
جّمــة ُعلــوٌم  برحيِلــه  َرحــَلْت 

وقـَضــاٌء واِســع ، وِفكـَرٌة َصـافَيــة

وحِكَمــة ُلقَمانّيــة ، وِهّمـة محمــدّية

إّن أسَمــى َمـا َقـد أّصلَتــُه فيَنــا يا بن

َشــايم ، ُهـو َعـدم الُجمـود ، وتحقيــُق

الُعلـوم ، ولـّم شَتـات األُمــور بالّصمِت

اإليجـابّي ، وإن غـاَبْت عيُنك ، فـروُحك

فـي ُمحّبيَك باقَيـة ، جيـاًل فجيـاًل ، نجـٌم

محّمـدي يتبُعـه نجـٌم محّمـدي سّنــة 

اهلل فـي األرض ، ألسُتــم سفيَنـة ُهــدى

َدى ، ذلَك وعـُد اهلل . نجـاٌة ِمن غـرٍق وهـُ

الُمـــؤمنيـن  وعـِده  ُمِتـّم  واهلل 

ــون. ـــ ــارُه ـــ ــك ــــرَه ال لـــو ك
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المسألة العشرون: معنى إغراء اهلل تعالى بين خلقه 
في قوله تعالى: ))َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة((  ثم أتبع ذلك 
الحسن بن محمد المسألة، فقال: خبرونا عن اإلغراء باإلرادة 
ِذيَن َقاُلوْا إنا َنَصاَرى  دون األمر، فإن اهلل يقول: ))َوِمَن الَّ
ُروْا ِبِه َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُهُم  ا ُذكِّ مَّ ا مِّ َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُسوْا َحظًّ
اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء إلى َيْوِم اْلِقَياَمِة(( ]المائدة:14[، فسلهم: 
هل كان هؤالء يستطيعون أن يخرجوا مما صنع اهلل بهم، 
وأن يتركوا العداوة بينهم؟ فإن قالوا: نعم، كذبوا كتاب 
اهلل؛ وإن قالوا: ال؛ كان ذلك نقضًا لقولهم. تمت مسألته

]جــوابهـــا [ :
وأما ما سأل عنه من اإلغراء باإلرادة دون األمر، فزعم 
األشياء  يريد، ويريد من  بما ال  يأمر  ثناؤه  اهلل جل  أن 
ونسب  وأمره،  قوله  في  فأخطأ  كينونته،  يشاء  ال  ما 
الجهالة في ذلك إلى ربه، ورضي فيه بما ال يرضاه في 
نفسه، وال يراه حسنًا من أمته وعبده، تعالى اهلل عن ذلك 
أجهل  من  يشاء  ال  بما  اآلمر  أن  ترى  أال  كبيرًا.  علوًا 
الجاهلين؟ وعن الحكمة من أبعد المبعدين؟ فكيف اجترأ 
الحسن بن محمد على رب العالمين، فنسب إليه أشد ما 
أفحش  قوله، وسطر  في  احتج  ثم  المربوبون؟  به  يعاب 
إنا  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ ))َوِمَن  اهلل:  قال  فقال:  ربه،  في  القول 
ُروْا ِبِه َفَأْغَرْيَنا  ا ُذكِّ مَّ ا مِّ َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُسوْا َحظًّ
َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء إلى َيْوِم اْلِقَياَمِة((، فقال: إن اهلل 
يأمر  اإلغراء، ولم  بينهم ولم يرد  تبارك وتعالى أغرى 
يشأ. وليس ذلك  لم  فيما  وأدخلهم من ذلك  باإلغراء، 
كما قال، وأول اآلية يدل على عدل اهلل في ذلك حين 
لما  والرفض  الترك  من  وذكر  منهم،  كان  بما  أخبر 
فعلوا  أن  فلما  بتركه،  أمروا  لما  واألخذ  بأخذه،  أمروا 
الترك  اهلل سبحانه  استأهلوا من  نهوا،  ما عنه  من ذلك 
والخذالن بما كان منهم هلل من العصيان، فتَركهم من 

في كل  والصالح  الخير  وعن  فضلَّوا،  والتوفيق  الرشد 
بينهم  فَغِريت  تركوا،  والتواصل  والبر  عموا،  أمرهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ونشأ على ذلك خلف 
من بعد خلف، فكان ذلك لسبب خذالن اهلل لهم وسخطه 
يقال:  أن  جاز  كذلك  ذلك  كان  فلما  لذلك،  عليهم 
فنسب  قالوا،  ضالل  وبكل  العداوة،  بينهم  أغرى  اهلل  إن 
المسيح منهم قوم إلى أنه رب، ونسبه قوم آخرون إلى 
إنه عبد  نفسه  قال في  بما  للرب، وقال آخرون  ابن  أنه 
اهلل حين أخبر عنه بقوله حين أشارت إليه أمه، قال اهلل 
جل ثناؤه: ?َفَأَشاَرْت إليه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي 
ا  َنِبيًّ َوَجَعَلِني  اْلِكَتاَب  آَتاِنَي   ِ َعْبُد اهللَّ ِإنِّي  َقاَل  ا  َصِبيًّ اْلَمْهِد 
َكاِة  الِة َوالزَّ َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالصَّ
الحق  وعلى  اختلفوا  أن  فلما  ا?]مريم:29[،  َحيًّ ُدْمُت  َما 
لم يأتلفوا، كفر بعضهم بعضًا، وبريء فاسق من منافق، 
سبحانه  ولعنهم  فيه،  اهلل  وخذلهم  فاسق،  من  ومنافق 
فلما كان  القيامة،  يوم  إلى  العداوة  بينهم  غريت  عليه، 
قال:  فهلكوا،  وتركهم  فضلوا،  خذلهم  الذي  وجل  عز 
اْلِقَياَمِة?،  َيْوِم  إلى  َواْلَبْغَضاء  اْلَعَداَوَة  َبْيَنُهُم  ?َفَأْغَرْيَنا 
وهذا وهلل الحمد في اللسان معروف. تم جواب مسألته .

 ]مجموع كتب ورسائل اإلَمام الهادي إلى الحق[ .

فأغــرينــَا بيَنُهــم الَعــداوة
اإلمام الَهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه الّسالم

الزاوية العلمية
مجلة طالب العلم     
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الَمنهج  معرَفة  في  كباِحٍث  ُتْهُت  َلقد 
هذه  ــّل  ظ ــي  ف الّصحيح  ــرّي  ــك ــِف ال
أريُد  ؟!.  الكثيَرة  المذهبّية  االختالَفات 
؟!. الَبحث  أجَهَدِني  فَقد   ، شافيًا  جوابًا 

والَجـــواب :

هذه  ظّل  في  الّصحيح  الَمنهج  َتَحديد  مسأَلة  بتأصيل  يكوُن 
بتأصيل  ال   ، اإلسالمّي  الَبيت  داِخل  الحاصَلة  االختالَفات 
ما  كاَن  المنَهج  أصُل  تأّصل  فمتى   ، فَقط  الّصالة  مسأَلة 
الِعلمّية  األصول  وبقّية  الّصالة  في  عليه  ُيعرض  بعَدُه 
لي  الذي ظهَر  ُهو  ، وهذا  الّشريَعة  والُفروع من  العقائدّية 
وتناُول   ، بالّصالة  مثااًل  ضرَب  وإّنما   ، الّسائل  ُسؤال  من 
تأصيل ذلك الَمنهج المحّمدي القويم في هذه األّمة ، نسوُق 
: َبعض  بعُضها على  يترّتب   ، عّدة مقّدمات  الكاَلم عليه من 
المقّدمة األولى : أّن الُمسلمين أجُمعوا أّن رسول اهلل َصلوات 
اهلل َعليه وعلى آله ، قد ماَت ُمتّمًا للَببالغ ، وإلقاَمة الحّجة على 
أّمته من بعِده ، يقوُل اهلل تعالى : ))اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا(( ]المائدة:03[ 
، ثّم أجمَع الُمسلمون على أّنه ال نبّي بعد نبّينا الخاَتم محّمد 
عليه وعلى آله ، فهو خاتُم األنبياء وسّيد الُمرسلين . صلوات اهلل َ
رسول  بعد  الُمسلمين  حال  على  وقفَنا   : الّثانية  المقّدمة 
 ، ُفقَهاء ُمختلفين  ، فوجَدنا  آله  عليه وعلى  اهلل َصلوات اهللَ 
وأصوليين ُمختلفين ، الكّل يّدعي أّنه األوَلى بالَفهم )الَعقل( ، 
وأّنه األَولى بالُقرآن )تأويله( ، وأّنه األولى بالسّنة )تطبيقها( ، 
وأّنه األوَلى بالّسلف )يّتبُعهم( ، وأّنه األوَلى بالّصحاَبة )يتأّسى 
بِهم( . نعم! ومَع هذه المقّدمة وجدَنا أّن األشعري ال ُيمكن أن 
ُيصادَر قوَل الُمعتزلّي ، ألّن الُمعتزلّي سيحتّج بالّسابق فيّدعي 

الَعقل والقرآن والسّنة والّسلف )سلُفه وُعلماؤه( والّصحاَبة 
، وكذل اإلباضّي مع السّني ، واإلمامّي مع األشعرّي وهَكذا 
عصَمة  بال  واألنَظار  القَناعات  سّيدتها  وحيرٌة  َيطول  خالٌف 
. الَقطع  طريُقه  بما  الّصحيح  المنَهج  إلى  الباحثين  ُترشُد 
وتلَك   ، الِخالف  هذا  في  الفيَصل  أّن   : الّثالثة  المقّدمة 
االّدعاءات للمنَهج الّصحيح ، وجَب عليَنا أنُ نرجَعها إلى الّشرع 
الّتصحيح لتحريف  َمقام  الّشرُع على منهٍج يقوُم  دّل  َفهْل   ،
األفَهام لشريَعتنا الغّراء ، ألّننا وجدنا أّن األنبياء الّسابقين بعد 
موَسى )ع( كاُنوا َيْتروَن نبيٌّ بعد َنبي لَتجديد أفَهام األحَبار 
األّمة  لَنا في هذه  ، فَهل كاَن  المحّرَفة لتوراة موسى )ع( 
طريٌق رحمَنا به اهلل تعالى من ذلك االختالف الذي ِعلَم اهلل 
تعالى وقوَعه من حاِل هذه األّمة ، وأطَلع عليه نبّيه األعَظم 
نبَحث  ُمتجّردين  باحثين  فكّنا   ، آله  َعليه وعلى  اهلل  صلوات 
أو  آراء  أو  بمذاهب  ُمتأّثرين  غير  البصيَرة  طريق  ألنُفسنا 
عاطَفة ُمسبَقة ، فوجَدنا أّن ذلك الّتالُطم االختالفّي وإلَقاء 
الُحجج من ِقبل الُمختلفين بتفّنن تحيُر َمعه األلباب ، وجَدنا 
أّنه لن يفصَل فيه بقطٍع إاّل الّشرع ، وطريُق الّشرع معروف 
)آيٌة تصرُف عن رَدى ، أو سّنة تدّل على ُهَدى( ، فنظرَنا في 
ِكتاب اهلل تعالى ، فإذا اهلل تعالى يقول في حّق إبراهيم الَخليل 
ا َتْعُبُدوَن * ِإالَّ  مَّ ِني َبَراء مِّ : ))َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِه ِإنَّ
ُه َسَيْهِديِن * َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه  ِذي َفَطَرِني َفِإنَّ الَّ
ُهْم َيْرِجُعوَن(( ]الزخرف:26-28[ ، فكاَنت تلك الكلَمة وهي  َلَعلَّ
القياَمة  اإليَمان والُهدى والّداللة على الخير باقيٌة إلى يوم 
في عِقب سّيدنا إبراهيم الَخليل صلوات اهلل عليه وعلى آله ، 
فنظرَنا السّنة أيضًا فوجدَنا حديثًا صحيحًا بل ُمتواتٌر أصُله 
يقوُل فيه رسول اهلل َصلوات اهلل َعليه وعلى آله ُيخاطُب األّمة 
جَمعاء : ))إّني تارٌك فيُكم ما إن تمّسكتم به لن تضّلوا من 
بعدي أبدًا كتاب اهلل وعترتي أهل َبيتي إّن الّلطيف الَخبير 
نّبأني أّنهما لن يفترَقا حّتى يرَدا علّي الَحوض(( ، وَقد قال 
ابن حجر الهيثمي أّن هذا الَحديث ُمروّي عن نّيف وعشرين 
صحابيًا ، وال تكاُد تخلو الّصحاح والمصّنفات الحديثّية منه 
حّجة من اهلل ورسوِله على األّمة ، وُلطفًا بالَباحثين الّتائهين 
، وذلك أّن دين اهلل تعالى ليَس باألحاجّي وال الّطالسم وال 

