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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة
َو�إِن َت ُع ُدّواْ ِن ْع َم َة اللهّ ِ َال حُ ْ
ت ُ�صوهَا �إِ َّن اللهّ َ َل َغ ُفو ٌر َّرحِ ي ٌم ـ
18ـ �سورة النحل.
ومن بني اف�ضل النعم هي املوفقية يف ن�شر ثقافة اهل
البيت عليهم ال�سالم واحد ا�ساليب ن�شر الثقافة هي
دح�ض ال�شبهات والنني اكتب با�سلوب اعالمي احاول
ان ا�ستخدم العبارات ال�سهلة غري املعقدة حتى يتمكن
القارئ الكرمي من فهم اجلواب جاء االقبال ال�شديد
على هذا اال�صدار من خمتلف �شرائح املجتمع ومبختلف
م�ستوياتهم الثقافية
احمد اهلل فوق كل احلامدين لكتابي هذا النه جاء
بف�ضل اهلل عز وجل ومنه وبركات االمام احل�سني عليه
ال�سالم ال �سيما وان كرثة الطلبات التي جاءتنا ال�صدار
اجلزء اخلام�س كانت هي احلافز لنا لكتابته ،ون�سال اهلل
عز وجل القبول
ومن اهلل التوفيق
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ال�شوؤال الول

مامعنى نزلونا عن الربوبية
وقولوا فينا ما �شئتم
اجب

م�شادر احلديث وماذا يعني
ورد م�شمون هذا اخلرب اأو ما يقاربه ف عدة من
الروايات منها:
 -1ما رواه ال�ش ّفار ف ((ب�شائر الدرجات)) عن
اإ�شماعيل بن عبد العزيز ،قال :قال اأبو عبد اهلل
عليه ال�شام :يا اإ�شماعيل� ،شع يل ف املتو�شاء
ماء .قال :فقمت فو�شعت له .قال :فدخل.
قال :فقلت ف نف�شي :اأنا اأقول فيه كذا وكذا،
ويدخل املتو�شاء يتو�شاء .قال :فلم يلبث اأن
خرج فقال :يا اإ�شماعيل ،ل ترفع البناء فوق
طاقته فينهدم .اجعلونا خملوقني ،وقولوا بنا
ما �شئتم؛ فلن تبلغوا .فقال اإ�شماعيل :وكنت
اأقول :اإ ّنه واأقول واأقول.
وهذه الرواية معتربة باأحد طريقيها.
ال�شدوق ف ((اخل�شال)) من حديث
 -2ما رواه ّ
الأربعمائة املعروف ،قال اأمري املوؤمنني (عليه
ال�شام)(( :اإ ّياكم والغل ّو فينا .قولوا :اإ ّنا عبيد
لو �س�ألوك 9

مربوبون ,وقولوا يف ف�ضلنا ما �شئتم)).
وهذه الرواية �أي�ضاً معتربة.
 -3ما رواه �صاحب ((الو�سائل)) يف كتابه ((�إثبات
الهداة)) ,عن ((خرائج الراوندي)) ,عن خالد
بن جنيح ,قال :دخلت على �أبي عبد اهلل (عليه
ال�سالم) ,وعنده خلق ,فجل�ست ناحية ,وقلت يف
نف�سي :ما �أغفلهم عند من يتكلمون ,فناداين:
رب �أعبده� .إن مل
((�إ ّنا واهلل عباد خملوقون ,يل ّ
�أعبده ع ّذبني بالنار)) .قلت :ال �أقول فيك �إ ّال
قولك يف نف�سك .قال(( :اجعلونا عبيداً مربوبني,
وقولوا فينا ما �شئتم �إ ّال النب ّوة)).
وهذا الطريق معترب �أي�ضاً؛ وذلك ل ّأن طريق
((الو�سائل)) �إىل ال�شيخ �صحيح �إىل جميع كتبه
ورواياته ,وطريق ال�شيخ �إىل ((خرائج الراوندي))
�صحيح �أي�ضاً �إىل جميع كتبه ورواياته.
فبالرتكيب بني طريق ال�شيخ �إىل �صاحب
((اخلرائج)) وطريق �صاحب ((الو�سائل)) �إىل
ال�شيخ يحكم ب�صحة الطريق.
 -4ما نقله �صاحب ((ك�شف الغ ّمة)) من كتاب
((الدالئل)) للحمريي ,عن مالك اجلهني ,قال:
ك ّنا باملدينة حني �أُجلبت ال�شيعة و�صاروا فرقاً,
فتنحينا عن املدينة ناحية ,ث ّم خلونا فجعلنا نذكر
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ف�ضائلهم وما قالت ال�شيعة� ,إىل �أن خطر ببالنا
الربوبية .فما �شعرنا ب�شيء� ,إذا نحن ب�أبي عبد اهلل
(عليه ال�سالم) واقف على حمار ,فلم ند ِر من �أين
جاء .فقال(( :يا مالك ويا خالد ,متى �أحدثتما
الكالم يف الربوبية؟)) فقلنا :ما خطر ببالنا �إ ّال
ال�ساعة .فقال�(( :إعلماّ � :أن لنا ر ّباً يكلأنا بالليل
والنهار نعبده .يا مالك ويا خالد ,قولوا فينا ما
�شئتم ,واجعلونا خملوقني)) .فك ّررها علينا مراراً,
وهو واقف على حماره.
وامل�ستفاد من هذه الأخبار وغريها من الروايات ـ
ا ّلتي فيها ال�صحيح ـ ّ � :أن �أئ ّمة �أهل البيت (عليهم
ال�سالم) لهم من الف�ضائل واملواهب ما ال يح�صى,
وح�سبهم فخراً � ّأن اهلل �أذهب عنهم الرج�س,
وطهرهم تطهرياً ,وفر�ض مو ّدتهم على جميع
الأمة ,وقرنهم الر�سول (�ص ّلى اهلل عليه و�آله)
مبحكم التنزيل ,وجعلهم �سفن النجاة و�أمن
العباد .ومهما تك ّلم النا�س يف ف�ضائلهم ف�إ ّنهم
مل ولن يبلغوا معرفة ما منحهم املوىل �سبحانه
من ف�ضائل ,ومبا �شرفهم من امللكات الفا�ضلة,
والكماالت القد�سية ,والأخالق الكرمية ,واملكارم
واملحامد .فمن ذا ا ّلذي يبلغ معرفة الإمام (عليه
ال�صادق (عليه
ال�سالم)؟ وقد تقدّم � ّأن الإمام ّ
لو �س�ألوك 11

ال�سالم) كان قال :ما ع�سيتم �أن ترووا يف ف�ضلنا �إ ّال
�ألفاً غري معطوفة .وورد يف الزيارة اجلامعة عن
الإمام الهادي (عليه ال�سالم) :موا ّ
يل ,ال �أح�صي
ثناءكم ,وال �أبلغ من املدح كنهكم ,ومن الو�صف
قدركم .و�أنتم نور الأخيار ,وهداة الأبرار .كما ورد
عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) يف حق �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) �أ ّنه قال له(( :ال يعرفك
علي �إ ّال اهلل و�أنا)).
يا ّ
واحلا�صلّ � :أن املراد من هذه الأحاديث :ابتعدوا
بنا عن مقام الربوب ّية ث ّم ان�سبوا لنا ك ّل كمالٍ يليق
بنا؛ ف�إ ّننا واجدون له.
وهذه املنزلة ا ّلتي قالها الأئ ّمة الأطهار (عليهم
ال�سالم) يف حق �أنف�سهم �ص ّرح بها عميد البيت
النبوي الر�سول امل�صطفى (�صلى اهلل عليه
و�آله) حني قال(( :نحن �أهل البيت ال يقا�س
بنا �أحد)).
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ال�شوؤال الثاين

ما حكاي ُة اأبي لبابة الأن�شاري ؟
اجب

يذكر اأبو لبابة عند احلديث عن قوله تعاىل (( :ل
تخونوا اهلل ))...وذلك ان �شبب نزولها  -كما يذكر
الكلبي والزهري  -كان ف اأبي لبابة الأن�شاري وذلك
اأن ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واآله) حا�شر يهود
قريظة احدى وع�شرين ليلة ف�شاألوا ر�شول اهلل
(�شلى اهلل عليه واآله) ال�شلح على ما �شالح اخوانهم
من بني الن�شري على اأن ي�شريوا اإىل اإخوانهم اإىل
اأذرعات واريحا من اأر�س ال�شام فاأبى اأن يعطيهم ذلك
ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واآله) اإ ّل اأن ينزلوا على
حكم �شعد بن معاذ ،فقالوا :اأر�شل اإلينا اأبا لبابة وكان
منا�شحاً لهم لأن عياله وولده وماله كانت عندهم،
فبعثه ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واآله) فاأتاهم
فقالوا :ما ترى يا اأبا لبابة؟ اأننزل على حكم �شعد بن
معاذ؟ فاأ�شار اأبو لبابة بيده اإىل حلقه :انه الذبح فا
تفعلوا ،فاآتاه جربائيل فاأخربه ،بذلك قال اأبو لبابة:
فو اهلل ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت اأين
قد خنت اهلل ور�شوله ،فنزلت الآية فيه فلما نزلت �شد
نف�شه على �شارية من �شواري امل�شجد وقال :واهلل ل
لو �س�ألوك 13

علي،
�أذوق طعاماً وال �شراباً حتى �أموت �أو يتوب اهلل َّ
فمكث �سبعة �أيام ال يذوق فيها طعاماً وال �شراباً حتى
خر مغ�شياً عليه ،ثم تاب اهلل عليه فقيل له :يا �أبا
لبابة قد تيب عليك  ,فقال :ال واهلل ال �أحل نف�سي
حتى يكون ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) هو الذي
يحلني ،فجاءه فحله بيده ،ثم قال �أبو لبابة :ان من
متام توبتي �أن �أهجر دار قومي التي �أ�صبت فيها
الذنب ,و�أن انخلع من مايل ،فقال النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) يجزيك الثلث �أن الت�صدق به .وهو املروي
عن �أبي جعفر و�أبي عبد اهلل (عليهما ال�سالم)( .انظر
بحار الأنوار ج � 22ص .)37
لكن ال�سيد جعفر العاملي يف (ال�صحيح من ال�سرية)
ال يرت�ضي ما ينقل عن توبة �أبي لبابة ويرى فيها من
التعار�ض من الكثري من يجعله ال يقبل بالق�صة على
ما ذكرت ,ويذكر لتلك الق�صة وقفات وم�ؤاخذات يف
(ج � 11ص  )127فراجع ،وقال �ضمن ذلك( :بل اننا ال
نكاد ن�صدق �أن يكون �أبو لبابة قد ت�صدق بثلث ماله,
ف�ضال عن ان يت�صدق به كله وال ن�صدق �أي�ضاً انه
كانت له �أموال يف بني قريظة فرتكها .
وذلك لأن لدينا ما ي�شري �إىل اهتمام �أبي لبابة بالدنيا
�إىل درجة �أن يرد طلب ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�آله) يف �أمر يتيم من �أجل عذق من النخل.
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يقول الواقدي ما ملخ�صه :كان �أول �شيء عتب فيه
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) على �أبي لبابة بن
عبد املنذر انه خا�صم يتيماً له يف عذق فق�ضى ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) بالعذق لأبي لبابة ,ف�صاح
اليتيم وا�شتكى �إىل ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)،
فقال (�صلى اهلل عليه و�آله) لأبي لبابة :هب يل العذق
يا �أبا لبابة؟ لكي يرده (�صلى اهلل عليه و�آله) �إىل
اليتيم ف�أبى �أن يهبه له (�صلى اهلل عليه و�آله) .فقال
(�صلى اهلل عليه و�آله) لأبي لبابة� :أعطه اليتيم ,ولك
مثله يف اجلنة .ف�أبى �أبو لبابة �أن يعطيه .فقال رجل
�أن�صاري ا�سمه ابن الدحداحة :ر�أيت يا ر�سول اهلل ,ان
ابتعت هذا العذق ف�أعطيته هذا اليتيم �إىل مثله يف
اجلنة .فقال (�صلى اهلل عليه و�آله) :نعم .فابتاع ابن
الدحداحة العذق من �أبي لبابة بحديقة نخل كانت
له ف�أعطاه اليتيم ,فلم يلبث ابن الدحداحة �أن قتل
يف حرب �أحد �شهيداً فقال (�صلى اهلل عليه و�آله) :رب
عذق مذلل البن الدحداحة يف اجلنة.
ثم يقول جعفر العاملي(( :ما نثق به من ق�صة �أبي
لبابة :ورمبا يكون لق�صة �أبي لبابة �أ�سا�س من ال�صحة
ولكن لي�س بال�صورة التي يذكرها امل�ؤرخون ،وذلك
ب�أن يكون قد خان اهلل ور�سوله ورمبا تكون توبته قد
ت�أخرت �إىل غزوة تبوك  ,ورمبا كانت توبته خوفاً من
لو �س�ألوك 15

ك�شف خيانته من جهة جربائيل ،فبادر �إىل ما يدفع
غائلة الف�ضيحة فربط نف�سه �إىل ا�سطوانة امل�سجد.
ورمبا ورمبا ...ولكن الظاهر هو ان �أبا لبابة قد تفي�أ
ظالل خطئه وارتكب هذه اجلرمية النف�سية حتى
خاف الف�ضيحة ف�أظهر التوبة ورمبا يكون اظهاره
لها بعد نزول قوله تعاىلَ (( :وال َي َ
حزنك ا َّل َ
ذين
ي�سارعو َن يف الكفر )) (�آل عمران ،)176:فريتكبون
َ
جرمية اخليانة مرة بعد �أخرى مع اليهود تارة
ومع املنافقني املت�آمرين تارة اخرى .وال ندري �إذا
كان ثمة خيانات �أخر مل ي�ستطع التاريخ �أن يف�صح
لنا عنها ل�سبب �أو لآخر( ))...ال�صحيح من ال�سرية
ج � 11ص .)130
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ال�شوؤال الثالث

هل مالك ال�شرت رحمه اهلل �شحابي
ام ل ؟
اجب

ف معجم رجال احلديث  -لل�شيد اخلوئي  -ج
� - 15س  171 - 167قال :مالك بن احلارث:
الأ�شرت النخعي :من اأ�شحاب علي عليه ال�شام،
رجال ال�شيخ.
وقال الك�شي " :حدثني عبيد بن حممد النخعي
ال�شافعي ال�شمرقندي ،عن اأبي اأحمد الطرطو�شي،
قال :حدثني خالد بن طفيل الغفاري ،عن اأبيه،
وكانت له �شحبة  ،-قال :مكث اأبو ذر رحمه اهلل
بالربذة حتى مات ،فلما ح�شرته الوفاة ،قال
لمراأته :اإذبحي �شاة من غنمك وا�شنعيها ،فاإذا
ن�شجت فاقعدي على قارعة الطريق ،فاأول ركب
ترينهم قويل :يا عباد اهلل امل�شلمني ،هذا اأبو ذر
�شاحب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله ،قد ق�شى
نحبه ولقي ربه ،فاأعينوين عليه ،واأجيبوه ،فاإن
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأخربين اإين اأموت
ف اأر�س غربة ،واأنه يلي غ�شلي ودفني وال�شاة
علي رجال من اأمته �شاحلون.
حممد بن علقمة بن الأ�شود النخعي ،قال:
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خرجت يف رهط �أريد احلج ,منهم مالك بن
احلارث الأ�شرت ,وعبد اهلل بن الف�ضل التميمي,
ورفاعة بن �شداد البجلي ,حتى قدمنا الربذة,
ف�إذا امر�أة على قارعة الطريق تقول :يا عباد اهلل
امل�سلمني ,هذا �أبو ذر �صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�آله ,قد هلك غريبا ,لي�س يل �أحد يعينني
عليه ,قال :فنظر بع�ضنا �إىل بع�ض وحمدنا اهلل
على ما �ساق �إلينا ,وا�سرتجعنا على عظم امل�صيبة,
ثم �أقبلنا معها ,فجهزناه وتناف�سنا يف كفنه حتى
خرج من بيننا بال�سواء ,ثم تعاونا على غ�سله حتى
فرغنا منه ,ثم قدمنا مالك الأ�شرت ف�صلى بنا
عليه ,ثم دفناه ,فقام الأ�شرت على قربه ,ثم قال:
اللهم هذا �أبو ذر �صاحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله ,عبدك يف العابدين ,وجاهد فيك امل�شركني,
مل يغري ومل يبدل ,لكنه ر�أى منكرا فغريه
بل�سانه وقلبه حتى جفي ,ونفي ,وحرم ,واحتقر,
ثم مات وحيدا غريبا ,اللهم فاق�صم من حرمه,
ونفاه من مهاجره وحرم ر�سولك ,قال :فرفعنا
�أيدينا جميعا ,وقلنا� :آمني ,ثم قدمت ال�شاة التي
�صنعت ,فقالت� :إنه قد �أق�سم عليكم �أال تربحوا
حتى تتغدوا ,فتغدينا وارحتلنا ".
قال الك�شي :ذكر �أنه ملا نعي الأ�شرت مالك بن
احلارث النخعي �إىل �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم,
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ت�أوه حزنا ,وقال :رحم اهلل مالكا ,وما مالك عز
علي به هالكا ,لو كان �صخرا لكان �صلدا ,ولو كان
جبال لكان فندا ,وك�أنه قد مني قدا ".
وروى ال�شيخ املفيد  -قد�س �سره  -مر�سال ,عن
املف�ضل بن عمر ,عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم,
قال :يخرج مع القائم عليه ال�سالم من ظهر
الكوفة �سبعة وع�شرون رجال ,خم�سة ع�شر من
قوم مو�سى عليه ال�سالم الذين كانوا يهدون
باحلق وبه يعدلون ,و�سبعة من �أهل الكهف,
ويو�شع بن نون ,و�سلمان ,و�أبو دجانة الأن�صاري,
واملقداد ,ومالك الأ�شرت ,فيكونون بني يديه
�أن�صارا وحكاما .االر�شاد :يف ذكر قيام القائم عجل
اهلل تعاىل فرجه.
وروى يف االخت�صا�ص عن عبد اهلل بن جعفر,
قال :وكان ملعاوية مب�صر عني يقال له م�سعود بن
جرجة ,فكتب �إىل معاوية بهالك الأ�شرت ,فقام
معاوية خطيبا يف �أ�صحابه ,فقال� :إن عليا كانت
له ميينان قطعت �إحداهما ب�صفني ,يعني عمار بن
يا�سر ,و�أخرى اليوم� ,إن الأ�شرت مر ب�أيلة متوجها
�إىل م�صر ,ف�صحبه نافع موىل عثمان ,فخدمه
و�ألطفه حتى �أعجبه واطم�أن �إليه ,فلما نزل
القلزم حا�ضر له �شربة من ع�سل ب�سم ,ف�سقاها
فمات� ,أال و�إن هلل جنودا من ع�سل.
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قال ابن �أبي احلديد :وقد روى املحدثون حديثا
يدل على ف�ضيلة عظيمة للأ�شرت رحمه اهلل ,وهي
�شهادة قاطعة من النبي �صلى اهلل عليه و�آله ب�أنه
م�ؤمن.
وتقدم يف ترجمة جندب بن جنادة رواية الفقيه:
قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله لأبي ذر -
رحمة اهلل عليه  :-يا �أبا ذر ,تعي�ش وحدك ,ومتوت
وحدك ,وتدخل اجلنة وحدك ,وي�سعد بك قوم من
�أهل العراق يتولون غ�سلك وجتهيزك ودفنك.
مل ير مالك النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)
ومل يت�شرف ب�صحبته واال�ستماع له�,إال �أنه يعد
من خيار التابعني وقد �شهد له النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) بالإميان ,كما يف احلديث املعروف
الذي ذكره (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) بحق �أبي
ذر وموته يف الربذة�( :أ ّنه ميوتنّ رجل منكم من
الأر�ض ي�شهده ع�صابة من امل�ؤمنني) ,وقد كان
�ضمن الذين �شهدوا دفن �أبي ذر مالك الأ�شرت,
ن�ص على ذلك ابن عبد الرب يف اال�ستيعاب.
َّ
وورد يف ترجمته :جليل القدر عظيم املنزلة,كان
اخت�صا�صه بعلي (عليه ال�سالم) وت�أ�سف �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) مبوته وقال :لقد كان يل
كما كنت لر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم).
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والظاهر من جمموع تراجمه يف كتب الرجال �أنه
مل يكن �صحابياً ,ومل ير النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم).
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ال�شوؤال الرابع

