجا�شي 
اأنه  املواهب  عن  ناقًا  دحان  وقال  واآله(  عليه 
قال: وقد خلط بع�شهم فلم مييز بينهما،اأي بني 

النجا�شيني )الدر املنثور2:7(.
ونقل املوؤرخون اأن النجا�شي اأ�شحمة الذي هاجر 
النبي )�شلى اهلل عليه  اإليه  امل�شلمون وكتب  اإليه 
واآله( مات قبل الفتح ، اأو قبل ذلك بكثري قال ابن 
الأثري: وتوف بباده قبل فتح مكة وقال ابن كثري 
والظاهر  قلت:  موؤتة:  بعد غزوة  نقله موته  بعد 
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اأن موت النجا�شي كان قبل الفتح بكثري وا�شت�شهد 
برواية م�شلم املتقدمة، وقال الطربي: وفيها )اأي 
ف ال�شنة التا�شعة نعى ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
واآله( للم�شلمني النجا�شي وانه مات ف رجب �شنة 

ت�شع )تاريخ الطربي 3: 122(.
امل�شلمني  واكرم  ا�شلم  الذي  النجا�شي  غري  وهو 
واآله(  عليه  اهلل  اهلل)�شلى  ر�شول  عليه  و�شلى 
ولأجل ذلك قال ابن كثري )البداية والنهاية 4: 
277( والظاهر ان موت النجا�شي كان قبل الفتح 
بكثري ، فاإن ف �شحيح م�شلم اأنه ملا كتب اإىل ملوك 
الآفاق كتب اإىل النجا�شي ولي�س هو بامل�شلم، وزعم 
اآخرون كالواقدي اأنه هو، ولكن يرد قول الواقدي 
اأنه: قالت اأم كلثوم ملا تزوج النبي)�شلى اهلل عليه 
النجا�شي  اإىل  اهديت  قد  قال:  �شلمة  اأم  واآله( 
ول  مات،  قد  لأراه  واإين  وحلة،  م�شك  من  اأوراق 
قالت  كما  فكان  علي...  �شرتد  اإل  الهداية  اأرى 
زواجها ف  8: 289( وكان  الزوائد  )راجع جممع 
جمادى الآخرة �شنة اأربع وقيل ثاث )راجع زاد 

املعاد 3: 60(.
احلب�شة  اإىل  هاجر  طالب  اأبي  بن  جعفر  اأن  كما 
اإىل  كتابه  وبني  وبينها  النبوة  من  خم�س  �شنة 
)راجع  �شنة  ع�شرة  اثنتي  عن  يقل  ل  ما  امللوك 
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عمدة القارئ 11:17(.
وقد تنبه لهذه اجلهة حممد حميد اهلل ف كتابه 
)جمموعة الوثائق ال�شيا�شية : 43 ( حيث قال: 
ف ال�شنة الثامنة قبل الهجرة )اخلام�شة للنبوة( 
هاجر بع�س م�شلمي مكة اإىل احلب�شة وجند ف 
اإليك  بعثت  )وقد  التالية:  العبارة   21 الوثيقة 
فاإذا  امل�شلمني،  من  معه  ونفرا  جعفر  عمي  ابن 
جاءك فاأقرهم( ول تكاد تتعلق باملكتوب املر�شل 
ف ال�شنة ال�شاد�شة اأو ال�شابعة للهجرة حيث كان 
على هجرة جعفر  �شنة  ع�شرة  قد م�شى خم�س 

الطيار اإىل احلب�شة..
عا�شر  الذي  النجا�شي  ان  ذلك  من  وت�شل   -4
اإىل  البعثة  اأول  من  واآله(  عليه  اهلل  النبي)�شلى 
الأعلى  املاأ  اإىل  واآله(  عليه  اهلل  ارتاله)�شلى 
رجان: اأحدهما: ا�شحمة بن اأبجر الذي هاجر 
عنده  يظلم  ل  ديناً،  عاملا  وكان  امل�شلمون،  اإليه 
اأبي  بن  جعفر  يد  على  واأ�شلم   ، فاأكرمهم  اأحد، 
اأربع  اأو  ثاث  �شنة  ومات  عنه(  اهلل  طالب)ر�شي 
اأو ت�شع اأو ثمان اأو �شبع على اخلاف وثانيهما هو 
النبي )�شلى اهلل  اإليه  الذي ملك احلب�شة وكتب 
عليه واآله( فخرق الكتاب وجترّب وكفر )مكاتيب 

الر�شول للمياجني 2: 440(.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال التا�شع

اأن هناك نظريتني بخ�شو�س ابن �شبا : احداهما 
باأن  تقول  والخرى  وهمية،  �شخ�شية  انه  تقول 
له وجود وان كانت الدلة ت�شاعد على اأن ابن �شباأ 
و�شيلة  اأرادوه  الت�شيع  اأعداء  ولكن  له وجود،  كان 
كانت  و�شيلة  وخري  بالت�شيع!  للطعن  يتخذونها 
تاريخية  �شخ�شية  �شباأ  ابن  من  جعلوا  اأن  لهم 
كبرية ن�شبوا اإليه تاأ�شي�س الت�شيع مع اأن ابن �شباأ 
ملعون على ل�شان اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�شام( 
وملعون على ل�شان علماء، املذهب ، وال�شيعة منه 
براء ول توجد اأية �شلة له بالت�شيع ، كما انه مل 
يثبت اأن المام علي )عليه ال�شام( اأحرق ابن �شباأ 

وامنا نفاه اىل املدائن.
ال�شام(  )عليه  علي  الإمام  ان  رواية  توجد  نعم، 
اأحرق قوماً من الغاة لقولهم بربوبيته متم�شكني 
باحلديث املروي عن النبي )�شلى اهلل عليه واآله( 
وهو: )ل يعذب بالنار اإّل رّب النار(، فكانوا يقولون 

لو مل يكن علي رّباً ملا عذبهم بالنار!

هل عاقب المام علي عليه ال�شام 
الغاة بحرقهم بالنار ومنهم ابن �شبا؟ 
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هذا  اإن  مبقالتهم:  يتم�شك  وملن  لهم،  فنقول 
احلديث )ل يعذب بالنار اإّل رّب النار( فيه اإ�شكال 

من وجهني:
الوجه الأول:ان احلديث )ل يعذب بالنار اإّل رّب 
ال�شنة، وغري موجود  اأهل  النار( موجود ف كتب 
يحتج  اأن  �شحيحاً  ولي�س  الإمامية،  ال�شيعة  عند 
كتب  ف  موجود  ما  على  ال�شّنة  عند  وجد  مبا 
ال�شيعة الإمامية، خ�شو�شاً واأن حكم احلرق ثابت 
اللواط  حّد  ف  كما  الإمامية،  بني  فيه  خاف  ل 
)انظر جامع اأحاديث ال�شيعة ج 3 / �س 460(، وهو 
حمل خاف بني اأهل ال�شّنة. فقد قال به ال�شافعي 
وخالفه غريه )انظر املغني ج 9 / �س 391(، وقد 
حجر  ابن  احلافظ  ال�شّنة  اأهل  بني  اخلاف  اأقّر 
الع�شقاين ف كتابه )الفتح ج 6 / �س 103( حينما 
قال: اختلف ال�شلف ف التحريق فكره ذلك عمر 
ذلك  كان  �شواء  مطلقاً  وغريهما  عبا�س  وابن 
ب�شبب كفر اأو ق�شا�س، واأجازه الإمام علي وخالد 

بن الوليد وغريهما.
الوجه الثاين:

اّن هذا احلديث لو كان ثابتاً معموًل به فاأين كان 
منه اأبو بكر حينما اأحرق الفجاءة، وكذا ما فعله 
خالد بن الوليد حني اأحرق نا�شاً من اأهل الردة، 
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ال�شحابة  من  وم�شمع  مراأى  على  فعلهما  وكان 
ومل ينكر ذلك اأحد. )انظر البداية والنهاية لبن 

كثري ج 6 / 352(.
لولئك  ال�شام(  )عليه  علي  الإمام  حرق  واأما 
لأن  وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  باأمر  فكان  الغاة 
ال�شريعة الإ�شامية جعلت حدوداً وتعزيرات للحد 
والإجتماعية وعاجلتها من  الفردية  املفا�شد  من 
الإن�شان ول يرغب  اإليها  جذورها لكي ل يتوجه 
فعليه  ما  �شخ�س  املفا�شد  هذه  ارتكب  فاإذا  فيها، 
وب�شروطه  به  العارف  يقيمه  احلد  وهذا  احلد، 
هذه  من  للحد  الأمثل  احلكم  يقّدر  الذي  وهو 
الإمام  اأن  يقول  اأن  ي�شتطيع  منا  ومن  املفا�شد، 
اأو  الأمر  هذا  مثل  يقّدر  ل  ال�شام(  )عليه  علياً 
كيف يحكم مبثل هذا احلكم وهو اأق�شى امل�شلمني 

باتفاق الفريقني؟!
)عليه  علّياً  باأن  يقولون  الذين  لولئك  يقال  ثم 
ال�شام( لو مل يكن رّباً ملا عذبهم بالنار: باأنه لو 
كان َمن يعذب بالنار ويقيم احلّد بها رّباً لكان َمن 
عذب بغري النار لي�س برب، وقد وجدنا اهلل تعاىل 
وباحلجارة  بالريح  واآخرين  بالغرق  قوماً  عذب 
والقمل واجلراد والدم... الخ، واإمنا عذبهم اأمري 
بربوبيته  قولهم  على  ال�شام(  )عليه  املوؤمنني 
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بالنار دون غريها لعلة فيها حكمة بالغة، وهي اّن 
اهلل �شبحانه وتعاىل حرم النار على اأهل توحيده، 
ما  رّبكم  كنت  )لو  ال�شام(:  )عليه  علي  فقال 
اأحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي! ولكنكم ا�شتوجبتم 
من  املوحدون  ا�شتوجبه  ما  �شد  بظلمكم  مني 
رّبهم )عز وجل( واأنا ق�شيم ناره باذنه، فاإن �شئت 
عجلتها لكم واإن �شئت اأخرتها فماأواكم النار - هي 
ول�شت  امل�شري  وبئ�س   - بكم  اأوىل  اأي   - مولكم 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  اأقامهم  مبوىل(،واإمنا  لكم 
ال�شام( ف قولهم بربوبيته مقام َمن عبد �شنماً 
اأمري  اأتى  رجًا  اّن  ،وذلك  عّزوجّل  اهلل  دون  من 
رجلني  راأى  انه  ف�شهد  ال�شام(  )عليه  املوؤمنني 
بالكوفة من امل�شلمني ي�شليان ل�شنم، فقال علي 
ي�شتبه  َمن  بع�س  لعله  ويحك  ال�شام(:  )عليه 
وهما  اإليهما  فنظر  رجًا  فاأر�شل  اأمره،  عليك 
ي�شليان ل�شنم، فاتي بهما، قال : فقال لهما اأمري 
فخّد  فاأبيا،   ، اإرجعا   : ال�شام(  )عليه  املوؤمنني 
لهما ف الأر�س اخدوداً واأجج فيه ناراً فطرحهما 
بن  الف�شيل  عن  بكر  بن  مو�شى  ذلك  روى  فيه. 
)انظر  ال�شام(.  )عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  ي�شار 
كتاب من ل يح�شره الفقيه لل�شيخ ال�شدوق ج 3 

.)151 - 150 /
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اجب  اجب  

ال�شوؤال العا�شر

هناك �شوؤال مهم بخ�شو�س فقرة من هذه الرواية 
ال�شريفة املروية ف كامل الزيارات /329-326

ن�شتقطع منه مو�شع ال�شاهد، وهو :
اأخربين عن احل�شني لو   : ... قلت : جعلت فداك 

نب�س كانوا يجدون ف قربه �شيئا ؟
 قال: يا ابن بكر ما اأعظم م�شائلك ؟ احل�شني مع 
اأبيه وامه واأخيه احل�شن ف منزل ر�شول اهلل �شلى 
كما  ويرزقون  يحيى  كما  يحيون  واآله  عليه  اهلل 
يرزق، فلو نب�س ف اأيامه لوجد، فاأما اليوم فهو حي 
عند ربه ينظر اإىل مع�شكره وينظر اإىل العر�س متى 
متعلق  العر�س  ميني  لعلى  واإنه  يحمله،  اأن  يوؤمر 
يقول : يا رب اأجنز يل ما وعدتني، واإنه لينظر اإىل 
اآبائهم  واأ�شماء  وباأ�شماآئهم  بهم  اأعرف  وهو  زواره 
وبدرجاتهم ومبنزلتهم عند اهلل من اأحدكم بولده 
له  في�شتغفر  يبكيه  من  لريى  واإنه  رحله،  ف  وما 
لو   : ويقول  له  ال�شتغفار  اآباءه  وي�شاأل  له  رحمة 

احل�شني عليه ال�شام والعر�س
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مما  اأكرث  لفرحت  لك  اعد  ما  الباكى  اأيها  تعلم 
بكاءه  �شمع  له كل من  له رحمة  جزعت، وي�شتغفر 
من املائكة ف ال�شماآء وف احلائر وينقلب وما عليه 

من ذنب ..... اإنتهى
ال�شوؤال هو مامعنى احلمل؟ ، واملعلوم ان ف القراآن 
فوقهم  ربك  عر�س  ))ويحمل   : تقول  اآية  الكرمي 
يومئذ ثمانية (( ففي رواياتنا ال�شريفة قد ورد اأن 
اأربعة من الأولني واأربعة من الآخرين،  هوؤلء هم 
اأما الأولني فهم الأنبياآء اويل العزم واأما الآخرين 
فهم حممد وعلي واحل�شن واحل�شني عليهم اأف�شل 

ال�شاة وال�شام .
�شيد  نظرة  معنى  وما  احلمل  معنى  ما  لكن  و 
�شيد  اأن  تقول  الرواية  يعني  العر�س،  اإىل  ال�شهداآء 
ال�شهداآء �شام اهلل عليه ينتظر اأمرا بحمل العر�س 
وهو ينظر اإىل العر�س تارة ومرة ينظر اإىل مع�شكره 

ال�شريف، وهذا يحتاج اىل تو�شيح
�شام  ال�شهداآء  �شيد  اإن  تقول  الأخرى،  العبارة  و 
اهلل عليه )) متعلق (( على ميني العر�س، ما معنى 

هذه الفقرة .
الرواية الواردة ف ان احل�شني )عليه ال�شام( من حملة 
العر�س، فقد روى ال�شيخ الكليني)ره( عن الربقي رفعه 

قال: �شاأل اجلاثليق علياً )عليه ال�شام(:
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َعر�َس  َوَيحِمُل   (( تعاىل:  قوله  عن  فاأخربين 
وقد  ذاك  فكيف   ،)) َثَماِنَيٌة  َيوَمِئٍذ  َفوَقُهم  َربَِّك 
ال�شام(  )عليه  لاإمام  �شابق  جواب  ف  )هذا  قلت 
العر�س  اهلل(  )اأي  يحمل  اإنه  املحاورة(:  نف�س  ف 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  فقال  والأر�س؟  وال�شماوات 
وتعاىل من  تبارك  اهلل  العر�س خلقه  اإن  ال�شام(: 
اأنوار اأربعة: نور اأحمر، منه اأحمرت احلمرة، ونور 
منه  اأ�شفر،  ونور  اخل�شرة،  اخ�شرت  منه  اأخ�شر، 
ا�شفرت ال�شفرة، ونور اأبي�س منه اأبّي�س البيا�س. 
وهو العلم الذي حمّله اهلل احلملة، وذلك نور من 
نور عظمته فبعظمته ونوره اأب�شر قلوب املوؤمنني، 
ونوره  وبعظمته  اجلاهلون،  عاداه  ونوره  وبعظمته 
ابتغى من ف ال�شماوات والأر�س من جميع خائقه 

اإليه الو�شيلة....الخ.
ان   :)163  :8( امليزان  ف  الطباطبائي  ال�شيد  قال 
اجلاثليق اأخذ احلمل مبعنى حمل اجل�شم للج�شم 
العر�س وال�شماوات  ال�شام اهلل حامل  وقوله عليه 
والأر�س الخ، اأخذ احلمل مبعناه التحليلي وتف�شري 
وجود  قيام  وهو  ال�شيء  وجود  حمل  مبعنى  له 
الأ�شياء به تعاىل قياماً تبعياً حم�شاً ل ا�شتقالياً، 
الأ�شياء  يكون  اأن  املعنى  هذا  لزم  اأن  املعلوم  ومن 

حمموله له تعاىل ل حاملة.
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ال�شام  عليه  �شاأله  ذلك  اجلاثليق  �شمع  ملا  ولذلك 
َفوَقُهم  َربَِّك  َعر�َس  َوَيحِمُل   (( تعاىل:  قوله  عن 
باملعنى  ال�شيء  ، فاإن حمل وجود   )) َثَماِنَيٌة  َيوَمِئٍذ 
املتقدم يخت�س به تعاىل ل ي�شاركه فيه غريه مع اأن 
الآية تن�شبه اإىل غريه، فف�شر عليه ال�شام احلمل 

ثانياً بحمل العلم وف�شر العر�س بالعلم.
بني  املناق�شة  يوهم  كان  حيث  ذلك  اأن  غري 
ذكره  ما  تو�شيح  ف  ال�شام  عليه  زاد  التف�شريين 
من كون العر�س هو العلم،اأن هذا العلم غري ما هو 
العلم  وهو  العلم،  من  العامية  الأفهام  اإىل  املتبادر 
احل�شويل الذي هو ال�شورة النف�شانية بل هل نور 
اهلل  باإذن  احلملة  لهوؤلء  ح�شرت  وقدرته  عظمته 
ذلك  مع  وهو  حمًا،  ذلك  ف�شمي  لهم  و�شوهدت 
اأفعالنا  اأن وجود  حممول له تعاىل ول منافاة كما 
احلا�شرة عندنا حممولة لنا وهي مع ذلك حا�شرة 
الذي  املالك  وهو  له  حممولة  �شبحانه  اهلل  عند 

ملكنا اإياها((. انتهى.
اأمري  من  املباركة  البيانات  هذه  خال  فمن 
كون  من  املراد  يت�شح  ال�شام(  املوؤمنني)عليه 
اأنه على  اأو  احل�شني)عليه ال�شام( حامًا للعر�س 
ميني العر�س وغري ذلك من الألفاظ التي ي�شتفاد 
عليه  تدل  املعنى  وهذا  الإلهي،  العلم  حمل  منها 
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نف�س الرواية الواردة ف كامل الزيارات حني قالت: 
)وانه لينظر اإىل زواره وهو اأعرف بهم وباأ�شمائهم 
البيان  فهذا  ...الخ(.  وبدرجاتهم  اآبائهم  واأ�شماء 
احل�شني)عليه  عند  التي  للمعرفة  التف�شيلي 
ال�شام( ي�شري اإىل حمله للعلم الإلهي الذي اأُفي�س 

عليه بهذه املعرفة.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال احلادي ع�شر

هو تاليا بن ملكان بن عابر بن اأرفخ�شد بن �شام بن 
نوح عليه ال�شام ، 

فكيف   ، زمانه  اأهل  اأف�شل  النبي  كون  الثابت  ان 
ال�شام( مع اخل�شر؟  توجه ق�شية مو�شى )عليه 
على  ال�شام(  اخل�شر)عليه  اأف�شلية  ف  الظاهرة 

مو�شى )عليه ال�شام(؟
اأو  اأعلم  النبي  بكون  املراد  اأن  اإىل  اللتفات  ينبغي 
اأر�شل  ممن  اف�شل  و  اعلم  اأي   ، زمانه  اأهل  اأف�شل 
اإليهم ل غريهم ، ومل يكن مو�شى )عليه ال�شام( 
مو�شى  ي�شيب  نق�س  فا  اخل�شر،  اإىل  مر�شًا 
اخل�شر  كان  اإذا  الناحية  هذه  من  ال�شام(  )عليه 

)عليه ال�شام( اأعلم منه.
وقد اأجاب �شاحب تف�شري الأمثل عن �شوؤال طرحه 
واخل�شر  ال�شام(  مو�شى)عليه  ق�شة  �شياق  ف 
النبي  يكون  اأن  يجب  األ   : قائًا  ال�شام(،  )عليه 
- وهو هنا من اأويل العزم و�شاحب ر�شالة - اأعلم 
اأهل زمانه؟ ف معر�س اجلواب نقول: نعم ، ينبغي 

من هو اخل�شر وما هي حكايته مع مو�شى 
عليهما ال�شام؟
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الأعلم  يعني   ، مبهمته  يتعلق  فيما  اأعلم  يكون  اأن 
كان  ال�شام(  )عليه  ومو�شى  الت�شريعي،  بالنظام 
كذلك ، اأما الرجل العامل )اخل�شر عليه ال�شام( 
عن  تختلف  مهمة  له  كانت   ، �شابقاً  قلنا  كما  فهو 
بعامل  ترتبط  ول  ال�شام(  )عليه  مو�شى  مهمة 

الت�شريع.
من  يعرف  كان  العامل  الرجل  اإن  اأخرى:  بعبارة 
الأ�شرار ما ل تعتمد عليه دعوة النبوة.)الأمثل ف 

تف�شري كتاب اهلل املنزل 9: 340(.
قتله  يجوز  فهل  لل�شبي  اخل�شر  قتل  واما 

والقت�شا�س منه قبل تلب�شه بفعل يوجب ذلك؟
من  يعرف  اخل�شر  ان  المثل  �شاحب  ذكر  كما 
، وبح�شب  النبوة  تعتمد عليه دعوة  ال�شرار ما ل 
ما اأودعه اهلل تعاىل من العلم الغيبي عند اخل�شر 
ال�شبي  يقتل  اأن  واجبه  من  �شار  ال�شام(  )عليه 
لئا يكون �شبباً ف هاك والديه، وكان نف�س الفعل 
عند مو�شى )عليه ال�شام( يعني خافاً لل�شريعة.

