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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الدين  اخلالفية  النقا�س حول م�سائل  يدور  كثريا ما 
او الغام�سة يف ال�سارع او املقهى او ال�سيارة او اي جتمع 
وعلى قدر اهمية هكذا نقا�سات ال ان هنالك من الراء 
لدى  املفاهيم  حترف  قد  التي  واخلطرية  الفا�سدة 
الب�سطاء ومن جانب اخر قد يعجز عن الجابة الن�سان 

الب�سيط فتت�سو�س افكاره .
التي  ال�سئلة  من  جمموعة  انتقينا  املنطلق  هذا  ومن 
يف  اهمية  ولها  ال�سالمي  ال�سارع  يف  ترتدد  ما  كثريا 
مب�سط  ب�سكل  عليها  الجابة  وجعلنا  كما  معتقداتنا 
الطرف الخر يف حال  ومركز ومعتمدين على م�سادر 
املوا�سيع اخلالفية وجاء جتميع الجابات اما من خالل 

موقع املركز البحاث العقائدية او من خالل ابحاثنا .
وال�سارة املهمة التي اود ال�سارة اليها ان بع�س الفكار 
والراء هي من العمال امل�ستحبة او املكروهة ول تدخل 
يف باب الوجوب او احلرمة ح�سب حيثيات امل�سالة املتعارف 
عليها من غري تغري يف متعلقاتها لنه يف بع�س الحيان 
اذا ما تغريت ار�سية امل�سالة فانها تنقلب من ال�ستحباب 
اىل الوجوب او احلرمة ولهذا تكون الجابات على ا�سل 

الفكرة بعيدا عن متعلقاتها او م�ستحدثاتها .
جملة  يف  ن�سرها  مت  واأجوبتها  ال�سئلة  هذه  ان  علماً 

الحرار يف حقل )لو �ساألوك(.
وناأمل من اهلل الت�سديد والتوفيق.

مقدمة
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نقف  باأن  ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأئمة  اأو�سانا  قد 
عند ذكرنا لهذا اللقب احرتاماً وتعظيماً وموّدة لالإمام 
املهدي )عجل اهلل فرجه ال�سريف(لأن هذا اللقب يتميز 
باأن من يذكره يحظى بالعناية والرعاية من جهة الإمام 
بع�س  وردت  وقد  ال�سريف(  فرجه  اهلل  )عجل  املهدي 
الروايات التي تن�س على دعوة الأئمة )عليهم ال�سالم( 

اىل هذا الأمر  ومن هذه الروايات:
1- ورد يف ذيل خرب املف�سل الطويل عن ال�سيخ حمّمد 
قراأ  ملّا  قال:  الأنوار(  )م�سكاة  كتاب  يف  اجلبار  عبد  بن 
ال�سالم(  )عليه  الر�سا  على  املعروفة  ق�سيدته  دعبل 
و�سع  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  الإمام  وذكر 
وتوا�سع  راأ�سه  على  يده  ال�سالم(  )عليه  الر�سا  الإمام 

قائماً ودعا له بالفرج. )منتخب الأثر 640(
عند  القيام  �سبب  ال�سالم( عن  )عليه  ال�سادق  �سئل   -2
ذكر لفظ القائم من األقاب احلجة قال: ) لأن له غيبة 
طولنية ومن �سدة الراأفة اىل اأحبته ينظر اىل كل من 
يذكره بهذا اللقب امل�سعر بدولته واحل�سرة بغربته ومن 
نظر  عند  ل�ساحبه  اخلا�سع  العبد  يقوم  اأن  تعظيمه 
ال�سريفة فليقم وليطلب من  اإليه بعينه  املوىل اجلليل 
اهلل جّل ذكره تعجيل فرجه (. )منتخب الأثر 640 ( عن 

ال�سوؤال الول

 ما �سبب القيام عند ذكرالإمام املهدي املنتظر
)عجل اهلل فرجه( بلقبه القائم ؟
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ال�سيد عبد اهلل ال�سبط عن العالمة اجلزائري: اأنه كان 
جمع عند الإمام ال�سبكي من علماء ع�سره فذكر القائم 

فقاموا كلهم تعظيماً  )منتخب الأثر 641(. 
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لي�س  حمّمد  واآل  حمّمد  على  ال�سالة  على  الدليل  اإن 
حم�سوراً يف مورد واحد بل عدة موارد قراآنية واأحاديث 
�سحاح نبوية متواترة لدى الفريقني , نذكر بع�س هذه 

الأدلة:
 َ اللهَّ تعاىل:{اإِنهَّ  فقوله  الكرمي  القراآن  من  اأما    
اآَمُنوا  الهَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  ِبيِّ  النهَّ َعَلى  لُّوَن  ُي�صَ َوَمَلِئَكَتُه 

لُّوا َعَلْيِه َو�َصلُِّموا َت�ْصِليًما} الأحزاب/56. �صَ
  فقد ذكر مف�سرو الفريقني اإنها نزلت يف كيفية ال�سالة 
على النبي وعلى اآله الطيبني الطاهرين.  ففي تف�سري 
من�سور  بن  �سعيد  عن  ال�سيوطي  اأخرج  املنثور(  )الدر 
عن  مردويه  وابن  حامت  اأبي  وابن  حميد  بن  وعبد 
 َ ملا نزلت {اإِنهَّ اهللهَّ  : كعب بن عجرة ر�سي اهلل عنه قال 
لُّوا  َها الهَِّذيَن اآَمُنوا �سَ َوَماَلِئَكَتُه ُي�َسلُّوَن َعلَى النهَِّبيِّ َيا اأَيُّ
َت�ْسِليًما} قلنا : يا ر�سول اهلل علمنا كيف  َو�َسلُِّموا  َعلَْيِه 
الّلهم �سل على حمّمد  ال�سالة عليك ؟ قال ؛ قولوا : 
اآل  وعلى  اإبراهيم  على  �سليت  كما   , حمّمد  اآل  وعلى 
اإبراهيم اإنك حميد جميد , وبارك على حمّمد وعلى اآل 
حمّمد كما باركت على اإبراهيم واآل اإبراهيم اإنك حميد 
بن  يون�س  ابن جرير عن  نف�س احلديث  جميد.واأخرج 
خباب وعن اإبراهيم وعن عبد الرحمن ابن اأبي كثري بن 

ال�سوؤال الثاين

حممد  واآل  حممد  على  ال�سالة  على  الدليل  هو  ما 
كاملة بدون برت كما يفعله الآخرون ؟
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وابن  الرزاق  عبد  ذلك  واأخرج  الأن�ساري.  م�سعود  اأبي 
اأبي �سيبة واأحمد بن عبد بن حميد والبخاري وم�سلم 
واأبو داود والن�سائي والرتمذي وابن ماجة وابن مردويه 

عن كعب .
واأذعنوا  له  �سّلموا  قوم  على  �سّلى  تعاىل  اهلل  اإن  على    
و�سربوا حينما اأ�سابتهم م�سيبة قالوا اإّنا هلل واإّنا اإليه 
يَبٌة  �صِ مُّ اَبْتُهم  اأَ�صَ اإَِذا  :{الهَِّذيَن  تعاىل  فقال  راجعون 

ِ َواإِنهَّا اإَِلْيِه َراِجعوَن} البقرة/156. َقاُلوْا اإِنهَّا لِلهّ
ال�سلوات على من �سابر ور�سي و�سّلم لأمر  فاإذا كانت 
اهلل تعاىل , فهل اأعظم من اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
�سرباً وت�سليماً ؟   على اأنه ل يخفى عليك اأن ال�سالة 
امل�سار اإليها هي التزكية من اهلل تعاىل والرحمة , ومن 
املوؤمنني الدعاء . فما املانع من اأن يزكي اهلل تعاىل اأهل 
البيت النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( واأن تدعو لهم 
بالرحمة والدرجة الرفيعة .واإليك قائمة مبا ورد من 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  على  ال�سالة  اأن  توؤكد  اأحاديث 

واآله و�سّلم( لبد من اإدخال اآله عليهم ال�سالم معه:
1 ـ �سحيح البخاري يف كتاب اأحاديث الأنبياء حديث اأبي 

ذر احلديث : 337 .
على  ال�سالة  باب  ال�سالة  كتاب  يف  م�سلم  �سحيح  ـ   2
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بعد الت�سهد احلديث 

406/66 و 406/67 .
ال�سالة احلديث  باب  ال�سهو  كتاب  الن�سائي يف  �سنن  ـ   3

1286 واحلديث 1287 واحلديث 1288 .
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الرواية من امل�سهورات وقد رواها الفريقان مع اختالف 
يف الن�سو�س واأقرب الروايات اىل الرواية التي ذكرتها 
ما ذكره �ساحب )اخل�سال �س585 ( ورويت بنحو اآخر 
يف )املعاين, والحتجاج, والمايل, وكتاب �سليم بن قي�س 

, وتف�سري العيا�سي, والحتجاج(
   يقول ال�سيخ جعفر ال�سبحاين: ))وقد رواه من ال�سيعة 
بحاره  يف  املجل�سي  والعالمة  خ�ساله...  يف  ال�سدوق 
الحتجاج  �سحة  يف  يكفي  النقل  من  املقدار  هذا  ولعل 

به(( )بحوث يف امللل والنحل �س26(
  وقد �سّرحت اأكرث الروايات على وجود فرقة ناجية من 
بني تلك الفرق الهالكة ولذلك كرثت عبارات العلماء يف 

البحث عن تلك الفرقة الناجية.
  ول ميكن اعطاء �سابطة حتدد الفرق ال�سالمية وقد 
اإذا اختلفت  الفرق تتحقق  الآراء يف ذلك, فهل  اختلفت 
الختالف  يف  حتى  تتحقق  الفرق  اأن  اأم  فقط  ال�سول 

يف الفروع .
  ثم اإنه هل الختالف يتحقق وتن�ساأ الفرق بالختالف يف 
ال�سول واملعارف التي لي�ست مداراً للهداية وال�ساللة, 
اأم ان الختالف يح�سل اإذا اختلفت العقائد ال�سالمية 

التي يدور عليها فلك الهالك والنجاة.

ال�سوؤال الثالث

ما �سحة حديث )�ستفرتق اأمتي اإىل ثالثة و�سبعني 
فرقة كلهم يف النار �سوى واحدة ... ( ؟
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  واإذا افرت�سنا ان الخرية هي ال�سابطة وربطنا بينها 
وبني احلديث املتقدم لبد ان تكون ))الفرق املذمومة 
يف ال�سالم هي ا�سحاب الهواء ال�سالة الذين خالفوا 
الدين  �سميم  من  تعد  مواقع  يف  الناجية  الفرقة 
كالتوحيد باأق�سامه والعدل والق�ساء والقدر والتج�سيم 
والتنزيه واجلرب والختيار والهداية وال�ساللة وروؤية 
اهلل �سبحانه وادراك الب�سر له تعاىل والمامة واخلالفة 

ونظائرها(( )بحوث يف امللل والنحل �س36(.
الواقعة حالياً  الفرق ال�سالمية  اإذا رجعنا اىل    ولكن 
اأو  عقلية  امور  اىل  اختالفهم  يرجع  كثرياً  ))ان  جند 
كونية مما ل يرتبط بالدين اأو ما ل ي�ساأل عنه الن�سان 
يف حياته وبعدها ول يجب العتقاد به(( )بحوث يف امللل 

والنحل �س36(.
امل�سلمني  لأن  ذلك  مع  يتطابق  ل  اخلارجي  الواقع 
و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  بعد  افرتقوا 

اأكرث من 73 فرقة.
  اإذا اأردنا القول بان هذا احلديث غري مطابق للواقع, 
اأّن العدد قد  فمن جهة عدم حتقق العدد حلد الآن, ل 
ا�سا�س  على  يكون  اأن  لبد  الفرق  تق�سيم  جتاوز,لن 
ي�سكل مذهباً  الفقهي ل  عقائدي ل فقهي فالختالف 
يف  التفاق  مع  العقائد  فرعيات  يف  الختالف  وكذلك 
اأ�سول العقائد مبا ل ي�سكل فرقة م�ستقلة ل يعد فرقه 
اأن ي�ستمر الفرتاق العقائدي  جديدة لذا من املحتمل 

حتى يتحقق العدد املذكور.
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ان اخلم�س اأوجبه اهلل تعاىل يف كتابه بقوله: { واأعلموا 
والر�صول  خم�صه  لل  فان  �صيء  من  غنمتم  ما  ان 
ولذي القربى واليتامى وامل�صاكني وابن ال�صبيل} 

الأنفال / 41 , اأوجبه يف الغنيمة كما يف الآية املباركة.
الن�سان,  يغنمه  ما  كل  هي  الغنيمة  ان  ومعلوم 
واخت�سا�سها بغنائم دار احلرب ا�ستناداً اىل اللغة واىل 
غري  فهو  ذلك  قيل  كما  املت�سرعة  ل�سان  يف  ال�ستعمال 
�سليم عن املناق�سة, بل فان الغنيمة م�سدر )غنم( وهي 

ترادف لفظ ا�ستفاد وربح وح�سل ونحو ذلك.
ان  ومعلوم  الركاز,  يف  اخلم�س  ثبوت  قلناه  ملا  وي�سهد    
الركاز هو )املال الذي يوجد مدفوناً ل يعلم له مالك( 
هو  اأو  اأثبته.  اأي  الأر�س  يف  ركزه  كان  قد  �ساحبه  لكن 
)عروق الذهب والف�سة فت�ستخرج بالعالج ركزها اهلل يف 
اإذا نال الركاز(  الأر�س ركزاً, والعرب تقول اركز املعدن 

)�سرح �سنن ابن داود ج 3 / 462(.
  اأما ثبوت اخلم�س يف الركاز فقد ثبت عنه )�سلى اهلل 
وقد  اخلم�س(,  الركاز  )يف  قال:  انه  و�سلم(  واآله  عليه 
اأخرجه البخاري يف)�سحيحه 2 / 160 يف الزكاة باب يف 
حديث  احلدود  يف  وم�سلم  الديات,  ويف  اخلم�س  الركاز 
1710 ,والرتمذي يف الأحكام حديث 1377 باب العجماء 
العجماء  باب   642 حديث  الزكاة  ويف  جبار  جرحها 

ال�سوؤال الرابع
يف هذا الزمان يفر�س اخلم�س على كل منفعة 

وفائدة, وهذا املعنى مل يدل عليه القراآن وال�سنة
 ما تف�سري ذلك ؟
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الزكاة,  والن�سائي يف  الركاز اخلم�س,  ويف  جرحها جبار 
وابن ماجه يف الديات حديث 2673 باب اجلبار ون�سبه يف 
اأي�ساً يف الأحكام, واأبو داود  املواريث لبن ماجه  ذخائر 
كتاب  من  فيه  وما  الركاز  يف  جاء  ما   40 باب  ال�سنن  يف 
داود  واأبو  العقول,  يف  مالك  واأخرجه  والمارة,  اخلراج 
ج  م�سنده  يف  واأحمد   ,2305 حديث  �سننه  يف  الطيال�سي 
2 / 180 و186 و203 و207 و228 و239 و254 و274 و285 
و467  و456  و454  و415  و411  و406  و386  و382  و319 
 128  /  3 وج  و507  و501  و499  و495  و493  و482  و475 
و335 و336 و353 و470 وج 5 / 326( كل هوؤلء اأخرجوه 

خمت�سراً ومطوًل.
وف�سة  ذهب  من  امل�سركني  قبور  يف  يوجد  ما  اأن  كما    
حكمه حكم الركاز يعني فيه اخلم�س, وهذا ما دل عليه 
باب  باب 41  داود  اأبي  املروي يف )�سنن  ابن عمر  حديث 
اخلراج  كتاب  من  املال  فيها  يكون  العادية  القبور  نب�س 

والمارة والأنفال( فراجع.
ي�ساب يف  الذي  املال  الركاز ويف  ثبت اخلم�س يف  فاإذا    
دار  غنائم  من  لي�سا  وهما  العارية,  امل�سركني  مقابر 
احلرب قطعاً, فال مانع من وجوب اخلم�س يف غري ذلك 
الدليل  قام  ما  بعد  الإن�سان  يرجها  التي  الفوائد  من 
على اثباته من اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم ( الذين 
اأمرنا النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بالتم�سك بهم 
على نحو التم�سك بالكتاب العزيز كما يف حديث الثقلني 

الثابت عن الفريقني.
املنافع  من  جملة  يف  اخلم�س  وجوب  على  دلت  وقد     

اأخبار اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
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بني  اجلمع  يف  تطبيقياً  ينفردون  المامية  ال�سيعة  ان    
حني  يف  واحمد(  وال�سافعي  )مالك  وجّوز  كما  ال�سالتني  

منع اأبو حنيفة ذلك !!!
ـ هو اجلمع بني  �سيعة و�سنة  ـ  الفريقان  اتفق عليه    ومما 

الظهر والع�سر يف عرفة وبني املغرب والع�ساء يف املزدلفة؟
  والدليل على �سحة ما يذهب اليه المامية قوله تعاىل 

ْم�س اإَل َغ�َصق اللهَّْيل َوقْراآَن  َلَة لدلوك ال�صهَّ { اأَقم ال�صهَّ
اْلَفْجر اإنهَّ قْراآَن اْلَفْجر َكاَن َم�ْصهوًدا } )ال�سراء:78(.

ــ وهو اأحد اأعالم املف�سرين من اأهل    يقول الفخر الرازي 
الزوال, ووقت  اأوقات. وقت  الية على ثالثة  ـ  تدل  ال�سنة 
الزوال  يكون  ان  يقت�سي  وهذا  الفجر.  ووقت  الغروب, 
للمغرب  املغرب وقتاً  اول  يكون  واأن   , والع�سر  للظهر  وقتاً 
والع�سر  الظهر  بني  اجلمع  يقت�سي جواز  فهذا   , والع�ساء 
الفخر   / الكبري  )التف�سري  ـ  والع�ساء مطلقاً.  املغرب  وبني 

الرازي : 21 / 27( .
على  الدلوك  حمل  بقوله:  المر  هذا  البغوي  اأيد  كما    
الزوال اأوىل القولني , لكرثة القائلني به , فدلوك ال�سم�س 
يتناول �سالة الظهر والع�سر , وغ�سق الليل يتناول املغرب 
معامل  راجع   ( الفجر  �سالة  هو  الفجر  وقران   , والع�ساء 

التنزيل بهام�س تف�سري اخلازن : 4 / 171( .

ال�سوؤال اخلام�س

اجلمع بني ال�سلوات
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َن  مهّ َوزَلًفا  َهار  النهَّ َطَرَف  َلَة  ال�صهَّ َواأَقم   } تعاىل  وقوله 
َئات... })هود:114(. ـيهّ �َصَنات يْذهْبَ ال�صهَّ اللهَّْيل اإنهَّ اْلَ

  يقول القرطبي يف تف�سري هذه الية : ))مل يختلف اأحد 
من اأهل التاأويل يف ان ال�سالة يف هذه الية يراد بها ال�سلوات 
… قوله تعاىل ) طريف النهار ( قال جماهد :  املفرو�سة 
الطرف الول �سالة ال�سبح , والطرف الثاين �سالة الظهر 
… والزلف املغرب والع�ساء  والع�سر , واختاره ابن عطية 

.)109  /  9  : القراآن  لأحكام  …(()اجلامع 
  لقد جمع النبي ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( بني �سالتي 
املدينة  يف  والع�ساء  املغرب  �سالتي  وبني  والع�سر  الظهر 
اأخرج  فقد  مر�س,   اأو  مطر  من  عار�س  هناك  يكن  ومل 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  �سلى   : قال  عبا�س  ابن  عن  م�سلم: 
عليه و�سلم( الظهر والع�سر جميعاً واملغرب والع�ساء يف غري 
خوف ول �سفر. )�سحيح م�سلم ) باب اجلمع بني ال�سالتني 

يف احل�سر(:284/1(..
  وعن معاذ بن جبل قال : جمع ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه 
املغرب  وبني   , والع�سر  الظهر  تبوك بني  ( يف غزوة  و�سلم 
والع�ساء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ فقال : اراد ان 
ل يحرج امته. )�سحيح م�سلم ) باب اجلمع بني ال�سالتني 

يف احل�سر ( 284/1 , م�سنف ابن ابي �سيبة : 244/2 ح2( .
  واأخرج البخاري ب�سنده عن ابي امامة قوله : �سلينا مع 
على  دخلنا  حتى  خرجنا  ثم   , الظهر  العزيز  عبد  بن  عمر 
 ! يا عم   : فقلت   ! الع�سر  ي�سلي  بن مالك فوجدناه  ان�س 
ما هذه ال�سالة التي �سليت ؟ قال : الع�سر, وهذه �سالة 

ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( التي كّنا ن�سلي معه.
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 ) اخرجه البخاري )باب وقت الع�سر ( : 1 / 144(.
  وكذا اأخرج مالك يف موطئه عن ابن عبا�س ) باب اجلمع 

بني ال�سالتني يف احل�سر وال�سفر  : 1 / 144 / 4(.
  كما اأخرج اأحمد يف م�سنده عن ابن عبا�س انه قال : �سلى 
ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( يف املدينة مقيماً غري 

م�سافر �سبعاً وثماناً. )م�سند احمد : 1 / 221( .
  لقد جرت حكمة اهلل تعاىل بت�سريع اجلمع على ل�سان نبيه 
 , املبارك  فعله  خالل  ومن   ) و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى   (
اهلل  �سلى   ( ر�سوله  و�سنة  اهلل  اأمر  املخالفون  ينكر  فلماذا 
عليه واآله و�سلم ( ؟! وملاذا يتاأولون هذا الت�سريع ويرتكون 

غريه ؟!
  فاجلمع مي�سور لكل ان�سان , ول يتنافى مع ال�سرع ال�سحيح 
, ويقبله العقل والذوق ال�سليم , فهو يتما�سى مع القران , 

ويهتدي بال�سنة .
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يف  الأ�سول  علماء  يذكرها  ا�سولية  قاعدة  بيان  ميكن 
اأن العربة  اأو  كتبهم وهي: ان املورد ل يخ�س�س الوارد, 
املورد  اأن  مبعنى  ال�سبب,  بخ�سو�س  ل  اللفظ  بعموم 
الذي تنزل فيه اآية ما فيها اأحكام معينة ل مينعها ـ اأي 
اأن يدخل حتت  ال�سمول ملا ميكن  اأو  العموم  ـ عن  املورد 
الن�س,  نزول  �ساعة  حا�سراً  يكن  مل  وان  العام  عنوانها 
ال�سريعة  يف  الواردة  ال�سرعية  الحكام  لقت�سرت  واإل 
على خ�سو�س املخاطبني لها وهذا مما ل ميكن امل�سري 

اإليه.
النبي  اأن  جند  حيث  امل�سهور,  املتواتر  الثقلني  وحديث 
)�سلى اهلل عليه واآله( يذكر ب�سكل وا�سح ان التالزم بني 
القراآن والعرتة )اأهل البيت( متوا�سل اىل يوم القيامة, 
اأ�سحاب  اخلم�سة  غري  اأئمة  وجود  يعني  الذي  المر 
وداخلون  ال�سالم(,  البيت)عليهم  اأهل  من  هم  الك�ساء 
فقد  التطهري,  اآية  يف  اإليه  امل�سار  البيت  اأهل  عنوان  يف 
الثقلني  حديث  يف  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  قال 
)اإين تارك فيكم الثقلني اأحدهما اأكرب من الآخر, كتاب 
اهلل وعرتتي, فانظروا كيف تخلفوين فيهما فانهما لن 
يفرتقا حتى يردا علي احلو�س( )م�ستدرك ال�سحيحني 

 )109/3

ال�سوؤال ال�ساد�س

كيف نثبت ع�سمة الئمة من ذرية احل�سني 
عليهم ال�سالم باآية التطهري؟
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وهذا يجعلنا ل نحتاج يف ت�سخي�س بقية املع�سومني اإىل 
اأكرث من مع�سوم واحد يكون لنا املرجع يف تعيني غريه 
, ويكفينا من اآية التطهري اثبات ع�سمة اخلم�سة الذين 
�سّمهم ك�ساء ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( بالفعل, 
بعدهم,  من  املع�سومني  لنا  يعينون  بدورهم  وهم 
الن�سو�س عن  وهذا ما حدث بالفعل فقد جاءت مئات 
ال�سابق  الإمام  تعيني  بع�سهم عن بع�س يف  املع�سومني 
نبوية  احاديث  فهنالك  بعده,  من  الالحق  لالإمام 
ذكرها علماء اهل ال�سنة يف كتبهم مثل :)ينابيع املودة( 
احلديثيه  املجاميع  اىل  بال�سافة  اخلوا�س(  و)تذكرة 

عند ال�سيعة المامية.
اأم  بل�سان  م�سلم   �سحيح  يف  جاء  كما  الك�ساء  وحديث 
املوؤمنني عائ�سة حيث قالت : )اأن النبي �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم جاءه علي فاأدخله يف عباءته –اأي: يف ك�سائه- 
ثم جاءت فاطمة فاأدخلها, ثم جاءه احل�سن فاأدخله, ثم 
ثم جللهم-اأي: غطاهم-�سلوات  فاأدخله,  جاء احل�سني 
اأهل  هوؤلء  اللهم  قال:  ثم  بالك�ساء,  عليه  و�سالمه  اهلل 
تطهريا(  وطهرهم  الرج�س  عنهم  اأذهب  اللهم  بيتي, 
فقالوا: هذا احلديث يف�سر الآية وهي قول اهلل تعاىل: 
ج�َس اأَهَل الَبيت  ا يريد اللهَّ ليذهَب َعنكم الرهّ َ { اإنهَّ

َركم َتطهريًا } )الأحزاب:33( . َويَطههّ
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من  )عبد(  فلفظ  فيه,  �سرك  ول  كفر  ل  ال�سماء  بهذه  الت�سمي 
لفظ  �ساأن  �ساأنه  عدة  معانٍ   يف  ت�ستعمل  التي  امل�سرتكة  اللفاظ 
)عبد(  لفظ  ا�ستعمال  كان  وقد  اللفظي  ال�سرتاك  يف  )موىل( 

مبعنى اخلادم يف لغة العرب �سائعاً ومنه قول ال�ساعر العربي: 
اين لعبد ال�سيف ما دام ثاوياً عندي *** ول �سيمة عندي �سواها 

ت�سبه العبدا 
  وقد ورد ا�ستعماله مبعنى )اخلادم( يف القراآن الكرمي كما يف قوله 
عبادكم  من  وال�صالني  منكم  الأيامى  {وانكحوا  تعاىل: 
واإمائكم..})النور: 35(, فهل تراه يريد املوىل �سبحانه ان ياأمر 
بتزويج الذين يقولون بعبادتكم ويعّدونكم اآلهة لهم ؟!! فهذا كالم 

ل معنى له ..
اأو عبد احل�سني    واحلا�سل ان املراد بهذه ال�سماء كعبد احل�سن 
اأو  اأو خادم احل�سني ل العتقاد باإلوهية احل�سن  هو خادم احل�سن 
احل�سني اأو اأن املت�سمي بذلك هو عبد لهما, فهذا ل يقول به اأحد 

ممن ت�سمى بهذه ال�سماء.
مفهوم  من  توّهمته  ما  الت�سمية  هذه  من  تق�سد  مل  ال�سيعة  اإن 
العبوّدية هلل, بل هي ترمز للمحّبة والولء للمورد, وكم له نظري 
اإن كان  الألفاظ  الأدبّية, فال م�ساحة يف  والكنايات  ال�ستعارات  يف 
املق�سود وا�سحاً, فهذه كتب الّلغة ت�سّرح باأّن من معاين )العبودية( 
)العبد( يطلق على  واأي�ساً  هي )اخلدمة( )املنجد: ماّدة )عبد(( 

ال�سوؤال ال�سابع

كيف ترد ال�سكالت على ا�سم عبد احل�سني 
او عبد الزهرة او عبد علي؟
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)اململوك( )العني: ماّدة )عبد((؛ فما املانع عقاًل و�سرعاً اأن يق�سد 
اأئّمته  من  اململوك  منزلة  نف�سه  ينّزل  اأو  اخلادم  معنى  ال�سيعي 

)عليهم ال�سالم(.
النبي  قالها  التي  موىل  لكلمة  اوجدوا  علماءهم  ان  جند  ولكننا 
حممد �سلى اهلل عليه واآله بحق اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يوم 
الغدير ) من كنت موله فهذا علي موله ( اوجدوا لها 29 معنى 
ال اخلالفة والتويل على امور امل�سلمني مل يذكروها  يف حني كانت 

خطبة اخلليفة الول ملا ت�سلم اخلالفة )اين وليت عليكم (.
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 قد اأّلف يف اثبات اميان ابي طالب عليه ال�سالم الكثري 
�سواء هذا عدا  وال�سيعة على حد  ال�سنة  الكتب من  من 
البحوث امل�ستفي�سة املبثوثة يف ثنايا الكتب واملو�سوعات , 

وهذه  بع�س الأدلة على اميان اأبي طالب :
1- ما روي عن الئمة )عليهم ال�سالم( والنبي ) �سلى 
اهلل عليه واآله ( مما يدل على اميانه , وهم اأعرف باأمر 

كهذا من كل احد .
2- ن�سرته للنبي ) �سلى اهلل عليه واآله ( وحتمله تلك 
امل�ساق وال�سعاب العظيمة , وت�سحيته مبكانته يف قومه , 

وحتى بولده , اكرب دليل على اميانه .
3- ا�ستدل �سبط ابن اجلوزي على اميانه بانه لو كان اأبو 
طالب كافراً لكان �سّنع عليه معاوية وحزبه , والزبرييون 
واأعوانهم , و�سائر اأعدائه ) عليه ال�سالم ( , ) اأبو طالب 

موؤمن قري�س /272 , عن تذكرة اخلوا�س (.
اتخذ  قد  كان  باأنه  و�سيته  يف  طالب  اأبو  �سرح  قد   -4
واآله  عليه  اهلل  ) �سلى  اهلل  ر�سول  �ساأن  التقية يف  �سبيل 
( , وان ما جاء به الر�سول ) �سلى اهلل عليه واآله  ( قد 
واو�سى   . ال�سناآن  ؛ خمافة  الل�سان  وانكره  قبله اجلنان 
, ففي  الر�سول ومتابعته على امره  بقبول دعوة  قري�ساً 
ذلك الر�ساد وال�سعادة ) الرو�س الأنف 2 / 171 ـ ثمرات 
الوراق / 94 ـ تاريخ اخلمي�س 1 / 300 ـ ال�سرية احللبية 

ال�سوؤال الثامن

كيف تثبت اميان ابي طالب عليه ال�سالم ؟
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1 / 352 ـ البحار 35/ 107 ـ الغدير 7 / 366 عن م�سادر 
اأخرى ( .

  ومن اأجل اأن نويف اأبا طالب بع�س حقه , نذكر بع�س ما 
يدل على اإميانه , ونرتك �سائره , وهو يعد بالع�سرات , 
لأن املقام ل يت�سع لأكرث من اأمثلة قليلة معدودة , وهي 

:
1- قال العبا�س : يا ر�سول اهلل , ما ترجو لأبي طالب ؟ 
قال : كل اخلري اأرجوه من ربي ) الذكياء / 128 ـ �سرح 
النهج للمعتزيل14 / 68 ـ طبقات ابن �سعد 1 /79 ـ البحار 

. ) 109 , 151 / 35
عن  بع�سها   , كثرية  باأ�سانيد  روي   : املعتزيل  قال   -2
اأبي  بن  بكر  اأبي  , وبع�سها عن  املطلب  العبا�س بن عبد 
قحافة : اأن اأبا طالب ما مات حتى قال : ل اإله اإّل اهلل 
ـ   , , حمّمد ر�سول اهلل ) �سرح النهج للمعتزيل 14 / 71 
الغدير 7 / 369 عن البداية والنهاية 3 / 123 ـ �سرية ابن 
ـ  ـ ال�سابة 4 / 116 ـ عيون الثر 1 / 131  ه�سام 2 / 87 
املواهب اللدنية 1 / 71ـ  ال�سرية احللبية 1 / 372ـ  ال�سرية 
ـ  ـ ا�سنى املطالب /20  النبوية لدحالن بهام�سها 1 / 89 
دلئل النبوة للبيهقي ـ تاريخ اأبي الفداء 1 / 120 ـ ك�سف 

الغمة لل�سعراين 2 / 144 ( .
3- وكتب اأمري املوؤمنني ) عليه ال�سالم ( ر�سالة مطولة 
ملعاوية جاء فيها : )لي�س اأمية كها�سم , ول حرب كعبد 
املطلب , ول اأبو �سفيان كاأبي طالب , ول املهاجر كالطليق 
, ول ال�سريح كالل�سيق( ) وقعة �سفني لن�سر بن مزاحم 
الذي  البالغة  نهج  ـ   260 /  3 اأعثم  الفتوح لبن  ـ   471/
بهام�سه �سرح ال�سيخ حممد عبده 3 / 18 الكتاب رقم 17 
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ان  م�ساألة ال�سبال لها اأدلة كثرية ترجحها على القول 
واأحاديثهم  القوم  كتب  ومن  وتاأكيد  بكل جزم  بالتكتف 

ال�سحيحة, فنقول:
1 _ اإن حديث البخاري الوحيد الذي ا�ستـدلًّ به على 
ال�سحابي  ال�ساعدي  �سعد  بن  �سهل  حديث  هو  التكتف 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  واأهل  لعلّي  بالولء  املعروف 
عليه  اهلل  )�سّلى  النبي  باأمر  �سريح  غري  حديث  وهو 
واآله و�سّلم( بالتكتف بل فيه اإ�سارة وا�سحة على اأن ذلك 
الأمر مل ي�سدر منه )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بل من 

ال�سلطات, 
على  اأميانهم  بو�سع  يوؤمرون  النا�س  )كان  فقوله:    
الأمر مل  باأن  اإ�سارة وا�سحة  ال�سالة( فيه  �سمائلهم يف 
يكن �سادراً عن ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
لأن هذا ال�سحابي معروف الولء لأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( كما قلنا وكذلك متاأخر الوفاة اإىل عام )90(هـ 
النا�س( يختلف عما لو قال  تقريباً وكذلك قوله )كان 
)كنا( وقوله )يوؤمرون( يختلف عما لو قال )نوؤمر( اأو 
)على عهد ر�سول اهلل( )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( كما 

هو معروف يف احلديث املرفوع.
اهلل  )�سّلى  للنبّي  مرفوع  غري  فاحلديث  وبالتايل    
تنزلًّ  فقل  اأو  قواعدهم,  على  حتى  و�سّلم(  واآله  عليه 

ال�سوؤال التا�سع

كيف تثبت �سرعية ال�سبال يف ال�سالة ؟
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اإذا دخله  اإنه م�سكوك الرفع فنحكم بعدمه لأن الدليل 
الحتمال بطل به ال�ستدلل.

