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ُ
ّ
تجعل منه
والطلب ،
إنّ ما يمر به طالب العلم من مراحل تفرضها عليها فترة ال ّتحصيل
َ
الم َ
المعرفة
عرفة  ،ليس فقط
إنسان ًا ناضج ًا  ،ألن مرحلة طلب العلم هي مرح َلة
تكامل َ
ُ
المعرفة األخالق ّية  ،لذلك ال تكاد ترى أحد يستحق َ
َ
صفة طالب العلم
العلم ّية  ،بل ح ّتى
ٌ
ُ
َ
إلهي لمدارك علم ّية أك َبر  ،ولنا في رسول اهلل
فتح
فاألخالق
أخالقه علمه ،
سبقت
إالّ إذا
ٌ
ّ
ُ
ُ
وتسبقها مرح َلة
تمر بمراحل
ومراحل الطلب
َصلوات اهلل عليه وعلى آله أسوة حسنة ،
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
بالطلب ،
تتزامن معها مرح َلة االقت َناع
ثم
وتتزامن بها مرح َلة ،
فتسبقها مرح َلة َ
الجهل ّ ،
الطلب  ،ومن مراحل ّ
ثم يكون ّ
ً
عادة
والحفظ  ،وهذه المرحلة
الطلب  ،االستماع (ال ّتلقين)
ِ
ّ
العلم إذ أ ّنها قد تجعل طالب
ما ُيصاحبها
التشدد وهي من أخطر المراحل في َطلب ِ
ّ
ّ
الخطيرة ألنّ ّ
العلم ُم ّ
متقدمة
بعد بمرح َلة
يمر
الطالب لم
مبشراً  ،واألولى هي
نفراً أو
ُ
ّ
َ
ّ
ّ
والوعي  ،لذلك يجب على َطالب العلم في مرحلته األولى وهي
التفقه
وهي مرح َلة
َ
ُ
َ
ّ
ّ
خيوط
مسك ببداية
تعق ًال وليع َلم أ ّن��ه قد
والتلقي أن يكون أكثر تأ ّني ًا وأث��ر
االستماع
ذاكرة وفيها يكونُ ّ
َ
الطالب
والم
المعرفة الدين ّية  ،وتلي هذه المرح َلة مرح َلة ال ّتحصيل
َ
ُ
ُ
يعرف عن يقين ال َعن تلقين لماذا ُهو ُمؤمنٌ
نفسه من تحصي ِله ذلك أل ّنه
أكثر وثوق ًا مع
ِ
الفكري َ
َ
لآلخر
واإلقصاء
بالتشدد
يمر طالب الع ِلم
آمن به  ،وهذه المرح َلة أيض ًا قد
بما
ّ
ّ
َ
ّ
وعدم احترام االختالف مع َ
قادمة
وجب عليه أن َيعي أنّ ُهناك مرح َلة
اآلخرين  ،لذلك
َ
َ
َ
ّ
السائد
ويصح أن تكون قبلها مرح َلة ال ّتساؤالت
والوعي ،
التفقه
هي مرح َلة
الخارجة عن ّ
َ
ّ
َ
ّ
العلم أل ّنه يكون لدبه مبدأ
الفكري  ،نعم! ومرح َلة
التفقه هي أنضح المراحلة لطالب ِ
ّ
َ
َ
َ
واالعتذار لما قد ُيخالف من اآلراء
ناقشة علم ّية
ومناقشتها ُم
المواز َنة
ُ
واستحضار األد ّلة ُ
ردات
وال ّتقرير لما يص ُلح أن تكون أد ّلة ذات َمدلوالت قو ّية على المسائل  ،وي ّتخذ معها ّ
الحقة  ،بمرح َلة ال ّت ّ
َ
فقه وهي مرح َلة
لألسف قد تأتي مرح َلة
ثم َ
الفعل ُ
المناس َبة ّ ،

ّ
العلم أ ّنه ال يوجد قواعد
الصحيحة ،
االنقالب
فيظن طالب ِ
الفكري على األد ّلة الشرع ّية ّ
ّ
ُ
ّ
َ
وتضبطه شرع ّي ًا كما ُهو الحاصل في
تفقهه ودراسته للمسائل
وجه
شرع ّية
راسخة ُت ّ
فكر أهل البيت (الزيدية)  ،فإنّ ّ
وإجماع
العقل  ،والكتاب  ،والس ّنة ،
َ
الضابط عند االختالف َ ،
العلم على
فيدة للعلم  ،فقد
ينقلب البعض من طل َبة ِ
ُ
َ
العترة  ،بأد ّلة قو ّية وقطع ّية ُم َ
بتحصيل ُح ٍّر ال َتقليد
الخاصة
وهو يظ ّنون أ ّنهم بهذا يصوغون نظر ّيتهم
هذه القواعد ُ
ٍ
ّ
ّ
انطالقاتهم البحث ّية  ،ألنّ
الشك
بمصاد َرة أبجد ّيات
فيه  ،وهذا ال ُن
ِ
نكره على طل َبة ِ
ُ
العلم ُ
يستمر هذا بدون انض َباط بقواعد ّ
تام
الشرع األصي َلة
يعق ُبه اليقين  ،ولكن ُننكر أن
ّ
ّ
وبتمرد ّ
المسلمين إالّ تحت مظ ّلة ّ
ُ
ليس
الشرع ،
نحن
عليها  ،فما
ؤصل َ ،
َ
وجميع ُ
ُ
وليست أهواؤنا ُت ِّ
َ
وبين
ولتشريعاتهم
هذا م ّنا دعوة لل ّتقليد ولك ّنها َدعوة لل ّتفريق بين اال ّتباع هلل ولرسو ِله
ِ
ٌ
ٌ
ُ
َ
فريط
العلم  ،ال ّت
تفريط
فبين هات َين
المط َلق ،
االجتهاد
وإفراط فتن ّبه أخي طالب ِ
الفكري ُ
َ
ّ
ُ
َ
والقواعد الشرع ّية ال ّثاب َتة  ،فإن
بالخروج عن األسس
واإلفراط
المقيت ،
َ
بالدعوة لل ّتقليد َ
ّ
َ
ُ
أعلم من اهلل ومِ ن رسو ِله َصلوات اهلل عليه وعلى آله من
ادعينا أ ّننا
نحن
ُ
أفرطنا فقد ّ
المق ّنعة بعبارات
حيث ع ِلم َنا أو َج ِهلنا  ،نعم! في ّتجه البعض في هذه المرح َلة اإلنقالب ّية ُ
ّ
والتعقل إلى اآلراء الليبرال ّية أو االنتقائ ّية في تفسير ُنصوص ُ
ّ
القرآن
وعدم ال ّتقليد
التفكر َ
الكرام .
العترة
أئمة
ِ
وشيعتهم ِ
ومصاد َرة نصوص الس ّنة  ،وتوهين أقوال أهل ِ
َ
العلم من ّ
ُ ،
الهدى ّ
ُ
الهدى في كتاب اهلل تعالى  ،وأنّ الس ّنة
نعم!
كل ُ
نحن على ثقة كطل َبة للعلم أنّ ُ
نحن على َ
ُ
ثقة بأنّ
ليست فوق الكتاب والس ّنة إالّ أ ّنها لن
الكتاب  ،وأيض ًا
ُتعرض على ِ
العترة َ
َ
أقوالها الشرع ّية هي منهما  ،و َلو لم ُيقل ذلك
ُتخالف على الكتاب والس ّنة  ،ألنّ مصدر تأصيل
َ
ٌ
أصل في القرآن من َدعوة إبراهيم َ
الخليل
رسول اهلل َصلوات اهلل عليه وعلى آله وس ّلم بما له
لما آم ّنا بذلك .أ َلم
السالم  ،ومن الس ّنة ُ
عليه ّ
الداللة ول ّثبوت َ ،
بالمتواترات المعنو ّية القطع ّية ّ
واجب علينا إالّ أن ن ّتبع ّ
تحت مظ ّلة ّ
ٌ
ُ
َ
أعراف
الشرع  ،وما دو َنه فأمو ٌر دنيو ّية
وليس
الشرع ،
نقأل أ ّننا
ٌ
َ
الخذالن في ّ
الطلب بعد ال ّتوفيق ،
للجميع  ،فاهلل  ...اهلل  ...يا
العلم من ذلك ِ
طالب ِ
و َتدبي ٌر فذلك َ
َ
َ
َ
َ
افترقت عقائدها
الخالف وإن
األمة
وضع
ِ
الدين وباحترام ِ
ستجتمع على ُجم َلة ّ
أمامك دائم ًا أنّ ّ
محمد .
محمد وعلى آل
تعقلوا ذلك .وص ّلى اهلل وس ّلم على س ّيدنا
ّ
ّ
الفكر ّية  ،فقط لو ّ

ّ
�م����ل�ة�طا� �ل�� ا�ل��ع�ل�
ج�
ب
م
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ن��ظ��ر ّي��ة ُ
ّ
وال��ظ��ه��ور
ال��ك��م��ون
الس�لام
اإلم��ام القاس��م ب��ن إبراهي��م ال ّرس��ي عليه ّ
قال الملحد :ما أنكرت أن تكون
ص��ورة التمرة والشجرة
كامنة في ال��ن��واة ،فلما
وجدت ما شاكلها ظهرت ؟!
ْ
ق��ال ال��ق��اس��م عليه ال��س�لام:

إن ه��ذا يوجب التجاهل،
وذلك أنا لو تتبعنا أجزاء
النواة لم نجد فيها ما زعمت.
وشيء آخر وهو :أنه لو جاز
هذا لجاز أن يكون اإلنسان
كامنة فيه صورة الخنزير،
ً
والحمار ،والكلب ،وإذا كان
ذلك كذلك ،كان اإلنسان
إنسانا في الظاهر ،كلبا ،حمارا،
خنزيرا ،فيال ،في الباطن
!! ف��إن قلت ذل��ك ،لحقت
بأصحاب سوفسطاء  .فإن شئت
تكلمنا فيه .على أنه قد ظهر
من حمقهم ألهل العقول ما
يزعهم عن القول بمقالتهم.

ق��ال الملحد :وكيف يجوز
أن يكون اإلنسان إنسانا
في الظاهر ،وكلبا حمارا
خنزيرا فيال ،في الباطن ؟!.
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ق��ال ال��ق��اس��م عليه ال��س�لام:

كما جاز أن تكون صورة التمرة
والنخلة كامنة في النواة!!

ق�����ال ال���م���ل���ح���د :ف��إن بين
التمرة والنخلة والنواة
مشاكلة ،و ليس بين
اإلنسان والكلب مشاكلة.
ق��ال ال��ق��اس��م عليه ال��س�لام:

لو كان بين التمرة والنخلة
والنواة مشاكلة مع اختالف
الصورة ،لجاز أن يكون بين
اإلنسان والكلب مشاكلة!!

ق���ال ال��م��ل��ح��د :ف��إن النواة
إذا انتقلت من صورتها،
انتقلت إلى صورة النخلة.
ق��ال ال��ق��اس��م عليه ال��س�لام:

وكذلك اإلنسان إذ تفرقت
أجزاؤه جاز أن يكون كلبا
في الطبع والقوة والهيولية
عندك ،فمهما أتيت به فيه
من شيء تريد الفرق بينهما
فهو لي عليك ،أو مثله.
ووجه آخر وهو :أن الصورة

لو كانت في األصل نفسه،
نفسه هو التمرة،
لكان األصل ُ
ألن التمرة إنما بانت من
سائر المصورات ،وعرفت من
غيرها بالصورة ،فعلى هذا
يجب أن يكون أصلها التمرة،
وهذا مكابرة العقول ،ألنه لو
كان هذا هكذا ،لكان ظهورها
ف��ي نواتها أق��رب وأشهر
وأع��م ،ول��م يستحل وجود
صورتين معا في حين واحد.

ق��ال الملحد :إن النواة هي
تمرة بالقوة الهيولية ،أعني
أنها إذا انتقلت لم تنتقل
إال إلى شجرتها ،ثم إلى
ثمرتها ،ثم تعود إلى أصلها،
ثم تصير نواة في وسطها .
ق��ال ال��ق��اس��م عليه ال��س�لام :

لو كان هذا هكذا ،لكانت
الطبيعة التي هي األصل تمرة
بالقوة الهيولية ،إن كنت
ممن يقول بالدهر ،وإن كنت
ثنويا فالنور والظلمة ،وما
لت من أصل فيجب على
أص َ
َّ
هذا أن يكون ذلك األصل
تمرة بالقوة ،ألنها إذا انتقلت
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انتقاالتها صارت تمرة ،وهذه
مكابرة واضحة ،وذلك يوجب
عليك أن األص��ل البحت:
تمرةٌ ،نواةٌ ،خوخةٌ ،باذنجانةٌ،
ألنه جائز عندك اإلنتقال
من صورة إلى صورة .وإن
كان حكم األصول في الهيآت
خالف حكم الفروع فسنقول
فيه قوال شافيا إن شاء اهلل.