كيف نفرق بني الذنوب الكبرية وال�شغرية
اجب

لرمبا ن�شت�شغر الذنوب وهي كبرية او ن�شخم
الذنوب ال�شغرية فنعتقدها كبرية لدرجة قد
يدب اليا�س فينا من رحمة اهلل باعتبار اننا
ارتكبنا ذنبا كبريا واحلقيقة ان الذنب الكبري هو
اليا�س من رحمة اهلل عز وجل وملعرفة الفرق بني
ال�شغرية والكبرية كتب ال�شيخ املحقق الرناقي ف
م�شتند ال�شيعة (  : ) 122 / 18وقد اختلفوا اأو ًل
ف تق�شيم الذنوب اإىل الكبائر وال�شغائر  ،فحكي
عن جماعة  -منهم  :املفيد والطرب�شي وال�شيخ ف
(العدة) والقا�شي واحللبي  -اإىل عدم التق�شيم ،
بل الذنوب ك ّلها كبائر .
ون�شبه الثاين ف تف�شريه اإىل اأ�شحابنا � (جممع
البيان  � 38 / 2موؤذناً بدعوى التفاق  ،وكذلك
احللي  ،حيث قال  -بعد نقل القول بالتق�شيم
اإىل الكبائر وال�شغائر وعدم قدح الثاين نادرا ف
قبول ال�شهادة عن املب�شوط  : -ول ذهب اإليه اأحد
من اأ�شحابنا  ،لأنه ل �شغائر عندنا ف املعا�شي
اإل بال�شافة اإىل غريها ( ال�شرائر . 118 / 2
واحلا�شل  :اأن الو�شف بالكرب وال�شغر اإ�شاف
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وذهب طائفة  ،منهم  :ال�شيخ يف (النهاية
واملب�سوط)  ،وابن حمزة والفا�ضالن وال�شهيدان ،
بل �أكرث املت�أخرين كما يف (امل�سالك)  ،بل عامتهم
كما قيل  ،ون�سب �إىل الإ�سكايف والديلمي �أي�ضا -
�إىل انق�سام املعا�صي �إىل الكبائر وال�صغائر  ،بل
ي�ستفاد من كالم ال�صيمري  ،و�شيخنا البهائي يف
(احلبل املتني)  -على ما حكي عنهما  -الإجماع
عليه .وهو احلق  ،لظاهر قوله �سبحانه � ( :إن
تجَ َتنبوا َك َب�آئ َر َما تنهَو َن َعنه ن َّكفر َعنكم َ�س ّي َئاتكم)
(الن�ساء . )31 :وقوله َ ( :وا َّل َ
ذين َيج َتنبو َن َك َبائ َر
الإثم َوا َلف َو َ
اح�ش ) (ال�شورى . )37 :ولقول علي
( عليه ال�سالم ) ( :من كبري �أوعد عليه نريانه ،
�أو �صغري �أر�صد له غفرانه) (نهج البالغة ب�شرح
حممد عبده  . ) 20 / 1ورواية ابن �سنان ( :ال
�صغرية مع الإ�صرار  ،وال كبرية مع اال�ستغفار)
(الكايف  ، 1 / 288 : 2الو�سائل � 337 / 15أبواب
جهاد النف�س ب  48ح  . ) 3ومر�سلة الفقيه ( :من
اجتنب الكبائر ك ّفر اهلل عنه جميع ذنوبه) ( الفقيه
 ، 1781 / 376 / 3الو�سائل � 316 / 15أبواب جهاد
النف�س ب  45ح  4وفيه بتفاوت ي�سري)  .ويف خرب
�آخر �( :إن الأعمال ال�صاحلة تك ّفر ال�صغائر).
ويف �آخر ( :هل تدخل الكبائر يف م�شيئة اهلل ؟
قال :نعم) ( الفقيه  ، 1780 / 376 / 3الو�سائل 15
� 334 /أبواب جهاد النف�س ب  47ح  . ) 7وت�شهد له
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الأخبار الواردة يف ثواب بع�ض الأعمال � :أنه يك ّفر
الذنوب �إال الكبائر . ...
ثم اختلف القائلون بالتق�سيم يف تف�سري الكبائر
وحتديدها  .فمنهم من قال � :إن كل ما وجب
فيه حد فهو كبرية  ،وما مل يق ّرر فيه حد فهو
ال�صغرية  .ومنهم من قال  :ما ثبت حترميه
بقاطع فهو كبرية .
ومنهم من قال  :كل ما �آذن بقلة االكرتاث يف
الدين فهو كبرية  .ومنهم من قال  :ما يلحق
�صاحبه العقاب ال�شديد من كتاب �أو �سنة  .وقيل:
�إنها ما نهى اهلل عنه يف �سورة الن�ساء من �أولها
�إىل قوله �سبحانه � ( :إن تجَ َتنبوا َك َب�آئ َر َما تنهَو َن
َعنه) .
وقيل � :إنها �سبع  .وقيل � :إنها ت�سع  .وقيل :
ع�شرون  .وقيل � :أزيد  .وعن ابن عبا�س  :انها �إىل
ال�سبعمائة �أقرب منها �إىل ال�سبعة  ،وبه �صرح يف
الرو�ضة (الرو�ضة  . )129 / 3ويف الدرو�س � :أنها
�إىل ال�سبعني �أقرب منها �إىل ال�سبعة ( الدرو�س
. ) 125 / 2
وامل�شهور بني �أ�صحابنا � :أنها ما توعد عليها �إيعاداً
خا�صا  ،ولكن اختلفت كلماتهم يف بيان االيعاد
اخلا�ص  ....وحا�صل ما ن�ستفيده من كالم املحقق
الرناقي هو :يف م�س�ألة الذنوب قوالن  ،قول يرى
�أن الذنوب ك ّلها كبرية  ،وال توجد ذنوباً �صغرياً ،
 24لو �س�ألوك

وقول يرى �أن الذنوب كبرية و�صغرية .
وعلى القول الثاين ،ف�أ�سا�س التق�سيم يختلف
باختالف تعريفهم للكبرية .
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ال�شوؤال اخلام�س

كيف تكاثر الب�شر بعد ادم
اجب

ل ُيخفى اأن التاريخ الب�شري يرجع بدايته اإىل
اآدم �شفوة اهلل فهو اأبو الب�شر ومنه بداأ الن�شل
والنوع الإن�شاين ،وقد وقع نزاع ف كيفية بدء
الن�شل بعد اآدم (عليه ال�شام) واختلف العلماء
واملف�شرون ف ذلك.
ّ
فقيل  :بجواز نكاح الخ من الخت ف الن�شل الأول
فقط اأي بني هابيل وقابيل واأختيهما ،اإذ ان حواء
كانت تلد تواأماً من ذكر واأنثى ،ويكون هذا من
الت�شريع اخلا�س لبدء الن�شل الب�شري ،وهذا ما
يتم�شك به املجو�س من جواز نكاح املحرمات.
وال�شحيح ما ورد عن اأئمة اأهل البيت (عليهم
ال�شام) واإنكار مقولة املجو�س واإتباعهم غاية
الإنكار ،فقد ورد ف خرب زرارة قال � :شئل اأبو عبد
اهلل (عليه ال�شام) كيف بداأ الن�شل من ذرية اآدم
(عليه ال�شام) فان عندنا انا�شاً يقولون  :ان اهلل
تبارك وتعاىل اأوحى اإىل اآدم (عليه ال�شام) :ان
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يز ّوج بناته بنيه ،وان هذه اخللق ك ّله �أ�صله من
الإخوة والأخوات ,قال �أبو عبد اهلل الإمام ال�صادق
(عليه ال�سالم)  :تعاىل اهلل عن ذلك علواً
كبرياً يقول من قال هذا  :ان اهلل عز وجل خلق
�صفوة خلقه و�أحباءه و�أنبياءه ور�سله وامل�ؤمنني
وامل�ؤمنات وامل�سلمني وامل�سلمات من حرام ,ومل يكن
له من القدرة ما يخلقهم من احلالل ,وقد �أخذ
ميثاقهم على احلالل الطهر الطاهر الطيب؟
غري �إن جي ً
ال من هذا اخللق الذي ترون رغبوا
عن علم �أهل بيوتات �أنبيائهم و�أخذوا من حيث
مل ُي�ؤمروا ب�أخذه ,ف�صاروا �إىل ما قد ترون من
ال�ضالل واجلهل بالعلم ـ �إىل �أن قال انه يف كتب
اهلل ال�سماوية من التوراة والإجنيل والزبور
والقر�آن الكرمي لي�س فيها حتليل �شيء من
ذلك حقاً ـ .
فمن يقول هذا و�شبهه �إال تقوية حجج املجو�س,
فمالهم قتلهم اهلل ؟! ثم ان�ش�أ يحدثنا كيف كان بدء
الن�سل من �آدم ,وكيف كان بدء الن�سل من ذريته،
فقال (عليه ال�سالم)  :ان �آدم (عليه ال�سالم) ولد
له �سبعون بطناً يف كل بطن غالم وجارية �إىل �أن
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قتل هابيل ,فل ّما قتل قابيل هابيل جزع �آدم على
هابيل جزعاً قطعه عن �إتيان الن�ساء ,ويف خرب �آخر
بكى �أربعني �صباحاً ـ ث ّم تخ ّلى ما به من اجلزع عليه
فغ�شي حواء فوهب اهلل له �شيثاً وحده لي�س معه
ثاين وا�سم �شيث هبة اهلل وهو �أول و�صي �أو�صي
له من الآدميني يف الأر�ض ,ثم ولـد له من بعد
�شيث يافث لي�س معه ثاين ,فل ّما �أدركا و�أراد اهلل
عز وجل �أن يبلغ بالن�سل ما ترون و�أن يكون ما قد
جرى به القلم من حترمي ما ح ّرم اهلل عز وجل
من االخوات على االخوة انزل بعد الع�صر يف يوم
اخلمي�س حوراء من اجلنة ـ واملالئكة يت�ص ّورون
ب�صورة الآدمي كما كان جربئيل ينزل ب�صورة
دحية الكلبي ـ ا�سمها بركة ,ف�أمر اهلل عز وجل �آدم
�أن يز ّوجها من �شيث فز ّوجها منه ,ثم نزل بعد
الع�صر من الغد حوراء من اجلنة ا�سمها منزلة
( نزلة ) ف�أمر اهلل عز وجل �آدم �أن يز ّوجها من
يافث فز ّوجها منه فولد ل�شيث غالم وولد ليافث
جارية ,ف�أمر اهلل عز وجل �آدم حني �أدركا �أن يز ّوج
بنت يافث من ابن �شيث ,ففعل ذلك فولد ال�صفوة
من النبيني واملر�سلني من ن�سلهما ,ومعاذ اهلل �أن
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ذلك على ماقالوا من الأخوة والأخوات( .بحار
االنوار  224 : 11 :عن علل ال�شرايع . )18 :
فعن معاوية بن عمار قال � :س�ألت �أبا عبد اهلل
(عليه ال�سالم) عن �آدم �أبي الب�شر �أكان ز ّوج ابنته
من ابنه؟ فقال  :معاذ اهلل واهلل لو فعل ذلك �آدم
(عليه ال�سالم) ملا رغب عنه ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله) وما كان �آدم �إ ّال على دين ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�آله) ,فقلت  :وهذا اخللق من
ولد من هم ومل يكن �إ ّال �آدم وح ّواء ؟  ..ف�أجابه
(عليه ال�سالم)� ...إىل �أن قال  :فلما �أدرك قابيل
ما يدرك الرجل �أظهر اهلل عز وجل جن ّية من ولد
اجلان يقال لها جهانة يف �صورة �إن�سية ,فل ّما ر�آها
قابيل و مال �إليها ـ ف�أوحى اهلل �إىل �آدم � :أن ز ّوج
جهانة من قابيل فز ّوجها من قابيل ,ث ّم ولد لآدم
هابيل فل ّما �أدرك هابيل ما يدرك ال ّرجل �أهبط
اهلل �إىل �آدم حوراء وا�سمها نزل احلوراء فل ّما ر�آها
هابيل رمقها ف�أوحى اهلل �إىل �آدم ان ز ّوج نز ًال من
هابيل ففعل ذلك ,فكانت نزل احلوراء زوجة
هابيل بن �آدم ( ...البحار . )227 : 11 :
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ال�شوؤال ال�شاد�س

عب�س وتوىل ق�شية مفتعلة
اجب

هنالك من يدعي ان اهلل عز وجل عاتب ر�شول اهلل
�شلى اهلل عليه واله على ا�شا�س انه عب�س ملا جاءه
�شائل وهذه الق�شية مفتعلة  ،ل ميكن اأن ت�شح ،
وذلك:
اأو ًل  :ل�شعف اأ�شانيدها  ،لأنها تنتهي  :اإما اإىل
عائ�شة  ،واأن�س  ،وابن عبا�س  ،من ال�شحابة ،
وهوؤلء مل يدرك اأحد منهم هذه الق�شية اأ�ش ً
ا،
لأنه اإما كان حينها طف ً
ا  ،اأو مل يكن ولد ( .راجع:
الهدى اإىل دين امل�شطفى  . )158 / 1اأو اإىل اأبي
مالك  -الظاهر اأن املراد به اأبا مالك الأ�شجعي،
امل�شهور بالرواية  ،وتف�شري القراآن  ،وهو تابعي
– واحلكم  ،وابن زيد  ،وال�شحاك  ،وجماهد ،
وقتادة ،وهوؤلء جميعاً من التابعني فالرواية
مقطوعة  ،ل تقوم بها حجة .
وثانياً  :تناق�س ن�شو�شها (راجع  :الهدى اإىل
دين امل�شطفى  )158 / 1حتى ما ورد منها عن راو
واحد  ،فعن عائ�شة ف رواية  :اإنه كان عنده رجل
من عظماء امل�شركني  ،وف اأخرى عنها  :عتبة
و�شيبة  .وف ثالثة عنها  :ف جمل�س فيه نا�س من
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وجوه قري�ش  ،منهم �أبو جهل  ،وعتبة بن ربيعة .
وثالثا � :إن اهلل تعاىل يقول يف الآيات  (( :وما
عليك �أال يزكى ))  ،وهذا ال ينا�سب �أن يخاطب به
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)  ،لأنه مبعوث
لدعوة النا�س وتزكيتهم .
رابعاً  :لقد نزلت �آية الإنذار  (( :و�أنذر ع�شريتك
الأقربني  ،واخف�ض جناحك ملن اتبعك من
امل�ؤمنني )) (ال�شعراء 214:ـ  )215قبل �سورة عب�س
ب�سنتني ،فهل ن�سي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم):
�أنه م�أمور بخف�ض اجلناح ملن اتبعه ؟ و�إذا كان
ن�سي  ،فما الذي ي�ؤمننا من �أن ال يكون قد ن�سي
غري ذلك �أي�ضاً؟ و�إذا مل يكن قد ن�سي  ،فلماذا
يتعمد �أن يع�صي هذا الأمر ال�صريح ؟!
خام�ساً � :إنه لي�س يف الآية ما يدل على �أنها
خطاب للنبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)  ،بل اهلل
�سبحانه يخرب عن رجل ما �أنه  ( :عب�س وتوىل ،
�أن جاءه الأعمى ) ثم التفت اهلل تعاىل باخلطاب
�إىل ذلك العاب�س نف�سه  ،وخاطبه بقوله  (( :وما
يدريك لعله يزكى� )) ...إلخ .
�ساد�ساً  :لقد ذكر العالمة الطباطبائي � :أن املالك
يف التف�ضيل وعدمه لي�س هو الغنى والفقر،
و�إمنا هو الأعمال ال�صاحلة  ،وال�سجايا احل�سنة،
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والف�ضائل الرفيعة  ،وهذا حكم عقلي وجاء به
الدين احلنيف  ،فكيف جاز له (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) �أن يخالف ذلك  ،ومييز الكافر ملا له
من وجاهة على امل�ؤمن ؟ (امليزان . )303 / 20
والقول  :ب�أنه �إمنا فعل ذلك لأنه يرجو �إ�سالمه ،
وعلى �أمل �أن يتقوى به الدين  ،وهذا �أمر ح�سن ،
لأنه يف طريق الدين  ،ويف �سبيله  ،ال ي�صح  ،لأنه
يخالف �صريح الآيات التي تن�ص على �أن الذم له
كان لأجل �أنه يت�صدى لذاك الغني لغناه  ،ويتلهى
عن الفقري لفقره  ،ولو �صح هذا  ،فقد كان الالزم
�أن يفي�ض القر�آن يف مدحه و�إطرائه على غريته
لدينه  ،وحتم�سه لر�سالته ؛ فلماذا هذا الذم
والتقريع �إذن .
�إن هناك جملة من كبار علماء ال�سنة ومف�سريهم ,
ال ي�س ّلم �أن خطاب (( عب�س وتوىل )) متوجه �إىل
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ,ومن ه�ؤالء :
 -1االمام فخر الدين الرازي  ,املتوفى  606هـ ,
يف كتابه (ع�صمة االنبياء �ص  137ـ ط دار الكتب
العلمية ـ بريوت) .
 -2القا�ضي عيا�ض اليح�صبي  ,املتوفى  544هـ  ,يف
كتابه (ال�شفا بتعريف حقوق امل�صطفى  161/2ـ ط
دار الفكر ـ بريوت) .
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 -3الزرك�شي  ,املتوفى  794هـ  ,يف كتابه (الربهان
يف علوم القر�آن  242/2ـ ط دار احياء الكتب
العربية ـ القاهرة) .
 -4ال�صاحلي ال�شامي  ,املتوفى  942هـ  ,يف كتابه
(�سبل الهدى والر�شاد  474/11ـ ط دار الكتب
العلمية ـ بريوت)
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ال�شوؤال ال�شابع

حقيق ُة ِّ
�شن عائ�شة عند الزواج
اجب

ان الذي نقل رواية �شن عائ�شة عندما تزوجها
الر�شول �شلى اهلل عليه واله هو �شت او �شبع
�شنني هو ه�شام بن عروة بن الزبري ( 146 -61ه�)
وه�شام عا�س ف املدينة � 71شنة ثم انتقل اىل
العراق بقية عمره اي ع�شر �شنوات ومل تذكر
كتب التاريخ انه روى هذا احلديث بخ�شو�س
�شن عائ�شة ف املدينة كما انه ولد بعد وفاة عائ�شة
وقد انكر عليه بع�س رجالت القوم حديثه الذي
رواه ف العراق بل قالوا انه مرتوك كما جاء ف
التهذيب للذهبي وتهذيب التهذيب للع�شقاين
عن يعقوب بن �شيبة ان المام مالك انكر على
ه�شام رواياته ف العراق وكذلك جاء نف�س النقد
من يحيى بن �شعيد .
ان عمر عائ�شة عند زواجها من النبي مل يكن �شتا
او �شبع �شنوات ونقد هذه الرواية تاريخيا كما جاء
ف امل�شادر اإن (اأ�شماء) كانت تكرب (عائ�شة) ب�()10
�شنوات ،كما تروي ذات امل�شادر با اختاف واحد
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بينها� ,أن (�أ�سماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ
( )27عاما� ,إذن يت�أكد بذلك �أن �سن (عائ�شة )كان
(� )4سنوات مع بدء البعثة النبوية فى مكة� ,أى
�أنها ولدت قبل بدء الوحى بـ (� )4سنوات كامالت,
وم�ؤدى ذلك بح�سبة ب�سيطة �أن الر�سول عندما
نكحها فى مكة فى العام العا�شر من بدء البعثة
النبوية كان عمرها (� )14سنة ,وكما ُذكر بنى
بها -دخل بها  -بعد (� )3سنوات وب�ضعة �أ�شهر»
�أي يف نهاية ال�سنة الأوىل من الهجرة وبداية
الثانية ,في�صبح عمرها �آنذاك �18سنة كاملة,
وهى ال�سن احلقيقية التي تزوج فيها النبي
الكرمي (عائ�شة).
نقد الرواية من كتب احلديث وال�سرية:
 – 1ذكر (ابن كثري) يف (البداية والنهاية) عن
الذين �سبقوا ب�إ�سالمهم« :ومن الن�ساء… �أ�سماء
بنت �أبى بكر وعائ�شة وهى �صغرية فكان �إ�سالم
ه�ؤالء فى ثالث �سنني ور�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�سلم) يدعو يف خفية ,ثم �أمر اهلل عز وجل
ر�سوله ب�إظهار الدعوة» ,وبالطبع هذه الرواية
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تدل على �أن (عائ�شة) قد �أ�سلمت قبل �أن يعلن
الر�سول الدعوة فى عام ( )4من بدء البعثة
النبوية ,ومعنى ذلك �أنها �آمنت على الأقل فى عام
( ,)3فلو �أن (عائ�شة) على ح�سب رواية (البخاري)
ولدت يف عام ( )4من بدء الوحي ,معنى ذلك
�أنها مل تكن على ظهر الأر�ض عند جهر النبي
بالدعوة يف عام ( )4من بدء الدعوة� ,أو �أنها كانت
ر�ضيعة ,وهذا ما يناق�ض كل الأدلة الواردة ,ولكن
احل�ساب ال�سليم لعمرها ي�ؤكد �أنها ولدت يف عام
( )4قبل بدء الوحي ,ما ي�ستتبع �أن عمرها عند
اجلهر بالدعوة ي�ساوى (� )8سنوات وهو ما يتفق
مع اخلط الزمني ال�صحيح للأحداث ,وينق�ض
رواية البخاري.
� – 2أخرج البخاري نف�سه ( باب – جوار �أبى بكر
يف عهد النبي) �أن (عائ�شة) قالت« :مل �أعقل �أبوى
قط �إال وهما يدينان الدين ومل مير علينا يوم �إال
ي�أتينا فيه ر�سول اهلل طريف النهار بكرة وع�شية،
فلما ابتلى امل�سلمون خرج �أبو بكر مهاجرا ِق َب َل
احلب�شة» ,وال �أدرى كيف �أخرج البخاري هذا,
فـ (عائ�شة) تقول �إنها مل تعقل �أبويها �إال وهما
يدينان الدين ,وذلك قبل هجرة احلب�شة كما
ذ َك َرت ,وتقول �إن النبي كان ي�أتي بيتهم كل يوم,
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وهو ما يبني �أنها كانت عاقلة لهذه الزيارات,
وامل�ؤكد �أن هجرة احلب�شة� ،إجماعا بني كتب
التاريخ كانت يف عام ( )5من بدء البعثة النبوية,
فلو �صدقنا رواية البخارى �أن عائ�شة ولدت عام
( )4من بدء الدعوة ,فهذا يعنى �أنها كانت ر�ضيعة
عند هجرة احلب�شة ,فكيف يتفق ذلك مع جملة
(مل �أعقل �أبوي) وكلمة �أعقل ال حتتاج تو�ضيحا,
� – 3أخرج الإمام (�أحمد) يف (م�سند عائ�شة):
«ملا توفيت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امر�أة
عثمان بن مظعون فقالت :يا ر�سول اهلل �أال
تتزوج ,قال :من ،قالت� :إن �شئت بكرا و�إن �شئت
ثيبا ,قال :فمن البكر قالت� :أحب خلق اهلل �إليك
عائ�شة ابنة �أبى بكر» ,وهنا يتبني �أن (خولة بنت
حكيم) عر�ضت البكر والثيب على النبي فهل كانت
تعر�ضهن على �سبيل جاهزيتهن للزواج� ,أم على
�أن �إحداهما طفلة يجب �أن ينتظر النبي بلوغها
النكاح ,امل�ؤكد من �سياق احلديث �أنها تعر�ضهن
للزواج احلايل بدليل قولها (�إن �شئت بكرا و�إن
�شئت ثيبا) ولذلك ال يعقل �أن تكون عائ�شة يف ذاك
الوقت طفلة يف ال�ساد�سة من عمرها ,وتعر�ضها
(خولة) للزواج بقولها (بكرا).
� – 5أخرج البخاري يف (باب -قوله :بل ال�ساعة
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موعدهم وال�ساعة �أدهى و�أمر) عن (عائ�شة)
قالت« :لقد �أنزل على حممد مبكة ،و�إين جارية
ال�سا َع ُة �أَ ْدهَى َو�أَ َم ُّر»,
ال�سا َع ُة َم ْوعِ دُهُ ْم َو َّ
�ألعب « َبلِ َّ
واملعلوم بال خالف �أن �سورة (القمر) نزلت بعد
�أربع �سنوات من بدء الوحي ,فلو �صدقنا رواية
البخاري تكون (عائ�شة) �إما �أنها مل تولد �أو �أنها
ر�ضيعة حديثة الوالدة عند نزول ال�سورة ,ولكن
(عائ�شة) تقول (كنت جارية �ألعب) �أي �أنها طفلة
تلعب ,فكيف تكون مل تولد بعد؟ ولكن احل�ساب
املتوافق مع الأحداث ي�ؤكد �أن عمرها عام ( )4من
بدء الوحي ،عند نزول ال�سورة كان (� )8سنوات،
كما بينا مرارا وهو ما يتفق مع كلمة (جارية
�ألعب).
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ال�شوؤال الثامن

