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بف�صل من اهلل ومنه وبركات �صيد ال�صهداء االمام
احل�صني عليه ال�صلم وفقنا يف ا�صدار اجلزء الرابع من
ا�صدار لو �صالوك وجاء ذلك بعد الطلب املتزايد من قبل
القارئ الكرمي ال�صدار هذا اجلزء  ,وقد قمنا باختيار
جمموعة من اال�صئلة التي تخ�س املذهب والتي اغلبها
من موقع مركز االبحاث العقائدية وقمنا بتحريرها
واخراجها ب�صكل ب�صيط ي�صتطيع القارئ الب�صيط فهم
االجابة
ونحن يف نف�س الوقت ندعوكم الر�صال ما يختلج يف
�صدوركم من ا�صئلة تخ�س املذهب بغية االجابة عليها
ووعيها جيدا حتى جتيبون عليها اذا ما اعرت�صكم
عار�س بخ�صو�صها  ,وللعلم نحن نعتمد يف االجابة على
م�صادر اجلمهور خ�صو�صا يف املوا�صيع اخللفية
ومن اهلل التوفيق
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ال�صوؤال االول

اآبا ُء النبي مل ي�صجدوا ل�صنم
اجب

ولد النبي (�صلى اهلل عليه واآله) وترعرع يف
عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع ب�صمو االخلق
وعلو املنزلة  ,فاإميان جده عبد املطلب نلم�صه من
كلمه ودعائه عند هجوم اأبرهة احلب�صي لهدم
الكعبة اإذ مل يلتج اىل االأ�صنام بل توكل على
اهلل حلماية الكعبة( .ال�صرية النبوية,62-143 :
الكامل يف تاريخ  .)1260بل ميكن اأن نقول باأن
عبد املطلب كان عارفاً ب�صاأن النبي (�صلى اهلل
عليه واآله) وم�صتقبله املرتبط بال�صماء من خلل
االأخبار التي اأكدت ذلك .وجت ّلت اهتماماته به
يف اال�صت�صقاء بالنبي (�صلى اهلل عليه واآله) وهو
ر�صيع ,وما ذلك اإال ملا كان يعلمه من مكانته عند
اهلل املنعم الرزاق (ال�صرية احللبية ,1182 :امللل
والنحل لل�صهر�صتاين . )2248 :وال�صاهد االآخر,
هو حتذيره الأم اأمين من الغفلة عنه عندما كان
�صغرياً (�صرية زيني دحلل بهام�س ال�صرية
احللبية 164 :وراجع تاريخ اليعقوبي.)210 :
لو �س�ألوك 9

وكذلك حال عمه �أبي طالب الذي ا�ستمر يف رعاية
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) ودعمه لأجل تبليغ
الر�سالة وال�صدع بها حتى �آخر حلظات عمره
املبارك متحم ً
ال يف ذلك �أذى قري�ش وقطيعتهم
وح�صارهم له يف ال�شعب .ونلم�س لهذا يف ما روي
عن �أبي طالب (عليه ال�سالم) عدة مواقف ترتبط
بحر�صه على �سالمة حياة النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله)( ,ال�سرية النبوية ,1979:تاريخ ابن ع�ساكر:
 ,169جممع البيان ,737 :م�ستدرك احلاكم,2623:
الطبقات الكربى ,1168:ال�سرية احللبية,1189 :
�أ�صول الكايف ,1448:الغدير.)7345:
و�أما والدا النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) ،فالروايات
دالة على نبذهما لل�شرك والأوثان ،ويكفي دلي ً
ال
قول الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله)( :مل �أزل �أنقل
من �أ�صالب الطاهرين اىل �أرحام الطاهرات)
(�سرية زيني دحالن بهام�ش ال�سرية احللبية,158:
وراجع �أوائل املقالت لل�شيخ املفيد ,)13,12:وفيه
�إيعاز اىل طهارة �آبائه و�أمهاته من كل دن�س
و�شرك .وذهب بع�ض �أهل ال�سنة �إىل �إميان والديه
(�صلى اهلل عليه و�آله) و�أجداده  ،وا�ستدلوا عليه
بالكتاب وال�سنة  ،منهم ال�سيوطي قال يف كتاب
(م�سالك احلنفاء  : )17 :امل�سلك الثاين� ،أنهما �أي
 10لو �س�ألوك

عبد اهلل و�آمنة مل يثبت عنهما �شرك  ،بل كانا على
احلنيفية دين جدهما �إبراهيم على نبينا وعليه
ال�صالة وال�سالم كما كان على ذلك طائفة من
العرب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل
وغريهما  .وهذا امل�سلك ذهبت �إليه طائفة منهم
فخر الدين الرازي فقال يف كتابه (�أ�سرار التنزيل)
ما ن�صه  :قيل � :إن �آزر مل يكن والد �إبراهيم بل
كان عمه واحتجوا عليه بوجوه  :منها �أن �آباء
الأنبياء ما كانوا كفارا  ،ويدل عليه وجوه  :منها
قوله تعاىل (( :الذي يراك حني تقوم * وتقلبك
يف ال�ساجدين )) قيل :معناه �أنه كان ينقل نوره
من �ساجد �إىل �ساجد .
وبهذا التقدير الآية دالة على �أن جميع �آباء حممد
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) كانوا م�سلمني ،
وحينئذ يجب القطع ب�أن والد �إبراهيم ما كان
من الكافرين � ،إمنا ذاك عمه � ،أق�صى ما يف الباب
�أن يحمل قوله تعاىل (( :وتقلبك يف ال�ساجدين
)) على وجوه �أخر  ،و�إذا وردت الروايات بالكل وال
منافاة بينهما وجب حمل الآية على الكل  ،ومتى
�صح ذلك ثبت �أن والد �إبراهيم ما كان من عبدة
الأوثان .
ثم قال  :ومما يدل على �أن �آباء حممد (�صلى اهلل
لو �س�ألوك 11

عليه و�آله) ما كانوا م�شركني قوله (عليه ال�سالم)
 ( :مل �أزل �أنقل من �أ�صالب الطاهرين �إىل �أرحام
الطاهرات ) وقال تعاىل � (( :إمنا امل�شركون جن�س
)) فوجب �أن ال يكون �أحد من �أجداده م�شركا .
هذا كالم فخر الدين الرازي بحروفه  ،وناهيك
به �إمامته وجاللته  ،ف�إنه �إمام �أهل ال�سنة يف زمانه
 ،والقائم بالرد على الفرق املبتدعة يف وقته .
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ال�صوؤال الثاين

هل اأُ ِّم َر اأ�صام ُة بن زيد
على كبار ال�صحابة ؟
اجب

اإن اال�صلم دين احلقيقة واملعاملة مع الواقع العملي
 ,وعليه فالكفاءات ال حت�صب بال�صن والوجاهات التي
كانت عليها قري�س يف اجلاهلية  ,فالكفاءة اإذا كانت يف
�صاب فهو املقدم .
ولهذا مل يعر اال�صلم اية اهمية للعمر يف تقييم كفاءة
االن�صان وهذا بالتايل يبطل ا�صحاب نظرية ان االإمام
عليا عليه ال�صلم �صغري ال�صن ال ي�صتحق اخللفة
 ,ومن اف�صل الرباهني على خطاأ راأيهم هذا وانهم
يخفون ما اليقولون جاء تكليف النبي حممد �صلى
اهلل عليه واله الأ�صامة بن زيد على كبار ال�صحابة ,
فتبطل نظرية اأبي بكر عندما �صئل باأن اخلليفة احلق
هو علي(عليه ال�صلم)؟ فاأجابهم باأنه اأكرب منه �صنا
!!
ففي م�صاألة جي�س اأ�صامة  ,وتاأمريه على كبار ال�صحابة
 ,وا�صتثناء النبي (�صلى اهلل عليه واآله) اأمري املوؤمنني
(عليه ال�صلم) للبقاء معه  ,ولعنه من تخلف عن
جي�س اأ�صامة ,يف كل هذه درو�س وعرب ملن اعترب ,
لو �س�ألوك 15

بالأخ�ص يف م�س�ألة الإمامة .
يقول ابن حجر يف فتح الباري ج :116 – 115 / 8
ف�أ�صبح يوم اخلمي�س فعقد لأ�سامة فقال �أغ ُز يف
�سبيل اهلل و�سر �إىل مو�ضع مقتل �أبيك فقد وليتك
هذا اجلي�ش فذكر الق�صة وفيها مل يبق �أحد من
املهاجرين الأولني �إال انتدب يف تلك الغزوة منهم �أبو
بكر وعمر وملا جهزه �أبو بكر بعد �أن ا�ستخلف �س�أله �أبو
بكر �أن ي�أذن لعمر بالإقامة ف�أذن ذكر ذلك كله ابن
اجلوزي يف املنتظم جازما به وذكر الواقدي و�أخرجه
ابن ع�ساكر من طريقه مع �أبي بكر وعمر �أبا عبيدة
و�سعدا و�سعيدا و�سلمة بن �أ�سلم وقتادة بن النعمان
والذي با�شر القول ممن ن�سب �إليهم الطعن يف �إمارته
عيا�ش بن �أبي ربيعة وعند الواقدي �أي�ضا �أن عدة ذلك
اجلي�ش كانت ثالثة �آالف فيهم �سبعمائة من قري�ش
وفيه عن �أبي هريرة كانت عدة اجلي�ش �سبعمائة.
يف البدء البد من �إثبات �أن �أبا بكر وعمر كانا يف جي�ش
�أ�سامة ودح�ض اخلالف يف هذا اجلانب �إن وجد ،ويف
هذا املعنى نقول �إن وجودهما يف جي�ش �أ�سامة ت�ؤكده
م�صادر �سنية كثرية ومهمة ،كالذهبي يف تاريخ الإ�سالم
 ،714 :2وابن �سعد يف الطبقات الكربى  ،190 :2وابن
حجر يف فتح الباري  ،115 :8وبرهان الدين احللبي
ال�شافعي يف ال�سرية احللبية  ،227 :3وغريها.
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�أما امل�صادر ال�سنية التي �ص ّرحت بتخلف �أبي بكر عن
جي�ش �أ�سامة ،فقد ذكر �أحمد بن زيني دحالن ـ وهو
مفتي ال�شافعية ،يف مكة املكرمة ـ يف كتاب ال�سرية
النبوية (( :145 :2فال منافاة بني ما روي �أن �أبا بكر
كان من ذلك اجلي�ش ،ومن روى �أ ّنه تخلف ،لأ ّنه كان
من اجلي�ش �أو ًال ،ثم تخ ّلف ملا ا�ستثناه (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) و�أمره بال�صالة بالنا�س))( .انتهى).
�إال �أن ق�ضية ال�صالة ،املدّعاة هذه تعار�ضها رواية
الطربي التي تقول �إن النبي (�صلى اهلل عليه و�آله)
تويف و�أن �أبا بكر كان بال�سنح عند زوجته ،و�إن عمر
كان حا�ضراً حني وفاته (�صلى اهلل عليه و�آله) و�أخذ
يخطب بالنا�س ،ويقول� :إن رجا ًال من املنافقني
يزعمون �إن ر�سول اهلل تويف و�إن ر�سول اهلل ما مات
ولكنه ذهب �إىل ربه كما ذهب مو�سى بن عمران
فغاب عن قومه �أربعني ليلة ثم رجع بعد �أن قيل
قد مات ،واهلل لريجعن ر�سول اهلل فليقطعن �أيدي
رجال و�أرجلهم يزعمون �أ َّن ر�سول اهلل مات ،ويف هذه
الأثناء �أقبل �أبو بكر من منزله بال�سنح حتى نزل على
باب امل�سجد حينما بلغه اخلرب وعمر يكلم النا�س..
(انظر :تاريخ الطربي  ،442 :2و�أنظر �أي�ضاً �صحيح
البخاري  89 :3و�سنن البيهقي .)406 :3
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ال�صوؤال الثالث

الكذاب ام التواب ؟
جعف ٌر
ُ
اجب

جعفر الكذاب هو ابن االإمام علي الهادي ( عليه
ال�صلم )  ,و اإمنا ُ�صمي بالكذاب الإدعائه االإمامة
كذباً و اإفرتا ًء  ,و قد كان االأئمة ( عليهم ال�صلم
) اأخربوا بذلك قبل والدته  .وحينما ولد جعفر
فرح اأهل الدار بوالدته  ,ومل يروا اأثراً لل�صرور
على اأبي احل�صن الهادي عليه ال�صلم  ,فقيل له
يف ذلك  ,فقال  « :يهون عليك اأمره  ,فاإ ّنه �صي�ص ّل
خلقاً كثرياً » (الغيبة  /لل�صيخ الطو�صي / 226 :
.)193
وقد حتقق ما قاله اأهل البيت عن فتنته و�صللته
 ,حيث كانت له بعد �صهادة اأخيه االإمام الع�صكري
عليه ال�صلم ثلثة اأدوار �صيئة :
 1ـ ادعاء االإمامة بعد اأخيه احل�صن عليه ال�صلم
كذباً وزوراً  ,وجهله باالأحكام وتركه الواجبات ,
مما ا�صطره اإىل التو�صل برجال
فجفته ال�صيعة ّ ,
الدولة ومنهم الوزير عبيد اهلل بن يحيى بن
خاقان يف اأن يجعلوا له مرتبة اأخيه فزبره بالقول
« يا اأحمق  ,ال�صلطان ج ّرد �صيفه يف الذين زعموا
لو �س�ألوك 19

�أن �أباك و�أخاك �أئمة لري ّدهم عن ذلك فلم يتهي�أ
له ذلك  ،ف�إن كنت عند �شيعة �أبيك و�أخيك �إماماً
فال حاجة لك �إىل ال�سلطان لريتبك مراتبهم وال
غري ال�سلطان  ،و�إن مل تكن عندهم بهذه املنزلة
مل تنلها بنا ( » ...الإر�شاد .)٣٢٤ : ٢
وحمل ع�شرين �ألف دينار �إىل املعتمد  ،طالباً منه
�أن يجعل له مرتبة �أخيه ومنزلته .ف�أجابه بنحو
جواب ابن خاقان (�إكمال الدين .)٤٧٩ :
 ٢ـ ادعا�ؤه الرتكة وبالتايل حيازته �إياها منا�صفة
مع اُم الع�سكري عليه ال�سالم ب�إذن من ال�سلطات
احلاكمة.وقد ظهر له املهدي عليه ال�سالم ونهاه
عن هذا الفعل.
 ٣ـ �إف�شاء �سر �أخيه الع�سكري عليه ال�سالم �إىل
الدولة من خالل الإيعاز لهم بوالدة الإمام
املهدي عليه ال�سالم ،ومن هنا بد�أت �سل�سلة من
املطاردات واالعتقاالت لعيال الإمام عليه ال�سالم،
ومل يتمكنوا من العثور على الإمام املهدي عليه
ال�سالم  ،وبذلك يكون جعفر قد ك�شف ما �أوجب
اهلل تعاىل �سرته وكتمانه.
وقد �أجمل ال�شيخ املفيد ; جملة هذه الأدوار امل�شينة
وغريها التي قام بها جعفر الكذاب تعد �شهادة
�أخيه احل�سن عليه ال�سالم بقوله  « :تولىّ جعفر
بن علي �أخو �أبي حممد عليه ال�سالم �أخذ تركته
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 ،و�سعى يف حب�س جواري �أبي حممد عليه ال�سالم
واعتقال حالئله  ،و�ش ّنع على �أ�صحابه بانتظارهم
ولده وقطعهم بوجوده والقول ب�إمامته  ،و�أغرى
بالقوم حتى �أخافهم و�ش ّردهم  ،وجرى على خم ّلفي
�أبي حممد عليه ال�سالم ب�سبب ذلك ك ّل عظيمة ؛
من اعتقال وحب�س وتهديد وت�صغري وا�ستخفاف
ّ
وذل  ،ومل يظفر ال�سلطان منهم بطائل.
هذا ما ذكرته كتب التاريخ ولكن هنالك توقيع
للناحية املقد�سة تقول بان يعامل وينظر اىل عمه
جعفر كما ينظر اىل �إخوة النبي يو�سف عليه
ال�سالم كما ذكره الطرب�سي يف االحتجاج وهذا
ن�صه " واما �سبيل عمي جعفر و ولده ف�سبيل �إخوة
يو�سف اي ال ترثيب له واهلل عز وجل يغفر له .
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ال�صوؤال الرابع

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

قال الع ّ
لمة الطباطبائي يف تف�صريه (امليزان
(( :)251 :18املراد بالذنب ـ واهلل اعلم ـ التبعة
ال�صيئة التي لدعوته (�صلى اهلل عليه واآله و�صلم)
عند الكفار وامل�صركني وهو ذنب لهم عليه كما
علي ذنب فاأخاف
يف قول مو�صى لربه (( :ولهم َّ
ان يقتلون ))(ال�صعراء ,)14 :وما تقدم من ذنبه
هو ما كان منه (�صلى اهلل عليه واآله) مبكة قبل
الهجرة ,وما تاأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد
الهجرة ,ومغفرته تعاىل لذنبه هي �صرته عليه
باإبطال تبعته باإذهاب �صوكتهم وهدم بنيتهم,
ويوؤيد ذلك ما يتلوه من قوله (( :ويتم نعمته
عليك  ...وين�صرك اهلل ن�صراً عزيزاً )) .ثم قال
الطباطبائي :للمف�صرين يف االآية مذاهب خمتلفة
اأخر:
فمن ذلك :اأن املراد بذنبه (�صلى اهلل عليه واآله
و�صلم) ما �صدر عنه من املع�صية  ,واملراد مبا تقدم
منه وما تاأخر ما �صدر عنه قبل النبوة وبعدها,
وقيل :ما �صدر قبل الفتح وما �صدر بعده .وفيه
اأنه مبني على جواز �صدور املع�صية عن االأنبياء
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(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 تعاىل� (( :إ َّنا
�أَن َزل َنا �إ َل َ
اب با َ
حل ّق فاعبد اللهَّ َ خمل�صاً َله
يك الك َت َ
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
ال َوت َ
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:
(( َعفا اللهَّ َع َ
نك َ
مل �أَذنتَ َ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 ،والأنبياء على ما هم عليه من درجات
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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))( .انتهى)
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ال�صوؤال اخلام�س