َلقـد ُتْهُت كـباِحٍث فـي معـرَفة 
امَلنـهـــج الِفكــرّي الّصحيـح؟!

الّشريف فهد بن حسن بن عبداهلل شايم
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ورسوَله  تعالى  اهلل  فأوَدع   ، َطالبيه  عن  اُلمتعّسر  بالَبعيد 
لهذه  الُمجّددين  َمقام  تقوُم  التي  الوصّية  تلَك  األّمة  هذه 
الذي  األصل  تكون  والتي   ، تحّرفت  متى  منهجّيتها  األّمة 
األنبياء  ، كَما كاَنت  االختالف  عنَد  َفرع  إليه كّل  يعوُد 
َل لَنا  َد لألقوام توراَتها ، فتأصَّ في اأُلمم الّسابقة ُتبَعث ُلتَجدِّ
من هذه المقّدمة أّن الُقرآن والعتَرة لن تفترَق عن الحّق 
والُهدى والّداللة على كّل خير ، فأتيَنا إلى أقوال أصحاِب 
على  َتنبني  ال  أكثِرهم  مقالة  أصل  أّن  فوجَدنا  الِفرق 
أقوال أئّمة العتَرة تراجَمة الِكتاب وُقرناُؤه ، بل على أقوال 
الّرجال ُوعلماِئهم وُمصّنفيِهم ، فاستثنيناُهم ألجل ذلك .
أكثر  بابتَعاد  معرفتَنا  بعد  وفيَها   : الّرابَعة  المقّدمة 
آثَرنا   ، وإيراِدهم  تأصيِلهم  في  العتَرة  عن  الُمختلفين 
لِلعلم  الُمفيد  الَقطعي  الّدليل  بَمدلول  نلتزَم  أن  كباحثين 
والواِجب األخذ به ُوهو حديث الّثقلين وأمثاُله )كحديث 
الّسفينة والّنجوم( ، وغيرَها . فبحثَنا عن أقوال أئّمة العتَرة 
في ظّل هذا الّزخم االختالفّي ، فوجَدنا اليوم تقوُم به ثالث 
طوائف تّدعي أهل البيت ، وهي الّشيَعة اإلمامّية ، والّشيعة 
اإلسماعيلّية ، والّشيعة الزيدّية ، فنظرَنا إلى َحديث الّثقلين 
الّسابَقة  المذاهب  أهل  على  به  احتَجْجَنا  الذي  واألصل   ،
)األشاعَرة واإلباضّية والسلفّية( ، فإّننا احَتَجْجنا عليِهم بأّن 
 ، العتَرة  واّتباع  الِعلم  ُمتواتٌر وقطعّي وُيفيُد  الَخبر  ذلك 
وال يصّح لصاحب فكٍرة وإنصاف أن ينصرَف عن هكذا َدليل 
، فما  إاّل بدليٍل قطعّي  ، فإّن األصول ال تكوُن  القّوة  بهذه 
المنهجّية  ستحّدد  التي  الّطريَقة  وهي  األصول  بأّم  باُلكم 
للُمسلم في أصوِله وُفروِعه ، فال ُيقَبل فيها حديٌث آحادّي 
، فوجدَنا  الّشيَعة  الِفرق من  إلى تلك  فُعدنا  ، نعم!  ظّني 
َعليه  اهلل  صلوات  اهلل  رسول  وصّية  أّن  قاَلت  اإلمامّية  أّن 
دونًا  إمامًا  عشَر  اثني  اّتباع  في  باالّتباع كانت  آله  وعلى 
عن بقّية الذرّية الحسنّية والُحسينّية ، فُقلَنا لُهم : ما دليُل 
ذلَك الّتخصيص بطريِق قطعّي ُيفيد الِعلم ، ألّن دعواُكم 
خطيَرة ، وحديث الّثقلين أَتى عاّما في العتَرة ، وهذا يتناوُل 
حديُث   : فقالوا   . ؟!.  والُحسينّية  الحسنّية  الذرّية  ُعموم 
االثني عَشر ؟!. ُقلنا : ذلَك حديٌث آحادّي ليَس يرَقى لقّوة 
السنّية  الفرقة  من  الُمحّدثون  رواُه  فقد   ، الّثقلين  حديث 
تقوُم  ال  ُمتشابَهة  بألفاٍظ  الّصحابة  من  ثالثٍة  طريق  عن 
بتأصيل اّتباع أئّمتكم بعينِهم ، فُهم يروون اثني عشر أميرًا 
، واثني عشر خليَفة ، بال أسَماء ، وتَفاوتت تلَك األخَبار 
إن  ثّم   ، لُهم  الذّم  وبين  عَشر  االثني  الَمدح ألولئك  بين 
في  منيعًا  عزيزًا  يكون  اإلسالم  أّن  األخَبار  تلَك  َمضمون 
وقتِهم وأنُتم ُمقّرون بأّن اإلسالَم لم يُكن عزيزًا وال منيعًا 
في وقتِهم لتمّكن الّظلم والّظلَمة من بني أمّية وبني العّباس 
في أزمانِهم ، أيضًا تلَك األخَبار التي رواها الُمحّدثون ُتفيد 
أّن األّمة تجتمُع عليِهم ، وأنُتم مقّرون أّن األّمة بل الّشيَعة 
أنُفسهم لم يجتمُعوا حوَل أئّمتكم ، بل إّن اإلمامّية يروون 

من أسَباب غيَبة الَمهدي ابن الحَسن العسكرّي أّنه خائٌف على 
رواها  التي  األحاديث  تلك  تنطبُق مصاديُق  فكيَف   ، نفِسه 
عَشر  االثني  في  قوِلكم  على  الَحديث  أهل  من  الُمحّدثون 
على  بذاتَها  قطعّية  ُتفيد  ال  األحاديث  تلك  فإّن   ، سّلمنا   ،
ُمراِدكم من الّتنصيص على الّثالثة عليٌّ والحَسنان والّتسَعة 
من ولد الُحسين بل هي ُمفتقرٌة إلى غيرَها بعكِس حديث 
الوالَية  ُمراد  على  بالّداللة  قائمٌة  فإّنها  والّثقلين  الَغدير 
واّتباع العتَرة بذاتَها ، وحديث االثني عشر إمامًا كاَن أهّم 
وأبَلغ وأدّل على ُمراد رسول اهلل صَلوات اهللَ عليه وعلى آله 
لهذه األّمة أن يقوَله يوم الَغدير ألّنه في َمعناه يشُمل معنى 
أمير  ذكُر  ففيه   ، الَغدير  حديث  وَمعنى  الّثقلين  حديث 
الُمؤمنين ، وفيه ذكُر االّتباع للعتَرة باالسم والَعدد ولكّن 
مثل ذلَك لم ُيؤَثر ولم يحفُظه اهلل تعالى ُلطفًا بالعَباد كَما 
حِفَظ حديث الّثقلين في ُعموم الذرّية الحسنّية والُحسينّية 
، وكَما حفَظ حديث الَغدير وأمثالها من األَحاديث ، فبقَيت 
اإلمامّية ليَس لها طريٌق قطعّي تقطُع بقيٍن وَجزم على أّن 
الُمراد باالثني عَشر في ُكتب المحّدثين ُهم أئّمتُهم االثني 
عشر ، فقالوا : ورويَنا نحُن في مصّنفاتنا الكافي ، وَمن ال 
يحضُره الَفقيه ، وبصائر الّدرجات ، ذلَك الّنص على االثني 
عشر وذلَك الّتخصيص بِهم لحديث الّثقلين بُطرق تواتَرت 
إليَنا . ُقلنا: قد انفردُتم بتلَك الّدعوى ، ثّم تفّردتم بتلَك 
الرّواية لذلك الَخبر ، ثّم أيضًا اّدعيُتم تواُتر ذلك الخَبر 
ُمصّنفوكم  وجاُمعوها   ، رجاُلكم  أصُلها  وأخَبار  بأسانيد 
الَحديث  ذلك  خطُر  كَان  لّما  منُكم  مثُله  ُيقَبل  فليَس   ،
عظيٌم وبلواه تعّم األّمة فُهو لطٌف بالِعباد يقوُم مقام تجديد 
ثّم   ، أنبيائِهم  موت  بعد  والّرسل  األنبياء  من  الُمجدّدين 
خفَيت ُرسوُمه وعالَماتُه وأدّلته القطعّية إاّل عُنكم ، سّلمنا 
خبر  أّن  ومؤّلفاتكم  رواياِتكم  من  والحاصل  الواقع  فإّن   ،
االثني عشر لم ُيوَجد محديث جامٍع )في االثني عَشر( إاّل 
بعد عصر الغيَبة ، فإّن سلَفكم من اإلمامّية وأصحاب األئّمة 
دوَن  بالوصّية  إاّل  إمامِهم  بعد  إماَمُهم  يعرفوَن  يكونوا  لم 
ذلك الّنص عن رسول اهلل َصلوات اهلل َعليه وعلى آله الذي 
تّدعون تواُتره ، فسلُفكم لم يعِرف إَمامة الباِقر بعد الّصادق 
يعرُفوا  ولم   ، ُمحّدثوكم  رواها  التي  الوصّية  بتلَك  إاّل 
إمامة الكاِظم بعد الّصادق إاّل بوصّية الّصادق البِنه ، وهكذا ، 
وقد كان من الُمفترض والمنطقّي أن يكون أولئك الّشيعة 
الحديث  بذلَك  يعلمون  األئّمة  من  القريبون  الُمخَلصون 
عاِلمين  عالِرفين  فيكونوا   ، تواتُره  المّدعى  عشرّي  االثني 
بإمامة الّصادق بعَد الباِقر ، وإَمام الكاِظم بعد الّصادق ، بل 
ويعرفوَن جميع الّسلسلة بال حاجٍة لتلك الوصّية ليعرُفوا 
َمن سيكوُن إماُمهم بعَد إماِمهم ، ولوقوِف الّسائل على صدِق 
كالِمنا وشِرحنا فلُيراجع ُكتب اإلمامّية في أبواب الّنص 
من اإلَمام على اإلمام الذي بعَده وسيجُد الَجهل ُمطبُق بحال 
سلف اإلمامّية الُمقّربين وخاّصة األئّمة بذلك الّنص ، فلو 
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كاَن ذلك الّنص على االثني عشر صحيحًا وُمتواترًا لما 
جهلُته تلك الخواّص من الّشيَعة ، وأسوُق ُهنا خبرًا ُمشتهرًا 
في كتب اإلمامّية فيه جهُل َمْن ؟! جهُل هشام بن سالم ، 
أعين وُهم  الّطاق األحَول وأبو َبصير وُزرارة بن  ومؤمن 
بعد  الكاِظم  بإماِمهم  ، جهُلهم  اإلمامّية في زمانِهم  رؤَساء 
وفاة أبي َعبداهلل اإلَمام الّصادق صلوات اهلل عليِهما ، فيروي 
))عن   ، بإسناِده  الُكليني  يعقوب  بن  الجعفرّية محمد  ثَقة 
هشام بن سالم قال : كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبداهلل 
عليه السالم أنا ومحمد بن النعمان صاحب الطاق ، والناس 
مجتمعون عند عبدا هلل بن جعفر أنه صاحب األمر بعد أبيه 
، فدخلنا عليه والناس عنده فسألناه عن الزكاة في كم 
تجب ؟ قال : في مائتين درهم خمسة دراهم ، فقلنا ففي 
مائة درهم ؟ قال : درهمان ونصف قلنا : واهلل ما تقول 
المرجئة هذا فقال : واهلل ما أدري ما تقول المرجئة ، قال 
: فخرجنا ضالال ما ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر 
األحول ، فقعدنا في بعض أزقة المدينة ناكسين ال ندري 
أين نتوجه وإلى من نقصد ، نقول : إلى المرجئة أم إلى 
القدرية أم إلى المعتزلة أم إلى الزيدية . فنحن كذلك 
فخفت   ، بيده  إلي  يومئ  أعرفه  ال  شيخا  رجال  رأيت  إذ 
أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور ، وذلك أنه 
جعفر  بعد  تجتمع  من  على  جواسيس  بالمدينة  له  كان 
الناس إليه ، فيؤخذ ويضرب عنقه ، فخفت أن يكون ذلك 
منهم فقلت لألحول : تنح فاني خائف على نفسي وعليك ، 
وإنما يريدني ليس يريدك فتنح عني ال تهلك فتعين على 
أني ظننت  الشيخ وذلك  وتبعت   ، بعيدا  فتنحى   ، نفسك 
أني ال أقدر على التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت 
موسى  الحسن  أبي  باب  على  بي  ورد  حتى   ، الموت  على 
، فإذا خادم بالباب قال لي  عليه السالم ثم خالني ومضى 
: ادخل رحمك اهلل ، فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه 
السالم فقال لي ابتدءا منه : إلي إلي ال إلى المرجئة وال 
إلى  وال  الزيدية  إلى  وال  المعتزلة  إلى  وال  القدرية  إلى 
الخوارج . قلت : جعلت فداك مضى أبوك ؟ قال : نعم ، 
قلت : مضى موتا قال : نعم ، قلت : فمن لنا من بعده ؟ قال 
: إن شاء اهلل تعالى أن يهديك هداك ، قلت : جعلت فداك 
إن عبدا هلل أخاك يزعم أنه اإلمام بعد أبيه فقال : عبدا هلل 
يريد أن ال يعبد اهلل ، قلت : جعلت فداك فمن لنا بعده ؟ 
قال : إن شاء اهلل أن يهديك هداك ، قلت : جعلت فداك 
أنت هو ؟ قال : ال أقول ذلك ، قال : فقلت في نفسي : 
لم اصب طريق المسألة ، ثم قلت له : جعلت فداك عليك 
إمام ؟ قال : ال فدخلني شيء ال يعلمه إال اهلل إعظاما له 
وهيبة ثم قلت له : جعلت فداك أسألك كما كنت أسأل 
الذبح  فهو  أذعت  فان  تذع  وال  تخبر  اسأل   : قال  ؟  أباك 
فسألته ، فإذا هو بحر ال ينزف . فقلت : جعلت فداك شيعة 