ق��ال الملحد :إن َص َّح ْحت
أن حكم األص���ول حكم
تركت مذهبي،
الفروع،
ُ
ُ
علي
عظمت
فإنه ق��د
َّ
الشبهة في هذا الموضع.
َّ
ق��ال القاسم عليه ال��س�لام:

اع��ل��م أن ط���رق العلم
مختلفة.
ب���األش���ي���اء
فمنها :ما يعرف بالحس.
ومنها :ما يعرف بالنفس.
ومنها :ما يعرف بالعقل.
وم���ن���ه���ا :م���ا ي��ع��رف
ب��ال��ظ��ن وال��ح��س��ب��ان.
ف�����أم�����ا ال����������ذي ي���ع���رف
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وال��ذوق طريق المطعوم.
وال��ش��م ط��ري��ق األراي���ح.
وال����ل����م����س ط��ري��ق
ال��ل��ي��ن وال��خ��ش��ون��ة.
وم�������ا ي�����ع�����رف ب���ال���ن���ف���س
والو َجل ،والسرور،
فالخجل،
َ
والحزن ،والصبر ،والجزع،
واللذة ،والكراهية ،وما أشبه
ذلك من التوهم ،وغيره.
وأمـا مــا يعــرف بالعقــل فشيئان:
أحدهما :يدرك ببديهته مثل
تحسين الحسن ،وتقبيح
القبيح ،وحسن التفضل ،وشكر
المنعم ،ومثل تقبيح كفر
المنعم ،والجور ،وما يجانسه
من ِعلْم َب��دآ ِئ � ِه العقول.
والوجه الثاني هو :اإلستنباط،
واإلستدالل ،الذي هو نتيجة
العقول كمعرفة الصانع،
وعلم التعديل ،والتجوير،
والعلم بحقائق األشياء.
وأم������ا م����ا ي���ع���ـ���رف ب��ال��ظ��ن
واحل����س����ب����ـ����ان ف���ه���ـ���ـ���و:

ب����احل����س ف���ط���رق���ه مخ���س:
سمع ،بصر ،شم ،ذوق ،لمس.
ف���ال���س���م���ع ط���ري���ق
األص������وات ،وال���ك�ل�ام.
وال����ب����ص����ر ط���ري���ق
األل������وان ،وال��ه��ي��ئ��ات.
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القضاء على الشيء ،بغير
دليل ،فهذا ربما يصيب،
وربما يخطي ،وإنما لخصت
لك هذا كله ،ليكون عونًا
لنا فيما تأخر من كالمنا،
ويكون أحد المقدمات التي
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نرجع إليها ،فكل شيء من
هذه العلوم ال يصاب إال من
طريقه ،ولو حاولته من غير
طريقه لتعسر عليك ،وكنت
كمن طلب ِعلْم األل��وان
بالسمعِ ،
وعلْم الذوق بالعين.
فأما أح��وال األجسام فإن
طريق المعرفة بها من جهة
البصر ،والبصر ال يؤدي
إلى اإلنسان إال األجسام ،ألن
األجسام ال يجوز أن تخلو
من هذه الصفات ،فيتوهمه
ويمثله في نفسه خاليا منها،
فإذا لم يجز ذلك ،ثبت أن
األجسام ال تخلو من هذه
الصفات ،وأنه ال يكون حكم
أصولها إال كحكم فروعها.





[م��ج��م��وع كتب
ورسائل اإلمام القاسم
بن إبراهيم الرسي]
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ترك الطاعة ؟!

السالم
اإلمَ��ام اهل��ادي إىل احلق حييى بن احلسني عليه ّ

من سُؤال السّائل :
خبرونا عن االستطاعة التي
ّ
تزعمون أن اهلل جل ثناؤه
جعلها في عباده حجة عليهم،
وأنها مركبة فيهم ليعملوا
أو يتركوا ،هل جعلها في
المالئكة المقربين؟ أم ال؟
ثم ق��ال :ف��إن قالوا :نعم
قد جعلها فيهم ،وامتن بها
عليهم ،فقولوا لهم :فأنتم إذا
ال تدرون عن المالئكة هل
بلغت؟! أم ال؟ أم هل أدت ما
أمرت بأدائه؟ أم هل قصرت
في شيء مما أمرت به؟ إذ
تزعمون أنها قادرة على ما
تهوى ،تاركة لما تشاء.

[ جـــوابهـــا]
فقولنا في ذل��ك :إن اهلل
سبحانه ركب االستطاعة في
عباده وجعلها في جميع خلقه
المأمورين المميزين ،ومنهم
المالئكة المقربون صلوات
اهلل عليهم .ثم أمرهم ونهاهم
من بعد أن أوج��د فيهم ما
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أوجده سبحانه في غيرهم من
االستطاعة الكاملة ،والنعمة
الشاملة ،وأمرهم ونهاهم ،ولوال
ما ركب فيهم من االستطاعة
لما جرى أمره عليهم ،من ذلك
ال ِئ َك ِة
قوله:
ْم َ
َ
((وإ ِْذ ُق ْل َنا ِلل َ
آل َد َم))[البقرة،]34:
اس ُج ُدوْا
ْ
فأمرهم بالسجود من أجله ،ولما
رأوا ما ابتدع من جليل صنعه،
ولعظيم ما فيه من قدرته ،إذ
خلقه من طين من صلصال من
حمأ مسنون .والمسنون فهو
األجون ِ
فأس َن لذلك
ما داخله ُ
وأجن وتغير ،فصار لما فيه من
األجون حمأ ،كما ذكر اهلل
مسنوناً ،ثم صوره رجالً ،ثم
نفخ فيه الروح ،فصار جسمًا
متكلماً ،لحمًا وعروقًا وعظامًا
ودم��اًُ ،يقبل ويدبر ،ويورد
ويصدر ،بعد أن كان طينًا
الزباً .فسجد المالئكة  -عليهم
السالم  -هلل المهيمن ذي اإلنعام
من أجل ما أحدث في آدم صلى
اهلل عليه من الخلق وجعله أبًا
لكل الخلق .فكانوا بائتمارهم
في ذلك هلل مطيعين ،وعليه
مثابين ،وألمر اهلل مؤدين .ولو
لم يكن فيهم استطاعة ،وال ما

يقدرون به على السجود من
اآللة ،لم يأمرهم سبحانه بما
ال يستطيعون ،ولم يكلفهم
العدل الجواد ما ال يطيقون؛
ألنه أرحم الراحمين ،وأكرم
األكرمين ،وأعدل العادلين.
وليس ما ذكر المبطلون،
وقال به الضالون من صفات
الرحيم ،وال من أفعال العزيز
العليم؛ ألن من أمر مأموراً
بأن يفعل مفعو ً
ال ال يقدر على
فعله ،كان بال شك ظالمًا له
في أمره ،وكان قد كلفه في
ذلك محا ً
ال ،وكان له بذلك
غاشمًا ظالماً ،وليس اهلل بظالم
للعبيد ،كما قال في ذلك ذو
ك
?و َما َر ُّب َ
الجالل الحميدَ :
ْعب ِ
ِيد?[فصلت،]46:
ال ٍم
ِظ َّ
بَ
ِّلل َ
?وال َي ْظ ِل ُم
وقال سبحانه:
َ
�دا?[ال��ك��ه��ف،]49:
َر ُّب َ
َح� ً
��ك أ َ
فيا سبحان اهلل!! ما أجهل
من نسب ورضي لربه ما ال
يرضاه وما ال ينسبه إلى نفسه
من تكليف العباد ما ال يطاق،
ثم رضي ذلك ونسبه إلى
الواحد الخالق ،فكان كما
قال اهلل جل جالله ،وتقدست
َح ُد ُهم
أسماؤه:
َ
((وِإ َذا ُب ِّش َر أ َ
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ال َظ َّل
لر ْح َم ِن َم َث ً
بَ
ِما َض َر َب ِل َّ
يم))
َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َ
ك ِظ ٌ
[الزخرف ،]17:فأخبر سبحانه
أنهم كانوا ينسبون إلى اهلل
اتخاذ البنات ،وال يرضون بهن
ألنفسهم ،وال يحبون اإلناث ،بل
إذا رزق أحدهم بما رضيه لربه
بانت الكراهية منه في وجهه؛
فشابهوهم في فعلهم ،واحتذوا
في ذلك بقولهم ،فقالوا :إن
اهلل يكلف عباده ما ال يطيقون
فعله ،ويعاقبهم على ترك ما
لم يقدرهم على صنعه ،وهم
ينفونه عن أنفسهم ،ويبرءون
منه أخس عبيدهم ،فسبحان من
أمهلهم ،وتفضل باإلنظار لهم.
ثم قال :ما يدريكم أن المالئكة
مستطيعون ،لما يشاءون من
األع��م��ال متخيرون ،وعلى
العمل وال��ت��رك ق���ادرون؟
لعلهم قد تركوا بعض ما به
أمروا ،وقصروا في أداء بعض
الوحي ،وفرطوا في نصر النبي
والمؤمنين ،وفي غير ذلك
مما أمرهم به رب العالمين.
فقولنا في ذلك له :إنا علمنا
براءتهم صلوات اهلل عليهم
وإنفاذهم لكل ما أمرهم به
ربهم على ما أمرهم به ،غير
مفرطين في شيء منه؛ لقوله
فيهم سبحانه ،وثنائه بما أثنى
عليهم من ترك التفريط في
أم��ره واالستقصاء في كل
إرادته ،والتقديس له والتسبيح
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الليل والنهار ،وذلك فقول
الواحد الجبارَ (( :ل ُه َمن ِفي
ات َوا َ
او ِ
ند ُه
أل ْر ِ
ض َو َم ْن ِع َ
الس َم َ
َّ
�ن ِع َبا َد ِت ِه
ِر َ
ون َع� ْ
ال َي ْس َت ْكب ُ
ون
ون
َوال
ِح َ
َي ْس َت ْح ِس ُر َ
ُي َس ّب ُ
ون))
ُر َ
ار ال َي ْفت ُ
ال َّل ْي َل َوال َّن َه َ
[األنبياء ،]20:وفي ترك التفريط
فيما أمرهم به رب العالمين،
ما يقول سبحانه في القرآن
ك ُم
َح َد ُ
((ح َّت َى إذا َجاء أ َ
المبينَ :
ال
ا ْل َم ْو ُت َت َو َّف ْت ُه ُر ُس ُل َنا َو ُه ْم َ
ون))[األنعام ،]61:ويقول
ُي َف ِّر ُط َ
تبارك وتعالى فيهم ،ويثني بما
يعلم من أفعالهم عليهم ،حين
آمنُوا ُقوا
((يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
يقولَ :
ين َ
ارا َو ُقو ُد َها
َه ِل ُ
أ ُ
َنف َس ُك ْم َوأ ْ
يك ْم َن ً
ار ُة َع َل ْي َها َمال ِئ َك ٌة
ال َّن ُ
اس َوا ْل ِح َج َ
ون ّهََ
ِغ ٌ
الل َما
الظ ِش َدا ٌد ال َي ْع ُص َ
ون))
ُون َما ُي ْؤ َم ُر َ
َم َر ُه ْم َو َي ْف َعل َ
أَ
[التحريم ،]6:وفي ذلك ما
يقول سبحانه ،ويحكي عن
المبطلين بما قالوا في اهلل رب
((و َقالُوا
العالمين ،حين يقولَ :
الر ْح َم ُن َو َل ًدا ُس ْب َحا َن ُه
ا َّت َخ َذ
َّ
ِقو َن ُه
ون ال َي ْسب ُ
َب ْل ِع َبا ٌد ُّم ْك َر ُم َ
ُون))
بِا ْل َق ْو ِل َو ُهم ِبَأ ْم ِر ِه َي ْع َمل َ
[األنبياء ،]26:فوجدناه تبارك
وتعالى يذكر االجتهاد منهم له
عنهم ،فقلنا فيهم بما قاله ربنا
وربهم ،فتعالى أصدق الصادقين
عن مقالة الفسقة الجاهلين.
وم��ن الدليل على معرفة
حقائقهم والوقوف على محض
فعلهم واجتهادهم ،تولي اهلل لهم
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ومعاداته لمن عاداهم .أال تسمع
كيف يقول الواحد ذو الجالل
�د ًّوا
((م��ن َ
�ان َع� ُ
ك� َ
والطولَ :
ّلِهّ ِ
يل
ل َو َمآل ِئ َك ِت ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ِج ْب ِر َ
ْك ِ
ين))
يك َ
َو ِم َ
ال فإن اللهَّ َع ُد ٌّو ِّلل َ
اف ِر َ
[البقرة ،]98:فذكر سبحانه
وجل عن كل شأن شأنه أنه عدو
لمن عاداهم ،وإذا صحت العداوة
والمقاضاة منه لمن ناضاهم
فقد ثبتت منه الوالية بال شك
لمن واالهم ،أال تسمع كيف
جعل من عاداهم فاجراً؟ وسماه
في واضح التنزيل كافراً؟ حين
يقول في آخر اآلية جل جالله،
عن أن يحويه قول أو يناله:
ْك ِ
ين)) ،ولن
َ
((فِإ َّن اللهَّ َع ُد ٌّو ِّلل َ
اف ِر َ
يوالي أبداً من كان في أمره
مقصراً ،ولن يشهد بالوفاء لمن
كان عنده سبحانه غادراً ،فبهذا
ومثله من تنزيله مما قد ذكره
وبينه في وحيه وقيله ،شهدنا
للمالئكة المقربين باالجتهاد
في الطاعة لرب العالمين .

