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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة
بف�ضل من اهلل ومنه نال ا�صدار "لو �س�ألوك" االول
والثاين �صدى وا�سعا وقبوال ح�سنا لدرجة نفاد الكمية
وتوا�صال مع اجلزءين ال�سابقني ا�صدرنا اجلزء الثالث
والذي ت�ضمن جمموعة من ال�شبهات والتو�ضيحات
لبع�ض امل�سائل التي تعرت�ض اتباع اهل البيت عليهم
ال�سالم وقد اعتمدنا امل�صادر املوثقة لدى الطرفني يف
اال�ستدالل بالرواية واحلدث واحلديث ويعترب موقع
االبحاث العقائدية التابع للمرجعية العليا يف النجف
اال�شرف هو امل�صدر اال�سا�سي يف اختيارنا اال�سئلة
واالجوبة .
مالحظة مهمة هنالك بع�ض اال�سئلة تتقبل اكرث من
جواب ونحن اخرتنا احداها وهذا ال يعني هو اف�ضلها
فهنالك اجابات قد تكون وافية اف�ضل مما ذكرناه نحن
ولكننا اعتمدنا اال�سلوب الب�سيط واملبا�شر مبتعدين عن
العبارات االدبية التمهيدية ملا نريد ان نقول .
واخريا نحن على ا�ستعداد لتقبل مالحظاتكم
وا�ستف�ساراتكم كما اننا ن�ستقبل ما تودون االجابة عليه
مما يعرت�ضكم من ا�سئلة تخ�ص العقيدة واملذهب .
لو �س�ألوك 7
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ال�س�ؤال االول

هل يجوز لأ�صحاب احل�سني
�شتم اعدائهم ؟

A

اجب

مقولة زهري بن القني لأحد �أعداء االمام احل�سني
عليه ال�سالم (بامل�ضمون) يابن البوال على عقبيه
ما �إياك �أخاطب...................
ان هذه اجلملة (يابن البوال على عقبيه) هنالك
من يعتقد انها مبثابة �سب و�شتم ويعتربها بالأمر
امل�شني من �صحابي لر�سول اهلل  Jول�سبطه A
وقد نهى االمام علي � Aأ�صحابه �أن ي�سبوا �أهل
ال�شام
نعم هذا اخلطاب وجهه زهري بن القني ر�ضي
اهلل عنه �إىل �شمر بن ذي اجلو�شن (لعنه اهلل)
حينما كان يح�ض زهري القوم ،فرماه �شمر ب�سهم
وقال له :ا�سكت :فقال له زهري :يابن البوال على
عقبيه ما �إياك �أخاطب �إمنا �أنت بهيمة.
وهذا القول الذي ذكره زهري �إمنا كان �إ�شارة منه
ل�شمر (لعنه اهلل) ي ّذكره بوالده الراعي البوال
على عقبيه ،ولي�س هو ذا اجلو�شن و�إمنا هو
�شخ�ص �آخر ،وقد روى الن�سابة ال�شهري ه�شام
لو �س�ألوك 9

ابن حممد الكلبي يف كتاب املثالب ق�صته وهي:
�أن �أمر�أة ذي اجلو�شن خرجت من جبانة ال�سبيع
�إىل جبانة كندة فعط�شت يف الطريق والقت راعياً
يرعى الغنم فطلبت منه املاء ف�أبى �أن يعطيها
�إال بالإ�صابة منها ،فمكنته من نف�سها فواقعها
الراعي فحملت ب�شمر لعنه اهلل .فذلك الراعي
هو امل�شار �إليه يف قول زهري ر�ضي اهلل عنه بالبوال
على عقبيه.
وعليه فان قول موالنا االمام احل�سني  Aل�شمر
بن ذي اجلو�شن يوم عا�شوراء :يابن راعية املعزى:
�أنت �أوىل بها �صليا .وهي �إ�شارة �أخرى منه A
�إىل عدم طهارة مولد هذا اللعني.
والبوال على عقبيه :هو الذي يبول عن قيام
في�سقط رذاذ البول على عقبيه كناية عن عدم
اعتنائه بالطهارة والنظافة.
وطاملا ان هذه ال�صفة موجودة فيه ومل تن�سب
اليه بهتانا فانها ال تعترب �شتيمة او �سباً ويف نف�س
الوقت ال تعترب غيبة بل انها حدثت امام املعني
باالمر اال وهو ال�شمر لعنه اهلل واالهم من ذلك
فان قتلة احل�سني عليه ال�سالم ي�ستحقون اللعن
الذي هو ا�شد من هذه الكلمات التي قالها زهري
ر�ضوان اهلل تعاىل عليه فاللعن هي الطرد من
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رحمة اهلل عز وجل وهذا يعني اخللود يف النار وال
غرابة ان كان �شمر ابن زنا فالتاريخ يحدثنا عن
كثري ممن ت�سنموا اخلالفة ومنا�صب مرموقة يف
الدولة اال�سالمية وهم ال ا�صل لهم بل ان احدهم
ليلة حمل امه به جامعها �ستة رجال .
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ال�س�ؤال الثاين

ابن ابي احلديد
ماهي هوية مذهبه ؟
اجب

هنالك من يدعي ب�أن ابن ابي حديد مل يكن من
�أهل ال�سنة واجلماعة بل كان �شيعياً مغالياً ثم
حتول �إىل معتزيل وي�ست�شهد بقول اخلوان�ساري :
(( هو عز الدين بن ابي احل�سن بن ابي احلديد
املدائني �صاحب �شرح نهج البالغة امل�شهور وهو
من �أكابر الف�ضالء املتتبعني و�أعاظم النبالء
املتبحرين مواليا لأهل الع�صمة و الطهارة ……
وح�سب الداللة على علو منزلته يف الدين وغلوه
يف امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �شرحه ال�شريف
اجلامع لكل نفي�سة وغريب  ،واحلاوي لكل نافحة
ذات طيب -رو�ضات اجلنات للخوان�ساري ج � 5ص
– 21.20
وقال القمي يف كتابه الكنى والألقاب :
(( ولد يف املدائن وكان الغالب على �أهل املدائن
الت�شيع و التطرف واملغاالة ف�سار يف دربهم وتقيل
مذهبهم ونظم العقائد املعروفة بالعلويات
ال�سبع على طريقتهم وفيها غاىل و ت�شيع وذهب
لو �س�ألوك 13

الإ�سراف يف كثري من الأبيات كل مذهب (..ثم ذكر
القمي بع�ض الأبيات التى قالهاً غالياً ) ..ثم خف
اىل بغداد وجنح اىل االعتزال وا�صبح كما يقول
�صاحب ن�سخة ال�سحر معتزلياً جاهزيا يف اكرث
�شرحه بعد ان كان �شيعياً غالياً  .وتويف يف بغداد
�سنة  ، 655يروى �آية اهلل احللي عن �أبيه عنه )).
الكنى والألقاب للقمي ج � 1ص - 185هذا القول ب�أن ابن �أبي احلديد �شيعي املذهب،
فهذا غري �صحيح لعدّة �أمور:
الأول :ما يذكره من الر ّد على ال�سيد املرت�ضى
ودفاعه عن خالفة اخللفاء الثالثة وانها خالفة
�شرعية قول ال يقوله �شيعي ف�ض ً
ال عن �أن يقوله
مغالٍ يف علي  ،Aفهل � ّأن املغايل يف علي (عليه
ال�سالم) يدفع اخلالفة عنه اىل غريه �أو يثبتها
له مبقت�ضى غلوه؟! (راجع �شرح نهج البالغة يف
بدايته جتد هذا الكالم).
الثاين :ت�صريحه ب�أ ّنه لي�س ب�شيعي و�إمامي،
وذلك عندما قال يف معر�ض �شرحه على اخلطبة
ال�شق�شقية (�شرح النهج ج� 1ص 122اىل �ص)124
بعد �أن ذكر�(( :أما االمامية من ال�شيعة فتجري
هذه الخ  ...و�أما �أ�صحابنا رحمهم اهلل)) ،فالحظ
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هنا ذكر نف�سه و�أ�صحابه مقابل االمامية ،بل ترب�أ
من قول االمامية! ف�أين الغلو بل �أين الت�شيع
ف�ض ً
ال عن الغلو؟!
ا�ضافة اىل قرائن اخرى الي�سعنا املقام اىل ذكرها
 ،واما قول اخلوان�ساري فانه اعتمد على حد�سه
واجتهاده ،ومن الوا�ضح �إنه يف جمال الرتاجم
ال يعتمد على النقل فيما لو كان من�ش�أه احلد�س
واالجتهاد بل على ما كان من�ش�أه احل�س ،وقد تقدّم
فيما ذكرناه لك من القرائن على ما ي�ؤ ّكد �أن
اخلوان�ساري اعتمد على حد�سه وال يتبع يف ذلك.
ثم �إن اخلوان�ساري مل ي�صرح ب�أنه من االمامية
وامنا قال انه موالٍ  ،وهي كلمة ميكن ان ت�أول.
ونف�س اجلواب ي�أتي عن قول القمي يف ّ
حق ابن
�أبي احلديد(.اذا ثبتت ن�سبة القول للقمي رحمه
اهلل ) ومن جهة اخرى يجب االعتماد علي قول
اجلمهور يف االحتجاج ال على االراء ال�شاذة ح�سب
املوازين العلمية.
ويف اخلتام ،نو ّد �أن نبني �أن هناك فرقاً بني
ال�شيعي واملحبّ ،
فان ال�شيعي من ي ّتبع ويقفو �أثر
االئمة ،و�أما املحب فهو من ال يبغ�ض �آل حممد،
ونعتقد �أنك من املحبني و�سنذكر لك بع�ض الذين
يحبون �آل حممد اال انهم لي�سوا ب�شيعة ،كما هو
لو �س�ألوك 15

الكالم عن القندوزي فال يعدو �أن يكون حمباً
ولي�س �شيعياً امامياً ،وعندها ال ميتنع االحتجاج
بكالم من يحب وال يتبع ،فلأجل خلطك بني
ال�شيعي واملحب ن�ش�أ هذا اال�شكال .
ولرمبا ياتي ال�س�ؤال ملاذا تعر�ض لنهج البالغة
الذي هو من �أكرب الكتب �إعتبارا من بعد القر�آن
الكرمي لدى ال�شيعة؟
�إن ابن �أبي احلديد كان من معتزلة بغداد،
علي  Aبل يقرون
ومعتزلة بغداد لهم ميل اىل ّ
ب�أف�ضليته و�إن كانوا ال يعرتفون بواليته والن�ص
عليه بالإمامة وقد ن�ش�أ ابن ابي احلديد يف املدائن
التي كان جوها العام هو الت�شيع ،ومن هنا نظم
ق�صائده املعروفة بالعلويات ال�سبع ،فلي�س من
الغريب �أن يكون لنهج البالغة منزلة يف نف�سه
فهو كالم �أمري امل�ؤمنني � Aسيد الف�صحاء.
ثم ال ينكر �أحد منزلة هذا الكتاب يف دنيا البالغة
و�أهميته وما يحويه من علوم وحكم ودرو�س حتى
عد بعد كتاب اهلل القر�آن الكرمي ،ومل يتفرد بهذا
ابن �أبي احلديد فقد عرف حق الكتاب غريه من
�أهل ال�سنة بل من غري امل�سلمني حتى يف وقتنا
احلا�ضر.
ثم ان ابن �أبي احلديد كان يف زمن الوزير ابن
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العلقمي وهو م�شهور بالت�شيع وقد طلب منه ابن
العلقمي �شرح نهج البالغة كما ذكر ذلك ابن �أبي
احلديد يف مقدمة �شرحه (�شرح نهج البالغة
)13/1
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ال�س�ؤال الثالث

ما حكاية فاطمة العليلة
بنت احل�سني  A؟
اجب

هناك اختالف يف الروايات يف حقيقة بقاء فاطمة
يف املدينة  ،فهناك من الروايات ما ي�شري �إىل �سفر
فاطمة مع ال�سبايا .ففي (الإر�شاد /لل�شيخ املفيد
ج� 2ص (( :)121قالت فاطمة بنت احل�سني A
فلما حب�سنا بني يدي يزيد فقام �إليه رجل من
�أهل ال�شام �أحمر ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني هب
يل هذه اجلارية ـ يعنيني ـ وكنت جارية و�ضيئة
فارعدت وظننت �أن ذلك جائز لهم  ،ف�أخذت بثياب
عمتي زينب  ,وكانت تعلم �أن ذلك ال يكون ـ فقالت
لل�شامي  :كذبت واهلل ول�ؤمت واهلل ما ذلك لك
وال له.))...
وقال الزركلي يف �أعالمه � :إن فاطمة بنت احل�سني
ح�ضرت كربالء مع �أبيها وملا قتل �أبوها حملت �إىل
ال�شام مع �أختها �سكينة وعمتها العقيلة زينب و�أم
كلثوم بنات الإمام علي .A
كما ويذكر لفاطمة خطبة يف الكوفة حني دخول
ال�سبايا �إليها ،كل هذا يدل على �أن فاطمة بنت
احل�سني  Aممن ح�ضرت كربالء.
لو �س�ألوك 19

�أما ما يذكره اخلطباء عن فاطمة العليلة  ،فهي البد
�أن تكون غري فاطمة الكربى بنت احل�سني ،A
حيث يقولون �إن للح�سني  Aبنتاً �أخرى هي
فاطمة ال�صغرى  ،هي التي بقيت يف املدينة لكونها
مري�ضة ولكن هذا قد ال يكون �صحيحاً وذلك لأن
امل�ؤرخني عندما يذكرون عدد �أبناء الإمام احل�سني
 Aيقولون �أنهم �ستة ويذكرون بنتاً واحدة با�سم
فاطمة و�إن هذه فاطمة تذكر مرة با�سم ال�صغرى
ومرة با�سم الكربى و�أن ذكرها با�سم ال�صغرى
يذكر يف قبال فاطمة الزهراء  $وي�سميها
بفاطمة الكربى ،ومن ذكرها با�سم الكربى يق�صد
�أنها �أكرب بنات الإمام احل�سني  ،Aفمن هنا ،لعله
جاء اال�شتباه بكون هناك فاطمة �صغرى وكربى
للإمام احل�سني .A
نعم ،توجد رواية يف (البحار) نقلها عن املناقب
القدمي وهي موجودة يف (تاريخ مدينة دم�شق)
ويف (مقتل احل�سني) للخوارزمي ويف (بغية
الطالب) لعمر احللبي ،وكل ما ذكر يف تلك الكتب
هي رواية واحدة تنتهي �إىل املف�ضل بن عمر عن
جعفر ال�صادق  Aتذكر �أن فاطمة بنت احل�سني
ال�صغرى كانت يف املدينة فجاءها الغراب ملطخاً
بدم احل�سني  Aومل تذكر �سبب كونها باملدينة.
والرواية معار�ضة بالأخبار التي تذكر بنتاً
 20لو �س�ألوك

واحدة للح�سني � Aأ�سمها فاطمة وكانت تلك
مع ال�سبايا ،كما �أن هذه الرواية ال ميكن اجلزم
ب�صحتها لوجود جماهيل فيها.
اعتقد وهذا هو ال�صحيح وان فاطمة ال�صغرى
هي نف�سها رقية الن �ضريحها دليلها وما رافق
ال�ضريح من كرامات يتحدث عنها اهل ال�شام
واهلل العامل .
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ال�س�ؤال الرابع
هل يختلف الإمام احل�سن A

ببع�ض ال�صفات عن الإمام احل�سني A

اجب

يحاول البع�ض من نقلة التاريخ وخ�صو�صا ال�سرية
واحلديث االيحاء ملن يقرا التاريخ ان هنالك بع�ض
اخلالفات بني احل�سن واحل�سني عليهما ال�سالم
غايتهم ال تخلو من �سوء على اعتبار ان هذه
اخلالفات ب�سيطة بني االمامني عليهما ال�سالم
اال انها قد تقدح بع�صمتهما وهذا حمال النه
من �صلب عقيدتنا ع�صمة ائمتنا عليهم ال�سالم
 ،ولو متعنا يف ن�صو�ص االحاديث التي تروي ذلك
�سنجد رجال ال�سند او ن�ص احلديث يختلف من
م�صدر الخر مع ت�ضعيف البع�ض منها .
ومن بني االحاديث التي تتناقلها كتب العامة
وبع�ض ممن مل يتمعن او يحقق ب�صحة احلديث
من كتب االمامية هو هذا احلديث " �أخربنا �أبو
القا�سم ابن ال�سمرقندي� ,أنب�أنا عمر بن عبيداهلل,
�أنب�أنا �أبو احل�سني بن ب�شران� ,أنب�أنا عثمان بن
�أحمد� ,أنب�أنا حنبل بن �إ�سحاق� ,أنب�أنا �سليمان
ابن �أبي �شيخ � :أنب�أنا خالد بن �سعيد بن عمرو
ابن �سعيد بن العا�ص ,عن �أبيه قال  :كان احل�سن
يقول للح�سني � :أي �أخ واهلل لوددت �أن يل بع�ض
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�شدة قلبك فيقول له احل�سني  :و�أنا واهلل وددت �أن
يل بع�ض ما ب�سط لك من ل�سانك ".
هذا احلديث قد يعتقد من يقر�ؤه للوهلة االوىل
بانه منقبة لالمامني عليهما ال�سالم باعتبار
اقرار احدهما لالخر على ف�ضيلة يتمتع بها دونه
هو وهذا غري �صحيح بل وهو من املو�ضوعات
الن هذه ال�صفات يرتتب عليها اثر يخد�ش
مبع�صومية االئمة . 
فما املق�صود من القلب الذي يامله احل�سن A؟
هل هو التفقه ؟ ام ال�شدة يف رد الباطل ؟ وهاتان
ال�صفتان يتمتع بهما االمام احل�سن عليه ال�سالم
ودليلنا بطوالته مع معارك ابيه عليه ال�سالم
الثالثة يف زمن خالفته وكذلك مواقفه اجلريئة
�ضد معاوية وحا�شيته ومنها هذه الرواية عن �أبي
عمر زاذان قال  :ملا وادع احل�سن بن علي عليهما
ال�سالم معاوية � ،صعد معاوية املنرب  ،وجمع
النا�س فخطبهم وقال � :إن احل�سن بن علي ر�آين
للخالفة �أهال  ،ومل ير نف�سه لها �أهال  ،وكان
احل�سن � Aأ�سفل منه مبرقاة .فقام االمام
احل�سن  Aخطيبا وبعد ان بني منزلة اهل
البيت عليهم ال�سالم بالقران وال�سنة قال :و�إن
معاوية زعم لكم �أين ر�أيته للخالفة �أهال  ،ومل �أر
نف�سي لها �أهال فكذب معاوية  ،نحن �أوىل بالنا�س
يف كتاب اهلل عزوجل وعلى ل�سان نبيه  Jومل
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نزل �أهل البيت مظلومني  ،منذ قب�ض اهلل نبيه
�صلى اهلل عليه و�آله فاهلل بيننا وبني من ظلمنا
حقنا  ،وتوثب على رقابنا  ،وحمل النا�س علينا ،
ومنعنا �سهمنا من الفيء ومنع امنا ما جعل لها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله .
واق�سم باهلل لو �أن النا�س بايعوا �أبي حني فارقهم
ر�سول اهلل  Jالعطتهم ال�سماء قطرها  ،واالر�ض
بركتها  ،وما طمعت فيها يا معاوية  ،فلما خرجت
من معدنها تنازعتها قري�ش بينها  ،فطمعت فيها
الطلقاء  ،و�أبناء الطلقاء � :أنت و�أ�صحابك  ،وقد
قال ر�سول اهلل  : Jما ولت امة �أمرها رجال
وفيهم من هو �أعلم منه �إال مل يزل �أمرهم يذهب
�سفاال حتى يرجعوا �إىل ما تركوا  ،ثم قال � :أيها
النا�س �إنكم لو التم�ستم فيما بني امل�شرق واملغرب
�أن جتدوا رجال ولده نبي غريي و�أخي مل جتدوا
 ،و�إين قد بايعت هذا  ،و�إن �أدري لعله فتنة لكم
ومتاع �إىل حني ...
فهل مثل هكذا موقف يدل على �ضعف يف قلبه
والعياذ باهلل ؟!!!
واما الل�سان الذي متناه احل�سني  Aفهذا
حم�ض افرتاء فاحل�سني منحه اهلل عز وجل
�صفات الكمال للحجة على االر�ض والناطق
با�سم اهلل عز وجل و�شاهدنا هذه الكلمات لالمام
احل�سني  Aوالتي هي قطرة من بحر
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ففي الطربي عن �أبي النباخ حممد بن يعلي،
قال :لقيت احل�سني على ظهر الكوفة وهو راحل
مع احل�سن يريد معاوية ،فقلت� :أر�ضيت يا �أبا
عبد اهلل ؟ فقال� :شق�شقة هدرت ،وفورة انارت،
و�شجما (هالكا )،عري و�سم زعاف (املر الذي
ال يطاق �شربه) وقيعان بالكوفة وكربال ،اين
واهلل ل�صاحبها و�صاحب �ضحيتها والع�صفور
يف �سنابلها� ،إذا توا�ضع نواحي اجلبل وهجهج
كوفان الوهل ،ومنع الرب جانبه ،وعطل بيت اهلل
احلرام ،و�أرجف الوقيد ،وقدح الهبيد ،فيالها من
زمر (بفتح الزاء مبعني ال�صوت وب�ضمها مبعني
اجلماعة وكالهما حمتمالن) �أنا �صاحبهما ،ايه
ايه انى وكيف ولو �شئت لقلت �أين �أنزل و�أين �أقيم،
فقلت :يابن ر�سول اهلل ما تقول ؟
قال :مقامي بني �أر�ض و�سماء ونزويل حيث حلت
ال�شيعة اال�صالب واالكباد ال�صالب ال يت�ضع�ضعن
لل�ضيم ،،وال ي�أنفون ،جتر مفا�صلهم ليحيى بهم
�أهل مرياث على ورثة بيته (بحار االنوار/ 65 :
 85ط بريوت)
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ال�س�ؤال اخلام�س