2 _ اأما م�سلم فلم ياأت بهذا احلديث ومل يروه واكتفى 
بحديث وائل بن حجر الذي مل يخرجه �سيخه واأ�ستاذه 
عليه  اهلل  )�سّلى  النبي  على  وفد  هذا  ووائل  البخاري, 
واآله و�سّلم( يف اآخر اأيامه و قبل وفاته فلي�س من املعقول 
اأن يرتك جميع ال�سحابة نقل كيفية �سالة النبي )�سّلى 
يف  جاء  لرجل  �سنني  ع�سر  طيلة  و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل 
اآخر اأيام النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( لريوي لنا 

اأعظم ركن لالإ�سالم األ وهي ال�سالة!!
على  يدل  امل�ساألة  ال�سّنة يف هذه  اأهل  اختالف  اإن   _ 3
ا�سطرابهم فيها ويف اأدلتها املنقولة, وهذا يعني و�سعها 
من قبل ال�سلطات لأن اهلل تعاىل قال: ))ولو كان من 
عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً(()الن�ساء:82( 
املالكية  لقول  وال�سبال  التكتف  بني  فاختالفهم   ,
بال�سبال, ثم اختالفهم يف كيفية التكتف, ثم اختالفهم 
ميكن  ل  وبالتايل  عديدة,  اأقوال  اإىل  التكتف  مكان  يف 
لأحد اأن ياأتي ويدعي باأن كل ذلك قد فعله النبي )�سّلى 

اهلل عليه واآله و�سّلم( !
للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتوى  نذكر  اأن  هنا  ونحب    
العلمية والفتاء )893 ( بقولهم: ))اإذا تقرر اأن ال�سّنة هي 
و�سع اليد اليمنى على اليد الي�سرى فاإذا �سلى �سخ�س 
اليمنى  و�سع  لأن  �سحيحة  ف�سالته  يديه  مر�سل  وهو 
اأركان ال�سالة ول من �سرائطها  على الي�سرى لي�س من 
ول من واجباتها واأّما اقتداء من ي�سع يده اليمنى على 

الي�سرى مبن ير�سل يديه ف�سحيح...(( )ج 6 / 366(.
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اأو  �سخ�س  على  الدعاء   : هو  اللعن  معنى  اإن  ابتداء 
رحمته   عن  ويطردهم  تعاىل  اهلل  يبعدهم  اأن  ا�سخا�س 

وهو جائز وثابت يف ال�سريعة ال�سالمية .
اآيات كثرية ,    والدليل على جوازه من القراآن الكرمي 
َواأََعدهَّ  اْلَكافريَن  َلَعَن   َ اللهَّ اإنهَّ   } تعاىل:  :قوله  منها 
َلهْم �َصعرًيا } )الحزاب: 64(.قوله تعاىل: { اإنهَّ الهَّذيَن 
ْنَيا َواْلآخَرة  َ َوَر�صوَله َلَعَنهم اللهَّ ف الدهّ يوؤْذوَن اللهَّ
هيًنا } )الحزاب:57(.قوله تعاىل:  َواأََعدهَّ َلهْم َعَذاًبا مهّ

املنَي })هود:18(. {...اأََل َلْعَنة اللهّ َعَلى الظهَّ
   ومن ال�سنة ال�سريفة روايات كثرية, منها:

على  اهلل  لعنة   (( و�سّلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  قوله 
الرا�سي واملرت�سي (( )جممع الفائدة 49/12(.

يف  اأحدث  من   (( و�سّلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  قوله 
(( )كتاب  لعنة اهلل  فعليه  اآوى حمدثاً  اأو  املدينة حدثاً 

الأربعني للقمي ال�سريازي 583(.
جي�س  جهزوا   (( و�سّلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  قوله 
والنحل  )امللل   )) عنه  تخلف  من  اهلل  لعن   , اأ�سامة 

.)23/1
الدليل  قام  فقد  النقلي  الدليل  هذا  اإىل  بال�سافة      
ب�سحة  يحكم  فالعقل  اللعن.  جواز  على  العقلي  على 

ال�سوؤال العا�سر

دليلك على جواز اللعن
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وجواز دعاء املظلوم على الظامل ـ باإبعاده عن رحمة اهلل ـ 
والغا�سب واخلائن والقاتل والكاذب وغريهم. خ�سو�ساً 
حقهم  ويغ�سب  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اآل  يظلم  ملن 
اأمانة ر�سول اهلل )�سلى اهلل  ويقتل �سيعتهم ويخون يف 

عليه واآله و�سّلم(.
ديننا,  البذيء مرفو�س يف  والكالم  وال�ستم  ال�سب  اما  
دون اللعن, فانه حقيقة ثابتة يف القراآن الكرمي وال�سنة 
لألفاظ  املفهر�س  املعجم  مراجعة  ويكفيك  ال�سحيحة, 
القراآن يف مادة )لعن( لتقف بنف�سك على موارد اللعن 

يف القراآن.
  ول يقال : هذا اللعن خمت�س باهلل تعاىل. لأن الآية 
َيلَعنهم  {...اأوَلـئَك   : تقول  البقرة  �سورة  )159( من 

عنوَن } . اللهّ َوَيْلَعنهم اللهَّ
  وهنا حقيقة اأخرى علينا اأن نبحثها بحثاً مو�سوعياً , 

وهي هل جميع ال�سحابة عدول ؟!!
لأنهم  الدليل  هل  الدليل؟  هو  فما  نعم,  قلنا:  اإن    

مع�سومون؟
  كال, مل يقول اأحد بع�سمتهم.

  وهل الدليل الآيات القراآنية الواردة يف مدح ال�سحابة؟ 
اأن جميعهم عدول, ول  الآيات مل تدل على  هذه  اأي�ساً 

توجد ول اآية واحدة �سريحة يف عدالتهم جميعاً.
كالنجوم  اأ�سحابي   (  : امل�سهور  احلديث  الدليل  هل    

باأيهم اقتديتم اهتديتم (؟
وعدم  و�سعفه  بو�سعه  حكم  احلديث  فهذا  واأي�ساً    
اأهل  اأكرث علماء اجلرح والتعديل من  قابليته للحجية 
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ال�سنة .
فحالهم  وعليه  عدول,  جميعاً  لي�سوا  ال�سحابة  فاإذن    

حال غريهم يف اإجراء قواعد اجلرح والتعديل عليهم .
فال حاجة لنا باأن نخلق املربرات ملعاوية باأنه اأخطاأ وما 
اإيجاد  اإل  وراءها  لي�س  التي  اخلزعبالت  من  ذلك  اإىل 
املربرات لأخطاء وقع فيها زعماء الأمة العربية, وهذه 
املربرات هي التي �ساقتنا اإىل ما نحن عليه اليوم, حيث 
الذين  الكثري منا يبحث عن مربرات لزعمائه اخلونة 
وعدوانه  طغيانه  يف  �سارون  �ساركوا  احلقيقة  يف  هم 
على الفل�سطينيني, فلو كنا من اليوم الأول وقفنا اأمام 
الظاملني ولعناهم واأعلنا براءتنا من معاوية ملا قام به من 
الظلم والعدوان, وملا و�سل بنا احلال اإىل ما نحن عليه, 

ولكن كل ما كان منا هو خلق املربرات, وهذه تعا�ستنا.
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الئمة  باإمامة  يعتقد  مل  من  بكفر  احلكم  م�سالة  اإن    
اإنكار  م�ساألة  اىل  تعود  ال�سالم(  )عليهم  ع�سر  الثني 
ال�سروري, و مبا اأن المامة لي�ست من �سروريات الدين 
عند بع�س الفرق ال�سالمية, فال ميكن احلكم بكفر من 

ينكرها منهم.
بالئمة الثني ع�سر )عليهم    نعم, المامة والعتقاد 
بها  املذهب, وعدم العتقاد  ال�سالم( هو من �سروريات 
هنا  من  و   .. الإ�سالم  عن  ل  املذهب  عن  خروجا  يعد 
املو�سوع  هذا  يف  الواردة,  العلماء  بع�س  كلمات  حتمل 
ل  ـ  الميان  عدم  اأي  ـ  الخ�س  باملعنى  التكفري  بارادة 
هذه  و   .. ـ  الإ�سالم  عدم  هو  و  ـ  الأعم  باملعنى  التكفري 
ر�سائل علماء المامية منت�سرة يف عر�س الأر�س وطولها 
ت�سهد با�سالم املخالفـ  و هو من ل يعتقد باإمامة الئمة 

الثني ع�سر ـ وطهارته . 
   ومن خالف هذا احلكم بقول اأو فتوى فهو ل يتعدى 
اأو م�سهور  كونه راأيا خا�سا به ل ميثل موقف الطائفة 
علمائها, بل نقل ال�سيخ البحراين يف )حدائقه ج 5 �س 
175( ما ن�سه: )ان امل�سهور بني متاأخري الأ�سحاب ـ اأي 
علماء المامية ـ هو احلكم باإ�سالم املخالفني و طهارتهم (

ممن  بع�س  وبني  امل�سلمني  عموم  بني  فرق  هناك  نعم, 

ال�سوؤال احلادي ع�سر

هل المامية يكفرون من مل يقل بالولية؟
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يدعي الإ�سالم وهو ين�سب العداوة لأهل البيت)عليهم 
بع�س  وهم  بكفرهم  يحكم  النوا�سب  فهوؤلء  ال�سالم( 
ينكر  وهو  ال�سنة  اأهل  مذهب  على  اأنه  يدعي  ممن 
ال�سنة ال�سحيحة التي تاأمر مبحبة اأهل البيت )عليهم 
يحاول  ومن  بغ�سهم,  وعدم  واحرتامهم  ال�سالم( 
تكذيب احاديث قالها النبي حممد �سلى اهلل عليه واله 
او تن�سيب احاديث اليه يف مدح او ذم ا�سخا�س معينني 
فهذا مقعده يف النار كما ا�سار اىل ذلك الئمة الطهار 

عليهم ال�سالم
اأنكر الإمامة ل�سبهة فحاله حال �سابقه  اأما حكم من    
يف  معذور  لأنه  وذلك  اأهون  وحاله  باإ�سالمه  يحكم  انه 
تتم  يبحث عن احلق ومل  يزل  كان مل  اإن  النظر  فرتة 

احلجة عليه ل بتق�سري منه فانه معذور يف ذلك.
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ال�سوؤال الثاين ع�سر

ما مدى �سحة ومعنى حديث »من مات
 ومل يعرف امام زمانه«؟

امل�سلمني  كتب  اأمهات  م�سادر  يف  موجود  احلديث  هذا 
ومن هذه امل�سادر من الطرف املخالف هي: 

�سحيح ابن حّبان 434/10 ح 4573ـ  جممع الزوائد 218/5 
, 224 , 225 و 111/9 , 221 ـ املعجم الأو�سط للطرباين 
ـ م�سند  ـ م�سند اأحمد 96/4 ح 16922 )ح 16434(   70/6
اأبي يعلى 366/13 ح  ـ م�سند  الطيال�سي 259/1 ح 1913 
7375 ـ املعجم الكبري للطرباين 10/ ح10687 , 388/19 
 117/ املوّدة  ينابيع  ـ   107/8 احلاكم  م�ستدرك  ـ   910 ح 

)77/1( ـ �سنن البيهقي : 8 / 156 .
  وهذا دليل �سريح على وجوب معرفة الإمام والعتقاد 
بوليته اللهّية ووجوب طاعته والنقياد له واّن اجلاهل 

اأو اجلاحد له ميوت على الكفر .
�ساء  فما  �سحيح,  غري  احلديث  لهذا  الوهابية  تف�سري 
اأمراء وملوك  الإن�سان على معرفة  يعلق عاقبة  اأن  اهلل 
وحكام عرف اأكرثهم بالف�سوق والفجور.. كما اأنه لي�س 
املراد من املعرفة هي جمرد العلم بل املراد منها العلم 
املقرون بالطاعة والإتباع واملبايعة التي تعني الولء, ثم 
اإن احلديث ظاهر يف وجود اإمام واحد لكل زمان, وعلى 
هذا التف�سري ل ي�سح اأن يكون امللوك والروؤ�ساء والأمراء 
رئي�س  كان  ؟اإذا  احلديث  ظاهر  ينايف  فهو  اأئمة,  كلهم 
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الدولة فا�سقاً �سارباً للخمر قاتاًل للنف�س املحرتمة ظاملاً 
فهل يحق للم�سلم اأن يقول اإن اإمامه هو هذا ال�سخ�س, 
نار  ويعدهم  والفا�سقني  الظاملني  يلعن  القراآن  اإن  مع 
جهنم, فبالتايل يكون م�سري هذا ال�سخ�س الذي يجعل 
يح�سر  لأنه  النار  م�سريه  يكون  فا�سقاً  اأو  ظاملاً  اإمامه 
النار فهو يكون  اإمامهم يف  باإمامهم فاإذا كان  اإنا�س  كل 
معهم.  ثم هل يعقل اإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
وهو  دولتك  رئي�س  تعرف  اأن  لبد  اإنك  للم�سلم  يقول 
اإمامك واإّل مّت على جاهلية ول تفيده هذه املعرفة اأي 
�سيء يف دينه فهو ل ياأخذ معامل دينه من رئي�س دولته 
فاأية جاهلية تزيل عنه هذه املعرفة برئي�س دولته, ولو 
قالوا اإن اإمام زمانهم من ياأخذ منه معامل الدين لكان 

اأقرب من القول باأن اإمامهم هو رئي�س الدولة.
يكون  قد  الواحدة  وللدولة  الروؤ�ساء متعددون  اإن  ثم    
هناك اأكرث من رئي�س فهل لبد من معرفتهم جميعاً اأم 
لبد اأن يعرف كل �سخ�س رئي�س دولته اأو روؤ�ساء دولته 
اإن كانوا متعددين ثم ما هو م�سري ذلك ال�سخ�س الذي 
يعي�س يف الدول الكافرة والتي يكون رئي�سها كافراً فمن 
اإمام واحد يف  اأن ظاهر احلديث وجود  اإمامه؟  مع  هو 

كل زمان لبد من معرفته و�سماه )اإمام زمانه(.
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ال�سوؤال الثالث ع�سر

ماذا تعرف عن ال�ستخارة وما يتعلق بها 
وهل هي كا�سفة للغيب ؟

على  رده  معر�س  يف  �س119  ج6  امليزان  �ساحب  ذكر    
من يعرت�س على اخلرية بقوله: وقد وردت عدة اأخبار 
الأخذ  جواز  يف  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  من 
قال  ثم  احلرية.  عند  وغريها  ال�سبحة  من  باخلرية 
بهذا  الإن�سان  يختاره  ما  اإختيار  يف  ولي�س  ذلك:  بعد 
ملا  تعر�س  ول  الغيب  علم  دعوى  ال�ستخارة  من  النوع 
�سرك  ول  الألوهية  ال�سوؤون  من  �سبحانه  باهلل  يخت�س 
ب�سبب ت�سريك غري اهلل تعاىل اإياه يف تدبري الأمور ول 
تعني  اإل  العمل  لهذا  �ساأن  ل  اإذ  اآخر,  ديني  اأي حمذور 
الفعل اأو الرتك من غري اإيجاب ول حترمي ول اأي حكم 
تكليفي اآخر ول ك�سف عما وراء حجب الغيب من خري 
اأو �سر, اإل اأن خري امل�ستخري يف اأن يعمل اأو يرتك فيخرج 

عن احلرية والتذبذب.
روايات اهل البيت عليهم ال�سالم بخ�سو�س ال�ستخارة

عن المام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأنه قال : )من دخل يف 
اأمر بغري ا�ستخارة ثم ابتلي مل يوؤجر( ) املحا�سن : 598 (.

)بعثني   : قال  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  المام  عن 
اليمن فقال  واآله و�سّلم(  اىل  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
يل وهو يو�سيني : يا علي ما حار من ا�ستخار , ول ندم من 

ا�ست�سار( )امايل الطو�سي 1 / 135(
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ال�صتخارة بالقران 
التوجه اىل اهلل تعاىل وطلب اخلري منه وي�ستدل  بعد 
بالآية الوىل يف ميني ال�سفحة على كون العمل خريا او 
�سرا ول يوجب ذلك تكليفا ول يدل على الواقع فالغيب 

ل يعلمه ال اهلل تعاىل
اما ال�صتخارة بال�صبحة 

واآل  حممد  علي  �سل  )اللهم  ال�سلوات  تذكر  اأن  يكفي 
حممد( ثالثاً ثم تقب�س ال�سبحة فتح�سب اثنني اثنني 
فاأن خرج اثنني فهي غري جيدة واأن بقيت واحدة فهي 

جيدة.
اأف�صل الأوقات ف عمل اخلرية

بعد التيان بال�سالة الواجبة اأوامل�ستحبة واأف�سلها قبل 
طلوع ال�سم�س من يوم اجلمعة.

مرة  من  اكرث  املو�سوع  نف�س  على  ال�ستخارة  جتوز  ل 
بغية احل�سول على نتيجة ايجابية اإّل اذا تغرّيت بع�س 
امل�سالح  تّغري  يحتمل  بحيث  زمان  م�سى  اأو  الظروف 

واملفا�سد. 
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ال�سوؤال الرابع ع�سر

الأذان وال�سهادة الثالثة

موا�سع الختالف بني ف�سول اأذان ال�سيعة واأذان ال�سّنة وما 
يدّل عليها من م�سادر ال�سّنة:

اأربع مرات, ويوافقنا  اأّول الأذان بنظر ال�سيعة  ـ التكبري يف  اأ 
يف ذلك ال�سافعي واأبو حنيفة واأحمد والثوري )الأم 1 / 84 ـ 
املجموع 3 / 93 ـ فتح العزيز 3 / 160 ـ خمت�سر املزين / 12 , 

م�سافاً اإىل ورود رواية من طرق ال�سنة ت�سّرح بهذا احلكم:
  فعن حممد بن عبد امللك بن اأبي حمذورة عن اأبيه عن جده 
قال قلت: يا ر�سول اهلل عّلمني �سّنة الأذان, فم�سح مقّدم راأ�سه 
وقال: )تقول: اهلل اأكرب( فذكر اربع مّرات )�سنن اأبي داود 1 

/ 136 ـ �سنن البيهقي 1 / 394(.
ل  التكبري  تثنية  امل�ستند يف  هو  الذي  احلديث  اإاأّن  واأي�ساً    
املنام فهو كما ترى )�سنن  اخبار عن  اأ�ساًل بل هو  له  دللة 

الدار قطني 1 / 241 ـ �سنن الرتمذي 1 / 360(.
ب ـ اأطبقت الإمامية على تثنية التهليل يف اآخر الأذان ويدّل 
اأمر النبي)�سلى اهلل عليه  عليه من كتب ال�سنة ما ورد من 
 /  1 البخاري  )�سحيح  الذان.  ي�سّفع  اأن  بالًل  و�سّلم(  واآله 
157 ـ �سحيح م�سلم 1 / 286 ـ �سنن ابن ماجة 1 / 241 ـ �سنن 
الرتمذي 1 / 369 ـ �سنن الدارمي 1 / 270 ـ �سنن ابي داود 1 / 

141 ـ �سنن الن�سائي 2 / 3(.
دـ  اأجمعت ال�سيعة على ذكر فقرة ))حّي على خري العمل(( يف 
الذان,حيث ورد اإن المام زين العابدين )عليه ال�سالم( وابن 
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ـ حّي على  عمر كانا يقولن يف الأذان  بعد حّي على الفالح 
خري العمل. )ال�سرية احللبية 2 / 110 ـ ال�سنن للبيهقي 1 / 
434 ـ امل�سنف لعبد الرزاق 1 / 460 ـ م�سند المام زيد / 93(.

  واأي�ساً جاء عن بالل اأّنه كان يوؤّذن بال�سبح فيقول: ))حّي 
على خري العمل((. )كنز العمال 8 / 220(

الإمامية على  ال�سيعة  علماء  اتفق  فقد  الثالثة  ال�سهادة  اما 
جواز التيان بها  يف الأذان. 

  ولكن ذهب بع�سهم اىل اّنها جزء م�ستحب من اأجزاء الأذان 
كما هو احلال يف القنوت بالن�سبة اىل ال�سالة . 

بق�سد اجلزئية  م�ستحبة ل  اّنها  اىل  علمائنا  اأكرث  وذهب    
ـ م�ستفيدين  الأذان  لي�ست جزءا ول ف�سال من ف�سول  اأي  ـ 
الروايات  يف  والطالقات  العمومات  بع�س  من  ال�ستحباب 
واله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  ا�سم  بني  املقارنة  على  املوؤّكدة 
وا�سم الإمام علّي )عليه ال�سالم( , كما هو احلال يف ال�سالة 

على حممد واآل حممد بعد ال�سهادة الثانية . 
  ومن تلك العمومات والطالقات ماروي عن المام جعفر 
اله  اأحدكم ل  انه قال : ) فاإذا قال  ال�سادق )عليه ال�سالم( 
اإّل اهلل ,  حممد  ر�سول اهلل , فليقل : علي اأمري املوؤمنني ( 

.)الحتجاج : 158(. 
ويف م�سادر املخالف روايات كثرية  تدعم مفاد هذه الرواية 
منها عن اأبي احلمراء عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله( 
قال : )ملّا ا�سري بي اىل ال�سماء اإذا على العر�س مكتوب ل اإله 
اإّل اهلل , حممد ر�سول اهلل اّيدته بعلي( .)ال�سايف / القا�سي 
عيا�س : 138 , املناقب / ابن املغازيل : 39 , درر ال�سمطني : 
120 , الدر املنثور / ال�سيوطي : 4 / 153 , اخل�سائ�س الكربى 

/ ال�سيوطي : 1 / 7(
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ال�سوؤال اخلام�س ع�سر

ا�سول الدين كيف و�سعت ؟

اأربعة  اأو  ـ من خم�سة  الدين وكذلك عددها  اأن م�سطلح ا�سول 
اإىل  اأنها ترجع يف النهاية  اإىل واحد حيث  اإرجاعها  اأو  اأو ثالثة 
علماء  عند  وا�سطالحهم  العلماء  موا�سعات  من  هو  التوحيد 
كاّفة املذاهب الإ�سالمية ولكن ا�ستهر م�سطلح اأ�سول الدين من 
الأكرب واختلف  الفقه  اأبا حنيفة كان يطلق عليها  اأن  بينها مع 
اأو  اإل لقبولهم  املذاهب بينهم يف عددها, وما هذا  لي�س  علماء 

رف�سهم لالأدلة الدالة على كون هذا الأمر او ذلك اأ�ساًل اأو ل.
واحد  اهلل  باأن  كالإميان  عديدة  امل�سائل  هذه  ان  عرفت  واإذا    
واأنه عامل وحي وقادر, وانه خالق ورازق,وانه حكيم, واأنه يبعث 
الوحي  وياأتيهم  مع�سومني  يكونوا  ان  يجب  واأنهم  الأنبياء, 
وموؤيدين باملعجزة واأن لهم اأو�سياء,وان هناك ح�ساب وجنة ونار, 
وظائف  لهم  وجعل  املالئكة  خلق  واأنه  يجور,  ل  عادل  اهلل  واأن 
وخلق الأر�س وال�سماوات وخلق خلقا اأخرين, واأنهم كلهم �سوف 
ميوتون,اإىل غريها من ع�سرات امل�سائل التي يجب اأن نوؤمن بها 
ويخت�س  منها  ت�سابه  ما  يجمع  بت�سنيف  اإل  ح�سرها  وي�سعب 
بعنوان واحد, لذا عمد  العلماء اإىل ت�سنيفها حتت ما ينا�سبها 
والنبوة  كالتوحيد  عنوانا  مو�سوع  لكل  وجعلوا  املوا�سيع  من 
وادلتها  امل�سائل  �سنفوا  ذلك  بعد  واملعاد,ثم  والإمامة  والعدل 
امل�ستقاة من الكتاب وال�سنة والعقل حتت هذه العناوين فاأ�سبح 
يف  واختلفوا  بالأ�سول  عليها  ا�سطلحوا  رئي�سية  عناوين  لدينا 
عددها بني خمرج لالإمامة مثاًل ومدخل للمنزلة بني املنزلني 
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اأو الوعد والوعيد اأخرى, فاأ�سل البحث لي�س يف ما هو الدليل 
على هذا الت�سنيف,بقدر ما هو يف الدليل على كل هذه امل�سائل 

حتى توجب على املكلف الإميان بها.
املعني  العدد  فيها  رواية  اأو  باآية  املطالبة  ال�سذاجة  ومن    
لالأ�سول,اإذ ل مو�سوعية لذلك, ف�ساًل عن اخلالف بني علماء 

امل�سلمني وعلماء املذهب بالعدد وهذا حمط خالف بينهم
  لي�س هناك قاعدة ثابتة عقاًل اأو نقاًل بوجوب ذكر اأ�سول الدين 
العلماء  ل�سطالح  مورد  الدين  اأ�سول  فاإن  الكرمي,  القراآن  يف 

واتفاقهم ح�سب الأدلة �سواء من العقل اأو النقل.
عن  النيابة  وهي  ال�سيعة  يدعيها  التي  الإمامة  فاإن  ذلك  ومع 
والدنيا  الدين  �سوؤون  يف   ) واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
القراآن  يف  �سراحة  مذكورة  والأر�س  ال�سماء  بني  والوا�سطة 
 { امِلنَِي   الظهَّ َعهِدي  َيَناُل  َل   } تعاىل:  قال  الكرمي 
ُكُم اهلّلُ َوَر�ُسوُلُه  ا َوِليُّ َ )البقرة:124(, وقال تعاىل: { اإِنهَّ
َوالهَِّذيَن اآَمُنوا...  } )املائدة:55(, وقال تعاىل: { اإِينِّ 

َجاِعٌل يِف الأَر�ِس َخِليَفًة...  })البقرة:30(.
  واأما ما يثريه البع�س من طلبهم لذكر ا�سم علي )عليه ال�سالم( 
يف القراآن, فلي�س يف حمله! فاإن البحث ينق�سم اإىل املفهوم الذي 
يجب  الذي  وامل�سداق  العامة,  الإمامة  وهو  به  نعتقد  اأن  يجب 
اأن تعرفه وهو اإمامة اأئمة اأهل البيت )عليه ال�سالم(, فقد ذكر 
القراآن يف اآيات عديدة �سريحة مفهوم الإمامة وما يدور حولها 
القراآن  يف  ال�سالم(  )عليه  علي  ذكر  يرد  مل  نعم,  بها.  ويتعلق 
حلكمة ما مل ي�سرح بها من قبل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
على  تنطبق  ل  بحيث  بالتحديد  اأو�سافه  ذكرت  ولكن  و�سلم(, 
غريه, وهذا كايف يف احلجية ووجوب العتقاد بها, و�سرح با�سمه 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(, وقوله )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( حجة كالقراآن فال جمال للمنكر الإنكار ول حمي�س.
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ال�سوؤال ال�ساد�س ع�سر

هل �سحيح ما يقال ان المام علي عليه ال�سالم قال: 
)اأن اأهل العراق هم اأهل ال�سقاق والنفاق( ؟

بهذا  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  عن  حديثا  نر  مل 
اأهل  اأعداء  عن  �سادرة  انها  امل�سادر  يف  نقل  بل  الن�س, 
البيت الذين يكيلون التهم وال�سب لهل العراق لن فيهم 
جذوة الثورة ورف�س الظلم ومل يتقبلوا احلكام املت�سلطني 
من  و  له,  الرتويج  حاولوا  الذي  املزيف  ال�سالم  وانكروا 

اأولئك العداء :
1ـ معاوية : فانه قال للوليد بن جابر الطائي : ))وانك 
النفاق ومعدن  اأهل  العراق,  باأوبا�س  اأخا طي  يا  لتهددين 

ال�سقاق ... (( )انظر �سرح نهج البالغة ج16 �س 130(
2ـ احلجاج: فانه قال يف احدى خطبه : )يا اأهل العراق, يا 
اأهل ال�سقاق والنفاق وم�ساوئ الخالق, اأما واهلل لحلونكم 
حلو الع�سا, ولع�سبنكم ع�سب ال�سلم ول�سربنكم �سرب 
غرائب الإبل ...(. ويف خطبة اخرى : )يا اأهل العراق يا 
اأهل ال�سقاق والنفاق , ان ال�سيطان ا�ستبطنكم ...( )انظر 

�سرح نهج البالغة ج1 �س 243 ـ 345( .
3 ـ اجلالد عثمان بن حيان وايل املدينة من قبل الوليد بن 
عبد امللك: قال يف خطبة له عند ما و�سل املدينة : )اأيها 
قدمي  يف  املوؤمنني  لأمري  غ�س  اهل  وجدناكم  انا  النا�س 
اأهل  اليكم من يزيدكم خباًل  الدهر وحديثه وقد �سوى 

العراق, اأهل ال�سقاق والنفاق, هم واهلل ع�س النفاق ...( 
ولو افرت�سنا �سدور مثل هذا الكالم من اأحد املع�سومني 
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بل  ال�سالم(,  )عليهم  البيت  لهل  املوالني  ي�سمل  ل  فانه 
هو خا�س باأعدائهم من اأهل العراق, فان العراق يف ذلك 
الوقت بعد مل يكن كل اأهله من املوالني لهل البيت)عليهم 
ال�سالم(, بل فيه الكثري من املعاندين, وعلى هذا ال�سا�س 
الدنيا  تاآزر عليه من غّرته  الزيارة )فقد  يف�سر ماورد يف 
... واطاع من عبادك اهل ال�سقاق والنفاق( وهم اأعداء اأهل 
بع�سهم  اأو  العراق  اأهل  كل  ان  الزيارة  يف  يقل  ومل  البيت 
من اهل ال�سقاق والنفاق, بل ان املطاعني اأمثال عبيد اهلل 
بن زياد وعمر بن �سعد و�سمرا املت�سلطني من قبل ال�سلطة 

الأموية هم اأهل ال�سقاق والنفاق .
واخلال�سة: ان منهج اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وا�سح, 
والعراق  للقوميات  يرى  ل  الذي  القراآن  منهج  وهو 
والبلدان اثر يف اميان اأو نفاق ال�سخ�س, فقد رفع ال�سالم 
من  ي�سدر  ان  ميكن  ل  هذا  وعلى  لهب,  ابا  واذل  �سلمان 
اهل البيت )عليهم ال�سالم( مثل هكذا قول, فين�سب امة 
بكاملها اىل ال�سقاق والنفاق , بل قد حّدد ر�سول اهلل )�سلى 
الغدير  خطبة  يف  بقوله  ذلك  يف  املقيا�س  واآله(  عليه  اهلل 
)ال ان اعداء علي هم اأهل ال�سقاق والنفاق, واحلادون وهم 

العادون واأخوان ال�سياطني ...( )الحتجاج ج1 �س79 (.
ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اىل  القول  هذا  ن�سب  نعم 
اأورده  ولكن  التبيان(  )تف�سريه  يف  اهلل(  الطو�سي)رحمه 
مر�سال دون ذكر طريق له اأو من اين اخذه , مع ان امل�سادر 
الطربي(  )تاريخ  و  للجاحظ  والتبيني(  كـ)البيان  عليه 
احلديد  اأبي  لبن  البالغة(  نهج  كـ)�سرح  له  الالحقة  و 
عن  الكالم  نف�س  اأوردت  كثري  لبن  والنهاية(  و)البداية 

احلجاج خماطبا به اأهل العراق )وهو الذي مر �سابقاً(.
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ال�سوؤال ال�سابع ع�سر

ملاذا ل يلقب المام احل�سن عليه ال�سالم
 بامري املوؤمنني؟

دون  البع�س  بها  ميتاز  وخ�سائ�س  امتيازات  هنالك 
البع�س وهذه المتيازات ل تاتي من فراغ بل مبا يحمل 

هذا املمتاز من �سفات جعلته ي�ستحق هذا اللقب .
او  ال�سفات  هذه  يتقم�س  ان  البع�س  يحاول  قد 
املحتوى ول ميكن  فارغة من  تكون  ولكنها  المتيازات 

لحد ان يتكنى بها ال مبوافقة مانحها .
)اأمري املوؤمنني( لقب خا�س لعلي بن اأبي طالب )عليه 
يف  الكليني  ذكره  الذي  احلديث  يف  ورد  ال�سالم(,كما 
)الكايف( عن الف�سيل بن ي�سار عن الباقر)عليه ال�سالم(: 
)يا ف�سيل مل يت�سّم بهذا الأ�سم غري علي )عليه ال�سالم( 
اإل مفرٍت كذاب...( احلديث. وبهذا يتبني اأن ما ا�ستهر 
عند جمهور العامة من اأهل ال�سنة باأن اأول من لقب به 
, وذلك لأن هذا  الثاين وهذا غري �سحيح  هو اخلليفة 
اللقب لقب به علي )عليه ال�سالم( من لدن ر�سول اهلل 
اهلل  )�سلى  خاطبه  وقد  و�سّلم(   واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
عليه واآله و�سّلم( بهذا اللقب يف عدد ل ي�ستهان به من 
اأمري  اأنت  علي  )يا  منها:  التواتر  حد  بلغت  الأحاديث 
املوؤمنني واإمام امل�سلمني وقائد الغر املحجلني ويع�سوب 
املتقني()المايل لل�سيخ ال�سدوق �س450(. ومن ذلك ما 
رواه الكراجكي يف )كنز الفوائد/ 185( ب�سند مت�سل اإىل 
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جعفر بن حممد عن اآبائه )عليه ال�سالم( عن علي)عليه 
ال�سالم(: قال: )قال يل ر�سول اهلل )�س(: )يا علي اأنت 
اأمري املوؤمنني واإمام املتقني, يا علي اأنت �سيد الو�سيني 
احلديث.  ال�سديقني...((  وخري  النبيني  علم  ووارث 

وغريها كثري.
نعيم  اأبو  احلافظ  رواه  ما  نذكر  العامة  طرق  ومن 
الأ�سفهاين يف )حلية الأولياء ج1/ 63( عن القا�سم بن 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  اأن�س  عن  جندب 
واآله و�سّلم( : )يا اأن�س اأ�سكب يل و�سوء(, ثم قام ف�سلى 
ركعتني, ثم قال: )يا اأن�س اأول من يدخل عليك من هذا 
الباب اأمري املوؤمنني و�سيد املر�سلني وقائد الغر املحجلني 
ترجمة  يف  ع�ساكر  ابن  اأي�ساً  ورواه  الو�سيني(,  وخامت 
الإمام علي)عليه ال�سالم( )ج2 �س256(, والطرباين يف 

)املعجم ال�سغري �س360(, وغري هوؤلء كثري.
ولذا ل ي�سح اأن يلقب بهذا اللقب حتى املع�سومني من 
اأبناءه )عليهم ال�سالم( مبا فيهم احل�سن )عليه ال�سالم( 
الذي ت�سنم اخلالفة فعاًل بعد اأبيه )عليه ال�سالم(, لأن 
بهذا  الت�سمية  ت�سحيح  يف  املناط  هي  لي�ست  اخلالفة 
)عليه  كاحل�سن  مع�سوماً  �ساحبها  كان  واإن  اللقب 
ال�سالم(. بل هو من خمت�سات علي )عليه ال�سالم( التي 

ل يجوز اأن ي�سركه فيها اأحد.
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ال�سوؤال الثامن ع�سر

ال�سجود على الرتبة واجب 
وعلى الرتبة احل�سينية م�ستحب

املذاهب  من  ال�سائل  كان  اذا  املخالف  بكتب  ال�ستدلل 
الخرى يكون اأف�سل حتى اإن الإقناع ياأخذ جمراه اىل 

عقولهم من غري تع�سب وبعيدا عن العاطفة .
وم�سالة ال�سجود على الر�س وما اأنبتت من غري املاأكول 
اأو امللبو�س, فقد روى البخاري )ج1/ 128, 168(, وم�سلم 
 :) واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  قول   )270,271 )ج1/ 
)جعلت يل الأر�س م�سجداً وطهوراً فاأميا رجل من اأمتي 
اأدركته ال�سالة فلي�سلِّ  ويف لفظ اآخر: فعنده م�سجده 
وطهوره , فذكر ال�سجود مع التطهر بالأر�س يدل على 

الوجوب يف الإثنني.
وذكر البخاري يف �سحيحه )ج1/ 160/ـ  باب حك املخاط 

باحل�سى من امل�سجد(
وذكر م�سلم )ج1/ 408( حديثاً وفيه: )عن علي بن عبد 
واأنا  عمر  بن  اهلل  عبد  راآين  قال  اأنه  املعاوي  الرحمن 

