
مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )58( لشهر جمادى األولى عام 1442هـ

11

العدد )58( لشهــر مجادى األوىل عام 1442هـجملة شهرية ُتعنى بالثقافة العقائدية    |

ِلْيُل َعَلى ُوُجوِد اإِلَماِم احُلّجة َما الدَّ

اِئَفُة األَرثوُدْكْسيَّة الطَّ

 وَهْدُم الَكْعَبِة اإِلَمـاُم امَلْهـِديُّ



َفاِطَمُة َخْيُ َأْهِل اأَلْرِض ُعْنُصَرًا

ِشْيِد ُمَناَظَرُة ِهَشاِم بِن الَحَكِم في َمْجلِس الرَّ

ِفْيَنِة َحِدْيُث السَّ

ُشْبَهُة ُمَشاَرَكِة اإِلَماِم الُحسيِن في غزوة القسطنطينية

ِإنَّ في َذَلك ِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى

اقـــــرأ يف هـــــــذا العـــــــــدد 

10

13 -12

9 - 8

جملة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

رئيس التحرير
الشيخ  هاني الكناني

التدقيق
شعبة التبليغ

التصميم واإلخراج الفين
حسن الموسوي

هيئة التحرير
السيد يوسف الموسوي

الشيخ محمد رضا الدجيلي
الشيخ مهند الخاقاني
الشيخ  رعد العبادي
الشيخ عصام السعيدي

5 - 4

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186



افتتاحية العددَفاِطَمُة َخْيُ َأْهِل اأَلْرِض ُعْنُصَرًا

مل يكن ذلك الوجود املبارك للزهراء بالوجود العادي والطبيعي بأصل تكوينه وتشّكله بعد 
أيضًا  يكن  ومل  أنسية،  حوراء  وصدق  بحّق  فكانت  ونعيمها،  اجلنة  ثامر  من  األول  التكوين  انعقد  أن 
بالوجود الطبيعي بصفاته وسامته بعد أن أفاض اهلل تعاىل عليها عايل أخالقه وآدابه كام أفاضها اهلل جل 
وعال عىل أبيها وبعلها من قبل، فوجودها وجود قديس نوراين، خري أهل األرض عنرصًا، وأعالهم 
النساء  هلا سائر  ترَق  مل  بكامالت  انفردت  ومنزاًل،  مقامًا   - السالم(  وآله  )عليهام  نبّينا ووصّيه  بعد   -
والرجال من األولني واآلخرين، وحظيت بمقامات دنيوية وأخروية يغبطها هبا األولون واآلخرون، 
وترتبع عىل منزلة رفيعة يف اآلخرة يطأطأ هلا اخلالئق أمجعون، وهلا مقام الشفاعة غدًا يطمع فيها أهل 
بنت  فاطمة  متّر  حّتى  أبصاركم  غّضوا  اخلالئق،  معرش  )يا  املنادي:  ينادي  عندما  واملذنبون،  الكبائر 
بعدها،  أحد  إىل  يبعث  وال  قبلها،  أحد  إىل  يبعث  مل  هلا  ملكًا  )عزوجل(  اهلل  يبعث  ثم   ...  ،حمّمد
أتّم عيّل  قد  السالم،  السالم، ومنه  فتقول: هو  السالم، ويقول: سليني،  يقرأ عليك  إن ربك  فيقول: 
وّدهم  وَمْن  وذريتي  ولدي  أسأله  خلقه،  سائر  عىل  وفّضلني  جّنته،  وأباحني  كرامته،  وهّنأين  نعمته، 
، ...فيوحي اهلل إىل ذلك امللك من غري أن يزول من مكانه: َأخربها، َأين قد شّفعتها  بعدي، وحفظهم يفَّ
وهذا  ص154(،  الطربي:  اإلمامة،  )دالئل  بعدها(  وحفظهم  فيها،  وّدهم  وَمْن  وذّريتِها  ولِدها  يف 
املقامات هي حصانة إهلية للّزهراء، من أن ُيتعّدى عليها بسوء أو يناهلا أحد بكلمة أو موقف، لكن 
ما صدر من هذه األمة -ماضيًا وحارضًا- هو التغافل عن قيمة الزهراء العظيمة، بل السعي يف 
جتهيل األمة اإلسالمية هبذه الّطاهرة املطّهرة، والّصّديقة الّنجيبة، من خالل عدم كشف فضلها ومقامها 
بفضلها  يتكلم  الذي  بل  القوم!  ومنابر  واملحارضات  الكتب  يف  احلنيف  الدين  هذا  التباع  ودرجتها 

ومنزلتها حيسب شيعيًا رافضيًا!
َ َراِفِض َقاَلِن َأينِّ ٍد            َفْلَيْشَهِد الثَّ مَّ إِْن َكاَن َرْفًضا ُحبُّ آِل حُمَ
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مجيع  عند   النبي عن  السفينة  حديث  ورد 
بيتي  أهل  »مثل   :قوله وهو  اإلسالمية  الفرق 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختّلف عنها 

هلك«.
وهو هبذا اللفظ نقلناه عن عيون أخبار الرضا، 
من   - ذكره  كام   ،30 ص   ،2 ج  الصدوق:  للشيخ 
واألمايل   ،457 ص  قيس  بن  سليم  كتاب   - طرقنا 
 - األئمة  وخصائص   ،341 ص  الصدوق  للشيخ 
الرشيف الريض - ص 77، واألمايل للشيخ الطويس 
-البن   طالب أيب  بن  عيل  ومناقب   ،60 ص   -
املغازيل - ص 323، وغريهم، فهو من هذه الطرق 

ال غبار عليه.
جممع  اهليثمي  رواه  فقد  غرينا  طرق  من  وأما 
املعجم  يف  والطرباين  ص168،   ،9 ج  الزوائد:  يف 
يف  النيسابوري  واحلاكم  ص85،   ،6 ج  األوسط: 
وقال:  ص486،  ج2،  الصحيحني:  عىل  املستدرك 

حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.
الصواعق  يف  اهليثمي  حجر  بن  أمحد  وقال 

عديدة  طرق  من  )وجاء  ص445:  ج2،  املحرقة: 
فيكم كمثل  بيتي  أهل  مثل  إنام  بعضًا:  بعضها  يقوي 
ومن  مسـلم:  رواية  ويف  نجا،  ركبها  من  نوح  سفينة 
ختلف عنها غرق؟! ويف رواية هلك( كام رواها أمحد 
ص   ،2 ج  الصحابة«  »فضائل  كتابه  يف  حنبل  بن 

785، وغريهم.
الرسول  عن  سمعه  مّمن  احلديث  رواة  أما 
أيب  بن  عيل  اإلمام  احلسن،  أبو  هم:   األكرم
طالب أبو سعيد اخلدري، سعد بن مالك، وأبو 
أنس  محزة،  وأبو  جنادة،  بن  جندب  الغفاري،  ذر 
وأبو  الليثي،  وائلة  بن  عامر  طفيل،  وأبو  مالك،  بن 
العباس، عبد اهلل بن العّباس، وأبو بكر، عبد اهلل بن 

الزبري، وأبو مسلم، سلمة بن األكوع.
وقد رواه من التابعني ما يقارب 121 تابعيًا.

