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ْهَراُء )P( َوَجَهاَلُة اأُلّمِة ِلَقْدِرَها افتتاحية العددَفاِطَمُة الزَّ

سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين. 

  كان وال زال جلُّ سواد املسلمني يف البلدان املحسوبة عىل اإلسالم - سوى أتباع أهل البيت 
)K( - جاهاًل بحقِّ ومقام موالتنا فاطمة الزهراء )P(، سواء منهم عموم األمة أو علامئها، إال إن 

الفرق بينهام هو أن الكثري من علامئهم عاملون بتلك املقامات لكنهم ينكروهنا، بخالف عموم الناس 
الذين ينكرون تلك املقامات لعدم العلم واالطالع عليها أصاًل، وذلك بسبب تعتيم بعض من ينسبون 

أنفسهم إىل العلم والعلامء، فغدى جلُّ سواد املسلمني يف البلدان اإلسالمية ال يعرفون أكثر من أن 
 )P( وهذه إحدى الظالمات التي ال زالت تتعرض هلا الزهراء !)O( هي بنت النبي )P( فاطمة
جياًل بعد جيل، وال عجب وال غرابة يف ذلك بعد أن حكى لنا الصحيح من التاريخ أن أول جرأة 

وقعت عىل موالتنا الزهراء )P( -بل عىل أهل بيت الرسالة والنبوة )K(- هي تلك اللحظات التي 
أغمض رسول اهلل )O( عينيه عن عامل امللك وارحتل إىل عامل امللكوت األعىل، عندها تسارع كرباء 
القوم إىل بيت الزهراء )P( الستالب احلقوق وانتهاب املرياث وانتهاك تلك القداسة اإلهلية، حتى 
قال قائل منهم: يا أبا حفص، إّن يف الدار فاطمة، قال: وإِْن!! اإلمامة والسياسة: ج1، ص30، هذه الكلمة 

)K( التي أضاعت احلقوق وانتهكت هبا حرمات أهل البيت )وإِْن(
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  بينلام أطاللع يف بعلض املواقلع اإلسلالمية، 
وقلع نظلري علىل مقلال يتعللق بعقائلد الشليعة 
وأحكامهم، وهو أن الشليعة يتمسلكون بعلامئهم 
املعارصيلن يف حتصيلل العقائلد واألحلكام، فأيام 
مسلألة عندهم تراهم يقولون قلال العامل الفالين، 
وهذا عنلد العامل الفلالين ال جيوز، ملع اختالفهم 
غالبلًا، واشلتبه كاتلب املقلال وقال: كيلف يقول 
الشليعة أهنلم يتبعلون أهلل البيلت )K( واحلال 
أهنلم يتبعلون العلامء الذيلن هم غلري معصومني، 
ملع أهنلم يدعلون أن مذهبهلم هلو احللق وأهنلم 

الناجية؟  الفرقلة 
هذا اللكالم يدعونلا إىل البحث عن الشليعة 

مملن يأخلذون دينهلم، وقد وجدنلا ما ييل:
  روي أن رسلول اهلل )O(: )إين تارك فيكم 
ملا إن متسلكتم بله للن تضللوا بعلدي، أحدمهلا 
أعظلم ملن اآلخلر: كتلاب اهلل حبلل مملدود ملن 
وللن  بيتلي،  أهلل  وعلريت  األرض  إىل  السلامء 
يفرقلا حتلى يردا عليّل احللوض، فانظلروا كيف 
ختلفلوين فيهلام(. صحيلح سلنن الرملذي 3: 543، وجلاء 
علن ابلن تيميلة يف )مسلألة تعليق الطلالق( وهو 
يتحلدث عن بعلض األحكام الرشعية يف مسلائل 

الطلالق ومملن وافق الشلافعي فيها، قلال: )ومن 
وافقله كابن حزم من السلنة، وكاملفيلد والطويس 
واملوسلوي وغريهلم ملن شليوخ الشليعة، وهم 
ينقللون ذللك عن فقهلاء أهل البيلت )K((، إىل 
أن يقلول علن الشليعة: )لكلن مجهور ملا ينقلونه 
علن الرشيعلة موافق لقلول مجهور املسللمني، فيه 
ملا هلو ملن مواقلع اإلمجلاع، وفيله ملا فيله نزاع 
بلني أهل السلنة، فليس الغاللب فيلام ينقلونه عن 
هلؤالء األئملة ملن مسلائل اللرشع الكلذب، بل 
الغاللب عليله الصلدق(. انتهلى مسلألة تعليلق 

الطلالق: 697، 698
ملن  الشليعة  علن  يتحلدث  وهلو  وقلال    
أيلن يأخلذون أحلكام دينهلم: )وأملا رشعياهتم 
فعمدهتلم فيهلا علىل ملا ينقلل علن بعلض أهلل 
البيلت، مثلل أيب جعفلر الباقر، وجعفلر بن حممد 

ص162.    ج5،  السلنة:  منهلاج  وغريمهلا(  الصلادق 
  فالشليعة إذن - بحسلب ترصحيلات عللامء 
 )K( البيلت  أهلل  أتبلاع  هلم   - السلّنة  أهلل 
يأخلذون دينهلم عنهلم، وأهنلم صادقلون يف هذا 
النقلل واإلتبلاع كام شلهد بذللك ابن تيميلة وابن 

اجلوزية. قيلم 

دروس في العقيدة
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  فهلم إذن ممتثللون للكتلاب الكريلم اللذي 
َآَتاُكلُم  )َوَملا  ورصيلح:  واضلح  بشلكل  قلال 
َفاْنَتُهلوا(  َعْنلُه  اُكلْم  هَنَ َوَملا  َفُخلُذوُه  ُسلوُل  الرَّ
احللرش:7، والنبلي )O( قد جاءنا بلزوم التمسلك 
متبعلون  ونحلن  الطاهلرة  والعلرة  بالكتلاب 
للكتلاب والعلرة الطاهلرة بشلهادة عللامء أهلل 

أنفسلهم. السلّنة 
  وملن الغريلب أن عللامء السلنة يرصحلون 
أهلل  علن  يأخذوهلا  مل  وأحكامهلم  دينهلم  أن 
البيلت )Q( بذلك شلهد ابن تيميلة وأخربنا عن 
هلذه احلقيقلة قال يف )منهلاج السلنة(: )فليس يف 
األئملة األربعلة وال غريهم من أئملة الفقهاء من 
يرجلع إليه )يقصلد عيّل Q( يف فقهله، أما مالك: 
فلإن علمله علن أهلل املدينلة، وأهلل املدينلة ال 
، بل اخلذوا فقههم  يلكادون يأخلذون بقول عليلٍّ

علن زيد وعملر وابلن عملر ونحوهم.
  أملا الشلافعي: فإنله تفّقله أواًل علىل املكّيني 
أصحلاب ابلن جريج، كسلعيد بن سلامل القداح، 
ومسللم بلن خاللد الزنجلي، وابلن جريلج أخذ 
ذللك علن أصحلاب ابلن عبلاس كعطلاء وغريه 
وابلن عبلاس كان جمتهدا مسلتقاّل، وكان إذا أفتى 

بقلول الصحابلة أفتلى بقلول أيب بكلر وعملر ال 
بقلول عليل وكان ينكلر علىل عيل أشلياء.  