أبيك ضالل فالقي إليهم هذا األمر وأدعوهم إليك فقد 
أخذت علي الكتمان ؟ قال : من آنست منهم رشدا فألق إليه 
، وأشار بيده إلى  الذبح  أذاع فهو  الكتمان فإن  وخذ عليه 
األحول  أبا جعفر  ولقيت  عنده  : فخرجت من  قال  حلقه 
فقال لي : ما وراك ؟ قلت : الهدى وحدثته بالقصة ، ثم 
لقينا زرارة وأبا بصير فدخال عليه وسمعا كالمه وسأاله 
وقطعا عليه ، ثم لقينا الناس أفواجا و كل من دخل إليه 
قطع عليه إال طائفة عمار ، وبقي عبد اهلل ال يدخل إليه إال 
قليل من الّناس(( ] أصول الكافي:352/1[ ، وفي هذا الَخبر 
ُكتب  في  وأمثاُله كثيٌر   ، الَحّق  عن  الَباحث  أخي  فتدّبر 
اإلمامّية ، وقفُت عليها وتدّبرتها فَما كاَنت تثبُت إاّل جهاًل 
للخاّصة والعاّمة من سلف اإلمامّية بذلك الّنص على االثني 
عشر ، وألجل ذلك ُقلَنا أن ذلك الّنص على االثني عشر 
لم يَتبلَور إاّل بعد عصر الغيَبة ، نعم! فهذا ما كاَن فيما 
يخّص دعوى اإلمامّية التمّسك بالعتَرة يقصدون الّتمّسك 
باالثني عشر إمامًا ، فبقيَنا نحُن كباحثين ُممّسكون بأصل 
الّدليل الَقطعي الُمفيد للِعلم وُهو حديث الّثقلين العاّم في 
، ال نخُرج بتخصيَصات  العتَرة الحسنّية والُحسينّية  ُعموم 
وكذلك   ، الَقطعي  ُيخّصص  ال  فالظّني   ، وظنّية  آحادّية 
اإلماَمة والتبعّية  اّدعت حصر  فإّنها  القوُل مع اإلسماعيلّية 
 ، األكَبر  االبن  إلى  األب  من  عمودّية  خالَفة  في  للعتَرة 
ثّم اختلُفوا في األكَبر ، وهذا لم نِجد عليه دليال قطعّيًا 
يدّل َعليه لنّتبَعه ، بل إّن أدّلة اإلمامّية أظهُر من أدّلتهم .

نعم! ثّم أيضًا نظرَنا كباحثين إلى َمدلول َحديث الّثقلين 
التي  الِفرق  تلَك  من  وأقوى  أظَهر  مصاديِقه  أّي  لنعرَف 
تقول بتمّسكها بالعتَرة ، فوجَدنا أّن الَخبر ُيثبُت أّن العتَرة 
البّد وأن تبَقى ظاهرًة ُمعاصرًة ُمعايشًة لألّمة ، ففي الَحديث 
ٌك به وُهم )العتَرة( ، فإذا  ُك وُهو )األّمة( ، ُومتَمسَّ ُمتَمسِّ
كون ، كحال  غاَبت العتَرة عن األّمة فبَمن يتمّسُك الُمتمسِّ
األّمة الَيوم مع اإلَمام الَمهدي الغائب كما تقول اإلمامّية 
، وال يصّح أن يحّثنا الَحديث على التمّسك بالُقرآن ثّم ال 
نجُد قرآنًا )فيكوُن غائبًا( لنتمّسَك به! ، فظهَر أّن ذلَك 
الخَبر ال ينطبُق على قوِل اإلمامّية ، واإلسماعيلّية يقولون 
بأّن إمام العتَرة في َزمن الّستر من القرن الّرابع أو الخامس 
ُهم  ليُسوا  ومراِجع  برَجال  يتمّسكون  فأسبُحوا   ، الهجرّي 
والزيدّية   ، لُهم  ويؤّلفوا  ُلهم  ويؤّصلوا  يدّلوُهم  العتَرة 
قالت أّن العتَرة ُهم ُعموم ذرّية بني الحسن والحسين ، وأّن 
الّزمان لن يخُلو من  ، وأّن  االّتباع يكوُن للّصالحين منُهم 
صالٍح للقياِم باإلماَمة وشرَطت للقيام باإلماَمة شروطًا من 
كتاب اهلل تعالى قاَل بها أئّمة بني الحَسن والُحسين ، وَلم 
دوَن  بطٍن  باّتباع  والُحسين  الحَسن  بني  َسادات  بين  ُتفّرق 
ِبطن ، أو جماعٍة دوَن جماَعة ، وقاَلت أّن الّزمان لن يخُلو 
من صالٍح لإلَمامة فإن منَعت الّظروف بعَدم توّفر الّناصر 
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 ، الُمنكر  عن  والّنهي  بالَمعروف  باألمر  للقيام  والُمعين 
فإّن الّزمان لن يخُلو من الُعلماء الُمقتصدين الذي يدّلون 
، حاضرين ُمخالطين لألّمة  الُمبين  الِمنهاج  الّطالبين على 
يجتهدوَن الوصول لجميعها ، كَما أّن على األمة أن تجتهَد 
إليَها تكليٌف من اهلل تعالى على هؤالء وَهؤالء . للوصوِل 
نعم! ثّم أيضًا أردَنا أن نستوثَق طريَقة بحثَنا التي أوصَلتنا 
تأصيل  إلى  لنفِسه  الجاّر  شهَادة  أو  بعصبّية  ال  بمنهجّية 
اّتجهنا   ، الّثقلين  الزيدّية كشاهٍد وِمصداق لحديث  منهج 
الحسنّية  الفاطمّية  العلوّي  العتَرة  سواد  إلى  كباحثين 
الُحسين  اإلَمام  بعد  من  المتقّدمة  األزَمان  في  والُحسينّية 
علي  بن  الحسن  بن  الحسن  اإلَمام  فوجَدنا   ، )ع(  َعلي  بن 
كان على منهج الزيدية وقام يدُعو باإلَمامة في ثورة ابن 
بن  الّسجاد علي  لإلمام  باّتباعها  تقوُل  والزيدّية   ، األشعث 
الُحسين وال ُتسّلم بقوِل اإلمامّية فيه ، بل إّنه وذرّيته أخيار 
ثّم   ، إجماعاتَها  وأصحاب  الزيدّية  عيون  من  الُحسين  بني 
واإلَمام   ، الزيدّية  منَهج  على  َعلي  بن  زيد  اإلمام  وجدَنا 
شهيُد  َزيد  بن  يحيى  واإلَمام   ، الحسن  بن  عبداهلل  الكاِمل 
بن  محّمد  واإلَمام   ، َزيد  بن  عيسى  واإلَمام   ، الَجوزَجان 
عبداهلل الّنفس الزكّية شهيُد أحجار الّزيت ، واإلَمام جعفر 
الّنفس  عبداهلل  بن  إبراهيم  واألئّمة   ، الّصادق  محّمد  بن 
الرضّية شهيُد باخمَرى ، ويحيى بن َعبداهلل ، وإدريس بن 
عبداهلل صاحب الَمغرب ، والحسين بن علي الفّخي ، وموسى 
بن جعفر الكاِظم ، ومحّمد بن جعفر الّصادق وُهو من أئّمة 
بن  وإبراهيم   ، إمامِهم  ابن  وُهو  اإلمامّية  بإقرار  الزيدية 
بن موسى  وزيد   ، الزيدية  عيون  وُهو من  الكاظم  موسى 
الكاظم من َسادات الزيدّية أيضًا ، وعلي بن موَسى الّرضا 
من أئّمتها ، والحسين ذو الّدمعة بن زيد بن َعلي وُهو ربيب 
الّصادق وُعمره أربع َسنوات كما ذكَر ذلك الّشيخ الُمفيد 
اإلمامّية  مصادر  بإقرار  زيدّيًا  ذلَك كان  ومع  الَجعفرّي 
وقد خرَج ُمبايعًا باإلَمامة الُعظمى ال بن عّمه اإلمام محّمد 
بن عبداهلل الّنفس الزكّية ، نعم! وأحمد بن عيسى بن زيد ، 
وموسى بن عبداهلل المحض ، وعبداهلل بن موسى بن عبداهلل 
، والحسن بن  الكوَفة  ، ومحّمد بن إبراهيم طباطبا شهيُد 
يحيى بن الحسين بن زيد فقيه الّزيدية وحاكي إجَماعات 
آل  نجم  طباطبا  إبراهيم  بن  الّرسي  والقاسم   ، العتَرة 
بن علي  ، ومحّمد  المبسوَطة  المصّنفات  الّرسول وصاحب 
بن موسى الَجواد ، والهادي إلى الحق يحيى بن الُحسين بن 
القااسم الرسي إمام الَيمن ، والّناصر األطروش الحسن بن 
علي الُحسيني إمام الزيدية في آَمل وطبرستان ، وغيرِهم 
من األعالم من المتقّدمين فهؤالء كانوا على منَهج وَدعوات 
ورأي الزيدّية ، وقد قاَل اإلَمام القسم بن إبراهيم الّرسي 
)169-246هـ( : ))أدركُت مشيَخة ولد الحسن والُحسين وما 
وإدريس  الكاظم  األئّمة  أَدرك  قد  وُهو   ، اختالف((  بيَنهم 