اأعبث باحل�سى يف ال�سالة فلما ان�سرف نهاين....(.
وكان امل�سجد النبوي مفرو�ساً باحل�سى باإجماع امل�سلمني 
مع وجود الفر�س عندهم �سواء يف زمن ر�سول اهلل)�سلى 

اهلل عليه واآله ( اأو بعده!!
وقد ذكر البخاري )ج1/ 99( وم�سلم )ج1/ 168( حديث 
اخلمرة الذي يدل على مطلوبنا, لن البيت يكون عادة 
مفرو�ساً فطلب)�سلى اهلل عليه واآله( من اإحدى ن�سائه 
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حيث  معه  تنتقل  فهي  امل�سجد  من  باخلمرة  تاأتيه  اأن 
جواز  وعدم  الوجوب  على  ظاهر  دليل  وهذا  ي�سلي, 
البخاري  يف  كما  احلديث  ون�س  الفرا�س  على  ال�سالة 
اهلل)�سلى  ر�سول  ))اأمرين  قالت:  عائ�سة  عن  وم�سلم 
اهلل عليه واآله( اأن اأناوله اخلمرة من امل�سجد فقلت اإين 

حائ�س فقال تناوليها فان احلي�سة لي�ست يف يدك(.
اهلل  النبي)�سلى  �سالة  )�سفة  كتاب  مبراجعة  ونن�سح 
عليه واآله (( فهو ل�سيخ الوهابية وال�سلفية الألباين وقد 
ذكر ال�سجود فقال: ))ال�سجود على الر�س واحل�سري(( 
ر�سول  )يعني  كثرياً  الأر�س  على  ي�سجد  وكان  وقال: 
لأن  الهام�س:  يف  وقال  واآله((,  عليه  اهلل  اهلل)�سلى 
م�سجده عليه ال�سالم مل يكن مفرو�ساً باحل�سري ونحوه 

ويدل لهذا اأحاديث كثرية جداً.
كما ونقل البيهقي يف )�سننه ج433/2ـ 325( عن اأن�س قال: 
))كنا مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله ( يف �سدة احلر 
اأحدنا احل�سباء يف يده, فاإذا برد و�سعه و�سجد  فياأخذ 
عليه((. قال البيهقي بعد نقله حديث اأن�س: ))ولو جاز 
ال�سجود على ثوب مت�سل به لكان ذلك اأ�سهل من تربيد 

احل�سى يف الكف وو�سعها لل�سجود وباهلل التوفيق((.
فكذا  �سهل,  املت�سل  الثوب  على  ال�سجود  اأن  كما  نقول: 
فهذا  فيه,  ريب  ل  �سهل  طاهرة  خرقة  اأو  منديل  حمل 
الثوب  على  ال�سجود  جواز  عدم  على  يدل  كما  احلديث 
غري  على  ال�سجود  جواز  عدم  على  اأي�ساً  يدل  ونحوه 
بالن�سبة  اأما  واأ�سباهها.  والفر�س  ال�سجاد  من  الأر�س 
ي�سدق  فكونها مما  ال�سيعة,  عليها  ي�سجد  التي  للرتبة 
ال�ستباه  ومع  فيه,  �سبهة  ل  مما  الأر�س  اأ�سم  عليه 
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لال�ستي�ساح.  واللغة  العام  العرف  اإىل  الرجوع  ميكن 
كربالء  من  والرتبة  اللبنة  هذه  كون  بخ�سو�س  واأما 
ال�سجود  يجب  فانه  قلنا  كما  بل   , بواجب  لي�س  فانه   ,
على الأر�س اأو ما اأنبتته , ولكن هو اأمر م�ستحب, لورود 
 , بذلك  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  عن  روايات 
ر�سول  عن  تروي  ال�سنة  اأهل  عن  روايات  ورود  وكذلك 
مبقتل  اأخربه  جربئيل  اإن  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 
احل�سني )عليه ال�سالم( واأتى له برتبة كربالء , وكذلك 
ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  عند  كربالء  تربة  كانت 
ب�سم  الزوار يعرفون  التي كان  الرتبة  , وهي  �سلمة  واأم 
خلفاء  كان  ملا  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  قرب  رائحتها 
اجلور يحاولون اإخفاء القرب )جممع الزوائد 191/9 , 
تاريخ ابن ع�ساكر 342/4 , كفاية الطالب : 392 , م�سند 
اأحمد 85/1 ال�سواعق املحرقة 566/2 , م�سند اأبي يعلى 

: 363 , اأعالم النبوة : 23( .
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ال�سوؤال التا�سع ع�سر

الرجعة اإثباتها من الكتاب وال�سنة

بالرجعة  تقول  فقط  المامية  ان  يعتقد  من  هنالك 
ومن غري دليل ولكن لو تعنا وتفح�سنا الكتاب وال�سنة 
فان هنالك ادلة عقلية نقلية تدل على حدوث الرجعة 
كما وان انكارها يوؤثر على منكرها اكرث من املوؤمن بها 

لو مل تكن .
قال ال�سيد املرت�سى: )) اعلم اأن الذي يقوله المامية 
ـ  املوحدين  ـ بل بني  امل�سلمني  الرجعة ل خالف بني  يف 
يف جوازه, واأنه مقدور هلل تعاىل, واإنا اخلالف بينهم 
يف  يخالف  ول  كذلك.  لي�س  اأو  حمالة  ل  يوجد  اأنه  يف 
�سحة رجعة الأموات اإل خارج عن اأقوال اأهل التوحيد, 
اإعدامها,  بعد  اإيجاد اجلواهر  قادر على  تعاىل  لأن اهلل 
واإذا كان عليها قادراً جاز اأن يوجدها متى �ساء(( )ر�سائل 

ال�سريف املرت�سى 135/3(.
وقال الآلو�سي: )) وكون الإحياء بعد الماتة والرجاع 
اإىل الدنيا من الأمور املقدورة له عّزوجل, مما ل ينتطح 
املعاين  )روح   )) وقوعه  يف  الكالم  اأّن  اإل  كب�سان,  فيه 

.)27/20
جميع  عند  به  م�سّلماً  اأمراً  الرجعة  اإمكان  كان  فاإذا 
الرجعة؟!  لوقوع  وال�ستغراب  ال�سك  فلماذا  امل�سلمني, 
الأخبار  لورود  بها  يعتقد  مبن  والنبز  الت�سنيع  وملاذا 
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ال�سالم(  )عليهم  الهدى  اأئمة  عن  املتواترة  ال�سحيحة 
بوقوعها؟!

قال ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله(: )) لرتكنب �سنن 
اأّن  لو  حّتى  بذراع,  وذراعاً  ب�سرب  �سرباً  قبلكم  كان  من 
اأحدهم دخل حجر �سب لدخلتم ((. )راجع: كنز العمال 

134/11 رقم 30924, بحار الأنوار 59/53 رقم 45(.
وقال تعاىل: { اأمل تر اإىل الذين خرجوا من ديارهم 
ثم  موتوا  اهلل  لهم  فقال  املوت  حذر  األوف  وهم 
الواردة  الروايات  فجميع  اأحياهم...})البقرة:243(. 
اأّن هوؤلء ماتوا  املباركة تدّل على  الآية  يف تف�سري هذه 
مدة طويلة, ثّم اأحياهم اهلل تعاىل, فرجعوا اإىل الدنيا, 

وعا�سوا مّدة طويلة.
فاإذا كانت الرجعة قد حدثت يف الأزمنة الغابرة, فلم ل 
يجوز حدوثها يف اآخر الزمان: )) �سنة اهلل يف الذين خلوا 

من قبل ولن جتد ل�سنة اهلل تبدياًل (( )الحزاب:62(.
خاوية  وهي  قرية  على  مّر  كالذي  اأو   (( تعاىل:  وقال 
على عرو�سها قال اأّنى يحيي هذه اهلل بعد موتها فاأماته 
اأو  اهلل مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً 
بع�س يوم قال بل لبثت مائة عام ... (( )البقرة:259(. 
الذي  والتفا�سري يف حتديد هذا  الروايات  اختلفت  لقد 
مّر على قرية, لكنها متفقة على اأنه مات مائة عام ورجع 
اإىل  اإىل الدنيا وبقي فيها, ثم مات باأجله, فهذه رجعة 

احلياة الدنيا.
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  المام  عن  حماد,  عن  وروي 
قال: ما يقول النا�س يف هذه الآية : )) ويوم نح�سر من 
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القيامة, قال  اإنها يف  ((؟ قلت: يقولون:  اأّمة فوجاً  كل 
)عليه ال�سالم(: لي�س كما يقولون, اإّن ذلك يف الرجعة, 
اأيح�سر اهلل يف القيامة من كل اأّمة فوجاً ويدع الباقني 
نغادر  فلم  وح�سرناهم   } قوله:  القيامة  اآية  اإنا  ؟! 
} . )راجع: تف�سري القمي 24/1, خمت�سر  منهم اأحداً 

ب�سائر الدرجات 41, بحار الأنوار 60/53(.
 والرجعة نوذج رائع لتطبيق العدالة اللهية, ذلك لأنها 
تعني اأن اهلل تعاىل يعيد قوماً من الأموات ممن حم�س 
الميان حم�ساً اأو حم�س الكفر حم�ساً, فيميز املحقني 
)عليهم  حممد  اآل  من  املهدي  قيام  عند  املبطلني  من 
ال�سالم(. ويف اخلتام ن�سري اإىل اأن ال�سيخ احلًر العاملي 
اليقاظ   ( كتابه  من  الثاين  الباب  يف  اأورد  �سره  قد�س 
من الهجعة على الرجعة ( اثني ع�سر دلياًل على �سحة 
على  المامية  به  ا�ستدل  ما  واأهّم  بالرجعة,  العتقاد 
ذلك: هو الأحاديث الكثرية املتواترة علن النبي والأئمة 
واإجماع  املعتمدة,  الكتب  يف  املروية   ) ال�سالم  )عليهم 

الطائفة املحقة على ثبوت الرجعة.
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ال�سوؤال الع�سرون

خطبة لالمام علي عليه ال�سالم بدون نقطة معروفة 
العجاز يف زمانه ام بعد ا�ستخدام التنقيط؟ 

و�سع  من  اول  هو  ال�سالم  عليه  علي  المام  ان  لدينا  املعلوم 
النقطة على احلرف وال�سوؤال هنا هو هل وجود خطبة لالمام 
بعد  ام  زمانه  يف  العجاز  معروفة  نقطة  بدون  ال�سالم  عليه 

ا�ستخدام التنقيط على احلروف بدت هذه املعجزة للنا�س؟
مل يرد ذكر لهذه اخلطبة املباركة يف نهج البالغة, بل اأوردها ابن 
�سهر اآ�سوب يف مناقب اآل اأبي طالب. يف باب )علم اأمري املوؤمنني 
الأنوار  بحار  يف  املجل�سي  العالمة  عنه  ونقلها  ال�سالم((  )عليه 

)9/ 531 ـ 535(
خطبه  �سائر  يف  ما  ي�سارع  وبالغتها  واأ�سلوبها  اخلطبة  وحلن 
قرائن  الأمور  هذه  فتكون  النهج  يف  الواردة  ال�سالم(  )عليه 
ت�سحح ن�سبتها اإليه )عليه ال�سالم(. فالإ�سكال الذي ُذِكَر ب�سدد 
تاأخر زمان ظهور التنقيط عن زمان اخلطبة اخلالية عن النقط 
ميكن اأن يكون اإ�سكاًل وجيهاً لو كان وا�سع التنقيط قد و�سعه 
باخرتاعه هو وبا�سطالحه هو يف ع�سر متاأخر عن ع�سر اأمري 
اأن  الوا�سع  �ساأن هذا  يكون من  ال�سالم( بحيث  املوؤمنني )عليه 
يت�سرف بحرية يف ا�سطالحه هذا في�سع النقط على احلروف 
بغري الهيئة التي و�سعها به لو اأراد ذلك كاأن يجعل ال�سني �سيناً 
ناحية  ر�سم اخلط ل من  ناحية  اأعني من  وهكذا,  والعني غيناً 
عن  يختلف  ل  النقط  و�سع  قبل  ال�سني  حرف  فر�سم   , اللفظ 
ر�سم حرف ال�سني وهكذا �سائر احلروف املت�سابهة ر�سماً, فاإن من 
�سان الوا�سع ومن حقه اأن ي�سع النقط بالكيفية التي ي�ساء فوق 
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احلرف اأو اأ�سفله اأو اأن ي�سع نقطة اأم اثنتني اأم ثالثة, لأنه هو 
املبتكر واملخرتع لهذا الفن, وحينئٍذ اإذ عرثنا على خطبة خالية 
عن النقط من�سوبة اإىل الع�سر ال�سابق لع�سر الوا�سع للنقط يرد 
الإ�سكال الذي ذكر فن�سك بل ينبغي اأن ننكر اإمكان ذلك اإل على 
احتماله �سعيف جداً, بحيث  والتفاق  املعجزة,  اأو  التفاق  نحو 
يتعذر عادة اأن يح�سل مبثل هذه املطابقة, اأما املعجزة وهي واإن 
كانت حمتملة من رجل كاأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( فيكون 
كا�سفاً  النقط  و�سع  زمان  قبل  الكيفية  بهذه  باخلطبة  نطقه 
ال�سالم(, ولكننا  اإعجازي وهو ممكن من جهته )عليه  اأمر  عن 
اإىل هذا الوجه, لكن الوجه الذي نرجحه هو  ل�سنا م�سطرين 
اأن  على  والربهان  الدليل  هي  النقط  عن  اخلالية  اخلطبة  اأن 
وا�سع فن التنقيط )اإعجام احلروف( هو اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�سالم( حتى واإن مل يثبت ذلك تاريخياً, اإذ الثابت اأن اأبا الأ�سود 
اأو يحيى بن يعمر(  تلميذيه )ن�سر بن عا�سم,  اأحد  اأو  الدوؤيل 
اأول من اأ�ساف النقط اإىل احلروف لرفع اللتبا�س بني الأحرف 
املت�سابهة ر�سماً لي�سهل على النا�س قراءة امل�سحف اأو غريه من 

الكتب من دون اأن يح�سل عندهم لب�س وا�ستباه.
لأمري  تلميذاً  كان  الدوؤيل  الأ�سود  اأبا  اأن  كذلك  الثابت  ومن 
النحو,  علم  اأ�سول  عنه  اأخذ  وقد  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
الأ�سود  اأبا  يكون  اأن  والقرائن  املوؤيدات  هذه  بح�سب  فالراجح 
اأمري  عن  التنقيط  هو  الذي  احلروف(  )اإعجام  فن  اأخذ  قد 
ال�سالم(  ال�سالم( بدليل وجود خطبة له )عليه  املوؤمنني)عليه 
تدعى اخلطبة اخلالية عن النقط, اأي اأن اأمري املوؤمنني حينما 
تكون عليه هيئة  �سوف  ملا  كان مت�سوراً  بهذه اخلطبة قد  تكلم 
اأن يعالج ر�سم احلروف  احلروف بعد ذلك, فاأوعز لأبي الأ�سود 

لإزالة التبا�سها , فتاأمل.
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ال�سوؤال الواحد والع�سرون

احاديث تقف عندها المامية

النبي ير�سع من ثدي عمه  ان  هنالك حديث ذكر فيه 
النبي  ولد  ملا   » قال  اهلل  عبد  اأبي  عن  وهو  طالب  اأبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم مكث اأياما لي�س له لنب. فاألقاه اأبو 
طالب على ثدي نف�سه.فاأنزل اهلل فيه لبنا فر�سع منه 
اأبو طالب على حليمة ال�سعدية فدفعه  اأياما حتى وقع 
النبي  مولد  باب  احلجة.  كتاب   373/1 )الكايف  اإليها» 
ر�ساع  ووفاته(. وحديث  و�سلم  )واآله(   عليه  اهلل  �سلى 
الر�سول لعلي عليه ال�سالم ,قالت فاطمة بنت اأ�سد كنت 
مري�سة فكان حممد مي�س عليا ل�سانه يف فيه فري�سع 

باإذن اهلل- بحارالأنوار ج38�س318.
وحديث  احل�سني عليه ال�سالم ير�سع من اإ�سبع النبي 
مل   (( ال�سالم(  )عليه  قال  اهلل  عبد  اأبي  عن  ول�سانه,  
ير�سع احل�سني من فاطمة عليها ال�سالم ول من اأنثى. 
كان يوؤتى به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في�سع اإبهامه يف 
فيه. فيم�س منها ما يكفيه اليومني والثالثة(( )الكايف 

386/1 كتاب احلجة. باب مولد احل�سني بن علي(.
)عليه  طالب  اأبي  ار�ساع  رواية  وهي  الوىل  الرواية 
ال�سالم( النبي)�سلى اهلل عليه واآله(, فهذه الرواية مل 
كذاب.  وهو  البطائني  حمزة  اأبي  بن  علي  ففيها  تثبت, 
وقال حمقق الكايف العالمة علي اأكرب غفاري يف تعليقه 
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على هذه الرواية يف هام�س الكايف )1/ 448(: علي بن اأبي 
الك�سي  البطائني كذاب متهم ملعون روى  �سامل  حمزة 
اأخباراً كثرية. وقال حمقق بحار الأنوار ال�سيخ  يف ذمة 
الرباين ال�سريازي عن الرواية )340/15(: واحلديث, ل 
يخلو عن غرابة ويف اإ�سناده جماعة ل يحتج بحديثهم . 
وهو مروي ب�سند واحد فقط ونقله �ساحب البحار عن 
ولعن  اأخرجه  من  على  اليو�سفي  واأنكر  اأي�ساً  الكايف 

البطائني لو�سعه له جازماً .
)�سلى  الأعظم  النبي  اإر�ساع  وهي  الثانية  الرواية  اأما 
اهلل عليه واآله( لعلي )عليه ال�سالم(, فنقول:  الرواية 
�سند  وبال  املناقب  يف  اآ�سوب  �سهر  اإبن  بذكرها  تفرد 
اأو  فيها  اإ�ستحالة  وجود  عدم  مع  معلقة  عائمة  مر�سلة 
والخت�سا�س  والكرامة  املعجزة  على  حملت  اإن  غرابة 

باأهل البيت.
اأما الكالم يف الرواية الثالثة, فنقول:

جمهول.  رجل  ففيها  كاأخواتها  تثبت  مل  الرواية  هذه 
فلو نظرت اأيها الخ العزيز لفعل هذه ال�سرذمة املهرجة 
اأنهم جاءوا بالرواية الأوىل  امل�ساغبة على احلق لراأيت 
والتي ل عالقة لها مبو�سوع ر�ساعة الرجل من الرجل 
�سندها  راأوا  لأنهم  كاملة  بها  وجاءوا  �سندها  ذكروا  قد 
به  مو�سوعهم  يثبتوا  اأن  اأرادوا  ما  واأما  تاما   �سحيحا 
وهي هذه الروايات الثالث  فلم يذكروا لها �سنداً مطلقاً 
الأوىل فيها علي بن  الرواية  وهذا تدلي�س وا�سح. لأن 
اأبي حمزة البطائني وهو معروف م�سهور ل يخفى حاله 

حتى على الوهابية.
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لها.  �سند  ل  باأنها مر�سلة  ذكرنا  فكما  الوىل  فالرواية 
اأي�ساً وهي مر�سلة  واأما الرواية الثانية ف�سندها وا�سح 
)عليه  ال�سادق  الإمام  عن  الراوي  الرجل  جلهالة 
ال�سالم( الكايف: حممد بن يحيى عن علي بن اإ�سماعيل 
اأ�سحابنا(  الزيات )عن رجل من  بن عمرو  عن حممد 
عن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: مل ير�سع احل�سني 
)عليه ال�سالم( من فاطمة )عليها ال�سالم( ول من اأنثى 
كان يوؤتى به النبي )�سلى اهلل عليه واآله( في�سع اإبهامه 
اإن الراوي الذي قبله وهو علي  يف فيه...بالإ�سافة اإىل 
اإىل  ظلمًة  ال�سند  فازداد  اأي�ساً  جمهول  اإ�سماعيل  بن 
)ويقا�س  الرواية  هذه  منت  يف  الكالم  واأما  ظلمته. 
عليه  اهلل  النبي)�سلى  فعل  لتماثل  قبلها(  ما  عليها 
واآله( فيهما, فنقول: لو �سلمنا ثبوته �سنداً اأو واقعاً فاإن 
الكرامة واملعجزة غري عاجزة عن فعل ذلك باإذنه تعاىل 

فلماذا ال�ستنكار وال�ستغراب يف هذا الباب؟!.
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ال�سوؤال الثاين والع�سرون

حكم ذبائح اأهل الكتاب عند ال�سيعة

الكَتاَب حلٌّ  اأوتوا  الهَّذيَن  املراد بقوله عزوجل{َوَطَعام 
لهَّكم َوَطَعامكم حّل لهَّهم }. 

اأهل  ذبيحة  حرمة  اإىل  يذهب  ال�سيعة  فقهاء  جمهور 
الكتاب , ودليلهم على ذلك هو الروايات املتواترة الدالة 
لآية  مف�سرة  وروايات   , الكتاب  اأهل  ذبيحة  حرمة  على 
بها احلبوب  املراد  باأن  تف�سرها  الآية اخلام�سة   , املائدة 
واللبان وما �سابه ذلك , فاذا رجعت اىل م�سادر ال�سيعة 
واملتواترة  الكثرية  الروايات  فيها  وجدت  احلديثية 
امل�سرحة بحرمة ذبيحة اأهل الكتاب , وبامكانك مراجعة 

الروايات يف امل�سادر التالية :
)1( الكايف , لل�سيخ الكليني : 238/6 )2( تهذيب الحكام 

, لل�سيخ الطو�سي : 73/9 .
 )4(  ,  52/24  : العاملي  للحر   , ال�سيعة  و�سائل   )3(

ال�ستب�سار , لل�سيخ الطو�سي : 83/4 .
وهنا نذكر بع�س الروايات :

ب�سند  الكليني يف كتابه )الكايف(  : روى  الأوىل  الرواية 
�سحيح , قال : �ساأل رجل اأبا عبد اهلل عليه ال�سالم واأنا 
عنده , فقال له : الغنم ير�سل فيها اليهودي والن�سراين 
اأبو  ؟ فقال  ذبيحته  اأتاأكل  فيعر�س فيها عار�س فيذبح 
ول   , مالك  ثمنها  تدخل  ) ل   : ال�سالم  عليه  اهلل  عبد 
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تاأكلها , فانا هو ال�سم , ول يوؤمن اإل م�سلم ( . فقال 
الَيوَم   }  : تعاىل  اهلل  قول  يف  ن�سنع  فما   : الرجل  له 
ّيَبات َوَطَعام الهَّذيَن اأوتوا الكَتاَب حلٌّ لهَّكم  اأحلهَّ َلكم الطهَّ
...})الن�ساء:5( ؟ فقال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم :) كان 

اأبي يقول اإنا هي احلبوب(  . )الكايف : 239/6 , ح 7( .
الرواية الثانية : ويف تهذيب عن ه�سام بن �سامل عن اأبي 
عبد اهلل عليه ال�سالم يف قول تبارك وتعاىل :{وطعامهم 
حل لكم} قال عليه ال�سالم : ) العد�س واحلم�س واأ�سباه 
ذلك (.)تهذيب الحكام : 88/9 , ط / الرابعة( .الرواية 
ال�سادق  عن  الحم�سي  احل�سني  و�سحيحة   : الثالثة 
لنا  اإن  اأ�سلحك اهلل   : : قال له رجل  ال�سالم قال  عليه 
جاراً ق�ساباً فيجيء يهودي فيذبح له حتى ي�سرتي منه 
ذبيحته  من  تاأكل  ل   (  : ال�سالم  عليه  فقال  ؟  اليهود 
اإن لفظ الطعام الوارد  ول ت�سرت منه(. واأي�ساً نقول : 
بح�سب  كان  واإن   { اأوتوا...  الهَّذيَن  َوَطَعام   } الآية  يف 
 , به  ويتقوى  الن�سان  ياأكله  ما  كل  ي�سمل  اللغة  اأ�سل 
الرب  بالطعام  املراد  ان  ذكر  اللغويني  بع�س  هناك  لكن 
طعم  مادة  حتت   ( العرب  ل�سان  ففي   , احلبوب  و�سائر 
بالطعام عنوا  اللفظ  اأطلقوا  اذا  واأهل احلجاز   : قال   )
العايل يف   : اأنه قال  , وذكر عن اخلليل  به الرب خا�سة 
كالم العرب اأن الطعام هو الرب خا�سة . واأي�ساً كالم ابن 

الثري يف النهاية ي�سري اىل ذلك .
وعلى هذا فرتتفع الغرابة يف الذهاب اىل حترمي ذبيحة 
الطعام  لن   , الذبائح  غري  على  الآية  وحمل   , الكتابي 
يف اللغة يكون مو�سوعا  للحبوب والرب . واإذا مل تقبل 
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به  يتقوى  ما  كل  وهو  لغة  الطعام  باأن  وقلت  بذلك 
الن�سان , في�سمل الذبيحة! فنقول: دليلنا على حرمة 
 . الكرمية  لالآية  املف�سرة  الروايات  هو  الكتابي  ذبيحة 
اهلّل  ا�سم  يذَكر  مَل  ا  َتاأكلوا ممهَّ َوَل   }  : قال اهلل تعاىل 
َياطنَي َليوحوَن اإىَل اأَولَياآئهم  َعلَيه َواإنهَّه َلف�سٌق َواإنهَّ ال�سهَّ
ليَجادلوكم َواإن اأََطعتموهم اإنهَّكم مَل�سركوَن } .)الأنعام 
: 121(. فهذه الآية الكرمية حترم ما مل يذكر ا�سم اهلل 
عليه , وتعرب عنه بانه ف�سق, فاذا كان هذا و�سف ما مل 
يذكر ا�سم اهلل عليه فال ميكن اأن يكون حالًل وم�سموًل 
ّيَبات} )املائدة:5(,  لقوله تعاىل : { الَيوَم اأحلهَّ َلكم الطهَّ
, فعليه  باأي حال من الحوال طيباً  الف�سق ل يكون  اذ 
لبد من حمل الآية على ما ذكرته الروايات من اأن املراد 
بها احلبوب والعد�س واللبان وما �ساكلها , ول ما ي�سمل 

الذبائح.
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ال�سوؤال الثالث والع�سرون

�سجن الإمام الكاظم )عليه ال�سالم(
 يف م�سادر اأهل ال�سنة

الإمام  �سجن  ق�سة  العامة  م�سادر  من  كثري  نقلت 
تذكر  مل  وكلها  هارون  قبل  من  ال�سالم  عليه  الكاظم 
�سبب ال�سجن بل انها اقرت على مظلومية الإمام عليه 
ابنائه  بعد  ولتباعه  له  العبا�سي  هارون  وظلم  ال�سالم 
الذين �سردوا يف �ستى ا�سقاع الر�س وهذه جمموعة من 
الروايات التي تدل على �سجن الإمام عليه ال�سالم من 

م�سادرهم :
قام  العبا�سي  هارون  اإن  على  املوؤرخني  كلمة  اتفقت 
باعتقال الإمام الكاظم )عليه ال�سالم( واإيداعه ال�سجن 
بالت�سديد  �سجانيه  على  تاأكيده  مع  طويلة  ل�سنني 

والت�سييق عليه.
وقال اأبو الفرج الإ�سفهاين يف )مقاتله: 502(: ملا اأعتقل 
باإر�ساله  اأمر  ال�سالم(  )عليه  الكاظم  الإمام  )الر�سيد( 
املن�سور,  جعفر  بن  عي�سى  عند  لي�سجن  الب�سرة  اإىل 
�سنة, ثم كتب  الب�سرة حينئٍذ, فحب�س عنده  وكان على 
اإىل )الر�سيد(: اأن خذه مني و�سلمه اإىل من �سئت, واإل 
خليت �سبيله, فقد اجتهدت اأن اآخذ عليه حجة فما اأقدر 
على ذلك, حتى اأين لأت�سمع عليه اإذا دعا لعله يدعو علي 
اأو عليك, فما اأ�سمعه يدعو اإل لنف�سه, ي�ساأل اهلل الرحمة 

واملغفرة.
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هارون  قبل  من  �سجنه  ق�سة  كثري  ابن  ذكر  وقد 
العبا�سي: حتى كانت خالفة )الر�سيد( فحج, فلما دخل 
ومعه  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  قرب  على  لي�سلم 
مو�سى بن جعفر الكاظم, فقال اخلليفة ال�سالم عليك 
يا ر�سول اهلل يا بن عم. فقال مو�سى: ال�سالم عليك يا 
اأبت. فقال )الر�سيد(: هذا هو الفخر يا اأبا احل�سن. ثم 
مل يزل ذلك يف نف�سه حتى ا�ستدعاه يف �سنة مائة ت�سع 
و�ستني و�سجنه فاطال �سجنه, فكتب اإليه مو�سى ر�سالة 
يقول فيها: اأما بعد يا اأمري املوؤمنني اأنه مل ينق�س عني 
يوم من البالء اإل انق�سى عنك يوم من الر�ساء, حتى 
يف�سي بنا ذلك اإىل يوم يخ�سر فيه املبطلون. )البداية 

والنهاية: 7: 174ـ 175(
اإبراهيم  بن  مو�سى  ال�سالم(  )عليه  �سجنه  ذكر  وقد 
كتابه  يف  الهجري  الثالث  القرن  اأعالم  من  املروزي 
 :44 تراثنا:  )جملة  جعفر(  بن  مو�سى  الإمام  )م�سند 
206(. وهو جمموعة من الروايات امل�سندة املرفوعة اإىل 
النبي)�سلى اهلل عليه واآله(, التي اأ�سندها الإمام الكاظم 
)عليه ال�سالم( بطريق اآبائه )عليهم ال�سالم( رواها عنه 
قال:  البغدادي  املروزي  عمران  اأبو  اإبراهيم  بن  مو�سى 
اإنه �سمعها من الإمام )عليه ال�سالم( عندما كان الإمام 
عمود  الظنون  ك�سف  )انظر  العبا�سي  هارون  �سجن  يف 

1682, الفهر�ست للطو�سي: 191(.
)عليه  �سجنه  ق�سة  الهيثمي  حجر  ابن  ذكر  وكذلك 
ال�سالم( قائاًل... وملا حج )الر�سيد( �سعي به اإليه, وقيل 
له: ان الأموال حتمل اإليه من كل جانب حتى ا�سرتى 
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�سيعة بثالثني األف دينار, فقب�س عليه واأنفذه لأمريه 
�سنة,  حمب�سه  من�سور  بن  جعفر  بن  عي�سى  بالب�سرة 
مل  انه  واأخرب  فا�ستعفى  دمه  يف  الر�سيد  له  كتب  ثم 
يدع على الر�سيد, واأنه اإن مل ير�سل بت�سليمه واإل خلى 
�سبيله, فبلغ )الر�سيد( كتابه, فكتب لل�سندي بن �ساهك 
طعامه,  يف  �سما  له  فجعل  باأمر,  فيه  واأمره  بت�سليمه 
وقيل يف رطب فتوعك ومات بعد ثالثة اأيام.. )ال�سواعق 
علياً  راأى  )الر�سيد(  اإن  امل�سعودي  308(.وذكر  املحرقة: 
يف النوم معه حربة وهو يقول: اإن مل حتل عن الكاظم 
واإل نحرتك بهذه فا�ستيقظ فزعا واأر�سل يف احلال واىل 
احلافظ  ال�سابق(وذكر  )امل�سدر  باإطالقه  اإليه  �سرطته 
الذهبي: قال اخلطيب: اأقدمه املهدي بغداد, وردهَّه, ثم 
قدمها, واأقام ببغداد يف اأيام )الر�سيد(, قدم يف �سحبته 
)الر�سيد(, �سنة ت�سع و�سبعني ومائة, وحب�سه بها اإىل اأن 

تويف يف حمب�سه.)�سري اأعالم النبالء :463:5(.
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ال�سوؤال الرابع والع�سرون

هل املالئكة �سجدت هلل عز وجل
 ام لدم عليه ال�سالم ؟

لي�س مطلق ال�سجود يعد �سركاً , واإّنا ال�سجود ال�سركي 
بالألوهية  العتقاد  معنى  يت�سمن  الذي  ال�سجود  هو 
اأو  وبياناته  القراآن  اآيات  من  ظاهر  وهو  والربوبية, 
ال�سريعة,  من  بخ�سو�سه  النهي  ياأتي  الذي  ال�سجود 
ولزيادة الفائدة ننقل لكم ما قاله ال�سيد اخلوئي)رحمه 
عن  �س475(  القراآن  تف�سري  يف  )البيان  كتابه  يف  اهلل( 

هذا املو�سوع: اإذ قال يف مو�سوع ال�سجود لغري اهلل :
ان اخل�سوع لي خملوق اإذا نهي عنه يف ال�سريعة مل يجز 
, ومن هذا القبيل  التاأله  , واإن مل يكن على نحو  فعله 
حرمة  على  امل�سلمون  اأجمع  فقد   , اهلل  لغري  ال�سجود 
َت�سجدوا  ل   (( قائل:  عز من  قال   , اهلل  لغري  ال�سجود 
م�س َول للَقَمر َوا�سجدوا هللهَّ الهَّذي َخلََقهنهَّ اإن كنتم  لل�سهَّ

اه َتعبدوَن (( )ف�سلت: 37(. اإيهَّ
فاإن امل�ستفاد منه اأن ال�سجود مما يخت�س باخلالق , ول 
َفال  امْلَ�َساجَد هللهَّ  َواأَنهَّ   ((  : تعاىل  وقال  للمخلوق  يجوز 

َتْدعو َمَع اهللهَّ اأََحداً (( )اجلـن:18(.
اأن  ودللة هذه الية الكرمية على املق�سود مبنية على 
التي  الع�ساء  وهي   , ال�سبعة  امل�ساجد  بامل�ساجد  املراد 
ي�سعها الن�سان على الر�س يف �سجوده وهذا هو الظاهر 
, ويدل عليه املاأثور, وكيف كان فال ريب يف هذا احلكم 
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واأنه ل يجوز ال�سجود لنبي اأو و�سي ف�سال عن غريهما .
اإىل اأن يقول ال�سيد اخلوئي )قد�س �سره(: بقي الكالم 
يف �سجود املالئكة لآدم , وكيف جاز ذلك ؟ مع اأن ال�سجود 
ل يجوز لغري اهلل , وقد اأجاب العلماء عن ذلك بوجوه:

الراأي الول : اإن �سجود املالئكة هنا مبعنى اخل�سوع , 
ولي�س مبعنى ال�سجود املعهود .

ويرده : اأن ذلك خالف الظاهر من اللفظ , فال ي�سار 
اإليه من غري قرينة , واأن الروايات قد دلت على اأن ابن 
دالة على  , وهي  اإبلي�س وبكى  اإذا �سجد لربه �سجر  اآدم 
عنه  وا�ستكرب   , به  اهلل  اأمرهم  الذي  املالئكة  �سجود  اأن 
اإبلي�س  , ولذلك ي�سجر  املعهود  املعنى  بهذا  كان  اإبلي�س 
ويبكي من اإطاعة ابن اآدم لالمر وع�سيانه هو من قبل .

