العـــــدد الســــابــع

أشـــرف على هـذا العـدد  :الشــريف فهد حسن عبدهللا شايم

ذو احلـجــة  1434هجــريــة املوافـــق أكـــتوبــر 2013م

تصميـــم وأخــــراج  /محمــد يحــيى

4

أسـاس ّية ِلفهـم َمســائل ال َعقيــ َدة
َقــوا ِعد َ

8

ا َ
حلــديث ال ّنـبــوي و ُكتبــه عن َد الزيــد ّية

16

َ
بـذلـك ُينــــال ال ُعـــــال

17

با َيـــــ َرى ِم ْن
َم ْن َز ِه َد يِف َه ِذ ِه ُّ
الد ْن َيا َق َّر ْت َع ْي َنا ُه مِ َ
اب اهلل غـــَداً
َثـــــــ َو ِ

18

القصـي َدة الفاخـ َرة لإل َمام اهلـادي بن إبراهـيم ال َوزيــر

21

َف ْص ُ
اب
ــل ا ِ
ــاب يف َخ رَب ال َعــ ْر ِض َعلى ال ِك َت ْ
خل َط ْ

29

الحسن بن َعلي
الحسن بن
اإل َم��ام
َ
َ
ب��ن أب��ي َط��ال��ب عليهم السالم

!

نّ أ ّ�ة تّ أ
من ت
م ن نّ�ة ن ّ َ َ ت
ُ
ا� الله �تعالى  ،و � س� � ب��يه الكر �يم صلو ا� الله
�
ك
ص�
الحمد لله � ،ف�إ � � هم�ي ال�� يل � ب
آ
أ
أ
أ نَ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ن
�ة
ّ�ة
َ�ة
ظ
�
ا
� � � ل ير جِ�ح عل�يها
� ِ
العلم �ي�ج ب
ال ب
عل�يه و على � له  � ،هم�ي ع��يم  ،ب�ل � ما� على ط ِ
تّ أ
�غ َ ن آَ ت تُ�خ فُ
لَ ن ُ َ ن نُ
َ نَ ت
ال� عل ذ
� ا ل�أس�َ
ا
سا
�
ل
�
،
ا�
كا�
ا
م
م
ي�ر هام� ا ل�ر ا ء ال� ي� �
ص�
�
ال�
ل
�
ك
عد
يل ه
ب ب و � ي م �إ �
ى �
ّ ّ ن ن ن �ذ َ أ َ
تأ
شّ
ُ�خ فُ
ال� َ ة
الح�ن� ف� َ
ال�� َ
حك م�ن
الحك�  ،لا� �ن
�
ص�
�
�
ال�
ل
�
ك
س�
ا
�
ك
عل
�
�
ل
و ب
ص�ر � ب�ما لا �ي
يم و �إ ف�إ
ى ي
رع ي
م
ب ي
أ
أ
أ
شّ
ذُ
�ت�ص� �غ � �ت�ص�له ُ � ،حكم �غ � ُ
ا� �الله ع�ند َما ن�ُ ّ
َ
ا
الع�
�
ك
الح
كمه
ح
�
�
ال�
د
ر ع يم و ي ب
ر ج ح ج و ى ي ٍل ير يِ و س ير ِ
ُ
أ ن ظ ة �غ ن ظ ة أ
ّ�ة ف أ
نّ
ت
ّ
�ة
ُ
المحك م ن طل��ان
ت
ش
ّ
�
� ،و ��ر ٍ� ي�ر ��ر ٍ� � صلهاالك� ب
ا� و ��ر ع�هاالس� المحمد �ي � ،ا ل صل و
م � بِ
ّ
ت
ُ تق
نّ�ة
ش
ال��ر ع�يّ�ة  ،و ال�تعلم م�نها لا �تعل�ي ُمها  ،و ال�ت�ق�يّد
ا� و الس� �ف�ي المسا�ئل
الك� ب
ِ
للعلم هو ��د �يم ِ
َ
أ
ُ
َ
ق ُ
اد � م َها لا �ت�ق��دُ ها ل �نص ص َ ا ل ا�ن�ق�ا ل�نَا � ،ف�ذ ل ك �ت ف
س�� ٌ
العلم س�ي�ق ف�
ل
ه
ال�
ط
ب�هاو ا لا�ن��ي ر
� ي
بِ ِ
ي ي و و �ي و ه ل ي دِ
ف أن ت َ ن ذ َ َ َْ
المص�ن ف� ن �أه ال�نّ ظَ� � ،فما�أح ى الطّ
عل�ه ُ
ع
�
سل
الم
ل
�
�
�
�
�
الحص�
ك
ك
ال�
عد
ر
�
� �
ي
و�و ل ر
ب
ي � يب
َ
ُ
َ
أ
أ
أ
أ
نّ
نّ
ت
ف نَ
َ
ُ ف ن
ن ُ ن ن
� .إ � هلا ك� ا ل�مم ا ل�و لى � �هم كا�و ا �ي�ؤ م�و � ب� ب�ع ض� ك� ب�ِهم و �يك�رو � ب� ب�ع�ض ها � ،و �يحرّ �و �
أ ن ي�غ�ض َ
ش ّ
ال�قَ �عدَ ما َع�قل ه � ،فكا نَ ذ� ل ك م ن �أس�ا� �ن�قمَ�ة الله �تعالى �غ�ض
�
�
،
ه
�
��رُ م�نا
ال�
�
و بِ و �
ولب
ب ب
� � � ب ب
و
َ
أ
أَ ن ن ث ّ نُ ش ُ نّأ
ّ أ قَ
�أ�قَ ن �أ ن خ ٌ م نْ ن ي�غ�ض َ
ت
� الله �عالى ر ب� ا ل� �ر ب� ي� ن� و ا ل� ب�عد �ي� � ،عم! �م �� ي�ر � �
ا ل ر �بو � و ا ل ب�عد و � � ي�ر ِ� � � � ب
عل ال� العل �أ ن �ُحس نَ ال�نّ ظ �ف ا � ظ نّ �أ�نّه �ي�ؤ ّص ُ ا ل�أص ُ عل خ� ا� �ق له ل�ت�ق
ص�رِه
ى ط ب ِ م � ي � �ر ل ي��
ل و ل ى ل فِ و ِ
ي
أً
ت ن ّ ُ �ز ن ق آ ن ن ت ُ
نَ أ
� ال�نّ ظ �ف�� ل ق م ن ال�خَ ط�أ�ف
ن
ا
�
�
�
ه
�
�
�
د
،
خط�
�
ه
�
ل
� � ب��يه المل مو � لل�ر � � �ي��هل
ف�ي �ر ي نط � �
و و
بي ِ
ي ب ي�
ٌ
َ ُ
ُ ت ن َ �ة م ن ت
من ُ
ا� و الس�نّ�ة � ،ف�ذ ل ك� له د ل�يل و ُمع ي� ن� � ،فلاع�زا ء للم ف�ر ِط و لا
�
ك
ال
الم
م
ل
ع
�
�
س�
ط
ه
�
�
ب
ب
و
م
ِ
�ز قَ
ُ
َ
َ
للم ف� ّ
ال�ص�رَ ة� و الُهد ى و ا لا�تّ ب�ا و ُحس�ن
الله
ل
الع
،
العمل و ا ل�إ خ�لاص .
ال�
ط
ط
�
ر
ِر
ع
ب ِم ب ي

ّ
�م����ل�ة�طا� �ل�� ا�ل��ع��ل�
ج�
ب م

مجلة طالب العلم
الزاوية العلمية

4

العدد السابع ذو احلـجــة  1434هـجـــريــة

أس��اس��يّ��ة ِلفهم
َق���وا ِع���د َ
َم���س���ائ���ل ال��� َع���ق���ي��� َدة

الس ّيـد العالمة  /عبداهلل حمود ّ
العزي حفظه اهلل
هنالك قواعد أساسية استقرأتها من خالل بحثي في أصول الدين ،وأرى من وجهة نظري القاصر أن تطبيقها
واالسترشاد بها في أصول الدين يؤدي إلى التطبيق الفعلي للحديث النبوي السابق وهذه القواعد هي:
القاعدَة األولى :إستعمال العقل
باعتباره مناط التكليف ،وأداة النظر:
وت
الط ُ
اج َت َن ُبوا َّ
اغ َ
{وا َّل ِذ َ
ين ْ
قال تعالىَ :
وها َوَأ َنا ُبوا ِإ َلى ّهَ ِ
الل َل ُه ُم
أْ
َن َي ْع ُب ُد َ
ون
ين َي ْس َت ِم ُع َ
ا ْل ُب ْش َرى َف َب ِّش ْر ِع َبا ِد  ،ا َّل ِذ َ
ين
َح َس َن ُه ُأ ْو َل ِئ َ
ِع َ
ك ا َّل ِذ َ
ا ْل َق ْو َل َف َي َّتب ُ
ون أ ْ
اه ُم ّهَ ُ
ك ُه ْم ُأ ْولُوا ا َ
اب}
أل ْل َب ِ
الل َوُأ ْو َل ِئ َ
َه َد ُ

[الزمر .]17،18:ويعتبر بمثابة النور
لإلنسان يميز به بين الحق والباطل،
وبين الممكن والمستحيل .والقرآن
يوصي كثيراً باستخدام العقل في
مسائل االعتقاد ،ومن األمثلة على ذلك
ال ّهَ ُ
ان ِف ِ
يه َما آ ِل َه ٌة ِإ َّ
الل
قوله تعالىَ { :ل ْو َ
كَ
َل َف َس َد َتا}[األنبياء ،]22:فاآلخذ بالعقل
في مسائل أصول الدين آخذ بالقرآن

الكريم ،ولذلك انتهج المذهب الزيدي
النهج القرآني في استخدام الدليل
العقلي وجمع في االستدالل على صحة
معتقداته بين صحيح النقل ،وصريح
العقل ،ولذلك لم تأسره ظواهر
األلفاظ المتشابهات ،كما أسرت بعض
المذاهب التي عطلت العقل ،وحصرت
دوره ،وقصرت فهمه وإدراكه على فهم
يل َل ُه ُم
{وِإ َذا ِق َ
من قلدوه تقليداً أعمىَ ،
َنز َل ّهَ ُ
ِع َما َأ ْل َف ْي َنا
ِعوا َما أ َ
الل َقالُوا َب ْل َن َّتب ُ
ا َّتب ُ
ُون
اؤ ُه ْم َ
ان آ َب ُ
َو َل ْو َ
ال َي ْع ِقل َ
كَ
اء َنا أ َ
َع َل ْي ِه آ َب َ
ون}[البقرة .]170:قال
َش ْي ًئا َو َ
ال َي ْه َت ُد َ
السالم:
اإلمام القاسم بن إبراهيم عليه َّ
وجل ـ وهي عقلية ـ
عز
ّ
(معرفة اهلل ّ
منقسمة على وجهين وهما :إثبات ونفي،
فاإلثبات هو اليقين باهلل واإلقرار به،
والنفي هو نفي التشبيه عنه تعالى ،وهو

التوحيد ،وهو ينقسم على ثالثة أوجه:
الوجه األول :الفرق بين ذات الخالق
وذات المخلوق حتى ينفي عنه جميع ما
يتعلق بالمخلوقين في كل معنى من
المعاني ،صغيرها وكبيرها ،وجليلها
ودقيقها ،حتى ال يخطر في قلبك
في التشبيه خاطر شك وال توهم
وال ارتياب ،حتى ت ِّ
ُوح َد اهلل سبحانه
خطرت
باعتقادك وقولك وفعلك ،فإن
ْ
على قلبك في التشبيه خاطرة شك
فلم ت ِ
خاطرها،
ُنف عن قلبك بالتوحيد
َ
وتُمط باليقين البت والعلم المثبت
حاضرها ،فقد خرجت من التوحيد إلى
الشرك ،ومن اليقين إلى الشك؛ ألنه
ليس بين التوحيد والشرك ،واليقين
والشك ،منزلة ثالثة ،فمن خرج من
التوحيد فإلى الشرك مخرجه ،ومن
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ف��ارق اليقين ففي الشك موقعه.
ال��وج��ه ال��ث��ان��ي :ه��و ال��ف��رق بين
الفعلين حتى ال تصف القديم
بصفة م��ن ص��ف��ات المحدثين.
والوجه الثالث :هو الفرق بين الفعلين حتى
ال تشبه فعل القديم بفعل المخلوقين).

القـاعــدَة ال ّثانـيـة  :االعتـمــاد
على الحجـج القــرآنية وإرجــاع
متشــابه الكتــاب إلــى محـكـمـه:
من المعروف أن القرآن يحمل في
طياته القواعد األساسية ،واألصول
العامة لكل ما يحتاجه اإلنسان من عقائد
وقوانين وأحكام وأنظمة وآداب ،وهو
األصل األول الذي يجب االعتماد عليه،
وإنما قدمنا الحجج العقلية للتدليل
على وجوب تأويل ظواهر النصوص
التي توحي بالتشبيه والتجسيم ،وهي
بهذا ال تلغي دوره أو تنقص من شأنه،
وإنما تقودنا للعمل به وفقًا لما قال
اب
{ه َو ا َّل ِذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َ
تعالىُ :
ك ا ْل ِك َت َ
اب َوُأ َخ ُر
ات ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك َت ِ
ات ُم ْح َك َم ٌ
ِم ْن ُه آ َي ٌ

ين ِفي ُقلُوب ِ
ِه ْم َز ْي ٌغ
ِه ٌ
َما ا َّل ِذ َ
ات َفأ َّ
ُم َت َشاب َ
اء ا ْل ِف ْت َن ِة
ِع َ
َف َي َّتب ُ
ون َما َت َشا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغ َ
ال ّهَ ُ
اء َت ْأ ِوي ِل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه ِإ َّ
الل
َوا ْب ِت َغ َ

الر ِ
آم َّنا ِب ِه
ون ِفي ا ْل ِعل ِ
ْم َي ُقول َ
اس ُخ َ
ُون َ
َو َّ
ك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّب َنا}[آل عمران.]7:
ُ
فالمحكم هو أصل الكتاب والمتشابه هو
فرعه ،ويجب رد المتشابه إلى المحكم
ولن نستطيع رده إال باستعمال العقل
في ضوء اللغة ،والسياق ،والمراد اإللهي،
وما صعب يجب إرجاعه إلى الراسخين
في العلم ليوضحوا صعوبته ويكشفوا
غامضه .ولو لم يستخدم أهل العدل
والتوحيد هذه القاعدة الصحيحة
الستفحل داء المجسمة والقدرية
والمرجئة والمجبرة ،وصعب دواؤهم؛
ألنهم يوردون اآليات المتشابهة التي
تحتمل أكثر من معنى ليبرروا صحة

5
عقائدهم المنحرفة التي وصفوا اهلل من
خاللها بصفات غير الئقة ،وقد وضح
اهلل مقاصدهم وكشف أستارهم ،وأبان
زواغ قلوبهم من خالل ما يستدلون
به من اآليات المتشابهات مع تركهم
لآليات المحكمات ،وفي هذا الصدد
يقول اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن
السالم( :اعلم أن القرآن
الحسين عليه َّ
محكم ومتشابه ،وتنزيل وتأويل ،وناسخ
ومنسوخ ،وخاص وعام ،وحالل وحرام،
وأمثال وعبر ،وأخبار وقصص ،وظاهر
وباطن ،وكل ما ذكرنا يصدق بعضه
بعضاً ،فأوله كآخره ،وظاهره كباطنه،
ليس فيه تناقض ،وذلك أنه كتاب
عزيز على يدي رسول كريم ،وتصديق
ال
ذلك في كتاب اهلل حيث يقولَ { :
ال ِم ْن َخل ِ
َي ْأ ِتي ِه ا ْل َب ِ
ْف ِه
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو َ
نز ٌ
يد}[فصلت،]42:
َت ِ
يم َح ِم ٍ
يل ِم ْن َح ِك ٍ
آن َم ِجي ٌد ِ ،في
ويقولَ { :ب ْل ُه َو ُق ْر ٌ
��وظ}[ال��ب��روج،]21،22:
��ف ٍ
��ح ُ
َل ْ
��و ٍح َم ْ
آن
ويقول{ :أ َ
َف َ
ون ا ْل ُق ْر َ
�لا َي َت َد َّب ُر َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر هَّ ِ
الل َل َو َج ُدوا
َو َل ْو َ
كَ
را}[النساء.]82:
ال ًفا
ِفي ِه
اخ ِت َ
ْ
َ
ك ِثي ً

{و َلْ��م َي ُك ْن
فالمحكم كما قال اهللَ :
س
َل ُه ُ
ك ُف ًوا أ َ
َح ٌد}[الصمد ،]2:و{ َل ْي َ
ر}
َ
الس ِم ُ
الب ِصي ُ
ك ِم ْث ِل ِه َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
يع َ
ك ُه ا َ
ار
[الشورى ،]11:و{ َ
ُد ِر ُ
ال ت ْ
أل ْب َص ُ
��د ِر ُك ا َ
يف
ار َو ُه َو ال َّل ِط ُ
َو ُه َو ُي ْ
أل ْب َص َ

ر}[األنعام ،]103:وغير ذلك.
ا ْل َخ ِبي ُ
{و ُجو ٌه
والمتشابه مثل قوله تعالىُ :
ِها َن ِ
َي ْو َم ِئ ٍذ َن ِ
اظ َرةٌ}
اض َر ٌة ِ ،إ َلى َر ّب َ
بيِن عند أهل
[القيامة ،]22،23،معناها ّ
العلم ،وذلك أن تفسيره عندهم أن
الوجوه يومئذ نضرة مشرقة ناعمة،
إلى ثواب ربها منتظرة ،كما تقول :ال
أنظر إال إلى اهلل وإلى محمد ،ومحمد
ام ِة}
{و َ
ال َي ْن ُظ ُر ِإ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
غائبَ ،
[آل عمران ،]77:معناه :ال يبشرهم
برحمته وال يبذل لهم ما أنال أهل
الجنة من الثواب) .ويقول جده اإلمام
السالم( :وقد
القاسم بن إبراهيم عليه َّ
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أنكرت الحشوية رد المتشابه إلى
المحكم ،وزعموا أن الكتاب ال يحكم
بعضه على بعض ،وأن كل آية منه
ثابتة واجب حكمها بوجوب تنزيلها
وتأويلها ،ولذلك وقعوا في التشبيه
وجادلوا عليه؛ لما سمعوا من متشابه
الكتاب فلم يحكموا عليه باآليات التي
جاءت بنفي التشبيه ،فاعلم ذلك).

القـاعـــدَة ال ّثــالثـــة :
مـــراعــاة سيــاق اآليـــــات :
وال بد عند االستشهاد بآيات الكتاب من
مراعاة سياقها ،سواء أكانت اآليات دالة
على مسائل التوحيد أم مسائل العدل ،أو
ما يتعلق بالعقيدة بشكل عام ،ومن األمثلة
{و هَّ ُ
الل َخ َل َق ُك ْم
على ذلك قوله تعالىَ :
ُون}[الصافات ،]96:استدلت بها
َو َما َت ْع َمل َ
بعض الفرق على أن اهلل خلقنا وخلق ما
نعمله من األعمال خيرها وشرها ،ولو
رجعوا إلى السياق لوجدوا زيف قولهم
اغ ِإ َلى
وفساده ،فالسياق هو هكذاَ :
{ف َر َ
ال
ُون َ ،ما َل ُك ْم َ
ال َأ َ
ال َت ْأ ُ
آ ِل َه ِت ِه ْم َف َق َ
كل َ
َت ِ
ين
اغ َع َل ْي ِه ْم َض ْر ًبا بِا ْل َي ِم ِ
ون َ ،ف َر َ
نط ُق َ
ون َما
َ ،فأ ْ
ون َ ،ق َ
ال َأ َت ْع ُب ُد َ
َق َبلُوا ِإ َل ْي ِه َي ِز ُّف َ
ُون َ ،و هَّ ُ
ُون}
الل َخ َل َق ُك ْم َو َما َت ْع َمل َ
َت ْن ِحت َ
[الصافات ،]96-91:فاآلية مقترنة بما
قبلها والمراد بها أن اهلل خلقكم وخلق
هذه المادة التي تعملون منها األصنام
فكيف تعبدون ما تنحتونه مما خلق؟!

القـــاعــدَةالــرّابـعــة:
تحـديـد معنـى المصـطلحـات :
ومما يعين على فهم الكلمة المطلوبة
حصر معانيها اللغوية ومواردها في
ُ
القرآن الكريم ،وكذلك شواهدها من
أشعار العرب؛ ألن القرآن نزل بلغتهم،
فال مانع من االستشهاد بكلماتهم في
إيضاح معاني الكلمات ،ومن األمثلة على
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ذلك ما أجاب به اإلمام الهادي إلى
السالم على أحد المجبرة
الحق عليه َّ
الذي زعم أن االغفال من اهلل واستدل
ال ت ِ
َغ َف ْل َنا
{و َ
ُط ْع َم ْن أ ْ
بقوله تعالىَ :
ان
َقل َْب ُه َع ْن ِذ ْ
ك ِر َنا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َو َ
كَ
َم ُر ُه ُف ُر ًطا}[الكهف ،]28:فقال اإلمام
أْ
السالم -موضحًا فساد
الهادي عليه َّ
قوله ،وزيف اعتقاده( :وأما ما سأل
ال ت ِ
ُط ْع
{و َ
عنه من قول اهلل سبحانهَ :
ك ِر َنا} ،فقال:
َم ْن أ ْ
َغ َف ْل َنا َقل َْب ُه َع ْن ِذ ْ
خبرونا عن هذا الذي أغفل اهلل قلبه
عن ذكره ،هل أراد اهلل أن يطيعه؟
فتوهم -ويله وغوله إن لم يتب من اهلل
ويحه ـ!! أن اهلل تبارك وتعالى أدخله
في الغفلة ،وحال بينه بذلك وبين
الطاعة ،فليس كما توهم ،أال يسمع
{وا َّت َب َع َه َوا ُه
عز
ّ
إلى قول اهلل ّ
وجلَ :
َم ُر ُه ُف ُر ًطا}؟ فأخبر سبحانه
َو َ
كَ
ان أ ْ

أنه متبع في ذلك لهواه ،ضال عن
رشده ،تارك لهداه ،ولو كان من اهلل لم
يكن العبد متبعًا لنفسه هواه ،بل كان
ال هلل فيما شاء وارتضى،وسنفسر
داخ ً
معنى اآلية إن شاء اهلل والقوة باهلل
وله :إن اهلل تبارك نهى نبيه عن طاعة
من أغفل قلبه ممن آثر هواه على
هداه ،وأما معنى ما ذكر اهلل سبحانه
من اإلغفال فقد يخرج على معنيين
ـ والحمد هلل ـ شافيين كافيين:
أحدهما :الخذالن من اهلل ،والترك
لمن اتبع ه��واه ،وآث��ره على طاعة
مواله ،فلما أن عصى وضل وغوى
وترك ما دل عليه الهدى؛ استوجب
من اهلل الخذالن لما كان فيه من
الضالل والكفران ،فغفل وضل وجهل
إذ لم يكن معه من اهلل توفيق وال
إرشاد ،فتسربل سربال الغي والفساد.
وأما المعنى اآلخر :فبين في لسان
العرب موجود ،معروف عند كلها
محدود ،وهو أن يكون معنى قوله:
ك ِر َنا} أي:
{أ ْ
َغ َف ْل َنا َقل َْب ُه َع ْن ِذ ْ
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تركناه من ذكرنا ،والذكر هو
التذكرة من اهلل والتسديد والتعريف
والهداية إلى الخير والتوفيق ،فيقول
سبحانه :تركنا قلبه من تذكيرنا
وعوننا وهدايتنا بما أصر عليه من
اإلشراك بنا واالجتراء علينا ،تقول
العرب :يا فالن أغفلت فالناً ،ويقول
القائل :ال تغفلني أي تتركني ،وتقول
العرب :قم مني ،أي قم عني ،فتخلف
بعض حروف الصفات ببعض ،وتقيم
بعضها مقام بعض ،قال الشاعر:
شربنا بماء البحر ثم ترفعت
لدى لجج خضر لهن نئيج
فقال :لدى لجج ،وإنما يريد على
لجج ،فذكر السحاب وشربها
م��ن ال��ب��ح��ار ،واستقاللها بما
فيها م��ن األم��ط��ار ،وق��ال آخ��ر:
أغفلت تغلب من معروفك الكاسي
فخلت قلبك منهم مغضبًا قاسي
فقال :أغفلت تغلب من معروفك،
أي تركتها من عطائك ونوالك
ومنتك وأوصالك ،ثم قال :فخلت
قلبك منهم مغضبًا قاسي ،فقال :منهم،
وإنما يريد عليهم غضباً ،فأقام حرف
الصفة وهو (من) مقام أختها وهي
(على) ،وأقام (منهم) مقام (عليهم)،
فهذا معنى اآلي��ة ـ إن شاء اهلل ـ
الجهال على
ومخرجها ،ال ما توهم
ّ
ذي المعالي والجالل من الجبر لعباده
واإلضالل ،والظلم والتجبر باإلغفال).