عيون  من  المتقّدمين  من  فهؤالء   ، الّسالم  عليهم  ويحيى 
)صرم  بُعنوان  رسالًة  لذكرِهم  أفرَدنا  وقد  األّمة  سادات 
الّصارم الحديدي إلثبات تمذهب الّسادة األشراف بالمذهب 
الّشيعي الّزيدي( ، فلُيناظُره المهتّم ، ثّم نظرَنا إلى العتَرة 
الّثالثة األولى  وسادات بني الحَسن والُحسين بعَد القرون 
من  وخرجوا  يعتقدوَن  كانوا  ماذا  بلدانِهم  اختالف  على 
به  ُمحّملين  آله  عليه وعلى  اهللَ  َصلوات  مدينة رسول اهلل 
من االعتَقاد ، فوجَدنا أشراف الكوَفة زيدّية ومنُهم الحافُظ 
فقه  في  الكافي  الجامع  مؤّلف  البطحانّي  علي  بن  محّمد 
إبراهيم  بن  عمر  البرَكات  أبو  الّشريف  وفيه   ، الزيدّية 
وذرّيته ، وأبو الغنائم الّنساَبة ، ويحيى العقيقّي الّنسابة ، 
ثّم وجدنا األشراف في المغرب كانوا على منهج الزيدّية 
، ووجَدنا األشراف في بالد الجيل والّديلم آمل وطبرسَتان 
)طهران حاليًا( كانوا زيدّية ، ووجَدنا األشراف في الَيمامة 
وفي   ، زيدّية  كانوا  األخيضر  بنو  وُهم  َنجد  أعمال  من 
كاُنوا  الحَجاز  وفي   ، زيدّية  كانوا  الّسليمان  المخالف 
بحّي  إدريس  بن  قتادة  الّشريف  عهد  في  أّذن  وقد  زيدّية 
على خير العَمل في بيت اهلل الَحرام وقد كاَن ُمبايعًا لإلَمام 
وفي   ، مسائل  إليه  ولُه  حمَزة  بن  َعبداهلل  باهلل  المنصور 
ِمصر فكاَن لسادات العتَرة دعوٌة وجَماعة أثبتها الُمؤّرخون 
وَدعوة  منهج  على  كانوا  الَيمن  في  األشراف  ووجَدنا   ،
، فكاَنت هذه كّلها إلى ما سبَق دليٌل على وَحدة  الزيدّية 
وقّوة التأصيل الَبحثي من ِفقه حديث الّثقلين وُمطقارنته 
استحضاٌر  ذلك  كاَن  ثّم   ، الشيعّية  المذاهب  بأقوال 
المتقّدمين  والُحسين  الحسن  بني  سادات  ومناهج  لسيَرة 
الحسن  بني  لسادات  للجاِمع  استحضاٌر  ذلك  كاَن  ثّم   ،
والُحسين على اختالف بالدِهم في الّدين والِفكر والمنَهج .

نعم! وفي هذا وما مَضى بإذن اهلل تعالى ما ُيعيُن 
الباِحث على استحَضار أطراف الَمسائل وآلية بحِثه ، 
أعاُنه اهلل على ذلك ، وأعاَنه على نفِسه بنبِذ األحكاُم 
الُمسبَقة والعاطَفة ، واّتباع الحّق متى الَح برُقه .
... محّمد  آل  وعلى  محّمد  على  صّل  اللهّم 
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 ، َأِبيِه  َعْن  َزْيٍد  َعْن   ،ِ اهللَّ َعْبِد  ا بن  َزَكِريَّ َعْن 
َخِعي، َقاَل: َقاَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن  َعْن ُكَمْيِل بن ِزَياٍد النَّ

اِس  َعِليٌّ عليه السالم: َيا ُسْبَحاَن اهلل َما َأْزَهَد َكِثيرًا ِمَن النَّ
َيَرى  َفال  َحاَجٍة  ِفي  اْلُمْؤِمُن  َأُخوُه  َيْأِتيِه  ِلَرُجٍل  َعِجْبُت  اْلَخْيِر،  ِفي 

َنْخَشى  َواَل  َثَوابًا  َواَل  ًة  َجنَّ َنْرُجُوا  اَل  ا  ُكنَّ َلْو  َفَواهلِل  َأْهاًل  ِلْلَخْيِر  َنْفَسُه 
َها َتُدلَّ َعَلى ُسُبِل  َنارًا َواَل ِعَقابًا َلَكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنْطُلَب َمَكاِرَم اأَلْخالِق َفإنَّ

َجاِح، َفَقاَم ِإَلْيِه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأَسِمْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل اهلل  النَّ
 ) َأَتاَنا َسَباَيا )َطيٍّ ا  َنَعْم َوَما ُهَو َخْيٌر ِمْنُه، َلمَّ صلى اهلل عليه وآله وسلم؟ َقاَل: 
اُء اأَلْنِف، ُمْعَتِدَلُة الَقاَمِة، َدْرَماُء  اُء، َلْعَساُء، َلْمَياُء، َعْيَطاُء، َشمَّ اُء، َحوَّ َوَقَعْت َجاِرَيٌة َحمَّ
اُء الَفْخَذْيِن، َخِميَصُة اْلُخْصَرْيِن، َضاِمَرُة الِكْشَحْيِن..  اَقْيِن، َلفَّ َجُة السَّ الَكْعَبْيِن، َخدلَّ
ا َرَأْيُتَها ُأْعِجْبُت ِبَها، َوُقْلُت: أَلْطُلَبنَّ ِإَلى َرُسوِل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  َفَلمَّ
ا َتَكلََّمْت َنِسيُت َجَماَلَها ِلَما َرَأْيُت ِمْن َفَصاَحِتَها، َفَقاَلْت: َيا  َأْن َيْجَعَلَها ِفي َفيِّي َفَلمَّ
ُة َقْوِمي َكاَن  ُد إْن َرْأَيَت َأْن ُتْخِلَي َعنِّي، َواَل ُتْشِمْت ِبي الَعَرَب َفإنِّي اْبَنُة ِسرَّ ُمَحمَّ
ُج َعِن اْلَمْكُروِب، َوُيْطِعُم  ْيَف، َوُيْشِبُع اْلَجاِئَع، َوُيَفرِّ أبي َيُفكُّ الَعاِني، َوَيْقِري الضَّ
اِئي ، َقاَل  المَ، َوَما َردَّ َطاِلَب َحاَجٍة َقطُّ َعْنَها، َأَنا اْبَنُة َحاِتِم الطَّ َعاَم، َوُيْفِشي السَّ الطَّ
ا  ِإْسالِميًّ َأُبوِك  َكاَن  َلْو  اْلُمْؤِمِن  ِصَفُة  ))َهِذِه  وآله وسلم:  عليه  اهلل  ِبيُّ صلى  النَّ
ْمَنا َعَلْيِه، َخلُّوا َعْنَها َفإنَّ َأَباَها َكاَن ُيِحبُّ َمَكاِرَم اأَلْخالِق َواهلُل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  َتَرحَّ
َمَكاِرَم  ُيِحبُّ  اهلل   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  ُبْرَدَة،  أبو  َفَقاَم  اأَلْخالِق((،  َمَكاِرَم  ُيِحبُّ 
َة َأَحٌد ِإالَّ ِبُحْسِن اْلُخُلِق((. * َقاَل  اأَلْخالِق؟ َفَقاَل: َنَعْم َيا أبا ُبْرَدَة، َواَل َيْدُخُل اْلَجنَّ
َوِمْن  ْوِن،  اللَّ ِة ِفي  اْلُحوَّ ى ِمَن  اْلَحوَّ اُء: َأي َسْمَراُء، َوَكَذِلَك  : َحمَّ َمْهِديٍّ َعِليُّ بن 
ِفي  ُمْسَتْحَسٌن  َسَواٌد  َواللََّعُس:  اُء  َواللَّمَّ اٌء.  َحوَّ السالم:  عليه  آَدَم  الْمَرَأِة  ِقيَل  َهَذا 
َثاِت َوِفي َأْنَياِبَها َشَنُب  ٌة َلَعٌس َوِفي اللُّ ِة: َلْمَياُء ِفي َشَفَتْيَها ُحوَّ مَّ َفِة، َقاَل ُذو الرِّ الشَّ
َجُة:  ِتي َقْد َخِفَي الَعْظُم ِفي َساِقَها َوَغُمَض ِمْن َكْثَرِة اللَّْحِم، َواْلُخُدلَّ ْرَماُء: الَّ َوالدَّ
اْلَفْخِذ،  َعَلى  اللَّْحِم  اْجِتَماُع  َوُهَو  اللََّفِف  ِمَن  اُء:  َواللَّفَّ ُسُمًنا،  اَقْيِن  السَّ ُمْمَتِلَئُة 
َمِم ِفي اأَلْنِف َوُهَو َتَطاُمُن الَقَصَبِة  اُء: ِمَن الشَّ مَّ ِويَلُة الُعُنِق، َوالشَّ َوالِعيَطاُء: الطَّ
َوَقْوُلَها:  َواْلِخْصُر َواِحٌد،  َوَقْوُلُه: َضاِمَرُة الِكْشَحْيِن: الِكْشُح  اأَلْرَنَبِة،  َواْرِتَفاُع 

اْلَعاِني:  ِيُفكُّ  َوَقْوُلَها:  َصِميُمُهْم،  َوَكَذِلَك  َخاِلُصُهْم  َأْي  َقْوِمي:  ُة  ِسرَّ
َأْي ُيْطِلُق اأَلِسيَر.  ]تيسير المطالب في أمالي أبي طالب[ .