هوي ُة ابن اأبي العوجاء
اجب

نذكر فيما يلي �صيئا عن ابن العوجاء لكي تعرف
خطورته ..قال يف:
عبد الكرمي بن اأبي العوجاء خال معن بن زائدة
وهو ابن زوجة حماد الذي اتهموه بالد�س يف
اأحاديثه وهو زنديق مغرت  ,قال اأحمد بن عدي:
ملا اأخذ لي�صرب عنقه قال :لقد و�صعت فيكم اأربعة
اآالف حديث اأحرم فيه احللل واأحلل احلرام !!
قتله حممد بن �صليمان العبا�صي االأمري بالب�صرة.
انتهى  .ل�صان امليزان51/4:
ويف تهذيب املقال 101/3:ابن اأبي العوجاء :هو
عبد الكرمي بن اأبي العوجاء  ,اأحد زنادقة ع�صر
االإمام ال�صادق عليه ال�صلم  .كان من تلمذة
احل�صن الب�صري فانحرف عن التوحيد  ,فقيل له
تركت مذهب �صاحبك ودخلت فيما ال اأ�صل له وال
حقيقة ! قال :اإن �صاحبي كان خملطاً يقول طوراً
بالقدر وطوراً باجلرب  ,فما اأعلمه اعتقد مذهباً
دام عليه .
وجتد مناظرات االإمام ال�صادق عليه ال�صلم
وتلميذه مع ابن اأبي العوجاء و�صاحبيه اأبي
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�شاكر الدي�صاين وعبد اهلل بن املقفع  ،وبقية �أخباره
ون�شاطه يف ن�شر الإحلاد ،يف :الكنى والألقاب
للقمي ،201/1 :ويف �إختيار معرفة الرجال
للطو�سي ،430/2 :جامع الرواة لالردبيلي160/2:
و 296و ،438واالحتجاج للطرب�سي
ومنها ما ورد �أ َّنه �س�أل �أبا عبد اللهّ عن قوله تعاىل:
ريها
( ُك َّلما َن َ
�ضجت ُج ُلودُهُ ْم َب َّد ْلناهُ ْم ُج ُلوداً َغ َ
ِل َيذ ُو ُقوا ا ْل َعذاب) قال :ما ذنب الغري؟
قال :ويحك! هي هي وهي غريها.
قال :فمثل يل ذلك �شيئاً من �أمر الدنيا.
قال :نعم� ،أر�أيت لو �أن رج ً
ال �أخذ لبنة فك�سرها ث ّم
ردها يف ملبنها فهي هي وهي غريها .
فقال له العامل (البحار  14 / 2ـ  15يف رواية
مف�صلة ،ويق�صد بالعامل :الإمام ال�صادق� :).أنت
بع ُد على عت ِّوك و�ضاللك يا عبد الكرمي ،فذهب
يتك ّلم ،فقال :ال جدال يف احلج ونف�ض رداءه من
يده وقال�:إن يكن االمر كما تقول ـ ولي�س كما
تقول ـ جنونا وجنوت ،و�إن يكن االمر كما نقول
ـ وهو كما نقول ـ جنونا وهلكت.
ويف رواية� :أن ابن �أبي العوجاء وثالثة اتفقوا
مبكة على �أن يعار�ض ك ّل واحد منهم ربع القر�آن،
فل ّما حال احلول واجتمعوا يف مقام �إبراهيم قال
�أحدهم� :إنيّ ملا ر�أيت قوله (يا �أ ْر ُ
�ض ا ْبلَعِي ماءكِ
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َويا َ�سماء �أَ ْقلعي َوغِ ْي َ
�ض املاء) كففت عن املعار�ضة.
وقال الآخر :ملا وجدت قوله ( َفلَ ّما ا�ستي َئ ُ�سوا مِ ْن ُه
َخلَ ُ�صوا نجَ ِ ّياً) يئ�ست عن املعار�ضة ،وكانوا ي�سرون
بذلك� ،إذ م ّر عليهم ال�صادق وقر�أ عليهم( ُق ْل َل ِئنْ
ْاج َت َم َعتِ اال ْن ُ�س َوالجْ ِ ُّن َعلى � ْأن َي�أ ُتوا بمِ ِ ْثلِ هذا
ا ْل ُقر�آن ال َي�أ ُتو َن بمِ ِ ْث ِلهِ) فبهتوا.
وما جاء يف البحار �أنه كان من تالمذة احل�سن
الب�صري ،فانحرف عن التوحيد وقدم مكة
مترداً و�إنكاراً على من يحج ،وكانت العلماء
تكره جمال�سته خلبث ل�سانه وف�ساد �ضمريه،
ف�أتى �أبا عبد اللهّ ـ جعفر ال�صادق ـ فجل�س �إليه يف
جماعة من نظرائه ،فا�ست�أذنه يف الكالم على �أن
تكون املجال�س بالأمانات ،فلما �أذن له قال� :إىل
كم تدو�سون هذا البيدر ،وتلوذون بهذا احلجر،
وتعبدون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر،
وتهرولون حوله هرولة البعري �إذا نفر� ،إن هذا
�أ�س�سه غري حكيم ،وال ذي نظر ،فقل ف�إنك ر�أ�س
هذا االمر و�أبوك �أ�س�سه.
فقال �أبو عبداللهّ � :إ َّن من �أ�ضله اللهّ و�أعمى قلبه،
ّ
احلق ومل ي�ستعذبه ،و�صار ال�شيطان
ا�ستوخم
ول َّيه ،يورده مناهل الهلكة ث ّم ال ي�صدره ،وهذا
بيت ا�ستعبد اللهّ به عباده ليخترب طاعتهم يف
�إتيانه ،فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله حمل
�أنبيائه وقبلة للم�صلني له ،فهو �شعبة من ر�ضوانه
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وطريق ي�ؤدي �إىل غفرانه ...واللهّ � ّ
أحق من �أطيع
فيما �أمر...
فقال ابن �أبي العوجاء :ذكرت اللهّ ف�أحلت على
غائب.
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ال�صوؤال ال�صاد�س

الله ًّم ُ
العن بني اأمية قاطبة
هل فيها ا�صتثناءات ؟
اجب

ينبغي االلتفات اإىل اأن اللعن يعني معنيني :
اأحدهما :الرباءة من ذلك امللعون ومن ثم عمله .
والثاين :الدعاء والطلب من اهلل تعاىل اإبعاده عن
رحمته ور�صاه.
ومقت�صى االأول  -وهو الرباءة من امللعون ومن
عمله  -يقت�صي ت�صخي�س تلك اجلهة ومعرفتها
واالإ�صارة اإىل ذلك العمل املترباأ منه ,كل ذلك
يعني الدافع الذي حث عليه اأهل البيت (عليهم
ال�صلم) اإىل التاأكيد على لعن اأعدائهم ,وهذه
ق�صية جديرة باالهتمام والتمعن.
من هنا اأمكننا ت�صخي�س اجلهة واالأفراد الذين
ي�صملهم اللعن ومقت�صى ذلك اأن يكون كل فرد قد
�صلك ب�صلوك اأعدائهم اأو ر�صي بفعل اأولئك الذين
قتلوا وغ�صبوا واأ�ص�صوا اأ�صا�س اجلور والعدوان,
لذا فاإن اإجابة االإمام ال�صادق (عليه ال�صلم) عمن
�صاأله عن �صبب قتل االإمام احلجة (عليه ال�صلم)
لذرية اأعداء اأهل البيت (عليهم ال�صلم) مع اأنهم
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مل ي�شرتكوا مع �آبائهم ,ف�أجابه الإمام ال�صادق
(عليه ال�سالم)� :أن ه�ؤالء الذرية قد ر�ضوا بفعل
�آبائهم� ,أي �أنه لو قدّر له�ؤالء �أن ي�شرتكوا يف قتل
الأئمة (عليهم ال�سالم) وغ�صب حقوقهم لبادروا
�إىل ذلك .
لذا ف�إننا نعني يف اللعن لبني �أمية قاطبة �أي من
ت�سبب يف قتل �أئمة �آل البيت (عليهم ال�سالم)
ومن ر�ضي بفعلهم.
واليوم جند هنالك الكثري ممن يربر فعل بني
�أمية ويلتزم فكرتهم يف غ�صب حقوق �آل البيت
(عليهم ال�سالم) وقتلهم ؟ �أي �أنه ال يزال يرتب�ص
لئن يفعل ما فعل �آبا�ؤه من الظلم والعدوان.
نعم� ،إننا ال نق�صد من كان على خري وهدى منهم,
�أمثال �سعد بن عبد امللك الأموي الذي كان مالزماً
للإمام الباقر (عليه ال�سالم) فكان ي�سميه �سعد
اخلري جلاللته وعلو �ش�أنه ,مع �أنه �أحد بني �أمية,
مما يعني �أننا بلعننا له�ؤالء ال نق�صد من كان على
هدى وخري ,وهذا وا�ضح جلي.
ورد يف علم الأ�صول يف م�س�ألة جواز التم�سك
املخ�ص�ص لبياً
بالعام يف ال�شبهة امل�صداقية �إذا كان ّ
�أي عقلياً �أو �إجماعياً.
قالوا� :إذا �أدرك العقل �أو قام الإجماع على �أن
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مالك لعن بني �أمية هو كفرهم ف�إن ذلك ال
يوجب تقييد مو�ضوع احلكم (بني �أمية) بل من
نف�س العموم ي�ستك�شف وجود املالك يف جميعهم
وهو الكفر ،ف�إذا �شك يف وجود املالك يف فرد كعمر
بن عبد العزيز مث ً
ال يكون عموم احلكم كا�شفاً عن
وجوده فيه .نعم لو علـ َم بعدم وجود املالك يف فرد
ك�أن يخرج بدليل ،ف�إنه يكون خارجاً عن العموم،
وقد ورد يف الن�صو�ص دليال ي�ستفاد منه خروج
بع�ض بني �أمية من عموم احلكم.
يرت�ض جماعة من العلماء ذلك
ولذا مل
ِ
العموم ،فقد ذكروا �أن يف �أولياء �أمري امل�ؤمنني
والأئمة(عليهم ال�سالم) وخوا�صهم جماعة ينتهي
ن�سبهم �إىل بني �أمية ،وال ريب يف حرمة اللعن
على امل�ؤمنني املوالني لالئمة الطاهرين (عليهم
ال�سالم) ،قال تعاىلَ (( :وال َتزر َواز َر ٌة وز َر �أخ َرى
مبا َك َ�س َب
)) (الأنعام ,)164:وقال (( :ك ّل امرئ َ
َره ٌ
ني )) (الطور.)21:
وا�ستظهر ه�ؤالء ب�أن املراد من بني �أمية من ي�سلك
م�سلكهم ويحذو حذوهم يف معاداة �أمري امل�ؤمنني
(عليه ال�سالم) والأئمة الطاهرين (عليهم
ال�سالم) و�أوليائهم �سواء كان هذا املعادي لهم
من بني �أمية �أو من �سائر قبائل العرب و�أحيائها.
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ف�إن من �سلك م�سلكهم يعد منهم ،وطينته من
طينتهم ،و�إن مل يكن يف الن�سب الظاهري معدوداً
منهم ،وكذا من كان موالياً لأمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) والأئمة املع�صومني (عليهم ال�سالم)
فهو منهم ،من �أي حي كان ،والدليل على ذلك
قوله عز وجل يف ابن نوحَ (( :و َنادَى نو ٌح َر َّبه
َ َقا َل َر ّب �إ َّن ابني من �أَهلي َو�إ َّن َوعد ََك ا َ
حل ّق َو�أَنتَ
ي�س من �أَ َ
�أَح َكم ا َ
حلاكم َ
هلك ))
نيَ ,قا َل َيا نوح �إ َّنه َل َ
(هود.)46, 45:
وي�ؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد الثقفي قال :قال
�أبو عبد اهلل (عليه ال�سالم)( :يا بن يزيد �أنت واهلل
منا �أهل البيت ،قلت :جعلت فداك من �آل حممد؟
قال(عليه ال�سالم) �أي واهلل ،قلت :من �أنف�سهم
جعلت فداك؟ قال� :أي واهلل من �أنف�سهم يا عمر،
�أما تقر�أ كتاب اهلل عز وجل� (( :إ َّن �أَولىَ ال َّنا�س
بي َوا َّل َ
ب�إب َراهي َم َل َّل َ
ذين �آ َمنوا
ذين ا َّت َبعوه َو َه َذا ال َّن ّ
َواللهَّ َو ّ
يل امل�ؤمن َ
ني )) (�آل عمران� ,)68:أو ما تقر�أ
قول اهلل عز ا�سمه (( ف َمن َتب َعني ف�إ َّنه م ّني َو َمن
َع َ�صاين ف�إ َّن َك َغفو ٌر َرحي ٌم )) (�إبراهيم.)36:
ويف هذا املعنى روايات كثرية لي�س ها هنا حمل
ذكرها.
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ال�صوؤال ال�صابع

ادل ُة نكث طلحة والزبري بيعتهما
للإمام علي عليه ال�صلم
اجب

هناك الع�صرات ان مل نقل املئات من الروايات
التاريخية التي مبجموعها يثبت ان طلحة
والزبري نكثا البيعة واخرجا ام املوؤمنني ظلما
وعدوانا ونحن نذكر بع�صا من هذه الروايات :
من كلم المري املوؤمنني يف نهج البلغة 21/2
:اللهم اإنهما قطعاين وظلماين ,ونكثا بيعتي,
واألبا النا�س علي  .فاحلل ما عقدا ,وال حتكم
لهما ما اأبرما ,واأرهما امل�صاءة فيما اأمل وعمل
ولقد ا�صتثبتهما قبل القتال ,وا�صتاأنيت بهما اأمام
الوقاع ,فغمطا النعمة وردا العافية.
ويف امل�صتدرك  118 /3قال  (:فحدثنا ) اأبو بكر بن
اإ�صحاق الفقيه وعلي بن حم�صاذ ( قاال ) ثنا ب�صر
بن مو�صى ثنا احلميدي ثنا �صفيان ثنا اأبو مو�صى
يعني اإ�صرائيل بن مو�صى قال �صمعت احل�صن يقول
جاء طلحة والزبري اإىل الب�صرة فقال لهم النا�س
ما جاء بكم قالوا نطلب دم عثمان قال احل�صن اأيا
�صبحان اهلل اأفما كان للقوم عقول فيقولون واهلل
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ما قتل عثمان غريكم ويف فتح الباري 45/13قال
:ابن عبا�س ان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال لن�سائه �أيتكن �صاحبة اجلمل الأدبب بهمزة
مفتوحة ودال �ساكنة ثم موحدتني الأوىل مفتوحة
تخرج حتى تنبحها كالب احلو�أب يقتل عن ميينها
وعن �شمالها قتلى كثرية وتنجو من بعد ما كادت
وهذا رواه البزار ورجاله ثقات و�أخرج البزار من
طريق زيد بن وهب قال بينا نحن حول حذيفة �إذ
قال كيف �أنتم وقد خرج �أهل بيت نبيكم فرقتني
ي�ضرب بع�ضكم وجوه بع�ض بال�سيف قلنا يا �أبا
عبد اهلل فكيف ن�صنع �إذا �أدركنا ذلك قال انظروا
�إىل الفرقة التي تدعو �إىل �أمر علي بن �أبي طالب
ف�إنها على الهدى و�أخرج الطرباين من حديث
ابن عبا�س قال بلغ �أ�صحاب علي حني �ساروا معه
ان �أهل الب�صرة اجتمعوا بطلحة والزبري ف�شق
عليهم ووقع يف قلوبهم فقال علي والذي ال اله
غريه لنظهرن على �أهل الب�صرة ولتقتلن طلحة
والزبري احلديث ويف �سنده �إ�سماعيل بن عمرو
البجلي وفيه �ضعف و�أخرج الطرباين من طريق
حممد بن قي�س قال ذكر لعائ�شة يوم اجلمل قالت
والنا�س يقولون يوم اجلمل قالوا نعم قالت وددت
اين جل�ست كما جل�س غريي فكان �أحب �إيل من
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�أن �أكون ولدت من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ع�شرة كلهم مثل عبد الرحمن بن احلرث
بن ه�شام ويف �سنده �أبو مع�شر جنيح املدين وفيه
�ضعف.
و�أخرج �إ�سحاق بن راهويه من طريق �سامل
علي الب�صرة
املرادي �سمعت احل�سن يقول ملا قدم ٌ
يف �أمر طلحة و�أ�صحابه قام قي�س بن عباد وعبد
اهلل بن الكواء فقاال له �أخربنا عن م�سريك هذا
فذكر حديثا طويال يف مبايعته �أبا بكر ثم عمر
ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبري فقال بايعاين
باملدينة وخالفاين بالب�صرة  ...و�أخرج �أحمد
والبزار ب�سند ح�سن من حديث �أبي رافع ان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال لعلي بن �أبي طالب
انه �سيكون بينك وبني عائ�شة �أمر قال فانا �أ�شقاهم
يا ر�سول اهلل قال ال ولكن �إذا كان ذلك فارددها �إىل
م�أمنها و�أخرج �إ�سحاق من طريق �إ�سماعيل بن �أبي
خالد عن عبد ال�سالم رجل من حيه قال خال علي
بالزبري يوم اجلمل فقال �أن�شدك اهلل هل �سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول و�أنت الوي
يدي لتقاتلنه و�أنت ظامل له ثم لين�صرن عليك
قال قد �سمعت ال جرم ال �أقاتلك .
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ال�صوؤال الثامن

من هو الذبي ُح املذكور يف القراآن ...
هل هو اإ�صحاق اأو اإ�صماعيل ؟
اجب

راأي ال�صيعة اأن الذبيح هو ا�صماعيل (عليه
ال�صلم) وقالت اليهود اإن الذبيح هو اإ�صحاق
ولي�س ا�صماعيل .
قال ال�صيد جعفر مرت�صى يف ( ال�صحيح ) من
ال�صرية ج � 2س : 47
اليهود اإذن قد اأرادوا ترويج عقيدتهم بني امل�صلمني
 ,وتخ�صي�س هذه الف�صيلة بجدهم اإ�صحاق ح�صب
زعمهم  .ولكن اليهود اأنف�صهم قد فاتهم اأن التوراة
املتدوالة نف�صها متناق�صة يف هذا االمر  ,فاإنها يف
حني تقول ( خذ ابنك وحيدك الذي حتبه اإ�صحاق
 .واإذهب اإىل اأر�س املريا واأ�صعده هناك حمرقة
على . .الخ �( .صفر التكوين  :اال�صحاح  22الفقرة
 1ـ  )33فقد عربت هنا بكلمة وحيدك الدالة على
اأن اإ�صحاق هو اأكرب ولد اإبراهيم  ,ولكنها تعود
فتك ِّذب نف�صها وتن�س على اأن اإ�صحاق مل يكن
وحيداً واإمنا و ِل َد وعم ُر اإ�صماعيل اأربع ع�صرة �صنة
 .انتهى .
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�أما ال�سلفية فقد حتريوا حترياً �شديداً يف من هو
الذبيح  ،وروت م�صادرهم روايات ( �صحيحة )
متناق�ضة ! فقد روى احلاكم مث ً
ال عدة روايات يف
�أن الذبيح املذكور يف القر�آن هو ا�سماعيل  ،و�صحح
بع�ضها على �شرط ال�شيخني !
ـ قال احلاكم يف ج � 2ص : 430قوله فديناه بذبح
عظيم  :بكب�ش عظيم متقبل  .وزعم ابن عبا�س �أن
الذبيح ا�سماعيل  ،هذا حديث �صحيح على �شرط
ال�شيخني ومل يخرجاه  .انتهى .
ـ وقال يف �ص  : 559عن �أبي االحو�ص  ،عن عبد اهلل
قال عبد اهلل قال  :الذبيح �إ�سحاق  .هذا حديث
�صحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه.
فقد بني احلاكم �أنه يوجد عند ال�سلفية اجتاهان
يف تعيني الذبيح  :قول ب�أنه ا�سماعيل ،
وقول ب�أنه �إ�سحاق  !،ثم �أ�شار احلاكم �إىل �أن
هذه االحاديث �أوجبت عليه �أن يتوقف فيما هو
م�شهور عند م�شائخ احلديث  ،و�أن مييل �إىل اجتاه
امل�صنفني  ،و�أن الذبيح �إ�سحاق ولي�س �إ�سماعيل !
لكن يبقى ال�س�ؤال  :من �أين جاء هذان االجتاهان
يف امل�س�ألة !
�أما البخاري فقد تهرب يف �صحيحه من تعيني
الذبيح ولكنه اختار يف تاريخه �أنه �إ�سحاق ولي�س
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�إ�سماعيل رغم وجود عدة روايات �صحيحة على
�شرطه تقول �إنه ا�سماعيل ومن البعيد جداً �أنه
مل يرها !
ـ قال ال�سيوطي يف الدر املنثور ج � 5ص : 282
و�أخرج عبد بن حميد والبخاري يف تاريخه وابن
جرير وابن املنذر وابن �أبي
حامت وابن مردويه عن العبا�س بن عبد املطلب
قال  :الذبيح �إ�سحاق  .انتهى .
و�أخرج �سعيد بن من�صور وابن املنذر وابن �أبي
حامت من طريق جماهد ويو�سف بن ماهك عن
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال  :الذبيح ا�سماعيل
(عليه ال�سالم) .
�أما ملاذا فعل �أ�صحاب امل�صنفات وال�صحاح ذلك
؟وملاذا �أ�سقطوا االحاديث ال�صحيحة ب�أن الذبيح
ا�سماعيل !
فاجلواب � :أنهم فعلوه حلاجة يف نف�س يعقوب !!
واحلاجة التي يف نف�س يعقوب هنا � :أن قري�شاً تبنت
القول ب�أن الذبيح هو �إ�سحاق حتى ال ت�ضطر �إىل
االعرتاف بحديث ( �أنا ابن الذبيحني ) الن هذا
احلديث يعطي لعبد املطلب مقاماً �شبيهاً مبقام
�إبراهيم (عليه ال�سالم) و�أنه كان ولياً ملهماً
كاالنبياء و�أن اهلل تعاىل امتحنه ف�أمره بذبح �أحد
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�أبنائه  . .و�إذا اعرتفت بذلك  ،ف�إن حق احلكم
بعد النبي يجب �أن يكون يف ذرية عبد املطلب دون
غريهم من بيوتات قري�ش وقبائلها !!
فاالف�ضل للقر�شيني يف ت�صورهم �أن يقولوا �إن
عبد املطلب و�أبا طالب وكل �أ�سرة النبي املا�ضني
 ،كانوا كفاراً و�أنهم يف النار  ،و�أن ورثة �سلطان
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) هم جيل قري�ش
الذين عا�صروه من جميع قبائل قري�ش الثالث
والع�شرين !
ر�أي �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
يف تف�سري التبيان ج � 8ص : 517
واختلفوا يف الذبيح فقال ابن عبا�س وعبد اهلل بن
عمر وحممد بن كعب القرطي و�سعيد بن امل�سيب
واحل�سن يف �إحدى الروايتني عنه وال�شعبي � :إنه
كان �إ�سماعيل وهو الظاهر يف روايات �أ�صحابنا
ويقويه قوله بعد هذه الق�صة ومتامها  :وب�شرناه
ب�إ�سحاق نبياً من ال�صاحلني فدل على �أن الذبيح
كان ا�سماعيل  .ومن قال � :إنه ب�شر بنبوة �إ�سحاق
دون مولده فقد ترك الظاهر الن الظاهر يقت�ضي
الب�شارة ب�إ�سحاق دون نبوته .
ويدل �أي�ضاً عليه قوله  :فب�شرناها ب�إ�سحاق ومن
وراء �إ�سحاق يعقوب ومل يذكر ا�سماعيل  .فدل
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على �أنه كان مولوداً قبله .
ـ ويف تف�سري نور الثقلني ج � 4ص : 421
يف �أمايل �شيخ الطائفة (قد�س �سره) ب�إ�سناده �إىل
�سليمان بن يزيد قال  :حدثنا علي بن مو�سى قال
 :حدثني �أبي عن �أبيه عن �أبي جعفر عن �أبيه عن
�آبائه (عليهم ال�سالم) قال  :الذبيح ا�سماعيل
(عليه ال�سالم) .
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ال�صوؤال التا�صع