ومصنفات  كتب  يف  ورد  السفينة  حديث  إذًا 
ورد  أنه  كام  مذاهبهم،  بمختلف  عامة  املسلمني 
ناقل  هبا  صاغه  التي  الصيغة  حسب  عديدة،  بألفاظ 
الراوي  أو   األكرم الرسول  من  مبارشة  احلديث 

دروس في العقيدة

ِفْيَنِة  َحِدْيُث السَّ
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عنه مبارشة، فقد يلحظ املتتبع االختالَف والزيادة أو 
النقصان حسب اختالف املصادر، إال أن مجيع النقول 
تشرتك يف مقدار معني، أو قل قدر متيقن من املعنى، 
وهو تشبيه أهل البيت بسفينة نوح يف نجاة 
املتمسك هبم من اخلرسان، وهالك من تركهم وعدل 
ِفيَنِة  السَّ َوَأْصَحاَب  َفَأْنَجْيَناُه  تعاىل:  قال  عنهم، 

َوَجَعْلَناَها آَيًة لِْلَعامَلنَِي العنكبوت: 15.
وهم  سفينته،  وأصحاب  نوحًا  فأنجينا  أي: 
أمره،  أطاعوا  الذين  من  سفينته  يف  محلهم  الذين 

والقصة معروفة مشهورة.
دالالت احلديث:

السفينة  والبالغية حلديث  اللغوية  الصيغة  تدل 
 ،عىل أكثر من داللة تتعلق بعقيدتنا بأهل البيت
إدراك  نستطيع  الدالالت  تلك  خالل  من  أنه  حيث 

أمهية هذا احلديث لألّمة اإلسالمية:
أواًل: يدل هذا احلديث عصمة األئمة وهي 
معصومني  يكونوا  مل  لو  ألهنم  ذلك  األهم،  الداللة 
فال يكون التخّلف عنهم حال خطئهم ال يعّد هالًكا، 

يف  واهلالك  اتباعهم،  يف  الّنجاة  بأّن  جزم   والنبي
التخّلف عنهم، فدّل ذلك عىل أهّنم ال خيطئون، وإذا 

كانوا كذلك فهم إًذا معصومون.
التمّسك واتباع أهل بيت  ثانيًا: وجوب ولزوم 
الرسول من بعده، وهذا الوجوب وإن مل يذكر 
ُيعلم من حال املشبه به، حيث  أنه  بصيغة األمر، إال 
بركوب  مأمورين  كانوا   نوح زمن  يف  األمة  أن 
فأحد  عنها،  يتخّلف  ملن  واهلالك  والوعيد  السفينة، 
املسلمون، حيث شبههم احلديث  التشبيه هم  أركان 

بقوم نوح من جهة األمر بالطاعة واإلتباع. 
ال   البيت أهل  اّتباع  يرتك  الذي  إن  ثالثًا: 
حيصل عىل يشء آخر يمنحه األمان ويعوضه معطيات 
الطاعة هلم، من النعيم والقرب من الباري عز وجل.
اتباع  يف  اإلهلي  األمَر  العبُد  خالف  إذا  رابعًا: 
ومصريه  العذاب،  يستحق  فإنه   البيت أهل 
اخلرسان، وال تغنيه أنواع القرابات واألرحام، كام يف 
ابن نوح الذي مل تنّجه البنّوة من مغّبة خمالفته أبيه 

.النبي
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الطوائف  من  الثالثة  الطائفة  األرثوذكسية  تعّد 
والربتستانتية،  الكاثوليكية  الطائفة  بعد  املسيحية 
من  مؤلفة  يونانية  كلمة  األرثوذكسية:  ومعنى 
مقطعني، األول منها )أرثوذ(، وتعني )الصواب، أو 
وتعني  )دوكسا(  منها  والثاين  أوالقويم(،  الصحيح، 
)الرأي أواالعتقاد(، وُتستخدم بصفة عامة لإلشارة 
العقيدة  امُلّتفق عليها، والسيام  إىل االلتزام باألعراف 

الدينية.
)http://dictionary.reference.com/browse/orthodox:ينظر(

بداية االنفصال:
إىل  متاميزة  املسيحية  كانت  )451م(،  عام  قبل 
جتاه  منهام  كّل  نظرة  ختتلف  وغربية،  رشقية  كنيستني 
والثالوث  باملسيح  املتعلقة  العقدية  املسائل  بعض 
كبري  حدث  وقع  عام)451م(  يف  ولكن  وغريها، 
تسبب يف انفصال واستقالل كّل كنيسة عن األخرى 

وإىل األبد، إّنه انعقاد جممع )خلقدونية املسكوين(.
عن  عبارة  هو  عام  بشكل  املسكوين:  املجمع 
مؤمتر من الشخصيات الكنسية واخلرباء الالهوتيني، 
يعقد ملناقشة وتسوية األمور اخلاصة بعقيدة الكنيسة 
جيري  التي  الشخصيات  هذه  وتقوم  وممارستها، 
وهو  بالتصويت،  العامل  أنحاء  مجيع  من  إحضارها 
ما  عىل  املسيحية  الكنائس  كامل  موافقة  يعني  ما 
السبعة  املسكونية  املجايل  عقد  وجرى  إقراره،  تم 

مذاهب وأديان

الرشقية  الفروع  من  كّل  ِقبل  من  هبا  املعرتف  األوىل 
والغربية للمسيحية اخللقدونية، بدعوات من أباطرة 
اإلمرباطورية الرومانية املسيحية، الذين فرضوا أيضًا 
كنيسة  عرب  املجالس  تلك  داخل  القرارات  بعض 

الدولة لإلمرباطورية الرومانية.
جممع خلقدونية: هو جملس الكنيسة الذي عقد 
من  األول  إىل  األول(  )ترشين  أكتوبر  من  الثامن  يف 
وهي  خلقدون،  يف  451م،  الثاين(  )ترشين  نوفمرب 
مضيق  عىل  الوسطى  آسيا  يف  قديمة  إغريقية  مدينة 
البوسفور، وهي منطقة كاديكوي يف مدينة إسطنبول 

حاليًا.
من  املسكوين  الرابع  املجلس  هو  املجمع  هذا 
األرثوذكسية  والكنيسة  الكاثوليكية،  الكنيسة  قبل 

اِئَفُة اأَلرثوذكسية الطَّ
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إنجاز  أهم  وكان  الربوتستانت،  ومعظم  الرشقية، 
التعريف  هذا  اخللقدوين(،  )التعريف  إصدار  هو  له 
معًا  تأتيان  طبيعتني  يف  به  )معرتف  املسيح  إّن  يقول 
أحكام  وكانت  واحد(،  وأقنوم  واحد،  شخص  يف 
هذا املجلس وتعريفاته بشأن اإلهلية نقطة حتّول هامة 
من  أقلية  وهناك  العلمية،  املسيحية  املناقشات  يف 