ما حقيقة النجا�شي ملك احلب�شة؟
اجب

قيل النجا�شي هو اأ�شحمة بن اأبجر ملك احلب�شة
وا�شمه بالعربية :عطية ،والنجا�شي لقب له اأ�شلم
على عهد ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه واآله) ومل
يهاجر اإليه وتوف بباده قبل فتح مكة و�شلى
عليه النبي(�شلى اهلل عليه واآله) باملدينة وكرب
عليه اأربعاً (ا�شد الغابة .)120 :1
 -2ذكرت امل�شادر امل�شيحية ان �شل�شلة ملوك
احلب�شة يرجع ن�شبها اإىل �شليمان عن طريق امللكة
بلقي�س ولذلك يلقب ملك احلب�شة نف�شه بالأ�شد
اخلارج من �شبط يهوذا (انظر قامو�س الكتاب
املقد�س.)452 :
 -3وقع اخلاف ف كلمات املوؤرخني واملحدثني ف
النجا�شي الذي كتب اإليه النبي(�شلى اهلل عليه
واآله) �شنة �شت اأو �شبع وف الكتاب الذي كتب
اإليه.
فقد قال م�شلم ف �شحيحة عن ان�س :اأن نبي
اهلل (�شلى اهلل عليه واآله) كتب اإىل ك�شرى واإىل
قي�شر واإىل النجا�شي واإىل كل جبار يدعوهم اإىل
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اهلل تعاىل ،ولي�س بالنجا�شي الذي �صلى عليه
النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) (1297 :3و.)1398
وي�ؤيده ما نقلوه عن النبي(�صلى اهلل عليه
و�آله)( :يا �أخا نوح �إين كتبت بكتابي �إىل النجا�شي
فخرقها اهلل خمرقه وخمرق ملكه) لأن النجا�شي
الذي هاجر �إليه امل�سلمون وكتب �إليه النبي (�صلى
اهلل عليه و�آله) �آمن و�صدق كما �سي�أتي وقبل كتابه
(�صلى اهلل عليه و�آله) وو�ضعه على عينه.
ونقل ال�سيوطي عن ال�شيخ وابن مردويه عن
ان�س قال :ملا نزلت (( َو�أُوحِ َي �إِليَ َّ َه َذا ال ُقر� ُآن
لأُنذِ َر ُكم ِب ِه َو َمن َبلَ َغ )) (الأنعام .)19:كتب ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) �إىل ك�سرى وقي�صر
والنجا�شي وكل جبار يدعوهم �إىل اهلل ،ولي�س
بالنجا�شي الذي �صلى عليه النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) وقال دحالن ناق ً
ال عن املواهب �أنه
قال :وقد خلط بع�ضهم فلم مييز بينهما�،أي بني
النجا�شيني (الدر املنثور.)2:7
ونقل امل�ؤرخون �أن النجا�شي �أ�صحمة الذي هاجر
�إليه امل�سلمون وكتب �إليه النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله) مات قبل الفتح � ،أو قبل ذلك بكثري قال ابن
الأثري :وتويف ببالده قبل فتح مكة وقال ابن كثري
بعد نقله موته بعد غزوة م�ؤتة :قلت :والظاهر
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�أن موت النجا�شي كان قبل الفتح بكثري وا�ست�شهد
برواية م�سلم املتقدمة ،وقال الطربي :وفيها (�أي
يف ال�سنة التا�سعة نعى ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�آله) للم�سلمني النجا�شي وانه مات يف رجب �سنة
ت�سع (تاريخ الطربي .)122 :3
وهو غري النجا�شي الذي ا�سلم واكرم امل�سلمني
و�صلى عليه ر�سول اهلل(�صلى اهلل عليه و�آله)
ولأجل ذلك قال ابن كثري (البداية والنهاية :4
 )277والظاهر ان موت النجا�شي كان قبل الفتح
بكثري  ،ف�إن يف �صحيح م�سلم �أنه ملا كتب �إىل ملوك
الآفاق كتب �إىل النجا�شي ولي�س هو بامل�سلم ،وزعم
�آخرون كالواقدي �أنه هو ،ولكن يرد قول الواقدي
�أنه :قالت �أم كلثوم ملا تزوج النبي(�صلى اهلل عليه
و�آله) �أم �سلمة قال :قد اهديت �إىل النجا�شي
�أوراق من م�سك وحلة ،و�إين لأراه قد مات ،وال
�أرى الهداية �إال �سرتد علي ...فكان كما قالت
(راجع جممع الزوائد  )289 :8وكان زواجها يف
جمادى الآخرة �سنة �أربع وقيل ثالث (راجع زاد
املعاد .)60 :3
كما �أن جعفر بن �أبي طالب هاجر �إىل احلب�شة
�سنة خم�س من النبوة وبينها وبني كتابه �إىل
امللوك ما ال يقل عن اثنتي ع�شرة �سنة (راجع
لو �س�ألوك 41

عمدة القارئ .)11:17
وقد تنبه لهذه اجلهة حممد حميد اهلل يف كتابه
(جمموعة الوثائق ال�سيا�سية  ) 43 :حيث قال:
يف ال�سنة الثامنة قبل الهجرة (اخلام�سة للنبوة)
هاجر بع�ض م�سلمي مكة �إىل احلب�شة وجند يف
الوثيقة  21العبارة التالية( :وقد بعثت �إليك
ابن عمي جعفر ونفرا معه من امل�سلمني ،ف�إذا
جاءك ف�أقرهم) وال تكاد تتعلق باملكتوب املر�سل
يف ال�سنة ال�ساد�سة �أو ال�سابعة للهجرة حيث كان
قد م�ضى خم�س ع�شرة �سنة على هجرة جعفر
الطيار �إىل احلب�شة..
 -4وحت�صل من ذلك ان النجا�شي الذي عا�صر
النبي(�صلى اهلل عليه و�آله) من �أول البعثة �إىل
ارحتاله(�صلى اهلل عليه و�آله) �إىل امللأ الأعلى
رجالن� :أحدهما :ا�صحمة بن �أبجر الذي هاجر
�إليه امل�سلمون ،وكان عاملا ديناً ،ال يظلم عنده
�أحد ،ف�أكرمهم  ،و�أ�سلم على يد جعفر بن �أبي
طالب(ر�ضي اهلل عنه) ومات �سنة ثالث �أو �أربع
�أو ت�سع �أو ثمان �أو �سبع على اخلالف وثانيهما هو
الذي ملك احلب�شة وكتب �إليه النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) فخرق الكتاب وجتبرّ وكفر (مكاتيب
الر�سول للمياجني .)440 :2
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ال�شوؤال التا�شع

هل عاقب المام علي عليه ال�شام
الغاة بحرقهم بالنار ومنهم ابن �شبا؟
اجب

اأن هناك نظريتني بخ�شو�س ابن �شبا  :احداهما
تقول انه �شخ�شية وهمية ،والخرى تقول باأن
له وجود وان كانت الدلة ت�شاعد على اأن ابن �شباأ
كان له وجود ،ولكن اأعداء الت�شيع اأرادوه و�شيلة
يتخذونها للطعن بالت�شيع! وخري و�شيلة كانت
لهم اأن جعلوا من ابن �شباأ �شخ�شية تاريخية
كبرية ن�شبوا اإليه تاأ�شي�س الت�شيع مع اأن ابن �شباأ
ملعون على ل�شان اأئمة اأهل البيت (عليهم ال�شام)
وملعون على ل�شان علماء ،املذهب  ،وال�شيعة منه
براء ول توجد اأية �شلة له بالت�شيع  ،كما انه مل
يثبت اأن المام علي (عليه ال�شام) اأحرق ابن �شباأ
وامنا نفاه اىل املدائن.
نعم ،توجد رواية ان الإمام علي (عليه ال�شام)
اأحرق قوماً من الغاة لقولهم بربوبيته متم�شكني
باحلديث املروي عن النبي (�شلى اهلل عليه واآله)
رب النار) ،فكانوا يقولون
وهو( :ل يعذب بالنار اإ ّل ّ
علي ر ّباً ملا عذبهم بالنار!
لو مل يكن 
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فنقول لهم ،وملن يتم�سك مبقالتهم� :إن هذا
رب النار) فيه �إ�شكال
احلديث (ال يعذب بالنار �إ ّال ّ
من وجهني:
رب
الوجه الأول:ان احلديث (ال يعذب بالنار �إ ّال ّ
النار) موجود يف كتب �أهل ال�سنة ,وغري موجود
عند ال�شيعة الإمامية ،ولي�س �صحيحاً �أن يحتج
مبا وجد عند ال�س ّنة على ما موجود يف كتب
ال�شيعة الإمامية ،خ�صو�صاً و�أن حكم احلرق ثابت
ال خالف فيه بني الإمامية ،كما يف ح ّد اللواط
(انظر جامع �أحاديث ال�شيعة ج � / 3ص  ،)460وهو
حمل خالف بني �أهل ال�س ّنة .فقد قال به ال�شافعي
وخالفه غريه (انظر املغني ج � / 9ص  ،)391وقد
�أق ّر اخلالف بني �أهل ال�س ّنة احلافظ ابن حجر
الع�سقالين يف كتابه (الفتح ج � / 6ص  )103حينما
قال :اختلف ال�سلف يف التحريق فكره ذلك عمر
وابن عبا�س وغريهما مطلقاً �سواء كان ذلك
ب�سبب كفر �أو ق�صا�ص ,و�أجازه الإمام علي وخالد
بن الوليد وغريهما.
الوجه الثاين:
ّان هذا احلديث لو كان ثابتاً معمو ًال به ف�أين كان
منه �أبو بكر حينما �أحرق الفجاءة ،وكذا ما فعله
خالد بن الوليد حني �أحرق نا�ساً من �أهل الردة،
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وكان فعلهما على مر�أى وم�سمع من ال�صحابة
ومل ينكر ذلك �أحد( .انظر البداية والنهاية البن
كثري ج .)352 / 6
و�أما حرق الإمام علي (عليه ال�سالم) الولئك
الغالة فكان ب�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل ,لأن
ال�شريعة الإ�سالمية جعلت حدوداً وتعزيرات للحد
من املفا�سد الفردية والإجتماعية وعاجلتها من
جذورها لكي ال يتوجه �إليها الإن�سان وال يرغب
فيها ,ف�إذا ارتكب هذه املفا�سد �شخ�ص ما فعليه
احلد ,وهذا احلد يقيمه العارف به وب�شروطه
وهو الذي يقدّر احلكم الأمثل للحد من هذه
املفا�سد ,ومن منا ي�ستطيع �أن يقول �أن الإمام
علياً (عليه ال�سالم) ال يقدّر مثل هذا الأمر �أو
كيف يحكم مبثل هذا احلكم وهو �أق�ضى امل�سلمني
باتفاق الفريقني؟!
ثم يقال الولئك الذين يقولون ب�أن عل ّياً (عليه
ال�سالم) لو مل يكن ر ّباً ملا عذبهم بالنار :ب�أنه لو
كان َمن يعذب بالنار ويقيم احل ّد بها ر ّباً لكان َمن
عذب بغري النار لي�س برب ,وقد وجدنا اهلل تعاىل
عذب قوماً بالغرق و�آخرين بالريح وباحلجارة
والقمل واجلراد والدم ...الخ ,و�إمنا عذبهم �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) على قولهم بربوبيته
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بالنار دون غريها لعلة فيها حكمة بالغة ،وهي ّان
اهلل �سبحانه وتعاىل حرم النار على �أهل توحيده,
فقال علي (عليه ال�سالم)( :لو كنت ر ّبكم ما
�أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي! ولكنكم ا�ستوجبتم
مني بظلمكم �ضد ما ا�ستوجبه املوحدون من
ر ّبهم (عز وجل) و�أنا ق�سيم ناره باذنه ,ف�إن �شئت
عجلتها لكم و�إن �شئت �أخرتها فم�أواكم النار  -هي
موالكم � -أي �أوىل بكم  -وبئ�س امل�صري ول�ست
لكم مبوىل)،و�إمنا �أقامهم �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) يف قولهم بربوبيته مقام َمن عبد �صنماً
من دون اهلل ع ّزوج ّل ،وذلك ّان رج ً
ال �أتى �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) ف�شهد انه ر�أى رجلني
بالكوفة من امل�سلمني ي�صليان ل�صنم ,فقال علي
(عليه ال�سالم) :ويحك لعله بع�ض َمن ي�شتبه
عليك �أمره ,ف�أر�سل رج ً
ال فنظر �إليهما وهما
ي�صليان ل�صنم ,فاتي بهما ,قال  :فقال لهما �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) � :إرجعا  ،ف�أبيا ,فخ ّد
لهما يف الأر�ض اخدوداً و�أجج فيه ناراً فطرحهما
فيه .روى ذلك مو�سى بن بكر عن الف�ضيل بن
ي�سار عن �أبي عبد اهلل (عليه ال�سالم)( .انظر
كتاب من ال يح�ضره الفقيه لل�شيخ ال�صدوق ج 3
.)151 - 150 /
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ال�شوؤال العا�شر

احل�شني عليه ال�شام والعر�س
اجب

هناك �شوؤال مهم بخ�شو�س فقرة من هذه الرواية
ال�شريفة املروية ف كامل الزيارات 329-326/
ن�شتقطع منه مو�شع ال�شاهد ،وهو :
 ...قلت  :جعلت فداك  :اأخربين عن احل�شني لو
نب�س كانوا يجدون ف قربه �شيئا ؟
قال :يا ابن بكر ما اأعظم م�شائلك ؟ احل�شني مع
اأبيه وامه واأخيه احل�شن ف منزل ر�شول اهلل �شلى
اهلل عليه واآله يحيون كما يحيى ويرزقون كما
يرزق ،فلو نب�س ف اأيامه لوجد ،فاأما اليوم فهو حي
عند ربه ينظر اإىل مع�شكره وينظر اإىل العر�س متى
يوؤمر اأن يحمله ،واإنه لعلى ميني العر�س متعلق
يقول  :يا رب اأجنز يل ما وعدتني ،واإنه لينظر اإىل
زواره وهو اأعرف بهم وباأ�شماآئهم واأ�شماء اآبائهم
وبدرجاتهم ومبنزلتهم عند اهلل من اأحدكم بولده
وما ف رحله ،واإنه لريى من يبكيه في�شتغفر له
رحمة له وي�شاأل اآباءه ال�شتغفار له ويقول  :لو
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تعلم �أيها الباكى ما اعد لك لفرحت �أكرث مما
جزعت ,وي�ستغفر له رحمة له كل من �سمع بكاءه
من املالئكة يف ال�سم�آء ويف احلائر وينقلب وما عليه
من ذنب � .....إنتهى
ال�س�ؤال هو مامعنى احلمل؟  ,واملعلوم ان يف القر�آن
الكرمي �آية تقول (( :ويحمل عر�ش ربك فوقهم
يومئذ ثمانية )) ففي رواياتنا ال�شريفة قد ورد �أن
ه�ؤالء هم �أربعة من الأولني و�أربعة من الآخرين,
�أما الأولني فهم الأنبي�آء اويل العزم و�أما الآخرين
فهم حممد وعلي واحل�سن واحل�سني عليهم �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم .
و لكن ما معنى احلمل وما معنى نظرة �سيد
ال�شهد�آء �إىل العر�ش ,يعني الرواية تقول �أن �سيد
ال�شهد�آء �سالم اهلل عليه ينتظر �أمرا بحمل العر�ش
وهو ينظر �إىل العر�ش تارة ومرة ينظر �إىل مع�سكره
ال�شريف ,وهذا يحتاج اىل تو�ضيح
و العبارة الأخرى ,تقول �إن �سيد ال�شهد�آء �سالم
اهلل عليه (( متعلق )) على ميني العر�ش ,ما معنى
هذه الفقرة .
الرواية الواردة يف ان احل�سني (عليه ال�سالم) من حملة
العر�ش ,فقد روى ال�شيخ الكليني(ره) عن الربقي رفعه
قال� :س�أل اجلاثليق علياً (عليه ال�سالم):
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ف�أخربين عن قوله تعاىلَ (( :و َيح ِم ُل ع َ
َر�ش
َر ِّب َك َفو َقهُم َيو َمئِذٍ َث َما ِن َي ٌة )) ,فكيف ذاك وقد
قلت (هذا يف جواب �سابق للإمام (عليه ال�سالم)
يف نف�س املحاورة)� :إنه يحمل (�أي اهلل) العر�ش
وال�سماوات والأر�ض؟ فقال �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم)� :إن العر�ش خلقه اهلل تبارك وتعاىل من
�أنوار �أربعة :نور �أحمر ,منه �أحمرت احلمرة ,ونور
�أخ�ضر ,منه اخ�ضرت اخل�ضرة ,ونور �أ�صفر ,منه
ا�صفرت ال�صفرة ,ونور �أبي�ض منه �أب ّي�ض البيا�ض.
وهو العلم الذي حم ّله اهلل احلملة ,وذلك نور من
نور عظمته فبعظمته ونوره �أب�صر قلوب امل�ؤمنني,
وبعظمته ونوره عاداه اجلاهلون ,وبعظمته ونوره
ابتغى من يف ال�سماوات والأر�ض من جميع خالئقه
�إليه الو�سيلة....الخ.
قال ال�سيد الطباطبائي يف امليزان ( :)163 :8ان
اجلاثليق �أخذ احلمل مبعنى حمل اجل�سم للج�سم
وقوله عليه ال�سالم اهلل حامل العر�ش وال�سماوات
والأر�ض الخ� ,أخذ احلمل مبعناه التحليلي وتف�سري
له مبعنى حمل وجود ال�شيء وهو قيام وجود
الأ�شياء به تعاىل قياماً تبعياً حم�ضاً ال ا�ستقاللياً,
ومن املعلوم �أن الزم هذا املعنى �أن يكون الأ�شياء
حمموله له تعاىل ال حاملة.
لو �س�ألوك 49