ما حكاي ُة �صيف امري املوؤمنني عليه
ال�صلم " ذو الفقار "؟
اجب

جاء يف (بحار االنوار � 42س )57عن مناقب ابن
�صهر اآ�صوب عن تف�صري ال�صدي عن اأبي �صالح عن
ابن عبا�س يف قوله تعاىل (( :وانزلنا احلديد ))
(احلديد )5:قال :انزل اهلل اآدم من اجلنة معه
ذو الفقار ,خلق من ورق اآ�س اجلنة ,ثم قال(( :
فيه باأ�س �صديد ))  ,فكان به يحارب اآدم اأعداءه
من اجلن وال�صياطني ,وكان عليه مكتوباً :ال يزال
اأنبيائي يحاربون به نبي بعد نبي و�صديق بعد
�صديق حتى يرثه اأمري املوؤمنني (عليه ال�صلم)
فيحارب به عن النبي االأمي (( ,ومنافع للنا�س
)) ملحمد (�صلى اهلل عليه واآله) وعلي  ..وقد روى
كافة اأ�صحابنا اأن املراد بهذه االآية ذو الفقار انزل
من ال�صماء على النبي (�صلى اهلل عليه واآله)
فاعطاه علياً( .اإنتهى).
وهناك اأقوال اأخرى ميكن مراجعتها يف امل�صدر
املذكور اأعله.
وجاء يف (بحار االنوار � 25س :)116عن (معاين
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االخبار واخل�صال وعيون �أخبار الر�ضا) كلها
لل�صدوق ب�سنده عن �أبي احل�سن الر�ضا (عليه
ال�سالم) قال( :لالمام عالمات  :يكون �أعلم
النا�س و�أحكم النا�س و�أتقى النا�س و�أ�شجع النا�س
...اىل قوله :ويكون عنده �سالح ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�آله) و�سيفه ذو الفقار ،وتكون عنده
�صحيفة فيها �أ�سماء �شيعتهم اىل يوم القيامة )...
احلديث .فبح�سب هذه الرواية فال�سيف الآن عند
االمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف.
وتف�سري اخر اجمع عليه املف�سرون من �أهل ال�سنة
وال�شيعة  :ان احلديد �أنزله اهلل مع �آدم وهي
ال�سندان والإبرة واحلبل وكان كلها من حديد,
�إقرار من املف�سرين ب�أن اهلل قد �أنزل مع �آدم هذه
الآالت من احلديد ,ف�إنزال ال�سيف هو الأوفق
ب�سياق الآية ف�إن الب�أ�س ال�شديد مع منافع النا�س
�إ�شارة �إىل �أن الب�أ�س ال�شديد هو حماربة الكفار
وتثبيت كلمة اهلل ثم �أردف قوله تعاىل بعد ذلك
 (( :وليعلم اهلل من ين�صره )) � .إ�شارة �إىل �أن
الن�صر ال يت�أتى �إ ّال ب�آالت احلرب ومنها ال�سيف,
فمنا�سبة الن�صر والب�أ�س ال�شديد ال تكون �إ ّال ما
ينا�سبها وهو ال�سيف ,وال معنى لالقت�صار على
الإبرة وال�سندان وغريها ,ف�إن الآية يف مقام
 46لو �س�ألوك

الب�أ�س ال�شديد واالنت�صار هلل ولدينه فال ينا�سبها
�إ ّال ال�سيف ,وذكر الإبرة وال�سندان ينا�سب قوله :
ومناف ٌع للنا�س .
فبمقت�ضى املقابلة ,ب�أ�س �شديد يقابلها ال�سيف,
ومنافع للنا�س يقابلها الإبرة وال�سندان ,فال
منافاة �إذن من اجلمع بني ال�سيف وبني ما ذكره
عامة املف�سرين من ال�شيعة وال�سنة .
و�سئل االمام الر�ضا (عليه ال�سالم) من �أين هو ؟
فقال  :هبط به جربئيل من ال�سماء وكان حليه
من ف�ضة وهو عندي ( .مناقب �آل �أبي طالب البن
�شهر �آ�شوب .)339:3 :
وهذا �أحد الأقوال� ,إذ ذهب بع�ضهم �إىل �أن جربئيل
�أمر النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) �أن يتخذ
�سيف ذو الفقار من �صنم حديد يف اليمن فذهب
علي وك�سره وعمل منه ذو الفقار ,وقيل �إنه كان
من هدايا بلقي�س �إىل �سليمان  .نعم ,ورد عن طرق
�أهل ال�سنة ف� ً
ضال عن ال�شيعة �أن جربئيل قد ُ�سمع
يقول ( :ال �سيف �إال ذو الفقار وال فتى �إ ّال علي) .
قال الطربي  :حدثنا �أبو كريب قال حدثنا عثمان
بن �سعيد قال حدثنا ح ّبان بن علي عن حم ّمد بن
عبد اهلل بن �أبي رافع عن �أبيه عن جده قال  :ملا
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قتل علي بن �أبي طالب �أ�صحاب الألوية �أب�صر
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) جماعة من
م�شركي قري�ش فقال لعلي �أحمل عليهم ,فحمل
عليهم ففرق جماعتهم وقتل �شيبة بن مالك �أحد
بني عامر بن ل�ؤي فقال جربئيل :يا ر�سول اهلل �إن
هذه للموا�ساة.
فقال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) � :إنه
مني و�أنا منه .فقال جربئيل :و�أنا منكما .قال :
ف�سمعوا �صوتاً :
ال �سيف �إ ّال ذوالفقار وال فـتى �إ ّال عـلي
(تاريخ الطربي  197:2مطبعة اال�ستقامة
القاهرة  1939م) .
وال مانع �أن يكون �سيف ذو الفقار قد نزل من
ال�سماء ف�إن به ثبت الدين وانهزم امل�شركون وعلت
كلمة احلق ,ف�إذا �أقررنا �شهادة جربئيل ب�أن ال �سيف
�إال ذو الفقار فتعظيماً ملقام هذا ال�سيف وامعاناً
يف بيان ف�ضله ومنزلته عند اهلل ,ف�إن نزوله من
ال�سماء مل يكن �شيئاً م�ستبعداً .
وهو االن عند االمام املهدي عحل اهلل تعاىل فرجه
ال�شريف حيث توارثه االئمة عليهم ال�سالم من
علي عليه ال�سالم .
 48لو �س�ألوك

ال�صوؤال العا�صر

هل ذكرت احاديث االمام
ال�صادق عليه ال�صلم يف كتب ال�صنة ؟
اجب

نعم هنالك من ذكر احاديث للمام ال�صادق والبيه
عليهما ال�صلم ومل يعمل بها وهنالك من جحد
احاديث االمام ال�صادق عليه ال�صلم بالرغم من
اعرتاف ائمتهم باعلمية االمام ال�صادق عليه
ال�صلم منهم مثل ابو حنيفة فقد قال احل�صن بن
و�صئل من اأفقه من راأيت؟
زياد� :صمعت اأبا حنيفة ُ
فقال (اأبو حنيفة) :ما راأيت اأفقه من جعفر بن
حممد ,راجع :الكامل البن عدي يف ترجمة االإمام
ال�صادق(ع)131/2( :ـ .)132والذهبي يف تاريخ
االإ�صلم ( )90 /9والذهبي اأي�صاً يف �صري اأعلم
النبلء ( 256 /6ـ )258
وممن جانب حديث االمام ال�صادق عليه ال�صلم
نذكر منها
 -1قول يحيى بن �صعيد القطان فيه ملّا ُ�صئل عن
االإمام ال�صادق (ع) قال :يف نف�صي منه �صيء وجمالد
(ال�صعيف باالإجماع) اأحب اإ َّ
يل منه.
 -2وقيل الأبي بكر بن عيا�س مالك مل ت�صمع من
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جعفر وقد �أدركته؟ قال� :س�ألناه عما يتحدث به
من الأحاديث� ،شيء �سمعته؟ قال :ال ،ولكنها رواية
رويناها عن �آبائنا.
 -3وعن يحيى (القطان) قال :كنت ال �أ�س�أل يحيى
بن �سعيد (الأن�صاري) عن حديثه (حديث جعفر)
فقال يل :مل ال ت�س�ألني عن حديث جعفر بن
حممد؟ قلت :ال �أريده فقال يل� :إنه كان يحفظ
ويف رواية فقال يل� :إن كان يحفظ فحديث �أبيه
امل�سند.
 -4وقال ابن عدي :وجلعفر �أحاديث ون�سخ وهو من
ثقات النا�س كما قال يحيى بن معني.
و�أقول :ف�أين �إذن هذه الأحاديث وهذه الن�سخ التي
مل يقبل �أبو بكر بن عيا�ش وغريه روايتها عنه بحجة
عدم ذكر الأ�سانيد مع �أن الإمام يجيبه ب�أنه يروي
هذه الأحاديث عن �آبائه عن ر�سول اهلل(�ص).
فالأ�صل هو �أن ال�شيعة اجلعفرية هم من قبلوا
روايته ونقله عن �آبائه دون ذكر ال�سند واعتقدوا
بحجية قوله وع�صمته ف�أخذوا هذه الن�سخ وهذه
الروايات وهذه الأحاديث عن �أهل البيت ومل ي�ش ّكوا
بها �أبداً وبقي ال�شك وعدم االرتياح منه ومن رواياته
(ع) يف �صدور وقلوب �أئمة ال�سنة كالبخاري ويحيى
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بن �سعيد القطان ومالك وابن عيا�ش.
اما مالك ف�إنه مل يكن يروي عن ال�صادق (ع) �أ�ص ً
ال
مع �أنهما كانا يف مدينة واحدة وهي مدينة ر�سول
اهلل (�ص) ولكنه روى عن الإمام (ع) بعد ت�سلط
ورئا�سة بني العبا�س ثم �إنه مل يرو عنه مطلقاً بال
�شروط و�إمنا علم جيداً ب�أن جعفراً و�أهل البيت
عموماً عليهم ال�سالم يعملون بالتقية فاختار
�أحاديثه التي يتقي بها وهي التي توافق مذهب
ال�سنة وترك �أحاديثه كغريه مما يخالف ما عليه
ال�سنة واعتذروا عن هذه الأحاديث بعد اتفاقهم
و�إجماعهم على وثاقة و�صدق الإمام ال�صادق(ع)
وقرر ابن حبان ب�أن �أحاديث �أبنائه اي االمام
ال�صادق عليه ال�سالم عنه منكرة فال نرويها و�إمنا
نروي لل�صادق بوا�سطة غري �أبنائه عنه .و�إمنا كان
ال يروي مالك عن جعفر حتى ي�ضمه �إىل رجل �آخر
ثم يجعله بعده
وهذه بع�ض الأمثلة على خمالفتهم لالئمة
وروايتهم عنهم (عليهم ال�سالم) ما يوافق ال�شيعة
ويخالف جمهور ال�سنة.
 -1قال ال�شوكاين يف نيل الأوطار ( :)271 /6ومن
حكى القول بجواز املتعة عن ابن جريج الإمام
املهدي يف البحر وحكاه عن الباقر وال�صادق
لو �س�ألوك 51

والإمامية ،انتهى.
 -2وقال ال�شوكاين �أي�ضاً ( :)7/7وقد مت�سك بذلك
من قال ب�أن الطالق البدعي يقع َوهُم اجلمهور.
وذهب الباقر وال�صادق وابن حزم وحكاه ّ
اخلطابي
عن اخلوارج والرواف�ض �إىل �أنه ال يقع.
 -3وقال ال�صنعاين ال�سلفي يف �سبل ال�سالم ()175/3
عن الطالق الثالث :القول الثالث� :إنها تقع به
واحدة رجعية وهو مروي عن علي وابن عبا�س
وذهب �إليه الهادي والقا�سم وال�صادق والباقر.
 -4قال �سيد �سابق يف فقه ال�سنة ( :)257/2ذهب
جمهور الفقهاء من ال�سلف واخللف �إىل �أن الطالق
يقع بدون �إ�شهاد ...وخالف يف ذلك فقهاء ال�شيعة
الإمامية فقالوا� :إن الإ�شهاد �شرط يف �صحة
الطالق ثم قال �سيد �سابق:
وممن ذهب �إىل وجوب الإ�شهاد وا�شرتاطه ل�صحته
من ال�صحابة� :أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب،
وعمران بن ح�صني ومن التابعني :الإمام الباقر
والإمام جعفر ال�صادق وبنوهما �أئمة �أل البيت
ر�ضوان اهلل عليهم وكذلك عطاء وابن جريج وابن
�سريين.
 -5وقال ال�شوكاين يف نيل �أوطاره ( )201/2عن
�إر�سال اليدين يف ال�صالة دون التكتف :ورى ابن
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املنذر عن ابن الزبري واحل�سن الب�صري والنخعي
�أنه ير�سلهما وال ي�ضع اليمنى على الي�سرى ونقله
النووي عن الليث بن �سعد ونقله املهدي يف البحر
عن القا�سمية والنا�صرية والباقر.
 -6وقال ال�شوكاين يف نيل �أوطاره ( )192/1عن
م�سح الر�أ�س :ومي�سح املقدم وهو قول �أحمد وزيد
بن علي والنا�صر والباقر وال�صادق.
فهذه بع�ض املوارد التي نقلتم فيها مذهب �أئمة
�أهل البيت (عليهم ال�سالم) مما يوافق ال�شيعة
ومما يقولون به ويلتزمونه ولكنهم اعر�ضوا عن
�أكرثها �إن مل نقل عنها كلها وهم يدعون انهم
يحبون ويتبعون اهل البيت اف�ضل من االمامية
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ال�صوؤال احلادي ع�صر

ملاذا �صمي االمام علي (عليه ال�صلم )
بلقب (ابو تراب) ؟
اجب

ا ّإن للإمام اأمري املوؤمنني (عليه ال�صلم) عدّة األقاب
وكنى قد ك ّناه بها ر�صول اهلل (�صلى اهلل عليه واآله),
ربعي ,قال
ومن تلك الكنى اأبو تراب  .عن عباية بن ّ
(( :قلت لعبد اهلل بن عبا�س  :مل ك ّنى ر�صول اهلل
(�صلى اهلل عليه واآله) عل ّياً اأبا تراب ؟ قال  :الأ َّنه
وحجة اهلل على اأهلها بعده ,وبه
�صاحب االأر�سّ ,
بقاوؤها ,واإليه �صكونها .
وقد �صمعت ر�صول اهلل (�صلى اهلل عليه واآله) يقول
 :اإذا كان يوم القيامة وراأى الكافر ما اأع ّد اهلل
علي من ال َّثواب وال ّزلفى و
تبارك وتعاىل ل�صيعة ّ
الكرامة ,يقول  :يا ليتني كنت تراب ّياً ,اأي يا ليتني
علي .
من �صيعة ّ
وذلك قول اهلل ع ّزوج ّل  (( :ويقول الكافر يا ليتني
كنت تراباً )) (غاية املرام . )58/1 :
وقال الع ّ
لمة املجل�صي (رحمه اهلل) (( :ميكن اأن
يكون ذكر االآية لبيان وجه اآخر لت�صميته (عليه
ال�صلم) باأبي تراب؛ الأ َّن �صيعته لكرثة تذ ّللهم
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له وانقيادهم لأوامره �س ّموا تراباً ،كما يف الآية
الكرمية .
ولكونه (عليه ال�سالم) �صاحبهم وقائدهم ومالك
�أمورهم �س ّمي �أبا تراب)) ( .البحار . )51/35 :
واما احلديث الذي يروي ان �سبب الت�سمية ب�سبب
غ�ضب فاطمة عليها ال�سالم على علي عليه ال�سالم
وذلك عندما دخل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله
على فاطمة (عليها ال�سالم ) فلم يجد عليا (عليه
ال�سالم) ف�سالها وقالت مبا معناه بانهم تخا�صموا
فذهب الر�سول (�صلى اهلل عليه واله) ووجده
بامل�سجد وهو يفرت�ش االر�ض وقد كان يوجد عليه
تراب فقام الر�سول (�صلى اهلل عليه واله ) ينف�ض
عن الرتاب ويقول له قم ابا تراب قم
روى احلديث املذكور ال�صدوق املتويف �سنة  381يف
(علل ال�شرائع ج�1ص )156ويف (معاين الأخبار
�ص )120وذكره �أي�ضاً حممد بن علي الطربي يف
(ب�شارة امل�صطفى �ص.)29
والنقبل هذه الرواية لال�سباب التالية :
� -1إن فاطمة �أجل من �أن ُتغ�ضب عليا (عليه
ال�سالم) ،و�أتقى و�أرفع من ذلك ،وهي ال�صديقة
الطاهرة التي �أذهب اهلل عنها الرج�س وطهرها
تطهريا ،بن�ص الكتاب العزيز .كما �أن عليا �أجل
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و�أتقى و�أرفع من �أن يغ�ضب فاطمة (عليها ال�سالم)
و�سريته ،وتطهري اهلل له من الرج�س ،ومن كل
م�شني ،بن�ص كتابه العزيز �أدل دليل على ذلك.
 -2لقد قال علي (عليه ال�سالم) وكانه يتنب�أ مبا
�سوف يفرتيه عليه احلاقدون (( :فواهلل ما
�أغ�ضبتها ،وال �أكرهتها على �أمر ،حتى قب�ضها اهلل
عز وجل ،وال �أغ�ضبتني ،وال ع�صت يل �أمرا .ولقد
كنت �أنظر �إليها ،فتنك�شف عني الهموم والأحزان
)).
� -3إن �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) الذي هو
ق�سيم اجلنة والنار ،مل يكن لي�ؤذي اهلل تعاىل
والنبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،لأن جزاء من
ي�ؤذي اهلل ور�سوله لي�س هو اجلنة قطعا .وقد قال
النبي� :إن من �آذى فاطمة فقد �آذاه� ،أو من �أغ�ضبها
فقد �أغ�ضبه .وقال� :إن اهلل ليغ�ضب لغ�ضب فاطمة
وير�ضى لر�ضاها.
 -4لقد قالت فاطمة لعلي (عليه ال�سالم) :اما
عهدتني كاذبة ،وال خائنة ،وال خالفتك منذ
عا�شرتني .ف�صدقها (عليه ال�سالم) ،يف ذلك.
 -5و�أخريا ،ملاذا يغ�ضب ويعتب؟ �ألي�س قد �آخاه
بنف�سه قبل الهجرة ؟ ! .ثم هو مل يزل ي�ؤكد على
�أخوته له ،كلما اقت�ضت املنا�سبة ذلك .وعلى كل
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حال ،فنحن لن نكذب النبي (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ،والقر�آن ،ون�صدق ه�ؤالء ،فنحن نذر هذه
الرتهات لهم ،تدغدغ �أحالمهم ،ولر�ضي حقدهم
على علي و�أهل البيت �صلوات اهلل و�سالمه عليهم
�أجمعني.
واذا قلتم كيف يروي ال�شيخ ال�صدوق مثل هذه
الرواية التي ال تليق بعلي وفاطمة(عليهما
ال�سالم)؟!
نقول :ال يلتزم املحدثون عند رواية االحاديث
ب�صحتها ،فمجرد الرواية ال يدل على ال�صحة،
ومن يلتزم بال�صحة يف روايته لالحاديث فالرواية
وفق مبناه يف علم الرجال �صحيحة ،واالخرون
غري ملزمني بقوله.
ثم �إن جمرد كون الرواية �صحيحة ال�سند ال
يعني قبولها داللة ،بل قد تكون الرواية �صحيحة
ال�سند لكنها غري مقبولة داللة ملعار�ضتها للدليل
القطعي.
واخريا لو �صح ما يقولون بخ�صو�ص �سبب
الت�سمية ملا اعتز االمام علي عليه ال�سالم بهذا
اللقب وبدليل ان معاوية ا�ستخدمه ل�سب امري
امل�ؤمنني عليه ال�سالم لعلمه بابعاد هذا اللقب كما
ذكرنا يف اول االجابة
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ال�صوؤال الثاين ع�صر