َشى َنارًا واهلِل َلْو ُكنَّا الَ َنْرُجُوا َجنًَّة َوالَ َثَواباً َوالَ َنْ

َوالَ ِعَقاباً َلَكاَن َيْنَبِغي َلَنا َأْن َنْطُلَب َمَكاِرَم األخَلق

أمير الُمؤمنين َعلي بن أبي طَالب عليه الّسالم
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َمْن هـم أهل البيت المعنيون 
بقــولـه صلــى اهلّل عليــه 
))إنِّــي  وسلـــم:  وآلـــه 
تارك فيـكــم .... (( الحديث؟

ــادي:  ــه ال واهلل  ــواب  ــج ال
بها  مطالب  في  نتكلم  إنا 
وباتضاحها  الجواب  يتضح 
والــصــواب. الحق  يتبين 

المطلب األول في معنــى العتــرة 
لـغـــة وشـرعــًا وعــــرفـــا :

أوالد  هم  لغة:  العترة  إن  فنقول: 
الجوهري:  صحاح  في  قال  الرجل، 
األدنون،  ورهطه  نسله  الرجل  عترة 
قال شيخنا حجة اهلل على عباده موالنا 
منصور  بن  محمد  بن  مجدالدين 
وأسعده  بعلومه  اهلل  -نفع  المؤيدي 
اهلل-: والعترة نسل الرجل لغة وعرفًا 
وشرعًا إالَّ أنَّ الشرع حكم بدخول أمير 
معنى  في   - السالم  عليه   - المؤمنين 
وآله  عليه  اهلّل  صلى  الرسول  عترة 
الكساء  أخبار  في  كما  قطعًا  وسلم 
بيتي  أهل  بهؤالء  إليهم:  اإلشارة  من 
بل  يحصى  مماال  وغيرهما  وعترتي 
هو إمامهم وسيدهم المقدم والمقصود 
اهلل  صلوات  فيهم  ورد  بما  األعظم 

عليهم على العموم وقد قال أبو بكر: 
اهلل  رسول  عترة  طالب  أبي  بن  علي 
ا علم أنه  صلى اهلّل عليه وآله وسلم، لمَّ
في  قال  معهود،  وأجل  مقصود  أعظم 
قطني  الدار  أخرجه  العقدين:  جواهر 
عن معقل بن يسار قال سمعت أبابكر 
...إلــخ. طالب  أبي  بن  :علي  يقول 
باهلل  المنصور  قال  نعم  قال  أْن  إلى 
ولهذا  الشافي:  في  حمزة  بن  عبداهلل 
وهم  بالعترة،  الثقلين  حديث  أكد 
فإنه  اللغة  أما  وعرفًا،  لغة  الذرية 
أخذ من العتيرة وهي نبت في البادية 
أوالده،  وأوالد  الرجل  أوالد  به  سمي 
وأما  المجمل.  في  فارس  ابن  ذكره 
لم  العترة  لفظ  أطلق  فمتى  العرف 
دون  األوالد  إال  الفهم  إلى  يسبق 
كانت  لو  العترة  أن  على  ــارب  األق
الحكم  لكان  القرابة  هم  األصل  في 
للعرف كما يعرفه أهل المعرفة.أ.هـ.
اللغة  أئمة  ْن َنصَّ على ذلك من  وِممَّ
حاكيًا  فقال  العين،  كتاب  صاحب 
ولده  هم  الرجل  عترة  العرب:  عن 
وولد ولده، وقال ابن األعرابي: عترة 
الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه. 
قال: فعترة رسول اهلل صلى اهلّل عليه 
البتول.أ.هـ.  فاطمة  ولد  وسلم  وآله 
الرجل  عترة  أن  حكيناه  بما  فثبت 
وعرفًا  لغة  األدنون  ورهطه  نسله  هم 
صلى  بقوله  الكساء  بأحاديث  وتقرر 
اهلّل عليه وآله وسلم : » اللهم هؤالء 
شرعًا. ذلك  ثبوت  وعترتي«  آلي 

***

المطـلب الثــاني فـي بيــان معنــى 
وشــــرعــــًا: لــغـــــة  اآلل 

قال في لسان العرب البن منظور: وآل 
مختار  في  وقال  أهله..أهـ.  الرجل 
الصحاح: آل الرجل أهله وعياله، وآله 
أيضًا أتباعه..اهـ. وآل رسول اهلل صلى 
أهل  عدول  هم  وسلم  وآله  عليه  اهلّل 
بيته. وأهل بيته عندنا هم علي وفاطمة 
الحسنين  وذرية  والحسين  والحسن 
الحصر  يقتضي  وهو  الكساء،  لحديث 
إلى  وذهب  ذلك.  وسنوضح  والقصر 
البصري  أبوعبداهلل  المعتزلة  من  هذا 
وذهب  أحمد  بن  عبدالجبار  والقاضي 
قوم إلى أنهم بنو هاشم وبنوا المطلب 
قوم  وذهب  لهم،  الخمس  حل  لحديث 
إلى أنهم بنو هاشم لحديث: »ال تحل 
الصدقة لمحمد وال آلل محمد«، وذهب 
قوم إلى أنهم زوجات النبي صلى اهلّل 
وهي  التطهير،  آلية  وسلم  وآله  عليه 
والحجة  فيهن،  نزل  ما  بين  متوسطة 
اآلل  أن  من  البيت  أهل  إليه  ذهب  لما 
ومن  والحسنان  وفاطمة  علي  هم 
انتسب بأبيه إلى الحسنين إلى انقطاع 
مخرج  وهو  الكساء،  حديث  التكليف 
متقاربة  وبألفاظ  كثيرة  طرق  من 
قال:  األسقع،  بن  واثلة  برواية  منها 
طلبت عليًا ـ عليه السالم ـ في منزله، 
ذهب  ـ  السالم  عليها  ـ  فاطمة  فقالت 
اهلّل عليه وآله  يأتي برسول اهلل صلى 
وسلم قال: فجاءا جميعًا فدخال فدخلت 
ـ  السالم  عليه  ـ  عليًا  فأجلس  معهما، 

الزاوية العــامــة
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عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن 
والحسين ـ عليهم السالم ـ بين يديه، 
َما  ثم التفع عليهما بثوبه، ثم قال: } ِإنَّ
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد 
َرُكْم َتْطِهيًرا { ]األحزاب:  اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
33[ اللهم هؤالء أهلي اللهم أهلي أحق 
فقلت من ناحية البيت: وأنا من أهلك 
أهلي.  من  وأنت  قال:  اهلل.  رسول  يا 
قال واثلة: فذلك أرجى ما أرجو من 
المرشد باهلل ـ  اإلمام  عملي« أخرجه 
اإلمام  وأورده  بسنده،  ـ  السالم  عليه 
المنصور باهلل القاسم ابن محمدـ  عليه 
السالمـ  في اإلعتصام نقاًل عن األمالي، 
وفي األمالي عن ابن عباس وفيها عن 
هذه  نزلت  قال:  سلمة،  أبي  بن  عمر 
اآلية على رسول اهلل صلى اهلّل عليه وآله 
ِلُيْذِهَب َعْنُكُم   ُ ُيِريُد اهللَّ َما  ِإنَّ وسلم: } 
َرُكْم َتْطِهيًرا  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ الرِّ
{ قال: فدعا رسول اهلل صلى اهلّل عليه 
وآله وسلم بفاطمة والحسن والحسين 
فأجلسهم بين يديه، ودعا بعلي فأجلسه 
خلف ظهره ثم جللهم بالكساء، فقال: 
عنهم  فاذهب  بيتي  أهل  هؤالء  »اللهم 
أم  قالت  تطهيرًا،  وطهرهم  الرجس 
سلمة يا رسول اهلل اجعلني منهم. قال: 
أنِت مكانك وأنت على خير« ولكثرة 
من  مخرجيه  وكثرة  الحديث  طرق 
علماء األمة وحفاظها فال نطيل البحث 
شيخنا  قاله  ما  ونقول  النقل،  بكثرة 
وشيخ مشائخنا المولى: مجدالدين بن 
محمد بن منصور ـ أسعده اهلل ونفع 
عليًا  األربعة  أنَّ  واعلم  هذا  ـ  بعلومه 
وفاطمة والحسنين وذريتهم ـ صلوات 
اهلل عليهمـ  مرادون بجميع ما ورد في 
قطعًا  والعترة  البيت  وأهل  محمد  آل 
الكساء  وأخبار  وشرعًا،  وعرفًا  لغًة 
المتواترة المعلومة المتكررة مصرحة 
من  وإخراج  عليهم  والقصر  بالحصر 
ثم  معهم،  دخوله  يتوهم  ممن  عداهم 
وقد  بعلومه:  ونفع  اهلل  حفظه  قال 
من  الكساء  أخبار  في  البحث  لخص 
األخير  الناصر  اإلمــام  الوجه  هذا 
ـ  السالم  عليه  ـ  الحسن  بن  عبداهلل 
في األنموذج الخطير ولفظه: وقد دل 
وفاطمة  علي  تخصيص  على  الحديث 
والحسن والحسين وإخراج غيرهم من 

الموجودين في ذلك الوقت من وجوه: 
ولو  غيرهم  دون  دعاهم  أنه  األول: 
من  كونه  في  غيرهم  شاركهم 
لدعاه. ـ  السالم  عليهم  ـ  البيت  أهل 
دون  بالكساء  عليهم  اشتماله  الثاني: 
غيرهم ليكون بيانًا بالفعل مع القول.