[مجموع كتب ورسائل
اإلم��ام ال��ه��ادي إل��ى الحق
يحيى ب��ن الحسين] .
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من م َسائل اإلفريق
ي
إ
ل
ي
ا
س

السيد ّ
السالم
العالمة احلسني بن حييى احلوثي عليه ّ

 السؤال األول :عن التقية؟

والجواب :أن التقية جائزة
عندنا بشرط اإلكراه؛ فيجوز
للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر
إذا ُأكره كما قال اهلل تعالى:
ك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن
?إ اَِّل َم ْن ُأ ْ
يم ِ
ومع
ان?[النحل،]106:
ِبالإْ ِ َ
خ��وف الضرر كما ق��ال اهلل
ُون
تعالى ?:لاَ َي َّت ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ا ْل َك ِ
�اء ِم ْن ُد ِ
ون
اف ِر َ
ين أ ْ
َو ِل� َ
�ي� َ
ك
ين َو َم ْن َي ْف َع ْل َذ ِل َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
س ِم َن ّهَ ِ
َن
الل ِفي َش ْي ٍء إ ّاَِل أ ْ
َف َل ْي َ
ك ُم هَّ ُ
الل
ُقا ًة َو ُي َح ِّذ ُر ُ
َت َّت ُقوا ِم ْن ُه ْم ت َ
َن ْف َس ُه َوِإ َلى ّهَ ِ
ير?[آل
الل ا ْل َم ِص ُ
عمران ]28:وهو قريب من األول.
 السؤال الثاني :ما رأيكم
في اإلمام المهدي؟

والجواب :أن اإلمام المهدي يكون
في آخر الزمان؛ يخلقه اهلل من
أهل بيت رسوله  -صلى اهلل عليه
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وآله وسلم  -يمأل األرض عد ً
ال
كما ُملئت جوراً ،والمهدي ُمتفق
عليه بين األمة؛ واألحاديث فيه
كثيرة ،وليس بالثاني عشر كما
تزعمه اإلمامية آخر أئمتهم،
ال
والثاني عشر لم ُيوجد فض ً
عن إمامته ،ولم يقم عليه دليل.
 السؤال الثالث :عن الرجعة؟.

والجواب :أن ليس هذا مذهب
الزيدية؛ وال نعرفه عن أحد
منهم ،وهو أن بعض الصحابة
الذين ظلموا عليًا عليه السالم
ُيبعثون قبل ي��وم القيامة
فينتصف منهم وليس عليه دليل.
 السؤال الرابع :عن البدا؟!

وهو أن ُيقرر اهلل شيئًا ثم
يبدو له أن المصلحة في غيره،
وهذا مذهب اإلمامية ،وذلك أن
اإلمام عندهم وفي قاعدتهم بعد
ولده األكبر ،فلما مات
اإلمام ُ

إسماعيل بن جعفر الصادق هو
المرشح
وولده األكبر -وهو
ّ
لإلمامة  -فلما مات قبل أبيه
جعفر قالوا :إن جعفراً قال:
ما بدا هلل بدا ،مثلما بدا له في
ولدي إسماعيل ،وجعلوا موسى
بن جعفر هو اإلم��ام ،وحاشا
جعفراً من هذه المقالة الضالة
التي يلزم منها الحكم على اهلل
بالجهل والغفلة ،وأن اهلل لم يكن
عالمًا أن المصلحة في موسى
رشح إسماعيل ،ثم علم بعد
حين ّ
أن المصلحة في موسى؛ فأمات
إسماعيل قبل أبيه ،واهلل بكل شئ
((و ِع ْن َد ُه َم َفا ِت ُح ا ْل َغ ْي ِب لاَ
عليمَ ،
َي ْع َل ُم َها إ اَِّل ُه َو َو َي ْع َل ُم َما ِفي ا ْل َب ِّر
َوا ْل َب ْح ِر َو َما َت ْس ُق ُط ِم ْن َو َر َق ٍة
ُم ِ
ات
إ ّاَِل َي ْع َل ُم َها َولاَ َح َّب ٍة ِفي ُظل َ
ِس إ ّاَِل ِفي
الأْ َ ْر ِ
ض َولاَ َر ْط ٍب َولاَ َياب ٍ
ِ
ِين))[األنعام ]59:فإن
ك َت ٍ
اب ُمب ٍ
قالوا :هذا نُسخ ،قلنا :ال يمكن
النسخ في األخبار على عالم
الغيب والشهادة ،ألنه يستلزم إما
الكذب أو الجهل على اهلل ،ألن
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المخبر إذا أخبر أنه سيفعل
ُ
كذا ثم أخبر أنه ال يفعله فهذا
عين الكذب ،وإن أراد أنه ظن
أو علم أن المصلحة فيه ثم
علم أن المصلحة في غيره فهذا
ال يجوز على اهلل من وجوه:
األول :أن الظن ال يجوز
على اهلل ألنه عرض والعرض
ال ي��ح��ل إال ف��ي جسم.
ثانياً :يلزم منه أن اهلل كان
ال بالمصلحة ،وهذا ال يجوز
جاه ً
ألن اهلل ليس عالمًا بعلم خلقه
له خالق وجعله له جاعل حتى
يخصصه بمعلوم دون معلوم،
وبشيء دون شيء ،فال بد
أن يعلم األشياء كلها
أو يجهلها كلها ،ألن
علمه بشيء دون
تحكم بدون
شيء ّ
مخصص ،وكذا
يصح أن يعلم
ال
ّ
المصلحة
أن
في إسماعيل ال
موسى ثم
يعلم
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أن المصلحة في موسى ال
إسماعيل؛ ألن هذا مناقضة؛
والعلم هو ما طابق الواقع،
فيلزم على هذا أن المصلحة في
موسى وليست المصلحة فيه.
 السؤال الخامس :عن
المتعة؟!.

والجواب :أنها عندنا محرمة
قد نُسخت ،وأنها ُر ِّخ��ص
فيها ف��ي غ���زوة واح���دة،
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 السؤال السادس :توضيح
دعوى اإلمامية حول اإلثني
عشر؟!

والجواب :أن الروايات التي
في بعض كتب أهل السنة
روايات مجملة لم تنص على
أعيانهم؛ ويمكن حملها على
جميع أهل البيت ،ألن أهل البيت
إثنا عشر سبطاً ،ستة من ولد
الحسن؛ وستة من ولد الحسين،
وعقب النبي  -صلى اهلل عليه
وآله وسلم  -منهم ال ينقطع
إلى يوم القيامة ،وهم خلفاء
اهلل في أرضه وحججه ،فلو
كان معهم رواي��ات صحيحة
ألشخاص بأعيانهم لما التزموا
البدا حين مات إسماعيل بن
جعفر قبل أبيه؛ وألحتجوا بها
على اإلسماعيلية ،وعلى الواقفة
التي لم تقطع بموت موسى بن
جعفر ،وقالوا :إنه سيظهر آخر
الزمان ،وأنه المهدي ،ولما
اضطربوا حين مات
الحسن العسكري
ول��م ُيوجد
ل��ه ولد
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واضطروا إلى دعوى الغيبة ،فلو
كان ثمة روايات تنص عليهم
بأسمائهم وأعيانهم لنصت
على موسى وعلى غيبة الثاني
عشر ،مع أنها روايات آحادية
من طرقهم وليست صريحة،
والذي يظهر أنها ُم ْفتعلة ،وقد
أشبعنا البحث في هذه المسألة
في الجواب الراقي فتدبره.
 السؤال السابع :ما رأيكم
في التصوف؟

وال���ج���واب :أن التصوف
���رق:
أن�����واع وأه���ل���ه ف� َ
األولى :الحلولية ،وهم الذين
يقولون إن اهلل سبحانه وتعالى
يحل في الصورة الحسنة عشقًا
ّ
منه تعالى لها ،فإذا وجدوا إمرأة
ال حلّقوا
جميلة أو أمرداً جمي ً
عنده حلقًا ويقولون اهلل اهلل اهلل
اهلل ،يكررونها ويشيرون إلى
الصورة بأصابعهم ،ويبيحون
المحرمات ،من الزنا واللواط
والخمر وسائر المحرمات
غير القتل ،وهؤالء ال شك في
كفرهم ،لتشبيههم اهلل ووصفهم
له بالصفات السخيفة وردهم
للقرآن بتحليل ما حرمه.
الثانية :الذين يتخذون لهم
اجتماعات وسهرات يجتمعون
على الرقص والتطبيل والمدائح
الشعرية ولعلهم يخلطون بينها

11
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شيئًا من األذكار وتالوة القرآن
والصلوات على النبي  -صلى اهلل
عليه وآله وسلم  -ولهم شيوخ
يعدون
ينتمون إليهم ولعلهم
ّ
مخالفتهم حرامًا وض�لا ً
ال،
ويجعلون لهم من الكرامات
والفضائل ما ليس لهم ككونهم
يشاهدون النبي  -صلى اهلل عليه
وآله وسلم  -في اليقظة ونحو
ذلك ،وهذا األمر َم ْض َيعة ،وما
اعتقدوه سنة ولم يقم عليه دليل
فال شك في بدعيته ،ولم يبعث
اهلل نبيئًا بالغنا والرقص والدف
والطبل ،ولم نعهد مثل هذا من
الصحابة الراشدين وال من أهل
البيت المطهرين وال جاء به
قرآن وال سنة بل أنزل اهلل في
اس َم ْن َي ْش َت ِري
((و ِم َن ال َّن ِ
الغناَ :
َل ْه َو ا ْل َح ِد ِ
يث ِل ُي ِض َّل َع ْن َسب ِ
ِيل
ّهَ ِ
ْم [)) ...لقمان،]6:
الل ب َ
ِغ ْي ِر ِعل ٍ
وقال النبي  -صلى اهلل عليه وآله
وسلم (( -الغنا ُينبت النفاق في
القلب كما ُينبت الماء الشجر))،
وروي ((ك��س��ب المغنية
سحت)) .راجع كتاب البالغ
الناهي عن الغنا وآالت المالهي.
والطائفة الثالثة :الذين يميلون
ويفرغون
إلى الزهد في الدنيا،
ّ
والعبادة
للذكر
أوقاتهم
ويحاولون الخلوة واإلبتعاد عن
الناس لسالمة دينهم من الغيبة
والنميمة ونحوها ولتفريغ
قلوبهم وأوقاتهم لمناجاة اهلل
وذكر الموت واآلخرة وعذابها

ربيع الثاني  1434هجـريـة

ونعيمها للخشية من العذاب
والتشوق للثواب ،وهذه الفرقة
ّ
هي أهدى الفرق الثالث إال أن
الخلوة قد تكون مكروهة إن
كان صاحبها من العلماء والناس
محتاجون إليه لتعليمهم معالم
دينهم وتذكيرهم باهلل والدار
اآلخ��رة واألم��ر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وقد تكون
محرمة إذا لم ُيوجد من يقوم
ّ
مقامه لهذا الشأن ،فإن ُوجد من
يقوم مقامه وهو يخاف على
دينه من الخلْطة لضيق صدره
أو قد دعا إلى اهلل وبلّغ وآيس
من اإلستجابة فظن أنه ال يبقى
له من الخلطة إال مخالطة
العصاة ومشاهدة المعاصي
وليس له قدرة على التغيير
فقد تكون واجبة في األخير،
مندوبة في األول ،والذي يخاف
على دينه يضيق صدره ،وإن
لم يكن من العلماء ،فمخالطة
العلماء والتعلم منهم أفضل،
بل واجب إذا لم يكن معه من
العلم ما يحتاج إليه ،وعلى
كل حال فالصالح والفضل في
مخالطة الصالحين واإلعتزال
ع��ن الفساد والمفسدين .

[الجواب الكاشف لاللتباس
عن مسائل اإلفريقي إلياس ] .

مجلة طالب العلم
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ُحسن سلوك َطالب ال ِعلم
مع اهلل ومع جُ
املتمع
ال��ع�لام��ة أمح���د حم��م��د ال��وش��ل��ي عليه ال��س�لام

طالب العلم هو أحد العلماء في
الغد ،والدعاة إلى اهلل سبحانه
وتعالى ،فال بد أن يكون سلوكه
م��ع اهلل حسنًا وم��ع ال��ن��اس.
والسلوك الحسن يتمثل في اآلتي:

وأهم الواجبات الصالة التي افترضها اهلل على عباده،
فهي عمود اإلسالم ،وال يصلح أي عمل إ َّ
ال بصالحها،
فاألعمال تبع لها ،فعليه أن يؤديها في أوقاتها كاملة
مستحضراً للخشوع فيها ما أمكن ،وال يحسن بطالب
العلم أن يقتصر على الفرائض فقط ،بل يستحب له
أن يقوم بقدر استطاعته بالنوافل التي تقربه إلى
اهلل تعالى وال سيما في الليل عند هجعة العيون،
وأحب األعمال عند اهلل أدومها وإن قل كما في
الحديث الشريف ،قال ً(( :عليكم بقيام الليل فإنه
دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى اهلل تعالى ،ومنهاة
عن اإلثم وتكفير للسيئات ،ومطردة للداء عن
الجسد)) ولطالب العلم في رسول اهلل ً وأهل بيته
والصالحين األسوة الحسنة ،فقد كان ً يقوم الليل
حتى تفطرت قدماه ،فقيل له :لم تفعل ذلك وقد
غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:
((أفال أكون عبداً شكوراً)) وقال ضرار الصدائي
واصفًا عليًا -عليه السالم :-فأشهد لقد رأيته في
بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في
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محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين
ِ
إليك عني ،أبي تعرضت؟ أم إلي
ويقول( :يا دنيا
تشوقت؟ ال حان حينك  ،هيهات غري غيري ،ال
حاجة لي فيك قد طلقتك ثالثًا ال رجعة فيها،
فعيشك قصير،وأملك حقير ،آ ٍه من قلة الزاد
وطول الطريق ،وبعد السفر ،وعظيم المورد).
ولقد رآه نوف البكالي يخطب في الكوفة
وكأن جبينه -عليه السالم -ثفنة بعير وكان
بالس َّجاد
زين العابدين -عليه السالم -يلقب
َ
لكثرة سجوده ،وقيل :إنه كان إذا حضرته
الصالة يقشعر جلده ،ويصفر لونه ،وترتعد
فرائصه ،ويقف تحت السماء ودموعه على خديه،
ويقول( :لو علم العبد من يناجي ،ما انفتل) .