روايتان البن ع�صاكر عن احل�صن
واحل�صني عليهما ال�صلم ال ناخذ بهما
اجب

ما معنى قول االإمام علي عليه ال�صلم :
عن عوانة ,اأنباأنا �صليمان ,عن حبيب بن اأبي ثابت,
عن اأبي ادري�س  :عن امل�صيب بن جنبة قال ((:
�صمعت عليا يقول  :اأال اأحدثكم عني وعن اأهل
بيتي ؟ اأما عبد اهلل بن جعفر ف�صاحب لهو ,واأما
احل�صن بن علي ف�صاحب جفنة وخوان فتى من
فتيان قري�س لو قد التقت حلقتا البطان مل يغن
عنكم يف احلرب �صيئا )) ,واأما اأنا وح�صني فنحن
منكم واأنتم منا  .؟ ترجمة االمام احل�صني (ع) -
ابن ع�صاكر �س 208
االأحاديث والروايات التي يذكرها اأهل ال�صنة يف
خ�صو�س اأهل البيت (�صلم اهلل عليهم) ال ترقى
اإىل الذوق واالأدب املطلوب الذي ين�صجم مع
قد�صية و�صمو ورفعة ال�صخ�صية واملنزلة العظيمة
التي يتحلى بها االإمام ,فمن جهة جند اأن بع�صهم
عندما يتحدث عن االإمام وكاأنه يتحدث عن
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�شخ�ص عادي جداً ,وهذا ما يالحظ يف �أحاديثهم
حتى عن النبي الأكرم (�صلى اهلل عليه و�آله),
فلهذا جند �أن بع�ض �أحاديثهم ال ت�سمن وال
تغني من جوع ,وبع�ضهم ي�ستبطن االنتقا�ص
منهم �صلوات اهلل عليهم ...ب�أحاديث ذات �أ�سانيد
جمهولة �أو �ضعيفة متناً و�سنداً ,ومن �أمثلتها
هذا احلديث الذي ذكرمتوه عن عوانة� ,أنب�أنا...
قال �سمعتُ علياً يقول �أال �أحدثكم عني وعن �أهل
بيتي ,وقدم احلديث عن عبد اهلل بن جعفر ,وب�أنه
�صاحب له ٍو وظاهر كالم الإمام �أمري امل�ؤمنني
(عليه ال�سالم) هو الذم لعبد اهلل بن جعفر.
ثم ي�صف بعدها ولده �أبا حممد احل�سن الزكي
(عليه ال�سالم) ب�أنه �صاحب جفنة وخوان
و�صاحب َجفنة �أي �صاحب كرم وخوان (�سفرة
الطعام) ويتبع هذه الكلمة بكلمة �أخرى ت�صف
الإمام احل�سن ال�سبط �سيد �شباب �أهل اجلنة
وريحانة الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله) ب�أن (لو
يغن عنكم يف احلرب
قد التقت حلقتا البطان مل ِ
�شيئاً) ,وهذ ِه الفقرة من احلديث تناق�ض واقع
احلال للإمام والذي من �أوىل �صفاته العلم
وال�شجاعة :يقول تعاىل يف �سورة البقرة بو�صف
ال�سبب يف جعل طالوت ملكاً عليهم من قبل النبي
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الذي �س�أل اهلل يف �أجابة طلب قومه وكان بعد ذلك
�أن �أعرت�ض قوم ذلك النبي� (( :إِذ َقا ُلوا ِل َن ِب ٍّي َل ُه ُم
اب َعث َل َنا َملِكاً ُن َقاتِل فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َقا َل هَل َع َ�سي ُتم
�إِن ُكت َِب َعلَي ُك ُم ال ِق َت ُال �أَلاَّ ُت َقا ِت ُلوا َقا ُلوا َو َما َل َنا
�أَلاَّ ُن َقا ِت َل فيِ َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َو َقد �أُخرِج َنا مِ ن ِد َيا ِر َنا
َو�أَب َنا ِئ َنا َفلَ َّما ُكت َِب َعلَي ِه ُم ال ِق َت ُال َت َو َّلوا �إِلاَّ َقلِي ً
ال
مِ نهُم َواللهَّ ُ َعلِي ٌم ِب َّ
الظالمِ ِ َ
ني )) (البقرة ,)246:ثم
بعد ذلك قالوا بعد اعرتا�ضهم� (( :أَ َّنى َي ُك ُ
ون َل ُه
امل ُ ُ
لك َعلَي َنا َو َن ُ
لك )) (البقرة,)247:
حن �أَ َح ُّق ِبامل ُ ِ
كانوا يرون من انف�سهم الأحقية بامللك فقال لهم
النبي على ل�سان الوحي (( � ّإن اهلل ا�صطفاه عليكم
وزاده ب�سطة يف العلم واجل�سم )) بالإ�ضافة �إىل
هذا مل ي�سمع عن �أحد �أوالد �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب (عليه ال�سالم) �أنه كان يف احلرب
مل يغن �شيئاً�( :أي لي�س له دراية يف احلرب �أو
القتال وممكن �أن تكون هذه ( كناية عن اجلنب )
وحا�شا �أمري امل�ؤمنني �أن يكون قد ذكر ذلك وهو
املربي الأول ال ميكن �أن ي�صدر منه انتقا�ص بحق
ولده احل�سن �سالم اهلل عليه).
ثم بعد ذلك يتبع احلديث يف نهايته( :و�أما �أنا
وح�سني فنحن منكم و�أنتم منا) ومل يقل هذا يف
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ولده الأكرب ,فقد ميز الإمام بني �أبناءه وحا�شاه
وهو املعلم للقيم ,والأخالق والرتبية ,واملت�أمل
يف هذه العبارات ب�أدنى ت�أمل يجد النف�س الأموي
اخلبيث وهذا احلديث و�أمثاله (�صناعة �أموية),
واملتذوق لكالم �أمري امل�ؤمنني (�صلوات اهلل
و�سالمه عليه) يالحظ �أن هذا احلديث يالم�سه
ال�ضعف ويجد الوهن يف مو�ضوع احلديث ,ف�أنه
يك�شف عورات وعيوب م�ستورة وما �أحوجه �إىل
�سرتها ومن ك�شف عورة م�ستورة فقد �أ�ساء بحق
الآخرين ,ناهيك عن كونها َغي َب َة� (( :أَ ُيحِ ُّب
�أَ َح ُد ُكم �أَن َي�أ ُك َل لحَ َم َ�أخِ ي ِه َميتاً َف َكرِه ُت ُمو ُه ))
(احلجرات.)12:
ونحن نعلم �أن الأئمة الطاهرين قد امتازوا
ب�صفات الكمال التي ارت�ضاها اهلل لهم من العلم
وال�شجاعة كما يف حديث الإمام زين العابدين :
�أيها النا�س �أعطينا �ستاً ّ
وف�ضلنا ب�سبع ٍ� ,أعطينا
العلم واحللم وال�سماحة والف�صاحة وال�شجاعة
واملح ّبة يف قلوب امل�ؤمنني  -وطاملا كان �أمري
امل�ؤمنني (�سالم اهلل عليه) يقاتل واحل�سن
واحل�سني (�سالم اهلل عليهما) يقاتالن �إىل جانبه
فقد قاتل الإمام احل�سن (�سالم اهلل عليه) يف
اجلمل والنهروان و�صفني فهذا احلديث من
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الأكاذيب املد�سو�سة على احل�سن ال�سبط رابع
�أ�صحاب الك�ساء.
الرواية الثانية :
ما معنى قول الإمام احل�سن عليه ال�سالم :
�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 بن �أبي �شيخ � :أنب�أنا خالد بن �سعيد بن
عمرو بن �سعيد بن العا�ص ,عن �أبيه قال  :كان
احل�سن يقول للح�سني � :أي �أخ واهلل لوددت �أن يل
بع�ض �شدة قلبك فيقول له احل�سني  :و�أنا واهلل
وددت �أن يل بع�ض ما ب�سط لك من ل�سانك )) .
كان الإمام احل�سن (عليه ال�سالم) يقول لأخيه
احل�سني (عليه ال�سالم)�( :أي �أخ ).....وهنا
احل�سن ال�سبط يرغب يف �أن يكون له قوة قلب
احل�سني ال�سبط ,وهنا ل�سان حال الإمام الزكي
احل�سن (عليه ال�سالم) يقول �أن قلبي �ضعيف
ولي�س فيه القوة التي يف قلب احل�سني (عليه
ال�سالم)( :وهذا احلديث يقوي االفرتاء على
الإمام احل�سن (عليه ال�سالم و�أبيه �أمري امل�ؤمنني
(عليهما ال�سالم) يف احلديث ال�سابق) ,وفحوى
مو�ضوعه نف�س ما ذكر يف احلديث ال�سابق:
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(اجلفنة واخلوان وحلقتا البطان) مع زيادة �أخرى
�أ َّن احل�سني (عليه ال�سالم) يرغب يف �أن يكون له
ب�سط ل�سان الإمام احل�سن (عليه ال�سالم) وب�سط
الل�سان هي (ف�صاحة الل�سان وطالقته) وهذا
احلديث كالذي قبله (�صناعة �أموية).
فهو حماوالت للإنتقا�ص من كال احل�سنني
الزكيني �سيدي �شباب �أهل اجلنة.
لأن ما عند احل�سن عند احل�سني من ب�سط الل�سان
وما عند احل�سني عند احل�سن من قوة القلب..
وما ي�شهد على ب�سط الل�سان ,خطب الإمام يف
�أدوار حياته ,وباخل�صو�ص بداية نه�ضته �إىل حني
قبل حلظة ا�ست�شهادهِ ,ومن كلماته (خط املوت
على ولد �آدم خمط القالدة على جيد الفتاة)
�إىل خطبه الأخرى التي يقول عنها �أعداءه حني
�سماعهم له ,فلم ي�سمع متكلماً قط �أح�سن بياناً
منه �أو (فلم ي�سمع مبتكلم قط �أح�سن بياناً منه)
ناهيك عما ب�سط ل�سانه يف مناجات ربه يف (دعاء
ألفاظ راقيات
عرفة) ,وما عليه من معانٍ عاليات و� ٍ
(احلمد اهلل الذي لي�س لق�ضائه دافع ,وال لعطائه
مانع ,وال ك�صنعه �صنع �صانع ،و�أنا �أ�شهد يا الهي
بحقيقة �إمياين وعقد عزمات يقيني وخال�ص
�صريح توحيدي وباطن مكنون �ضمريي وعالئق
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جماري نور ب�صري و�أ�سارير �صفحة جبيني وخرق
م�سارب نف�سي وخذاريف مارن عرنيني وم�سارب
�سماخ �سمعي وما ُ�ص ّمت و�أطبقت عليه �شفتاي),
�إىل �آخر دعائه (�صلوات اهلل و�سالمه عليه) وقد
ذكر حممد باقر املحمودي الذي حقق يف (ترجمة
الإمام احل�سني) البن ع�ساكر �أن احلديث الأول
والثاين �ضعيف �سنداً ومتناً.
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ال�صوؤال الثالث ع�صر

ماهو �صر ُح االآية الكرمية (( :كنتم خري
اأمة اأخرجت للنا�س )) التي ي�صتدل بها
اأهل ال�صنة على مدح اهلل لل�صحابة ؟
اجب

ا�صتداللهم على كونها تخ�س ال�صحابة مع
اأن اإطلق لفظ االأمة ال يدل على تخ�صي�صه
بال�صحابة وال بغريهم بح�صب الظاهر القراآين.
ولكن ورد عندنا نحن االمامية تعيينه باالأئمة
من اأهل البيت (عليهم ال�صلم) ففي تف�صري
العيا�صي عن اأبي عبد اهلل (عليه ال�صلم) يف قول
ا�س ))
ري اأُ َّم ٍة اأُخر َِجت لِل َّن ِ
اهلل تعاىلُ (( :كن ُتم َخ َ
(اآل عمران ,)110:قال( :يعني االأمة التي وجبت
لها دعوة اإبراهيم فهم االأمة التي بعث اهلل فيها
ومنها واإليها ,هم االأمة الو�صطى ,وهم خري اأمة
اأخرجت للنا�س) .ويف تف�صري علي بن اإبراهيم
عن ابن اأبي عبد اهلل (عليه ال�صلم) قال :قراأت
على اأبي عبد اهلل (عليه ال�صلم) (( :كنتم خري
اأمة )) فقال اأبو عبد اهلل (عليه ال�صلم) :خري
اأمة تقتلون اأمري املوؤمنني واحل�صن واحل�صني بن
علي(عليهم ال�صلم)؟
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ويف مناقب ابن �شهر �آ�شوب عن الباقر (عليه
ال�سالم) (( :كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ))
قال :نحن هم وهكذا نعرف �أن هذه الآية نازلة
يف الأئمة (�صلوات اهلل عليهم) ال يف ال�صحابة كما
يزعمون ،ولو تنزلنا وقلنا ب�أنها نازلة يف ال�صحابة،
فهل كل ال�صحابة كما يزعم ه�ؤالء الذين حرموا
نعمة العقل والتفكري ال�سليم ي�أمرون باملعروف
وينهون عن املنكر؟�ألي�س فيهم املتخلف عن جي�ش
�أ�سامة؟ �ألي�س فيهم من رمى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله بالهجر والهذيان؟
وهنالك من يذهب اىل تاييد �سيد قطب يف
تف�سريه لالية حيث يقول� :إن �شطر الآية...
ي�ضع على كاهل اجلماعة امل�سلمة يف الأر�ض
واجباً ثقي ً
ال بقدر ما يكرم هذه اجلماعة ويرفع
مقامها (( .كنتم خري �أمة… )) الخ الآية.
وهذا ما ينبغي �أن تدركه الأمة امل�سلمة لتعرف
حقيقتها وقيمتها .وتعرف �أنها �أخرجت لتكون
طليعة ولتكون لها القيادة مبا �أنها هي خري �أمة.
وقد �أتعب املف�سر نف�سه وهو يحتال لتف�سري كلمة
((�أُخرِجت للنا�س)) .وجاء بكالم جميل لكنه غري
�سليم .و�سيت�ضح يف نهاية املقال �أن معنى الآية
�أب�سط كثرياً و�أقل تعقيداً مما ظن �سيد قطب.
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ونعود قروناً �إىل الوراء لرنى كيف �سجل املف�سرون
الأوائل فهمهم لهذه الآية.ومعروف �أن �أول من
�ألف تف�سرياً مف�ص ً
ال هو الطربي .فماذا �أورد ب�ش�أن
خري �أمة �أُخرِجت للنا�س؟ وننقل عن الطربي
بت�صرف �أمني اخت�صاراً وجتنباً لذكر ا�سم اجلاللة
خ�شية �أن ي�صل �إىل مكان غري الئق بجالل قدره.
يقول الطربي :اختلف �أهل الت�أويل يف قوله ((
كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س )) فقال بع�ضهم
هم الذين هاجروا مع النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله) من مكة �إىل املدينة ,وخا�صة من �أ�صحاب
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) وروى الطربي عن
ابن عبا�س من عدة طرق �أنه قال يف (( كنتم خري
�أمة �أخرجت للنا�س )) هم الذين خرجوا معه من
مكة  .وروى عن عمر �أنه قال :لو �شاء … لقال
�أنتم خري �أمة ,فكنا كلنا ولكن قال كنتم يف خا�صة
�أ�صحاب النبي ومن �صنع مثل �صنيعهم كانوا
خري �أمة ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر� .إذاً
مل يكن اللب�س كبرياً يف فهم الآية ولكن يالحظ
بداية عهد التمني لو �أن الآية ت�شمل قدراً �أكرب
ممن �أنزلت فيهم .واقت�صرت الأمنية على الذين
يعملون مثل عمل خا�صة ال�صحابة �أمراً باملعروف
ونهياً عن املنكر.
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وعلى اجلانب الآخر من الأمة جند العيا�شي
املف�سر ال�شيعي الذي تويف بعد الطربي بثالثني
�سنة ي�سجل ر�أياً خمتلفاً يف معنى الأمة.يقول ((
كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ))  :هم �آل حممد ..
وين�سب للإمام علي �أنه قال� :إمنا �أنزلت هذه على
حممد ..يف الأو�صياء خا�صة .فقال (( كنتم خري
�أمة  )) ...هكذا واهلل نزل بها جربائيل وما عنى
بها �إال حممداً و�أو�صياءه (عليهم �صلواته) .وفيما
عدا العيا�شي ف�إن بقية مف�سري القر�آن الكرمي
من �سنة و�شيعة �أعادوا ما ذكره الطربي .و�أ�ضاف
كل منهم ما و�صل �إليه من �أقوال من�سوبة �إىل
النبي �أو �إىل ال�صحابة �أو ما نقل �إليه من �أقوال
علماء الأمة الذين �سبقوه  ،لو مل يقبل �أن معنى
الآية كنتم خري �أئمة فان اخلطاب اما ان يكون مع
كل الأمة بحيث ال يخرج منها واحد وهذا باطل
باالتفاق الن فيهم كثرياً من الأ�شرار فيبقى �أن
يحمل على الأخيار من الأمة حتى لو مل يكن من
املهاجرين وحينئذٍ ي�صري التقدير لو كان هذا
احلق مدفوعاً عن �أهله لكان الدافع له �شر امة
�أخرجت للنا�س والدافع له بع�ض ال�صحابة حتى
لو كان بع�ض املهاجرين (انظر النجاة يف الإمامة
البن هيثم البحراين �ص.)184
 70لو �س�ألوك

ال ميكن �أن يكون املق�صود من الآية �أن ال�صحابة
خري هذه الأمة كما ي�ستفيد البع�ض من ذلك
مع ورود روايات ت�شري �إىل اقوام هم �أف�ضل من
ال�صحابة فقد روى احمد يف امل�سند عن ابي جمعة
الأن�صاري قال:
( تغدينا مع ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
ومعنا �أبو عبيدة بن اجلراح فقال  :يا ر�سول اهلل
�أ يوجد �أحد خري منا؟ �أ�سلمنا معك وجاهدنا
معك قال  :نعم قوم يكونون بعدكم ي�ؤمنون بي
ومل يروين ) ويف بع�ض الروايات عن �أبي جمعة
�أي�ضا ( بل قوم بعدكم ي�أتيهم كتاب بني لوحني
ي�ؤمنون به ويعملون مبا فيه �أولئك �أعظم منكم
�أجرا مرتني ) ( .دفاع من وحي ال�شريعة �ضمن
دائرة ال�س ّنة وال�شيعة .)103 :
لذا ا�ستفاد البع�ض با�ستمرارية الأخريية يف هذه
الأمة ولي�ست وقفاً على ال�صحابة.
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ال�صوؤال الرابع ع�صر