  وأملا أبلو حنيفلة: فشليخه اللذي اختلص 
بله محلاد بلن أيب سلليامن، ومحلاد علن إبراهيلم، 
وإبراهيلم علن علقمة، وعلقمة عن ابن مسلعود، 

وقلد اخلذ أبلو حنيفلة علن عطلاء وغريه.
   وأملا اإلملام أمحلد: فلكان علىل مذهلب 
أهلل احلديلث أخلذ عن ابلن عيينلة، وابلن عيينة 
ابلن عبلاس وابلن  دينلار علن  بلن  علن عملرو 
عملر، وأخلذ علن هشلام بن بشلري، وهشلام عن 
وأخلذ  النخعلي،  وإبراهيلم  احلسلن  أصحلاب 
علن عبلد الرمحن بلن مهلدي ووكيع بلن اجلراح 
أيب  علن  واخلذ  الشلافعي  وجاللس  وأمثاهللام، 
يوسلف واختلار لنفسله قلواًل( منهلاج السلنة: ج7، ص 

       .529
أهلل  أن  يتبلني  الترصيلح  هلذا  فبحسلب    
السلنة واجلامعلة بمذاهبهلم األربعلة ال يرجعون 
أحلكام  يأخلذون  وال   ،)K( البيلت  أهلل  إىل 
دينهلم عنهلم، رغلم أن حديلث الثقللني عندهم 
صحيلح بشلهادة عللامء احلديلث، ونلرك احلكم 

للقلارئ الكريلم.
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  مللن الفللرق التللي ظهللرت يف الصللدر األول من 
مللة(، وقللد اقللرن اسللم  اإلسللالم هللي )املحكِّ
هللذه الفرقللة عللىل مللدى تارخيهللا بالتعصللب 
ألفكارهللم وأهوائهللم عللىل حسللاب الديللن 
واسللتغالل ذلللك كمللربر للقتللل والتنكيللل 
بخصومهللم مللن املسلللمني وغللري املسلللمني، 
ومواجهللة احلللكام حتللت دعللوى تفضيلهللم 

للدنيللا عللىل حسللاب اآلخللرة.
  وقللد كانللت بدايللات ظهللور هللذه الفرقللة يف 
معركللة النهللروان )38هللل 659م( ويف قضيللة 
مللة(، وهللم  التحكيللم حللرصا فسللموا بللل )املحكِّ
الذيللن رفضللوا التحكيللم وحكللم عمللرو بللن 
العللاص وأبللو موسللى األشللعري، وقالللوا: )ال 

حكللم إال هلل(. 
مة: ظهور املحكِّ

  ملللا أحاطللت اهلزيمللة يف النهللروان بجيللش 
معاويللة، نظللر عمللر بللن العللاص وكان مللن 
دهللاة العللرب يف حللال القللراء الذيللن هللم يف 
جيللش اإلمللام)Q(، فأمللر أحللد قللادة جيللش 
معاويللة برفللع املصاحللف عللىل أسللنة الرمللاح 

مذاهب وأديان

درًأ للهزيمللة املحققللة، فطلبللوا التحكيللم لكتاب 
اهلل فأنخللدع مجللع مللن الذيللن كانللوا مللع جيللش 
اإلمللام )ونللادوا إن احلكللم إال هلل( فشللعر أمللري 
املؤمنللني)Q( علليل بللن أيب طالللب أن هللذه 
خدعللة، لكنلله وحللني قبللل بالتحكيللم، فإنلله 
قبللل بالتحكيللم الللذي لللو التللزم احلكللامن 
برشوطلله، وفللق مللا يفرضلله عليهللام الواجللب 
الرشعللي لكانللت نتيجتلله هللي إحقللاق احلللق، 
وإبطللال الباطللل، وذلللك يعنللي ظهللور علليل 
)Q(، وظهللور سلللطانه ونللرصه، وخللذالن 

معاويللة وخطلله االنحللرايف واندحللاره، وبللوار 
حجتلله.

  فهللؤالء رأوا أن كتللاب اهلل قللد )حكللم( يف 
أمللر هللؤالء )البغللاة(، يقصللدون )معاويللة 

ـــــــــــــمة املحكِّ
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وأنصللاره(، ومللن ثللم فللال جيللوز حتكيللم )عمرو 
بللن العللاص وأبللو موسللى األشللعري( فيللام 
حكللم فيلله اهلل، صاحللوا قائلللني: )ال حكللم إال 
مللة(، فللام  هلل(، ومللن هنللا أطلللق عليهللم )املحكِّ
كان مللن علليلٍّ )Q( إال أن علللق عللىل عبارهتللم 
تلللك قائللال: )إهنللا كلمللة حللق يللراد هبللا باطل(.

  ولذلللك نجللد عليللًا )Q( يقللول أليب موسللى 
يف  ولللو  بالقللرآن،  )أحكللم  وحللزم:  بثقللة 
حللز عنقللي، وقللال يف خطبتلله ملللا اسللتوى 
الصفللان بالنهللروان: )وأخللذُت عللىل احلكمللني 
فاسللتوثقت، وأمرهتللام أن حيييللا مللا أحيللا القرآن، 
ويميتللا مللا أمللات القللرآن، فخالفللا أمللري 
الللخ..( ، وهللذه اخلطبللة أشللهر مللن أن تذكللر، 
وهللي كالنللار عللىل املنللار، وكالشللمس يف رابعللة 

النهللار.
  وبعللد اجتللامع عمللرو بللن العللاص وأبللو 
موسللى األشللعري نتللج عنلله تضعيللف لرشعيللة 

علليّل )Q(، وتعزيللز ملوقللف معاويللة.
مللة يقينللًا بسللالمة موقفهللم وطالبوا    ازداد املحكِّ

بل: علّيا 
1- رفللض التحكيللم ونتائجلله والتحلللل مللن 

رشوطهللا.
2- النهوض لقتال معاوية.