املسيحيني ال يتفقون مع تعاليم هذا املجلس.
إّن التعريف الرسمي )طبيعتني( يف املسيح كان 
الوقت،  ذلك  يف  املجلس  منتقدي  قبل  من  مفهومًا 
اليوم، إىل  العديد من املؤرخني والالهوتيني  ويفهمه 
جانب املسيحيني الغربيني واألنطاكيني وغريهم ممن 
املسيح  أّن  الذين يؤمنون  الطبيعتني  يعتقد يف هذه  ال 

واحد.
الكبري  االنشقاق  التعريفات، حدث  نتيجة هلذه 
كنائس  وجتّمعت  والغربية،  الرشقية  الكنيستني  بني 
وعرفت  اإلسكندرية،  كنيسة  قيادة  حتت  الرشق 
بالكنائس األرثوذكسية، فيام توّحدت كنائس الغرب 
حاليًا(  )الفاتيكان  الرومانية  الكنيسة  قيادة  حتت 
وسّميت بالكنائس الكاثوليكية، ويف القرن الـ )11( 
انفصلت أيضًا كنائس كّل من القسطنطينية والكنيسة 
أيضًا  هي  وأصبحت  الالتينية،  والكنائس  اليونانية 

ضمن الكنائس األرثوذكسية.
وطبيعة  خلقدون  جممع  يف  حدث  ما  لتوضيح 
اخلالف الذي نشب، علينا معرفة مصطلحني هامني:

الذات  وخيّص  يتعّلق  ما  كّل  وهو  الالهوت: 
اإلهلية، أي: كّل ما يرتبط باإلله.

الناسوت: وهي تعني كّل ما خيّص اإلنسان.
وفكرة إيامن املسيحيني بالهوت املسيح وناسوته 

وأّن  كامل،  وإنسان  كامل  إله  هو  املسيح  أّن  تعني: 
الهوته ال يفارق ناسوته حلظة واحدة.

الكنائس الرشقية رفضت اصطالح )طبيعتني(، 
لفظ  عندهم  يوازي  كان  الذي  املصطلح  وهو 
املسيح  وصف  الكنائس  هذه  وفّضلت  )شخصني(، 

بعبارة أخرى هي )طبيعة واحدة(.
التكوين والسلطة:

الكنيسة األرثوذكسية ال تعرتف إاّل برشعية املجامع 
وقسطنطينية،  )نيقية،  األوىل  الثالثة  املسكونية 
وأفسس(، وتتشكل األرثوذكسية الرشقية من جمموعة 
من الكنائس املستقلة، وهي دائمة التنسيق فيام بينها، 
القبطية واإلثيوبية  الكنائس  الكنيسة من  تتكون هذا 
الكنيسة  وتعترب  واإلريرتية،  والرسيانية  واألرمنية 
اإلثيوبية أكرب الكنائس األرثوذكسية املرشقية، وتأيت 
الرشقية،  املسيحية  الكنائس  ألكرب  الثانية  املرتبة  يف 
أكرب  األرثوذكسية  الروسية  الكنيسة  تعترب  حني  يف 
تلك  مقدمة  يف  وتأيت  الرشقية،  املسيحية  الكنائس 
والتي  األرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  الكنائس 
اخلطوط  حتديد  يف  األبرز  الدور  رجاهلا  لعب 
العريضة لعقيدة هذه الكنائس، وتعّد كنيسة األقباط 
القبطية  الكنائس  أهم  مرص،  ومقّرها  األرثوذكس 
األرثوذكسية  الربيطانية  الكنيسة  من  كّل  هلا  ويتبع 
من  كنيسة  ولكّل  األرثوذكسية،  الفرنسية  والكنيسة 
يف  تتمثل  والتي  هبا،  اخلاّصة  رئاستها  الكنائس  هذه 
األساقفة.  جانب  إىل  األساقفة  رئيس  أو  البطريرك 

)ينظر: الكنيسة األرثوذكسية، ويكيبيديا(.



مجـلـــــة شهــريـة تعـنى بالثقـــــــــافـة العقـــائديـــة
العدد )58( لشهر جمادى األولى عام 1442هـ

8

)مناظرات في اإلمامة، الشيخ عبد الله الحسن: ص140(
قـــال هـــارون الرشـــيد لجعفـــر بـــن يحيـــى 
البرمكـــي: إنـــي أحـــّب أن أســـمع كالم المتكلميـــن 
ـــم  ـــج بعضه ـــي؛ فيحت ـــون بمكان ـــث ال يعلم ـــن حي م
ـــن  ـــر المتكّلمي ـــر جعف ـــدون، فأم ـــا يري ـــض بم ـــى بع عل
فُأحضـــروا فـــي داره، وصـــار هـــارون فـــي مجلـــس 
متـــواٍر عنهـــم، وغـــّص المجلـــس بأهلـــه ينتظـــرون 
ـــه  ـــام وعلي ـــم هش ـــل عليه ـــم، فدخ ـــن الحك ـــام ب هش
قميـــص إلـــى الركبـــة، وســـراويل إلـــى نصـــف 
ـــرا  ـــّص جعف ـــم يخ ـــع ول ـــى الجمي ـــّلم عل ـــاق، فس الس

بشـــيء.
فقـــال لـــه رجـــل مـــن القـــوم: لـــَم فّضلـــت 
ـــِن  ـــَي اْثَنْي ـــول: َثانِ ـــه يق ـــر، والل ـــي بك ـــى أب ـــًا عل علي
إِْذ ُهَمـــا ِفـــي اْلَغـــاِر إِْذ َيُقـــوُل لَِصاِحبِـــِه اَل َتْحـــَزْن إِنَّ 

اللـــَه َمَعَنـــا. )ســـورة التوبـــة: آيـــة 40(.
ـــه  ـــن حزن ـــي ع ـــل: فأخبرن ـــام للرج ـــال هش فق
ـــا؟  ـــر رض ـــا أم غي ـــه رض ـــت، أكان لل ـــك الوق ـــي ذل ف

ـــل! ـــكت الرج فس
ـــا  ـــه رض ـــه كان لل ـــت أن ـــام: إن زعم ـــال هش فق

ــزن(؟  ــال: )ال تحـ ــه فقـ ــوُل اللـ ــاه رسـ ــَم نهـ فلـ
ـــه  ـــت أن ـــاه؟ وإن زعم ـــه ورض ـــة الل ـــن طاع ـــاه ع َأَنه
ـــيء كان للـــه  ـــه غيـــر رضـــا، فلـــَم تفتخـــر بش كان لل
غيـــر رضـــا؟ وقـــد علمـــت مـــا قـــال اللـــه تبـــارك 
ــِكيَنَتُه  ــُه َسـ ــَزَل اللـ ــمَّ َأْنـ ــال: ُثـ ــن قـ ــى حيـ وتعالـ
ـــة  ـــة: آي ـــورة التوب ـــُمْؤِمنِيَن. )س ـــى اْلـ ـــولِِه َوَعَل ـــى َرُس َعَل