ولذلك ملا �سمع اجلاثليق ذلك �س�أله عليه ال�سالم
عن قوله تعاىلَ (( :و َيح ِم ُل ع َ
َر�ش َر ِّب َك َفو َقهُم
َيو َمئِذٍ َث َما ِن َي ٌة ))  ,ف�إن حمل وجود ال�شيء باملعنى
املتقدم يخت�ص به تعاىل ال ي�شاركه فيه غريه مع �أن
الآية تن�سبه �إىل غريه ,فف�سر عليه ال�سالم احلمل
ثانياً بحمل العلم وف�سر العر�ش بالعلم.
غري �أن ذلك حيث كان يوهم املناق�ضة بني
التف�سريين زاد عليه ال�سالم يف تو�ضيح ما ذكره
من كون العر�ش هو العلم�,أن هذا العلم غري ما هو
املتبادر �إىل الأفهام العامية من العلم ,وهو العلم
احل�صويل الذي هو ال�صورة النف�سانية بل هل نور
عظمته وقدرته ح�ضرت له�ؤالء احلملة ب�إذن اهلل
و�شوهدت لهم ف�سمي ذلك حم ً
ال ,وهو مع ذلك
حممول له تعاىل وال منافاة كما �أن وجود �أفعالنا
احلا�ضرة عندنا حممولة لنا وهي مع ذلك حا�ضرة
عند اهلل �سبحانه حممولة له وهو املالك الذي
ملكنا �إياها)) .انتهى.
فمن خالل هذه البيانات املباركة من �أمري
امل�ؤمنني(عليه ال�سالم) يت�ضح املراد من كون
احل�سني(عليه ال�سالم) حام ً
ال للعر�ش �أو �أنه على
ميني العر�ش وغري ذلك من الألفاظ التي ي�ستفاد
منها حمل العلم الإلهي ,وهذا املعنى تدل عليه
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نف�س الرواية الواردة يف كامل الزيارات حني قالت:
(وانه لينظر �إىل زواره وهو �أعرف بهم وب�أ�سمائهم
و�أ�سماء �آبائهم وبدرجاتهم ...الخ) .فهذا البيان
التف�صيلي للمعرفة التي عند احل�سني(عليه
ال�سالم) ي�شري �إىل حمله للعلم الإلهي الذي �أُفي�ض
عليه بهذه املعرفة.
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ال�شوؤال احلادي ع�شر

من هو اخل�شر وما هي حكايته مع مو�شى
عليهما ال�شام؟
اجب

هو تاليا بن ملكان بن عابر بن اأرفخ�شد بن �شام بن
نوح عليه ال�شام ،
ان الثابت كون النبي اأف�شل اأهل زمانه  ،فكيف
توجه ق�شية مو�شى (عليه ال�شام) مع اخل�شر؟
الظاهرة ف اأف�شلية اخل�شر(عليه ال�شام) على
مو�شى (عليه ال�شام)؟
ينبغي اللتفات اإىل اأن املراد بكون النبي اأعلم اأو
اأف�شل اأهل زمانه  ،اأي اعلم و اف�شل ممن اأر�شل
اإليهم ل غريهم  ،ومل يكن مو�شى (عليه ال�شام)
مر�ش ً
ا اإىل اخل�شر ،فا نق�س ي�شيب مو�شى
(عليه ال�شام) من هذه الناحية اإذا كان اخل�شر
(عليه ال�شام) اأعلم منه.
وقد اأجاب �شاحب تف�شري الأمثل عن �شوؤال طرحه
ف �شياق ق�شة مو�شى(عليه ال�شام) واخل�شر
(عليه ال�شام) ،قائ ً
ا  :األ يجب اأن يكون النبي
 وهو هنا من اأويل العزم و�شاحب ر�شالة  -اأعلماأهل زمانه؟ ف معر�س اجلواب نقول :نعم  ،ينبغي
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�أن يكون �أعلم فيما يتعلق مبهمته  ,يعني الأعلم
بالنظام الت�شريعي ,ومو�سى (عليه ال�سالم) كان
كذلك � ,أما الرجل العامل (اخل�ضر عليه ال�سالم)
فهو كما قلنا �سابقاً  ,كانت له مهمة تختلف عن
مهمة مو�سى (عليه ال�سالم) وال ترتبط بعامل
الت�شريع.
بعبارة �أخرى� :إن الرجل العامل كان يعرف من
الأ�سرار ما ال تعتمد عليه دعوة النبوة(.الأمثل يف
تف�سري كتاب اهلل املنزل .)340 :9
واما قتل اخل�ضر لل�صبي فهل يجوز قتله
واالقت�صا�ص منه قبل تلب�سه بفعل يوجب ذلك؟
كما ذكر �صاحب االمثل ان اخل�ضر يعرف من
اال�سرار ما ال تعتمد عليه دعوة النبوة  ،وبح�سب
ما �أودعه اهلل تعاىل من العلم الغيبي عند اخل�ضر
(عليه ال�سالم) �صار من واجبه �أن يقتل ال�صبي
لئال يكون �سبباً يف هالك والديه ,وكان نف�س الفعل
عند مو�سى (عليه ال�سالم) يعني خالفاً لل�شريعة.
واما ما يخ�ص العمر الطويل للخ�ضر (عليه
ال�سالم) والدليل على ذلك؟
لدينا من الأخبار عن املع�صومني (عليهم ال�سالم)
ما يدل على حياة اخل�ضر (عليه ال�سالم) فعن �أبي
احل�سن علي بن مو�سى الر�ضا (عليه ال�سالم) �أنه
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قال�" :إن اخل�ضر (عليه ال�سالم) �شرب من ماء
احلياة فهو حي ال ميوت حتى ينفخ يف ال�صور
و�أنه لي�أتينا في�سلم فن�سمع �صوته وال نرى
�شخ�صه و�أنه ليح�ضر حيث ما ذكر ،فمن ذكره
منكم فلي�سلم عليه و�أنه ليح�ضر املو�سم كل �سنة
فيق�ضي جميع املنا�سك ويقف بعرفة في�ؤمن على
دعاء امل�ؤمنني و�سي�ؤن�س اهلل به وح�شة قائمنا يف
غيبته وي�صل به وحدته".
ثم �إن بقاء اخل�ضر �إىل النفخ بال�صور لي�س معناه
اخللد فكل نف�س ذائقة املوت و�سيموت اخل�ضر بعد
هذا العمر الطويل.
يرى بع�ض املخالفني انه يف عداد املوتى كما ذكر :
ابن جرير ( )9،25وابن كثري يف تف�سريه ( )3،187ويف
البداية والنهاية ,وابن حجر يف الإ�صابة(,)1،434
والنووي يف �شرح �صحيح م�سلم ( ,)16،324وابن باز
يف تعليقه على فتح الباري,
ولدح�ضها نقول � :إختلف �أهل ال�س ّنة يف بقاء
اخل�ضر ( عليه ال�سالم) ح ّياً وعدمه ,وقد �أطال
ابن حجر يف الإ�صابة (حرف اخلاء  -ترجمة
اخل�ضر) يف بيان هذا املعنى ,وهذه امل�س�ألة ال ت�شكل
عندنا ابتال ًء عقائدياً حتى تكون مورداً للإثبات
�أو النفي ,على �أن الروايات الواردة عن �أهل البيت
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(عليهم ال�سالم) تثبت بقاءه (عليه ال�سالم) و�أنه
ممن يحج يف كل عام ,ويح�ضر املو�سم( ,انظر :
كمال الدين ومتام النعمة  -لل�شيخ ال�صدوق .)390 -
ومن يقول ان يف بع�ض كتبنا تقول �أنه مات ,نقطعه
يف منت�صف الطريق بالقول :هذه امل�س�ألة المتثل
عندنا ابتال ًء عقائدياً حتى تكون عندنا مورداً
للإثبات �أو النفي ؟ .
وقد جاء يف كتاب الفتوح الحمد بن اعثم الكويف
 164/1يف ذكره معركة القاد�سية عندما كا ابو
حمجن الثقفي يقاتل التفت �سعد بن ابي وقا�ص
�إىل من كان معه من م�شايخ الع�سكر فقال :يا
ه�ؤالء!�أترون �إىل فعل �صاحب البلقاء؟ لئن كان
اخل�ضر عليه ال�سالم �شهد �شيئا من هذه الوقائع
فهذا هو اخل�ضر ال �شك فيه!
ملاذا �سمي باخل�ضر:؟:
يف رواية حممد بن عمارة عن االمام جعفر بن
حممد ال�صادق عليه ال�سالم �أن اخل�ضر كان نبيا
مر�سال بعثه اهلل تبارك وتعاىل اىل قومه فدعاهم
اىل توحيده واالقرار ب�أنبيائه ور�سله وكتبه  ،وكان
�آيته انه ال يجل�س على خ�شبة ياب�سه وال ار�ض بي�ضاء
اال ازهرت خ�ضراء وامنا �سمي اخل�ضر لذلك.
وي�ؤيد وجه ت�سميته الدر املنثور عن عدة من �أرباب
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اجلوامع عن ابن عبا�س عن النبي �صلى اهلل عليه
�آله و�سلم قال:امنا �سمي اخل�ضر خ�ضر لأنه �صلى
على فروة بي�ضاء فاهتزت خ�ضراء.
وللخ�ضر عليه ال�سالم روايات واحداث مع االئمة
املع�صومني عليهم ال�سالم
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ال�شوؤال الثاين ع�شر

الزبري ابن العوام
اجب

لرمبا يحتار المامي ف �شخ�شية الزبري ابن
العوام وتكون حريته من مواقفه ف معارك
الر�شول وف حادثة العتداء على بيت فاطمة
عليها ال�شام كونه كان مع المام علي عليه
ال�شام وكذلك بيعته لامام ف �شورى عمر  ،مع
كل تلك املواقف وموقفه بعدم حربه لامام عليه
ال�شام ف معركة اجلمل فلماذا ي�شتحق النار ؟
موقف الزبري ف معركة اجلمل ورجوعه كان
ب�شبب حديث ذكره له المام عليه ال�شام فقد
ذكر ف المايل لل�شيخ الطو�شي �س 137انه قال:
اأخربنا حممد بن حممد ،قال :اأخربنا اأبو احل�شن
علي بن حممد الكاتب ،قال :اأخربين احل�شن
بن علي الزعفراين ،قال :حدثني اأبو اإ�شحاق
اإبراهيم بن حممد الثقفي ،قال :حدثنا اإبراهيم
بن عمر ،قال :حدثني اأبي ،عن اأخيه ،عن بكر بن
عي�شى ،قال :ملا ا�شطف النا�س للحرب بالب�شرة
خرج طلحة والزبري ف �شف اأ�شحابهما ،فنادى
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�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب (عليه ال�سالم)
الزبري بن العوام فقال له :يا �أبا عبد اهلل ,ادن مني
لأف�ضي �إليك ب�سر عندي ,فدنا منه حتى اختلفت
�أعناق فر�سيهما ,فقال له �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) :ن�شدتك اهلل �إن ذكرتك �شيئا فذكرته,
�أما تعرتف به؟ فقال :نعم .فقال� :أما تذكر يوما
كنت مقبال علي باملدينة حتدثني �إذ خرج ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) فر�آك معي و�أنت تب�سم
�إيل ,فقال لك :يا زبري� ,أحتب عليا؟ فقلت :وكيف
ال �أحبه وبيني وبينه من الن�سب واملودة يف اهلل ما
لي�س لغريه! فقال� :إنك �ستقاتله و�أنت له ظامل.
فقلت� :أعوذ باهلل من ذلك؟ فنك�س الزبري ر�أ�سه
ثم قال� :إين �أن�سيت هذا املقام .فقال له �أمري
امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) :دع هذا� ,أفل�ست بايعتني
طائعا؟ قال :بلى .قال :فوجدت مني حدثا
يوجب مفارقتي؟ ف�سكت ثم قال :ال جرم واهلل
ال قاتلتك ,ورجع متوجها نحو الب�صرة ,فقال له
طلحة :مالك يا زبري! تن�صرف عنا� ,سحرك ابن
�أبي طالب؟ فقال :ال ولكن ذكرين ما كان �أن�سانيه
الدهر ,واحتج علي ببيعتي له .فقال طلحة :ال,
ولكن جبنت ,وانتفح �سحرك .فقال الزبري :مل
�أجنب لكن �أذكرت فذكرت .فقال له عبد اهلل :يا
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�أبه ,جئت بهذين الع�سكرين العظيمني حتى �إذا
ا�صطفا للحرب قلت� :أتركهما و�أن�صرف ,فما
تقول قري�ش غدا باملدينة؟ اهلل اهلل يا �أبه ال
ت�شمت الأعداء ,وال ت�شني نف�سك بالهزمية قبل
القتال .قال :يا بني ما �أ�صنع وقد حلفت له باهلل
�أال �أقاتله؟ قال له :فكفر عن ميينك وال تف�سد
�أمرنا .فقال الزبري :عبدي مكحول حر لوجه اهلل
كفارة مييني .ثم عاد معهم للقتال .فقال همام
الثقفي يف فعل الزبري وما فعل وعتقه عبده يف
قتال علي (عليه ال�سالم):
�أيعــــــــتق مكحوال ويع�صي نبــــــــــيه
لقد تاه عن ق�صد الهدى ثم عوق
�أينوي بهذا ال�صدق والرب والتقى
�سيعــــــــــــلم يومـــا من يرب وي�صدق
ل�شتــــــان ما بني ال�ضاللة والهدى
و�شتــــــــان من يع�صي النبي ويعتق
ومن هو يف ذات االلـــــــــــــه م�شــــــــمر
يكبــــــــر برا ربـــــــــــــــــــــــــه وي�صــــــــــــــــــدق
�أيف احلق �أن يع�صى الــنبي �سفاهة
ويعتق عن ع�صيــــــــــــــــــــــــانه ويطلق
كدافق مـــــــــاء لل�سراب ي�ؤمه
�أال يف �ضالل مـــا ي�صب ويدفق
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وقيل :ان �سبب ندم الزبري وعودته عن القتال
هو معرفته �أن عماراً بن يا�سر مع علي (عليه
ال�سالم) ،وهو يعلم �أن النبي (�صلى اهلل عليه
و�آله) قال( :يا عمار تقتلك الفئة الباغية).
وعند عودة الزبري ُقتل يف وادي ال�سباع واحتز عمر
بن جرموز ر�أ�سه وحمله �إىل االمام علي (عليه
ال�سالم) وهو بالب�صرة ,فال نعلم متى حمل الإمام
(عليه ال�سالم) الزبري بعد قتله ،و�أما �أنه (عليه
ال�سالم) بكى عليه فقد ذكره الذهبي يف �سري
�أعالم النبالء ومل يثبت  ,و�أما قوله ب�شروا قاتل
ابن �صفية بالنار فلأن قاتله كان ابن اجلرموز
وقد خرج مع اخلوارج.
و�أما القول بـ (( ب�شر قاتل طلحة بالنار )) ف�إن
معناه �صحيح ف�إن قاتله مروان بن احلكم رماه
ب�سهم يف اجلمل فقتله.ولي�س كل من ب�شر قاتله
بالنار يعني انه يف اجلنة
بقي ان الزبري وطلحة كانا ال�سبب يف العبث والقتل
والغدر يف املدينة والب�صرة بل ان جرمهما بقتل
اتباع عثمان بن حنيف وايل امري امل�ؤمنني علي
عليه ال�سالم على الب�صرة احت�سابا وقهرا تعترب
اول جرمية غدر يف اال�سالم وكذلك تعذيبهما
عثمان ونتف �شعر حليته وحاجبه وانتهاك حرمته
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تعد من االعمال التي ي�ستحق احلد فاعلها كما
وان تاليب امل�سلمني على قتال علي عليه ال�سالم
ي�ضيف ا�ستحقاق اىل ا�ستحقاقات الزبري ليكون
مثواه النار .
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ال�شوؤال الثالث ع�شر

ُ
اثبات ولدة املهدي عليه ال�شام
اجب

الجابة من موقع "مركز ال�شعاع ال�شامي"
بت�شرف
احلديث عن اثبات ولدة املهدي عليه ال�شام لبد
من معرفة امور وهي :
اأو ًل  :اأنه يجب الأخذ ف اإثبات ولدة الإمام
املهدي عليه ال�شام بكل دليل تام �شحيح  ،ول
معنى لاقت�شار على الدليل التاريخي فقط ،
لأن كل دليل يجب الت�شليم به  ،ول ميزة للدليل
التاريخي على غريه من الأدلة  ،و�شاحب الزمان
قد ثبتت ولدته بالأدلة التاريخية والأدلة
العقلية معاً كما �شيت�شح .
ثانياً  :اأن الأدلة الأخرى اإما اأدلة عقلية قطعية  ،اأو
اأدلة ثبتت بالأحاديث ال�شحيحة  ،فهي ف احلقيقة
اأهم من الدليل التاريخي الذي قد ينا َق�س فيه ،
لأنه مع ثبوت الدليل العقلي القطعي ل ُيحتاج
اإىل الدليل التاريخي الظني  ،ومع ثبوت الروايات
ال�شحيحة ل يع َّول على اأقوال املوؤ ِّرخني .
ثالثاً  :اأن ثبوت ولدة اأي �شخ�س ل ُيحتاج فيه اإىل
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دليل تاريخي قطعي  ،و�إال النتفى ثبوت كثري من
ال�شخ�صيات املعروفة يف التاريخ  ،ف�إن والدتهم مل
تثبت بدليل تاريخي قطعي متواتر .
رابعاً � :أن ثبوت الوالدات يف عموم الأ�شخا�ص
رجع فيه �إىل والد ال�شخ�ص نف�سه  ،ف�إذا ثبت
ُي َ
عنه برواية واحدة �صحيحة �أنه قد اعرتف ب�أنه
قد ُولد له مولود  ،فحينئذ ال بد من ت�صديقه
والإقرار له به  ،و�سي�أتي �أن الإمام الع�سكري �أق َّر
ب�أنه قد ُولد له اخللَف من بعده .
�أن الأدلة التاريخية (الروائية) تدل على والدته
عليه ال�سالم  ،وهذه الأدلة نق�سمها �إىل طوائف :
الطائفة الأوىل  :الروايات الدالة على �أن املهدي
هو التا�سع من ولد الإمام احل�سني عليه ال�سالم
ومنها هذه الرواية :
فقد روى ال�صدوق يف كتاب اخل�صال ،475 / 2
وكمال الدين  262 / 1ب�سند يف غاية ال�صحة ،عن
�أبيه  ،عن �سليم بن قي�س الهاليل  ،عن �سلمان
الفار�سي رحمه اهلل قال  :دخلت على النبي �صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم و�إذا احل�سني على فخذيه
وهو يق ِّبل عينيه ويلثم فاه وهو يقول � :أنت �س ِّيد
ابن �س ِّيد � ،أنت �إمام ابن �إمام �أبو الأئمة � ،أنت
حجة ابن حجة �أبو ُح َجج ت�سعة من �صلبك ،
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تا�سعهم قائمهم .
الطائفة الثانية  :التي د َّلت على والدة الإمام
املهدي عليه ال�سالم ومنها هذه الرواية :
روي يف الكايف  328 / 1عن �أبي ها�شم اجلعفري
قال  :قلت لأبي حممد عليه ال�سالم  :جاللتك
متنعني من م�س�ألتك  ،فت�أذن يل �أن �أ�س�ألك ؟ فقال:
�سل  .قلت  :يا �سيدي هل لك ولد ؟ فقال :نعم.
فقلت  :ف�إن بك حدث ف�أين �أ�س�أل عنه ؟ فقال:
باملدينة  .وهذا احلديث �أي�ضاً �سنده �صحيح .
الطائفة الثالثة  :التي دلت على �أن بع�ض
النا�س ر�أوه :
وقد اعرتف بر�ؤيته بع�ض علماء �أهل ال�سنة ،منهم
ال�شيخ ح�سن العراقي  ،فقد قال عبد الوهاب
ال�شعراين يف كتابه (اليواقيت واجلواهر)� :إىل �أن
ي�صري الدين غريباً كما بد�أ  . . .فهناك ُيرت َّقب
خروج املهدي عليه ال�سالم  ،وهو من �أوالد الإمام
احل�سن الع�سكري عليه ال�سالم  ،ومولده ليلة
الن�صف من �شعبان �سنة خم�س وخم�سني ومائتني
هجرية  ،وهو باقٍ �إىل �أن يجتمع بعي�سى بن مرمي
عليه ال�سالم  . . .هكذا �أخربين ال�شيخ ح�سن
العراقي  . . .عن الإمام املهدي حني اجتمع به،
ووافقه على ذلك �سيدي علي اخلوا�ص ( .عن
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�إ�سعاف الراغبني لل�شيخ حممد علي ال�صبان،
�ص  ) 154ط البابي احللبي مب�صر  ،وذكر
النبهاين يف كتابه جامع كرامات الأولياء / 1
 400ق�صة لقاء ال�شيخ ح�سن العراقي بالإمام
املهدي عليه ال�سالم.
ذكر من اعرتف بوالدة الإمام املهدي من علماء
ال�سنة و�أقر به :
�أهل ُ
 1ـ حممد بن يو�سف بن حممد الكنجي ال�شافعي
(ت 658هـ)  :ذكر ذلك يف كتابه (البيان يف �أخبار
�صاحب الزمان) يف الباب الأخري منه  ،يف الداللة
على جواز بقاء املهدي عليه ال�سالم منذ غيبته .
 2ـ �سبط ابن اجلوزي ( 581ـ  654هـ)  :ذكر ذلك يف
كتابه (تذكرة اخلوا�ص) يف الف�صل املعقود للإمام
املهدي عليه ال�سالم � ،ص . 325
 3ـ حميي الدين بن عربي ( 560ـ 638هـ)  :ذكر
ذلك يف الباب ال�ساد�س وال�ستني وثالثمائة من
كتابه (الفتوحات املكية).
وقد ذكر املريزا ح�سني النوري قد�س اهلل نف�سه يف
كتابه (ك�شف الأ�ستار) � ،ص � 89أ�سماء �أربعني من
ال�سنة الذين عرث على بع�ض كتبهم
علماء �أهل ُ
التي يعرتفون فيها ب�أن الإمام حممد بن احل�سن
الع�سكري عليه ال�سالم هو املهدي املنتظر.
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ال�شوؤال الرابع ع�شر