  ولكللن علّيللا رفللض ذلللك قائللال: )وحيكللم.. 
أبعللد الرضللا والعهللد وامليثللاق أرجللع؟ أبعللد أن 

كتبنللاه ننقضلله؟ إن هللذا ال حيللل(. 

مللة وخرجللوا عللن علليّل    وهنللا انشللق املحكِّ
)Q(، واختللاروا هلللم أمللريًا مللن األزد وهللو 

ر عددهللم  عبللد اهلل بللن وهللب الراسللبي وُقللدِّ
بثامنيللة آالف، وكان  بسللتة آالف، ويف روايللة 
هللذا بدايللة ظهورهللم كفرقللة أطلللق عليهللا 

)اخلللوارج(.
  ووضللع اخلليفللة الرشعللي علليل بللن ايب طالللب 
)Q( منهًجللا قويللاًم يف التعامللل مع هللذه الطائفة، 

متّثللل هللذا املنهللج يف قوللله للخللوارج: )إال أن 
لكللم عنللدي ثللالث خللالل مللا كنتللم معنللا: لللن 
نمنعكللم مسللاجد اهلل، وال نمنعكللم فيئللا مللا 
كانللت أيديكللم مللع أيدينللا، وال نقاتلكللم حتللى 

تقاتلونللا( .
 )Q( وقللد ذكللروا: أن مللن شللعر أمللري املؤمنللني  
الللذي ال اختللالف فيلله أنلله قاللله، وكان يللردده، 
وذلللك أهنللم سللاموه أن يقللر بالكفللر ويتللوب، 
حتللى يسللريوا معلله إىل الشللام، فقللال: )أبعللد 
صحبللة رسللول اهلل )O(، والتفقلله يف الديللن، 

أرجللع كافللرًا(، ثللم قللال:
يا شاهد اهلل عيل فاشهد 

                                          إين عىل دين النبي أمحد
من شك يف اهلل فإين مهتد  

  وحللني رجللع )Q( إىل الكوفللة، مل يدخللل 
نزلللوا  حتللى  وسللاروا  معلله،  »اخلللوارج« 
حللروراء، وكانللوا اثنللي عللرش ألفللًا، وقيللل: 

سللتة عللرش ألفللًا. 
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قد  أحكام  والمناظرة  والجدال  للنقاش    
)اْدُع  تعالى:  كقوله  الكريم  القرآن  آيات  بينتها 
اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  بِاْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إَِلى 
والسنة  النحل:125،  َأْحَسُن(  ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدْلُهْم 
أحكامها  ودّون  لها،  أشارت  الشريفة  النبوية 
عليهم،  تعالى  الله  رضوان  األعالم  الفقهاء 
 )K( البيت  أهل  علم  من  كله  هذا  ُأستمد  وقد 
تعّلموا  وشيعتهم   ،)O( الله  رسول  باب  فهم 
واألخذ  والرد  والمناظرة،  النقاش  أسلوب  منهم 
ومفحمين  مناظراتهم  في  تارة  متفوقين  فنراهم 
من  إلهام  مناوئيهم  مع  مناظراتهم  وكأن  أخرى 

عليهم. الله  صلوات  األئمة  من  وتسديد  الله 
مجالسا  كان  الصدوق  الشيخ  أن  ويروى    
ركن  فسأل  يوما  الديلمي  بويه  ابن  الدولة  لركن 
فمنهم  القوم  اختلف  قد  الصدوق:  الشيخ  الدولة 
الطعن  يقبل  لم  من  ومنهم  بالشيعة  طعن  من 

أنت. قولك  فما  فيهم، 
من  يقبل  لم  الله  إن  الصدوق:  الشيخ  فقال    
ُعبد  إله  كل  ينفوا  حتى  بتوحيده  اإلقرار  عباده 
إال  إله  ال  كلمة  بنطق  أمرهم  أنه  ترى  أال  دونه، 
إعتنقوه  سابق  إله  كل  نفي  وهو  إله(  )ال  ف ل  الله 
سبحانه  له  إثبات  الله(  و)إال  الله،  دون  وعبدوه 
محمد  بنبوة  العباد  من  اإلقرار  يقبل  لم  وكذا 
كمسيلمة  بنبي  تمّثل  من  كل  نفوا  حتى   )O(

وهكذا  وأشباههم،  العنسي  واألسود  وسجاح 
بن  علي  المؤمنين  أمير  بإمامة  القول  يقبل  ال 
نفسه  من نصب  نفي كل  بعد  إال   )Q( أبي طالب 

دونه. معه  اجتمعوا  وإن  لألمة  إماما 
الحق. بويه: هذا هو  إبن  الدولة  فقال ركن 

القاسم  أبو  له  يقال  رجل  المجلس  في  وكان 
له. فُأذن  الكالم  في  الملك  فاستأذن 

كيف  شيخ  يا  للصدوق:  القاسم  أبو  فقال    
قول  مع  الضاللة  على  األمة  تجتمع  أن  يمكن 

ضاللة(. على  تجتمع  ال  )أمتي   :)O( النبي 
معنى  ما  نعرف  أن  يجب  الصدوق:  فقال    
هي  اللغة  في  األمة  ألن  الحديث  في  األمة  كلمة 
تعالى:  فقال  ثالثة  الجماعة  أقل  وقيل  الجماعة 
فسمى   ،120 آية  النحل  سورة  ًة(  ُأمَّ َكاَن  إِْبَراِهيَم  )إِنَّ 
أن  فيمكن  أمة،  واحدا  شخصا  وتعالى  سبحانه 
 )Q( عليًا  بالحديث  قصد   )O( النبي  يكون 

تبعه. ومن 
هم  من  سواهم  عني  بل  القاسم:  أبو  فقال 

عددا. أكثر 
في  مذمومة  الكثرة  وجدنا  الصدوق:  فقال 
)اَل  تعالى:  قوله  ففي  محمودة  والقلة  الله،  كتاب 

.114 آية  النساء  سورة  َنْجَواُهْم(.  ِمْن  َكثِيٍر  ِفي  َخْيَر 
مع  الكثرة  معارضة  يجوز  ال  الملك:  فقال 