 .)26

ـــة:  ـــت العاّم ـــا وقال ـــم وقلن ـــم قلت ـــع كونك وم
ـــن  ـــي ب ـــى عل ـــر: إل ـــة نف ـــى أربع ـــتاقت إل ـــة اش الجن
ـــار  ـــود، وعم ـــن األس ـــداد ب ـــب، والمق ـــي طال أب
ــر  ــم الكبيـ ــاري. )المعجـ ــي ذر الغفـ ــر، وأبـ ــن ياسـ بـ
للطبرانـــي: ج 6، ص 263(، فـــأرى صاحبنـــا ـ أميـــر 

المؤمنيـــن ـ قـــد دخـــل مـــع هـــؤالء فـــي هـــذه 
ـــر ـ!  ـــو بك ـــم ـ أب ـــا صاحبك ـــف عنه ـــة، وتخّل الفضيل
ـــة. ـــذه الفضيل ـــم به ـــى صاحبك ـــا عل ـــا صاحبن ففّضلن
وقلتـــم وقلنـــا وقالـــت العاّمـــة: إن الذاّبيـــن 
عـــن اإلســـالم أربعـــة نفـــر: علـــي بـــن أبـــي 
ــة  ــو دجانـ ــوام، وأبـ ــن العـ ــر بـ ــب، والزبيـ طالـ
األنصـــاري، وســـلمان الفارســـي، فـــأرى صاحبنـــا 

مناظرات عقائدية

ُمَناَظَرُة ِهَشاِم بِن احَلَكِم
ِشْيِد لِس الرَّ يف َمْ
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ـــف  ـــة وتخل ـــذه الفضيل ـــي ه ـــؤالء ف ـــع ه ـــل م ـــد دخ ق
ـــم  ـــى صاحبك ـــا عل ـــا صاحبن ـــم، ففّضلن ـــا صاحبك عنه

بهـــذه الفضيلـــة.
ــّراء  ــة: إن القـ ــت العامـ ــا وقالـ ــم وقلنـ وقلتـ
أربعـــة نفـــر: علـــي بـــن أبـــي طالـــب، وعبـــد 
اللـــه بـــن مســـعود، وأبـــي بـــن كعـــب، وزيـــد بـــن 
ـــي  ـــؤالء ف ـــع ه ـــل م ـــد دخ ـــا ق ـــأرى صاحبن ـــت، ف ثاب
ـــا  ـــم، ففّضلن ـــا صاحبك ـــف عنه ـــة، وتخّل ـــذه الفضيل ه

صاحبنـــا علـــى صاحبكـــم بهـــذه الفضيلـــة.
ـــن  ـــة: إّن المطّهري ـــت العاّم ـــا وقال ـــم وقلن وقلت
مـــن الّســـماء أربعـــة نفـــر: علـــّي ابـــن أبـــي طالـــب 
ـــا  ـــأرى صاحبن ـــين، ف ـــن والحس ـــة والحس وفاطم
ـــف  ـــة وتخّل ـــذه الفضيل ـــي ه ـــؤالء ف ـــع ه ـــل م ـــد دخ ق
ـــم  ـــى صاحبك ـــا عل ـــا صاحبن ـــم، ففّضلن ـــا صاحبك عنه

ـــة. ـــذه الفضيل به
ــرار  ــة: إن األبـ ــت العاّمـ ــا وقالـ ــم وقلنـ وقلتـ
ـــن  ـــة والحس ـــب وفاطم ـــي طال ـــن أب ـــّي ب ـــة: عل أربع
دخـــل  قـــد  صاحبنـــا  فـــأرى   ،والحســـين
مـــع هـــؤالء فـــي هـــذه الفضيلـــة وتخّلـــف عنهـــا 

ـــذه  ـــم به ـــى صاحبك ـــا عل ـــا صاحبن ـــم، ففّضلن صاحبك
ــة. الفضيلـ

ــت العاّمـــة أيضـــًا: إّن  ــا وقالـ وقلتـــم وقلنـ
 ،ـــب ـــي طال ـــن أب ـــّي ب ـــر: عل ـــة نف ـــهداء أربع الّش
وجعفـــر وحمـــزة وعبيـــدة بـــن الحـــارث بـــن عبـــد 
المطلـــب، فـــأرى صاحبنـــا قـــد دخـــل مـــع هـــؤالء 
ــم،  ــا صاحبكـ ــة، وتخّلـــف عنهـ ــذه الفضيلـ ــي هـ فـ
ـــة. ـــذه الفضيل ـــم به ـــى صاحبك ـــا عل ـــا صاحبن ففّضلن
ــمع  ــا سـ ــيد مـ ــارون الرشـ ــّره هـ ــْم يسـ فلـ
ــر  ــه لجعفـ ــارة منـ ــتر ـ كإشـ ــّرك الّسـ ــه، فحـ وأغاظـ
ـــا  ـــاس ـ عنده ـــراج الّن ـــاش وإخ ـــاء النق ـــي إلنه البرمك
ـــن،  ـــوا مرعوبي ـــروج، فخرج ـــاس بالخ ـــر الّن ـــر جعف أم

وخـــرج هـــارون مـــن مخبـــأه إلـــى المجلـــس.
فقـــال هـــارون الّرشـــيد لحفـــظ مـــاء وجهـــه 
ـــه  ـــام ومعرفت ـــه بهش ـــع علم ـــي م ـــر البرمك ـــام جعف أم
ــه  ــت بقتلـ ــد هممـ ــه لقـ ــو اللـ ــذا فـ ــن هـ ــه: مـ بـ
ـــد: ص 96،  ـــيخ المفي ـــاص للش ـــار. )االختص ـــه بالن وإحراق

ــي: ج 10، ص 297(.  ــوار للمجلسـ ــار األنـ بحـ
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عّدة،  حماوالت  يف  القسطنطينية  غزا  قد  سفيان  أيب  بن  معاوية  أّن  املؤّرخني  من  مجاعة  نّص  لقد 

إحداها يف سنة )51 هـ( بقيادة ابنه يزيد، وفيها اّدعى بعضهم مشاركة أبو أيوب األنصاري واإلمام 

احلسني! ومنهم ابن كثري يف تارخيه، عىل أن اإلمام احلسني كان يفد عىل معاوية بن ايب سفيان 

كثريا بعد وفاة أخيه اإلمام احلسن! فصادف أن وفد عليه سنة )51 هـ(، وتوجه عندها مع اجليش 

إىل القسطنطينية غازيًا حتت لواء يزيد بن معاوية، ووافقه عىل ذلك عيّل بن احلسني بن عساكر يف تارخيه 

)تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص111(.