)عليه  للخ�شر  الطويل  العمر  يخ�س  ما  واما 
ال�شام( والدليل على ذلك؟

لدينا من الأخبار عن املع�شومني )عليهم ال�شام( 
ما يدل على حياة اخل�شر )عليه ال�شام( فعن اأبي 
احل�شن علي بن مو�شى الر�شا )عليه ال�شام( اأنه 
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ماء  من  �شرب  ال�شام(  )عليه  اخل�شر  "اإن  قال: 
ال�شور  ف  ينفخ  حتى  ميوت  ل  حي  فهو  احلياة 
نرى  ول  �شوته  فن�شمع  في�شلم  لياأتينا  واأنه 
ذكره  فمن  ذكر،  ما  حيث  ليح�شر  واأنه  �شخ�شه 
منكم فلي�شلم عليه واأنه ليح�شر املو�شم كل �شنة 
فيق�شي جميع املنا�شك ويقف بعرفة فيوؤمن على 
املوؤمنني و�شيوؤن�س اهلل به وح�شة قائمنا ف  دعاء 

غيبته وي�شل به وحدته".
ثم اإن بقاء اخل�شر اإىل النفخ بال�شور لي�س معناه 
اخللد فكل نف�س ذائقة املوت و�شيموت اخل�شر بعد 

هذا العمر الطويل.
يرى بع�س املخالفني انه ف عداد املوتى كما ذكر :

ابن جرير )9،25( وابن كثري ف تف�شريه )3،187( وف 
البداية والنهاية، وابن حجر ف الإ�شابة)1،434(، 
والنووي ف �شرح �شحيح م�شلم )16،324(، وابن باز 

ف تعليقه على فتح الباري، 
بقاء  ف  ال�شّنة  اأهل  اإختلف   : نقول  ولدح�شها 
اأطال  وقد  وعدمه،  حّياً  ال�شام(  عليه   ( اخل�شر 
ترجمة   - اخلاء  )حرف  الإ�شابة  ف  حجر  ابن 
اخل�شر( ف بيان هذا املعنى، وهذه امل�شاألة ل ت�شكل 
لاإثبات  مورداً  تكون  حتى  عقائدياً  ابتاًء  عندنا 
اأو النفي، على اأن الروايات الواردة عن اأهل البيت 
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واأنه  ال�شام(  ال�شام( تثبت بقاءه )عليه  )عليهم 
 : )انظر  املو�شم،  ويح�شر  عام،  كل  ف  يحج  ممن 
كمال الدين ومتام النعمة - لل�شيخ ال�شدوق - 390(.

ومن يقول ان ف بع�س كتبنا تقول اأنه مات، نقطعه 
امل�شاألة لمتثل  بالقول: هذه  الطريق  ف منت�شف 
مورداً  عندنا  تكون  حتى  عقائدياً  ابتاًء  عندنا 

لاإثبات اأو النفي ؟ .
الكوف   اعثم  بن  لحمد  الفتوح  كتاب  ف  جاء  وقد 
ابو  كا  عندما  القاد�شية  معركة  ذكره  ف   164/1
التفت �شعد بن ابي وقا�س  الثقفي يقاتل  حمجن 
يا  فقال:  الع�شكر  م�شايخ  من  معه  كان  من  اإىل 
كان  لئن  البلقاء؟  �شاحب  فعل  اإىل  هوؤلء!اأترون 
اخل�شر عليه ال�شام �شهد �شيئا من هذه الوقائع 

فهذا هو اخل�شر ل �شك فيه!
ملاذا �شمي باخل�شر:؟:

بن  جعفر  المام  عن  عمارة  بن  حممد  رواية  ف 
نبيا  كان  اأن اخل�شر  ال�شام  ال�شادق عليه  حممد 
مر�شا بعثه اهلل تبارك وتعاىل اىل قومه فدعاهم 
اىل توحيده والقرار باأنبيائه ور�شله وكتبه ، وكان 
اآيته انه ل يجل�س على خ�شبة ياب�شه ول ار�س بي�شاء 

ال ازهرت خ�شراء وامنا �شمي اخل�شر لذلك.
ويوؤيد وجه ت�شميته الدر املنثور عن عدة من اأرباب 
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اجلوامع عن ابن عبا�س عن النبي �شلى اهلل عليه 
اآله و�شلم قال:امنا �شمي اخل�شر خ�شر لأنه �شلى 

على فروة بي�شاء فاهتزت خ�شراء.
وللخ�شر عليه ال�شام روايات واحداث مع الئمة 

املع�شومني عليهم ال�شام 

لو �س�ألوك56



ال�شوؤال الثاين ع�شر

ابن  الزبري  �شخ�شية  ف  المامي  يحتار  لرمبا 
معارك  ف  مواقفه  من  حريته  وتكون  العوام 
فاطمة  بيت  على  العتداء  حادثة  وف  الر�شول 
عليه  علي  المام  مع  كان  كونه  ال�شام  عليها 
ال�شام وكذلك بيعته لامام ف �شورى عمر ، مع 
كل تلك املواقف وموقفه بعدم حربه لامام عليه 

ال�شام ف معركة اجلمل فلماذا ي�شتحق النار ؟
كان  ورجوعه  اجلمل  معركة  ف  الزبري  موقف 
فقد  ال�شام  عليه  المام  له  ذكره  حديث  ب�شبب 

ذكر ف المايل لل�شيخ الطو�شي �س137 انه قال:
اأخربنا حممد بن حممد، قال: اأخربنا اأبو احل�شن 
احل�شن  اأخربين  قال:  الكاتب،  حممد  بن  علي 
اإ�شحاق  اأبو  حدثني  قال:  الزعفراين،  علي  بن 
اإبراهيم بن حممد الثقفي، قال: حدثنا اإبراهيم 
بن عمر، قال: حدثني اأبي، عن اأخيه، عن بكر بن 
بالب�شرة  للحرب  النا�س  ا�شطف  ملا  قال:  عي�شى، 
فنادى  اأ�شحابهما،  �شف  ف  والزبري  طلحة  خرج 

اجب  اجب  

الزبري ابن العوام
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اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�شام( 
الزبري بن العوام فقال له: يا اأبا عبد اهلل، ادن مني 
لأف�شي اإليك ب�شر عندي، فدنا منه حتى اختلفت 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  له  فقال  فر�شيهما،  اأعناق 
فذكرته،  �شيئا  ذكرتك  اإن  اهلل  ن�شدتك  ال�شام(: 
اأما تعرتف به؟ فقال: نعم. فقال: اأما تذكر يوما 
اإذ خرج ر�شول  كنت مقبا علي باملدينة تدثني 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( فراآك معي واأنت تب�شم 
اإيل، فقال لك: يا زبري، اأتب عليا؟ فقلت: وكيف 
ل اأحبه وبيني وبينه من الن�شب واملودة ف اهلل ما 
لي�س لغريه! فقال: اإنك �شتقاتله واأنت له ظامل. 
راأ�شه  الزبري  فنك�س  ذلك؟  باهلل من  اأعوذ  فقلت: 
اأمري  له  فقال  املقام.  هذا  اأن�شيت  اإين  قال:  ثم 
املوؤمنني )عليه ال�شام(: دع هذا، اأفل�شت بايعتني 
حدثا  مني  فوجدت  قال:  بلى.  قال:  طائعا؟ 
واهلل  جرم  ل  قال:  ثم  ف�شكت  مفارقتي؟  يوجب 
ل قاتلتك، ورجع متوجها نحو الب�شرة، فقال له 
طلحة: مالك يا زبري! تن�شرف عنا، �شحرك ابن 
اأبي طالب؟ فقال: ل ولكن ذكرين ما كان اأن�شانيه 
له. فقال طلحة: ل،  ببيعتي  واحتج علي  الدهر، 
مل  الزبري:  فقال  �شحرك.  وانتفح  جبنت،  ولكن 
يا  له عبد اهلل:  اأذكرت فذكرت. فقال  لكن  اأجنب 
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اإذا  حتى  العظيمني  الع�شكرين  بهذين  جئت  اأبه، 
فما  واأن�شرف،  اأتركهما  قلت:  للحرب  ا�شطفا 
ل  اأبه  يا  اهلل  اهلل  باملدينة؟  غدا  قري�س  تقول 
قبل  بالهزمية  نف�شك  ت�شني  ول  الأعداء،  ت�شمت 
القتال. قال: يا بني ما اأ�شنع وقد حلفت له باهلل 
تف�شد  ول  ميينك  عن  فكفر  له:  قال  اأقاتله؟  األ 
اأمرنا. فقال الزبري: عبدي مكحول حر لوجه اهلل 
همام  فقال  للقتال.  معهم  عاد  ثم  مييني.  كفارة 
ف  عبده  وعتقه  فعل  وما  الزبري  فعل  ف  الثقفي 

قتال علي )عليه ال�شام(:
اأيع��������تق مكحول ويع�شي نب����������يه         

                         لقد تاه عن ق�شد الهدى ثم عوق
اأينوي بهذا ال�شدق والرب والتقى      

                          �شيع������������لم يوم���ا من يرب وي�شدق
ل�شت������ان ما بني ال�شالة والهدى    

                          و�شت��������ان من يع�شي النبي ويعتق
ومن هو ف ذات الل�������������ه م�ش��������مر      

                         يكب��������ر برا رب�������������������������ه وي�ش������������������دق
اأف احلق اأن يع�شى ال��نبي �شفاهة  

                          ويعتق عن ع�شي������������������������انه ويطلق
كدافق م���������اء لل�شراب يوؤمه     

                               األ ف �شال م���ا ي�شب ويدفق
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القتال  عن  وعودته  الزبري  ندم  �شبب  ان  وقيل: 
)عليه  علي  مع  يا�شر  بن  عماراً  اأن  معرفته  هو 
عليه  اهلل  )�شلى  النبي  اأن  يعلم  وهو  ال�شام(، 

واآله( قال: )يا عمار تقتلك الفئة الباغية(.
وعند عودة الزبري ُقتل ف وادي ال�شباع واحتز عمر 
)عليه  علي  المام  اإىل  وحمله  راأ�شه  جرموز  بن 
ال�شام( وهو بالب�شرة، فا نعلم متى حمل الإمام 
اأنه )عليه  ال�شام( الزبري بعد قتله، واأما  )عليه 
�شري  ف  الذهبي  ذكره  فقد  عليه  بكى  ال�شام( 
اأعام النباء ومل يثبت ، واأما قوله ب�شروا قاتل 
اجلرموز  ابن  كان  قاتله  فاأن  بالنار  �شفية  ابن 

وقد خرج مع اخلوارج.
فاإن   )) بالنار  قاتل طلحة  ب�شر   (( ب�  القول  واأما 
رماه  احلكم  بن  مروان  قاتله  فاإن  �شحيح  معناه 
ب�شهم ف اجلمل فقتله.ولي�س كل من ب�شر قاتله 

بالنار يعني انه ف اجلنة 
بقي ان الزبري وطلحة كانا ال�شبب ف العبث والقتل 
بقتل  ان جرمهما  بل  والب�شرة  املدينة  والغدر ف 
علي  املوؤمنني  امري  وايل  حنيف  بن  عثمان  اتباع 
تعترب  احت�شابا وقهرا  الب�شرة  ال�شام على  عليه 
تعذيبهما  وكذلك  ال�شام  ف  غدر  جرمية  اول 
عثمان ونتف �شعر حليته وحاجبه وانتهاك حرمته 
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كما  فاعلها  ي�شتحق احلد  التي  العمال  تعد من 
وان تاليب امل�شلمني على قتال علي عليه ال�شام 
ليكون  الزبري  ا�شتحقاقات  اىل  ا�شتحقاق  ي�شيف 

مثواه النار .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثالث  ع�شر

ال�شامي"   ال�شعاع  "مركز  موقع  من  الجابة 
بت�شرف  

احلديث عن اثبات ولدة املهدي عليه ال�شام لبد 
من معرفة امور وهي :

الإمام  ولدة  اإثبات  ف  الأخذ  يجب  اأنه   : اأوًل 
، ول  تام �شحيح  دليل  بكل  ال�شام  املهدي عليه 
 ، فقط  التاريخي  الدليل  على  لاقت�شار  معنى 
لأن كل دليل يجب الت�شليم به ، ول ميزة للدليل 
التاريخي على غريه من الأدلة ، و�شاحب الزمان 
والأدلة  التاريخية  بالأدلة  ولدته  ثبتت  قد 

العقلية معاً كما �شيت�شح .
ثانياً : اأن الأدلة الأخرى اإما اأدلة عقلية قطعية ، اأو 
اأدلة ثبتت بالأحاديث ال�شحيحة ، فهي ف احلقيقة 
اأهم من الدليل التاريخي الذي قد يناَق�س فيه ، 
ُيحتاج  القطعي ل  العقلي  الدليل  ثبوت  لأنه مع 
اإىل الدليل التاريخي الظني ، ومع ثبوت الروايات 

ل على اأقوال املوؤرِّخني . ال�شحيحة ل يعوَّ
ثالثاً : اأن ثبوت ولدة اأي �شخ�س ل ُيحتاج فيه اإىل 

اثباُت ولدة املهدي عليه ال�شام 
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دليل تاريخي قطعي ، واإل لنتفى ثبوت كثري من 
ال�شخ�شيات املعروفة ف التاريخ ، فاإن ولدتهم مل 

تثبت بدليل تاريخي قطعي متواتر .
الأ�شخا�س  عموم  ف  الولدات  ثبوت  اأن   : رابعاً 
ثبت  فاإذا   ، نف�شه  ال�شخ�س  والد  اإىل  فيه  ُيرَجع 
باأنه  اأنه قد اعرتف  عنه برواية واحدة �شحيحة 
ت�شديقه  من  بد  ل  فحينئذ   ، مولود  له  ُولد  قد 
والإقرار له به ، و�شياأتي اأن الإمام الع�شكري اأقرَّ 

باأنه قد ُولد له اخللَف من بعده .
اأن الأدلة التاريخية )الروائية( تدل على ولدته 
عليه ال�شام ، وهذه الأدلة نق�شمها اإىل طوائف :

الطائفة الأوىل : الروايات الدالة على اأن املهدي 
التا�شع من ولد الإمام احل�شني عليه ال�شام  هو 

ومنها هذه الرواية :
 ،475  /  2 كتاب اخل�شال  ال�شدوق ف  روى  فقد 
وكمال الدين 1 / 262 ب�شند ف غاية ال�شحة، عن 
اأبيه ، عن �شليم بن قي�س الهايل ، عن �شلمان 
الفار�شي رحمه اهلل قال : دخلت على النبي �شلى 
على فخذيه  احل�شني  واإذا  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 
وهو يقبِّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول : اأنت �شيِّد 
اأنت   ، الأئمة  اأبو  اإمام  ابن  اإمام  اأنت   ، �شيِّد  ابن 
 ، �شلبك  من  ت�شعة  ُحَجج  اأبو  حجة  ابن  حجة 
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تا�شعهم قائمهم .
الإمام  ولدة  على  دلَّت  التي   : الثانية  الطائفة 

املهدي عليه ال�شام ومنها هذه الرواية :
اأبي ها�شم اجلعفري  1 / 328 عن  الكاف  روي ف 
ال�شام : جالتك  : قلت لأبي حممد عليه  قال 
متنعني من م�شاألتك ، فتاأذن يل اأن اأ�شاألك ؟ فقال: 
�شل . قلت : يا �شيدي هل لك ولد ؟ فقال: نعم. 
فقلت : فاإن بك حدث فاأين اأ�شاأل عنه ؟ فقال: 

باملدينة . وهذا احلديث اأي�شاً �شنده �شحيح .
بع�س  اأن  على  دلت  التي   : الثالثة  الطائفة 

النا�س راأوه :
وقد اعرتف بروؤيته بع�س علماء اأهل ال�شنة، منهم 
الوهاب  عبد  قال  فقد   ، العراقي  ح�شن  ال�شيخ 
ال�شعراين ف كتابه )اليواقيت واجلواهر(: اإىل اأن 
ب  ي�شري الدين غريباً كما بداأ . . . فهناك ُيرتقَّ
خروج املهدي عليه ال�شام ، وهو من اأولد الإمام 
ليلة  ومولده   ، ال�شام  عليه  الع�شكري  احل�شن 
الن�شف من �شعبان �شنة خم�س وخم�شني ومائتني 
هجرية ، وهو باٍق اإىل اأن يجتمع بعي�شى بن مرمي 
ح�شن  ال�شيخ  اأخربين  هكذا   .  .  . ال�شام  عليه 
العراقي . . . عن الإمام املهدي حني اجتمع به، 
. )عن  �شيدي علي اخلوا�س  ذلك  ووافقه على 
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ال�شبان،  علي  حممد  لل�شيخ  الراغبني  اإ�شعاف 
وذكر   ، مب�شر  احللبي  البابي  ط   )  154 �س 
 /  1 الأولياء  كرامات  جامع  كتابه  ف  النبهاين 
بالإمام  العراقي  ح�شن  ال�شيخ  لقاء  ق�شة   400

املهدي عليه ال�شام.
املهدي من علماء  الإمام  بولدة  ذكر من اعرتف 

اأهل ال�ُشنة واأقر به :
1 � حممد بن يو�شف بن حممد الكنجي ال�شافعي 
)ت 658ه�( : ذكر ذلك ف كتابه )البيان ف اأخبار 
�شاحب الزمان( ف الباب الأخري منه ، ف الدللة 

على جواز بقاء املهدي عليه ال�شام منذ غيبته .
2 � �شبط ابن اجلوزي )581 � 654 ه�( : ذكر ذلك ف 
كتابه )تذكرة اخلوا�س( ف الف�شل املعقود لاإمام 

املهدي عليه ال�شام ، �س 325 .
ذكر   : � 638ه�(  بن عربي )560  الدين  � حميي   3
من  وثاثمائة  وال�شتني  ال�شاد�س  الباب  ف  ذلك 

كتابه )الفتوحات املكية(.
وقد ذكر املريزا ح�شني النوري قد�س اهلل نف�شه ف 
كتابه )ك�شف الأ�شتار( ، �س 89 اأ�شماء اأربعني من 
كتبهم  بع�س  على  عرث  الذين  ال�ُشنة  اأهل  علماء 
التي يعرتفون فيها باأن الإمام حممد بن احل�شن 

الع�شكري عليه ال�شام هو املهدي املنتظر.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الرابع ع�شر

 َ اهللَّ اأَِطيُعوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   (( الآية  ا�شل 
ن َتَناَزعُتم  �ُشوَل َواأُويِل الأَمِر ِمنُكم َفاإِ َواأَِطيُعوا الرَّ
�ُشوِل ((� الن�شاء - 59 ،  ِ َوالرَّ وُه اإىل اهللَّ ِف �َشيٍء َفُردُّ
اأُويل الأمر عّلقت الإطاعة ل�)اأُويل الأمر(  اإّن اآية 
ب�شورة مطلقة، ول يكون الأمر بوجوب الإطاعة 
جاز  يكن مع�شوماً  لو مل  اإذ  ملع�شوم؛  اإّل  املطلقة 
علينا  اهلل  يوجب  اأن  ميكن  فا  اخلطاأ،  عليه 
على  الآية  دللة  كانت  هنا  ومن   ،اخلاط اإطاعة 
ذلك  اإىل  تنّبه  حتى  و�شريحة  وا�شحة  الع�شمة 

الفخر الرازي)تف�شري الرازي 10: 144(.
الآية  اأّول  عن  النظر  ون  يغ�شّ الوهابية  ولكن 
ويتم�ّشكون باآخرها، باأّنه ل يدّل على الع�شمة، واإّل 
والر�شول)�شّلى  اهلل  اإىل  املتنازعني  اهلل  اأرجع  ملا 

اهلل عليه واآله و�شّلم( وترك اأُويل الأمر!.
التنازع  فاإّن  لاآية؛  �شحيح  غري  فهم  هذا  ولكن 
حتى  للنزاع  �شامل  كّلي  تنازع  الآية  ف  املفرو�س 
مع اأُويل الأمر، فاإّن لفظة )�شيء( ي�شدق على كّل 
املوؤمنون  اأّيها  تنازعتم  فاإن  اأي:  فيه،  متنازع  اأمر 
بطاعتهم  اأُمرمت  اأن  بعد  الأمر  اأُويل  مع  �شيء  ف 

�ُشوِل(     ِ َوالرَّ وُه اإىل اهللَّ )َفاإِن َتَناَزعُتم ِف �َشيٍء َفُردُّ
كيَف تدلُّ على الع�شمة؟
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واآله  عليه  اهلل  والر�شول)�شّلى  اهلل  اإىل  فارجعوا 
و�شّلم( لتعرفوا حكمه.

فكيف  اأنف�شهم  الأمر  اأُويل  مع  التنازع  كان  فاإذا 
ي�شّح الإرجاع اإليهم؟!