.)O( النبي  بموت  العهد  قرب 

مناظرات عقائدية
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قوله  مع  يجوز  ال  وكيف  الصدوق:  فقال    
َأْو  َماَت  َأَفإِْن  َرُسوٌل..  إِالَّ  ٌد  ُمَحمَّ )َوَما  تعالى: 
وليس   ،144 آية  عمران  آل  َأْعَقابُِكْم(  َعَلى  اْنَقَلْبُتْم  ُقتَِل 
حينما  إسرائيل  بني  ارتداد  من  بأعجب  إرتدادهم 
أخاه  فأستخلف  ربه،  لميقات   )Q( موسى  ذهب 
فأتمها  ليلة  ثالثين  بعد  إليهم  والعود  هارون، 
فيهم  خرج  أن  إلى  يصبروا  فلم  بعشر،  الله 
إَِلُهُكْم  )َهَذا  وقال:  عجاًل  لهم  وصنع  السامري 
هارون  وأستضعفوا   ،88 آية  طه  سورة  ُموَسى(  َوإَِلُه 
فرجع  العجل،  عبادة  في  السامري  وأطاعوا 
األعراف  سورة  َخَلْفُتُمونِي(.  )بِْئَسَما  وقال:  موسى 
أمة  وهم  إسرائيل  بني  على  جاز  وإذا   ،150 آية 
عنهم  نبيهم  بغّيبة  يرتّدوا  أن  العزم  أولي  من  نبي 
بزيادة أيام حتى خالفوا وصّيه هارون، وكذا فعل 
كان  ما  إغتصاب  من   )O( النبي  بعد  بكر  أبو 
بغّيبة   )Q( علّي  وهو   )O( به  أوصى  لمن  حقا 
 )Q( يكون علّي  السويعات وكيف ال  تتجاوز  لم 
معذورا في ترك قتال سامري هذه األمة وقد كان 
أنه  إال  موسى  من  هارون  بمنزلة   )O( النبي  من 

بعده. نبي  ال 
وأجدت. أحسنت  الملك:  فقال 

بإمامة  القائلون  الصدوق: زعم  الشيخ  فقال    
يستخلف  لم   )O( النبي  إن  األمة  هذه  سامري 
ما  كان  فإن  بكر،  أبا  فأستخلفوا  شخصًا  بعده 

األمة  أتته  فالذي  حقا،  بزعمهم   )O( النبي  فعله 
األمة  أتته  الذي  كان  وإن  باطل،  اإلستخالف  من 
النبي )O( خطأ، فمن أولى  صوابا، فالذي فعله 

.)O( النبي  أم  األمة  الخطأ  بارتكاب 
يّدعون  من  قطعا  بويه:  ابن  الدولة  ركن  فقال 

أمة. أنهم 
أن   )O( للنبي  وكيف  الصدوق:  فقال    
يخلفه  لمن  أمته  بأمر  يوصي  الدنيا وال  يخرج من 
على  نعيب  ونحن  العباد،  مصالح  ويرعى  فيها 
بهما  يوصي  ولم  وفأسا  مسحاة  وترك  مات  من 

بعده. لمن 
الرأي. نعم  الديلمي:  بويه  إبن  فقال 

 )O( النبي  أن  زعموا  الصدوق:  فقال    
 )O( النبي  فخالفوا   )Q( عليًا  يستخلف  لم 
عمر  إستخلف  من  وهو  بكر  ألبي  بإستخالفهم 
 )O( بالنبي  وال  بكر  بأبي  عمر  يتأس  لم  ثم 

معدودة. أنفار  في  شورى  األمر  جعل  عندما 
بهذا  معي  ومن  ُأقر  الدولة:  ركن  فقال    

مجالستي. من  باإلكثار  عليك  وأقسم  الكالم 
الصدوق  الشيخ  الديلمي  الدولة  ركن  وأكرم 

العطاء. له  وأجزل 
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الثابتات يف كتب    ال زالت بعض األمور الواضحة خفية عند البعض، وال زالت بعض 
التي ال شبهة وال ريب  الواضحات  أو علامئهم، ومن تلك  الناس  الفريقني منكرة عند عامة 
فيها هي قضية غضب السيدة الزهراء )P( عىل أيب بكر، وأهنا ماتت وهي واجدة عليه، وهذه 
صحيح  وهو  عندهم  صحاح  أصح  يف  وردت  ألهنا  ووضوحها  ثبوهتا  اكتسبت  إنام  القضية 
البخاري فضاًل عن غريه من كتب الصحاح والتاريخ والسري، ناهيك عن املرياث الشيعي الذي 

يثبت تلك القضية بالقطع واليقني.
  وقبل أن ننقل لكم نّص ما ورد يف صحيح البخاري جيدر بنا أن نلتفت إىل ما ييل:

  1- إن رضا موالتنا الزهراء )P( هو رضا رسول اهلل )O(، وأن غضبها غضب رسول اهلل 

)O( وأن غضب رسول اهلل )O( غضب اهلل تعاىل، وذلك للحديث الوارد يف صحيح البخاري: 

)َفاِطَمُة بِْضَعٌة ِمنِّي َفَمْن َأْغَضَبَها َأْغَضَبنِي( صحيح البخاري: ج 3، ص 3555.
  2- إن رضا رسول اهلل )O( هو رضا اهلل تعاىل، وأن غضب رسول اهلل )O( غضب اهلل تعاىل، 

ْم َعَذاًبا ُمِهيًنا(  ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُ ِذيَن ُيْؤُذوَن اهلَل َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اهلَل يِف الدُّ وذلك لآلية الكريمة: )إِنَّ الَّ
األحزاب: 57.

  وبعد تقديم هذين األمرين الالزمني بقي علينا أن نثبت: هل غضبت الزهراء )P( عىل أيب بكر؟
  اجلواب: نعم، فقد ورد يف صحيح البخاري ذلك -فضاًل عن غريه من الصحاح والكتب التارخيية-، 
بأن الزهراء )P( ماتت وهي غاضبة عىل أيب بكر )بل و الثاين أيضًا(، َفَعْن َعائَِشة َقاَلْت: )َأنَّ َفاِطَمَة َعَلْيَها 
O... َفَأَبى َأُبوَبْكٍر َأْن َيْدَفَع إىَِل  O َأْرَسَلْت إىَِل َأيِب َبْكٍر َتْسَأُلُه ِمرَياَثَها ِمْن َرُسوِل اهللِ  بِيِّ اَلُم بِْنَت النَّ السَّ
َيْت،  ْمُه َحتَّى ُتُوفِّ َفاِطَمَة ِمْنَها َشْيًئا، َفَوَجَدْت )أي: غضبت( َفاِطَمُة َعىَل َأيِب َبْكٍر يِف َذلَِك، َفَهَجَرْتُه َفَلْم ُتَكلِّ
ا َأَبا َبْكٍر( صحيح البخاري : ج  َيْت َدَفَنَها َزْوُجَها َعيِلٌّ َلْياًل، َومَلْ ُيْؤِذْن هِبَ َة َأْشُهٍر، َفَلامَّ ُتُوفِّ بِيِّ O ِستَّ َوَعاَشْت َبْعَد النَّ

4، ص 1549، ح 3998.