القاب العلماء ماذا تعني ؟
اجب

يف بع�س االحيان تلتب�س االلقاب على القارئ
الكرمي او ال�صامع اللبيب فيح�صل له اخللط
مبن نعني او نق�صد ؟ وماهي الدرجة العلمية
التي على ا�صا�صها منح هذا اللقب للعلماء ؟ ولو
�صالوك عن هذه االلقاب فاجب :
 -1العلمة :يطلق العلمة يف كتب الفقه على
احل�صن بن يو�صف بن املطهر احللي املتوفى �صنة
726هـ �صاحب كتاب اإر�صاد االأذهان والر�صالة
ال�صعدية وتب�صرة املتعلمني وحترير االأحكام
وتذكرة الفقهاء وقواعد االأحكام وخمتلف ال�صيعة
ومنتهى املطلب ونهاية االأحكام وغريها من الكتب
وكان مرجعاً من مراجع الطائفة.
 -2املحقق .يطلق يف كتب الفقه على اأبو القا�صم
جنم الدين جعفر بن احل�صن احللي املتويف �صنة
 676هـ �صاحب كتاب �صرائع االإ�صلم واملعترب
وغريها وكان من مراجع الطائفة.
 -3املحقق احلجة .يطلق على كل من لديه املقدرة
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العلمية على حتقيق املطالب العلمية ،واحلجة هو
كل من لديه القدرة على نقل الأحكام ال�شرعية
وا�ستخراجها من مظانها ونقلها �إىل طالبيها
فيكون قوله حجة عليهم
� -4آية اهلل العظمى :لقب يطلق على كل من و�صل
�إىل رتبة االجتهاد و�أ�شري له من قبل بع�ض �أهل
اخلربة بالأعلمية.
 -5حجة الإ�سالم :ال يختلف عن لقب احلجة
 -6املحقق الكبري :يطلق على من ا�شتهر
بالتحقيق.
 -7زعيم احلوزة العلمية :من املت�أخرين تطلق
على ال�سيد لبي القا�سم اخلوئي (قد�س �سره)
الذي ت�صدّر زعامة احلوزة.
 -8زعيم الطائفة :تطلق على كل من �أجتهد
و�أ�شتهر بالأعلمية يف زمانه حتى دان له الآخرون
بالف�ضل ،
 -9ثقة الإ�سالم :تطلق على املحدث حم ّمد بن
ال�شيخ يعقوب بن �إ�سحاق الكليني ،والكليني ن�سبة
�إىل قرية ُكلني يف ناحية الري ُ ،توفيّ (قد�س �سره)
يف �شعبان  329ﻫ ،ودُفن بالعا�صمة بغداد� .صاحب
كتاب الكايف.
 -10علم الهدى :تطلق على علي بن احل�سني بن
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مو�سى بن حم ّمد بن مو�سى بن �إبراهيم ابن الإمام
مو�سى الكاظم(عليه ال�سالم) املعروف باملرت�ضى
ولد يف رجب 355ﻫ بالعا�صمة بغداد ،وفيّ (قد�س
�سره) يف اخلام�س والع�شرين من ربيع الأ ّول 436
ﻫ الذي كان مرجعاً للطائفة.
 -11املفيد :لقب ملح ّمد بن حم ّمد بن النعمان
وينتهي ن�سبه �إىل يعرب بن قحطان  ،ولد يف
احلادي ع�شر من ذي القعدة 336ﻫ ،وقيل :عام
338ﻫ ُ ،توفيّ (قد�س �سره) يف الثالث من �شهر
رم�ضان 413ﻫ بالعا�صمة بغداد ،كان من مراجع
الطائفة.
� -12شيخ الطائفة يطلق على حممد بن احل�سن
الطو�سي  ،ولد يف �شهر رم�ضان 385ﻫ مبدينة
طو�س خرا�سان ُ ،توفيّ (قد�س �سره) يف الثاين
والع�شرين من املح ّرم 460ﻫ ،وكان من مراجع
الطائفة.
 -13املرجع الأعلى :يطلق على نف�س من يطلق
عليه �آية اهلل العظمى .ويطلق �أي�ضا على املرجع
املقلد من كل �أو �أغلب الطائفة.
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ال�صوؤال اخلام�س ع�صر

هل يعترب مالك بن نويرة من
املرتدين ؟
اجب

ّان رواياتنا تقول عن مالك بانه جاء اىل ر�صول اهلل
(�صلى اهلل عليه واآله) يف اأواخر حياته  ,فاأخربه
ر�صول اهلل (�صلى اهلل عليه واآله) باأن اخلليفة
بعده اأمري املوؤمنني (عليه ال�صلم) ,فويل االمر
ال�صرعي بنظر مالك واأتباعه كان اأمري املوؤمنني
(عليه ال�صلم) ,وال�صدقات ال تعطى اإىل اأحد اإ ّال
لويل االأمر  ,واإ ّال فله اأن ي�صرفها ح�صب ال�صوابط
املقررة .
ملاذا قال ال�صيخ املفيد ان مالك من املرتدين يف
كتاب االف�صاح ؟
اإذا كان املق�صود ما ذكره املفيد (رحمه اهلل) يف
اأول كتاب االأف�صاح من قوله( :ولو كانت ال�صحبة
اأي�صاً مانعة من اخلطاأ يف الدين واالآثام لكانت
مانعة ملالك بن نويرة وهو �صاحب ر�صول اهلل
(�صلى اهلل عليه واآله) على ال�صدقات) ,فهو من
باب الت�صليم وتنزيل اخل�صم على مدعاه األزاماً
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له باحلجة ,ولكي يت�ضح ذلك من كالمه لتعرف
مرامه ننقل له ما قاله من �أوله:
قال :ف�إن قال قائل :ف�إذا كان �أمري امل�ؤمنني
(عليه ال�سالم) هو الإمام بعد النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) دون �سائر النا�س فعلى �أي وجه تقدم
عليه �أبو بكر وعمر وعثمان وادعو الإمامة دونه
و�أظهروا �أنهم �أحق بها على كل حال؟
قيل له :لقد كان ذلك على وجه الدفع له (عليه
ال�سالم) عن حقه واخلالف عليه يف م�ستحقه
ولي�س ذلك مب�ستحيل ممن ارتفعت عنه الع�صمة
و�إن كان يف ظاهر الأمر على �أح�سن ال�صفات.
ف�أن قال :فيكف يجوز ذلك ممن �سميناه وهم
وجوه �أ�صحاب النبي (�صلى اهلل عليه و�آله)
واملهاجرين وال�سابقني �إىل الإ�سالم؟
قيل له� :أما وجوه ال�صحابة ور�ؤ�ساء املهاجرين
و�أعيان ال�سابقني �إىل الإميان بوا�ضح الدليل وبينّ
الربهان فهو �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب �أخو
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) ووزيره ونا�صره
وو�صيه و�سيد الأو�صياء ,وعم ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�آله) حمزة بن عبد املطلب �أ�سد اهلل و�أ�سد
ر�سوله �سيد ال�شهداء (ر�ضوان اهلل عليه) وابن عم
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) جعفر بن �أبي
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طالب الطيار مع املالئكة يف اجلنان (ر�ضوان اهلل
عليه) و�أبن عم ر�سول اهلل �أي�ضاً عبيدة بن احلارث
بن عبد املطلب (ر�ضوان اهلل عليه) الذين �سبقوا
من �سميت �إىل الإميان وخرجوا يف موا�ساة النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) عن الديار والأوطان و�أثنى
اهلل عليهم يف حمكم القر�آن و�أبلوا دون �أ�صحابه يف
اجلهاد وبارزوا الأقران وكافحوا ال�شجعان وقتلوا
الأبطال و�أقاموا عمود الدين و�شيدوا الإ�سالم.
ثم الطبقة التي تليهم كخباب وعمار و�أبي ذر
واملقداد وزيد بن حارثة ونظرائهم يف االجتهاد
وح�سن الأثر والبالء والإخال�ص هلل ولر�سوله
(�صلى اهلل عليه و�آله) يف ال�سر والأعالن.
وبعد :فلو �سلمنا لك دعواك ملن ادعيت الف�ضل
لهم على ما متنيت مل مينع مما ذكرناه ,لأنه ال
يوجب لهم الع�صمة من ال�ضالل وال يرفع عنهم
جواز الغلط وال�سهو والن�سيان وال يحيل منهم
تعمد وعناد .وقد ر�أيت ما �صنع �شركا�ؤهم يف
ال�صحبة والهجرة وال�سبق �إىل الإ�سالم حني رجع
الأمر �إىل �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) باختيار
اجلمهور منهم واالجتماع فنكث ببيعته طلحة
والزبري وقد كانا بايعاه على الطوع والإيثار
وطلحة نظري �أبي بكر ,والزبري �أجل منهما على
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كل حال ,وفارقه �سعد بن �أبي وقا�ص وهو �أقدم
ا�سالماً من �أبي بكر وا�شرف منه يف الن�سب
و�أكرم منه يف احل�سب و�أح�سن �آثاراً من الثالثة
يف اجلهاد وتبعه على فراقه وخذالنه حممد بن
م�سلمة وهو من ر�ؤ�ساء الأن�صار واقتفى �آثارهم
يف ذلك وزاد عليهما ب�إظهار �س ّبه والرباءة منه
ح�سان فلو كانت ال�صحبة مانعة من ال�ضالل
ملنعت من ذكرناه ومعاوية بن �أبي �سفيان و�أبا
مو�سى الأ�شعري وله من ال�صحبة وال�سبق ما ال
يجهل وقد علمتم عداوتهم لأمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) و�إظهارهم الرباءة منه والقنوت عليه
وهو ابن عم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)
و�أمريه على بن �أبي بكر وعمر وعثمان.
ولو كانت ال�صحبة �أي�ضاً مانعة من اخلط�أ يف
الدين والآثام كما تدعون لكانت مانعة ملالك
بن نويرة وهو �صاحب ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله) على ال�صدقات ومن تبعه من وجوه
امل�سلمني من الردة عن الإ�سالم (الإف�صاح)39/
ـ هذا على ح�سب مزاعمكم بان ابن نويرة ارتد
فا�ستحق القتل
فقوله (فلو �سلمنا لك) وا�ضح يف التنزل والإلزام
حتى �أنه �سلم بال�صحبة ملعاوية وهو ما ال تقوله
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ال�شيعة ب�إجماعها.
على �أنه فيما بعد من كالمه �أبان عن مرامِ ه
حيث قال يف معر�ض رده على املخالفني يف املقارنة
بني من خرج على �أمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)
ومن خرج على �أبي بكر :لأن �أهل اليمامة مل
يجحدوا فر�ض الزكاة و�إمنا �أنكروا فر�ض حملها
�إىل �أبي بكر وقالوا :نحن ن�أخذها من �أغنيائنا
ون�ضعها يف فقرائنا وال نوجب على �أنف�سنا حملها
�إىل من مل يفرت�ض له علينا ب�سنة وال كتاب
(الإف�صاح.)121/
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ال�صوؤال ال�صاد�س ع�صر

مظلومي ُة الزهراء من
م�صادر ال�صلفية
اجب

هذه جمموعة من الروايات واحلقائق من م�صادر
القوم تدل على مظلومية الزهراء عليها ال�صلم
ولكل رواية حتتاج اىل تعقيب ولكننا �صنكتفي بذكر
الن�صو�س مع م�صادرها وهذه بع�س الروايات :
1ـ عن علي (عليه ال�صلم) ( :بينا ر�صول اهلل اآخذ
بيدي و نحن من�صي يف بع�س �صكك املدينة ...
فل ّما خل يل الطريق اعتنقني ثم اأجه�س باكياً ,
قلت  :يا ر�صول اهلل ما يبكيك؟ قال � :صغائن يف
�صدور اأقوام ال يبدونها لك اال من بعدي  ,قال :
قلت  :يا ر�صول اهلل يف �صلمة من ديني ؟ قال :
يف �صلمة من دينك) (جممع الزوائد  118 /9عن
اأبي يعلى والبزار ب�صند �صححه احلاكم والذهبي
وابن حبان  ,وراجع نف�س ال�صند يف امل�صتدرك / 3
.)13
2ـ عن الطربي ب�صنده (( :اأتى عمر بن اخلطاب
منزل علي وفيه طلحة والزبري ورجال من
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املهاجرين  ،فقال  :واهلل لأح ّرقن عليكم �أو
لتخرجن �إىل البيعة ()) ...تاريخ الطربي 202/3
 ،وقريب منه ابن �أبي �شيبه من م�شايخ البخاري
يف امل�صنف . )432/7
3ـ عن البالذري ب�سنده � (( :إن �أبا بكر �أر�سل �إىل
علي يريد البيعة  ،فلم يبايع  ،فجاء عمر ومعه
فتيلة  ،فتلقته فاطمة على الباب  ،فقالت فاطمة
علي بابي ؟! قال :
 :يا بن اخلطاب �أتراك حم ّرقاً ّ
نعم �()) ...أن�ساب الأ�شراف  ، 586 /1وقريب منه
ابن عبد ربه يف العقد الفريد  13/5و�أبو الفداء يف
املخت�صر يف �أخبار الب�شر . )156/1
4ـ عن عروة بن الزبري � (( :أنه كان يعذر �أخاه
عبد اهلل يف ح�صر بني ها�شم يف ال�شعب وجمعه
احلطب ليحرقهم  ،قال عروة يف مقام العذر
واالعتذار لأخيه عبد اهلل بن الزبري  :ب�أن عمر
�أح�ضر احلطب ليحرق الدار على من تخ ّلف عن
البيعة لأبي بكر )) (مروج الذهب � ، 86/3شرح
ابن �أبي احلديد . )147/20
5ـ عن جعفر بن حممد ال�صادق (عليه ال�سالم)
( :واهلل ما بايع علي حتى ر�أى الدخان قد دخل
بيته) (رواه �إبراهيم بن حممد الثقفي يف كتاب
�أخبار ال�سقيفة  ،وعنه يف ال�شايف يف الإمامة) .
6ـ قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و �آله)�(:إمنا
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فاطمة ب�ضعة مني ي�ؤذيني ما �آذاها)
(فاطمة ب�ضعة مني يقب�ضني ما يقب�ضها
ويب�سطني ما يب�سطها)
(�صحيح م�سلم  :باب مناقب فاطمة  ،م�سند �أحمد
 ، 5/4امل�ستدرك  323/3وقال � :صحيح على �شرط
ال�شيخني) .
ومما يدل على �صحة روايات الثقفي هذا ما قاله
ابن حجر يف (ل�سان امليزان � : )102/1أنه ملا �صنف
كتاب املناقب واملثالب �أ�شار عليه �أهل الكوفة �أن
يخفيه وال يظهره  ،فقال � :أي البالد �أبعد عن
الت�شيع ؟ فقالوا له � :إ�صفهان  ،فحلف �أن يخفيه
وال يحدث به �إال يف �إ�صفهان  ،ثقة منه ب�صحة ما
�أخرجه فيه  ،فتحول �إىل �إ�صفهان وحدث فيها .
7ـ قال ابن �أبي دارم املتوفى �سنة 352هـ � (( :إن
عمر رف�س فاطمة حتى �أ�سقطت مبح�سن ))
(ميزان االعتدال . )139/1
 8ـ قال �إبراهيم ابن �سيار النظام املتوفى �سنة
231هـ � (( :إن عمر �ضرب بطن فاطمة يوم البيعة
حتى �ألقت اجلنني من بطنها  ،وكان ي�صيح عمر :
�أحرقوا دارها مبن فيها  ،وما كان بالدار غري علي
و فاطمة واحل�سن واحل�سني )) (امللل والنحل
 ، 59/1الوايف بالوفيات . )17/6
9ـ عن �شيخ ابن �أبي احلديد  (( :ملا �ألقت زينب
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ما يف بطنها �أهدر ر�سول اهلل دم هبار  ،لأنه ر ّوع
زينب ف�ألقت ما يف بطنها  ،فكان البد �أنه لو
ح�ضر ترويع القوم فاطمة الزهراء و�إ�سقاط ما
يف بطنها حلكم باهدار دم من فعل ذلك  ...فقال
له ابن �أبي احلديد � :أروي عنك ما يرويه بع�ض
النا�س من �أن فاطمة روعت ف�ألقت حم�سناً ؟فقال
 :ال تروه عني وال ترو عني بطالنه )) (�شرح ابن
�أبي احلديد . )192/14
10ـ عن �أبي بكر � (( :أنه قال قبيل وفاته � :إين ال
�آ�سى على �شيء من الدنيا �إال على ثالث فعلتهن
ووددت �أين تركتهن  ...وددت �أين مل �أك�شف بيت
فاطمة عن �شيء و�إن كانوا قد غلقوه على احلرب
())...تاريخ الطربي  ، 430/3العقد الفريد
 ، 254/2كتاب الأموال البن �سالم  ،مروج الذهب
 ،الإمامة وال�سيا�سة) .
11ـ �أخرج البخاري وم�سلم عن عائ�شة � (( :إن
فاطمة بنت النبي �أر�سلت �إىل �أبي بكر  ...فوجدت
فاطمة على �أبي بكر فهجرته  ،فلم تك ّلمه حتى
توفيت  ،وعا�شت بعد النبي �ستة �أ�شهر  ،فلما
توفيت دفنها زوجها علي لي ً
ال  ،ومل ي�ؤذن بها �أبا
بكر �()) ...صحيح البخاري  :باب غزوة خيرب ،
�صحيح م�سلم  :كتاب اجلهاد وال�سري) .
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ال�صوؤال ال�صابع ع�صر