و�شوابهم  بقولهم  يوؤمن  �شوف  نازعهم  وهل من 
واأحّقيتهم؟

كيف؟! واإّل مل ينازعهم من البداية، بل الذي 
ف�شًا  طاعتهم،  بوجوب  يعرتف  ل  ينازعهم 

عن ع�شمتهم.
فا بّد من اإيجاد جامع م�شرتك بني اأُويل الأمر 
لي�شبح  اإليه  يعودون  ينازعونهم،  الذين  وبني 
امليزان ف ف�شل الدعوى والتنازع، ول يوجد بينهم 
اإّل القراآن وال�ُشّنة، وهما القانون الكّلي والد�شتور 
علّي)عليه  فعل  من  وا�شح  وهذا  الإ�شامي، 
ال�شام( مع طلحة والزبري عندما دعاهم للقراآن 
قبل القتال، وكذلك فعله)عليه ال�شام( مع اأهل 
القتال  على  اأ�شّروا  ولكّنهم  القتال،  قبل  ال�شام 
لعلمهم بكونهم حمجوجني، ولكّنهم عند الهزمية 

رفعوا امل�شاحف خدعة.
فا دللة ف الآية على نفي الع�شمة، واإمّنا فيها 
دللة على اأّن مرجع الكّل ف ال�شريعة الإ�شامية 
حكم  هو:  الأمر  اأُويل  حتى  عنه  يخرج  ل  والذي 
و�شّلم(،  واآله  عليه  اهلل  الر�شول)�شّلى  وحكم  اهلل 
يخرج  ل  الأمر  اأُويل  فحكم  وال�ُشّنة،  القراآن  اأي: 
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عن حكم اهلل ور�شوله)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(، 
فهم مع�شومون تابعون ل�شريعة حمّمد)�شّلى اهلل 

عليه واآله و�شّلم(.
فكيف ي�شّح التنازع ف �شيء وهم م�شّلمون بطاعة 
لهم  �شيقولون  الأمر  اأُويل  فاإّن  الأمر؟!  اأُويل 
للنزاع،  جمال  ول  القراآن  بن�ّس  بطاعتنا  عليكم 
ماأمورون  فاإّنهم  تناق�س!  اإّل  هذا  �شيكون  وهل 
اّتباعهم  عدم  لهم  القراآن  يجّوز  ثّم  باإطاعتهم 
اهلل  ور�شوله)�شّلى  اهلل  اإىل  والرجوع  وتركهم 
عليه واآله و�شّلم(!! ولذا فاإّن املخاطبني بالرّد ل 
خوطبوا  من  هم  واإمّنا  الأمر،  اأولو  فيهم  يدخل 
واأُويل  والر�شول  اهلل  طاعة  بوجوب  الآية  اأّول  ف 

الأمر اأّوًل.
الآية  ف  املذكور  التنازع  فر�س  اأّن  يّت�شح  وبهذا 
وجوب  ينكرون  الذين  من  اإّل  يقع  ول  ي�شّح  ل 
اإطاعة اأُويل الأمر، اإّما بالكّلية، اأي: لكّل ويّل اأمر، 
وامل�شّخ�س،  املعنّي  الأمر  ويّل  اأي:  بالتعيني،  واإّما 
ويّل  لي�س  اأّنه  ويقولون:  ال�شام(،  كعلّي)عليه 
اإىل  اإرجاعهم  من  بّد  ل  ذلك  فعند  مثًا،  الأمر 

القراآن وال�ُشّنة لف�س النزاع.
يعرتي  ما  حلّل  واقعية  معاجلة  تطرح  فالآية 
طريق امل�شلمني من م�شاكل ف م�شتقبلهم، ففيها 
واقع  ف  �شيحدث  ملا  الغيب  من  ا�شت�شراف  نوع 

الأُّمة الإ�شامية.
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يوؤمن  مل  َمن  حّق  ف  الآية  اإّن  ي�شال  �شائل  لرب 
بل هي  فهذا غري �شحيح،  بطاعتهم وع�شمتهم، 
َيا  اأّولها: ))  ت الآية ف  املوؤمنني، كما ن�شّ ف حّق 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ((، وكيف ي�شّح لفظ الإميان ف  اأَيُّ

حّق َمن مل يقل بع�شمة اأُويل الأمر وطاعتهم؟
َها الَِّذيَن اآَمُنوا (( ف اآيات  جنيب  اإّن لفظ )) َيا اأَيُّ
كثرية ي�شمل من اآمن بالتوحيد والنبّوة، ولذا جتد 
بع�س الآيات القراآنية التي ذكرت هذه الكلمات ل 
فمثًا  فقط،  بالإمامة  باملوؤمنني  ح�شرها  ميكن 
َعلَيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  قوله تعاىل: )) 
اأّنه  القول  ت�شتطيع  ل  )البقرة:183(   )) َياُم  ال�شِّ
كتب على من يعتقد بالإمامة فقط، وكذلك قوله 
ِبَديٍن  َتَداَينُتم  اإَِذا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ ))َيا  تعاىل: 
فاأنت  )البقرة:282(.  َفاكُتُبوُه((  ُم�َشّمًى  اأََجٍل  اإِىَل 
احلكم خا�س  هذا  اأّن  تقول  اأن  ت�شتطيع  ل  اأي�شاً 
اأّن  يظهر  هنا  ومن  الأخ�س،  باملعنى  باملوؤمنني 
)املوؤمنون(  لفظة  ا�شتخدم  القراآين  الأ�شلوب 
الآيات،  بع�س  ف  امل�شلمني  كّل  ي�شمل  معنى  ف 
الإ�شام  دون  احلقيقي  لاإميان  وا�شتخدمها 

الظاهري ف اآيات اأُخرى، ومنّيز ذلك بالقرائن.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال اخلام�س ع�شر

عن  عار  امر  الغدير  بحديث  ال�شتدلل  عدم  ان 
حديث  ب�شحة  الت�شكيك  م�شالة  واما  ال�شحة 
الغدير فهذا مردود لن حديث الغدير من حيث 
ال�شند والدللة تاّم ومن الأدّلة الدامغة التي تثبت 
وخافته  ال�شام(  )عليه  اأمرياملوؤمنني  ولية 
)عليه  علي  الإمام  احتجاج  عدم  واأما  بال�شراحة 
بهذا  ال�شام(  الن�شاء)عليها  و�شيدة  ال�شام( 

احلديث ففيه:
الإمام)عليه  احتّج  بل  ذلك  ن�شّلم  ل  اأّوًل: 
ال�شام( بهذا احلديث مراراً وف مواطن عديدة، 
ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه  كان مب�شجد  اأّولها 
واآله( وبعد وفاته )�شلى اهلل عليه واآله( واأمام 
ذكر  وقد  ال�شحابة  فيهم  امل�شلمني مبا  جمهور 
املعروف  الهايل ف كتابه  �شليم بن قي�س  ذلك 

واملطبوع فراجع .
ثّم احتّج به يوم ال�شورى كما ذكره اخطب خوارزم 

ملاذا مل يحتج المام علي والزهراء عليهما 
ال�شام بحديث الغدير ؟
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ف مناقبه �س 217 وغريه واحتّج به ف اأيام عثمان 
بن عفان كما رواه احلمويني ف فرائد ال�شمطني 

الباب 85 عن �شليم بن قي�س .
ونا�شد الإمام)عليه ال�شام( النا�س يوم الرحبة �شنة 
35 عن �شحة حديث الغدير فقام ب�شعة ع�شر رجًا 
من ال�شحابة ف�شهدوا وكتم قوم فما فنوا من الدنيا 

اإّل وعموا اأو بر�شوا)كنزالعمال : 13 /  131(.
 36 �شنة  اجلمل  يوم  به  ال�شام(  )عليه  واحتّج 
على طلحة كما رواه احلاكم ف امل�شتدرك ج3 �س 
371 ورواه امل�شعودي ف مروج الذهب ج 2 �س 11 
 37 �شنة  �شفني  يوم  ال�شام(  )عليه  وا�شتن�شد  

واحتّج به .
فبعد  املوؤرخون  رواه  معروف  الركبان  وحديث 
مولنا،  يا  عليك  ال�شام   : فقالوا  ركب  اأتاه  اأن 
مولكم  اأكون  كيف   : لهم  ال�شام(  قال)عليه 
واأنتم عرب؟ فقالوا: �شمعنا ر�شول اهلل)�شلى اهلل 
عليه واآله( يوم غدير خم يقول » من كنت موله 
وت�شهدون   : ال�شام(  فقال)عليه   ،» موله  فعلي 
 : ال�شام(  )عليه  قال  نعم،  قالوا:  ذلك؟  على 
�شدقتم، وكان فيهم كبار ال�شحابة مثل اأبي اأيوب 

الأن�شاري )البحار 37 / 148(.
)عليها  املظلومة  الطاهرة  ال�شيدة  واأما 
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روي  فقد  اأي�شاً  باحلديث  فاحتّجت  ال�شام( 
قول  املطالب  اأ�شنى  كتابه  ف  ال�شافعي  اجلزري 
م�شل�شل  حديث  ف  ال�شام()  ال�شديقة)عليها 
قول  اأن�شيتم   «  : الحتجاج  مقام  ف  الفواطم( 
فعلي  موله  كنت  من  خم  غدير  يوم  اهلل  ر�شول 

موله « راجع كتاب الغدير ج 2 �س  159-19.
علي  ف�شل  واأتباعهم  اخللفاء  ينكر  مل  ثانياً: 
حتى  منهم  باخلافة  واأولويته  ال�شام(  )عليه 
اأولويته  اإثبات  اإىل  ال�شام(  الإمام)عليه  يحتاج 
وحّقانيته بالآيات والروايات ومنها حديث الغدير 
مل�شالة  تعر�س  ما  عند  ال�شام(  قال)عليه  كما 
الأّول  مع  ّف  الريب  اأعرت�س  )متى  ال�شورى 
معاين  النظائر()  بهذه  اأقرن  �شرت  حتى  منهم 
من  خوفهم  يدعون  كانوا  واإمنا   )   31  / الخبار 
اإذا  بينهم  والقتال  النزاع  ووقوع  اُلّمة  اختاف 
املاحظ  هو  كما  اخلليفة  تعيني  ف  ي�شارعوا  مل 
من ظروف ال�شقيفة فقد وقع اخلاف وال�شراع 
)عليه  الإمام  اأن  ومبا  والأن�شار  املهاجرين  بني 
ال�شام( مل يكن حا�شراً ل�شتغاله بتجهيز النبي 
بني  من  ير�شح  مل  لذلك  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى 
املتواجدين ف ال�شقيفة ولعّله لو كان موجوداً مل 
ينازعه اأحد ف اخلافة كما �شّرح بذلك الأن�شار 
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عند ما احتّج عليهم الإمام )عليه ال�شام( فقالوا: 
لو كنت حا�شراً كّنا نبايعك، فقال)عليه ال�شام( 
النبي )�شلى اهلل  اأترك جنازة  ما حا�شله : كيف 
عليه واآله( واأ�شعى وراء الرئا�شة واخلافة، فهوؤلء 
عند ما طلبوا من الإمام)عليه ال�شام(البيعة ل 
لأجل عدم الإذعان بحّقه ح�شب اّدعائهم بل اّدعوا 
اخلليفة  تعيني  اإىل  �شارعوا  ولذا  الفتنة  خوف 
كما  النا�س  فيه  دخل  ما  ف  الدخول  منه  وطلبوا 
فاطمة)عليها  الطاهرة  ال�شّيدة  اإليه  اأ�شارت 
الفتنة  زعتم خوف  )ابتداراً  ال�شام( ف خطبتها 
 137  /  1 الحتجاج:   ()  ... �شقطوا  الفتنة  األ ف 
)مطبعة نعمان / النجف ال�شرف 1966 م( واأما 
خطبة الزهراء)عليها ال�شام( فلم تكن ف مقام 
تتّج  حتى  واخلافة  الولية  على  الحتجاج 
واإرثها  حّقها  لإثبات  كان  بل  الغدير  بحديث 
ونحلتها وقد ورد ف مقّدمة اخلطبة قول الراوي 
فدكاً  منها  غ�شبوا  ما  بعد  ال�شام(  اأنها)عليها 
خرجت اإىل امل�شجد ف جمع من ن�شائها وحفدتها 

واأوردت اخلطبة .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال ال�شاد�س ع�شر

لربَّ �شائل ي�شاألك عن �شبب كرثة املزارات ال�شيعية 
فهل انها �شحيحة واذا كانت كذلك فلماذا ُيجهل 

تاريخ البع�س منها ؟ 
املزار  ماهية  تو�شيح  الجابة  بداية  ف  لنا  لبد 
ال�شيعي وف الغلب العم انها ت�شنف اىل �شنفني 
مرقد ومقام ، املرقد ومعناه يدل عليه هو مكان 
دفن �شخ�س له منزلة عند اهلل عز وجل �شواء كان 
نبيا او اماما او عبدا �شاحلا ، واملقام هو اثر لقامة 
او عمل معني او كرامة معينة لنبي او امام، كما 
هو احلال مقام المام علي ف براثا ومقام المام 
النبي  ومقام  اخل�شر  ومقام  كرباء  ف  ال�شادق 
ايوب عليهم ال�شام اجمعني وبني هذا وذاك قد 
يح�شل اخللط ومثل هذه الماكن غالبا ما تكون 
وحالها   ، ع�شرية  الثني  المامية  لنا  م�شاجد 
قد  التاريخ  �شفحات  حال  ال�شيعية  املزارات  اي 
البع�س من  التوهم ولن  او  التحريف  يعرت�شها 

ملاذا املزاراُت ال�شيعية كثرية ؟
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او  املرقد  امل�شلمني على فطرتهم قد يعتقد بهذا 
، نعم ليخلو من �شحة القول القائل  املقام  ذاك 
لنا  ثبت  وذلك  لها �شحة  لي�س  املزارات  بع�س  ان 
لبع�س منها وخ�شو�شا التي جنهل تاريخها فقد 
تكون ل�شخ�س غري املعني فيها او قد تكون وهمية 
ا�شقاع  �شتى  ف  ينت�شرون  الذين  الئمة  اولد 
وف  الهية  كرامة  دليل  انت�شارهم  فان  الر�س 
نف�س الوقت دليل ظلم احلكام الذين عا�شروهم 
لدرجة انهم ت�شتتوا خوفا من الهاك بيد هوؤلء 
الظلمة والكثري من ذرية ر�شول اهلل واتباع الئمة 
الدولة  ظلمة  يد  على  ا�شت�شهدوا  ال�شام  عليهم 
الموية والعبا�شية ومن لف لفيفهم واتبع �شنتهم 
من طواغيت الع�شر .ان �شورة الكوثر التي نزلت 
الوا�شح  الدليل  هي  ال�شام  عليها  فاطمة  بحق 
على الكرامة اللهية بانه جعل ذرية ر�شول اهلل ل 
تنقطع وكل من ن�شبه اىل الر�شول هو عن طريق 
ما  املزارات  هذه  .ومن  ال�شام  عليهما  البتول 
وم�شر  ورو�شيا  وايران  العربي  املغرب  ف  موجود 
وكلها لذرية ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�شلم 
وف املغرب ذرية ادري�س احل�شني الذي ا�ش�س الدولة 
الدري�شية بعد هروبه من الدوانيقي العبا�شي وف 
اق�شى ايران ال�شهيد يحيى بن زيد الذي ا�شت�شهد 
لحد  مزار  رو�شيا  وف  المويني  الطغاة  يد  على 
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ذرية المام الكاظم عليه ال�شام وف ايران �شرياز 
قتلهم  الذين  العلويني  من  جمموعة  هنالك 
املاأمون وهم ف طريقهم اىل المام علي بن مو�شى 

الر�شا عليه ال�شام. 
الكاظم  المام  ان  ترتدد  ما  كثريا  �ُشبه  هنالك 
عليه ال�شام له ابناء كرث بدليل ع�شرية املو�شوية 
وحتى الر�شوية ومراقد ابنائه والتي يعود ن�شبها 
اىل المام مو�شى بن جعفر عليهما ال�شام، هذا 
ق�شى  ال�شام  عليه  الكاظم  المام  ان  العلم  مع 
عمره ف �شجن هارون ؟ هنا اختلط المر على من 
يعتقد ان المام الكاظم عليه ال�شام ق�شى عمره 
ف �شجن هارون حيث ان اكرث مدة بح�شب احدى 
الروايات انه ق�شى خم�س �شنوات ف ال�شجن اطلق 
مرة او مرتني خالها واعيد لل�شجن هذا ناهيكم 
عن كرامة المام التي ل تجبه جدران �شجون 
�شمن  نتكلم  ان  نريد  ولننا  اخلروج  من  هارون 
الكاظم عليه  يوؤمن مبنزلة المام  منطق من ل 
ال�شام فنقول له ان عمر المام عندما �شجن على 
ا�شهر الروايات خم�شني �شنة اي �شنة 178 للهجرة 
حتى  وبقي  بحب�شه  هارون  اللعني  امر  عندما 
ا�شت�شهاده �شنة 183 للهجرة وان فرتة اإمامته هي 
خم�س وثاثون �شنة فمدة ثاثني �شنة كافية لن 
يكون له 37 من البناء ح�شب اأ�شهر الروايات مع 
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الخذ بنظر العتبار زواجه باأكرث من زوجة .
هذه املزارات دليل قوي على ح�شور وكرثة اتباع 
املعقول  لي�س من  ال�شام لنه  البيت عليهم  اهل 
ان تبقى هذه املزارات يتعاهدها اخلريون لإدامتها 
واحلفاظ عليها ، اأما ان يكون هنالك من له ماآرب 
مزارات  هكذا  من  ال�شتفادة  من  �شليمة  غري 
الكرثة  وهي  منها  احلقيقي  اإلغاء  ليعني  فهذا 
اي  وهمية  ويثبت  يتاأكد  عندما  الوقت  نف�س  وف 
مزار فان ال�شلطات التي تخ�شع لها هذه املزارات 
تقوم بالإجراء الازم لإلغاء هذا املزار او ت�شحيح 

تاأريخه 
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اجب  اجب  

ال�شوؤال ال�شابع ع�شر

ما معنى قول الإمام علي عليه ال�شام :
عن عوانة، اأنباأنا �شليمان، عن حبيب بن اأبي ثابت، 
عن اأبي اإدري�س : عن امل�شيب بن جنبة قال:))�شمعت 
عليا يقول : األ اأحدثكم عني وعن اأهل بيتي ؟ اأما 
عبد اهلل بن جعفر ف�شاحب لهو، واأما احل�شن بن 
علي ف�شاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قري�س 
لو قد التقت حلقتا البطان مل يغن عنكم ف احلرب 
واأنتم منا؟  اأنا وح�شني فنحن منكم  واأما   )) �شيئا، 
ابن   - ال�شام(  )عليه  احل�شني  المام  ترجمة 

ع�شاكر �س 208

ف  ال�ُشنة  اأهل  يذكرها  التي  والروايات  الأحاديث 
ترقى  ل  عليهم(  اهلل  )�شام  البيت  اأهل  خ�شو�س 
اإىل الذوق والأدب املطلوب الذي ين�شجم مع قد�شية 
التي  العظيمة  واملنزلة  ال�شخ�شية  ورفعة  و�شمو 
يتحلى بها الإمام، فمن جهة جند اأن بع�شهم عندما 
يتحدث عن الإمام وكاأنه يتحدث عن �شخ�س عادي 

روايتان لبن ع�شاكر عن احل�شن واحل�شني 
عليهما ال�شام ل ناأخذ بهما ) 2-1(
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جداً، وهذا ما ياحظ ف اأحاديثهم حتى عن النبي 
الأكرم )�شلى اهلل عليه واآله(، فلهذا جند اأن بع�س 
وبع�شهم  جوع،  من  تغني  ول  ت�شمن  ل  اأحاديثهم 
عليهم...  اهلل  �شلوات  منهم  النتقا�س  ي�شتبطن 
متناً  �شعيفة  اأو  جمهولة  اأ�شانيد  ذات  باأحاديث 
ذكرمتوه  الذي  اأمثلتها هذا احلديث  و�شنداً، ومن 
األ  يقول  علياً  �شمعُت  قال  اأنباأنا...  عوانة،  عن 
عن  احلديث  وقدم  بيتي،  اأهل  وعن  عني  اأحدثكم 
عبد اهلل بن جعفر، وباأنه �شاحب لهٍو وظاهر كام 
الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�شام( هو الذم لعبد 

اهلل بن جعفر.
ثم ي�شف بعدها ولده اأبا حممد احل�شن الزكي )عليه 
ال�شام( باأنه �شاحب جفنة وخوان و�شاحب َجفنة 
اأي �شاحب كرم وخوان )�شفرة الطعام( ويتبع هذه 
ال�شبط  احل�شن  الإمام  ت�شف  اأخرى  بكلمة  الكلمة 
)�شلى  الر�شول  وريحانة  اجلنة  اأهل  �شباب  �شيد 
البطان  حلقتا  التقت  قد  )لو  باأن  واآله(  عليه  اهلل 
الفقرة من  وهذِه  �شيئاً(،  عنكم ف احلرب  يغِن  مل 
احلديث تناق�س واقع احلال لاإمام الذي من اأوىل 
�شورة  ف  تعاىل  يقول  وال�شجاعة:  العلم  �شفاته 
البقرة بو�شف ال�شبب ف جعل طالوت ملكاً عليهم 
من قبل النبي الذي �شاأل اهلل ف اإجابة طلب قومه 
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اإِذ  اأن اأعرت�س قوم ذلك النبي: ))  وكان بعد ذلك 
 ِ �َشِبيِل اهللَّ ِف  ُنَقاِتل  َمِلكاً  َلَنا  ابَعث  َلُهُم  ِلَنِبيٍّ  َقاُلوا 
ُتَقاِتُلوا  لَّ  اأَ الِقَتاُل  َعلَيُكُم  ُكِتَب  اإِن  َع�َشيُتم  َهل  َقاَل 
اأُخِرجَنا  َوَقد   ِ �َشِبيِل اهللَّ ِف  ُنَقاِتَل  اأَلَّ  َلَنا  َوَما  َقاُلوا 
ا ُكِتَب َعلَيِهُم الِقَتاُل َتَولَّوا اإِلَّ  ِمن ِدَياِرَنا َواأَبَناِئَنا َفلَمَّ
امِلنَِي (( )البقرة:246(،  ُ َعِليٌم ِبالظَّ َقِليًا ِمنُهم َواهللَّ
َيُكوُن  اأَنَّى   (( اعرتا�شهم:  بعد  قالوا  ذلك  بعد  ثم 
َلُه املُلُك َعلَيَنا َوَنحُن اأََحقُّ ِباملُلِك (( )البقرة:247(، 
بامللك فقال لهم  اأنف�شهم الأحقية  كانوا يرون من 
النبي على ل�شان الوحي )) اإّن اهلل ا�شطفاه عليكم 
اإىل  بالإ�شافة   )) واجل�شم  العلم  ف  ب�شطة  وزاده 
علي  املوؤمنني  اأمري  اأولد  اأحد  عن  ي�شمع  مل  هذا 
بن اأبي طالب )عليه ال�شام( اأنه كان ف احلرب مل 
يغن �شيئاً: )اأي لي�س له دراية ف احلرب اأو القتال 
اأن تكون هذه ) كناية عن اجلنب ( وحا�شا  وممكن 
املربي  وهو  ذلك  ذكر  قد  يكون  اأن  املوؤمنني  اأمري 
ولده  بحق  انتقا�س  منه  ي�شدر  اأن  ل ميكن  الأول 

احل�شن �شام اهلل عليه(.
اأنا  )واأما  نهايته:  ف  احلديث  يتبع  ذلك  بعد  ثم 
ف  هذا  يقل  ومل  منا(  واأنتم  منكم  فنحن  وح�شني 
ولده الأكرب، فقد ميز الإمام بني اأبنائه وحا�شاه وهو 
املعلم للقيم، والأخاق والرتبية، واملتاأمل ف هذه 
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العبارات باأدنى تاأمل يجد النف�س الأموي اخلبيث 
واملتذوق  اأموية(،  )�شناعة  واأمثاله  احلديث  وهذا 
عليه(  و�شامه  اهلل  املوؤمنني )�شلوات  اأمري  لكام 
ويجد  ال�شعف  يام�شه  احلديث  هذا  اأن  ياحظ 
عورات  يك�شف  فاأنه  احلديث،  مو�شوع  ف  الوهن 
وعيوبا م�شتورة وما اأحوجه اإىل �شرتها ومن ك�شف 
عورة م�شتورة فقد اأ�شاء بحق الآخرين، ناهيك عن 
ِخيِه  اأَ َياأُكَل حَلَم  اأَن  اأََحُدُكم  اأَُيِحبُّ  َغيَبَة: ))  كونها 

َميتاً َفَكِرهُتُموُه (( )احلجرات:12(.
ونحن نعلم اأن الأئمة الطاهرين قد امتازوا ب�شفات 
الكمال التي ارت�شاها اهلل لهم من العلم وال�شجاعة 
النا�س  اأيها   : العابدين  زين  الإمام  حديث  ف  كما 
العلم واحللم  اأعطينا   ، ب�شبعٍ  لنا  وف�شّ �شتاً  اأعطينا 
وال�شماحة والف�شاحة وال�شجاعة واملحّبة ف قلوب 
اهلل  )�شام  املوؤمنني  اأمري  كان  وطاملا   - املوؤمنني 
عليه( يقاتل واحل�شن واحل�شني )�شام اهلل عليهما( 
يقاتان اإىل جانبه فقد قاتل الإمام احل�شن )�شام 
فهذا  و�شفني  والنهروان  اجلمل  ف  عليه(  اهلل 
احل�شن  على  املد�شو�شة  الأكاذيب  من  احلديث 