كان  واإنا   , هلل  كان  املالئكة  �سجود  اإن   : الثاين  الراأي 
اآدم قبلة لهم , كما يقال : �سلى للقبلة اأي اإليها . وقد 
له  تكرميا  �سجودهم  يف  اآدم  اإىل  بالتوجه  اهلل  اأمرهم 

وتعظيما ل�ساأنه.
, بل  اأنه تاأويل ينافيه ظاهر اليات والروايات  ويرده : 
اأبى عن  اإنا  اإبلي�س  فاإن   . املباركة  الية  ينافيه �سريح 
ال�سجود بادعاء اأنه اأ�سرف من اآدم , فلو كان ال�سجود هلل 
اأَ�سجد ملَن َخلَقَت  , وكان اآدم قبلة له ملا كان لقوله : )) 
طيناً (( )ال�سراء: من الآية61( . معنى جلواز اأن يكون 

ال�ساجد اأ�سرف مما ي�ستقبله .
الراأي الثالث : اإن ال�سجود لآدم حيث كان باأمر من اهلل 

تعاىل فهو يف احلقيقة خ�سوع هلل و�سجود له .
للتذلل  الق�سوى  الغاية  هو  ال�سجود  اأن   : ذلك  وبيان 
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واخل�سوع , ولذلك قد خ�سه اهلل بنف�سه , ومل يرخ�س 
عباده اأن ي�سجدوا لغريه , واإن مل يكن ال�سجود بعنوان 

العبودية من ال�ساجد , والربوبية للم�سجود له .
غري اأن ال�سجود لغري اهلل اإذا كان باأمر من اهلل كان يف 
 , لمره  امتثال  لنه   , اإليه  وتقربا  له  عبادة  احلقيقة 

وانقياد حلكمه , واإن كان يف ال�سورة تذلال للمخلوق .
ومن اأجل ذلك ي�سح عقاب املتمرد عن هذا الأمر , ول 
يخ�سع  ول   , للمخلوق  يتذلل  ل  باأنه  اعتذاره  ي�سمع 

لغري الأمر.
وهذا هو الوجه ال�سحيح : فاإن العبد يجب اأن ل يرى 
يطيع موله من حيث  بل   , اأموره  يف  ا�ستقالل  لنف�سه 
يهوى وي�ستهي . فاإذا اأمره باخل�سوع لأحد وجب عليه 
, وكان خ�سوعه حينئذ خ�سوعا ملوله الذي  اأن ميتثله 

اأمره به.
به  يتقرب  عمل  كل  يف  بد  ل  اأنه   : قدمناه  ما  ونتيجة 
اأن يكون ماأمورا به من قبله بدليل  اإىل ربه من  العبد 

خا�س اأو عام.
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ال�سوؤال اخلام�س والع�سرون

ما معنى كلمة اجلفر؟

اطلق لفظ اجلفر يف معاجم اللغة على معاين اأربعة:
املعنى الأول: ولد ال�ساء, و ال�ساء جمع �ساة هي الواحدة 

من الغنم, )تاج العرو�س: ج 3, �س 104(.
ُتنَب باحلجارة).  التي مل  الوا�سعة  البئر  الثاين:  املعنى 
ل�سان العرب: ج 4, �س 143( وقيل التي بني بع�سها دون 

بع�س 
املعنى الثالث له هو: ال�سبي اإذا انتفخ حلمه و �سارت له 

كر�س)تاج العرو�س: ج 3, �س (104.
ال�سغري)ل�سان  اجلمل  هو  الأخري  و  الرابع:  املعنى 

العرب: ج 4, �س 142.(
هذه املعاين الأربعة للفظ اجلفر هي كل ما عرثنا عليه 
اأئمة  الواردة عن  الروايات  العربية ولكن  اللغة  يف كتب 
من  باأّي  اجلفر  تف�ّسر  مل  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اهل 
املعاين املتقدمة بل ف�ّسرته باجللد, و ن�سبته اىل ال�ساة 
يف  فورد  ثالثة,  عكاظ  اىل  و  اأخرى,  الثور  اىل  و  تارة, 
اإن اجلفر: )) انا هو جلد �ساة لي�ست  بع�س الروايات 
ح   ,155 الدرجات,  ب�سائر   (  ) بالكبرية  ل  و  بال�سغرية 
اأّن بع�س الروايات ف�ّسرت اجلفر باأنه  12( هذا يف حني 
بينما  و...(   5 ح   ,241  ,1 الكايف,  )ا�سول   ) ثور  )جلد 
بخ�سو�سه  حليوان  الن�سبة  عن  اأبعدته  الآخر  بع�سها 
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عكا�سي(  اأدمي   ( بـ  فف�ّسرته  عكاظ,  �سوق  اىل  لتن�سبه 
)ب�سائر الدرجات, 16, ح 31 (

وبعد التاأمل الدقيق يف الروايات املف�ّسرة للجفر تو�سلنا 
كتاب  اأحدهما  اأربعة:  جفار  عن  حتدثوا  الئمة  اأّن  اىل 
قيمة  ذات  ملحتويات  وخمازن  اأوعية  الخرى  والثالثة 
اجلفر  كتاب  الربعة هي:  اجلفار  وهذه  كبرية  معنوية 

واجلفر الأبي�س واجلفر الحمر وجلد الثور.
األ�سنة  على  ذكره  امل�سهور  الكتاب  فهو  اجلفر  كتاب  اأما 
روايات  وجوده  على  وتدل  الباحثني  كتب  ويف  النا�س 
متعددة مثل ما ورد عن �سدير ال�سرييف عن اأبي عبداهلل 

)عليه ال�سالم( اأنه قال:
هو  و  اليوم,  هذا  �سبيحة  اجلفر  كتاب  يف  نظرت  اإين   (
كان  ما  وعلم  والرزايا  الباليا  علم  على  امل�ستمل  الكتاب 
وما يكون اىل يوم القيامة( )بحار النوار, 51, 219, ح 9(

واأما اجلفر الأبي�س واجلفر الحمر فيدل على وجودهما 
اأبي  بن  احل�سني  عن  ورد  ما  منها:  الروايات  من  عدة 
يقول:  ال�سالم(  )عليه  عبداهلل  اأبا  �سمعت  قال:  العالء 
)) اإّن عندي اجلفر البي�س, قال: قلت: فاأّي �سيء فيه؟ 
قال )عليه ال�سالم(: زبور داود, وتوراة مو�سى, واجنيل 
عي�سى, و �سحف ابراهيم, و احلالل واحلرام, وم�سحف 
و  الينا  يحتاج  ما  فيه  و  قراآناً,  فيه  اأّن  اأزعم  ما  فاطمة 
اجللدة,  ن�سف  و  اجللدة  فيه  حتى  اأحد,  اىل  نحتاج  ل 
اأر�س اخلد�س, و عندي اجلفر الحمر,  و ربع اجللدة و 
قال: )عليه  الأحمر؟  �سيء يف اجلفر  اأّي  و  قلت:  قال: 
ال�سالم(: ال�سالح, و ذلك انا يفتح للدم يفتحه �ساحب 
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ال�سيف للقتل (( )ا�سول الكايف, 1, 240, ح 3 (
واأّما املعنى الرابع للجفر هو جلد الثور الذي ف�ّسر باأنه 
القول,  هذا  يوؤيد  ما  ال�سادق  المام  عن  وورد  وعاء, 
قال المام ال�سادق )عليه ال�سالم(: )... و اأما قوله يف 
فانه جلد ثور مدبوغ كاجلراب فيه كتب وعلم  اجلفر, 
و  حالل  من  القيامة  يوم  اىل  اليه  النا�س  يحتاج  وما 
و  ال�سالم(  )عليه  علي  بخط  اهلل  ر�سول  اإمالء  حرام, 
فيه م�سحف فاطمة ما فيه اآية من القراآن, و اإّن عندي 
خلامت ر�سول اهلل و درعه و �سيفه و لواه, و عندي اجلفر 
على رغم اأنف من زعم( )ب�سائر الدرجات, 160, ح 30(. 
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ال�سوؤال ال�ساد�س والع�سرون

عن جواز الق�سم بغري اهلل عز وجل

من  تعد  وجل  عز  اهلل  غري  او  وجل  عز  باهلل  احللف 
امل�سائل اخلالفية بني المامية وبقية املذاهب بل ذهب 
البع�س اىل اتهام من حلف بغري اهلل عز وجل بال�سرك 
ايات وروايات بهذا اخل�سو�س تثبت  وهنالك جمموعة 

جواز الق�سم بغري اهلل  .
ذلك   على  دليل  ل  اهلل  بغري  احللف  جواز  بعدم  القول 
يف  ويكفينا   , بدليل  اإل  قول  العلم  �سوق  يف  يروج  ول 
�سكرتهم  انهم لفي  {لعمرك  تعاىل  ذلك قول اهلل 

يعمهون })احلجر:72(.
كما  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  بعمر  اهلل  حلف  فقد 
بل  العاديات  والأفرا�س  والقراآن  باملالئكة  اهلل  اق�سم 
ملا  �سركاً  اهلل  بغري  احللف  كان  فلو   , كالقلم  باجلماد 
قاله اهلل عز وجل,كما ان املخلوق لو حلف بغري اهلل ل 
بالإلوهية  العتقاد  هو  ال�سرك  مناط  لأن  �سركاً  يعد 
ادعاه  وان  اهلل  بغري  احللف  يف  ذلك  مثل  يوجد  ول 
اعتقاد  الإ  فيه  لي�س  بل  متهم  لأنه  عليه  فالعهدة  مدع 
للمخالف  األزامنا  واما  واملكانة,  الإحرتام  اأو  للقد�سية 
من  عندهم  �سحته  على  املجمع  م�سلم  اورده  مبا  فيتم 
قول النبي)�سلى اهلل عليه واآله( للرجل الذي �ساأله عن 
اعظم �سدقة اجراً فقال له: اما وابيك لتنباأّنه )�سحيح 
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م�سلم 3: 94(.
هذا  �سركاً  ول  كفراً  لي�س  اهلل  بغري  احللف  باأن  فظهر 
من جانب العقيدة ول نعباأ براأي اتباع حممد بن عبد 
الوهاب اإذ ال�ساذ يرجع اإىل القراآن وال�سنة فان ابى فعلى 

اهلل حكمه �سواًء كان مغر�ساً او جاهاًل اأو م�ستبهاً.
الق�سم  جواز  بخ�سو�س  الأحاديث  على  مدع  ادعى  واذا 
بغري اهلل عز وجل بانها مو�سوعة فهو اأمر يرجع به اإىل 

اأهل الأخت�سا�س بعلم احلديث واجلرح والتعديل 
ان الروايات املروية يف هذا الباب على ق�سمني:

الر�سا  الإمام  كقول  اهلل,  بغري  الق�سم  جواز  فيها  ق�سم 
ر�سول  وقرابتي من  )... ل  ال�سالم( يف حديث:  )عليه 

اهلل .... ( )الكايف 1 / 144( .
تعدوا   ...( اأي�ساً:  ال�سالم(  )عليه  الر�سا  المام  وقول 

وبيت اهلل احلق ... ( )الكايف 1 / 157( .
ال�سالم(:  )عليه  احل�سن  لأبي  القمي  جرير  اأبي  وقول 
)جعلت فداك, قد عرفت انقطاعي اإىل اأبيك ثم اإليك, 
ثم حلفت له: وحق ر�سول اهلل وحق فالن وفالن حتى 

انتهيت اإليه ...( )الكايف 1 / 31(.
وق�سم ل كفارة على من يق�سم بغري اهلل عز وجل وذلك 
يقول: ل  رجاًل  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  �سمع  ملا 
املوؤمنني:  اأمري  له  فقال   , طباق  ب�سبع  احتجب  والذي 
) ويحك اإن اهلل ل يحجبه �سيء ول يحتجب عن �سيء 
املوؤمنني ؟  اأمري  يا  اأكفر عن مييني  اأنا  (, قال الرجل: 
املختارة:  )الف�سول  بغري اهلل(  لأنك حلفت  ل,   ( قال: 

38, الر�ساد للمفيد: 120( .
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بعدم  يفتون  العلماء  جعل  الأحاديث  هذه  بني  فاجلمع 
الق�سم  اآثار  ترتب  اهلل, مبعنى عدم  بغري  الق�سم  �سحة 

عليه, ل عدم اجلواز .
كما وان م�سالة اخلالف على الق�سم هي م�سالة خالفية  
عند املذاهب الأربعة بني اجلواز والكراهة واحلرمة ومل 

يذهب اأحد من هذه املذاهب اإىل ال�سرك.
هذا من جهة احلكم الفقهي ول خلط بني حكم الق�سمني 

الأ�سول والفروع.
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ال�سوؤال ال�سابع والع�سرون

اآمني ..... ما حكمها ال�سرعي؟

يف  الفاحتة  �سورة  قراءة  بعد   ) اآمني   ( قول  يف  الكالم 
ال�سالة على عدة اوجه منها:

اإن هذه اللفظة مل ترد على ل�سان ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله( بعد احلمد, ومبا اأن العبادات - وعلى راأ�سها 
ال�سالة - توقيفية, مبعنى اأنها موقوفة على اإذن ال�سارع 

وما ورد عنه, فيجب التقيد مبا �سدر عنه فيها.
فاذا مل تكن لفظة ) اآمني ( واردة عن ال�سارع املقد�س , 
اأنها  اأن يق�سد امل�سلي من التيان بها بعد احلمد  فاإما 
يق�سد  ل  اأو  ال�سنة,  اأهل  يفعله  كما  ال�سالة  من  جزء 

اجلزئية بها .
فان كان الأول وجوب قولها يف ال�سالة باعتبار اجلزئية 
, فال�سالة باطلة, لدخولها حتت عنوان البدعة, والتي 

هي : اإدخال ما لي�س من الدين يف الدين .
اأو  الواجب  اجلزء  �سواء  ـ  اجلزئية  بها  يق�سد  مل  واإن 
تعاىل  هلل  الدعاء  مطلق  بها  يق�سد  فتارة  ـ  امل�ستحب 
والذي هو مبعنى ) رب ا�ستجب (, واأخرى ياأتي بها ل 
ويجوز  به,  باأ�س  فال  الأول  ق�سد  فان  الدعاء.  بعنوان 
اثناء  يف  الدعاء  ا�ستحباب  مطلق  بعنوان  بها  التيان 
. واإن مل يق�سد الدعاء, فال�سالة باطلة, لأنه  ال�سالة 
اأن  اتفق العالم على  ال�سالة, وقد  زائد يف  لغو وكالم 



71 لو �س�ألوك

اإن  وراجع   . لها  مبطل  ال�سالة عمداً  الزائد يف  الكالم 
كتاب   / اخلوئي  المام   / ال�ساحلني  )منهاج  اأحببت 

ال�سالة منافيات ال�سالة / التا�سع(.
واأما ما تقوله ال�سيعة بعد �سورة احلمد, فهو عبارة عن 
وردت  وقد   ,)) الَعامَلنَي  َرّب  هلّل  احَلمد   (( قولهم:  دعاء 
الدعاء  هذا  ا�ستحباب  يف  الكثرية  والروايات  الن�سو�س 
بعد �سورة احلمد, م�سافاً اإىل الأدلة العامة والتي تقول 

با�ستحباب الدعاء وذكر اهلل يف كل وقت ومكان.
الثاين  باأن اخلليفة  ال�سنة  اأو  ال�سيعة  اأحد من  يقل  مل 
�سّن قول ) اآمني ( يف ال�سالة, ولكن الوارد يف رواياتنا 
التي  البدع  من  اأنها  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  عن 
اأحدثت بعد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(, ومن هنا 
بها  التلفظ  حال  ال�سالة  ببطالن  ال�سيعة  فقهاء  حكم 

بق�سد اجلزئية.
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ال�سوؤال الثامن والع�سرون

ما حكم �سالة الرتاويح ؟

النبي  عن  الوارد  الن�س  تتعدى  ل  الإمامية  ال�سيعة 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يف اإحداث اأية عبادة مل ياأمر 
و�سّلم( ولي�س لأحد احلق يف  واآله  بها )�سلى اهلل عليه 
ت�سريع عبادة معينة , فاإذا �سرعها اأحد دون النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سّلم( �سارت تلك العبادة بدعة . �سالة 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  �ُسنة  من  لي�ست  هي  الرتاويح 
واآله و�سّلم( بل هي فعل عمر بن اخلطاب وهو اأول من 
باأدائها جماعة   واأمر  القناديل  باإخراج  اأمر  �سنها  حيث 
ففي  البدعة هي((!!  ونعمت  بدعة  ))انها  عنها:  وقال 
)�سحيح البخاري ج2 �س252( عن عبد الرحمن بن عبد 
)ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  مع  خرجنا  قال:  انه  القاري 
اهلل عنه( ليلة  من رم�سان اىل امل�سجد فاذا النا�س اأوزاع 
متفرقون ي�سلي الرجل لنف�سه وي�سلي الرجل في�سلي 
هوؤلء  جمعت  لو  اأرى  اين  عمر  فقال  الرهط  ب�سالته 
على قارئ واحد لكان اأمثل, ثم عزم فجمعهم على اأبي 
بن كعب, ثم خرجت معه ليلة  اخرى والنا�س ي�سلون 
هذه...وراجع  البدعة  نعم  عمر  فقال  قارئهم  ب�سالة 
 : نبوية  �ُسنة  لي�ست  الرتاويح  �سالة  كون  يف  كذلك 
)ال�ستيعاب لبن عبد الرب 460/2 , وتاريخ اخللفاء �س 
, والطبقات الكربى  , والأوائل للع�سكري �س 112   137
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ال�سوم  كتاب  البخاري  و�سحيح   ,  281/3 �سعد  لبن 
حديث   523/1 م�سلم  و�سحيح   ,  58/3 الرتاويح  �سالة 
759 كتاب ال�سالة باب الرتغيب يف قيام رم�سان( . بل 
حتى ان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم نهى عنها 
البخاري حني روى يف )ج 7 / 99( وم�سلم  كما جاء يف 
)ج 2 / 188( عن زيد بن ثابت قال: )اإحتجر ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله حجرية خم�سفة اأو ح�سرياً فخرج 
اإليه  اإليها فتتبع  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ي�سلي 
رجال وجاوؤوا ي�سلون ب�سالته ثم جاوؤوا ليلة فح�سروا 
واأبطاأ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله عنهم فلم يخرج 
فخرج   )!!!( الباب  وح�سبوا  اأ�سواتهم  فرفعوا  اإليهم 
اإليهم مغ�سباً فقال لهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: 
عليكم  �سيكتب  اأنه  ظننت  حتى  �سنيعكم  بكم  زال  ما 
يف  املرء  �سالة  خري  فاإن  بيوتكم  يف  بال�سالة  فعليكم 
النبّي  لفعل  الن�ساف  بعني  فلينظر  املكتوبة(  اإّل  بيته 
اإذنه  دون  به  ائتموا  حينما  معهم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
فغاب عنهم ومل يخرج لي�سلي حتى لوحده يف امل�سجد, 
بال�سياح  اأخرجوه  بل  خروجه  على  اأ�سروا  كيف  ولرَن  
والعويل ورمي الباب باحلجارة!! ومن ثم خروج النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله( عليهم مغ�سباً وهو ل يغ�سب اإّل 
هلل, فلو كان اإ�سرارهم هذا واإحلاحهم ح�سنا وخريا  ويف 
وقيام  والعبادة  الطاعة  على  منهم  اأحر�س  واأنه  حمله 
واآله( فرحاً  الليل خلرج لهم نبي اهلل )�سلى اهلل عليه 

م�ستب�سراً �ساكراً لهم �سعيهم وحر�سهم على ذلك!!
بهذه  اإقامتها  عن  لهم  نهيه  اإىل  نظرنا  لو  ثم  ومن   
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بيوتكم(  بال�سالة يف  لهم: )فعليكم  قال  ال�سورة حيث 
اأف�سلية ذلك وخرييته لهم, وكذلك مل يقم لهم  وبني 
هذه ال�سالة بعد ذلك اأبداً ومل يطيْب خاطرهم ويخرج 
رواية  هناك  عليهم.  تكتب  ل  كي  ينهاهم  ثم  معهم 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل  باأن  اأبي هريرة  اأحمد عن  رواها 
اأنه خرج يوماً  , حيث  اأقر �سالة الرتاويح   ) واآله  عليه 
يف رم�سان والنا�س ي�سلون ب�سالة اأبي , فقال: اأ�سابوا 
ونعم �سنعوا. لكن هذه الرواية �سعفها كبار اأئمتهم يف 
اجلرح والتعديل, فقد حكم اأبو داود ب�سعفها يف ال�سنن 
, و�سعفها ابن حجر الع�سقالين يف )فتح الباري( وذكر 
ت�سعفها �سببني الول: ان يف ال�سند م�سلم بن خالد وقد 
املدين  بن  واأبو حامت وعلي  والن�سائي,  البخاري  �سعفه 
)�سلى  النبي  اإن  يذكر  احلديث  ان  والثاين   , وغريهم 
اهلل عليه واآله( قد جمع النا�س على اأبي بن كعب بينما 

امل�سهور من الروايات اإن عمر هو الذي �سنع ذلك.
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ال�سوؤال التا�سع والع�سرون

ما معنى قوله تعاىل:
وا ال�سياَم اىل الليل ِ (( )البقرة:187( ؟  ))... و اأِتُّ

اإّن ظهور الآية تدّل بال�سراحة على وجهة نظر ال�سيعة 
الإمامية يف تعيني املغرب باأّنه ي�سدق عند ذهاب وزوال 

احلمرة امل�سرقّية عن قّمة راأ�س الإن�سان نحو الأفق .
جمّرد  معنى  تعطي  ل  )الليل(  كلمة  اإّن  وتو�سيحه: 
�سقوط قر�س ال�سم�س يف الأفق الغربي ـ كما عليه اأهل 
ـ وهذا وا�سح ملن راجع كتب اللغة يف هذا املجال  ال�ُسنة 
الظلمة  على  مفادها  يف  حتتوي  )الليل(  كلمة  فاّن   ,
راأي  واأّما   . العاّمة  فتوى  مع  يجتمع  ل  وهذا  وال�سواد 
فبعد  تاماً,  الكلمة  ومفهوم  معنى  مع  فيتّفق  ال�سيعة 
نحو  الإن�سان  راأ�س  فوق  عن  ال�سماء  يف  احلمرة  ذهاب 
املغرب يبداأ الظالم وال�سواد يف ال�سماء . نعم , قد يتكّلف 
بروايات  بالتم�ّسك  راأيهم  اإثبات  يف  ال�ُسنة  اأهل  فقهاء 
حتّدد تعريف املغرب كما يرونه , ولكن لنا اأي�ساً روايات 
باملوافق  ناأخذ  اأن  املقام  املحكمة يف  فالقاعدة  تخالفهم, 
للقراآن وهو كما ذكرناه لكم. ول باأ�س اأن ن�سري هنا باأّن 
الفخر الرازي قد ذكر يف تف�سري الآية وجود راأي اأو اآراء 
ملا  موافقاً  )الليل(  م�سداق  ترى  كانت  ال�ُسنة  اأهل  من 
تتبّناه ال�سيعة يف املقام )اأنظر التف�سري الكبري 275/5( . 
ثّم اإّن تطبيق راأي ال�سيعة يف املقام وا�سح , فعندما يرى 
اأتاه  قد  ال�سم�س  �سوء  املتبقّية من  اأّن احلمرة  الإن�سان 
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من جانب امل�سرق وزال وجتاوز عن فوق راأ�سه يف امل�ساء 
ل�سالته  املجّوز  املغرب  وقت  بدخول  حينئذ  يقطع   ,

والإفطار .
الإفطار  وقت  تعلمنا  اأئمتنا  روايات عن  عندنا  ورد  كما 
عن  الكايف  ففي  امل�سرق   من  احلمرة  بذهاب  وحتدده 
ابي عبد اهلل عليه ال�سالم: )قال وقت �سقوط القر�س 
وتتفقد  القبلة  تقوم  ان  ال�سيام  من  الإفطار  ووجوب 
احلمرة التي ترتفع من امل�سرق فاإذا جازت قمة الراأ�س 

اإىل ناحية املغرب فقد وجب الإفطار و�سقط القر�س(.
 ويف الو�سائل فقد كتب احد �سحابة الإمام الكاظم عليه 
عليه  )الكاظم  ال�سالح  العبد  اإىل  كتبت  )قال  ال�سالم 
الليل  يزيد  ثم  الليل  القر�س ويقبل  يتوارى  ال�سالم(: 
ال�سم�س وترتفع فوق اجلبل حمرة  وت�سرت عنا  ارتفاعاً 
كنت  ان  واأفطر  حينئٍذ  اأفاأ�سلي  املوؤذن  عندنا  ويوؤذن 
�سائماً او انتظر حتى تذهب احلمرة التي فوق اجلبل؟ 
فكتب اإيل: ارى لك ان تنتظر حتى تذهب احلمرة وتاأخذ 

باحلائطة لدينك.( 
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ال�سوؤال الثالثون

عبد املطلب )عليه ال�سالم(  ديانته ال�سالم 
فكيف ي�سمي ابنه عبد العزى؟

مما يجب اأن نعرفه قبل اخلو�س يف الت�سمية وم�سروعيتها  
اآباء النبياء والئمة  اإنهَّ هناك اأدلة عديدة نوؤمن بها باأن 
اأ�سلح  من  وهم  موؤمنون  موحدون  ال�سالم(  )عليهم 
اإبراهيم  اأبيكم  { ملة  اأهل زمانهم, قال تعاىل:  واأف�سل 
وكذلك  })احلج:78(,  قبل  من  امل�سلمني  �سماكم  هو 

قوله تعاىل: 
{وتقلبك يف ال�ساجدين } )ال�سعراء:219(.

فنذكر  املعاين  هذه  تت�سمن  كثرية  اأحاديث  جاءت  وقد 
منها اإخت�ساراً:

�س158(:  الإمامة  )دلئل  يف  الطربي  جرير  ابن  روى 
)قذفنا يف �سلب اآدم ثم اأخرجنا اىل اأ�سالب الآباء واأرحام 
المهات ل ي�سيبنا جن�س ال�سرك ول �سفاح الكفر ي�سعد 
بنا قوم وي�سقى بنا اآخرون(. وورد يف )عيون الثر ج1 / 4, 
تاريخ اليعقوبي 2 / 11(: وكانت قري�س تقول: عبداملطلب 
اإبراهيم الثاين. وكذلك ق�سته امل�سهورة وقوله العظيم يف 
وا�ست�سقائه  يحميه((  ربٌّ  ))للبيت  احلب�سي  ابرهة  وجه 
واملجاعة  اجلدب  عند  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  بالنبي 

وتوجهه اىل الكعبة والتوجه والتو�سل به اىل اهلل تعاىل.
وقال ال�سيخ املفيد يف )اأوائل املقالت(: واتفقت الإمامية 
لدن  من  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اآباء  اإّن  على 
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اآدم اىل عبد اهلل بن عبداملطلب موؤمنون باهلل ـ عّزوجّل – 
موحدون له. واحتجوا يف ذلك بالقراآن والخبار, قال اهللـ  
عزوجلـ  : )الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف ال�ساجدين(. 
وقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( : )مل يزل ينقلني 
من اأ�سالب الطاهرين اىل اأرحام املطهرات حتى اأخرجني 
اأ هـ .  وروى ال�سيخ ال�سدوق با�سناده يف  يف عاملكم هذا(. 
)كمال الدين �س104, وال�سيخ اأبو الفتوح يف تف�سريه ج4 
اأمري  795( عن مولنا   / ج2  الربهان  وال�سيد يف   ,210  /
اأبي ول  اإنه قال: )واهلل ما عبد  املوؤمنني )عليه ال�سالم( 
قط(.  �سنماً  عبدمناف  ول  ها�سم  ول  عبداملطلب  جدي 
اىل  ي�سلون  )كانوا  قال:  يعبدون؟  كانوا  فما  له:  قيل 

البيت على دين اإبراهيم )عليه ال�سالم( متم�سكني به(.
�سالحهم  يدعم  ما  تفا�سريهم  يف  ال�سنة  اأهل  روى  وقد 
ومدحهم ونقت�سر على هذه الرواية: روى ال�سيوطي يف 
)الدر املنثور( عن ابن مردويه عن ابن عبا�س قال: �ساألت 
اأنت واأمي  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( فقلت: باأبي 
ثم  نواجذه  بدت  حتى  فتب�ّسم  اجلنة؟  يف  واآدم  كنت  اأين 
قال: )اإين كنت يف �سلبه... ومل يلتق اأبواي قط على �سفاح 
الأرحام  اىل  الطيبة  ال�سالب  من  ينقلني  اهلل  يزل  مل 
يف  كنت  اإل  �سعبتان  تت�سعب  ل  مهذباً  م�سفى  الطاهرة 

خريهما(.
اإح�سان  علينا  ينبغي  بها,  والت�سليم  املقدمة  هذه  وبعد 
الظن بهم وتاأويل بع�س ال�سماء مثل )عبد العزى( التي 
الكفار ولي�س  اأبا لهب هذا من  اأن  وردت عنهم, خ�سو�ساً 
)عليهم  لالئمة  ول  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  للنبي  والداً 

ال�سالم( وهلل احلمد واملنة.
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اأق�سام  من  العرب  عند  ال�سماء  باأن  نقول  ذلك  ومع 
اللفاظ املرجتلة التي ل تدل فيها اللفاظ على معانيها 
بل على م�سمياتها ومنها اأ�سماء العالم والبلدان والآلت 
والدوات وغريها. فمثاًل َمن �سّمى اإبنه جمياًل ل يجعله 
بهذه الت�سمية جمياًل واقعاً بل قد يكون غرَي جميل واقعاً 
ومن  �سمى ابنه عبداهلل قد يكون عّدواً هلل فلم يدل ال�سم 
على م�سّماه وهكذا. بال�سافة اىل اإن مفردة )العّزى( غري 
فاإنها  العربية  اللغة  اأ�سل و�سعها يف  بالآلهة يف  خمت�سة 
تعني العزيزة ال�سريفةـ  موؤنث الأعزـ  . فيكون معنى )عبد 
العبادة كما يف  العزيزة ولي�س عبداً مبعنى  العزى( خادم 

عبداملطلب نف�سه.
بهذه  ال�سبعة  اأبنائه  بني  من  البن  هذا  ت�سمية  وكذلك 
الت�سمية لها دللتها على علم عبداملطلب بجحده وكفره 
بالر�سالة العظيمة يف م�ستقبله. ويدعم هذا الراأي ت�سمية 
اهلل  ر�سول  اأبي  وت�سمية  العزى  بعبد  لهب  اأبي  اهلل  عدو 

)�سلى اهلل عليه واآله( بعبد اهلل.
ورمبا علمه وفعله يف هاتني الت�سميتني ناجتة عن املداراة 
اجلاهلي  القبلي  املجتمع  ذلك  مع  والتقية  وامل�سلحة 
الظامل فلول هذه التغطية بعبد العزى والتي قد يق�سد 
منها )خادم العزيزة( وظاهرها اإعرتافه باآلهتهم كما كان 
اهلل  )�سلى  للر�سول  حمايًة  معهم  ذلك  يفعل  طالب  اأبو 
عليه واآله( ملا ا�ستطاع الت�سمية بعبد اهلل واحلفاظ عليه 
وعلى نف�سه من هوؤلء امل�سركني ليكون نبينا )�سلى اهلل 
عليه واآله( بابهى �سورة واجمل ال�سماء واأحبها اىل اهلل 

تعاىل .
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ال�سوؤال الواحد والثالثون

عن كتاب »الكايف«  ـ اجلزء الول

بداية نقول ل يوجد عند ال�سيعة الإمامية الثني ع�سرية 
الكرمي   القراآن  �سوى  اآخره  اىل  اأوله  من  �سحيح  كتاب 
الحاديث  جمع  الوىل  بالدرجة  هّمهم  كان  وعلماوؤنا 
اإن نف�س هوؤلء العلماء الذين  يف الكتب  وي�سهد بذلك 
نرجع  عندما  لالحاديث  اجلامعة  الكتب  هذه  اّلفوا 
يعتقدون  باأنهم  نرى  العقائد   يف  موؤلفاتهم  يف  اليهم 
خالف  على  الآن  نحن  نعتقدها  التي  احلّقة  بالعقائد 
ما تدل عليه بع�س الخبار التي ذكروها هم يف كتبهم 
احلديثّية  وهذه نبذة عن الكتاب وموؤلفه :  الكليني هو 
ويعرف  الرازي  الكليني  اإ�سحاق,  بن  يعقوب  بن  حممد 
اأي�سا » بال�سل�سلي, البغدادي: اأبو جعفر, الأعور  ينت�سب 
اأفا�سل  اأخرج عدة من  كلني.  الأ�سل يف  بيت طيب  اإىل 
هو  وكان  عالن  خاله  منهم,  واحلديث  الفقه  رجالت 
�سيخ ال�سيعة يف وقته بالري ووجههم ثم �سكن بغداد يف 
درب ال�سل�سلة بباب الكوفة وحدث بها   وقد انتهت اإليه 
زمان  اأدرك  وقد  املقتدر  اأيام  يف  الإمامية  فقهاء  رئا�سة 
�سفراء املهدي عليه ال�سالم وجمع احلديث من م�سرعه 
ومورده وقد انفرد بتاأليف كتاب الكايف يف اأيامهم اإذ �ساأله 
بع�س رجال ال�سيعة اأن يكون عنده » كتاب كاف يجمع من 
جميع فنون علم الدين  ما يكتفي به املتعلم ويرجع اإليه 
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وطائفة  القيم   الكتاب  ذلك  مقدمة  وتنم  امل�سرت�سد«. 
من فقره التو�سيحية, يف اأثناء كل باب من الأبواب, على 
علو قدره يف �سناعة الكتابة, وارتفاع درجته يف الن�ساء, 
ووقوفه على �سر العربية وب�سطته يف الف�ساحة ومنزلته 

يف بالغة الكالم. اأهم امليزات العامة يف الكتاب :
اأول: اإن املوؤلف كان حيا يف زمن النواب وال�سفراء الأربعة 

ر�سوان اهلل عليهم.
جاب  قد  تاأليفه,  يف  �سنة  ع�سرين  مدة  اأم�سى  ثانيا: 
واأهل  بامل�سايخ  وات�سل  والأقطار  البلدان  خاللها 
باخل�سو�س  عنه,  واأخذ  الإمام  لقى  وممن  الإجازات, 

وكالء الناحية املقد�سة.
اأهل البيت يف املعقول,  اآثار مدر�سة  ثالثا: اأظهر ال�سيخ 
العقلية  الأ�سول اخل�سائ�س  الأول من  وبني يف اجلزء 

لتلك الآثار  ودورها يف البناء العقائدي للطائفة.
 رابعا: اأكرث الكليني الرواية عن �سهل بن زياد الآدمي, 
والفروع  الأ�سول  يف  املوارد  اأح�سيت  وقد  �سعيد,  اأبي 
بوا�سطة  كانت  �سواء  موردا,   1740 فكانت  والرو�سة 
طويل,  حديث  �سهل  ويف  وا�سطة   دون  من  اأم  العدة, 
فبع�س �سعفه, واآخرون عدوه يف احل�سان, وق�سم ثالث 

ي�ستفاد من قولهم املدح.
خام�سا: اإن ما اأورده الكليني يف الأبواب من اأحاديث اإنا 
مقت�سرة على ما يوافق عنوان الباب فح�سب, ومل يورد 

ما يعار�سه من الأحاديث.
 « املقدمة:  يف   - �سره  قد�س   - ال�سيخ  ذكر  لقد  �ساد�سا: 
وقلت اإنك حتب اأن يكون عندك كتاب كاف , يجمع فيه 
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من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به املتعلم, ويرجع 
اإليه امل�سرت�سد, وياأخذ منه من يريد علم الدين, والعمل 
ال�سالم,  عليهما  ال�سادقني  عن  ال�سحيحة  بالآثار  به 
وال�سنن القائمة التي عليها العمل... اإىل اأن يقول: وقد 
ر اهلل وله احلمد تاأليف ما �ساألت... ». فقول ال�سيخ  ي�سهَّ
�سحيح يف اأنه األف كتابه من الخبار والآثار ال�سحيحة 
عن ال�سادقني عليهما ال�سالم, بينما جند روايات عديدة 

تنتهي اإىل غري املع�سوم عليه ال�سالم.
�سابعا: مل يقع الكليني يف فهار�س النجا�سي, والطو�سي, 
اأنه من كبار واأجالء علماء  وال�سدوق كما ينبغي, على 
الأ�سانيد,  بع�س  اإل يف  يرد يف مروياتهم  فلم  الطائفة, 
ومن  وقته,  يف  الطائفة  و�سيخ  عليهم,  متقدم  اأنه  على 
الرابع  القرن  اأي  الثالثة,  املائة  راأ�س  على  املجددين 
الهجري, واإن كتابه - كما عرفت - اأ�سح الكتب الأربعة, 
الأئمة  اإىل ع�سر  التاأليف  واأقربها يف  اعتبارا   واأكرثها 

عليهم ال�سالم. 
ثامنا: ترتيب اأحاديث الأبواب اإنا تكون ح�سب ال�سحة 
والو�سوح, لذا اأحاديث اأواخر الأبواب ل تخلو من نظر 
يف �سحتها, �سندا ومتنا, ملا فيها من اجمال اأو خفاء...... 