2
الذكر شرف للمؤمن ،وطمأنينة لقلبه وطرد
للقلق والخوف منه ،وهو ارتباط بمن يجب ذكره
والتعلق به ،فكلما زاد الذكر ظهرت أمارة المحبة
فهو الذي يجب أن تتعلق به القلوب ،والذكر قيامًا
وقعوداً وعلى الجنوب ال يقيد بوقت معلوم أو
محدود ،ولكن هناك أوقات متفاضلة يستحب فيها
كثرة الذكر .وقد أمر اهلل عباده بذكره؛ لما له
من أهمية في حياة المؤمن ،فقال عزوجلَ { :ياَأ ُّي َها
ك ُروا ّهََ
ين
امنُوا ْاذ ُ
الل ِذ ْ
كراً َ
ك ِثيراً} {ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ين َء َ
امنُوا َو َت ْط َم ِئ ُّن ُقلُو ُب ُه ْم ب ِ
الل أَال ب ِ
ك ِر هَّ ِ
ك ِر هَّ ِ
الل
ِذ ْ
ِذ ْ
َء َ
ور َّغب المصطفى ً في ذكر اهلل
َت ْط َم ِئ ُّن ا ْل ُقل ُ
ُوب} َ

مجلة طالب العلم
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فقال(( :ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب
اهلل من كثرة ذكر اهلل)) وأعظم الذكر قراءة
القرآن ،فال بد للمؤمن من ورد معلوم في كل يوم
من القرآن العظيم يداوم على قراءته بتدبر وتفهم.
قال أمير المؤمنين -عليه السالم -في وصف
القرآن( :وما جالس أحد القرآن إال قام عنه
بزيادة أو نقصان ،بزيادة في هدى أو نقصان
من عمى ،وأن فيه شفاء من أكبر الداء الكفر
والنفاق) ،ومن أفضل الذكر أيضًا الدعاء.
قال(( :الدعاء مخ العبادة)) والذاكر على كل
ال لما يقول ،يستحضر في
حال ال بد أن يكون متعق ً
مقامه بين يدي من هو ومن يناجي؟ ويذكر وعليه
السكون والخشوع والخنوع التام بين يدي مالك
الملك ،وال بد للمؤمن من ورد يومي يستفتح به
ال على
يومه ويختم به ليلته ،ويكون الورد مشتم ً
األذكار المشهورة ،وعلى األدعية المروية ،فيأخذ
من دعاء النبي ً والصحيفة السجادية لإلمام زين
العابدين ،وقد تضمنت الصحيفة معظم أدعية األيام
واألسبوع ،والصباح والمساء ،والمناسبات وغير ذلك.

3
على طالب العلم أن يتقي اهلل في كل أموره،
فتقوى اهلل شرط في اكتساب العلم النافع الذي
به تحصل السعادة في الدنيا واآلخرة ،قال اهلل
الل َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم هَّ ُ
{وا َّت ُقوا ّهََ
الل} وإلى هذا
تعالىَ :
المعنى أشار الشافعي -رحمه اهلل تعالى -بقوله:
سوء حفظي
شكوت إلى
ُ
ٍ
وكيع َ
المع ِ
فأرش َد ِني إلى ِ
اصي
َ
ترك َ
نور
بأن
وأخبرني َّ
العلم ٌ
َ
ونور اهلل ال ُيهدى لعاصي
ُ
وقال عبد اهلل بن مسعود -رحمه اهلل :-إني ألحسب
أن الرجل ينسى العلم قد علمه ،بالذنب يعمله.
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4
ً
ق���ال ألب���ي ذر-رح���م���ه اهلل(( :-أف��ض��ل
األعمال الحب في اهلل والبغض في اهلل)).

5
قال(( :ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا
حتى تحابوا ،أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل ،قال :افشوا السالم بينكم
وتواصلوا وتباذلوا)) فعلى طالب العلم أن تكون
عالقته باآلخرين متينة وباألخص مع زمالئه .وقد
أرشدنا رسول ً
اهلل إلى ما يحصل به الود واإلخاء
في الحديث السابق ،وبقدر ما يكون حب المؤمن
ألخيه يكون بغضه أيضًا كذلك لمن يعصي اهلل
سبحانه وتعالى ،ومعنى البغض :هو أن يترك مودة
العاصي ومداهنته حتى يرجع إلى رشده ،فإذا رأى
ال عليه أن يجتنب مداخلته ،وال
من يترك الصالة مث ً
يترك النصح له ما دام على تلك الحالة .وعليه
أن يلتزم الوسط في نصحه وتحذيره ،منطلقًا
{اد ُع إلى َسب ِ
ِيل
من قول اهلل سبحانه وتعالى:
ْ
ِك بِا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َس َنة}[النحل.]125:
َر ّب َ

6
الصدق والوفاء من أهم صفات المؤمن ،فعلى كل
مسلم وباألخص طالب العلم االتصاف بهما في أقواله
وأفعاله ،قال ً(( :إن أقربكم مني غداً ،وأوجبكم
علي شفاعة أصدقكم لسانًا وأحسنكم خلقاً ،وأداكم
َّ
أمانة)) وقال اإلمام علي -عليه السالم( :-إن الوفاء
توأم الصدق ،وال أعلم ُج َّنة أوقى منه ،وال يغدر
من علم كيف المرجع ،ولقد أصبحنا في زمن قد
اتخذ أكثر أهله الغدر كيسًا ونسبهم أهل الجهل
فيه إلى حسن الحيلة ،ومالهم قاتلهم اهلل قد يرى
لب وج َه الحيلة ودونه مانع من أمر اهلل
الح ّول ُ
ُ
الق ُ
فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها ،وينتهز فرصته
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من ال حريجة له في الدين) .ومن المؤسف جداً أن
نرى هاتين الصفتين قد ذهبت من أكثر المسلمين
في هذه األيام ،وأصبح الغدر والكذب والخيانة
من أكبر الصفات والمميزات بين الناس .فإنا
هلل وإ َّنا إليه راجعون ،وال حول وال قوة إال باهلل.

7
قال تعالىَ { :ي ْو َم ال َي ْن َف ُع َم ٌ
ُونِ ،إ َّ
ال َم ْن َأ َتى
ال َوال َبن َ
ّهََ
يم} .على طالب العلم أن يتخلص من
ِقل ٍ
الل ب َ
ْب َس ِل ٍ
األمراض الباطنة كالحسد والبغي واألحقاد ،لكي
يعيش مطمئن النفس ،مرتاح البال ،سليم الصدر
طاهر اللسان .وقد سئل النبي ً أي الناس أفضل؟
قال(( :كل مخموم القلب  ،صدوق اللسان ،فقالوا:
صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ؟ قال :هو
التقي النقي ال إثم فيه وال بغي ،وال غل وال حسد)).

8
وأه��م الصفات واألخ�لاق اإلسالمية الحلم،
وه��و أن يصفح المسلم عمن جهل عليه
ويغفر له زلته ،وال ينزل بنفسه إلى مرتبته.
يروى أن زين العابدين  -عليه السالم  -استطال
عليه رجل فأوسعه شتمًا فتغافل عنه زين
العابدين ،فقال الرجل :إياك أعني ،فقال له زين
العابدين :وعنك أغضي .وهناك أمثلة كثيرة
في الحلم والصفح يجب مراجعتها في مظانها.

9

14

وعلى طالب العلم أن يحفظ لسانه من السباب ومن
الشتائم واأللفاظ السافلة؛ ألن ذلك من الجفاء
والغلظة التي ال تليق بطالب العلم ،وعليه أن يتجنب
الغيبة والنميمة ،ويترك المراء والجدال وإن كان
قال (( :أنا زعيم ببيت
محقًا إذا لم تدع الحاجة لذلك ً
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في َر َبض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً)).

10
ونفع الناس فيه أجر وفضل كبير ،وهو من
أفضل القرب عند اهلل تعالى ،وعلى طالب العلم
أن يتصف بهذه الخصلة العظيمة وأن ينفع الناس
بعلمه ،وأن يسعى في حاجاتهم قدر اإلمكان ،وقد
وردت أحاديث عن النبي ً في الترغيب في نفع
المسلم ألخيه المسلم والسعي في حاجته ،فروي
عن النبي ً أنه سئل أي الناس أحب إلى اهلل تعالى؟
وأي األعمال أحب إلى اهلل تعالى؟ فقال(( :أحب
الناس إلى اهلل تعالى أنفعهم للناس ،يكشف عنه
كربه ،ويقضي عنه ديناً ،أو يطرد عنه جوعاً،
إلي من أن
وألن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب َّ
أعتكف في هذا المسجد -مسجد المدينة -شهراً،
ك َّف غضبه ستر اهلل عورته ،ومن كظم
ومن َ
غيظه لو شاء أن يمضيه أمضاه مأل اهلل قلبه يوم
القيامة رضا ،ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى
ثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام)) .
يقضيها له َّ







[ نصيحة لطالب العلم ]

مجلة طالب العلم
الــزاوية األدبيـــة

الحكم
زمان على األحرار قد جار في
ٌ
ِ
يقول
ٌ
أن��اس في التغرب غربة ٌ
بين البرية مفر ٌد
وه��ا آن���اذا
َ
�روف الدهر مني بهمة ٍ
لقيت ص� َ
ُ
�ن حرة ٍ
وأظهرت لأليام صبر اب� ِ
ُ
�دي صروفها
وم��ا
ْ
طلبت وت��راً ل� ّ
جليت بالصبر دهمها
�وب
ُ
وكم ن� ٍ
لحى ُ
إن أنا لم أكن
اهلل هذا الدهر ؛ ْ
ال أن تجاريني العدا
أتطمع جه ً
ُ
فخاري بفعلي ال بقومي ومعشري
ولي من بديع النظم
كل غريبة ٍ
ّ
ِ
كانت
فلو
ُ
الشمس المنيرة قينة ً
حاسد
وما
ٍ
ْ
دنست عرضي مقالة ُ
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�ل أرب��اب الفضائل بالظلم
وع��ام� َ
علم
يقولون عن
وليس لعمري ما
ِ
َ
غريب وحولي أسرتي وبنو عمي
ٌ
وع��زم فما فلت صوارمه عزمي
ٍ
سهم
نثلت ما في الكنانة ِ من
وقد
ِ
ْ
جرم
كان لي غير الفضائل من
وما
ِ
َ
المجد إال الصبر للنوب الدهم
وما
ُ
الذمار ؛ فمن يحمي
الفارس الحامي
أنا
ُ
َ
الحزون على حكمي
الدهر
وقد نزل
ُ
ُ
ُ
الشم
نجل الجحاجحة
على أنني
َّ
ِ
الحزن باكرها الوسمي
رياض
كمثل
ِ
قلدت إ ّ
ال قالئد من نظمي
لما
ْ
ذمي
وبالغ في
وإن نال من عرضي
َ
ّ
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ح���دي���ث الّ���ث���ق���ل�ي�ن م��ن
ص��ح��ي��ح م��س��ل��م ودالل��ت��ه
ال���ش���ري���ف ف���ه���د ح���س���ن ع����ب����داهلل ش��اي��م

دليل إيجابنا
ُبرز
ُ هنا ن ُ
َ
ا ّتباع أهل البيت (ع) ،
وأحقية كونهم متبوعين
ّ
الزمة
حج ٌة
ّ ،
وأن قو َل ُهم ّ
َ
والرسول (ص)
وأن اهلل
ّ ،
ّ
لم يح ّثوا على ا ّتباع
ليس عليها
كتاب وس ّنة
َ
فمنها :
أهل البيت (ع) ،
َ
تواتر معنا ُه من حديث
* ما
َ
الرسول
ال ّثقلين ُ ،
وهو قول ّ
ت��ارك فيكم
(ص) (( :إ ّن��ي
ٌ
تمسكتم به لن تضلّوا
ما إن
ّ
م��ن بعدي أب���داً كتاب اهلل
إن اللطيف
وعترتي أهل بيتي ّ
نبأني أ ّنهما لن يفترقا
الخبير ّ
ح ّتى ير َدا عليه الحوض)) .
لطائف ٍة
ظهر
لما
َ
تعليقُ :
وهو ّ
َ
بحجية
تواتر معناه  ،قالوا ألج ِله
ّ
إجماع أهل البيت هؤالء ،وإن لم
صرحوا بإطالق التواتر في
ُي ّ
حقه  ،إ ّ
لحجية
تقرير ُهم
أن
ّ
ال ّ
ّ
َ
ِ
إجماعهم لن ينطلق من حديث
قول
آحا ٍد ظ ّني  ،فمن ّرد هذا َر ّد َ
طائفة من أصحابِه  ،أيضًا قال ابن
ٍ
حجر الهيثمي عن هذا الخبر:
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التمسك
أن ِل َحديث
((ثم اع َلم ّ
ّ
ّ
كثيرة ،ور َدت عن
بذلك ُطرقًا َ
ني ٍف ِ
حابيًا  ،ومر
وعشرين َص ّ
ّ
رق َمبسوطة)) [الصواعق
َله ُط ٌ
وصحح هذا
المحرقة، ]440/2:
ّ
الذهبي و
الحديث من العلماء ّ
محمد بن إسحاق  ،واأللباني ،
وحسنه الترمذي  ،ووثق صاحب
ّ
مجمع الزوائد عدداً من أسانيده.
ال  ،فإ ّنا ال نُس ِلّم
ق��ال��وا :مه ً
بصحة حديث ال ّثقلين
لكم
ّ
بلفظ(كتاب اهلل وعترتي)،
منه ما رواهمسلم
وإ ّنما
الصحيح ُ
ُ
في صحيحهمن حديث زيد بن
أرقم  ،فروى مسلم بإسناده ،
حدثني
حيان ّ ،
قال ّ :
(حدثني أبو ّ
قت
حيان  ،قال َ :
انط َل ُ
يزيد بن ّ
برة  ،وعمر بن
أن ُ
وحصين بن َس َ
فلما
مسلم إلى زيد بن أرقم ّ ،
َجلسنا إليه  ،قال له ُحصين:
زيد خيراً كثيراً ،
قيت يا ُ
لقد َل َ
وسمعت
َ
رأيت رسول اهلل (ص) َ ،
ّيت
حدي َثه ،
َ
وغزوت معه  ،وصل َ
قيت يا زيد خيراً
َ
خلفه  ،لقد َل َ
كثيراً ِّ ،
عت
حدثنا يا زيد ما َس ِم َ
من رسول اهلل (ص)؟!  ،قال :يا
برت س ّني ،
لقد َ
بن أخي واهلل َ
ك َ
ونسيت بعض الذي
وق ُد َم عهدي ،
َ
ُ