ال�شبط رابع اأ�شحاب الك�شاء.
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ال�شوؤال الثامن ع�شر

اجب  اجب  

ما مدى �شحة متني احل�شن عليه ال�شام بان 
يكون له �شدة قلب احل�شني عليهما ال�شام:

عمر  اأنباأنا  ال�شمرقندي،  ابن  القا�شم  اأبو  اأخرَبنا 
بن عبيداهلل، اأنباأنا اأبو احل�شني بن ب�شران، اأنباأنا 
اأنباأنا  اإ�شحاق،  بن  حنبل  اأنباأنا  اأحمد،  بن  عثمان 
اأنباأنا خالد بن �شعيد بن   : اأبي �شيخ  �شليمان بن 
كان   : قال  اأبيه  عن  العا�س،  بن  �شعيد  بن  عمرو 
احل�شن يقول للح�شني : اأي اأخ واهلل لوددت اأن يل 
واأنا واهلل   : بع�س �شدة قلبك فيقول له احل�شني 

وددت اأن يل بع�س ما ب�شط لك من ل�شانك . ((
لأخيه  يقول  ال�شام(  )عليه  احل�شن  الإمام  كان 
وهنا  اأخ.....(  )اأي  ال�شام(:  )عليه  احل�شني 
قلب  قوة  له  يكون  اأن  ف  يرغب  ال�شبط  احل�شن 
الزكي  الإمام  حال  ل�شان  وهنا  ال�شبط،  احل�شني 
�شعيف  قلبي  اأن  يقول  ال�شام(  )عليه  احل�شن 
)عليه  احل�شني  قلب  ف  التي  القوة  فيه  ولي�س 
على  الفرتاء  يقوي  احلديث  )وهذا  ال�شام(: 
الإمام احل�شن )عليه ال�شام واأبيه اأمري املوؤمنني 

الرواية الثانية )2-2(:
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وفحوى  ال�شابق(،  احلديث  ف  ال�شام(  )عليهما 
ال�شابق:  احلديث  ف  ذكر  ما  نف�س  مو�شوعه 
زيادة  مع  البطان(  وحلقتا  واخلوان  )اجلفنة 
اأن  ف  يرغب  ال�شام(  )عليه  احل�شني  اأنَّ  اأخرى 
يكون له ب�شط ل�شان الإمام احل�شن )عليه ال�شام( 
وطاقته(  الل�شان  )ف�شاحة  هي  الل�شان  وب�شط 
اأموية(. )�شناعة  قبله  كالذي  احلديث  وهذا 

احل�شنني  كا  من  لانتقا�س  حماولت  فهو 
عند  ما  لأن  اجلنة.  اأهل  �شباب  �شيدي  الزكيني 
الل�شان وما عند  ب�شط  احل�شن عند احل�شني من 
احل�شني عند احل�شن من قوة القلب.. وما ي�شهد 
اأدوار حياته،  الإمام ف  الل�شان، خطب  على ب�شط 
وباخل�شو�س بداية نه�شته اإىل حني قبل حلظة 
ولد  على  املوت  )خط  كلماته  ومن  ا�شت�شهادِه، 
خطبه  اإىل  الفتاة(  جيد  على  القادة  خمط  اآدم 
�شماعهم  حني  اأعداوؤه  عنها  يقول  التي  الأخرى 
له، فلم ي�شمع متكلم قط اأح�شن بياناً منه اأو )فلم 
اأح�شن بياناً منه( ناهيك عما  ي�شمع مبتكلم قط 
ب�شط ل�شانه ف مناجاة ربه ف )دعاء عرفة(، وما 

عليه من معاٍن عاليات واألفاٍظ راقيات 
)احلمد اهلل الذي لي�س لق�شائه دافع، ول لعطائه 
مانع، ول ك�شنعه �شنع �شانع،  واأنا اأ�شهد يا الهي 
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وخال�س  يقيني  عزمات  وعقد  اإمياين  بحقيقة 
�شريح توحيدي وباطن مكنون �شمريي وعائق 
جماري نور ب�شري واأ�شارير �شفحة جبيني وخرق 
وم�شارب  مارن عرنيني  نف�شي وخذاريف  م�شارب 
�شفتاي(،  عليه  واأطبقت  ّمت  �شُ وما  �شمعي  �شماخ 

اإىل اآخر دعائه )�شلوات اهلل و�شامه عليه(
ف  حقق  الذي  املحمودي  باقر  حممد  ذكر  وقد   
)ترجمة الإمام احل�شني( لبن ع�شاكر اأن احلديث 

الأول والثاين �شعيف �شنداً ومتناً.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال التا�شع ع�شر

هل ي�شح نذر عبد املطلب بذبح ابنه 
العا�شر ؟

هنالك من يثري �شوؤال بخ�شو�س نذر عبد املطلب 
املّطلب  عبد  كان  اإذا  فيقول  العا�شر  ابنه  بذبح 
اأولده   اأحد  النذر: )قتل  بهذا  قام  موؤمناً، فلماذا 
الذي يت�شرف مبوجبه  اإذا و�شل عددهم ع�شرة( 
بنف�س اأُخرى، وهو حمّرم �شرعاً، ثّم يقوم باللجوء 

اإىل الكهنة والقرتاع بالأ�شهم؟
ل يبعد اأن يكون نذر عبد املّطلب ذبح اأحد اأبنائه 
اإن �شّح خرب النذر - ناجم عن  اإن بلغوا ع�شرة - 
اهلل  نبّي  روؤيا  حذو  على  �شادقة،  روؤيا  اأو  اإلهام 
يكن  مل  املّطلب  فعبد  ال�شام(؛  اإبراهيم)عليه 
الأو�شياء،  من  اأّنه  جداً  واملظنون  عادياً،  �شخ�شاً 
جّده  دين  على  موّحداً  كونه  من  اأقّل  ول 
اأو�شياء  من  اأّنه  وقيل:  ال�شام(،  اإبراهيم)عليه 

عي�شى امل�شيح)عليه ال�شام(.
الأخبار:  ف  ورد  ما  و�شّياً:  كونه  يوؤّيد  والذي 
ل�شاخت  واإّل  الأر�س ل تخلو من حّجة هلل  ))اأّن 
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املّطلب على  النا�س ف ع�شر عبد  باأهلها((، وكان 
مَلا  عبادة الأوثان، فلو مل يكن ف النا�س حّجة هلل 

قامت الأر�س ومَلا ا�شتقّرت.
من  ال�ُشّنة  كتب  ف  ورد  ما  كذلك:  يوؤّيده  ومّما 
حادثة جي�س اأبرهة الذي جاء لهدم الكعبة - كما 
اإليه �شورة الفيل - وحني التقى به اأبرهة  اأ�شارت 
وهو ب�شدد ا�شرتجاع مائتي ناقة له ا�شتوىل عليها 
اأعجبتني  كنت  قد  اأبرهة:  له  قال  اأبرهة،  جي�س 
حني راأيتك، ثّم زهدت فيك حني كّلمتني؛ اأتكّلمني 
ف مائتي بعري، وترتك بيتاً هو دينك ودين اآبائك 

قد جئت لهدمه ل تكّلمني فيه؟
واإّن  الأبل،  رّب  اأنا  اإيّن  املّطلب:  عبد  فقال 
 489  :30 البيان  )جامع  �شيمنعه  رّباً  للبيت 

�شورة الفيل.(.
من  عالية  درجة  على  يدّل  هذا  وموقفه 
اإّل لنبّي  اأن تّتفق  الت�شليم واليقني ل ميكن 

اأو و�شّي نبّي.
ومن يكن كذلك فكيف يت�شّور اأن تبدر منه 
مع�شية عظمى تتمثل ف ذبح اأحد اأبنائه واإن 

كان نذراً؟
من  �شحيحاً  لفعله هذا وجهاً  نلتم�س  اأن  فيجب 
ال�شرع، وقد ا�شتقربنا باأّنه قد تلّقى من اهلل تعاىل 
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اإىل  دفعه  ما  الإلهام  اأو  الوحي  اأو  الروؤيا  عرب 
الإقدام على ما اأقدم عليه، ولعّله كان موؤمناً باأّن 
فدى  كما  اهلل  عبد  ولده  يفدي  �شوف  تعاىل  اهلل 
اأقدم  ولهذا  قبل،  من  ال�شام(  اإ�شماعيل)عليه 
اي  على  يقدم  الذي  العارف  نذره.واملوؤمن  على 
عمل وهو متيقن انه ف مر�شاة اهلل عز وجل فانه 
بهذا  �شيتدخل  اللهي  اللطف  بان  تام  على يقني 
العمل ف اجنازه او ا�شتبداله ومثلما اقدم ابراهيم 
ا�شنام قومه فان اهلل عز  ال�شام على هدم  عليه 

وجل تدخل وجعل النار بردا و�شاما  
اأّن  املوؤّرخني:  بع�س  يرويها  كما  الذبح  وحادثة 
اأن  اإن وافى له ع�شرة رهط  املّطلب كان نذر  عبد 
ينحر اأحدهم، فلّما توافوا له اأقرع بينهم، ف�شارت 
القرعة على عبد اهلل وكان اأحّبهم اإليه، فقال: اأهو 
اأو مائة من الإبل؟ ثّم اأقرع ثانية بني املائة وبينه، 

ف�شارت القرعة على الإبل.
املّطلب كان عازماً  اأّن عبد  فهذا اخلرب يدّل على 
مل�شى  واإّل  بالإبل،  ولده  فداء  على  البداية  منذ 
فعل  كما  بذبحه  هّم  اأو  اهلل،  عبد  وذبح  ل�شبيله 

اإبراهيم)عليه ال�شام( من قبل.
الكهنة  اإىل  باللجوء  يقوم  ))ثّم  قولك:  اأّما 
اأو عيباً  والقرتاع بالأ�شهم((، فا نرى فيه باأ�شاً 
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على عبد املّطلب كما تظّن اأنت، فاإّن العرب كانوا 
يتحرّيون  التي  امل�شائل  من  كثري  ف  يقرتعون 
فيها، كال�شفر وغريه، فقد كانت القرعة من عادات 
الإ�شام  اأقّرها  وقد  اجلاهلية  ف  العربي  العرف 
فلم  الكهنة  اإىل  املّطلب  اأّما ذهاب عبد  ذلك،  بعد 
يثبت، واإن ثبت فهو لأجل القرعة ل لأجل التعّلم 
من  الكهنة  يكونون  وقد  باأقوالهم،  الت�شديق  اأو 
املعتدلني الذين ل ي�شركون باهلل عز وجل كالذين 
ب�شروا بنبوة حممد ثلى اهلل عليه واله بل وحتى 
الحبار كانت لهم معرفة من خال كتبهم بنبوة 

حممد �شلى اهلل عليه واله و�شلم .
وف بحار النوار عن اخل�شال فيما اأو�شى به النبي 
)�شلى اهلل عليه واله و�شلم ( عليا )عليه ال�شام ( 
اأن عبد املطلب �شن ف اجلاهلية ف القتل مائة من 

الإبل فاأجرى اهلل عز و جل ذلك ف الإ�شام
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الع�شرون

هل ذكرت احاديث المام ال�شادق عليه 
ال�شام ف كتب ال�شنة ؟

ال�شادق  لامام  احاديث  ذكر  من  هنالك  نعم 
ولبيه عليهما ال�شام ومل يعمل بها وهنالك من 
جحد احاديث المام ال�شادق عليه ال�شام بالرغم 
من اعرتاف ائمتهم باعلمية المام ال�شادق عليه 
ال�شام منهم مثا ابو حنيفة فقد قال احل�شن بن 
زياد: �شمعت اأبا حنيفة و�ُشئل من اأفقه من راأيت؟ 
جعفر  من  اأفقه  راأيت  ما  حنيفة(:  )اأبو  فقال 
ترجمة  ف  عدي  لبن  الكامل  راجع:  حممد،  بن 
ف  132(.والذهبي   �131/2( ال�شادق)ع(:  الإمام 
�شري  ف  اأي�شاً  والذهبي   )90  /9( الإ�شام  تاريخ 

اأعام النباء )6/ 256 � 258( 
وممن جانب حديث المام ال�شادق عليه ال�شام 

نذكر منها 
�ُشئل  ملّا  فيه  القطان  �شعيد  بن  1- قول يحيى 
ف  قال:  ال�شام(  )عليه  ال�شادق  الإمام  عن 
نف�شي منه �شيء وجمالد )ال�شعيف بالإجماع( 

اأحب اإيلَّ منه.
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ت�شمع  مل  مالك  عيا�س  بن  بكر  لأبي  وقيل    -2
من جعفر وقد اأدركته؟ قال: �شاألناه عما يتحدث 
�شمعته؟ قال: ل، ولكنها  الأحاديث، �شيء  به من 

رواية رويناها عن اآبائنا.
اأ�شاأل  ل  كنت  قال:  )القطان(  يحيى  وعن   -3
يحيى بن �شعيد )الأن�شاري( عن حديثه )حديث 
حديث  عن  ت�شاألني  ل  مل  يل:  فقال  جعفر( 
جعفر بن حممد؟ قلت: ل اأريده فقال يل: اإنه 
كان يحفظ وف رواية فقال يل: اإن كان يحفظ 

فحديث اأبيه امل�شند.
اأحاديث ون�شخ وهو  ابن عدي: وجلعفر  4- وقال 

من ثقات النا�س كما قال يحيى بن معني.
الن�شخ  وهذه  الأحاديث  هذه  اإذن  فاأين  واأقول: 
روايتها  وغريه  عيا�س  بن  بكر  اأبو  يقبل  مل  التي 
عنه بحجة عدم ذكر الأ�شانيد مع اأن الإمام يجيبه 
ر�شول  عن  اآبائه  عن  الأحاديث  هذه  يروي  باأنه 

اهلل)�شلى اهلل عليه واله(.
قبلوا  من  هم  اجلعفرية  ال�شيعة  اأن  هو  فالأ�شل 
اآبائه دون ذكر ال�شند واعتقدوا  روايته ونقله عن 
بحجية قوله وع�شمته فاأخذوا هذه الن�شخ وهذه 
ومل  البيت  اأهل  عن  الأحاديث  وهذه  الروايات 
منه  الرتياح  وعدم  ال�شك  وبقي  اأبداً  بها  ي�شّكوا 

لو �س�ألوك90



وقلوب  �شدور  ف  ال�شام(  )عليه  رواياته  ومن 
القطان  �شعيد  بن  كالبخاري ويحيى  ال�شنة  اأئمة 

ومالك وابن عيا�س.
اما  مالك فاإنه مل يكن يروي عن ال�شادق )عليه 
واحدة  مدينة  ف  كانا  اأنهما  مع  اأ�شًا  ال�شام( 
واله(  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  مدينة  وهي 
ولكنه روى عن الإمام )عليه ال�شام( بعد ت�شلط 
ورئا�شة بني العبا�س ثم اإنه مل يرو عنه مطلقاً با 
البيت  واأهل  جعفراً  باأن  جيداً  علم  واإمنا  �شروط 
فاختار  بالتقية  يعملون  ال�شام  عليهم  عموماً 
مذهب  توافق  التي  وهي  بها  يتقي  التي  اأحاديثه 
ال�شنة وترك اأحاديثه كغريه مما يخالف ما عليه 
اتفاقهم  بعد  الأحاديث  ال�شنة واعتذروا عن هذه 
واإجماعهم على وثاقة و�شدق الإمام ال�شادق)عليه 
اي  اأبنائه  اأحاديث  باأن  حبان  ابن  وقرر  ال�شام( 
فا  منكرة  عنه  ال�شام  عليه  ال�شادق  المام 
اأبنائه  نرويها واإمنا نروي لل�شادق بوا�شطة غري 
حتى  جعفر  عن  مالك  يروي  ل  كان  واإمنا  عنه. 

ي�شمه اإىل رجل اآخر ثم يجعله بعده 
لائمة  خمالفتهم  على  الأمثلة  بع�س  وهذه 
وروايتهم عنهم )عليهم ال�شام( ما يوافق ال�شيعة 

ويخالف جمهور ال�شنة.
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1- قال ال�شوكاين ف نيل الأوطار )6/ 271(: ومن 
الإمام  جريج  ابن  عن  املتعة  بجواز  القول  حكى 
وال�شادق  الباقر  عن  وحكاه  البحر  ف  املهدي 

والإمامية، انتهى.
2- وقال ال�شوكاين اأي�شاً )7/7(: وقد مت�شك بذلك 
من قال باأن الطاق البدعي يقع َوُهم اجلمهور. 
وذهب الباقر وال�شادق وابن حزم وحكاه اخلّطابي 

عن اخلوارج والرواف�س اإىل اأنه ل يقع.
ال�شام  �شبل  ف  ال�شلفي  ال�شنعاين  وقال   -3
الثالث:  القول  الثاث:  الطاق  عن   )175/3(
عن  مروي  وهو  رجعية  واحدة  به  تقع  اإنها 
والقا�شم  الهادي  اإليه  وذهب  عبا�س  وابن  علي 

وال�شادق والباقر.
4- قال �شيد �شابق ف فقه ال�شنة )257/2(: ذهب 
اأن  اإىل  واخللف  ال�شلف  من  الفقهاء  جمهور 
الطاق يقع بدون اإ�شهاد... وخالف ف ذلك فقهاء 
ف  �شرط  الإ�شهاد  اإن  فقالوا:  الإمامية  ال�شيعة 

�شحة الطاق ثم قال �شيد �شابق:
وا�شرتاطه  الإ�شهاد  وجوب  اإىل  ذهب  وممن 
ل�شحته من ال�شحابة: اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب، وعمران بن ح�شني ومن التابعني: الإمام 
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األ  اأئمة  وبنوهما  ال�شادق  جعفر  والإمام  الباقر 
وابن  عطاء  وكذلك  عليهم  اهلل  ر�شوان  البيت 

جريج وابن �شريين.
اأوطاره )201/2( عن  نيل  ال�شوكاين ف  وقال   -5
اإر�شال اليدين ف ال�شاة دون التكتف: ورى ابن 
املنذر عن ابن الزبري واحل�شن الب�شري والنخعي 
اأنه ير�شلهما ول ي�شع اليمنى على الي�شرى ونقله 
النووي عن الليث بن �شعد ونقله املهدي ف البحر 

عن القا�شمية والنا�شرية والباقر.
اأوطاره )192/1( عن  نيل  ال�شوكاين ف  وقال   -6
م�شح الراأ�س: ومي�شح املقدم وهو قول اأحمد وزيد 

بن علي والنا�شر والباقر وال�شادق.
اأئمة  نقلتم فيها مذهب  التي  املوارد  فهذه بع�س 
ال�شيعة  يوافق  مما  ال�شام(  )عليهم  البيت  اأهل 
ومما يقولون به ويلتزمونه ولكنهم اعر�شوا عن 
انهم  يدعون  وهم  كلها  عنها  نقل  مل  اإن  اأكرثها 

يحبون ويتبعون اهل البيت اف�شل من المامية
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الواحد والع�شرون

الأئمة عليهم  يثار بخ�شو�س عدد  اإ�شكال  هنالك 
ان  طاملا  هو  الإ�شكال  وهذا   ، واأ�شمائهم  ال�شام 
النبي حممدا �شلى اهلل عليه  ان  المامية تدعي 
واله  ذكر ا�شماء الئمة اىل املهدي عجل اهلل فرجه 
يتوقف  التقي  الورع  ب�شري  اأبي  مثل  جند  فلماذا 
واخلا�شة  ال�شفوة  من  وهو  ال�شادق  المام  بعد 
ال�شادق  بعد  الذي  الإمام  يعرف  ل  باأنه  ويدعي 
اأعني عندما �شمع  ال�شام وكذلك زرارة بن  عليه 
بوفاة ال�شادق عليه ال�شام اأوفد وافدا اىل املدينة 
عليه  ال�شادق  بعد  الذي  المام  من  لي�شتطلع 
املنية  منه  ودنت  الر�شول  تاأخر  وعندما  ال�شام 
و�شع القراآن على �شدره وقال هذا اإمامي لأنه مل 

يعلم من هو المام .
فما الغاية من ذكر الئمة ومل يعلم بهم املقربون 
وكيف تكون ق�شية ا�شماء الئمة م�شهورة ومعروفة 
ول يعلم بها املقربون مع اإننا ن�شهد لهم بالف�شل 

ويوجد ع�شرات من قبيل هذا ال�شيء!