القـاعـدَة الخـامــسَة  :فـهــم
األحـاديث النبوية في ضوء القرآن :
وإذا أردنا عبودية عقائدية صادقة ،فال
بد أن تكون وفق الصفات الالئقة باهلل
تعالى ،ومن المستحيل أن يتناقض
الوحي في هذه الصفات سواء في
الكتاب أو السنة ،فأما الكتاب فقد تقدم
كيفية التعامل معه ،وأما السنة فال
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بد أن يكون الحديث المستدل به منها
في أمر العقيدة قطعيًا متواتراً ،وبما
ال يتعارض مع القرآن الكريم بوجه أو
بآخر ،ويلزمنا عدم المجازفة في الرد
والقبول .وقد أكد الرسول صلى اهلل
عليه وآله وسلم على قاعدة العرض
على القرآن الكريم فقال(( :سيكذب
علي كما كذب على األنبياء من قبلي
َّ
فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب
اهلل ،فما وافقه فهو مني وأنا قلته ،وما
خالفه فليس مني ولم أقله)) ،وبالرغم
من المحاوالت التشكيكية في هذا
الحديث من قبل الحشوية فإنه يزداد
صحة يومًا بعد آخر ،وأبسط مثال
ً
على ذلك أن عائشة زوج الرسول
صلى اهلل عليه وآله وسلم طبقته على
أحاديث كثيرة ،ومنها حديث(( :إن
الميت ليعذب ببكاء أهله )) ،فقالت :إنه
ال َت ِز ُر
{و َ
يتعارض مع قول اهلل تعالىَ :
از َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى}[األنعام .]164:قال
َو ِ
النووي( :وهذه الروايات من رواية
عمر بن الخطاب وابنه عبد اهلل -رضي
اهلل عنهما -وأنكرته عائشة ،ونسبتهما
إلى النسيان واالشتباه عليهما ،وأنكرت
أن يكون النبي صلى اهلل عليه وآله
وسلم قال ذل��ك ،واحتجت بقوله
از َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى}
ال َت ِز ُر َو ِ
{و َ
تعالىَ :
[األنعام ،]164:قالت :وإنما قال النبي
صلى اهلل عليه وآله وسلم في يهودية
أنها تعذب وهم يبكون عليها ،يعني
تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها ال
بسبب البكاء) .ويقول الشيخ الغزالي:
(إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة
وثقة ،ومع ذلك فإن هذا الحديث
المرفوض من عائشة ما يزال مثبتًا في
الصحاح بل إن (ابن سعد) في طبقاته
الكبرى كررها في بضعة أسانيد!!..
وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته
أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح
إلى نصوص الكتاب الكريم الذي ال
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يأتيه الباطل من بين يديه وال من
خلفه) .وهكذا تتوالى االعترافات من
هنا وهناك ،وتؤكد صحة قواعد
أهل البيت في كيفية التعامل مع
األحاديث النبوية .ثم لماذا ترفض
الحشوية هذه القاعدة النبوية ،وتقبل
قواعد أصحابها؟! وبقطع النظر عن
صحة حديث العرض من عدمه فإن
القاعدة صحيحة ومطلوبة ،ولذلك
لما تركوها وقعوا في إشكاالت
ّ
كثيرة وتلونات عديدة لم تستوعبها
مصطلحاتهم وقواعدهم .يقول اإلمام
القاسم بن محمد معلقًا على قبولهم
لحكم الشيخ من مشائخهم في الحديث
بالصحة أم بالضعف ،ورفضهم لحكم
كتاب اهلل فيه( :وناهيك أن يكون
كتاب اهلل ـ أعزه اهلل تعالى ـ كأصول
الخطابي والذهبي ،أو كحكم شيخ
حكم بصحة الحديث ،أو عدمها مع أن
المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في
حكمه ،ومع عدم صحة ما حكم في
نفس األمر ،وهم يوجبون رد ما يخالف
أصولهم وما خالف ما حكم به شيخ من
مشائخهم ،وهل هذا إال الضالل؟!!).
وك��م  ..وك��م م��ن األح��ادي��ث
اإلسرائيلية التي تسربت بطريقة أو
بأخرى إلى األحاديث النبوية ،فلذا
يلزم التنبه لها والتحذير منها حتى ال
يقع الناس في فخ التجسيم والتشبيه،
ووصف اهلل بما ال يليق بجالله ،وخير
وسيلة لكشفها هو عرضها على القرآن
وفقًا لألسس المذكورة ،مع استعمال
طرق التضعيف األخرى المعتبرة.

القــاعـدَة السّادســة :اتبــاع
نهج آل محمد عليهم السالم :
وخصوصًا ما أجمعوا عليه ،باعتبارهم
أحد الثقلين ،الذين تركهم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ألمته،
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وأوصاهم بالتمسك بهم ،فقال:
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا من بعدي أبدا ،كتاب اهلل
وعترتي أهل بيتي ،إن اللطيف الخبير
علي
نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا ّ
الحوض)) وهذا الحديث من األحاديث
المجمع على صحتها ،رواه الموالف
والمخالف باالتفاق في الصحاح
والمعاجم والمسانيد واألماليات .وقد
يقول القائل :أليس اتباع نهجهم من
التقليد المنهي عنه؟ أقول :ال والذي
بسط األرض ورفع السماء ،بل هو من
التقليد المأمور به؛ ألن التقليد المنهي
عنه في العقيدة هو اتباع قول الغير
من غير حجة وال بينة ،أما أهل البيت»
فهم حجة ،ألم يقرنهم الرسول صلى
اهلل عليه وآله وسلم بالقرآن؟ وهم ال
يذكرون مسألة إال ويذكرون حجتها
كتابًا وسنة ،وإجماعهم حجة اإلجماع،
ولهم مؤلفات عديدة ،ومقاالت فريدة
في جميع أبواب العقيدة ،ألجموا فيها
متخيل ،أو مجبري
مشبِه
كبح كل
ّ
ّ
متحيل ،وش��رح��وا فيها الصفات
ّ
الالئقة ب��ذي الجالل واإلك��رام.

[مقـدمة كـتاب

ّ
حقـائق المعـــرفة] .
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النـبوي ُ
احلديث ّ
َ
وكتبه عن َد الزيـد ّية
الشـريف /فهـد بن حسـن بن عبـداهلل شـايـم
مهمة حول
مسألة تُحيط بمواضيع
ّ
أئمة أهل البيت عليهم
َ
الحديث عن ّ
ِ
استدراك
وتعين الباحث عن
السالم ُ ،
ّ
منهج
ت
ل
تناو
،
ة
ل
المسأ
أطراف
َ
َ
َ
مع األحاديث
الزيد ّية في ال ّتعامل َ
 .جهود الزيدية في نقل الس ّنة ،
الحديثية  .ضوابط
ومص ّنفاتهم
ّ
الحديث عند الزيد ّية
وشروط قبول َ
كثرة رواية الحديث
 .كال ٌم حول
َ
القليلة .
بالحشو والتناقض
والرواية َ
ّ
كال ٌم حول كثرة الرواية الحديثية
وهل تعني حفظ الس ّنة  .عدم ذكر
ومعنى
بعض الكتب الزيدية لألسانيد َ
ذلك  .ك�لا ٌم حول ُمسند اإلمام
البالغة .
زيد بن َعلي (ع)  ،ونهج
َ
ســؤال  :اوال ،تتميز المدرسة
السنية باالهتمام بالجرح والتعديل
وتصنيف الحديث من حيث القوة
والضعف  ،سندا ومتنا .فهل يوجد
هذا المنهج عند الزيدية ؟ حيث أني
الحظت ان االمامية ،وعلى مدى القرون
الطويلة ،لم تلزم نفسها بمصنف يجمع
السنة الصحيحة! بالرغم من كون
السنة الصحيحة هي المصدر الثاني
للتشريع .وال ارى سببا في ذلك اال
انهم يتهربون من االلتزام بما ورد في
الكافي وغيره من األحاديث المعضلة
التي يعتقدون صحتها ،ويعجزون عن
تبرير ما فيها من المشكالت المخالفة
للعقل والنقل .ثم بالرغم من بعض
األحاديث المعضلة في كتب الصحاح
عند أهل السنة ،فان القارئ يشعر
بحياد جامعي الحديث من أهل السنة

كمسلم والنسائي مثال ،حيث انهم لم
يجدوا حرجا من رواية احاديث تخالف
منهجهم  ،كحديث الثقلين وحديث
من كنت مواله .وذلك بالرغم من
عداء األمويين ألهل البيت ع في تلك
الفترة .وهذا يعطي مصداقية لتلك
الكتب حيث أن المؤلف يجمع فيها ما
صح لديه وان خالف معتقده احيانا،
وان كلفه ذلك عداء الحكام ،وكم
من محدثي أهل السنة وفقهائهم
من اضطهد وعذب لحبه عليا وأهل
البيت ع وعلى النقيض من ذلك ،ال
تجد في كتب الحديث عند الشيعة
ورواياتهم الصحيحة او حتى الضعيفة
 ،على حد علمي  ،ما يوحي بحياد
المحدثين .فال تكاد تجد رواية تذكر
فضال البي بكر او عثمان او طلحة او
الزبير ،بالرغم من سبقهم في االسالم
والهجرة والنصرة ومصاهرة النبي
صلى اهلل عليه وآله  .وهذا يشعر
القارئ بأن محدثي الشيعة انتقائيين
ال ي��روون اال ما واف��ق اعتقادهم،
في حين انك تجد نفسك مدفوعا
لتصديق روايات أهل السنة النصافهم
المخالف .ثم قلما تروي الشيعة
األحاديث عن صحابة رسول اهلل بينما
تكثر من رواية األحاديث من طريق
صحابة أهل البيت! أليست صحبة
الرسول أعلى منزلة من صحبة أهل
البيت كما في محكم القرآن؟ ولماذا
ال يتحرى الشيعة جمع السنة النبوية
من كل المصادر المتاحة كالصحابة
وزوجات النبي ،بال استثناء ،اضافة
الى ال البيت كما يفعل أهل السنة ؟

وهل عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر
وعثمان والزبير وطلحة وأنس من
المجروحين الذين ال تقبل روايتهم ؟.
ثانيا ،الحظت انه نادرا ما تذكر كتب
الزيدية سند األحاديث بعكس كتب
أهل السنة  .واألمر نفسه يحدث في
محاضرات علماء الزيدية .حيث ال يميز
القارئ او السامع الصحيح من الضعيف

 والجـــواب :
حسب ما َجاء في ُسؤل
نأتي عليه
َ
سمين
السائل  ،فإ ّنه
ّ
انقسم إلى ِق َ
َ
منهج الزيد ّية
األول  :في َ
رئيسين ّ ،
ُ
وسنتناول
في ال ّتعامل مع األحاديث ،
فيه بإذن اهلل كثرة ال ّتحديث وقلّته
والقسم
السائل.
وما أش��ار إليه
ُ
ّ
أن
الثّاني  :ما ال َ
السائل من ّ
حظه ّ
تذكر األسانيد ،
كتب الزيد ّية ال
ُ
ُ
لمائها .
المحاضرات ُ
وكذلك في ُ
لع َ
منهج الزيد ّية
األول  :في
القسم
َ
ّ
ف��ي ال�� ّت��ع��ام��ل م��ع األح��ادي��ث :
مهم في ُخصوص
فإ ّنه ُ
يجب ُمراعَاة ْ
أم ٍر ّ
الجرح وال ّتعديل في القرون األو َلى
َ
مدار روايات األحاديث
التي كا َنت هي
ُ
اسية
الدولتين األمو ّية
 ،وهي ّ
أن ّ
والعب ّ
ّ
خدمت ِ
خدمة جلي َلة ،
السني
قد َ
َ
الفكر ّ
أن
منها ،
َ
وذل��ك ّ
وأخ��ص األمو ّية َ
ّ
منهم
والعلماء
يعة
المحدثين
ّ
ُ
ّ
ُ
الش َ
الحسن
واألئ��م��ة من َس��ادات بني
ّ
َ
بع ِدين عن مجالس
ُ
والحسين كانُوا ُم َ
أئمتهم إ ّ
ال
الحديث  ،ال ُيكاد ُيروى عن ّ
َ
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جالسته
بالكنية  ،والبعض ُي ّتهم ُ
َ
بم َ
وما إليه ،
ع
والتشي
فض
بالر
ة
للعتر
َ
ّ
ّ
َ
ِ
ونخص
يعة
أن
سلف ّ
فالحاصل ّ
َ
ّ
الش َ
عنهم
الزيد ّية كانُوا ُم َبعدين ال ُي َ
ؤخذ ُ
خالفتهم
رئيسين :
لسببين
األول ُم َ
ّ
َ
َ
المذهبية  .والثّاني  :كونُهم
ة
ي
الفكر
ّ
ّ
الجور
يتب ّنون
ّ
الخط الثّوري على ّ
أئمة َ
ِ
العترة
أئمة
 ،فأكثر
زمانهم كانُوا مع ّ
َ
بالمعروف
شردين يأمرون َ
طردين ُم ّ
ُم ّ
نكر يؤ ّدون رسا َلة
الم َ
و َي َ
نهون عن ُ
الحديث
ُ
كما ّ
الرواة وأهل َ
القرآن َ ،
أن ّ
الجرح
في ذلك الوقت قد
ّ
اهتموا في َ
ساعدتهم
لما
ُ
الحديث ّ
وال ّتعديل وروا َية َ
كان
وذلك الوقت الذي
البي َئة ،
َ
َ
األئمة زيد َعلي
يتزامن مع ُخروج
َ
ّ
بالكناسة  ،وابنه يحيى
المصلوب
ُ
ُ
واألئمة ال ّنفس
وزجان ،
ُ
ّ
بالج َ
المصلوب َ
الزيت  ،وإبراهيم
الزكية
أحجار ّ
ُ
ّ
شهيد َ
باخمرة  ،ويحيى
شهيد
الرضية
ال ّنفس
ُ
ّ
َ
وإدريس بن
الديلم ،
بن عبداهلل
صاحب ّ
ُ
ُ
بقية
عبداهلل
ُ
المغرب  ،وكذا ّ
صاحب َ
ِ
عاشوا
وشيعتهم الذين
العترة
أئمة
ُ
ّ
َ
قال رسول اهلل
كما َ
طردين َ ،
ُمق ّتلين ُم ّ
َه َل
َصلوات اهلل َعليه وعلى آله (( :إ ّنا أ ْ
ار ّهَ ُ
الد ْن َيا ،
َب ْي ٍت ْ
الل َل َنا الآْ ِخ َر َة َع َلى ُّ
اخ َت َ
َه ُل َب ْي ِتي ِم ْن َب ْع ِدي
َوِإ َّن ُ
��ه َس َيل َ
ْقى أ ْ
يدا ِفي ا ْل��بِ�َل�اَ ِد))
يدا َو َت ْش ِر ً
َت ْط ِر ً

إن
ثم ّ
ُ
[المستدرك على ّ
الصحيحين] ّ ،
وشيعة مع ذلك
أئم ًة
ً
َ
سلف الزيد ّية ّ
ِ
القرآنية
الرسا َلة
الحفاظ على
َ
ّ
تلك ّ
بالمعروف وال ّنهي عن
وهي األمر
َ
غيرهم في
المنكر التي لم
ّ
ُ
يتصدى َ
لها َ
وق َتها باه ِتمام ِ
ظاهر  ،أيضًا لم ُيهملوا
وهو ُ
نقل الس ّنة النبو ّية
الجا ِنب َ
اآلخر ُ
ومتشا َبهه
وكذلك تبيين ُ
القرآن ُ
اإلمام زيد بن
للمسلمين ّ ،
وأحكامه ُ
فإن َ
َ
ُ
ترفرف ،
الجهاد
َعلي (ع) وروايات َ
ُ
أي َوقت
تعلن في ّ
الحرب تكا ُد ُ
وطبول َ
الكوفة
تخف في بيتو َتات
َ
وهو ّ
يتنقل ُم ّ
ُ ،
وعلماء
يجتمع إليه
كان
َ
َ
تالمذته ُ
ُ
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ِ
وسلفه من
حدثهم عن آبائه
ّ
يعة ف ُي ّ
الش َ
الصحابة عن رسول اهلل َصلوات اهلل
ّ
فهمهم أصول ِ
دينهم
عليه وعلى آله  ،و ُي ّ
وف ِ
ُ
الحديثي
سنده
روعه ،
فأخرج ل َنا ُم َ
َ
ّ

القرآن ،
آبائه  ،و َتفسير غريب ُ
عن َ
وكتبه ورسائله في األصول  ،ورسا ِلُة
ُ
ِ
األدعية
سيد العابدين في
وال��ده ّ
َ
كان في
ثم
حيفة
(الص َ
َ
ّ
ّ
السجادية) ّ ،
المدي َنة ِ
حدث عن
باقر ُعلوم األنبياء ُي ّ
ِ
الصادق
وسلفه ،
آبائه
َ
اإلمام ّ
وكذلك َ
اإلمام
عمهم
مدرسة ّ
َ
الدنيا  ،وابن ّ
َ
واإلمام
،
ن
الحس
بن
عبداهلل
المحض
َ
َ
واإلمام القاسم بن
أحمد بن عيسى ،
َ
الرسي  ،والحسن بن يحيى بن
إبراهيم ّ
سلف
الحسين بن َزيد  ،هؤالء ُهم
ُ
المتقدمة
القرون
المكثرين في ُ
ّ
الزيد ّية ُ
منهم إ ّ
بمعروف
ال
صاحب را َية ٍ
وما ُ
ُ
أمر َ
عين للقائمين
ونهي عن ُم َ
نكر أو ُم ٍ
والصادق
الباقر
بذلك ،
ّ
َ
كاإلمامين َ
الخروج
فإ ّنهما على منهج الزيد ّية في ُ
الظالم ال نُسلّم بما ا ّدعت ِ
فيهما
على ّ
أن
يعة  ،وقد
اإلمامية من ّ
ثبت ّ
َ
ّ
الش َ
ِ
يحث ال ّناس
الباقر (ع) كان
اإلمام
ّ
َ
اإلمام زيد بن َعلي (ع)
بيعة أخيه َ
على َ
يكون
تبرأ من أن
ّ ،
َ
وأن ّ
الصادق (ع) قد ّ
ِ
أن
عمه  ،نعم!
فالحاصل ّ
إمامًا على ّ
سينية
الحسنية
تلك الجهود
ُ
والح ّ
ّ
يعة قد
بتلك ال ّتلمذة من أعالم ّ
الش َ
ِ
حف َظت ل َنا تلك األحاديث المحمد ّية

ِ
تهتم
من ُطرق الزيد ّية
وروايتهم  ،فلم ّ
بالمعروف
األم��ر
الزيد ّية بجانب
ِ
َ
نكر دونًا عن الس ّنة ،
الم َ
وال ّنهي عن ُ
ِ
قارن
والباحث إذا
أن ال ّناظر
صحيح ّ
َ
ٌ
وعند
خرجات الحديث عند الزيد ّية
َ
ُم َ
سيجد ُهناك فرقًا بين حجم
حدثين ِ
الم ّ
ُ
الفريقين ،
عند
والرواية
ال ّتدوين
َ
َ
ّ
أن األحاديث
ولكن َ
ليس معياراً إذا ّ
ّ
ذلك َ
والفروع
تقوم بها األص��ول
التي
ُ
ُ
الصحية من ال ّتشريع لم ُ
تخل
ئيسة ّ
ّ
الر َ
الحديثية
ة
العتر
فات
ن
مص
منه
ّ
ّ
َ
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كما في كتاب (شرح
روعية
والف
ُ
ّ
َ
لإلمام المؤ ّيد باهلل أحمد بن
ال ّتجريد) َ
ِ
حاف ٌل
كتاب
وهو
الهاروني ُ
ٌ
الحسين َ
وكذلك
الفروع باألسانيد ،
في ُ
َ
األحكام)
كتاب (إعالم األعالم بأدلّة
َ
للعالّمة ِ
حفل
الحافظ علي بن بِالل
َ
باألسانيد في أصول ُ
ريعة ،
وفروع ّ
الش َ
لإلمام
األحكام)
وكتاب (أص��ول
َ
ُ
َ
أحمد بن ُسليمان
المتوكل على اهلل
ّ
َ
األحكام إرسا ً
ال واستخراجًا
أخبار
َ
في َ
فأما ما َعليه ُمص ّنفات أهل
من مظا ّنها ّ ،
تكرار
الفرقة الس ّنية من
الحديث من
َ
ٍ
عند الزيد ّية ،
األحاديث فذلك ُ
يندر َ
األخبار
تناقضات من
الم
َ
وكذلك ُ
جمع ُ
َ
(حقيقة) إ ّ
أخبار
ال
منها
التي ال
ً
ٌ
يصح َ
ّ

فإن الزيد ّية لم
بمنهجية
واحدة ّ ،
َ
ّ
ِ
وتكثير تلك
جمعها
تحرص على
ِ
َ
تناقضات  ،نعم! فإن
الم
َ
األخبار بجمع ُ
حدثين أن
قيلّ :
الم ّ
إن ذلك من إنصاف ُ
خالفه
فكرهم ومَا
وافق
يرووا َما
َ
َ
َ
التنوع والزيدية لم ترو بذلك
بذلك
ّ
الرواية
التنوع ؟!ُ .قل َنا ّ :
ّ
أن األصل من ّ
الصحيح دونًا عن
والحكاية هي
حكاية ّ
َ
َ
السمين  ،وكتاب اهلل تعالى
ّ
الغث غير ّ
كتاب لم َيح َتو من ال ّنقل والحكا َية
ٌ
والقصص
ابقة واألنبياء َ
الس َ
عن األقوام ّ
ال وج ٌه ِ
إّ
الصحيح  ،دونًا عن
واحد ُ
وهو ّ
اإلسرائيلية المكذو َبة
تلك األخبار
ّ
اليهود وال ّنصارى
بها َ
عجت َ
التي ّ
أسفار َ
 ،وما ذلك إ ّ
حدد
ألن ُ
ال ّ
منه ٌج ُي ّ
القرآن َ
طريقًا ِ
نهج  ،وكذلك
الم َ
واحداً لذلك َ
ِ
محمد َصلوات اهلل
نبينا
الس ّنة من
ّ
لسان ّ
منه إ ّ
بمنهج
ال
َعليه وعلى آله لن تكون ُ
َ
ِ
ُ
يحتمل من
األمة ال
واحد لتسير عيله ّ
ُ
تناقضات وذلك
الم
لسا ِنه
َ
قول تلك ُ
الحشو الذي ُح ِش َر في مص ّنفات أهل
َ
أصحه أو
فأخذت الزيد ّية
الحديث َ ،
ّ
َ
ضبطته
ثم
ة
بالصح
به
واقر
ه
أليق
َ
َ
ّ
ّ
َ
وذلك
لألخبار ،
القبول
ِ
َ
بشرو َطها في َ
َ
يشه ُد له
كر
أئمة
العترة على ِف ٍ
ّ
َ
أن ّ
َ
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ِ
إجماعاتهم
القرآن من
بمقار َنة ُ
ّ
الشرع ُ
لذلك
الحاجة
تلك
َ
ذلك عن َ
فكفاهم َ
ُ
َ
تناقضة في
الم
َ
الروايات ُ
ّ
الكم الهائل من ّ
القليل ال ّنافع  ،الذي
ُ
كتب َ
الغير بإيرا ِد َ
خالف
ابتنى عليه إجماعاتهم وكان ال ُي ُ
المقار َنة
على معصوم تلك
اإلجماعات ُ
َ
فالكثرة بجمع
ُخالفه ،
للكتاب التي ال ت ُ
َ
وحشوها ال تكون مدحًا إ ّ
ال
تناقضات
الم
َ
ُ
َ
تعددت الس ّنة عن رسول اهلل َصلوات
لو ّ
أخذت الزيد ّية
ثم َ
اهلل عليه وعلى آله ّ
بس ّنة ِ
انتقتها
واحدة
وطريقة
واح َدة
َ
َ
َ
من ُسنن رسول اهلل َصلوات اهلل َعليه
عندما تكون الس ّنة
وعلى آله  ،ولكن
َ
ِ
واحدة عن رسول اهلل َصلوات اهلل َعليه
تحصيل تلك الس ّنة
فإن
َ
وعلى آله ّ
ِ
القدر
والحرص على إصا َبة وجهها ُهو َ
ِ
حدثين
ثم ّ
الم ّ
إن ُ
الواجب ّ ،
فتأمل ذلك ّ ،
كثيرة في فضائل
أخفوا أحاديث
قد َ
َ
والعترة في أصول
المؤمنين
أمير ُ
َ
ِ
البار َزة إ ّ
ال َم ْن
ومسانيدهم
صحاحهم
ِ
ِ
خرج
ذلك
ومع
منهم ،
رح َم اهلل
َ
ُ
َ
َ

العترة  ،والوجو ُد ال
روايات في فضائل
َ
الرواية
صادرة َ
ُيلغي ُ
للكثير  ،أو قلّة ّ
الم َ
ُ
الظن
لطرق تلك األحاديث ح ّتى أفا َدت
ّ

تأخرين
وعدم تأصيل
الم ّ
المنهجية َ
َ
عند ُ
ّ
أو ً
بما ُغ ِم َط من وجوهها ُ
ال ،
وط َ
رقها ّ
ثم لس َنا ننُكر وجود أحاديث فضائل
ّ
حدثين رأسًا وإ ّنما
العترة في ُ
الم ّ
كتب ُ
َ
صحيحة
نقول بأ ّنها ُش ِّذ َبت أحاديث
َ
بقيت
ومع َ
كثيرة غير ما ُروي َ ،
ذلك َ
َ
الحجة على
تقوم بها
األحاديث التي
ُ
ّ
إلهيا
لما كانت لُطفًا
ُ
ّ
المكلّفين ّ
الغدير والمنز َلة والثّقلين
كحديث َ
والسفي َنة وأمثا ِل َها  ،نعم! الحاصل لم
ّ
لمجرد
األخبار
تهتم الزيد ّية بجمع
ّ
َ
ّ
موجه
جمعت ما ُهو
ّ
َ
الجمع  ،وإ ّنما َ
فرع قائم من
أصل أو
ويدل على
ّ
ٍ
ٍ
ِ
عند
الكافي
وذل��ك ُهو
ال ّتشريع
َ
َ
الطين بلّة إ ّ
ال ذلك
ال ّتحقيق  ،فما زا َد ّ
تناقضة التي لو
الم
َ
الحشو باألخبار ُ
َ
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منها
بطت
ُض َ
َ
الروايات والتأصيل َ
قاعدة ّ
خرج من ذلك الجمع إ ّ
ال عذبًا
 ،ما
َ
ُ
الخالف
يكون معه
فراتًا ُمستساغًا
ُ
صفاء الس ّنة
أق��ل لمكان
الفكري
ّ
َ
ّ
المحمدي’ وع��دم احتما ِلها ذلك
ّ
ال ّتناقض ال ّناتج من ذلك الموروث
العبرة للباحث
أن
الصته ّ :
الروائي ُ ،خ َ
ّ
َ
والكم
الحجم
إن َ
ّ
قام ُيقارن بين ذلك َ
حدثين وبي َنه عند
الروائي
الم ّ
َ
عند ُ
عند
الكثرة
تلك
فجعل
الزيد ّية ،
َ
َ
َ
َ
ال
ال على
أحقية  ،أو دلي ً
المحدثين دلي ً
ّ
ّ
يع
تفوق
منهجي ّ ،
الباحث لم ِ
ّ
فإن ذلك َ
ّ
الكيف وقد
حقًا أن
ليست بذلك َ
ّ
العبرة َ
َ
ديثية
َحوت مص ّنفات الزيدية
الح ّ
َ
والفروعية تلك الس ّنة
واألصولية
ّ
ّ
ومرس َل ًة عن رسول اهلل َصلوات
ُمسند ًة ُ
بها تقوم
اهلل عليه وعلى آله التي َ
واألحكام  ،وفي األثر َعن
الشرائع
ّ
َ
عبداهلل بن َم َسعود رضوان اهلل َعليه :
ك ْث َر ِة ا ْل َح ِد ِ
يث ،
ْم َع ْن َ
س ا ْل ِعل ُ
(( َل ْي َ
ك ْث َر ِة ا ْل َخ ْش َي ِة))
ْم َع ْن َ
َو َل ِك َّن ا ْل ِعل َ
وعن َمالك بن أ َنس
[المعجم َ
ُ
الكبير] َ ،
الر َو َاي ِة ،
ِك ْث َر ِة ِّ
س بَ
(( :إ َّ
ِن ا ْل ِعل َ
ْم َل ْي َ
ُه ّهَ ُ
ْب))
الل ِفي ا ْل َقل ِ
ُور َي ْج َعل ُ
َوِإ َّن َما ا ْل ِعل ُ
ْم ن ٌ
ان ْب ُن
.وعن ُس ْف َي ُ
[تفسير ابن َ
كثير] َ
ال ِلي ا ْب ُن ُش ْب ُر َم َة :
ال َ :ق َ
ُح َس ْي ٍن َ ،ق َ
((أ ِ
الر َو َاي َة َت ْف َق ُه))  ،ويروي
��ل ِّ
َق َّ
او ُد
الرامهرمزي  ،بإسنا ِده َ ،ح َّد َث ِني َد ُ
ّ
ار « َأ َّن ُه َم َّر ُه َو َو َر ُج ٌل
ْب ُن َخا ِل ِد ْب ِن ِدي َن ٍ