القراء ُة احلالية للقراآن
قراءة امامية
اجب

ان عثمان اأمر بتوحيد امل�صاحف بعد اأن نبهه
ال�صحابة على ذلك ,ولكنه انتدب لهذا االأمر اأفراد
غري اأكفاء ! فوقع بني الن�صخ املر�صلة اىل االأم�صار
اأخطاء واختلفات اإملئية االمر الذي اأدى اىل
عودة اخللف بني امل�صلمني ,حيث اأن عثمان عندما
اأر�صل مع كل ن�صخة قارئا يقروؤها على النا�س ,وهذا
القارئ كان يقراأ على الن�صخة التي عنده والنا�س
يف نف�س امل�صر يتبعون قارئهم  ,فرجح االختلف
واأ�صبح لكل م�صر قراآنه ,وكان هذا هو ال�صبب
الرئي�س له اإ�صافة اإىل بداءة اخلط الذي كتب
به الن�صخ واخللو من النقاط واالعراب وا�صقاط
االلفات ( جمموع حرف االلف)  ,ثم تاثري اللهجة
واختلفها بني القبائل العربية حتى ان النبي (�صلى
اهلل عليه واله و�صلم ) قد نهى عن بع�صها ,وتاأثري
االجتهاد والراأي ال�صخ�صي لبع�س القراء وعلماء
العربية الذين غالوا بالقواعد واالأدب وغري ذلك.
ومن يراجع ما ذكر من تفا�صيل اختلف القراءات
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يت�ضح له ان دعوا تواترها جمازفة و�شططا ال متت
اىل الواقع ب�شيء .ومن هنا فرق علما�ؤنا الأعالم
بني تواتر القراءات فردوها وبني تواتر القر�آن،
اذ ال تالزم بينهما ،فالقر�آن والقراءات حقيقتان
متغايرتان  ،فالقر�آن هو الوحي املنزل على الر�سول
(�صلى اهلل عليه واله) والقراءات هي اختالف يف
كتابة الألفاظ او تلفظها ،وقد روي عن ال�صادق
(عليه ال�سالم)  ( :ان القر�آن واحد نزل من واحد
ولكن االختالف يجيء من قبل الرواة ) (الكايف 2
 ، )630 :وقال ال�سيد اخلوئي  ( :ان تواتر القر�آن
ال ي�ستلزم تواتر القراءات  ،الن االختالف يف كيفية
تعبري الكلمة ال ينايف االتفاق على �أ�صلها ،كما ان
االختالف يف خ�صو�صيات حدث ت�أريخي كالهجرة
مث ً
ال ال ينايف تواتر نف�س احلدث  ،على �أن الوا�صل
الينا بتو�سط القراء امنا هو خ�صو�صيات قراءاتهم،
و�أما �أ�صل القر�آن فهو وا�صل الينا بالتواتر بني
امل�سلمني  ،وبنقل اخللف عن ال�سلف وحتفظهم
عليه يف ال�صدور ويف الكتابات  ...الخ ) (البيان :
. )173
وه�ؤالء القراء ال�سبعة �أو الع�شرة لي�س هم الذين
حفظوا لنا القر�آن و�إال ملا �صار و�صوله �إلينا
متواتراً ،بل �أن قراءاتهم و�صلت �إلينا وهي غري
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و�صول القر�آن �إلينا .ومن ثم نقول� :إن القراءة
ال�صحيحة هي القراءة امل�شهورة بني امل�سلمني التي
تلقتها االمة بالقبول وتركت ال�شاذ املخالف لها
وانكرت على من يقر�أ بها ،فهي متواترة جي ً
ال بعد
جيل  ،وذكر بع�ض العلماء ان جتتمع لها �ضوابط
هي :موافقتها مع ما هو مكتوب يف الر�سم القر�آين
 ،وموافقتها للأف�صح واالف�شى يف العربية  ،وان ال
يعار�ضها دليل قطعي.
ونحن نعتمد من القراءات القراءة امل�شهورة التي
كانت �سائدة عند امل�سلمني ،وهي رواية حف�ص عن
عا�صم عن �أبي عبد الرحمن ال�سلمي عن �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم).وهذه القراءة قراءة
�شيعية خال�صة وهي املتداولة اليوم بني جميع
امل�سلمني فما يذكره عثمان اخلمي�س من الكذب
من �أن ال�شيعة اليوم تعتمد على القراءة ال�سنية
كذب وا�ضح .فحف�ص من �أ�صحاب ال�صادق (عليه
ال�سالم) ،وعا�صم من �أعيان �شيعة الكوفة ،و�أبو عبد
الرحمن ال�سلمي من خوا�ص علي (عليه ال�سالم) .
عا�صم بن بهدلة الكويف :هو ابن ابي النجود ابو
بكر اال�سدي موالهم الكويف اخذ القراءة عر�ضا زر
بن حبي�ش وابي عبد الرحمن ال�سلمي وابي عمرو
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ال�شيباين.
قال ابو بكر بن عيا�ش قال يل عا�صم  :ما اقر�أين
احد حرفاً اال ابو عبد الرحمن ال�سلمي وكنت
ارجع من عنده فاعر�ض على زر وقال حف�ص قال
يل عا�صم :ما كان من القراءة التي اقر�أتك بها
فهي القراءة التي قر�أت بها على ابي عبد الرحمن
ال�سلمي عن علي وما كان من القراءة التي اقر�أتها
ابا بكر بن عيا�ش فهي القراءة التي كنت اعر�ضها
على زر بن حبي�ش عن ابن م�سعود .
عد معرفة ا�سماء الق ّراء الع�شرة البد ان تعرف �أي�ضاً
انهم مل يكونوا يرجعون يف قراءاتهم �إىل النبي
�صلى اهلل عليه و�آله بل كانت قراءاتهم ت�ستند �إىل
اجتهادهم و�آراءهم ولو كانت القراءات عند القراءة
متواترة عن النبي(�صلى اهلل عليه واله) مل يحتج
يف اثبات �صحتها �إىل اال�ستدالل واالحتجاج كما
فعلوا كذلك.
انظر البيان يف تف�سري القر�آن لل�سيد اخلوئي
�ص 125ـ 147
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ال�صوؤال الثامن ع�صر

هل ي�صح نذر عبد املطلب
بذبح ابنه العا�صر ؟
اجب

هنالك من يثري �صوؤال بخ�صو�س نذر عبد املطلب
بذبح ابنه العا�صر فيقول اإذا كان عبد ّ
املطلب
موؤمناً ,فلماذا قام بهذا النذر( :قتل اأحد اأوالده
اإذا و�صل عددهم ع�صرة) الذي يت�صرف مبوجبه
بنف�س اأُخرى ,وهو حم ّرم �صرعاً ,ث ّم يقوم باللجوء
اإىل الكهنة واالقرتاع باالأ�صهم؟
ال يبعد اأن يكون نذر عبد ّ
املطلب ذبح اأحد اأبنائه
اإن بلغوا ع�صرة  -اإن �ص ّح خرب النذر  -ناجم عن
نبي اهلل
اإلهام اأو روؤيا �صادقة ,على حذو روؤيا ّ
اإبراهيم(عليه ال�صلم)؛ فعبد ّ
املطلب مل يكن
�صخ�صاً عادياً ,واملظنون جداً اأ ّنه من االأو�صياء,
موحداً على دين جدّه
وال اأق ّل من كونه
ّ
اإبراهيم(عليه ال�صلم) ,وقيل :اأ ّنه من اأو�صياء
عي�صى امل�صيح(عليه ال�صلم).
والذي يوؤ ّيد كونه و�ص ّياً :ما ورد يف االأخبار:
حجة هلل واإ ّال ل�صاخت
((ا ّأن االأر�س ال تخلو من ّ
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ب�أهلها)) ،وكان النا�س يف ع�صر عبد ّ
املطلب على
حجة هلل لمَ ا
عبادة الأوثان ،فلو مل يكن يف النا�س ّ
قامت الأر�ض ولمَ ا ا�ستق ّرت.
ال�س ّنة من
و ّ
مما ي�ؤ ّيده كذلك :ما ورد يف كتب ُ
حادثة جي�ش �أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة  -كما
�أ�شارت �إليه �سورة الفيل  -وحني التقى به �أبرهة
وهو ب�صدد ا�سرتجاع مائتي ناقة له ا�ستوىل عليها
جي�ش �أبرهة ،قال له �أبرهة :قد كنت �أعجبتني
حني ر�أيتك ،ث ّم زهدت فيك حني ك ّلمتني؛ �أتك ّلمني
يف مائتي بعري ،وترتك بيتاً هو دينك ودين �آبائك
قد جئت لهدمه ال تك ّلمني فيه؟
فقال عبد ّ
رب الأبل ،و� ّإن للبيت ر ّباً
املطلب� :إنيّ �أنا ّ
�سيمنعه (جامع البيان � 489 :30سورة الفيل.).
وموقفه هذا ّ
يدل على درجة عالية من الت�سليم
نبي.
و�صي ّ
لنبي �أو ّ
واليقني ال ميكن �أن ت ّتفق �إ ّال ّ
ومن يكن كذلك فكيف يت�ص ّور �أن تبدر منه
مع�صية عظمى تتمثل يف ذبح �أحد �أبنائه و�إن كان
نذراً؟
فيجب �أن نلتم�س لفعله هذا وجهاً �صحيحاً من
ال�شرع ،وقد ا�ستقربنا ب�أ ّنه قد تل ّقى من اهلل تعاىل
عرب الر�ؤيا �أو الوحي �أو الإلهام ما دفعه �إىل
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الإقدام على ما �أقدم عليه ،ولع ّله كان م�ؤمناً ب� ّأن
اهلل تعاىل �سوف يفدي ولده عبد اهلل كما فدى
�إ�سماعيل(عليه ال�سالم) من قبل ،ولهذا �أقدم
على نذره.وامل�ؤمن العارف الذي يقدم على اي
عمل وهو متيقن انه يف مر�ضاة اهلل عز وجل فانه
على يقني تام بان اللطف االلهي �سيتدخل بهذا
العمل يف اجنازه او ا�ستبداله ومثلما اقدم ابراهيم
عليه ال�سالم على هدم ا�صنام قومه فان اهلل عز
وجل تدخل وجعل النار بردا و�سالما
وحادثة الذبح كما يرويها بع�ض امل�ؤ ّرخنيّ � :أن
عبد ّ
املطلب كان نذر �إن وافى له ع�شرة رهط �أن
ينحر �أحدهم ،فل ّما توافوا له �أقرع بينهم ،ف�صارت
القرعة على عبد اهلل وكان �أح ّبهم �إليه ،فقال� :أهو
�أو مائة من الإبل؟ ث ّم �أقرع ثانية بني املائة وبينه،
ف�صارت القرعة على الإبل.
يدل على � ّأن عبد ّ
املطلب كان عازماً
فهذا اخلرب ّ
منذ البداية على فداء ولده بالإبل ،و�إ ّال مل�ضى
ل�سبيله وذبح عبد اهلل� ،أو ه ّم بذبحه كما فعل
�إبراهيم(عليه ال�سالم) من قبل.
�أ ّما قولك(( :ث ّم يقوم باللجوء �إىل الكهنة
واالقرتاع بالأ�سهم)) ،فال نرى فيه ب�أ�ساً �أو عيباً
على عبد ّ
املطلب كما تظنّ �أنت ،ف� ّإن العرب كانوا
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يقرتعون يف كثري من امل�سائل التي يتحيرّ ون
فيها ،كال�سفر وغريه ،فقد كانت القرعة من عادات
العرف العربي يف اجلاهلية وقد �أق ّرها الإ�سالم
بعد ذلك� ،أ ّما ذهاب عبد ّ
املطلب �إىل الكهنة فلم
يثبت ،و�إن ثبت فهو لأجل القرعة ال لأجل التع ّلم
�أو الت�صديق ب�أقوالهم ،وقد يكونون الكهنة من
املعتدلني الذين ال ي�شركون باهلل عز وجل كالذين
ب�شروا بنبوة حممد ثلى اهلل عليه واله بل وحتى
االحبار كانت لهم معرفة من خالل كتبهم بنبوة
حممد �صلى اهلل عليه واله و�سلم .
ويف بحار االنوار عن اخل�صال فيما �أو�صى به النبي
(�صلى اهلل عليه واله و�سلم ) عليا (عليه ال�سالم )
�أن عبد املطلب �سن يف اجلاهلية يف القتل مائة من
الإبل ف�أجرى اهلل عز و جل ذلك يف الإ�سالم
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ال�صوؤال التا�صع ع�صر

ملاذا او�صى االمام ال�صادق عليه
ال�صلم اىل خم�صة ؟
اجب

املراد من و�صية االإمام ال�صادق (عليه ال�صلم)
والتي هي بح�صب رواية الكليني يف (الكايف 310/1
باب االإ�صارة والن�س على اأبي احل�صن مو�صى(عليه
ال�صلم ) كانت اإىل خم�صة  :املن�صور  ,وحاكم
املدينة  ,وعبد اهلل االأفطح  ,وحميدة زوجته ,
ومو�صى الكاظم (عليه ال�صلم) ..
اإن االإمام (عليه ال�صلم) ملا بلغه اأنه اإذا بلغ
خرب وفاته اإىل املن�صور ياأمر حاكم املدينة بقتل
من اأو�صى اإليه  -اأي بقتل من جعله خليفته يف
االإمامة  -فكتب االإمام (عليه ال�صلم) اإىل حاكم
املدينة باأنه اأو�صى اإىل خم�صة  ,فان�صرف املن�صور
عن غايته تلك وقال  :لي�س اإىل قتل هوؤالء من
�صبيل  ,وملا �صمع ذلك علماء ال�صيعة مثل اأبي حمزة
الثمايل ,قال ما معناه  :اأما االأوالن فكانا للتقية
 ,واالأفطح كان ناق�صاً اإذ كان اأفطحاً  ,واالإمام
ال يكون ناق�صاً وهو مع ذلك كان جاه ً
ل باأحكام
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ال�شريعة  ,واملر�أة لي�ست ب�إمام  ,فتعني مو�سى
الكاظم عليه ال�سالم  ,وهو معنى كالم �أبي حمزة
عندما �سمع خرب الو�صية (( :احلمد هلل الذي
هدانا �إىل الهدى وبني لنا عيوب الكبري  ,ودلنا
على ال�صغري  ,واخفى عن �أمر عظيم)) (انظر
�أعيان ال�شيعة لل�سيد حم�سن الأمني .)677/1:
وكان هذا الفعل من الإمام ال�صادق (عليه
ال�سالم) حلماية ولده الإمام مو�سى بن جعفر
(عليه ال�سالم) من القتل ..
ويف نف�س الوقت نقول ان اتباع االمام ال�صادق
عليه ال�سالم وا�صحابه املقربني كانوا على علم
مبن يلي االمام ال�صادق عليه ال�سالم حيث ان
االحاديث التي يرويها االمام عن من يكون من
بعده كانت كثرية جدا وقد رددها على الثقات من
ا�صحابه مرارا وعليه فان احلديث الذي قاله
االمام عليه ال�سالم تقية ال ي�ؤثر على اخلوا�ص
من ا�صحاب االمام يف معرفة االمام  ،ومن جانب
ثان يظهر من احلديث ان ابا جعفر الدوانيقي قد
اعمى ب�صريته اهلل عز وجل حيث انه مل ينكر بان
االمام او�صى له وهو يعلم بانه لي�س حمل ثقة
عنده ال هو وال واليه على املدينة ومن ثم هو يعلم
اي�ضا بان الو�صية ال تكون يف امراة وبقي لديه
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االفطح والكاظم عليه ال�سالم وهو يعلم اي�ضا
مبنزلة االفطح لدى االمام عليه ال�سالم مقارنة
مبنزلة االمام الكاظم عليه ال�سالم والذي ا�شار
اىل امامته وو�صايته يف اكرث من مو�ضع منها ملا
اجتمعا ومعهم ابو حنيفة وما دار من حديث بينه
وبني الكاظم وهو غالم .
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ال�صوؤال الع�صرون

ملاذا مل يحمي االمام الع�صكري
ولده كما فعل ال�صادق عليه ال�صلم ؟

عليه ال�صلم

اجب

ان حماية االإمام املهدي (عليه ال�صلم) بنف�س
هذه الطريقة وت�صييع ن�صبه بني اأبناء احل�صن
واحل�صني (عليهما ال�صلم) كما ح�صلت احلماية
من االإمام ال�صادق (عليه ال�صلم) البنه مو�صى
الكاظم (عليه ال�صلم) امر الميكن ان يحدث,
فالفارق بني املوقفني كبري واحلالة خمتلفة ,
الفارق االول ان املعتمد العبا�صي اعتمد �صيا�صة
الت�صييق واملراقبة على االمام الع�صكري عليه
ال�صلم بل وحتى فرق الن�صاء عن الرجال حتى
ال يلد املهدي عليه ال�صلم وكان بني الفرتة
واالخرى يفت�س دار االمام عليه ال�صلم ويبعث
بالن�صاء ليفت�صن ن�صاء االمام وملحظة من تظهر
عليها علمات احلمل ومل يكن لدى االمام غري
ولد واحد فكيف يختار خم�صة ا�صخا�س واملعلوم
لديهم انه ال ولد له ؟ بل وحتى بعد ان د�س ال�صم
للمام الع�صكري عليه ال�صلم وا�صت�صهاده و�صع
العيون من الرجال والن�صاء على عيال االمام عليه
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ال�سالم بحثا عن من يدعي االمامة من �صلبه
الفارق الثاين لنفر�ض جدال ان االمام يو�ص
اىل خم�سة وهذا يعني ان االمام املهدي �سيكون
احدهم ،وطاملا ان �ساعة قيام القائم غري معلومة
وبهذا تكون هوية االمام املهدي غري جمهولة كما
علموا بهوية االمام الكاظم عليه ال�سالم فكيف
يكون عمره اكرث من الف �سنة وهو يعي�ش بني
النا�س؟
فهذا العمر الطويل هو لوحده يكون دليل هداية
وهالك فالعقالء يهتدون الن هذا العمر الطويل
معجزة وال�ضالون ال يهتدون في�ستحقون العذاب
الفوري الن اهلل عز وجل عندما ينزل اية ملن
يطلب ذلك حتى يهتدي ومن ثم ال يهتدي فانه
يعذبه حاملا يجحد االية .
واما بقائه مبهم كالغيبة هي االن اذن ما الفائدة
من الو�صية اىل خم�سة احدهم االمام عليه
ال�سالم ؟
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ال�صوؤال الواحد والع�صرون

ملاذا املزارات ال�صيعية كثرية ؟
اجب

لرب �صائل ي�صالك عن �صبب كرثة املزارات ال�صيعية
فهل انها �صحيحة واذا كانت كذلك فلماذا يجهل
تاريخ البع�س منها ؟
البد لنا يف بداية االجابة تو�صيح ماهية املزار
ال�صيعي ويف االغلب االعم انها ت�صنف اىل �صنفني
مرقد ومقام  ,املرقد ومعناه يدل عليه هو مكان
دفن �صخ�س له منزلة عند اهلل عز وجل �صواء كان
نبي او امام او عبد �صالح  ,واملقام هو اثر القامة
او عمل معني او كرامة معينة لنبي او امام  ,كما
هو احلال مقام االمام علي يف براثا ومقام االمام
ال�صادق يف كربلء ومقام اخل�صر ومقام النبي
ايوب عليهم ال�صلم اجمعني وبني هذا وذاك قد
يح�صل اخللط ومثل هذه االماكن غالبا ما تكون
م�صاجد لنا االمامية االثني ع�صرية  ,وحالها
اي املزارات ال�صيعية حال �صفحات التاريخ قد
يعرت�صها التحريف او التوهم والن البع�س من
امل�صلمني على فطرتهم قد يعتقد بهذا املرقد او
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ذاك املقام  ،نعم اليخلو من �صحة القول القائل
ان بع�ض املزارات لي�س لها �صحة وذلك ثبت لنا
لبع�ض منها وخ�صو�صا التي جنهل تاريخها فقد
تكون ل�شخ�ص غري املعني فيها او قد تكون وهمية
.
اوالد االئمة الذين ينت�شرون يف �شتى ا�صقاع
االر�ض فان انت�شارهم دليل كرامة الهية ويف نف�س
الوقت دليل ظلم احلكام الذين عا�صروهم لدرجة
انهم ت�شتتوا خوفا من الهالك بيد ه�ؤالء الظلمة
والكثري من ذرية ر�سول اهلل واتباع االئمة عليهم
ال�سالم ا�ست�شهدوا على يد ظلمة الدولة االموية
والعبا�سية ومن لف لفيفهم واتبع �سنتهم من
طواغيت الع�صر .
ان �سورة الكوثر التي نزلت بحق فاطمة عليها
ال�سالم هي الدليل الوا�ضح على الكرامة االلهية
بانه جعل ذرية ر�سول اهلل ال تنقطع وكل من ن�سبه
اىل الر�سول هو عن طريق البتول عليهما ال�سالم
.
ومن هذه املزارات موجودة يف املغرب العربي
وايران ورو�سيا وم�صر وكلها لذرية ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه واله و�سلم
يف املغرب ذرية ادري�س احل�سني الذي ا�س�س الدولة
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االدري�سية بعد هربه من الدوانيقي العبا�سي ويف
اق�صى ايران ال�شهيد يحيى بن زيد الذي ا�ست�شهد
على يد الطغاة االمويني ويف رو�سيا مزار الحد
ذرية االمام الكاظم عليه ال�سالم ويف ايران �شرياز
هنالك جمموعة من العلوين الذين قتلهم املامون
وهم يف طريقهم اىل االمام علي بن مو�سى الر�ضا
عليه ال�سالم
هنالك �شبه كثريا ما ترتدد ان االمام الكاظم
عليه ال�سالم له ابناء كرث بدليل ع�شرية املو�سوية
وحتى الر�ضوية ومراقد ابنائه والتي يعود ن�سبها
اىل االمام مو�سى بن جعفر عليهما ال�سالم ،هذا
مع العلم ان االمام الكاظم عليه ال�سالم ق�ضى
عمره يف �سجن هارون ؟ هنا اختلط االمر على من
يعتقد ان االمام الكاظم عليه ال�سالم ق�ضى عمره
يف �سجن هارون حيث ان اكرث مدة ح�سب احدى
الروايات انه ق�ضى خم�س �سنوات يف ال�سجن اطلق
مرة او مرتني خاللها واعيد لل�سجن هذا ناهيكم
عن كرامة االمام التي ال حتجبه جدران �سجون
هارون من اخلروج والننا نريد ان نتكلم �ضمن
منطق من ال ي�ؤمن مبنزلة االمام الكاظم عليه
ال�سالم فنقول له ان عمر االمام عندما �سجن
على ا�شهر الروايات خم�سني �سنة اي �سنة 178
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للهجرة عندما امر اللعني هارون بحب�سه وبقي
حتى ا�ست�شهاده �سنة  183للهجرة وان فرتة امامته
خم�س وثالثون �سنة فمدة ثالثني �سنة كافية الن
يكون له  37من االبناء ذكرا وانثى ح�سب ا�شهر
الروايات مع االخذ بنظر االعتبار زواجه باكرث
من زوجة .
هذه املزارات دليل قوى على ح�ضور وكرثة
اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم النه لي�س من
املعقول ان تبقى هذه املزارات يتعاهدها اخلريون
الدامتها واحلفاظ عليها  ،اما ان يكون هنالك
من له مارب غري �سليمة من اال�ستفادة من هكذا
مزارات فهذا اليعني الغاء احلقيقي وهي الكرثة
ويف نف�س الوقت عندما يتاكد ويثبت وهمية اي
مزار فان ال�سلطات التي تخ�ضع له هذه املزارات
تقوم باالجراء الالزم اللغاء هذا املزار او ت�صحيح
تاريخه
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ال�صوؤال الثاين والع�صرون