هل حديُث اأ�شماء الأئمة عليهم 
ال�شام متواتر؟
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اأ�شماء  فيها  املذكور  الروايات  اأن  ندعي  ل  نحن 
تعرف  النا�س  عامة  اأن  مبعنى  م�شهورة  الأئمة 
تلك الروايات بحيث لو �شاأل ف ذلك الزمان من 
هو الإمام بعد الإمام احلايل لقيل له فان فمن 
يعلمون  ل  ال�شيعة  بع�س  هناك  يكون  اأن  املمكن 
لذلك  ي�شهد  والذي  احلايل  الإمام  بعد  بالإمام 
الاحق،  الإمام  ال�شيعة عن  الكثرية من  الأ�شئلة 
الرواية غري  اأن  ال�شهرة هذه ل تعني  ولكن عدم 
م�شهورة عند املحدثني والناقلني للرواية، ولذلك 
نحن ن�شتبعد عدم معرفة زرارة اأو اأبي ب�شري بتلك 

الروايات، ولكن لرفع ذلك الإ�شكال نقول:
1- اإن اأبا ب�شري الثقة كان يعلم بذلك اإذ اأن هناك 
باأبي ب�شري والذي ورد  الرجال يكنون  اأربعة من 
فيه اأنه توقف هو غري اأولئك الثقات  ، فاأبو ب�شري 
املرادي هو الذي ورد فيه املدح من الإمام ووثقه 
اهلل  عبد  وهم  ثاثة  ف  واختلفوا  الرجال  علماء 
ويو�شف  القا�شم  بن  ويحيى  الأ�شدي  حممد  بن 
بن احلارث ، ويحيى هو الذي اأتهم بالوقف واأتهم 
النجا�شي  رد  قد  اإنه  ثم   ، برتياً  بكونه  يو�شف 
لأن  وذلك  واقفياً  يحيى  كون  حتى  والطو�شي 
الكاظم  ووفاة  وخم�شني  مائة  �شنة  كانت  وفاته 

�شنة ثاثة وثمانني ومائة.
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2- قد �شعف ال�شيد اخلوئي بع�س الروايات التي 
)ذكرت و�شع زرارة للقراآن على �شدره( وقال عنها 
اأنها �شعيفة بعلي بن حديد واأخرى اأي�شاً �شعيفة 
من جهة جهالة اإبراهيم املوؤمن وعمة زرارة. وقال 
ال�شيد اخلوئي اأي�شاً: اأ�شف اإىل ما ذكرناه اأنه لو 
خرب  ليتعرف  اهلل  عبيد  ابن  بعث  زرارة  اأن  �شح 
الإمام بعد ال�شادق )عليه ال�شام( فهو ل يدل على 
اأنه مل يكن عارفاً باإمامة الكاظم )عليه ال�شام( 
الهمداين  اإبراهيم  عن  ال�شدوق  رواه  ملا  وذلك 
قال قلت للر�شا )عليه ال�شام( يا بن ر�شول اهلل 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اخربين عن زرارة هل 
اأبيك فقال )عليه ال�شام(: نعم،  كان يعرف حق 
فقلت له فلَم يبعث ابنه عبيداً ليتعرف اخلرب اإىل 
من اأو�شى ال�شادق جعفر بن حممد )عليه ال�شام( 
فقال: ،فقال: اإن زرارة ما كان يعرف اأمر اأبي )عليه 
ليتعرف  ابنه  بعث  واإمنا  عليه  اأبيه  ون�س  ال�شام( 
من اأبي هل يجوز له اأن يرفع التقية ف اإظهار اأمره 
باإظهار  عنه طولب  اأبطاأ  ملا  واأنه  عليه؟  اأبيه  ون�س 
قوله ف اأبي )عليه ال�شام( فلم يحب اأن يقدم على 
ذلك دون اأمره فرفع امل�شحف وقال: اللهم اإن اإمامي 
بن  جعفر  ولد  من  اإمامته  امل�شحف  هذا  اثبت  من 

حممد )عليه ال�شام(.
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الأعتقادية  الأ�شول  اأن  �شابقاً  ذكرنا  قد   -3
اأحد  الذي  بالقطع  اإل  تثبت  ل  عندنا  الرئي�شة 
اأ�شحاب  اأن  ترى  فلذا  الروايات  تواتر  اأق�شامه 
واإمنا  اإليهم،  وا�شلة  بروايات  يكتفون  ل  الأئمة 
ي�شلوا  حتى  للن�س  اأُخرى  طرق  اإيجاد  يحاولون 
القطع، فهناك فرق بني رواية ت�شلك  اإىل درجة 
الظن  اإل  تفيد  ل  والتي  طويل  �شند  طريق  عن 
الإمام احلا�شر  اأن ت�شلك عن طريق نف�س  وبني 
والذي  القطعي  العلم  ال�شائل  عند  يولد  الذي 
يبدو وا�شحاً وموؤكداً اأكرث حتى من الروايات لو 

كانت متواترة.
كما ان الرواية امل�شهورة عن اخلليفة العبا�شي ابي 
جعفر الدوانيقي الذي امر واليه على املدينة ان 
يقتل من يو�شي اليه ال�شادق عليه ال�شام ، وهذا 
يعني انه ل يعلم من هو الإمام ، وف نف�س احلدث 
كان هنالك من ي�شاأل عن الإمام بعد ال�شادق عليه 
بع�س  عليه  ودلهم  يجهل  عما  لي�شاأله  ال�شام 
خوا�س المام ال�شادق عليه ال�شام عندما دلوهم 

على الإمام الكاظم عليه ال�شام .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثاين والع�شرون

يعترب كتاب �شليم من اأوائل الكتب التي و�شلت الينا 
من القرن الأول الهجري، اإذ اإن وفاة موؤلفه �شليم 

بن قي�س الهايل كانت بحدود �شنة )76 - 80(ه�.
ونقل �شليم كتابه قراءة ومناولة اىل اأبان بن اأبي 
عيا�س، ومنه قراءة ومناولة اىل اأحد كبار ال�شيعة 

ف الب�شرة عمر بن اذينة .
ثم و�شل بعد هذين اىل عدة اأ�شخا�س متعا�شرين 
عي�شى،  بن  وحماد  عمري،  اأبي  ابن   : هم  تقريباً، 
ابن  من  اأخذوه   ، وغريهم  عي�شى،  بن  وعثمان 

اذينة اأو منه ومن اأبان على اخلاف ال�شابق .
طرق الكتاب ون�شخه : �

و�شل الكتاب اأو رواياته اإلينا بطرق كثرية، �شواء 
ذكره  ما  اأو  اخلطية  ن�شخه  اأول  ف  موجود  ما 
طرق  الكتاب)راجع  كل  اىل  طرقه  من  البع�س 
ال�شيخ النعماين )حديث رقم 3(، وطريق ال�شيخ 
احلديث  عند  اإليه  ال�شارة  و�شتاأتي  النجا�شي، 
ال�شيخ  قريباً، وطريق  العاملي  احلر  اإجازات  عن 

رد ال�شبهات حول كتاب
 �شليم بن قي�س الهايل 
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اإىل  طرقه  اأو  وغريها(،  الفهر�شت،  ف  الطو�شي 
توحي  التي  غريه  اأو  اأبان  بتو�شط  �شليم  روايات 
ذلك  ف  الكتاب)راجع  اأ�شل  من  ماأخوذة  باأنها 
م�شتوعبة  )درا�شة  �شليم  كتاب  من  الأول  اجلزء 
الف�شل  واملوؤلف(،  الكتاب  حول  �شامل  وتقيق 
الثامن واخلام�س، وكذا اجلزء الثالث من الكتاب، 
)ق�شم التخريجات (، هذا اإ�شافة اىل الإ�شارة اىل 
اخلا�شة  علماء  قبل  من  عنه  الرواية  اأو  الكتاب 

وبع�س العامة واإنه كان معروفاً م�شهوراً لديهم.
فتنتهي  اخلطية  ن�شخه  من  اإلينا  و�شل  ما  واأما 
اىل ثاثة اأ�شخا�س هم ابن اأبي عمري، وحماد بن 
عي�شى بطريق ال�شيخ الطو�شي )ت 460 ه�(، ومعمر 

بن را�شد الب�شري بطريق حممد بن �شبيح :
ال�شيخ  بطريق  املروية  الن�شخة  و�شلت  وقد 
الطو�شي )وهي الن�شخة املعتمدة بتحقيق الكتاب، 
النجف  ف  الأوىل  الطبعة  عليها  املطبوعة  وكذا 
الأ�شرف، وتوجد ف مكتبة اآية اهلل احلكيم العامة 
بالنجف ال�شرف، املجموعة رقم 316( اىل ال�شيخ 
ونقل  ه�)9(،   1087 �شنة  ومتلكها  العاملي  احلر 
اخرى  وموا�شع   ، الهداة،  اثبات  كتابه  ف  منها 
كثرية ف كتابه املذكور)اثبات الهداة 1: 204، 408، 

657 و 2: 184 و3: 575(.
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وذكر ف مقدمة اثبات الهداة ف الفائدة التا�شعة، 
الكتب  رواية  اإىل  طرقاً  لنا  اأن  اإعلم   : ن�شه  ما 
قد  جمعناها،  التي  والأحاديث  عنها،  نقلنا  التي 
ذكرنا بع�شها ف كتاب تف�شيل و�شائل ال�شيعة اىل 
ال�شريعة، وغريه، ول حاجة اىل  تقيق م�شائل 
ذكرها هنا; لأن هذه الكتب - اأقول : ومنها كتاب 
�شليم طبعاً - متواترة وقد اإبتداأنا با�شم من نقلنا 
عليها  دللناه  فقد  الطرق  اأراد  ومن  كتابه،  من 

فلريجع اإليها.
والتي  لديه  املعتمدة  الكتب  هذه  اإن  يفهم  ومنه 
�شحيحة،  ن�شخة  منها  اإليه  و�شلت  عنها،  نقل 
ومل يثبت �شعفها اأو �شعف موؤلفها بل ثبت عنده 

عك�شه، واإنها معتمدة .
ثم ذكر ف الفائدة اخلام�شة طرقه اىل هذه الكتب، 
وقال : ف بيان بع�س الطرق التي نروي بها الكتب 
عن   - عرف  كما  �شليم  كتاب  ومنها   - املذكورة 
موؤلفيها، واإمنا ذكرنا ذلك تيمناً وتربكاً باإت�شال 
ل  ال�شام(،  )عليهم  الع�شمة  باأ�شحاب  ال�شل�شلة 
وقيام  الكتب،  تلك  لتواتر  عليه،  العمل  لتوقف 
القرائن على �شحتها، وثبوتها، كما ياأتي اإن �شاء 
اهلل)ذكر القرائن; ف الفائدة ال�شاد�شة من خامتة 
 ،241  :  30 الثامنة  والفائدة   ،191  :  30 الو�شائل 
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والفائدة التا�شعة 30 : 249(.
الثاين  ال�شهيد  اىل  طريقاً   18 بحدود  اأورد  ثم 
اىل  بطريقه  ومنه  العاملي،  علي  بن  الدين  زين 
اأخربنا   : قال  النجا�شي،  اىل  بطريقه  العامة 
بن  حممد  ثنا  حدَّ  : قال  القمي،  اأحمد  بن  علي 
اأبي  بن  ثنا حممد  : حدَّ قال  الوليد،  بن  احل�شن 
القا�شم، ما جيلويه، عن حممد بن علي ال�شريف، 
عن حماد بن عي�شى وعثمان بن عي�شى، قال حماد 
بن عي�شى: وحدثناه اإبراهيم بن عمر اليماين عن 

�شليم بن قي�س بالكتاب.
فممن اأورد رواياته :

الف�شل بن �شاذان )ت - 260 ه�( ف اإثبات الرجعة، 
كما عن خمت�شر اإثبات الرجعة، والثقفي )ت 283 
احل�شن  بن  حممد  جعفر  واأبو  الغارات،  ف  ه�( 
ال�شفار )ت 290 ه�( ف ب�شائر الدرجات، والعيا�شي 

)ت بحدود 320 ه�( ف تف�شريه، ، والكليني 
)ت 329 ه�( ف الكاف، وابن جرير الطربي الإمامي 
)القرن الرابع( ف امل�شرت�شد، وال�شدوق )ت 381 
واخل�شال  الدين  واإكمال  الأخبار  معاين  ف  ه�( 
الر�شا  اأخبار  وعيون  ال�شرايع  وعلل  والأعتقادات 

A ومن ل يح�شره الفقيه، وال�شيخ املفيد 
والإخت�شا�س  الإعتقاد  ت�شحيح  ف  ه�(   413 )ت 
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املن�شوب اإليه)25(، واملرت�شى )ت 436 ه�( ف ال�شاف، 
والكراجكي )ت 449 ه�( ف ال�شتن�شار، والطو�شي 
واحل�شكاين  والغيبة،  التهذيب  ف  ه�(   460 )ت 
التنزيل،  �شواهد  ف  اخلام�س(  القرن  )اأواخر 
املناقب، وغريه  ه�( ف   588 )ت  اآ�شوب  �شهر  وابن 
ف  للروايات  النقل  ات�شل  ثم  ال�شاد�س،  القرن  ف 
اىل  والعا�شر  والتا�شع  والثامن  ال�شابع  القرن 
ثم  والبحراين،  العاملي  واحلر  املجل�شي  ع�شر 
الن�شخة املطبوعة  اإلينا، وهي روايات موجودة ف 

الآن.
ذكر وجود  اإىل هذا من كرثة من  ان�شم  ما  فمع 
الكتاب اأو اطاعه عليه، ي�شبح لدينا اإطمئنان باأن 
الكتاب - ا�شل �شليم - اىل عمر بن اذينة مقطوع 
اأبان عن �شليم - لو  به، وينفرد الطريق منه عن 
غري  �شليم  عن  يروه  مل  الكتاب  واإن  ذلك  �شلمنا 
ف  كما  افَخر  طرق  بوجود  قال  من  مقابل  اأبان، 

بع�س الأ�شانيد - .
 A وال�شادق A فتاأتي �شهادتا الإمامني الباقر
لرتفع درجة الطمئنان وت�شيف وثاقة اىل وثاقة، 
اذينة  ابن  نقل  على  مقدمتان  الأقل  على  هما  اإذ 
الواردين  للحديثني  بالن�شبة  �شليم  عن  اأبان  عن 
ب�شاأنهما، وموؤيدتان وكا�شفتان عن �شدق حمتواه 
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بالن�شبة اىل كل الكتاب .
ال�شيخ  اأوردها   ;A الباقر  الإمام  ف�شهادة 
اأحمد  الطو�شي )ت 460 ه�( ف الغيبة : واأخربنا 
اأبي الزبري القر�شي عن علي بن  بن عبدون، عن 
بن  اهلل  عبد  بن  حممد  عن  ف�شال،  بن  احل�شن 
زرارة، عمن رواه، عن عمر بن �شمر عن جابر، عن 
اأبي جعفر A، قال : هذه و�شية اأمري املوؤمنني 
�شليم  كتاب  ن�شخة  A، وهي  )A اىل احل�شن 
عليه،  وقراأها  اأبان  اىل  دفعها  الهايل  قي�س  بن 
 ،A احل�شني  بن  علي  على  :وقراأتها  اأبان  قال 

فقال : �شدق �شليم )رحمه اهلل( .
 A املوؤمنني  اأمري  و�شية  ف�شهدت   : �شليم  قال 
على  واأ�شهد   ،A احل�شن  ابنه  اىل  اأو�شى  حني 
ولده  وجميع  وحممداً   A احل�شني  و�شيته 
ف   ،157 ح   194  : الخ)الغيبة   ... �شيعته  وروؤ�شاء 
اإبطال قول ال�شبئية ف انَّ اأمري املوؤمنني A حي 
 : البحار 42  باق، وعنه املجل�شي )ت 1111 ه�( ف 

212 ح 12(.
واأورد ف التهذيب : عنه )اأبي احل�شني بن �شعيد(، 
عن حماد بن عي�شى - وهو اأحد رواة كتاب �شليم، 
جعفر  اأبي  عن  جابر،  عن  �شمر،  بن  عمرو  عن 
A، واإبراهيم بن عمر، عن اأبان رفعه اىل �شليم 
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 : �شليم  قال  عنه(،  اهلل  الهايل)ر�شي  قي�س  بن 
�شهدت و�شية اأمري املوؤمنني A... الخ، وزاد فيه 
اإبراهيم بن عمر، قال : قال اأبان قراأتها على علي 
بن احل�شني A، فقال علي بن احل�شني : �شدق 

�شليم)التهذيب 9 : 176 ح 714( .
والو�شية  بع�شاً،  بع�شها  يدعم  الأ�شانيد  وهذه 
�شليم)كتاب  كتاب  ن�شخ  بع�س  ف  بعينها  موجودة 
وجد  ما   : الثاين  الق�شم   ،69 ح   924  :  2 �شليم 
التي قال عنها  ن�شخة اخرى(  �شليم ف  من كتاب 
حمقق الكتاب ال�شيخ حممد باقر الن�شاري اإنها 

اأكمل واأمت الن�شخ .
اأوردها  فقد   ;A ال�شادق  المام  �شهادة  اأما 
اإثبات الرجعة،  الف�شل بن �شاذان )ت 260 ه�( ف 
ثنا حممد بن اإ�شماعيل بن بزيع)ر�شي  قال : حدَّ
 : قال  عي�شى،  بن  حماد  ثنا  حدَّ  : قال  عنه(،  اهلل 
ثنا  حدَّ  : قال  اليماين،  عمر  بن  اإبراهيم  ثنا  حدَّ
ثنا �شليم بن قي�س  اأبي عيا�س، قال : حدَّ اأبان بن 
الهايل، قال : قلت لأمري املوؤمنني : ...، واأعرف 

قبائلهم)كتاب �شليم 2 : 62 ح 10(.
قال اأحمد بن اإ�شماعيل : ثم قال حماد بن عي�شى: 
اأبي عبد اهلل  قد ذكرت هذا احلديث عند مولي 
يل  روى  فقد  �شليم،  �شدق   : وقال  فبكى،   ،A
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 ،Aاأبيه علي بن احل�شني اأبي عن  هذا احلديث 
عن اأبيه احل�شني بن عليA، قال : �شمعت هذا 
احلديث من اأمري املوؤمنني A، حني �شاأله �شليم 
بن  للف�شل  الرجعة  اإثبات  قي�س)خمت�شر  بن 

�شاذان : 18 ح 1(.
ول ي�شكل بحماد هذا; باأنه كان واقعاً ف �شند كتاب 
الكتاب،  برواية  ينفرد  مل  اإنه  ذكرنا  لأنا  �شليم!! 
اأو  اذينة  ابن  عن  رووه  غريه  �شبعة  تابعه  واإمنا 
فلم  ال�شابق،  �شليم على اخلاف  اأو عن  اأبان  عن 

ينح�شر طريقه بحماد .
فحماد عر�س هذه الرواية املوجودة ف كتاب �شليم 
على الإمام ال�شادق A ليحكم توثيقها وتوثيق 
�شند  ف  اإ�شمه  ورد  قد  اإذ  اي�شاً،  �شليم  كتاب  كل 
 ،A الباقر  الإمام  على  الخرى  الرواية  عر�س 
بعدة  رواياته  يوثق  الذي  مثله  فان  عرفَت،  كما 
طرق، منها العر�س على الإمام، من البعيد جداً 
اأن ل يعر�س كل روايات الكتاب على الإمامني اأو 

اأحدهما  ليوثقه .
 A هذا اأول، وثانياً ل يخفى ما ف كام الإمام
حلماد من تقرير لأبان و�شليم الواردين ف ال�شند 

ب�شحة رواية �شليم وتوثيق نقل اأبان .
�شليم بن قي�س الهايل :
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�شليم موجودين ف  الك�شي حديثني ف مدح  نقل 
اأ�شل كتاب �شليم، الأول ف مفتتح الكتاب، وهو عن 
�شليم  كتاب  قراأه  اأنه  قوله  اأبان ف  اذينة عن  ابن 
المام وقول   ،A العابدين  زين  المام  على 
A: �شدق �شليم)رحمه اهلل( هذا حديث نعرفه 
اأي�شاً،  اأبان  العا�شر منه وعن  والآخر ف احلديث 
عندما حدث الإمام الباقرA بعد موت علي بن 
ف   A املوؤمنني  اأمري  بحديث   ،A احل�شني 
واملوجود   ،اهلل ر�شول  حديث  اختاف  �شبب 
ف كتاب �شليم، فقال الباقرA: �شدق �شليم،... 
)احلديث() اختيار معرفة الرجال : 104 )167((، 
نف�شه،  �شليم  كتاب  اأ�شانيد  من  ال�شندان  وهذان 
دون  من  الروايتني  بنقله  الك�شي  من  والظاهر 
التعليق عليهما، وكذا فعل ال�شيخ الطو�شي، قبول 

املدح ف �شليم، والقطع بن�شبة الكتاب اليه .
وروي ف كتاب الخت�شا�س املن�شوب لل�شيخ املفيد 
اأ�شحابنا)اأنظر  قدماء  لأحد  وهو  ه�(   413 )ت 
مبنا�شبة  العاملي  )املوؤمتر  والر�شائل  املقالت 
الذكرى الألفية لوفاة ال�شيخ املفيد(، )9(، املقالة 
الرابعة( عن : حممد بن احل�شني، عن حممد بن 
جعفر، عن اأحمد بن اأبي عبد اهلل، قال : قال علي 
الذين   A اأ�شحاب اأمري املوؤمنني بن احلكم : 
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اجلنة،  على  اف�شارطكم  فاأنا  ت�شّرطوا   : لهم  قال 
نبينا  اإن  ف�شة،  ول  ذهب  على  اف�شارطكم  ول�شت 
ت�شّرطوا فاإين   :  فيما م�شى، قال لأ�شحابه 
�شلمان   : هم  اجلنة،  على  اإّل  اف�شارطكم  ل�شت 
اأبو  اخلمي�س  �شرطة  من  وكان   ،... الفار�شي، 
الر�شي عبد اهلل بن يحيى احل�شرمي، �شليم بن 

قي�س الهايل، ....
الوىل  الطبقة  ف  ه�(،   450 )ت  النجا�شي  وذكره 
من �شلفنا ال�شالح، وذكر �شنده اىل كتابه) رجال 

النجا�شي: 8 )4(، الطبقة الوىل(
له  وجه  ل  كامهم  كان  واإن   - ال�شنة  اأهل  اأما 
هنا، لأن الكام ف رجال ال�شيعة، واحلجة واقعة 
ملا  بذكره  با�س  ل  ولكن  رجالهم،  بكام  عليهم 
فيه �، فقد خّل�س كامهم الذهبي )ت 748 ه�( ف 
واأبرزهم  ي�شعفه،  واأورد كام عدد ممن  ميزانه، 
حياء  ل  بع�شها  كلمات  اأبان  ف  قال  الذي  �شعبة، 
فيها: منها اإن اأبان يكذب، اأو اإنه يقدح فيه بالظن، 
واإن  املنامات،  ببع�س  ت�شعيفه  الذهبي  اأورد  وكذا 
مناكري)ميزان  روايات  عدة  عنه  نقل  عدي  ابن 

العتدال 1 : 124، حرف الألف، رقم )15((.
ولكنه نقل اأي�شاً ف نف�س املو�شع ما يرد ذلك; من 
اأن اأبان كان معروفاً باخلري، واإن ابن عدي قال : 
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اأرجو اأنه ل يتعمد الكذب، 
املناكري، فهي مناكري  ابن عدي من  اأما ما ذكره 
�شتقتل  الأمة  اإن  رواية  منها  اعتقاده،  ح�شب 
  النبي  اأرى  جربائيل  واإن   ،  A احل�شني 

. A الرتبة التي يقتل بها احل�شني
اإن الآخرين غري �شعبة كانوا ي�شعون  اأي�شاً  ونقل 
مما  ذلك،  على  ي�شر  وهو  اأبان،  عن  يكف  اأن  ف 
ف  ل�شعبه  �شخ�شية  خا�شة  غاية  بوجود  يوحي 
قدحه لأبان، ولكنه مع زعمه اإنه يكذب، روى عنه، 
كما  زنى،  اأو  احلمار  بول  �شرب  تعبريه  ح�شب  اأو 
املنامات  وحال  �شيئاً،  احلق  عن  يغني  ل  ظنه  اإن 
كما ترى . و�شفيان مل يقدح ف �شخ�شه كما فعل 
�شعبة، واإمنا قال : كان ن�شياً للحديث، وهذا يرد 

على ما قاله �شعبة فيه)65(.
عن  التهذيب  ف  ه�(   852 )ت  حجر  ابن  ونقل 
الفا�س; اإنه مرتوك احلديث، وهو رجل �شالح، 
واإن �شعبة �شيء الراأي فيه، واأن اأحمد قال : كان 
له هوى، ومنكر احلديث، واأن اأبا حامت، قال : كان 
اأبا  واأن  احلفظ،  ب�شوء  بلي  ولكن  �شاحلاً،  رجًا 