ُ ،ي َق ُ
يم َع َلى
وس َف ا ْب ُن َت ِم ٍ
ال َل ُه َأ ُبو ُي ُ
ال َل ُه
الر ْح َم ِن َ ،ف َق َ
َرب َ
ِيع َة ْب ِن َأبِي َع ْب ِد َّ
وس َف ِ :إ َّنا َن ِج ُد ِع ْن َد َغ ْي ِر َك ِم َن
َأ ُبو ُي ُ
ا ْل َح ِد ِ
ال « :
يث َما ال َن ِج ُد ُه ِع ْن َد َك ؟ َق َ
يرا َ ،و َل ِك ْن َه َذا
َن ِع ْن ِدي َح ِديثًا َ
َما أ َّ
ك ِث ً
أَ

ْح َة ْب َن
ِيع ُة ْب ُن ا ْل ُه َد ْي ِر َ
ان َيل َ
كَ
ْز ُم َطل َ
َرب َ
ُع َب ْي ِد هَّ ِ
ْح َة
الل َي ْذ ُ
ك ُر َأ َّن ُه َل ْم َي ْس َم ْع َطل َ
ِي َص َّلى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ُي َح ِّد ُث َع ِن ال َّنب ِّ

إِال َح ِديثًا َو ِ
[المحدث الفاصل
اح ًدا « ُ
وروى أيضًا ،
والواعي] ،
الرواي
َ
َ
بين ّ
ان ا ْل َو ِ
ال
ثنا َم ْذ ُ
اس ِط ُّي َ ،ق َ
ور ْب ُن ُس َل ْي َم َ
ك ُ
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ان َ ،ي ُق ُ
ول َو َس ِم َع َق ْو ًما ،
َ :س ِم ْع ُت َع َّف َ
الن َ ،و َن َس ْخ َنا
ُب ُف ٍ
ُون َ :ن َس ْخ َنا ُ
َي ُقول َ
كت َ
ُه َ ،ي ُق ُ
ول َ (( :ت َرى
ُب ُف ٍ
ُ
الن َ ،ف َس ِم ْعت ُ
كت َ
ون ،
الض ْر َب ِم َن ال َّن ِ
َه َذا َّ
اس ال ُي ْف ِل ُح َ
س ِع ْن َد
ُ
ك َّنا َن ْأ ِتي َه َذا َف َن ْس َم ُع ِم ْن ُه َما َل ْي َ
س ِع ْن َد َه َذا
َه َذا َ ،و َن ْس َم ُع ِم ْن َه َذا َما َل ْي َ
َش ُه ٍر ،
َ ،ف َق ِد ْم َنا ا ْل ُك َ
وف َة َ ،فأ َ
َر َب َع َة أ ْ
َق ْم َنا أ ْ
يث
ُب ِما َئ َة َأ ْل ِف َح ِد ٍ
َر ْد َنا أ ْ
َن َن ْكت َ
َو َل ْو أ َ
ين
ِها َ ،ف َما َ
ك َت ْب َنا إِال َق ْد َر َخ ْم ِس َ
َل َك َت ْب َنا ب َ
َح ٍد
َأ ْل ِف َح ِد ٍ
يث َ ،و َما َر ِضي َنا ِم ْن أ َ
يكا َفِإ َّن ُه َأ َبى َع َل ْي َنا َ ،و َما
إل ْمال ِء إِال َش ِر ً
بِا ِ
[المحدث
َرأ َْي َنا بِا ْل ُك َ
وف ِة َل ْحنًا َم ُج ً
وزا )) ُ
والواعي]  ،ويروي
الرواي َ
الفاصل بين ّ
ال
ين ا ْل َع ْب ِس ُّي َ ،ق َ
أيضًا  ،ثنا َها ِن ُئ ْب ُن ِس ِّك ٍ
ان ال َّث ْو ِر َّي َوذ ِ
ُك َر ِع ْن َد ُه
َ :س ِم ْع ُت ُس ْف َي َ
س
ين َ ،ف َق َ
َ
ك ْث َر ُة ا ْل ُم َح ِّد ِث َ
ال (( :أ َ
َو َل ْي َ

ون
ُي ْض َر ُب َم َث ٌل ِ « :إ َذا َ
الح َ
ُر ا ْل َم ُ
كث َ
[المحدث الفاصل
الس ِفي َن ُة))
ُ
َغ ِر َق ِت َّ
وصدق ُسفيان
والواعي] ،
الرواي
َ
َ
بين ّ
أئمة
 ،فتلك الس ّنة التي نُق َلت عن ّ
بها  ،وإن
واعتمدتها
العترة
َ
واحتجت َ
ّ
َ
كثير إن َشاء اهلل
قليلة
كَانت
ً
فخيرها َ
ُ
واآلثار عن
األخبار
تعالى  ،نعم! فهذه
َ
َ
ِ
ِ
سلفهم
أقوال
أتيت بها من
الحديث ُ
أهل َ
أن
الباحث ّ
ُ
القصد م َنها أن َ
يظهر لذلك َ
والكثرة في
والكم
الحجم
ذلك
ّ
َ
َ
تدل على
عند غير
الزيدي’ ال ّ
ّ
الرواية َ
ّ
اهتمام
نسب م َنها للزيد ّية َعدم
ّ
ٍ
حق أو ُي ُ
المطهرة طالما أ ّنها قد اه ّتمت
بالنسة
ّ
ّ
ومرسال ِت َها
في جمع الس ّنة
بأسانيدها ُ
َ
تقوم بال ّتكليف من كتاب اهلل
التي
ُ
محمد صلوات
سيدنا
ّ
تعالى وشر َيعة ّ
ذلك فقد
اهلل َعليه وعلى آله ،
فتفهم َ
ّ
العترة
الرواية عند
ُ
ذكرت َ
لك تأريخ ّ
َ
المتقدمة
الدول
ّ
وما تأثّرت به عبر ّ
ذلك وما كان ُيشغلُهم
وجهو َدهم مع َ
حدثون جرحًا
الم ّ
عن تحصيل ما حصلّه ُ
كان
لما
ورواية
ال
وتعدي ً
ً
َ
للحديث ّ
َ
أنف ِ
سهم ال ُيخيفون
أولئك
آمنون على ُ
َ
َ
ُ
وأولئك
يخافو َنه ،
السلطان وال
َ
ّ
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بالمعروف
سيرتُهم ما ع ِل َ
مت من األمر َ
لك ما
ثم
ُ
الم َ
ذكرت َ
والّنهي عن ُ
نكر ّ ،
العترة وشيعتُهم على
أئمة
قد
حرص ّ
َ
َ
السنة ولو بقلّة إلى ذلك
إيصا ِله من ّ
غيرهم ،
عند
الجمع الكبير
ِ
والهائل َ
َ
َ
ِ
الباحث
وما ُهو األصل الذي يبني عليهم
عدم االعتبار بك َثرة
وال ّناظر من َ
منها
الرواية دو َنًا عن وصول ال ّنقي َ
ّ
���رس�ل�ا .
وم
ً
ال��ص��اف��ي ُم��س��ن��داً ُ
ّ
ِ
شروط الزيد ّية
ثم آتي على
نعم! ّ
منهج
مع
األحاديث وفق َ
في ال ّتعامل َ
َ
السيد
كالم
بذلك من
العترة  ،وآتي
ِ
َ
ّ
َ
المحقق عبداهلل حمود درهم
العالّمة
ّ
كتاب
حفظه اهلل تعالى  ،وله
العزي
ّ
ُ
ٌ
ِ
قواعد الحديث عند الزيدية
رائق في
ونال
كفاه ،
حدثين من اقتنا ُه
َ
َ
والم ّ
ُ
بتغاه  ،فقال رضوان اهلل َعليه :
ُم َ
العرض َعلى ِ
تعالى :
كتاب اهلل َ
َ -1
وتعتبر قاعدة العرض على كتاب
اهلل من أهم القواعد األساسية عندهم
ال َي ْأ ِتي ِه ا ْل َب ِ
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه
ألنهَ ? :
ال ِم ْن َخل ِ
ْف ِه َت ٌ
يم
َو َ
نزيل ِم ْن َح ِك ٍ
َح ِميد?[فصلت .]42:وقد غفل عن هذه
القاعدة العلمية الهامة المحدثون،
بالرغم أننا لو رجعنا إلى شروطهم
في الحديث الصحيح نجدها خمسة،
ومنها أن ال يكون الحديث شاذاً أو
عرف الحفاظ الشاذ :بأنه
معلوالً ،وقد َّ
(مارواه الثقة مخالفًا به الثقات) فإذا
روى الثقة حديثًا مخالفًا به الثقات
ُع َّد حديثه مقدوحًا فيه على قاعدتهم
هذه .فما بالك إذا خالف الثقة القرآن
المقطوع بصحته؟ هل يعتبر حديثه
مقدوحًا فيه أم ال؟! نعم وال شك في
ذلك بل ال يقبل بالمرة ،ويرد بال
تردد أو وجل فما خالف القرآن رد
مهما كان وممن كان .ولذلك نجد
أهل البيت عليهم السالم يؤكدون على
ضرورة عدم مخالفة الحديث للقرآن
فإذا خالفه طرح بالمرة ،وهذا مسلك

11
عظيم وقاعدة قوية ،يجب العمل بها
ويجب أن تحاكم إليها جميع الصحاح.
ولم تأت هذه القاعدة من فراغ ،بل إن
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله
علي
وسلم أكد عليها فقال(( :سيكذب َّ
كما كذب على األنبياء من قبلي ،فما
أتاكم عني فاعرضوه على كتاب اهلل،
فما وافقه فهو مني وأنا قلته ،وما
خالفه فليس مني ولم أقله)) ،فاستند
إليه أهل البيت عليهم السالم وعملوا
على تطبيقه ،وقد تنبهت له عائشة
فعندما سمعت عمر بن الخطاب وابنه
عبد اهلل يحدثان بحديث(( :إن الميت
ليعذب ببكاء أهله)) أنكرته ،وحلفت
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم لم يقله ،وقالت بيانًا لرفضها
ال
?و َ
إياه :أين منكم قول اهلل سبحانهَ :
از َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى?[األنعام.]164:
َت ِز ُر َو ِ
يقول الشيخ محمد الغزالي حول رد
عائشة للحديث :إنها ترد ما يخالف
القرآن بجرأة وثقة ،ومع ذلك فإن
هذا الحديث المرفوض من عائشة ما
يزال مثبتًا في الصحاح بل إن (ابن
سعد) في طبقاته الكبرى كررها في
بضعة أسانيد!! ...وعندي أن ذلك
المسلك الذي سلكته أم المؤمنين
أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص
الكتاب الكريم ،الذي ال يأتيه الباطل
من بين يديه وال من خلفه) .نعم واهلل
إنه األساس المتين ،والميزان العدل،
والمفتش الصادق ،والقول الفصل الذي
ال تناقض فيه وال اختالف ،وال التواء
وال اضطراب ،قال اإلمام القاسم بن
محمد عليه السالم في معرض حديث
عن ثبوت صدق الحديث وناهيك
أن يكون كتاب اهلل أعزه اهلل تعالى،
كأصول الخطابي والذهبي ،أو كحكم
شيخ حكم بصحة الحديث ،أو عدمها
مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ
في حكمه ،ومع عدم صحة ما حكم في
نفس األمر ،وهم يوجبون رد ما يخالف
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أصولهم ،وما خالف ما حكم به شيخ
من مشائخهم وهل هذا إ َّ
ال الضالل؟).
ال���ح���دي���ث :
َ -2ت����واتُ����ر
َ
ِ
ومن قواعدهم عليهم السالم َتواتر
ألن الحديث المتواتر معلوم
الحديث؛ ّ
الصحة بال خالف بين جميع المذاهب،
قال اإلمام القاسم بن محمد( :اختلف
الناس فيما يؤخذ به من سنة رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،فعند
القاسم بن إبراهيم ،والهادي إلى الحق
وآبائهما عليهم السالم ممن لم يدرك
رسول اهلل ،وال يسمع منه مشافهة ال
يقبل من الحديث إال ماكان متواتراً،
أو مجمعًا على صحته ،أو كان رواته
ثقات ،أو له في كتاب اهلل أصل وشاهد).
بالقبول :
ال��ح��دي��ث
لقي
َ -3ت ّ
َ
َ
األمة تلقته
وإذا لم يكن متواتراًّ ،
لكن ّ
بالقبول ،فإنه مقبول ،قال اإلمام القاسم
بن محمد( :وإنا ال نعلم صدق الحديث
عنه صلى اهلل عليه وآله وسلم ،إال إذا
جاء متواتراً ،أو تلقته األمة بالقبول،
أو وافق كتاب اهلل ،وما عدا ذلك فإنا
ال نأمن أن يكون كذبًا على رسول
اهلل ،إما عمداً ،وإما خطأ))  ،وكذلك
ما تلقاه أهل البيت عليهم السالم.
البيت :
َ -4تقديم َما َور َد َعن أهل َ
وذلك استناداً إلى مكانتهم ،وإلى
تحريهم وصدقهم في الرواية ،ولما
ورد فيهم من آيات الكتاب كآية
التطهير ،والمودة ،والمباهلة وغيرها.
ص��ح َع��ن اإلم��ام
اعتبار َم��ا
-5
ّ
َ
اح��ت��ج��اج :
���ل���ي َم���وض���ع
َع
َ
ّ
استناداً إلى علمه ومكانته ،ولما ورد
فيه من الكتاب والسنة كحديث
الغدير ،والمنزلة ،والراية ،والمدينة.
البيت ُح ّجة :
اعتبار
-6
َ
إجماع أهل َ
َ
يجب األخذ به ،فإذا أجمع أهل البيت
على مسألة ما ،في عصر ماُ ،ق ِّدمت على
ما يخالفها ،لما ورد في جماعتهم من
اآليات ،واألحاديث كحديث الثقلين،
وحديث السفينة ،وحديث األمان
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وغيرها ،وإجماعهم حجة اإلجماع.
األئمة عليهم السالم :
َ -7قبول َمراسيل
ّ
ألنهم جعلوا اإلمامة فيمن ملئ
إيمانًا وعلمًا وزهداً وورعًا وصدقًا
ال وعدالة وغيرها من
ونزاهة وفض ً
الم ِ
رسل قد
خصال الفضل ،وألن
ُ
نقح رواته ،وجعل اإلرسال كالحكم
بصحة الحديث ،وأدلة قبول اآلحاد
تشمله ،قال اإلم��ام المنصور باهلل
القاسم بن محمد :وعن بعضهم أنه
قال :المرسل من العدل أرجح من
المسند ،ألن راويه قد عرف رواته
ونقح ،فاإلرسال كالحكم بصحته،
والمسند أحال النظر إلى غيره)).
الم ِ
طاعن
َ -8سالمة اإلس َناد ِمَ��ن
َ
االح��ت��م��االت:
����ن
وال��م��ت��ن ِم َ
َ
َ
الحديث ُمسنداً فال بد أن
وإذا كان َ
المطاعن الخاصة
َيكون َسليمًا من َ
ومع ذلك ال بد أن يكون
بالسندَ ،
المتن سليمًا من االحتماالت والعلل
القادحة الخفية ،وهنا نجد ربطًا بين
السند والمتن ألنهما كالدعامتين لبناء
واحد .قال اإلمام عبد اهلل بن حمزة:
أن يكون -أي الخبر -سليم اإلسناد من
المطاعن ،سليم المتن من االحتماالت).
ال����راوي :
وض��ب��ط
َ -9ع��دال��ة َ
ّ
الحديث من ال��راوي
وال يقبلون
َ
ك��ان َع��د ً
إّ
ال ضابطًا فبقدر
ال إذا َ
ما يتحرون في َع��دال��ة ال��راوي
في الرواية يتحرون َعدالته في
األصح .
الديانة ،وأكثرهم عليه في
ّ
 -10ال��رواي��ة عن المخالفين من
باب االحتجاج على من يثق بهم :
عمن ُيثلم
وإذا روى أهل البيت حديثًا ّ
في َديانته عندهم ،فليس إال من باب
الراوي
االحتجاج على َمن يثق بذلك ّ
عند غيرهم ِفي األصح ،قال اإلمام
الهادي( :وإنما جمعنا في هذا الباب
من هذه األخبار برواية الثقات من
رجال العامة ،لئال يحتجوا فيه بحجة،
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فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم) ،
(وإذا ورد حديث في كتبهم بخالف
ما صح عندهم فال يعني قبولهم له)
المراد نقلُه من كالم األستاذ
 ،اهـ ُ
العزي .
العالّمة عبداهلل حمود
ّ
إب��راز
ثم نأتي على
نعم! ّ
َ
وحفاّظها
َمجهو َدات الزيد ّية
وأئمتهم ُ
ّ
الحديث
العترة
من
ّ
يعة في روا َية َ
والش َ
َ
وتدوي ِنه  ،وإيصال الس ّنة المحمد ّية ،
ِ
سندة
ُبهم
فنذكر ُ
ُ
الم َ
ورواياتهم ُ
كت َ
في ذلك  ،وأنقلُها أيضًا من نقل
حفظه اهلل :
العزي
السيد العالّمة
ّ
ُ
ّ
الحديث عند أهل
أهم ُ
((و ِمن ّ
َ
كتب َ
ِ
أواخ��ر
البيت عليهم السالم حتى
الخامس الهجري َ ،ما يلي:
َ
القرن َ
َ -1مجموع اإلمام زيد بن علي لإلمام زيد
بن علي عليه السالم المتوفى122:هـ،
ويعتبر أقدم كتاب حديثي جمع في
مواضيع الفقه ،وهو ينقسم إلى قسمين:
حديثي ،وفقهي ،مطبوع باسم (مسند
اإلمام زيد بن علي عليه السالم) .
ُ -2مسند اإلمام علي بن موسى الرضا
عليه السالم المتوفى203 :ه��ـ .
 -3كتب المحدث الحافظ الكبير:
أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي
المعروف بابن عقدة ت232 :هـ ،قال
عنه السيد العالمة صارم الدين الوزير:
اإلمام الحافظ المتقن البحر ،كانت
كتبه ستمائة حمله ،وكان يجيب
في ثالثمائة ألف حديث أكثرها من
حديث أهل البيت عليه السالم ،ويحفظ
مائة ألف حديث بأسانيدها ،وقال عنه
الذهبي :يمكن أن يقال :لم يوجد أحفظ
منه إلى يومنا هذا ،وإلى قيام الساعة.
وذكر عنه اإلمام المنصور باهلل عبداهلل
بن حمزة عليه السالم( :أنه ألف كتابًا
في حديث (الغدير) ،وذكر له أكثر
من مائة طريق وهو من أهم كتبه،
ومنها أيضًا طرق حديث (الراية)،
وطرق حديث (الشورى) ،وطرق حديث
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(الطائر) ،وطرق حديث (الكوفة)،
(فضائل اإلمام علي)( ،كتب السنن).
 -4أمالي اإلم��ام أحمد بن عيسى،
لإلمام أحمد بن عيسى بن زيد
عليه السالم المتوفى 247ه��ـ .
 -5ما رواه اإلمام القاسم بن إبراهيم
عليه السالم المتوفى246:هـ ،في كتابه
الفرائض والسنن ،وكتاب المناسك،
وكتاب صالة اليوم والليلة ،وكتاب
مسائل جهشيار ،وكتاب مسائل
الكالري ،وكتاب مسائل النيروسي ،وما
رواه في مجموعه الشريف في أصول
الدين ،وهي روايات ممزوجة بغيرها
من المسائل الفقهية والعقائدية.
 -6أمالي وتفسير المحدث الحبري
رحمه اهلل تعالى المتوفى286:هـ.
 -7كتاب الذكر للحافظ محمد
ب��ن م��ن��ص��ور ال���م���رادي رحمه
اهلل تعالى ال��م��ت��وف��ى290:ه��ـ.
 -8ما رواه اإلمام الهادي عليه السالم
المتوفى298:هـ ،في األحكام والمنتخب
الفاخرة،
والمجموعة
والفنون
وه��ي رواي���ات ممزوجة بغيرها
من المسائل الفقهية والعقائدية.
 -9األمالي لإلمام الناصر األطروش
عليه ال��س�لام :المتوفى304 :ه��ـ
أكثرها في فضائل أه��ل البيت،
وكذلك روايات في كتابه البساط.
 -10كتاب مناقب أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السالم،
للعالمة ال��م��ح��دث محمد بن
سليمان الكوفي المتوفى322:هـ.
 -11ش��رح األح��ك��ام ل�لإم��ام أبي
العباس أحمد بن إبراهيم الحسني
عليه السالم ،المتوفى سنة353هـ.
 -12أمالي اإلمام المؤيد باهلل لإلمام
المؤيد باهلل أحمد بن الحسين الهاروني
عليه ال��س�لام :المتوفى411:هـ.
 -13ك��ت��اب ش���رح التجريد
ل�لإم��ام ال��م��ؤي��د ب���اهلل أي��ض��اً.
 -14اإلعتبار وسلوة العارفين لإلمام
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الموفق باهلل الحسين بن إسماعيل
الجرجاني عليه السالم المتوفى420:هـ.
 -15أم��ال��ي اإلم���ام أب��ي طالب
لإلمام أبي طالب يحيى الحسين
وله
المتوفى424:هـ،
الهاروني
أي��ض��ًا ك��ت��اب ش��رح التحرير.
 -16كتاب أمالي السمان للحافظ
الكبير إسماعيل بن علي المعروف
سنة440هـ.
المتوفى
بالسمان،
 -17كتاب األذان بحي على خير
العمل للحافظ أب��ي عبد اهلل
محمد بن علي العلوي ت445:ه��ـ.
 -18وله أيضًا كتاب الجامع الكافي:
وهو من أهم كتب الزيدية ،ويقع
في ستة مجلدات مخطوطة اعتمد
فيه جامعه على أقوال األئمة األعالم
من أهل البيت وشيعتهم الكرام ،اإلمام
القاسم بن إبراهيم ،واإلمام أحمد بن
عيسى ،واإلمام الحسن بن يحيى بن
الحسين بن زيد بن علي ،والحافظ
محمد بن منصور المرادي ،وذكر أنه
جمعه من نيف وثالثين مصنفًا من
مصنفات محمد بن منصور المرادي،
وأنه اختصر األسانيد من األحاديث،
وذكر الحجج فيما وافق وخالف .
 -19أمالي اإلمام المرشد باهلل  ،لإلمام
المرشد ب��اهلل يحيى بن الحسين
الجرجاني المتوفى479:هـ ،وهي
تنقسم إلى قسمين األمالي الخميسية،
كان يمليها كل يوم خميس ،واألمالي
اإلثنينية كان يمليها يوم اإلثنين.
 -20شرح األحكام للمحدث علي بن
بالل المتوفى في منتصف القرن
المراد
الخامس الهجري تقريباً))  ،اهـ ُ
العزي .
المة العالّمة
نقلُه من ك َ
ّ
يخص القسم
فيما
ّ
نعم! فهذا َ
منهج
السائل عن
َ
ّ
األول من سؤال ّ
عامل مع األحاديث ،
الزيد ّية في ال ّت ُ
ترفض األحاديث
أن الزيد ّية ال
ُ
ونزيد ّ
ُ
المخالفين َمتى لم تُخالف
من ُ
كتب ُ
وقبول
الرواية
على أصو ِلها في
َ
ّ
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ُقدم ما َجاء عن طريق
األحاديث  ،وت ّ
وأذكر
حصل الخالف ،
العترة إذا
ُ
َ
َ
تراجم رجال
أن للزيد ّية في
أيضًا ّ
ِ
طبقات الزيد ّية
تب منها
الحديث ُ
َ
ك ٌ
َ
ِ
للسيد
وتراجم حاف َلة
الكبرى مجلّدات
ُ
ّ
اإلمام
العالّمة إبراهيم بن القاسم بن َ
محمد بن القاسم  ،وم َنها
المؤ ّيد باهلل
ّ
اإلمام
(الجداول) للعالّمة عبداهلل بن َ
َ
اسمي  ،نعم! وفي ُمصطلح
الهادي َ
الق ّ
الحديث ِ
الدوار ِفي
(الف َلك
كتاب
َ
ّ
َ
ِ
والفقه واآل َثار) لإلمام
الحديث
ُعلوم َ
الوزير (ع)  ،وكتاب
صارم ّ
الدين َ
َلوامع األن��وار فقد حوى من ُعلوم
ِ
الباحث ويدلّه على
يقوم
ُ
المصطلح ما ّ
بعده في ِ
كتابه (لوامع األنوار) ،
ما َ
ِ
(قواعد الحديث عند الزيد ّية
وكتاب
األئمة
أن
حدثين) ،
ونشير إلى ّ
والم ّ
ُ
ُ
ّ
وأخص
كتبًا
الفن ُ
وإن لم ُيفر ُدوا لهذا ّ
ّ
المتقدمين فإ ّنهم كانُوا ُيناقشو َنه
ّ
األصولية ،
ويذكرون في مؤلّفاتهم
َ
ّ
أعني أصول ِ
تناولهم لألصل
الفقه عند
ُ
وهو الس ّنة
الثّاني من مصادر ال ّتشريع ُ
مبسوطة  .نعم!
ّفاتهم في ذلك
َ
 ،ومؤل ُ
وهل لدى الزيد ّية كتاب ِ
يح
صح ٌ
واح ٌد َ
التهرب من االلتزام
َوهل ُعذر ذلك ُهو
ّ
لزم ِ
تاب الواِحد ؟! .فإن الزيد ّية
بما ُي ُ
الك ُ
جامع شامل
ليس لديها كتاب صحيح
ٌ
َ
يلزم
وليس
،
ال
مث
البخاري
ة
كشمولي
ً
ُ
ّ
َ
ِ
ِ
لديهم مثل
يكون
الصحيح أن
َ
الفكر ّ
ذلك ِ
دامت األحاديث عن
الكتاب ما َ

رسول اهلل َصلوات اهلل عليه وعلى آله
ِ
وشروط َها
العترة
موجو َدة بضوابِط
َ
الباجث تع ّنت  ،وقد
فطلب
َ
ُ
ذلك من َ
السنية على
تقدمي الفرقة
عاب بعض ُم ّ
ّ
َ
كتابهما
ومسلم تسميتهما
ُ
البخاري ُ
َ
يلزم
وأشير إلى أ ّنه
نعم
ُ
ّ
ُ
بالصحيح َ ،
صحة جميع ما َجاء في ُمسند
الزيد ّية ّ
لصحة إسنا ِد
اإلمام زيد بن َعلي (ع)
ّ
َ
ِ
ال أن ت ُ
تلتزم ذلك  ،إ ّ
ُنزل
جميعه  ،فهي
ُ
ّروايات منز َلها عند ال ّترجيح
َ
تلك ال ّ
أقوى
بين اآل َثار إذا
َ
عارضت ما ُهو َ