نت ِ
أعي من رسول اهلل (ص)
ُ
ك ُ
فاقبلوا  ،وما
حدثتُكم به
 ،فما ّ
َ
ثم قال  ،قام
ال فال تكلّفونيه ّ ،
رسول اهلل يومًا فينا خطيبًا بما ٍء
دعى ُخ ّمًا بين مكة والمدينة ،
ُي َ
ووعظ
فحمد اهلل وأث َنى عليه ،
َ
َ
بع ُد أال أ ّيها
ّ
ثم قالّ :
وذكر ّ ،
أما َ
بشر ُي ِ
ك أن
وش ُ
ال ّناس  ،فإ ّنما أن ٌ
جيب ،وأنا
يأتي رسول ر ّبي فُأ َ
َ
ُهما كتاب
ل
أو
،
ين
ل
ق
ث
م
فيك
تارك
ٌ
ُ َََ ِ ّ ُ
فخذوا
اله َدى وال ّنور ،
ُ
اهلل فيه ُ
ِ
واستمسكوا به ،
ِكتاب اهلل ،
ب ِ
ورغب فيه
فحث على كتاب اهلل ّ
ّ
ُ
كم
ثم قال:
ذك ُر ُ
وأهل بيتي ُأ ّ
ّ ،
اهلل في أهل بيتي ُ ،أ ِّ
ركم اهلل
ذك ُ
ركم اهلل في
ذك ُ
في أهل بيتي ُ ،أ ّ
الرسول
أهل بي ِتي)) ،فهذا من ّ
ُ
التوصية بهم
ينصرف إلى
(ص)
َ
أصح
خيراً دون االتباع  ،وهو
ّ
مما ُي��روى من وجه (كتاب
ّ
فسقط بهذا ما
اهلل وعترتي) ،
َ
اعتمدتُم عليه من وجوب االّتباع
ألهل البيت رضوان اهلل عليهم
وكونهم َث َقل ُمالز ٌم للقرآن.
أن
ُقلنَا :قد َسئمنا  ،وعندي ّ
حالكم من السأم كحا ِلنا ،
وصحة
ناقشة إثبات
سئم َنا ُم َ
ّ
أسانيد (كتاب اهلل وعترتي) ،
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نزيد في االحتجاج  ،وأنتم
نحن
ُ
ُ
الرواي وا ٍه  ،وهذا
تزيدون َ ،
ذاك ّ
حسن
ضعيف  ،بل َ
ثقة  ،هو إسنا ٌد َ
حتج به  ،بل غير
 ،بل ضعيف ُ ،ي ّ
احتجاجات سئمناهَا
صحيح  ،هذه
ٌ
سئمتموها م ّنا ،
شك
منكم  ،وال ّ
َ
إّ
تلخيصها بقول ابن حجر
أن
ال ّ
َ
مهم ُهنا عندما تكلّم عن
الهيثمي ّ
والعترة
التمسك بالكتاب
خبر
ّ
َ
أن ِل َحديث
فقال:
((ثم اع َلم ّ
ّ
كثيرة،
التمسك بذلك ُطرقًا َ
ّ
ني ٍف ِ
حابيًا
وعشرين َص ّ
ور َدت عن ّ
�رق َمبسوطة))
 ،ومر َله ُط� ٌ
[الصواعق المحرقة، ]440/2:
صححوه محمد بن
ومن الذين ّ
والذهبي  ،واأللباني من
إسحاق ّ ،
وحسنه الترمذي ،
المتأخرين ،
ّ
ّقت بعض أسانيده في مجمع
وو ِث َ
ُ
سريعة ،
إشارة
الزوائد  ،هذه
َ
َ
المخالف
ونأتي على ما أور َده ُ
للحق
نقضًا للباطل  ،وإثباتًا
ّ
ُمستعينين باهلل الواحد  ،فنقول:
اع َلم أخي رحمنا اهلل وإ ّياك
تناول حديث ال ّثقلين  ،قد
أن
َ
ّ
الرواية ،
جاء في
صورتين من ّ
َ
فرواي ٌة جاء فيها عن رسول اهلل
تارك
(ص)  ،أ ّنه قال(( :إ ّني
ٌ
فيكم ال َّثق َلين كتاب اهلل وعترتي
ُ
يفترقا ح ّتى
أهل بيتي وإ ّنهما لن
َ
علي الحوض)) ،وصور ٌة
ير َدا
ّ
أن رسول اهلل (ص)  ،قال :
ثانية ّ
َ
ُهما
((وأنا
ٌ
تارك ُ
فيكم َث َق َل ِ
أول ُ
ين ّ ،
اله َدى وال ّنور ،
كتاب اهلل فيه ُ
ِ
واستمسكوا به
ِكتاب اهلل ،
فخذوا ب ِ
ُ
ورغب فيه
،
فحث على كتاب اهلل ّ
ّ
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ُ
كم
ثم قال:
ذك ُر ُ
وأهل بيتي ُأ ّ
ّ ،
ركم اهلل
ذك ُ
اهلل في أهل بيتي ُ ،أ ِّ
ركم اهلل في
ذك ُ
في أهل بيتي ُ ،أ ّ
أهل بي ِتي)) ،فقالوا عن األخير
أ ّنه ال يدلإّ ّ
التوصية بهم
ال على
َ
وقيل عن
خيراً دون اال ّتباع،
َ
فأنكر
يوجب اال ّتباع،
األولبأ ّنه
ُ
ّ
َ
تأخري المخالفين
كثير من ُم ّ
ٌ
صورة الحديث األو َلى ،وقالوا
ال ّثابت ما رواه مسلم في
الصورة الثانية،
صحيحه من
ّ
ُ
سنتناول الموضوعبقراء ٍة
وهنا
ُ
ماتع ٍة بإذن اهلل تعالى،
فاحصة
َ
َ
ع��دة نقاط:
ونُسر ُدها من
ّ
َ
ال��ن��ق��ط��ة األول�����ى :نقول فيه
للمخالف َهبونا سلّمنا لكم
ُ
أن الصحيح من وجه حديث
ّ
ال ّثقلين ُهو ما رواه مسلم من
فإن
التوصية بأهل البيت (ع) ّ ،
َ
التوصية
فيد
هذا الحديث ال ُي ُ
َ
أخ وعضي ٌد
بدون اال ّتباع  ،بل ُهو ٌ
وقرين للصورة األول��ى من
ٌ
التمسك
الحديث في إثبات
ّ
بأهل البيت(ع) واال ّتباع لهم
والحق
الزمة منهم للكتاب
ّ
ُ
والم َ
ستندكم
،فإن
َ
:بينوا ل َنا ُم َ
قيل ّ
ُ
لنا:تأمل
عوى.ق
الد
على هذه
ّ
ّ
الرسول (ص) (( :أال أ ّيها
كالم ّ
بشر ُي ِ
ك
ال ّناس  ،فإ ّنما أن
وش ُ
ٌ
جيب))،
أن
يأتي رسول ر ّبي فُأ َ
َ
فيحب
نفسه ،
ّ
تجد ُه (ص) َ
ينعى َ
وأمته
خبر
أصحابه ّ
َ
(ص) أن ُي َ
بعده إن هم
ٍ
بمنهج ال يضلّون َ
وصيته (ص)
أخذوا به  ،فكا َنت
ّ
ين))،
(( :وأنا
ٌ
تارك ُ
فيكم َث َق َل ِ
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فيكم وبي َنكم  ،أسبابًا
ّف ُ
أي ُمخ ِل ٌ
للنجاة والسعا َدة  ،فقال (ص)
عظيمين
أمرين
ين))،
:
((ث َق َل ِ
َ
َ
َ
((س ِّم َيا
َثقي َلين  ،قال أهل اللغةُ :
ِهما َثقيل ،
ألن
َ
َث َق َلين َّ
األخذ ب َ
ُ
وأصل
ِهما َثقيل،....،
والعمل ب َ
َ
لكل َشيء
العرب َتقول ّ
ال ّث َقل ّ
أن َ
طير َم ُصون َث َقل))
َن ٍ
فيس َخ ٍ
وهنا أخبر (ص)
[لسان العرب] ُ ،
،فمن ُهماهذين
عن َثق َلين اث َنين َ
األخذ بهما
ال ّث َقلين الذي يكون
ُ
أفصح من
ال  ،وشأنُهما عند
ثقي ً
َ
أطلق
بالضاد عظيمًا  ،ح ّتى
نطق ّ
َ
َ
ِ
،فاألول من ال ّث َق َلين،
عليهم َث َقل
ّ
ُهما كتاب
قوله (ص) :
((أول ُ
ّ
فخذوا
اله َدى وال ّنور ،
ُ
اهلل فيه ُ
ِ
واستمسكوا به))،
ِكتاب اهلل ،
ب ِ
،فمن
َ
فكان الكتاب هو ال ّث َقل ّ
األول َ
وصي ًة
يكون
يستحق أن
من ذا
ّ
َ
ّ
ال
سميه َثق ً
لرسول اهلل (ص) و ُي ّ
سمى الكتاب العظيم َثقالً؟!
كما ّ
 ،قال (ص) ُمخبراً عنال ّث َقل
ُ
كم
ال ّثاني:
ذك ُر ُ
((وأهل بيتي ُأ ّ
ركم اهلل
ذك ُ
اهلل في أهل بيتي ُ ،أ ِّ
ركم اهلل في
ذك ُ
في أهل بيتي ُ ،أ ّ
البيت (ع)
أهل بي ِتي)) ،فأهل َ
ال ّث َقل ال ّثاني في حديث مسلم
أخبرعن
الرسول (ص)
ّ ،
ألن ّ
َ
فكان الكتاب
ثق َلين اثنين،
َ
َ
الشك
أحدهما ،وأه��ل البيت
ّ
ُ
ِ
أوصى
والسؤال لماذا
ثانيهما،
َ
ّ
رسول اهلل (ص) بأهل البيت (ع)
ك َث َقل ِ
ثان
عظيم
يل
نفيس ٍ
ثق ٍ
ٍ
ٍ
مع َث َقل القرآن
مقرون
ٌ
ُ
ذكر ُه َ
لفية
العظيم؟! هل ُي ُ
الس ّ
جيب ّ
وتمحيص
بعقالنية
على هذا
ٍ
ّ
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وتدقيق ؟!  ،نعم  ،رأي َنا منهم
المفاتيح)علي
صاحب(مرقاة
َ
القاري يقول عن هذا الحديث
رابطًا مضمونه بمضمون حديث
(كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي)
ُ
أن
((وأقول
 ،قال:
األظهر ُهو ّ
ُ
ُ
أعرف
أهل البيت غالبًا يكونون
ِ
،فالمرا ُد
البيت وأحوا ِله
ُ
بصاحب َ
أهل ِ
بهم ُ
الم ّطلعون
العلم ُ
منهم ُ ،
الواقفون على
على سير ِته ،
َ
العارفون يحكمه
طريقته ،
َ
َ
ِ
وحكمته  ،وبهذا يصلُح أن يكونوا
ال لكتاب اهلل سبحانه))
ُمقاب ً
[مرقاة المفاتيح ، ]307/11:وهذا
الحق في تأويل الحديث  ،إذ
ُهو
ّ
ال
لن
يكون أهل البيت (ع) َث َق ً
َ
الرسول
عظيمًا ُيوصي بهم
ّ
(ص)،إ ّ
عظيم
�أن
ال
ولهم ش� ٌ
ُ
ٌ
والرسول ،
فيما ُيرضي اهلل
ّ
والرسول
وليس ُيرضي اهلل
ّ
َ
ِ
حالهم إ ّ
ال القيام باإلسالم
من
كتابًا وس ّنة وأمراً بالمعروف
الرسول
الم َ
ونهيًا عن ُ
نكر ،فكان ّ
الوصية
يحث ال ّناس بهذه
(ص)
ّ
ّ
وكررها
ثم عا َد
باإلتباع ُ
لهم ّ ،
ّ
،وقرينة ذلكأ ّنهم َث ٌ
ُ
قل من
ثالثًا
ال َّث َق َلين في الحديث ،وقرين ٌة
الرسول
أخرىأ ّنهم من أولويات ّ
يغفل
(ص) في
وصيته لل ّناس لم َ
ّ
ِ
فواضح
أمرهم  ،وهذا
عن إظهار
ٌ
وجهه بفضل اهلل وم ّنه  ،فصورة
حديث مسلم من التوصية
ثبت من
بأهل البيت  ،وقد
َ
تسميتُهم َثقالً ،صورة
الحديث
َ
ُعارض صورة
هذا الحديث ال ت
ُ
صرحة بكون
الحديث األخرى ُ
الم ّ
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ثقل اهلل الثاني ،فهو
أهل البيت َ
الصور َتينعظيم شأن
ظاهر من ّ
ٌ
ومعرفة
الدين
َ
أهل البيت في ّ
الحق من الباطل  ،فكان حديث
ّ
حديثًا
بال ّثق َلين
التمسك
ّ
يصحمنه من
متواتراً معنو ّيًا  ،ال
ّ
مجرد
صرف حديث مسلم إلى
َ
ّ
الفضيلة كالعا َدة في َصرف
الدالة على عظيم
األحاديث
ّ
منزلة أهل البيت وا ّتباعهم
دون اال ّتباع.
على الفضائل
َ
َ
لت
تأم َ
النقطة الثانيَة :أ ّنك متى ّ
لحصين َس ْب َرة
قول زيد بن أرقم ُ
قدشاخ على
أن
َ
خبره ّ
لوجدته ُي ُ
َ ،
العهد
واية
ّ
الر َ
والضبط ِ ،ل ِق َدم َ
ّ
ِ ،
العمر ،فقال(( :يا بن
وك َبر ُ
برت س ّني ،
لقد َ
أخي واهلل َ
ك َ
ونسيت بعض
�د َم عهدي ،
َ
ُ
وق� ُ
نت ِ
أعي من رسول اهلل
الذي ُ
ك ُ
سنحتاج
(ص)) ،وهذه دقيق ٌة
ُ
إليها قريبًا  ،فال ت ِ
ُغمض ع َنها.
َ
أن زيد بن
النّقطة الثالثةّ :
روى عنه
أرقم ّ
الصحابي قد َ
يزيد
لق غير
حديث ال َّث َقلين َخ ٌ
ُ
حيان التيمي الرواي لحديث
بن ّ
حديث
عنه
مسلم ،الذي لم ِ
يرو ُ
َ
عند ِ
ال ّثق َلين إ ّ
فممن
ال َ
ك َبر س ّنةّ ،
حديث
روى عن زيد بن أرقم
َ
ال ّثق َلين ،حبيب بن أبي ثابتفي
سنن الترمذي ،وأبو الطفيل
في سنن النسائي  ،وفي المعجم
الضحى
الكبير للطبراني ،وأبو ّ
ُمسلم بن ُصبيحفي المعجم
الكبير للطبراني ،كلّهم يروي
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عن زيد بن أرقم حديث ال ّثقلين
تارك فيكم َثق َلين
بلفظ (إ ّني
ٌ
كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي
إ ّنهما لن يفترقا...الحديث) ،ال
ة(أذكركم اهلل في أهل
بصور
ّ
َ
وجميع َمن روى
بيتي ثالثاً)،
ُ
ِ
إليهم قريباًلم
ممن أشرنا
عنه ّ
ُ
يقول لهم أ ّنه
يكن زيد بن أرقم
ُ
ونسي بعض الذي
ك ُبر ،
قد َ
َ
كان َيعيه من رسول اهلل (ص)
حيان
كما في رواية يزيد بن ّ
عنه في صحيح مسلم ،وهذه
مهمة ألهل البحث  ،لمكان
إشار ٌة ّ
قوة رواية زيد بن أرقم وهو
ّ
قوي ِ
الفكر بصورة(كتاب اهلل
ّ
تلك التي
وعترتي)أقوى من
َ
الرواية
كان فيها قد ك ُبر على ّ
ّم عن ِ
نفسه ،
ّ
والضبط كما تكل َ
إّ
نستبعد
ُشير إلى أ ّنا ال
ُ
ال أ ّننا ن ُ
أن يكون رسول اهلل (ص) قد قال
ركم اهلل في أهل بيتي) ،
(أذك ُ
ّ
ولكن بعد قو ِلهَ ( :ث َقلين كتاب
فكان
اهلل وعترتي أهل بيتي)،
َ
(أذكركم اهلل
قوله (ص) :
ّ
للتمسك
في أهل بيتي) تأكي ٌد
ّ
الم ِ
وصولون
بال ّث َقل األصغر
ُ
ِ
األكبر
قل
بدورهم إلى ال ّث َ
َ
األعظم الكتاب ،إ ّ
أن الباحث
َ
ال ّ
ينبغي له أ ّ
ينصرف عن روا َية
ال
َ
عدد من ال ّثقات عن زيد بن أرقم
الرواية
وهو في َ
أقوى أحوال ّ
تشكك منه فيما يقولُه
بدون
ّ
تشككًا في
 ،إلى روا َي ٍة كان ُم ّ
القادمة
للنقطة
وتنبه
لها،
َ
وعيه َ
َ
ّ
كالمنا هذا.
تعضد
القريبة فهي ُس ّ
َ
َ
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َ
النقطة الرّابعة :أن تع َلمأ ّنه لم
يرو هذا الحديث عن زيد بن
ِ
الوجه(أذكركم اهلل
أرقم بهذا
َ
ّ
في أهل بيتي) ،إ ّ
راو واحد
ال ٍ
حيان ال ّتيمي،
ُ
،وهو يزيد بن ّ
إذ قد اجتهدنا في الوقوف على
رواي��ة لهذا الحديث من هذا
َ
الوجه فما وجد َنا يرويه عن زيد
وكل َمن روى
غيره ،
ّ
بن َ
أرقم ُ
أرقم فكان يرويه
عن زيد بن َ
بلفظ(كتاب اهلل وعترتي أهل
بيتي) ،إ ّ
حيان هذا
ال يزيد بن ّ
الحق به
يكون
إما أن
ٌ
َ
،فالوهم ّ
،وإما أن يكون
على زيد بن َ
أرقم ّ
أرقم لمكان كبر
من زيد بن َ
العهد
س ّنة  ،وقلّة وعيه لتقادم َ
قال عن ِ
أن هذا
كما َ
نفسه ،أو ّ
الرسول (ص)
ٌ
صحيح بعد قول ّ
(( :كتاب اهلل وعترتي))  ،فكان
((أذكركم اهلل
قوله (ص) :
ّ
بأهل بيتي)) زيادة في التأكيد
على ا ّتباع قول أهل البيت (ع)
حتمل.
 ،وه��ذا كلّه وار ٌد ُم َ
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َ
تأمل
النقطة الخامسَةّ :
أن من ّ
محل النقاش ،
حديث مسلم
ّ
مأشار إلى
أرق
أن زيد بن َ
سيجد ّ
ُ
َ
الرسول (ص) قال باإليصاء
ّ
أن ّ
خم  ،بمجمع
هذا  ،في مكان غدير ّ
ال
حاب
ة،فوجب عق ً
ٍ
كثير من ّ
الص َ
َ
الخبر غير زيد بن
أن يروي هذا
َ
ِ
سماعهم هذا الخبر
أرقم  ،لمكان
َ
مع ُه
من رسول اهلل (ص) كما َس َ
كتب
أرق��م ،فبح َثنا ُ
زيد بن َ
جماعة من
الحديث فوجد َنا
ً
الصحابة قد رووا حديث ال ّثق َلين
ّ