زرعة، قال : ل يتعمد الكذب .
وقال ابن حبان : كان من العباد، ونقل بع�س ما 

مر من كام الذهبي اأي�شاً.
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رجل  قولهم  ف  ولكن  بع�شها،  على  اأجبنا  وقد 
�شالح، ومن العباد، واأنه ل يتعمد الكذب، ما يرد 

قول القادحني وامل�شعفني له بالأخ�س �شعبة .
اإنهم  على  فيدل  هوى،  له  كان  اأحمد  قول  اأما 
�شعفوه لت�شيعه، كما �شياأتي ف كام رجايل ال�شيعة 
- املتاأخرين �، واإنهم اتهموه ب�شوء احلفظ لريدوا 
اأعامنا، فقد  املتاأخرين من  واأما كلمات  روايته. 
اأ�شل  راأيت  اإين   : قال ال�شرتابادي )ت 1028 ه�( 

ت�شعيفه من املخالفني، من حيث الت�شيع.
بت�شعيفه  اجلزم   : ه�(   1351 )ت  املامقاين  وقال 
م�شكل بعد ت�شليم مثل �شليم بن قي�س كتابه اإليه، 
بن  �شليم  حال  لحظ  ومن  اأخي،  بابن  وخطابه 
قي�س مال اىل كون الرجل مت�شيعاً ممدوحاً، واإن 
ن�شبة و�شع الكتاب اإليه ل اأ�شل لها، واإذا اأن�شم اىل 
راأيت  اإين   : املنتهى  اأبي علي ف  ال�شيخ  ذلك قول 
الت�شيع،  حيث  من  املخالفني  من  ت�شعيفه  اأ�شل 
تقوى ذلك، والعلم عند اهلل تعاىل، بل بعد اإثبات 
وثاقة �شليم كما ياأتي ان�شاء اهلل، تثبت وثاقة اأبان 

هذا بت�شليمه الكتاب املذكور اليه.
وقال ال�شيد الأبطحي : ل يبعد كون قوله )اأي ال�شيخ 
تابعي �شعيف،   :  A الباقر  اأ�شحاب  الطو�شي( ف 
م�شحف تابعي �شغري، كما يظهر من العامة، مدعياً 
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اإنه لي�س من كبار التابعني، ويظهر ممن �شعفه من 
العباد، فلعل  اأبي عيا�س كان من  اأبان بن  اإن  العامة 

الت�شعيف كان من جهة املذهب ...
يوجب  فا  لأبان،  العامة  ت�شعيف  اأما   : قال  ثم 
ا�شتب�شر،  ثم  عامياً  اأبان  كان  ما  بعد  فيه،  وهناً 
فقد ي�شعف مثله مبا ل ي�شعف به �شائر ال�شيعة، 
وهو  �شليم،  اليه  جلاأ  الذي  هو  اأبان  اإن  و�شيما 
اأكرث  وكاأن  حلديثه،  والنا�شر  لكتابه  الراوي 
فقد  �شعبة،  على  عول  لأبان  العامة  ت�شعيفات 
...، - ثم ذكر  اأبان وتبعه غريه  الوقيعة ف  اأكرث 
بع�س ما قاله �شعبة - وقال : وملخ�س ما قالوا 

عن �شعبة وغريه ف ت�شعيفه امور :
اإحدها : منامات ذكروها ...، وثانيها : رواية اأبان 
عن اأن�س بن مالك، وثالثها : رواية املناكري، وعد 
منها روايات ف ف�شل اأهل البيت )عليه ال�شام(، 
واإن �شئت فاحظ ميزان العتدال وغريه، والأمر 
ف ذلك كله وا�شح، وهل اإّل العناد؟. ونقل ال�شيد 
اخلوئي)قد�س �شره( اأقوال املتقدمني بعينها ومل 
يزد عليها. وهذا جل ما ذكر ف اأبان، وقد عرفت 
حاله  وعرفت  الغ�شائري،  ابن  له  امل�شعف  اإن 
ال�شيخ  من  .ويظهر  كتابه  وحال  الت�شعيف  ف 
اعتمدوا  اإنهم  داود;  وابن  والعامة  الطو�شي 
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بعد;  على  اأو  الغ�شائري  ابن  على  ت�شعيفه  ف 
العامة  وت�شعيفات   . العامة  من  اأخذه  ال�شيخ  ان 
هنا  لها  مورد  ل  اإنها  مع   - عليها  اجلواب  قدمر 

كما اأ�شرنا �شابقاً - .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الثالث والع�شرون

القراآن  ال�شام( ف  املهدي )عليه  الإمام  اإن حياة 
تثبت  التي  القراآنية  الآيات  اإىل  بالرجوع  تثبت 
وجوب الإمام ف كل ع�شر، فاإثبات وجوب الإمامة 
ذلك ميتد حتى  فاإن  وقت،  دون  وقت  يعني ف  ل 
اإىل ع�شرنا الذي نحتاج فيه الإمام لنف�س الغر�س 

الذي نثبته ف كل ع�شر.
اأوًل: عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�شام( قال : قلت 
له )) اإمنا اأنت منذر ولكل قوم هاد (( فقال )عليه 
ال�شام(: )ر�شول اهلل املنذر وعلي )عليه ال�شام( 
الهادي، يا اأبا حمّمد فهل منا هاد اليوم ؟( قلت: 
بعد هاد  زال فيكم هاد من  ما  بلى جعلت فداك، 
اأبا  يا  اهلل  )رحمك   : فقال  اإليك،  رفعت  حتى 
حمّمد، ولو كانت اإذا نزلت اآية على رجل ثم مات 
حي  ولكنه  الكتاب،  مات  الآية  ماتت  الرجل  ذلك 

يجري فيمن بقي كما جرى فيمن م�شى(.
قيام  اإىل  م�شتمرة  الآية  هذه  اأن  على  يدّل  مما 
البيت  اأهل  اأئمة  من  هاد  ع�شر  كل  ففي  ال�شاعة 

ما هو دليل حياة المام املنتظر )عجل 
اهلل فرجه ال�شريف( من القراآن؟
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)عليه  املهدي  الإمام  ومنهم  ال�شام(  )عليهم 
اإذ ل يخلو  بعده،  ال�شام( حتى ع�شرنا هذا وما 

زمان عن اإمام هاد.
القول  لهم  و�شلنا  ولقد   (( تعاىل:  قوله  ثانياً: 
تبليغهم  اأي  القول  واإي�شال   .)) يتذكرون  لعلهم 
الإمام،  اإّل  بها  باآيات اهلل واأحكامه وهذه ل يقوم 
وف زماننا هو الإمام املهدي )عليه ال�شام( فابد 

من وجوده، ليتم م�شداق هذه الآية .
ولقد   (( قوله:  ف  ال�شام(  )عليه  ال�شادق  فعن 

و�شلنا لهم القول (( قال : )اإمام بعد اإمام(.
الأر�س  ف  جاعل  اإين   ((  : تعاىل  قوله  ثالثاً: 
اأم  زمان  دون  لزمان  الآية  هذه  فهل   .)) خليفة 
هي مت�شلة اإىل اأن تقوم ال�شاعة، فمن هو خليفة 
اهلل ف الأر�س ف زماننا هذا ؟ لبد اأن يكون ذلك 
اخلليفة هو الإمام، والإمام اليوم هو الإمام املهدي 

)عليه ال�شام( فهو حٌي مبقت�شى هذه الآية.
رابعاً: قوله تعاىل: )) يريدون ليطفوؤوا نور اهلل 
 )) الكافرون  ولوكره  نوره  متم  واهلل  باأفواههم 
)ال�شف:8(. فاإمتام النور بالتبليغ اإىل اهلل تعاىل، 
يتم  الذي  هو  فمن   . زمان  دون  لزمان  هذا  فهل 
نور اهلل ف هذا الزمان ؟ اإنه الإمام املهدي )عليه 

ال�شام( الذي يعي�س ف زماننا هذا.
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خام�شاً: قوله تعاىل: )) اإنا اأنزلناه ف ليلة القدر 
وما اأدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من األف 

�شهر تنزل املائكة والروح فيها... (( .
ر�شول  حياة  ف  كانت  القدر  ليلة  اأن  هل  فنقول: 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( اأم حتى من بعده؟ فاإذا 
كانت ليلة القدر م�شتمرة وتنزل املائكة والروح 
فيها ف كل عام، فعلى من تنزل ف زماننا هذا ؟ 
لبد من نزولها على خليفة ر�شول اهلل وهو الإمام 

املع�شوم الذي هو اإمامنا املهدي )عليه ال�شام(.
�شاد�شاً: قوله تعاىل : )) ينزل املائكة والروح من 

اأمره على من ي�شاء من عباده ... (( )النحل:2(.
عن الباقر )عليه ال�شام( اإنه �شئل عن هذه الآية، 
فقال : )جربئيل الذي ينزل على الأنبياء، والروح 
يكون معهم ومع الأو�شياء ل يفارقهم وي�شددهم 
من عند اهلل( )ب�شائر الدرجات : 483 ح 1، وتف�شري 

كنز الدقائق 178:7(.
األي�س  اهلل،  عباد  من  الروح  تتنزل  من  فعلى 
املهدي  الإمام  هو  والذي  املع�شوم  الإمام  هو 
)عليه ال�شام( ف زماننا هذا، فهو حي بدليل 

هذه الآية.
�شابعاً: قوله تعاىل : )) اإنا اأنزلناه ف ليلة مباركة 
اإنا كّنا منذرين فيها يفرق كل اأمر حكيم اأمراً من 
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عندنا اإنا كّنا مر�شلني (( )الدخان:3-5((. والليلة 
هذه هي ليلة القدر، وياأتي نف�س ما ذكرناه ف ليلة 
املهدي  الإمام  فاإن  الآية  هذه  فبمقت�شى  القدر، 
)عليه ال�شام( حي. هذا ما اأمكننا ذكره من اآيات 

تثبت حياة الإمام املهدي )عليه ال�شام(.
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اجب  اجب  

ال�شوؤال الرابع  والع�شرون

كام  وحمدثيهم  ال�شيعة  علماء  بني  ا�شتهر  لقد 
 حيث قال: )اإن هذا المر ميلكه  ر�شول اهلل 
اثنا ع�شر اإماماً من ولد علي وفاطمة، ما مّنا ال 
�س217(.  ج27  النوار  )بحار  مقتول(  اأو  م�شموم 
البيت  اأهل  اأئمة  اأحد  A هو  املهدي  الإمام  وان 
فانه يرتك   وخامتهم، في�شمله هذا احلديث، 
احلياة الدنيا ب�شبب القتل اأو ال�شم. اأما القتل، فلم 
� �شيئا يدل على  � عندنا  جند ف امل�شادر املوجودة 
ذلك �شوى ما ذكره اليزدي ف كتابه )الزام النا�شب 
�س190/ من الطبعة الوىل( بدون ذكر امل�شدر، 
قال: )... ومّما ينفي اعتقاده: رجعة حممد واأهل 
بيته... � اىل ان يقول � فاذا متت ال�شبعون �شنة، اأتى 
� ا�شمها  احلجة املوت فتقتله امراأة من بني متيم 
�شعيدة، ولها حلية كلحية الرجال، بجاون �شخر 
فاذا  الطريق،  ف  متجاوز  وهو   ، �شطح  فوق  من 

الفرج  له  اهلل  عجل  املنتظر  المام  هل 
ميوت مقتول او م�شموم ؟ واذا كان ذلك 
يدفن  ؟ومن  الفعلة  تلك  يرتكب  فمن 

المام املنتظر عجل اهلل له الفرج ؟
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... وما ذكرنا   A مات توىّل جتهيزه احل�شني 
هنا ملتقط من روايات الأئمة الأطهار...(.

بد�س  ت�شريحاً  الأحاديث  فلم جند ف  ال�شم،  اأما 
.A ال�شم اإىل المام املهدي

وحول دفنه )عجل اهلل فرجه ال�شريف(، فالمام 
اهلل  )عجل  املهدي  المام  يدفن   A احل�شني 

فرجه ال�شريف(،
حيث �شئل المام ال�شادق A عن الرجعة... اأحٌق 
هي؟ فقال: نعم. ف�شئل من اأول من يخرج؟ قال 
القائم. )منتخب  اأثر  على  يخرج  احل�شني   :A
النوار امل�شيئة للفقيه ال�شيد علي بن عبد الكرمي 
الهجري، بحار  التا�شع  القرن  � من علماء  النيلي 

النوار ج53 �س103(.
احل�شني  ويقبل   ...(  :A ال�شادق  المام  قال 
عليه ال�شام فيدفع اليه القائم A اخلامت )لعل 
املق�شود من اخلامت هنا : هو خامت النبي �شليمان، 
احل�شني  فيكون  النبياء(،  مواريث  من  باعتبار 
الذي يلي غ�شله وكفنه وحنوطه، ويواريه ف  هو 

حفرته )بحار النوار ج53، �س103((.
تاأويل قوله تعاىل:  � ف   A ال�شادق  المام  قال 
)ال�شراء:6(:   )) َعلَيهم  َة  الَكرَّ َلكم  َرَددَنا  ثمَّ   ((
)... خروج احل�شني ف �شبعني من اأ�شحابه، عليهم 
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هذا  اإّن  النا�س:  اىل  يوؤدون  املذهّبة...  البي�س 
فيه...  املوؤمنون  ي�شك  ل  حتى  خرج  قد  احل�شني 
واحلجة القائم بني اأظهرهم، فاذا ا�شتقرت املعرفة 
ف قلوب املوؤمنني اأنه احل�شني، جاء احلجة املوت، 
الذي يغ�شله ويكفنه ويحنطه ويلحده ف  فيكون 
حفرته: احل�شني بن علي، ول يلي اأمر الو�شي اإّل 
البحراين ج6  لل�شيد  الربهان  الو�شي(. )تف�شري 

�س51، الكاف 8: 250/206(.
وهنا لرب �شائل ي�شال: هل المام احل�شني �شيموت 
�شي�شلي  ومن  رجوعه  بعد  م�شموما  او  مقتول 

عليه ويدفنه؟
لاأئمة  �شاملة  لعلها  عامة  روايات  هناك 
املع�شومني  ان من مات من املوؤمنني ف الدنيا 
املوت  �شيذوق  هنا  يقتل  ومن  الرجعة  ف  �شيقتل 
  املع�شومني  والئمة  النبي  اإن  ثم  الرجعة.  ف 
جميعاً �شريجعون وكذلك بع�س الأنبياء، اأما من 
A عند وفاته فهذا ما  اأمر احل�شني  الذي يلي 
منها  جدوى  ل  ا�شئلة  بهكذا  الغو�س  نعرفه،  ل 
ول توؤدي اىل ال�شك ف العقيدة وطاملا ان الرجعة 
بامر  �شيكون  الهي فان مثل هذا المر  بامر  هي 
املائكة بذلك ولرمبا قد  تقوم  الهي فلرمبا قد 
والتح�شيل  ال�شام  عليه  عي�شى  رفع  كما  يرفعه 
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احلا�شل ل ادلة موثقة على ما �شيكون اليه المر 
انه جمرد اجتهادات وف نهاية املقال يبقى المر 

هلل عز وجل .
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اجب  اجب  

ال�شوؤال اخلام�س والع�شرون

 بخ�شو�س الروايات التي تذكر ظهور المام املهدي 
)عج( ف اآخر الزمان ف البخاري وم�شلم، هي:

النبي  �شمعت  اأنه قال:  فقد روى م�شلم عن جابر 
يقاتلون  اأمتي  من  طائفة  تزال  )ل  يقول:   
فينزل  قال  القيامة  يوم  اىل  ظاهرين  احلق  على 
عي�شى بن مرمي A فيقول اأمريهم تعال �شّل لنا 
فيقول ل اإنَّ بع�شكم على بع�س اأمراء تكرمة اهلل 

هذه المة(. )�شحيح م�شلم ج1 /95(.
اأما البخاري فريوي هو وم�شلم )ج1/ 94( عن اأبي 
هريرة اأنه قال: قال ر�شول اهلل (: )كيف اأنتم 
اإذا نزل ابن مرمي فيكم واإمامكم منكم(. )�شحيح 

البخاري ج4/ 143( .
ال�شحيحني،  من   A المام  ذكر  حمو  وحاولوا 
ذكر  وقد  باملر�شاد،  تعاىل  اهلل  فان  هيهات  ولكن 
هذه  اأن  على  باأجمعهم  وم�شلم  البخاري  �شراح 
الذي   A املهدي  المام  بها  يق�شد  الحاديث 
ب�شرح  الباري  الزمان، فراجع )فتح  اآخر  يظهر ف 
البخاري ج6/ 358( وغريه كالنووي ب�شرح م�شلم .

احلجة  تخ�س  فيما  ال�شئلة  ق�شار 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف
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عالقة �صورة الن�صر بالقائم عجل اهلل 
تعاىل فرجه 

  وردت رواية ت�شري اإىل وجود عاقة بني ال�شورة 
ال�شريفة والإمام املهدي A ، عن حممد بن عمر 
نزلت  )ملا  قال:   ،A جده  عن  اأبيه  عن  علي  بن 
 )) َوالَفتُح   ِ اهللَّ َن�شُر  َجاء  اإَِذا   ((  : النبي  على 
والفتح،  اهلل  ن�شر  جاء  قد  اإنه  علي  يا  يل:  قال 
الهوى  دون  اهلل  اأمر  اإتباع  هو  املهدي  اإن  علي  يا 
واأخذوا  القراآن،  تاأولوا  قد  بقوم  وكاأنك  والراأي، 
والبخ�س  بالنبيذ  اخلمر  وا�شتحلوا  بال�شبهات 
بالزكاة وال�شحت بالهدية. قلت: يا ر�شول اهلل، فما 
هم اإذا فعلوا ذلك اأهم اأهل ردة اأم اأهل فتنة؟ قال : 
هم اأهل فتنة يعمهون فيها اإىل اأن يدركهم العدل، 
فقلت: يا ر�شول اهلل العدل منا اأم من غرينا؟ قال: 
بل منا، بنا يفتح اهلل وبنا يختم اهلل ، وبنا األف اهلل 
بني القلوب بعد ال�شرك وبنا يوؤلف اهلل بني القلوب 
بعد الفتنة. فقلت: احلمد هلل على ما وهب لنا من 

ف�شله(. )اأمايل املفيد �س 288 � 289(.
فالرواية ت�شري اإىل اأن النا�س لبد اأن يفتتنوا قبل 
جميء ن�شر اهلل وقبل ح�شول الفتح على يد الإمام 
املهدي الذي �شيمًا الدنيا ق�شطاً وعدًل كما ملئت 

ظلماً وجوراً.
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عالقة االمام القائم عليه ال�صالم  
ب�صورة الع�صر 

اأن املراد بالع�شر هو ع�شر  ورد ف بع�س الروايات 
على  احلق  فيه  يظهر  الذي   A املهدي  الإمام 
)كمال  ف  ال�شدوق  رواه  ما  منها  كلها،  الأر�س 
الدين :656( ب�شنده عن املف�شل بن عمر قال �شاألت 
ال�شادق جعفر بن حممد A عن قوله عز وجل: 
)) والع�شر اإن الإن�شان لفي خ�شر (( ، قال: الع�شر 

ع�شر خروج القائم )عليه ال�شام(
عالقة االمام القائم عليه ال�صالم بليلة 

القدر
اهلل  )عجل  بالمام  القدر  �شورة  عاقة  فهم  ان 
فرجه( يت�شح من خال فهم تف�شري تلك ال�شورة، 

ويت�شح ذلك مبا يلي:
ا�شتناداً  املف�شرين يرون  اأول: هناك جمموعة من 
اىل جمموعة من الروايات ان املراد مبطلع الفجر 
ال�شادق  عن  رواية  ففي   .A املهدي  ظهور  هو 
ربهم  باأذن   (( تعاىل:  لقوله  تف�شرياً  يذكر   A
من كل امر �شام هي حتى مطلع الفجر (( : يعني 
المام  احاديث  معجم  )انظر  القائم.  يخرج  حتى 

املهدي ج5 �س502(.
A ف حديثه عن  ال�شادق  اأخرى عن  وف رواية 
�شورة القدر قال: وانه ليحدث ذلك اليك كاأحداث 
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النبوة. ولها نور �شاطع ف قلبك وقلوب او�شيائك 
اىل مطلع فجر القائم A . )انظر معجم احاديث 

المام املهدي ج5 �س503(.
اأما القمي فيقول ف تف�شريه لقوله تعاىل: 

تية  قال:   )) الفجر  مطلع  حتى  هي  �شام   ((
تيى بها المام اىل ان يطلع الفجر.

ثانياً: ان ليلة القدر ليلة م�شتمرة اىل يوم القيامة 
كما يو�شح ذلك النبي  اىل اأبي ذر بعدما �شاأله: 
عهد  على  يكون  �شيء  القدر  ليلة  اهلل  ر�شول  يا 
النبياء ينزل فيها عليهم المر فاذا م�شوا رفعت؟ 

قال النبي: ل بل هي اىل يوم القيامة.
على  ثم    النبي  على  تنزل  كانت  املائكة  وان 
الئمة واحداً بعد واحد ف ليلة القدر مبا قّدر فيها 
اأو  من الجال والرزاق وكل امر يحدث من موت 

حياة اأو خ�شب اأو جدب اأو خري اأو �شر.
المام  على  النزول  ف  م�شتمرة  الن  املائكة  وان 
الغائب من كل �شنه ف ليلة القدر، هكذا ف�شر بع�س 
 A املف�شرين نزول املائكة ف زمان المام الغائب
ان �شاحب هذا  روايات، منها ما روي  اىل  ا�شتناداً 
المر ف �شغل تنزل املائكة اليه باأمور ال�شنة من 
غروب ال�شم�س اىل طلوعها ف كل امر �شام هي له 
اىل ان يطلع الفجر )انظر م�شتدرك الو�شائل ج7 

�س462(.

123 لو �س�ألوك



اجب  اجب  

ما حكايُة ذي القرنني؟

ال�شوؤال اخلام�س  والع�شرون

ذكر املف�شرون كاما كثريا حول �شخ�شيته الواردة 
تعيني  ف  اآراء  ثاثة  وهناك  الكرمي  القراآن  ف 

�شخ�شيته:
هذا  اأ�شحاب  ويعتقد  املقدوين  ال�شكندر  هو   � اأ 
الروم  دول  على  ابيه  وفاة  بعد  �شيطر  انه  الراأي 

واملغرب وم�شر وبنى مدينة ال�شكندرية.
ب � هو احد ملوك اليمن ودافع عن هذا الراأي ابن 

ه�شام ف تاريخه املعروف ب�شرية ابن ه�شام.
راأي  وهذا  الخميني  امللك  الكبري  كور�س  هو   � ج 
حديث للمفكر الإ�شامي اأبو الكام اآزاد وقد اأورد 

راأيه ف كتاب حققه ف هذا املجال.
هناك  فاأي�شاً  القرنني  بذي  ت�شميته  �شبب  اأما 

عدة اآراء:
اأ � و�شوله للم�شرق واملغرب حيث يعرب العرب عن 

ذلك بقرين ال�شم�س.
ب � عا�س اأو حكم قرنني من الزمن.
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ج � كان يوجد على طرف راأ�شه بروز )قرن(.
د � ان تاجه اخلا�س كان يحتوي على قرنني.