العدد السابع ذو احلـجــة  1434هـجـــريــة
أن
بإجماع أو
منها
ِ
غيره  ،ومعلو ٌم ّ
َ
ٍ
يعتل
الصحاح في األسانيد ما قد
ّ
من ّ
وثاقة رجا ِله .نعم!
متنُه وال يؤثّر على َ
الصحا َبة كما
وهل الزيدية َتروي عن ّ
العترة ؟!، .
أئمة
تروي عن صحا َبة ّ
َ
كثيرة
فإن الزيدية تروي أحاديثًا
ّ
َ
صحاب رسول اهلل َصلوات اهلل
عن
َ
طالع ُمص ّن ِ
فاتهم
عليه وعلى آله ومن
َ
األماليات
ُتنظر
وجد
ذلك جليًا  ،فل َ
َ
َ
ّ
والخميسية وأبي َطالب)
(االثني ّنة
ّ
ففيها كفا َية  ،والزيدية ال تستثنى
َ
الصحابة إ ّ
ظهرت
ال من َ
الرواية عن ّ
في ّ
ثم
ريرة ّ
غفلتُه في ال ّتحديث كأبي ُه َ
ِ
هي ُ
لشواهد رواي ِته من ُطرق
تنظر
ِ
تعتمده
أخرى  ،وما انفر َد به لم
عنهم رواية
ُهر
ُ
 ،كذلك من اشت َ
األحبار وعبداهلل
اإلسرائيليات ككعب
ّ
َ
والحمد هلل .
بن عمرو بن العاص ،
ُ
السائل من
القسم الثّاني  :ما ال َ
حظه ّ
تذكر األسانيد ،
كتب الزيد ّية ال ُ
أن ُ
ّ
لمائها :
المحاضرات ُ
وكذلك في ُ
لع َ
يرى
وذلك إن
َ
َ
كان ّ
السائل َ
عدم
أن
ّ
إهمال األسانيد بمع َنى َ
سببه َ
َ
يصح أن
لها فذلك ال
االكتراث َ
ّ
يعة
أئمة
وعلماء ّ
العترة ُ
نسب إلى ّ
الش َ
ُي َ
َ
فليس ذلك أصلُهم  ،وإن أرا َد َعدم
،
َ
يصح
فذلك أيضًا ال
وجود األسانيد
َ
ّ
أن
ونحن
 ،لوجو ِد َها ،
ُ
فننبه على ّ
ّ
ومص ّنفات الزيدية ال َتخلو
ُ
كتب ُ
معينًا في
أن تكون
تتناول موضوعًا ّ
َ
العقلية في
األصول فهي تأتي باألدلّة
ّ
النقلية
ذكرها لألدلّة
ويكون
تأصي َلها
ُ
ُ
ّ
بموافقة
العقول
من القرآن
َ
إلثارة ُ
َ
ثم يكون
وم َ
ُ
طابقة نتائج ُ
العقول ّ ،
استحضار أدلّة الس ّنة استشهاداً وتعضيداً
َ
فالبعض ُي ُ
سبر
ُ
رسل األحاديث بعد أن َ
فتلك
فاختصر نقل األسانيد ،
ال ّنقل
َ
َ
ديدن أهل ِ
العلم في
المرسالت وهذا
ُ
ُ
عيب
اإلرسال
بم ٍ
فليس عدم نقل اإلسناد َ
َ
َ
العترة
وأصول
باإلرسال
ؤمن
ي
ن
لم
ُهنا َ ُ ُ
َ
الخبر
على َجواز
صحة َ
اإلرسال َ
عند ّ
َ
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العهدة َعليه ،
وتكون
لل ّناقل أو الكا ِتب ،
ُ
َ
روعيًا فال
يكون الكتاب ُف
وإما أن
َ
نعم! ّ
ّ
الكاتب اإلسناد اكتفا ًء بمصادر
يذكر
ُ
ُ
تعارف
ال ّنقل التي يحكيها أو التي
َ
أهل ِ
معروفة
مصادرها
أن
َ
العلم على ّ
َ
وجدها
بأسانيد لو ف ّتش عنها الباحث
َ
يكون
االختصار  ،نعم! فال
ولمكان
،
ُ
َ
َ
ذلك قادحًا إ ّ
كان مع اإليمان
ال متى
َ
أظهر
أهمية اإلسناد  ،نعم!
بعدم
َ
َ
وذلك َ
ّ
المحاضرات التي
من
االختصار في ُ
َ
السائل عن ُعلماء الزيد ّية
قد
سمعها ّ
َ
االختصار
فإن ذلك يعود إلى سبب
ّ ،
َ
هرة للباحث بتلوة
االكتفاء
 ،أو
ّ
َ
بالش َ
سمعنا من
تلك األحاديث ،
ُ
َ
ونحن قد َ
مصادر حديث
مشائخنا من ُيحيل إلى
ِ
َ
ِ
يعتمد على المقام
فذلك
في ُخطبِه ،
َ
ومكانتها
وحجيتها
وعلى نوع األحاديث
َ
ّ
العزو في
فتخف
اإللقاء
عند
ّ
َ
َ
ّ
أهمية َ
وتزيد في األصول
الرقائق واألخالق
ُ
ّ
وأمهات مسائل ِ
الخالف .
العقائد ّية
ّ
ال��ج��واب على
ت��م
نعم! وب��ه��ذا
ّ
َ
وال��ح��م��دهلل .
ال��س��ؤال ،
ِقسمي
ُ
ّ

َ
كـــــان الســـؤال :
ثالثا ،هل تعتبر روايات مسند االمام زيد
ع احادية الن الراوي ابو خالد انفرد
برواية المسند؟ قرأت تعليقات الشيخ
ابو زهرة في هذا الصدد ،فهل لديكم
تعليق عليها او اضافة؟ وما قولكم
في صحة كتاب نهج البالغة  ،هل
تتفقون مع األمامية في صحة الكتاب
كامال باستثناء العبارات القليلة التى
تثني على الشيخين او على معاوية ؟

والجـــــواب :
اإلمام زيد بن َعلي (ع)  ،قد
ّ
أن ُمس َند َ
ِ
بتوثيقهم
العترة
ألئمة
صحت رواياتُه ّ
َ
كثيرة منه
لرجا ِلهم  ،وباحتواء ُجملة
َ
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العترة اعتقاداً أو روايتًا
كتب
في ُ
َ
خرج
عن أمير ُ
المؤمنين (ع)  ،وقد ّ
واهتموا
المس َند
الحفاظ أحاديث
ّ
ُ
ّ
وأبرزه ما َجاء في
فيه اهتمامًا بالغًا
ُ
(الروض ال ّنضير شرح َمجموع ِ
الفقه
ّ
الكبير)  ،للقاضي العالّمة حسين بن
َ
شرح ِ
حافل قد
وهو
السياغي ُ ،
ٌ
أحمد ّ
َ
األزهر
له علماء
وقدم ُ
َ
فرض مكا َنته ّ ،
َ
روايته آحاد ّية  ،فإ ّنها
 ،نعم! وهل
ُ
الحديث
كذلك باعتبار ُمصطلح
َ
روعي
بها  ،والكتاب ُف
النفرا ِد أبي َخالد َ
ّ
الفرعية  ،وقبول األخبار
يكر المسائل
ُ
ّ
المسائل
الصحيحة في
اآلح��اد ّي��ة
ّ
َ
العترة  ،وإ ّنما
أئمة
روعية
الف
ُ
ٌ
جائز عند ّ
ّ
َ
ُ
اآلحاد في أخبار
اعتماد
الخالف في
َ
َ
تلك األحاديثمن
ثم َ
العقائد واألصول ّ ،
َ
موضوعها أصولي من
المسند التي
ُ
ُ
فإن
المؤمنين
والعترة ّ
َ
الفضائل ألمير ُ
َ
رق أخرى
القطع مها قد
تحصل من ُط ٌ
ّ
َ
استفاضاتها أو
الرواية أو
َ
بتواتر ُطرق ّ
ِ
إجماعها
بالقبول  ،أو
تلقي
ّ
لها َ
العترة َ
َ
فروعية َما
مسألة
منها على تأصيل
ٍ
ّ
فالقطع على
أصولية ،
 ،أو مسأ َلة
ُ
ّ
ِ
آخر من
تقوم
المسند
بعامل َ
ُ
آحاد ّيات ُ
ِ
العترة أو تواتُر
كإجماع
القطع
عوامل َ
َ
َ

أخرى  ،وآحاد ّية
طرق
الرواية من
ٍ
ّ
َ
الفروعية
بقية األحاديث في المسائل
ّ
ّ
العمل
صحة اإلسنا َدها ال
تمنع َ
ُ
مع ّ
من َ
الفروع في
بها ،
وكثير من أحاديث ُ
َ
ٌ
أحاديث آحاد ّية .
كتب أهل اإلسالم
ُ
ٌ
نعم! وف��ي ُخصوص َنهج
فإن أصول الزيد ّية إلى
البالغة ،
َ
ّ
الرضي
جمعه ّ
أخباره َ
أقدم ّ
مما َ
الشريف ّ
(نزهة األبصار
منه ما َجاء في كتاب
ُ ،
َ
ومحانس اآل َثار) للعالّمة أبي الحسن
الطبري المامطيري
علي بن مهدي ّ
الزيدي (360-280هـ)  ،ومنها كتاب
ّ
لألصفهاني  ،وكتاب وقعة
المقاتل
َ
َ
المنقري
صفين لنصر بن مزاحم
ّ
ّ
الرضي
ثم كان ّ
ّ
الزيدي ّ ،
الشريف ّ
جامعًا لتلك األقوال والخطب ألمير
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تحرى فيها
المؤمنين (ع) من مصادر
ُ
ّ
فكان
فجم َعه من أصول متعد ّدة
ال ّنقل
َ
َ
تلقت
(نهج
َ
البالغة)  ،والزيد ّية قد ّ
هذا ِ
بالقبول
وأخباره
بجملته
ِ
َ
الكتاب ُ
مما وقف َنا عليه من
لم َ
يطعن فيه َ
أحد ّ
ِ
شرحه واعت َنى
منهم من
أقوالهم  ،بل ّ
إن ُ
َ

حمزة
به
كاإلمام المؤ ّيد باهلل يحيى بن َ
َ
الدفة إلى
وشخصيا فقد قرأتُه من
،
ّ
ّ
عقيدة
خالف على
ّ
فما وجدتُه ُي ُ
َ
الدفة َ
كان في بعضه
الزيد ّية في شيء  ،وإن
َ
القرآن
عامل ُمعام َلة متُشابه َ
ُمتشا َبه ف ُي َ
ُقومه
ف ُيعرض على أصول
العترة فت ّ
َ
العترة في المسأ َلة ،
األصول بما عليه
َ
مجدالدين المؤ ّيدي (ع) :
اإلمام
َ
ّ
قال َ
تلقى
بعد َهذاِ ،فكتاب نهج البالغة ُم ّ
((و َ
َ
بالقبول ،عند آل الرسول ،ـ صلوات اهلل
َ
عليهم ـ وشيع ِتهم ـ رضي اهلل عنهم ـ.
أحسن َق��ول حافظ اليمن،
وم��ا
َ
السيد ص��ارم الدين الوزير (ع):
التلقي بالقبول على الذي
وإن
ّ
ّ
ِ
دليل
المرء خير
به يستدل َ
وما أمة المختار من آل هاشم
َ
ِ
بقبول
تلقى َحديثًا كاذبًا
َّ
السيد اإلمام في الطبقات ،في
َقال
ّ
ترجمة السيد اإلمام الكبير ،الفاضل
َ
الخطير ،داود بن يحيى بن الحسين
المتوفى سنة ست وتسعين وسبعمائة:
َس ِمع عليه الهادي بن إبراهيم الوزير
بعد
ثم َقال
َ
البالغة ّ ،
الكبير َن َ
هج َ
البالغة
السماعَ :ماكان في نهج َ
ِ
األن��وار] ،
[لوامع
َفهو َصحيح))
َ
الجواب والحمدهلل .
وبهذا ال ّنقل ّ
تم َ
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َ
بـذلـك ُينــــال ُ
العـــــال

الرّشوة واألمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكر :
الشهيد أبي الحسين َزيد بن علي
َعن اإلمام ّ
بن الحسين بن علي عليهم السالمَ ،عن النبي
((خ ُذوا
صلى اهلل عليه وآله وسلم قال:
ُ
رشوة َعن
كان
ان َع َطاءَ ،فإذا َ
العطاء َما َ
كَ
َ
َ
تركو ُه َي ْم َن ُع ُكم
أخ ُذوه ،و َلن َت ُ
ِدينكم َفال َت ْ
إن َبني َفرح َفارس
الفقر َ
لك َ
ِم ْن َذ َ
والفاقةّ ،

ائرة
وإن َر َحى
ارواَّ ،
والروم َقد َد ُ
َ
ّ
اإليمان َد َ
وروا َم َعهَ ،ف ُيوشك
ار ُ
القرآن َف ُد ُ
َفحيثما َد َ
يحك ُمون َل ُكم
لطان
فترقا َو ُ
ُ
الس َ
والقرآن أن َي َ
ّ
ّوكم،
ِغيرهَ ،فإن
أضل ُ
أطعتموهم َ
ِحكم َولهم ب َ
بُ
ُ
أصحاب
وإن َع
صيتموهم َقتل ُ
ُوكمَ ،فكونُوا َ
ُ
ك َ
ِعيسى َعليه السالم ن ِ
ور ِف ُعوا
ُش ُروا َبالم َناشير ُ

ير ِمن
َعلى
َ
الخشبّ ،
إن َموتًا في َط َ
اعة اهلل َخ ٌ
قص ِم ْن َبني
عصية اهللَّ ،
وإن ّ
أول َما َن َ
َحياة في َم َ
نهون
أمرون
إسرائيل َ
كانوا َي ُ
بالمعروف و َي َ
ُ
المنكر ِشبه ال َّت ِ
أح ُدهم
َعن
َ
عذير إذا َل ِق َي َ
َص ِ
كأ ّنه
وشاربه َ
اح َبه الذي َ
كان َيعيب آكله َ
َلم َي ِع ْب َعليه َشيئاًَ ،فلع َن ُهم اهلل َعلى ِل َسان
َداود ِ
ِما َع َصوا
وعيسى بن َمريمَ (( ،ذ ِل َ
ك بَ
حم ٍد
َو َ
كانُوا َيع َت ُدون}اآلية .والذي َن ُ
فس ُم ّ
ِ
المنكر
عروف َو َلت ْن ُه َّن َعن
بالم
َ
ِي ِده ل َت ُ
أم ُر َّن َ
بَ
الظا ِلمَ ،ف ُ
تأطروه َعلى الحق
ذن َعلى َي ِد ّ
َو َل َت ُ
أخ ّ
لوب َب ِ
عض ُكم َببعض)).
أطراً أو َل ْ
يض ِر َب ّن اهلل ُق َ
الخميسية] .
[أمالي المرشد باهلل
ّ

َغمّ العِيال والفرجُ منَ اهلل تعالى :
َع ْن َس ِع ِ
الَ :خ َر َج َع َل ْي َنا
يد بن ا ْل ُم َس َّي ِبَ ،ق َ
اس َت ْق َب َل ُه
َع ِل ٌّي عليه السالم َي ْومًا ِم َن ا ْل َب ْي ِت َف ْ
َص َب ْح َت َيا أبا َع ْب ِد
ان َف َق َ
ْم ُ
ال َل ُهَ :
ك ْي َف أ ْ
َسل َ
ّهَ ِ
ال:
َر َب َع ٍةَ ،ف َق َ
الل؟َ ،ق َ
َص َب ْح ُت ِفي ُغ ُم ٍ
ال :أ ْ
وم أ ْ
الَ :غ ُّم ِ
الع َي ِ
ون ا ْل ُخ ْب َز
َو َما ُه َّن؟ َق َ
ال َي ْط ُل ُب َ
الش َه َو ِ
ان
ُب َّ
الش ْي َط ُ
اع َةَ ،و َّ
َو َّ
اتَ ،وا ْل َخا ِل ُق َي ْطل ُ
الط َ
ك ا ْل َم ْو ِت عليه السالم
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َم ْع ِص َي ِةَ ،و َم ِل ُ

س ِلي
َص َب ْح َت َيا َع ِل ُّي؟ َف ُقل ُ
أْ
ْت :أ ْ
َص َب ْح ُت َو َل ْي َ
ِح ِ
ال
ِفي َب ْي ِتي َشي ٌء َغ ْي َر ا ْل َما ِء َوإ ِّني ُم ْغ َت ٌّم ب َ
ال ِليَ :يا َع ِل ُّي
َف ْر َخ َّي ا ْل َح َس ِن َوا ْل ُح َس ْي ِنَ ،ف َق َ
َغ ٌّم ِ
الع َي ِ
ان
ال ِس ْت ٌر ِم َن ال َّن ِ
َم ٌ
ارَ ،و َط َ
اع ُة ا ْل َخا ِل ِق أ َ
َف َض ُل
الع َذ ِ
اق ِة ِج َها ٌدَ ،وأ ْ
الف َ
الص ْب ُر َع َلى َ
ابَ ،و َّ
ِم َن َ
ار ُة
ين َس َن ًةَ ،و َغ ٌّم ا ْل َم ْو ِت َ
ِم ْن ِع َبا َد ِة ِس ِّت َ
ك َّف َ
اق ِ
اع َل ْم َيا أ ِ
الع َبا ِد َع َلى
الذن ِ
ُّ
َر َز َ
َخي َّ
ُوبَ ،و ْ
أن أ ْ

ال َع ِل ٌّي عليه السالمَ :أ ْب ِش ْر
وحَ .ف َق َ
َي ْطل ُ
الر َ
ُب ُّ
ات
ك بُ
ِك ِّل َخ ْص َل ٍة َد َر َج ٌ
إن َل َ
َيا أبا َع ْب ِد اهلل َف َّ
ْت َع َلى َر ُس ِ
ول اهلل صلى اهلل
ك ْن ُت َد َخل ُ
َفإ ِّني َ
((ك ْي َف
ال:
ات َي ْو ٍمَ ،ف َق َ
َ
عليه وآله وسلم َذ َ
المطالب في أمالي أبي َطالب ] .
[ تيسير َ

ال َي ُض ُّر َغ ْي َر
ال َي ْن َف ُع َو َ
ك َل ُه ْم َ
اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َغ ُّم َ
الغ ِّم َغ ُّم ِ
الع َي ِ
ال.
ك تْ
إن أ َ
َغ َّم َ
َأ َّن َ
ُؤ َج ُر َع َل ْي ِه َو َّ
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َم ْن َز ِه َد ف َه ِذ ِه ُّ
َاب اهلل َغداً
َي َن ُ
الد ْن َيا َقر ْ
َّت ع ْ
اه مِبَا َي َرى ِم ْن َثو ِ
يِ
السالم
أمير ال ُمؤمنين َعلي بن أبي طاَلب عليه ّ

ِس َم ِ
ال:
يل َ ،ع ِن ا ْل َح َس ِنَ ،ق َ
اع َ
َع ْن ُم َب ِّش ِر بن إ ْ
ئذ ُغال ٌم َأ َت َط َّه ُر
ك ْن ُت َجا ِلسًا بِا ْل َب ْص َر ِة َوَأ َنا ِحي َن ٍ
ُ
مر بِي َر ُج ٌل َر ِ
اء
لصال ِة ْ
ِل َّ
إذ َّ
اك ٌب َب ْغ َل ًة َش ْه َب َ
ُم َت َل ِّث ٌم ب ِ
َح ِس ْن
فق َ
ام ٍة َس ْو َد َاء َ
ال ِليَ :يا َح َس ُن أ ْ
ِع َم َ
الد ْن َيا َو ِ
اآلخ َر َة،
وء َك ُي ْح ِس ُن اهلل إ َل ْي َ
ك ِفي ُّ
ُو ُض َ
الصال َة ِم ْك َي ٌ
ان،
يز ٌ
ال َو ِم َ
َما َع ِل ْم َت أ َّ
َن َّ
َيا َح َس ُن أ َ
الَ :ف َر َف ْع ُت َرأ ِ
ْت َفِإ َذا ُه َو َع ِل ُّي بن
َق َ
َمل ُ
ْسي َف َتأ َّ
وري
َس َر ْع ُت ِفي َط ُه ِ
أبي َطا ِل ٍب عليه السالم َفأ ْ
ال
ْت أ ْ
إذ َحا َن ْت ِم ْن ُه ال ِت َفا َتةٌَ ،ف َق َ
َق ُفو َأ َث َر ُه ْ
َو َج َعل ُ
ْتَ :ن َع ْم َيا أ ِ
ير
اجةٌ؟ ُقل ُ
الم َأ َل َ
ِليَ :يا ُغ ُ
ك َح َ
َم َ
ين ت ِ
كالمًا َي ْن َف ُع ِني اهلل ِب ِه ِفي
يد ِني َ
ُف ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
الد ْن َيا َو ِ
الم إ َّن ُه َم ْن َص َّد َق
اآلخ َرةَِ ،ق َ
ُّ
الَ :يا ُغ ُ

َش َف َق ِم ْن َذ ْن ِب ِه أ ِ
الر َدىَ ،و َم ْن
اهلل َن َجاَ ،و َم ْن أ ْ
َم َن َّ
ِما َي َرى ِم ْن
َز ِه َد ِفي َه ِذ ِه ُّ
الد ْن َيا َق َّر ْت َع ْي َنا ُه ب َ
يد َك ؟
الم أَال أ ِ
َث َو ِ
اب اهلل َغداًُ .ث َّم َق َ
َز ُ
الَ :يا ُغ ُ
ْتَ :ب َلى َيا أ ِ
َن
ينَ ،ق َ
ُقل ُ
إن َس َّر َك أ ْ
الْ :
ير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َم َ
الد ْن َيا
ك َر ٍ
ْقى اهلل َو ُه َو َع ْن َ
َتل َ
اض َف ُك ْن ِفي َه ِذ ِه ُّ
ك ب ِّ
اآلخ َر ِة َر ِ
اهداً َو ِفي ِ
َز ِ
ِالص ْد ِق ِفي
اغباًَ ،و َع َل ْي َ
ور َك َت ْن ُجو َم َع ال َّن ِ
الم
يع ُأ ُم ِ
َج ِم ِ
ين َغداًَ ،يا ُغ ُ
اج َ

ك اهلل
الك َ
إن َت ْز َر َع َه َذا َ
ك َي ْن َف َع َ
ُص َب َع ْي َن ْي َ
ْ
ال َم ن ْ
ص َب ْط َن َها
ِب ِهُ .ث َّم أ ْ
َط َل َق ِع َن َ
الب ْغ َل ِة َع ْن َي ِد ِه َو َق َر َ
ان َ
َق ُفو َأ َث َر ُه إ ِْذ َد َخل ُسوقًا ِم ْن
ْت أ ْ
ِع َق َب ٍةَ ،ف َج َعل ُ
بَ
ُه عليه السالم َي ُق ُ
َس َو ِ
ولَ :يا
الب ْص َر ِة َف َس ِم ْعت ُ
أْ
اق َ
َه َل ا ْل ُم ْؤ َت ِف َك ِة
َه َل ال ُب َص ْي َرةَِ ،يا أ ْ
الب ْص َر ِة َيا أ ْ
أْ
َه َل َ
الد ْن َيا
ُم بِال َّن َه ِ
َر َبعاًِ -إ َذا ُ
ار ُّ
َيا أ ْ
ك ْنت ْ
َه َل َت ْد ُم َر -أ ْ
ون ِو ِفي
ون َوبِال َّل ْي ِل َع َلى ُف ُر ِش ُك ْم َت َت َق َّل ُب َ
َت ْخ ُد ُم َ
ك َع ِن ِ
ِخ ِ
ون
الل َذ ِل َ
ُونَ ،ف َم َتى َت ُر ُّم َ
اآلخ َر ِة َت ْغ َفل َ
ام إ َل ْي ِه
َّ
الزا َد َو َم َتى ت َ
ُف ِّك ُر َ
ون ِفي ا ْل َم َعا ِد؟!!َ ،ف َق َ
الَ :يا أ ِ
ال
ين َ
الس َو َق ِة َف َق َ
ير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َر ُج ٌل ِم َن َّ
َم َ

إن
ُب َّد ِم ْن َط َل ِب ا ْل َم َع ِ
اشَ ،ق َ
الر ُج ُلَّ ،
الَ :أ ُّي َها ُّ
ك َع ْن َط َل ِب ِ
اآلخ َرةِ،
َط َل َب ا ْل َم َع ِ
اش َ
ال َي ْص ُد ُف َ
َع ُذ َر َك
ال ُب َّد ِم ْن َط َل ِب
االح ِت َك ِ
ْت َ
َأ َ
ال ُقل َ
ار َفأ ْ
ْ
الر ُج ُل َو ُه َو َي ْب ِكي
إن ُ
ْ
ك ْن َت َم ْع ُذوراًَ ،ف َت َو َّلى َّ

ُه عليه السالم َي ُق ُ
ِل َع َل َّي َيا َذا
َقب ْ
ول :أ ْ
َف َس ِم ْعت ُ
ال ُب َّد ِل ُك ِّل َع ِ
َن
الر ُج ِل أ ِ
َز ْد َك ِت ْب َياناً :إ َّن ُه َ
ام ٍل ِم ْن أ ْ
َّ
َج َر َع َم ِل ِه َو َع ِ
ُي َو َّفى ِفي ِ
الد ْن َيا إ َّن َما
ام ِل ُّ
ام ِة أ ْ
الق َي َ
الس ِ
اس ِفي
َج ُر ُه ال َّن ُ
وق َوال َّن ُ
أْ
ارُ .ث َّم َخ َر َج ِم َن ُّ
ِو ِ
اسَ ،ف َل َّما
َر َّن ٍة ِم َن ال ُب َكا ِء إ ِْذ َم َّر ب َ
اع ٍظ َي ِع ُظ ال َّن َ
َب َص َر ِبأ ِ
ين عليه السالم َس َك َت َو َل ْم
َم ِ
ير ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ك ْم
ِش ْي ٍء َف َق َ
َي َت َك َّل ْم ب َ
ال عليه السالمَ :ف َك ْم َوِإ َلى َ
الو ِ
ون،
اع ُظ َ
ون َفال َت َّت ِع ُظ َ
ُوع ُظ َ
ت َ
ونَ ،ق ْد َو َع َظ ُك ْم َ
الز ِ
ون
ونَ ،و َح َّذ َر ُ
َو َز َج َر ُ
ك ُم َّ
ك ُم ا ْل ُم َح ِّذ ُر َ
اج ُر َ