هؤالء  إن  »اللهم  قال:  أنه  الثالث: 
. بــإنَّ الحكم  مؤكدًا  بيتي«  أهل 

باإلشارة  إليه  المسند  تعريف  الرابع: 
تمييز  أكمل  تمييزه  تفيد  الــذي 
. المعاني  علماء  يعرفه  كما 
مكررة  بالجملة  أتى  أنه  والخامس: 
للتأكيد ليرفع توهم دخول الغير كما 
هو شأن التأكيد اللفظي عند أهل اللغة.
اهلل  ـ رضي  سلمة  ألم  دفعه  السادس: 
عنها ـ بأن قال لها: »مكانك أنت على 
خير« وفي بعض األخبار : لست من أهل 
النبي...إلخ.أهـ. أزوج  أنت من  البيت 
األدلة  من  ذكرنا  بما  فصح  قلت: 
األربعة  هم  البيت  أهل  أن  القاطعة 
وذريتهم، وفي أحاديث الكساء رد على 
الزوجات  هم  بيته  أهل  أن  زعم  من 
عليه  اهلّل  صلى  بقوله  صريحًا  ردًا 
وآله وسلم: »لست منهم« وبالحصر 
رد  وفيه  الكساء  ضمه  فيمن  والقصر 
أنهم  أو  األتباع  أنهم  زعم  من  على 
عبد  وبنو  بنوهاشم  أو  بنوهاشم 
عليه  اهلّل  صلى  كان  وإذا  المطلب، 
وآله وسلم قد أخرج من عدا األربعة 
اهلّل  صلى  زمنه  في  الموجودين  من 
وأقارب  زوجات  من  وسلم  وآله  عليه 
البيت  أهل  مسمى  في  فيدخل  وأباعد 
ذرية األربعة ألدلة كثيرة منها حديث 
الثقلين الذي أورده السائل بلفظ: »لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض«، ومنها 
حديث النجوم ولو لم يكن أهل البيت 
إال األربعة لكان قد أتى أهل األرض ما 
يوعدون، وحديث »النجوم أماٌن ألهل 
السماء وأهل بيتي أماٌن ألهل األرض« 
من  قبيلة  خالفتها  فإذا  اإلختالف  من 
العرب اختلفوا فصاروا حزب الشيطان.
في  هو  ـ  اهلل  أسعده  ـ  شيخنا  قال 
ذخائر العقبى، وقال: أخرجه الحاكم، 
وقال الحاكم في المستدرك: صحيح 
اإلسناد، وحديث: »مثل أهل بيتي في 
طلع  نجم  أفل  كلما  كالنجوم  أمتي 

بلفظ:  المهدي  أحاديث  ومثل  نجم« 
من  بلفظ:  بعضها  وفي  ولدي،  من 
وصححه  الترمذي  ولفظ  بيتي،  أهل 
اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة،  أبي  عن 
»لولم   : وسلم  وآله  عليه  اهلّل  صلى 
اهلل  لطول  يوم  إال  الدنيا  من  يبق 
أهل  من  رجل  يلي  حتى  اليوم  ذلك 
اسمي«...أهـ. إسمه  يواطيء  بيتي 

بلفظ:  للديلمي  الفردوس  وفي مسند 
»المهدي من ولدي....الحديث«. وهو 
مروي عن حذيفة مرفوعًا، ومن أخبار 
ومسلم:  أحمد  أخرجه  ما  الثقلين 
»فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به وأهل 
بيتي أذكركم اهلل في أهل بيتي«..اهـ.

قال شيخنا نفع اهلل بعلومه وأسعده في 
كونهم  على  األمة  وإجماع  الدارين: 
أعني ذرية الخمسة آل الرسول وأهل 
البيت، وإنما اإلختالف في إدخال غيرهم 
معهم واألدلة القاطعة كما تقدم تقضي 
المشاركة لهم كما سبق..اهـ. بعدم 

وقد رد أئمتنا ـ عليهم السالم ـ على 
بآل  البيت  أرقم ألهل  بن  تفسير زيد 
علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل 
بما فيه مقنع كما في الشافي لإلمام 
ـ  حمزة  بن  عبداهلل  باهلل  المنصور 
من كتب  وغيره  ـ  عليه  اهلل  رضوان 
اآلل، وردوا على من قال بأنهم األتباع 
وأخبار  الكساء  وأخبار  المودة  بآية 
الثقلين، فلو كان اآلل هم األتباع لكان 
األمر من اهلل تعالى ورسوله صلى اهلّل 
عليه وآله وسلم ضايعًا ال معنى له فمن 
ومن  فيهم  المتروك  ومن  المتروك 
المتمسك ومن المتمسك بهم، وأخبار 
المشبه  ومن  المشبه  فمن  السفينة 
الزكاة  تحريم  وبأحاديث  براكبها، 
على محمد وآله فلو كان يعم األتباع 
لحرمت الزكاة على كل المسلمين .

المطلب الثالث في ذكر الخبر الذي 
أشار إليه السائل: »إنِّي تارك فيكم«.

بن  زيد  عن  ُمْسلم  أخــرج  فأقول: 
صلى  اهلل  رسول  فينا  قام  قال:  أرقم، 
اهلّل عليه وآله وسلم خطيبًا فحمد اهلل 
أيها  بعد:  ا  »أمَّ قال:  ثم  عليه  وأثنى 



يوشك  مثلكم  بشٌر  أنا  ما  إنَّ الناس 
ـ  عزوجل  ـ  ربي  رسول  يأتيني  أن 
الثقلين  فيكم  تارك  وإني  فأجيبه 
فيه  ـ  عزوجل  ـ  اهلل  كتاب  أولهما 
اهلل  بكتاب  فتمسكوا  والنور  الهدى 
فيه  وحث  به،  وخــذوا  ـ  عزوجل  ـ 
ورغب، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم 
الحديث«. بيتي...  أهــل  في  اهلل 

غريب:  وقال حسن  الترمذي،  وأخرج 
قال:  وسلم  وآله  عليه  اهلّل  صلى  أنَّه 
به  تمسكتم  إن  ما  فيكم  تارك  »إنِّي 
أعظم  أحدهما  بعدي،  من  تضلوا  لن 
ممدود  حبل  اهلل  كتاب  اآلخر  من 
أهل  وعترتي  األرض  إلى  السماء  من 
أنهما  نبأني  الخبير  اللطيف  إن  بيتي، 
الحوض  علي  يردا  حتى  يفترقا  لن 
فيهما«  تخلفوني  كيف  فانظروا 
»إني  ولفظه:  بمعناه  أحمد  وأخرجه 
تارك  وإني  فأجيب  أدعا  أن  أوشك 
ممدود  حبل  اهلل  الثقلين كتاب  فيكم 
أهل  وعترتي  األرض،  إلى  السماء  من 
بيتي إن اللطيف الخبير أخبرني أنهما 
الحوض  علي  يردا  حتى  يفترقا  لن 
فيهما«،  تخلفوني  كيف  فانظروا 
الطبراني وزاد: »إني سألت  وأخرجه 
ذلك لهما فال تقدموهما فتهلكوا وال 
تعلموهم  وال  فتهلكوا  عنهما  تقصروا 
روايــة:  وفي  منكم«،  أعلم  فإنهم 
الرواية  من  المراد  وهي  »وسنتي« 
المقتصرة على الكتاب ألن السنة مبيِّنة 
ذكرها،  عن  ذكره  فأغنى  اهلل  لكتاب 
والحاصل أن الحث وقع على التمسك 
بكتاب اهلل وبالسنة وبالعلماء من أهل 
البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء 
على  القيامة،  يوم  إلى  الثالثة  األمور 
أنه قد ورد في أمالي أبي طالب ـ عليه 
وسنتي  اهلل  »كتاب  بلفظ:  ـ  السالم 
ولفظه  الثالثة،  فجمع  وعترتي«، 
بسنده قال: حدثنا أبوعبداهلل أحمد بن 
محمد اآلبنوسي البغدادي، قال: حدثنا 
بن  إسحاق  بن  عبدالعزيز  القاسم  أبو 
محمد  بن  علي  حدثني  قال:  جعفر 
سليمان  حدثنا  قال:  الكوفي،  النخعي 
قال:  الحارثي،  عبيد  بن  إبراهيم  بن 
حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: 
التيمي،  الزبرقان  بن  إبراهيم  حدثنا 

قال: حدثني أبو خالد الواسطي، قال: 
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده 
لما  قال  ـ  السالم  عليهم  ـ  علي  عن 
وآله  عليه  اهلّل  صلى  اهلل  رسول  ثقل 
وسلم في مرضه والبيت غاٌص بمن فيه 
قال:  والحسين  الحسن  »أدعوا  قال: 
فجعل يلثمهما حتى أغمي عليه، قال: 
عن  يرفعهما  السالم  عليه  علي  فجعل 
وآله  عليه  اهلّل  صلى  اهلل  رسول  وجه 
وسلم، قال: ففتح عينيه فقال: دعهما 
فإنهما  منهما  وأتمتع  مني  يتمتعان 
سيصيبهما بعدي أثرة. ثم قال: يا أيها 
إني قد خلفت فيكم كتاب اهلل  الناس 
اهلل  لكتاب  فالمضيع  وعترتي  وسنتي 
لسنتي  والمضيع  لسنتي،  كالمضيع 
لن  ذلك  إن  أما  لعترتي،  كالمضيع 
يفترقا حتى اللقاء على الحوض« اهـ.
فهذه الراوية من طريق اإلمام األعظم 
زيد بن علي ـ صلوات اهلل عليه ـ وهي 
مصرحة بالثالثة كما ترى، وما ورد 
فالكتاب  وعترتي  اهلل  كتاب  بلفظ 
الهوى،  عن  ينطق  وما  واحد  والسنة 
والكتاب هو األصل الذي وردت السنة 
أن  هو  بالحديث  واإلحتجاج  له  مبينة 
العترة عدل الكتاب كما صرح بذلك 
الحديث، وال معنى إلنكار النواصب لفظ 
كتاب اهلل وعترتي، لتواتر هذا اللفظ 
روى  ومن  ومخارجه،  رواته  وكثرة 
بلفظ: كتاب اهلل وسنتي، فهي راوية 
نادرة، وقد قيل إنها بالغ ويحمل على 
وبغض  نصب  حامل  أو  الراوي  نسيان 
سيوف  خوف  أو  الشريفة  للعترة 
والروايات  ذلك.  غير  أو  أمية  بني 
حد  إلى  البالغة  المتظافرة  الكثيرة 
التواتر بلفظ: »كتاب اهلل وعترتي«. 
متواتر  التمسك  حديث  أن  واعلم: 
معلوم الصحة، وقد تتبع بعض العلماء 
من  رواه  من  عدد  ـ  اهلل  رحمهم  ـ 
وعشرين  نيف  إلى  فبلغوا  الصحابة 
أعالم  ورواه  أخرجه  وقد  صحابيًا، 
ـ  شيخنا  قال  األمة.  وحفاظ  األئمة 
اإلسالم  عن  وجزاه  بعلومه  اهلل  نفع 
محمد  آل  أئمة  فمن  ـ  الجزاء  أفضل 
األعظم  اإلمام  ـ  عليهم  اهلل  ـ صلوات 
زيد بن علي، واإلمام نجم آل الرسول 
القاسم بن إبراهيم وحفيده إمام اليمن 