رد ال�صبهات حول كتاب
�صليم بن قي�س الهليل
اجب

يعترب كتاب �صليم من اأوائل الكتب التي و�صلت
الينا من القرن االأول الهجري ,اإذ اإن وفاة موؤلفه
�صليم بن قي�س الهليل كانت بحدود �صنة (- 76
)80هـ.
ونقل �صليم كتابه قراءة ومناولة اىل اأبان بن اأبي
عيا�س ,ومنه قراءة ومناولة اىل اأحد كبار ال�صيعة
يف الب�صرة عمر بن اذينة .
ثم و�صل بعد هذين اىل عدة اأ�صخا�س متعا�صرين
تقريباً ,هم  :ابن اأبي عمري ,وحماد بن عي�صى,
وعثمان بن عي�صى ,وغريهم  ,اأخذوه من ابن
اذينة اأو منه ومن اأبان على اخللف ال�صابق .
طرق الكتاب ون�صخه  :ـ
و�صل الكتاب اأو رواياته اإلينا بطرق كثرية� ,صواء
ما موجود يف اأول ن�صخه اخلطية اأو ما ذكره
البع�س من طرقه اىل كل الكتاب(راجع طرق
ال�صيخ النعماين (حديث رقم  ,)3وطريق ال�صيخ
النجا�صي ,و�صتاأتي اال�صارة اإليه عند احلديث
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عن �إجازات احلر العاملي قريباً ,وطريق ال�شيخ
الطو�سي يف الفهر�ست ,وغريها)� ,أو طرقه �إىل
روايات �سليم بتو�سط �أبان �أو غريه التي توحي
ب�أنها م�أخوذة من �أ�صل الكتاب(راجع يف ذلك
اجلزء الأول من كتاب �سليم (درا�سة م�ستوعبة
وحتقيق �شامل حول الكتاب وامل�ؤلف) ,الف�صل
الثامن واخلام�س ,وكذا اجلزء الثالث من الكتاب,
(ق�سم التخريجات ) ,هذا �إ�ضافة اىل الإ�شارة اىل
الكتاب �أو الرواية عنه من قبل علماء اخلا�صة
وبع�ض العامة و�إنه كان معروفاً م�شهوراً لديهم.
و�أما ما و�صل �إلينا من ن�سخه اخلطية فتنتهي
اىل ثالثة �أ�شخا�ص هم ابن �أبي عمري ,وحماد بن
عي�سى بطريق ال�شيخ الطو�سي (ت  460هـ) ,ومعمر
بن را�شد الب�صري بطريق حممد بن �صبيح :
وقد و�صلت الن�سخة املروية بطريق ال�شيخ
الطو�سي (وهي الن�سخة املعتمدة بتحقيق الكتاب,
وكذا املطبوعة عليها الطبعة الأوىل يف النجف
الأ�شرف ,وتوجد يف مكتبة �آية اهلل احلكيم العامة
بالنجف اال�شرف ,املجموعة رقم  )316اىل ال�شيخ
احلر العاملي ومتلكها �سنة  1087هـ( ,)9ونقل
منها يف كتابه اثبات الهداة , ,وموا�ضع اخرى
كثرية يف كتابه املذكور(اثبات الهداة ،408 ،204 :1
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 657و  184 :2و.)575 :3
وذكر يف مقدمة اثبات الهداة يف الفائدة التا�سعة,
ما ن�صه � :إعلم �أن لنا طرقاً �إىل رواية الكتب التي
نقلنا عنها ,والأحاديث التي جمعناها ,قد ذكرنا
بع�ضها يف كتاب تف�صيل و�سائل ال�شيعة اىل حتقيق
م�سائل ال�شريعة ,وغريه ,وال حاجة اىل ذكرها
هنا; لأن هذه الكتب � -أقول  :ومنها كتاب �سليم
طبعاً  -متواترة وقد �إبتد�أنا با�سم من نقلنا من
كتابه ,ومن �أراد الطرق فقد دللناه عليها فلريجع
�إليها.
ومنه يفهم �إن هذه الكتب املعتمدة لديه والتي
نقل عنها ,و�صلت �إليه منها ن�سخة �صحيحة,
ومل يثبت �ضعفها �أو �ضعف م�ؤلفها بل ثبت عنده
عك�سه ,و�إنها معتمدة .
ثم ذكر يف الفائدة اخلام�سة طرقه اىل هذه الكتب,
وقال  :يف بيان بع�ض الطرق التي نروي بها الكتب
املذكورة  -ومنها كتاب �سليم كما عرف  -عن
م�ؤلفيها ,و�إمنا ذكرنا ذلك تيمناً وتربكاً ب�إت�صال
ال�سل�سلة ب�أ�صحاب الع�صمة (عليهم ال�سالم) ،ال
لتوقف العمل عليه ,لتواتر تلك الكتب ,وقيام
القرائن على �صحتها ,وثبوتها ,كما ي�أتي �إن �شاء
اهلل(ذكر القرائن; يف الفائدة ال�ساد�سة من خامتة
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الو�سائل  ,191 : 30والفائدة الثامنة ,241 : 30
والفائدة التا�سعة .)249 : 30
ثم �أورد بحدود  18طريقاً اىل ال�شهيد الثاين
زين الدين بن علي العاملي ,ومنه بطريقه اىل
العالمة بطريقه اىل النجا�شي ,قال � :أخربنا علي
بن �أحمد القمي ,قال  :حدَّثنا حممد بن احل�سن
بن الوليد ,قال  :حدَّثنا حممد بن �أبي القا�سم ,ما
جيلويه ,عن حممد بن علي ال�صرييف ,عن حماد
بن عي�سى وعثمان بن عي�سى ,قال حماد بن عي�سى
 :وحدثناه �إبراهيم بن عمر اليماين عن �سليم بن
قي�س بالكتاب.
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فممن �أورد رواياته :
الف�ضل بن �شاذان (ت  260 -هـ) يف �إثبات الرجعة,
كما عن خمت�صر �إثبات الرجعة ,والثقفي (ت 283
هـ) يف الغارات ,و�أبو جعفر حممد بن احل�سن
ال�صفار (ت  290هـ) يف ب�صائر الدرجات ,والعيا�شي
(ت بحدود  320هـ) يف تف�سريه , ,والكليني
(ت  329هـ) يف الكايف ,وابن جرير الطربي الإمامي
(القرن الرابع) يف امل�سرت�شد ,وال�صدوق (ت 381
هـ) يف معاين الأخبار و�إكمال الدين واخل�صال
والأعتقادات وعلل ال�شرايع وعيون �أخبار الر�ضا
 Aومن ال يح�ضره الفقيه ,وال�شيخ املفيد
(ت  413هـ) يف ت�صحيح الإعتقاد والإخت�صا�ص
املن�سوب �إليه( ,)25واملرت�ضى (ت  436هـ) يف ال�شايف,
والكراجكي (ت  449هـ) يف اال�ستن�صار ,والطو�سي
(ت  460هـ) يف التهذيب والغيبة ,واحل�سكاين
(�أواخر القرن اخلام�س) يف �شواهد التنزيل,
وابن �شهر �آ�شوب (ت  588هـ) يف املناقب ,وغريه
يف القرن ال�ساد�س ,ثم ات�صل النقل للروايات يف
القرن ال�سابع والثامن والتا�سع والعا�شر اىل
ع�صر املجل�سي واحلر العاملي والبحراين ,ثم
�إلينا ,وهي روايات موجودة يف الن�سخة املطبوعة
الآن.
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فمع ما ان�ضم �إىل هذا من كرثة من ذكر وجود
الكتاب �أو اطالعه عليه ,ي�صبح لدينا �إطمئنان ب�أن
الكتاب  -ا�صل �سليم  -اىل عمر بن اذينة مقطوع
به ,وينفرد الطريق منه عن �أبان عن �سليم  -لو
�سلمنا ذلك و�إن الكتاب مل يروه عن �سليم غري
�أبان ,مقابل من قال بوجود طرق َ
افخر كما يف
بع�ض الأ�سانيد . -
فت�أتي �شهادتا الإمامني الباقر  Aوال�صادق A
لرتفع درجة االطمئنان وت�ضيف وثاقة اىل وثاقة,
�إذ هما على الأقل مقدمتان على نقل ابن اذينة
عن �أبان عن �سليم بالن�سبة للحديثني الواردين
ب�ش�أنهما ,وم�ؤيدتان وكا�شفتان عن �صدق حمتواه
بالن�سبة اىل كل الكتاب .
ف�شهادة الإمام الباقر � ;Aأوردها ال�شيخ
الطو�سي (ت  460هـ) يف الغيبة  :و�أخربنا �أحمد
بن عبدون ,عن �أبي الزبري القر�شي عن علي بن
احل�سن بن ف�ضال ,عن حممد بن عبد اهلل بن
زرارة ,عمن رواه ,عن عمر بن �شمر عن جابر ,عن
�أبي جعفر  ,Aقال  :هذه و�صية �أمري امل�ؤمنني
( Aاىل احل�سن  ,Aوهي ن�سخة كتاب �سليم
بن قي�س الهاليل دفعها اىل �أبان وقر�أها عليه,
قال �أبان :وقر�أتها على علي بن احل�سني ,A
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فقال � :صدق �سليم (رحمه اهلل) .
قال �سليم  :ف�شهدت و�صية �أمري امل�ؤمنني A
حني �أو�صى اىل ابنه احل�سن  ,Aو�أ�شهد على
و�صيته احل�سني  Aوحممداً وجميع ولده
ور�ؤ�ساء �شيعته  ...الخ(الغيبة  194 :ح  ,157يف
�إبطال قول ال�سبئية يف ا َّن �أمري امل�ؤمنني  Aحي
باق ,وعنه املجل�سي (ت  1111هـ) يف البحار : 42
 212ح .)12
و�أورد يف التهذيب  :عنه (�أبي احل�سني بن �سعيد),
عن حماد بن عي�سى  -وهو �أحد رواة كتاب �سليم
ـ ,عن عمرو بن �شمر ,عن جابر ,عن �أبي جعفر
 ,Aو�إبراهيم بن عمر ,عن �أبان رفعه اىل �سليم
بن قي�س الهاليل(ر�ضي اهلل عنه) ,قال �سليم :
�شهدت و�صية �أمري امل�ؤمنني  ...Aالخ ,وزاد فيه
�إبراهيم بن عمر ,قال  :قال �أبان قر�أتها على علي
بن احل�سني  ,Aفقال علي بن احل�سني � :صدق
�سليم(التهذيب  176 : 9ح . )714
وهذه الأ�سانيد يدعم بع�ضها بع�ضاً ,والو�صية
موجودة بعينها يف بع�ض ن�سخ كتاب �سليم(كتاب
�سليم  924 : 2ح  ,69الق�سم الثاين  :ما وجد
من كتاب �سليم يف ن�سخة اخرى) التي قال عنها
حمقق الكتاب ال�شيخ حممد باقر االن�صاري �إنها
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�أكمل و�أمت الن�سخ .
�أما �شهادة االمام ال�صادق  ;Aفقد �أوردها
الف�ضل بن �شاذان (ت  260هـ) يف �إثبات الرجعة,
قال  :حدَّثنا حممد بن �إ�سماعيل بن بزيع(ر�ضي
اهلل عنه) ,قال  :حدَّثنا حماد بن عي�سى ,قال :
حدَّثنا �إبراهيم بن عمر اليماين ,قال  :حدَّثنا
�أبان بن �أبي عيا�ش ,قال  :حدَّثنا �سليم بن قي�س
الهاليل ,قال  :قلت لأمري امل�ؤمنني  ,... :و�أعرف
قبائلهم(كتاب �سليم  62 : 2ح .)10
قال �أحمد بن �إ�سماعيل  :ثم قال حماد بن عي�سى
 :قد ذكرت هذا احلديث عند موالي �أبي عبد اهلل
 ,Aفبكى ,وقال � :صدق �سليم ,فقد روى يل
هذا احلديث �أبي عن �أبيه علي بن احل�سني,A
عن �أبيه احل�سني بن علي ,Aقال � :سمعت هذا
احلديث من �أمري امل�ؤمنني  ,Aحني �س�أله �سليم
بن قي�س(خمت�صر �إثبات الرجعة للف�ضل بن
�شاذان  18 :ح .)1
وال ي�شكل بحماد هذا; ب�أنه كان واقعاً يف �سند كتاب
�سليم!! لأنا ذكرنا �إنه مل ينفرد برواية الكتاب,
و�إمنا تابعه �سبعة غريه رووه عن ابن اذينة �أو
عن �أبان �أو عن �سليم على اخلالف ال�سابق ,فلم
ينح�صر طريقه بحماد .
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فحماد عر�ض هذه الرواية املوجودة يف كتاب �سليم
على الإمام ال�صادق  Aليحكم توثيقها وتوثيق
كل كتاب �سليم اي�ضاً� ,إذ قد ورد �إ�سمه يف �سند
عر�ض الرواية االخرى على الإمام الباقر ,A
كما عرفتَ  ,فان مثله الذي يوثق رواياته بعدة
طرق ,منها العر�ض على الإمام ,من البعيد جداً
�أن ال يعر�ض كل روايات الكتاب على الإمامني �أو
�أحدهما  ليوثقه .
هذا �أوال ,وثانياً ال يخفى ما يف كالم الإمام A
حلماد من تقرير لأبان و�سليم الواردين يف ال�سند
ب�صحة رواية �سليم وتوثيق نقل �أبان .
�سليم بن قي�س الهاليل :
نقل الك�شي حديثني يف مدح �سليم موجودين يف
�أ�صل كتاب �سليم ,الأول يف مفتتح الكتاب ,وهو عن
ابن اذينة عن �أبان يف قوله �أنه قر�أه كتاب �سليم
على االمام زين العابدين  ,Aوقول االمام
� :Aصدق �سليم(رحمه اهلل) هذا حديث نعرفه
والآخر يف احلديث العا�شر منه وعن �أبان �أي�ضاً،
عندما حدث الإمام الباقر Aبعد موت علي بن
احل�سني  ،Aبحديث �أمري امل�ؤمنني  Aيف
�سبب اختالف حديث ر�سول اهلل ،واملوجود
يف كتاب �سليم ،فقال الباقر� :Aصدق �سليم...،
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(احلديث)( اختيار معرفة الرجال ,))167( 104 :
وهذان ال�سندان من �أ�سانيد كتاب �سليم نف�سه,
والظاهر من الك�شي بنقله الروايتني من دون
التعليق عليهما ,وكذا فعل ال�شيخ الطو�سي ,قبول
املدح يف �سليم ,والقطع بن�سبة الكتاب اليه .
وروي يف كتاب االخت�صا�ص املن�سوب لل�شيخ املفيد
(ت  413هـ) وهو لأحد قدماء �أ�صحابنا(�أنظر
املقاالت والر�سائل (امل�ؤمتر العاملي مبنا�سبة
الذكرى الألفية لوفاة ال�شيخ املفيد) ,)9( ,املقالة
الرابعة) عن  :حممد بن احل�سني ,عن حممد بن
جعفر ,عن �أحمد بن �أبي عبد اهلل ,قال  :قال علي
بن احلكم � :أ�صحاب �أمري امل�ؤمنني  Aالذين
قال لهم  :ت�ش ّرطوا ف�أنا اف�شارطكم على اجلنة,
ول�ست اف�شارطكم على ذهب وال ف�ضة� ,إن نبينا
 فيما م�ضى ,قال لأ�صحابه  :ت�ش ّرطوا ف�إين
ل�ست اف�شارطكم �إ ّال على اجلنة ,هم � :سلمان
الفار�سي ,... ,وكان من �شرطة اخلمي�س �أبو
الر�ضي عبد اهلل بن يحيى احل�ضرمي� ,سليم بن
قي�س الهاليل.... ,
وذكره النجا�شي (ت  450هـ) ,يف الطبقة االوىل
من �سلفنا ال�صالح ,وذكر �سنده اىل كتابه( رجال
النجا�شي ,)4( 8 :الطبقة االوىل)
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�أما �أهل ال�سنة  -و�إن كان كالمهم ال وجه له هنا,
لأن الكالم يف رجال ال�شيعة ,واحلجة واقعة عليهم
بكالم رجالهم ,ولكن ال با�س بذكره ملا فيه ـ ,فقد
ّ
خل�ص كالمهم الذهبي (ت  748هـ) يف ميزانه,
و�أورد كالم عدد ممن ي�ضعفه ,و�أبرزهم �شعبة,
الذي قال يف �أبان كلمات بع�ضها ال حياء فيها
 :منها �إن �أبان يكذب� ,أو �إنه يقدح فيه بالظن,
وكذا �أورد الذهبي ت�ضعيفه ببع�ض املنامات ,و�إن
ابن عدي نقل عنه عدة روايات مناكري(ميزان
االعتدال  ,124 : 1حرف الألف ,رقم (.))15
ولكنه نقل �أي�ضاً يف نف�س املو�ضع ما يرد ذلك; من
�أن �أبان كان معروفاً باخلري ,و�إن ابن عدي قال :
�أرجو �أنه ال يتعمد الكذب,
�أما ما ذكره ابن عدي من املناكري ,فهي مناكري
ح�سب اعتقاده ,منها رواية �إن الأمة �ستقتل
احل�سني  , Aو�إن جربائيل �أرى النبي 
الرتبة التي يقتل بها احل�سني . A
ونقل �أي�ضاً �إن الآخرين غري �شعبة كانوا ي�سعون
يف �أن يكف عن �أبان ,وهو ي�صر على ذلك ,مما
يوحي بوجود غاية خا�صة �شخ�صية ل�شعبه يف
قدحه لأبان ,ولكنه مع زعمه �إنه يكذب ,روى عنه,
�أو ح�سب تعبريه �شرب بول احلمار �أو زنى ,كما
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�إن ظنه ال يغني عن احلق �شيئاً ,وحال املنامات
كما ترى  .و�سفيان مل يقدح يف �شخ�صه كما فعل
�شعبة ,و�إمنا قال  :كان ن�سياً للحديث ,وهذا يرد
على ما قاله �شعبة فيه(.)65
ونقل ابن حجر (ت  852هـ) يف التهذيب عن
الفال�س; �إنه مرتوك احلديث ,وهو رجل �صالح,
و�إن �شعبة �سيء الر�أي فيه ,و�أن �أحمد قال  :كان
له هوى ,ومنكر احلديث ,و�أن �أبا حامت ,قال  :كان
رج ً
ال �صاحلاً ,ولكن بلي ب�سوء احلفظ ,و�أن �أبا
زرعة ,قال  :ال يتعمد الكذب .
وقال ابن حبان  :كان من العباد ,ونقل بع�ض ما
مر من كالم الذهبي �أي�ضاً.
وقد �أجبنا على بع�ضها ,ولكن يف قولهم رجل
�صالح ,ومن العباد ,و�أنه ال يتعمد الكذب ,ما يرد
قول القادحني وامل�ضعفني له بالأخ�ص �شعبة .
�أما قول �أحمد كان له هوى ,فيدل على �إنهم
�ضعفوه لت�شيعه ,كما �سي�أتي يف كالم رجايل ال�شيعة
 املت�أخرين ـ ,و�إنهم اتهموه ب�سوء احلفظ لريدواروايته .و�أما كلمات املت�أخرين من �أعالمنا ,فقد
قال اال�سرتابادي (ت  1028هـ) � :إين ر�أيت �أ�صل
ت�ضعيفه من املخالفني ,من حيث الت�شيع.
وقال املامقاين (ت  1351هـ)  :اجلزم بت�ضعيفه
 116لو �س�ألوك