العـــدد الثـالث

هذا ،بلفظ(كتاب اهلل وعترتي)،
لفظ(أذكركم اهلل
دونًا عن
ّ
في أهل بيتي) ،وقال ابن حجر
الهيثمي كما أشرنا سابقًا أ ّنه
طريقنيف وعشرين
مروي من
ّ
ّ
التمسك
صحابيًا كلّهم بلفظ
ّ
ّ
نذكر من
والعترة،
بالكتاب
ُ
َ
ه��ؤالء الصحابة ،جابر بن
سعيد الخدري،وزيد
عبداهلل،وأبو
ٍ
بن ثابت ،وحذيفة بن أسيد
الغفاري،وعلي بن أبي طالب،
وغيرهم  ،كلّم ي��روي هذا
الخبر بلفظ(كتاب اهلل وعترتي
أهل بيتي) ،وهذا يقوي وجه
الروايات عن زيد بن أرقم في
ّ
أن الصحيح من روايته هي
ّ
(كتاب اهلل وعترتي) كما رواها
ال ّثقات عنه  ،بدون انفرادٍكما
حيان ال ّتيمي.
انفرد يزيد بن ّ
النقطة ال��سّ��ادس��ة :سلّمنا أن
فإن
الصحيح ّ ،
حديث مسلم ُهو ّ
سمى َحديث
الحديث مع هذا ُي ّ
ال َّث َقلين ،لمكان ذكر ال ّث َقلين فيه
 ،وما اشت ِ
ُهر من حا ِله وأمثا ِله ،
صحة
فأنتُم بهذا اإلثبات تُثبتون ّ
حديث ال َّث َقلين  ،فرسول اهلل (ص)
تارك
قال في الحديث (( :وأنا
ٌ
ُهما كتاب اهلل...
ُ
فيكم َث َق َل ِ
أول ُ
ينّ ،
الحديث))،فأين ال ّث َقل الثاني
َ
السلفية في الحديث؟! .
معشر
ّ
َ
الصة
النقطة السّابعَة :وفيها ُخ َ
،أن ُطرق هذا الحديث
القول ّ
الجمع من
تظافرة رواه��ا
ُم
ُ
َ
الجمع من
ة،وعنهم
الصحا َب
ُ
ُ
ّ
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الجمع من تابعي
ال ّتابعين،وعنهم
ُ
تابعي
الجمع من
ال ّتابعين ،وعن
ُ
ّ
بصحته عدد
،وأقر
تابعي التابعين
ّ
ّ
ّ
ذكر َنا ،وقال
من األعالم كما َ
األمة من
باشتهاره من طريق ّ
غير تواطئاإلمام فقيه أهل البيت
الحسن بن يحيى بن الحسين بن
ال
فكان هذا دلي ً
زيد بن علي(ع) َ ،
قاطعًا وتواتراً معنو ّيًا شاهراً
حجية أهل البيت
على إثبات
ّ
ِ
بوصية
وقولهم على العا َلمين ،
ّ
رس��ول اهلل (ص)  ،والحمد
هلل تعالى  ،وصلّى اهلل وسلّم
محمد وعلى آله .
سيدنا
ّ
على ّ

مجلة طالب العلم
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اإلمام احلجة  /جمد الدين املؤيدي
ع�����ل�����ي�����ه ال������س���ل��ام
بقل��م الس��يد العالمة /احلس��ن بن حممد الفيش��ي

والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،وعلى آله المطهرين ،وبعد:
فهذه كترجمة لمؤلف الزلف وشرحها التحف وغيرهما من النفائس الثمينة.
ولقلّة عتادي وقصر باعي وكونه كالشمس رابعة النهار ،والقضية المسلمة التي ال يتسرب إليها
إنكار ،فسأسلك مسلك االختصار ،وكيف لي باإلجادة واإلحاطة في صفات قدسية وحيد عصره في
الروحية ،وسفير اإلسالم لتجديد معرفة ن ُ
وم ْن ِتج الثروة العظمى من علوم
األساسيةُ ،
ُظ ِم ِه ّ
القيادة ّ
تيارات المبادئ اإللحادية ،فأقول:
العترة النبوية ،وحامي َسرح الشريعة
ّ
المطهرة من ّ
حجج اهلل
س الهداية ،وأقطاب الدراية والرواية،
إن اإلسالم
ومجتم َع ُه الصحيح إنما يقوم على ُأ ُس ِ
َّ
ِ
َ
ووفقهم لقهر قوى
على خلقه ،وأمنا ِئه على تبليغ نهيه وأمره ،ورثة األنبياء الذين استخلصهم اهلل ّ
المسدد الشامل ألبعاد الملّة الحنيفية،
التصور
وحب المادة والشرف ،تتفاعل أنفسهم في
الطبيعة،
ّ
ّ
ّ
ومقوماتها ،وما يلزم لها وما يتنافى معها ،وبالوعي الكامل ،والعقيدة الراسخة ،والضمير
وأسرارها
ّ
الزكية،
الخالص عن جميع الروابط والمالبسات واالنطباعات بغير المناهج اإللهية ،والقيم الفاضلة
ّ
والخلُق التقليدي ،والجبروت
الخط النفسي ،واالتجاه العنصري،
ولذلك استطاعت أن تتخلّى عن
ّ
ُ
التغطرسي ،وقضت على جميع العقبات والحوائل ،دون أداء أمانتها الكبرى ،ورسالتها العظمى ،وهي
الدعوة إلى اهلل ورسوله والتمشي مع هدي اإلسالم ،وهذا هو االستعالء الحقيقي الدائم القائم،
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن َت ِج َد ِل ُس َّن ِة هَّ ِ
{س َّن َة هَّ ِ
الل َت ْب ِديلاً } [األحزاب(( ،]62:إني تارك فيكم ما
الل ِفي ا َّل ِذ َ
ُ
إن اللطيف الخبير نبأني أنهما
إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهلل وعترتي َ
أهل بيتيَّ ،
بحجة) ،صدق اهلل،
علي الحوض))( ،اللهم بلى ال تخلو األرض من قائم هلل
ّ
لن يفترقا حتى يردا َّ
وليه.
وصدق رسوله ،وصدق ُّ
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والمؤ ّلف من ِم ْصداق واقع هذه األد ّلة الصادقة في عصرنا ،فهو َم ْن جمع اهلل به الفواضل والفضائل،
الو ِح ْي ُد،
العا َل ِم َ
ورأَب به صدع المائلّ ،
وثبت عرى القواعد والدالئل ،المجتهد الجهبذ الفطاحلَ ،عا ِل ُم َ
َ
َوال َّن ِ
ُر ِ
الع ْت َر ِة َو َح ِ
الر ِش ْي ُدَ ،ر َّبا ِن ُّي ِ
اث ِ
آل
ُها ،ا ِ
إل َم ُ
اف ُظ َهاَ ،و ِن ْح ِر ْي ُر َها َو ُح َّجت َ
اق ُد ال َّث ْب ُت ا ْل ُم َس َّد ُد َّ
ام ا ْل ُم َج ِّد ُد ِلت َ
وس ا ْل ُم ِح ْي ُط ب ِ
ول َوا ْل َم ْن ُق ِ
ْمي ا ْل َم ْع ُق ِ
الر ُس ِ
الو ِل ِّي:
الو ِل ِّي ِ
الو ِل ُّي ُ
ولَ ،و َ
الق ُ
ام ُ
ولَ ،م ْوال َنا َو َش ْي ُخ َنا َ
بن َ
بن َ
ِعل َ
َّ
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أَبو ا ْل ُح َس ْي ِن َم ْج ُد ِّ
ور المؤ َّي ِد ُّي أمتع اهلل بدوام بقائه الدين والمسلمين،
بن ُم َح َّم ٍد ِ
بن َم ْن ُص ٍ
الد ْي ِن ُ
ورفع م ْنزله مع األنبياء والمرسلين.
وتتلخص هذه الترجمة في مواضيع ،منها:

ولد أسعده اهلل في  26شعبان سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة وألف ،بالرضمة من جبل برط ،دار
ار َتحل من العلماء
هجرة والده األولىَ ،ل َّما انتقل إلى هنالك من هجرة ضحيان صعدة ،مع َمن ْ
األعالم إلى مقام اإلمام المهدي لدين اهلل محمد بن القاسم الحسيني الحوثي ،الستقرار اإلمام
هنالك ،وقيامه بواجب الدعوة ،ونشر العلم الشريف ،رغم استيالء األتراك على أكثر قطر اليمن.
ووالده هو المولى السيد العالمة العابد الزكي محمد بن منصور بن أحمد المؤيدي رضي اهلل عنه،
المتوفى في جمادى األولى سنة ستين وثالثمائة وألف بمدينة صعدة ،كان ال ُيجارى في فضل ،وال
ُبل ،وال تأخذه في اهلل لومة الئم.
ُيسامى في ن ْ
والزكا ،أمة اهلل بنت اإلمام المهدي
ووالدته هي الشريفة الطاهرة النجيبة الزاهرة ،حليفة العبادة
َّ
آنفا.
المذكور ً
فشب المؤ ّلف زاده اهلل َش َرفًا بين هذه األسرة الكريمة ،وعليه رقابة عين العناية القدسية ،وتوجيهات
َّ
يتلقى
العواطف الروحانية األبو ّيةَ ،ف َد َر َج بين أحضان البيئة العربية ،والتربية
الهاشمية العلو ّيةّ ،
ّ
وخلُصت عن
فص َفت سريرتُهَ ،
المواهب الفطرية السنية ،وفتوحات الطموح إلى المعالي والعبقريةَ ،
ومقومات السعادة والصراحة في
ُه ،وانطبعت نفسه بمبادئ الخالصة المصطفاة،
كل شائبة سجيت ُ
ّ
صغير
ورب
الغضة عن
ِ
ِ
ذات اهللَ ،
وط ُهرت طفولته ّ
أوضار لداته ،وحاز ُ
المثُل العليا في عنفوان حياتهَّ ،
ومقوم
مثقف مؤ ّيد،
قوم
مرشح للكماالت،
مؤهل للمكرمات،
ّ
قوم آخرين ،فنبغ منه ّ
مسددّ ،
َّ
كبير ٍ
ٍ
ُ
ّ
الجد
وقد استزاد من ظروفه المحيطة ،ولمحاته الصادقة الحديدةِ ،علْمًا إلى َف ْه ٍم ،وتصميمًا في
ّ
والعزم ،كي يلحق بركبه.

وألب
فدخل مرحلته الثانية في حياته وهي الدراسة ،أقبل بك ِّليته إلى العلم وشغف به وعكف عليه،
ّ
اتقاد ذهنه.
به ،وقد ساعده ّ
جل العلوم ،المنطوق منها والمفهوم ،في :النحو ،والصرف ،والمعاني ،والبيان،
فدرس على والده ّ
والبديع ،والمنطق ،واللغة ،واألصولين ،والتفسير ،والحديث ،والفقه ،والفرائض ،ومعرفة رجال
الرواية ،والتاريخ ،والسير ،وغير ذلك.
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وأخذ عن المولى السيد العالمة نبراس آل محمد وحافظهم األوحد الحسن بن الحسين بن محمد
الحوثي -أدام اهلل عاله ([ )]1في مختلف العلوم ،وأجازه فوق ذلك باإلجازة العامة في جميع
مسموعاته ومستجازاته ،ومؤ َّلفه العظيم التخريج على الشافي ،الذي َف َّو َض ُه في ترتيبه وتنقيحه،
تلقى
ُ
وشيخ ُه المذكور أخذ عن والده ،وهو عن اإلمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني .كما ّ
المؤلف عن المولى السيد الحافظ المجتهد المطلق شيبة الحمد عبداهلل بن اإلمام الهادي الحسن
بن يحيى القاسمي رحمه اهلل([ )]2في بعض علوم العترة ،وأجازه إجازة عامة في جميع مؤ َّلفاته التي
منها :الجدوال مختصر طبقات الزيدية ،وجميع مسموعاته ومستجازاته ،ومؤ ّلفات والده اإلمام
وشيخ ُه المذكور أخذ عن والده اآلخذ عن اإلمام المهدي أيضاً.
الهادي،
ُ
وله مشائخ غير من ذُكر أخذ عنهم وأخذوا عنه.
السيد العالمة بدر آل محمد :محمد بن إبراهيم المؤيدي الملقب بابن حورية رضي اهلل
َّ
أما المولى ّ
تعالى عنه ،فأجاز المؤلف إجازة عامة نثراً ونظماً ،وبعد أن ساق في منظومة اإلجازة ،قال:
إن ال���ول���د ال��ع�لام��ه
وب���ع���د َّ
وواح�����د ال��ع��ص��ر ف��ري��د ع��ق��ده
ف��ه��و ب�ل�ا ري����ب ط��ب��اق اس��م��ه
م��ج��د ال��ه��دى وال��دي��ن واإلس�ل�ام
م��ح��م��د ب���ن ال��س��ي��د ال��م��ن��ص��ور
دام���ت ل��ه��م م��ن رب��ن��ا ال��س��ع��ادة
ج��ي��زه
ع���ول ف��ي ال��ت��اري��خ أن ُأ
َ
ّ
ال
عمن روى ل��ي م��س��ن��داً مسلس ً
وم���ا ق����رأت م���ن ع��ل��وم األدب
ف��ي م��س��ن��دات اآلل والتفسير
ألن ل���ي وال��ح��م��د للمختار
�ه
ك��ان��وا ك��واك��ب علمه ال��دري� ْ
وه����اك تعييني ألس���م���اء لهم
وم���ا س��م��ع��ت أو ق����رأت م��ف��ردا

ال��ف��ذ وال��ن��ب��راس ذا الشهامه
ّ
ل��م��ا ح���وى م���ن ن��ب��ل��ه وم��ج��ده
ف��ل��م ي��ك��ن م��خ��ال��ف��ًا ل��رس��م��ه
ون��ج��ل رأس ال��ع��ل��م��ا األع�ل�ام
ذي الفضل وال���زه���ادة المبرور
وال��ف��وز بالحسنى م��ع ال��زي��ادة
مسموع وم��ا استجيزه
ف��ي ك��ل
ٍ
لا
�ر َس� ً
ف��ي
ِّ
ك��ل َف� ٍّ
��ن أَو َرواه ُم� ْ

م���ع األص��ول��ي��ن وأع��ل�ا الكتب
وف���ي ف����روع ال��ف��ق��ه بالتنقير
م��ش��ائ��خ �ًا ك��ان��وا والة ال��ب��اري
المضيه
ب��ل ك��ش��م��وس علمنا
ْ
وب��ع��ض ذك��ر م��ن س��م��ات فضلهم
ع��ن ك��ل ف��رد أو بجمع مسندا

المبرزين.
ثم ساق في ذكر مشائخه ،وطرقه وإجازته للمؤلف ،كما أجازه غيرهم من العلماء
ّ
اسمه،
أزمتها
ُ
أرباب التحقيق والهداية ،طار ُ
ْم ْي الدراية والرواية ،وس َّلمته َّ
وبعد أن استولى على ِعل َ
لة األصابع ،ومم ّثل الفضيلة الجامع ،ورائد المتط ِّلعين إلى
وع ُظم خطره ،فصار ِق ْب َ
وشاع ِذ ْ
ك ُرهَ ،
ذروة الفوز والفالح ،وطليعة السابقين من دعاة الحكمة والعدالة واإلصالحَ ،تلْهج األلسن بمحامده،
([ )]1ـ توفي رضوان هللا تعالى وسالمه عليه عام ثمان وثمانين وثالثمائة وألف بظهران وادعة.
([ )]2ـ توفي رضوان هللا تعالى وسالمه عليه سنة خمس وسبعين وثالثمائة وألف.
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وينشر األثير آيات مجده وشواهده ،ولذلك َخ َّفت إليه جموع الطلبة ،أهل الهمم الساميات ،وأحدقت
كل المناحي والجهات ،فبسط لهم من ُخل ِ
ُقه رحباً ،ومنحهم إقبا ً
ال ُ
وقرباً ،ومأل قلوبهم
به اآلمال من ّ
ور َتق ما فتق من تصميمهم ونشاطهم ،فكان لهم أخًا شغوفاً،
شغفًا بالعلم وحباً ،وشحذ عزائمهمَ ،
وص ّيبًا ه ّتانًا دفوفاً ،أنساهم عن اآلباء واإلخوان ،وعن نفيس الجواهر والعقيان،
ووالداً براً عطوفاًَ ،
هاشمية ،وأخالق محمد ّية ،وتحمالت علو ّية.
أريحية
رب يعطي َم ْن يشاء ما يشاء،
فسبحان ّ
ّ
َّ

الفذة في التدريس ،والتلقين بالتوضيح
أنس من شيء ال أنسى أسلوبه الحسن ،وطرائقه ّ
ومهما َ
والتفهيم ،والصبر على طبع المعاني في قرارة نفوس الطلبة ،وتصويرها الممتاز ،والتنازل إلى
حد أن تهال عليه المناقشة واالعتراضات ،ف ُي ْرسل عليها أشعة أنواره ،وصحاح علومه وآرائه ،فتنسخ
ّ
مغبة الخطل
غياهبها ،وتقطع شجونها،
ّ
فيتحول المعترض مقتنعًا راضيًا مستسلماً ،لكنه آمن من ّ
والص َدر.
مقدماته في الورد
والخطر ،مستلزمًا لنتائج ّ
َ
على هذا أنه دائم البحث في الدفاتر ،منكتًا عن ذخائر النفائس والجواهر ،مشرفًا على همسات
األفكار والخواطر ،وفلتات األصاغر واألكابر ،مميزاً الصحيح من الردي ،كاشفًا عن َو ْج َه ْي الشناعة
است ِ
تدفق.
والوضي ،إن ر ّد أفحم ،أو
ُمطر َّ
ّ
استدل أجاد وأفعم ،أو ُجوري سبق ،أو ْ
هو البحر من أي الجهات أتيته
وقوة في العارضة ،و ُب ْعد في النظر ،وإجازة في وجازة ،وسهولة في جزالة،
بغزارة في المادةّ ،
وطالوة في بالغة ،وإبداع في االختراع ،وسعة في اإلطالع ،ووقوف عند الحد ،وتصميم في دعم
كيان الحق ،واقتحام في غمار الفحول ،وانقضاض لألخذ بتالبيب الجهول إلى حضيرة المعقول
َود القول
والمنقول ،كم َن َعش حكمًا دفينًا من بين أطباق الحضيض ،وعدل في مهارة للتثقيف أ َ
وتوضيح
وحل لمشكل ،وبر ٍء لمعضل ،وتبيين لمجمل،
ونثر مسجع متعانق،
نظم فائق،
ّ
ٍ
المهيض ،مع ٍ
ٍ
وجمع لمفترق،
لمبهم،
َج ِم
ٍ
ٍ
وقيد آلبدة ،وسيطرة على شاردة ،وإيراد في إقناعَ ،و َّدع للخصم في أ َ
اإلنقطاع ،والحال يشهد ،والعيان فوق البيان.