  فهل يعاب أتباع أهل البيت )K( عىل إشهارهم لظالمة األول والثاين ملوالتنا الزهراء )Q( بعد ورود 
هذه األخبار يف صحاح املسلمني؟!

شبهات وردود

َرَحَلْت َفاِطَمُة )P( َوِهَي َغاِضَبٌة على َأبي َبْكٍر
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نجومٌ في سماِء العقيدة

، موىل آل املهّلب، وقد عّده الشيخ الطويس )J( يف رجاله ،    احلسن بن راشد البغدادي، يكنى بأيب عيلٍّ
.)Q( ثقة، وعّده أيضًا من أصحاب اهلادي ،)Q( وهو من أصحاب اجلواد

  وقال الشيخ املفيد يف رسالته العددية مرمجًا له: )هو من فقهاء أصحاب الصادقني )L( واألعالم 
والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام، والذين ال يطعن عليهم، وال طريق إىل ذّم واحد 

منهم، وهم أصحاب ااُلصول املدّونة واملصّنفات املشهورة(.
:)K( والؤه وعقيدته بأهل البيت

  احلسن بن راشد من املوالني املخلصني ألهل البيت )K(، وقد كشفت بعض املواقف عن ذلك اإليامن 
القوي والعقيدة الصلبة بأهل بيت الرسالة والنبوة )K(، فقد كان )J( وكياًل لإلمام اهلادي )Q( عىل بغداد 
واملدائن وما حوهلام، فقد جاء يف توليته أنه )Q( كتب  إىل أهايل تلك املدن: )قد أقمت أبا عيل بن راشد مقام 
عيل بن احلسني بن عبد رّبه، ومن قبله من وكالئي، وقد أوجبت يف طاعته طاعتي، ويف عصيانه اخلروج 
إىل عصياين، وكتبت بخّطي( الَغيبة للطويس: ص۳5۱ ح۳۱۰، فلو الحظنا عبارة )طاعته طاعتي(، وعبارة )عصيانه 
وهكذا   ،)Q( اهلادي  اإلمام  لدى  شأنه  وكرب  منزلته  عظيم  عىل  تدل  عبارات  فإهنا  عصياين(  إىل  اخلروج 
هي العبارات اآلتية يف الكتاب اآلخر لإلمام اهلادي )Q(، فقد كتب )Q( إىل عيل بن بالل يف سنة اثنتني 
وثالثني ومأتني: )ثّم إيّن أقمت أبا عيل مقام احلسني بن عبد رّبه، وائتمنته عىل ذلك باملعرفة بام عنده الذي 
ال يتقّدمه أحد، وقد أعلم أّنك شيخ ناحيتك، فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك، فعليك بالطاعة 
له، والتسليم إليه مجيع احلّق قبلك، وأن ختّص ]حتّض[ موايلَّ عىل ذلك، وتعّرفهم من ذلك ما يصري سببًا إىل 
 عونه وكفايته، فذلك توفري علينا، وحمبوب لدينا، ولك به جزاء من اهلل وأجر…( رجال الكّش: ج۲، ص800 ، ح۹۹۱.

وفاته:
  يبدو أن احلسن بن راشد مات شهيدًا، وقد اقترصت الروايات عىل ذكر ذلك دون أي تفاصيل تذكر حول 
كيفية شهادته، فقد روى حمّمد بن يعقوب رفعه إىل حمّمد بن فرج، قال: كتبت إليه )أي: اإلمام العسكري 
)Q(( أسأله عن أيب عيل بن راشد، و عن عيسى بن جعفر، وعن ابن بند،وكتب إيّل: )ذكرت ابن راشد رمحه 

اهلل، فإّنه عاش سعيدًا ومات شهيدًا، ...(. كتاب الغيبة، الطويس: ص212

J
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  إن العالقلللة بني اجلهل والكفلللر حقيقة هي 
)العموم واخلصلللوص من وجه( علللىل حّد تعبري 
اإلنسلللان  يكون  أن  إلملللكان  وذلك  املنطقّيلللني 
جاهلللاًل وال يكون كافلللرًا، كام يمكلللن أن يكون 
كافلللرًا وال يكون جاهلللاًل، أو أن يكلللون جاهاًل 

ذاته. الوقت  يف  وكافلللرًا 
 ومعنلللى الكفر يف اللغة: اإلخفاء والسلللر، 
لذا يقلللال لكّل ملللن أخفى شللليئا، أّنللله كفره، 

كافر. أنللله  فاعله  علللىل  ويطلق 
واعتباري،  عينلللي  نوعلللان:  واإلخفلللاء    
فاإلخفلللاء العينلللي كإخفاء بذرة حتلللت الراب، 
الباطل  أو  بالباطلللل،  احلّق  كإخفلللاء  واالعتباري 
باحللللق، فلللكل إنسلللان أظهر شللليئا عىل خالف 
كفرًا  حُيتسلللب  هلللذا  فعمله  واعتقلللاده  علمللله 
ويطلق عىل اإلنسلللان أّنه كافلللر، وكل من يعرف 
حقيقلللًة ويقول ال أعرفها، وكذللللك من ال يعرف 
األول  كافر؛ ألّن  أعرفها، فكالمهلللا  ويقول  حقيقة 
قد أخفلللى علمه، والثلللاين قد أخفلللى جهله، أّما 
ملللن ال يعرف حقيقلللة ويرّصح بقولللله ال أعرفها 

فهلللذا ليس بكافلللر، وإنام هلللو جاهل.
  والكافلللر الذي ليلللس جاهاًل َملللن ُينكر 

حقيقة ّملللا وهو يعلللرف حّقانيتهلللا، ألّنه يعرف 
له وجود  َيثبت  َملللن  وَمَثله كَمثل  احلقيقلللة،  تلك 
اهلل تعلللاىل بأدلَّلللة مؤّكدة واضحلللة ولكّنه لدوافع 
خاّصلللة يتلّفظ بإنلللكار وجوده تعلللاىل، فهو عىل 
حّد وصف اإلملللام عيل )Q(: )َتْشلللَهُد َلُه أعالُم 
البحار  اجُلحلللوِد(  ِذي  َقللللِب  إِقراِر  َعلللىل  الُوجوِد 

ص304.  ج74،  للمجليس: 
ِفرَعلللْوُن وأتباعه، فأخرب    ومصداق ذللللك 
باألّدلة  احلقيقلللة  عرفلللوا  أهّنلللم  عنهم  القلللرآن 
والرباهلللني الواضحة من جانب نبي اهلل موسلللى 
 )Q( ونبّوته  تعلللاىل  اهلل  وجلللود  إلثبلللات   )Q(