الحسين  بن  يحيى  الحق  إلى  الهادي 
الكاظم  الرضا على بن موسى  واإلمام 
بن  الحسن  األطروش  الناصر  واإلمام 
واإلمام  باهلل،  المؤيد  واإلمــام  علي، 
العباس،  أبو  اإلمام  والسيد  طالب،  أبو 
اإلمام  وولده  باهلل  الموفق  واإلمــام 
على  المتوكل  واإلمام  باهلل،  المرشد 
اهلل أحمد بن سليمان، واإلمام المنصور 
اإلمام  والسيد  بن حمزة،  عبداهلل  باهلل 
الجامع  صاحب  العلوي  أبوعبداهلل 
الحسن  باهلل  المنصور  واإلمام  الكافي 
للحق  الناصر  وأخوه  بدرالدين  بن 
محمد،  بن  الحسين  العترة  حافظ 
أحمد  اهلل  لدين  المهدي  ــام  واإلم
اهلل  لدين  الهادي  واإلمــام  يحيى  بن 
عزالدين بن الحسن، واإلمام المنصور 
من  وغيرهم  محمد،  بن  القاسم  باهلل 
إمام  أوليائهم  ومن  وخلفهم،  سلفهم 
الشيعة األعالم قاضي إمام اليمن الهادي 
الكوفي  سليمان  بن  محمد  الحق  إلى 
عن  بإسناده  رواه  ـ  عنه  اهلل  رضي  ـ 
أبي سعيد من ست طرق، وعن زيد بن 
أرقم من ثالث، وعن حذيفة، وصاحب 
المحيط باإلمامة الشيخ العالم الحافظ 
أبوالحسن على بن الحسين، والحاكم 
الحسكاني،  والحاكم  الجشمي، 
وأبو  عقدة،  ابن  أبوالعباس  والحافظ 
األخبار،  شمس  وصاحب  الصفار،  علي 
آل  من  ألف  من  كّل  الجملة  وعلى 
ـ  وأتباعهم  ـ  السالم  عليهم  ـ  محمد 
رضي اهلل عنهم ـ في هذا الشأن يرويه 
ويحتج به على مرور الزمان، اهـ. وقد 
أخرجه  من  لذكر  التعرض  تركنا 
هو كل  والثقل:  لتواتره،  العامة  من 
نفيس خطير مصون، والكتاب والعترة 
كذلك نفيسان خطيران، إذ كل منهما 
معدن للعلوم الدينية واألسرار والحكم 
حّث  ولهذا  الشرعية،  واألحكام  العلية 
بهما،  والتمسك  اإلقتداء  على  الشارع 
وجوب  لثقل  الثقلين،  سميا  وقيل: 
 { تعالى:  قوله  ومنه  حقهما،  رعاية 
َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل { ]المزمل: 
5[ أي له وزن وقدر، ألنه ال يؤدَّى إال 
بتكليف ما ُيثقل، ويسمى اإلنس والجن 
سائر  على  ال  ُفضِّ لكونهما  الثقلين 
بأهل  التمسك  أحاديث  وفي  الحيوان، 

الزاوية العــامــة
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متأهل  انقطاع  عدم  إلى  إشارة  البيت 
القيامة،  يوم  إلى  به  للتمسك  منهم 
كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا 
قوله  وفي  األرض،  ألهل  أمانًا  كانوا 
صلى اهلّل عليه وآله وسلم : »انظروا 
فيهما...وأوصيكم  تخلفوني  كيف 
في  اهلل  وأذكركم  خيرًا....  بعترتي 
أهل بيتي« فإن فيها من الحث األكيد 
إتباعهم ومزيد  على مودتهم ووجوب 
اإلحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، 
والمندوبة،  الواجبة  حقوقهم  وتأدية 
كيف ال يكونون كذلك وقد قرنهم 
ال  أنهما  وأخبر  العزيز؟!  بالكتاب 
الحوض،  عليه  يردا  حتى  يفترقان 
عصمتهم  على  دليل  إال  هذا  وهل 
وقد  ــاٍج،  ن لهم  فالتابع  ونجاتهم. 
تقدموهما  »وال  بقوله:  ذلك  أكّد 
فتهلكوا،  عنهما  تقصروا  وال  فتهلكوا، 
فما  منكم«  أعلم  فإنهم  تعلموهم  وال 
هو عذر المخالف لهم، الزاري عليهم 
والمنتقص لعلومهم؟ ومن تأهل منهم 
مقدمًا  كان  الدينية  المراتب  لنيل 
سواه. من  على  ومفضاًل  غيره،  على 

واعلم: أنَّ حديث الثقلين جامع ألشتات 
إلى  أشار  وقد  البيت،  ألهل  الفضائل 
تلك المزايا واألحكام والفضائل جمٌع 
لوا  من علماء آل محمد وشيعتهم وَفصَّ
التنويه بفضائلهم  اشتمل عليه من  ما 
فهو يدل من حيث أوصى بهم أنهم أئمة 
هدى ُيهتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم 
بالكتاب  قرنهم  ولهذا  وتروكهم، 
وأوصى بالتمسك بهما، فهو يدل على 
اهلّل عليه  إذ هو صلى  الحق معهم،  أن 
وآله وسلم ال يوصي ويحث األمة على 
التمسك بهم إال ألنهم على الحق، فلو 
منهم  ر  لَحذَّ ذلك  خالف  على  كانوا 
التمسك  على  الحث  ذلك  يدل  كما 
بهم أنه تعليم ونصح لألمة على الطريق 
التي تنجيهم من المهالك، ولهذا قال: 
وهو  تضلوا«  لن  به  تمسكتم  إن  »ما 
صلى اهلّل عليه وآله وسلم ال ينطق عن 
الهوى، فعلى هذا كل من سلك غير 
، كما أنَّه صلى اهلّل  طريقهم فهو ضالٌّ
عليه وآله وسلم قرنهم بالكتاب حيث 
وآله وسلم: »لن  عليه  اهلّل  قال صلى 
فالعترة  الكتاب حق  أن  يفترقا« فكما 

حق، كما أن قوله صلى اهلّل عليه وآله 
الثقلين«  فيكم  تارك  »إني  وسلم: 
يدل على تعظيم الكتاب والعترة، ألنه 
سماهم الثقلين، والثقل الشيء النفيس 
بذكرهم  التنويه  وفيه  قدمنا،  كما 
باغي  أن  حيث  من  منازلهم  ورفع 
والنور  الهدى  يجد  ال  وطالبه  الهدى 
من  إال  اهلل  إلى  الموصلة  والطريق 
العترة. فكذلك  تعالى،  اهلل  كتاب 
اإللهية  النصوص  تلك  أنَّ  واعلم: 
أكثر  من  قوبلت  النبوية  واإلرشادات 
اهلّل  صلى  نبيهم  وجزوا  بالرد  األمة 
بخالف  عترته  في  وسلم  وآله  عليه 
بن  الهادي  قال  النصوص،  تقتضيه  ما 
علماء  إن  السالم:  عليه  ـ  إبراهيم 
اإلسالم ) يعني من العامة( وإن كثرت 
وسارت  علومهم  ورواة  تصانيفهم 
وركبت  اآلفاق  في  أسفارهم  سفراء 
ث بها في البر ُزمُر  أمواج البحر، وَحدَّ
الرفاق ال تجد في طائفة من الطوائف، 
من  واحدًا  حديثًا  األئمة  من  وإمام 
وآله  عليه  اهلّل  صلى  اهلل  رسول  نص 
البيت  أهل  في فضل  ورد  وسلم كما 
وأتباعهم، وكما جاء في نجاة شيعتهم 
عدم  في  الناس  ُأتَي  وإنما  وأتباعهم، 
السوء  والة  من  النبوية  العترة  إتباع 
الضالل،  وأئمة  الجور  وسالطين 
مظلومة  تزل  لم  النبوية  العترة  فإن 
قتيل  بين  مترقبة  وخائفة  مدحورة 
وطريد، وأسير وفقيد، وكان الواحد 
اشتهر  إذا  النبوية  العترة  علماء  من 
بعلم وفضل ُيصاح بالبراءة منه وممن 
إبراهيم  بن  بالقاسم  فعل  كما  آواه، 
األئمة  من  وأشباهه  ـ  السالم  عليه  ـ 
األعالم، ولم تزل األرض بدمائهم منذ 
قتل أميرالمؤمنين وسيد الوصيين علي 
بن أبي طالب ـ عليه السالم ـ ُبدىَء به 
وُثنيَّ بالحسن ـ عليه السالم ـ فإنه في 
حكم المقتول، وإن مات مسمومًا، وُثلِّث 
بالحسين ـ عليه السالم ـ وُقطَع رأسه 
ي عن جسده لباسه، ونكتت ثناياه  وُعرِّ
من  الظلم  سيُف  وَخَضَب  بالقضيب 
دمه فهو خضيب، وصلب زيد بن علي 
خالفته  وسميت  الملحد،  يصلب  كما 
وقيامه هلل تعالى فسادًا في الدين إلى 
الراغبين. هداية  في  كالمه  آخر 

بن  جعفر  الدين  شمس  القاضي  وقال 
أحمد ابن أبي يحيى رضوان اهلل عليه: 
عليه  اهلّل  صلى  النبي  أن  نعلم  ونحن 
الناس في  وآله وسلم لم يكن ليترك 
ُسبِلهم  من  وحيرة  أمرهم  من  جهالة 
مع أنه ُبِعَث ُمبينًا لسبيل النجاة فاصاًل 
بين الحق والباطل، مميزًا بين الصحيح 
َعْن  َهَلَك  َمْن  ِلَيْهِلَك   {  : والسقيم 
 َ َنٍة َوِإن اهللَّ َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعْن َبيِّ َبيِّ
َعِليٌم { ]األنفال: 42[ فقضينا  َلَسِميٌع 
لذلك أنه صلى اهلّل عليه وآله وسلم ال 
بد أن يكون قد أقام على سبيل النجاة 
ليتمكن  بينًا  وعلمًا  صحيحًا  برهانًا 
أرادها،  من  النجاة  إلى  الوصول  من 
ويجد السبيل إلى السالمة من قصدها، 
من  المختلفة  المذاهب  أهل  ووجدنا 
أمته والمقاالت المتباينة من أهل ملته 
يروون عنه صلى اهلّل عليه وآله وسلم 
كسفينة  بيتي  أهل  مثل   « قال:  أنه 
تخلَّف  وَمْن  نجى،  ركبها  من  نوح 
عنها َغِرَق«، فعلمنا أنه صلى اهلّل عليه 
أنَّ  بذلك  أُلمته  بيَّن  قد  وسلم  وآله 
باع أهل بيته هو طريقة النجاة، وأن  اتِّ
ا  لمَّ ألنه  الهالك،  سبب  هي  مخالفتهم 
مثلهم بسفينة نوح، وقد علمنا أن أمة 
نوح هلكت كلها إال َمْن ركب السفينة، 
بع أهل  علمنا أن أمته يهلكون إال َمِن اتِّ
بيته، وأن الملتزم بطريقة غيرهم من 
الفقهاء الذين خالفوا طرائقهم ال ينجو 
مع الناجين، كما أن أمة نوح ـ عليه 
السالم ـ لم ينج منهم َمِن التجى إلى 
مقنعة  داللة  هذا  وفي  السفينة،  غير 
الواجب  هو  البيت  أهل  إتباع  أن  على 
الذي  والــالزم  فيه،  رخصة  ال  الذي 
نجاة  ال  الذي  والسبب  عنه،  المحيص 
إال به، ..إلخ. كالمهـ  رضي اهلل عنهـ  
. رواه عنه الهادي بن إبراهيم ـ رحمه 
اهلل ـ في كتاب هداية الراغبين وبهذا 
السؤال.  هذا  عن  الجواب  يتم  الكالم 
وآله.  محمٍد  سيدنا  على  اهلل  وصلى 

] الفتاوى القسم األّول [ .
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نسُبـه الّشــريف :
العلماء  الدين، وزينة  المجتهد وجيه  العالمة  السيد  هو 
العاملين، خدين المكارم، عبدالرحمن بن حسين بن محمد 
بن مهدي شايم رحمه اهلل تعالى ، فارس العلوم ومحقق 
معضالت. وفّكاك  مشكالت  حاّلل  والمفهوم،  منطوقها 