اهلل َوال َّر ُ�شولِ )
( َفاإِن َت َنا َزع ُتم ِف َ�شي ٍء َف ُردُّو ُه اإىل َّ ِ
كيف ُّ
َ
تدل على الع�شمة؟
اجب

ين اآ َم ُنوا اأَطِ ي ُعوا َّ َ
ا�شل الآية (( َيا اأَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
اهلل
ويل الأَم ِر مِ ن ُكم َف ِاإن َت َنا َزع ُتم
َواأَطِ ي ُعوا ال َّر ُ�شو َل َو ُاأ ِ
اهلل َوال َّر ُ�شولِ ))� الن�شاء ، 59 -
ِف َ�شي ٍء َف ُردُّو ُه اإىل َّ ِ
ا ّإن اآية اأُويل الأمر ع ّلقت الإطاعة ل�(اأُويل الأمر)
ب�شورة مطلقة ،ول يكون الأمر بوجوب الإطاعة
املطلقة اإ ّل ملع�شوم؛ اإذ لو مل يكن مع�شوماً جاز
عليه اخلطاأ ،فا ميكن اأن يوجب اهلل علينا
اإطاعة اخلاط ،ومن هنا كانت دللة الآية على
الع�شمة وا�شحة و�شريحة حتى تن ّبه اإىل ذلك
الفخر الرازي(تف�شري الرازي .)144 :10
ولكن الوهابية ّ
يغ�شون النظر عن اأ ّول الآية
ويتم�شكون باآخرها ،باأ ّنه ل ّ
يدل على الع�شمة ،واإ ّل
ّ
ملا اأرجع اهلل املتنازعني اإىل اهلل والر�شول(�ش ّلى
اهلل عليه واآله و�ش ّلم) وترك اأُويل الأمر!.
ولكن هذا فهم غري �شحيح لاآية؛ فا ّإن التنازع
املفرو�س ف الآية تنازع ك ّلي �شامل للنزاع حتى
مع اأُويل الأمر ،فا ّإن لفظة (�شيء) ي�شدق على ك ّل
اأمر متنازع فيه ،اأي :فاإن تنازعتم اأ ّيها املوؤمنون
ف �شيء مع اأُويل الأمر بعد اأن اأُمرمت بطاعتهم
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فارجعوا �إىل اهلل والر�سول(�ص ّلى اهلل عليه و�آله
و�س ّلم) لتعرفوا حكمه.
ف�إذا كان التنازع مع �أُويل الأمر �أنف�سهم فكيف
ي�ص ّح الإرجاع �إليهم؟!
وهل من نازعهم �سوف ي�ؤمن بقولهم و�صوابهم
و�أح ّقيتهم؟
كيف؟! و�إ ّال مل ينازعهم من البداية ,بل الذي
ينازعهم ال يعرتف بوجوب طاعتهم ،ف� ً
ضال
عن ع�صمتهم.
فال ب ّد من �إيجاد جامع م�شرتك بني �أُويل الأمر
وبني الذين ينازعونهم ،يعودون �إليه لي�صبح
امليزان يف ف�صل الدعوى والتنازع ,وال يوجد بينهم
وال�س ّنة ،وهما القانون الك ّلي والد�ستور
�إ ّال القر�آن ُ
علي(عليه
الإ�سالمي ،وهذا وا�ضح من فعل ّ
ال�سالم) مع طلحة والزبري عندما دعاهم للقر�آن
قبل القتال ,وكذلك فعله(عليه ال�سالم) مع �أهل
ال�شام قبل القتال ,ولك ّنهم �أ�ص ّروا على القتال
لعلمهم بكونهم حمجوجني ,ولك ّنهم عند الهزمية
رفعوا امل�صاحف خدعة.
فال داللة يف الآية على نفي الع�صمة ،و�إنمّ ا فيها
داللة على � ّأن مرجع الك ّل يف ال�شريعة الإ�سالمية
والذي ال يخرج عنه حتى �أُويل الأمر هو :حكم
اهلل وحكم الر�سول(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)،
وال�س ّنة ،فحكم �أُويل الأمر ال يخرج
�أي :القر�آن ُ
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عن حكم اهلل ور�سوله(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)،
فهم مع�صومون تابعون ل�شريعة حم ّمد(�ص ّلى اهلل
عليه و�آله و�س ّلم).
فكيف ي�ص ّح التنازع يف �شيء وهم م�س ّلمون بطاعة
�أُويل الأمر؟! ف� ّإن �أُويل الأمر �سيقولون لهم
بن�ص القر�آن وال جمال للنزاع,
عليكم بطاعتنا ّ
وهل �سيكون هذا �إ ّال تناق�ض! ف�إ ّنهم م�أمورون
ب�إطاعتهم ث ّم يج ّوز القر�آن لهم عدم ا ّتباعهم
وتركهم والرجوع �إىل اهلل ور�سوله(�ص ّلى اهلل
عليه و�آله و�س ّلم)!! ولذا ف� ّإن املخاطبني بالر ّد ال
يدخل فيهم �أولو الأمر ،و�إنمّ ا هم من خوطبوا
يف �أ ّول الآية بوجوب طاعة اهلل والر�سول و�أُويل
الأمر �أ ّو ًال.
وبهذا ي ّت�ضح � ّأن فر�ض التنازع املذكور يف الآية
ال ي�ص ّح وال يقع �إ ّال من الذين ينكرون وجوب
�إطاعة �أُويل الأمر� ,إ ّما بالك ّلية� ،أي :لك ّل و ّ
يل �أمر،
و� ّإما بالتعيني� ،أي :و ّ
ّ
يل الأمر املعينّ
وامل�شخ�ص،
كعلي(عليه ال�سالم) ،ويقولون� :أ ّنه لي�س و ّ
يل
ّ
الأمر مث ً
ال ،فعند ذلك ال ب ّد من �إرجاعهم �إىل
وال�س ّنة لف�ض النزاع.
القر�آن ُ
فالآية تطرح معاجلة واقعية حل ّل ما يعرتي
طريق امل�سلمني من م�شاكل يف م�ستقبلهم ،ففيها
نوع ا�ست�شراف من الغيب ملا �سيحدث يف واقع
الأُ ّمة الإ�سالمية.
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لرب �سائل ي�سال � ّإن الآية يف ّ
حق َمن مل ي�ؤمن
بطاعتهم وع�صمتهم ،فهذا غري �صحيح ،بل هي
يف ّ
ن�صت الآية يف �أ ّولهاَ (( :يا
حق امل�ؤمنني ،كما ّ
�أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا )) ،وكيف ي�ص ّح لفظ الإميان يف
ّ
حق َمن مل يقل بع�صمة �أُويل الأمر وطاعتهم؟
جنيب � ّإن لفظ (( َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا )) يف �آيات
كثرية ي�شمل من �آمن بالتوحيد والنب ّوة ،ولذا جتد
بع�ض الآيات القر�آنية التي ذكرت هذه الكلمات ال
ميكن ح�صرها بامل�ؤمنني بالإمامة فقط ،فمث ً
ال
قوله تعاىلَ (( :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَي ُك ُم
ال�ص َيا ُم )) (البقرة )183:ال ت�ستطيع القول �أ ّنه
ِّ
كتب على من يعتقد بالإمامة فقط ،وكذلك قوله
تعاىلَ (( :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
َين
ين �آ َم ُنوا �إِ َذا َتدَا َين ُتم ِبد ٍ
�إِلىَ �أَ َجلٍ ُم َ�س ّم ًى َفاك ُت ُبوهُ)) (البقرة .)282:ف�أنت
�أي�ضاً ال ت�ستطيع �أن تقول � ّأن هذا احلكم خا�ص
بامل�ؤمنني باملعنى الأخ�ص ،ومن هنا يظهر � ّأن
الأ�سلوب القر�آين ا�ستخدم لفظة (امل�ؤمنون)
يف معنى ي�شمل ك ّل امل�سلمني يف بع�ض الآيات،
وا�ستخدمها للإميان احلقيقي دون الإ�سالم
الظاهري يف �آيات �أُخرى ،ومن ّيز ذلك بالقرائن.
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ال�شوؤال اخلام�س ع�شر

ملاذا مل يحتج المام علي والزهراء عليهما
ال�شام بحديث الغدير ؟
اجب

ان عدم ال�شتدلل بحديث الغدير امر عار عن
ال�شحة واما م�شالة الت�شكيك ب�شحة حديث
الغدير فهذا مردود لن حديث الغدير من حيث
ال�شند والدللة تا ّم ومن الأد ّلة الدامغة التي تثبت
ولية اأمرياملوؤمنني (عليه ال�شام) وخافته
بال�شراحة واأما عدم احتجاج الإمام علي (عليه
ال�شام) و�شيدة الن�شاء(عليها ال�شام) بهذا
احلديث ففيه:
اأ ّو ًل :ل ن�ش ّلم ذلك بل احت ّج الإمام(عليه
ال�شام) بهذا احلديث مراراً وف مواطن عديدة،
اأ ّولها كان مب�شجد ر�شول اهلل (�شلى اهلل عليه
واآله) وبعد وفاته (�شلى اهلل عليه واآله) واأمام
جمهور امل�شلمني مبا فيهم ال�شحابة وقد ذكر
ذلك �شليم بن قي�س الهايل ف كتابه املعروف
واملطبوع فراجع .
ث ّم احت ّج به يوم ال�شورى كما ذكره اخطب خوارزم

 70لو �س�ألوك

يف مناقبه �ص  217وغريه واحت ّج به يف �أيام عثمان
بن عفان كما رواه احلمويني يف فرائد ال�سمطني
الباب  85عن �سليم بن قي�س .
ونا�شد الإمام(عليه ال�سالم) النا�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 (عليه ال�سالم) به يوم اجلمل �سنة 36
على طلحة كما رواه احلاكم يف امل�ستدرك ج� 3ص
 371ورواه امل�سعودي يف مروج الذهب ج � 2ص 11
وا�ستن�شد (عليه ال�سالم) يوم �صفني �سنة 37
واحت ّج به .
وحديث الركبان معروف رواه امل�ؤرخون فبعد
�أن �أتاه ركب فقالوا  :ال�سالم عليك يا موالنا،
قال(عليه ال�سالم) لهم  :كيف �أكون موالكم
و�أنتم عرب؟ فقالوا� :سمعنا ر�سول اهلل(�صلى اهلل
عليه و�آله) يوم غدير خم يقول « من كنت مواله
فعلي مواله » ،فقال(عليه ال�سالم)  :وت�شهدون
على ذلك؟ قالوا :نعم ،قال (عليه ال�سالم) :
�صدقتم ،وكان فيهم كبار ال�صحابة مثل �أبي �أيوب
الأن�صاري (البحار .)148 / 37
و�أما ال�سيدة الطاهرة املظلومة (عليها
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فاحتجت باحلديث �أي�ضاً فقد روي
ال�سالم)
ّ
اجلزري ال�شافعي يف كتابه �أ�سنى املطالب قول
ال�صديقة(عليها ال�سالم)( 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
ثانياً :مل ينكر اخللفاء و�أتباعهم ف�ضل علي
(عليه ال�سالم) و�أولويته باخلالفة منهم حتى
يحتاج الإمام(عليه ال�سالم) �إىل �إثبات �أولويته
وح ّقانيته بالآيات والروايات ومنها حديث الغدير
كما قال(عليه ال�سالم) عند ما تعر�ض مل�سالة
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 (عليه
ال�سالم) مل يكن حا�ضراً ال�شتغاله بتجهيز النبي
(�صلى اهلل عليه و�آله) 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
 72لو �س�ألوك

عند ما احت ّج عليهم الإمام (عليه ال�سالم) فقالوا:
لو كنت حا�ضراً ك ّنا نبايعك ،فقال(عليه ال�سالم)
ما حا�صله  :كيف �أترك جنازة النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) و�أ�سعى وراء الرئا�سة واخلالفة ،فه�ؤالء
عند ما طلبوا من الإمام(عليه ال�سالم)البيعة 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 فاطمة(عليها
ال�سالم) يف خطبتها (ابتداراً زعتم خوف الفتنة
�أال يف الفتنة �سقطوا  () ...االحتجاج137 / 1 :
(مطبعة نعمان  /النجف اال�شرف  1966م) 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�شوؤال ال�شاد�س ع�شر

ُ
املزارات ال�شيعية كثرية ؟
ملاذا
اجب

لرب �شائل ي�شاألك عن �شبب كرثة املزارات ال�شيعية
َّ
فهل انها �شحيحة واذا كانت كذلك فلماذا ُيجهل
تاريخ البع�س منها ؟
لبد لنا ف بداية الجابة تو�شيح ماهية املزار
ال�شيعي وف الغلب العم انها ت�شنف اىل �شنفني
مرقد ومقام  ،املرقد ومعناه يدل عليه هو مكان
دفن �شخ�س له منزلة عند اهلل عز وجل �شواء كان
نبيا او اماما او عبدا �شاحلا  ،واملقام هو اثر لقامة
او عمل معني او كرامة معينة لنبي او امام ،كما
هو احلال مقام المام علي ف براثا ومقام المام
ال�شادق ف كرباء ومقام اخل�شر ومقام النبي
ايوب عليهم ال�شام اجمعني وبني هذا وذاك قد
يح�شل اخللط ومثل هذه الماكن غالبا ما تكون
م�شاجد لنا المامية الثني ع�شرية  ،وحالها
اي املزارات ال�شيعية حال �شفحات التاريخ قد
يعرت�شها التحريف او التوهم ولن البع�س من
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امل�سلمني على فطرتهم قد يعتقد بهذا املرقد او
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 ما
موجود يف املغرب العربي وايران ورو�سيا وم�صر
وكلها لذرية ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله و�سلم
ويف املغرب ذرية ادري�س احل�سني الذي ا�س�س الدولة
االدري�سية بعد هروبه 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
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ذرية االمام الكاظم عليه ال�سالم ويف ايران �شرياز
هنالك جمموعة من العلويني الذين قتلهم
امل�أمون 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 بح�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  178للهجرة
عندما امر اللعني هارون بحب�سه وبقي حتى
ا�ست�شهاده �سنة  183للهجرة وان فرتة �إمامته هي
خم�س وثالثون �سنة فمدة ثالثني �سنة كافية الن
يكون له  37من االبناء ح�سب �أ�شهر الروايات مع
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االخذ بنظر االعتبار زواجه ب�أكرث من زوجة .
هذه املزارات دليل قوي على ح�ضور وكرثة اتباع
اهل البيت عليهم ال�سالم النه لي�س من املعقول
ان تبقى هذه املزارات يتعاهدها اخلريون لإدامتها
واحلفاظ عليها � ،أما ان يكون هنالك من له م�آرب
غري �سليمة من اال�ستفادة من هكذا مزارات
فهذا اليعني �إلغاء احلقيقي منها وهي الكرثة
ويف نف�س الوقت عندما يت�أكد ويثبت وهمية اي
مزار فان ال�سلطات التي تخ�ضع لها هذه املزارات
تقوم بالإجراء الالزم لإلغاء هذا املزار او ت�صحيح
ت�أريخه
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ال�شوؤال ال�شابع ع�شر

روايتان لبن ع�شاكر عن احل�شن واحل�شني
عليهما ال�شام ل ناأخذ بهما ( )2-1
اجب

ما معنى قول الإمام علي عليه ال�شام :
عن عوانة ،اأنباأنا �شليمان ،عن حبيب بن اأبي ثابت،
عن اأبي اإدري�س  :عن امل�شيب بن جنبة قال�((:شمعت
عليا يقول  :األ اأحدثكم عني وعن اأهل بيتي ؟ اأما
عبد اهلل بن جعفر ف�شاحب لهو ،واأما احل�شن بن
علي ف�شاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قري�س
لو قد التقت حلقتا البطان مل يغن عنكم ف احلرب
�شيئا )) ،واأما اأنا وح�شني فنحن منكم واأنتم منا؟
ترجمة المام احل�شني (عليه ال�شام)  -ابن
ع�شاكر �س 208
ال�شنة ف
الأحاديث والروايات التي يذكرها اأهل ُ
خ�شو�س اأهل البيت (�شام اهلل عليهم) ل ترقى
اإىل الذوق والأدب املطلوب الذي ين�شجم مع قد�شية
و�شمو ورفعة ال�شخ�شية واملنزلة العظيمة التي
يتحلى بها الإمام ،فمن جهة جند اأن بع�شهم عندما
يتحدث عن الإمام وكاأنه يتحدث عن �شخ�س عادي
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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
ُ
�سمعت علياً يقول �أال
عن عوانة� ،أنب�أنا ...قال
�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 قد التقت حلقتا البطان
يغن عنكم يف احلرب �شيئاً) ،وهذ ِه الفقرة من
مل ِ
احلديث تناق�ض واقع احلال للإمام الذي من �أوىل
�صفاته العلم وال�شجاعة :يقول تعاىل يف �سورة
البقرة بو�صف ال�سبب يف جعل طالوت ملكاً عليهم
من قبل النبي الذي �س�أل اهلل يف �إجابة طلب قومه
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وكان بعد ذلك �أن �أعرت�ض قوم ذلك النبي�ِ (( :إذ
َقا ُلوا ِل َن ِب ٍّي َل ُه ُم اب َعث َل َنا َملِكاً ُن َقاتِل يِف َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ
َقا َل هَل ع ََ�سي ُتم ِ�إن ُكت َِب َعلَي ُك ُم ال ِق َت ُال َ�أ اَّل ُت َقا ِت ُلوا
َقا ُلوا َومَا َل َنا �أَ اَّل ُن َقا ِت َل يِف َ�س ِبيلِ اللهَّ ِ َو َقد �أُخ ِرج َ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 ِ�إ اَّل
ال مِ نهُم َواللهَّ ُ َعلِي ٌم ِب َّ
َقلِي ً
الظالمِ ِ َ
ني )) (البقرة،)246:
ثم بعد ذلك قالوا بعد اعرتا�ضهم� (( :أَ َّنى َي ُكو ُن
َل ُه امل ُ ُ
لك َعلَي َنا َو َن ُ
حن �أَ َح ُّق ِباملُلكِ )) (البقرة،)247:
كانوا يرون من �أنف�سهم الأحقية بامللك فقال لهم
النبي على ل�سان الوحي (( �إ ّن 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
ولده الأكرب ،فقد ميز الإمام بني �أبنائه وحا�شاه وهو
املعلم للقيم ،والأخالق والرتبية ،واملت�أمل يف هذه
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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
وعيوبا م�ستورة وما �أحوجه �إىل �سرتها ومن ك�شف
عورة م�ستورة فقد �أ�ساء بحق الآخرين ،ناهيك عن
كونها َغي َب َة� (( :أَيُحِ ُّب �أَ َح ُد ُكم �أَن َي�أ ُك َل لحَ َم َ�أخِ ي ِه
مَيتاً َف َك ِره ُ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 الأكاذيب املد�سو�سة على احل�سن
ال�سبط رابع �أ�صحاب الك�ساء.
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ال�شوؤال الثامن ع�شر

الرواية الثانية (:)2-2
ما مدى �شحة متني احل�شن عليه ال�شام بان
يكون له �شدة قلب احل�شني عليهما ال�شام:
اجب

ربنا اأبو القا�شم ابن ال�شمرقندي ،اأنباأنا عمر
اأخ َ
بن عبيداهلل ،اأنباأنا اأبو احل�شني بن ب�شران ،اأنباأنا
عثمان بن اأحمد ،اأنباأنا حنبل بن اإ�شحاق ،اأنباأنا
�شليمان بن اأبي �شيخ  :اأنباأنا خالد بن �شعيد بن
عمرو بن �شعيد بن العا�س ،عن اأبيه قال  :كان
احل�شن يقول للح�شني  :اأي اأخ واهلل لوددت اأن يل
بع�س �شدة قلبك فيقول له احل�شني  :واأنا واهلل
وددت اأن يل بع�س ما ب�شط لك من ل�شانك )) .
كان الإمام احل�شن (عليه ال�شام) يقول لأخيه
احل�شني (عليه ال�شام)( :اأي اأخ ).....وهنا
احل�شن ال�شبط يرغب ف اأن يكون له قوة قلب
احل�شني ال�شبط ،وهنا ل�شان حال الإمام الزكي
احل�شن (عليه ال�شام) يقول اأن قلبي �شعيف
ولي�س فيه القوة التي ف قلب احل�شني (عليه
ال�شام)( :وهذا احلديث يقوي الفرتاء على
الإمام احل�شن (عليه ال�شام واأبيه اأمري املوؤمنني
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(عليهما ال�سالم) يف احلديث ال�سابق) ،وفحوى
مو�ضوعه نف�س ما ذكر يف احلديث ال�سابق:
(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 لالنتقا�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 �أعدا�ؤه حني �سماعهم
له ،فلم ي�سمع متكلم قط �أح�سن بياناً منه �أو (فلم
ي�سمع مبتكلم قط �أح�سن بياناً منه) ناهيك عما
ب�سط ل�سانه يف مناجاة ربه يف (دعاء عرفة) ،وما
ألفاظ راقيات
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
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بحقيقة �إمياين وعقد عزمات يقيني وخال�ص
�صريح توحيدي وباطن مكنون �ضمريي وعالئق
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�شوؤال التا�شع ع�شر