الر ُس ُل َع َلى َسب ِ
ِيل
َو َب َّل َغ ُك ُم ا ْل ُم َب ِّل ُغ َ
ونَ ،و َد َّل ِت ُّ
ام ِت ا ْل ُح َّج ُة َو َظ َه َر ِت ا ْل َم َح َّج ُة،
ال َّن َجاةَِ ،و َق َ
أل ْم ُر َوا َ
َو َق ُر َب ا َ
أل َم ُد َوا ْل َج َز ُاء َغداً َو َس َي ْع َل ُم
اس
َي ُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِل ُب َ
ين َظ َل ُموا أ َّ
ا َّل ِذ َ
ونَ .يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
َر ِض ِه ُح َّج ٌة
ار َك َو َت َعا َلى ِفي أ ْ
إ َّن ُه َل ْم َي ُك ْن للِ هَّ ِ َت َب َ
ال ِح ْك َم ٌة َأ ْب َل ُغ ِم ْن ِ
ك َتا ِب ِهَ ،و َ
َو َ
َحداً
ال َم َد َح اهلل أ َ
ِم ْن ُك ْم إ ّ
ك ِع ْن َد َما
ِح ْب ِل ِهَ ،وِإ َّن َما َه َل َ
ال َم ِن ْ
اع َت َص َم ب َ

َن ِج َها َد
اع َل ُموا أ َّ
َع َصا ُه َو َخا َل َف ُه َوا َّت َب َع َه َوا ُهَ ،و ْ
س ُه َو ا ْل ِج َها ُد ا َ
ك َب ُر َوا ِ
هلل َما ُه َو َشي ٌء
ال َّن ْف ِ
أل ْ
ول
ْقا ِء َن ْف ِسيَ ،و َل ِك ِّني َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ُق ْلت ُ
ُه ِم ْن ِتل َ
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم َي ُق ُ
((ما
ولَ :
اه َد َن ْف َس ُه َف َر َّد َها َع ْن َم ْع ِص َي ِة اهلل
ِم ْن َع ْب ٍد َج َ
اهى اهلل ِب ِه ِ
إّ
اهى
ك َر ِ
ام ا ْل َمال ِئ َك ِةَ ،و َم ْن َب َ
ال َب َ
اهلل ِب ِه ِ
ارُ ،ث َّم
ام ا ْل َمال ِئ َك ِة َف َل ْن َت َم َّس ُه ال َّن ُ
ك َر َ
ان َخ ْي ًرا َل ُه ْم)).
الَ :
َق َ
((ف َل ْو َص َد ُقوا اهلل َل َك َ

[تيسير المطالب في أمالي أبي طالب] .
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لإلمام اهلـادي بن إبراهـيم الوَزيــر
القصـي َدة الفاخـ َرة َ
الوزيـر
اإلمـام ال َهـادي بن إبراهيـم َ

ال��ف��اخ��رة
قصيدته
ال��ه��ادي ب��ن إب��راه��ي��م ال��وزي��ر (ع)
أن��ش��ا اإلم���ام
َ
َ
َ
َ
إزه ِ
فيها :
ق��ال
���اق ال ّتمويه) ،
��ه��اي��ة ال ّتنويه ف��ي
َ
َ
َ
وشرحها بكتابه ( ِن َ
َ

[تظ ّلم��ه مما يس��مع ويرى م��ن هضم حق أه��ل البيت عليهم الس�لام]
أق���اوي���ل غ���ي ف���ي ال���زم���ان ن��واج��م
م��ح��م��د
وم���س���ت���رق س��م��ع��ًا آلل
ٍ
وم��س��ت��وق��د ن�����اراً ل��ح��رب علومهم
وم��ع��ت��رض ف��ي��ه��م ب��م��خ��راق الع��ب
أك�����ارم
وم��ج��ت��ه��د ف���ي ذم ق����وم
ٍ
ثعلب
وم��ن��ت��ه��ش ل��ح��م��ًا ل��ه��م وه���و
ٌ

���واج���م
وأوه�����ام ج��ه��ل ب��ال��ض�لال َه َ
ف���أي���ن ك�����رام ب��ال��ن��ج��وم رواج����م
ف��أي��ن ال��ب��ح��ار ال���زاخ���رات ال��خ��ض��ارم
ف��أي��ن ال��س��ي��وف ال��ب��ات��رات ال��ص��وارم
ف��أي��ن األب����اة ال��س��اب��ق��ون األك����ارم
ف��أي��ن األس����ود ال���خ���ادرات ال��ض��راغ��م

[ترجيــــه إلزالــــة الظلـــم عنهـــم]
ع��س��ى ن��خ��وة تحمي ع��ل��ى آل أحمد
ع��س��ى غ���اض���ب هلل ف��ي��ه��م بحكمه
ع��س��ى ن��اظ��ر ف��ي��ه��م ب��ع��ي��ن بصيرة
ع��س��ى ن��اق��م ث����اراً ل��ه��م م��ن ع��دوه��م
ع��س��ى ع���ارف م��ا ق���ال فيهم أب��وه��م
ع��س��ى س��ال��م ف��ي��ه��م ع�����داوة ن��اص��ب
ع��س��ى ع����ادم ح���ق���داً ع��ل��ي��ه��م بقلبه
ع��س��ى َص��ائ��م م��ن ل��ح��م أوالد حيدر

ف��ق��د ظ��ه��رت ب��غ��ي��ًا عليهم سخائم
ِّ
ح��اك��م
ي��ح��ك��م ف��ي��ه ال��ح��ق ف��ال��ح��ق
ُ
ال��م�لاح��م
�����اك ل��م��ا ن��ص��ت ع��ل��ي��ه
وح
ٍ
ُ
َ
ن��اق��م
ف�����ذاك ع����دو ب��ال��م��ن��اق��م
ُ
العظائم
فقد جهلت تلك النصوص
ُ
وم��س��ال��م
ف��ق��د ف����از م��ن��ه��ا س��ال��م
ُ
ع���ادم
ف��ق��د ق��ل م��ن��ه ال��ي��وم م��ن ه��و
ُ
ص��ائ��م
ف��م��ا ش��ات��م م��ن لحمهم ه��و
ُ

[شكـــوى مــن إبليــس وأتبـــاعـــه]
إل���ى اهلل أش��ك��و ذن���ب إب��ل��ي��س إن��ه
دع��اه��م إل��ي��ه ف��اس��ت��ج��اب��وا لصوته
م��ع��ان��د
وط����ار ب��ه��م ف��ي ق��ل��ب ك��ل
ٍ

ال��م��ت��ق��ادم
أه�����اب ب���ق���وم دي���ن���ه
ُ
ال��م��ت��ع��اظ��م
ح��وب��ه
ول���م���ا ي��رع��ه��م
ُ
ُ
َّ
وال���ق���وادم
ف��ه��اه��م خ���واف���ي ري��ش��ه
ُ

[بيان مدى اتباعهم ،وتعداد نقاط اإلتباع ،ومنها تحاملهم على عليٍّ عليه السالم]
ِح��� َن���اق ص����دور م��ن ف��ض��ائ��ل حيدر
ل��ه��م ك��ل ي���وم م��ن ك��راه��ة فضله
إذا ذك��ر ال��ف��اروق أم��س��ت ص��دوره��م
ع��ل��ى أن����ه خ��ي��ر ال��ب��ري��ة ع���ن يد
ٌ
ف��ض��ل ل��ه ف���وق غيره
ي��ق��ول��ون ال
وه���ل ب��ل��غ��ت ف��ض��ل ال��س��ن��ام مناسم

م��ك��ال��م
ي��ك��ال��م��ه��م ف��ي��ه��ا ك��ل��ي��م
ُ
وم���آت���م
ش����ب����وا ن���اره���ا
م���آث���م
ُ
ُّ
��م
م��ف��ط��رة م��م��ا ت��ك��ن ال��س��خ��ا ِئ ُ
وإن ورم����ت م��ن��ه��م أن����وف رواغ���م
م��ت��راك��م
وه�����ذا ض��ل�ال م��ن��ه��م
ُ
الكظائم
وه��ل أدرك���ت ش��أو ال��ب��ح��ار
ُ
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ظ��ال��م
والي���ت���ه ت���أوي���ل م���ن ه���و
ُ
وي�لائ��م
ع��ل��ى م���ا ي���دان���ي ح��ق��ده��م
ُ
زاع��م
وأك��ث��ر م��ن ُي��ع��زى إل��ى الجهل
ُ

[جــرائم االنكــــار والجــحــــود]
وه��م أن��ك��روا حصر اإلم��ام��ة في بني الـ
ول���م يجعلوا إ ّ
ال اخ��ت��ي��اراً طريقها
أحمد
وه��م أب��ط��ل��وا اإلج��م��اع م��ن آل
ٍ
وه���م أن��ك��روا ع��ل��م ال��ب��ت��ول وفضلوا
وس��ب��ه
وه���م أن��ك��روا ل��ع��ن اب���ن ه��ن��د
ّ
ب���أن من
وزادوا ع��ل��ى ه���ذا وق��ال��وا
ّ

اهم
ـبتول وق��ال��وا الغير فيها
مس ُ
َ
م��ت��ع��ال��م
وب��ال��ع��ق��د ق���ال���وا أم���ره���ا
ُ
ق��ائ��م
دل��ي�لا وآي ال��س��م��ع ف��ي ذاك
ُ
ال��ف��واط��م
ع��ل��ي��ه��ا وه����ذا ال ت����راه
ُ
ال��ص�لادم
ت��ن��ه��د م��ن��ه
وه����ذا ال����ذي
ُّ
ُ
غ��اش��م
ت��وق��ف ف��ي��ه ف��ه��و ف��ي ال��ج��ه��ل
ُ

[الحــجــج علــى مــا أنـكـــروه]
ظ��اه��ر
وح���رب ع��ل��ي م��ن��ه كالشمس
ٌ
َو ح��س��ب��ك م��ن��ه م��ق��ت��ل اب���ن سمية
م���ع���اوي��� ٌة ف���ي ل��ع��ن��ة اهلل خ��ال�� ٌد
َ
ول��ع��ن��ت��ه أح��ل��ى م��ن ال��ش��ه��د مطعمًا

َوه��ل لطلوع
َوت���أوي���ل���ه
وت��ع��ذي��ب��ه
إذا ح��ن��ظ��ل��ت

كاتم
الشمس في الناس
ُ
م���ص���ادم
ل��ل��ن��ص ف��ي��ه
ُ
دائ����م
ف��ي��ه��ا م���ن اهلل
ُ
م��ط��اع��م
ف��ي��ه��ا ل��ق��وم
ُ

[عـــودة إلــى تعـــداد الجــــرائـــم]
وق���ال���وا ي���زي���د م��س��ت��ح��ق ت��وق��ف��ًا
ال���رس���ي َوه���و مقدس
ج��ه��ل��وا
وه���م
َّ
َّ

وق��اس��م
وه���م أن��ك��روا إس��ن��اد يحيى
ٍ
وق��ال��وا ل��ن��ا ال��ه��ادي إل���ى دي���ن رب��ه
وه���م ع��ج��ب��وا م��ن��ه إلح����داث مذهب

ال��غ�لاص��م
َورأس ح��س��ي��ن ع��ن��ده َو
ُ
المتالطم
عن الجهـــل بحـــر الحكمـــة
ُ
مقاسم
َو َم����ا لهما ف��ي ال��ع��ال��م��ي��ن
ُ
م��ت��ف��اق��م
م��ل��ب��س دي����ن ح��ظ��ه��م
ُ
دع��ائ��م
إن ل��ه ف��ي ال��ح��ق ق��ال��وا
َوم���ا ْ
ُ

[تعجـــب وسخـــرية]
إذا ال��ق��اس��م ال��رس��ي ض��ل بزعمكم
�لا
وإن يكن ال��ه��ادي إل��ى ال��ح��ق َج��اه ً
ْ

فمن يهتدي ف��ي ال��ن��اس إن ض��ل قاسم!
ع��ل��ى زع��م��ك��م ف��ي��ه ف��م��ن ه��و ع��ال��م!

[عــــودة إلــى التــعــــداد]
وق��ال��وا ب���أن ال��م��ذه��ب ال��ح��ق مذهب
وم���ا ك��ث��رة األت��ب��اع ف��ي ال��ح��ق آي��ة
وه���م ص��وب��وا ن��ش��وان ف��ي ه��ذي��ان��ه
ل��س��ان��ه
وس���ادات���ن���ا ن��ص��ت ب��ق��ط��ع َ
َ
وه��م ظلموا المختار أج���راً أت��ى بـ

أت�����اه ب���ن إدري�����س ع��ل��ي��ه ع��وال��م
األع��اج��م
إذا ذه��ب��ت ب��ال��ف��ل��ج م��ن��ه
ُ
آث���م
ع��ل��ى أن����ه ف��ي��م��ا ه����ذى ف��ي��ه
ُ
ن��اظ��م
رواه ل��ن��ا ال��م��ن��ص��ور إذ ه��و
ُ
الجرائم
ـ��ه الكتاب وم��ن ه��ذا ت��ك��ون
ُ
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[عــــودة إلــى التــعــــداد]
إذا ظ��ل��م��وا آل ال���رس���ول م����ود ًة
وإن ن��ب��ح��وا س�����ادات آل محمد
مطم
ول��ي��س ي��ض��ر ال��ب��ح��ر وه���و َغ َط َ

ال��م��ظ��ال��م
ف�لا ب��د ي��وم��ًا تستقص
ُ
واج���م
ف��ه��ل ق��م��ر م��ن نبحة ال��ك��ل��ب
ُ
اج����م
رم����اه ب��ال��ح��ج��ارة َر
ُ
إذا َم���ا َ

[نـــداء وبـــالغ]
ٌ
فيا راك��ب��ًا ه��وج��اء م��ن نسل شدقم
فد
ت��ج��وب الفيافي ف��دف��داً بعد ف��د ٍ

ال��ش��داق��م
ت��أخ��ر ع��ن��ه��ا ال��ي��ع��م�لات
ُ
ال��رواس��م
وت��وج��ف إن ك��ل��ت ه��ن��اك
ُ

[مــــدح وثنــــاء]
انخها على باب اإلمام محمد أقول له ما قاله
أق��ول له ما قاله في جدودهفي ج��دوده
ف��ج��ودك��م ل��ل��رزق ف��ي ال��ن��اس قاسم
وم���ا ال��ن��اس إ ّ
ال أن��ت��م دون غيركم
وق���ل ل��ي ل��ه م��ن ب��ع��د تقبيل كفه

ه��اش��م
ه���دى ط��اب��ت ب��ه ال��ن��اس
إم���ام
ً
ُ
ن��اظ��م
م��ق��ة ل��ل��م��دح ف��ي اآلل
أخ���و
ٍ
ُ
ِ
��م
وسيفكم ف��ي ال��ب��أس للكفر
ق��اص ُ

ب��ه��ائ��م
وس���ائ���ر أم��ل��اك ال���زم���ان
ُ
الث����م
ول���ث���م ل����ه ح���ت���ى ك���أن���ي
ُ

[استـنكــــار متــــأدب]
ع���ل���ي م��ك��ان��ه
����ر م���والن���ا
َأ ُي���� ْن َ
����ك ُ
ٌ
����داوة
َوت ْ
���م َس����ادات ال��رس��ول َع َ
ُ���ش��� َت ُ
��وص��م يحيى ب��ن الحسين ب��ن قاسم
َو ُي َ
و ُي��دع��ى َوق���د أح��ي��ا ال��رش��اد ملبسًا
ن��اص��ب
و َي���رف���ع أرك�����ان ال��ض�لال��ة
ٌ
وتُ��ن��س��ى َ
ألس���ب���اط ال���رس���ول مناقب
وي��ن��ك��ر ف��ض��ل ال��س��ب��ق م��ن آل أحمد
ل��ق��د ع��ظ��م��ت ه���ذي ال��ج��رائ��م غاية
ف��م��اذا ت��رى ف��األم��ر أم���رك ف��ي ال��ورى
وم���اذا ي��ق��ول ال��س��اب��ق��ون إل��ى الهدى
فيهم
أم��س��ت��ي��ق��ظ ط���رف ال��ح��م��ي��ة
ُ

���ارم
زخ����ار َو سيفك َص
وع��ل��م��ك َّ
ُ
ش��ات��م
وي��رغ��د ف��ي أك��ن��اف فضلك
ُ
وي���أوي إل��ى إح��س��ان��ك ال��ج��م َو ِ
���م
اص ُ
ق��ائ��م
وأن����ت أله���ل ال��ب��ي��ت ب��ال��ح��ق
ُ
ه����ادم
َوأن�����ت ألرك�����ان ال��ض�لال��ة
ُ
م��ك��ارم
وت�����ؤذى ألوالد ال��ب��ت��ول
ُ
معالم
وت��ط��م��س منهم ف��ي ال��ع��ل��وم
ُ
ال��م��ح��ارم
وق���د هتكت فيها ه��ن��اك
ُ
ك��اظ��م
أت��ن��ك��ر ه���ذا أم ع��ل��ى ال��غ��ي��ظ
ُ
ال��ع��زائ��م
ل��ه��م ف��ي ال��ح��ق ت��ق��رى
وم��ن
ُ
ُ
ن��ائ��م
َع��ل��ى م��ذه��ب ال���س���ادات أم ه��و
ُ

[استغــاثـــة وحـــث]
أال ي����ا َل����زي����د دع������وة ع��ل��وي��ة
ع�����دو ع���ل���ي واألئ�����م�����ة ب��ع��ده
َوه����ل ق��ائ��م م��ن��ك��م ل���ه بفريضة
ٌ
���ام���ل هلل الش�����يء غ��ي��ره
َوه�����ل َع
إذا ل���م ي��ك��ن ف��ي��ك��م ظ��ه��ور حمية
دف��ات��ر
ف�ل�ا ن��ش��رت ل��ل��ع��ل��م ف��ي��ك��م
ٌ

خ���ادم
لصاحبها ال��ت��وف��ي��ق وال�� ُي��م��ن
ُ
ال��ش��ك��ائ��م
أم��ش��ت��دة م��ن��ك��م ع��ل��ي��ه
ُ
ق��وائ��م
ف���إن اب���ت���داع���ات األع������ادي
ُ
الزم
وم��ج��ت��ه��د ف���األم���ر واهلل
ُ
الئ��م
َع��ل��ى م��ذه��ب ال��ه��ادي وإن الم
ُ
��م��ائ��م
ُ���وي���ت للفضل منكم َع
ُ
وال ل َ

إن ِم َن ِّ
البيان َل ِس ْحراً)) .
اإلمام
َ
حكمةَّ ،
اإلمام (ع) ! َّ
ّ
السيد َ
قال َ
مجدالدين المؤ ّيدي (ع) (( :وهلل َهذا ّ
الشعر َل َ
وإن ِم َن َ
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���ص� ُ
خل� َ
����اب يف َخ�َبَ
����ط� ْ
َف� ْ
���ل ا ِ
��اب
ض عَ��ل��ى ال��� ِك��� َت� ْ
ال����ع ْ
َ����ر ِ
الســالم
الحجـة
ّ
اإلمـام ّ
مجـدالـدين بن مح ّمـد بن منصـور المـؤ ّيدي عـليـه ّ

الحمدهلل وسالم على عباده الذين
اصطفى ،اللهم اجعل أفضل صلواتك،
وأجزل تحياتك وبركاتك ،وأكمل
سالمك وإكرامك ،وأجل إجاللك
وإعظامك ،على رسولك الذي أرسلته
رحمة للعالمين ،وأمينك الذي أرشدت
به الغاوين ،وهديت به الضالين،
وحجتك على عبادك إلى يوم الدين،
الفاتح لما انغلق من رساالتك ،والخاتم
لما سبق من أنباء سماواتك ،وعلى
أخيه ووصيه وابن عمه ونجيه ووليه
وباب مدينة علمه الذي نزلته منه
منزلة نفسه ،واشتققت نوره المضي
من شمسه ،وغرسه الباسق الزكي من
غرسه ،وأيدته بسيفه القاضب ،ونصرته
بعزمه الماضي ،الماحق بذي الفقار
فقرات الكافرين ،والقاطف بحسامه
البتار أعناق الناكثين والقاسطين
والمارقين ،التالي له في مقامه وعهده
والقائم بدينه في أمته من بعده،
وعلى عترته الذين قرنتهم بكتابك
وأقمتهم حملة لوحيك ،وتراجمة
لخطابك ،فهم سفينة نوح وبابك
باب السلم المفتوح ،أورثتهم خالفة
جدهم في األرض ،وأهلتهم للقيام
بالسنة والفرض وجعلتهم أمانًا لمن
استمسك بهم إلى يوم العرض ،وبعد:

[بعــض نصـــوص حـديث العـــرض
علــــى لكــتــاب]
فاعلم أيها األخ وفقنا هّ
الل تعالى وإياك
والمؤمنين إلى مراشد الهداية ،ولطف
بنا عن سلوك مداحض الغواية حتى
نكون ممن استمسك بالعروة الوثقى
واعتصم بالحبل المتين األقوى ،أن مما
تداحضت فيه األقدام وتزاحمت عنده
ركائب األعالم ،قول صاحب الشريعة
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم(( :سيكذب
علي كما كذب على األنبياء من قبلي،
فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب
الل فما وافق كتاب هّ
هّ
الل فهو مني وأنا
قلته ،وما خالف كتاب هّ
الل فليس مني
وال أنا قلته)) .أخرجه اإلمام الهادي
إلى الحق القويم يحيى بن الحسين
بن القاسم بن إبراهيم عليهم الصالة
والتسليم في كتاب السنة ،واإلمام
الناصر لدين هّ
الل أبو الفتح الديلمي
في كتاب البرهان تفسير القرآن عن
الل صلى هّ
رسول هّ
الل عليه وآله وسلم
أنه قال(( :سيكثر علي الكذابة فما
أتاكم عني فأعرضوه على كتاب هّ
الل
عز وجل فما وافق كتاب هّ
الل فخذوه،
وم��ا خالف كتاب هّ
الل ف��ردوه)).
وأخرجه الطبراني في الكبير عن

ثوبان عن النبي صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم أنه قال(( :أعرضوا حديثي
الل فما وافق كتاب هّ
على كتاب هّ
الل
فهو مني وأنا قلته)) ذكره السيوطي
في الجامع الصغير وروى أيضا في
هّ
عبدالل بن عمر عن النبي
الكبير عن
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم أنه قال:
((سئلت اليهود عن موسى فأكثروا
فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا،
وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا
فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا،
وستنشأ عني أحاديث فما أتاكم من
حديثي فاقرؤا كتاب هّ
الل واعتبروه
فما وافق كتاب هّ
الل فأنا قلتهن وما
لم يوافق كتاب هّ
الل فلم أقله)).
قلت :أراد بما لم يوافق مع المخالفة
كما سيأتي ،وذكر قاضي القضاة
ما لفظه :وقد روي عن النبي صلى
هّ
الل عليه وآله وسلم(( :سيأتيكم
عني حديث مختلف فما واف��ق
كتاب هّ
الل وسنتي فهو مني ،وما
كان مخالفا لذلك فليس مني ))
وهو مما اعتمده سادات األئمة الكرام،
كما نقله عنهم اإلمام الذي أحيا هّ
الل
بعلمه معالم اإلسالم وأفنى بسيفه طغاة
الطغام أمير المؤمنين المنصور باهلل
أبو محمد القاسم بن محمد رضوا ن
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هّ
الل عليهم المتوفى سنة تسع وعشرين
وألف في كتابه (االعتصام) ولما لم
يتضح لبعضهم المعنى فيه لم يعرج
عليه ولم يرفع رأسًا إليه.والمرء عدو
ما جهله ،وإال فعند التحقيق لمعناه
ال يتصور أن يرده ذو علم وال يأباه.

[اس��ت��دالل اإلم��ام المهدي (ع)
ع��ل��ى ص��ح��ة ح��دي��ث ال��ع��رض]
وق��د أزاح عنه اللثام وأراح عن
التجشمات لطامحات األوهام ونزله
على ما يطابق قول الرسول صلى هّ
الل
عليه وآله وسلم ويوافق عمل األئمة
حماة المعقول والمنقول اإلمام األعظم
المجدد لما اندرس من رسوم الحق
األقوم أمير المؤمنين المهدي لدين
هّ
الل رب العالمين أبو القاسم محمد
بن القاسم الحسيني الحوثي رضوان
هّ
الل عليهم المتوفىسنة تسع عشرة
وثالثمائة وألف قال رضي هّ
الل عنه:
أما حديث العرض فقد رواه أئمتنا
عليهم السالم الجلة منهم وصححوه
واستشهدوا على صحته بما أفاده
متنه ،ألنه قال(( :سيكذب علي من
بعدي كما كذب على األنبياء من
قبلي)) وروى خبر العرض السابق
إلى أن قال :قالوا فال يخلو إما أن
يكون صحيحا أوال ،إن كان األول
فهو المطلوب ،وإن كان الثاني لزم
منه صحته ،ألنه قد كذب على رسول
الل صلى هّ
هّ
الل عليه وآله وسلم .وأما
كيفية العمل به فالمعنى الصحيح
الظاهر فيه هو أن الكتاب والسنة
اليتخالفان فإن تخالفا ردت السنة
إليه ألنه الثقل األكبر ،وألن السنة
بيان له وإن خالفت السنة اآلحادية
الكتاب من كل وجه ردت وحكم
بأن الحديث مكذوب -أي موضوع_.
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[األقوال في كيفية العرض وبيان
أن ما في السنة على خمسة أقسام]
وق��د اختلف في كيفية العرض
على أنحاء ،فقيل :البد من عرض
كل حديث وه��ذا يصعب إذ بعض
األحكام أخ��ذت من السنة فقط.
وقيل :المراد العرض الجملي ومعنى
فال يأباه الكتاب ويوجد له فيه ماسة.
وقيل :بل يعرض ولو على قوله
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه))
((ما آ َت ُ
تعالىَ :
اك ُم َّ

وحينئذ فاليشترط إال صحة كونه عن
الرسول صلى هّ
الل عليه وآله وسلم مع
عدم معارضته للقاطع من كل وجه
وأمكن الجمع في الظنيات ،فتحصل
أن مافي السنة على خمسة أقسام:
[ ]1ما أمكن عرضه على الكتاب
تفصيال وهذا الإشكال في صحته.
قلت :ومراد اإلمام عليه السالم أنه ال
إشكال في صحة العمل بموجبه ،ألنه
قد عرف حكمه من الكتاب ولم يكن
إال مؤكداً له إن صح ،فأما الحديث
فالثقة به إال بصحة طريقه ،نعم ظاهر
الخبر أن ماوافق الكتاب فهو صحيح
من غير نظر في طريقه لقوله(( :فما
وافق كتاب هّ
الل فهو مني وأنا قلته))
لكنه مخصوص باألدلة الموجبة للنظر
في طرق األخبار مثل قوله عز وجل:
ين َظ َل ُموْا))،
((و َ
ال َت ْر َ
كنُوْا ِإ َلى ا َّل ِذ َ
َ
اءك ْم َف ِ
اس ٌق ِب َن َبٍأ
وقوله تعالى(( :إِن َج ُ

َف َت َب َّينُوا)) ،واشتراط الضبط والعدالة
في ال َّن َق َلة أمر متفق عليه في الجملة،
ويحتمل أن تخصص تلك األدلة
بعموم ذلك الخبر فيكون من أخبر
بما يوافق الكتاب صادقا وإن كان
كافرا أو فاسقا ويكون إعالما من هّ
الل
تعالى أنه ال يخبر بما يوافق الكتاب
إال وهو حق وصدق وصواب ،فهذان
عمومان تعارضا يمكن الجمع بينهما
بتخصيص أحدهما باآلخر فيرجع
فيهما إلى الترجيح فنقول واهلل أعلم:
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إن االحتمال اآلخر مرجوح ألن الذي
توجبه حياطة الدين وتلزمه حماية
سوح التثبت وسرح اليقين ترك تلك
العمومات على بابها والتخصيص لهذا
العموم بها لكونها أقوى واالعتماد
عليها أحرى ،هذا هو الذي تقتضيه
مسالك األصول ومدارك المعقول
والمنقول ،وقد أشار إليه اإلمام عليه
السالم بقوله إال صحة كونه عن
الل صلى هّ
رسول هّ
الل عليه وآله وسلم.
عدنا إلى كالم اإلمام عليه السالم قال:
[ ]2وما أمكن عرضه عليه جملة،
وهذا الصحيح صحته مثل بيانات
المجمالت الواجبة ونحو ذلك.
والقسم الثالث :ماعارض الكتاب
من كل وجه مع كونه آحادياً.
قلت :قوله م��ع كونه آح��ادي��ًا
ألنه اليتصور ذلك في المتواتر
والمتلقى بالقبول كما ذلك معلوم.
ق���ال عليه ال��س�لام :وه���ذا ال
إشكال في رده والحكم بوضعه.
والقسم الرابع :ما أمكن الجمع
بينه وب��ي��ن ال��ك��ت��اب بالتعميم
والتخصيص واإلط�لاق والتقييد.