وبعد التتّبع اتضح أنه مل يّدع أحد من املؤرخني اشرتاك اإلمام احلسني يف تلك الغزوة سوى ابن 

عساكر وابن كثري يف تارخيهام كام ذكرنا، ومل يذكر ابن جرير الطربي يف تارخيه ـ )ج4، ص173( ـ سوى 

غزوة واحدة يف سنة )49 هـ(، والتي نّص فيها عىل اشرتاك ابن عباس وابن عمر، وابن الزبري، وأيب أيوب 

االنصاري، ومل يذكر اشرتاك اإلمام احلسني معهم، وكّل من كتب عن معارك املسلمني يف تلك الفرتة مل 

يتعرضوا الشرتاك اإلمام احلسني يف تلك الغزوة املزعومة، واتفقوا عىل أن أبا أيوب األنصاري قد تّويف 

خالل تلك الغزوة! وأنه دفن يف إسطنبول بناًء عىل وصّيته.

وردًا عىل هذه الشبهة نقول:

اثنتني ومخسني ... وعىل قربه مزار  الّروم سنة  أيوب األنصاري بأرض  أبو  الواقدي قال: )مات  أواًل: أن 

ومسجد، وهم يعّظمونه(. )البداية والنهاية البن كثري: ج8، ص65(، مع العلم أّن الغزوة وقعت يف سنة )51 هـ(، 

وتويّف عىل إثرها أبو أيوب ودفن هناك، وباختالف تاريخ وفاة أيب أيوب نالحظ تناقض كالم ابن كثري كام هو 

واضح.

اإلمام احلسن ال  وإنام وفد عليه  بالشام،  اإلمام احلسني عىل معاوية  لرواية وفود  ِصّحة  وثانيا: )ال 

ألجل الصلة والعطاء كام يذهب لذلك بعض السّذج من املؤرخني، وإنام كان الغرض إبراز الواقع األموي، وإظهار 

مساوئ معاوية، كام أثبتت ذلك مناظراته مع معاوية وبطانته، والتي مل يقصد فيها إال تلك الغاية(. )انظر كتاب حياة 

اإلمام احلسن، الشيخ باقر القريش: ج2، ص234(. 

شبهات وردود

ُشْبَهُة ُمَشاَرَكِة اإِلَماِم احُلسنِي
َت ِلَواِء َيْزيد بِن ُمَعاوية ِة َتْ يف َغْزوِة الِقْسَطْنِطيِنيَّ
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نجومٌ في سماِء العقيدة

أهل  شعراء  أحد  هو  العدد  هذا  يف  شاعرنا 
يف  واملخلصني  عنهم،  واملدافعني   ،البيت
املستهل  أبو  األسدي،  خنيس  ابن  هو  طاعتهم، 
الكويف، أحد أشعر الشعراء يف عرصه، ولد يف عام 

)60( للهجرة، وتويف يف عام )126( هجرية.
:ذوبانه يف حمبة أهل البيت

والكميت شاعر متّثل اإلسالم قواًل وعماًل، وقد ظهرت طاعته يف حمّبة حممد وال حممد وحتّمل يف 
سبيلهم األذى، وقد جعل معظم قصائده يف مدح بني هاشم وذكر مصائب آل الرسول، حّتى سّميت 

قصائده )باهلاشميات(.
أقوال األئمة فيه:

ِة قوَلُه: أتى أبا جعفٍر الباقَر يومًا، فَأذن له لياًل وأنشدُه، َفلاّم بلَغ مَن امليِميَّ
ٍة وَطغاِم فِّ َغوِدَر ِمنُهم            َبنَي َغوغاِء ُامَّ وَقتيٍل بِالطَّ

 ثم قال: يا كميت لو كان عندنا مال ألعطيناك، ولكن لك ما قال رسوُل اهلل ،بكى أبو جعفر
حلسان بن ثابت: »ال ِزلَت ُمَؤيَّدًا بُِروِح الُقُدِس ما َذَببَت َعّنا َأهَل الَبْيِت«. )مروج الذهب: ج 3 ص 242(.

َم  وُروي أّن أبا عبد اهلل الصادق ملا أنشده الكميت أبياتًا رفع يديه وقال: »الّلُهمَّ اغِفر لِلُكَميِت ما َتَقدَّ
َر«. ِمن َذنبِِه وما َتَأخَّ

أثر شعر الكميت يف تثبيت أحقّية مذهب التشّيع:
الكميت هو أّول من احتّج يف شعره عىل املذهب باحلجج القوية الكثرية، حّتى زعم اجلاحظ أنه أّول من 

دّل الشيعة عىل طرق االحتجاج )انظر: أعيان الشيعة، األمني: ج1، ص169(، وقد بان ذلك يف شعره:
َوَمـــايل إاِّل آُل َأمحــــَد ِشيــعٌة          َوَمـايِلَ إاِّل مْشَعُب احلقِّ مشعُب
ُهـْم مِمَّن َأجّل َوَأْرهُب ُهم َأْرَض لنفيس شيعًة          َوَمْن َغرْيُ َوَمْن َغرْيُ

عراء واملؤرخني بحّقه: أقوال الشُّ
مة قال:  عّده املرزباين يف شعراء الشيعة، وقال إنه ابن أخت الفرزدق، وإنه ملا أنشده القصيدة البائية املتقدِّ

أصبَت وأحسنَت، ووددت لو أن هذا الشعر يل!
  وعن ابن عكرمة الضبي: أنه قال لوال شعر الكميت مل يكن للغة ترمجان، وال للبيان لسان.

وقال معاذ بن مسلم اهلراء ملا سئل عن الكميت: قال ذاك أشعر األولني واآلخرين. )انظر: املصدر السابق(

الُكَمْيُت بُن زيٍد اأَلَسِديُّ
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ــه يف  ــة ل ــني يف خطب ــري املؤمن ــال أم ق
فأبتدأهــا  عجيــب صنــع اهلل تعــاىل للكــون 

ــه: بقول
وَبِديــِع  وتِــه  َجرَبُ اْقتِــَداِر  ِمــِن  وَكاَن   ..«
َلَطائِــِف َصْنَعتِــه َأْن َجَعــَل ِمــْن َمــاِء اْلَبْحــِر 
اِكِم اْلـــُمَتَقاِصِف َيَبســًا َجاِمــدًا،  اِخــِر اْلـــُمرَتَ الزَّ
ــاَمَواٍت  ــْبَع َس ــا َس ــًا َفَفَتَقَه ــه َأْطَباق ــَر ِمْن ــمَّ َفَط ُث

َبْعــَد اْرتَِتاِقَهــا َفاْسَتْمَســَكْت بَِأْمــِره وَقاَمــْت 
ــَرُ  ــا اأَلْخ ِمُلَه ــًا حَيْ ــى َأْرض ه وَأْرَس ــدِّ ــىَل َح َع
ُر َقــْد َذلَّ أَلْمــِره  امْلُْثَعْنِجــُر واْلَقْمَقــاُم امْلَُســخَّ
ــح:  ــق صال ــة، حتقي ــج البالغ ــه...«. هن ْيَبتِ ــَن هِلَ وَأْذَع