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

هنالك من يثري �شوؤال بخ�شو�س نذر عبد املطلب
بذبح ابنه العا�شر فيقول اإذا كان عبد ّ
املطلب
موؤمناً ،فلماذا قام بهذا النذر( :قتل اأحد اأولده
اإذا و�شل عددهم ع�شرة) الذي يت�شرف مبوجبه
بنف�س اأُخرى ،وهو حم ّرم �شرعاً ،ث ّم يقوم باللجوء
اإىل الكهنة والقرتاع بالأ�شهم؟
ل يبعد اأن يكون نذر عبد ّ
املطلب ذبح اأحد اأبنائه
اإن بلغوا ع�شرة  -اإن �ش ّح خرب النذر  -ناجم عن
نبي اهلل
اإلهام اأو روؤيا �شادقة ،على حذو روؤيا ّ
اإبراهيم(عليه ال�شام)؛ فعبد ّ
املطلب مل يكن
�شخ�شاً عادياً ،واملظنون جداً اأ ّنه من الأو�شياء،
موحداً على دين جدّه
ول اأق ّل من كونه
ّ
اإبراهيم(عليه ال�شام) ،وقيل :اأ ّنه من اأو�شياء
عي�شى امل�شيح(عليه ال�شام).
والذي يوؤ ّيد كونه و�ش ّياً :ما ورد ف الأخبار:
حجة هلل واإ ّل ل�شاخت
((ا ّأن الأر�س ل 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�إنّ
املطلب� :إنيّ �أنا ّ
للبيت ر ّباً �سيمنعه (جامع البيان 489 :30
�سورة الفيل.).
وموقفه هذا يدلّ على درجة عالية من
لنبي
الت�سليم واليقني ال ميكن �أن تتّفق �إ ّال ّ
نبي.
�أو
و�صي ّ
ّ
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
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عرب الر�ؤيا �أو الوحي �أو الإلهام ما دفعه �إىل
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
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على عبد ّ
املطلب كما تظنّ �أنت ،ف� ّإن العرب كانوا
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�شوؤال الع�شرون

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

نعم هنالك من ذكر احاديث لامام ال�شادق
ولبيه عليهما ال�شام ومل يعمل بها وهنالك من
جحد احاديث المام ال�شادق عليه ال�شام بالرغم
من اعرتاف ائمتهم باعلمية المام ال�شادق عليه
ال�شام منهم مثا ابو حنيفة فقد قال احل�شن بن
و�شئل من اأفقه من راأيت؟
زياد� :شمعت اأبا حنيفة ُ
فقال (اأبو حنيفة) :ما راأيت اأفقه من جعفر
بن حممد ،راجع :الكامل لبن عدي ف ترجمة
الإمام ال�شادق(ع).)132 �131/2( :والذهبي ف
تاريخ الإ�شام ( )90 /9والذهبي اأي�شاً ف �شري
اأعام النباء ()258 � 256 /6
وممن جانب حديث المام ال�شادق عليه ال�شام
نذكر منها
 -1قول يحيى بن �شعيد القطان فيه ملّا ُ�شئل
عن الإمام ال�شادق (عليه ال�شام) قال :ف
نف�شي منه �شيء وجمالد (ال�شعيف بالإجماع)
اأحب اإ َّ
يل منه.
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 -2وقيل لأبي بكر بن عيا�ش مالك مل ت�سمع
من 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(�صلى اهلل عليه واله).
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
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ومن رواياته (عليه ال�سالم) يف �صدور وقلوب
�أئمة ال�سنة كالبخاري ويحيى بن �سعيد القطان
ومالك وابن عيا�ش.
اما مالك ف�إنه مل يكن يروي عن ال�صادق (عليه
ال�سالم) �أ� ً
صال مع �أنهما كانا يف مدينة واحدة
وهي مدينة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه واله)
ولكنه روى عن الإمام (عليه ال�سالم) 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(عليه
ال�سالم) 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.
لو �س�ألوك 91

 -1قال ال�شوكاين يف نيل الأوطار ( :)271 /6ومن
حكى القول بجواز املتعة عن ابن جريج الإمام
املهدي يف البحر وحكاه عن الباقر وال�صادق
والإمامية ،انتهى.
 -2وقال ال�شوكاين �أي�ضاً ( :)7/7وقد مت�سك بذلك
من قال ب�أن الطالق البدعي يقع َوهُ م 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
( )175/3عن 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
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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
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�شوؤال الواحد والع�شرون

ُ
حديث اأ�شماء الأئمة عليهم
هل
ال�شام متواتر؟
اجب

هنالك اإ�شكال يثار بخ�شو�س عدد الأئمة عليهم
ال�شام واأ�شمائهم  ،وهذا الإ�شكال هو طاملا ان
المامية تدعي ان النبي حممدا �شلى اهلل عليه
واله ذكر ا�شماء الئمة اىل املهدي عجل اهلل فرجه
فلماذا جند مثل اأبي ب�شري الورع التقي يتوقف
بعد المام ال�شادق وهو من ال�شفوة واخلا�شة
ويدعي باأنه ل يعرف الإمام الذي بعد ال�شادق
عليه ال�شام وكذلك زرارة بن اأعني عندما �شمع
بوفاة ال�شادق عليه ال�شام اأوفد وافدا اىل املدينة
لي�شتطلع من المام الذي بعد ال�شادق عليه
ال�شام وعندما تاأخر الر�شول ودنت منه املنية
و�شع القراآن على �شدره وقال هذا اإمامي لأنه مل
يعلم من هو المام .
فما الغاية من ذكر الئمة ومل يعلم بهم املقربون
وكيف تكون ق�شية ا�شماء الئمة م�شهورة ومعروفة
ول يعلم بها املقربون مع اإننا ن�شهد لهم بالف�شل
ويوجد ع�شرات من قبيل هذا ال�شيء!
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نحن ال ندعي �أن الروايات املذكور فيها �أ�سماء
الأئمة م�شهورة مبعنى �أن عامة النا�س تعرف
تلك الروايات بحيث لو �س�أل يف ذلك الزمان من
هو الإمام بعد الإمام احلايل لقيل له فالن فمن
املمكن �أن يكون هناك بع�ض ال�شيعة ال يعلمون
بالإمام بعد الإمام احلايل والذي ي�شهد لذلك
الأ�سئلة الكثرية من ال�شيعة عن الإمام الالحق،
ولكن عدم ال�شهرة هذه ال تعني �أن الرواية غري
م�شهورة عند املحدثني والناقلني للرواية ،ولذلك
نحن ن�ستبعد عدم معرفة زرارة �أو �أبي ب�صري بتلك
الروايات ،ولكن لرفع ذلك الإ�شكال نقول:
� -1إن �أبا ب�صري الثقة كان يعلم بذلك �إذ �أن هناك
�أربعة من الرجال يكنون ب�أبي ب�صري والذي ورد
فيه �أنه توقف هو غري �أولئك الثقات  ،ف�أبو ب�صري
املرادي هو الذي ورد فيه املدح من الإمام ووثقه
علماء الرجال واختلفوا يف ثالثة وهم عبد اهلل
بن حممد الأ�سدي ويحيى بن القا�سم ويو�سف
بن احلارث  ،ويحيى هو الذي �أتهم بالوقف و�أتهم
يو�سف بكونه برتياً  ،ثم �إنه قد رد النجا�شي
والطو�سي حتى كون يحيى واقفياً وذلك لأن
وفاته كانت �سنة مائة وخم�سني ووفاة الكاظم
�سنة ثالثة وثمانني ومائة.
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 -2قد �ضعف ال�سيد اخلوئي بع�ض الروايات التي
(ذكرت و�ضع زرارة للقر�آن على �صدره) وقال عنها
�أنها �ضعيفة بعلي بن حديد و�أخرى �أي�ضاً �ضعيفة
من جهة جهالة �إبراهيم امل�ؤمن وعمة زرارة .وقال
ال�سيد اخلوئي �أي�ضاً� :أ�ضف �إىل ما ذكرناه �أنه لو
�صح �أن زرارة بعث ابن عبيد اهلل ليتعرف خرب
الإمام بعد ال�صادق (عليه ال�سالم) فهو ال يدل على
�أنه مل يكن عارفاً ب�إمامة الكاظم (عليه ال�سالم)
وذلك ملا رواه ال�صدوق عن �إبراهيم الهمداين
قال قلت للر�ضا (عليه ال�سالم) يا بن ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) اخربين عن زرارة هل
كان يعرف حق �أبيك فقال (عليه ال�سالم) :نعم،
فقلت له فل َم يبعث ابنه عبيداً ليتعرف اخلرب �إىل
من �أو�صى ال�صادق جعفر بن حممد (عليه ال�سالم)
فقال، :فقال� :إن زرارة ما كان يعرف �أمر �أبي (عليه
ال�سالم) ون�ص �أبيه عليه و�إمنا بعث ابنه ليتعرف
من �أبي هل يجوز له �أن يرفع التقية يف �إظهار �أمره
ون�ص �أبيه عليه؟ و�أنه ملا �أبط�أ عنه طولب ب�إظهار
قوله يف �أبي (عليه ال�سالم) فلم يحب �أن يقدم على
ذلك دون �أمره فرفع امل�صحف وقال :اللهم �إن �إمامي
من اثبت هذا امل�صحف �إمامته من ولد جعفر بن
حممد (عليه ال�سالم).
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 -3قد ذكرنا �سابقاً �أن الأ�صول الأعتقادية
الرئي�سة عندنا ال تثبت �إال بالقطع الذي �أحد
�أق�سامه تواتر الروايات فلذا ترى �أن �أ�صحاب
الأئمة ال يكتفون بروايات وا�صلة �إليهم ،و�إمنا
يحاولون �إيجاد طرق �أُخرى للن�ص حتى ي�صلوا
�إىل درجة القطع ،فهناك فرق بني رواية ت�صلك
عن طريق �سند طويل والتي ال تفيد �إال الظن
وبني �أن ت�صلك عن طريق نف�س الإمام احلا�ضر
الذي يولد عند ال�سائل العلم القطعي والذي
يبدو وا�ضحاً وم�ؤكداً �أكرث حتى من الروايات لو
كانت متواترة.
كما ان الرواية امل�شهورة عن اخلليفة العبا�سي ابي
جعفر الدوانيقي الذي امر واليه على املدينة ان
يقتل من يو�صي اليه ال�صادق عليه ال�سالم  ،وهذا
يعني انه ال يعلم من هو الإمام  ،ويف نف�س احلدث
كان هنالك من ي�س�أل عن الإمام بعد ال�صادق عليه
ال�سالم لي�س�أله عما يجهل ودلهم عليه بع�ض
خوا�ص االمام ال�صادق عليه ال�سالم عندما دلوهم
على الإمام الكاظم عليه ال�سالم .
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ال�شوؤال الثاين والع�شرون

رد ال�شبهات حول كتاب
�شليم بن قي�س الهايل
اجب

يعترب كتاب �شليم من اأوائل الكتب التي و�شلت الينا
من القرن الأول الهجري ،اإذ اإن وفاة موؤلفه �شليم
بن قي�س الهايل كانت بحدود �شنة ()80 - 76ه�.
ونقل �شليم كتابه قراءة ومناولة اىل اأبان بن اأبي
عيا�س ،ومنه قراءة ومناولة اىل اأحد كبار ال�شيعة
ف الب�شرة عمر بن اذينة .
ثم و�شل بعد هذين اىل عدة اأ�شخا�س متعا�شرين
تقريباً ،هم  :ابن اأبي عمري ،وحماد بن عي�شى،
وعثمان بن عي�شى ،وغريهم  ،اأخذوه من ابن
اذينة اأو منه ومن اأبان على اخلاف ال�شابق .
طرق الكتاب ون�شخه � :
و�شل الكتاب اأو رواياته اإلينا بطرق كثرية� ،شواء
ما موجود ف اأول ن�شخه اخلطية اأو ما ذكره
البع�س من طرقه اىل كل الكتاب(راجع طرق
ال�شيخ النعماين (حديث رقم  ،)3وطريق ال�شيخ
النجا�شي ،و�شتاأتي ال�شارة اإليه عند احلديث
عن اإجازات احلر العاملي قريباً ،وطريق ال�شيخ
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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
 657و  184 :2و.)575 :3
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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
الو�سائل  ,191 : 30والفائدة الثامنة ,241 : 30
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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.
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
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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.
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
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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
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,
عن عمرو بن �شمر ,عن جابر ,عن �أبي جعفر
 ,Aو�إبراهيم بن عمر ,عن �أبان رفعه اىل �سليم
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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
�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
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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 .
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 :
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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...،
(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
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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)
�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 :
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�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
�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.
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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
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
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�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
بع�ض ما قاله �شعبة  -وقال  :وملخ�ص ما قالوا
عن �شعبة وغريه يف ت�ضعيفه امور :
�إحدها  :منامات ذكروها  ,...وثانيها  :رواية �أبان
عن �أن�س بن مالك ,وثالثها  :رواية املناكري ,وعد
منها روايات يف ف�ضل �أهل البيت (عليه ال�سالم),
و�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
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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�شوؤال الثالث والع�شرون

ما هو دليل حياة المام املنتظر (عجل
اهلل فرجه ال�شريف) من القراآن؟
اجب

اإن حياة الإمام املهدي (عليه ال�شام) ف القراآن
تثبت بالرجوع اإىل الآيات القراآنية التي تثبت
وجوب الإمام ف كل ع�شر ،فاإثبات وجوب الإمامة
ل يعني ف وقت دون وقت ،فاإن ذلك ميتد حتى
اإىل ع�شرنا الذي نحتاج فيه الإمام لنف�س الغر�س
الذي نثبته ف كل ع�شر.
اأو ًل :عن اأبي عبد اهلل (عليه ال�شام) قال  :قلت
له (( اإمنا اأنت منذر ولكل قوم هاد )) فقال (عليه
ال�شام)( :ر�شول اهلل املنذر وعلي (عليه ال�شام)
الهادي ،يا اأبا حم ّمد فهل منا هاد اليوم ؟) قلت:
بلى جعلت فداك ،ما زال فيكم هاد من بعد هاد
حتى رفعت اإليك ،فقال ( :رحمك اهلل يا اأبا
حم ّمد ،ولو كانت اإذا نزلت اآية على رجل ثم مات
ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ،ولكنه حي
يجري فيمن بقي كما جرى فيمن م�شى).
مما ّ
يدل على اأن هذه الآية م�شتمرة اإىل قيام
ال�شاعة ففي كل ع�شر هاد من اأئمة اأهل البيت
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(عليهم ال�سالم) ومنهم الإمام املهدي (عليه
ال�سالم) حتى ع�صرنا هذا وما بعده� ,إذ ال يخلو
زمان عن �إمام هاد.
ثانياً :قوله تعاىل (( :ولقد و�صلنا لهم القول
لعلهم يتذكرون )) .و�إي�صال القول �أي تبليغهم
ب�آيات اهلل و�أحكامه وهذه ال يقوم بها �إ ّال الإمام,
ويف زماننا هو الإمام املهدي (عليه ال�سالم) فالبد
من وجوده ,ليتم م�صداق هذه الآية .
فعن ال�صادق (عليه ال�سالم) يف قوله (( :ولقد
و�صلنا لهم القول )) قال �( :إمام بعد �إمام).
ثالثاً :قوله تعاىل � (( :إين جاعل يف الأر�ض
خليفة )) .فهل هذه الآية لزمان دون زمان �أم
هي مت�صلة �إىل �أن تقوم ال�ساعة ,فمن هو خليفة
اهلل يف الأر�ض يف زماننا هذا ؟ البد �أن يكون ذلك
اخلليفة هو الإمام ،والإمام اليوم هو الإمام املهدي
حي مبقت�ضى هذه الآية.
(عليه ال�سالم) فهو ٌ
رابعاً :قوله تعاىل (( :يريدون ليطف�ؤوا نور اهلل
ب�أفواههم واهلل متم نوره ولوكره الكافرون ))
(ال�صف .)8:ف�إمتام النور بالتبليغ �إىل اهلل تعاىل،
فهل هذا لزمان دون زمان  .فمن هو الذي يتم
نور اهلل يف هذا الزمان ؟ �إنه الإمام املهدي (عليه
ال�سالم) الذي يعي�ش يف زماننا هذا.
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خام�ساً :قوله تعاىل� (( :إنا �أنزلناه يف ليلة القدر
وما �أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من �ألف
�شهر تنزل املالئكة والروح فيها. )) ...
فنقول :هل �أن ليلة القدر كانت يف حياة ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) �أم حتى من بعده؟ ف�إذا
كانت ليلة القدر م�ستمرة وتنزل املالئكة والروح
فيها يف كل عام ,فعلى من تنزل يف زماننا هذا ؟
البد من نزولها على خليفة ر�سول اهلل وهو الإمام
املع�صوم الذي هو �إمامنا املهدي (عليه ال�سالم).
�ساد�ساً :قوله تعاىل  (( :ينزل املالئكة والروح من
�أمره على من ي�شاء من عباده ( )) ...النحل.)2:
عن الباقر (عليه ال�سالم) �إنه �سئل عن هذه الآية،
فقال ( :جربئيل الذي ينزل على الأنبياء ,والروح
يكون معهم ومع الأو�صياء ال يفارقهم وي�سددهم
من عند اهلل) (ب�صائر الدرجات  483 :ح  ،1وتف�سري
كنز الدقائق .)178:7
فعلى من تتنزل الروح من عباد اهلل� ,ألي�س
هو الإمام املع�صوم والذي هو الإمام املهدي
(عليه ال�سالم) يف زماننا هذا ,فهو حي بدليل
هذه الآية.
�سابعاً :قوله تعاىل � (( :إنا �أنزلناه يف ليلة مباركة
�إنا ك ّنا منذرين فيها يفرق كل �أمر حكيم �أمراً من
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عندنا �إنا ك ّنا مر�سلني )) (الدخان .))5-3:والليلة
هذه هي ليلة القدر ,وي�أتي نف�س ما ذكرناه يف ليلة
القدر ,فبمقت�ضى هذه الآية ف�إن الإمام املهدي
(عليه ال�سالم) حي .هذا ما �أمكننا ذكره من �آيات
تثبت حياة الإمام املهدي (عليه ال�سالم).
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ال�شوؤال الرابع والع�شرون

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

لقد ا�شتهر بني علماء ال�شيعة وحمدثيهم كام
ر�شول اهلل  حيث قال( :اإن هذا المر ميلكه
اثنا ع�شر اإماماً من ولد علي وفاطمة ،ما م ّنا ال
م�شموم اأو مقتول) (بحار النوار ج� 27س.)217
وان الإمام املهدي  Aهو اأحد اأئمة اأهل البيت
 وخامتهم ،في�شمله هذا احلديث ،فانه يرتك
احلياة الدنيا ب�شبب القتل اأو ال�شم .اأما القتل ،فلم
جند ف امل�شادر املوجودة � عندنا � �شيئا يدل على
ذلك �شوى ما ذكره اليزدي ف كتابه (الزام النا�شب
�س /190من الطبعة الوىل) بدون ذكر امل�شدر،
مما ينفي اعتقاده :رجعة حممد واأهل
قال ...( :و ّ
بيته � ...اىل ان يقول � فاذا متت ال�شبعون �شنة ،اأتى
احلجة املوت فتقتله امراأة من بني متيم � ا�شمها
�شعيدة ،ولها حلية كلحية الرجال ،بجاون �شخر
من فوق �شطح  ،وهو متجاوز ف 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�شوؤال اخلام�س والع�شرون

ق�شار ال�شئلة فيما تخ�س احلجة
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف
اجب

بخ�شو�س الروايات التي تذكر ظهور المام املهدي
(عج) ف اآخر الزمان ف البخاري وم�شلم ،هي:
فقد روى م�شلم عن جابر اأنه قال� :شمعت النبي
 يقول( :ل تزال طائفة من اأمتي يقاتلون
على احلق ظاهرين اىل يوم القيامة قال فينزل
عي�شى بن مرمي  Aفيقول اأمريهم تعال �ش ّل لنا
فيقول ل اإ َّن بع�شكم على بع�س اأمراء تكرمة اهلل
هذه المة)�( .شحيح م�شلم ج.)95/ 1
اأما البخاري فريوي هو وم�شلم (ج )94 /1عن اأبي
هريرة اأنه قال :قال ر�شول اهلل ( :)كيف اأنتم
اإذا نزل ابن مرمي فيكم واإمامكم منكم)�( .شحيح
البخاري ج. )143 /4
وحاولوا حمو ذكر المام  Aمن ال�شحيحني،
ولكن هيهات فان اهلل تعاىل باملر�شاد ،وقد ذكر
�شراح البخاري وم�شلم باأجمعهم على اأن هذه
الحاديث يق�شد بها المام املهدي  Aالذي
يظهر ف اآخر الزمان ،فراجع (فتح الباري ب�شرح
البخاري ج )358 /6وغريه كالنووي ب�شرح م�شلم .
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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 � (( :إِ َ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.
لو �س�ألوك 121

عالقة االمام 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
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النبوة .ولها نور �ساطع يف قلبك وقلوب او�صيائك
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 :حتية
حتيى بها االمام اىل ان يطلع الفجر.
ثانياً :ان ليلة 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
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ال�شوؤال اخلام�س والع�شرون