م�شكل بعد ت�سليم مثل �سليم بن قي�س كتابه �إليه,
وخطابه بابن �أخي ,ومن الحظ حال �سليم بن
قي�س مال اىل كون الرجل مت�شيعاً ممدوحاً ,و�إن
ن�سبة و�ضع الكتاب �إليه ال �أ�صل لها ,و�إذا �أن�ضم اىل
ذلك قول ال�شيخ �أبي علي يف املنتهى � :إين ر�أيت
�أ�صل ت�ضعيفه من املخالفني من حيث الت�شيع,
تقوى ذلك ,والعلم عند اهلل تعاىل ,بل بعد �إثبات
وثاقة �سليم كما ي�أتي ان�شاء اهلل ,تثبت وثاقة �أبان
هذا بت�سليمه الكتاب املذكور اليه.
وقال ال�سيد الأبطحي  :ال يبعد كون قوله (�أي ال�شيخ
الطو�سي) يف �أ�صحاب الباقر  : Aتابعي �ضعيف,
م�صحف تابعي �صغري ,كما يظهر من العامة ,مدعياً
�إنه لي�س من كبار التابعني ,ويظهر ممن �ضعفه من
العامة �إن �أبان بن �أبي عيا�ش كان من العباد ,فلعل
الت�ضعيف كان من جهة املذهب ...
ثم قال � :أما ت�ضعيف العامة لأبان ,فال يوجب
وهناً فيه ,بعد ما كان �أبان عامياً ثم ا�ستب�صر,
فقد ي�ضعف مثله مبا ال ي�ضعف به �سائر ال�شيعة,
و�سيما �إن �أبان هو الذي جل�أ اليه �سليم ,وهو
الراوي لكتابه والنا�شر حلديثه ,وك�أن �أكرث
ت�ضعيفات العامة لأبان عوال على �شعبة ,فقد
�أكرث الوقيعة يف �أبان وتبعه غريه  - ,...ثم ذكر
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�إحدها  :منامات ذكروها  ,...وثانيها  :رواية
�أبان عن �أن�س بن مالك ,وثالثها  :رواية املناكري,
وعد منها روايات يف ف�ضل �أهل البيت  ,Aو�إن
�شئت فالحظ ميزان االعتدال وغريه ,والأمر
يف ذلك كله وا�ضح ,وهل �إ ّال العناد؟ .ونقل ال�سيد
اخلوئي(قد�س �سره) �أقوال املتقدمني بعينها ومل
يزد عليها .وهذا جل ما ذكر يف �أبان ,وقد عرفت
�إن امل�ضعف له ابن الغ�ضائري ,وعرفت حاله
يف الت�ضعيف وحال كتابه .ويظهر من ال�شيخ
الطو�سي والعالمة وابن داود; �إنهم اعتمدوا
يف ت�ضعيفه على ابن الغ�ضائري �أو على بعد;
ان ال�شيخ �أخذه من العامة  .وت�ضعيفات العامة
قدمر اجلواب عليها  -مع �إنها ال مورد لها هنا
كما �أ�شرنا �سابقاً . -
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ال�صوؤال الثالث والع�صرون
ملاذا مل يحتج االمام علي والزهراء 

بحديث الغدير ؟

اجب

ان عدم اال�صتدالل بحديث الغدير امر عار عن
ال�صحة واما م�صالة الت�صكيك ب�صحن حديث
الغدير فهذا مردود الن حديث الغدير من حيث
ال�صند والداللة تا ّم ومن االأد ّلة الدامغة التي تثبت
والية اأمرياملوؤمنني  Aوخلفته بال�صراحة واأما
عدم احتجاج االإمام علي  Aو�صيدة الن�صاء(عليها
ال�صلم) بهذا احلديث ففيه:
اأ ّو ًال :ال ن�ص ّلم ذلك بل احت ّج االإمامAبهذا
احلديث مراراً ويف مواطن عديدة ,اأ ّولها كان
مب�صجد ر�صول اهلل  وبعد وفاته  واأمام
جمهور امل�صلمني مبا فيهم ال�صحابة وقد ذكر
ذلك �صليم بن قي�س الهليل يف كتابه املعروف
واملطبوع فراجع .
ث ّم احت ّج به يوم ال�صورى كما ذكره اخطب خوارزم
يف مناقبه �س  217وغريه واحت ّج به يف اأيام عثمان
بن عفان كما رواه احلمويني يف فرائد ال�صمطني
الباب  85عن �صليم بن قي�س .
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ونا�شد الإمام Aالنا�س يوم الرحبة �سنة  35عن
�صحة حديث الغدير فقام ب�ضعة ع�شر رج ً
ال من
ال�صحابة ف�شهدوا وكتم قوم فما فنوا من الدنيا
�إ ّال وعموا �أو بر�صوا(كنزالعمال .)131 / 13 :
واحت ّج  Aبه يوم اجلمل �سنة  36على طلحة
كما رواه احلاكم يف امل�ستدرك ج� 3ص  371ورواه
امل�سعودي يف مروج الذهب ج � 2ص  11وا�ستن�شد
 Aيوم �صفني �سنة  37واحت ّج به .
وحديث الركبان معروف رواه امل�ؤرخون فبعد
�أن �أتاه ركب فقالوا  :ال�سالم عليك يا موالنا،
قال Aلهم  :كيف �أكون موالكم و�أنتم عرب؟
فقالوا� :سمعنا ر�سول اهلل يوم غدير خم
يقول « من كنت مواله فعلى مواله » ،فقالA
 :وت�شهدون على ذلك؟ قالوا :نعم ،قال : A
�صدقتم ،وكان فيهم كبار ال�صحابة مثل �أبي �أيوب
الأن�صاري (البحار .)148 / 37
فاحتجت
و�أما ال�سيدة الطاهرة املظلومة $
ّ
باحلديث �أي�ضاً فقد روي اجلزري ال�شافعي يف كتابه
�أ�سني املطالب قول ال�صديقة ( $يف حديث
م�سل�سل الفواطم) يف مقام االحتجاج :
« �أن�سيتم قول ر�سول اهلل يوم غدير خم من كنت مواله
فعلي مواله » راجع كتاب الغدير ج � 2ص .159-19
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ثانياً :مل ينكر اخللفاء و�أتباعهم ف�ضل علي A
و�أولويته باخلالفة منهم حتى يحتاج الإمامA

�إىل �إثبات �أولويته وح ّقانيته بالآيات والروايات
ومنها حديث الغدير كما قال Aعند ما تعر�ض
مل�سئلة ال�شورى (متى �أعرت�ض الريب ّيف مع الأ ّول
منهم حتى �صرت �أقرن بهذه النظائر)( معاين
االخبار  ) 31 /و�إمنا كانوا يدعون خوفهم من
اختالف ا ُال ّمة ووقوع النزاع والقتال بينهم �إذا مل
ي�سارعوا يف تعيني اخلليفة كما هو املالحظ من
ظروف ال�سقيفة فقد وقع اخلالف وال�صراع بني
املهاجرين والأن�صار ومبا �أن الإمام  Aمل يكن
حا�ضراً ال�شتغاله بتجهيز النبي  لذلك مل
ير�شح من بني املتواجدين يف ال�سقيفة ولع ّله لو
كان موجوداً مل ينازعه �أحد يف اخلالفة كما �ص ّرح
بذلك الأن�صار عند ما احت ّج عليهم الإمام A
فقالوا  :لو كنت حا�ضراً ك ّنا نبايعك ،فقالA
ما حا�صله  :كيف �أترك جنازة النبي  و�أ�سعى
وراء الرئا�سة واخلالفة ،فه�ؤالء عند ما طلبوا من
الإمام Aالبيعة ال لأجل عدم الإذعان بح ّقه
ح�سب ا ّدعائهم بل ا ّدعوا خوف الفتنة ولذا �سارعوا
�إىل تعيني اخلليفة وطلبوا منه الدخول يف ما
دخل فيه النا�س كما �أ�شارت �إليه ال�س ّيدة الطاهرة
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فاطمة(عليها ال�سالم) يف خطبتها (ابتداراً زعتم
خوف الفتنة �أال يف الفتنة �سقطوا  () ...االحتجاج
( 137 / 1 :مطبعة نعمان  /النجف اال�شرف 1966
م) و�أما خطبة الزهراء(عليها ال�سالم) فلم تكن
يف مقام االحتجاج على الوالية واخلالفة حتى
حتت ّج بحديث الغدير بل كان لإثبات ح ّقها و�إرثها
ونحلتها وقد ورد يف مقدّمة اخلطبة قول الراوي
�أنها(عليها ال�سالم) بعد ما غ�صبوا منها فدكاً
خرجت �إىل امل�سجد يف جمع من ن�سائها وحفدتها
و�أوردت اخلطبة .
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ال�صوؤال الرابع والع�صرون

هل االمام املنتظر عجل اهلل له الفرج
ميوت مقتول او م�صموم ؟ واذا كان ذلك
فمن يرتكب تلك الفعلة ؟ومن يدفن
االمام املنتظر (روحي ملقدمه الفداء)
عجل اهلل له الفرج ؟
اجب

لقد ا�صتهر بني علماء ال�صيعة وحمدثيهم كلم
ر�صول اهلل  حيث قال( :اإن هذا االمر ميلكه
اثنا ع�صر اإماماً من ولد علي وفاطمة ,ما م ّنا اال
م�صموم اأو مقتول) (بحار االنوار ج� 27س.)217
وان االإمام املهدي  Aهو اأحد اأئمة اأهل البيت
 وخامتهم ,في�صمله هذا احلديث ,فانه يرتك
احلياة الدنيا ب�صبب القتل اأو ال�صم .اأما القتل ,فلم
جند يف امل�صادر املوجودة ـ عندنا ـ �صيئا يدل على
ذلك �صوى ما ذكره اليزدي يف كتابه (الزام النا�صب
�س /190من الطبعة االوىل) بدون ذكر امل�صدر,
مما ينفي اعتقاده :رجعة حممد واأهل
قال ...( :و ّ
بيته ...ـ اىل ان يقول ـ فاذا متت ال�صبعون �صنة ,اأتى
احلجة املوت فتقتله امراأة من بني متيم ـ ا�صمها
�صعيدة ,ولها حلية كلحية الرجال ,بجاون �صخر
من فوق �صطح  ,وهو متجاوز يف الطريق ,فاذا
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مات تولىّ جتهيزه احل�سني  ... Aوما ذكرنا
هنا ملتقط من روايات الأئمة الأطهار.)...
�أما ال�سم ،فلم جند يف الأحاديث ت�صريحاً بد�س
ال�سم �إىل االمام املهدي .A
وحول دفنه (عجل اهلل فرجه ال�شريف) ,فاالمام
احل�سني  Aيدفن االمام املهدي (عجل اهلل
فرجه ال�شريف)،
حيث �سئل االمام ال�صادق  Aعن الرجعةٌ � ...
أحق
هي؟ فقال :نعم .ف�سئل من �أول من يخرج؟ قال
 :Aاحل�سني يخرج على �أثر القائم( .منتخب
االنوار امل�ضيئة للفقيه ال�سيد علي بن عبد الكرمي
النيلي ـ من علماء القرن التا�سع الهجري ,بحار
االنوار ج� 53ص.)103
قال االمام ال�صادق  ...( :Aويقبل احل�سني
عليه ال�سالم فيدفع اليه القائم  Aاخلامت (لعل
املق�صود من اخلامت هنا  :هو خامت النبي �سليمان,
باعتبار من مواريث االنبياء) ,فيكون احل�سني
هو الذي يلي غ�سله وكفنه وحنوطه ,ويواريه يف
حفرته (بحار االنوار ج� ,53ص.))103
قال االمام ال�صادق  Aـ يف ت�أويل قوله تعاىل:
(( ث َّم َردَد َنا َلكم ال َك َّر َة َعلَيهم )) (اال�سراء:)6:
( ...خروج احل�سني يف �سبعني من �أ�صحابه ,عليهم
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البي�ض املذه ّبة ...ي�ؤدون اىل النا�سّ � :إن هذا
احل�سني قد خرج حتى ال ي�شك امل�ؤمنون فيه...
واحلجة القائم بني �أظهرهم ,فاذا ا�ستقرت املعرفة
يف قلوب امل�ؤمنني �أنه احل�سني ,جاء احلجة املوت,
فيكون الذي يغ�سله ويكفنه ويحنطه ويلحده يف
حفرته :احل�سني بن علي ,وال يلي �أمر الو�صي �إ ّال
الو�صي)( .تف�سري الربهان لل�سيد البحراين ج6
�ص ,51الكايف .)250/206 :8
وهنا لرب �سائل ي�سال :هل االمام احل�سني �سيموت
مقتوال او م�سموما بعد رجوعه ومن �سي�صلي
عليه ويدفنه؟
هناك روايات عامة لعلها �شاملة للأئمة
املع�صومني  ان من مات من امل�ؤمنني يف الدنيا
�سيقتل يف الرجعة ومن يقتل هنا �سيذوق املوت
يف الرجعة .ثم �إن النبي واالئمة املع�صومني 
جميعاً �سريجعون وكذلك بع�ض الأنبياء� ،أما من
الذي يلي �أمر احل�سني  Aعند وفاته فهذا ما
ال نعرفه ,الغو�ص بهكذا ا�سئلة ال جدوى منها
وال ت�ؤدي اىل ال�شك يف العقيدة وطاملا ان الرجعة
هي بامر الهي فان مثل هذا االمر �سيكون بامر
الهي فلرمبا قد تقوم املالئكة بذلك ولرمبا قد
يرفعه كما رفع عي�سى عليه ال�سالم والتح�صيل
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احلا�صل ال ادلة موثقة على ما �سيكون اليه االمر
انه جمرد اجتهادات ويف نهاية املقال يبقى االمر
هلل عز وجل .
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ال�صوؤال اخلام�س والع�صرون

ق�صار اال�صئلة فيما تخ�س احلجة
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف
اجب

بخ�صو�س الروايات التي تذكر ظهور االمام املهدي
(عج) يف اآخر الزمان يف البخاري وم�صلم ,هي:
فقد روى م�صلم عن جابر اأنه قال� :صمعت النبي
 يقول( :ال تزال طائفة من اأمتي يقاتلون
على احلق ظاهرين اىل يوم القيامة قال فينزل
عي�صى بن مرمي  Aفيقول اأمريهم تعال �ص ّل لنا
فيقول ال اإ َّن بع�صكم على بع�س اأمراء تكرمة اهلل
هذه االمة)�( .صحيح م�صلم ج.)95/ 1
اأما البخاري فريوي هو وم�صلم (ج )94 /1عن اأبي
هريرة اأنه قال :قال ر�صول اهلل ( :)كيف اأنتم
اإذا نزل ابن مرمي فيكم واإمامكم منكم)�( .صحيح
البخاري ج. )143 /4
وحاولوا حمو ذكر االمام  Aمن ال�صحيحني,
ولكن هيهات فان اهلل تعاىل باملر�صاد ,وقد ذكر
�صراح البخاري وم�صلم باأجمعهم على اأن هذه
االحاديث يق�صد بها االمام املهدي  Aالذي
يظهر يف اآخر الزمان ,فراجع (فتح الباري ب�صرح
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البخاري ج )358 /6وغريه كالنووي ب�شرح م�سلم .
عالقة �سورة الن�صر بالقائم عجل اهلل تعاىل
فرجه  ،وردت رواية ت�شري �إىل وجود عالقة بني
ال�سورة ال�شريفة والإمام املهدي  ، Aعن حممد
بن عمر بن علي عن �أبيه عن جده  ،Aقال( :ملا
نزلت على النبي �ِ (( :إ َذا َجاء َن�ص ُر اللهَّ ِ َوال َفت ُح
)) قال يل :يا علي �إنه قد جاء ن�صر اهلل والفتح،
يا علي �إن املهدي هو �إتباع �أمر اهلل دون الهوى
والر�أي ،وك�أنك بقوم قد ت�أولوا القر�آن ،و�أخذوا
بال�شبهات وا�ستحلوا اخلمر بالنبيذ والبخ�س
بالزكاة وال�سحت بالهدية .قلت :يا ر�سول اهلل ،فما
هم �إذا فعلوا ذلك �أهم �أهل ردة �أم �أهل فتنة؟ قال :
هم �أهل فتنة يعمهون فيها �إىل �أن يدركهم العدل،
فقلت :يا ر�سول اهلل العدل منا �أم من غرينا؟ قال:
بل منا ،بنا يفتح اهلل وبنا يختم اهلل  ،وبنا �ألف اهلل
بني القلوب بعد ال�شرك وبنا ي�ؤلف اهلل بني القلوب
بعد الفتنة .فقلت :احلمد هلل على ما وهب لنا من
ف�ضله)�( .أمايل املفيد �ص  288ـ .)289
فالرواية ت�شري �إىل �أن النا�س البد �أن يفتتنوا قبل
جميء ن�صر اهلل وقبل ح�صول الفتح على يد الإمام
املهدي الذي �سيم ً
ال الدنيا ق�سطاً وعد ًال كما ملئت
ظلماً وجوراً.
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عالقة القائم عليه ال�سالم ب�سورة الع�صر
ورد يف بع�ض الروايات �أن املراد بالع�صر هو ع�صر
الإمام املهدي  Aالذي يظهر فيه احلق على
الأر�ض كلها ,منها ما رواه ال�صدوق يف (كمال
الدين  )656:ب�سنده عن املف�ضل بن عمر قال �س�ألت
ال�صادق جعفر بن حممد  Aعن قوله عز وجل:
(( والع�صر �إن الإن�سان لفي خ�سر ))  ,قال :الع�صر
ع�صر خروج القائم (عليه ال�سالم)
عالقة االمام القائم عليه ال�سالم بليلة القدر
ان فهم عالقة �سورة القدر باالمام (عجل اهلل
فرجه) يت�ضح من خالل فهم تف�سري تلك ال�سورة,
ويت�ضح ذلك مبا يلي:
�أوال :هناك جمموعة من املف�سرين يرون ا�ستناداً
اىل جمموعة من الروايات ان املراد مبطلع الفجر
هو ظهور املهدي  .Aففي رواية عن ال�صادق
 Aيذكر تف�سرياً لقوله تعاىل (( :ب�أذن ربهم
من كل امر �سالم هي حتى مطلع الفجر ))  :يعني
حتى يخرج القائم( .انظر معجم احاديث االمام
املهدي ج� 5ص.)502
ويف رواية �أخرى عن ال�صادق  Aيف حديثه عن
�سورة القدر قال :وانه ليحدث ذلك اليك ك�أحداث
النبوة .ولها نور �ساطع يف قلبك وقلوب او�صيائك
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اىل مطلع فجر القائم ( . Aانظر معجم احاديث
االمام املهدي ج� 5ص.)503
�أما القمي فيقول يف تف�سريه لقوله تعاىل:
(( �سالم هي حتى مطلع الفجر )) قال :حتيه
حتيى بها االمام اىل ان يطلع الفجر.
ثانياً :ان ليله القدر ليلة م�ستمرة اىل يوم القيامة
كما يو�ضح ذلك النبي  اىل �أبي ذر بعدما �س�أله:
يا ر�سول اهلل ليلة القدر �شيء يكون على عهد
االنبياء ينزل فيها عليهم االمر فاذا م�ضوا رفعت؟
قال النبي :ال بل هي اىل يوم القيامة.
وان املالئكة كانت تنزل على النبي  ثم على
االئمة واحداً بعد واحد يف ليلة القدر مبا قدّر فيها
من االجال واالرزاق وكل امر يحدث من موت �أو
حياة �أو خ�صب �أو جدب �أو خري �أو �شر.
وان املالئكة االن م�ستمرة يف النزول على االمام
الغائب من كل �سنه يف ليلة القدر ،هكذا ف�سر بع�ض
املف�سرين نزول املالئكة يف زمان االمام الغائب A
ا�ستناداً اىل روايات ,منها ما روي ان �صاحب هذا
االمر يف �شغل تنزل املالئكة اليه ب�أمور ال�سنة من
غروب ال�شم�س اىل طلوعها يف كل امر �سالم هي له
اىل ان يطلع الفجر (انظر م�ستدرك الو�سائل ج7
�ص.)462
 130لو �س�ألوك