قبل  اليراين  احلاكم  ور�س  ان  يقول  من  هناك 
لل�شيد  امليزان  تف�شري  القرنني،ف  ذو  هو  ال�شام 

الطباطبائي ج 13 �س 391:
القرنني  ذي  و�شف  من  القراآن  ذكره  الذي  ان 
موؤمنا  كان  فقد  العظيم  امللك  هذا  على  منطبق 
باهلل بدين التوحيد عادل ف رعيته �شائرا بالراأفة 
والعدوان،  الظلم  لأهل  �شائ�شا  والإح�شان  والرفق 
وقد اآتاه اهلل من كل �شيء �شببا فجمع بني الدين 
والرثوة  والقوة  والعدة  الأخاق  والعقل وف�شائل 

وال�شوكة ومطاوعة الأ�شباب.
ذلك  على  :فيدل  الآخر  واليوم  باهلل  اميانه  اما 
)الإ�شحاح  ككتاب عزرا   العتيق  العهد  كتب  ما ف 
اأ�شعياء  وكتاب   )6 )الإ�شحاح  دانيال  وكتاب   )1
حتى  وتقدي�شه  جتليله  من   )45 و   44 )الإ�شحاح 

�شماه ف كتاب الأ�شعياء " راعي الرب " .
الرجوع  ذلك  ف  فيكفي  النف�شانية  ف�شائله  واأما 
به  قابل  وما  و�شريته  اأخباره  من  املحفوظ  اإىل 
الطغاة واجلبابرة الذين خرجوا عليه اأو حاربهم 
كملوك " ماد " و " ليديا " و " بابل " و " م�شر 
عن  عفا  قوم  على  ظهر  كلما  وكان  وغريهم،   "
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جمرميهم، واأكرم كرميهم ورحم �شعيفهم و�شا�س 
مف�شدهم وخائنهم.

واليهود  القدمي،  العهد  كتب  عليه  اأثنت  وقد 
يحرتمونه اأعظم الحرتام ملّا جناهم من ال�شر ف  
بابل واأرجعهم اإىل بادهم ، وهذا ف نف�شه موؤيد 
اآخر لكون ذي القرنني هو كور�س فان ال�شوؤال عن 
اإمنا كان بتلقني من اليهود على ما  ذي القرنني 

ف الروايات.
وقد ذكره موؤرخو يونان القدماء كهرودت وغريه 
والفتوة  باملروءة  ي�شفوه  اأن  اإل  ي�شعهم  فلم 
وال�شماحة والكرم وال�شفح وقلة احلر�س والرحمة 

والراأفة ويثنوا عليه باأح�شن الثناء.
كانت  واإن  فالتواريخ  القرنني  بذي  ت�شميته  واأما 
اكت�شاف  لكن  ذلك  ف  �شيء  على  يدل  عما  خالية 
متثاله احلجري اأخريا ف م�شهد مرغاب ف جنوب 
اإيران يزيل الريب ف ات�شافه بذي القرنني وذلك 
لوجود قرنني نابتني من اأم راأ�شه من منبت واحد 
جهة  اآخذ  والآخر  قدام  اإىل  مائل  القرنني  اأحد 
اخللف. وهذا قريب من قول من قال من القدماء 
ف وجه ت�شمية ذي القرنني اأنه كان له تاج اأو خوذة 

فيه قرنان.
واما �شريه نحو املغرب وامل�شرق ف�شريه نحو املغرب 
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كان لدفع طاغية " ليديا " وقد �شار بجيو�شه نحو 
كور�س ظلما وطغيانا من غري اأي عذر يجوز له ذلك 
ف�شار اإليه وحاربه وهزمه ثم عقبه حتى حا�شره ف 
ثم عفا عنه وعن  واأ�شره  ثم فتحها  عا�شمة ملكه 
�شائر اأع�شائه واأكرمه ، ثم اإنه �شار نحو ال�شحراء 
الكبري بامل�شرق حوايل بكرتيا لإخماد غائلة قبائل 
بدوية همجية انته�شوا هناك للمهاجمة والف�شاد 
َمْطِلَع  َبلََغ  اإَِذا  َحتَّى   ."  : تعاىل  قوله  وانطباق 
ن  َعل لَُّهم مِّ ْ جَنْ ْم�ِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعلَى َقْوٍم ملَّ ال�شَّ

ا" اي انه �شرت ظاهر ُدوِنَها �ِشرْتً
املوجود ف م�شيق جبال  ال�شد :فال�شد  بناوؤه  واأما 
الأ�شود،  البحر  اإىل  اخلزر  بحر  من  املمتدة  قفقاز 
وقد ذكر املوؤرخون من القدماء كهرودوت اليوناين 
فنت  نوائر  لإخماد  اإيران  �شمال  اإىل  كور�س  �شري 
م�شيق  ف  ال�شد  بنى  اأنه  والظاهر  هناك،  ا�شتعلت 
اأهل ال�شمال  داريال ف م�شريه هذا ل�شتدعاء من 
وهو  واحلديد  باحلجارة  بناه  وقد  منهم،  وتظلم 
الردم الوحيد الذي ا�شتعمل فيه احلديد، وهو بني 
�شدين جبلني، وانطباق قوله تعاىل : )) فاأعينوين 
بقوة اأجعل بينكم وبينهم ردما اآتوين زبر احلديد(( 
نهر  وجود  املدعى  هذا  به  اأيد  ومما  ظاهر.  عليه 
بالقرب منه ي�شمى " �شايرو�س " وهو ا�شم كور�س 
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عند الغربيني، ونهر اآخر مير بتفلي�س ي�شمى " كر 
املوؤرخ  " اليهودي  " يو�شف  ال�شد  هذا  ذكر  " وقد 
عند ذكر رحلته اإىل �شمال قفقاز ولي�س هو احلائط 
املوجود ف باب الأبواب على �شاحل بحر اخلزر فان 
التاريخ ين�شب بناءه اإىل ك�شرى اأنو �شريوان وكان 
يو�شف قبله. على اأن �شد باب الأبواب غري �شد ذي 
القرنني املذكور ف القراآن قطعا اإذ مل ي�شتعمل فيه 

حديد قط.
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اجب  اجب  
اعتقد من  ال�شام  عليه  املهدي  المام  ا�شم  �شبهة 
كتابنا  من  كثري  لها  تعر�س  وقد  ال�شبهات  اوهن 
عليها  الرد  ف  تاريخيا  ابدعوا  وقد  وفقهاوؤنا 
وقد  ورواته  ا�شل احلديث  منقبني ومدققني عن 
كان ملركز البحاث العقائدية وال�شيد علي املياين 
ردود تفند ادعاءات القوم بان ا�شم المام املهدي هو 
حممد بن عبد اهلل طبقا لحاديث اعتمدوها ومن 
فا�شل  عندهم  ا�شا  معتمد  لي�س  واحد  م�شدر 
الدنيا  "لتذهب  هو  به  يحتجون  الذي  احلديث 
حتى يبعث اهلل رجًا من اأهل بيتي، يواط ا�شمه 

ا�شمي، وا�شم اأبيه ا�شم اأبي".
روى هذا احلديث جاء عن طريق عا�شم  كل من 
وامل�شادر  فقط   ) 127ه�   ( املتوفى  النجود  ابي  بن 
التي روت احلديث هي:  ) امل�شّنف / ابن اأبي �شيبة 
الطرباين   / الكبري  املعجم   ،19493  /  198:15
م�شتدرك   ،10222/166  :  10 و   10213  /  163:10

احلاكم 442:4 . 
نف�س  انها  ال  اخرى  بن�شو�س  احلديث  روي  وقد 

الختاف حول ا�شم المام املهدي 

ال�شوؤال ال�شاد�س  والع�شرون
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ف  تخرج  مل  الحاديث  هذه  ال�شند  ونف�س  املعنى 
يخرجه  ل  ما  مبناهم  ا�شا�س  وعلى  ال�شحيحني 
كما  ذلك  اىل  ا�شافة   ، يعترب �شحيح  ل  ال�شيخان 
من  احلّفاظ  كبار  يروها  مل  الأحاديث  هذه  اأن 
كاأحمد والرتمذي مع ت�شريح غريهما  املحّدثني 
من  فقط(  ا�شمي  )وا�شمه  رواية  على  الأكرث  باأّن 

غري هذه الزيادة : )وا�شم اأبيه ا�شم اأبي(
فانها  احلديث  ذكرت  التي  ال�شيعية  امل�شادر  اما 
عن  قيل  ما  كل  نقل  ف  المانة  باب  من  ذكرته 
ف  كنا  اذا  لننا  لت�شديقه  ولي�س  املهدي  المام 
ذكر  ما  ن�شف  من  اكرث  نعتمد  ل  للكليني  الكاف 
من احاديث ونحن من يقول عن الكليني بال�شيخ 
الثقة وهو نعم الثقة والمانة ف نقل كل ما و�شل 
ا�شحاب  بعده  يقوم من  ان  على  احاديث  اليه من 

الخت�شا�س ف تنقية الحاديث .
بدللة  و مو�شوع  ان هذا احلديث مردود   : اقول 
الحداث التاريخية التي مرت بها المة ال�شامية 
هذه  ومن  احلديث  هذا  كذب  لرتد  جاءت  والتي 

الحداث الدالة على عدم �شحة احلديث هي :
ابن  احلنفية  ابن  حممد  ان  ادعى  من  هنالك   -1
و�شيظهر  املوعود  املهدي  هو  طالب  ابي  بن  علي 
هو  املهدي  بان  عليه  يرد  فلم  الر�س عدل  ليماأ 
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حممد بن عبد اهلل ولي�س بن علي .
عليه  ال�شادق  المام  بن  ا�شماعيل  وفاة  عند   -2
ليوؤكد  دفنها  قبل  ايام  ثاثة  جثته  ابقى  ال�شام 
ان  ، فلو  انه مات ول يجوز الدعاء بغيبته  للنا�س 
هو  ا�شماعيل  ان  ادعي  ملا  �شحيحا  كان  احلديث 

املهدي وملا احتاج المام ليثبت لهم وفاته 
3- املهدي العبا�شي كذلك ادعي انه املهدي املنتظر 
ابن ماجة وقد  اأحمد، و�شنن  ح�شب حديث م�شند 
�شعفهما غري واحد من العلماء، منهم ابن القيم 
� اأي: حديث ابن  ف )املنار املنيف( ثم قال: »وهذا 
ماجة � والذي قبله مل يكن فيه دليل على ان املهدي 
الذي توىّل من بني العبا�س هو املهدي الذي يخرج 
 �  137 القيم:  | ابن  املنيف  منار  الزمان«)  اآخر  ف 

138 | ذيل احلديثني: 338 (.
قد  العبا�شي  املهدي  ان  هو  ذلك  على  يدل  ومما 
تدخل  ع�شره  �شهد  وقد  ه�(،   169( �شنة  مات 
تدخل  الطربي  ذكر  فقد  دولته،  �شوؤون  الن�شاء ف 
ب�شوؤون  العبا�شي  املهدي  اخلليفة  زوجة  اخليزران 
دولته، وانها ا�شتولت على زمام اَلمور ف عهد ابنه 
هذا  يكون  ومن   ،)466  :3 الطربي  الهادي)تاريخ 

�شاأنه فكيف ي�شمى بخليفة اهلل ف اأر�شه؟ 
فلو ان حديث ا�شمه ا�شمي وا�شم ابيه ا�شم ابي كان 
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�شحيحا لحتج به الطربي وابن القيم !!!
ومن جانب اخر ان عا�شم بن ابي النجود املتوفى 
ال�شجاد  المام  عا�شر  انه  اي  للهجرة   127 �شنة 
والباقر لو حقا ذكر هذا احلديث لردوه لن الئمة 
وانه  القائم  بخ�شو�س  احلديث  يتعاهدون  كانوا 

من ولدهم .
لن  ا�شمه  يذكر  ان  املنطق  من  لي�س  وانه  كما 
ان  لكثري  وميكن  تت�شابه  ان  لها  ميكن  ال�شماء 
ا�شمه  من  فكل  للحديث  طبقا  املهدوية  يدعي 
املهدي  انه  يقول  ان  ي�شتطيع  اهلل  بن عبد  حممد 
خ�شو�شا اذا قام ببع�س العمال التي توؤيد مدعاه 
القوى  على  جدا  ال�شهولة  من  الزمان  هذا  وف 
تختلق  ان  النا�س  رقاب  على  املت�شلطة  ال�شيطانية 
�شخ�شية بنف�س ال�شم وتدعي انه املهدي وتهيء له 
كل عامات الظهور التي  تثبت �شخ�شيته ولو ملدة 
من الزمن املهم ان تت�شع�شع فكرة المام املهدي 

الرا�شخة ف عقول املوؤمنة بها .
احل�شني  ولي�س  احل�شن  المام  من  ن�شله  واما 
عليهما ال�شام فان احلديث هم من ردوه واعتربوه 
�شعيف لنه مروي عن المام علي من غري �شند اي 
ب�شيطة  ا�شارة  ي�شتحق  الذي  ال�شند ولكن  مقطوع 
ن�شب  تاييد  ف  اجلوزي  القيم  ابن  �شذاجة  هي 
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املهدي بانه من ولد احل�شن قائا :" وف كونه من 
ولد احل�شن �شر لطيف وهو اأن احل�شن ر�شي اهلل 
تعاىل عنه ترك اخلافة هلل فجعل اهلل من ولده 
الذي  للعدل  املت�شمن  احلق  باخلافة  يقوم  من 
مياأ الأر�س وهذه �شنة اهلل ف عباده اأنه من ترك 
لأجله �شيئا اأعطاه اهلل اأو اأعطى ذريته اأف�شل منه 
وهذا بخاف احل�شني ر�شي اهلل عنه فاإنه حر�س 
عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها واهلل اأعلم "، ومن 
هذا التحليل يظهر ان المام احل�شني عليه ال�شام 
قد اخطاأ ف نه�شته �شد الفا�شق يزيد ح�شب راي 
عن  احل�شن  تنازل  ان  الوقت  نف�س  وف  القيم  ابن 
ل  فلماذا  ا�شتحقاقه  عن  تنازله  يعني  اخلافة 
معاوية؟  وهو  ال  منه  اخلافة  مبغت�شب  تقرون 
با�شتخاف  يتاعب  ان  اللهي  العدل  من  وهل 
يريدها  التي  امورهم  اىل  اللتفات  وعدم  النا�س 

منهم ان تكون ؟ اعوذ باهلل من هكذا بهتان  
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اجب  اجب  

حول حديث )من تباكى فله اجلنة(

ال�شوؤال ال�شابع  والع�شرون

يطمئن  متعددة  روايات  ف  وارد  امل�شمون  هذا 
بل  ال�شام(  )عليهم  املع�شومني  من  ب�شدورها  
ففي  �شحيحة  وبع�شها  م�شموناأ  متواترة  هي 
علي  عن  تف�شريه  ف  القمي  رواه  �شحيح  حديث 
كام  �شمن  ف  قال  ال�شام(  احل�شني)عليهما  بن 
له )واميا موؤمن دمعت عيناه لقتل احل�شني )عليه 
ف  اهلل  بواأه  خده  علي  ت�شيل  حتي  دمعة  ال�شام( 

اجلنة غرفاً ي�شكنها احقابا.
)عليه  اهلل  عبد  ابي  عن  املن�شد  عمارة  اأبي  وعن 
ال�شام( قال يا ابا عمارة من ان�شد ف احل�شني �شعراً 
فابكي خم�شني فله جنة... ايل ان قال ومن ان�شد 
ف احل�شني )عليه ال�شام( �شعراً فابكي واحداً فله 
اجلنة ومن ان�شد ف احل�شني �شعراً فبكي فله اجلنة 
ومن ان�شد ف احل�شني فتباكي فله اجلنة( الو�شائل 

. 465/10
وف حديث عن المام ال�شادق )عليه ال�شام( قال: 
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ما من احد قال ف احل�شني )عليه ال�شام( �شعراً 
فبكي وابكي به ال اوجب اهلل له اجلنة وغفر له . 

الو�شائل 464/10 .
)عليه  ال�شادق  عن  املكفوف  هارون  اأبي  وعن 
ال�شام( ف حديث قال من ان�شد ف احل�شني )عليه 
ال�شام( فابكي واحداً فله اجلنة ثم قال ومن ذكره 

فبكي فله اجلنة. كامل الزيارة �س150
وف حديث م�شمع كردين عن ابي عبد اهلل )عليه 
ال�شام( قال:)وما بكي احد رحمة لنا وملا لقينا ال 
رحمه اهلل قبل ان تخرج الدمعة من عينه فاذا �شال 
دموعه علي خده فلوان قطرة من دموعه قطرت ف 

جهنم لأطفاأت حرها حتي ل يوجد لها حر   الخ.
وعن الر�شا )عليه ال�شام( من تذكر م�شابنا وبكي 
ملا ارتكب منا كان معنا ف درجتنا يوم القيامة ومن 
ذكر مب�شابنا فبكي وابكي مل تبك عينه يوم تبكي 

العيون ( وغريها.
باجلنة  الوعد  منها معتربة  متعددة  اأحاديث  هذه 
ف  كما  ال�شام(  )عليه  احل�شني  على  بكى  ملن 
�شعراً  اأن�شد  او  عليه  تباكى  ملن  ذلك  مثل  بع�شها 
فتباكى عليه . ول غرابة ف ذلك اإذ الوعد باجلنة 
من  جملة  �شاأن  ف  الفريقني  اأحاديث  ف  ورد  قد 
ي�شعر  اأن  بذلك  يراد  ل  انه  املعلوم  ومن  الأعمال، 
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املكلف بالأمان من العقوبة حتى لو ترك الواجبات 
ورد  ما  بذلك مع  ي�شعر  وكيف  املحرمات،  وارتكب 
مثل  على  بالعقوبة  الآيات  ف  املغلظ  الوعيد  من 
ذلك، بل املفهوم من هذه الن�شو�س ف �شوء ذلك 
ان العمل املفرو�س يجازى عليه باجلنة عند وقوعه 
املعا�شي قد  وتراكم  �شبحانه،  القبول عنده  موقع 
مينع من قبوله قبوًل يف�شى به اإىل الفوز باجلنة 

والنجاة من النار .
واأما ثبوت هذه املكانة للبكاء على احل�شني : فاأن 
نف�شه  وكوامن  الإن�شان  تعلقات  عن  يعرب  البكاء 
تنامي  اأثر  ف  يحدث  اإمنا  لأنه  عميقاً،  تعبرياً 
اإىل انفعال نف�شي  م�شاعر احلزن وتهّيجها لتوؤدي 
يهز الإن�شان، ومن ثم فان البكاء على الإمام )عليه 
اهلل  )�شلى  للنبي  ال�شادق  الولء  ميثل  ال�شام( 
عليه واآله( واأهل بيته الطهار وللمبادئ التي نادى 
اإليها وا�شت�شهد لأجلها ومن امل�شهود ان  بها ودعى 
وزلزلت  التاريخ  هزت  قد  ال�شام(  )عليه  حركته 
عرو�س الطغاة ور�شخت القيم الإ�شامية ف قلوب 
التم�شك  اأثر  ف  اإّل  ذلك  يحدث  ومل  املوؤمنني 
والتعلق بذكره نتيجة حث اأئمة اأهل البيت )عليهم 

ال�شام( مبثل هذه الأحاديث .
اأمام  البكاء  اإظهار  به  املراد  فلي�س  التباكي  واأما 
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الآخرين بل هو مبعنى تكّلف الإن�شان البكاء على 
به ولكنه يواجه حلظة جفاف ف  ما يراه حقيقياً 
ي�شتجيب  ان  ع�شى  البكاء  فيتكلف  وم�شاعره  قلبه 
املعنى  وبهذا  عقله،  لنداء  م�شاعره  ويتدفق  قلبه 
اأي�شاً ورد الوعد باجلنة ملن بكى او تباكى عند ذكر 
اهلل �شبحانه وتعاىل كما نّبه عليه غري واحد منهم 

العامة املقرم )ره( ف مقتل احل�شني .
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اجب  اجب  

العاهات والمرا�س هل هي �شمن 
العدل اللهي؟

ال�شوؤال الثامن  والع�شرون

ليخفى عليكم اأّن ال�شبب ف خروج اأطفال م�شابني 
اهلل  بفعل  ل  الأبوين  بفعل  هو  الدنيا  احلياة  اإىل 
�شوء  ب�شبب  وذلك  تعاىل،  بعدله  ُيخّل  تعاىل حتى 
تغذيتهما، اأو ب�شبب اعتيادهما بع�س الأمور امل�شّرة، 
النكاح  ف  اهلل  حّرم  ما  ارتكاب  من  ذلك  اإىل  وما 
واملاأكل وامل�شرب و... ويتجلى لنا العدل الإلهي ف 
هوؤلء امل�شابني حينما ن�شمع اأّنه تعاىل يرفع عنهم 
التكليف ال�شاق ويعو�شهم برحمته الثواب اجلزيل. 
الأجر  من  وابتائه  لتاأمله  عو�شاً  للمتاأمل  فيعطي 

ما يكون انفع بحاله.
عن  )التوحيد(  كتابه  ف  ال�شدوق  ال�شيخ  روى 
الإمام ال�شادق)عليه ال�شام( اأّنه قال: )كان فيما 
اأوحى اهلل عّز وجّل اإىل مو�شى)عليه ال�شام( اأن يا 
مو�شى ما خلقت خلقاً اأحّب ايلَّ من عبدي املوؤمن، 
واإمّنا اأبتليه ملا هو خري له، واعافيه ملا هو خري له، 
واأنا اأعلم مبا ي�شلح عليه اأمر عبدي، فلي�شرب على 
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بائي، ولي�شكر نعمائي، ولري�س بق�شائي، اأكتبه ف 
ال�شّديقني عندي اإذا عمل بر�شائي فاأطاع اأمري(