ما حكاي ُة ذي القرنني؟
اجب

ذكر املف�شرون كاما كثريا حول �شخ�شيته الواردة
ف القراآن الكرمي وهناك ثاثة اآراء ف تعيني
�شخ�شيته:
اأ � هو ال�شكندر املقدوين ويعتقد اأ�شحاب هذا
الراأي انه �شيطر بعد وفاة ابيه على دول الروم
واملغرب وم�شر وبنى مدينة ال�شكندرية.
ب � هو احد ملوك اليمن ودافع عن هذا الراأي ابن
ه�شام ف تاريخه املعروف ب�شرية ابن ه�شام.
ج � هو كور�س الكبري امللك الخميني وهذا راأي
حديث للمفكر الإ�شامي اأبو الكام اآزاد وقد اأورد
راأيه ف كتاب حققه ف هذا املجال.
اأما �شبب ت�شميته بذي القرنني فاأي�شاً هناك
عدة اآراء:
اأ � و�شوله للم�شرق واملغرب حيث يعرب العرب عن
ذلك بقرين ال�شم�س.
ب � عا�س اأو حكم قرنني من الزمن.
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ج ـ كان يوجد على طرف ر�أ�سه بروز (قرن).
د ـ ان تاجه اخلا�ص كان يحتوي على قرنني.
هناك من يقول ان ور�ش احلاكم االيراين قبل
اال�سالم هو ذو القرنني،يف تف�سري امليزان لل�سيد
الطباطبائي ج � 13ص :391
ان الذي ذكره القر�آن من و�صف ذي القرنني
منطبق على هذا امللك العظيم فقد كان م�ؤمنا
باهلل بدين التوحيد عادال يف رعيته �سائرا بالر�أفة
والرفق والإح�سان �سائ�سا لأهل الظلم والعدوان،
وقد �آتاه اهلل من كل �شيء �سببا فجمع بني الدين
والعقل وف�ضائل الأخالق والعدة والقوة والرثوة
وال�شوكة ومطاوعة الأ�سباب.
اما اميانه باهلل واليوم الآخر :فيدل على ذلك
ما يف كتب العهد العتيق ككتاب عزرا (الإ�صحاح
 )1وكتاب دانيال (الإ�صحاح  )6وكتاب �أ�شعياء
(الإ�صحاح  44و  )45من جتليله وتقدي�سه حتى
�سماه يف كتاب الأ�شعياء " راعي الرب " .
و�أما ف�ضائله النف�سانية فيكفي يف ذلك الرجوع
�إىل املحفوظ من �أخباره و�سريته وما قابل به
الطغاة واجلبابرة الذين خرجوا عليه �أو حاربهم
كملوك " ماد " و " ليديا " و " بابل " و " م�صر
" وغريهم ،وكان كلما ظهر على قوم عفا عن
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جمرميهم ،و�أكرم كرميهم ورحم �ضعيفهم و�سا�س
مف�سدهم وخائنهم.
وقد �أثنت عليه كتب العهد القدمي ،واليهود
يحرتمونه �أعظم االحرتام ملّا جناهم من اال�سر يف
بابل و�أرجعهم �إىل بالدهم  ،وهذا يف نف�سه م�ؤيد
�آخر لكون ذي القرنني هو كور�ش فان ال�س�ؤال عن
ذي القرنني �إمنا كان بتلقني من اليهود على ما
يف الروايات.
وقد ذكره م�ؤرخو يونان القدماء كهرودت وغريه
فلم ي�سعهم �إال �أن ي�صفوه باملروءة والفتوة
وال�سماحة والكرم وال�صفح وقلة احلر�ص والرحمة
والر�أفة ويثنوا عليه ب�أح�سن الثناء.
و�أما ت�سميته بذي القرنني فالتواريخ و�إن كانت
خالية عما يدل على �شيء يف ذلك لكن اكت�شاف
متثاله احلجري �أخريا يف م�شهد مرغاب يف جنوب
�إيران يزيل الريب يف ات�صافه بذي القرنني وذلك
لوجود قرنني نابتني من �أم ر�أ�سه من منبت واحد
�أحد القرنني مائل �إىل قدام والآخر �آخذ جهة
اخللف .وهذا قريب من قول من قال من القدماء
يف وجه ت�سمية ذي القرنني �أنه كان له تاج �أو خوذة
فيه قرنان.
واما �سريه نحو املغرب وامل�شرق ف�سريه نحو املغرب
 126لو �س�ألوك

كان لدفع طاغية " ليديا " وقد �سار بجيو�شه نحو
كور�ش ظلما وطغيانا من غري �أي عذر يجوز له ذلك
ف�سار �إليه وحاربه وهزمه ثم عقبه حتى حا�صره يف
عا�صمة ملكه ثم فتحها و�أ�سره ثم عفا عنه وعن
�سائر �أع�ضائه و�أكرمه  ،ثم �إنه �سار نحو ال�صحراء
الكبري بامل�شرق حوايل بكرتيا لإخماد غائلة قبائل
بدوية همجية انته�ضوا هناك للمهاجمة والف�ساد
وانطباق قوله تعاىل َ ." :ح َّتى �إِ َذا َبلَ َغ م َْط ِل َع
َّ
ال�ش ْم ِ�س َو َج َدهَا َت ْط ُل ُع َعلَى َق ْو ٍم لمَّ ْ نجَ ْ َعل َّلهُم مِّن
دُو ِنهَا �سِ ترْ ً ا" اي انه �سرت ظاهر
و�أما بنا�ؤه ال�سد :فال�سد املوجود يف م�ضيق جبال
قفقاز املمتدة من بحر اخلزر �إىل البحر الأ�سود،
وقد ذكر امل�ؤرخون من القدماء كهرودوت اليوناين
�سري كور�ش �إىل �شمال �إيران لإخماد نوائر فنت
ا�شتعلت هناك ،والظاهر �أنه بنى ال�سد يف م�ضيق
داريال يف م�سريه هذا ال�ستدعاء من �أهل ال�شمال
وتظلم منهم ،وقد بناه باحلجارة واحلديد وهو
الردم الوحيد الذي ا�ستعمل فيه احلديد ،وهو بني
�سدين جبلني ،وانطباق قوله تعاىل  (( :ف�أعينوين
بقوة �أجعل بينكم وبينهم ردما �آتوين زبر احلديد))
عليه ظاهر .ومما �أيد به هذا املدعى وجود نهر
بالقرب منه ي�سمى " �سايرو�س " وهو ا�سم كور�ش
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عند الغربيني ،ونهر �آخر مير بتفلي�س ي�سمى " كر
" وقد ذكر هذا ال�سد " يو�سف " اليهودي امل�ؤرخ
عند ذكر رحلته �إىل �شمال قفقاز ولي�س هو احلائط
املوجود يف باب الأبواب على �ساحل بحر اخلزر فان
التاريخ ين�سب بناءه �إىل ك�سرى �أنو �شريوان وكان
يو�سف قبله .على �أن �سد باب الأبواب غري �سد ذي
القرنني املذكور يف القر�آن قطعا �إذ مل ي�ستعمل فيه
حديد قط.
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ال�شوؤال ال�شاد�س والع�شرون

الختاف حول ا�شم المام املهدي
اجب

�شبهة ا�شم المام املهدي عليه ال�شام اعتقد من
اوهن ال�شبهات وقد تعر�س لها كثري من كتابنا
وفقهاوؤنا وقد ابدعوا تاريخيا ف الرد عليها
منقبني ومدققني عن ا�شل احلديث ورواته وقد
كان ملركز البحاث العقائدية وال�شيد علي املياين
ردود تفند ادعاءات القوم بان ا�شم المام املهدي هو
حممد بن عبد اهلل طبقا لحاديث اعتمدوها ومن
م�شدر واحد لي�س معتمد ا�شا عندهم فا�شل
احلديث الذي يحتجون به هو "لتذهب الدنيا
حتى يبعث اهلل رج ً
ا من اأهل بيتي ،يواط ا�شمه
ا�شمي ،وا�شم اأبيه ا�شم اأبي".
كل من روى هذا احلديث جاء عن طريق عا�شم
بن ابي النجود املتوفى ( 127ه� ) فقط وامل�شادر
التي روت احلديث هي ( :امل�ش ّنف  /ابن اأبي �شيبة
 ،19493 / 198:15املعجم الكبري  /الطرباين
 10213 / 163:10و  ،10222/166 : 10م�شتدرك
احلاكم . 442:4
وقد روي احلديث بن�شو�س اخرى ال انها نف�س
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املعنى ونف�س ال�سند هذه االحاديث مل تخرج يف
ال�صحيحني وعلى ا�سا�س مبناهم ما ال يخرجه
ال�شيخان ال يعترب �صحيح  ،ا�ضافة اىل ذلك كما
�أن هذه الأحاديث مل يروها كبار احل ّفاظ من
املحدّثني ك�أحمد والرتمذي مع ت�صريح غريهما
ب� ّأن الأكرث على رواية (وا�سمه ا�سمي فقط) من
غري هذه الزيادة ( :وا�سم �أبيه ا�سم �أبي)
اما امل�صادر ال�شيعية التي ذكرت احلديث فانها
ذكرته من باب االمانة يف نقل كل ما قيل عن
االمام املهدي ولي�س لت�صديقه الننا اذا كنا يف
الكايف للكليني ال نعتمد اكرث من ن�صف ما ذكر
من احاديث ونحن من يقول عن الكليني بال�شيخ
الثقة وهو نعم الثقة واالمانة يف نقل كل ما و�صل
اليه من احاديث على ان يقوم من بعده ا�صحاب
االخت�صا�ص يف تنقية االحاديث .
اقول  :ان هذا احلديث مردود و مو�ضوع بداللة
االحداث التاريخية التي مرت بها االمة اال�سالمية
والتي جاءت لرتد كذب هذا احلديث ومن هذه
االحداث الدالة على عدم �صحة احلديث هي :
 -1هنالك من ادعى ان حممد ابن احلنفية ابن
علي بن ابي طالب هو املهدي املوعود و�سيظهر
ليملأ االر�ض عدال فلم يرد عليه بان املهدي هو
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حممد بن عبد اهلل ولي�س بن علي .
 -2عند وفاة ا�سماعيل بن االمام ال�صادق عليه
ال�سالم ابقى جثته ثالثة ايام قبل دفنها لي�ؤكد
للنا�س انه مات وال يجوز االدعاء بغيبته  ،فلو ان
احلديث كان �صحيحا ملا ادعي ان ا�سماعيل هو
املهدي وملا احتاج االمام ليثبت لهم وفاته
 -3املهدي العبا�سي كذلك ادعي انه املهدي املنتظر
ح�سب حديث م�سند �أحمد ،و�سنن ابن ماجة وقد
�ضعفهما غري واحد من العلماء ،منهم ابن القيم
يف (املنار املنيف) ثم قال« :وهذا ـ �أي :حديث ابن
ماجة ـ والذي قبله مل يكن فيه دليل على ان املهدي
الذي تولىّ من بني العبا�س هو املهدي الذي يخرج
يف �آخر الزمان»( منار املنيف | ابن القيم 137 :ـ
 | 138ذيل احلديثني.) 338 :
ومما يدل على ذلك هو ان املهدي العبا�سي قد
مات �سنة ( 169هـ) ،وقد �شهد ع�صره تدخل
الن�ساء يف �ش�ؤون دولته ،فقد ذكر الطربي تدخل
اخليزران زوجة اخلليفة املهدي العبا�سي ب�ش�ؤون
دولته ،وانها ا�ستولت على زمام ا َالمور يف عهد ابنه
الهادي(تاريخ الطربي  ،)466 :3ومن يكون هذا
�ش�أنه فكيف ي�سمى بخليفة اهلل يف �أر�ضه؟
فلو ان حديث ا�سمه ا�سمي وا�سم ابيه ا�سم ابي كان
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�صحيحا الحتج به الطربي وابن القيم !!!
ومن جانب اخر ان عا�صم بن ابي النجود املتوفى
�سنة  127للهجرة اي انه عا�صر االمام ال�سجاد
والباقر لو حقا ذكر هذا احلديث لردوه الن االئمة
كانوا يتعاهدون احلديث بخ�صو�ص القائم وانه
من ولدهم .
كما وانه لي�س من املنطق ان يذكر ا�سمه الن
اال�سماء ميكن لها ان تت�شابه وميكن لكثري ان
يدعي املهدوية طبقا للحديث فكل من ا�سمه
حممد بن عبد اهلل ي�ستطيع ان يقول انه املهدي
خ�صو�صا اذا قام ببع�ض االعمال التي ت�ؤيد مدعاه
ويف هذا الزمان من ال�سهولة جدا على القوى
ال�شيطانية املت�سلطة على رقاب النا�س ان تختلق
�شخ�صية بنف�س اال�سم وتدعي انه املهدي وتهيء له
كل عالمات الظهور التي تثبت �شخ�صيته ولو ملدة
من الزمن املهم ان تت�ضع�ضع فكرة االمام املهدي
الرا�سخة يف عقول امل�ؤمنة بها .
واما ن�سله من االمام احل�سن ولي�س احل�سني
عليهما ال�سالم فان احلديث هم من ردوه واعتربوه
�ضعيف النه مروي عن االمام علي من غري �سند اي
مقطوع ال�سند ولكن الذي ي�ستحق ا�شارة ب�سيطة
هي �سذاجة ابن القيم اجلوزي يف تاييد ن�سب
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املهدي بانه من ولد احل�سن قائال  ":ويف كونه من
ولد احل�سن �سر لطيف وهو �أن احل�سن ر�ضي اهلل
تعاىل عنه ترك اخلالفة هلل فجعل اهلل من ولده
من يقوم باخلالفة احلق املت�ضمن للعدل الذي
ميلأ الأر�ض وهذه �سنة اهلل يف عباده �أنه من ترك
لأجله �شيئا �أعطاه اهلل �أو �أعطى ذريته �أف�ضل منه
وهذا بخالف احل�سني ر�ضي اهلل عنه ف�إنه حر�ص
عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها واهلل �أعلم " ،ومن
هذا التحليل يظهر ان االمام احل�سني عليه ال�سالم
قد اخط�أ يف نه�ضته �ضد الفا�سق يزيد ح�سب راي
ابن القيم ويف نف�س الوقت ان تنازل احل�سن عن
اخلالفة يعني تنازله عن ا�ستحقاقه فلماذا ال
تقرون مبغت�صب اخلالفة منه اال وهو معاوية؟
وهل من العدل االلهي ان يتالعب با�ستخالف
النا�س وعدم االلتفات اىل امورهم التي يريدها
منهم ان تكون ؟ اعوذ باهلل من هكذا بهتان
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ال�شوؤال ال�شابع والع�شرون

حول حديث (من تباكى فله اجلنة)
اجب

هذا امل�شمون وارد ف روايات متعددة يطمئن
ب�شدورها من املع�شومني (عليهم ال�شام) بل
هي متواترة م�شموناأ وبع�شها �شحيحة ففي
حديث �شحيح رواه القمي ف تف�شريه عن علي
بن احل�شني(عليهما ال�شام) قال ف �شمن كام
له (واميا موؤمن دمعت عيناه لقتل احل�شني (عليه
ال�شام) دمعة حتي ت�شيل علي خده بواأه اهلل ف
اجلنة غرفاً ي�شكنها احقابا.
وعن اأبي عمارة املن�شد عن ابي عبد اهلل (عليه
ال�شام) قال يا ابا عمارة من ان�شد ف احل�شني �شعراً
فابكي خم�شني فله جنة ...ايل ان قال ومن ان�شد
ف احل�شني (عليه ال�شام) �شعراً فابكي واحداً فله
اجلنة ومن ان�شد ف احل�شني �شعراً فبكي فله اجلنة
ومن ان�شد ف احل�شني فتباكي فله اجلنة) الو�شائل
. 465/10
وف حديث عن المام ال�شادق (عليه ال�شام) قال:
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ما من احد قال يف احل�سني (عليه ال�سالم) �شعراً
فبكي وابكي به اال اوجب اهلل له اجلنة وغفر له .
الو�سائل . 464/10
وعن �أبي هارون املكفوف عن ال�صادق (عليه
ال�سالم) يف حديث قال من ان�شد يف احل�سني (عليه
ال�سالم) فابكي واحداً فله اجلنة ثم قال ومن ذكره
فبكي فله اجلنة .كامل الزيارة �ص150
ويف حديث م�سمع كردين عن ابي عبد اهلل (عليه
ال�سالم) قال(:وما بكي احد رحمة لنا وملا لقينا اال
رحمه اهلل قبل ان تخرج الدمعة من عينه فاذا �سال
دموعه علي خده فلوان قطرة من دموعه قطرت يف
جهنم لأطف�أت حرها حتي ال يوجد لها حر الخ.
وعن الر�ضا (عليه ال�سالم) من تذكر م�صابنا وبكي
ملا ارتكب منا كان معنا يف درجتنا يوم القيامة ومن
ذكر مب�صابنا فبكي وابكي مل تبك عينه يوم تبكي
العيون ) وغريها.
هذه �أحاديث متعددة منها معتربة الوعد باجلنة
ملن بكى على احل�سني (عليه ال�سالم) كما يف
بع�ضها مثل ذلك ملن تباكى عليه او �أن�شد �شعراً
فتباكى عليه  .وال غرابة يف ذلك �إذ الوعد باجلنة
قد ورد يف �أحاديث الفريقني يف �ش�أن جملة من
الأعمال ،ومن املعلوم انه ال يراد بذلك �أن ي�شعر
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املكلف بالأمان من العقوبة حتى لو ترك الواجبات
وارتكب املحرمات ،وكيف ي�شعر بذلك مع ما ورد
من الوعيد املغلظ يف الآيات بالعقوبة على مثل
ذلك ،بل املفهوم من هذه الن�صو�ص يف �ضوء ذلك
ان العمل املفرو�ض يجازى عليه باجلنة عند وقوعه
موقع القبول عنده �سبحانه ،وتراكم املعا�صي قد
مينع من قبوله قبو ًال يف�ضى به �إىل الفوز باجلنة
والنجاة من النار .
و�أما ثبوت هذه املكانة للبكاء على احل�سني  :فلأن
البكاء يعرب عن تعلقات الإن�سان وكوامن نف�سه
تعبرياً عميقاً ،لأنه �إمنا يحدث يف �أثر تنامي
م�شاعر احلزن وته ّيجها لت�ؤدي �إىل انفعال نف�سي
يهز الإن�سان ،ومن ثم فان البكاء على الإمام (عليه
ال�سالم) ميثل الوالء ال�صادق للنبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) و�أهل بيته االطهار وللمبادئ التي نادى
بها ودعى �إليها وا�ست�شهد لأجلها ومن امل�شهود ان
حركته (عليه ال�سالم) قد هزت التاريخ وزلزلت
عرو�ش الطغاة ور�سخت القيم الإ�سالمية يف قلوب
امل�ؤمنني ومل يحدث ذلك �إ ّال يف �أثر التم�سك
والتعلق بذكره نتيجة حث �أئمة �أهل البيت (عليهم
ال�سالم) مبثل هذه الأحاديث .
و�أما التباكي فلي�س املراد به �إظهار البكاء �أمام
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الآخرين بل هو مبعنى تك ّلف الإن�سان البكاء على
ما يراه حقيقياً به ولكنه يواجه حلظة جفاف يف
قلبه وم�شاعره فيتكلف البكاء ع�سى ان ي�ستجيب
قلبه ويتدفق م�شاعره لنداء عقله ،وبهذا املعنى
�أي�ضاً ورد الوعد باجلنة ملن بكى او تباكى عند ذكر
اهلل �سبحانه وتعاىل كما ن ّبه عليه غري واحد منهم
العالمة املقرم (ره) يف مقتل احل�سني .
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ال�شوؤال الثامن والع�شرون