يتبع
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ال�سوؤال الثاين والثالثون

كتاب » الكايف«  للكليني.. اجلزء الثاين

وموؤلفه  »الكايف«   كتاب  عن  الول  اجلزء  يف  حتدثنا 
اإن  ذلك  يف  واملهم  اأحاديثه  وت�سنيف  تاأليفه  وكيفية 
اإن القراآن الكرمي  راأي ال�سيعة الإمامية يف هذا الكتاب 
يثبت �سحتها  ل  الكتب  ال�سحيح وغريه من  هو  فقط 

وب�سمنها »الكايف« .
علمائنا  وبع�س  املوؤلف  قبل  من  عبارات  وردت  نعم 
الجالء ميتدحون الكتاب مثال ما قاله الكليني نف�سه 
يكون  اأن  حتب  اإنك  وقلت   ( املقدمة:  يف  كتابه  ميدح 
عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به 
املتعلم ويرجع اإليه امل�سرت�سد وياأخذ منه من يريد علم 
 .) ال�سادقني  عن  ال�سحيحة  بالآثار  به  والعمل  الدين 

مقدمة الكايف.
- وقال ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين �ساحب الكتاب 
الأربعة   الكتب  منها  جمع  ما  واأح�سن   :) املراجعات   (
من  وفروعهم  اأ�سولهم  يف  الإمامية  مرجع  هي  التي 
والتهذيب   الكايف   الزمان وهي:  اإىل هذا  الأول  ال�سدر 
متواترة  وهي  الفقيه   يح�سره  ل  ومن  والإ�ستب�سار  
اأقدمها  و«الكايف«   ب�سحتها  مقطوع  وم�سامينها 
  370 �س  املراجعات   .) واأتقنها  واأح�سنها  واأعظمها 

مراجعة رقم )110(. 
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- وقال الطرب�سي: ) الكايف بني الكتب الأربعة كال�سم�س 
بني النجوم واإذا تاأمل املن�سف ا�ستغنى عن مالحظة حال 
اآحاد رجال ال�سند املودعة فيه وتورثه الوثوق ويح�سل 
له الطمئنان ب�سدورها وثبوتها و�سحتها (. م�ستدرك 
الو�سائل )3 / 532(. ان الثناء والتمجيد لكتاب )الكايف( 
يف كلمات العلماء الأعالم يعود اإىل جاللة موؤلفه )قده( 
وحر�سه على تدوين ما �سح عنده من اآثار اآل الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله( واأما ت�سعيف العلماء املتاأخرين 
التقليل  اأو  مكانته  يف  يقدح  فال  مروياته  من  جلملة 
من �ساأنه, اإذ ينبغي املالحظة اأن للت�سعيف والت�سحيح 
معنيني عند الإماميةـ  اأحدهما عند املتقدمنيـ  وميثلهم 
ال�سيخ الكليني ومن يف طبقته ـ والثاين عند املتاأخرين 
ومعنى  ـ  طبقته  يف  ومن  احللي  العالمة  وميثلهم  ـ 
ال�سحيح عند املتقدمني هو القبول باحلديث والعمل به 
لحتفائه بقرائن تدل على �سحة �سدوره, وهذا عندهم 

بغ�س النظر عن وثاقة رواة ال�سند.
اأما املتاأخرون فهم ل يرون احلديث �سحيحاً اإل اإذا ثبت 
هو  ذلك  يف  وال�سر  باخل�سو�س..  رواته  وثاقة  عندهم 
البتعاد زمناً عن ع�سر �سدور الن�س, ا�سافة اإىل غياب 
القرائن التي ميكن لها ان تفيد الطمئنان بال�سدور يف 

قبول احلديث وعدمه.
فكل ما يحتاجه ال�سيعة من روايات لأهل البيت عليهم 
»الكايف«   وب�سمنها  الربعة  الكتب  يف  موجود  ال�سالم 
ولي�س كل ما موجود يف الكتب الربعة هو  ما يحتاجه 

ال�سيعة..
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واأما الكالم عن ال�سيد �سرف الدين)ره( فهو ل ي�ستفاد 
من  الكتب  هذه  يف  ورد  ما  جميع  ب�سحة  اعرتافه  منه 
اأحاديث, واإنا هو )ره( ي�سري اإىل اأنها متواترة الن�سبة 
التي  اأو  احلديثية  الكتب  بع�س  خالف  اأ�سحابها  اإىل 
يف  ورد  واأخذ  كالم  حمل  وهي  الأحاديث  منها  توؤخذ 
ن�سبة �سحتها اإىل اأ�سحابها كتف�سري القمي مثاًل. واأما 
راأياً  يكون  اأن  يعدو  ل  فهو  الطرب�سي  ال�سيخ  قاله  ما 
مبنياً على قرائن يعتقد هو �سحة العتماد عليها تورثه 
الأمر  وهذا  الكتب,  هذه  يف  ورد  ما  ب�سحة  الطمئنان 
هو حمل تاأمل كبري بني الأعالم, خ�سو�ساً الأ�سوليني 
الذين ل يقبلون بكل ما يعتمده الأخباريون يف اأخذهم 
لالأحاديث من دون اخ�ساعها لقوانني اجلرح والتعديل 

يف علم الرجال.
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ال�سوؤال الثالث والثالثون

عْن علم الأئمة »عليهم ال�سالم«  هل هو علم ك�سبي
 ام علم لدين واإلهامي ؟

ال�سالم( هو فرع عن  الأئمة )عليهم  الكالم يف علم  اإن 
الكالم يف علم النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. لأنا 
خالفة  والنبوة  النبوة  خالفة  هي  الإمامة  اإن  نقول: 
اهلل يف اأر�سه. فاإذا عرفنا ان الإمامة هي منزلة الإنبياء 
وارث الأو�سياء  واإن الإمام الذي يجب اأن ياأمت به النا�س 
وجتب عليهم طاعته هو الذي - كما يقول الإمام الر�سا 
اهلل  حرام  ويحّرم  اهلل  حالل  )يحلل   - ال�سالم(  )عليه 
ويقيم حدود اهلل ويذّب عن دين اهلل ويدعو اإىل �سبيله 
باحلكمة واملوعظة احل�سنة واحلجة البالغة( , وعلى هذا 
عامل,  يعادله  ول  اأحد,  يدانيه  ل  دهره  )واحد  فيكون 
ول يوجد منه بدل ول له مثل ول نظري , خم�سو�س 
بالف�سل كله من غري طلب ول اكت�ساب, بل اخت�سا�س 
لمور  وجّل  عّز  اهلل  اختاره  )واإذا  الوّهاب(  ل  املف�سّ من 
احلكمة  ينابيع  قلبه  واأودع  لذلك,  �سدره  �سرح  عباده 
يحيد  ول  بجواب,  بعده  يعَي  فلم  اإلهاماً  العلم  واألهمه 
فيه عن ال�سواب, فهو مع�سوم موؤيد موفق م�سّدد, قد 
ليكون  بذلك  ه  يخ�سّ والعثار,  والزلل  اخلطاأ  من  اأمن 
حجته على عباده و�ساهده على خلقه, وذلك ف�سل اهلل 
ما بني  كل  ـ  العظيم(  الف�سل  ذو  واهلل  ي�ساء  يوؤتيه من 
قاله  ال�سالم(  الر�سا )عليه  الإمام  القو�سني فهو كالم 
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عندما خا�س النا�س يف اأمر الإمام مبرو يف اجلامع , وقد 
اأخرج احلديث الكليني يف كتاب الكايف , فاإذا عرفنا معنى 
اأن  اأمكننا  املتقدم  املنطوق  الإمام ح�سب  الإمامة ومقام 
ن�سحح كثرياً من املفاهيم اخلاطئة التي يعي�سها النا�س 
الإمام,  علم  اإىل  بالن�سبة  ت�سوراتهم  اأذهانهم وخطاأ  يف 
فعلم الإمام يجب اأن يكون مب�ستوى مقام الإمامة التي 
اأهٌل لها. وهو ك�سائر بقية �سرائطها من الأف�سلية  هو 
يف �ستى ميادين الكمال, واإّل فاأّي نق�س وجد فيه يكون 
يف  �سواه  اإىل  حمتاجاً  اأو  غريه  اإىل  بالن�سبة  مف�سوًل 
املبحوث عنها.  الإمامة  ينايف مقام  نف�سه, وهذا  تكميل 
مل  بها  الإمام  جهل  فان  وفنونه  فروعه  ب�ستى  والعلم 
م�سدره  عن  البحث  اأما  عباده,  على  اهلل  حجة  يكن 
وكيفّية توفره لديه. فهو اإما ك�سبي وهذا مردود , واإما 
احل�سوري اي ل تخفى عليه خافية على نحو علم اهلل 
اأين  من  اإذن  اأحد,  يدعيه  ول  به  نقول  ل  فهذا  تعاىل, 

جاء علمهم؟
والأجابة : هو ك�سبّي ح�سورّي , يعني هو ك�سبّي ولكن 
قال  كما  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  بتعليم 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(: )عّلمني ر�سول اهلل �سلى 
من  يل  يفتح  العلم  من  باب  األف  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
عهد(,  األف  األف  اإىل  يف�سي  باب  كل  باب  األف  باب  كل 
وهو ح�سوري بنف�س الوقت ولكن ل على اإطالق معنى 
الباري جّل وعال, بل  اإىل علم  بالن�سبة  احل�سورّي كما 
هو بالن�سبة اإىل الإمام )عليه ال�سالم( كما هو بالن�سبة 
اإىل النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإنك�ساف ل ك�سف, 



لو �س�ألوك88

واإح�سار ل ح�سور - ان �سح التعبري - لذلك �سار علم 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  بتعليم  ك�سبيا ً  الأئمة 
وح�سورياً  له,  وعال  جّل  الباري  بتعليم  وهو  و�سلم( 
هو  الذي  العلم  من  كمال  على  فهم  اإليهم,  بالن�سبة 
موهوٌب منه تعاىل وم�ستفا�ٌس عليهم منه بف�سله  فال 
يتوهم متوهٌم الغلو يف ذلك. فلي�س الأئمة م�ساركني هلل 
وعلمهم  ذاته,  عني  تعاىل  اهلل  علم  فاإن  علمه  يف  تعاىل 
عليم حكيم.  لدن  من  عليهم  ومفا�ٌس  عر�سيٌّ موهوب 
وهم عباٌد مكرمون ل ي�سبقون اهلل عز وجل بالقول وهم 

باأمره يعملون.
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ال�سوؤال الرابع والثالثون

عن �سحة ِ تاأنيِب المام ِ ال�سادق ِ عليه ال�سالم
 كل من يقول باأف�سلية الإمام علي عليه ال�سالم

حجر  ابن  وحلقه  تيمية  ابن  طرحها  ال�سبهة  هذه  ان 
روايات  املحرقة( وقد نقل عدة  الهيثمي يف )ال�سواعق 
عن الدار قطني وغريه من العامة يوحي ظاهرها مبا 
ال�سبهة,  اأ�سل  ال�سالم( يف  ال�سادق )عليه  ن�سب لالإمام 
من  والغر�س  ظهري,  الهي  اح�سان  منهم  غريه  وتبعه 
ل  فانهم  املطروحة  ال�سبهة  فحوى  تاأكيد  هو  ايرادها 
ي�ستطيعون التخلي عن المام ال�سادق )عليه ال�سالم( 
وال�سكوت عنه, وكذا ل ي�ستطيعون الرتجمة له مبا هو 
م�سهور عن مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وما هو 
معروف عند ال�سيعة الإمامية, فا�سطروا اىل نقل مثل 
على  ال�سالم(  )عليه  باأنه  لالدعاء  عنه  الروايات  هذه 
مذهب ال�سنة وهو مو�سوع ال�سبهة ال�سلي كما تعرف.

على كل.. فاإن ما نقل من الروايات اكرثها عن �سامل بن 
�سعفه  وقد  برتياً  زيدياً  كان  �سعيف,  وهو  حف�سة  اأبي 
ان من مثله يتقي منه  الوا�سح  اللباين عندهم, ومن 
غريه  عن  اإما  الآخر  وبع�سها  ال�سالم(,  )عليه  الإمام 
يف  وا�سحة  ظاهرة  واإما  العامة  رجال  اأو  ال�سعفاء  من 
عن  اأجاب  وقد  اأ�ساًل.  املطلوب  على  تدل  ل  اأو  التقية 
اأكرثها القا�سي نور اهلل الت�سرتي يف )ال�سوارم املهرقة( 
الذي هو رد على )ال�سواعق املحرقة( لبن حجر املكي 
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وايهام  الوراق  خلط  هو  ال�سبهة  من  واملراد  الهيثمي. 
ال�سامع باأن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم كان ينهي عن 
املفا�سلة بني الإمام علي عليه ال�سالم وبقية ال�سحابة 
ال�سحابة على جده وانه كان يرجو  ل بل ف�سل بع�س 

�سفاعة بع�س ال�سحابة له يوم القيامة. 
وللجواب نقدم مقدمة, وهي: اإن كل ما روي من طرق 
من  تكون  اأن  احلجة  وانا  علينا  حجة  لي�س  الآخرين 
طرقنا, هذا ف�ساَل عن ما عرف عنه عليه ال�سالم بحثه 
على التقية و�سعف ال�سند وعدم الدللة على املطلوب, 
ال�سب,  عن  نهي  فيها  التي  الروايات  يف  جنيب:  وعليه 
ال�سب  اأئمتنا  اأخالق  لي�س من  اذ  به  نقول  اي�ساً  فنحن 
ونهي  اعداءهم,  ي�سبوا  اأن  ل�سيعتهم  ير�سون  اأنهم  اأو 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( ا�سحابه عن �سب ا�سحاب 

معاوية معروف م�سهور.
واأما النهي عن اللعن والتف�سيل فاإ�سافة اىل ما فيه من 
يكن  فانه مل  ال�سالم(,  )عليه  الإمام  نف�س  على  التقية 
اأ�سحابه  بهما  ين�سغل  اأن  يريد  ال�سالم(  )عليه  الإمام 
من  فيهما  ما  على  العليا  الدين  ق�سايا  عن  و�سيعته 
م�ساوئ جمة على عموم الطائفة فالتقية حلفظ كيان 
اأدلة  عن  النظر  بغ�س  الواجبة,  المور  من  الطائفة 
ال�سيعة يف ف�سل علي )عليه ال�سالم( وانه م�ساٍو لر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( ونف�سه باآية املباهلة, اورد  هنا 
ع�سرات  ال�سالم( من  )عليه  ال�سادق  الإمام  حديثا عن 

الحاديث عنه .
ويف )الكايف( عن �سنان بن ظريف عن اأبي عبد اهلل )عليه 
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ال�سالم( يقول: قال: )اإنا اأول اأهل بيت نوه اهلل باأ�سمائنا, 
انه ملا خلق ال�سماوات والر�س اأمر منادياً فنادى اأ�سهد 
اهلل  ر�سول  حممداً  اأن  اأ�سهد  ثالثاً,  اهلل  ال  اله  ل  اأن 
ثالثاً, اأ�سهد اأن علياً امري املوؤمنني حقاً ثالثاً( )الكايف 

1: 441 ح8(.
فمن يروي مثل هذه الحاديث كيف يف�سل على جده 

علي )عليه ال�سالم( غريه كائناً من كان؟
عن  الطو�سي(  )اأمايل  يف  ذكر  املزعومة  ال�سفاعة  وعن 
حممد بن املثنى الزدي: انه �سمع اأبا عبد اهلل جعفر بن 
حممد )عليه ال�سالم( يقول: )نحن ال�سبب بينكم وبني 

اهلل عزوجل( )اأمايل الطو�سي, املجل�س )6( ح12(.
فاذا كان الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( هو ال�سبب بني 
اهلل والنا�س فكيف يجعل بينه وبني اهلل بع�س ال�سحابة 
�سبباً, وهنا يف باب ال�سفاعة روايات �سريحة ل ي�سع املجال 
لذكرها. واليكم هذه الرواية عن حنان بن �سدير, قال: 
اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم(  حدثني رجل من اأ�سحاب 
قال: �سمعته يقول: )اإن ا�سد النا�س عذاباً يوم القيامة 
ل�سبعة نفر: اأولهم ابن اآدم الذي قتل اأخاه ونرود الذي 
بني  يف  واثنان  ربه,  يف  ال�سالم(  )عليه  ابراهيم  حاج 
قال  الذي  ون�سراهما, وفرعون  ا�سرائيل هوّدا قومهما 
اأحدهما  المة  هذه  من  واثنان   )) العلى  ربكم  اأنا   ((
من  بحار  يف  الفلق  حتت  قوارير  من  تابوت  يف  �سرهما 

نار( )البحار 30: 308 عن ثواب العمال(.
كما اإن اهل العامة ا�سال ل يقرون بال�سفاعة فتن�سيبها اىل الإمام 

ال�سادق عليه ال�سالم يعني اقرارها وهذا نقي�س ما يدعون.
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ال�سوؤال اخلام�س والثالثون

ما معنى قوله تعاىل : 
)) و�ساوْرهم يف الأمر ِ (( ؟

جاَء يف تف�سري )جممع البيان لل�سيخ الطرب�سي 2 / 428( :
ما  واعلم   , اآراءهم  ا�ستخرج   : اأي  الأمر}  يف  {و�ساورهم 

عندهم .
 ) واآله  عليه  اهلل  �سلى   ( م�ساورته  فائدة  يف  واأختلفوا 
اإياهم , وهو الذي ل ينطق عن الهوى فهل ي�سل احلال 
اىل ال�ستعانة بالغري يف اتخاذ قرار ما , وما طبيعة هذا 
اإن ذلك  امل�ساورة هنا بالقول  القرار ؟ هنالك من يربر 
اأنهم مّمن يوثق  , ليبني  التطييب لنفو�سهم  على وجه 
ذلك  اإن  يقول  واآخر   , اآرائهم  اإىل  ويرجع   , باأقوالهم 
لتقتدي به اأمته يف امل�ساورة. وعن ابن عبا�س ب�سند ح�سن 
: ملّا نزلت : ))و�ساورهم يف الأمر(( , قال ر�سول اهلل ) 
�سلى اهلل عليه واآله ( : اأما اإن اهلل ور�سوله لغنيان عنها 
, ولكن جعلها اهلل رحمة لأمتي , فمن ا�ست�سار منهم مل 
يعدم ر�سدا , ومن تركها مل يعدم غيا ) الدر املنثور 2 / 

80 عن ابن عدي , والبيهقي يف �سعب الإميان ( ...
حكما  كان  فاذا  امل�ساورة  ي�ستحق  الذي  المر  هو  املهم 
ال�سنني فمثل هذا ل  �سرعيا يجب اللتزام به على مر 
لن  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  لر�سول  بالن�سبة  يكون 
بكل  ملما  يكون  ان  الذي يجب  ال�سرعي  احلكم  طبيعة 
ل  وهذا  م�ستقبال  عليها  يرتتب  وما  امل�ساألة  حيثيات 
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ياأتي بامل�سورة بل من لدن عليم حكيم ويكون هو اليحاء 
ان  الكرمية  الآية  . ومن طبيعة  نبيه  ير�سله اىل  الذي 
امل�سورة كانت بخ�سو�س خطة ع�سكرية ملحاربة امل�سركني 
فاذا تت ال�سورى بهذا اخل�سو�س فالعقل يحكم بعدم 
البعيد  املدى  على  ال�سورى  تقره  مبا  اللتزام  امكانية 
اتخاذ  ميكن  امور  هكذا  ومثل  وقتية  امل�ساألة  هذه  لأن 
المة  تعر�ست  ما  اذا  للحل  و�سيلة  كاأف�سل  ال�سورى 
 . الخرى  والكوارث  والزلزل  احلروب  مثال  مل�سيبة 
تعلمنا يف فرتة  لكي  ال�سورى هي  الثانية من  والفائدة 
الغيبة كيفية التعامل مع ما يعرت�سنا من م�ساكل ول 
امل�سورة  ل�سحاب  فيمكن  باملع�سوم  الت�سال  لنا  ميكن 

ومن ذوي العلم ان يت�ساوروا بهذا المر .
ل  �سورى  هكذا  مثل  فاإن  الثاين  اخلليفة  �سورى  اما 
يوؤخذ بحكمها , وقد وردت حادثة ال�سورى بعدة روايات 
منها ما ذكره اإبن كثري - البداية والنهاية -اجلزء : ) 7 
( - رقم ال�سفحة : ) 165 ( فقال ابن عوف: اأيها النا�س 
, اإين �ساألتكم �سرا وجهرا باأمانيكم فلم اأجدكم تعدلون 
باأحد هذين الرجلني اإما علي واإما عثمان , فقم اإيل يا 
بيده  الرحمن  عبد  فاأخذ  املنرب  حتت  اإليه  فقام   , علي 
فقال : هل اأنت مبايعي على كتاب اهلل و�سنة نبيه )�سلى 
ل  اللهم   : قال  ؟  وعمر  بكر  اأبي  وفعل  واآله(  عليه  اهلل 

ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي
اأمري  الإمام  قاله  ما  نقل  يف  الروايات  اأختلفت  لقد 
عند  عوف  بن  الرحمن  لعبد  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
اهلل  )�سلى  الر�سول  و�سنة  اهلل  كتاب  على  للبيعة  طلبه 



لو �س�ألوك94

 :1( اأحمد  م�سند  ففي   , ال�سيخني  و�سرية  واآله(  عليه 
162( قال عبد الرحمن بن عوف لعلي )عليه ال�سالم(: 
بكر  اأبي  و�سرية  ر�سوله,  و�سنة  اهلل  كتاب  على  اأبايعك 
فلم  ال�سيعية  امل�سادر  اأما  ا�ستطعت.  فيما  فقال:  وعمر 
روى  �سيئاً..  �سابقاً  اإليها  امل�سار  الكلمات  من  فيها  يرد 
اإن عبد الرحمن قال لعلي  الطو�سي يف )اأماليه 709(: 
وليت  لئن  وميثاقه,  اهلل  عهد  عليك  ال�سالم(:  )عليه 
وعمر.  بكر  اأبي  و�سرية  نبّيه  و�سنة  اهلل  بكتاب  لتعملن 
وميثاقه,  اهلل  عهد  )عليهَّ  ال�سالم(:  )عليه  علي  فقال 
ر�سوله(.  و�سّنة  اهلل  بكتاب  لأعملن  اأمرك  وليت  لئن 
على  حجة  لي�ست  ال�سنية  امل�سادر  حال  اأية  على  ولكن 
اأهل  على  لي�ست حجة  ال�سيعية  امل�سادر  اأن  كما  ال�سيعة 
ال�سنة واإنا احلجة تتم بني اأبناء املذاهب فيما لو كان 
احلق املحتج له ي�ستخرج دليله من كتب املخالف نف�سه 
فهذا يلزم املخالف الأخذ واللتزام به بعد اأن حوته كتبه 
نذكر جملة من  املنا�سبة  بهذه  نحن  املعتربة  وم�سادره 
الوقائع واحلقائق التي نقلها علماء ال�سنة يف خمالفات 

ال�سيخني للكتاب وال�سنة ال�سريفة منها:
�سهم  منع  يف  معاً  النبوية  وال�سنة  القراآن  خمالفته  1ـ 
الفقه  يف  النرية  اجلوهرة  )انظر:  قلوبهم  املوؤلفة 

احلنفي 1: 164, حا�سية رد املحتار 2: 374(.
الطالق  يف  معاً  النبوية  وال�سنة  القراآن  خمالفته  2ـ 
)انظر:  واحداً  جعلته  وال�سنة  ثالثاً,  فجعله  الثالث, 
طالق  باب:  الطالق,  كتاب   183  :4 م�سلم  �سحيح 

الثالث(.



95 لو �س�ألوك

4ـ خمالفته القراآن وال�سنة النبوية معاً يف فري�سة التيمم 
وا�سقط ال�سالة عند فقد املاء )انظر �سحيح البخاري, 

كتاب التيمم, باب: املتيمم هل ينفخ فيهما؟(.
الأذان  اإ�سقاط ف�سل من  النبوية يف  ال�سنة  5ـ خمالفته 
واإبداله بف�سل من عنده )اأنظر: املوطاأ ملالك: 24: باب: 

ما جاء يف النداء لل�سالة(.
اما الإمام علي )عليه ال�سالم( يقول: )واهلل, ما نزلت 
اآية اإل وقد علمت فيم اأنزلت, واأين اأنزلت, اإن ربي وهب 
يل قلباً عقوًل ول�ساناً �سوؤوًل( )انظر الطبقات الكربى 
2: 338. تاريخ مدينة دم�سق 42: 397(.وقد ورد عن عمر 
قوله: ))علي اأق�سانا((. )فتح الباري 7: 60. تف�سري ابن 

كثري 1: 155(. 
ال�سورى يف  العتماد على  نقول: هل ميكن  ويف اخلتام 

اختيار الإمام طبقاً ملا روينا اعاله ؟



اجب  

لو �س�ألوك96

ال�سوؤال ال�ساد�س والثالثون

هْل لأبي طالبٍ  )عليه ال�سالم(
 ولٌد ا�سُمه طالٌب ؟

ما يذكره املوؤرخون من حياة طالب بن اأبي طالب القليل, 
فما يذكرونه انه ملا نفر اأهل مكة اإىل بدر تخلف عنهم بنو 
ها�سم فاأكرهوهم على اخلروج, وبذلك قال ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله( للم�سلمني يوم بدر: )من قدرمت 
اأن تاأ�سروه من بني ها�سم فال تقتلوه فاإنهم اإنا خرجوا 
كرها( ويف بع�س الأخبار اإن طالبا خرج مع قري�س اإىل 
بدر كرها ولكنه مل يوجد ل يف الأ�سرى ول يف القتلى 
ول فيمن رجع اإىل مكة حتى عدهَّ وهو وغريه اثنان من 
ومل  يوجدوا  فلم  فهاموا  وجوههم  على  ذهبوا  الذين 
ي�سمع لهم  اأثر.  ولكن هذا ل ميكن اأن يكون �سحيحاً 
حيث يرد ذلك ال�سيد جعفر العاملي يف كتابه )ال�سحيح 
فيمن  يوجد  بالقول:)كيف مل  ج5 �س17(  ال�سرية  من 
له ق�سيدة ميدح فيها  وابن ه�سام يذكر  اإىل مكة  رجع 
القليب  اأهل  ويبكي  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
على حد تعبري ابن ه�سام ـ يطلب يف �سعره من بني عبد 
جتر  حرباً  الها�سميني  مع  يثريوا  ل  اأن  ونوفل  �سم�س 

امل�سائب والباليا والأهوال وفيها يقول:
  فما اإن جنينا يف قري�س عظيمة   

       �سوى اأن حمينا خري من وطاأ الرتبا       
  اأخا ثقة  يف النائبات مرزاأ  

        كريــــــــــــما ثناه ل بخيـــــــال ول ذربـــــــــا           
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اإىل ما بعد وقعة بدر كما  اأنه قد عا�س  وهذا يدل على 
اإن  ال�سالم  اأبي عبد اهلل عليه  ورد يف رواية مر�سلة عن 

طالبا قد ا�سلم وروى اأنه هو القائل:
ر�سول الإله على فرتة  ***** وخري بني ها�سم اأحمد

اأمر  دبرت  قد  قري�س  تكون  اأن  البعيد:  من  ولي�س 
التخل�س من طالب انتقاماً لنف�سها ملا جرى عليها من 
تلك  طم�س  ولأجل  وغريها.  بدر  يف  ال�سالم  عليه  علي 
اجلرمية اّدعوا اإن اجلن قد اختطفت طالباً ومل يعلم له 

اأثر  )انظر ال�سرية احللبية ج1 �س101(.
هذا بالن�سبة للقائلني بوجوده ,  وهناك راأي اآخر يقول 
ا�سمه  اإن  بل  طالب  با�سم  ولد  طالب  لأبي  لي�س  اإنه 
احلقيقي اأبو طالب ولي�س عبد مناف. يقول علي �سالح 
موجوداً  كان  ))واإذا  طالب(:  )اأبو  كتابه  يف  املحمداوي 
اأبي طالب بني ر�سول  اأولد  اقت�سام  فاأين هو من ق�سة 
اهلل وعمه العبا�س فلم يرد له ذلك وهذا ما يربر عدم 
وجوده واختفاءه واإنا هو �سخ�سية افتعلت لإ�سفاء طابع 
الوثنية على اأبي طالب باعتبار اأنهَّ اأ�سمه عبد مناف وان 
طالب ولد  له وال�سحيح اإن ا�سمه هو نف�سه كنيته كما 
تذكر بع�س امل�سادر , ودليلهم على عدم وجوده هو عند 
احلديث عن  كفالة اأبي طالب وزوجته للر�سول بقوله: 
)... وكانتـ  يعني فاطمةـ  حتبه حباً �سديداً وتوؤثره على 
ولديها عقيل وجعفر( وهذا دليل على عدم وجوده فاإذا 
كان موجوداً حقاً ل�سرحت الرواية مبا هو موجود فعاًل 
وا�ستثنت اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم, ف�ساًل عن رواية 
تلقني الر�سول لفاطمة بنت اأ�سد عند وفاتها عندما قال 
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اأمري  ابنك ل عقيل ول جعفر( واإنا ق�سد  لها )ابنك 
املوؤمنني وهذا دليل  ثان ٍ على عدم وجود طالب ولو كان 
بينهم  الأكرب  اإنه  علماً  اأخوته.  اأ�سمه مع  لورد  موجوداً 
اأخوته  وذكر  الأكرب  اأهمل  فلماذا  بع�سهم  زعم  ح�سبما 
فما  موجوداً  كان  فاإذا  موجود؟  غري  هو  اإذن  الآخرين 
الكلبي  راأي  الإ�سالمية؟  وعلى  الدعوة  هو موقفه من 
املتوفى �سنة 204هـ حيث ذكر اإن الفارق الزمني بني كل 
واحد منهم هو ع�سر �سنوات ولو قبلنا هذه الرواية لعاد 
عمر طالب موازياً لعمر الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله( 
اأو اأكرب بقليل وهذا يتناق�س مع روايات اأخرى تذكر اإن 
فاطمة بنت اأ�سد واأبا طالب ملا كفال الر�سول )�سلى اهلل 
عليه واآله( واتخذاه ولدا لأنهما مل يكونا رزقا من الولد 

اأحدا. 
)انظر اأبو طالب بن عبد املطلب لعلي �سالح ملحمداوي 

�س22(.
طالب  اأحدهم  اأولد  اأربعة  طالب  لأبي  اإن  ذكر  ومن   
يف  العليا  للمرجعية  التابع  العاملي  البيت  اأهل  موقع 

النجف ال�سرف .
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ال�سوؤال ال�سابع والثالثون

عن ا�سم �سيدنا  ِابي طالب »عليه ال�سالم«

بعد البحث وقعنا على اربعة ا�سماء ل�سيخ البطحاء ابي 
طالب عليه ال�سالم

اأ- �سيبة: كما حكاه ابن ع�ساكر يف تاريخه  وال�سيوطي 
يف �سرح �سواهد املغني وذكر مثله البغدادي يف اخلزانة  
�ساق كالمه  وقد  ع�ساكر,  ابن  ال من كالم  نعرفه  ومل 
باأخطاء مل ندِر منه كانت ام من ن�سخة املخطوط ام من 
اأبو طالب بن عبد مناف وقيل �سيبة  الن�ساخني فاأوله« 
بن عبد املطلب �سيبة احلمد  بن ها�سم وا�سمه عمرو بن 
عبد مناف بن ق�سي.....« ول ترابط بني الأ�سماء كما 

لحظت.
ب- عمران: ذكره ابن حجر وال�سيخ عبا�س القمي وابن 
�سهر اآ�سوب و ال�سيد علي خان وكان ابن عنبة قد ذكره 
وذكر �سعف الرواية  كما نقل العالمة املجل�سي انه راأى 
ن�سخة قدمية من موؤلفات اأ�سحابنا لزيارة النبي فيها : 

ال�سالم على عمك عمران ابي طالب.
املغربي  القا�سم  ابي  عن  القاري  عمدة  يف  العيني  ونقل 
ان  منهاجه  يف  تيمية  ابن  ونقل  عمران  ا�سمه  الوزير 
يدل  مما  عمران   طالب  ابي  ا�سم  ان  زعموا  الرواف�س 
على ان هذا الكالم كان متداول يف تلك الفرتة كما ذكره 
البغدادي يف خزانة الدب,  وجلهم قد بنى  هذا القول 
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على القيل من غري �سند ال ما كان من ابن عنبة وقد 
�سعفه بنف�سه وثم كالم الوزير املغربي مر�سال, ومل يقوِّ 

اأحد ممن ذكرنا هذه القول.
ج- ا�سمه كنيته:وقيل ان ابا طالب كان اأ�سمه كنيته ونقل 
عن احلاكم انه قال: ذكر احمد بن حنبل عن ال�سافعي 
واأكرث املتقدمني على ان ا�سمه كنيته واهلل اأعلم وعليه ل 
دللة على ان يكون له ولد مبثل هذا ال�سم كما مل يكن 
ان  على  قوله  اوردنا  من  اكرث  ان  ال  لهب,  لهب,  لبي 
ا�سمه كنيته كانوا قد ذكروا كذلك ان ا�سمه عبد مناف 

وهو ال�سح كما هو لحق يف )د(.
ونقل ابن عنبة يف العمدة عن اأبي على حممد بن اإبراهيم 
انه زعم انه راأى خط اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم يف 
اآخره : ) وكتب علي بن اأبو طالب (؛ وقد كان بامل�سهد 
ال�سريف الغروي م�سحف يف ثالثة جملدات بخط اأمري 
املوؤمنني علي عليه ال�سالم احرتق حني احرتق امل�سهد 
�سنة خم�س وخم�سني و�سبعمائة , يقول ابن عنبة: ولكن 
اأبو عبد اهلل  الدين  تاج  ال�سعيد  النقيب  ال�سيد  حدثني 
حممد بن القا�سم رحمه اهلل : اإن الذي كان يف اآخر ذلك 
امل�سحف علي بن اأبي طالب , ولكن الياء م�ستبهة بالواو 
ال�سالم؛  عليه  علي  يكتبه  كان  الذي  الكويف  اخلط  يف 
وُق�سد الكالم من �سبب الكتابة بعلي بن ابو طالب, انه 
كان ا�سم علم له, اأي, لفظ واحد ل متجزاأ, فال يقع يف 
اجلر والن�سب والرفع بل تقع احلركة على اآخره ويبقى 
ا�سم علم له, كما  اذا كان  اأبدا  الكنية مرفوعا  ابو« يف   «
كتب  ال�سالم  عليه  انه  املناقب  يف  ا�سوب  �سهر  ابن  روى 
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» علي بن ابو طالب« فقالوا: ابو طالب, ا�سمه كنيته ؛ 
وروى العالمة املجل�سي عن ابن ميثم انه عليه ال�سالم 
بع�س  ويف  عنه  امل�سهورة  وهي  طالب  ابو  بن  علي  كتب 

الكتب ممن كتب » بن ابو طالب »:
1- ال�سفدي يف الوايف ملا ترجم لالإمام علي بن مو�سى 
بن  جعفر  بن  مو�سى  بن  علي   : ال�سالم  عليه  الر�سا 

حممد بن علي بن احل�سني بن علي بن ابو طالب
لتف�سري  ت�سحيحه  اآخر  يف  اجلزائري  طيب  ال�سيد   -2
الكتاب  هذا  ت�سحيح  وقع  انه  كتب  وكان  القمي, 
املفتي  طيب  ال�سيد  املذنب  العبد  بيد  امل�ستطاب... 
املو�سوي اجلزائري ابن حممد علي بن حممد عبا�س بن 

علي اكرب بن حممد جعفر بن اأبو طالب. 
د- عبد مناف: وهو ما عرف به ونطقت به و�سية عبد 
وقالوا  طالب  ابي  اأ�سماء  يف  وذكروه  له  ابيه  املطلب 
اآخر �سرح عبد املطلب  ب�سحته دون غريه, ويف مو�سع 

با�سمه دون كنية بقوله:
اأو�سيك يا عبد مناف بعدي ... مبوحد بعد اأبيه فرد

 فبان ان ا�سم ابو طالب عبد مناف �سراحة ملا عرف به 
طالب  واما  ال�سماء  من  غريه  دون  املا�سون  و�سححه 
فهو اما كنية بابنه الكرب او كنية من غري ولد كما كان 

العرب ي�سمون ويكنون املولود يف يوم ولدته.
يف  ـ  والعاّمة  ة  اخلا�سّ روى  امل�سعودي:  العاّلمة  وقال 
حديث طويل ـ وقالوا فيه واأو�سى ق�سي اإىل عبد مناف؛ 
وَراأُ�َس  �ساد  مناف  فمعنى  ـ  وعال  النا�س  على  اأناف  لأّنه 

و�َسُرف )ال�سّيد, الرئي�س(.
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ال�سوؤال الثامن والثالثون

ما هو الدليُل على عدم اإمكان وقوع ال�سهو 
من النبي )�سلى اهلل عليه واآله(؟ ج 1

الذين اختارهم اهلل �سبحانه دعاة ومبّلغني  الأنبياء  اإن 
لر�سالته  يف الذروة العليا من الكمال فمن لوازم النبوة 
نق�س  اأو  عيب  كل  من  وخلو�سهم  الأنبياء  يف  الع�سمة 
الكمال,  عن  نق�س  اأو  عيب  الن�سيان  اأو  وال�سهو  منّفر, 
الروايات امل�سرية اإىل وقوع ال�سهو من النبي )�سلى اهلل 

عليه واآله( فاإّنها:

اوًل:
�سهرتها بني اأهل ال�سنة اأكرث من �سهرتها بني ال�سيعة, 

لذا حملها على التقية هو املتعنّي.