ولكنهلللم أبوا االعراف باحلقيقلللة املتيقنة وأنكروا 
وجود اهلل تعاىل بدافع االسلللتعالء واالسلللتكبار، 
ا  وهلللذا ما قالللله القرآن عنهلللم: )َوَجَحلللُدوْا هِبَ

النمل:14. َوُعُلّوا(  ُظْلاًم  أنُفُسلللُهْم  َواْسلللَتْيَقَنْتَها 
  فأخفلللى فرعون وأتباعللله علمهم وحجبوا 
الكافر  الكفر وهذا هو مصلللداق  بسلللتار  احلقيقة 
ليس  الذي  غري اجلاهل، وأملللا مصداق اجلاهلللل 
كافرًا هلللو من ال يعلللرف حقيقة ّملللا وال يّدعي 
بأّنللله يعرفها فهو جاهلللٌل وليس كافلللرًا، فمن ال 
يبلللدي رأيا فيلللام ال يعرف أو يعلللرف بجهله فيه 
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خُيِف شللليئا،  مل  كافلللرًا؛ ألّنه  وليلللس  هو جاهٌل 
والكفر هلللو اإلخفلللاء، فيقول اإلملللام الصادق 
)Q( هبذا اخلصلللوص: )َلو أنَّ الِعبلللاَد إِذا َجِهلوا 

َوَقُفلللوا ومَل جَيَحلللدوا مَل َيكُفروا( اللللكايف للكليني: ج2، 
ص388.

  معنى ذلك أّن الكفلللر يتحّقق نتيجة إلنكار 
حقيقلللة جمهولة، فإذا امتنع اإلنسلللان علللن إبداء 
إنكاره فهو  يعرفه وانتهى علللن  أملللر ال  الرأي يف 
ليس كافلللرًا بتللللك احلقيقة؛ ألّنه سلللواء اعرف 
بجهله أو أمسلللك عن إبداء الرأي مل خيف شللليئا، 
وعليللله فإّن مثل هلللذا اجلاهل ليس كافلللرًا وإن مل 

مؤمنا. يكن 
  وأما اجلاهلللل الذي مل خيلللف جهله ملا كان 
كافرًا، فلللإن أخفلللى اجلاهل جهله فقلللد اجتمع 
فيللله اجلهل والكفلللر، وعليه فإّن اجلاهلللل الكافر 

فيلللام ال يعرف. يبلللدي رأيه  هو من 
  فمنكلللري وجلللود اهلل عّز وجلللّل حّتى لو 
افرضنلللا جداًل أهّنلللم أتوا بأدّللللة صحيحة فإهّنم 
ما برهنلللوا يف النهاية إاّل علللىل يشء واحد، هو أنَّ 
اإلنسلللان ال جيد سلللبياًل ملعرفة ما وراء املادة، أي: 
ليس يف مقلللدوره أن يفهم ملللا إذا كان هناك يشء 

آخلللر وراء الطبيعلللة املحسوسلللة أم ال،  ولو أهّنم 
اعرفلللوا بجهلهلللم مل يكونوا كّفلللارًا، ولكّنهم ال 
فحسلللب،  بجهلهم  االعراف  علللدم  عند  يقفون 
بلللل يتجاوزونللله إىل قطلللاف ثمرة اجلهلللل، مّما 
يعتربونللله يف نظرهم علللىل أّن ذلك هلللو العلم، 
فيّتخذون من جهلهم أساسلللا لنظرّيتهم بالنسلللبة 
للمسلللائل امليتافيزيقية، فإذا برأهيلللم أّنه ال وجود 
للللشء أصلللاًل إاّل للطبيعلللة املحسوسلللة، وهنا 
جهله  اإلنسلللان  فيخفي  والكفر،  اجلهلللل  يتواءم 

مزعوم. بعلم 
: هلللل التحقيق يف    وهنلللا سلللؤال رضوريٌّ
أّي ملللورد حيّتلللم الوصول باللللرورة إىل الواقع 

احلق؟  ومعرفلللة 
  واجللللواب: إنَّ للمعرفة موانلللع ورشوًطا، 
الباحلللث أو املحّقق قلللد أزال موانعها  أّن  فللللو 
وحّقق رشوطهلللا لتوّصل باللللرورة إىل النتيجة 

املنشلللودة، وال كان جاهلللاًل وال كان كافرًا.
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صفحات مهدوية

كثلللر يف اآلونلللة األخلللرية احلديلللث علللن 
حتديلللد وقلللت أو زملللن أو تعيلللني الوقلللت 
اللللذي سللليظهر فيللله اإلملللام )(، وهلللذا 
يلللدل علللىل تلّهلللف املؤمنلللني إىل رسعلللة حتقلللق 
البشلللارة النبويلللة التلللي سلللتقلب صفحلللات 
التاريلللخ وتغلللري مسلللار البرشيلللة ملللن الظللللم 
واجللللور إىل العلللدل والقسلللط، وهلللذا ناشلللئ 
إملللا بسلللبب حّبهلللم الشلللديد لبقيلللة اهلل Q، أو 

جلهلهلللم بحقائلللق األملللور.
  أملللا أئملللة أهلللل البيلللت )K( رغلللم كثلللرة 
ملللا حتّدثلللوا وأخلللربوا بللله علللن اإلملللام املهلللدي 
)Q( ومميلللزات علللرصه وعالملللات ظهلللوره، 

إال أهنلللم رفضلللوا الترصيلللح علللن توقيلللت 
يلللوم الظهلللور، ال بلللل بالعكلللس هنلللوا علللن 
التوقيلللت، وأمرونلللا بتكذيلللب كل ملللن خيلللرب 
بوقلللت الظهلللور؛ ألن ذللللك رس ملللن أرسار 
اهلل، قلللد أخفلللاه جللللَّ وعلللال - حلكملللٍة علللن 

النلللاس.
  ومثلللل احلديلللث علللن توقيلللت الظهلللور 
احلديلللث علللن شلللخصيات علللرص الظهلللور 
ونقصلللد هبلللا الشلللخصيات القريبلللة ملللن 

الظهلللور والشلللخصيات املقارنلللة للظهلللور، 
فلللإن النلللاس لكثلللرة ملللا دار عليهلللم ملللن 
ظللللم وجلللور احللللكام صلللاروا يفلللرون 
الشلللخصيات التلللي فيهلللا بعلللض الصفلللات 
املشلللركة ملللع شلللخصيات الظهلللور بلللام ورد 