هذه مؤ ّلفاته سافرة ،وآثاره الباهرة ظاهرة ،هذه المقدمة بين يديك منظومته المسماة (بالزلف
اإلمامية) ،وشرحها (التحف الفاطمية)([.)]3
وله كتاب (لوامع األنوار في جوامع العلوم واآلثار) ،وإ َّنها لهي كواكب ساطعة ،تهدي إلى غاية
المآرب والمطالب ،طلعت من هدي محكم القرآن ،وصحيح السنة ،وإجماع تراجمة القرآن([،)]4
وله أيضًا (الجواب الكافي) على ما أورده اإلمام المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة في كتابه الشافي،
([ )]3ـ جمع فيها سير وتراجم أئمة أهل البيت(ع) من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم ،وحتى العصر الحاضر ،وتعتبر مرجعا ً
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هاما ً في موضوعها من إمام العصر والزمان على ما ض ّمت من معلومات وافية دقيقة تحرى فيها الصحة والتحقيق ،وجمع فيها ما يبهر العقول.
([ )]4ـ وهي التي وسمها علماء العصر بخزانة آل محمد صلوات هللا عليهم.
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المفرقة لشظايا الخارقة في أعناق أهل الشقاق والنفاق ،فجاء المؤ ّلف
من األسئلة المحكمة اإلغالق،
ِّ
ِ
وافية كافيةَ ،نكصت عن مدى غايتها ُ
األذهان الصافية،
أهل
وجوامع
أم َّده اهلل بعونه بجوابات شافية،
ٍ
َ
َ
األزمنة المديد َة الطائلة ،فَأبرزها حفظه اهلل كفلق
إذ هي أسئلة غامضة بقيت بين أدراج َمهدها
َ
ْ
ِع تحت اسم( :عيون الفنون) ،وله كتاب فصل الخطاب في تفسير
الصبح،
وغرة براح ،وقد ُطب َ
ّ
خبر العرض على الكتاب ،وكتاب الثواقب الصائبة لكواذب ال َّناصبة ،والحجج المنيرة على األصول
الخطيرة ،وإيضاح الداللة في تحقيق العدالة ،والجواب ال َّتام في تحقيق مسألة اإلمام ،والرسالة
الصادعة بالدليل في الرد على ما أورده صاحب التضليل ،والفلق المنير بالبرهان في الرد على ما
أورده السيد األمير على حقيقة اإليمان ،والبالغ الناهي ،عن الغناء وآالت المالهي ،والمنهج األقوم
[في الرفع والضم] ،وكتاب الحج والعمرة ،والجامعة المهمة ،والجواب على مسائل األئمة ،ومجمع
الفوائد([ ،)]5وديوان الحكمة.
وغير هذه من غرائب العلم ،ونوابغ ا ْل ُحكم ،والفتاوى ،والمراسالت والمطارحات األدبية ،والمراجعات
الغضة الندية ،وكلّها خالية من األلغاز ،حالية بمحاسن الحقيقة والمجاز ،بالطرائق
والمذكرات
ّ
المألوفة ،واللهجة الممتازة المطبوعة ،تشنف المسامع ،وتطرب القارئ والسامع ،وعليه منها له
غرو فهي من خالصة الصفوة ،وينبوع الحكمة ،وفيض
شواهد ،أعيذها باهلل من كل حاسد معاند ،وال َ
اء َو َم ْن
معادن العصمة ،قد باركتها أفكار العترة ،ومسحت عليها يد القدرةُ { ،ي ْؤ ِتي ا ْل ِح ْك َم َة َم ْن َي َش ُ
يرا} [البقرة(( ،]269:اللهم اجعل العلم في عقبي ،وعقب عقبي،
ُي ْؤ َت ا ْل ِح ْك َم َة َف َق ْد ُأو ِت َي َخ ْي ًرا َ
ك ِث ً
وزرعي وزرع زرعي)).
وإليك شيئًا من شعره الرائع في منظومة الزلف اإلمامية:
منير ٌة
العالمين
َر ِّب
وآي����ات
ُ
منذر
ق���ر ٍن للبر ّية
��ل
أت��ى ك� َّ
ٌ
ْ

أحمد
عند
�ره��ا
ٍ
َ
إل��ى أن َتناهى س� ُّ
�رق��ان ال��رس��ال��ة غيه ًبا
وش� ّ
��ق ب��ف� ْ

�ع
ع��ل��ى خلقه وال��ب��ي��ن� ُ
�ات ق��واط� ُ
قامع
للشرك
وداع إل��ى الرحمن
ُ
ٍ
ْ
سامع
��ن ه��و
ف��ن��ادى أم��ي� ُ
�ن اهلل َم� ْ
ُ
�ادع
فأشرق ب��ره� ٌ
�ان من الوحي ص� ُ

وهي طويلة تنيف على ثمانين بيتاً.
ومن قوله في قصيدته المسماة عقود المرجان
��ر
��ر م��ن َد ْه� ِ
��د ْه� ِ
عج ًبا ل��ه��ذا ال� َّ
��ت وم���ا َع� ِ
�م � َل��ت
ي��ا
ً
��م ْ
أم���ة َع�� ِل َ
��ر ًح��ا
ك��ت��اب اهلل
أض��ح��ى
ّ
ُ
م��ط َ
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وُ
ِ
�ر
�������ة
أل َّم
م��ه��ت��وك��ة ال��س��ت� ِ
ٍ
�ي��ه��ا ف���ي أه���ل���ه تُ����زري
ل��ن��ب� ّ
�ر
�م
ال��م��ق��رون ب��ال��ذك� ِ
َ
وت��رك��ت� ُ

([ )]5ـ وهو عبارةٌ عن موسوعة علميَّة ض َّم الكثير من الكتيّبات والردود والبحوث والفتاوى في مختلف فنون العلم.
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ُ
����ن يتابعهم
ال��ن��ب��ي
آل
وم� ْ
ِّ
َ
�ات ال���دي���ار بنا
ض��اق��ت ف��س��ي��ح� ُ
ْ

���ر
ي��ت��ج��رع��ون م�����رار َة
ال���ض ِّ
ُّ
ّ
ال��ك��ف��ر
وت���وس���ع���ت ألئ���م���ة
ِ
ّ

��ت
وإل���ي���ك
ع��ب��اس��ي ً
��ة ُع� ِ
َ
��رف� ْ
َّ

ب��ال��ل��ه��و وا َ
��ر
أل
��م ِ
ِ
وت������ار وا ْل َ
��خ ْ

ثم ساق في تعداد ملوك األمويين ،إلى أن وصل إلى تعداد ملوك العباسيين ،فقال:

إلى آخره.
مساع محمودة ،ومقامات مشهورة ،ومصالح مسطورة ،وشفاعات مقبولة ،وخالصة
نعم ،وكم له من
ٍ
يغص
األمر أنه ال يزال بين العلم والعمل ،والدرس والتدريس ،والذكر والفكر ،ومقامه الشريف
ّ
ومستعد
متبرك ،ومستنجد من دهره العنود،
بمن فيه من عا ِل ٍم مستزيد ،وطالب مستفيد ،وزائر
ٍ
ّ
على خصمه اللدود ،ومستنصر من ظالمه الكؤود ،فيؤوب ٌّ
كل بما طلب ،ويحظون بالزيادة واإلفادة,
أعطيت يارب ،ليس على اهلل بمستنكر.
والعزة والكرامة ،ال مانع لما
والرفادة والسالمة،
َّ
َ
أعزه اهلل:
وهذه قصيدة مني إليه كإشادة بسيطة ببعض صفاته ّ
كشط ال��ب��ؤوس وج���و ُده وحنانُه
ي��غ��ض��ي لهيبته وع��ظ��م جالله
تتضاءل العزمات م��ن أه��ل الشقا
ت��س��رع��ًا لمناصب
ه���ذا وذاك
ّ
ي��وم��اه ي��وم ق��رى وي���وم ق���راء ٍة
ٌ
فطاحل
وإل��ي��ه س� ّل��م��ت ال��ق��ي��ا َد
سمعت بمثله
رأي���ت وال
إن
ُ
ُ
م��ا ْ
ول��ه الفواضل والفضائل والندى
أوق���ات���ه وح���راك���ه وس��ك��ون��ه
�ي��اره
�ر ي��م� ّ
ب��ح� ٌ
�د ع��ل��ى ال����ورى ت� ّ
��ب�� ٍه له
ت���اهلل م��ا
ْ
ع��ث��رت ع��ل��ى َش َ
ه��و ع��ال��م ه��و ن��اق��د ه��و حافظ
�د بها
راج���ع بمبتكراته ف��ت��ج� ْ
أن���ت أب���ا الحسين
هلل
م��ج��دداً
َ
ِّ
���ت إال آي���ة ع��ظ��م��ى لها
م��ا أن� َ
�����ع علينا ي��ا ع��ل��ي لعلّنا
َربِ�
ْ
أْ
نجل محمد
لست مجد الدين
أو
َ
َ
إن ج��اءك الخصم العنو ُد تديره
ْ
تلقي عليه أش��ع��ة األض����واء من
ال غرو أن جزت المدى ولك العدا
ف�لأن��ت ه��ادي��ن��ا وم��ه��دي��ن��ا ال��ذي
َ
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وبيانه
ووش���ى ال��ط��روس ي��راع��ه
ُ
يانه
وي��ب��دد البصر ال��ح��دي��د َع ُ
ّ
ُ��ه
ُ��ه ول��س��ان ُ
���ن س��ن��ان ُ
أذراع����ه� ّ
عسالنه
لبني ال��ب��ت��ول ي��روق��ه
ُ
ِ
�ه
وغ�����ذاه م���ا
ُّ
ي��ل��ت��ذه ع��رف��ان� ُ
�ه
لما اس��ت��وى ف��وق السها إي��وان� ُ
�ه
أق����وى وأم��ض��ى ح��ج��ة ب��ره��ان� ُ
جثمانه
لاك��ه��ا
وال��م��ك��رم��ات م� َ
ُ
ُ���ه
وك�ل�ام���ه ف��ي��م��ا ي��ش��ا د َّي���ان ُ
فيضانه
غ��ام��ر
ع��ل��م �ًا وج����وداً
ُ
ٌ
�ه
عيني،
وط��ال��ع ف��ال��زم� ُ
�ان زم��ان� ُ
ْ
�ه
م��ل��ك ال��ك�لام بليغه ُس��ح��ب��ا ُن� ُ
حسبانه
م��ا ل��م يكن فيما ت��رى
ُ
�ه
وم��ؤ ِّل��ف��ًا ب��ه��ر ال��ن��ه��ى إم��ع��ان� ُ
ُ��ه
��ر ه�� َّت��ان ُ
أع��ل�ام س� ٍّ
���ر ك���وث� ٌ
طغيانه
ن��ه��دى فقد شمل ال��م�لا
ُ
�ه
منا ون��ح��ن على ال��م��دى إخ��وان� ُ
ف��ي��ح��ول ل��م��ا خ��ان��ه روغ��ان��ه
��م أل ٌ
�ه
أل ل��م��ع��ا ُن� ُ
ل���د ِن ِّ
���ي ِع���لْ� ٍ
شنآنه
محضوا ال��وال ص��ف��واً خ�لا
ُ
سلطانه
ملك ال��ق��ل��وب ب��أس��ره��ا
ُ
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يا بدر آل المصطفى يا فخر
ال زل��ت للعلم ال��ش��ري��ف
وعليك صلى بعد ج� ِّ
��دك
ب��ر كمثلك
م��ا قيل ف��ي
ٍّ

آل الـ
وللعال
َر ُّب�� َن��ا
محسن
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آن��ه
م��رت��ض��ى ي��ا م��ن س��م��ا ب��ك
ُ
قضبانه
وال��دي��ن تحيي م��ا ذوت
ُ
رض��وان��ه
واآلل يتبعها ل��ك��م
ُ
وحنانه
كشط ال��ب��ؤوس وج���وده
ُ

نعم ،وفي شهر ربيع اآلخر من سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة وألفَ ،ل َّما قامت الثورة الجمهورية،
وتالطمت أمواج الفتن على ربوع اليمن ،كان المؤ ّلف حفظه اهلل المثل األعلى في هداية الخلق ،إلى
طريق الحق ،باذ ً
ال نفسه ونفيسه في نصرة الكتاب والسنة ،والدعاية إلى الخير.
الدهماء،
و ِل َما له من المكانة في قلوب المسلمين ،كان لذلك األثر البالغ في حقن الدماء ،وتسكين َّ
وصيانة المقدسات ،وحفظ الحرمات.
تشع ِ
همة وعناية إلى تدريس العلوم ،وإحياء معالم
ولك َّنها َل َّما ّ
بت األمور ،وتغلبت األهواء ،عاد بكل ّ
الدين ،ونشر مؤ ّلفات علماء اإلسالم ،بواسطة الطبع لما أمكن منها ،ليعلم أن في الزوايا خبايا،
ُسامى ،وهو اآلن
ولقرناء القرآن تراجمة البيان ،ومؤسسي اإليمان ،علومًا ال تضاهى ،ومزايا ال ت َ
كلل اهلل
ال ونهاراً ،على رأس لجنة علمية مؤ ّلفة من بعض تالمذته،
بالطائف يواصل عمله الجاد لي ً
ّ
أعماله بالنجاح ،وقرنها بالفوز والفالح ،كما نسأله للجميع بفضل الفاتحة حسن الخاتمة ،وحرر
شهر ربيع الثاني عام 1386هـ .انتهت بتصرف.

الزكية مغرب يوم الثالثاء السادس من شهر رمضان الكريم لعام
صعدت روحه الطاهرة المباركة
ّ
1428هـ.
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