ثانيا:
داود  اأبي  )�سنن  داود  اأبي  �سنن  الواردة يف  الأخبار  اما    
م�سلم404/1(  )�سحيح  وم�سلم  ح1008ح1015(   264/1
و�سنن ابن ماجة )�سنن ابن ماجة383/1ح1213ح1214( 
التي تذكر اإن رجاًل- ويف بع�سها ذا اليدين- �ساأله ملا �سها 
)�سلى اهلل عليه واآله( يف عدد الركعات, فاأ�سقط بع�سها 
فكان  ن�سيت؟  اأم  ال�سالة  اأق�سرت  اهلل  ر�سول  يا  فقال: 
جوابه )�سلى اهلل عليه واآله(: ))مل اأن�س ومل اق�سر(( 
الروايات  بع�س  يكن(( ويف  بع�سها: ))كل ذلك مل  ويف 
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منه  ال�سهو  وقوع  على  تدل  ل  الأخبار  وهذه  ))ل((. 
)�سلى اهلل عليه واآله( بل العك�س لأنه )�سلى اهلل عليه 
واآله(, اإذا كان عاملاً بال�سهو فجوابه بالنفي كذب, والكذب 
قادح يف نبوته وم�سقط للمرّوة, لذا لبّد من القول باأّن 
جوابه مل يخالف الواقع الذي هو عليه حيث اأّن يقينه 
)�سلى اهلل عليه واآله( قد اأتي بال�سالة كاملة واأّن ال�سك 
قال  لهذا   - اليدين  ذي   - ال�سائل,  من  هو  ظهر  الذي 
اأّن  اأن�س ومل اق�سر(( بل  )�سلى اهلل عليه واآله(: ))مل 
عبارته )�سلى اهلل عليه واآله( يف بع�س الروايات: ))كل 
ذلك مل يكن(( هي اأ�سرح يف النفي واآكد حيث نفى كل 
�سهو ون�سيان, كما اأنه مل يغفل )�سلى اهلل عليه واآله( عن 
تبليغ الأّمة فيما ينزل عليه من ت�سريع جديد اأو ن�سخ يف 
بع�س الأحكام والعبادات لهذا مل يطرح على ال�سالة اأّي 
تغرّي. بل كيف اجلمع بني هذه العبارة: ))كل ذلك مل 
يكن(( وبني ))ا�ستقباله النا�س و�سوؤاله منهم(( اأ�سدق 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا ر�سول اهلل:فاأمّت ما بقى من 

�سالته ثم �سجد �سجدتي ال�سهو؟
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ال�سوؤال التا�سع والثالثون

ما هو الدليُل على عدم اإمكان وقوع ال�سهو 
من النبي )�سلى اهلل عليه واآله(؟ ج 2

املوىل �سبحانه يف القراآن الكرمي يخاطب النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله( فيقول له: )�سنقرئك فال تن�سى(. وقد 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأّن  الفريقني  من  تواتر 
تنام عيناه ول ينام قلبه فكيف من ل ينام قلبه يف حال 
النوم ينام قلبه حال اليقظة عن عبادة رّبه التي قوامها 

التوّجه والإقبال اخلا�س على اهلل.

ثالثًا:
واآله( وقد جاوز  النبي )�سلى اهلل عليه  ورد عن  فيما   
))اإّياكم  واآله(:  عليه  اهلل  قال)�سلى  اأنه  التواتر  حّد 
القلب((  يخ�سع  ول  البدن  يخ�سع  النفاق,  وخ�سوع 
))ركعتان  القائل:  وهو  العمال527/7ح20090(  )كنز 
كان  اإذا   )) �ساِهٍ والقلب  ليلة  قيام  من  خري  مقت�سدتان 
يف  اأ�سحابه  مع  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  حال 
جماعة  ي�سّلي  وهو  به  فكيف  هكذا  والإر�ساد  املوعظة 

�ساهياً فينق�س من �سالة الظهراأوالع�سراأوالع�ساء؟
ل  هريرة  اأبو  يرويه  الذي  اليدين  ذي  خرب  رابعاً:اإّن 
البخاري  و�سحيح  ال�سافعي  م�سند  ففي  عندنا,  ي�سح 
وغريه قال اأبو هريرة:�سّلى بنا ر�سول اهلل �سالة الع�سر 
ف�سلم يف ركعتني فقام ذو اليدين فقال: اأق�سرت ال�سالة 
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اأبو  اخلرب  لهذا  الراوي  اإن  اهلل...؟  ر�سول  يا  ن�سيت  اأم 
للهجرة,  ال�سابعة  ال�سنة  يف  اأي  خيرب  عام  رواه  هريرة 
ال�سنة  يف  اأي  بدر  غزوة  يف  ا�ست�سهد  قد  اليدين  وذو 
ا�ست�سهد  عندما  هريرة  اأبو  كان  فاأين  للهجرة,  الثانية 
اإىل  اليدين  ذو  �سبقه  اأخذ عنه وقد  اليدين؟ وكيف  ذو 

الإ�سالم بخم�س �سنني؟
اإّن  اأهل الو�سع. ولو �سّلمنا  هذا احلديث من خمتلقات 
الذي  هو  وذوال�سمالني  ذوال�سمالني  ا�سمه  اليدين  ذا 
ذا  واإذا قيل:اإن  الأ�سكال.  ا�ست�سهد يف بدر فالأ�سكال هو 
كان  والآخر  بدر  اأ�ست�سهد يف  اأحدهما  �سخ�سان  اليدين 

حياً اإىل زمن معاوية.
قلنا:اإّن ذا اليدين الذي تزعمون اأنه كان ّحياً اإىل زمن 
�سقط احلديث  وبهذا  اأحد  يوثقه  معاوية جمهول ومل 

عن العتبار وبطل الإ�ستدلل.
ال�سهو  جّوز  من  رّد  يف  العقلية  الأدلة  من  اجلملة  هذه 

على النبي )�سلى اهلل عليه واآله(.
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ال�سوؤال الربعون

عن حديِث ال�سل�سلِة الذهبيِة

اإن الئمة املع�سومني )عليهم ال�سالم( عندما يذكرون 
حديثا ل يذكرون �سنداً اىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
الطريقة  تلك  يخالفون  الحيان  بع�س  يف  ولكن  واآله( 
اأبيه عن جده واىل  اأباه اأخربه به عن  فيذكر الإمام اإن 
ال�سل�سلة  وحديث  واآله(,  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
بها  �سرح  التي  الحاديث  تلك  من  واحد  هو  الذهبية 
اهلل  ر�سول  اىل  املت�سل  بال�سند  ال�سالم(  )عليه  الإمام 
عن  اأ�ساف  ذلك  من  اأكرث  بل  واآله(,  عليه  اهلل  )�سلى 

جربائيل عن اهلل فكان حديثا قد�سياً.
وكان بع�س الباحثني ي�سمي كل ما موجود يف ال�سحيفة 
فكل  واحد,  ال�سند  لأن  الذهبية  بال�سل�سلة  الر�سوية 
الئمة  اآبائه  عن  الر�سا  الإمام  رواية  ال�سحيفة  يف  ما 
ان  القول  يريد  فكاأنه  ال�سالم(,  )عليهم  املع�سومني 
حديث ال�سل�سلة الذهبية هو لي�س بواحد. ولكن هذا هو 
راأيه الذي يخالف فيه غريه الذي يقول ان هناك حديثاً 
واحداً �سّمي بذلك ال�سم وان �سبب الت�سمية كون رواته 

مع�سومني ل ي�سك اأحد يف وثاقتهم وجاللة قدرهم.
ون�س احلديث كما جاء يف الأمايل - لل�سيخ ال�سدوق - 

�س 305 :
اهلل(,  )رحمه  املتوكل  بن  مو�سى  بن  حممد  حدثنا   -
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اأبيه, عن يو�سف بن  اإبراهيم, عن  قال: حدثنا علي بن 
عقيل, عن اإ�سحاق بن راهويه, قال: ملا وافى اأبو احل�سن 
الر�سا )عليه ال�سالم( ني�سابور, واأراد اأن يرحل منها اإىل 
املاأمون, اجتمع اإليه اأ�سحاب احلديث, فقالوا له: يا بن 
فن�ستفيده  بحديث  حتدثنا  ول  عنا  ترحل  اهلل,  ر�سول 
وقال:  راأ�سه,  فاأطلع  العمارية  يف  قعد  كان  وقد  منك, 
جعفر  اأبي  �سمعت  يقول:  جعفر  بن  مو�سى  اأبي  �سمعت 
يقول:  علي  بن  حممد  اأبي  �سمعت  يقول:  حممد  بن 
�سمعت اأبي علي بن احل�سني يقول: �سمعت اأبي احل�سني 
اأبي  بن  املوؤمنني علي  اأمري  اأبي  �سمعت  يقول:  بن علي 
طالب )عليهم ال�سالم( يقول: �سمعت ر�سول اهلل )�سلى 
ال�سالم(  واآله( يقول: �سمعت جربئيل )عليه  اهلل عليه 
يقول: �سمعت اهلل عز وجل يقول: ل اإله اإل اهلل ح�سني, 
فمن دخل ح�سني اأمن عذابي. فلما مرت الراحلة نادانا: 

ب�سروطها, واأنا من �سروطها. 
البع�س  قبل  من  جاء  للت�سمية  احلقيقي  ال�سبب  ولعل 
عن  احلديث  رواية  �سند  على  اطالع  قليلو  هم  ممن 
الئمة عليهم ال�سالم , فانهم ملا مل يظفروا يف رواياتنا 
ب�سند ي�سرح بذكر الأئمة )عليهم ال�سالم( كونهم رواًة 
للحديث عن اآبائهم ت�سوروا اإن هذا احلديث فريد من 
)عليهم  اآبائهم  اأحاديث  اأحاديثهم  ان  واحلال   , نوعه 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأحاديث  وهي  ال�سالم( 

واآله(.
ثم اإن هذا احلديث رواه الكثري من الرواة حتى عّد اأهل 
املحابر والدوي الذين كتبوا ذلك احلديث يف تلك الواقعة 
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اأنافوا على الع�سرين األفاً, ولقد مدح هذا الإ�سناد علماء 
اأهل ال�سنة الكبار, منهم اأحمد بن حنبل حيث قال: )) 
الإ�سناد على جمنون لربئ من جنته((.  لو قرئ  هذا 

وقد كتبه بع�سهم بالذهب تعظيما واجالًل له.
فهذا الحرتام والتبجيل لهذا احلديث والعتناء بروايته 
يدل على اأنهم يعتربونه حديثا فريداً من نوعه! ولكنهم 
)عليهم  املع�سومني  الئمة  اأحاديث  بقية  عن  غفلة  يف 
ال�سالم( التي هي اأحاديث ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
حديث  يف  ال�سناد  نف�سه  هو  الحاديث  تلك  يف  وال�سناد 
بهذا احلديث ومدحه منهم  فالعتناء  الذهبية,  ال�سل�سلة 

دون غريه ل وجه له!!
والعجيب هو عدم اللتفات اىل اخر كلمة قالها الإمام الر�سا 
عليه ال�سالم يف احلديث ال وهي )وانا من �سروطها( , فهو 
من �سروطها لي�س ب�سخ�سه بل باملنزلة التي منحها اهلل عز 
وجل اياه ال وهي الإمامة وال كيف يكون هو من �سروط ل 
اله ال اهلل ؟ وهذا ياأتي طبقا ملا جاء يف خطبة ر�سول اهلل ) 
�سلى اهلل عليه واله ( يف ا�ستقبال �سهر رم�سان حيث قال :« 
يا عليُّ  من قتلك فقد قتلني, و من اأبغ�سك فقد اأبغ�سني, و 
من �سّبك فقد �سّبني, لأّنك مّني كنف�سي, روحك من روحي, 
و طينتك من طينتي, اإنهَّ اهلل تبارك و تعاىل خلقني و اإّياك 
ة, و اختارك لالإمامة,  و ا�سطفاين و اإّياك, و اختارين للنبوهَّ
و من اأنكر اإمامتك فقد اأنكر نبّوتي. يا عليُّ  اأنت و�سّيي, 
و اأبو ولدي, و زوج ابنتي, و خليفتي على اُمتي يف حياتي و 
بعد موتي؛ اأمرك اأمري, و نهيك نهيي, اُق�سم باّلذي بعثني 
ة, و جعلني خري الربّية, اإّنك حلّجة اهلل على خلقه,  بالنبوهَّ

و اأمينه على �سّره, و خليفته على عباده« . 
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ال�سوؤال الواحد والربعون

ما الفرُق بني اأنف�ِسهم يف �سورة اآل عمران
 واأنف�سنا يف اآية املباهلة؟

ن اأَنُف�ِسِهم (( يف �سورة اآل عمران  جتيب باأن معنى )) مِّ
ِفيِهم  َبَعَث  اإِذ  املُوؤِمِننَي  َعلَى  اهلّلُ  َمنهَّ  َلَقد   ((  164 الآية 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإن  هو   )) اأَنُف�ِسِهم...  ن  مِّ َر�ُسوًل 
�سنفهم  ومن  ومثلهم  الب�سر  نوع  من  هو  واآله(  عليه 
اإن  كما  الأخرى,  املخلوقات  من  اأو  املالئكة  من  ولي�س 
اأو  ها�سم  ببني  يخت�س  ول  عام  اخلطاب  اأن  الظاهر 
املوؤمنني اأو العرب. قال ال�سيد الطباطبائي يف )تف�سري 
امليزان 9 /411(:))وقد و�سفه باأنه من اأنف�سهم والظاهر 
اأن املراد به اأنه ب�سر مثلكم ومن نوعكم اإذ ل دليل على 
اأو بقري�س خا�سة, وخا�سة  تخ�سي�س اخلطاب بالعرب 
بالنظر اإىل وجود رجال من الروم وفار�س واحلب�سة بني 

امل�سلمني يف حال اخلطاب((.
املباهلة  اآية  يف  ))اأنف�سنا((  بني  اللغوي  الفرق  اأما 
كلمة  اأن  هو  عمران,  اآل  �سورة  يف  ))واأنف�سهم(( 
))اأنف�سنا(( وردت ب�سيغة اجلمع ولكن املق�سود هو فرد 
واحد وم�سداق واحد وهو الإمام اأمري املوؤمنني علي بن 
اأبي طالب )عليه ال�سالم(. قال ال�سيخ مكارم ال�سريازي 
يف تف�سريه الأمثل 2 /528: ))اأنف�سنا(( ينح�سر يف علي 
جمع  �سيغة  هي  اأنف�سهم  كلمة  بينما  ال�سالم(  )عليه 
�سخ�س  على  ل  اجلمع  على  للدللة  ا�ستعملت  واأي�ساً 
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ي�ساعد  عمران  اآل  اآية  يف  )من(  بـ  التبعي�س  اإن  واحد. 
النا�س  جميع  اأي  النف�س  معنى  من  العموم  اإرادة  على 
اإىل  الإ�سافة  اإن  اإىل  م�سافاً  املباهلة  اآية  يف  بخالفه 
�سمري املتكلم )نا( �ساعد على التخ�سي�س وقطعاً لي�س 
املق�سود هو الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله( لأن الإن�سان 
ل يتعقل اأن يدعو نف�سه فاملق�سود هو الإمام علي )عليه 
الآية على  ال�سالم( مب�ساعدة احلادثة اخلارجية فتدل 
)�سلى  الأكرم  بالر�سول  ال�سالم(  )عليه  الإمام  م�ساواة 
ال�سفات عدا ما خرج بالدليل.  واآله( بجميع  اهلل عليه 
قال ال�سيخ جعفر ال�سبحاين يف )مفاهيم القراآن 283/7 
بقوله  املراد  ))لي�س  الرازي:  تف�سري  عن  نقاًل   )  284 ـ 
لأن  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  نف�س  ))واأنف�سنا(( 
الإن�سان ل يدعو نف�سه بل املراد غريها واأجمعوا على اإن 
اأبي طالب )ر�س( فدلت الآية  ذلك الغري كان علي بن 
يكون  ان  ول ميكن  علي(( هي حممد  ))نف�س  اأن  على 
املراد  اإن هذه النف�س هي عني تلك فاملراد اإن هذه النف�س 
مثل تلك النف�س وذلك يقت�سي امل�ساواة يف جميع الوجوه 
ترك العمل بهذا العموم يف حق النبوة ويف حق الف�سل 
لقيام الدلئل على اإن حممداً )عليه ال�سالة وال�سالم( 
على  الإجماع  ولأنعقاد  كذلك  علي  كان  وما  نبياً  كان 
اإّن  حممدا )�سلى اهلل عليه واآله( كان اأف�سل من علي 
)عليه ال�سالم( فبقى فيما وراء. معموًل به...(( )انظر 

تف�سري الرازي 86/8(.
وهو   ! التام  بالتاأمل  اإل  يلحظ  ل  دقيق  فرق  وهناك 
ال�ستعمالني  بني  املراد  واملعنى  الت�سديقية  الدللة  اأن 
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طرف  اأو  الت�سبيه  جهة  اختالف  جهة  من  يختلف 
رفع  يفيد  بنف�سه  للداين  العايل  ت�سبيه  فاإن  الت�سبيه, 
اجلدي  املراد  وهو  العايل  م�ستوى  اإىل  الداين  درجة 
والت�سديقي للعايل كما يف قول القراآن على ل�سان ر�سول 
العايل  اأن  حيث  )واأنف�سنا(  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل 
وهو ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( �سبه الداين بنف�سه 
فرفعه اإىل م�ساف نف�سه. وباملقابل ت�سبيه العايل لنف�سه 
بالداين يفيد موا�ساة الداين واأن العايل يريد اأن يجعل 
لغر�س  اأو  له  وتر�سية  موا�ساة  الداين  مب�ستوى  نف�سه 
توجد  ول  اأَنُف�ِسِهم(,  ن  مِّ  ( قوله  يف  كما  عقالين  اآخر 
دللة ت�سديقية تفيد امل�ساواة قطعاً واإنا العايل ينزل 
يقبله  حتى  الداين  م�ساف  يف  ويجعلها  توا�سعاً  نف�سه 
الداين مثاًل ول ينفر منه اأو ل ي�ستغرب, ولذا قال علماء 
التف�سري اإن معنى )من اأنف�سهم( اأي منهم اأو مثلهم اأو 
ب�سر مثلهم ومل يقولوا ذلك يف تف�سري )واأنف�سنا( واإنا 

قالوا بامل�ساواة هنا. فالحظ فاإنه دقيق.
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اإّن اأن�س بن مالك الأن�ساري خادم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  عن  كثرية  اأحاديث  روى  اأ�سحابه,  واأحد 
واآله( منها مثاًل حديث الطري , وكان اأحد املنحرفني عن الإمام 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( كما عرّب بذلك ابن اأبي احلديد يف 

)�سرح نهج البالغة 4 : 74 ط2(.فكانت عاقبته على �سوء.
ال�سالم  عليه  املنحرفني عن علي  ذكر  اأبي احلديد عند  ابن  قال 
اإّن عدة من ال�سحابة  : ))وذكر جماعة من �سيوخنا البغداديني 
ال�سالم,  عليه  علّي  عن  منحرفني  كانوا  واملحّدثني  والتابعني 
قائلني فيه ال�سوء, ومنهم من كتم مناقبه واأعان اأعداءه ميال مع 
نا�سد علّي عليه  اأن�س بن مالك,  ؛ فمنهم  للعاجلة  واإيثارا  الدنيا 
ال�سالم النا�َس يف َرَحبة الق�سر ـ اأو قال رحبة اجلامع بالكوفة ـ : 
اأّيكم �سمع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يقول : )َمن كنت 
واأن�س  بها,  ف�سهدوا  رجال  ع�سر  اثنا  فقام  ؟  موله(  فعلّي  موله 
بن مالك يف القوم مل يقم, فقال له : يا اأن�س, ما مينعك اأن تقوم 
فت�سهد, ولقد ح�سرَتها ! فقال : يا اأمري املوؤمنني, كربت ون�سيت, 
العمامة  اإن كان كاذبا فارمه بها بي�ساء ل تواريها  الّلهم   : فقال 
ذلك  بعد  به  الَو�َسح  راأيت  لقد  اهلل  فو   : عمري  بن  طلحة  قال   .
اأبي�س بني عينيه((. ويف رواية البالذري : ))قال علي على املنرب 
: ان�سد ) ن�سدت ( اهلل رجاًل �سمع ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه يقول 
يوم غدير خم : اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه اإّل قام ف�سهد 
ـ وحتت املنرب اأن�س بن مالك والرباء بن عازب وجرير بن عبد اهلل 

ال�سوؤال الثاين والربعون

من هو اأن�ُس بُن مالٍك الأن�ساريُّ خادُم الر�سول
 »�سلى اهلل عليه واآله«
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) البجلي ( ـ فاأعادها فلم يجبه اأحد . فقال : اللهم من كتم هذه 
اآية  به  الدنيا حتى جتعل  يعرفها فال تخرجه من  ال�سهادة وهو 
يعرف بها . قال : فرب�س اأن�س وعمي الرباء ورجع جرير اأعرابياً 
بعد هجرته فاأتى ال�سراة فمات يف بيت اأّمه(( )اأن�ساب الأ�سراف : 

2 / 156 ح 169(.
ميكنكم  ال�سهادة  هذه  اأن�س  كتمان  حول  الطالع  من  وللمزيد 

مراجعة :
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2- تاريخ مدينة دم�سق لبن ع�ساكر : 3 / 174 .ذ
3- �سرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد : 19 / 217, الأ�سل 317 .

4- م�سند اأحمد : 1 / 119 .
5- كنز العمال : ح36417 .
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9- حلية الأولياء لبن نعيم ال�سفهاين : 5 / 26 .

10- ال�سواعق املحرقة لبن حجر : 129 .
11- ذخائر العقبى : 96 .

وغريها من كتب ال�سنة ف�سال عن كتب ال�سيعة .
رجال الك�سي : يف ترجمة الرباء بن عازب , املعارف لبن قتيبة: 
اأن�ساب   ,  218/19 احلديد  اأبي  لبن  البالغة  نهج  �سرح   ,  580
الأ�سراف 156/2 , الغدير للعالمة الأميني 387/1(. وروي اأي�ساً 
عن جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم( اأنه قال : )ثالثة كانوا يكذبون 
 , اأن�س بن مالك   ,....... واآله(:  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  على 

امراأة( )اخل�سال : باب الثالثة , ح 263(.
اأما موؤ�س�س املذهب املالكي هو مالك بن ان�س املولد �سنة93 للهجرة 

واملتوفى �سنة 179 للهجرة .
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ال�سوؤال الثالث والربعون

احل�سينياُت متى ن�ساأْت اأوَل مرٍة؟

مدر�سة  اأو  موؤ�س�سة  اأو  قاعة  عن  عبارة  هي  احل�سينيُة 
بالإمام  اخلا�سة  العزاء  جمال�س  فيها  لتقام  اأن�سئت 
احل�سني )عليه ال�سالم( وذكر م�سيبة كربالء والدرو�س 
والعرب امل�ستوحاة من تلك الواقعة واإحياء ذكر احل�سني 
وقلوبهم  النا�س  نفو�س  يف  الت�سحية  جذوة  لإ�سعال 
فال  ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإمام  خط  لي�ستمر 
تخمد تلك الروح الفدائية التحررية التي نحتاج اليها 
يف  الظلم  اإنت�سار  ب�سبب  ومكان  زمان  كل  يف  كم�سلمني 
والطغيان  الظلم  رف�س  يف  بذلك  فن�ستمر  بالدنا  ربوع 
ب�ستى الو�سائل. واأول من اأقام تلك املدر�سة واأ�س�س لهذه 
ال�سالم(  )عليه  العابدين  زين  الإمام  هو  احل�سينيات 
اأمرهم  وف�سح  وحزبه  يزيد  اأمام  املنرب  ارتقى  حينما 
وبني اأحقية الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ومظلوميته 
و�سحة ما قام به وظلم يزيد وحزبه وا�سياعه, ثم تطور 
ذلك اىل التكايا والديوانيات ومن ثم بنيت احل�سينيات 
يجوز  باأنها  امل�ساجد  عن  وتتميز  الأخرية.   الفرتة  يف 
اإقامة ال�سالة فيها اي�ساً بالإ�سافة اىل جمال�س العزاء 
او املحا�سرات الدينية او املنا�سبات اخلا�سة باأهل البيت 
العزاء  جمال�س  كاإقامة  العامة  او  ال�سالم(  )عليهم 
النا�س, وهي يف نف�س الوقت لي�س لها  والفاحتة ل�سائر 
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بالتايل  فهي  كم�سجد,  وقفها  لعدم  امل�سجدية  الأحكام 
لي�ست بدياًل عن امل�ساجد عند ال�سيعة واإنا هي مكملة 
لها ومنف�سلة عنها وقد تنفع اي�ساً يف مبيت الزائرين 
فيها او الطبخ وتقدمي اخلدمات وامل�سابقات واملهرجانات 
ذلك.  اىل  وما  والفكرية  والأدبية  ال�سعرية  والتجمعات 
,فكانت  احل�سيني  املاأمت  على  جرى  تطور  احل�سينيات 
اليوم  املاآمت  وعرفت  باإقامة  اأمكنة خا�سة  ت�سييد  فكرة 
) باحل�سينية ( . ويذكر التاريخ كان يف اأيام الفاطمّيني 
�سنة  القاهرة  اإىل  الفاطمي  املعّز  دخل  عندما  مب�سر 
احل�سيني  املاأمت  لإقامة  مكانا  خ�س�س  هجرية   363
به  تّيزت  ما  اأهّم  من  كان   ( املخت�سر  يف  جاء  فقد   ,
القاهرة يف عهد الفاطمّيني ) احل�سينية ( وهو بناء كان 
ال�سهيد  مقتل  ذكرى   , عام  كل  يف  يقيمون  الفاطميون 
احل�سني , يف وقعة كربالء ( هذا وقد ذكر املقريزي يف 
اإّن هناك   , القاهرة  اإىل حارات  , حينما تعّر�س  خططه 
�سخماً.  بناًء  فيها  ذكر  وقد   ) احل�سينّية   ( با�سم  حارة 
اأحمد  هـ منذ دخول   334 �سنة  بغداد  التاريخ يف  ويذكر 
بن بويه ) معّز الدولة (اىل بغداد كانت مظاهر النياحة 
والعزاء , تقام يف ال�سوارع والبيوت , ثّم تطّور الأمر اإىل 
اإحيائها عند م�سهد الإمامني مو�سى بن جعفر الكاظم 
�سمال  يف   ) ال�سالم  عليهما   ( اجلواد  علي  بن  وحممد 
بناء احل�سينيات يف بغداد على  . وانتقلت ظاهرة  بغداد 
اأثر بنائها يف م�سر من قبل الفاطمّيني . يقول ال�سيد 
ويف  كربالء(:  )تراجيديا  كتابه  يف  احليدري  ابراهيم 
الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر بداأ �سيعة العراق 
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التكايا  ثقافية مثل  دينية  كموؤ�س�سات  ببناء احل�سينيات 
العزاء  وبخا�سة  الدينية  والطقو�س  ال�سعائر  لإقامة 
ال�سالم(  ا�سم احل�سني )عليه  احل�سيني ولذلك اتخذت 
�سعارا لها و�سميت بـ )احل�سينية(. وكان اوىل احل�سينيات 
الكاظمية  يف  احليدرية(  )احل�سينية  هي:  �سيدت  التي 
يف  بنيت  ح�سينية  اول  ان  ذكر,  ثم  1297هـ/1876م  عام 
كربالء عام 1906,م واول ح�سينية �سيدت يف النجف هي 
احل�سينية ال�سو�سرتية عام 1884م. )تراجيديا كربالء: 
68(. وما يدعم القول باأنها بنيت يف حدود هذه التواريخ 
اأنها مل تذكر يف كتب علمائنا املتقدمني الفقهية يف باب 
الوقف واإنا ذكرت عند علمائنا يف القرنني املتاأخرين, 
نعم  ذلك  من  اأقدم  كان  اإن�سائها  تاريخ  اإن  نعتقد  ولكنا 
رمبا مل تكن معروفة م�سهورة معلنة يف العراق نتيجة 
العهد  يف  احل�سينية  ال�سعائر  اإقامة  من  واملنع  القمع 
تقام  املجال�س احل�سينية كانت  العراق فان  العثماين يف 
يف البيوت واحياناً ب�سورة �سرية ومن الطبيعي ان بع�ساً 
من اأ�سحاب املجال�س الدورية قد يوقف بيته على ذلك 
ل�سمان ا�ستمرار اإقامة املجل�س بعد وفاته ومن ثم فان 
ال�سنني  مبرور  وتعمري  بناء  اىل  �سيحتاج  البيت  هذا 
فتدخل فيه تغيريات تخرجه عن ت�سميم البيت اىل ما 
يوظفه اأكرث خلدمة املرا�سيم احل�سينية املوقوف عليها 
وبالتايل يتحول اىل ح�سينية. عدم وجود ا�سم )ح�سينية( 
يف القراآن ل ي�ستلزم اأن ت�سمية بع�س مواطن الذكر بها 
دليل على خطاأ عقائدي اأو بدعة, كما اإن ت�سمية بع�س 
غري  اأنها  مع  بـ)تكية(  ال�سنة  اأهل  عند  الذكر  جمال�س 
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ثم  بدعة,  اأو  عقائدياً  خطاأ  ُيعد  ل  القراآن  يف  موجودة 
اإننا ل نطلق ا�سم )ح�سينية( على كل م�سجد اأو جامع, 
على  العزاء  لإقامة  اأن�سئت  التي  املباين  بع�س  على  بل 
�سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( مثلما ان بع�س اأهل ال�سنة 
اأن�ساأوا مباين خا�سة واأطلقوا عليها )تكايا( ليت�سنى لهم 

اإقامة جمال�س الذكر.
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قلبه  يف  مّمن  البع�س  اليها  رّوج  �سبهة  هذه  الواقع  يف 
هم  ال�سيعة  اأّن  من  ال�سيعي,  باملذهب  منه  طعنا  مر�س 
خالف  والواقع  ال�سالم(.  )عليه  احل�سني  قتلوا  الذين 
هم  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  قتلوا  الذين  فاإّن  ذلك, 
)عليه  احل�سني  خطاب  بدليل  �سفيان,  اأبي  اآل  �سيعة 
اأبي  اآل  �سيعة  يا  : )ويلكم  اليهم يوم عا�سوراء  ال�سالم( 
�سفيان اإن مل يكن لكم دين وكنتم ل تخافون يوم املعاد 
فكونوا اأحراراً يف دنياكم هذه, وارجعوا اىل اأح�سابكم اإن 
كنتم عرباً كما تزعمون( . )اأعيان ال�سيعة / المني : 1 
/ 609(. ثم مل جند اأحداً من علماء الرجال اأدرج ا�سماء 
هوؤلء الذين قتلوا احل�سني )عليه ال�سالم(ـ  كاأمثال عمر 
بن �سعد و�سبث بن ربعي وح�سني بن نري و …ـ  �سمن 
اأنهم من  الن�سو�س تدل على  بل  ال�سيعة,  قوائم رجال 
جمهور امل�سلمني . وكونهم حمكومني باأّنهم كانوا حتت 
اإمرة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( ل 
يدل على اأنهم �سيعة علي )عليه ال�سالم(, والبع�س منهم 
كانوا  باأّنهم  حمكومني  وكونهم  اخلوارج  من  ا�سبحوا 
مّمن اأر�سلوا اىل احل�سني )عليه ال�سالم( بر�سائل تدعوه 
احل�سني  �سيعة  اأنهم  على  يدل  ل  الكوفة  اىل  للمجيء 
احل�سني  مع  يتعاملون  كانوا  لنهم  ال�سالم(,  )عليه 