.329 ص

:توضيح خطبة أمري املؤمنني
ــه(،  وتِ ــَداِر َجرَبُ ــِن اْقتِ ــه: )وَكاَن ِم قول
والســموات  البحــار  هــذه  كانــت  ملّــا  أّنــه 
واجلبــال وغريهــا يف غايــة القــّوة والعظمــة، ملــا 
فيهــا مــن عجائــب الصنــع وبدائــع القــدرة، مــا 
ــه،  ــة رشح ــن كيفّي ــا ع ــول ويعجزه ــر العق يبه
ــه  ــاىل وجربوت ــدار اهلل تع ــبها إىل اقت ــرم نس ال ج
ــه؛  ــف صنعت ــع لطائ ــه وبدي ــه وحكمت وعظمت

ــق. ــم املطل ــه األعظ ــا بأّن تنبيه
ــر، أي:  ــر الزاخ ــريه بالبح ــة تعب وبالغ
قصــده املمتــد جــدًا، واملرتفــع واملرتاكــم أيضــًا 
واملجتمــع بعضــه عــىل بعــض، واملتقاصــف 

ــد. ــف الرع ــوت كقص ــديد الص الش
ــذي  ــكان ال ــو امل ــس: ه ــه باليب وقول
ــاىل:  ــه تع ــه قول ــس، ومن ــم ييب ــا ث ــون رطب يك
ــْم َطِريًقــا يِف اْلَبْحــِر َيَبســًا )ســورة  ْب هَلُ َفــارْضِ
ــق،  ــَر( أي: َخَل ــى )َفَط ــا معن ــة 77(، وأم ــه: آي ط

 :ــه ــر كّل يشء، وقول ــال فاط ــّل وع ــو ج فه
ــة  ــزاء جمتمع ــي أج ــق، وه ــع طب ــًا( مج )َأْطَباق
 :ــه ــد بقول ــك، فيقص ــري ذل ــم أو غ ــن غي م
ــة  ــامًا منفصل ــًا( أي: أجس ــه َأْطَباق ــَر ِمْن ــمَّ َفَط )ُث

مقتطفات من نهج البالغة

َشى ًة لَِْن َيْ ِإنَّ يف َذَلك ِعْبَ
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يف احلقيقــة، متصلــة يف الصــورة، بعضهــا فــوق 
ــْبَع  ــَق َس ــِذي َخَل ــاىل: الَّ ــه تع ــض، كقول بع
َســَمَواٍت ِطَباًقــا )امللــك:3(، والضمــري يف كلمــة 
ــن  ــو أوىل م ــر، وه ــاء البح ــع إىل م ــه( يرج )ِمْن
»َفَفَتَقَهــا   :فيقــول اليبــس،  اىل  رجوعــه 
ــق اهلل  ــا«. أي: خل ــَد اْرتَِتاِقَه ــاَمَواٍت َبْع ــْبَع َس َس
ــت  ــد أن كان ــة بع ــامًا متفرق ــا أجس ــاىل منه تع

ــة. ــة وجمتمع ملتئم
فعــن ابــن عبــاس عــن الّنبــّي: أنــه 
قــال عندمــا ســئل عــن معنــى اآليــة: َأَومَلْ َيــَر 
ْرَض َكاَنَتــا  ــاَمَواِت َواأْلَ ِذيــَن َكَفــُروا َأنَّ السَّ الَّ
ــا )األنبيــاء:30(، فقــال: كانــت  َرْتًقــا َفَفَتْقَنامُهَ
الســاموات رتقــًا ال متطــر، وكانــت األرض رتقــًا 
 .ال تنبــت، ففتــق هــذه باملطــر، وهــذه بالنبات

ــريض: ص36(. ــف ال ــان، الرشي ــص البي )تلخي

ــِره(، أي:  ــَكْت بَِأْم ــه: )َفاْسَتْمَس وقول
وقفــت وثبتــت بأمــر اهلل تعــاىل، والضمــري اهلــاء 
ــت عــىل  ــره، أي: قام ــده( تعــود إىل أم يف )ح
حــّد مــا أمــرت بــه، أي: مل تتجــاوزه وال تعدتــه.

ِمُلَهــا  حَيْ َأْرضــًا  )وَأْرَســى   :وقولــه
ُر(،  ُ اْلـــُمْثَعْنِجُر واْلَقْمَقــاُم اْلـــُمَسخَّ اأَلْخــرَ

وفيهــا معــاٍن:
ــر،  ــو البح ــر(: ه ــى )األخ أوال: أن معن
ــميه  ــرب تس ــارة(، والع ــًا )خض ــمى أيض ويس
بذلــك، إمــا ألنــه النعــكاس لــون الســامء، فرُيى 
أخــر، أو ألنــه يــرى أســود لصفائــه، فيطلقون 

ــر  ــّموا األخ ــام س ــر، ك ــظ األخ ــه لف علي
َتاِن)ســورة  أســودا، نحــو قولــه تعــاىل: ُمْدَهامَّ
الرمحــن: آيــة64(، ونحــو تســميتهم قــرى العــراق 

مثــاًل بــأرض الســواد؛ خلرهتــا وكثرة شــجرها 
ونحــو ذلــك.

وأمــا قولــه: )امْلُْثَعْنِجــُر( فهــو الســائل، 
نحــو قولــك ثعجــرت الــدم وغــريه، فاثعنجــر 

أي: صببتــه فانصــب.
وقولــه: )اْلَقْمَقــاُم( بالفتــح فهــو مــن أســامء 
البحــر، ويقــال ملــن وقــع يف أمــر عظيــم وقــع يف 

قمقــام مــن األمــر؛ تشــبيهًا بالبحــر.
واملعنــى عمومــًا: أن األرض موضوعــة عىل 
ــدرة اهلل  ــا بق ــل هل ــر حام ــر، وأن البح ــاء البح م
تعــاىل، وأن البحــر احلامــل هلــا قــد كان جاريــًا، 
فوقــف حتتهــا، وأن هــذا البحــر احلامــل لألرض 
ــاح الشــديدة، فتحّركــه حركــة  ــه الري تصعــد في
ــاء  ــرتف امل ــي تغ ــحب الت ــوج الس ــة، ومت عنيف
ــق  ــه مطاب ــذا كّل ــه، وه ــر األرض ب ــه؛ لتمط من

ــة الرشيفــة اآلنفــة الذكــر. لآلي
ــت  ــد ذلَّ ــياء ق ــن األش ــّدم م ــا تق وكّل م
ــري  ــه أم ــام بّين ــِه، وك ــت هليبت ــر اهلل، وَأْذَعن ألم
املؤمنــني يف خطبتــه املتقّدمــة. )انظــر رشح 
ــج  ــراين: ج4، ص27- هن ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البالغ هن

البالغــة، البــن ايب احلديــد: ج11، ص59(.
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صفحات مهدوية