العبا�س ُ
بن عبد املطلب ....
ُ
ماهو ر�أيُ الإمامية فيه؟
اجب

املعلوم ان العبا�س عم النبي �صلى اهلل عليه واله
ا�شرتك يف معركة بدر ولكنه ا�شرتك مع جي�ش
امل�شركني وطبقا للروايات فانه اخرج مرغما
وكان �ضمن اال�سرى الذين مت �أ�سرهم يف املعركة
وقد اح�سن له ر�سول اهلل  Jللقرابة ومن بعدها
ا�سلم ولكن �إ�سالمه جاء مت�أخرا ومن هذا املنطلق
فان البع�ض ي�س�أل عن مكانته عند ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه واله حيث ان هنالك روايات بني املادحة
والقادحة فيه .فقد وردت يف العبا�س عم النبي
 Jروايات مادحة وروايات ذامة ،وكل الروايات
املادحة ال يعتمد عليها� ،أما الروايات الذامة ففيها
رواية يف (الكايف) �صحيحة ال�سند.
روي الكليني رواية عن �سدير قال :كنا عند ابي
جعفر  Aفذكرنا ما احدث النا�س بعد نبيهم
 Jوا�ستذاللهم �أمري امل�ؤمنني  ،Aفقال رجل
من القوم� :أ�صلحك اهلل تعاىل ف�أين كان عن بني
ها�شم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال �أبو جعفر
( :Aومن كان بقي من بني ها�شم؟ امنا كان
جعفر وحمزة فم�ضيا وبقي معه رجالن �ضعيفان
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ذليالن حديثا عهد باال�سالم ,عبا�س وعقيل وكانا
من الطلقاء اما واهلل لو �أن حمزة وجعفرا كانا
بح�ضرتهما ما و�صال اىل ما و�صال اليه ولو كانا
�شاهديهما ال تلفا نف�سيهما).
�أما الروايات املادحة ال تدل �إال على ان ر�سول اهلل
 Jكان يعظم عمه العبا�س ،وال داللة فيها على
وثاقته �أو ورعه �أو قوة �إميانه! على انها روايات
مر�سلة ال ميكن االعتماد عليها.
منها :قال ر�سول اهلل  Jلعلي وفاطمة واحل�سن
واحل�سني والعبا�س بن عبد املطلب وعقيل( :انا
حرب ملن حاربكم و�سلم ملن �ساملكم) ،قال ال�صدوق:
ذكر عقيل وعبا�س غريب يف هذا احلديث مل
ا�سمعه اال من حممد بن عمر اجلعابي يف هذا
احلديث.
ويف �سندها احل�سن بن عبد اهلل جمهول فال
اعتماد على الرواية.
ومنها :قال ر�سول اهلل ( :Jمن �آذى العبا�س
فقد �آذاين) .يف �سند الرواية جماهيل ،وهي رواية
مر�سلة.
وملخ�ص الكالم :ان العبا�س مل يثبت له مدح
ورواية (الكايف) الواردة يف ذمه �صحيحة ال�سند
ويكفي هذا منق�صة له حيث مل يهتم ب�أمر علي
ابن �أبي طالب  Aوال ب�أمر ال�صديقة الطاهرة
يف ق�ضية فدك مع�شار ما اهتم به يف �أمر ميزا
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به .وللمزيد انظر (معجم رجال احلديث ج10
�ص.)255 ,253
وتبقى م�سالة اعتباره من ال�صحابة فان املعايري
التي تعتمدها االمامية يف تنزيه ال�صحابة تختلف
مع بقية املذاهب فال قدا�سة لل�صحابي الذي ال
يلتزم مبا امر به ر�سول اهلل .J
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ال�س�ؤال ال�ساد�س

اذا كانت ال�شورى م�ؤامرة
فل َم دخلها امري امل�ؤمنني  A؟
اجب

االدلة النقلية تكون كافية ملن ينظر اىل امل�شكلة
نظرة مو�ضوعية عقلية خالية من امليول النف�سية
والن هكذا �صنف يكون نادر الوجود فان االدلة
العقلية اال�ستنتاجية تكون اف�ضل حجة لالقناع
 .بالرغم من تاكيد ر�سول اهلل  Jعلى اف�ضلية
االمام علي عليه ال�سالم يف كل املجاالت مبا فيها
ال�شجاعة اال ان هنالك من يكابر ويعترب فالنا
ا�شجع من االمام علي  Aوالن املبارزة بينهم ال
ميكن ان حتدث فما كان من ر�سول اهلل  Jاال ان
جعل من ت�سول له نف�سه او التباعه بل�صق �صفة
ال�شجاعة له ان يجعله قائد معركة لالختبار فاذا
به يخ�سر املعركة و�صاحبه كذلك وغريه ممن
يتبجح بال�شجاعة ونف�س املعارك التي خ�سروا بها
قادها علي  Aفانت�صر .
واالمر ذاته عندما كلف ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه واله ابا بكر بتبليغ �سورة براءة يف مكة ومن
ثم ا�ستبدل باالمام علي  Aحيث ان تبليغ اية
لو �س�ألوك 31

تعترب من املهام املهمة والن عليا قرين الكتاب
فان التبليغ لي�س جمرد قراءة بل تف�سري ما تعني
االية والن االمام هو امل�ؤهل لذلك لذا جاء الرف�ض
االلهي للتبليغ من قبل اخلليفة االول فلوال هذه
احلادثة ملا امكن الربهنة على اف�ضلية االمام علي
 Aيف التبليغ .
ال�شورى جاءت من هذا املنطلق فكيف ميكن اثبات
انها م�ؤامرة وخطة معدة �سلفا ؟ فلو مل ي�شرتك
بها االمام علي  Aفيكون دليل قناعته مبن
ينتخبونه وانه اثر امل�شاركة لعلمه بوجود من هو
م�ؤهل لقيادة امل�سلمني ولكنه ا�شرتك بها ومن
خالل �سري احداث ال�شورى يت�ضح لنا كيف مت
انتخاب اخلليفة ومنها ن�ستدل على رف�ض امري
امل�ؤمنني عليه ال�سالم القبول ب�شرط ابن عوف
باتباع �سرية ال�شيخني ليثبت ان يف �سريتهما ما
ال يتفق وراي االمام .
واالمر االخر للخليفة الثاين حماورة مع ابن
عبا�س مفادها انه ما اجتمعت النبوة واخلالفة يف
بيت بني ها�شم  ،فاذا كانت هذه قناعة اخلليفة
الثانية اذا ملاذا ر�شح علي �ضمن ال�شورى ؟ فاما ان
مقولته قالها يف وقت يتطلب منه قولها للح�صول
على �شيء واما انها د�ستور فيكون برت�شيح علي
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خالف د�ستوره او انه �ضامن نتيجة ال�شورى .
االثبات الثالث انه ملا مر�ض عثمان بعث بكتاب اىل
ام حبيب اخت معاوية يعلمها مبن �سري�شح ملن�صب
اخلالفة بعده وار�سل الكتاب بيد موىل له ا�سمه
حمران بن ابان  ،ويف الطريق فتح الكتاب حمران
وقراه فوجد فيه ان عثمان ير�شح ابن عوف
فما كان منه اال ان ذهب اىل ابن عوف واعطاه
الكتاب فلما قراه جاء غا�ضبا على عثمان قائال
له ا�ستعملتك بالعلن وانك لتعلم ان يف خ�صال
اف�ضل منك وت�ستعملني يف ال�سر  ،وهذا يدل على
التواط�ؤ فيما بينهم .
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ال�س�ؤال ال�سابع

ما هو موقف �أ�سامة بن زيد من الإمام
علي  Aبعد وفاة الر�سول الأكرم 
اجب

جاء يف (االحتجاج) للطرب�سي(( :وروي عن
الباقر � Aأن عمر بن اخلطاب قال لأبي بكر:
اكتب اىل �أ�سامة بن زيد يقدم عليك ،ف� ّإن يف قدومه
قطع ال�شنعة ع ّنا ،فكتب �أبو بكر �إليه :من �أبي بكر
خليفة ر�سول اهلل �Jإىل �أ�سامة بن زيد.
�أ ّما بعد :فانظر �إذا �أتاك كتابي ف�أقبل �إ َّ
يل �أنت
علي وولوين
ومن معك ،ف� ّإن امل�سلمني قد اجتمعوا َّ
�أمرهم فال تتخلفنّ فتع�صي وي�أتيك مني ما تكره
وال�سالم.
قال :فكتب �أ�سامة �إليه جواب كتابه :من �أ�سامة
بن زيد عامل ر�سول اهلل Jعلى غزوة ال�شام.
�أما بعد :فقد �أتاين منك كتاب ينق�ض �أوله
�آخره ،ذكرت يف �أوله �أنك خليفة ر�سول اهلل J
وذكرت يف �آخره �أن امل�سلمني قد اجتمعوا عليك
فولوك �أمرهم ور�ضوا بك ،فاعلم �أين ومن معي
من جماعة امل�سلمني واملهاجرين ،فال واهلل ما
ر�ضينا بك وال وليناك �أمرنا ،وانظر �أن تدفع
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احلق �إىل �أهله وتخليهم و�أياه ،ف�إنهم �أحق به
منك ،فقد علمت ما كان من قول ر�سول اهلل J
لعلي  Aيوم الغدير ،فما طال العهد فتن�سى,
�أنظر مبركزك وال تخالف فتع�صي اهلل ور�سوله
وتع�صي من ا�ستخلفه ر�سول اهلل Jعليك وعلى
�صاحبك ،ومل يعزلني حتى قب�ض ر�سول اهلل
 Jو�إنك و�صاحبك رجعتما وع�صيتما ف�أقمتما
يف املدينة بغري �إذين .ف�أراد �أبو بكر �أن يخلعها
من عنقه قال :فقال له عمر :ال تفعل ،قمي�ص
ق ّم�صك اهلل ,ال تخلعه فتندم ،ولكن الح عليه
بالكتب (والر�سائل) ومر فالناً وفالناً (وفالناً)
�أن يكتبوا �إىل �أ�سامة �أن ال يفرق جماعة امل�سلمني،
و�أن يدخل معهم فيما �صنعوا .قال :فكتب اليه �أبو
بكر وكتب اليه �أنا�س من املنافقني� :أن �أر�ض مبا
اجتمعنا ،و�إياك �أن ت�شمل امل�سلمني فتنة من قبلك
ف�إنهم حديثو عهد بالكفر .قال :فل ّما وردت الكتب
على �أ�سامة ،ان�صرف مبن معه حتى دخل املدينة
فلما ر�أى اجتماع اخللق على �أبي بكر ،و�سمع
عن تداعيات ال�سقيفة والبيعة  ،دخل على �أبي
بكر وقال له :ال�سالم عليك يا خليفة امل�سلمني.
قال :فر ّد عليه �أبو بكر وقال  :ال�سالم عليك �أيها
الأمري)) (االحتجاج .)224 :1
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ولكنه بعد ذلك تخلف عن القتال مع �أمري
امل�ؤمنني  Aواعتذر لذلك عذراً .
ذكره املفيد يف كتاب (اجلمل)(( :قال �أ�سامة
المري امل�ؤمنني � : Aأنت �أعز اخللق علي ولكني
عاهدت اهلل �أن ال �أقاتل �أهل ال �إله �إال اهلل وكان
�أ�سامة قد �أهوى برحمه يف عهد ر�سول اهلل J
اىل رجل يف احلرب من امل�شركني ،فخافه الرجل
فقال :ال �إله �إال اهلل.
ف�شجره بالرمح فقتله وبلغ النبي  Jخربه
فقال ( :يا �أ�سامة� ،أقتلت رج ً
ال ي�شهد �أن ال اله �إال
اهلل؟) فقال :يا ر�سول اهلل� ،إمنا قالها تعوذاً فقال
 Jله�( :أال �شققت قلبه) فزعم �أ�سامة �أن النبي
� Jأمره ان يقاتل بال�سيف ما قاتل امل�شركني،
ف�إذا قاتل امل�سلمني �ضرب ب�سيفه احلجر فك�سره
فقال �أمري امل�ؤمنني  Aال�سامة وملن معه ممن
تخلفوا عن بيعتهم( :لي�س كل مفتون معاتب
�أل�ستم على بيعتي؟) قالوا :بلى .قال ( :ان�صرفوا
ف�سيغني اهلل تعاىل عنكم).
وقد ذكر بع�ض العلماء� :أن �أ�سباب القوم يف ت�أخرهم
عن ن�صرة �أمري امل�ؤمنني  Aبعد البيعة له
معروفة ،وفيما يخ�ص ا�سامة بن زيد ف�إن النبي
 Jكان واله  -يف مر�ضه الذي تويف فيه  -على
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�أبي بكر وعمر وعثمان فلما م�ضى ر�سول اهلل J

ل�سبيله ،ان�صرف القوم عن مع�سكره وخدعوه
بت�سميته مدة حياتهم له بالإمرة مع تقدمهم
عليه باخلالفة ،و�صانعوه بذلك مبا خالفوه
فيه من ال�سمع له وامل�سري معه والطاعة ،واغرت
بخداعهم وتقبل منهم م�صانعتهم ،وكان يعلم
�أن �أمري امل�ؤمنني  Aال ي�سمح له باخلداع ،وال
ي�صانعه م�صانعة القوم ،ويحذفه من الت�سمية
التي جعلوها له ،فما كان منه اال الكفر بالنعمة،
واملباينة ل�سيده ،واخلالف ملواله ،فحمل نف�سه
على ذلك ملا ذكرناه.
(اجلمل95 :ـ .)99
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ال�س�ؤال الثامن

ماهي �شروط ا�ستجابة الدعاء ؟
اجب
لقد حدَّدت الن�صو�ص الإ�سالمية عن النبي J

و�آل البيت � آداباً للدعاء ،وقررت �شروطاً البد
للداعي �أن يراعيها كي يتقرب �إىل خزائن رحمة
اهلل تعاىل وذخائر لطفه ،ويتح ّقق مطلوبه
من الدعاء .و�إذا �أهملها الداعي فال تتحقق له
اال�ستجابة املرجوة من الدعاء ،وال حت�صل له
نورانية القلب ،وتهذيب النف�س ،و�سم ّو الروح
املطلوبة يف الدعاء.
وفيما يلي �أهم هذه ال�شروط والآداب:
الأول :الطهارة:من �آداب الدعاء �أن يكون الداعي
على و�ضوء� ،س َّيما �إذا �أراد الدعاء عقيب ال�صالة،
فقد َر َوى م�سمع عن الإمام ال�صادق � Aأنه
قال ( :يا م�سمع ،ما مينع �أحدكم �إذا دخل عليه
َغ ٌّم من غموم الدنيا �أن يتو�ض�أ ثم يدخل م�سجده،
فريكع ركعتني فيدعو اهلل فيهما ؟ ).
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الثاين :ال�صدقة ،و�ش ّم الطيب ،والذهاب �إىل
امل�سجد:روي عن الإمام ال�صادق � Aأنه قال( :
كان �أبي �إذا طلب احلاجة ..قدَّم �شيئاً فت�صدق به،
و�ش َّم �شيئاً من طيب ،وراح �إىل امل�سجد ).
الثالث :ال�صالة:وي�ستحب �أن ي�صلي الداعي
ركعتني قبل �أن ي�شرع بالدعاء ،فقال الإمام
ال�صادق  ( :Aمن تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء ،ثم
�صلى ركعتني ،ف�أ َّ
مت ركوعهما و�سجودهما ،ثم �س َّلم
و�أثنى على اهلل ع َّز وجل وعلى ر�سول اهلل  Jثم
�س�أل حاجته فقد طلب اخلري يف مظا ّنه ،ومن
طلب اخلري يف مظا ّنه مل يخب ).
الرابع :الب�سملة :ومن �آداب الدعاء �أن يبد�أ
الداعي دعاءه بالب�سملة ،لقول ر�سول اهلل :J
( ال ي َرد دعا ٌء �أ َّوله ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ).
اخلام�س :الثناء على اهلل تعاىل :ينبغي للداعي
�إذا �أراد �أن ي�س�أل ربه �شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة
�أن يحمد اهلل ويثني عليه ،وي�شكر �ألطافه ونعمه
قبل �أن ي�شرع يف الدعاء .يقول �أمري امل�ؤمنني
 ( :Aاحلمد هلل الذي جعل احلمد مفتاحاً
لذكره ،و�سبباً للمزيد من ف�ضله ).
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ال�ساد�س :الدعاء بالأ�سماء احل�سنى:على
الداعي �أن يدعو اهلل تعاىل ب�أ�سمائه احل�سنى،
لقوله تعاىل (( :وهلل الأَ�س َماء احل�س َنى َفادعوه
بهَا )) (الأعراف .)180 :وقال ر�سول اهلل ( :J
هلل عزوجل ت�سعة وت�سعون ا�سماً ،من دعا اهلل بها
ا�ستجيب له ).
ال�سابع :ال�صالة على النبي و�آله  :البد
للداعي �أن ي�صلي على حممد و�آله  بعد احلمد
والثناء على اهلل �سبحانه ،وهي ت�ؤكد الوالء لر�سول
اهلل  Jولأهل بيته املع�صومني  الذي هو يف
امتداد الوالء هلل تعاىل ،لذا فهي من �أهم الو�سائل
يف �صعود الأعمال وا�ستجابة الدعاء.
قال ر�سول اهلل  ( :Jال يزال الدعاء حمجوباً
علي وعلى �أهل بيتي ).
حتى ي�صلى َّ
الثامن :التو�سل مبحمد و�أهل بيته  :وينبغي
للداعي �أن يلج من الأبواب التي �أمر اهلل تعاىل
بها ،و�أهل البيت  هم �سفن النجاة لهذه
الأ َّمة .فحريٌّ مبن دعا اهلل تعاىل �أن يتو�سل �إىل
اهلل بهم  ،وي�س�أله بحقهم ،ويقدمهم بني يدي
حوائجه .قال ر�سول اهلل  ( :Jالأو�صياء مني
بهم تن�صر �أمتي ،وبهم ميطرون ،وبهم يدفع اهلل
عنهم ،وبهم ا�ستجاب دعاءهم ).
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التا�سع :الإقرار بالذنوب :وعلى الداعي �أن
يعرتف بذنوبه مقراً ،مذعناً ،تائباً ع َّما اقرتفه
من خطايا ،وما ارتكبه من ذنوب .فقال الإمام
ال�صادق � ( :Aإمنا هي مدحة ،ثم الثناء ،ثم
الإقرار بالذنب ،ثم امل�س�ألة� ،إنه واهلل ما خرج عبد
من ذنب �إال بالإقرار ).
العا�شر :امل�س�ألة :وينبغي للداعي �أن يذكر  -بعد
الثناء على اهلل تعاىل وال�صالة على النبي و�آله
 والإقرار بالذنب  -ما يريد من خري الدنيا
والآخرة ،و�أن ال ي�ستكرث مطلوبه ،لأنه يطلب من
رب ال�سموات والأر�ض الذي ال يعجزه �شيء ،وال
ّ
تنفد خزائن رحمته التي و�سعت كل �شيء.
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ال�س�ؤال التا�سع