ال�سوؤال الرابع والربعون

عن �سبهِة  قتِل ال�سيعِة  
للح�سني عليه ال�سالم ؟
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)عليه ال�سالم( باعتباره �سحابيا و�سبط الر�سول )�سلى 
اهلل عليه واآله ( وله اأهلّية اخلالفة والقيادة, ل باعتبار 
اإمام من الأئمة الثني ع�سر )عليهم ال�سالم( واأّنه  اأّنه 
مع�سوم واأّنه هو اأحّق باخلالفة من غريه . م�سافا اىل 
معه  ومن  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  من  مواقفهم  هذا 
يوم عا�سوراء تدل على اأنهم لي�سوا ب�سيعة له, من قبيل 
 : بقوله  الهمداين  برير  فيخاطبهم  عليه,  املاء  منعهم 
))… وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير ال�سواد وكالبه 
قد حيل بينه وبني ابن ر�سول اهلل((, فقالوا : يا برير قد 
اأكرثت الكالم فاكفف واهلل ليعط�س احل�سني كما عط�س 
من كان قبله . يق�سد عثمان بن عّفان!! فهل هذا جواب 
�سيعي؟!! ثم اإن ال�سيعة يف الكوفة ميّثلون �سبع �سّكانها 
 )12( وحدود  التاريخ  نقل  كما  �سخ�س  األف   )15( وهم 
وق�سم  اعدموا,  منهم  وق�سم  ال�سجون,  يف  زّجوا  األف 
منهم �سّفروا اىل املو�سل وخرا�سان, وق�سم منهم �سّردوا, 
ال�سالم(  وق�سم منهم حيل بينهم وبني احل�سني )عليه 
ي�سلوا  اأن  ا�ستطاعوا  منهم  وق�سم  غا�سرة,  بني  مثل 
مل  الكوفة  �سيعة  اذن   . ال�سالم(  )عليه  احل�سني  اىل 
من  ـ  الكوفة  اأهل  واّنا  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  تقتل 
مبختلف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  قتلوا  ـ  ال�سيعة  غري 
لكم  نذكر  الفائدة  وللمزيد من  ومذاهبهم   قومياتهم 
ن�س كالم ال�سيد حم�سن المني يف كتابه )اعيان ال�سيعة 
: 585/1(: ))حا�س هلل اأن يكون الذين قتلوه هم �سيعته, 
دين,  اإىل  يرجع  ل  طمع  اأهل  بع�سهم  قتلوه  الذين  بل 
روؤ�ساءهم  اتبعوا  وبع�سهم  اأ�سرار,  اأجالف  وبع�سهم 
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الذين قادهم حب الدنيا اإىل قتاله, ومل يكن فيهم من 
له  فكانوا  املخل�سون  �سيعته  اأما  اأحد,  وحمبيه  �سيعته 
بكل مايف  ون�سروه  دونه  قتلوا  برحوا حتى  وما  اأن�ساراً 

جهدهم اإىل اآخر �ساعة من حياتهم......((.
وميكن اأن يقال : اإن ال�سيعة من اأهل الكوفة على 

ق�سمني :
بالتويل  يعتقدون  يعني  الأخ�س,  باملعنى  �سيعة   -1
�سعد,  بن  عمر  جي�س  يف  يكونوا  مل  وهوؤلء  والتربي, 
اإما  بل  ال�سالم(,  )عليه  احل�سني  الإمام  حارب  الذي 
ا�ست�سهدوا معه ) عليه ال�سالم (, اأو كانوا يف ال�سجون, اأو 

و�سلوا اإىل كربالء بعد �سهادته )عليه ال�سالم(.
2- �سيعة باملعنى الأعم, يعني يحبون اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم(, ويعتقدون بالتويل دون التربي, ول يرون اأن 
كان منهم من  وهوؤلء  وبالن�س,  اإلهي  الإمامة من�سب 
بايع الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم ( يف اأول الأمر, ثم 

�سار اإىل جي�س عمر بن �سعد.
وكل ما ورد من روايات ون�سو�س تاريخية فيها توبيخ 
لأهل الكوفة, فاإنا حتمل على ال�سيعة باملعنى الأعم, اأي 
الذين كانوا يت�سّيعون بال رف�س, وبال اعتقاد بالإمامة 

الإلهية, وما اإىل ذلك من اأ�سول الت�سيع.
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ال�سوؤال اخلام�س والربعون

ما هي ال�سباُب التي اأدت اإىل التخلي 
عن ن�سرة الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم ( ؟

ملا حدث اأ�سباب كثرية حتتاج اىل �سرح و�سواهد وموؤيدات 
بع�س  عناوين  اىل  ن�سري  اأن  ميكن  ولكن  وحتليالت, 

ال�سباب فقط:
األوان  ذا  كان  الكوفة  مدينة  يف  العام  الو�سع  اوًل: 
خمتلفة من ال�سيعة احلقيقيني وتو�سطاً باخلوارج اىل 
على  غلب  ما  �سحيحاً  ولي�س  والأمويني.  العثمانيني 
املوالني  ال�سيعة فان  الكوفة كانت كلها من  اأن  ال�سماع 
ال�سالم(  )عليه  الإمام  يعرفون  الذين  احلقيقيني 
منهم,  قليلة  ن�سبة  كانوا  طاعته  ووجوب  حقيقته  على 
والن�سبة الكرب كانوا  حمبني يف�سلونهم على المويني 
وعلى عثمان مثاًل, مع اأنهم يوالون اأبا بكر وعمر, فقد 
عقائد  على  هي  الكوفة  يف  وا�سعة  �سريحة  هناك  كانت 
ثم  احلكم,  على  معاوية  ا�ستيالء  قبل  امل�سلمني  اأغلب 
هناك الناقمون على ظلم بني اأمية وان مل يكونوا �سيعة 
واأي�ساَ اخلوارج, فلم يخل�س من هذه الفئات عندما جد 
اجلد ال القليل مع اأن الكثري من تلك الفئات كتبت اىل 

الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( تدعوه.
ال�سيعة  غري  بيد  كانت  والنفوذ  القوة  مواقع  ان  ثانياً: 
معاوية  نتيجة حلكم  ال�سالم(  )عليهم  املوالني لالئمة 
احلكومات  يف  طبيعي  وهذا  �سنة  ع�سرين  ا�ستمر  الذي 
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الع�سائر  وروؤ�ساء  والقادة  املال  اأ�سحاب  فكان   , امل�ستبدة 
والعرفاء وغريهم يوايل اأكرثهم احلكومة الأموية فان 

منا�سبهم واطماعهم متعلقة باحلكومة.
زياد  ابن  مار�سه  الذي  ال�سديد  والقمع  الرهاب  ثالثا: 
, فانه اتبع ا�سلوب الرتغيب والرتهيب فرغب �سعفاء 
الع�سائر  روؤ�ساء  وا�ستمال  العطاء  بزيادة  النفو�س 
يف  �سلباً  كان  من  قمع  وباملقابل  والقيادة,  باملنا�سب 
عقيدته فالقى عليهم القب�س وزجهم يف ال�سجون وكثري 
منهم ملا خرجوا قاموا بحركة التوابني املتمثلة ب�سليمان 
بن �سرد اخلزاعي واتباعه, واما روؤ�ساء الع�سائر املوالون 
فقد غدر مبن غدر و�سجن من �سجن, ونحن نعرف ان 
القبيلة ويكونون معه  ورئي�س  للقبيلة  فيه  النا�س  ولء 
يف اأي جهة كان, فا�ستعان ابن زياد مبن واله من روؤ�ساء 
فقدت  قبيلة  فكل  خالفه,  من  على  للق�ساء  الع�سائر 
ما  مالحظة  مع  هذا  وت�ستتت,  عقدها  انفرط  رئي�سها 
كان يبثه اعوان ابن زياد من التهديد والوعيد والرهاب, 
والقب�س على املخالفني وبث اجلوا�سي�س والعيون وجعل 
ال�سام  بجي�س  وتهديدهم  الكوفة  على مداخل  الر�ساد 
ففي مثل هذا الو�سع ي�سقط ما يف يد الرجل امل�ست�سعف 

املنفرد ول يقوى على التحرك وال�سمود ال الأوحدي.
خام�ساً: ان من ل يكون له حريجة يف الدين يفعل اأي 
وياأخذ  غايته  اىل  للو�سل  و�سيلة  اأي  وي�ستعمل  �سيء 
بجريرة  الآخرين  وياأخذ  والتهمة  بالظنة  النا�س 
اأن  ميكنهم  فال  واملبادئ  الدين  ا�سحاب  اما   , غريهم, 
كل  يف  ويتاأملون  فيتوقفون  ال�ساليب,  هذه  ي�ستعملوا 
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حركة ملعرفة كونها موافقة للدين اأو خمالفة ولذا يكون 
عملهم ب�سورة عامة واقل مبادرة من عمل الطغاة وغري 
امللتزمني بالدين, فانك ترى يف بع�س الحيان تدبريا 
املوؤمنون خوفاً  النجاح فيه ولكن ل يفعله  جيدا ميكن 
من اهلل في�ستغل املقابل هذا التوقف ل�ساحله, فمثاًل مل 
يقتل م�سلم بن عقيل ابن زياد غدراً ولكن قتل ابن زياد 
هاين غدراً, وكذا مل يهدد اأو يقتل اأ�سحاب م�سلم عندما 
كانوا م�سيطرين على الكوفة خمالفيهم حتى انهم بقوا 
يقتل  زياد  ابن  اأخذ  بينما  مل�سلم  يكيدون  اأحرارا  اآمنني 
الرزاق,  الدور وقطع  بهدم  ويهدد  والتهمة  الظن  على 
م�سيطرون  كاأنهم  الطغاة  تظهر  احلالة  هذه  مثل  فان 
قلة  كاأنهم  املوؤمنني  وجتعل  الكرثة  ولهم  البلد  على 
كل  ويف  املجتمعات  كل  يف  عامة  قاعدة  وهذه  خائفون 
الرجال  الأوقات ويف مثل هذه احلالت تتجلى مواقف 

واملوؤمنني وقوة �سخ�سيتهم.
هذه احلالة جندها تنطبق على جمتمع الكوفة واملجتمع 
ال�سالمي عامة يف ع�سر الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(, 
باملال  �سمائرهم  باعوا  ق�سم  ق�سمني  انق�سموا  فقد 
وحب الدنيا واآخرون ماتت �سمائرهم خوفاً من القتل 
تهز  كربى  وت�سحية  حركة  اىل  فاحتاجوا  والت�سحية, 
نفو�سهم و�سمائرهم وتوقظها من هذا ال�سبات وت�سفيها 
من هذا املر�س الوبيل الذي ا�ساب المة فقام احل�سني 

)عليه ال�سالم( بهذه احلركة والت�سحية.
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ال�سوؤال ال�ساد�س والربعون

عن جواِز ِ اللعن ِ يف زيارة عا�سوراَء

واأكدته  الكرمي  القراآن  اأ�س�سه  منهج  اللعن  مبداأ  اإن 
قوله  املباركة.  الآيات  فمن  ال�سريفة,  الن�سو�س 
ُ ِبُكفِرِهم  َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ُغلٌف َبل َلَعَنُهُم اهللهَّ تعاىل: { 
تعاىل:  وقوله  )البقرة:88(   { ُيوؤِمُنوَن  َما  َفَقِلياًل 
َمَعُهم  مِلَا  ٌق  ُم�َسدِّ  ِ اهللهَّ ِعنِد  ِمن  ِكَتاٌب  َجاَءُهم  هَّا  َومَل  }
ا  َفلَمهَّ َكَفُروا  الهَِّذيَن  َعلَى  َي�سَتفِتُحوَن  َقبُل  ِمن  َوَكاُنوا 
ِ َعلَى الَكاِفِريَن  َجاَءُهم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه َفلَعَنُة اهللهَّ
َيكُتُموَن َما  الهَِّذيَن  اإِنهَّ   } })البقرة:89( وقوله تعاىل: 
نهَّاُه ِللنهَّا�ِس  َبيهَّ اأَنَزلَنا ِمَن الَبيَِّناِت َوالُهَدى ِمن َبعِد َما 
 { الالِعُنوَن  َوَيلَعُنُهُم   ُ اهللهَّ َيلَعُنُهُم  اأُوَلِئَك  الِكَتاِب  يِف 
)البقرة:159( واإنا اأ�سـ�س القراآن الكرمي هذا املنهج ل 
من اأجل تربية الإن�سان على البذاءة و�سوء القول, واإنا 
الهدف منه تربية الإن�سان على �سالبة الإميان والثبات 
الباطل  رف�س  بعنفوان  املوؤمن  يغذي  الذي  على احلق, 
الن�سو�س  ومن  وفعاًل,   قوًل  والطغيان  الظلم  ونبذ 
اللعن  ورود  املنهج  هذا  تدعيم  يف  املت�سافرة  احلديثية 
مر�س  )ملا  منها:  موارد  عدة  يف  الر�سول:  ل�سان  على 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( مر�سه الذي تويّف فيه, 
فجّهز اإىل الروم جي�ساً واأّمر عليهم اأ�سامة بن زيد فّوله 
ال�سري  ال�سحابة عن  املدينة وحينئٍذ تّهل  وبرزوا عن 
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فيهم  ي�سيح  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  ور�سول  وت�سّللوا, 
جهزوا جي�س اأ�سامة, لعن اهلل املتخلف عنه, حتى قالها 
الباري,  فتح  ح37,  �س1  ج2  �سعد  ابن  )طبقات   . ثالثاً 
ابن  تاريخ  تهذيب  العمال,  كنز  �س87,  ج7  للع�سقالنى 
)�سلى  اهلل  ر�سول  لعن  وقد  ال�سدق.(  دلئل  ع�ساكر, 
العا�س ولعن من يف �سلبه:  واآله( احلكم بن  اهلل عليه 
قال ابن حجر يف �سواعقه)ـ ال�سواعق املحرقة �س144. 
ورواه البالذري يف اأن�ساب الأ�سراف 5: 126, واحلاكم يف 
م�ستدركه 4: 481, و�سححه. (( اإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
لعني!  رجل  عليكم  ال�ساعة  )ليدخلن  قال:  واآله(  عليه 
يحيى  عن  البخاري  واأخرج  العا�س(  بن  احلكم  فدخل 
بن عبداهلل ال�سلمي: اأخربنا معمر عن الزهري, حدثني 
�سامل عن اأبيه اأنه �سمع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
اإذا رفع راأ�سه من الركوع من الركعة الأخرية من الفجر 
يقول: )اللهم العن فالناً, وفالناً( بعدما يقول: )�سمع 
)لي�س  اهلل:  فاأنزل  احلمد(,  ولك  ربنا  حمده,  ملن  اهلل 
لك من الأمر �سيء( اإىل قوله )فاإنهم ظاملون )�سحيح 

البخاري: 24/3 طبعة عي�سى البابي احللبي مب�سر. (
)عليهم  طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سن  الإمام  وقال 
ال�سالم( ملـروان: )لقد لعنك اهلل على ل�سـان ر�سوله واأنت 
فـي �سلب اأبيـك )جممع الزوائد ج5 �س240(, ومما يدل 
لأبي  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  لعن  اأن  على 
�سفيان ومعاوية كان �سائعاً ومعروفاً بني النا�س ويوؤكد 
بن  ر�سالة حممد  على  رد  الذي  معاوية  اأن  ذلك  �سحة 
عليه  اهلل  الر�سول)�سلى  لعن  واقعة  ينِف  مل  بكر  اأبي 
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واآله( لأبيه وله ولإخوته .
الفريقني  روايات  من  الكثرية  ال�سواهد  هذه  فاإن 
وهو  املعنوي  بل  الإجمايل  التواتر  حد  اإىل  مت�سافرة 
)عليهم  املع�سومني  مبواظبة  اليقني  يوجب  مّما 
واأّنه عمل فا�سل راجح. وقد  اللعن  ال�سالم( على مبداأ 
يقال: اإن ما ورد عن اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( من 
اأن تكونوا �سبابني دال على حرمة  قوله: اإين اأكره لكم 
عدم  عن  نا�سئة  املقالة  هذه  اإن  فنقول:  وال�سب.  اللعن 
التاأمل وذلك: اأوًل: اإن كلمة اأكره ل تدل على احلرمة 
وثانياً:  مفقودة.  وهي  القرينة  مع  اإّل  الإ�سطالحية 
اإن احلكم متوجه للمخاطبني الذين قال لهم لكم ول 
خ�سو�سية  لإحتمال  امل�سلمني  جلميع  �سموله  يحرز 
لالأفراد املقاتلني معه, بلحاظ اإن مقام القتال واحلرب 
الكالمية  املواجهة  عن  البتعاد  يقت�سي  العدو  على 
اإن  وثالثاً:  واأجدى يف تلك احلال.  اأهم  ملا هو  والتوجه 
م�سب الكراهة هو ال�سّبّّّهَّاب, وفرق بني ال�سّباب وال�ساب 
كرثة  مفادها  مبالغة  �سيغة  الأوىل  الكلمة  اأن  بلحاظ 
ت�ستلزم  ل  ال�سب  كرثة  كراهة  اأن  الوا�سح  ومن  ال�سب, 

كراهة ال�سب يف نف�سه.
ورابعاً: اإن النهي يف الرواية نهي اإر�سادي ولي�س مولويا, 
وذكرمت  اأعمالهم  و�سفتم  فلو  ذيلها:  يف  ما  بقرينة 
العذر.  يف  واأبلغ  القول  يف  اأ�سوب  ذلك  لكان  اأفعالهم 
اأهمية  اإىل  الإر�ساد  الرواية  م�سمون  اإن  يعني  مما 
و�سف احلال من ال�سب يف التاأثري على نفو�س الطرف 
الآخر ل اأن مفادها حترمي ال�سب اأو بيان مرجوحيته. 
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م�سافاً لإمكان اجلمع العريف بني الن�سو�س الدالة على 
رجحان اللعن من القراآن وال�سنة والن�سو�س التي ي�سم 
منها النهي, بالفرق بح�سب املتعلق, واأن املنهي عنه هو 
لعن املوؤمنني والنيل منهم واأن الراجح املطلوب هو لعن 

الظاملني, خ�سو�ساً ظاملي اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
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ال�سوؤال ال�سابع والربعون

ال�ستدلُل على ثبوت
 زيارة عا�سوراَء بتمام فقراتها

الزيارة  ب�سدور  والطمئنان  الوثوق  على  نح�سل  لكي 
عن الإمام الباقر )عليه ال�سالم( وذلك من خالل ذكر 

مقدمتني:
الأوىل: كربوية: فهي تت�سمن اأمرين:

تعدد  نتيجة  معني  خرب  اأو  رواية  ا�ستهرت  اإذا  الأول: 
من  املرتبة  هذه  فاإن  الرواة  وتنوع  والطرق  امل�سادر 
ال�سهرة توجب الوثوق والإطمئنان ب�سدوره عن املع�سوم 

والإطمئنان حجة �سرعية.
للوثوق  املوجبة  العقلئية  املنا�صئ  اإن  الثاين: 

والطمئنان كثرية واأهمها ثلثة:
اأ- العامل الكّمي: وهو عبارة عن كرثة م�سادر الرواية 
وتعدد طرقها وتنوع رواتها, فاإن ت�سافر الطرق وامل�سادر 
يوؤدي طبعاً للوثوق بالرواية, كما �سلكه فقهاء الطائفة 
يف العتماد على بع�س الن�سو�س واإن مل تكن تامة من 

حيث ال�سند خ�سو�ساً يف امل�ستحبات واملكروهات.
حيث  من  الرواية  توافق  وهو  الروحي:  العامل  ب- 
املذكورة  العامة  واملالكات  امل�سامني  مع  م�سمونها 
من  كثرياً  نرى  ولذلك  القطعية,  وال�سنة  الكتاب  يف 
الإر�ساد  باب  من  بالكتاب  لال�ست�سهاد  ت�ستند  الأحاديث 
نحو  بامل�سمون,  الوثوق  تاأثريه يف  العامل ومدى  لهذا 
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موثقة عبد الأعلى موىل اآل �سام, قال فيها الإمام )عليه 
جعل  ما  اهلل,  كتاب  من  يعرف  واأ�سباهه  )هذا  ال�سالم( 

عليكم يف الدين من حرج )فروع الكايف 3: 33 / 4. (
 ج- العامل الأدبي: وهو ان�سجام لغة احلديث واأ�سلوبه 
من  وهذا  �سدورها,  املعلوم  له  امل�سانخة  الأحاديث  مع 
توثيق  يف  العقالئي  العرف  لدى  املتعارفة  الفنون 
الن�سو�س, مثاًل قال ابن اأبي احلديد: )واأنت اإذا تاأملت 
نهج البالغة وجدته كله ماًء واحداً ونف�ساً واحداً واأ�سلوباً 
واحداً كاجل�سم الب�سيط الذي ل يكون بع�س من اأبعا�سه 
خمالفاً لباقي الأبعا�س يف املاهية, وكالقراآن العزيز اأوله 
كو�سطه واأو�سطه كاآخره وكل �سورة منه وكل اآية مماثلة 
يف املاأخذ واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات 
وبع�سه  منحوًل  البالغة  نهج  بع�س  كان  ولو  وال�سور, 
�سحيحاً مل يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك بالربهان 
الوا�سح �سالل من زعم اأن هذا الكتاب اأو بع�سه منحول 
البالغة  نهج  �سرح  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري  اإىل 

10: 128 و 129 (
عا�سوراء  زيارة  مالحظة  اإن  ال�سغروية:  املقدمة  واأما 
تقود اإىل الوثوق بل اليقني ب�سدورها عن الإمام الباقر 
الوثوق  عوامل  لت�سافر  بالنظر  وذلك  ال�سالم(  )عليه 
فيها, فالعامل الكمي تراه وا�سحاً جلياً يف عدد امل�سادر 
املزارات  من  كونها  حيث  من  ونوعيتها  اأوردتها  التي 
والتثبت  بالتحقيق  املعروفني  الطائفة  لعلماء  املعروفة 
»كامل  كتابه  يف  اأوردها  حيث  قولويه,  كابن  والتدقيق, 
كتابيه  يف  اأوردها  حيث  الطو�سي,  وال�سيخ  الزيارات«, 
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حممد  وال�سيخ  امل�سباح«,  و«خمت�سر  املتهجد«  »م�سباح 
»املزار  بـ  املعروف  كتابه  يف  اأوردها  حيث  امل�سهدي,  بن 
الكبري«, وال�سيد علي بن طاوو�س, حيث اأوردها يف كتابه 
»م�سباح الزائر«, والعالمة احللي, حيث اأوردها يف كتابه 
»منهاج امل�سباح«, وال�سهيد الأول, حيث اأوردها يف كتابه 
»املزار«, وال�سيخ اإبراهيم الكفعمي, حيث اأوردها يف كتابه 
املعروف   « الباقية  الإميان  وجنة  الواقية  الأمان  »جنة 
بامل�سباح, والعالمة املجل�سي, حيث اأوردها يف ثالثة من 

كتبه )مزار البحار, وحتفة الزائر, وزاد املعاد(, و...
ومن تاأخر عنهم, فقد اأورد هوؤلء الأعالم هذه الزيارة 
الوثوق  يوجب  مما  واأجزائها  فقراتها  بتمام  كتبهم  يف 
بارزاً  وا�سحاً  تراه  الروحي  العامل  اأن  كما  ب�سدورها, 
التربي  روح  على  يركز  حيث  الزيارة,  �سياق  خالل  من 
واللعن والرف�س للظلم والظاملني, الذي هو من املبادئ 
يف  اإليه  اأ�سرنا  كما  م�سلم,  كل  لدى  الوا�سحة  القراآنية 

مقدمة الكتاب.
وقوله تعاىل: { اإِنهَّ الهَِّذيَن َيكُتُموَن َما اأَنَزلَنا ِمَن الَبيَِّناِت 
اأُوَلِئَك  الِكَتاِب  يِف  ِللنهَّا�ِس  نهَّاُه  َبيهَّ َما  َبعِد  ِمن  َوالُهَدى 

ِعُنوَن } )البقرة:159( ُ َوَيلَعُنُهُم الالهَّ َيلَعُنُهُم اهللهَّ
القراآن وهو طلب الطرد  فزيارة عا�سوراء تت�سمن روح 
من رحمة اهلل, والعامل الأدبي يجده املتاأمل يف فقرات 
خربة  له  من  ي�ست�سف  حيث  و�سياقها  الزيارة  هذه 
بالأ�ساليب الأدبية جتان�س لغة الزيارة مع لغة الزيارات 
وزيارة  وارث  كزيارة  بع�سها  ثبوت  املعلوم  الأخرى 
مع  اأ�سلوبها  وتناغم  �سعبان,  من  الن�سف  وزيارة  عرفة 
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اأدعيته  اأ�سلوب الإمام الباقر )عليه ال�سالم( من خالل 
اإن  واملتح�سل:  الأخالقية.  الرتبية  جمال  يف  وكلماته 
عقالئي  من�ساأ  عا�سوراء  زيارة  يف  العوامل  هذه  التقاء 
للوثوق والطمئنان ب�سدورها عن الإمام الباقر )عليه 

ال�سالم(.
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واأما تف�سيل املطلب فاإنه يوجد يف م�سادر اجلمهور روايات 
واأنه   , ذلك  وا�ستحباب  عا�سوراء  يوم  �سوم  حول  متعددة 
اأن �سوم  اأي�سا  ي�ستفاد منها  , كما  ذلك  اأو غري  �سنة  كفارة 
عا�سوراء كان ماألوفا ومعروفا يف مكة فكان اهل اجلاهلية 
كانوا ي�سومونه , وكان النبي �سلى اهلل عليه واآله ي�سومه 
اأي�سا فلما نزل �سهر رم�سان تركه , بينما يف روايات اأخرى 
ما هو خمالف لهذا بل ت�سري اإىل اأن اأمر �سوم عا�سوراء كان 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  حتى  معروف  وغري   , جمهول 
واإنا كان موجودا لدى اليهود فا�ستغرب ملا �سمع عن �سومه 
, و�ساأل عن منا�سبة ذلك فاأخربوه اأنه لأجل اإنت�سار مو�سى 
. والأمران  اأوىل مبو�سى منهم  اأنتم   : , فقال  على فرعون 
ـ بل و�سوم  اأهل اجلاهلية له  ل ين�سجمان فاإن معنى �سوم 
النبي له ـ اأن يكون معروفا عند النبي �سلى اهلل عليه واآله , 
بينما ا�ستغراب النبي و�سوؤاله بح�سب الرواية الأخرى عن 
هذا ال�سوم وما �ساأنه ؟ يعني اأنه مل يكن معروفا عنده �سلى 
اهلل عليه واآله . ومن الروايات ما ورد يف م�سند احمد عن 
ابن عبا�س قال قدم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم املدينة 
ذلك  عن  ف�ساألهم  عا�سوراء  يوم  �ساموا  قد  اليهود  فاإذا 
فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه مو�سى على فرعون فقال 
مبو�سى  اأوىل  اأنتم  لأ�سحابه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ال�سوؤال الثامن والربعون

عن �سوِم عا�سوراَء
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منهم ف�سوموه .
كذلك فاإننا نعتقد , ويفرت�س اأن جميع امل�سلمني يعتقدون , 
باأن النبي �سلى اهلل عليه واآله كان اأعلم بدين مو�سى وعي�سى 
من الأحبار والرهبان الذين كانوا حينئذ ـ ف�سال عن عامة 
اليهود والن�سارى ـ . فقد �سبق اأن قال لعدي بن حامت وكان 

على دين الن�سارى ومتعمقا فيه : اأنا اأعلم بدينك منك.
ويف نف�س الوقت كان ح�سا�سا جتاه النفوذ اليهودي لنفو�س 
يف  وجهك  تقلب   ( يعلم  اهلل  كان  فقد  ودينهم  امل�سلمني 
يكون  لئال   ( وذلك   ,  ) تر�ساها  قبلة  فلنولينك  ال�سماء 
اأن  امل�سلمني  بع�س  حاول  وعندما   .  ) حجة  عليكم  للنا�س 
يقراأ التوراة وينقل ما فيها من املواعظ نهره النبي ونهاه 
عن ذلك . فكيف يقوم هو باأمر النا�س باأن يتبعوا اليهود يف 

�سومهم !!
الكتاب عرثت على مناق�سة جيدة  وقبيل النتهاء من هذا 
من  ال�سحيح  كتابه  يف  قال  املو�سوع  يف  العاملي  للمحقق 

�سرية الر�سول :
ونحن نعتقد وجنزم باأن ذلك كله من ن�سج اخليال لن : 

مل  من  فيهم  فاإن   , الروايات  تلك  اأ�سانيد  يف  املناق�سة   -  1
يات اإىل املدينة اإل بعد عدة �سنني من الهجرة كاأبي مو�سى 
الأ�سعري , وفيهم من كان حني الهجرة طفال �سغريا كابن 
الهجرة  من  �سنوات  بعد  اإل  ي�سلم  مل  من  وفيهم   , الزبري 

كمعاوية .
2 - اإطالق كلمة عا�سوراء على العا�سر من حمرم اإنا ح�سل 
اإ�ست�سهاد المام احل�سني » عليه ال�سالم » , واأهل بيته  بعد 
اإقامة  ثم   , اأجمعني  عليهم  و�سالمه  اهلل  �سلوات  و�سحبه 
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املاآمت لهذه املنا�سبة من قبل اأئمة اأهل البيت ) عليهم ال�سالم 
( و�سيعتهم ر�سوان اهلل تعاىل عليهم , ومل يكن معروفا قبل 
, فقد  اللغة على ذلك  اأهل  . وقد ن�س  ذلك على الطالق 
قال ابن الأثري , » هو ا�سم اإ�سالمي ». وقال ابن دريد : اإنه 
ا�سم اإ�سالمي ل يعرف يف اجلاهلية . وثالثاأ : اإننا مل جند يف 
�سريعة اليهود �سوم يوم عا�سوراء , ول هم ي�سومونه الآن , 

ول راأيناهم يعتربونه عيدا اأو منا�سبة لهم.
عن  احداها  فهذه  اخل�سو�س  بهذا  المامية  روايات  اما 
)عليه  اهلل  عبد  اأبي  عن  اأبيه,  عن  غندر,  اأبي  بن  احل�سني 
ال�سالم( قال: �ساألته عن �سوم يوم عرفة ؟ فقال: عيد من 
اأعياد امل�سلمني ويوم دعاء وم�ساألة, قلت: ف�سوم عا�سوراء ؟ 
قال: ذاك يوم قتل فيه احل�سني )عليه ال�سالم(, فاإن كنت 
�سامتا ف�سم, ثم قال: اإن اآل اأمية نذروا نذرا اإن قتل احل�سني 
اأن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم ي�سومون  )عليه ال�سالم( 
�سفيان  اأبي  اآل  يف  ف�سارت  اأولدهم,  ويفرحون  �سكرا,  فيه 
اأهاليهم  على  ويدخلون  ي�سومونه  فلذلك  اليوم,  اإىل  �سنة 
يكون  ل  ال�سوم  اإن  قال:  ثم  اليوم,  ذلك  الفرح  وعيالتهم 
للم�سيبة, ول يكون اإل �سكرا لل�سالمة, واإن احل�سني )عليه 
اأ�سيب به فال  اإن كنت فيمن  ال�سالم( ا�سيب يوم عا�سوراء 
ف�سم  امية  بني  �سالمة  �سره  ممن  �سامتا  كنت  واإن  ت�سم, 
�سكرا هلل تعاىل , ثم خاطب الإمام ال�سائل قائاًل: »اإن كنت 

�سامتاً ف�سم, واإن كنت فيمن اأ�سيب فال ت�سم«.
عندما  يكون  عا�سوراء  يف  ال�سوم  وحرمة  فالنهي  وعليه 
تكون النية الفرح مل�ساب احل�سني عليه ال�سالم وغري ذلك 

جائز على كراهة. 
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ال�سوؤال التا�سع والربعون

الفرُق بني عمر ال�سجاد 
وعلي الكرب عليهما ال�سالم

بالن�سبة اىل الفرق بني عمر الإمام ال�سجاد وعلي الكرب 
الذي ذكره  التايل  التحقيق  ال�سالم  نذكر لكم  عليهما 
ال�سيد حم�سن الأمني يف )اأعيان ال�سيعة 8/ 206(, حيث 

قال:
املقتول  احل�سني  بن  علي  اإن  املوؤرخني  بني  امل�سهور 
ال�سالم(  )عليه  العابدين  زين  واأنهَّ  الأكرب  هو  بكربالء 
الطالبيني,  مقاتل  يف  الفرج  اأبو  قال  وبه  الأ�سغر  هو 
علي  هو  العابدين  زين  اإن  الطبقات  يف  �سعد  ابن  وقال 
الأ�سغر قال واأما علي الأكرب بن احل�سني فقتل مع اأبيه 

بنهر كربالء ولي�س له عقب.
ودفنوا  ال�سهداء  دفن  ذكر  عند  الر�ساد  يف  املفيد  وقال 
ابنه علي بن احل�سني الأ�سغر عند رجليه وقال كما مر 
ان عمره ت�سع ع�سرة �سنة فيكون عنده الأ�سغر لأنهَّ عمر 
وع�سرين  ثالثاً  يومذاك  كان  ال�سالم(  ال�سجاد)عليه 
ال�سالم(  للح�سني)عليه  كان  بل  وقيل  مر,  كما  �سنة 
ثالثة اأولد كلهم ي�سمى علياً واأن املقتول بكربالء اأكرب 
من الثالث ل من زين العابدين وفيه بعٌد, لأن املتعارف 

يف مثله اأن يقال الأو�سط.
يف  املفيد  �سيخنا  ذهب  ال�سرائر  يف  ادري�س  ابن  قال 
وهو  ال�سغر  علي  هو  بالطف  املقتول  اأن  اىل  الر�ساد 
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ابن ليلى بنت م�سعود الثقفي, واأن علي الأكرب هو زين 
العابدين)عليه ال�سالم( اأّمه اأم ولد وهي �ساه زنان بنت 

ك�سرى يزدجر.
اأهل هذه  اىل  الرجوع  والأوىل  اإدري�س:  بن  قال حممد 
والأخبار  ال�سري  واأ�سحاب  الن�ّسابون  وهم  ال�سناعة 
قري�س  ان�ساب  كتاب  يف  بكار  بن  الزبري  مثل  والتواريخ 
واأبي الفرج الأ�سفهاين يف مقاتل الطالبيني والبالذري 
واملزين �ساحب كتاب اللباب يف اأخبار اخللفاء والعمري 
الن�سابة حقق ذلك يف كتاب املجدي فاإنه قال: وزعم من 
ل ب�سرية له ان علّيا ال�سغر هو املقتول بالطف وهذا 

خطاأ ووهم.
واملواعظ(  )الزواجر  كتاب  �ساحب  ذهب  هذا  واىل 
املحقق  الطربي  جرير  وابن  )املعارف(  يف  قتيبة  وابن 
حنيفة  وابو  تاريخه,  يف  الأزهر  اأبي  وابن  ال�ساأن  لهذا 
الدينوري يف )الأخبار الطوال( و�ساحب كتاب )الفاخر( 
م�سنف من اأ�سحابنا الإمامية ذكره �سيخنا اأبو جعفر يف 
فهر�ست امل�سنفني واأبو علي بن همام يف كتاب الأنوار يف 
تواريخ اأهل البيت ومواليدهم وهو من جملة اأ�سحابنا 
هذا  على  اطبقوا  جميعاً  وهوؤلء  املحققني,  امل�سنفني 

القول وهو اب�سر بهذا النوع.
تلحقنا  غ�سا�سة  واأي  ادري�س:  بن  حممد  قال  ثم 
علّياَ  املقتول  كان  اذا  مذهبنا  على  يدخل  نق�س  واأي 
اأبيه  بعد  املع�سوم  الإمام  ال�سغر  علي  وكان  الكرب 
يوم  العابدين  لزين  كان  فاإنه  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
الطف ثالث وع�سرون �سنة وحممد ولده الباقر)عليه 
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ال�سالم( حي له ثالث �سنني واأ�سهر )انتهى(.
الإمام  ابن  ت�سمية  من  ورد  ما  ت�سحيح  وميكن  نقول 
الإمام  اأخيه  من  اأ�سغر  اأنه  مع  الأكرب  بعلي  احل�سني 
علي بن احل�سني بان هذه الت�سمية كانت لغر�س التقية 
ال�سجاد )عليه  الإمام  اجل احلفاظ على  والتمويه من 
بنية  وتر�سده  اليه  النظار  تتوجه  ل  كي  ال�سالم( 