منهلللا يف الروايلللات الرشيفلللة.
  والواقلللع ال يسلللاعد تللللك التصلللورات 
والتفسلللريات؛ ألن اهلل جللللَّ وعلللال قلللد أخفلللى 
ذللللك - حلكملللٍة علللن النلللاس، ملللع أنللله ورد 
علللن النبلللي األكلللرم وأهلللله )K( روايلللات 
تذكلللر ظهلللور شلللخصيات قبلللل ظهلللور 
اإلملللام )Q( وأعطيلللت صفلللات وعالملللات 
خاصلللة، وملللن هلللذه الشلللخصيات هلللو 

الشللليصباين. 
  وهلللو قائلللد إلحلللدى احللللركات العسلللكرية 
 ،)Q( التلللي ختلللرج قبيلللل ظهلللور اإلملللام
والشللليصباين ملللن أسلللامء الشللليطان، والظاهلللر 
هلللو رجلللل ال خيتللللف علللن السلللفياين يف 
عقيدتللله وتوجهاتللله السياسلللية، إاّل أنللله أحلللد 
السلللفياين  فيقاتلللله  للسلللفياين،  املنافسلللني 

وينهلللزم أملللام قلللوة السلللفياين اهلائللللة. 
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  روى جابلللر بلللن يزيلللد اجلعفلللي، قلللال: 
سلللألت أبلللا جعفلللر )Q( علللن السلللفياين، 
لللُرَج  لللفياين َحتَّلللی خَيْ فقلللال: )َأّنلللى َلُكلللْم بِالسُّ
لللُرُج ِملللْن َأْرِض ُكوفلللان،  لللْيصباين، خَيْ َقْبَللللُه الشَّ
َيْنَبلللُع َكلللام َيْنَبلللُع امللللاُء، َفَيقُتلللُل َوْفَدُكلللم، 
لللفياين َوُخلللروَج  ُعلللوا َبعلللَد ذللللَك السُّ َفَتَوقَّ

القائِلللم Q( كتلللاب الغيبلللة، النعلللامين: ج1، ص302.       
  وبمالحظلللة ملللا يشلللري إليللله سلللياق 
الروايلللة فلللإن توجهلللات الشللليصباين ال ختتللللف 
علللن السلللفياين، لكلللن بسلللبب التنافلللس بلللداع 
دنيلللوي علللىل السللللطة حصللللت املعركلللة 

بينهلللام.
  وقلللد اسلللتخلص بعلللض العللللامء علللدة 
نقلللاط علللن شلللخصيتة الشللليصباين ملللن هلللذه 

الروايلللة:
  منهلللا، وصفللله بالشللليصباين نسلللبة إىل 
الشللليصبان وهلللو وصلللف يعلللرب بللله األئملللة 
)K( علللن الطواغيلللت واألرشار، كلللام قلنلللا 

ألنللله باألصلللل اسلللم للشللليطان، كلللام يف رشح 
القاملللوس.

  ومنهلللا، أنللله خيلللرج قبلللل السلللفياين، 

ويظهلللر أنللله ال يكلللون بينللله وبينللله ملللدة 
طويللللة، أو يكلللون السلللفياين بعلللده مبلللارشة، 
بدليلللل قولللله )Q(: )فتوقعلللوا بعلللد ذللللك 

السلللفياين(.
  ومنهلللا، أنللله خيلللرج يف العلللراق اللللذي 
هلللو أرض كوفلللان، وحيتملللل أن يكلللون يف 
مدينلللة الكوفلللة، ويكلللون خروجللله أي ثورتللله 
أو حكمللله فجلللأة بنحلللو غلللري متوقلللع )ينبلللع 
كلللام ينبلللع امللللاء( وأنللله يكلللون طاغيلللة سلللفاكًا 

يقتلللل املؤمنلللني.
والظاهلللر أن معنلللى )يقتلللل وفدكلللم( أي 
وجهلللاء املؤمنلللني اللللذي يتقدملللون الوفلللد 
علللادة حيلللث يقلللال وفلللد القبيللللة ووفلللد 

املدينلللة بمعنلللى وجهائهلللا ورهطهلللا.
  وحيتملللل أن ينطبلللق علللىل الكثلللري ملللن 
الظامللللني املسلللتجمعني للصفلللات املذكلللورة.
  ومنهلللا: كونللله ينبلللع كلللام ينبلللع امللللاء إشلللارة 
إىل مفاجلللأة ظهلللوره وفوريتللله دون أملللر سلللابق 
فضلللاًل علللن تسلللارع جريلللان امللللاء، وهكلللذا 
هلللو الشللليصباين يفاجلللئ النلللاس بظهلللوره 

ورسعلللة حتركللله كذللللك.
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 أسئلة عقائدية

   يتوهم البعض أن التكاليف التي فرضها اهلل تعاىل عىل عباده من صالة وصيام وحج وغريها فيها 
مشّقة، وهي فوق طاقة اإلنسان وقدرته، فهل حّقًا أن اهلل كّلف اإلنسان فوق طاقته؟                   

   واجلواب: أّن كّل ما صدر عنه تعاىل من أحكام وتكاليف يقع ضمن دائرة القدرة البرشية، ألّن 
ع احلكيم العادل، وهذا من لطف اهلل تعاىل  التكليف بام ال يطاق قبيح عقاًل، وهو ال يصدر عن املرشِّ

عىل عبادة.
نفي التكليف بام ال يطاق:

  ورد يف القرآن الكريم مجلة من اآليات الدالة بوضوح عىل أّن اهلل تعاىل ال يكلِّف العباد إاّل قدر 
وسعهم وطاقتهم، منها قوله تعاىل: 

ُف اهلُل َنْفسًا إاِّل ُوْسَعها(  البقرة:286 )ال ُيَكلِّ  -

يِن ِمْن َحَرج( احلج: 78 )َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ  -

185 : ) )ُيِريُد اهلُل بُِكُم اْلُيْسَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَ  -

:)K(أحاديث أئمة أهل البيت  
  ورد يف أحاديث أئمة أهل البيت)K( العديد من النصوص الدالة بوضوح أّن اهلل تعاىل ال يكّلف 

العباد إاّل قدر وسعهم وطاقتهم، منها:
َف اهلُل الِعَباَد إاِّل َما ُيِطُيقوَن(املحاسن،الربقي:296    فقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق )Q( أنه قال: )َما َكلَّ
ُيطيقوَن(بحار  ال  ما  الِعباِد  وَتكليُف  لُم  َوالظُّ َوالَعَبُث  اجَلوُر  ِصَفتِِه  ِمن  )َلْيَس   :)Q( عنه  أيضًا  وورد   ،
األنوار،املجليس:ج10،ص171، وعن اإلمام عيلِّ بن موسى الرضا )Q( انه سأله الراوي عن اهلل عّز وجّل هل 
َك بَِظـاّلم لِْلَعبِيِد( عيون  يكّلف عباده ما ال يطيقون؟ فقال)Q(: كيف يفعل ذلك وهو يقول: )َوما َربُّ

أخبار الرضا، الصدوق:ج2،ص113 .