عناوين ُخطب امري امل�ؤمنني
لي�ست من كالمه

A

اجب

بع�ض ا ُ
خلطب التي ذكرت يف كتاب نهج البالغة
على اختالف م�ؤلفيه عنونت عناوين البع�ض
منها ال يتفق مع م�ضمون اخلطابة ولهذا
ا�صبحت داللة على �صفة اهل العراق او ا�صحاب
االمام علي عليه ال�سالم وهذا خالف الواقع ولو
متعنا يف بع�ض هذه اخلطب من حيث العنوان
واملنت لوجدنا االختالف .
على �سبيل املثال لالمام علي  Aخطبة ي�صف
بها اغت�صاب حقه باخلالفة فيقول يف بع�ض
ب َعلَى َط ْخ َية َع ْم َيا َءَ ،ي ْه َر ُم فيهَا
فقراتها (�أَ ْ�ص رِ َ
ري) ثم يقول ( َف َ�صيرَّ َ هَا
يب فِيهَا َّ
ريَ ،و َي�شِ ُ
ال�ص ِغ ُ
ال َكب ُ
يف َح ْو َزة َخ ْ�ش َنا َءَ ،ي ْغ ُل ُظ َك ْل ُمهَاَ ،و َي ْخ ُ�ش ُن َم ُّ�سهَا،
َو َي ْكثرُ ُ ال ِع َثا ُر(فِيهَا) َوا ْال ْع َت َذا ُر مِ ْنهَاَ ،ف َ�صاحِ ُبهَا
ال�ص ْع َبةِ� ،إِ ْن �أَ ْ�ش َن َقلَهَا َخ َر َمَ ،و�إِ ْن �أَ ْ�سلَ َ�س َلهَا
َك َراك ِِب َّ
هلل ـ ِب َخ ْبط َو�شِ َما�س،
ا�سـ َل َع ْم ُر ا ِ
َت َق َّح َمَ ،ف ُمن َِي ال َّن ُ
َو َتلَ ُّون َو ْاع رِ َ
تا�ض).وو�صف ثالثهم (�إِلىَ �أَ ْن َقا َم
َثال ُِث ال َق ْو ِمَ ،ناف َِجاً حِ ْ�ض َن ْي ِه َبينْ َ َنثِيله َو ُم ْع َتلَ ِفهِ،
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هلل َخ ْ�ض َم ا ِْال ِبل
َو َقا َم َم َع ُه َب ُنو �أَ ِبي ِه َي ْخ َ�ض ُمو َن َما َل ا ِ
ِن ْب َت َة ال َّر ِبي ِع� ،إِلىَ �أَنِ ا ْن َت َك َث َعلَ ْي ِه َف ْت ُل ُهَ ،و�أَ ْج َه َز َعلَ ْي ِه
َع َم ُل ُهَ ،و َك َبتْ ِب ِه ِب ْط َن ُت ُه ) .فلم تعنون اخلطبة بذم
مغت�صبي اخلالفة بل عنونت بال�شق�شقية  ،بينما
جند العك�س من اخلطب التي تعر�ض بها االمام
علي  Aاىل ا�صحابه او اهل العراق فعنونت
وبكل �صراحة بذم ا�صحابه او اهل العراق ولو
متعنا فيها جيدا نراها توبيخا اكرث مما هي ذم
حتى ان العنوان الثاين خلطبة الذم هو (وفيها
يو ّبخهم على ترك القتال ،والن�صر يكاد يت ّم ،ثم
تكذيبهم له) .
اما عندما يتحدث امري امل�ؤمنني  Aعن بني
امية او معاوية او ابن العا�ص) وغريهم من هذه
ال�شلة تعنون اخلطبة او الكالم بعبارة ( يف كالم
له ملعاوية او لعمرو بن العا�ص يف حني لو اطلعنا
على الكالم لنجده كله ذما له�ؤالء الطلقاء فمثال
كالم المري امل�ؤمنني  Aموجه اىل مروان ( َال
اج َة ليِ يف َب ْي َع ِتهِ! �إِ ِّنهَا َك ٌّف َيهُو ِد َّي ٌةَ ،ل ْو َبا َي َعنِي
َح َ
ِب َيدِ ِه َل َغ َد َر ِب ُ�س َّب ِت ِه �.أَ َما �إِ َّن َل ُه �إِ ْم َر ًة َكلَ ْع َق ِة ا ْل َك ْل ِب
�أَ ْن َف ُهَ ،وهُ َو �أَ ُبو ا َْال ُك ُب�شِ ا َْال ْر َب َعةَِ ،و َ�س َت ْل َقى ا ُْال َّمة مِ ْن ُه
َومِ نْ َو َلدِ ِه َي ْو َماً �أَ ْح َم َر!)
وكالمه ملعاوية ( َو َل ِكنْ ُك ُّل َغ ْد َرة َف ْج َر ٌةَ ،و ُك ُّل َف ْج َرة
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هلل
َك ْف َر ٌةَ ،و ِل ُك ِّل َغادِر ِل َوا ٌء ُي ْع َر ُف ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمةَِ .وا ِ
َما �أَُ ْ�س َت ْغ َف ُل بالمْ َكِي َدةَِ ،و َال �أُ ْ�س َت ْغ َم ُز َّ
بال�شدِ ي َدةِ) ،
واما ابن النابغة فقال فيه (�إِ َّن ُه َل َي ُق ُ
ول َف َي ْكذِ ُب،
َو َي ِع ُد َف ُي ْخل ُِفَ ،و ُي ْ�س َ�أ ُل َف َي ْب َخ ُلَ ،و َي ْ�س�أَ ُل َف ُي ْلحِ ُف،
َو َي ُخ ُ
ون ا ْل َع ْهدََ ،و َي ْق َط ُع ا ْال َِّل; َف�إِ َذا َكا َن عِ ْن َد الحْ َ ْربِ
ال�س ُي ُ
وف َم�آخِ َذهَا،
َف�أَيُّ َزاجِ ر َو�آمِ ر هُ َو! َما لمَ ْ َت�أْ ُخذِ ُّ
َف�إِ َذا َكا َن ذل َِك َكا َن �أَ ْكبرَ ُ َمكي َد ِت ِه �أَ ْن يمَ ْ َن َح ا ْل َق ْو َم
ُ�س َّب َت ُه ).
هلل
اما اال�شعث فيقول له االمام َ ( Aعلَ ْي َك َل ْع َن ُة ا ِ
َو َل ْع َن ُة ال َّ
العِ ِن َ
ني! َحائ ٌِك ا ْب ُن َحائِك! ُم َناف ٌِق ا ْب ُن
ُكافِر!) وهذا الكالم عنونوه يف كتاب نهج البالغة
حتت (ماقاله لال�شعث بن قي�س وهو على منرب
الكوفة يخطب )
ومن جهة اخرى هنالك كالم لالمام  Aهو
مدح بحق الكوفة مثال مل تعنون انه مدح الكوفة
بل اكتفوا بذكر الكوفة وكالمه هو ( َك�أَنيَّ ِب ِك
َيا ُكو َف ُة تمُ َ د َ
مي ا ْل ُع َكاظِ ِّيُ ،ت ْع َر ِك َ
ني
ِّين َم َّد ا ْال َد ِ
ِبال َّن َوازِلِ َ ،و ُت ْر َك ِب َ
ني ِبال َّز َالزِلِ َ ،و�إِنيَّ َال ْعلَ ُم �أَ َّن ُه
ال ُه ُ
َما�أَ َرا َد بِكِ َج َّبا ٌر ُ�سوءاً �إِ َّال ا ْب َت َ
اهلل ِب َ�شاغِ لَ ،و َر َما ُه
ِب َقاتِل!)
وله كالم رائع بحق ا�صحابه وا�صحاب ابن عمه
 Jجاءت بعنوان (ي�صف �أ�صحاب ر�سول اهلل )
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هلل،J
ون�ص كالمه هو ( َو َل َق ْد ُك َّنا َم َع َر ُ�سولِ ا ِ
َن ْق ُت ُل �آ َبا َءنا َو َ�أ ْب َنا َء َنا َو� ْإخ َوا َننا َو�أَ ْع َما َم َناَ ،ما َيزِي ُد َنا
مياناً َو َت ْ�سلِيماًَ ،و ُم�ضِ ّياً َعلَى ال َّل َق ِم،
ذل َِك �إ َّال �إِ َ
َو َ�صبرْ اً َعلى َم َ�ض ِ�ض ا ْاللمَِ َ ،وجِ ّداً َعلى جِ هَا ِد
ا ْل َع ُد ِّوَ ،و َل َق ْد َكا َن ال َّر ُج ُل مِ َّنا َوا ْال َخ ُر مِ نْ َع ُد ِّونا
َي َت َ�صا َو َالنِ َت َ�صا ُو َل ا ْل َف ْحلَينَِْ ،ي َت َخا َل َ�سانِ �أَ ْن ُف َ�س ُه َما،
�أ ُّي ُه َما َي ْ�سقِي َ�صاحِ َب ُه َك�أْ َ�س امل َ ُنونِ َ ،ف َم َّر ًة َل َنا مِ نْ
َع ُد ِّو َنا ،و َم َّر ًة ِل َع ُد ِّونا مِ َّناَ ،فلَ َّما َر�أَى ُ
اهلل �صِ ْد َق َنا
�أَ ْن َز َل ِب َع ُد ِّو َنا ا ْل َك ْبتَ َ ،و�أَ ْن َز َل َعلَ ْي َنا ال َّن�ص َرَ ،ح َّتى
ْا�س َت َق َّر ا ْال ِْ�س َ
ال ُم ُم ْلقِياً جِ َرا َن ُه َو ُم َت َب ِّوئاً �أَ ْو َطا َن ُه،
ِّين َع ُمودٌ،
َو َل َع ْمرِي َل ْو ُك َّنا َن�أْتِي َما �أَ َت ْي ُت ْمَ ،ما َقا َم لِلد ِ
هلل َل َت ْح َت ِل ُب َّنهَا دَماً،
َو َال ْاخ َ�ض َّر ِل ِ
الميَانِ ُعودٌَ ،و�أَيمْ ُ ا ِ
َو َل ُت ْت ِب ُع َّنهَا َندَماً) ،كيف يكون املدح وملاذا مل تعنون
باملدح عك�س غريها من املعنونة بالذم ال�صحابه .
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ال�س�ؤال العا�شر

ما هو موقف االمام ال�صادق
من ثورة عمه زيد A؟

A

اجب

ومن بني امل�سائل التي اثريت حولها اال�سئلة هي
الفرتة التي عا�صرها االمام ال�صادق  Aوكيفية
ت�صرفه ازاءها  ،وطبقا لتلك الظروف فان الفر�صة
على راي البع�ض مواتية لالمام  Aليت�سلم
اخلالفة او على اقل تقدير م�ساندة ابن عمه او
حتى م�ساندة عمه زيد يف ثورته ولكن �شيئا من هذا
القبيل مل يحدث فبد�أت اقالم الت�شكيك ملوقف
االمام ال�صادق  Aللكتابة عن ذلك .
االمامية طاملا انهم يتبعون االمام املع�صوم فانهم
لديهم الثقة املطلقة بكل ما ي�صدر منه ولكن اذا
ما اردنا تف�سري املمكن من اقوالهم وافعالهم فهذا
يعد من اجتهادنا وقد نخطئ او ن�صيب  ،واكرث
املوا�ضيع جدال هو موقف االمام ال�صادق  Aمن
ثورة عمه زيد بن علي عليهما ال�سالم  ،فالتف�سريات
والتاويالت اخلاطئة للمرتب�صني بالفكر االمامي
كرثت وكلها ت�ستند اىل ادلة واهية لو تامل بها
املتامل قليال لوجد �ضعتها وه�شا�شتها .
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قراءة دقيقة ل�سري االحداث بني �سقوط االمويني
ونهو�ض العبا�سيني تدلنا على قوة ب�صرية وعلمية
االمام ال�صادق  Aيف ت�صرفه هذا  ،فعن عالقة
االمام مع عمه يقول  Aعن ثورة عمه ((وال
تقولوا خرج زيد فان زيداً كان عاملاً وكان �صدوقا
ومل يدعكم اىل نف�سه وامنا دعاكم اىل الر�ضا
من �آل حممد  Jولو ظفر لوفى مبا دعاكم
اليه)) ،وهذا دليل على ان قيامه هذا هو �شرعي
ولكن االختالف هو يف قراءة االحداث بعد الثورة
فقد كان االمام � Aصائبا يف توقعاته ،ولالمام
� Aسابقة يف قراءة امل�سرح ال�سيا�سي يف حينها
فقد �سبق وان تنبا البن عمه حممد بن عبد اهلل
املح�ض مب�صريه وان اخلالفة لي�ست له وقد ظنوا
ان االمام  Aيح�سدهم وطمعا فيها فعندما جاء
ابو �سلمة لالمام ال�صادق م�سرورا يب�شره بخالفة
ابن عمه  ،وبعد نقا�ش حاد بني االمام  Aوعبد
اهلل بن احل�سن قال عبد اهلل � :إمنا يريد القوم ابني
حممداً لأنه مهدي هذه ا ُالمة.
فقال �أبو عبد اهلل جعفر ال�صادق « :ما هو مهدي
هذه ا ُالمة ولئن �شهر �سيفه ليقتلن».
اىل ان قال " ف�إن هذه الدولة �ستتم له�ؤالء ( اي
العبا�سيني )وقد جاءين مثل الكتاب الذي جاءك»،
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وت�سارعت االحداث واذا بها �صورة طبق اال�صل ملا
ذكره االمام ال�صادق � Aأما �أبو م�سلم اخلرا�ساين
الذي قاد االنقالب على ا ُالمويني يف خرا�سان كتب
لالمام ال�صادق  Aيقول :دعوت النا�س عن
مواالة بني اُم ّية �إىل مواالة �أهل البيت ف�إن رغبت
فال مزيد عليك.فكان جوابه «Aما �أنت من
رجايل وال الزمان زماين ».
ان الذي يقر�أ االمور ال�سيا�سية هكذا قراءة �صائبة
يكون من املعيب ان ي�شكك يف موقف االمام ال�صادق
 Aمن ثورة زيد . A
ويف تعليل اخر ملوقف االمام ال�صادق  Aمن ثورة
زيد اال وهو ان الذين ت�صدوا للكتابة عن واقعة
الطف فقد ذكروا ان نه�ضة االمام احل�سني A
غري موفقة بل وزاد البع�ض منهم انه قتل ب�سيف
جده وانه فرق االمة وملاذا ال يكون كاخيه احل�سن
 ، Aولكن يف موقف االمام ال�صادق  Aيطالبونه
باخلروج بال�سيف فما هذا التناق�ض يف احلكم ؟
ا�ضف اىل ذلك ان القائد يعلم اذا كان دمه او عطا�ؤه
الفكري انفع لالمة فانه �سيقدم على ذلك ويكفينا ان
االمامية يف بع�ض الكتب يكنونهم باجلعفرية ن�سبة
اىل العلوم التي ن�شرها االمام ال�صادق عليه ال�سالم
والتي ا�صبحت املنهل الرئي�سي للفقه االمامي فكل
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قائد يعلم ما هو الواجب بحكم الظروف املحيطة
به .االمام ال�صادق Aخرج بفكره فقتلوه ب�سمهم
واالمام احل�سني  Aخرج بقوته فقتلوه ب�سيوفهم
وخلود الدين اال�سالمي ب�سبب دم احل�سني وخلود
دم احل�سني ب�سبب فقه االمام ال�صادق  Aوخلودنا
ب�سبب عقيدتنا بظهور موالنا االمام احلجة عجل
اهلل تعاىل فرجه ال�شريف .

 50لو �س�ألوك

ال�س�ؤال احلادي ع�شر

مدى �صحة حديث قيام القائم
"عجل اهلل تعاىل فرجه" بكتاب جديد
اجب

ن�ص احلديث ( يقوم القائم ب�أمر جديد وكتاب
جديد وبق�ضاء جديد على العرب �شديد لي�س �ش�أنه
اال ال�سيف ال ي�ستتيب �أحدا وال ي�أخذه يف اهلل لومة
الئم  ..).كتاب الغيبة للنعماين يف �صفحة 154
�أو ًال :لي�س لهذا احلديث �سند معترب بل فيه
�ضعف.
ثاني ًا � :إ ّننا �إذا الحظنا الأحكام الإ�سالم ّية يف
ع�صر الغيبة ,و�أخذنا بنظر االعتبار من حيث
وجودها النظري والتطبيقي جند فيها �أربعة
موارد من النق�ص والق�صور:
االول :الأحكام الإ�سالم ّية التي مل تعلن للنا�س
�أ�ص ً
خا�صة باهلل ور�سوله
ال ,بل بقيت معرفتها ّ
وعرتته  ,وم� ّؤجل �إعالنها �إىل زمن ظهور الإمام
املهدي (عجل اهلل فرجه).,
الثاين  :الأحكام التالفة نتيجة تلف الكتب التي
حتمل الثقافات الإ�سالم ّية على اختالفها مبا
فيها �أعداد كبرية من ال�س ّنة ال�شريفة والفقه
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الإ�سالمي ,نتيجة للحروب الكربى وغري ذلك
مما �أوجب انقطاع الأ ّمة الإ�سالم ّية عن عدد مه ّم
ّ
من تاريخها وتراثها الإ�سالمي ,واحتجاب عدد
من الأحكام الإ�سالم ّية عنها .
الثالث ّ � :إن الفقهاء حني وجدوا �أنف�سهم
حمجوبني عن الأحكام الإ�سالم ّية الواقع ّية يف
كثري من املو�ضوعات امل�ستجدّة ,والوقائع الطارئة
التم�سك بقواعد
على م ّر الزمن  ...ا�ضط ّروا �إىل
ّ
�إ�سالم ّية عا ّمة مع ّينة ت�شمل بعمومها مثل هذه
الوقائع � ...إ ّال � ّأن نتيجتها يف ك ّل واقعة لي�ست هي
احلكم الإ�سالمي الواقعي ,يف تلك الواقعة ,و�إنمّ ا
هو ما ي�س ّمى باحلكم الظاهري ,وهو يعني ما
قيل من حتديد الوظيفة ال�شرع ّية للمك ّلف عند
جهله باحلكم الواقعي الأ�صلي .وهذا النوع من
الأحكام الظاهر ّية �أ�صبح بعد الإنقطاع عن ع�صر
الت�شريع ,و�إىل الآن م�ستوعباً لأكرث م�سائل الفقه
�أو ك ّلها تقريباً ما عدا الأحكام الوا�ضحة الثبوت
يف الإ�سالم  .ومراد الفقهاء بقطع ّية احلكم هو
قطع ّية احلكم الظاهري� ,أي � ّأن هذه الفتوى هي
غاية تكليف املك ّلفني يف ع�صر االحتجاب عن ع�صر
الت�شريع .
الرابع  :الأحكام غري املطبقة يف املجتمع امل�سلم,
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بالرغم من و�ضوحها وثبوتها �إ�سالم ّياً �سيكون
بو�سع الإمام املهدي (عجل اهلل فرجه) �إكمال تلك
النواق�ص التي �أ�شرنا �إليها ,و�سيكون له جتاه ك ّل
نق�ص موقف معني .
�أ ّما بالن�سبة �إىل الأمر الأ ّول فمن الطبيعي ان
الإمام املهدي (عجل اهلل فرجه) هو الوريث
الوحيد من الب�شر �أجمعني لتلك الأحكام غري
املعلنة ,يرويها عن �آبائه ,عن ر�سول اهلل  ,Jعن
اهلل ج ّل جالله� ,إذن يكون الوقت قد �أزف لإعالن
تلك الأحكام.
و� ّأما بالن�سبة �إىل الأحكام التالفة فهو �أي�ضاً وا�ضح
جداً ,ف� ّإن املفرو�ض � ّأن هذه الأحكام كانت معلنة يف
�صدر الإ�سالم ,و�إنمّ ا كانت حتتاج املحافظة عليها
وعدم �إتالفها �إىل م�ستوى معني من القدرة
الدفاعية وال�شعور بامل�س�ؤول ّية لدى امل�سلمني,
الذي كان قلي ً
ال خالل �أجيال امل�سلمني التي
فقدت هذه الأحكام  .والإمام املهدي (عجل اهلل
فرجه) بالفهم الإمامي يكون عارفاً بهذه الأحكام
عن طريق الرواية عن �آبائه ,عن ر�سول اهلل ,J
عن اهلل ع ّزوج ّل .
و�أ ّما بالن�سبة �إىل الأمر الثالث فوا�ضح �أي�ضاً,
بعد الذي عرفناه من � ّأن الأحكام الظاهر ّية تعني
لو �س�ألوك 53

تعيني تكليف الإن�سان من الناحية الإ�سالم ّية,
�أ ّما �إذا كان الفرد مطلعاً على احلكم الإ�سالمي
الواقعي ,فيحرم عليه العمل باحلكم الظاهري .
واملهدي (عجل اهلل فرجه) يعلن الأحكام الواقعية
الإ�سالم ّية ب�أنف�سها .
و�أ ّما بالن�سبة �إىل عدم و�صول بع�ض الأحكام
الإ�سالم ّية �إىل م�ستوى التطبيق يف ع�صر ما قبل
الظهور فيقوم الإمام املهدي (عجل اهلل فرجه)
بنف�سه بتطبيق الأحكام العا ّمة ,في� ّؤ�س�س الدولة
العامل ّية العادلة الكاملة ,ويقوم ب�إدارة �ش�ؤونها .
وبعد �أن ا ّت�ضح ك ّل ما قلناه نعرف بك ّل جالء ما هو
مما ورد من ّ � :أن الإمام املهدي (عجل اهلل
املراد ّ
فرجه) ي�أتي ب�أمر جديد ,و�سلطان جديد ..
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ال�س�ؤال الثاين ع�شر

املهاجرة بني الإمامني احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم
اجب