عن  تتحدث  رواية  احلديثية  مصادرنا  يف  جاء 
الكعبة ومسجد رسول  قيام اإلمام احلجة هبدم 
مادة  الرواية  تلك  جعل  مما  األساس!  من   اهلل
املتصيدين  قبل  من  وعقائدهم  الشيعة  عىل  للّطعن 
يف املاء العكر، فعن أمحد بن حممد، عمن حدثه، عن 
أيب  عن  حفص،  بن  وهيب  عن  احلسني،  بن  حممد 
بصري، عن أيب عبد اهلل، قال: »إِنَّ اْلَقائَِم إَِذا 
ُسوِل  الرَّ َوَمْسِجَد  َأَساِسِه،  إىِل  َراَم  احْلَ اْلَبْيَت  َردَّ  َقاَم، 
َأُبو  َوَقاَل  َأَساِسه«،  إىِل  اْلُكوَفِة  َوَمْسِجَد  َأَساِسِه،  إىِل 
)الكايف  اْلـَمْسِجِد.  ِمَن  ِريَن  التَّامَّ َمْوِضِع  إىِل  َبِصرٍي: 

للشيخ الكليني: ج9، ص231(

األماكن  هذه  هبدم   اإلمام يقوم  كيف  إذًا 
املقدسة عند املسلمني؟ وما املصلحة من ذلك؟ أليس 
فهل  والدين؟  العدل  إلقامة  املنتظر  هو   اإلمام

هذا العمل من الدين؟
ومن الصعب عىل اإلنسان غري املتعلم أن يتعامل 
مع هذه الرواية بطريقة واضحة إال أن يستعني بأهل 
 ،البيت أهل  وأخبار  الروايات  يف  االختصاص 
العلم هبذا اخلصوص  أهل  به  ما حتدث  ننقل  ونحن 

حتى يتبني احلق يف هذه الرواية.
والرواية هلا جهتان:

ضعيفة  الرواية  أن  أي:  سندية،  األوىل:  اجلهة 
السند؛ كوهنا مرسلة، كام أن حممد بن احلسني املذكور 

يف السند غري معروف.
وقد روى هذه الرواية الشيخ الطويس يف كتاب 
)الغيبة: ص 282(، عن الفضل بن شاذان، عن عبد 
الرمحن بن أيب هاشم، عن عيل بن أيب محزة، عن أيب 

بصري.
سنده  يف  ورد  حيث  ضعيف  بطريقه  أيضًا  وهو 
عيل بن أيب محزة، وهو واقفي، قال عنه عيل بن احلسن 
وقد  مّتهم،  واقفي  محزة،  أيب  بن  )عيل  فضال:  بن 
رويُت عنه أحاديث كثرية، وكتبُت عنه تفسري القرآن 
كله من أوله إىل آخره، إال أين ال أستحل أن أروي عنه 

حديثًا واحدًا( )رجال العالمة: ص 231(.
عن  رّسه  قّدس  املجليس  أيضًا  رواه  اخلرب  وهذا 
أيب  عن  مرساًل  رواه  واملفيد  للمفيد،  اإلرشاد  كتاب 

بصري.  )بحار األنوار: ج100، ص459(. 
فإنه  الرواة  تعّدد  عىل  اخلرب  لسند  بالنسبة  إذًا 

 اإِلَماُم امَلْهِديُّ

َوَهْدُم اْلَكْعَبِة
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به،  به احلّجة، فال يصح االحتجاج  ضعيف ال تقوم 
وال التعويل عىل مضمونه.

اجلهة الثانية:
كونه  وفرضنا  السند  عن  الطرف   غضضنا  وإذا 
صحيحًا، فيمكن محل الرواية عىل معنى يستقيم مع 
فنقول:  املذكورة،  املقدسات  وإكرام  واحرتام  الدين 
ألحد  طبعًا  جائز  غري  أساسهام  إىل  املسجد  هدم  إن 
من الناس، خصوصًا إذا كان الغرض هو نفس اهلدم 
والتعّرض لقداسة املكان، أّما إذا كان هذا الفعل قد 
وما  له  جيوز  بام  أعرف  فهو   املعصوم عن  صدر 
 ،ال جيوز، بل نحن نعرف احلّق والَعْدل من فعله
فإذا بنى أو هَدَم مسجدًا أو دارًا  إىل أساسها فال ينبغي 
اهلل  عند  ا  مرضيًّ وكونه  فعله،  صّحة  يف  نشّك  أن  لنا 
املرجّو إلقامة  املهدي هو  ملا كان  سبحانه، وإال 
الدين، وأنه يمأل األرض قسطًا وعداًل بعدما ُملئت 

ظلاًم وجورًا.
كام يمكن القول حيتمل أن يكون الوجه يف هدم 
ة احلديث ـ  املسجدين إىل أساسهام ـ عىل فرض صحَّ
من  بنيت  قد  كانت  املسجدين  نواحي  بعض  أن  هو 

وطائفية،  سياسية  ألغراض  اجلور؛  سالطني  قبل 
أو  مغصوب،  أو  حرام  مال  من  بنيت  تكون  قد  أو 
الظاملني  آثار  يمحو  أن  بذلك  يريد   اإلمام أن 
به  يغّررون  ِذْكر  يبقى هلم  اجلور؛ حتى ال  وسالطني 

الناس أهنم عىل خري وصالح، أو لغري ذلك.
بنائها -  الكعبة وإعادة  أن هدم  إىل  أيضًا  ونشري 
بعض  يف  ورد  قد   - ذكرناها  التي  لالحتامالت  ربام 
 ،النبي مرادات  من  كان  أنه  املسلمني  مصادر 
عهد  حديثي  كانوا  الناس  أن  ذلك  من  منعه  ولكن 

باإلسالم.
بن  اهلل  عبد  عن  صحيحه،  يف  مسلم  أخرج  فقد 
الزبري أنه قال: حدثتني خالتي )يعني عائشة( قالت: 
قال رسول اهلل: »يا عائشة لوال أّن قومك حديثو 
باألرض،  فألزقُتها  الكعبة،  هلدمُت  ٍك  برِِشْ عهد 
وجعلُت هلا بابني: بابًا رشقيًا وبابًا غربيًا، وزدُت فيها 
ستة أذرع من احِلْجر، فإن قريشًا اقترصهْتا حيث َبَنت 

الكعبة«. )صحيح مسلم: ج4، ص98(
فلو كان النبي قد فعل ذلك فإنه ال يمكن أن 

ننسبه إىل اخلطأ والتفّص عن إكرام الكعبة.
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 أسئلة عقائدية

ِلْيُل َعَلى ُوُجوِد اإِلَماِم الُحّجة َما الدَّ

إلثبات وجود احُلّجة املنتظر دليالن:
األول: عقيل.

الثاين: نقيل.
أّما العقيل: فهو أّن اهلل تعاىل لطيف بعباده، وبمقتىض لطفه ال يرتك العباد من دون هاٍد، فال بّد 
 ،أن ُينّصب هلم إمامًا هيتدون بيه يف كّل زمان، ويف زماننا احلارض ال يوجد إمام هاٍد لألّمة غري احُلّجة

وسيتبنّي ذلك من خالل الدليل النقيل اآليت.
الدليل النقيل: وهو عبارة عن دليل قرآين، وآخر روائي.