[ب���ح���ث ف���ي ج�����واز تخصيص
ال��ك��ت��اب وال��م��ت��وات��ر ب��اآلح��اد
ون���ح���وه���م���ا ك���ال���ق���ي���اس]
قلت :ومقصد اإلمام عليه السالم أنه
ُيجرى في كل بحسبه في العلميات
والعمليات فيخصص العموم في
األول بالعلمي ،وفي الثاني بالعلمي
والظني ،ألن العموم في العمليات وإن
كان قطعي المتن فهو ظني الداللة
الحتماله ،وإنما تطرق إليه االحتمال
ألن الظن يكفي في األعمال ،وهذا
إنما هو على مقتضى القول بجواز
تخصيص الكتاب والمتواتر باآلحاد
ونحوهما كالقياس ،وستقف على
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المختار قريبًا إن شاء هّ
الل تعالى .فأما
التخصيص بها في العلميات فاليصح
اتفاقًا بين العترة ومن وافقهم للتعبد
فيها باالعتقاد وبقاؤها على األصل
ال
((و َ
من كون العلم فيها هو المراد َ
الس ْم َع
س َل َ
ْم إ َّ
ك ِب ِه ِعل ٌ
ِن َّ
َت ْق ُف َما َل ْي َ
ان َع ْن ُه
َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُف َؤا َد ُ
ك َ
ك ُّل ُأول ِئ َ
كَ

الظ َّن لاَ ُي ْغ ِني ِم َن ا ْل َح ِّق
ِن َّ
َم ْس ُؤوالً)) ((إ َّ
َش ْي ًئا)) ولم يبق تحت النهي إال مسائل
األصول وإال عريت عن الفائدة وذلك
خالف المعقول والمنقول ،فكيف
ينهى عن اتباع الظن ويذمه لنا ثم
يتعبدنا به ،تعالى هّ
الل عن هذا المقول.
ولإلمام رضوان هّ
الل عليه تحقيق في
هذا المقام يستشفى به من ا ُ
ألوام
أورده في جواباته على علماء ضحيان
وفي أثناء الدعوة المسماة :بالموعظة
الحسنة .نعم والتحقيق أن العلم هو
المطلوب في األصول والفروع كما
دلت عليه أدلة المعقول والمسموع،
وقد خصصت بعدم طلب العلم في
بعض المسائل العملية التي لم يقم
عليها قاطع لما علم أن الرسول
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم كان يبعث
باآلحاد في تبليغها وعمل الصحابة
بها مستندين إليها وفيهم هادي األمة
ووليها والقائم بما قام به نبيها باب
مدينة العلم من هو مع الحق والقرآن
والحق والقرآن معه ،فخصص بتلك

23

ال َت ْق ُف
((و َ
العمليات نحو قوله تعالىَ :
ْم)) وأما تأويل
س َل َ
ك ِب ِه ِعل ٌ
َما َل ْي َ
العلم والظن وحملهما على خالف
حقيقتهما لغير دليل ،فإنه بال ريب
تحريف وتبديل والعقل يرده ،واالتفاق
بيننا وبينهم في العلميات يحجه.
هذا ومن أعطى النظرحقه ولم يملك
التعصب والتقليد رقه ،فاليتحقق لديه
أن الشارع جعل الظن مناطًا لشيء من
األحكام والمعتمداً في حل والإبرام،
الظ َّن
ِن َّ
واألصل بقاؤه على عمومه ((إ َّ
لاَ ُي ْغ ِني ِم َن ا ْل َح ِّق َش ْي ًئا)) إذ الموجب

لإلخراج وليس التعبد باآلحاد ونحوها
يوجب االعتماد عليه وإن كان الظن
مالزمًا لها في األغلب ،بل قام الدليل
القاطع على العمل بها في العمليات
سواء حصل الظن أم ال ،أال ترى أنه
اليقبل خبر فاسق التصريح وكافره
إجماعًا وال التأويل على الحق من
كون عدم العدالة سلب أهلية وإن أفاد
الظن ،ويجب قبول خبر العدل الضابط
وإن لم يحصل الظن وإن كان بعيداً
و المقصود تصوير االنفكاك ،وإال
فلو كان بينهما تالزم ذاتي لم يوجب
أن التعويل على الظن بل على ذلك
المظنون ،وبينهما فرق يعرفه العالمون.
وانظر بثاقب نظرك وصافي فكرك
هل سمعت كتاب هّ
الل ذكر الظن
إال بالنعي على أهله وال��ذم ،وهل
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ِن
طلب غير اليقين والعلم ((إ َّ
ون)).
��ك لآَ َي ً
ِفي َذ ِل َ
��ة ِّل َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
فإن قيل :فإن الظن مأخوذ به في
أبواب اليستند فيها إال إلى أمارات
كمواضع م��ن القياس وتقدير
أروش الجنايات وتقويم المتلفات.
قيل :يمكن الجواب أن الشارع علق
األحكام فيها على حصول األمارات ال
ألجل الظن ،سلمنا ،فمع قيام الدليل
القاطع أن األحكام معلقة فيها على الظن
فتخص هي الغيرها ،ويبقى ماعداها
على مقتضى دليل العموم ،فتأمل.
رجعنا إلى كالم اإلم��ام ،قال عليه
السالم :وه��ذا الصحيح األخ��ذ به
ِن
ُب ّي َ
عرضًا على قوله تعالىِ (( :لت َ
ُ��ز َل ِإ َل ْي ِه ْم)) والتعميم
اس َما ن ِّ
ِلل َّن ِ

والتخصيص نوع من البيان اللغوي.
حتى ق���ال :والقسم الخامس:
مااليمكن عرضه والي��وج��د في
الكتاب العزيز مايبطله والمايصحه.
قلت :أراد اإلمام عليه السالم أنه لم يوافق
ألن الموافقة :المماثلة والمشاكلة،
ولم يخالف ألن المخالفة :المعارضة
والمناقضة ،ومن لم يحسن النظر في
معنى الخبر الشريف توهم حصر مافي
السنة على موافقة الكتاب أو مخالفته
ومن هنا ُأتي ،ألنه حمل الموافقة على
المماثلة وال إشكال ،وحمل المخالفة
على المغايرة ،فلم يبق له عنده في

مجلة طالب العلم
الزاوية العــامــة

السنة ثمرة ،ألنه إن وافق _أي أتى
بمثل الحكم_ الذي في الكتاب فليس
إال مؤكداً ،وإن خالف _أي لم يأت
بمثله_ كان مردوداً ،ولزم على كالمه
هذا أن التفيد السنة حكمًا مؤسسا.
وقد أزال اإلم��ام صلوات هّ
الل عليه
ماكان ملتبسًا بحجج مشرقة الصباح
مسفرة المصباح .قال عليه السالم:
وهذا الصحيح قبوله لقوله تعالى:
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما
((و َما آ َت ُ
َ
اك ُم َّ

اك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا)) وهو نوع من
َن َه ُ
العرض الجملي ،ولقوله صلى هّ
الل
عليه وآله وسلم (( :أعطيت الكتاب
ان
ومثليه )) .ولقوله تعالىَ (( :ل َق ْد َ
كَ
ول ّهَ ِ
َل ُك ْم ِفي َر ُس ِ
الل ُأ ْس َو ٌة َح َس َنةٌ)) إلى
غير ذلك ..الخ كالمه عليه السالم.

[ال���ك�ل�ام ع��ل��ى خ��ب��ر ((وم����ا
ل��م ي��واف��ق��ه فليس م��ن��ي))]
فإن قيل :قد ورد (( :ماروي عني
فأعرضوه على كتاب هّ
الل فماوافقه فهو
مني ومالم يوافقه فليس مني )) فإذا
حملت الموافقة على المماثلة لزم أ ن
اليقبل شيء من السنة إال أن يكون مثله
في الكتاب ،وهذا هو القول األول الذي
حكاه اإلمام واحتج على سقوطه بأن
بعض األحكام أخذت من السنة فقط.
قيل :الخبر األول أشهر واألخذ به هو
األظهر ،وحمل هذا الخبر على ظاهره
يؤدي إلى إهدار أكثر السنة .وقد قال
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه
((و َما آ َت ُ
تعالىَ :
اك ُم َّ
اك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا)) ولم يفصل
َو َما َن َه ُ
الدليل فوجب العدول إلى التأويل،
والجمع بينهما ممكن على أقرب الوجوه.
فنقول :يحمل قوله صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم (( :ومالم يوافقه فليس مني))
على التجوز بعدم الموافقة عن المخالفة،
ولك في توجيه هذا المجاز وجهان:
أحدهما :أن يكون من المشاكلة ،وهو
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أنه لما تقدم قوله :فما وافقه ..الخ.
شاكله بقوله :ومالم يوافقه .والعالقة
بين عدم الموافقة والمخالفة االطالق
والتقييد ،ألن عدم الموافقة يصدق
بالمغايرة مطلقًا سواء كان ثم مباينة
ومعارضة أم ال ،والمخالفة التصدق
إال بالمغايرة مع المباينة والمعارضة.
وثانيهما :أن يكون من المجاز المرسل
من أول وهلة ،والعالقة مابينهما من
اإلطالق والتقييد .فهذان طريقان
مسلوكان في اللسان مأهوالن عند
أهل البيان ،وإن رمت النظر في إعمال
الخبر على مقتضى قواعد األصول
فلك أن تقول قوله صلى هّ
الل عليه
وآله وسلم (( :ومالم يوافقه فليس
مني )) مطلق ألنه صادق مع المصادمة
وعدمها وقوله صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم (( :وماخالفه )) مقيد ألنه
اليصدق إال مع المصادمة ،فيحمل
المطلق على المقيد ،وكذا ماورد من
هذا الباب فإنه من نسج ذلك الجلباب.

[ال����ك��ل�ام ف���ي ال���ن���اس���خ من
ال���س���ن���ة ل��ح��ك��م ال���ك���ت���اب]
فإن قيل :فماذا يقال في الناسخ من
السنة لحكم الكتاب فإنه مخالف له
في الظاهر كما قرره في مباحث
األص���ول أئمتنا عليهم السالم؟
قيل :كلما في الكتاب قطعي المتن
والداللة في األصول والفروع على
الصحيح ،وقد علم أنه الينسخ القطعي
إال بمثله ،فإن تواتر مثال خبر ناسخ
لحكم الكتاب أفاد العلم ،وما أفاد
العلم فمحال أن يكون مكذوباً ،فيجب
حمل قول الرسول صلى هّ
الل عليه
وآله وسلم على ماخالفه من اآلحاد،
وقد أفاده اإلمام بمفهوم الصفة حيث
قال :وإن خالفت السنة اآلحادية ردت.
نعم وفي الكتاب مااليجوز نسخه على
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أن النسخ ليس بمخالفة على الحقيقة،
وإنما هو بيان النتهاء الحكمة في
بقاء الحكم ،بلى هو مخالف في
الظاهر إذ الطريق لنا إلى االنتهاء إال
بإعالم شرعي ،ومع عدم العلم اليكون
بياناً ،ودليل بقائه مقطوع به ،ودليل
انتهائه مظنون ،والمظنون اليقاوم
المقطوع ،وهذا هو المدرك الشرعي
في عدم نسخ الظني للقطعي .وإنما
قلنا :فإن تواتر مثال ..الخ .ألنه لم
يثبت عندنا نسخ السنة للكتاب وهو
المروي عن اإلمام القاسم بن إبراهيم
وول��ده محمد بن القاسم وحفيده
اإلمام الهادي إلى الحق واإلمام الناصر
لدين هّ
الل الحسن بن علي الحسيني
وهو ظاهر رواية اإلمام عن اإلمام
األعظم زيد بن علي صلوات هّ
الل عليهم.
وه��ذا الخبر حجة قائمة ومحجة
الزمة على عدم وقوعه لما أسلفنا
لك من أن النسخ ظاهره المخالفة،
وقد قال صلى هّ
الل عليهوآله وسلم:
(( وماخالفه فليس مني ولم أقله )).
واليقال :إن االحتجاج بحديث العرض
غير مستقيم ،ألنه ليس إال في الظنيات،
وأما القطعيات فال يتأتى فيها الكذب
فالعرض .ألنا نقول :قد أفاد حديث
العرض أنه اليأتي من الرسول صلى
هّ
الل عليه وآله وسلم مايخالف القرآن،
والناسخ مخالف ،والمخالف اليتواتر،
فيجب القطع بأن الناسخ اليتواتر ،فمن
هنا يتقرر االحتجاج في محل النزاع
وهو جواز النسخ أو منعه ،فتأمل.
وماكالمنا المتقدم إال على فرض
الوقوع ،ألن الوقوع فرع الجواز ،وقد
قدمنا أنه لو وقع لم يكن إال بقاطع،
ومحال أن يكون القاطع مكذوبًا على
الشارع ولو وقع الرتفع التنازع ،وفي
قول بعض علمائنا رضي هّ
الل عنهم:
ُ
وف ِهم صحة نسخ القرآن بالمتواتر
من السنة خالفًا للقاسم وابنه محمد
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بن القاسم والناصر وابن حنبل وكذا
الهادي والشافعي في رواية إذ هي
حجة توجب العلم كالكتاب فيجوز
كالكتاب بالكتاب .انتهى كالمه،
تسامح في الحكاية وخلل في االحتجاج.
أما الحكاية فإنهم اليقولون إن المتواتر
من السنة الينسخ الكتاب ومعاذ هّ
الل
من ذلك ،وإنما يقولون :إنه اليصح
أن ينسخ الكتاب بالسنة ،فال يمكن
أن يتواتر عندهم ناسخ من السنة.
وأما االحتجاج فإنهم يقولون بموجبه
أي أنها إذا أفادت العلم فهي حجة،
ولكنهم يذهبون إلى أنه اليجوز
أن يتواتر ناسخ من السنة للكتاب،
فهم يمنعون الجواز والوقوع معاً،
فأما لو وقع الرتفع الخالف وكان
االئتالف ،وإنما يستقيم االحتجاج لو
صح النسخ أو بطلت أدلة المنع بحجة
واضحة المنهاج متجلية الفجاج،
وسنحكي كالم إمام األئمة وهادي
األمة وترجمان الكتاب والسنة المبشر
به جده الرسول صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم الهادي إلى الحق القويم يحيى
بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم
عليهم أفضل صلوات هّ
الل والتسليم.
قال صلوات هّ
الل عليه في كتاب معاني
السنة :والسنة فلم تعارض الكتاب أبداً
بإبطال لحكم من أحكامه وال أمر من
أمره .إلى أن قال :وال رد شيء من
منسوخه والنسخ شيء من مثبته .حتى
قال :وفي ذلك مايقول رسول هّ
الل
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم (( :سيكذب
علي كما كذب على األنبياء من قبلي
فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب
الل فما وافق كتاب هّ
هّ
الل فهو مني وأنا
قلته وماخالف كتاب هّ
الل فليس مني
ولم أقله ))..الخ كالمه عليه السالم.
وكان على الناقلين ألدلة المخالفين
كابن اإلمام عليه السالم أن يحرروا
هذا في حجج المانعين كما احتج به
الهادي إلى الحق صلوات هّ
الل عليه.
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وما استدلوا به على الوقوع كنسخ
المتعة والوصية فليس ب��وارد،
ألن ال��م��راد بالمتعة المذكورة
في القرآن النكاح فال نسخ وأما
الوصية فالناسخ آية المواريث.
فإن قيل :قد ورد في كالم أمير
المؤمنين عليه السالم المروي في
النهج قوله (( :وبين مثبت في الكتاب
فرضه ،ومعلوم في السنة نسخه)).
قلنا :يجب تأويله لقيام الدليل إما بأن
يحمل النسخ على التخصيص ،أو بأن
المراد في السنة مع الكتاب نسخه.

[المقارنة بين النسخ والتخصيص]
ف����إن ق���ي���ل :أل���ي���س ال��ن��س��خ
والتخصيص لديكم من باب واحد؟
قيل :الشك في ذل��ك ،ولكنه قد
ق��ام الدليل القاطع على وقوع
التخصيص ووق��ع اإلجماع عليه
دون النسخ ،فيقر ذلك على ماورد.
واع��ل��م أن��ه الث��م��رة ف��ي الخارج
ل��خ�لاف المخالف ف��ي ه��ذا وال
جدوى ،إذ لم يتحقق النسخ بالسنة
للكتاب ،وإنما هو مجرد دعوى.
واعلم أن الحق األحق والقول األوفق
أنه لم يظهر بين التخصيص والنسخ
فرق سوى لزوم التراخي في النسخ
وعدمه في التخصيص ،وأما قولهم:
التخصيص بيان ،فغير متضح ،ألنه
إن كان باعتبار االنكشاف فكالهما
بيان ،فالتخصيص بيان لعدم إرادة
المخرج من األعيان ،والنسخ بيان
َ
لعدم إرادة مابعد الناسخ من األزمان
وإن كان باعتبار الظاهر فكالهما
معارض غير مظاهر ،وهذا أمر واضح
المنار اليخفى على ذوي األبصار،
وماقيل من أن العمل بالتخصيص
جمع بينهما اليصلح بل فيه دفع
لبعض الداللة واألصل بقاؤها فيهما.
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[رأي المؤلف أن��ه ال تُخصَّص
عموم الكتاب واألخبار القطعية
بالسنة اآلحادية مع التفصيل]
ف��إن قلت :يلزمك على ه��ذا أن
التخصص عموم الكتاب واألخبار
اآلح��ادي��ة.
بالسنة
القطعية
قلت :هو مذهب بعضهم وحكى اإلمام
عدم جواز ذلك عن اإلمام األعظم زيد
بن علي عليه السالم وأنا أقول لعمري
إنه لمذهب قويم ومنهج مستقيم.
واعلم أرشدنا هّ
الل وإياك أيها الراسخ
الفهم الثابت القدم فأما من قعد
به القصور فهو معذور وليس
عنده من جنى األثمار إال القشور.
ت��ج��ل ع��ن ال��دق��ي��ق ف��ه��وم ق��وم
 ....فتحكم للمجل على المدق
واهلل عز وجل يعلم ماقصدنا إليه من
أصلوه ومسلكًا
الخطاب أن هنا أصال َّ
نقوله وتقبلوه يجب فيه إمعان النظر
الدقيق حتى يقف الباحث في كتاب
ربه وسنة نبيئه صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم على محض الحق والتحقيق
فهو حقيق بذلك أي حقيق وملخصه
ومعناه وخالصته ومؤداه كما يعلم
ذلك ذو اإلط�لاع واالنتقاد الملي
باإلصدار واإلي��راد هو :أن كل ما
أمكن أن يصرفه دليل عما وضع له أو
يقصره على بعض مدلوالته أو يعينه
في أحد موضوعاته :فهو ظاهر محتمل
اليقطع بتناوله لما دل عليه وإن كان
قطعي المتن فهو ظني المدلول إال أن
يكون في مسائل األصول عند أئمتنا
عليهم السالم وأتباعهم الفحول ،وعلى
هذا بنى الجمهور جواز التخصيص
والتقييد للعموم والمطلق من الكتاب
والمتواتر باآلحاد والقياس الظني،
ويلزم على ذلك جواز النسخ كما
قال به البعض إذ الفارق كما سبق،
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وهذا أمر جليل الخطر ذو شجون
ونظر يترتب عليه أي أثر ،والذي
ندين هّ
الل به بعد إبالغ غاية الوسع
واستفراغ نهاية الطاقة أن هذا أصل
مختل األركان منهدم البنيان لم تقم
عليه حجة ولم ينتهج إليه برهان.
ولنوجه الكالم بما يليق بهذا المقام
في مسألة الخصوص والعموم إذ عليها
معظم مدار المنطوق والمفهوم ،فأقول
وبمادة ربي أصول :إن المعلوم من
الوضع باالتفاق داللة صيغ العموم على
جميع أفراد مدلوالتها داللة مطابقة
عند االطالق على سبيل االستغراق،
وليس هذا محل النزاع فيتعين الكالم
عليه باألدلة القاطعة واإلجماع وقد
تقرر في موضعه فيجب القطع حينئذ
بحكم العقل والشرع عند العلم بإطالق
الخطاب من الحكيم أنه قصد جميع
مدلوالتها وأراد كل فرد من أفراد
متناوالتها وماتستلزمه من األزمنة
واألمكنة واألحوال بال ريب في ذلك
وال احتمال إال أن ينصب لنا على
خالفه دليل أوينتهج إلى إرادة غير ما
دلنا عليه سبيل تحكم كهذا الحكم به
األلباب ويزول عمن طرق سمعه ذلك
الشك واالرتياب وأي ريب بعد ذلك
ِن
يختلج أو احتمال يتردد ويعتلج ((إ َّ
َق َو ُم))
ِه ِدي ِل َّل ِتي ِه َي أ ْ
َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن ي ْ
((ال َي ْأ ِتي ِه ا ْل َب ِ
اط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوال ِم ْن

َخل ِ
نز ٌ
((ما
ْف ِه َت ِ
يم َح ِم ٍ
يل ِّم ْن َح ِك ٍ
يد)) َ
الر ُس ُ
اك ْم
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َن َه ُ
آ َت ُ
اك ُم َّ

َع ْن ُه َفان َت ُهوا)) .ولئن تطرق إلى ماهذا
شأنه االحتمال لشبهة أنه قد كثر
فيه التخصيص والقاطع بما دل عليه
أتي من قبل نفسه ليتطرقن إلى كل
النصوص من عموم وخصوص و َي ِرد
ماقاله الرازي إن أصرح األلفاظ النص
وهو محتمل ألمور كثيره كالتحريم
للنسخ والتجوز واالشتراك واإلضمار
والتخصيص وغير ذلك ،انتهى كالمه.
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فيرتفع القطع بجميع خطابات الشرع.
فإن قيل :يلزم أن اليجوز تراخي
التخصيص ونحوه عن الخطاب.
قلنا :ذلك ملتزم وهو مذهب اإلمام
أبي طالب الناطق بالحق واإلم��ام
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى
عليهم السالم وغيرهما ،وقد قلنا به
جميعًا في العلمي بال ارتياب كلما
ابدوه من الفوارق اليثبت إال بعد قيام
الحجة على ما أصلوه في هذا الباب
وهلل اإلمام الناصر لدين هّ
الل إبراهيم
بن محمد بن أحمد بن عز الدين بن
علي بن الحسين بن اإلمام عز الدين بن
الحسن عليهم السالم حيث يقول في
الروض الحافل عند الكالم على الفرق
بين التخصيص والنسخ :وداللة العام
على أفراده ظنية عند األكثر وإن كان
متنه مقطوعًا به والخاص قد يكون
بالعكس فتعادال ،وهذا اإليراد وارد مع
القول بأن داللة العام ظاهرة ،وأما إذا
لم نقل به وهو الحق فال ورود .انتهى.
وقال الشيخ العالمة المحقق لطف هّ
الل
بن الغياث في شرحه على الفصول:
واحتجوا بأنه اليجوز أن يخاطب
بشيء ويريد به غير ظاهره في
العلمي مثل عموم الوعد والوعيد
وإال كان معميًا وملبساً ،فقد ثبت أن
داللة العموم قطعية .كذا في شرح
المقدمة للنجري قال :وهذا الدليل
كما ترى يعم العلمي والعملي فينظر
ماوجه المخصص بالعلمي ..الخ.
قلت :هلل أنت الوجه له إال أنه قد بدا لهم
فيه االحتمال بزعمهم لكثرة التخصيص
وهو الزم لهم في العلمي على سواء،
وقد استدلوا على ذلك باإلجماع
من السلف على التخصيص باآلحاد.
والجواب :أن مستندهم في حكايته
كما قرروه االستدالل عليه بأنهم
((وُأ ِح َّل
خصصوا نحو قوله تعالى:
َ