)التوحيد / باب 62 ح 13(.
ينبغي اأن نعلم اأّن الأمور التكوينية التي جتري ف 

العامل هي على ق�شمني:
اأحدهما: يكون ال�شبب عمل النا�س، واإليه ي�شري 
َوالَبحِر  الرَبِّ  ِف  الَف�َشاُد  �شبحانه:))َظَهَر  قوله 
 .)41  :)30( النَّا�ِس(()الروم  اأَيِدي  َك�َشَبت  ا  مِبَ
والعذاب النازل على الأمم ال�شابقة يندرج ف هذا 
يكون  ما  كثرياً  معاقني  الأولد  وخروج  الإطار، 

لأجل فعل اآبائهم.
اأّنه ل ميكن اأن يتحمل الطفل وزر اأبويه،  ومعلوم 
اأُخَرى(( ِوزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  ))َوَل  �شبحانه:  اهلل  قال 

القبيحة  الأفعال  بع�س  ولكن   )18  :)35( )فاطر 
اأحٌد طفًا ف  القى  فلو  اإحراقها  كالنار ف  ت�شبح 
من  ظلم  ذلك  ف  ولي�س  جزماً  يحرتق  فهو  النار 
اهلل �شبحانه عليه بل الظامل من األقاه ف النار، فلو 
قطع اأحٌد رقبة احٍد فمقطوع الرقبة �شوف ميوت 
جزماً اأو د�س اأحٌد �شماً قاتًا ف طعام غافل فالذي 
ذلك  ولي�س ف  �شوف ميوت حتماً  ال�شم،  اإليه  د�س 
ظلم من اهلل �شبحانه بل الظامل هو قاطع الرقبة 
معاقني  الطفال  وخروج  ال�شم،  اإليه  د�س  والذي 
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عند  البوين  عمل  �شوء  لجل  الحيان  معظم  ف 
من  غريها  اأو  الدوية  بع�س  ل�شرب  اأو  املواقعة 
الأ�شباب التي اأ�شار اإليها الر�شول الكرم)�شّلى اهلل 
اإليها  قدمها  التي  الن�شيحة  ف  و�شّلم(  واآله  عليه 
اأبي طالب)عليه ال�شام( ولي�س  بوا�شطة علي بن 
على  باهلل(  )العياذ  �شبحانه  اهلل  ذلك ظلم من  ف 

اأحد، وهذا كّله ف الق�شم الأّول.
ثانيهما: احلوادث التي تدث ف العامل قد قّدرت 
البالغة،  احلكمة  اقت�شاء  طبق  ورّتبت  ونّظمت 
وتلك احلكمة هي التي تتحّكم باأن يولد لأحٍد ولد 
هذه  تت  تقّدر  والأعمار  البنت،  تولد  ولاآخر 
احلكمة الإلهية التي تكون �شمن الآجال احلتمية، 
ويدخل تت هذا اأن يكون �شخ�س من ذّرية ر�شول 
ذّرية  واآله و�شّلم( والآخر من  اهلل)�شّلى اهلل عليه 
�شخ�س اآخر، ويدخل ف هذا الإطار وف هذا الق�شم 
وجود معاقني من �شلب اأبوين �شريفني ملتزمني 
واآله  الأكرم)�شّلى اهلل عليه  النبّي  بجميع ن�شائح 
هذا  ف  ويكون  الغّراء  ال�شريعة  واأوامر  و�شّلم( 
املقادير  اإّن  ولغريه.  للمعاق  والمتحان  الباء 
لق�شائه،  راد  ول  �شبحانه،  اهلل  قّدرها  كما  جتري 
ول مبدل حلكمه، ول تدرك عقولنا مغزى احلكمة، 
ولي�س يدخل ذلك ف الظلم، لأّن الظلم: هو و�شع 
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ال�شيء ف غري حمّله، واهلل ل يفعل ذلك، وال�شابر 
ورد  كما  ماأزور،  واجلازع  ماأجور،  اهلل  ق�شاء  على 
�شّيد  ي�شري  املعنى  هذا  واإىل  الروايات،  بع�س  ف 
ال�شام( ف بع�س كلماته: )ن�شرب  ال�شهداء)عليه 
ال�شابرين، ول حمي�س  اأجور  على بائه فيوفينا 

عن يوم خط بالقلم ر�شى اهلل ر�شانا اأهل البيت(.
عليه(  اهلل  ال�شدوق)ر�شوان  ال�شيخ  روى  وقد 
ب�شنده عن جابر بن يزيد اجلعفي، قال: قلت لأبي 
جعفر حمّمد بن علي الباقر)عليه ال�شام(: يا بن 
مّيتاً،  يولد  من  الأطفال  من  نرى  اّنا  اهلل  ر�شول 
ومنهم من ي�شقط غري تام، ومنهم من يولد اأعمى 
اأو اأخر�س اأو اأ�شم، ومنهم من ميوت ف �شاعته اإذا 
�شقط على الأر�س، ومنهم من يبقى اإىل الحتام، 
ذلك  فكيف  �شيخاً،  ي�شري  حتى  يعّمر  من  ومنهم 

وما وجهه؟
فقال)عليه ال�شام(: )اإّن اهلل تبارك وتعاىل اأوىل 
مبا يدّبره من اأمر خلقه منهم، وهو اخلالق واملالك 
فاإمّنا منعه ما لي�س له،  التعمري  لهم، فمن منعه 
ومن َعّمَرُه فاإمّنا اأعطاه ما لي�س له، وهو املتف�شل 
يفعل  عّما  ُي�شئل  ول  منع،  فيما  وعادل  اعطاه،  ما 

وهم ي�شئلون(.
قال جابر: فقلت: يا بن ر�شول اهلل وكيف ول ي�شئل 
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عّما ل يفعل؟
قال)عليه ال�شام(: )لأّنه ل يفعل اإّل ما كان حكمة 
فمن  القهار،  الواحد  اجلّبار  املتكرّب  وهو  و�شواباً، 
وجد ف نف�شه حرجاً ف �شيء مّما ق�شى اهلل فقد 

كفر، ومن اأنكر �شيئاً من اأفعاله جحد. وال�شام(.
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اجب  اجب  

ياجوج وماجوج وعامات الظهور

ال�شوؤال التا�شع  والع�شرون

ان ياأجوج وماأجوج امتان وهم من اأولد اآدم وحواء، 
المام  قول  له  وي�شهد  العلماء  اأكرث  قول  وهذا 
بن  يافث  ولد  )انهم من  ال�شام(:  )عليه  الهادي 

نوح( )م�شتدرك �شفينة البحار 1 /57(.
اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  �شاألت  قال:  وعن حذيفة 
)ياأجوج  قال:  وماأجوج  ياأجوج  عن  واآله(  عليه 
اأربعمائة اأمة ل ميوت  اأمة  اأمة وماأجوج اأمة كل 
الرجل منهم حتى ينظر اىل األف ذكر من �شلبه 
كل قد حمل ال�شاح( )جممع البيان للطرب�شي 

.)387/ 6
وقد اأ�شار القراآن اىل انهم قوم مف�شدون ف الر�س، 
فيقتلون  يخرجون  كانوا  انهم  ف�شادهم  من  وقيل 

وياأكلون حلومهم ودوابهم.
وعن الكلبي: انهم كانوا يخرجون اأيام الربيع فا 
يدعون �شيئاً اأخ�شر ال اأكلوه ول ياب�شاً ال احتملوه. 

)جممع البيان للطربي 6 /387(.
العدد  بكرثة  القوام  باقي  يتميزون عن  انهم  كما 
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واآله(  الر�شول )�شلى اهلل عليه  كما ف اخلرب عن 
)جممع البيان 7 /126(.

وانهم من القوام الذين يقاتلون عي�شى بن مرمي 
)عليه  فيغلبهم  خروجه  بعد  ال�شام(  )عليه 
)اخل�شال  ال�شاعة  يدي  بني  ذلك  ويكون  ال�شام( 

�س447(.
وعن مدى �شحة ان ياأجوج وماأجوج من عامات 
الكرم  النبى  رجعة  بعد  يظهرون  وهل  ال�شاعة 
اأن  الروايات  بع�س  ت�شري  واآله(،  عليه  اهلل  )�شلى 
خروج ياأجوج وماأجوج من عامات ال�شاعة ، ففي 
رواية عن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( : )ل 
وياأجوج   ...: اآيات  ع�شر  تكون  حتى  ال�شاعة  تقوم 

وماأجوج....(.
هذه  اإىل  واآله(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي  رجوع  اأما 
يديه  على  اأنه  اإىل  الروايات  بع�س  فت�شري  الدنيا 
يكون قتل ابلي�س ، وان قتل ابلي�س يكون يوم الوقت 
املعلوم الذي هو يوم طلوع ال�شم�س من مغربها اأو 
ولعل كاهما   ، ال�شام(  )عليه  املهدي  يوم خروج 
�شيكون قبل خروج ياأجوج وماأجوج كما يظهر من 

بع�س الأقوال.
قبل  وماجوج  لياأجوج  الثانى  الظهور  زمن  واما 
ال�شاعة هو فى الربعني يوما التى تكون بعد وفاة 
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الهرج  فيها  ويكون  ال�شاعة  وقبيل  مع�شوم  اآخر 
واملرج، وهل هناك طائفتان لياأجوج وماأجوج، الوىل 
رواية بذلك وهم  يافث بن نوح كما دلت  من ولد 
اللذين �شرب عليهم ال�شد والخرى وهم ا�شحاب 
ال�شفات الغريبة ويخرجون فى زمن الهرج واملرج 

الذى ياأتى قبل ال�شاعة مبا�شرة ؟
بع�س  خال  من  العامة  علماء  بع�س  ا�شتقرب 
الأخبار ان اأول الآيات املنذرة بقرب ال�شاعة ظهور 
وال�شام  ال�شاة  عليه  عي�شى  نزول  ثم  الدجال 
ثم خروج باآجوج وماآجوج ثم خروج الدابة وطلوع 

ال�شم�س من مغربها.
من  جملة  املعتربة  م�شادرنا  بع�س  ف  ووردت 
اأنهم  منها:  وماأجوج  ياأجوج  وخ�شائ�س  �شفات 
وهم  ويتوالدون،  وي�شربون  ياأكلون  البهائم  اأ�شباه 
الوجوه  النا�س:  من  م�شابهة  وفيهم  واإناث،  ذكور 
والأج�شاد واخللقة، ولكنهم قد نق�شوا ف الأبدان 
منهم  لي�س  الغلمان،  طول  ف  وهم  �شديداً،  نق�شاً 
اأنثى ول ذكر يجاوز طوله خم�شة اأ�شبار، وهم على 
ل  حفاة  عراة  وال�شورة،  اخللق  ف  واحد  مقدار 
يغزلون ول يلب�شون ول يحتذون، عليهم وبر كوبر 
ولكل  والربد،  احلر  من  وي�شرتهم  يواريهم  الإبل 
والأخرى  �شعر  ذات  اإحداهما  اأذنان:  منهم  واحد 
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ف  خمالب  ولهم  وباطنهما،  ظاهرهما  وبر،  ذات 
مو�شع الأظفار واأ�شرا�س واأنياب كاأ�شرا�س ال�شباع 
اأذنيه  اإحدى  اإفرت�س  اأحدهم  نام  واإذا  واأنيابها، 
والتحف بالأخرى فت�شعه حلافاً... اإىل اآخر ما ورد 

ف و�شفهم وعجيب اأمرهم.
واختلف العلماء ف اأ�شلهم فهناك اأحاديث تدل على 
و�شفهم  من  نقلناه  وما  اآدم،  ولد  من  لي�شوا  اأنهم 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  عن  ورد  فقد  ذلك،  يوؤيد 
الرب  ف  ومائتني  األفا  اهلل  خلق  قال:  اأنه  ال�شام( 
واألفاً ومائتني ف البحر، واأجنا�س بني اآدم �شبعون 

جن�شاً، والنا�س ولد اآدم ما خا ياأجوج وماأجوج.
بينما ورد ف حديث اآخر لاإمام علي الهادي )عليه 
ال�شام( طويل نقتب�س منه مو�شع احلاجة: ))... 
يدعو  ال�شماء  اإىل  يده  ال�شام(  )عليه  نوح  فرفع 
يولد  ل  حتى  حام  �شلب  ماء  غري  اللهمَّ  ويقول: 
له اإل ال�شودان، اللهمَّ غري ماء �شلب يافث، فغري 
اهلل ماء �شلبهما فجميع ال�شودان حيث كانوا من 
وماأجوج  وياأجوج  وال�شقالبة  الرتك  وجميع  حام، 
البي�س  وجميع  كانوا،  حيث  يافث  من  وال�شني 

�شواهم من �شام.
حيث اأن احلديث ظاهر ف كون ياأجوج وماأجوج من 

بني اآدم.
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ما  عليه  ويدل  ببعيد،  فلي�س  �شنفان،  كونهم  اأما 
ورد ف اخلرب عن النبي )�شلى اهلل عليه واآله( حني 
اأ�شناف(  ثاثة  ))هم  فقال:  و�شفهم  عن  �شئل 
منهم  اآخر  و�شنف  الطوال،  الأرز  اأمثال  منهم 
مائة  ف  ذراع  ومائة  ع�شرون  �شواء  وطوله  عر�شه 
احلديد،  لهم  يقوم  ل  الذي  وهم  ذراعاً،  وع�شرون 
و�شنف يفرت�س اإحدى اأذنيه ويلتحف بالأخرى((.
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اجب  اجب  

ما مدى �شحة رواية املدينة الزاهرة التي 
تخ�س المام احلجة )ع(؟

ال�شوؤال الثاثون  

قال املجل�شي )رحمه اهلل(:
»اجلزيرة  بق�شة  م�شتهرة  ر�شالة  وجدت  اأقول: 
اإيرادها  اأحببت  الأبي�س  البحر  ف  اخل�شراء« 
ل�شتمالها على ذكر من راآه، وملا فيه من الغرائب.

واإمنا اأفردت لها باباً لأين مل اأظفر بها ف الأ�شول 
احلمد  وجدتها:  كما  بعينها  ولنذكرها  املعتربة. 
هلل الذي هدانا ملعرفته، وال�شكر له على ما منحنا 
لاقتداء ب�شنن �شيد بريته، حممد الذي ا�شطفاه 
والأئمة  علي  مبحبة  وخ�شنا  خليقته،  بني  من 
املع�شومني من ذريته، �شلى اهلل عليهم اأجمعني، 

الطيبني الطاهرين، و�شلم ت�شليماً كثرياً.
)عليه  املوؤمنني  اأمري  خزانة  ف  وجدت  فقد 
بن  الف�شل   ، الفا�شل  ال�شيخ  بخط  ال�شام(، 
يحيى بن علي الطيبي الكوف قد�س اهلل روحه ما 

هذا �شورته:
وتعاىل،  �شبحانه  اهلل  عفو  اإىل  الفقري  فيقول 
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الف�شل بن يحيى بن علي الطيبي الإمامي الكوف 
عفا اهلل عنه:

العاملني،  الفا�شلني  ال�شيخني  �شمعت من  كنت  قد 
وال�شيخ  احللي،  جنيح  بن  الدين  �شم�س  ال�شيخ 
قد�س  احللي  احلرام  بن  اهلل  عبد  الدين  جال 
�شيد  م�شهد  ف  �شريحيهما،  ونور  روحيهما،  اهلل 
ال�شهداء وخام�س اأ�شحاب الك�شاء، مولنا واإمامنا 
الن�شف  ف  ال�شام(  )عليه  احل�شني  اهلل  عبد  اأبي 
و�شتمائة  وت�شعني  ت�شع  �شنة  �شعبان  �شهر  من 
واآله  حممد  م�شرفه  على  النبوية  الهجرة  من 
�شمعاه  ما  حكاية  التحية،  واأمت  ال�شاة  اأف�شل 
من ال�شيخ ال�شالح التقي، والفا�شل الورع الزكي، 
املجاور  املازندراين،  فا�شل  بن  علي  الدين  زين 
بالغري � على م�شرفيه ال�شام � حيث اجتمعا به ف 
املع�شومني  الطاهرين،  الزكيني  الإمامني  م�شهد 
ال�شعيدين )عليهما ال�شام( ب�شر من راأى، وحكى 
الأبي�س،  البحر  ف  وراآه  �شاهده  ما  حكاية  لهما 
ق�شة  العجائب.و�شرد  من  اخل�شراء«  و»اجلزيرة 
قوم يحكمهم احد احفاد المام املهدي عليه ال�شام 

ف هذه اجلزيرة.
ذكر الرواية ال�شيخ النوري ف )جّنة املاأوى( ورف�س 

حمقق الكتاب تلك الرواية لعّدة وجوه منها :
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اأوًل: ف اأحوال راوي احلكاية:
القا�شي  علي  حممد  ال�شهيد  ال�شيد  قال 
))ناقل  ن�شه:  ما  احلكاية  هذه  بعد  الطباطبائي 
ا�شمه  يعلم  ومل  �شخ�شه  يعرف  مل  احلكاية  هذه 
فهو عندنا جمهول احلال فا ميكن العتماد عليه 
)الأنوار  انتهى.  اإليه،((  والركون  خربه  على  ول 

النعمانية 2: 64/ بالهام�س(.
ثانياً: تقيق حول تواريخ احلكاية:

عن  الر�شي  اأحمد  بن  �شعيد  احلكاية  روى   - اأ 
خطري الدين اأحمد بن امل�شيب ف 18 �شعبان �شنة 
 17 ف  الدم�شقي  عثمان  القا�شم  اأبي  عن  544ه� 
جمادي الآخرة �شنة 543ه� عن كمال الدين اأحمد 
بن حممد الأنباري ف 10 �شهر رم�شان �شنة 542ه� 
، والتاأريخ الأخري اأورده النيلي ف كتابه )املفرج..(، 
وهو ال�شحيح، واإل اأكرث الناقلني للحكاية كال�شيد 
والعامة  اجلزائري  وال�شيد  البحراين  ها�شم 
ف  �شمعها  الأنباري  باأن  �شرحوا  وغريهم  النوري 
فاإذا  منهم،  اإ�شتباه  وهذا  543ه�  �شنة  رم�شان   10
حدث  فكيف  ه�   543 �شنة  رم�شان  ف  �شمعها  كان 
واحلال  543ه�!  �شنة  الآخرة  جمادي  ف  الدم�شقي 
اأن �شهر رم�شان بعد �شهر جمادي الآخرة بثاثة 
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مع  ي�شتقيم  ل  النقل  ف  ال�شتباه  فهذا  �شهور، 
تواريخ احلكاية ولعله ت�شحيف وال�شحيح ما اأثبته 

النيلي من تاريخ للحكاية اأي ف �شنة )542ه�(.
ب - اأن الأنباري حدث باحلكاية بعد هاك الوزير 
 ...(( احلكاية:  اآخر  ف  الأنباري  ن�شه  ما  على 
�شمعه  مما  منا  اأحد  يعد  ومل  عنده  من  فخرجنا 
الوزير  اأن  واملعلوم  هلك...((  حتى  واحداً  حرفاً 
الأنباري  يكون  اأن  فينبغي   ) )560ه�  �شنة  ف  هلك 

نقل هذه احلكاية بعد �شنة )560ه�(.
ثالثاً: احلكاية و�شاحب كتاب )التعازي(: ن�شب 
اإىل  احلكاية  هذه  الأعام  علمائنا  من  عدة 
مردودة  الن�شبة  وهذه  )التعازي(  كتاب  �شاحب 

لأمرين وهما:
اأبو  هو  )التعازي(  كتاب  �شاحب  اأن  الأول:  الأمر 
عبد  بن  احل�شني  بن  علي  بن  حممد  اهلل  عبد 
الرحمن العلوي بن القا�شم بن حممد البطحائي 
بن القا�شم بن احل�شن بن زيد بن احل�شن بن علي 
بي اأبي طالب )ع(، وهو من طبقة تاميذ ال�شدوق 
املتوفى )380ه� (، له كتاب )التعازي( وكتاب )ف�شل 
اأعام  )طبقات  )445ه�(  �شنة  ف  وتوفى  الكوفة( 

ال�شيعة 5: 170(.
ف  املتوفى  )التعازي(  كتاب  �شاحب  يكون  فكيف 
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)445ه�( نقل حكاية ف كتابه واقعة ف )542ه�(؟!
ما  على  الأعام  من  عدة  الوهم  هذا  ف  فوقع 

�شرحوا به ف كتبهم فمنهم:
1- املقد�س الأردبيلي )ت 993ه�( ف كتابه )حديقة 

ال�شيعة: 765(/ انت�شارات معارف اإ�شامي.
2- الر�شا علي بن فتح اهلل الكا�شاين على ما نقله 
ف  1112ه�(  )ت  اجلزائري  اهلل  نعمة  ال�شيد  عنه 

كتابه )الأنوار النعمانية 2: 58(.
ف  1107ه�(  )ت  البحراين  ها�شم  ال�شيد   -3
كتابه )تب�شرة الويل: 252(/ تقيق موؤ�ش�شة 

املعارف الإ�شامية.
املدائن اخلم�س وحكاية  رابعاً: اخللط بني حكاية 

اجلزيرة اخل�شراء:
ف  الطهراين  بزرك  اآقا  ال�شيخ  قال  واأخرياً: 
اأن يكون داعي  )الذريعة 5: 106(: ))... ل ميكن 
لزوم  بيان  املعتمدة  كتبهم  ف  اإدراجه  من  العلماء 
جعل  اأو  مثًا  ب�شحتها  احلكم  اأو  عليها  العتماد 
العتقاد ب�شدقها واجباً، حا�شاهم عن ذلك بل اإمنا 
غر�شهم من نقل هذه احلكايات جمرد ال�شتينا�س 
بذكر احلبيب وذكر دياره وال�شتماع لآثاره مع ما 
الدنيا  دار  ف  حياته  عن  ال�شتبعاد  رفع  من  فيها 
حال  واأفره  عي�س  اأح�شن  ف  فيها:  متنعماً  وبقائه 
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بل مع ال�شلطنة وامللك له ولأولده وا�شتقرارهم ف 
ممالك وا�شعة هياأ اهلل لهم ل ي�شل اإليها من مل يرد 
اهلل و�شوله وقد احتفظ العلماء بتلك احلكايات ف 
يخرج  ل  )مل  بقولهم:  بالدين  امل�شتهزئني  قبال 
جلي�س ال�شرداب بعد األف �شنة وكيف متتعه بالدنيا 
وما اأكله و�شربه ولب�شه وغريها من لوازم حياته( 
عقولهم  �شعف  على  يربهنون  القول  بذلك  وهم 
فمن كان عاقًا موؤمناً باهلل ور�شوله وكتابه يكفيه 
ف اإثبات قدرة اهلل تعاىل على تهيئة جميع الأ�شباب 
املعي�شية ف حياة الدنيا له)ع(((.) جنة املاأوى : 40 
الهام�س )1( . تقيق مركز الدرا�شات التخ�ش�شية 

ف الإمام املهدي .
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