مولـده ومشـائخـه :
ولد جمادي اآلخرة من سنة 1358هـ ومن أبرز مشايخه 
العالمة الكبير المجتهد مجدالدين بن محمد بن منصور 
بن  درهم  العالمة  والسيد  تعالى،  اهلل  رحمه  المؤيدي 
العالمة صالح  عبداهلل حورية رحمه اهلل تعالى، والسيد 
يحيى  العالمة  والقاضي  تعالى،  اهلل  رحمه  نورالدين 
العالمة  والقاضي  تعالى،  اهلل  رحمه  سهيل  حسين  بن 
وغيرهم. تعالى..  اهلل  رحمه  مرغم  يحيى  بن  محمد 

طـــالبه :
إليه  يفدون  الذين  الشريف  العلم  طالب  من  عدد  وله 
صدر،  وسعة  ببشاشة  فيستقبلهم  المناطق  مختلف  من 
جده  مقام  إلى  ذهبت  وإذا  إليه،  يحتاجون  بما  ويقوم 
ففله  بهجرة  السالم  عليه  الحسن  بن  عزالدين  اإلمام 
ويسلك  علومه  يحيي  بجواره  هذا  ابنه  وجدت 
نهجه. وهو مع غيره من علماء الهجرة األفاضل 
إشعاع  مركز  فلله  هجرة  جعلوا  قد 
مستمر،  وتدريس  دائمة،  هجرة  علمي 
في  وأقاموا  مساجدها  في  توزعوا 

الــرحــال. إلــيــه  تشد  علميًا  صــرحــًا  روابــيــهــا 

اإلصــالح بين النــاس :

باإلصالح  يقوم  المستمر  تدريسه  جانب  ــى  وإل
مجلسه  من  جعل  وقد   ، المتخاصمة  القبائل  بين 
لفصل  ومحكمة  المعلومات،  لبث  مدرسة  الواحد 
عشرات  وحل  األحكام،  عشرات  أصدر  وقد  الخصومات، 
القبائل. من  كثير  بين  الدهماء  وسّكن  المشاكل، 

رحــالته اإلرشادية :

وله رحالت مفيدة إلى بعض أنحاء اليمن، وقد ارتحلت 
حضرموت  محافظة  إلى  المنصرم  العام  في  وإياه  أنا 
في أقصى جنوب الوطن لزيارة قبر نبي اهلل هود عليه 
بن  أحمد  المثابر  اإلمام  قبر  وزيارة  باألحقاف  السالم 
عيسى المهاجر رحمه اهلل تعالى، والتقينا خالل الزيارة 
نبي  لقبر  الزيارة  موسم  في  الشافعية  علماء  من  بعدد 
اهلل هود عليه السالم، ألقى خطبة عظيمة سمعها العلماء 
من  عدد  وبين  بينه  مناقشات  وجرت  العلم،  وطالب 

العلماء هنالك، فأعجبوا بغزارة علمه وقوة طرحه، 
فأجازه،  منهم  البعض  واستجازه  تعامله،  وحسن 

واجتماعات. ضيافات  شرفه  على  وأقاموا 
وحجة  صنعاء  إلى  رحلنا  وكذلك 

عبـــداهلل محـــود درهـــــم العـــــّزي
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عزلها  فــي  وتنقلنا 
في  فكان  المختلفة،  ومديرياتها 
وتقدير،  إعجاب  محل  مجالسها  صدر 
وإشكاالت  عديدة  مسائل  عن  يسألونه 
شافية. بجوابات  عنها  فيجيب  كثيرة 

مؤلفـــــاتـــه:
من  عــــدد  ــى  ــال ــع ت اهلل  ــظــه  حــف ولــــه 
المفيدة: ــاث  ــح واألب السديدة  المؤلفات 

1ـ )الفتاوى( يحتوي على عشرات األسئلة في مختلف 
المواضيع المتعددة وهو الذي بين يديك الكريمتين.

2ـ )منهج السالمة في مذهب اإلمام عزالدين بن 
الحسن في اإلمامة( رد فيه على جميع اإلشكاالت 
التي ترد حول مذهب اإلمام عزالدين بن الحسن 
آبائه. مذهب  مذهبه  أن  وأوضــح  اإلمامة  في 

القسامة(  مسألة  بتحقيق  الحمامة  )أطواق  3ـ 
الفتاوى. من  الثاني  المجلد  في  أدرجها  وقد 

4ـ )منار اإلهتداء في بيان شروط الناقص والبدا( 
الفتاوى. من  الثاني  المجلد  في  أدرجها  وقد 

علي(  بن  زيد  أتباع  في  الجلي  الواضح  )الرد  5ـ 
السودانيين  المدرسين  أحد  مسائل  على  جواب 
باليمن، وقد أدرجها في المجلد الثاني من الفتاوى.

المصاصة(  لباب  قراء  عن  الخصاصة  )رفع  6ـ 
زيد  ــام  اإلم مؤسسة  ونشرته  بإعدادنا  طبع 
2002م. ـــ  1423ه للعام  السالم  عليه  علي  بن 

وله غيرها من األبحاث والمختصرات والتعليقات، 
وقد قام بتحقيق كتاب )اإلصباح على المصباح( 

حاليًا  ويقوم 

بتحقيق 
بن  عزالدين  ــام  اإلم ورســائــل  كتب  جميع 
اإلنتهاء. على  أوشك  وقد  السالم  عليه  الحسن 

مقدمًا  لوجدناه  والشعر  األدب  إلى  رجعنا  ولو 
فهو من المجيدين له شعرًا ونثرًا ونقدًا وإنشاًء، 
ولو جمع شعره ألتى في مجلد، وبعض قصائده 
المهدي  أحمد  بن  القاسم  العالمة  السيد  أثبتها 

والحكمة. الشعر  ديوان  في 
اهلل  نسأل  األخير  وفي 

أن  العظيم  العلي 
رحَمة  يرحَمه 
، إنه على  األبرار 
قدير  شيء  كل 
وباإلجابة جدير.
وصلى اهلل وسلم 
على سيدنا محمد 

وعلى  ــن  ــي األم
الطيبين  آلــه 

الطاهرين.
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الَكـــاظم الــّزيـــدي    

عنَدَما بَكت كرَبالء إَمامَها الُحسين بن َعلي ، وعنَدما افتقَدت جَبال الّرس نجم آل الّرسول 
الَقاسم بن إبراهيم ، أيضًا عندَما تزلَزت الَيمن بفقِد إَمام الجَهاد الهادي إلى الحّق يحيى 
بن الُحسين ، فإّن عصرَنا قد انثَلم ركُنه وبناُؤه وُبليَنا فيه بفقِد َخَلِف الّسلف الّصالح ، 
وبقّية العتَرة الفاطمّية الحسنّية ، بافتَقاد مسِجد الَفتح ، وهجَرة الُعلَماء ، وبالد الَيمن ، 
بل إلى أكثَر من ذلك ُمتعّديًا إلى بالد اإلسالم ، للسّيد العاّلمة الحّجة عبدالّرحمن بن 
حسين َشايم المؤّيدي ، وكأّن رزاَيا الخميس أَبت أن ال تنَقطَع أحزاُنها ، ودموُع الَبحر أبت 
إاّل أن ُتالزَم الّصالحين جياًل فجياًل حّتى تخلَع األفئَدة واألبَصار . لَقد كاَن شيُخنا أوَحد 
زماِنه ، وفريُد عصِره ، ونجُم آل محّمد ، إن كاَن في ميداِن الُعلوُم أصولها والُفروع فهو 
ذاَك الذي َعَرَفتُه األعالم َبحٌر زّخار ، وألمعّي ال ُيشّق له ُغَبار ، وإن كاَن في ميَدان العَمل 
والّدرس والّتدريس فَسائل عنُه حلقاتَها ومقاماتَها ، ويكفيَك من ذلك كّله أن تسَمع 
َحنين أرَكان جامَعة الَمجد وَمنازلَها تشكو ِفراق من شّيد ُطُنَبها بالِعلم وَمراتب االجتَهاد 
، وذاَك منُه في الِعقد الّسابع فَكيَف بشيِخنا فيَما دوَنه من الُعقود؟! ، إّنه َرجٌل شبيُه آباِئه 
، كاَنت نظرُته بعيَدة ، وفكَرُته صافَية ، وكلَمته َحدٌّ وفيَصل ، يقُف عنَد ُحكمه ورأِيه 
الّصغير والَكبير لّما كاَن ذلك الُحكم يفرُض نفَسه على الُعقالء . حضرُت بعَض مجالس 
قَضائه ، ينظُر المَسائل ، يطلُب الُخصوم ، يتأّمل الّرقع ، ُيخّيم الُهدوء مجلس قضاِئه َهيبًة 
ِمن مهاَبِته ، صلوات اهلل عليه ونواِمي بركاته ما أعَذَب سيَرته وذكَره حّيًا ومّيتًا . أؤمُن 
أّنه ال رأَي لَمن ال ُيطاع ، وأّن اهلل ال ُيكّلف عباَده إاّل بما ُيطيقون ، ولو َقد ساعَدت الّظروف 
والحرّية  الّشريَعة  َفجر  ميالد  خاّصًة  الحكَمِة  وبالد  عاّمًة  األّمة  لشَهدت  بإقباٍل  شيَخنا 
والَعدل والِعلم والعَمل واألمر بالَمعروف والّنهي عن الُمنَكر ، لَقد كاَن رُجل الَمرحَلة 
رغَم عدم انبساِط األمِر َله ، يلمُس ذلَك كّل َمْن خالَطه وعَرفه ، لَقد كان جامعًا للّشمل 
إذا تشّتت ، وَمرجع الّنائَبات إذا وقَعت ، والُمبَهمات إذا حلَّت ، لسُت ُأغالي وإّنما ُأجّسُد في 
هذا الّسطور بعضًا من الواِقع الذي يستحّقه نجم آل محّمد . إن أردُتم ِصدَق كالِمي 
، فانُظروا طاّلَبه أو َمْن انتَهلوا قلياًل أو كثيرًا من ُمجالَسته ستجدوُهم أنَشط الّناس 
وأنقاُهم فكَرة وأكثُرهم تأصياًل وأبعُدهم عن الُجمود ، فتلَك الشخصّية المؤيدّية قد 
طبَعت تلَك الِخصال مع علمَها في أولئَك الّطالب ، لسُت أفاضُل بين ُعلَماء آل محّمد في 
هذا الّزمان فكّلهم أهل الِعلم والّتشمير ، وإّنما أفردُت َمْن أوجب المقاُم إفراَده ، ووفاًء 
مّني لقليل واجِبه علّي خاّصة ، وُفقداُنه صلوات اهلل َعليه خّيم باألحَزان على الُمؤمنين ، 
وبَعد أسابيَع من دفِنه ، تذّكرُت قوَل الّشاعر ُأخاطُب على لساِنه رحَمه اهلل أهل الَعصر :
الَبدر ُيفتَقُد  الّظلَماء  الّليَلة  ــي  وَف  ** جّدهم  ــّد  َج إَذا  َقوِمي  َسيفِقُدني 
ـــه ،  ـــدُق ــه وأص ــُل ــض ــا أزكــــى الـــّســـالم وأف ــّن ــــة م ــِد األّم فــعــلــى فــقــي
. ــاهــريــن  ــّط ال آلــه  ــى  وعــل محّمد  ســّيــدنــا  على  ــم  ــّل وس اللهم  ـــّل  وص
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