َل ُكم َّما َو َراء َذ ِل ُك ْم)) بحديث النهي
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عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها
وعددوا من هذا القبيل صوراً مجمعًا
على تخصيصها من عموم الكتاب
والطريق إلى كون التخصيص بها
وحدها سلمنا ،فمن أين لهم أنها
رويت للسلف بطريق اآلح��اد ولم
التكون متواترة لهم ومتلقاة بالقبول؟
واليقال :ألنها لو كانت متواترة وكان
التخصيص بغيرها لنقل ،ألنا نقول:
اإلجماع قد أسقط مؤنة نقلها وأغنى
عن التعرض لإلستدالل بها وبغيرها:
وقد نص الكل بأنه إذا أجمع على الحكم
سقط وجوب البحث عن المستند.
ف��إن ق��ي��ل :إن��ه��م أج��م��ع��وا على
التخصيص مستندين إليها وهي آحاد.
قيل :هذه دعوى ممنوعة غير مسموعة،
فهلم الدليل وليس إليه من سبيل،
غايتها حكايات التفيد الظن فضال عن
العلم ،وقد بينا أن أصلها منهار ولم
يثبت له عماد والقرار ،واستدلوا بأنها
كثرت المخصصات في العمومات
العملية والظن يكفي في العمل.
والجواب :أن الكثرة التخرجها عن
القطعية كما أسلفنا على أنه الزم
لهم في العلمية وهم اليقولون به،
وأما كونها في العمليات والظن
يكفي في العمل ،فإنها وإن سلم
أنه يكفي فيها الظن فاليقتضي أن
تكون أدلتها كلها ظنية على سنن
بل العمل بالظن مقصور عليها
قصر الصفة على الموصوف وليست
مقصورة عليه كما ذلك معروف.
ومما يعضد هذا المذهب ويقويه
ويشهد له بالمتانة عند ناظريه أن
كثيراً من أئمتنا عليهم السالم
يتأول األخبار الخاصة ويترك عموم
الكتاب على بابه مع إمكان التخصيص.
وال��ق��اع��دة :أن تخصيص العام
أولى من تأويل الخاص من ذلك
حديث الخضروات في الزكاة.
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قال اإلمام المؤيد باهلل عليه السالم
في شرح التجريد بعد أن تأوله على
القليل الذي التجب فيه الزكاة:
فإن قيل :ما أنكرتم على من قال لكم
إذا استعملتم الخبرين أعني (( :فيما
سقت السماء العشر )) .وقوله (( :ليس
في الخضروات صدقة )) بأن جعلتم
حديث الخضروات خاصًا وبقيتم قوله:
(( فيما سقت السماء العشر)) على
عمومه إال في المقدار الذي ذكرتم.
قيل له :يرجح استعمالنا بقوة خبرنا إذ
ال إشكال أن قوله صلى هّ
الل عليه وآله
وسلم (( :فيما سقت السماء العشر ))
أقوى وأثبت من حديث الخضروات.
انتهى ،وغير ذل��ك مما اشتملت
عليه قواعدهم المعروفة وطرائقهم
المألوفة ،وغرضنا التمثيل ال التطويل.
والعجب من المولى الحسين بن القاسم
عليهما السالم كيف لم ينسب الخالف
في جواز التخصيص للكتاب والمتواتر
إال عن الحنابلة بحكاية أبي الخطاب
وعن المعتزلة بحكاية الغزالي وعن
طائفة من المتكلمين والفقهاء بحكاية
عن ابن برهان وعن طائفة من أهل
العراق ولم يرفع لخالف والده اإلمام
القاسم عليه السالم رأسًا وال رأى في
إلغائه عن الحكاية مع جملة المخالفين
بأساً ،وهو يمنع من ذلك أشد المنع
كما صرح بذلك في كتابه االعتصام.
وق��ال في الجواب على الخصوم:
والجواب واهلل الموفق أن القرآن
معلوم المتن ويجب التمسك بظاهره
والحمل على جميع مايتناوله حتى
يعلم المخصص له ،ويجب البحث عن
ذلك والحديث اآلحادي ليس معناه وال
لفظه كذلك إلى أن قال :قالوا الظن
كاف في صحته .قلنا وباهلل التوفيق:
الظ َّن
ذلك مردود بقوله تعالىَ(( :إ َّن َّ
ال ُي ْغ ِني ِم َن ا ْل َح ِّق َش ْي ًئا)) وقال تعالى:
َ
الظ ِّن إ ِْث ٌم)) فأنى لهم أن
ض َّ
ِن َب ْع َ
((إ َّ
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الظن كاف والقرآن يجب التمسك به،
وذلك معلوم من الدين ضرورة مالم
يظهر الناسخ والمخصص وتحكيم
القرآن على الحديث اآلحادي أولى من
العكس ،ألنه مما علم من دين النبي
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم ضرورة ،وأنه
مما أنزل هّ
((و َمن َّل ْم َي ْح ُكم
الل تعالى َ
َنز َل هّ ُ
ك ُه ُم ا ْل َك ِ
ون))
ِما أ َ
الل َفُأ ْو َل ِئ َ
اف ُر َ
بَ

االية ونحوها ،وألنه إذا تعارض معنى
القرآن المظنون بزعمهم والحديث
اآلح��ادي المظنون فالعقل يقضي
ضرورة أن معنى القرآن المذكور
أرجح ،وترجيح ماذلكم شأنه مجرد
تحكم .انتهى كالمه عليه السالم.
وأقول :إن من تصفح استدالالت أعالم
األئمة وهداة هذه األمة كاإلمام القاسم
نجم آل الرسول وسبطه الهادي إلى
الحق صلوات هّ
الل عليهم ،واطلع على
معين علمهم المخزون ،وتروى من
سلسبيل نميرهم المكنون ،علم أنهم
مخيمون على عموم الكتاب وخصوصه،
واقفون عند إشاراته ونصوصه ،قد
أمكنوه زمامهم وجعلوه رائدهم
وإمامهم ،يحلون حيث حل ،وينزلون
حيث نزل كما قال بمعناه والدهم
سيد الوصيين صلوات هّ
الل عليهم
فهم :اليبغون عنه حوال واليبتغون
به بدال ،والغرو فهم قرناؤه وأمناؤه
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض.
نعم وبعد التقرير لما صح في هذا
األصل باحثت كثيراً من علماء العصر
فوجدت األغلب يميل إل��ى كالم
الجمهور إال المولى العالمة األوحد
إمام التحقيق ونبراس أرباب التدقيق
شرف الدين الولي بن الولي الحسن
بن الحسين الحوثي حماه هّ
الل تعالى
فإني راجعته في ذلك فقرر مابينته
في هذا األصل ،ومعاذ هّ
الل أن يذهب هذا
المذهب عن قول طائفة في كل عصر
من حماة التنزيل ووعاة التأويل ،وإن
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كان قد قال بخالفه ثلة من شموس
الهداية وأقمار الدراية ،واليعترض
على ذلك أنهم كلهم يخصصون
اآليات القرآنية ،وقد اليستدلون إال
بخبر أو نحوه اليفيد القطع ،ألنا
نقول :الطريق إلى كون التخصيص
بالخبر اآلحادي على انفراده ،ثم من
أين لكم العلم بأنه عندهم غير معلوم،
بل يكفي في قطعيته تلقيه بين العترة
واألمة على أن الحكم إذا كان مجمعًا
عليه لم يبحث عن سنده كما أسلفناه
لك وهو مقرر مرسوم ،فياسبحان هّ
الل،
ما باله ضل عن هذه القاعدة الخصوم؟
وعلى الجملة إن هذا األصل لم يتقرر
بدليل قاطع والبرهان ساطع ،وطالب
الحق الصريح بالنظر الثاقب الصحيح
التروعه القعقعة بالشنان ،والتهوله
مجاولة الفرسان ،ومنازلة األقران،
والتميل به الرجال من يمين إلى شمال
فيكون من دين هّ
الل على أعظم زوال.

[رج���وع المؤلف إل��ى أن��ه يصح
ال��ت��خ��ص��ي��ص ل��ل��ع��م��وم��ات من
ال��ق��رآن وال��م��ت��وات��ر م��ن السنة
ب��أخ��ب��ار اآلح�����اد ال��ص��ح��ي��ح��ة]
اعلم أنه بعد إعادة النظر وتكرير
البحث وتتبع األثر تقرر عندي صحة
التخصيص للعمومات من القرآن
والمتواتر من السنة بأخبار اآلحاد
الصحيحة لما علم من اكتفاء الشارع
بتبليغ اآلحاد في ذلك ،إذ قد تواترت
التخصيصات باآلحاد لبعض العمومات
((وُأ ِح َّل َل ُكم
القرآنية كقوله تعالىَ :

َّما َو َراء َذ ِل ُك ْم)) بما ورد من تحريم
نكاح المرأة على عمتها أوخالتها.
َم َوا ِل ِه ْم
ولقوله تعالى:
ُ
((خ ْذ ِم ْن أ ْ
َص َد َق ًة)) ونحوها مما يفيد العموم في
القليل والكثير بخبر األوساق وأنصباء
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الذهب والفضة وحول الحول وسقوط
الزكاة عن المال غير المرجو وعن
الخضروات وغير ذلك مما يكثر
تعداده مع أن الدليل على قبول خبر
اآلحاد من حيث هو قطعي واليبعد
اإلجماع على التخصيص بها حتى أن
المانعين من ذلك قد خصصوا بها،
ويحتمل أنهم رجعوا عن المنع وهذا
هو التحقيق ،واهلل تعالى ولي التوفيق.
فإن قلت :ما الطريق المرضية على
القول بأن العمومات العملية ظنية
وإن كانت متونها قطعية في جواز
التخصيص دون النسخ باآلحاد ،وقد
تقرر أنهما من واد واح��د ،وبطل
الفرق بينهما باإلجماع على جواز
التخصيص كما مر في ذلك النزاع؟
قلت :الطريق إلى عبور هذا المضيق
هي أنه لم يكثر عندهم إال التخصيص،
وهو إخراج بعض ماتناوله العموم،
فلم يكن االحتمال إال في أفراد بعض
م��ادل عليها على سبيل البدل من
غير تعيين ،ولهذا كانت داللته على
كل فرد بعينه محتملة ظنية لجواز
عدم إرادت��ه ،وأما داللته على بعض
منها فهي معلومة قطعية لكنه غير
متعين ،أال تراهم يقولون :اليصح
تخصيص السبب ،ما ذلك إال لتعينه
والقطع على إرادته ومن هنا يعلم
الفارق ألن النسخ يرفع استمرار كل
ما أفاده الخطاب ،فال محالة تدخل
تلك الداللة القاطعة ويزول حكمها
بال ارتياب ويكون قد نسخ القطعي
بالظني ،وهو خالف المنهج الشرعي.
وأما ماحكاه ابن اإلمام عليه السالم
في الغاية من أن التخصيص أهون من
النسخ لكون التخصيص رفعًا للبعض
والنسخ رفعًا للكل هذا معناه ،فذلك
اليجدي ألنهما مهما كانا متواردين
على ظني فالتأثير للقوة وعدمها
لجواز نسخ الظني للظني ،أال ترى
أنه يصح أن ينسخ خبر واحد حكما
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مظنونا ويصح أن ينسخ بمثله أحكام
كثيرة مالم تكن قطعية المتون ،وكذا
التخصيص فإنه يخصص بخبر واحد
فرد من أفراد العموم ويخصص بمثله
وإن أخرج أكثر مدلوالته مع كون
األول أهون ،فتبين لك أنه الحكم
لألهون إذا لم يخرجا عن دائرة الظن،
ولنرجع إلى المقصود وهذا عارض
اليخلو إن شاء هّ
الل تعالى عن فائدة.
فنقول :قد ظهر لك إن كنت ممن ألقى
السمع وهو شهيد مؤدى خبر الرسول
صلى هّ
الل عليه وآله وسلم ومراد األئمة
صلوات هّ
الل عليهم في عرضهم لما ورد
عن جدهم وأن هجيراهم ومايحومون
حوله رد ماكذب على هّ
الل ورسوله
من مفتريات المشبهة والجبرية
والحشوية والمرجئة وغيرهم من
مردة البرية ،واتضح لك ماقرره
اإلمام في هذه األقسام التي اليخرج
عن أحدها م��اورد عن سيد األنام
وما أبرزه في ذلك من األدلة على
مايؤخذ منها ومااليؤخذ ،وأن الكتاب
والسنة متحالفان اليتخالفان ،وأزاح
ذلك كله في هذه األلفاظ القصيرة
المتضمنة للمعاني البالغة الكثيرة.
وهكذا كالم اإلمام في كل مقام،
وهلل القاضي العالمة صارم اإلسالم
هّ
عبدالل
وخاتم األعالم إبراهيم بن
الغالبي رضي هّ
الل عنه حيث يقول في
وصف كالم لإلمام :فاليبرح الناظر
مستخرجًا للدر الحسان إلى أن ينتهي
إلى مااليخطر على األسماع واألذهان
في كالم طويل .فهذه هي البالغة
واإليجاز التي اليشق لها غبار واليلحق
وعويصات
بها آثار ،وكم من غوامض َ
صيرها مشرقة البيان مؤنقة البرهان،
وكم من حجة أقامها ومحجة أوضح
أعالمها ،والغرو فإنها نابعة من عباب
العلوم ولباب المنطوق والمفهوم
الذي اغترفت من إفاضته علماء األمة،
وارتشفت من فضالته أعالم األئمة،
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وماذا يقال في كالم عليه مسحة من
العلم الرباني وجذوة من الكالم النبوي.
كيف ال وصاحبه اإلمام القائم بحجة
الل على األنام والمجدد لدين هّ
هّ
الل إذ
أشرف على االنهدام ،وكذلك أهل بيت
النبوة لم يزل هّ
الل تعالى يقيم لألمة
في كل قرن منهم من يكشف الغمة
ويجلو غياهب الظلمة ،وهلل السيد اإلمام
محمد بن إبراهيم الوزير حيث يقول:
كفاني علم أهل البيت
معقوال ومنقوال
فأما غير ماقالوا
فلن أرضى به قوال
وح�������ي�������ث ي�����ق�����ول:
مع أنني ال أرتضي  ....إال مقاالت الفواطم
السيما عالمتي  ....ساداتنا يحيى وقاسم
فهل يرجو ممن سواهم التحقيق
أم يطلب ممن عداهم التدقيق إال
من سلب الهداية والتوفيق ،فاهلل
أسأل وبجالله أتوسل أن يصلي على
رسوله وآل رسوله ،وأن يوفقنا
التباع سبيله ،ويعصمنا عن مخالفة
َن َه َذا
قوله في محكم تنزيله
((وأ َّ
َ
ِص َر ِ
ِعوْا
ِعو ُه َو َ
ال َت َّتب ُ
يما َفا َّتب ُ
اطي ُم ْس َت ِق ً
ِك ْم َعن َسبِي ِل ِه)) وصلى
الس ُب َل َف َت َف َّر َق ب ُ
ُّ
هّ
الل وسلم على سيدنا محمد وآله.
قال في األم :كتب المفتقر إلى هّ
الل
سبحانه المستمد لصالح الدعاء من
كافة إخوانه مجد الدين بن محمد
بن منصور اليحيوي المؤيدي عفا هّ
الل
تعالى عنهم وكان تحريره بهجرة
موالنا ووالدنا إمام اليمن محيي
الفرائض والسنن الهادي إلى الحق
القويم يحيى بن الحسين بن القاسم
بن إبراهيم عليهم أزكى الصالة
والتسليم ،وفرغ من تأليفه يوم اإلثنين
لعله  9شهر ربيع آخر سنة ( 1358هـ)
والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم.

[ َم��ج��م��ع ال��ف��وائ��د ] .
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ال���رض���ا ال��ح��س��ن بن
اإلم����ام
ّ
ال��ح��س��ن اب����ن رس�����ول اهلل:

َن َس ُبه (ع):

الرضا الحسن بن الحسن بن علي
ُهو اإلمام ّ
بن أبي طالب ،عليه وعلى آبائه السالم.

َمــول ُ
ِــده (ع):
لم ت ِ
التاريخية إلى تاريخ
المصادر
ُشر
ّ
َ
والدة إمامنا الحسن بن الحسن (ع)،
ذكرت لنا
والدقة ،ولك ّنها
بالضبط
ّ
َ
نستطيع من ِخال ِله استنتاج تاريخ
ما
ُ
مولده (ع) ،فهذا أبو العباس الحسني
الحسن بن إبراهيم
أحمد بن إبراهيم بن
َ
سليمان بن داود
بن اإلمام محمد بن
َ
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي
يذكر في كتابه
طالب (ت353هـ)،
ُ
أن الحسن بن الحسن
(الم َصابيح)ّ ،
َ
ش��ارك في معركة كربالء،
(ع)
َ
عشر
وع ُم ُره عشرون عاماً ،أو ِتسعة
ُ
َ
الطف
واقعة
أن
عاماً،
ّ
والمعلوم ّ
ُ
َ
وقعت عام 61هـ ،فيكون
(كربالء)
َ
تاريخ َمو ِلد الحسن بن الحسن (ع)
بهذا في سنة إحدى وأربعين للهجرة
صالح فيها
(41هـ) ،وهي السنة التي
َ
اإلمام الحسن السبط (ع) معاوية بن
يكون ُهناك احتماالن
وهنا
ُ
أبي سفيانُ ،
إما
لمكان وال َد ِته صلوات اهلل عليهّ ،
المنورة،
في الكوفة ،أو المدينة
ّ
ُ
فيزول على فرض أن
وهذا االلتباس
مو ِلد الحسن بن الحسن (ع) كان
في السنة الثانية واألربعين للهجرة
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أن ُع ُم َر ُه حال
(42هـ)( ،على افتراض ّ
تسعة عشر عاماً) ،فيكون
المعركة
َ
المنو َرة.
مكان والدته (ع) بالمدينة
ّ

يا ِن َعة ،والحسن بن علي (ع)
فغني عن
ٌّ
التعريف واإلطراءِ ،س ُ
بط رسول اهلل،
وشبيه رسول
والزهراء،
صي ّ
ُ
وب ُ
ِكر َ
الو ّ
اهلل
وسؤدداً .
اس
ً
هيبة ُ
سي ُد ال ّن ً
ّ ،

ُق َب الحسن بن الحسن (ع) ،بـ
ل ِّ
اجتمع عليه
لما
«الرضا»،
َ
وذلك ّ
َ
ّ
ريدوه –كما سيأتي،-
أنصار ُه
وم ُ
ُ
ُ
سمو ُه بهذا
إمامًا ُ
ورضوا به َ
لهمَ ،ف ّ
َ
أن سادات آل محمد
الرضا ،والمعلوم ّ
ّ
من بني الحسن والحسين ،عندما
ُهم باإلمامة إلى األمصار،
َت ُ
نطلق َدعوات ُ
الرضا من آل محمد،
فإ ّنها
ُ
تكون باسم ّ
أي باسم َمن يرضا ُه ويرتضي ِه ال ّناس
ِل َس َب ِقه بالخيراتَ ،ف َل ِص َق هذه اللقب

وا ِل َد ُة ِ
الرضا (ع)ِ ،ه َي َخو َلة بنت
إمامنا ّ
ورباب)
َمنظور بن َز ّيان (و ُيقال ر ّيان َ
سيار ِ
طفاني رضي
الغ َ
الفزاري َ
بن ّ

َلـ َقــ ُبــه (ع):

(الرضا) بإمامنا الحسن بن الحسن
ّ
صلوات اهلل عليه وعلى آبائه الكرام،
لما ارتضو ُه إمامًا فيما بي َن ُهم
َ
وذلك ّ
وبين َر ّب ِ
وقام َم َع ُهم .
ِهم ،وأجا َب ُهم
َ
َ
«المث ّنى»،
بالح َسن
لقب أيضًا
و ُي ّ
ُ
َ
تأخر ٌة
ّ
سمي ٌة ُم ّ
والظاهر واهلل أع َلم أ ّنها َت َ
على َع ِص ِره (ع) ،وهذا اللقب َف ِللتمييز
وبين أبيه الحسن السبط ،وبين
بي َنه
َ
المثلّث «الحسن بن الحسن
الحسن ُ
ابنه َ
بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع»).

وال ُ
ِـــد ُه (ع):

ِ
إمامنا
الرضا (ع)ُ ،هو
وا ِل ُد
ُ
إمامنا ّ
الحسن السبط ابن ِ
المرتضى
إمامنا علي ُ
ناصر َرسو ِلنا ُ
وقدو ِتنا
ابن أبي طا ِلب
ِ
فهو كما
محمد بن عبداهلل
ُ ،
باسق ٌة
فرع من دوحة نبو ّية علو ّية
َ
َترى ٌ

ِــد ُتــه (ع):
وال َ

زو َجها اإلمام الحسن بن
اهلل عنهاَ ،ت ّ
األكبر
محمد
فأعقب منها
علي (ع)،
ّ
َ
َ
وبه ُيك ّنى ،والحسن بن الحسن .

َنشــأ ُتـــه (ع):

َنشأ اإلمام الحسن بن الحسن (ع)،
كنف والد ِه الحسن السبط ،وفي
في َ
وجدته فاطمة البتول
جده علي،
ّ
دار ّ
مليئة
ع��اش حيا ًة
الزهراء (ع)،
ً
َ
باإلرهاب األموي ،إذ أن فتر َة طفولته
(ع) كانت من أسوأ الفترات التي
النبوة ،فعيون بني
تُحيط بأهل بيت ّ
داخل
كل
شددة الوطأة على
ّ
ٍ
أمية ُم ّ
ّ
خارج
كل
للحسن بن علي ،وعلى
ّ
ٍ
من ِع ِ
نده ،وما هي إال سنوات قالئل
حتى است ِ
ُشهد أبا ُه مسمومًا (سنة50هـ)
الع ُمر ،فتر ّبى في
ُ
اسعة من ُ
وهو في ال ّت َ
ِ
فأخذ
عمه الحسين بن علي (ع)،
َ
أحضان ّ

محمدية،
فاطمي ًة
ال علو ّي ًة
عنه شمائ ً
ُ
ّ
ّ
واغتر َف من علوم ِه الشيء الكثير،
َ
فالحسن المث ّنى َيقينًا لم َيكن يعتبِر
ِ
نفس ُه إ ّ
والده بعد وا ِلده ،ومن
عند
ال َ
َ
بعمه الحسين ،والحسين
ُهنا زا َد تعل ُ
ّقه ّ
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قصد
حصل وأن
حبهَ ،ف
فكان ُي
َ
ُ
َ
َ
كرمه و ُي ّ
عمه الحسين ُيريد ُه
الحسن بن الحسن ّ
له
زوجه إحدى بنا ِته،
فاختار ُ
أن ُي ّ
َ

أحب
الحسين فاطمة ابنته ،وكا َنت
ّ
وأشدهم ِشبهًا بفاطمة
بناته إلى قلب ِه
ّ
فعقد له الحسين عليها،
الزهراء (ع)،
َ
ُخمن أن
ولكن
َ
دون دخول ،وهذا فن ّ
يكون في ما بين «60-58هـ» ،وهذا
قو ًة
وعمه ّ
فيزيد األواصر بين الحسن ّ
شرب إمامنا الحسن
إلى ّ
قوة ،نعم! َت ّ
جده أمير المؤمنين الحاثّة على
وصايا ّ
المنكر،
األمر بالمعروف وال ّنهي عن ُ
اش
والقيام
بحجة اهلل في األرضَ ،ف َع َ
ّ
ثم ابنه
معاويةّ ،
ُيقاسي مع ّ
عمه ُظلم َ
ُ
والمعروف
ؤم ُر به،
يزيد،
الم َ
ُ
نكر ُي َ
سب على المنابِر،
نهى عنه ،أبو
ٍ
ُي َ
تراب ُي ّ
وآل ِ
ضطهدونُ ،
الظلم
بيت رسول اهلل ُم
َ
ُم ِ
جعل
نع ِدم،
ّ
كل هذا َ
نتش ٌر ،واألمن ُم َ
زأرة
هب َة األسد،
ُ
أبا عبداهلل َي ُه ّب ّ
ويزأر َ
الحق في وجه ُ
فتحر َك بنفس ِه
الظلم،
ّ
ّ
ال ألمر اهلل
وأهل بيت ِه وأصحابه ُممتث ً
ون ِإ َلى
﴿و ْل َت ُكن ِّم ُ
نك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
تعالىَ :
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن
ا ْل َخ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ

يترك إمامنا الحسن
َع ِن ا ْل ُم َ
نك ِر﴾َ ،لم ُ
عمه في هذه المعركة ،بل
بن الحسن ّ
الطغيان ،هذا
كر ُه
وثور َت ُه على ّ
َ
شاطر ُه ِف َ
وعمر الحسن بن الحسن عشرون
كلّه ُ
واستبسل
عركة
عامًا ،
الم َ
َبدأت ُ
َ
الك ّل
الحسين وأهل بيته وأصحابه،
ُ
الشها َدة ،فاست ِ
ُشه َد
َي
ُ
تسابق لل ّنصر أو ّ
ِ
عد ٌة من أهل بيته
الحسين،
وقتل ّ
إمامنا الحسن بن
وسقط
وأصحابه،
َ
ُ
الحسن على أرض المعركة ُمثخنًا
مق الحياة ،فأرادوا أن
بالجراح به َر ُ
وتوسط َخا ِله
تدخل
ُيجهزوا عليه لوال ّ
ّ
خارجة بن حصن الفزاري،
أسماء بن
َ
له جاءت من جهة كونه
وخؤولته ُ
فزاريًا قريبًا من بني المنظور بن
ز ّيان وا ِلد خولة أم الحسن بن الحسن،
وأخذ
دخل أسماء بن خارجة
نعم! َت ّ
َ
ناك
الحسن بن الحسن إلى بيته،
وه َ
ُ
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عند ُه
َع ِم َل على ُمعالجة ِجراحه،
وبقي َ
َ
ثم عاد إلى المدينة
ّ
لمدة ثال َثة أشهرّ ،
عمه فاطمة
ناك َ
وه َ
المنورةُ ،
ّ
دخل بابنة ّ
وتفرغ للعبادة
بنت الحسين (ع)،
ّ
الحرقة على انتشار
ونشر العلوم ،مع ُ
وقام على صدقات
الفساد في البالد،
َ
جده أمير المؤمنين ،ولم
وأوقاف ّ
الزمن
ُ
يكن من بني فاطمة في ذلك ّ
من الكبار إ ّ
ال ُهو ،وأخوه زيد ،وابن
عمهما علي بن الحسين زين العابدين،
ّ
تجمع الجميع رابط ٌة أخو ّية
وكا َنت
ُ
وه َد ُف ُهم
قو ّية،
بد ُ
ومذه ُب ُهم َ
َم َ
أهم َ
ِ
عليهم وعلى
واح��د ،فصلوات اهلل
آبائهم وأخيار ذر ّي ِ
الدين .
تهم إلى يوم ّ

والحجاج
بين الحسن بن الحسن،
ّ
بن يوسف ،وعبدالملك بن مروان :
في عام 74هـ ،ولّى الخليفة األموي
الحجاج بن
عبدالملك بن مروان،
ّ
المنورة،
إمارة المدينة
ّ
يوسف الثقفي َ
احتك بإمامنا الحسن الرضا
وهناك
ّ
ُ
(ع) ،وأرا َد أن ُي ِ
ِ
إدخال
رغ َم ُه على
عمه عمر بن علي رضوان اهلل عليهما
ّ
فرفض
في صدقات أمير المؤمنين،
َ
بعذر عدم
الحسن بن الحسن إدخا َل ُه ُ
ِ
اشتمال شرط علي (ع) على هذا ،وأ ّنه
اشترطه في
غير شرط علي الذي
َ
لن ُي ّ
فلما رأى الحسن بن
هذه الصدقات،
ّ
صر على
أن
الحسن (ع) ّ
ّ
الحجاج ُم ّ
َم ِ
وخ��رج من
وقفه ،تغاف َل ُه (ع)،
َ
المدينة ،قاصداً وشاكيًا إلى الخليفة
وهناك وفي
عبدالملك بن مروان،
ُ
قصر الخالفة طلب إمامنا اإلذن
ٌ
رجل
فلقيه
بالدخول على الخليفة،
ّ
َ
فسأل الحسن
الحكم،
ُيقال له يحيى بن
َ
َ
يدي
عده أن َ
ينف َعه بين َ
وو َ
حاجتهَ ،
َعن َ
الخليفة ،فما لب َثا إ ّ
ذن لهما
َ
ال وقد ُأ َ
بالدخول ،فاستقب َل ُهما عبدالملك بن
ّ
أسرع
مروان ،وقال للحسن (ع)َ :ل َقد
َ
فقاط َعهما يحيى
حسن،
َ
َ
إليك الشيب يا َ
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أمير
وما َي ْم َن ُع ُه َيا
بن الحكم ،قائالًَ :
َ
أما ِن ّي أهل ِ
الع َراق،
المؤمنينَ ،ش َّي َب ُه َ
كب ُي َم ّنو َن ُه
ُ
ام َي ُ
قد ُم َعلي ِه ِم ُ
ك ّل َع ٍ
نهم َر ٌ
ِ
الفة .فر ّد عليه إمامنا الحسن (ع)،
الخ َ
ليس ُهو سبب
أن هذا التم ّني
بينًا ّ
ُم ّ
َ
الرفد
ّ
بئس وال َّلـ ِه ّ
الشيب ،فقال (ع)َ :
أه ُل
ليس َ
ك َما ُق َ
لتَ ،ولك ّنا ْ
َر ْ
فدتَ ،و َ