العاهات والمرا�س هل هي �شمن
العدل اللهي؟
اجب

ليخفى عليكم ا ّأن ال�شبب ف خروج اأطفال م�شابني
اإىل احلياة الدنيا هو بفعل الأبوين ل بفعل اهلل
تعاىل حتى ُيخ ّل بعدله تعاىل ،وذلك ب�شبب �شوء
تغذيتهما ،اأو ب�شبب اعتيادهما بع�س الأمور امل�ش ّرة،
وما اإىل ذلك من ارتكاب ما ح ّرم اهلل ف النكاح
واملاأكل وامل�شرب و ...ويتجلى لنا العدل الإلهي ف
هوؤلء امل�شابني حينما ن�شمع اأ ّنه تعاىل يرفع عنهم
التكليف ال�شاق ويعو�شهم برحمته الثواب اجلزيل.
فيعطي للمتاأمل عو�شاً لتاأمله وابتائه من الأجر
ما يكون انفع بحاله.
روى ال�شيخ ال�شدوق ف كتابه (التوحيد) عن
الإمام ال�شادق(عليه ال�شام) اأ ّنه قال( :كان فيما
اأوحى اهلل ع ّز وج ّل اإىل مو�شى(عليه ال�شام) اأن يا
أحب ا َّ
يل من عبدي املوؤمن،
مو�شى ما خلقت خلقاً ا ّ
وا ّإمنا اأبتليه ملا هو خري له ،واعافيه ملا هو خري له،
واأنا اأعلم مبا ي�شلح عليه اأمر عبدي ،فلي�شرب على
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بالئي ,ولي�شكر نعمائي ,ولري�ض بق�ضائي� ,أكتبه يف
ال�صدّيقني عندي �إذا عمل بر�ضائي ف�أطاع �أمري)
(التوحيد  /باب  62ح .)13
ينبغي �أن نعلم � ّأن الأمور التكوينية التي جتري يف
العامل هي على ق�سمني:
�أحدهما :يكون ال�سبب عمل النا�س ،و�إليه ي�شري
َ
�سبحانه((:ظ َه َر ال َف َ�سا ُد يِف البرَ ِّ َوال َبح ِر
قوله
ا�س))(الروم (.)41 :)30
بمِ َ ا َك َ�س َبت �أَيدِ ي ال َّن ِ
والعذاب النازل على الأمم ال�سابقة يندرج يف هذا
الإطار ،وخروج الأوالد معاقني كثرياً ما يكون
لأجل فعل �آبائهم.
ومعلوم �أ ّنه ال ميكن �أن يتحمل الطفل وزر �أبويه،
قال اهلل �سبحانهَ (( :و اَل َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِوز َر �أُخ َرى))
(فاطر ( )18 :)35ولكن بع�ض الأفعال القبيحة
ت�صبح كالنار يف �إحراقها فلو القى �أح ٌد طف ً
ال يف
النار فهو يحرتق جزماً ولي�س يف ذلك ظلم من
اهلل �سبحانه عليه بل الظامل من �ألقاه يف النار ،فلو
قطع �أح ٌد رقبة احدٍ فمقطوع الرقبة �سوف ميوت
جزماً �أو د�س �أح ٌد �سماً قات ً
ال يف طعام غافل فالذي
د�س �إليه ال�سم� ،سوف ميوت حتماً ولي�س يف ذلك
ظلم من اهلل �سبحانه بل الظامل هو قاطع الرقبة
والذي د�س �إليه ال�سم ،وخروج االطفال معاقني
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يف معظم االحيان الجل �سوء عمل االبوين عند
املواقعة �أو ل�شرب بع�ض االدوية �أو غريها من
الأ�سباب التي �أ�شار �إليها الر�سول االكرم(�ص ّلى اهلل
عليه و�آله و�س ّلم) يف الن�صيحة التي قدمها �إليها
بوا�سطة علي بن �أبي طالب(عليه ال�سالم) ولي�س
يف ذلك ظلم من اهلل �سبحانه (العياذ باهلل) على
�أحد ،وهذا ك ّله يف الق�سم الأ ّول.
ثانيهما :احلوادث التي حتدث يف العامل قد قدّرت
ّ
ونظمت ور ّتبت طبق اقت�ضاء احلكمة البالغة،
وتلك احلكمة هي التي تتح ّكم ب�أن يولد لأحدٍ ولد
وللآخر تولد البنت ،والأعمار تقدّر حتت هذه
احلكمة الإلهية التي تكون �ضمن الآجال احلتمية،
ويدخل حتت هذا �أن يكون �شخ�ص من ذ ّرية ر�سول
اهلل(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) والآخر من ذ ّرية
�شخ�ص �آخر ،ويدخل يف هذا الإطار ويف هذا الق�سم
وجود معاقني من �صلب �أبوين �شريفني ملتزمني
النبي الأكرم(�ص ّلى اهلل عليه و�آله
بجميع ن�صائح ّ
و�س ّلم) و�أوامر ال�شريعة الغ ّراء ويكون يف هذا
البالء واالمتحان للمعاق ولغريهّ � .إن املقادير
جتري كما قدّرها اهلل �سبحانه ،وال راد لق�ضائه،
وال مبدل حلكمه ،وال تدرك عقولنا مغزى احلكمة،
ولي�س يدخل ذلك يف الظلم ،ل ّأن الظلم :هو و�ضع
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ال�شيء يف غري حم ّله ،واهلل ال يفعل ذلك ،وال�صابر
على ق�ضاء اهلل م�أجور ،واجلازع م�أزور ،كما ورد
يف بع�ض الروايات ،و�إىل هذا املعنى ي�شري �س ّيد
ال�شهداء(عليه ال�سالم) يف بع�ض كلماته( :ن�صرب
على بالئه فيوفينا �أجور ال�صابرين ،وال حمي�ص
عن يوم خط بالقلم ر�ضى اهلل ر�ضانا �أهل البيت).
وقد روى ال�شيخ ال�صدوق(ر�ضوان اهلل عليه)
ب�سنده عن جابر بن يزيد اجلعفي ،قال :قلت لأبي
جعفر حم ّمد بن علي الباقر(عليه ال�سالم) :يا بن
ر�سول اهلل ا ّنا نرى من الأطفال من يولد م ّيتاً،
ومنهم من ي�سقط غري تام ،ومنهم من يولد �أعمى
�أو �أخر�س �أو �أ�صم ،ومنهم من ميوت يف �ساعته �إذا
�سقط على الأر�ض ،ومنهم من يبقى �إىل االحتالم،
ومنهم من يع ّمر حتى ي�صري �شيخاً ،فكيف ذلك
وما وجهه؟
فقال(عليه ال�سالم)ّ �( :إن اهلل تبارك وتعاىل �أوىل
مبا يد ّبره من �أمر خلقه منهم ،وهو اخلالق واملالك
لهم ،فمن منعه التعمري ف�إنمّ ا منعه ما لي�س له،
ومن َع ّم َر ُه ف�إنمّ ا �أعطاه ما لي�س له ،وهو املتف�ضل
ما اعطاه ،وعادل فيما منع ،وال ُي�سئل ع ّما يفعل
وهم ي�سئلون).
قال جابر :فقلت :يا بن ر�سول اهلل وكيف وال ي�سئل
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ع ّما ال يفعل؟
قال(عليه ال�سالم)( :لأ ّنه ال يفعل �إ ّال ما كان حكمة
و�صواباً ،وهو املتكبرّ اجل ّبار الواحد القهار ،فمن
مما ق�ضى اهلل فقد
وجد يف نف�سه حرجاً يف �شيء ّ
كفر ،ومن �أنكر �شيئاً من �أفعاله جحد .وال�سالم).
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ال�شوؤال التا�شع والع�شرون

ياجوج وماجوج وعامات الظهور
اجب

ان ياأجوج وماأجوج امتان وهم من اأولد اآدم وحواء،
وهذا قول اأكرث العلماء وي�شهد له قول المام
الهادي (عليه ال�شام)( :انهم من ولد يافث بن
نوح) (م�شتدرك �شفينة البحار .)57/ 1
وعن حذيفة قال� :شاألت ر�شول اهلل (�شلى اهلل
عليه واآله) عن ياأجوج وماأجوج قال( :ياأجوج
اأمة وماأجوج اأمة كل اأمة اأربعمائة اأمة ل ميوت
الرجل منهم حتى ينظر اىل األف ذكر من �شلبه
كل قد حمل ال�شاح) (جممع البيان للطرب�شي
.)387/ 6
وقد اأ�شار القراآن اىل انهم قوم مف�شدون ف الر�س،
وقيل من ف�شادهم انهم كانوا يخرجون فيقتلون
وياأكلون حلومهم ودوابهم.
وعن الكلبي :انهم كانوا يخرجون اأيام الربيع فا
يدعون �شيئاً اأخ�شر ال اأكلوه ول ياب�شاً ال احتملوه.
(جممع البيان للطربي .)387/ 6
كما انهم يتميزون عن باقي القوام بكرثة العدد
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كما يف اخلرب عن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله)
(جممع البيان .)126/ 7
وانهم من االقوام الذين يقاتلون عي�سى بن مرمي
(عليه ال�سالم) بعد خروجه فيغلبهم (عليه
ال�سالم) ويكون ذلك بني يدي ال�ساعة (اخل�صال
�ص.)447
وعن مدى �صحة ان ي�أجوج وم�أجوج من عالمات
ال�ساعة وهل يظهرون بعد رجعة النبى االكرم
(�صلى اهلل عليه و�آله) ،ت�شري بع�ض الروايات �أن
خروج ي�أجوج وم�أجوج من عالمات ال�ساعة  ,ففي
رواية عن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله) ( :ال
تقوم ال�ساعة حتى تكون ع�شر �آيات  ...:وي�أجوج
وم�أجوج.)....
�أما رجوع النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) �إىل هذه
الدنيا فت�شري بع�ض الروايات �إىل �أنه على يديه
يكون قتل ابلي�س  ,وان قتل ابلي�س يكون يوم الوقت
املعلوم الذي هو يوم طلوع ال�شم�س من مغربها �أو
يوم خروج املهدي (عليه ال�سالم)  ,ولعل كالهما
�سيكون قبل خروج ي�أجوج وم�أجوج كما يظهر من
بع�ض الأقوال.
واما زمن الظهور الثانى لي�أجوج وماجوج قبل
ال�ساعة هو فى االربعني يوما التى تكون بعد وفاة
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�آخر مع�صوم وقبيل ال�ساعة ويكون فيها الهرج
واملرج ,وهل هناك طائفتان لي�أجوج وم�أجوج ,االوىل
من ولد يافث بن نوح كما دلت رواية بذلك وهم
اللذين �ضرب عليهم ال�سد واالخرى وهم ا�صحاب
ال�صفات الغريبة ويخرجون فى زمن الهرج واملرج
الذى ي�أتى قبل ال�ساعة مبا�شرة ؟
ا�ستقرب بع�ض علماء العامة من خالل بع�ض
الأخبار ان �أول الآيات املنذرة بقرب ال�ساعة ظهور
الدجال ثم نزول عي�سى عليه ال�صالة وال�سالم
ثم خروج ب�آجوج وم�آجوج ثم خروج الدابة وطلوع
ال�شم�س من مغربها.
ووردت يف بع�ض م�صادرنا املعتربة جملة من
�صفات وخ�صائ�ص ي�أجوج وم�أجوج منها� :أنهم
�أ�شباه البهائم ي�أكلون وي�شربون ويتوالدون ,وهم
ذكور و�إناث ,وفيهم م�شابهة من النا�س :الوجوه
والأج�ساد واخللقة ,ولكنهم قد نق�صوا يف الأبدان
نق�صاً �شديداً ,وهم يف طول الغلمان ,لي�س منهم
�أنثى وال ذكر يجاوز طوله خم�سة �أ�شبار ,وهم على
مقدار واحد يف اخللق وال�صورة ,عراة حفاة ال
يغزلون وال يلب�سون وال يحتذون ,عليهم وبر كوبر
الإبل يواريهم وي�سرتهم من احلر والربد ,ولكل
واحد منهم �أذنان� :إحداهما ذات �شعر والأخرى
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ذات وبر ,ظاهرهما وباطنهما ,ولهم خمالب يف
مو�ضع الأظفار و�أ�ضرا�س و�أنياب ك�أ�ضرا�س ال�سباع
و�أنيابها ,و�إذا نام �أحدهم �إفرت�س �إحدى �أذنيه
والتحف بالأخرى فت�سعه حلافاً� ...إىل �آخر ما ورد
يف و�صفهم وعجيب �أمرهم.
واختلف العلماء يف �أ�صلهم فهناك �أحاديث تدل على
�أنهم لي�سوا من ولد �آدم ,وما نقلناه من و�صفهم
ي�ؤيد ذلك ,فقد ورد عن �أمري امل�ؤمنني (عليه
ال�سالم) �أنه قال :خلق اهلل �ألفا ومائتني يف الرب
و�ألفاً ومائتني يف البحر ,و�أجنا�س بني �آدم �سبعون
جن�ساً ,والنا�س ولد �آدم ما خال ي�أجوج وم�أجوج.
بينما ورد يف حديث �آخر للإمام علي الهادي (عليه
ال�سالم) طويل نقتب�س منه مو�ضع احلاجة...(( :
فرفع نوح (عليه ال�سالم) يده �إىل ال�سماء يدعو
ويقول :الله َّم غري ماء �صلب حام حتى ال يولد
له �إال ال�سودان ,الله َّم غري ماء �صلب يافث ,فغري
اهلل ماء �صلبهما فجميع ال�سودان حيث كانوا من
حام ,وجميع الرتك وال�صقالبة وي�أجوج وم�أجوج
وال�صني من يافث حيث كانوا ,وجميع البي�ض
�سواهم من �سام.
حيث �أن احلديث ظاهر يف كون ي�أجوج وم�أجوج من
بني �آدم.
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�أما كونهم �صنفان ,فلي�س ببعيد ,ويدل عليه ما
ورد يف اخلرب عن النبي (�صلى اهلل عليه و�آله) حني
�سئل عن و�صفهم فقال(( :هم ثالثة �أ�صناف)
منهم �أمثال الأرز الطوال ,و�صنف �آخر منهم
عر�ضه وطوله �سواء ع�شرون ومائة ذراع يف مائة
وع�شرون ذراعاً ,وهم الذي ال يقوم لهم احلديد,
و�صنف يفرت�ش �إحدى �أذنيه ويلتحف بالأخرى)).
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ال�شوؤال الثاثون

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

قال املجل�شي (رحمه اهلل):
اأقول :وجدت ر�شالة م�شتهرة بق�شة «اجلزيرة
اخل�شراء» ف البحر الأبي�س اأحببت اإيرادها
ل�شتمالها على ذكر من راآه ،وملا فيه من الغرائب.
واإمنا اأفردت لها باباً لأين مل اأظفر بها ف الأ�شول
املعتربة .ولنذكرها بعينها كما وجدتها :احلمد
هلل الذي هدانا ملعرفته ،وال�شكر له على ما منحنا
لاقتداء ب�شنن �شيد بريته ،حممد الذي ا�شطفاه
من بني خليقته ،وخ�شنا مبحبة علي والأئمة
املع�شومني من ذريته� ،شلى اهلل عليهم اأجمعني،
الطيبني الطاهرين ،و�شلم ت�شليماً كثرياً.
فقد وجدت ف خزانة اأمري املوؤمنني (عليه
ال�شام) ،بخط ال�شيخ الفا�شل  ،الف�شل بن
يحيى بن علي الطيبي الكوف قد�س اهلل روحه ما
هذا �شورته:
فيقول الفقري اإىل عفو اهلل �شبحانه وتعاىل،
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الف�ضل بن يحيى بن علي الطيبي الإمامي الكويف
عفا اهلل عنه:
قد كنت �سمعت من ال�شيخني الفا�ضلني العاملني،
ال�شيخ �شم�س الدين بن جنيح احللي ،وال�شيخ
جالل الدين عبد اهلل بن احلرام احللي قد�س
اهلل روحيهما ،ونور �ضريحيهما ،يف م�شهد �سيد
ال�شهداء وخام�س �أ�صحاب الك�ساء ،موالنا و�إمامنا
�أبي عبد اهلل احل�سني (عليه ال�سالم) يف الن�صف
من �شهر �شعبان �سنة ت�سع وت�سعني و�ستمائة
من الهجرة النبوية على م�شرفه حممد و�آله
�أف�ضل ال�صالة و�أمت التحية ،حكاية ما �سمعاه
من ال�شيخ ال�صالح التقي ،والفا�ضل الورع الزكي،
زين الدين علي بن فا�ضل املازندراين ،املجاور
بالغري ـ على م�شرفيه ال�سالم ـ حيث اجتمعا به يف
م�شهد الإمامني الزكيني الطاهرين ،املع�صومني
ال�سعيدين (عليهما ال�سالم) ب�سر من ر�أى ،وحكى
لهما حكاية ما �شاهده ور�آه يف البحر الأبي�ض،
و«اجلزيرة اخل�ضراء» من العجائب.و�سرد ق�صة
قوم يحكمهم احد احفاد االمام املهدي عليه ال�سالم
يف هذه اجلزيرة.
ذكر الرواية ال�شيخ النوري يف (ج ّنة امل�أوى) ورف�ض
حمقق الكتاب تلك الرواية لعدّة وجوه منها :
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�أو ًال :يف �أحوال راوي احلكاية:
قال ال�سيد ال�شهيد حممد علي القا�ضي
الطباطبائي بعد هذه احلكاية ما ن�صه(( :ناقل
هذه احلكاية مل يعرف �شخ�صه ومل يعلم ا�سمه
فهو عندنا جمهول احلال فال ميكن االعتماد عليه
وال على خربه والركون �إليه ))،انتهى( .الأنوار
النعمانية  /64 :2بالهام�ش).
ثانياً :حتقيق حول تواريخ احلكاية:
�أ  -روى احلكاية �سعيد بن �أحمد الر�ضي عن
خطري الدين �أحمد بن امل�سيب يف � 18شعبان �سنة
544هـ عن �أبي القا�سم عثمان الدم�شقي يف 17
جمادي الآخرة �سنة 543هـ عن كمال الدين �أحمد
بن حممد الأنباري يف � 10شهر رم�ضان �سنة 542هـ
 ،والت�أريخ الأخري �أورده النيلي يف كتابه (املفرج،)..
وهو ال�صحيح ،و�إال �أكرث الناقلني للحكاية كال�سيد
ها�شم البحراين وال�سيد اجلزائري والعالمة
النوري وغريهم �صرحوا ب�أن الأنباري �سمعها يف
 10رم�ضان �سنة 543هـ وهذا �إ�شتباه منهم ،ف�إذا
كان �سمعها يف رم�ضان �سنة  543هـ فكيف حدث
الدم�شقي يف جمادي الآخرة �سنة 543هـ! واحلال
�أن �شهر رم�ضان بعد �شهر جمادي الآخرة بثالثة
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�شهور ،فهذا اال�شتباه يف النقل ال ي�ستقيم مع
تواريخ احلكاية ولعله ت�صحيف وال�صحيح ما �أثبته
النيلي من تاريخ للحكاية �أي يف �سنة (542هـ).
ب � -أن الأنباري حدث باحلكاية بعد هالك الوزير
على ما ن�صه الأنباري يف �آخر احلكاية...(( :
فخرجنا من عنده ومل يعد �أحد منا مما �سمعه
حرفاً واحداً حتى هلك ))...واملعلوم �أن الوزير
هلك يف �سنة (560هـ ) فينبغي �أن يكون الأنباري
نقل هذه احلكاية بعد �سنة (560هـ).
ثالثاً :احلكاية و�صاحب كتاب (التعازي) :ن�سب
عدة من علمائنا الأعالم هذه احلكاية �إىل
�صاحب كتاب (التعازي) وهذه الن�سبة مردودة
لأمرين وهما:
الأمر الأول� :أن �صاحب كتاب (التعازي) هو �أبو
عبد اهلل حممد بن علي بن احل�سني بن عبد
الرحمن العلوي بن القا�سم بن حممد البطحائي
بن القا�سم بن احل�سن بن زيد بن احل�سن بن علي
بي �أبي طالب (ع) ،وهو من طبقة تالميذ ال�صدوق
املتوفى (380هـ ) ،له كتاب (التعازي) وكتاب (ف�ضل
الكوفة) وتوفى يف �سنة (445هـ) (طبقات �أعالم
ال�شيعة .)170 :5
فكيف يكون �صاحب كتاب (التعازي) املتوفى يف
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(445هـ) نقل حكاية يف كتابه واقعة يف (542هـ)؟!
فوقع يف هذا الوهم عدة من الأعالم على ما
�صرحوا به يف كتبهم فمنهم:
 -1املقد�س الأردبيلي (ت 993هـ) يف كتابه (حديقة
ال�شيعة /)765 :انت�شارات معارف �إ�سالمي.
 -2الر�ضا علي بن فتح اهلل الكا�شاين على ما نقله
عنه ال�سيد نعمة اهلل اجلزائري (ت 1112هـ) يف
كتابه (الأنوار النعمانية .)58 :2
 -3ال�سيد ها�شم البحراين (ت 1107هـ) يف
كتابه (تب�صرة الويل /)252 :حتقيق م�ؤ�س�سة
املعارف الإ�سالمية.
رابعاً :اخللط بني حكاية املدائن اخلم�س وحكاية
اجلزيرة اخل�ضراء:
و�أخرياً :قال ال�شيخ �آقا بزرك الطهراين يف
(الذريعة  ...(( :)106 :5ال ميكن �أن يكون داعي
العلماء من �إدراجه يف كتبهم املعتمدة بيان لزوم
االعتماد عليها �أو احلكم ب�صحتها مث ً
ال �أو جعل
االعتقاد ب�صدقها واجباً ،حا�شاهم عن ذلك بل �إمنا
غر�ضهم من نقل هذه احلكايات جمرد اال�ستينا�س
بذكر احلبيب وذكر دياره واال�ستماع لآثاره مع ما
فيها من رفع اال�ستبعاد عن حياته يف دار الدنيا
وبقائه متنعماً فيها :يف �أح�سن عي�ش و�أفره حال
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بل مع ال�سلطنة وامللك له ولأوالده وا�ستقرارهم يف
ممالك وا�سعة هي�أ اهلل لهم ال ي�صل �إليها من مل يرد
اهلل و�صوله وقد احتفظ العلماء بتلك احلكايات يف
قبال امل�ستهزئني بالدين بقولهم( :مل ال يخرج
جلي�س ال�سرداب بعد �ألف �سنة وكيف متتعه بالدنيا
وما �أكله و�شربه ولب�سه وغريها من لوازم حياته)
وهم بذلك القول يربهنون على �ضعف عقولهم
فمن كان عاق ً
ال م�ؤمناً باهلل ور�سوله وكتابه يكفيه
يف �إثبات قدرة اهلل تعاىل على تهيئة جميع الأ�سباب
املعي�شية يف حياة الدنيا له(ع))) (.جنة امل�أوى 40 :
الهام�ش ( . )1حتقيق مركز الدرا�سات التخ�ص�صية
يف الإمام املهدي .
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