احد م�صادر الت�شريع يف الفقه االمامي االثني
ع�شري هو قول املع�صوم وي�شمل قوله وفعله
وتقريره اي انه عندما ال ينهي عن عمل حدث
امامه ف�سكوته يعني تقريره مع االخذ بنظر
االعتبار كل الظروف املحيطة باي عمل يقره
املع�صوم  ،كما وانه ال يت�صرف املع�صوم ت�صرفا من
غري ذي فائدة  ،فقد وردت رواية يف بع�ض كتب
التاريخ تذكر ان هنالك هجرانا حدث بني احل�سن
واحل�سني عليهما ال�سالم وهذا ن�ص الق�صة "فعن
�أبي احل�سن املدائني قال" :جرى بني احل�سن بن
علي و�أخيه احل�سني كالم حتى تهاجرا فلما �أتى
على احل�سن ثالثة �أيام من هجر �أخيه ف�أقبل �إىل
احل�سني وهو جال�س ف�أكب على ر�أ�سه فقبله ،فلما
جل�س احل�سن قال له احل�سني� :إن الذي منعني
من ابتدائك والقيام �إليك �أنك �أحق بالف�ضل مني
فكرهت �أن �أنازعك ما �أنت �أحق به".
هذه الرواية ذكرت يف م�صادر اخرى انها حدثت
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بني االمام احل�سني  Aواخيه حممد بن احلنفية
والتي قد تكون فيها وجهة نظراقرب اىل ال�صحة
من التي قبلها وردنا على الرواية االوىل هو :
هل ان �سبب الهجران دنيوي ام اخروي ؟ فان
كان دنيويا فهذا املحال بعينه الن هدف الر�سالة
التي جاء بها جدهما ر�سول اهلل Jهي الفوز يف
املراتب العليا اخرويا ونبذ الدنيا وملذاتها ومبا
انهما حجج اهلل على االر�ض بعد ر�سول اهلل فمن
امل�ؤكد انهما ي�سريان على نف�س النهج الذي �سار
عليه جدهما يف نبذ الدنيا  ،واذا كان الهجران
�سببه اخروي فهذا يحتم ان احدهما ـ اي اما االمام
احل�سن  Aاو االمام احل�سني  Aـ والعياذ باهلل
اخط�أ يف خ�صومته مع االخر حيث ان هذا يتنافى
ومبد�أ الع�صمة الذي هو من �صميم اعتقادنا
باالئمة . 
لرب قائل يقول ان الغاية من هذه الرواية هي
لتعليم امل�سلمني الت�سامح وال�سبق يف االعتذار ،
هذه الفكرة �سليمة ولكن ال يكون طرفاها امامني
مع�صومني بل قد يكون احدهم اماما مع�صوما
واالخر غري ذلك فهذا وارد وعليه فالرواية التي
ذكرت ان اخل�صومة بني االمام احل�سني A
وحممد بن احلنفية قد تكون �صحيحة باعتبار
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ان ابن احلنفية جانب احلق يف هذه امل�سالة وهو
لي�س مبع�صوم واراد االمام ان يعطيه ويعطينا
در�سا اخالقيا يف كيفية التعامل فيما بيننا اذا ما
حدثت خ�صومة او م�شادة كالمية .بل ويعلمنا لغة
االعتذار وما لها من اجر عظيم للمبتدئ بها .
وكثري من الروايات التي تتحدث عن عطف
وت�سامح االئمة االطهار عليهم ال�سالم مع
خمالفيهم بل حتى مع ا�شد اعدائهم بالرغم من
انهم متيقنون من خط�أ االخر وتاتي ت�صرفاتهم
معهم �ضمن امل�ساحة التي منحهم اياها اهلل عز
وجل من علمه اللدين .
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ال�س�ؤال الثالث ع�شر

الرد على كتيب "الربهان اجللي يف مقتل
احل�سني بن علي "G
اجب

كتيب �صغري فيه افرتاءات واكاذيب يقوم
النا�صبيون بتوزيعه جمانا يف العا�شر من حمرم
ويف الع�شرين من �صفر خ�صو�صا يف املناطق التي
فيها مزيج من النا�صبيني واتباع اهل البيت 
الذين يحيون ذكرى ا�ست�شهاد احل�سني .A
والن الكتاب يتحدث عن عدة حماور اخرتنا هذا
املحور للرد عليه على ان نن�شر بقية املحاور تباعا
يف االعداد الالحقة .
ذكر يف الكتاب انه " وال ذكر �أحد �أنه ظهر يوم
موتهم وقبلهم �شيء مما ادعاه ه�ؤالء يوم مقتل
احل�سني من الأمور املتقدمة"
�أن هذا جهل من الكاتب� ,أو كذب مبني ,ف�إن
الأحاديث والن�صو�ص يف كتبهم ذكرت حدوث
ظواهر كونية يف ذلك اليوم ,وقد كذب من قال
�أنه مل يتحقق يف ال�سابقني �شيء من تلك الأمور,
فهذا ابن كثري نف�سه يقول يف تف�سريه ج� 3ص"28
وقد روى ابن جرير ...عن يحيى بن �سعيد قال:
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�سمعت �سعيد بن امل�سيب يقول :ظهر بختن�صر
على ال�شام فخرب بيت املقد�س وقتلهم ثم �أتى
دم�شق فوجد بها دما يغلي على كبا ف�س�ألهم ما
هذا الدم ؟ فقالوا� :أدركنا �آباءنا على هذا وكلما
ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك الدم
�سبعني �ألفا من امل�سلمني وغريهم ف�سكن ,وهذا
�صحيح �إىل �سعيد بن امل�سيب وهذا هو امل�شهور".
وقال يف كتابه ( ق�ص�ص الأنبياء ) �ص":416وقال
�أبو عبيدة القا�سم بن �سالم ...عن �سعيد بن
امل�سيب قال :قدم بختن�صر دم�شق ف�إذا هو بدم
يحيى بن زكريا يغلي ف�س�أل عنه ف�أخربوه فقتل
على دمه �سبعني �ألفا ف�سكن ,وهذا �إ�سناد �صحيح
�إىل� ..سعيد بن امل�سيب وهو يقت�ضي �أنه قتل
بدم�شق و�إن ق�صة بختن�صر كانت بعد امل�سيح كما
قاله عطاء واحل�سن الب�صري ...فاهلل �أعلم.
ثم روى ق�صة مقتل يحيى عن ابن ع�ساكر عن
�سعيد بن عبد العزيز عن قا�سم موىل معاوية ثم
قال":
قال �سعيد بن عبد العزيز :وهي دم كل نبي ,ومل
يزل يفور حتى وقف عنده �أرميا  Aفقال:
�أيها الدم �أفنيت بني �إ�سرائيل فا�سكن ب�إذن اهلل
ف�سكن"...
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جرمية قتل احل�سني  Aوجرمية قتل نبي اهلل
يحيى !A
�إن الروايات ال�صحيحة الواردة يف م�صادر ال�سنة
تقارن بني جرمية قتل يحيى عليه ال�سالم وقتل
احل�سني  Aفقد روى احلاكم يف م�ستدركه ج3
�ص )195( 178ب�ستة طرق عن �أبي نعيم :ثنا عبداهلل
بن حبيب بن �أبي ثابت عن �أبيه عن �سعيد بن جبري
عن ابن عبا�س (ر�ض) قال� " :أوحى اهلل تعاىل �إىل
حممد � Jإين قتلت بيحيى بن زكريا �سبعني �ألفا
و�إين قاتل بابن ابنتك �سبعني �ألفا و�سبعني الفا",
�إن هذه احلديث ال�شريف يعترب قتل احل�سني عليه
ال�سالم خطرا عظيما يعادل قتل نبي اهلل يحيى
عليه ال�سالم!!! فكيف ي�صح ملن يدعي العلم �أن
ينكر الظواهر الكونية يوم مقتل احل�سني A
وي�ستنكر البكاء على احل�سني ؟!!!
ويف حديث القا�ضي �أبي بكر بن كامل� ":إين قتلت
على دم يحيى بن زكريا و�إينا قاتل على دم ابن
ابنتك" .قال احلاكم :هذا حديث �صحيح الإ�سناد
ومل يخرجاه .وقد �صححه الذهبي يف التلخي�ص
على �شرط م�سلم.
�إن املن�صف يرى �أن قتل احل�سني  Aوب�شهادة
جده امل�صطفى  Jجرمية عظيمة من جرائم
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التاريخ الب�شري� ,أراد تعاىل �أن يخلدها كما هو
احلال يف جرمية قتل نبي اهلل يحيى � ,Aإذ ال
يقل احل�سني  Aعن خا�صة �أولياء اهلل كما هو
وا�ضح يف الأحاديث النبوية ال�شريفة.
وهذه عناوين مل�صادر اخرى لتلك الكرامات:
�أ -ما روي من �أن ال�سماء �صارت متطر دما:
روى الهيثمي يف جممع الزوائد ج� 9ص 196عن
�أم حكيم قالت :قتل احل�سني و�أنا يومئذ جويرية
فمكثت ال�سماء �أياما مثل العلقة .ثم قال رواه
الطرباين ورجاله �إىل �أم حكيم رجال ال�صحيح.
ب -ما روي من ك�سوف ال�شم�س:
وروى يف �ص 197عن �أبي قبيل قال :ملا قتل
احل�سني بن علي انك�سفت ال�شم�س ك�سفة حتى
بدت الكواكب ن�صف النهار حتى ظننا �أنها هي
(القيامة) ,رواه الطرباين و�إ�سناده ح�سن.
ونقل ذلك �أي�ضا ال�سيوطي يف (تاريخ اخللفاء)
و�أر�سله �إر�سال امل�سلمات فقال يف �ص" :207وملا
قتل احل�سني مكثت الدنيا �سبعة �أيام وال�شم�س
على احليطان كاملالحف املع�صفرة...
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ال�س�ؤال الرابع ع�شر

الكرامات لي�ست من بدع
االمامية
اجب

ان الكرامات واملعاجز االلهية التي حت�صل لغري
االنبياء  لي�ست باالمر غري ممكن الوقوع وقد
انتقد بع�ض خمالفي االمامية االثني ع�شرية
بانهم يغالون يف �سرد ق�ص�ص الكرامات التي
حتدث بف�ضل ائمة اهل البيت  وو�صل بهم
احلد اىل قذف الكلمات النابية بحق اتباع اهل
البيت  ، وهذا ال مينع من ان هنالك البع�ض
ممن يدعي الكرامات وهي مكذوبة ومثل هذا ال
يعترب دلي ً
ال على املذهب كما وانه ال يعترب دليال
على ا�ستحالة الوقوع  ،وحتى نثبت االمر بانه
ممكن الوقوع ومن م�صادرهم وا�شدهم عداء الهل
البيت � سنذكر اقوالهم بهذا ال�صدد ومنها :
اقوال ابن تيمية
 -1كتاب النبوات  :وقد يكون �إحياء املوتى على
يد �أتباع الأنبياء كما وقع لطائفة من هذه الأمة.
�ص . 298
ويقول �أي�ضاً:
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فانه ال ريب �أن اهلل خ�ص الأنبياء بخ�صائ�ص ال
توجد لغريهم وال ريب �أن من �آياتهم ما ال يقدر
�أن ي�أتي به غري الأنبياء بل النبي الواحد له
�آيات مل ي�أت بها غريه من الأنبياء كالع�صا واليد
ملو�سى وفرق البحر  ،ف�إن هذا مل يكن لغري مو�سى
وكان�شقاق القمر والقر�آن وتفجري املاء من بني
الأ�صابع وغري ذلك من الآيات التي مل تكن لغري
حممد من الأنبياء ،وكالناقة التي ل�صالح ف�إن
تلك الآية مل يكن مثلها لغريه وهو خروج ناقة
من الأر�ض  ،بخالف �إحياء املوتى فانه ا�شرتك فيه
كثري من الأنبياء بل ومن ال�صاحلني � .ص 218
 -2جمموع فتاوى ابن تيمية
ومن �أ�صول �أهل ال�سنة واجلماعة الت�صديق بكرامات
الأولياء  ،ما يجري اهلل على �أيديهم من خوارق
العادات يف �أنواع العلوم واملكا�شفات و�أنواع القدرة
والت�أثريات كامل�أثور عن �سائر الأمم. 156 / 3 .
ويقول اي�ضا  :بعد � ْأن ذكر ابن تيمية بع�ض
الكرامات املزعومة يف نظره قال :وهذا باب وا�سع
قد ب�سط يف الكالم على كرامات الأولياء يف غري
هذا املو�ضع  ،و�أما ما نعرفه عن �أعيان ونعرفه يف
هذا الزمان فكثري . 282 / 11
ويقول اي�ضا :ومما ينبغي � ْأن ُيعرف � ّأن الكرامات
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قد تكون بح�سب احلاجة  ،ف�إذا احتاج �إليها الرجل
ل�ضعف الإميان �أو املحتاج �إياها �أتاه منها ما يقوي
�إميانه وي�سد حاجته  ،ويكون من هو �أكمل والية
هلل م�ستغنياً عن ذلك فال ي�أتيه مثل ذلك لعلو
درجته  ،وغناه عنها ال لنق�ص واليته  ،ولهذا كانت
هذه الأمور يف التابعني �أكرث منها يف ال�صحابة
بخالف من يجري على يديه اخلوارق لهدى
اخللق وحاجتهم فه�ؤالء �أعظم درجة. 283 / 11 .
وي�ؤكد ابن تيمية :فقد ثبت � ّأن لأولياء اهلل
خماطبات ومكا�شفات. 205 / 11
وعن الت�أثري الكوين عند الأولياء يف نظر ابن
تيمية �أثناء كالمه عما يح�صل من اخلوارق:
و�أما الثالث فمن يجتمع له الأمران ب�أن ي�ؤتى
من الك�شف والت�أثري الكوين ما ي�ؤيد به الك�شف
والت�أثري ال�شرعي  ،وهو علم الدين والعمل به ،
والأمر به  ،وي�ؤتى من علم الدين والعمل به ما
ي�ستعمل به الك�شف والت�أثري الكوين بحيث تقع
اخلوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية �أو � ْأن
تخرق له العادة يف الأمور الدينية بحيث ينال
من العلوم الدينية ومن العمل بها ومن الأمر بها
ومن طاعة اخللق فيها ما مل ينله غريه يف مطرد
العادة  ،فهذا �أعظم الكرامات واملعجزات وهو حال
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نبينا حممد �صلى اهلل تعاىل عليه (و�آله) و�سلم
و�أبي بكر ال�صديق وعمر وكل امل�سلمني  ،فهذا
الق�سم الثالث هو مقت�ضى (�إياك نعبد و�إياك
ن�ستعني) �إذ الأول العبادة والثاين هو الإ�ستعانة ،
وهو حال نبينا حممد �صلى اهلل عليه (و�آله) و�سلم
واخلوا�ص من �أمته املتم�سكني ب�شرعته ومنهاجه
باطناً وظاهراً  ،ف� ّإن كراماتهم كمعجزاته مل
يخرجها �إال حلجة �أو حاجة ...الخ. 325 / 11 .
ابن حجر الهيتمي املكي
يقول ابن حجر الهيتمي املكي يف الفتاوى
احلديثية :كرامات الأولياء حق عند �أهل ال�سنة
واجلماعة خالفاً للمخاذيل املعتزلة والزيدية.
الفتاوى احلديثية �ص  108 ، 107ط .دار املعرفة
 /بريوت .
وقال:
واحلا�صل � ّأن كرامة الويل من بع�ض معجزات
النبي �صلى اهلل عليه (و�آله) و�سلم  ،لكن لعظم
�إتباعه له �أظهر اهلل بع�ض خوا�ص النبي على يدي
وارثه ومتبعه يف �سائر حركاته و�سكناته .الفتاوى
احلديثية �ص . 108
وقال �أي�ضاً:
احلق الذي عليه �أهل ال�سنة واجلماعة من الفقهاء
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والأ�صوليني واملحدثني وكثريون من غريهم ،
خالفاً للمعتزلة ومن قلدهم يف بهتانهم من غري
روية وال ت�أمل  ،وكان الأ�ستاذ �أبو �إ�سحاق مييل
�إىل قريب من مذهبهم � ،أو ي�ؤول كالمه �إليه كما
هو الظاهر � ّأن ظهور الكرامة على �ألأولياء وهم
القائمون بحقوق اهلل وحقوق عباده بجمعهم بني
القول والعمل و�سالمتهم من الهفوات والزلل
جائزة عق ً
ال ...
�إىل � ْأن قال:
و�سي�أتي لذلك مزيد يف حتقق الفرق بينهما
(الكرامة واملعجزة) وواقعة نق ً
ال مفيداً لليقني
من جهة جميء القر�آن به ووقوع التواتر عليه
قرنا بعد قرن وجي ً
ال بعد جيل  ،وكتب العلم
�شرقا وغربا وعجماً وعرباً ناطقة بوقوعها ،
متواترة تواتراً معنوياً ال ينكره �إال غبي �أو معاند.
الفتاوى احلديثية �ص . 301
عبد القاهر البغدادي
قال يف كتابه �أ�صول الدين� :أنكرت القدرية
كرامات الأولياء على وجه ينق�ض العادة  ،و�أثبتها
املوحدون ال�ستفا�ضة اخلرب عن �صاحب �سليمان
يف �إتيانه بعر�ش بلقي�س قبل ارتداد الطرف �إليه،
ومنها ر�ؤية عمر ر�ضي اهلل عنه على منربه باملدينة
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جي�شه بنهاوند ،حتى قال يا �سارية اجلبل و�سمع
�سارية ذلك ال�صوت على م�سافة زهاء خم�سماية
فر�سخ حتى �صعد اجلبل وفتح منه الكمني للعدو،
وكان ذلك �سبب الفتح ،ومنها ق�صة �سفينة موىل
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه (و�آله) و�سلم مع الأ�سد،
وق�صة عمري الطائي مع الذيب حتى قيل له كليم
الذيب ،وق�صة �أهبان بن �صيفي و�أبي ذر الغفاري
مع الوح�ش وما �أ�شبه ذلك كثري مما حرمه �أهل
القدر ب�ش�ؤم بدعتهم.
�أ�صول الدين �ص  185 ، 184ط.دار الكتب العلمية
 /بريوت الطبعة الثالثة �سنة 1401هـ 1981 -م .
الفخر الرازي
يقول يف كتاب الأربعني يف مقام �إثبات كرامات
الأولياءّ � :إن حدوث احلبل ملرمي من غري الذكر
من خوارق العادات  ،وح�ضور الرزق عندها من
غري �سبب ظاهر من خوارق العادات  ،و�أنها ما
كانت من الأنبياء فوجب �أن يقال� :أن تكون هذه
الوقائع من كرامات الأولياء.
ثم قال:
ف� ْإن قيل :مل ال يجوز � ْأن يقالّ � :إن تلك اخلوارق
كانت معجزات لنبي ذلك وهو زكريا عليه ال�سالم؟
قلنا :هذا باطل لوجوه:
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الأولّ � :أن املعجزة البد � ْأن تكون �أمراً ظاهراً
للمنكرين حتى ميكن الإ�ستدالل بها املنكر،
وظهور جربيل عليه ال�سالم ملرمي وحبلها من
غري ذكر ما كان يطلع عليه �أحد �إال مرمي ،فكيف
ميكن جعل هذه الأ�شياء معجزة لزكريا عليه
ال�سالم.
ثانيهاّ � :أن عند ظهور املعجز لبع�ض الأنبياء
ال بد � ْأن يكون الر�سول حا�ضراً وال بد � ْأن يكون
القوم حا�ضرين حتى يتمكن ذلك الر�سول من
الإ�ستدالل باملعجز  ،ويف الوقت الذي كان يقول
جربيل عليه ال�سالم ملرمي  ( :وهزي �إليك بجذع
النخلة ت�ساقط عليك رطباً جنياً ) (مرمي ) 25 :
ما كان زكريا حا�ضراً هناك حتى ُي�ستدل بظهور
هذه اخلوارق على نبوة نف�سه  ،بل ما كان �أحد
من الب�شر هناك حا�ضراً بدليل قوله تعاىل (:
ف�إما ترين من الب�شر فقويل �إين نذرت للرحمن
�صوماً) �سورة مرمي 26 :فبطل القول ب� ّأن هذه
الأ�شياء معجزة لزكريا عليه ال�سالم .
ثالثهاّ � :إن ح�صول املعجزة البد � ْأن يكون بالتما�س
الر�سول  ،وكان النبي زكريا عليه ال�سالم غاف ً
ال
عن كيفية حدوث هذه الأ�شياء بدليل قوله تعاىل:
(كلما دخل عليها زكريا املحراب وجد عندها رزقا
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قال يا مرمي �أنى لك هذا قالت هو من عند اهلل)
فدل هذا على � ّأن ذلك ما كان معجزة لزكريا عليه
ال�سالم .
ورابعها� :أنه تعاىل ذكر هذه اخلوارق يف معر�ض
تعظيم حال مرمي ،ومل يذكر معها ما �شعر بجعلها
معجزة لأحد من الأنبياء ،ولو كان املق�صود منها
�إظهار ت�صديق زكريا ال �إظهار كرامة ملرمي لكان
ذكر زكريا عند ذكر هذه اخلوارق �أوىل من ذكر
مرمي ،وملا مل يكن الأمر كذلك علمنا � ّأن املق�صود
منها �إكرام مرمي ال ت�صديق زكريا.
احلجة الثانية ّ � :أن اهلل تعاىل �أبقى �أ�صحاب الكهف
ثالث مائة �سنة و�أزيد يف النوم� ،أحياء من غري
�آفة ،وهم ما كانوا من الأنبياء ،فوجب � ْأن يكون
هذا من باب الكرامات.
كتاب الأربعني يف �أ�صول الدين ج� 2ص 203 ، 202
ط .مكتبة الكليات الأزهرية  /القاهرة �سنة 1406
هـ 1986 -م .
ال�سفاريني احلنبلي
يقول حممد ال�سفاريني احلنبلي يف لوامع الأنوار
البهية :يف ذكر كرامات �ألأولياء التي يجب
اعتقادها وال يجوز نفيها و�إهمالها.
لوامع الأنوار البهية و�سواطع الأ�سرار الأثرية
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ج� 2ص  392ط .املكتب الإ�سالمي /بريوت  -دار
اخلاين  /الريا�ض �سنة 1411هـ1991 -م .
ويقول �أي�ضاً :واحلا�صل � ّأن الكرامة ال بد � ْأن تكون
�أمراً خارقاً للعادة �أتى ذلك اخلارق عن �إمرئ �صالح
 ،وهو الويل العارف باهلل و�صفاته ح�سب ما ميكن
 ،املواظب على الطاعات املجتنب عن املعا�صي
املعر�ض عن الإنهماك يف امللذات وال�شهوات من
ذكر و�أنثى  ،وال بد � ْأن يكون هذا اخلارق يف زماننا
وبعده وقبله منذ بعث نبينا حممد �صلى اهلل
عليه (و�آله) و�سلم من �إن�سان تابع ل�شرعنا مع�شر
امل�سلمني  ...الخ  .لوامع الأنوار البهية ج� 2ص
. 392
يقول جمال الدين �أحمد بن حممد الغزنوي
احلنفي يف �أ�صول الدين:
ظهور كرامات الأولياء على طريق نق�ض العادة
وخرقها جائز  ،لأنه يف قدرة اهلل تعاىل ممكن ،
ولي�س فيه وجه من وجوه اال�ستحالة  ،ويجوز � ْأن
اهلل تعاىل �أكرم ولياً بكل �آية يخ�صه  ،بذلك ثبت
بالكتاب وال�سنة.
كتاب �أ�صول الدين �ص  163 ، 162ط .دار الب�شائر
الإ�سالمية  /بريوت �سنة  1419هـ1998 -م.
يقول �سعد الدين التفتازاين يف �شرح املقا�صد:
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الويل العارف باهلل تعاىل  ،ال�صارف همته عما
�سواه  ،والكرامة ظهور �أمر خارق للعادة قبله
بال دعوى النبوة  ،وهي جائزة ولو بق�صد الويل
 ،ومن جن�س املعجزات  ،ل�شمول قدرة اهلل تعاىل ،
وواقعة كق�صة مرمي  ،و�آ�صف  ،و�أ�صحاب الكهف ،
وما تواتر جن�سه من ال�صحابة والتابعني  ،وكثري
من ال�صاحلني  ...الخ.
�شرح املقا�صد ج� 5ص . 72
وقال �أي�ضاً:
وباجلملة وظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق
بظهور معجزات الأنبياء  ،و�إنكارها لي�س بعجيب
من �أهل البدع والأهواء� ،إ ْذ مل ي�شاهدوا ذلك من
�أنف�سهم قط  ،ومل ي�سمعوا من ر�ؤ�سائهم الذين
يزعمون �أنهم على �شيء من اجتهادهم يف �أمور
العبادات ،واجتناب ال�سيئات  ،فوقعوا يف �أولياء
اهلل تعاىل �أ�صحاب الكرامات ميزقون �أدميهم ،
ومي�ضغون حلومهم ،ال ي�سمونهم �إال با�سم اجلهلة
املت�صوفة وال يعدونهم �إال يف عداد �آحاد املبتدعة..
الخ .
�شرح املقا�صد ج� 5ص . 75
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 -8ابن خلدون
يقول ابن خلدون �أثناء كالمه عن املت�صوفة:
و�أما الكالم يف كرامات القوم و�إخبارهم باملغيبات
وت�صرفهم يف الكائنات ف�أمر �صحيح غري منكر.
�إىل � ْأن قال:
مع � ّأن الوجود �شاهد بوقوع الكثري من هذه
الكرامات ،و�إنكارها نوع مكابرة وقد وقع
لل�صحابة و�أكابر ال�سلف كثري من ذلك ،وهو
معلوم م�شهور.
مقدمة ابن خلدون� ،ص  ،471ط .دار الفكر،
بريوت� ،سنة  1419هـ 1998 -م .
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ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر

هل �صحيح ان بع�ض ال�صحابة الذين
مدحهم القر�آن ارتدوا بعد وفاة
الر�سول ؟
اجب

ّان ال�صحبة تكون ذات مز ّية �إذا كانت يف طاعة اهلل
ور�سوله  ،Jفالعدول واالنحراف عن اخلط
ال�سليم الذي ر�سمه الر�سول الأعظم  Jلل ّأمة
بالن�سبة لإمامة �أمري امل�ؤمنني  Aهو نوع من
الرتاجع واالرتداد عن منهج الر�سالة يف تطبيق
�أوامره ونواهيه  ,Jوهذا هو معنى الروايات
الواردة يف م�صادرنا اخلا�صة يف هذا املجال.
والغريب �أ ّنه قد ورد يف بع�ض كتب التاريخ ـ كتاريخ
الطربي ّ � -أن العرب ارتدّوا ك ّلهم بعد الر�سول
 Jعدا فئة يف املدينة والطائف ,وهذا ال يثري
الت�سا�ؤل ؟!!!
و�أ ّما ما يثار يف ّ
حق ال�شيعة ب�أ ّنهم يقولون بارتداد
(كل) ال�صحابة ,فهذا �إفك وبهتان عظيم ,كيف
وهم يلتزمون بالوالء لأف�ضل ال�صحابة وهو
علي  Aو�أهل بيته ,و�أي�ضاً ّ
ويبجلون
يعظمون ّ
البع�ض منهم �أمثال �سلمان و�أبي ذر وع ّمار
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واملقداد ،وغريهم.
نعم ,يعتقد االمامية  -وفقاً للأدلة  -بعدول
البع�ض عن ّ
خط الر�سالة بعد ارحتال النبي J
 ,ف�إن ورد لفظ ر ّدة وارتداد لبع�ض ال�صحابة يف
روايات وم�صادر ال�شيعة ,ف�إمنا هو ارتداد عن
الوالية والإمامة لأمري امل�ؤمنني  ،Aال ارتداد
عن الإ�سالم.
ولرب �سائل ي�س�أل ان ورود لفظ ر ّدة وارتداد لبع�ض
ال�صحابة يف روايات وم�صادر ال�شيعة ,ف�إمنا هو
ارتداد عن الوالية والإمامة لأمري امل�ؤمنني ,A
ال ارتداد عن الإ�سالم واذا كان ( البع�ض ) كما
قلنا ارتد عن الر�سالة ،فما دور الباقني ؟ فاذا قلنا
ان الذي ح�ضر غدير خم هم �أنف�سهم من ح�ضر
ال�سقيفة و عددهم يفوق املائة الف ! دعنا نفرت�ض
�أن ( البع�ض ) هم حوايل 100 :؟  1000؟ � 20ألف ؟
ما موقف الباقني ؟
ولدى االمامية روايات تقول �إن الكل ارتد اال
ثالثة  ,املقداد و عمار و �سلمان و هذا يعني �أن
( البع�ض ) هو الذي مل يرتد و لي�س البع�ض الذي
ارتد ! ما تف�سري ذلك ؟
�أو ًال :ان ما اطلعتم عليه من اجابة ورد فيها
(بعدول البع�ض عن خط الر�سالة بعد ارحتال
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النبي  )Jفاملراد به البع�ض املنطقي (�أي
املوجبة اجلزئية) قبال ال�سلب الكلي دون البع�ض
اللغوي الذي يراد به العدد القليل فال يرد ما
ذكرمت ا�شكال.
ثاني ًا :وقد ا�ستعمل املجيب هذا التعبري
((البع�ض)) ومبا يوهم ارادة معناه اللغوي مداراة
مل�شاعر �أهل ال�سنة الذين ال يحتملون ال�صراحة
اللغوية يف هذا املقام ب�أن يقال لهم ((معظم))
�أو ((�أغلب)) ال�صحابة قد ارتدوا بعد ر�سول اهلل
 Jمع �أن روايات احلو�ض الواردة يف �صحيحي
البخاري وم�سلم تذكر بو�ضوح ان اكرث ال�صحابة
قد ارتدوا بعد ر�سول اهلل  Jعلى اعقابهم
القهقرى وان الناجني منهم قلة قليلة� ,أو كما يف
التعبري النبوي ((فال �أراه يخل�ص منهم �إال همل
النعم)) (�صحيح البخاري  )209 /7كتاب الرقاق),
قال ابن حجر يف الفتح ( : )414 /11واملعنى انه
ال يرده منهم �إال القليل الن الهمل يف الإبل قليل
بالن�سبة لغريه.
ثالث ًا :ال يوجد دليل على ان كل الذين ح�ضروا
يوم غدير خم و�شهدوا البيعة لأمري امل�ؤمنني
بالوالية بعد ر�سول اهلل  Jقد ح�ضروا يف
�سقيفة بني �ساعدة ,بل كان احلا�ضرون يف ال�سقيفة
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جماعات معلومة من االن�صار وقلة من املهاجرين
ان�سلوا اىل ال�سقيفة بعد ان تناهت اىل �أ�سماعهم
اخبار تقول ان االن�صار قد اجتمعوا يتداولون �أمر
اخلالفة بعد ر�سول اهلل  Jوالق�صة معلومة
ميكن لك مراجعتها يف ت�أريخ الطربي وغريه
بينما احلا�ضرون يوم غدير خم كانوا جميع
احلجيج القادمني اىل مكة من خمتلف البالد
اال�سالمية �آنذاك فتدبر .
رابع ًا :روايات االرتداد مل ت�ستثن ثالثة فقط ,بل
يف بع�ضها ا�ستثناء �سبعة كما يف هذه الرواية املروية
عن االمام الباقر  Aعن �أبيه عن جده علي بن
ابي طالب  ,Aقال� :ضاقت االر�ض ب�سبعة بهم
ترزقون وبهم تن�صرون وبهم متطرون ,منهم
�سلمان الفار�سي واملقداد و�أبو ذر وعمار وحذيفة
(انظر اختيار معرفة الرجال للطو�سي )33 /1
واي�ضاً ينبغي املالحظة ان روايات اال�ستثناء هذه
مل ت�شمل جملة من الذين مل يبايعوا �أبا بكر
وعار�ضوا بيعة ال�سقيفة وهم معظم بني ها�شم
والزبري وخالد بن �سعيد االموي و�سعد بن عبادة
وغريهم.
وميكن اجلمع بني هذه الروايات بان م�س�ألة
االرتداد عن و�صية ر�سول اهلل  Jمببايعة
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علي  Aبعده ثم العودة اىل هذه الو�صية كانت
من النا�س على حاالت ومراتب مثلها الثالثة
امل�ستثنون االوائل باعلى حاالت االنقياد والت�سليم
لأمر ر�سول اهلل  Jمببايعة علي  Aبعده.
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ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر

ان بع�ض اخواننا من ال�سنة يقولون ال
يجوز االكل من مائدة يوم عا�شوراء
ومثيالتها ،النها �أقيمت لغري اهلل عز
وجل ،فماذا نرد عليهم ؟
اجب

ان الذبح واالطعام تارة ي�ضاف هلل تعاىل فيقال
ذبح هلل واطعام هلل ومعناه انه ذبح لوجهه تعاىل
وتقربا اليه كما يف اال�ضحية مبنى وغريها,
والفداء يف االحرام والعقيقة وغري ذلك ,وتارة
ي�ضاف اىل املخلوق ,وهنا مرة ي�ضاف اىل املخلوق
بق�صد التقرب اىل املخلوق طلباً للخري منه مع
كونه حجراً او جماداً كما كان يفعل امل�شركون مع
ا�صنامهم فهذا �شرك وكفر �سواء �س ّمي عبادة �أو
ال ,ومرة ي�ضاف اىل املخلوق بق�صد التقرب اىل
اخلالق ,فيقال ذبحت ال�شاة للأ�ضياف �أو ذبحت
ال�شاة للح�سني  Aواطعمت للح�سني  Aاو
لغريه من ائمة اهل البيت  ,وهذا ال حمذور
فيه النه ق�صد ثواب هذه الذبيحة او هذا الطعام
للح�سني  Aاو لأحد من ائمة اهل البيت ,
ونظريه من يق�صد اين اطحن هذه احلنطة
لأعجنها و�أخبزها وات�صدق بخبزها على الفقراء
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واهدى ثواب ذلك لأبويه ,ف�أفعاله هذه كلها طاعة
وعبادة هلل تعاىل ال لأبويه .
وال يق�صد �أحد من امل�سلمني بالذبح للح�سني
� Aأو باالطعام للح�سني � Aأو غريه التقرب
اىل احل�سني  Aدون اهلل تعاىل .ولو ذكر �أحد
من امل�سلمني ا�سم احل�سني �أو �أحد االئمة 
على الذبيحة لكان ذلك عندهم منكراً وحرمت
الذبيحة ،فلي�س الذبح لهم بل عنهم مبعنى انه
عمل يهدى ثوابه اليهم ك�سائر اعمال اخلري .
واخلال�صة  :ان االطعام يوم عا�شوراء اطعام هلل,
�صحيح اطلق عليه اطعام للح�سني  Aولكن
ق�صد ان ثوابه للح�سني  ,Aولي�س هو اطعاما
لغري اهلل تعاىل كما يتوهمه الوهابيون .
واالمر ذاته ينطبق على من يذبح الذبيحة البي
الف�ضل العبا�س  Aكايفاء لنذر الزم نف�سه به ،
حيث ان معنى النذر �أن يجعل ال�شخ�ص هلل على
ذمته فعل �شيء �أو تركه ,لكن االختالف يف املنذور
له ,فمرة �أقول النذر للفقراء ,ومرة للعلماء,
و�أخرى للأئمة ,وهكذا.
فالنذر للأئمة  وكذلك لأبي الف�ضل العبا�س
ال يغري من حقيقة النذر ,بل تبقى حقيقته جعل
�شيء هلل على ذمته لكن املنذور له �أختلف ف�صار
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هنا م�صرف النذر �إىل �أبي الف�ضل ,وملا كان �أبو
الف�ضل العبا�س متوفى �صرف يف جهة راجعة اىل
املنذور له ,كت�أمني نفقة املحتاجني من زواره �أو
على ما فيه �إحياء ذكره و�إعالء �ش�أنه ,فقولك هذا
لأبي الف�ضل لي�س معناه �أن النذر له ,بل املنذور
له ,وال �إ�شكال يف ذلك.
تروي �أي�ضا ال�سيدة عائ�شة فتقول :ما غرت على
�أحد من ن�ساء النبي  Jما غرت على خديجة،
وما ر�أيتها ولكن كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يكرث ذكرها ،ورمبا ذبح ال�شاة ثم يقطعها �أع�ضاء
ثم يبعثها يف �صدائق خديجة ،فرمبا قلت له:
ك�أنه مل يكن يف الدنيا امر�أة �إال خديجة فيقول:
"�إنها كانت وكانت وكان يل منها ولد"�( .صحيح
البخاري ،ج � ،3ص .)1389
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ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر
ملاذا مل يذكر ا�سم علي A

يف القر�آان ؟
اجب

بداية ان يف هذا ال�س�ؤال ح�سنة دح�ض �شبهة كثريا
ما اثارها النا�صبيون �ضد اتباع اهل البيت  بان
لالمامية قر�آنا خا�صا بهم وطاملا انهم يحتجون
علينا بعدم ذكر ا�سم االمام علي عليه ال�سالم يف
القران فان هذا يعد انهم ال ي�ؤمنون بان لل�شيعة
قر�آنا خا�صا بهم واال كيف يحتجون علينا بكتاب
هم يقولون اننا ال نقر�ؤه ولنا غريه هذا من جانب
.
ومن جانب اخر �إن القر�آن الكرمي تك ّفل �أموراً
كثرية ت�صدى يف تبليغها و�إي�ضاحها ,و�أجمل �أموراً
�أخرى مل يف�صلها فجعلها يف عداد املت�شابه التي
يرجع بها �إىل الرا�سخني يف العلم ,فكانت امل�صلحة
الإلهية تف�صيل �أمور و�إجمال �أخرى مل�صلحة ال
يعلمها �إ ّال هو جل �ش�أنه وعظمت قدرته .
قال تعاىل  } :هو الذي �أنزل عليك الكتاب منه �آيات
هن �أم الكتاب و�أخر مت�شابهات ف�أما الذين يف
حمكمات َّ
قلوبهم زي ٌغ فيتبعون ما ت�شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت�أويله وما
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يعلم ت�أويله �إ ّال اهلل والرا�سخون يف العلم {(�آل عمران.)7:
فقد تبني �أن القر�آن الكرمي تبنى �إي�ضاح بع�ض
الأحكام وترك الباقي �إىل النبي الأكرم  Jو�أهل
بيته .
فاالمامة التي نعتقدها جاءت االيات الكثرية التي
ت�شري اليها ومنها قوله تعاىل :
} �إمنا ول ّيكم اهلل ور�سوله والذين �آمنوا الذين يقيمون
ال�صالة وي�ؤتون الزكاة وهم راكعون { (املائدة.)55:
ف�أ�شار القر�آن �إىل �صفة الإمام دون ذكر ا�سمه،
وعلمنا من اخلارج � .أي من روايات �صحاح ـ �أن
امل�ؤمنني الذين �صفتهم هكذا منح�صرة يف علي
بن �أبي طالب  ،Aكما �أخرج ذلك ال�سيوطي يف
تف�سريه للآية عن اخلطيب البغدادي يف (املتفق)
عن ابن عبا�س قال (( :ت�صدّق علي بخامته وهو
راكع ,فقال النبي  لل�سائل :من �أعطاك هذا
اخلامت ؟ قال  :ذاك الراكع ,ف�أنزل اهلل } �إمنا وليكم
اهلل ور�سوله { .
و�أخرج عبد الرزاق عن ابن عبا�س يف قوله :
} �إمنا وليكم اهلل ور�سوله { قال (( :نزلت يف علي بن
�أبي طالب)) .و�أخرج الطرباين يف (الأو�سط) عن
عمار بن يا�سر قال (( :وقف بعلي �سائل وهو راكع
يف �صالة تطوع ,فنزع خامته ف�أعطاه ال�سائل ف�آتى
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ر�سول اهلل  Jف�أعلمه ذلك ,فنزلت على النبي
 Jهذه الآية } �إمنا وليكم اهلل ور�سوله والذين �آمنوا
الذين يقيمون ال�صالة وي�ؤتون الزكاة وهم راكعون {
فقر�أ ر�سول اهلل  Jعلى �أ�صحابه ثم قال  :من
كنت مواله فعلي مواله ,اللهم وال من وااله وعاد
من عاداه))( .الدر املنثور لل�سيوطي يف تف�سريه
للآية . )105:3
واالمر االخر هل هذا يعني ان لنا احلق يف
االنتقاء وااللتزام مبا تهوى انف�سنا من اقوال
واوامر ر�سول اهلل  التي وجهها للم�سلمني
فنلتزم ببع�ضها ونرتك بع�ضها ؟ فالعاقل اللبيب
يرف�ض هذا النكم انتم القائلون ان حديث الثقلني
هو كتاب اهلل و�سنتي بالرغم من ف�ساده فاذا كان
تن�صيب علي  Aباالمامة من �ضمن �سنة حممد
فهل هذا يعني انه خالف القران والكل اتفقوا ان
حممدا ال ينطق عن الهوى .
واالمر ذاته �أمل حتتجوا دائما بحديث الغار وانها
نزلت بحق ابي بكر بالرغم من انها لي�ست منقبة
اال ان االية مل تذكر �صراحة ا�سمه فاين لكم ان
املق�صود هو ؟ وهذه من تلك اي اية اخلامت .
وعليه فان النبي  تعهد بالن�ص على علي بن
�أبي طالب  Aدون �أن يتعر�ض القر�آن الكرمي
لو �س�ألوك 87

�إىل ا�سمه مل�صلحة ال يعلمها �إ ّال اهلل تعاىل ,ومن
يدري فلعل م�صلحة عدم التعر�ض �إىل ا�سم
الإمام  Aكان �صوناً على القر�آن من �أن يتعر�ض
�إىل التحريف �أو الإنكار من قبل قوم �أنكروا مئات
الأحاديث يف الن�ص على �إمامته  Aوكانوا �شهوداً
يف ذلك ,ولعلهم ينكرون �أن هذا القر�آن مل يكن قد
نزل من قبل اهلل تعاىل مل�صاحلهم ال�سيا�سية التي
دفعتهم �أن ينكروا ما �شاهدوه ,وال حول وال قوة
�إ ّال باهلل العلي العظيم .
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ال�س�ؤال الثامن ع�شر

يف زمن الف�ضائيات هل تعترب ال�شعائر
احل�سينية �صورة غري ح�ضارية عن
الطائفة يف بالد الغرب
اجب