القتل.
واأما بخ�سو�س هل لعلي الأكرب زوجة اأو اأولد نقول قد 
نقل ال�سيد عبد الرزاق املقرم يف كتابه ))علي الكرب((, 
اأنَِّ له  ال�سالم(  �س14 يف رواية عن الإمام الر�سا)عليه 

زوجة ا�سمها اأم ولد, وعنده ابن ا�سمه احل�سن.
وهذا املعنى ميكن ا�ستفادته اأي�ساً فيما رواه ابن قولويه 
الثمايل  ابي حمزة  الزيارات((, �س416 عن  يف ))كامل 
عن الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأّنه قال يف زيارة علي 
وعلى  عليك  اهلل  �سلى  بكربالء:  ال�سهيد  احل�سني  بن 
الخيار  واأمهاتك  واأبنائك  واآبائك  بيتك  واأهل  عرتتك 

والبرار.
يف  �سعد  كابن  م�سادرهم  يف  العامة  بع�س  ذكره  ما  اأما 
الطبقات بان عليا الكرب قتل مع اأبيه يف كربالء ولي�س 
كان  باأّنه  تقدم  ما  وبني  بينها  اجلمع  فيمكن  له عقب. 
متزوجاً وله ابن واحد اإل ان هذا البن مل يخّلف ذرية 

حتمل ا�سم علي الكرب من بعده.
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ال�سوؤال اخلم�سون

حى عن �سالة ِ ال�سُ

)عليهم  البيت  اآل  مذهب  عند  ت�سرع  مل  ال�سالة  هذه 
ر�سول  �سنة  من  انها  عندهم  تثبت  مل  لأنها  ال�سالم( 
النا�س ب�سالته  اأعرف  واآله( وهم  اهلل )�سلى اهلل عليه 
وعبادته )�سلى اهلل عليه واآله(. واأما اأهل ال�سنة فالأكرث 
على اأنها م�ستحبة ول قائل بوجوبها, ومنهم من ذهب 

اىل اأنها بدعة وغري م�سروعة كما �سرنى بع�س ذلك.
فاإن   , بال�سبط  الرتاويح  ك�سالة  ال�سالة  هذه  وا�سل 
قدومه  عند  ي�سلي  كان  واآله(  عليه  اهلل  النبي)�سلى 
من �سفر اأو غزوة مثاًل يف اأي وقت �سكراً هلل تعاىل على 
ال�سالمة اأو الن�سر اأو النعمة , وهناك من يجتهد براأيه 
طالب  فكما   . ح�سنة  بدعة  عنها  قائال  �سنة  فيجعلها 
ال�سحابة ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( باخلروج لهم 
وال�سالة بهم �سالة الليل جماعة حتى ح�سبوا بابه و مل 
ي�سلِّ بهم بل نهاهم عنها واأمرهم ب�سالتها يف بيوتهم, 
قاموا بعد ذلك بجمع النا�س ل�سالتها يف امل�سجد فكذلك 
هذه ال�سالة فمع وجود الأدلة ال�سحيحة التي تثبت باأن 
النبي)�سلى اهلل عليه واآله( مل ي�سلها قط ح�سب رواية 
اأحياناً  يرتكها  كان  باأنه  ذلك  يتاأولون  ولكنهم  عائ�سة, 
ونورد  بتاتا   لها  �سالته  تنفي  وعائ�سة  وجوبها  خ�سية 
بع�س الأحاديث التي تثبت بدعيتها وعدم م�سروعيتها 
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وبع�س الآثار عن ال�سحابة والتابعني:
 ,54 و   44 ـ  ج2  )�سحيحه  يف  اأي�ساً  البخاري  وروى   -1
راأيت  ))ما  قالت:  اإنها  عائ�سة  عن   )156 ـ  ج2  وم�سلم 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( ي�سلي �سبحة ال�سحى 

قط واإين لأ�سبحها((.
2- وروى م�سلم )ج2ـ 156( عن عبد اهلل بن �سقيق قال: 
قلت لعائ�سة: هل كان النبي )�سلى اهلل عليه واآله( ي�سلي 

ال�سحى؟ قالت: ل اإل اأن يجيء من مغيبه.
وكذلك ما رواه م�سلم )2ـ 156( عن كعب بن مالك: اإن 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( كان ل يقدم من �سفر 
فيه  بامل�سجد ف�سلى  بداأ  فاإذا قدم  ال�سحى  يف  نهاراً  اإل 
ركعتني ثم جل�س فيه. وهذا يدل على اإتفاق �سالة النبي 
ي�سليها عند و�سوله  من  التي  واآله(  عليه  اهلل  )�سلى 

ال�سفر يف ال�سحى.
3- وروى البخاري )2 / 38و53 و 5 ـ94 وم�سلم 2 ـ 157( 
عن اأم هانئ ذكرت اأن النبي )�سلى اهلل عليه واآله( يوم 
فتح مكة اإغت�سل يف بيتها ف�سلى ثماين ركعات فما راأيته 

�سلى �سالة اأخف منها غري اأنه يتم الركوع وال�سجود.
وهذه الرواية هي عمدتهم يف ال�ستدلل على م�سروعية 
�سالة ال�سحى وهي كما ترى اأ�سح الروايات عن اأم هانئ  
ولي�س فيها ذكر ل�سالة ال�سحى مطلقا, واإنا هي �سالة 

�سكر اأو مقدم من �سفر كما يف حديث عائ�سة.
4- روى البخاري )2ـ 54(: وقال ابن اجلارود لأن�س اأ كان 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله( ي�سلي ال�سحى؟ فقال: ما 

راأيته �سلى غري ذلك اليوم.
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ذلك  جلميل  كرد  ملنا�سبة  كانت  اأي�ساً  ال�سالة  وهذه 
واآله(  عليه  اهلل  النبي)�سلى  اأ�ساف  الذي  ال�سحابي 
واأعد له الطعام ف�سكره بتلك ال�سالة حللول الربكة يف 
منزله تعوي�ساً له عن �سالة اجلماعة مع النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله( يف امل�سجد لعدم قدرته على الذهاب اىل 
عليه  اهلل  النبي)�سلى  خلف  ال�سالة  وح�سور  امل�سجد 

واآله(.
5- وحديث ابن عمر رواه البخاري )2ـ 119( قال جماهد: 
دخلت اأنا وعروة بن الزبري واإذا نا�س ي�سلون يف امل�سجد 
�سالة ال�سحى قال ف�ساألناه عن �سالتهم فقال: بدعة.

فيدلنا كل ذلك على اإن �سالة ال�سحى بدعة ل اأ�سل لها, 
واإنها غري م�سروعة! وبالتايل فاأننا نقول ملن ي�سليها : 
اإن كان اخلالف يف م�سروعيتها بهذا ال�سكل مع اأن اأق�سى 
ما يقولونه باأنها �سنة م�ستحبة ولي�ست واجبة, وكذلك 
الدوام  جواز  ويف  ركعاتها  عدد  ويف  وقتها  يف  الختالف 
امل�سجد ويف �سالتها  اأو يف  البيت  عليها ويف �سالتها يف 
ال�سادق  امل�سلم  يحتاط  ل  فلماذا  فرادى,  اأو  جماعة 
املخل�س وياأتي مبا ثبت دون هذه ال�سالة امل�سكوكة التي 
بنفي  بل  قوي؟!  دليل  دون  والدين  ال�سرع  اىل  ين�سبها 
البيت)عليهم  واأهل  والتابعني  ال�سحابة  من  الكثري 
ال�سالم( اأجمعني واأئمة الزيدية لها كذلك وي�سر عليها 
مع عدم وجوبها عنده اأ�ساًل مع اأن اأبواب اخلري كثرية 
فهذا خالف العقل والحتياط يف الدين واهلل يهدي من 

ي�ساء اإىل �سراط م�ستقيم.
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ال�سوؤال الواحد واخلم�سون

كيَف تثبُت اإن الكوثَر
 هي فاطمة عليها ال�سالم ؟

بفاطمة  وعالقتها  الكوثر  �سورة  تف�سري  عن  �سائٍل  لربهَّ 
لبد  ال�سوؤال  هذا  على  ولالإجابة  ال�سالم  عليها  الزهراء 
اللتني  الأبرت  بكلمة  وعالقتها  الكوثر  كلمة  تف�سري  من 
وزن  الكوثر على  الكوثر.  �سورة  اأي  ال�سورة  نف�س  جاءتا يف 
فوعل وتعني من الكرثة وهو ال�سيء الذي من �ساأنه الكرثة 
والكوثر اخلري الكثري و الإعطاء على وجهني اإعطاء تليك 
واإعطاء غري تليك واإعطاء الكوثر اإعطاء تليك كاإعطاء 
الأجر واأ�سله من )عطا ـ  يعطي( اإذا تناول اأما كلمة ال�سانئ 
مقطوع  هو  و  الأبرت  احلمار  من  اأ�سله  والأبرت  املبغ�س 
البرتاء لأنه مل  اإنه خطب خطبته  الذنب ويف حديث زياد 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  نهى  عندما  وكذلك  فيها  اهلل  يحمد 
عليه واله عن ال�سالة البرتاء عليه وهي عدم ذكر اآله اأثناء 
واآل  حممد  على  وت�سليم  �سالة  فاألف  والت�سليم  ال�سالة 

حممد . 
و�سبب النزول يدلنا على ن�سف املعنى ويوؤكد ما ذهب اليه 
مف�سرونا وقد قيل نزلت ال�سورة يف العا�س بن وائل ال�سهمي 
وذلك اأنه راأى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يخرج 
من امل�سجد فالتقيا عند باب بني �سهم وحتدثا واأنا�س من 
العا�س قالوا  امل�سجد فلما دخل  �سناديد قري�س جلو�س يف 
من الذي كنت تتحدث معه قال ذلك الأبرت وكان قد تويف 
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واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  بن  اهلل  عبد  ذلك  قبل 
ابن  له  لي�س  من  ي�سمون  وكانوا  خديجة  من  وهو  و�سلم( 
اأبرت ف�سمته قري�س عند موت ابنه اأبرت و �سنبورا عن ابن 

عبا�س, كما جاء يف تف�سري جممع البيان. 
�س370(  ج20  )امليزان  يف  الطباطبائي  ال�سيد  ذكر  كما 
( , وظاهر الأبرت  اْلأَْبرَتُ ُهَو  �َساِنَئَك  بخ�سو�س تف�سري )اإِنهَّ 
هو املنقطع ن�سله وظاهر اجلملة اإنها من قبيل ق�سر القلب 
املرادة  هي  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  ذريته  كرثة  ان  ـ 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأعَطيه  الذي  بالكوثر  وحدها 
يف  مراده  الذرية  وكرثة  الكثري,  اخلري  بها  واملراد  و�سلم( 
�سمن اخلري الكثري, ولول ذلك لكان حتقيق الكالم بقوله: 

( خالياً عن الفائدة. ْبرَتُ )اإِنهَّ �َساِنَئَك ُهَو اْلأَ
عابه  فيمن  نزلت  اإنا  ال�سورة  اإن  الروايات  ا�ستفا�ست  وقد 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( بالبرت بعد ما مات ابناه القا�سم 
بقوله:  ال�سانئ  اإن مراد  قيل:  ما  يندفع  وبذلك   , اهلل  وعبد 
)اأبرت( املنقطع عن قومه اأو املنقطع عن اخلري, فرد اهلل عليه 
اأَْعَطْيَناَك(  )اإِنهَّا  وملا يف قوله:  املنقطع من كل خري.  باأنه هو 
من المتنان عليه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( جيء  بلفظ 
املتكلم مع الغري الدال على العظمة, وملا فيه من تطييب نف�سه 
الظاهر  الإعطاء  بلفظ  وعرب  )باأن(  اجلملة  اأكدت  ال�سريفة 
اإن ولد فاطمة  التمليك واجلملة ل تخلو من دللة على  يف 
)عليها ال�سالم( ذريته )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(, وهذا يف 
ن�سله  تعاىل  الكرمي فقد كرث اهلل  القراآن  نف�سه من مالحم 
اآخر مع ما نزل عليهم  ن�سل  اأي  بعده كرثة ل يعادلهم فيها 

من النوائب واأفنى جموعهم من املقاتل الذريعة.
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ال�سوؤال الثاين واخلم�سون

عن تف�سرِي الروؤيا

تفتقر  التي  العلوم  من  الأحالم  وتف�سري  الروؤيا  تعبرُي 
اإىل ا�ستعدادات خا�سة لدى ال�سخ�س املت�سدي للتعبري, 
تامة  معرفة  على  عالوة  والتقوى,  وال�سدق  كالعفة 
الرائي  حلال  والتفطن  الب�سرية  والطبائع  بالأعراف 
والظروف واملالب�سات التي تدور حولها الروؤيا اأو احللم 
وكذلك الوقت, والفرق بني الروؤيا واحللم ي�ستك�سف من 
خالل التاأمل يف جملة اأحوال ال�سخ�س ومعرفة مزاجه, 
اأن تتاأتى  وهذا العلم من العلوم ال�سعبة التي ل ميكن 
من خالل الدرا�سة والتعليم والغالب فيه اأنه يكون باإلهام 
ال�سواب والت�سديد من قبل اهلل عز وجل, اأما حماولت 
احللم  حقيقة  يعرفوا  اأن  كفرويد  النف�س  علماء  بع�س 
وما ي�سري اإليه عرب منهج التحليل النف�سي فال يعد من 
من  النف�سي  املحلل  ي�ستفيد  ولكن  الروؤيا,  تعبري  علم 
بع�س الإ�سارات وي�ستدل بها على نف�سية املري�س لأجل 

العالج النف�سي.
امل�ستقبل,  على  الدللة  الروؤيا  تعبري  علم  يف  الغالب 
حال  اقت�سى  اإذا  مثاًل  بالعلم  اللنب  روؤية  عن  فيعرّب 
الرائي اأن يكون من اأهل العلم, ويعرب عن روؤية الإن�سان 
نف�سه يوؤذن بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ملن كان 
حاله  كان  ملن  بال�سرقة  تعرّب  الروؤيا  ونف�س  م�سلحاً, 



لو �س�ألوك144

َن  يقت�سي الغ�س وعدم ال�سدق اأخذاً من قوله تعاىل:{اأَذهَّ
ُتَها الِعرُي اإِنهَُّكم َل�َساِرُقوَن } )يو�سف: 70(. ٌن اأَيهَّ ُموؤَذِّ

فلي�سوا  الف�سائيات  يف  يظهرون  الذين  الأ�سخا�س  اأما 
ال�سريف, وذلك لعدم توفر �سروط  العلم  اأهل هذا  من 
احللم  اأن  اإىل  النتباه  نلفت  اأن  ويجب  لديهم,  التعبري 
اأنواع: فمنه حديث النف�س فمن يحدث نف�سه باأمر مهم 
عليه  يرتتب  ول  له  اأ�سل  ل  وهذا  احللم,  يف  يراه  قد 
قد  مثاًل  فاملحروق  املزاج  �سوء  عن  م�سبب  ومنه  �سيء, 
يرى نف�سه يف حو�س املاء, والعط�سان يرى نف�سه ي�سرب, 
باأن  ال�سيطان  اأثر له كذلك, ومنه حتزين من  وهذا ل 
وي�ستك�سف  خاطره  تكدير  لأجل  اخليالت  بع�س  يريه 
ذلك من خالل قرائن خا�سة, ومنه روؤيا �سحيحة من 
اهلل عز وجل, وهذا هو الذي يتعلق به علم تعبري الروؤيا.
اأما غريه, فنقول: ل اإ�سكال يف كون روؤيا املوؤمن جزءا من 

�سبعني جزءا من النبوة, ولكن الإ�سكال يقع يف اأمور:
حلماً,  ولي�س  روؤيا  هو  املوؤمن  يراه  ما  كون  ثبوت   -1
يرى  مثلما  الأحالم  اأ�سغاث  يرى  اأن  ميكن  فاملوؤمن 
ما  بع�س  كون  احتمال  فاإن  وبالتايل  ال�ساحلة,  الروؤى 

يراه املوؤمن لي�س بروؤيا من اهلل اأمر حمتمل.
2- ان الروؤيا اإنا تكون حجة على �ساحبها ول تتعداه 
ول  ال�سالم(,  )عليه  املع�سوم  روؤيا  با�ستثناء  غريه  اإىل 
ميكن اأن توؤخذ الأحكام ال�سرعية من الروؤى لأنها لي�ست 

من م�سادر الت�سريع التي هي )الكتاب وال�سنة(.
ويف  م�سكل  ال�سرعيات  باب  يف  بالروؤى  الإحتجاج   -3
الإعتقادات اأكرث اإ�سكاًل, لأن العقائد تفتقر اإىل الربهان 
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القاطع, والقطع ل يتاأتى من الروؤى, ول تدخل الروؤى 
يف �سياغة مقدمات برهانية لأن عمدة مقدمات الربهان 

هو الأمور البديهية والواقعية.
نعم, اذا دخلت الروؤى يف باب احلد�سيات فيمكن �سياغة 
الربهان منها, لأن املقدمات احلد�سية من الأوليات التي 
تبنى عليها الرباهني, غاية ما يف الأمر يع�سر عد جميع 
قوة احلد�س  متفاوتون يف  لأنهم  املوؤمنني حد�ساً,  روؤى 
اإذ احلد�س من قوى العقل وحينئذ ينبغي معرفة كون 
املوؤمن متمتعاً بهذه القوة اأم ل, فريتد الأمر يف النهاية 
اإىل )املوهبة( ل اإىل نف�س الروؤيا.الروؤيا ال�سادقة التي 
ي�ست�سرف بها على بع�س املغيبات ل حتدث عادة ال مع 
فان  ا�سغاث الحالم  النف�سي بخالف  ال�سفاء  نوع من 
النف�س  كحديث  وج�سدية  نف�سية  اخرى  بواعث  لها 

وامتالء املعدة عند النوم وغري ذلك.
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ال�سوؤال الثالث واخلم�سون

عن م�سروعيِة البكاِء

احل�سني  حمبو  يبكي  عندما  تثار  دائما  البكاء  م�سالة 
على احل�سني عليه ال�سالم وكاأن هذا العمل من الكبائر 
اأتباع  تخطئة  يف  يعتمدونها  التي  الأدلة  يف  تعنا  ولو 
وان  ال�سالم  عليه  احل�سني  على  بكائهم  يف  البيت  اأهل 
لرناجع  ولكننا  البكاء  ولي�س  احل�سني  هو  الق�سد  كان 

م�سادرهم يف م�ساألة البكاء ونَر هل هي بدعة ام ل ؟
فقد   , البكاء  جواز  على  به  ي�ستدل  اأن  ميكن  ما  وا�سح 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  الأعظم  النبي  من  البكاء  �سدر 
حيث بكى على عثمان بن مظعون وابنه اإبراهيم وجعفر 
كما   , وغريهم  حمزة...  وعلى  حارثة  بن  وزيد  الطيار 
اأبي  روي ذلك يف: )�سنن الن�سائي 22/4 , امل�سنف لبن 

�سيبة 266/3 , الف�سول املهمة : 93( .
بل وحث اأهل املدينة على البكاء على حمزة, حيث قال: 
ر�سول  بواكي عليه(, وقد اعرت�س على  )لكن حمزة ل 
اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( بكاوؤه على اإبراهيم فقال: )يا 
بن عوف اإنها رحمة(.. وقال )�سلى اهلل عليه واآله(: )اإن 
العني تدمع والقلب يحزن, ول نقول اإل ما ير�سي ربنا, 
واإنا بفراقك يا اإبراهيم ملحزونون( )راجع م�سند اأحمد 
40/2 , ال�ستيعاب / بهام�س ال�سابة 275/1( . وكذلك 
قوله )�سلى اهلل عليه واآله( : ) على مثل جعفر فلتبك 
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البواكي ( )ان�ساب الأ�سراف : 43(.
وقد يكون اأف�سح واأو�سح دليل على جواز البكاء ما رواه 
النبي  خرج   ((  : قال  هريرة  اأبي  عن  ب�سنده  احلاكم 
على جنازة ومعه عمر بن اخلطاب, ن�سمع ن�ساء يبكني, 
واآله(  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  فزبرهن عمر, فقال 
:  ) يا عمر دعهن, فان العني دامعة, والنف�س م�سابة, 
 381/1 ال�سحيحني  على  )امل�ستدرك   ) قريب  والعهد 
ال�سيخني(,  �سرط  على  �سحيح  حديث  هذا   : وقال 
 ,333/2 اأحمد  م�سند   ,190/4 الن�سائي  �سنن   : )وراجع 

املحّلى 160/5, كنز العمال 620/15( .
فان  البكاء  م�سروعية  عدم  على  القوم  ا�ستدلل  واأما 
زوج النبي عائ�سة هي من ترد على هكذا قول ومذكرة 
 : قال  اأبيه  بن عروة عن  رواه م�سلم عن ه�سام  ما  لكم 
ذكر عند عائ�سة قول ابن عمر : امليت يعذب ببكاء اأهله 
عليه, فقالت : رحم اهلل اأبا عبد الرحمن, �سمع �سيئاً فلم 
اإنا مّرت على ر�سول اهلل جنازة يهودي, وهم  يحفظه, 
يبكون عليه, فقال : ) اأنتم تبكون واإنه ليعذب ( )�سحيح 

م�سلم 44/3(.
اإذن نهي القوم يف البكاء على ميتهم لأنه لي�س من ملة 
بر�سالة حممد ومل يعتنقها فيكون  �سمع  وانه  الإ�سالم 
قد األقيت احلجة عليه وانه �سيعذب ب�سبب ذلك فالبكاء 
ل ينفعه بل وحتى عبارة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله 
انتم تبكون وانه ليعذب اي انه يعذب ب�سبب عدم اعتناقه 

الإ�سالم ولي�س لأنكم تبكون عليه .
حال  وحالها  الإن�سان  ج�سم  يف  موجودة  غريزة  البكاء 
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فاإذا  ل�ستخدامها  �سرعية  خمارج  ولها  الغرائز  بقية 
ا�ستخدمت ب�سكل غري �سرعي ي�سبح ال�ستخدام حراما 
,  فغريزة اجلن�س هي موجودة  الغريزة حراما  ولي�ست 
وت�ستطيع ا�ستخدامها بالزواج ال�سرعي وكذلك اأعاذكم 
اهلل واأعاذنا معكم من احلرام فان هنالك من ي�ستخدمها 
الغريزة  ولي�ست  حراما  ال�ستخدام  يكون  وهنا  للزنى 

حراما .
نف�سية  ايجابية  مردودات  للبكاء  اإن  بل  كذلك  فالبكاء 
على  ال�سغط  من  تخفف  واإنها  امل�سيبة  �ساحب  على 
يحمله  الذي  الهم  اإفراغ  اىل  وتوؤدي  والأع�ساب  العقل 
, والدموع تنهمر  الأحبة  امل�سيبة نتيجة فقده  �ساحب 
ب�سكل ل اإرادي عندما تر ذكرى يتعاي�س معها الإن�سان 
ويعلم قيمة ما املهَّ به من م�سيبة , امل تالحظون هنالك 
من تدمع عينه نتيجة م�سهد تثيلي يتفاعل معه هذا 
بعيدا عن اإن امل�سهد �سرعي ام ل ولكن التفاعل موجود 
ونتيجته هو �سكب الدموع فهذه ال�ستجابات العاطفية 
وتكون  و�سحية  �سليمة  هي  الإن�سان  بدموع  املرتجمة 
ال�سبب  �ساحب  يكون  عندما  للثواب  وموجبة  �سرعية 
�سرعيا كاأن يكون ا�ست�سهاد الإمام احل�سني عليه ال�سالم .
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ال�سوؤال الرابع واخلم�سون

هل انت�سَر ال�سالُم بال�سيف ؟

مل يثبت ان اجلي�س ال�سالمي باأمر الر�سول )�سلى اهلل 
عليه واآله( قد هاجم مدينًة اآمنًة اأو جمتمعاً اآمنا م�ساملا 
بدون مرّبر , بل التحديد يثبت اأّن كّل حرب من احلروب 
 , للقتال  مرّبر  ل�سبب  كان  الفتوحات  تلك  من  فتح  اأو 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  دعاة  قتل  قبيل  من 
الدعوة ال�سالمية يف بع�س  حيث كانوا يذهبون لن�سر 
البلدان فيتعر�سون للقتل , اأو من قبيل ا�سطهاد طغاة 
تلك البلدان امل�سلمني يف تلك البلدان . هذا بالن�سبة اىل 
املجتمعات الكافرة . واأما املجتمعات غري الكافرة امل�ساملة 
الدولة  على  ول  امل�سلمني  على  احلرب  تعلن  مل  التي 
خطرا  ت�سكل  ومل  ال�سالم  دعاة  على  ول  ال�سالمية 
يخرجوكم  مل  الذين  اأولئك   , وامل�سلمني  ال�سالم  على 
من دياركم ومل يظاهروا على اإخراجكم ومل يقاتلوكم, 
)�سلى  انه  يثبت  مل  امل�سامل  الكافر  ال�سنف  هذا  فمثل 

اهلل عليه واآله( �سّن عليهم احلرب .
كالمنا يف تلك الفتوحات التي جرت على زمن الر�سول 
بعنوان فتوحات  الواقع  واآله( وهي يف  )�سلى اهلل عليه 
قليلة مثال من بينها فتح مكة , والبقية كانت على �سكل 
حروب دفاعية يت�سدى فيها اجلي�س ال�سالمي للكفار 
املعتدين كما اعتدى الكافرون يف اأحد , وجّمعوا قواهم 
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واحزابهم يف واقعة اخلندق . 
بع�س  اأن  يف  كالم  فيها  الفتوحات  اىل  بالن�سبة  اما 
حركة  كانت  وانا  ال�سوابط  على  تكن  مل  الفتوحات 
كل  نحمل  اأن  ميكننا  ل  وبهذا  لها,  مربر  ل  تو�سعية 
اخللفاء  وحتى  بل   , العبا�سيني  اأو  الأمويني  ت�سرفات 
ان  ن�ستطيع  ل  املع�سومني,  غري  احلّكام  وكل  الثالثة 
تثل  انها  ونّدعي  ال�سالم  على  ت�سرفاتهم  نحمل 
. وبالن�سبة اىل ما حدث لالمام  خط ال�سالم ال�سيل 
اأنه كان  واإن كان قليال لكّنا جنزم  ال�سالم(  علي )عليه 
مطابقا لل�سوابط ال�سالمية . كما ان اأكرث الفتوحات 
كذلك . وبالن�سبة اىل الق�سم الآخر وهو الأقل رمّبا كان 
غري موافق ولكن هذا ل يعني اأن ال�سالم قام بال�سيف, 

وانا يعني خطاأ احلاكم كما اأنه يخطاأ يف اأمور كثرية .
وذكر يف فتح م�سر من قبل عمرو بن العا�س وكيف اأنه 
مل يراع حتى اخلليفة الذي بعثه يف هذه املهمة واأخرهَّ فتح 
كتابه ـ الذي ياأمره عمر فيه بالعودة اإن مل يكن قد دخل 
م�سر ـ حتى يت�سنى له ال�ستمرار يف الغاية التي يبغيها 
وقد عرفه عمر وعثمان باأنهـ  اأي عمرو بن العا�سـ  ممن 
اإليها, ومن هنا نفهم قول اأمري  يحب الريا�سة وي�سعى 
مقتل  بلغه  عندما  خطبته  يف  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني 
واإن  ))األ  وقال:  قام خطيباً  بكر, حني  اأبي  بن  حممد 
اأولياء اجلور والظلم الذين  م�سر قد افتتحها الفجرة 
�سرح نهج  الإ�سالم عوجاً((  �سبيل اهلل وبغوا  �سدوا عن 

البالغة للمعتزيل 6: 91.
يقول �ساحب )امليزان ج2 �س342( يف تف�سري قوله تعاىل: 
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َ الّر�سد مَن الَغّي فَمن َيكفر  { ل اإكَراَه يف الّدين َقد َتَبنيهَّ
اغوت َويوؤمن باهللهَّ فَقد ا�سَتم�َسَك بالعرَوة الوثَقى  بالطهَّ
ل انف�َساَم َلَها َواهللهَّ �َسميٌع َعليٌم } )البقرة:256( وهذه 
على  يبنت  مل  الإ�سالم  اأن  على  الدالة  الآيات  احدى 
خالف  على  والعنوة  بالكراه  يفت  ومل  والدم  ال�سيف 
ان  املنتحلني وغريهم  الباحثني من  ما زعمه عدة من 
الذي  باجلهاد  عليه:  وا�ستدلوا  ال�سيف  دين  الإ�سالم 
الآية  اأن  تقدم  مما  ويظهر  الدين.  هذا  اأركان  اأحد  هو 
اعني قوله: )) ل اإكَراَه يف الّدين (( غري من�سوخة باآية 

ال�سيف كما ذكره بع�سهم .
التعليل  من�سوخة  غري  الآية  اأن  على  ال�سواهد  ومن 
الَغّي  مَن  الّر�سد   َ َتَبنيهَّ َقد   (( قوله:  اأعني  فيها  الذي 
ين�سخ نف�س  ين�سخ علة احلكم مل  النا�سخ ما مل  فاإن   ))
تبني  اأن  ومعلوم  �سببه,  ببقاء  باق  احلكم  فاإن  احلكم, 
الر�سد من الغي يف اأمر الإ�سالم اأمر غري قابل لالرتفاع 
فاقتلوا امل�سركني حيث  اآية ال�سيف فاإن قوله:{  مبثل 
�سبيل  يف  وقاتلوا   }  : قوله  اأو  مثال   { وجدتوهم 
اهلل }الآية ل يوؤثران يف ظهور حقية الدين �سيئاً حتى 
تعلل  الآية  اأخرى  وبعبارة  لهذا.  معلوًل  حكماً  ين�سخا 
قوله: )ل اكراه( يف الدين بظهور احلق , هو معنى ل 
فهو  نزوله  وبعد  القتال  حكم  نزول  قبل  حاله  يختلف 

ثابت على كل حال فهو غري من�سوخ.
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ال�سوؤال اخلام�س واخلم�سون

مْن هو النا�سبيُّ ؟

النوا�سب  اإن  الإمامية  كتب  يف  ذكرت  روايات  هنالك 
تكون  قد  فاإما  وقفة  ت�ستحق  الأحاديث  هذه  كفار, 
حمرفة او هناك �سوء يف فهمها فيقوم بع�س املحرفني 
بتاأويل معناها اىل اأغرا�س يبغونها يف �سبيل اإ�سعال فتنة 
بني امل�سلمني , ف�سنة النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اأحاديثها عن طريق الإ�سناد ويف رجاله رمبا كان  نقلت 
لكتاب  معار�ساً  يكون  املنت  ورمبا  روايته  تقبل  ل  من 
اهلل تعاىل لأن احلديث النبوي ال�سريف تعّر�س لدخيل 
فيه اأباطيل, بخالف �سحيح البخاري وم�سلم وغريهما 
اهلل((  كتاب  بعد  كتاب  اأ�سح  البخاري))انه  عن  فقالوا 
وعليك اأن تراجع )هدى ال�ساري/ لبن حجر لتجد يف 
املدر�س  اإبراهيم عطوة عو�س  ج1 �س22 و23 / حتقيق 
حيث  البخاري  رجال  عن  يقول  ال�سريف(ما  بالأزهر 
يقول ان املتكلم فيه بال�سعف من رجال البخاري ثمانون 
رجاًل وعند م�سلم �سعف ذلك. وراجع )ج2 / 143 اىل 
ا�سماء من طعن فيه  التا�سع يف �سياق  �س229 /الف�سل 

من رجال البخاري( .
بالكفار  الذين ن�سفهم  النوا�سب  وال�سوؤال هنا من هم 
اأحاديث نبوية مذكورة يف م�سادرها  ؟ نذكر لكم جملة 

ال�سنية:
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اأخرج احلاكم يف )امل�ستدرك على ال�سحيحني ج3 / 148( 
باإ�سناده عن ابن عبا�س )اإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
اهلل  �ساألت  اإين  املطلب  عبد  بني  يا  قال:  و�سلم(  واآله 
واأن  �سالكم,  يهدي  واأن  قائمكم,  يثبت  اأن  ثالثاً,  لكم 
جنداء  جوداء  يجعلكم  اأن  اهلل  و�ساألت  جاهلكم,  يعلم 
اهلل  لقي  ثم  و�سام  ف�سلى  �سفن  رجاًل  اأن  فلو  رحماء, 
وهو مبغ�س لأهل بيت حممد دخل النار(. قال احلاكم: 
وهذا  م�سلم.  �سرط  على  �سحيح  ح�سن  حديث  هذا 
اأخرجه  قال:  ثم  العمال(  )كنز  يف  الهندي  املتقي  رواه 
الطرباين واحلاكم عن ابن عبا�س, ورواه ابن حجر يف 
يف  خمت�سراً  الطربي  املحب  ورواه   )140  / )ال�سواعق 
ويف  ال�سري,  ابن  اأخرجه  وقال:   )18  / العقبى  )ذخائر 

�س15 قال اأخرجه املال يف �سريته.
و�ساموا  �سلوا  وان  كفاراً  النوا�سب  عّد  كان  هذا  فعلى 

كما مر يف الأحاديث اعاله
ال�سالم( يف عالمة  الإمام)عليه  فامليزان هو بغ�س  اإذن 
الن�سب, فاأينما مبغ�س فهو نا�سبي, وهو كافر بن�س ما 
اآل حممد  �سبق يف احلديث: )األ ومن مات على بغ�س 
مات كافراً( النا�سبي هو من ثبت عداوؤه لأهل البيت ) عليهم 

ال�سالم ( بالقول اأو الفعل , ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .
اأما من وّدهم ومل يّتبع طريقتهم الفقهّية والعقائدّية , 
ولكن ل يظهر لهم العداء ل يعترب نا�سبّياً بال�سطالح , 
وحتى من يرى اإن اخلليفة الأول والثاين اأحق باخلالفة 
فهذا ل يعد نا�سبيا اأما احمد بن حنبل قد وثق الكثري 
علي  املوؤمنني  اأمري  ببغ�س  املجاهرين  النوا�سب  من 
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اأولئك:  ومن  بع�سهم,  عن  وروى  بل  ال�سالم(  )عليه 
وزاد  �سميع  بن  واإ�سماعيل  العدوي  �سويد  بن  اإ�سحاق 
اهلل  لعنه  اجلو�سن  ذي  بن  �سمر  عن  م�سنده  يف  فروى 

قاتل الإمام احل�سني عليه ال�سالم.
وعن اجلوزجاين فهنالك من يراه لي�س بنا�سبي يقول 
ثلب  تاأّمل  اإذا  احلاذق  فاإّن   (( الع�سقالين:  حجر  ابن 
اأبي اإ�سحاق اجلوزجاين لأهل الكوفة راأي العجب وذلك 
امليزان,16/1(  )ل�سان  الن�سب,...((  يف  انحرافه  ل�سدة 
ومن باب املثال نذكر ما قاله اجلوزجاين يف ترجمة )اأبو 
الهروي:  ال�سلت  اأبو   ((  : اهلل(  الهروي رحمه  ال�سلت 
من  �سمعت  الق�سد,  عن  مائاًل  احلق,  عن  زائغاً  كان 
من  اأكذب  :هو  فيه  قال  اأنه  الأئمة  بع�س  عن  حدثني 
 )) الأقذار  يف  متلوثاً  قدمياً  وكان  الدّجال,  حمار  َروث 

)اأحوال الرجال,205( وبهذا يتبني �ساأن اجلوزجاين.
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