أّما القرآين: ففي قوله تعاىل: ﴿إِنَّام َأْنَت ُمْنِذٌر َولُِكلِّ َقْوم هاد﴾ )الرعد: آية7( فاإلمام هو اهلادي، 
وقوله تعاىل: ﴿َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأناس بِإِماِمِهْم﴾ )اإلرساء: آية71 ـ 72( فَمن هو إمام زمانك الذي ُتْدعى 
به، َأليس اإلمام احُلّجة املنتظر؟! وقوله تعاىل: ﴿َوُكوُنوا َمَع الّصاِدِقنَي﴾ )التوبة: آية119( والصادقني هم 

أهل البيت كام سيتبنّي يف األحاديث اآلتية. 
أّما الروائي: فقد ورد عن النبي قوله: »َمن مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« 

)الوايف: الفيض الكاشاين: ج2، ص120(.

وعن اإلمام الصادق أّنه قال: »ولوال ما يف األرض مّنا لساخت بأهلها«، ثّم قال: »ومل 
ختُل األرض منُذ خلق اهلل آدم من حجة هلل فيها ظاهر مشهور، أو غائب مستور، وال ختلو إىل أن تقوم 

الساعة من حجة هلل فيها«. )األمايل، الصدوق: ص252(.
اثنا عرش  النبي فسمعته يقول: »يكون بعدي  وعن جابر بن سمره قال: كنت مع أيب عند 
أمريًا، ثّم أخفى صوته، فقلت أليب: ما الذي أخفى رسول اهلل؟ قال: قال: كّلهم من قريش« )عيون 
أخبار الرضا، الصدوق: ج1، ص54(. ونختم أدلتنا بقول النبي املرّصح باسمه: »لو مل يبَق من 

الدنيا إاّل يوم واحد لطّول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث اهلل فيه رجاًل من ولدي، يواطئ اسمه اسمي، 
يملؤها عداًل وقسطًا كام ُملئت ظلاًم وجورًا« )الوايف، الفيض الكاشاين: ج2، ص464(، وهناك أدلة روائية 

كثرية ُأخرى أعرضنا عنها ُبغية اإلجياز.
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 -حيلو للبعض من أتباع املدارس اإلسالمية األخرى -وبعض املحسوبني عىل مدرسة أهل البيت
أن يتهم أتباع مدرسة أهل البيت باختالق مظلومية الزهراء، وأهنا من مل تكن قد اعتدي عليها 
وعىل زوجها وبيتها، ومل يقع عليها ما يرسده علامء وكتب الشيعة وأهل املنابر من كرس للضلع أو حرق الدار 
أو إسقاط املحسن أو غري ذلك من تفاصيل الظالمة واجلريمة، لكن عندما جتد أصل الظالمة وتفاصيلها يف 

أمهات كتب أهل السنة فامذا سيكون الكالم؟!
تلك  ومن  الكتب،  من  العديد  املجال  هذا  يف  ألف  وقد  السنة،  أهل  ومصادر  روايات  يف  إهنا  نعم، 
الكتب التي هتتم هبذا الشأن هو كتابنا الذي انتخبناه يف هذا العدد عزيزي القارئ الكريم، وهو )ظالمة 
الشيخ  مهرجان  يف  األوىل  اجلائزة  عىل  احلائزة  الكتب  من  وهو  السنة(،  أهل  روايات  يف   الزهراء

الطويس لعام )1427 هـ(.
الرجال واحلديث،  املهمة يف علم  املبادئ  الكتاب مجلة من  فيها صاحب  تناول  املؤلَّف مقدمة  ابتدأ 
ثم دخل الكاتب يف مخسة فصول، تناول يف األول منها حادثة إحراق الدار، ثم تطّرق إىل حادثة إسقاط 
املحسن يف الفصل الثاين من الكتاب، ثم عطف الكالم عىل قضية فدك وأحقية الزهراء هبا يف 
 فصل الكتاب الثالث، ثم تطّرق الكاتب يف الفصل الرابع إىل ظالمة وهتمة مشرتكة عىل أمري املؤمنني
والزهراء، وهي قضية خطبة أمري املؤمنني البنة أيب جهل! بعدها اختتم الكاتب يف الفصل األخري 

بقضية دفن الزهراء لياًل وصالة أيب بكر عليها.
  يمكنكم حتميل الكتاب بنسخته اإللكرتونية )PDF( من موقع شبكة الفكر للكتب اإللكرتونية.

ببليوغرافيا عقائدية

نَِّة. ْهَراِء يف ِرَواياِت َأْهِل السُّ اسم الكتاب: ُظَلَمُة الزَّ

اسم املؤلف: حييى عبد احلسن الدوخي.

عدد األجزاء: 287 صفحة

الطبعة:  1428 هـ -2007م.
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َحاَبِة اْرِتَداُد َبْعِض الصَّ

 ، يعتقد الشيعة أن كثريًا من الصحابة ارتدوا عن الدين اإلسالمي بعد رحيل النبي األكرم
فهل ورد هذا يف مصادرنا التي نعتمد عليها؟ 

جوابنا: نعم ورد هذا املضمون يف مصادركم، بل يف أصّح مصادركم، حيث وردت الكثري من 
الروايات يف صحيحي البخاري ومسلم يف بيان هذا األمر، وما جرى بعد رسول اهلل من ارتداد 

بعض الصحابة، ونحن نذكر حديثني من باب النموذج هلذه الروايات. 
الرواية األوىل: عن أيب هريرة: أّن رسول اهلل قال: )يرد عيلَّ يوم القيامة رهٌط من أصحايب 
إهّنم  بعدك،  أحدثوا  بام  إّنك ال علم لك  فيقول  يا ربِّ أصحايب،  فأقول:  فُيحّلؤون عن احلوض 
ارتّدوا عىل أدبارهم القهقرى( )صحيح البخاري: ج7، ص208، كتاب الرقاق صحيح مسلم: ج7، ص68، باب 

اثبات حوض نبينا وصفاته(.

إذا عرفتُهم  إذا زمرة حّتى  قائم عىل احلوض  أنا  بينام  قال:   إّن رسول اهلل الثانية:  الرواية 
خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم! فقلت: أين؟ فقال: إىل النار واهلل، فقلت: ما شأهنم؟ قال: إهّنم 
ارتّدوا عىل أدبارهم القهقرى( )كتاب الرقاق صحيح مسلم: ج7، ص68، باب اثبات حوض نبينا وصفاته(.

نحن نقلنا هذين احلديثني من باب النموذج، وبقّية األحاديث هي هبذا املضمون، وإن شئت 
 )8004( إىل   )7995( األعداد  احلوض،  كتاب  من  الثاين  الفرع  األصول،  جامع  كتاب  راجع 
صحيح البخاري: ج7، ص208، كتاب الرقاق، ومع وجود هذه األحاديث يف أصّح كتب أهل 

السنّة، هل يبقى شّك يف دعوى نسبة مسألة ارتداد بعض الصحابة للشيعة؟!

 تساؤٌل من مخالف
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