�أو ًال� :إن للغرب معايريه ومناهجه ،ومفاهيمه
عن احلياة ،وله �أي�ضاً قيمه التي ي�ؤمن بها ،ويلزم
نف�سه برعايتها...
ولنا نحن قيمنا ومفاهيمنا ،وديننا ومناهجنا،
فلماذا نلزم �أنف�سنا بالتقيد مبا ير�ضيهم عنا �أو
مبا ي�س ّمى ح�ضرة ح�سب مقايي�سهم؟
وملاذا ال يكون العك�س؟
�أو ملاذا ال نلتزم نحن و�إياهم مبا ير�ضي اهلل تعاىل,
فنعمل على توحيد املناهج ,واملفاهيم ,وحتديد
املثل والقيم ال�صحيحة ،لتكون هي الأ�سا�س يف
التعامل فيما بيننا وبينهم...
�إن �إر�ضاء الغرب عن امل�سلمني �أو عدم اغ�ضابهم
�سوف يكون م�ستحي ً
ال ما دام امل�سلمون متم�سكني
بدينهم وبقيمهم ،قال تعاىل :
} َو َلن َتر�ضَ ى َع َ
نك ال َي ُهو ُد َو َال ال َّن َ�صا َرى َح َّتى َت َّت ِب َع
ِم َّل َت ُهم {(البقرة.)120:
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ثاني ًا� :إن التزامنا بالتخلي عن كل ما يزعج
الغرب �أو مبا ال ي�سمى ح�ضارة عندهم �سوف ينتهي
بنا �إىل التخلي عن �أ�سا�سيات بالغة احل�سا�سية يف
ديننا احلنيف ،ف�إن الغرب مث ً
ال ال يرتاح لقتل
القاتل ،وال لرجم الزاين ،وال لقطع يد ال�سارق،
وال ...وال ...ويرى � ّأن هذه �أمور خالف احل�ضارة
فهل نتخلى عن ذلك كله ،ونغ�ضب اهلل تعاىل لكي
ير�ضى عنا الغربيون �أو غريهم؟!
ثالث ًا� :إنه �إذا كان يف بع�ض املرا�سم العا�شورائية
بع�ض الق�سوة على الذات ,ف�إن لدى الغربيني
الكثري من مظاهر الق�سوة على ال ّذات وعلى
الغري ,من �إن�سان وحيوان ,مما ال ميكن �أن يقبله
وجدان� ,أو يقره �شرع �أو دين ,وهي ق�سوة ال تهدف
�إىل ت�أييد الدين ,ولي�ست من �أجل الإن�سان ,بل هي
ق�سوة من �أجل الدنيا وزبارجها وبهارجها...
وذلك كما حلبات املالكمة ف�إنها ت�شهد على بع�ض
مظاهر هذه الق�سوة البالغة ،وتلك هي �ساحات
م�صارعة الثريان� ,أو حرق الطيور �أو دفنها وهي
ال تزال حية ,ف�ض ً
ال عما يفعله بع�ضهم بنف�سه
يف متثيل �صلب امل�سيح على حد زعمهم ,وكثري
�سواه وما يعر�ض على �شا�شات التلفاز بع�ض ي�سري
منه...
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�إن من يفعل ذلك كله من �أجل الدنيا ،وبدافع
الأنا ،ال يحق له �أن يعرت�ض على بع�ض مظاهر
الق�سوة على الذات ,من �أجل معنى �إن�ساين �سام
ونبيل� ،أو لتج�سيد قيمة �إميانية ,يف نطاق دعوة
النا�س �إليها ،وتربيتهم عليها...
رابع ًا� :إن �أحداً مل يزعم �أن مرا�سم عا�شوراء التي
ي�ستظهر منها البع�ض الق�سوة والعنف مما يجب
القيام به على كل �أحد ،ويف كل زمان ومكان ,ويجب
عر�ضها على �شا�شات التلفاز على الف�ضائيات� ,أو
يف املواقع التي يوجب القيام بها بعث الرعب يف
نفو�س النا�س ،و�صدودهم عن قبول احلق.
بل الذي ي�ؤكد عليه علما�ؤنا ومراجعنا هو �أن �إجراء
هذه املرا�سم لي�س حراماً ،ولكنهم ي�شرتطون
االمتناع عن عر�ضها يف املوا�ضع واملواقع التي
ين�ش�أ عنها وهن يف املذهب� ,أو �إحداث رعب لدى
النا�س ،و�صدود عن احلق...
ولكن ب�شرط �أن يكون الرعب وال�صدود ظاهرة
عامة يف النا�س ,الفتة للنظر� ،أما احلاالت النادرة
�أو ال�شاذة ,فال يلتفت �إليها ,وال يعول عليها...
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ال�س�ؤال التا�سع ع�شر

(ليغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك
وما ت�أخر) من املق�صود ؟
اجب

قال الع ّالمة الطباطبائي يف تف�سريه (امليزان :18
(( :)251املراد بالذنب ـ واهلل اعلم ـ التبعة ال�سيئة
التي لدعوته (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) عند
الكفار وامل�شركني وهو ذنب لهم عليه كما يف قول
علي ذنب ف�أخاف ان يقتلون
مو�سى لربه (( :ولهم َّ
))(ال�شعراء ،)14 :وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه
(�صلى اهلل عليه و�آله) مبكة قبل الهجرة ،وما ت�أخر
من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة ،ومغفرته تعاىل
لذنبه هي �سرته عليه ب�إبطال تبعته ب�إذهاب �شوكتهم
وهدم بنيتهم ،وي�ؤيد ذلك ما يتلوه من قوله:
(( ويتم نعمته عليك  ...وين�صرك اهلل ن�صراً عزيزاً )).
ثم قال الطباطبائي :للمف�سرين يف الآية مذاهب
خمتلفة �أخر:
فمن ذلك� :أن املراد بذنبه (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ما �صدر عنه من املع�صية  ،واملراد مبا تقدم
منه وما ت�أخر ما �صدر عنه قبل النبوة وبعدها،
وقيل :ما �صدر قبل الفتح وما �صدر بعده .وفيه �أنه
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مبني على جواز �صدور املع�صية عن الأنبياء (عليهم
ال�سالم) وهو خالف ما يقطع به الكتاب وال�سنة
والعقل من ع�صمتهم (عليهم ال�سالم) على �أن
�إ�شكال عدم االرتباط بني الفتح واملغفرة على حاله.
ومن ذلك� :أن املراد مبغفرة ما تقدم من ذنبه وما
ت�أخر مغفرة ما وقع من مع�صيته وما مل يقع مبعنى
الوعد مبغفرة ما �سيقع منه �إذا وقع لئال يرد الإ�شكال
ب�أن مغفرة ما مل يتحقق من املع�صية ال معنى له.
وفيه م�ضافاً �إىل ورود ما ورد على �سابقة عليه �أن
مغفرة ما �سيقع من املع�صية قبل وقوعه تالزم ارتفاع
التكاليف عنه (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) عامة،
ويدفعه ن�ص كالمه تعاىل يف �آيات كثرية كقوله
حل ّق فاعبد اللهَّ َ
تعاىل� (( :إ َّنا �أَن َزل َنا �إ َل َ
يك الك َتابَ با َ
خمل�صاً َله الد َ
ّين )) (الزمر ،)2:وقوله�َ (( :أمرت
لأَن �أَكو َن �أَ َّو َل امل�سلم َ
ني )) (الزمر� ،)12:إىل غري
ذلك من الآيات التي ت�أبى ب�سياقها التخ�صي�ص.
على �أن من الذنوب واملعا�صي مثل ال�شرك باهلل
وافرتاء الكذب على اهلل واال�ستهزاء ب�آيات اهلل
والإف�ساد يف الأر�ض وهتك املحارم ،و�إطالق مغفرة
الذنوب ي�شملها وال معنى لأن يبعث اهلل عبداً من
عباده في�أمره �أن يقيم دينه على �ساق وي�صلح به
الأر�ض ف�إذا فتح له ون�صره و�أظهره على ما يريد
يجيز له خمالفة ما �أمره وهدم ما بناه و�إف�ساد ما
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�أ�صلحه مبغفرة كل خمالفة ومع�صية منه والعفو
عن كل ما تقوله وافرتاه على اهلل ،وفعله تبليغ
كقوله ،وقد قال تعاىلَ (( :و َلو َت َق َّو َل َعلَي َنا ب َ
َع�ض
الأَ َقاويل * َ ألَ َخذ َنا منه بال َيمني * ث َّم َل َق َطع َنا منه
الوَت َ
ني )) (احلاقة.)46-44:
ومن ذلك :قول بع�ضهم �إن املراد مبغفرة ما تقدم
من ذنبه مغفرة ما تقدم من ذنب �أبويه �آدم وحواء
(عليهما ال�سالم ) بربكته(�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) واملراد مبغفرة ما ت�أخر منه مغفرة ذنوب
�أمته بدعائه.
وفيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه.
ومن ذلك� :أن الكالم يف معنى التقدير و�إن كان يف
�سياق التحقيق واملعنى :ليغفر لك اهلل قدمي ذنبك
وحديثه لو كان لك ذنب.
وفيه �أنه �أخذ بخالف الظاهر من غري دليل.
ومن ذلك� :أن القول خارج خمرج التعظيم وح�سن
اخلطاب واملعنى :غفر اهلل لك كما يف قوله تعال(( :
َعَفا اللهَّ ع َ
َنك َ
مل �أَ َ
ذنت َلهم )) (التوبة.)43:
وفيه �أن العادة جرت يف هذا النوع من اخلطاب �أن
يورد بلفظ الدعاء كما قيل.
ومن ذلك :ان املراد بالذنب يف حقه (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) ترك الأوىل وهو خمالفة الأوامر
الإر�شادية دون التمرد عن امتثال التكاليف املولوية،
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والأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب
ي�ؤاخذون على ترك ما هو �أوىل كما ي�ؤاخذ غريهم
على املعا�صي املعروفة كما قيل :ح�سنات الأبرار
�سيئات املقربني.
ومن ذلك :ما ارت�ضاه جمع من �أ�صحابنا من �أن
املراد مبغفرة ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر مغفرة ما
تقدم من ذنوب �أمته وما ت�أخر منها ب�شفاعته (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم) وال �ضري يف �إ�ضافة ذنوب �أمته
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) اليه لالت�صال وال�سبب
بينه وبني �أمته .وهذا الوجه والوجه ال�سابق عليه
�سليمان عن عامة الإ�شكاالت لكن �إ�شكال عدم
االرتباط بني الفتح واملغفرة على حاله.
ومن ذلك :ما عن علم الهدى رحمه اهلل �أن الذنب
م�صدر ،وامل�صدر يجوز �إ�ضافته �إىل الفاعل واملفعول
معاً فيكون هنا م�ضافاً �إىل املفعول ،واملراد ما تقدم
من ذنبهم اليك يف منعهم �إياك من مكة و�صدّهم لك
عن امل�سجد احلرام ،ويكون معنى املغفرة على هذا
الإزالة والن�سخ لأحكام �أعدائه من امل�شركني �أي يزيل
اهلل تعاىل ذلك عنك وي�سرت عليك تلك الو�صمة مبا
يفتح لك من مكة فتدخلها فيما بعد.
وهذا الوجه قريب امل�أخذ مما قدمناه من الوجه،
وال ب�أ�س به لو مل يكن فيه بع�ض املخالفة لظاهرة
الآية)).
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ال�س�ؤال الع�شرون

وعلي بابها
حديث انا مدينة العلم ٌّ
اجب

ميكننا �أن نقول ب�أن هذا احلديث ال�شريف الذي
حاول خمالفو �أهل البيت (ب�سبب قوة داللته)
�إخفاءه وطم�سه والق�ضاء عليه بكل الو�سائل
والطرق كي ال ي�صل �إىل امل�سلمني عرب القرون وال
ينت�شر فيف�ضح مبد�أهم ويق�ضي على م�شروعيتهم
املهزوزة �أ�ص ً
ال العارية عن الأدلة بل املخالفة لها.
فنقول وباهلل التوفيق:
حديث ابن عبا�س :وهو من �أقوى �أ�سانيد هذا
احلديث و�صححه بع�ض كبار علماء احلديث
و�أ�ساطينه كاحلاكم ويحيى بن معني وح�سنه
احلافظ ابن حجر واحلافظ العالئي ،و�أعابوا
على من رده وكذبه و�أبطله ،وقال املتقي الهندي
بعد �أن نقل كالم احلافظني العالئي وابن
حجر وحت�سينهما للحديث(( :وقد كنت �أجيب
بهذا اجلواب دهراً �إىل �أن وقفت على ت�صحيح
ابن جرير حلديث علي يف تهذيب الآثار مع
ت�صحيح احلاكم حلديث ابن عبا�س فا�ستخرت
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اهلل وجزمت بارتقاء احلديث من مرتبة احل�سن
�إىل مرتبة ال�صحة واهلل �أعلم� ...إهـ)) الهندي يف
(كنز العمال  ،)148/13بل هو �صحيح على �شرط
البخاري فرجاله كلهم رواة البخاري وم�سلم �إال
حممد بن جعفر الفيدي فهو �شيخ البخاري ومل
يرو له م�سلم.
�أما قول ابن حجر فهو كما نقله املتقي والعالئي
يف نف�س املكان :وقال احلافظ ابن حجر يف ل�سانه:
هذا احلديث له طرق كثرية يف م�ستدرك احلاكم
�أقل �أحوالها ان يكون للحديث �أ�صل فال ينبغي �أن
يطلق القول عليه بالو�ضع.
وقال يف فتوى هذا احلديث� :أخرجه احلاكم يف
امل�ستدرك وقال �إنه �صحيح وخالفه ابن اجلوزي
فذكره يف املو�ضوعات وقال �إنه كذب ،وال�صواب
خالف قولهما معاً و�إن احلديث من ق�سم احل�سن
ال يرتقي �إىل ال�صحة وال ينحط �إىل الكذب ،وبيان
ذلك ي�ستدعي طو ًال ولكن هذا هو املعتمد يف ذلك،
انتهى.
�أما يحيى بن معني فقال كما رواه احلاكم عنه
بان �أبا ال�صلت ثقة ومرة �صدوق ,و�أن حممد بن
جعفر الفيدي الثقة قد رواه عن ابي معاوية عن
الأعم�ش فال خلل يف ال�سند كله.
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�أما ما ذكرته �أنت هنا عن املعلمي من قوله :وهو
حديث معلول بتدلي�س الأعم�ش وخا�صة �إذا روى
عن جماهد ،وتفرد �أبي معاوية باحلديث مع وجود
احلفاظ من طبقته ثم رجوعه عن التحديث به،
ب�أنه دليل على وهن اخلرب(!!!) .فنقول:
�أو ًال :كالم املعلمي يثبت ما قلناه ب�أنه ال طعن
يف بداية ال�سند ـ نعني �أبا ال�صلت ـ خ�صو�صاً مع
متابعة حممد بن جعفر الفيدي له كما ذكرنا
و�أخرجه احلاكم وا�ستدل به ابن معني .فلم يذكر
املعلمي عنه �شيئا.
ثاني ًا :ثم �إن تفرد �أبو معاوية عن الأعم�ش ال
ي�ضر بالرواية �شيئاً مطلقاً ،حيث قال ابن حجر
يف مقدمة (فتح الباري  )438يف كالمه عن �أبي
معاوية �أنه يروي له ال�ستة وقال فيه يحيى بن
معني :كان �أثبت �أ�صحاب الأعم�ش بعد �شعبة
و�سفيان ،وقال �أبو حامت� :أثبت النا�س يف الأعم�ش
�سفيان ثم �أبو معاوية  ......وقال الن�سائي ثقة ،كذا
قال ابن خرا�ش وزاد :يف حديثه عن غري الأعم�ش
ا�ضطراب وكذا قال �أحمد بن حنبل وغريه زاد
�أحمد� :أحاديثه عن ه�شام بن عروة فيها ا�ضطراب
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(قلت :ابن حجر) :مل يحتج به البخاري �إال يف
الأعم�ش...
بل قال �أحمد كما يف (العلل  )378/1قال� :أبو
معاوية ال�ضرير يف غري حديث الأعم�ش م�ضطرب
ال يحفظها حفظاً جيداً  ،بل قال احلافظ ابن
حجر يف (تقريب التهذيب) :ثقة �أحفظ النا�س
حلديث الأعم�ش .قلت :ف�أين هذا الكالم من كالم
املعلمي!!؟ و�أيهما نقدم كالم �أعالم و �أعمدة هذا
العلم �أم املعلمي املت�أخر بل املعا�صر الذي مل ي�أتنا
ب�أي دليل وخالف �أقوال فطاحل املحدثني!!؟
ثالث ًا :ونقول �أي�ضاً� :أما تدلي�س الأعم�ش
فن�ستغرب من تعليلهم رواية ثابتة (مل يطعن
بها املا�ضون كابن معني واحلاكم وغريهما من
احلفاظ من هذه الناحية) مبثل هذه العلة
الواهية ويغم�ضون �أعينهم عن �أقوال العلماء
وروايات املحدثني ف�إنهم لو نظروا (وقد نظروا)
وت�صفحوا �صحيحي البخاري وم�سلم لوجدوا
ما يقارب مائتي رواية �أو �أكرث يعنعن الأعم�ش
فيها كلها �سوى رواية �أو روايتني ي�صرح فيها
بالتحديث ،فهال طرحتم هذه املئات من االحاديث
من البخاري وم�سلم �أو تراجعتم عن القول
ب�صحتها بتمامها حتى نرد مثل هذه الرواية التي
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ت�ضعفونها علينا لأجل هذا العذر املزعوم!؟
فرنجو منكم �أن تت�شجعوا وتختاروا �أحد املواقف
التالية:
�أ� -إما عدم القول ب�صحة البخاري وم�سلم
والتعامل معهما مبثل التعامل مع غريهما من
الكتب وعدم ع�صمتهما!
ب -و�إما االعرتاف والت�صريح ب�أنكم تردون كل
رواية تثبت مذهب �أتباع �أهل البيت ومتتدح �أهل
البيت وتف�ضلهم على غريهم وتنق�ض بنيان
وا�س�س احلكومات!
ج� -أو �أن تكونوا من�صفني وتتعاملوا بنف�س
االعتبارات واملوازين دائماً! فهل ت�ستطيعون فعل
ذلك؟ نحن بالإنتظار!
رابع ًا :كما هو معلوم ف�إن �أحاديث الف�ضائل
ال يت�شدد بها �أ�ص ً
ال بخالف فعلهم مع �أحاديث
احلرام واحلالل فلماذا الت�شدد هنا �إذن!؟ فلو
كان هذا احلديث يف �أحدهم فهل �سيحتاجون �إىل
كل هذه العلل والأ�سباب لريدوا بها هذا احلديث
ال�شريف مع تعدد طرقه الكثرية و�صحة �أو ح�سن
�أكرث �أ�سانيده وكرثة وتعدد خمارجها عما يقارب
الع�شرة من ال�صحابة مع تعدد الطرق عن كل
�صحابي فلو كان هذا احلديث يف ف�ضل غري علي
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الدعي تواتره من دون �أن نحتاج للق�سم على
ذلك.
خام�س ًا� :أما م�س�ألة رجوع �أبي معاوية عن
التحديث به ،فهذا من التدلي�س والتالعب
بااللفاظ الن الرواية تقول ثم كف عنه والفرق
وا�ضح فهو �إما خلوفه من ال�سلطات عند اجلهر
مبثل هذا احلديث ولعله هدد فله مواقف مذكورة
مع هارون الر�شيد ـ ولأبي معاوية يف ذلك �سلف
فقد فعلها عمار بن يا�سر مع عمر بن اخلطاب
يف م�س�ألة التيمم مع كونه ثابتاً يف القر�آن وعمار
يحفظها ويذكر بها عمر نف�سه الذي كان معه ,
ولكن عمر كعادته يف التعامل بالقوة واحلزم قال
لعمار (�إتق اهلل تعاىل يا عمار فقال (عمار)� :إن
�شئت مل �أحدث به) رواه البخاري وم�سلم ,و�إما
ملا قاله العجلي يف (معرفة الثقات  )236/2قال:
(و�سمع من الأعم�ش �ألفي حديث فمر�ض مر�ضة
فن�سي منها �ستمائة حديث) فلعل عدم حتديثه
كان لن�سيانه ب�سبب مر�ضه!
فالكف عن التحديث بحديث ال يلزم منه الرتاجع
عنه وال يدل على �أنه كان كاذباً �أو متوهماً ويحدث
به النا�س خ�صو�صاً مع كونه �أخ�ص و�أف�ضل
�أ�صحاب الأعم�ش بالإتفاق  ,و�إال ل�سقطت عدالته
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بذلك! فت�أمل جيداً.
�ساد�س ًا� :أما رواية علي  Aفقد نقلنا لكم
ت�صحيح الطربي لها يف (تهذيب الآثار) عن
املتقي الهندي ومن ثم ت�صحيح املتقي الهندي
لها وللحديث.
�سابعا :وي�شهد له �أي�ضاً حديث �أخرجه الرتمذي
يف �سننه وقال ح�سن غريب وهو مبعناه!! عن ابن
عبا�س وعلي بلفظ (�أنا دار احلكمة وعلي بابها) !
(فاملدينة �أ�صبحت داراً والعلم �أ�صبح حكمة مع �أن
الباب هو الباب فت�أمل)!!
ثامنا :وي�شهد له �أي�ضاً ثبوت �أحاديث كثرية
�صحيحة بنف�سها واتفق العلماء على ت�صحيحها
تثبت وراثة علي  Aعلم ر�سول اهلل  Jدون
غريه ،مثل:
�أ -روى احلاكم يف م�ستدركه ( )125/3عن علي
 Aقال( :كنت �إذا �س�ألت ر�سول اهلل �Jأعطاين
و�إذا �سكت ابتد�أين) .و�صححه على �شرط ال�شيخني
ووافقه الذهبي.
ب -وروى احلاكم �أي�ضاً عن �أبي �إ�سحق قال� :س�ألت
قثم بن العبا�س كيف ورث علي ر�سول اهلل J
دونكم قال :لأنه كان �أولنا به حلوقاً و�أ�شد به
لزوقاً .و�صححه ووافقه الذهبي.
لو �س�ألوك 103