التَّْكليُف بَِما اَل ُيَطاُق
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  من الكتب املهمة التي ينبغي عىل املؤمن أن يطلع عليها أو يدرسها هي كتب ربط الدين بالعلم، إضافة 
والدراسات  املطالعات  تلك  واملهمة؛ ألن  الرورية  املطالعات  والفكرية وغريها من  العقدية  الكتب  إىل 
والبحوث تساعد املؤمنني - بل لدى الباحث بشكل عام - عىل إيضاح الرؤية اآلفاقية واألنفسية بشكل 
وبصفاته  تعاىل  باهلل  اإلنسان  اعتقاد  يف  قوية  دعامة  واالطالعات  الدراسات  تلك  ستكون  وبالتايل  جيل، 

وأفعاله، ولكيال هتجم عليه اللوابس أو الشبهات، فيغدو حرياَن يف أموره بال بصرية وال علم.
التي تسلط الضوء عىل عالقة اإليامن  الكتب  الكريم- هو أحد  القارئ  العدد -عزيزنا    كتابنا يف هذا 
بالعلم، وكيف أن اإليامن يدعو للعلم، وأن العلم يدعو لإليامن، وأن العالقة بينهام هي عالقة املالزمة التي 
ال تنفك أبدًا، عىل عكس ما يصوره بعض املنتسبني للعلم من أن اإليامن هو مقولة افراضية ال ترتبط بالعلم 
وال بمعطياته، وليس ما وراء عامل املادة والطبيعة عامل آخر، منكرين بذلك بدهية اإليامن باهلل تعاىل، ألن كل 

يشء يدل عىل أنه واحد.
احلقيقة  والفلسفة، وقضية  العلم  املهمة كقضية حدود  القضايا  الكتاب عىل بعض  تسليط  إىل    إضافة 
اآلراء  بعض  ومناقشة  املعاد،  وقضية  الدين،  وحقيقة  والواقعية،  املثالية  وقضية  باملطلق،  واإليامن  العلمية 

راس وغريه.
  إذًا فالكتاب شيق ونافع ومفيد، يمكنكم احلصول عليه بالنسخة اإللكرونية )BDF( من موقع شبكة 

الفكر للكتب اإللكرونية.

  اسم الكتاب: تعاون الدين والعلم.
       اسم املؤلف: الشيخ حممد تقي جعفري.

       عدد الصفحات: 281 صفحة.
       الطبعة: الثانية )1435( هـ.
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ِكَتاُب اهلِل َوِعْتَرتي
  ورد حديث الثقلني بلفظني )كتاب اهلل وعريت أو سنتي( فأي الصيغتني أقوى سندًا يف مصادرنا 

ل نحن العامة ل؟ 
جواُبنا: إن الوارد الصحيح والذي هو من أصح الطرق التي عندكم هو )وعريت(، وهذا احلديث 
مشهور ومتعدد املصادر بكتب أهل السنة واجلامعة، رواه أكثر من )200( عاملًا عن أكثر من )30( 
صحابيًا وصحابية، حتى وصل إىل درجة التواتر الذي ال جمال للطعن والنقاش فيه، وإليك بعض 

هذه املصادر: 
  صحيح مسلم جاء فيه ما نصه: عن زيد بن أرقم قال: )... ثم قال: َقاَم فِينَا َرُسوُل الِل َصىلَّ 
َة َوامْلَِدينَِة -َفَحِمَد الَه. َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذّكر،  َم َيْوًما َخطِيًبا باَِمٍء ُيْدَعى ُخّا -َبنْيَ َمكَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
فِيُكْم  َتاِرٌك  َوَأَنا  َفُأِجيُب،  َيْأيِتَ َرُسوُل َريبِّ  َأْن  َبرَشٌ ُيوِشُك  َأَنا  اَم  َفإِنَّ النَّاُس  َا  َأهيُّ َأاَل  َبْعُد،  ا  َقاَل: )َأمَّ ُثمَّ 
هُلاَُم ِكَتاُب اهللِ، فِيِه اهلَُدى َوالنُّوُر، َفُخذوا بَِكتاِب اهللِ واْسَتْمِسُكوا بِِه(. َفَحّث َعىَل ِكَتاِب اهللِ  ، َوَأوَّ ثِْقَلنْيِ
ركم اهللَ يِف َأْهِل َبْيتِي َثاَلًثا...( صحيح  ركم اهللَ يِف َأْهِل َبْيتِي، أذكِّ ب فِيِه، ُثمَّ َقاَل: )َوَأْهُل َبْيتِي، أَذكِّ َوَرغَّ

مسلم: ج7، ص123، ح2408. 
 سنن الرمذي عن زيد أيضًا قال: قال رسول اهلل )O(: إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن 
تضلوا بعدي، أحدمها أعظم من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود من السامء اىل االرض وعريت أهل 

بيتي ولن يفرقا حتى يردا عيّل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام(. سنن الرمذي: ج5، ص329.
وورد يف مسند أمحد يف مواضع كثرية: ج3: ص14 ل 17، وكذلك يف ج4: ص267 ل 271 وكذا 

يف: ج5: 182 ل ج5: 189.
ج3،  للحاكم:  الصحيحني  عىل  املستدرك  ويف   ،432 ج2،  الدارمي:  سنن  يف  أيضًا  وورد    
ص110، ويف ج3 ص148، وورد أيضا يف السنن الكربى للبيهقي: ج2، ص148 ل ج7، ص20، 
ويف جممع الزوائد: ج9، ص162، وقال واسناده جيد، ويف املصنف البن أيب شيبة: ج7، ص418، 

وغريهم كثري.
  أما حديث كتاب اهلل وسنتي فقد رواه مالك يف املوطأ عن ابن عباس واحلاكم يف املستدرك عن 

أيب هريرة، وكال سنديه ال تقوم هبام حجة كام رصح بذلك املحدث السلفي األلباين!!
   فلامذا تتمسكون باحلديث الضعيف وتذرون اجليد؟!

 تساؤٌل من مخالف

مجلـة شهريـة تعـنى بالثقافـة العقائديـــة
العدد )47( لشهر جمادى اآلخرة عام 1441هـ
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20 جمادى األخرة/ سنة 8 ق.هـ
 )P( ذكرى والدة السيدة فاطمة الزهراء