ج -وروى احلاكم يف ( )126/3ب�سنده �إىل �إ�سماعيل
القا�ضي قال (ذكر له قول قثم هذا) فقال� :إمنا
يرث الوارث بالن�سب �أو بالوالء وال خالف بني
�أهل العلم �إن ابن العم ال يرث مع العم فقد ظهر
بهذا االجماع� :أن علياً ورث العلم من النبي J
دونهم.
د -وقال احلاكم �أي�ضاً ب�سنده �إىل ابن عبا�س:
((كان علي  Aيقول يف حياة ر�سول اهلل :J
(( �أَ َف�إن َم َ
ات َ�أو قت َل ان َقلَبتم َعلَى �أَع َقابكم )) (�آل
عمران) واهلل ال ننقلب على �أعقابنا بعد �إذ هدانا
اهلل واهلل لئن مات �أو قتل لأقاتلن على ما قاتل
عليه حتى �أموت واهلل �إين لأخوه ووليه وابن عمه
ووارث علمه فمن �أحق به مني)).
هـ -وغريها كثري مثل (�أق�ضاكم علي) ومناجاة
النبي له دون غريه ودعاء النبي  Jله بكل ما
يدعو به لنف�سه ومنه طبعاً (( وقل رب زدين علماً
)) وكذلك هذا املعنى وغريها كثري كله يدور يف
هذا املدار.
تا�سع ًا :ونختم بالقول� :أ َّن �أدلة الإمامة والع�صمة
كلها تثبت هذا املعنى و�أن الإمام املع�صوم املن�صو�ص
من اهلل ور�سوله  Jيجب �أن يكون �أف�ضل �أهل
زمانه يف كل �شيء ومنها الأعلمية.
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ال�س�ؤال الواحد والع�شرون

زواج القا�سم
اجب

نود �أن نقدم مقدمة �صغرية يف بدء الكالم؛ وهي �أن
التعامل مع الروايات التاريخية يختلف من حيث
الدقة وال�ضبط عن التعامل مع روايات الأحكام
ملا لهذه الروايات من عالقة بعمل املكلف وتكليفه
بعك�س تلك التي ال يرتتب عليها �أثر عملي غالباً،
�أو ي�س�أل عن اعتقاده بها يوم القيامة ,لذا جتد
الكثري من الت�سامح يف قبول الروايات التاريخية
غري املرتبطة بالعقيدة ,ولكن هذا ال يعني �أنها
مبن�أى عن النقد والتمحي�ص والتحقيق.
ويف مو�ضوع ال�س�ؤال قد وردت رواية يف منتخب
الطريحي من دون �سند يذكر �أن الإمام احل�سني
 Aقد عقد يف يوم العا�شر من حمرم على ابنته من
القا�سم ،ومل تذكر الرواية ا�سم ابنة االمام .A
وفخر الدين الطريحي �صاحب املنتخب تويف يف
القرن احلادي ع�شر الهجري ،فهو من املت�أخرين
ومل يذكر ح�سب الظاهر من �أي كتاب �أخذ �أو من
الذي روى هذا احلديث.
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ولكن بع�ض الف�ضالء وهو الدربندي يف (اك�سري
ال�شهادات) بعد �أن نقل عن بع�ض احلذاق يف فنون
الأخبار والآثار قوله�( :أن تلك احلكاية مل اخلف
فيها ب�أثر معترب) حاول تقوية الظن بح�صولها
ب�أيراد بع�ض امل�ؤيدات التي ال يعدو كونها
ا�ستح�سانات �أن وافقنا عليها.
ولكن عدداً من املحققني املت�أخرين ردوا هذه
احلكاية و�أوردوا على ذلك عدّة مناق�شات
منها ،ان الوقت مل يكن منا�سباً وال كان يت�سع
لذلك ,و�أن �سكينة ابنة االمام  Aكانت زوجة
لعبد اهلل بن احل�سن �أخ القا�سم الذي ا�ست�شهد
قبل اخيه بقليل ،فمتى تزوجها القا�سم ,و�أما
فاطمة الكربى فقد كانت زوجة احل�سن الذي
جرح يف كربالء و�شفي بعد ذلك وقد كان جاء
اىل عمه احل�سني  Aخاطباً فاختار له ابنته
فاطمة النها �أ�شبه بجدتها الزهراء  ،$و�أما
فاطمة ال�صغرى فقد خلفها احل�سني  Aيف
املدينة ملر�ضها ،ح�سب بع�ض الروايات انها بقيت
يف املدينة وانها �ضعيفة.
والبد من اال�شارة هنا اىل انا مل نعرف �أي فاطمة
ق�صدها الدربندي ب�أنها زوجة القا�سم وعن �أي
م�صدر نقل ذلك ,وقد ذكروا اي�ضاً �أن القا�سم مل
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يكن قد بلغ احللم يوم عا�شوراء ,مع خلو املقاتل
املعروفة عن ذكر هذه احلكاية.
هذا ولكن يبقى الإمكان العقلي موجوداً �إذ مل
تقو هذه الأدلة اىل درجة البت بعدم وقوع مثل
هذا الزواج ,خا�صة و�أن املقاتل وروايات واقعة
الطف مل تنقل لنا كل �شاردة وواردة فيها ومل
ت�صل �إلينا بتلك الدقة التي جنزم من خاللها
بقرائن قطعية على عدم الزواج ،فيبقى االحتمال
واالمكان العقلي مبكان  ،فلعله كانت للح�سني
ابنة �أخرى ب�أ�سم فاطمة �أو �سكينة هي التي كانت
م�سماة للقا�سم  ،ولكي هذا يبقى احتما ًال
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ال�س�ؤال الثاين والع�شرون

درة عمر
اجب

نعم ،كانت لعمر بن اخلطاب درة  ،قد �أ�شتهر
بها وا�شتهرت به ف�أ�صبح التالزم بينهما وا�ضحاً
م�شهوراً ال يحتاج �إىل دليل.
وهناك �أ�سئلة مهمة ينبغي �أن تطرح وا�ستفهامات
جمة يجب �أن جتاب منها:
ملاذا �سيا�سة الدرة العمرية ؟ وهل هي �إ�سالمية
؟ وهل �أ�ستعملها ر�سول اهلل � Jأو غري عمر
بهذا ال�شكل امللفت؟ هل تهور عمر يف ا�ستعمالها
و�أ�ستعبد النا�س بها؟ هل �أخاف عمر النا�س بدرته
و�أرهبهم؟ هل �سيبقى الغالة بعمر يدافعون
ويدافعون حتى �أنقطاع ال َن َف�س ويربرون �أخالق
عمر و�إرهابه للنا�س واعتداءه على عباد اهلل يف كل
ا�ستعماالته للدرة؟ هل كان عمر م�صيباً دائماً يف
كل حالة �ضرب بها م�سلماً �أو م�سلمة؟ هل �سنجد
حراً من�صفاً حينما يقر�أ �سرية عمر ينكر وي�ستنكر
هذه ال�سيا�سة من التخويف والإرهاب للرعية
ولل�ضعفاء من الرجال والن�ساء وحتى الأر�ض
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التي مل تن ُج من درة عمر!!
�سرنى مئات احلاالت التي �أ�ستعمل عمر فيها درته
حتى ابنه الذي تكنى ب�أبي عي�سى �ضربه بدرته
وقال له وهل لعي�سى �أب؟!! �أما مع ال�شجعان كعلي
ابن �أبي طالب  Aفلم ي�ستطع عمر ا�ستعمال
درته معه حتى مع خمالفته له كما �سرتى ذلك
فيما نقلناه وكذلك يف احلروب مل تكن لدرة عمر
�أو �سيفه مكان �أو ذكر!!
و�إليك �أيها االخ بع�ض النماذج مما ذكره القوم
عما فعلته درة عمر مع امل�سلمني مع عدم البحث
املو�سع خ�شية الإطالة:
(جممع الزوائد  -الهيثمي  -ج � - 2ص - 222
 /223باب ال�صالة بعد الع�صر) عن عروة بن
الزبري قال خرج عمر على النا�س ف�ضربهم على
ال�سجدتني بعد الع�صر حتى مر بتميم الداري
فقال ال �أدعهما �صليتهما مع من هو خري منك
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه (و�آله) و�سلم فقال عمر
ان النا�س لو كانوا كهيئتك مل �أبال .رواه �أحمد
وهذا لفظه وعروة مل ي�سمع من عمر وقد رواه
الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح يف الكبري
والأو�سط عن عروة قال �أخربين متيم الداري
�أو �أخربت �أن متيما الداري ركع ركعتني بعد نهي
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عمر بن اخلطاب عن ال�صالة بعد الع�صر ف�أتاه
عمر ف�ضربه بالدرة ف�أ�شار �إليه متيم �أن اجل�س
وهو يف �صالته فجل�س عمر حتى فرغ متيم من
�صالته فقال لعمر مل �ضربتني قال لأنك ركعت
هاتني الركعتني وقد نهيت عنهما قال �إين قد
�صليتهما مع من هو خري منك ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه (و�آله) و�سلم فقال عمر انه لي�س بي
�أنتم �أيها الرهط ولكني �أخاف �أن ي�أتي بعدي قوم
ي�صلون ما بني الع�صر �إىل املغرب حتى ميروا
بال�ساعة التي نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
(و�آله) و�سلم �أن ي�صلي فيها حتما و�صلوا ما بني
الظهر والع�صر ،وفيه عبد اهلل بن �صالح قال فيه
عبد امللك بن �شعيب ثقة م�أمون ،و�ضعفه �أحمد
وغريه .وعن زيد بن خالد اجلهني �أنه ر�آه عمر
بن اخلطاب وهو خليفة ركع بعد الع�صر ركعتني
فم�شي �إليه ف�ضربه بالدرة وهو ي�صلي كما هو
فلما ان�صرف قال زيد يا �أمري امل�ؤمنني فواهلل ال
�أدعهما �أبدا بعد �إذ ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
(و�آله) و�سلم ي�صليهما قال فجل�س عمر �إليه وقال
يا زيد بن خالد لوال �أين �أخ�شى �أن يتخذها النا�س
�سلما �إىل ال�صالة حتى الليل مل �أ�ضرب فيهما.
رواه �أحمد والطرباين يف الكبري و�إ�سناده ح�سن.
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_______
جممع الزوائد  -الهيثمي  -ج � - 3ص – 231
 / 232امل�صنّف ـ عبد الرزّاق ـ ج 4ـ �ص 406ـ 407
 /امل�ستدرك ـ احلاكم الني�سابوري ج 3ـ / 310
ال�سنن الكربى ـ البيهقي ج 15ـ �ص  181وعن
قبي�صة بن جابر قال كنت حمرما فر�أيت
ظبيا فرميته ف�أ�صبت خ�ش�شاءه يعنى �أ�صل
قرنه فركب ردعه فوقع يف نف�سي من ذلك
�شيء ف�أتيت عمر بن اخلطاب �أ�س�أله فوجدت
�إىل جنبه رجال �أبي�ض رقيق الوجه ف�إذا هو
عبد الرحمن بن عوف فقال ترى �شاة تكفيه
قال نعم ف�أمرين �أن �أذبح �شاة فلما قمنا من
عنده قال �صاحب يل �إن �أمري امل�ؤمنني مل
يح�سن يفتيك حتى �س�أل الرجل ف�سمع عمر
بع�ض كالم فعاله بالدرة �ضربا ثم �أقبل علي
لي�ضربني فقلت يا �أمري امل�ؤمنني مل �أقل �شيئا
�إمنا هو قاله فرتكني وقال �إن �أردت �أن تقتل
احلرام وتتعدى الفتيا ثم قال �إن يف االن�سان
ع�شرة �أخالق ت�سعة ح�سنة وواحد �سيئ يف�سدها
ذلك ال�سيئ ثم قال �إياك وع�شرة ال�شباب .ويف
رواية فاجتنح �إىل رجل واهلل لكان وجهه قلت.
رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات.
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_______
فتح الباري  -ابن حجر  -ج � - 4ص 193
وروى ابن �أبي �شيبة با�سناد �صحيح عن ابن عمرو
ال�شيباين قال بلغ عمر �أن رجال ي�صوم الدهر
فاتاه فعاله بالدرة وجعل يقول كل يا دهري
_______
فتح الباري  -ابن حجر  -ج � - 5ص 54
حديث عمر يف ق�صته مع ه�شام بن حكيم يف
قراءة �سورة الفرقان وفيه مع انكاره عليه بالقول
�إنكاره عليه بالفعل وذلك على �سبيل االجتهاد
منه ولذلك مل ي�ؤاخذ به و�سي�أتي الكالم عليه
يف ف�ضائل القر�آن (قوله باب �إخراج �أهل املعا�صي
واخل�صوم من البيوت بعد املعرفة) �أي ب�أحوالهم
�أو بعد معرفتهم باحلكم ويكون ذلك على �سبيل
الت�أديب لهم (قوله وقد �أخرج عمر �أخت �أبي بكر
حني ناحت) و�صله ابن �سعد يف الطبقات ب�إ�سناد
�صحيح من طريق الزهري عن �سعيد بن امل�سيب
قال ملا تويف �أبو بكر �أقامت عائ�شة عليه النوح فبلغ
عمر فنهاهن ف�أبني فقال له�شام بن الوليد �أخرج
�إىل بيت �أبي قحافة يعني �أم فروة فعالها بالدرة
�ضربات فتفرق النوائح حني �سمعن بذلك وو�صله
�إ�سحاق بن راهويه يف م�سنده من وجه �آخر عن
الزهري وفيه فجعل يخرجهن امر�أة امر�أة وهو
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ي�ضربهن بالدرة
_______
فتح الباري  -ابن حجر  -ج � - 7ص 50 - 49
عن عمرو بن ميمون �شهدت عمر يوم طعن فما
منعني ان �أكون يف ال�صف الأول اال هيبته وكان
رجال مهيبا وكنت يف ال�صف الذي يليه وكان عمر
ال يكرب حتى ي�ستقبل ال�صف املقدم بوجهه ف�إن
ر�أى رجال متقدما من ال�صف �أو مت�أخرا �ضربه
بالدرة فذلك الذي منعني منه
_______
فتح الباري  -ابن حجر  -ج � - 12ص 117
(قوله ومل يعاقب عمر �صاحب الظبي) ك�أنه
�أ�شار بذلك �إىل ما ذكره مالك منقطعا وو�صله
�سعيد بن من�صور ب�سند �صحيح عن قبي�صة بن
جابر قال خرجنا حجاجا ف�سنح يل ظبي فرميته
بحجر فمات فلما قدمنا مكة �س�ألنا عمر ف�س�أل
عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز فقلت �إن
خليفة امل�سلمني مل يدر ما يقول حتى �س�أل غريه
قال فعالين بالدرة فقال �أتقتل ال�صيد يف احلرم
وت�سفه احلكم قال اهلل تعاىل يحكم به ذوو عدل
منكم وهذا عبد الرحمن بن عوف و�أنا عمر وال
يعار�ض هذا املنفي الذي يف الرتجمة الن عمر
�إمنا عاله بالدرة ملا طعن يف احلكم و�إال لو وجبت
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عليه عقوبة مبجرد الفعل املذكور ملا �أخرها
_______
ال�سنن الكربى  -البيهقي  -ج � - 7ص 334
(�أخربنا) �أبو عبد اهلل احلافظ نا �أبو العبا�س
حممد بن يعقوب نا حممد بن عبيد اهلل املنادى
نا وهب بن جرير نا �شعبة عن �سلمة بن كهبل عن
زيد بن وهب �أن بطاال كان باملدينة فطلق امر�أته
�ألفا فرفع ذلك �إىل عمر بن اخلطاب فقال �إمنا
كنت �ألعب فعاله عمر بالدرة وقال �إن كان ليكفيك
ثالث -
_______
ال�سنن الكربى  -البيهقي  -ج � - 9ص 254
(�أخربنا) �أبو ن�صر بن قتادة �أنب�أ �أبو من�صور
الن�ضروي ثنا �أحمد بن جندة ثنا �سعيد بن من�صور
ثنا �أبو عوانة عن عمر بن �أبي �سلمة عن �أبيه عن
�أبي هريرة قال قدمت البحرين ف�س�ألني �أهل
البحرين عما يقذف البحر من ال�سمك ف�أمرتهم
ب�أكله (فلما قدمت �س�ألت عمر بن اخلطاب عن
ذلك فقال ما �أمرتهم قلت �أمرتهم ب�أكله  -فقال
لو قلت غري ذلك لعلوتك بالدرة ثم قر�أ عمر بن
اخلطاب (�أحل لكم �صيد البحر وطعامه متاعا
لكم) قال �صيده ما ا�صطيد وطعامه ما رمي به -
_______
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جامع بيان العلم وف�ضله  -ابن عبد الرب  -ج - 2
�ص 121
وعن �أبي هريرة �أنه قال لقد حدثتكم ب�أحاديث لو
حدثت بها زمن عمر بن اخلطاب ل�ضربني عمر
بالدرة
_______
�إرواء الغليل  -حممد نا�صر الألباين  -ج � - 6ص
204 - 203
( - 1796قال ابن املنذر  :ثبت " �أن عمر قال لأمة
ر�آها متقنعة  :اك�شفي ر�أ�سك وال تت�شبهي باحلرائر
و�ضربها بالدرة ") �صحيح� .أخرجه ابن �أبي �شيبة
يف " امل�صنف " ( : )1 / 82 / 2حدثنا وكيع ،قال
 :حدثنا �شعبة عن قتادة عن �أن�س قال  " :ر�أى
عمر �أمة لنا مقنعة ،ف�ضربها وقال  :ال تت�شبهي
باحلرائر " .قلت  :وهذا �إ�سناد �صحيح .ثم قال
 :حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن
�أن�س به .قلت  :وهذا �سند �صحيح� ،إن كان الزهري
�سمعه من �أن�س .حدثنا علي بن م�سهر عن املختار
ابن فلفل عن �أن�س بن مالك قال  " :دخلت على
عمر ابن اخلطاب �أمة قد كان يعرفها لبع�ض
املهاجرين �أو ،الأن�صار ،وعليها جلباب متقنعة
به ،ف�س�ألها  :عتقت؟ قالت  :ال  :قال  :فما بال
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اجللباب؟! �ضعيه عن ر�أ�سك� ،إمنا اجللباب على
احلرائر من ن�ساء امل�ؤمنني ،فتلك�أت ،فقام �إليها
بالدرة ،ف�ضرب بها ر�أ�سها حتى �ألقته عن ر�أ�سها ".
قلت  :وهذا �سند �صحيح على �شرط م�سلم .و�أخرج
البيهقي ( )226 / 2عن �صفية بنت �أبي عبيد قالت
 " :خرجت امر�أة خمتمرة متجلببة ،فقال عمر
ر�ضي اهلل عنه  :من هذه املر�أة؟ فقيل  :هذه جارية
لفالن  -رجل من بنيه  -ف�أر�سل �إىل حف�صة فقال
 :ما حملك على �أن تخمري هذه الأمة وجتلببيها
وت�شبهيها باملح�صنات حتى هممت �أن �أقع بها،
ال �أح�سبها �إال من املح�صنات؟! ال ت�شبهوا الإماء
باملح�صنات " .قلت  :رجاله ثقات غري �أحمد بن
عبد احلميد فلم �أجد له ترجمة .ثم روى من
طريق حماد بن �سلمة قالت  :حدثني ثمامة بن
عبد اهلل بن �أن�س عن جده �أن�س بن مالك قال :
" كان �إماء عمر يخدمننا كا�شفات عن �شعورهن،
ت�ضطرب ثديهن " .قلت  :و�إ�سناده جيد رجاله
كلهم ثقات غري �شيخ البيهقي �أبي القا�سم عبد
الرحمن بن عبيد اهلل احلربي وهو �صدوق كما
قال اخلطيب ( )303 / 10وقال البيهقي عقبه :
" والآثار عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف
ذلك �صحيحة ".
_______
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تف�سري ال�سمعاين  -ال�سمعاين  -ج � - 4ص 307
وكان عمر �إذا ر�أى �أمة قد تقنعت وجتلببت عالها
بالدرة ،ويقول � :أتت�شبهني باحلرائر.
_______
�أحكام القر�آن  -ابن العربي  -ج � - 2ص 378
قال القا�سم بن حممد قال ابن عبا�س كان ابن عمر
�إذا �سئل عن �شيء قال ال �آمرك وال �أنهاك فكان ابن
عبا�س يقول واهلل ما بعث اهلل حممدا �إال حملال
وحمرما قال القا�سم ف�سلط على ابن عبا�س رجل
ي�س�أله عن النفل فقال ابن عبا�س الفر�س من
النفل وال�سالح من النفل و�أعاد عليه الرجل فقال
له مثل ذلك حتى �أغ�ضبه فقال ابن عبا�س �أتدرون
ما مثل هذا مثل �صنيع الذي �ضربه عمر بالدرة
حتى �سالت الدماء على عقبيه �أو على رجليه فقال
الرجل �أما �أنت فقد انتقم اهلل منك البن عمر
_______
تف�سري ابن كثري  -ابن كثري  -ج � - 1ص 576
قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قاال :
حدثنا جرير عن �أ�شعث عن ابن �سريين قال  :جاء
رجل �إىل عمر بن اخلطاب ف�س�أله عن �آية فكرهه
ف�ضربه بالدرة ف�س�أله �آخر عن هذه الآية " و�إن امر�أة
خافت من بعلها ن�شوزا �أو �إعرا�ضا " ثم قال عن مثل
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هذا فا�س�ألوا ثم قال هذه املر�أة تكون عند الرجل قد
خال من �سنها فيتزوج املر�أة ال�شابة يلتم�س ولدها
فما ا�صطلحا عليه من �شيء فهو جائز.
_______
تف�سري ابن كثري  -ابن كثري  -ج � - 3ص 298
وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء �أت�ؤثره عن �أحد؟
قال ال ،ثم �أخربين �أن مو�سى بن �أن�س �أخربه �أن
�سريين �س�أل �أن�سا املكاتبة وكان كثري املال ف�أبى
فانطلق �إىل عمر فقال  :كاتبه ف�أبى ف�ضربه
بالدرة ويتلو عمر " فكاتبوهم �إن علمتم فيهم
خريا " فكاتبه هكذا ذكره البخاري معلقا.
_______
تف�سري ابن كثري  -ابن كثري  -ج � - 3ص 337
وقد كره بع�ض ال�سلف امل�شي بت�ضعف وت�صنع حتى
روي عن عمر �أنه ر�أى �شابا مي�شي رويدا فقال ما
بالك �أ�أنت مري�ض؟ قال ال يا خليفة امل�سلمني
فعاله بالدرة و�أمره �أن مي�شي رويدا فقال ما
بالك �أ�أنت مري�ض؟ قال ال يا خليفة امل�سلمني
فعاله بالدرة و�أمره �أن مي�شي بقوة.
_______
تف�سري ابن كثري  -ابن كثري  -ج � - 3ص 457
وقال ابن �إدري�س عن هارون بن �أبي عي�سى عن
لو �س�ألوك 119

�سليم بن حنظلة قال  :بينا نحن حول �أبي �إذ عاله
عمر بن اخلطاب بالدرة وقال � :إنها مذلة للتابع
وفتنة للمتبوع.
_______
الدر املنثور  -جالل الدين ال�سيوطي  -ج � - 6ص 317
و�أخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن يزيد
�أن رجال �س�أل عمر عن قوله و�أبا فلما ر�آهم يقولون
�أقبل عليهم بالدرة * و�أخرج عبد بن حميد وابن
الأنباري يف امل�صاحف عن �أن�س قال قر�أ عمر
وفاكهة و�أبا فقال هذه الفاكة قد عرفناها فما
الأب ثم قال نهينا عن التكلف
_______
تاريخ القر�آن الكرمي  -حممد طاهر الكردي � -ص 136
(ومن اللطائف) املنا�سبة لهذا املقام  :ما يروى
عن عمر بن اخلطاب �أنه لقي �أعرابيا ف�س�أله هل
حت�سن القراءة قال نعم فقال اقر�أ ب�أم القر�آن
فقال الأعرابي واهلل ما �أح�سن البنات فكيف االم
ف�ضربه عمر بالدرة (بك�سر الدال وت�شديد الراء
هي ال�سوط) و�أ�سلمه �إىل الكتاب ليتعلم فمكث
فيه حينا ثم هرب
_______
تاريخ مدينة دم�شق  -ابن ع�ساكر  -ج � - 30ص
343 - 342
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عن عبد الرحمن بن �أبي ليلى قال وفد نا�س من
�أهل الكوفة ونا�س من �أهل الب�صرة �إىل عمر بن
اخلطاب قال فلما نزلوا املدينة حتدث القوم
بينهم �إىل �أن ذكروا �أبا بكر وعمر قال فف�ضل
بع�ض القوم �أبا بكر على عمر وف�ضل بع�ض القوم
عمر على �أبي بكر وكان اجلارود بن املعلجى ممن
ف�ضل �أبا بكر على عمر فجاء ومعه درته وما يف
وجهه رابحة ف�أقبل على الذين ف�ضلوه على �أبي
بكر فجعل ي�ضربهم بالدرة حتى ما يبقى �أحدهم
�إال برجله فقال له اجلارود �أفق �أفق يا �أمري
امل�ؤمنني ف�إن اهلل مل يكن لريانا �أن نف�ضلك على
�أبي بكر �أبو بكر �أف�ضل منك يف كذا و�أف�ضل منك
يف كذا ف�سرى عن عمر ثم ان�صرف فلما كان من
الع�شاء �صعد املنرب فحمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال
�أال �إن �أف�ضل هذه الأمة بعد نبيها �أبو بكر من قال
غري ذلك بعد مقامي هذا فهو مفرتي عليه ما
على املفرتي.
_______
الإ�صابة  -ابن حجر  -ج � - 2ص 416
ويف املوط�أ من طريق �سعيد بن امل�سيب وغريه �أن
طليحة الثقفية كانت حتت ر�شيد الثقفي فطلقها
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فنكحت يف عدتها فخفقها عمر �ضربا بالدرة
_______
تاريخ الطربي  -الطربي  -ج � - 3ص 280
حدثني احلارث قال حدثنا ابن �سعد قال �أخربنا
حممد بن م�صعب القرق�ساين قال حدثنا �أبو بكر
بن عبد اهلل بن �أبي مرمي عن را�شد بن �سعد �أن
عمر بن اخلطاب �أتى مبال فجعل يق�سمه بني
النا�س فازدحموا عليه ف�أقبل �سعد بن �أبي وقا�ص
يزاحم النا�س حتى خل�ص �إليه فعاله عمر بالدرة
وقال �إنك �أقبلت ال تهاب �سلطان اهلل يف الأر�ض
ف�أحببت �أن �أعلمك �أن �سلطان اهلل لن يهابك
_______
تاريخ الإ�سالم  -الذهبي  -ج � - 3ص 616
وعن �سهيل بن مالك ،عن �أبيه� ،أن متيما ا�ست�أذن
عمر يف الق�ص�ص ف�أذن له ،ثم مر عليه بعد ف�ضربه
بالدرة ،ثم قال له  :بكرة وع�شية
_______
البداية والنهاية  -ابن كثري  -ج � - 8ص 134
وقال عمرو بن يحيى بن �سعيد الأموي ،عن جده.
قال  :دخل معاوية على عمر وعليه حلة خ�ضراء،
فنظر �إليها ال�صحابة ،فلما ر�أى ذلك عمر وثب
�إليه بالدرة فجعل ي�ضربه بها ،وجعل معاوية
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يقول  :يا �أمري امل�ؤمنني اهلل اهلل يف ،فرجع عمر
�إىل جمل�سه فقال له القوم  :مل �ضربته يا �أمري
امل�ؤمنني؟ وما يف قومك مثله؟ فقال  :واهلل ما
ر�أيت �إال خريا ،وما بلغني �إال خري ،ولو بلغني غري
ذلك لكان مني �إليه غري ما ر�أيتم ،ولكن ر�أيته -
و�أ�شار بيده  -ف�أحببت �أن �أ�ضع منه ما �شمخ.

لو �س�ألوك 123

 124لو �س�ألوك

ال�س�ؤال الثالث والع�شرون

احل�سني ي�ضع يده بيد يزيد!
اجب

هنالك من يدعي ان االمام احل�سني  Aعر�ض
على القوم ان ي�ضع يده بيد يزيد ملا راى اجليو�ش
قد اقبلت عليه فاهابها وقد مت عر�ض الن�صو�ص
التي بهذا اخل�صو�ص ب�شكل خمل و �أما ما
�أورده الطربي يف تاريخه يف �أحداث �سنة  61ج4
�ص:311
"عن ح�سان فائد بن بكر العب�سي قال �أ�شهد �أن
كتاب عمر بن �سعد جاء �إىل عبيد اهلل بن زياد
و�أنا عنده ف�إذا فيه ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أما بعد ف�إين حيث نزلت باحل�سني بعثت �إليه
ر�سويل ف�س�ألته عما �أقدمه وماذا يطلب وي�س�أل
فقال كتب �إيل �أهل هذه البالد و�أتتني ر�سلهم
ف�س�ألوين القدوم ففعلت ف�أما �إذ كرهوين فبدا
لهم غري ما �أتتني به ر�سلهم ف�أنا من�صرف عنهم
فلما قرئ الكتاب على ابن زياد قال :الآن �إذ علقت
خمالبنا به يرجو النجاة الت حني منا�ص.
وروى الطربي ج� 4ص" :313قال �أبو خمنف و�أما
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ما حدثنا به املجالد بن �سعيد وال�صقعب بن
زهري الأزدي وغريهما من املحدثني قالوا �إنه
قال اختاروا مني خ�صاال ثالثا �إما �أن �أرجع �إىل
املكان الذي �أقبلت منه و�إما �أن �أ�ضع يدي يف يد
يزيد بن معاوية فريى فيما بيني وبينه ر�أيه و�إما
�أن ت�سريوين �إىل �أي ثغر من ثغور امل�سلمني �شئتم
ف�أكون رجال من �أهله يل ما لهم وعلي ما عليهم
قال �أبو خمنف ف�أما عبد الرحمن بن جندب
فحدثني عن عقبة بن �سمعان قال �صحبت ح�سينا
فخرجت معه من املدينة �إىل مكة ومن مكة �إىل
العراق ومل �أفارقه حتى قتل ولي�س من خماطبته
النا�س كلمة باملدينة وال مبكة وال يف الطريق وال
يف العراق وال يف ع�سكر �إىل يوم مقتله �إال وقد
�سمعتها �أال واهلل ما �أعطاهم ما يتذاكر النا�س وما
يزعمون من �أن ي�ضع يده يف يد يزيد بن معاوية
وال �أن ي�سريوه �إىل ثغر من ثغور امل�سلمني ولكنه
قال دعوين فلأذهب يف هذه الأر�ض العري�ضة
حتى ننظر ما ي�صري من �أمر النا�س".
فالطربي يروي الرواية التي تتحدث عن
اخليارات الثالثة ,ثم يروي عن عقبة بن �سمعان
 الذي عا�صر الأحداث � -إنكارا وا�ضحا ملا ذكريف الرواية ال�سابقة �أي ما تبناه كاتب املن�شور
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وعر�ضه ب�شكل خمل هذا بالإ�ضافة �إىل �شخ�صية
احل�سني  Aوتربيته وما ورثه من �أبيه  Aال
تتنا�سب مع مثل هذا املوقف الذي يردي �أن ي�صوره
الكاتب ,وك�أن احل�سني  Aقد ندم على خروجه
�أو خاف هذه اجلموع ,كيف و�شجاعته وا�ضحة يف
�صفحات التاريخ ,وهو الذي ب�شره ر�سول اهلل J
بهذا املوقف الإمياين العظيم ,وقد قر�أت ر�سالة
عمرة بنت عبد الرحمن قبل فقرات ورد احل�سني
Aعليها.
ولعل احلجة الأبلغ على الكاتب املحرف,الذي
ذكرناه يف �صفحة ( )59ما رواه �إمامه ابن كثري يف
(البداية والنهاية) ج � 8ص ,190قال" :ولكن طلب
منهم �أحد �أمرين �إما �أن يرجع من حيث جاء ,و�إما
�أن يدعوه يذهب يف الأر�ض العري�ضة حتى ينظر
ما ي�صري �أمر النا�س �إليه" وكذلك نقل ابن الأثري
يف ( الكامل) ج� 3ص.165
بل �إن ابن اجلوزي ينقل عك�س هذا الدعاء يف
تاريخه ( املنتظم ) ,حيث ينقل رف�ض احل�سني
� Aأن ي�ضع يده بيد يزيد وذلك يف ج� 4ص,155
قال":فنادى  -احل�سني  - Aيا �شبث بن ربعي يا
قي�س بن الأ�شعث يا حجار �أمل تكتبوا �إيل قالوا مل
نفعل فقال ف�إذا كرهتموين دعوين ان�صرف عنكم
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فقال له قي�س �أوال تنزل على حكم ابن عمك � -أي
يزيد  -ف�إنه لن ي�صل �إليك منهم مكروه فقال ال
واهلل ال �أعطيهم بيدي �إعطاء الذليل " .ورواه
�أي�ضا ابن كثري يف تاريخه ج� 8ص.194
وي�ؤكد ذلك ما نقله الذهبي يف تاريخ الإ�سالم
اجلزء املتعلق ب�أحداث �سنة ( )80-61من الهجرة
�ص 12قول احل�سني �":Aأال ترون �إىل احلق
ال يعمل به و�إىل الباطل ال يتناهى عنه لريغب
امل�ؤمن يف لقاء اهلل ,و�إين ال �أرى املوت �إال �سعادة
واحلياة مع الظاملني �إال برما" ,وهذه هي احلقيقة
التي تتنا�سب مع �شخ�صية �سبط النبي �صلى اهلل
عليه و�آله وابن علي  ,Aالذي تربى حتت بارقة
ذو الفقار ,ال ما ا�ستنتجه الكاتب ليقلل من �ش�أن
موقف احل�سني  Aويرفع من قيمة يزيد حفيد
�آكلة الأكباد.
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ال�س�ؤال الرابع والع�شرون

ملاذا مل يطلق النبي بع�ض زوجاته ؟
اجب

املق�صود من عبارة بع�ض زوجاته وا�ضحة الداللة
ولكننا نريد ان نبحث وجنيب عن ا�صل املو�ضوع
اال وهو ملاذا ال يطلق النبي من ثبت لديه انها
احدثت امورا ال تليق مبقام النبوة  ،بل حتى
التجاوز على معتقدات اال�سالم .
ان التقدي�س الذي متنحه بع�ض املذاهب لزوجات
النبي او البع�ض منهن فيه مغاالة بل وحتى
تهوكات خارج نطاق ال�شرع واملالوف ولي�س كل من
كان مبعية نبي مقد�سا فااليات الكرمية التي دلت
على ان بع�ض ن�ساء االنبياء عا�صيات وا�ستحقن
العذاب ترد على كل من مينح القد�سية لكل من
حتظى مبقام الزوجية لالنبياء .
االنبياء عليهم وعلى نبينا اف�ضل ال�صالة وال�سالم
لي�سوا ممن يقدمون على االعمال املكروهة او
البغي�ضة مهما كانت بالرغم من م�شروعيتها ال
�سيما تلك التي تخ�ص عائلته فالطالق ابغ�ض
احلالل اي انه عمل بغي�ض  ،ولعل احلديث عن
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زوجتي نبيي اهلل لوط ونوح عليهما ال�سالم
يف االية الكرمية " } �ضَ َر َب اللهَّ ُ َمث اًَل ِّل َّلذِ َين َك َف ُروا
ِا ْم َر�أَ َة ُن ٍوح َو ِا ْم َر َ�أ َة ُل ٍ
وط َكانَ َتا حَ ْت َت َع ْب َد ْي ِن م ِْن عِ َبا ِدنَا
َ�ص حِ َ
ال نْ ِي ف ََخانَ َتا ُه َما َف َل ْم ُي ْغ ِن َيا َع ْن ُه َما م َِن اللهَّ ِ �شَ ْي ًئا َوق َ
ِيل
الداخِ ِل َني {التحرمي " 10/فانهن
ا ْدخُ لاَ ال َّنا َر َم َع َّ
دخلتا النار بالرغم من انهن زوجتان لنبيي اهلل
نوح ولوط عليهما ال�سالم  ،فزوجة النبي لوط
عليه ال�سالم التي كانت من الغابرين فبالرغم
من ايذائها لزوجها مل يفكر بتطليقها وااليات
الكرمية وا�ضحة يف اظهار دورها يف تاليب القوم
على �ضيوف زوجها فكان عذابها من اهلل عز
وجل ولي�س من زوجها  ،فهل يحق لنا ان ن�سال
النبي لوط ملاذا مل تطلق زوجتك وانت اعلم
مبكائدها ؟واالمر ذاته ينطبق على نبي اهلل نوح
عليه ال�سالم وزوجته ،بل حتى ان بني العوائل
الب�سيطة التي حتدث م�شاكل بني الزوج والزوجة
ال يحق للغري ابداء الن�صح للزوج ب�ضرورة تطليق
زوجته  ،فكيف بالنبي املع�صوم فانه ادرى بامور
عائلته والتي هي من اخت�صا�صه لوحده وال يحق
لنا االطالع على خ�صو�صياته العائلية .
االمر االخر ان ردود االفعال التي تعقب الطالق
لو ح�صل قد تكون ا�شد وقعة مما لو بقيت على
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ذمة النبي فان ما ظهر من قول او ت�صرف �سلبي
قد يكون بع�ضه ولي�س كله وذلك لزوجيتها من
ر�سول اهلل فكيف اذا قطعت هذه العالقة ؟ وكيف
يكون رد فعل ع�شريتها ؟ وماذا �سيكون على ال�سن
امل�سلمني من حديث قادح ؟ ،هذا ا�ضافة اىل ان
االية الكرمية التي حرمت على امل�سلمني الزواج
من زوجات الر�سول "ال َّن ِب ُّي �أَ ْولىَ ِبالمْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني
اج ُه �أُ َّمهَا ُت ُه ْم " جعل م�سالة
مِ نْ �أَن ُف�سِ ِه ْم َو�أَ ْز َو ُ
طالقهن فيه نوع من الظلم لهن من النبي لو
طلقها وانبيا�ؤنا مع�صومون وال ي�صدر منهم
هكذا ت�صرف.
واما االية الكرمية التي تتحدث عن اذية عائ�شة
وحف�صة لر�سول اهلل  Jفهي �صريحة ووا�ضحة
بل حتى ان ابن عبا�س �سال اخلليفة الثاين عن
من هن اللواتي نزلت فيهن االية الكرمية "
} �إِن َت ُتو َبا �إِ ىَل اللهَّ ِ َفق َْد َ�صغ َْت ُق ُلو ُب ُك َما َو�إِن َت َظا َه َرا َع َل ْي ِه
َف�إِنَّ اللهَّ َ ُه َو َم ْولاَ ُه َوجِ رْب ُ
ِيل َو َ�صال ُِح ا مْلُ�ؤْ ِم ِن َني َوا مْلَلاَ ئ َِك ُة َب ْع َد
َذل َِك َظ ِه ٌري {التحرمي " 4/فاجابه اخلليفة الثاين
واعجبا عليك يا ابن عبا�س انهن عائ�شة وحف�صة
الرواية يف �صحيح البخاري.
فاذا كان اهلل عز وجل ي�شري يف كلماته اىل اذيتهما
لر�سول اهلل ويحذرهن ب�ضرورة التوبة والتوبة
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يعني الركون اىل التقوى وترك املع�صية التي
ارتكبوها  ،وبالرغم من ذلك جند يف االية الكرمية
حتذيرا ولي�س طالقا ا�ضف اىل ذلك ان ال�شطر
الثاين من االية الكرمية "} َع َ�سى َر ُّب ُه �إِن َط َّلق َُك َّن
�أَن ُي ْبدِ َل ُه �أَ ْز َو ًاجا َخيرًْا ِّم ُنك َّن ُم ْ�س ِل َم ٍات ُّم�ؤْ ِم َن ٍات قَا ِن َت ٍات
َتا ِئ َب ٍات َعاب َِد ٍات َ�سائ َِح ٍات َث ِّي َب ٍات َو�أَ ْب َكارًا {التحرمي"5/
هذا يدل على وجود ن�ساء اف�ضل منهن يف االميان
والقنوت والعبادة بدليل التحذير من اال�ستبدال
واال ال يعقل ان اهلل عز وجل يخلق ن�ساء بتلك
ال�صفات حال االمر باال�ستبدال اي الطالق .
اخر كلمة يف االية فيها ا�شارة وا�ضحة اىل زوجته
عائ�شة النها تعترب الباكر الوحيدة من بني
زوجات النبي وهذا ما يدعيه اتباعها باعتبار هذه
منقبة  ،فالكلمة وابكارا اي ان هنالك ن�ساء على
درجة عالية من االميان هن االف�ضل من الزوجة
الباكرة الوحيدة !!
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