وع ُمر الحسن
يت ُي ِ
َب ٍ
سر ُع إلي َنا ّ
الشيب ُ .
حينها ثالثة وثالثون عامًا تقريباً،
أقبل عبدالملك على الحسن
ثم َ
نعم ! ّ
اجته ،فأخبر ُه الحسن
َي ُ
سأله عن َح َ
ومحاولته
كان من
(ع) بما
َ
الحجاجُ ،
ّ
عمه عمر في صدقات علي
إدخ��ال ّ
خالف لشرط علي (ع)،
(ع) ،وهذا ُم ٌ
بكتاب للحجاج َيمنعه
فأمر عبدالملك
ٍ
ثم
من
التعرض للحسن بن الحسنّ ،
ّ
انصرف الحسن بن الحسن والتقى عند
فعاتب ُه
باب القصر بيحيى بن الحكم،
َ
كان منه،
الحسن بن الحسن على ما
َ
نفعة التي هي إلى اإليقاع
الم َ
ومن هذه َ
أقرب ،فر ّد عليه يحيى بن الحكم،
َ
ِ
إيهًا َعنك ،وال َّلـه ال َي َز ُ
ال َي َها ُبك،
قائالًَ :

اجة،
و َلوال َه َي َبت ُ
ُه إ ّياك َما َق َضى َل َ
ك َح َ
رت ِفي
وما أ َل ْوتُك ِرفداً ،أيَ :ما َق َّص ُ
َ
وهنا َن ِجد يحيى بن الحكم
او َن ِتك ُ .
ُم َع َ
ُيشير إلى عقيدة الزيدية في الخروج
باإلمامة من شامة بني الحسن ،الحسن
بن الحسن بن علي (ع)ُ ،هو لم َي ُقل
ما قا َل ُه في حق الحسن ،إ ّ
ال وهو يعرف
ثم َلو
َ
عقيدته الزيدية في الخروجّ ،
وهو ير ّد
الحظنا الحسن بن الحسن ُ
أماني أهل
على يحيى بن الحكم جع َل ُه
ّ
الشيب
العراق هي السبب في ظهور ّ
عليهَ ،لو الحظ َنا ر ّد الحسن لوجدنا ُه
الشيب
ينفي أن
يكون سبب ظهور ّ
َ
ُ
توافدهم
أماني أهل العراق عند
هو
ّ
ولكن سبب ظهوره ُهو ورا َثة
عليه،
ّ
والشاهد ُهنا مع ما
في أهل بيته،
ّ
أن الحسن المثنى لم ِ
ينف
سبقُ ،هو ّ
َ
ونحن عندما
عالق َت ُه بأهل العراق،
َ
ُ
ذكر ُه إ ّ
ال ُم ّنبهين
ذكر هذا ،ال َن ُ
َن ُ
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الح ّذاق من الجعفر ّية الذين
لبعض ُ
طر ِف ِهم بإثبات تمذهب
ُيريدون تثقيل َ
سادات بني الحسن والحسين من غير
تمذهب ِ
ِهم بمذهب
بإثبات
أئمتهم،
ُ
ّ
ِ
واعترافهم بال ّنصوص في
الجعفرية،
ذهاب إلى
ّ
حق بني عمومتهم ،وهذا َف ٌ
كثيرة،
بقيعة ،واألدلّة على هذا
َس ِ
راب َ
َ
ترجم
نذكر منها ما
ُ
إمامنا ُ
ّ
يخص َ
الم َ
له ،نعني الحسن بن الحسن بن علي
صلوات اهلل عليه وعلى آبائه ،فنقول:
ونخص الطبرسي في
روت الجعفر ّية،
ّ
َ
الهدى (، )490/1
إعالم الورى بأعالم ُ
وابن شهر آشوب في المناقب ()296/3
وتطاول الحسن بن
تهكم
َ
َ ،رووا ّ
عمه زين العابدين علي
الحسن بابن ّ
وحجة اهلل
إمامه
بن الحسين ،الذي ُهو
ُ
ّ
ال
عليه!  ،فقال ابن شهر آشوب« :و َن َ
الحسن
نه [من زين العابدين]
(تأمل) ِم ُ
ّ
َ
الحسن بن علي بن أبي طالب َفلم
بن
َ
نز َله َو َص َر َخ ِب ِه َف َخ َر َج
ثم أ َتى َم ِ
ُي َكل ُ
ّمهّ ،
للشر(تأمل)َ ،فقال (ع):
الحسن ُمتوثّبًا
ّ
أس َت ِ
َيا ِ
غف ُر اهلل
إن ُ
أخي ْ
نت ُق َ
ك َ
لت َما ِف َّي َف ْ
ليس ِف َّي َي ِ
غفر
وإن ُ
ِمنهْ ،
نت ُق َ
ك َ
لت َما َ

ين َعينيه،
اهلل لكَ ،ف َق َّب َل
الحسن َما َب َ
َ
أح ّق
َ
وقالَ :بلى ُق ُ
ليس ِفيك وأ َنا َ
لت َما َ
ٌ
فدليل على عدم
صح
بِه» ،وهذا إن ّ
اعتبار الحسن بن الحسن زين العابدين
ِ
فتر َضة من
إمامًا منصوصًا عليهُ ،م َ
صاحب القدر
اهلل طاعته ،أل ّنه (ع)
ُ
ِ
والعلم وهذا فباعتراف شيخ الجعفرية

ومؤرخوهم ال يقولون
الشيخ المفيد،
ّ
صدر منه ُ
مثل
بغير هذا فيه،
َ
فكيف َت ُ
للشر ،واالفتراء
هذه الهفوة والتوثّب
ّ
على إمام الزمان علي بن الحسين،
التصرف من الحسن
فلو كان هذا
ّ
لقلنا ال بأس،
مع غير زين العابدين ُ
ولكن أن ِ
إمام زمان ِه المعصوم
يص َف
َ
صغيراً وكبيراً عن الخطأ أو ح ّتى
السهو والنسيان ،أن َي ِ
صف ُه بما
ُمجر ّد ّ
ثم ُهو َم َع
ليس فيه زوراً و ُبهتاناً،
ّ
َ
للشر ،فهذا
خرج عليه ُمتوثّبًا
هذا َي ُ
ّ

31
ما ال َت ُ
أنت
العقالء ،فإن َ
قول به ُ
أن الحسن بن
رفت ّ
قفت على هذاَ ،ع َ
َو َ
الحسن لم يكن يعتبر زين العابدين
إمامًا معصومًا منصوصًا عليه من اهلل
ِ
واستحضر ما
والرسول ،فافهم هذا،
ّ
سيأتي قريبًا من ثبوت ا ّدعاء الحسن بن
الحسن اإلمامة وخروجه على الظلم.

ورس��ائ��ل و َبيعات
ُكتب
َ
اب��ن األش��ع��ث َت��فِ��د على
الحسن بن الحسن (ع):

في عهد الخليفة األموي عبد الملك
بن مروان ،ولّى الحجاج بن يوسف
عبدالرحمن بن محمد
الثقفي،
األشعث ِ
فسار
الكندي على سجستان،
َ
بجيش
عبدالرحمن هذا إلى سجستان
ٍ
ثالثون أل��ف��اً ،من
عظيم قوامه
َ
ُج ِ
والعوام،
العلماء والفقهاء
ملتهم ُ
َ
تمكن عبدالرحمن ابن األشعث
فلما
ّ
ّ
الفقهاء
من سجستان،
أشار عليه ُ
َ
والطغيان ،أشاروا عليه
الظلم
ّ
بخلع ّ
والحجاج ،فخ َل َع ُهم
بخلع عبدالملك
ّ
حفل إلى الشام،
وس��ار
بجيوش َت ُ
ٍ
َ
تصدى له الحجاج بجيش
وهناك
ُ
ّ
نيف وسبعون
عظيم،
َ
وحصل بي َنهم ّ
الغلبة فيها كلّها البن
وقعة ،كا َنت
َ
َ
األشعث ما َعدى َوقعتين ،وهذا كلّه
َ
كان في ثالث سنوات ،ما بين (-81
رأي
83هـ) ،وفقهاء أهل الكوفة كان ُ
األمر
الظا ِلم،
أكثرهم الخروج على َ
ُ
األشعث
حول ابن
يلتفون
َ
الذي جع َل ُهم ّ
َ
بتزايد َرهيب ،نعم !اجتمع هؤالء
ٍ
الفقهاء بابن االشعث وأشاروا عليه
ِ
الفاط ِم ّي ْين،
بمراس َلة أحد
و َنصحو ُه ُ
علي بن الحسين ،أو الحسن بن
لتئم إ ّ
ال
الحسن،
ّ
وأن هذا األمر ال َي ُ
ِ
َل ُهم ِ
كان في
أن هذا
وبهم،
وعندي ّ
َ
السنة الثالثة من حروب ابن األشعث
فأخذ ابن
والحجاج أي في س َنة 83هـ،
َ
ِ
وأرسل كتابًا إلى زين
برأيهم،
األشعث
َ
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العابدين علي بن الحسين (ع) ،فامت َن َع
عن إجا َب ِ
ولعل
فيما َدعو ُه إليه،
ّ
تهم َ
زين العابدين (ع) كان َيخشى من
نتج عنه مجزر ُة كربالء،
َ
الغدر ،الذي َ
يذكر
وزين العابدين
فكان كثيراً ما ُ
َ
حب على قت َلى كربالء ،وهذا
وين َت ُ
ٌ
أن ذلك المنظر المأساوي
فدليل على ّ
أمام عينيهُ ،هو الذي
الذي يتر ّدد
َ
َم َن َع ُه من قبول بيعات أهل سجستان،
هاونًا
وليس هذا االمتناع منه (ع) َت ُ
َ
في فريضة األمر بالمعروف وال ّنهي
لمة ،ولك ّنه
المنكر،
ِ
والج َهاد ّ
عن ُ
للظ َ
الم ِ
ين
ُ
بايع َ
منه (ع) عدم توثّق من أمر ُ
ومن
يئس ابن األشعث َ
له ،نعم ! ّ
فلما َ
َمعه من استجا َبة علي بن الحسين
عمه
ُ
لهم ،أرسلوا كتابًا ثانيًا إلى ابن ّ
فظهر
الحسن بن الحسن بن علي (ع)،
َ
من الحسن بن الحسن بادئ األمر من
ظهر لعلي
والتشكك مثل ما
التخوف
ّ
ّ
َ
بن الحسين (ع) ،فقال لهم الحسن
رصه على القيام
بينًا ُ
(ع)ُ ،م ّ
لهم ِح َ
«ما ِلي َر ْغ َب ٌة
بحجة اهلل ،قال (ع):
ّ
َ
َعن ِ
إحياء
القيام ب ْ
ِأم ِر اهلل ،وال ُزه ٌد في َ
ُبا ُيعو َن ِني
اء َل ُكم ،ت َ
ِدين اهلل ،و َلكن ال َو َف َ
فأصر عليه القوم،
ُث ّم َت ْخ ُذلُو َن ِني»،
ّ
والطاعة،
بالسمع
ند ُه
ّ
عهدوا ِع َ
و َت ّ
ّ

االئتمام ،ف َلم َي ِجد الحسن (ع)
سن
وح َ
ُ
َ
ُب ّداً من القيام بفرض اإلمامة واألمر
المنكر ،كما
بالمعروف وال ّنهي عن ُ
عمه الحسين السبط (ع) ُب ّدا
لم َي ِجد ّ
تتوافد
الكوفة
وكتب أهل
من الخروج ُ
َ
ُ
وهنا
وص��وب،
عليه من
ّ
كل َح ٍ
ُ
دب َ
السابق لهم،
لو ّ
تأملنا ِخ َ
طاب اإلمام ّ
ِ
ِ
بصدق
الحجة
عليهم
قيم
َلوجدنا ُه ُي ُ
ّ
زيدي الخروج
صرة ،و َل َوجد َنا ُه
ّ
ال ّن َ
ونقصد بالزيدي
واإلمامة،
والدعوة
ُ
ّ
َ
أن مبدأ ُه ُهو مبدأ الزيدية أتباع
أي ّ
أهل البيت (ع) ،بني الحسن والحسين،
وإ ّ
فإن عهد الحسن بن الحسن لم
ال ّ
تكن فيه هذه التسمية موجودة الب ّتة،
ُ
ظهرت إ ّ
ال بعد زيد بن علي (ع)،
وما
َ
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أجاب الحسن بن الحسن
فلما
َ
نعم ! ّ
استبشر الفقهاء وأصحاب
الر ُس َل
ُّ
َ
ابن األشعث بهذا األمر أ ّيما بِشر
وسرور ،وأجمعوا على َتلقيبه (ع)
لما
بالرضا،
ارتضوه إمامًا وقائداً
َ
ّ
ّ
شاعر ُهم:
لهم ،وفي ذلك يقول
ُ
ُ
الر َس ْن
أ ْبل ْ
أبا ُذ ّب َ
ان َم ْخل َ
ِغ َ
ُوع َّ
الحس ْن
البن
يع ُت َنا ِ
ْ
أن َق ْد َم َض ْت َب َ
َ
المصط َفى والمؤ َت َمن
الرسول
َ
ابن ّ
ـير ِف ِ
ـن
ِم ْن َخ ِ
تيان ُق ٍ
ريش َو َي َم ْ
ـير ِف ِ
ـن
ِم ْن َخ ِ
تيان ُق ٍ
ريش َو َي َم ْ

32
الوقعة حص َلت واإلمام الحسن (ع)
ِ
إليهم ،فلما علم (ع)
في طريق ِه
باندالع الحرب في الكوفة ،وهزيمة
أصحابه ،و َنشاط العيون األموية في
الرضا
وارى اإلمام ّ
القبض عليهَ ،ت َ
فالتحق بالحجاز ،ولم
عن األنظار،
َ
يتمكن منه عبدالملك بن مروان
ّ
بعده
ح ّتى ت ّ
ُوفي سنة 86هـ ،وجاء َ
اجتهد
ابنه الوليد بن عبدالملك الذي
َ
اجتهاداً كبيراً في ُمطار َدة الحسن
بن الحسن (ع) ُبغية القبض عليه .

الحسن بن الحسن،
الج ِ
معر َكة دير َ
ماجم ،و ُمطار َدة اإلمام َ
اإلمام الحسن بن الحسن (ع) :اإلم���ام ال�� َع��ا ِب��د (ع):

نعم ! ومن ُهنا بدأ إمامنا الحسن بن
والمعين،
توفر ال ّناصر
الحسن بعد
ّ
ُ
بدأ االستعداد وال ّتأهب للخروج إلى
وكان الفقهاء
ومن َمعه،
َ
ابن األشعث َ
في ذلك الوقت يحثّون ابن األشعث
الرضا الحسن
ظهر اسم اإلمام ّ
لكي ُي َ
بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)،
ِ
فأظهره
المساجد،
ظهره على منابر
َ
ُي َ
الجمعة
ابن
فلما كانت ُ
األشعث ُج ُمعةّ ،
َ
كل
ذكره،
الثّانية
أسقط اسمه ولم َي ُ
ّ
َ
ِ
طريقه ِ
إليهم،
هذا واإلمام الحسن في
الملحمة
وق َعت
وفي تلك األثناء َ
َ
بين جيش ابن األشعث وجيش
ُ
الكبرى َ
(الجماجم)
ّ
الحجاج ،في مكان ُيقال له َ
وكان
الكوفة،
عن
فراسخ
ة
عد
َ
َيبعد ّ
قاتلون
كثير من جيش ابن األشعث ُي
َ
تحت را َية اإلمام الحسن المث ّنى (ع)
َ
لهم َبعد ،إ ّ
كان
ال ما
ُ
َ
وهو غائب لم َي ِص ُ
إسقاط ُه اسم اإلمام
من ابن األشعث ،نعني
َ
وهناك استبسل
الحسن من الخطبة،
ُ
أصحاب اإلمام (ع) أ ّيما استبسال،
حليفهم،
ولكن النصر مع ذلك لم َي ُكن
َ
ّ
ومن معه ولحقوا
َ
فانهزم ابن األشعث َ
ثم سجستانُ ،
كبير
وق ِت َل عدد
ٌ
بفارس ّ
من الفقهاء في هذه المعركة ،ح ّتى
ُسمى
ميت بمعركة الفقهاء،
وت ّ
ُس ّ
بمعركة دير الجماجم ،نعم ! وهذه

خرهم
الرسول َ
وف ُ
قال اإلمام نجم آل ّ
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن
علي بن أبي طالب (ع) (246-169هـ):
أن ُموسى ال ّنبي ،وإدريس َع ِ
ليه َما
َب َل َغ َنا ّ
وأن
ِه ِذه األربعين اسماًّ ،
السالمَ ،د َعوا ب َ
ّ
وأن
َرسول اهلل
َ
ِهاّ ،
كَ
ان َيدعو ب َ
الحجاج بن
الحسن َط َل َب ُه
الحسن بن
ّ
َ
َ
األسماء َف ُص ِرف عنه:
ِه ِذه
يوسف َف َد َعا ب َ
َ
ك ّل َشي ٍء
رب ُ
«س ْب َحا َن َ
ُ
ك َيا اهللَ ،يا َّ
فيع َجاللهَ ،يا
وار ُثهَ ،يا اهلل
َو ِ
ُ
الر ُ
اإلله ّ
ك ّل َشي ٍء ِف َعالُهَ ،يا
اهلل
المحمو ُد ِفي ُ
ُ
ك ّل َشيء َو َر ِ
اح ُمهَ ،يا اهلل
حم ُن ُ
اهلل َيا َر َ
ومية ُم ِ
يم ِ
لكه
حي ِح َ
الح ّي ِفي َد ُ
ين َ
َيا ّ
نه َشيء
َو َب َقائهَ ،يا اهلل َيا َق ّيوم ال َي ُ
عز ُب َع ُ
احد َيا ُ
أول
ِعلمه ويؤودهَ ،يا اهلل َيا َو ُ
كل شي ٍء ِ
وآخره ،يا اهلل يا َدايم َبغير
ّ
ِ
لملكه ،يا اهلل َيا َص َمد ِفي
والفناء
َزوال َ

اوتر
َغير شبه والشيء كمثلهَ ،يا اهلل َي ِ
كفوه وال ُمداني ِل َو ِ
صفهَ ،يا
َفال َشيء ُ
أنت الذي ال َت ِ
كل
هتدي ّ
اهلل يا َ
بير َ
ك ُ
كل
ِ
القلوب ِل َع َظ َم ِته ،يا اهلل يا َباريء ّ
يرهَ ،يا اهلل َيا
َشيء بِال ِمثال َخال ِم ْن َغ ِ
الواسع لما خلق ِمن َعطايا َفضله،
َ
كافي َ
كل َجور َل ْم يرضه
يا اهلل َيا َنقي ِمن ّ
أنت
ولم يخالطه ِفعاله ،يا اهلل يا َح ّنان َ
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حمتهَ ،يا اهلل
الذي َو ِس َعت ّ
كل شيء َر َ
كل شيء
يا َم ّنان َذا
اإلحسان َقد َع ّم ّ
َ
ِم ّنتهَ ،يا اهلل َيا َد ّيان ِ
كل َشيء
العباد َو ّ
قوم َخ ِ
اض َعًا ِل َر ْه َب ِتهَ ،يا اهلل يا َخا ِلق
َي ُ
السماوات َو َمن ِفي األرض
َم ْن ِفي ّ
وكل َشيء إليه َمعادهَ ،يا اهلل َيا َتام َفال
ّ
كل َجالل ُملكه َوعزه،
صف
األلس ُن ّ
ِت ُ
ُ
البدائع َلم َيب َتغ ِفي
يا اهلل يا ُمب َتدئ َ
إنشائها َعونًا ِم ْن َخلقهَ ،يا اهلل َيا َعالّم
َ

الغيوب اليؤود ُه َشيء من حفظهَ ،يا
ُ
الخالئق
اهلل يا ُمعيد َما أفنى إذا َب َر َزت َ
كيم َذا
عوته ِمن َم َخافته ،يا اهلل يا َح ُ
ِل َد َ
األ َناة َفال شيء ُي َعا ِدله ،يا اهلل يا َج ُ
ميل
لقه ِبل ِ
يع َخ ِ
ِ
ُطفه،
الف َعال َذا ّ
المن َعلى َج ِم ِ

أمره
الغالب على ِ
َيا اهلل يا عزيز المنيع َ
ريب
َفالشيء ُيعا ِدلهَ ،يا اهلل
المتعال َ
الق ُ
َ
ارتف ِ
اعهَ ،يا اهلل يا َج ّبار الملك
ِفي ُعلو َ

لطانهَ ،يا
َعلى ّ
كل شيء بِقهر عزيز ُس َ
أنت الذي ا ْن َف َل َقت
اهلل يا نُور ّ
كل شيء َ
ِنورهَ ،يا اهلل َيا ُق ّدوس
الظلمات ب ِ
ّ
الظاهر ِمن كل شيء َفال شيء ُيعا ِدله،
َ

كل شيء قربه،
ون
ّ
يا اهلل َياقريب ُد َ
الشامخ فوق كل شيء
لي ّ
َيا اهلل َيا َع ّ
المتكبر
وارتفاعه ،يا اهلل يا َجليل
ُعلوه
َ
ّ
والصدق أمره،
والعدل
َعلى كل شيء
ّ
َ
كل
يا اهلل يا َح ِميد َفال َتبلغ
األوهام ّ
َ
ِ
البدائع
شأ ِنه
ومجده ،يا اهلل يا َبديع َ
ائدته ،يا اهلل يا
وم ُ
ُ
ِع َ
عيدها َب َ
عد َفنا ِئ َها ب َ
الع ّز ِ
اخر َو ِ
الف ِ
والكبر َياء
َعظيم َذا ال ّث َنا َ
أنت الذي
َفال َي ّ
ذل عزهَ ،يا اهلل َي َ
ريم َ
اك ُ
كل شيء َعدلهَ ،يا اهلل يا عجيب
َمأل ّ
وث َنائه ،يا اهلل يا َخالق
ّ
كل آالئه َ
وارثه،
الخلق َو ِ
الخلق َو ُمب َتدعه َومغني َ
َ
كل
يا اهلل يا َرحيم ُ
ريخ َو ّ
كل َص ٍ
َمكروب ِ
وغياثه ومعادهَ ،يا اهلل َيا َقاهر
امه.
البطش ّ
الشديد الذي ال ُيطاق َ
انتق ُ
َ
ُك
ل
أ
أس
ي
ن
إ
م
ّه
ل
ال
عاء:
الد
ا
ذ
ِه
ب
دعو
ي
ثم
ُّ ّ ْ َ
ََ ّ
ّ َ
ِ
المس َت ِكين ،وأ ْب َت ِغي
َم ْسأ َل َة
المسك ِ
ين ُ
الف َقير ،وأ َت َض ّر ُع
ابتغاء ال َت ِ
ائب َ
إليك َ
َ
إليك
ير ،وأ ْب َت ِه ُل
الض ِر ِ
َ
َ
إليك َت َض ُّر َع ّ
ُك َم ْسأ َل َة
ابته َ
المذ ِنب ّ
أسَأل َ
ال ُ
َ
الذليلْ ،
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ك
ك َر َق َبتُهَ ،و َر ِغ َمت َل َ
َم ْن َخ َض َع ْت َل َ
ك
فر َوجهه،
وس َق َط ْت َل َ
َ
أنُفهَ ،و َع َ
َن ِ
اض ْت
وعهَ ،و َف َ
اص َيته ،وا ْن َه َم َلت َل َ
ك ُد ُم ُ
ته َخ َطا َياه،
إليك َع ْب َرتُه ،وأ ْ
َغ َر َق ُ
َ
نه ِحي َلته،
ّت َع ُ
َو َف َض َح ُ
ته َع َب َراتُهَ ،و َظل ْ
انق َط َعت َعنه
َو َذ َه َب ْت َعنه ُق ّوتُهَ ،و ْ
اله َدى
أسأل ُ
ُك ُ
وأس َل َم ْته ذُنوبهْ ،
ُح ّجتهْ ،
وأحسن
عماء،
وأف َضل ُ
ْ
َ
الشكر ِفي ال ّن َ
وأش ّد ال َت َذ ّرع ِفي
ّ
الذ ْ
ك ِر ِفي َ
الغ ْف َلةَ ،
الخشية».
العيون ِفي َ
غبة ،وأ ْب َكى ُ
الر َ
ّ
الذكر للحافظ محمد
اهـ [من كتاب ّ
بن منصور المرادي رحمه اهلل تعالى].

َث�� َن��اء األئ�� ّم��ة وال ُعلماء
ال��رض��ا
ع��ل��ى اإلم����ام
ّ
الحسن بن الحسن (ع):

* قال اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن
أجم َع علي ِه
«ه َو الذي
حمزة (ع):
ُ
َ
ُ
ُ
وآل الحسين في والية
آل الحسن
َص َدقات علي (ع) ،و َلم َيجتمعوا
ِ
ٌ
لم
فضل كبير،
غيره ،و َل ُه
على ِ
وع ٌ
الشافي] .
َشهير» [م��ن كتابِه
ّ
* ق���ال ال��ع�لاّم��ة ع��ب��داهلل بن
اإلم��ام الهادي يحيى بن الحسن
���ان َم
«ك
ال��ق��اس��م��ي:
��وراً
َ
َ
ُ
��ش��ه َ
ِالف ْضل» [ من كتابه الجداول ] .
ب َ
الشهيد حميد بن
* قال العالّمة
ّ
أحمد المحلي:
«كان (ع) َمشهوراً
َ
َفضلُه ،ظاهراً نُبلُهَ ،ي ِ
أفعا ِله
حكي في َ
َم َن ِ
الحدائق
العا ِلية» [من كتابه َ
اس َب ُه َ
أئمة الزيدية].
الورد ّية في َمناقب ّ
الزحيف:
* قال العالّمة محمد بن علي ّ
شهوراً َفضلُهَ ،ظاهراً نُبلُه،
«كان َم
َ
َ
ان َل ُه َم ِ
عمه
َو َ
كَ
ظيمة َبين َيدي ّ
واقف َع َ
الحسين بن علي –عليه السالمِ -في
عشرون
يومئذ
ارساً ،له
وكان َف ِ
ٍ
كربالءَ ،
َ
الضالل
تل َي ٍ
وق َ
َسنةَ ،
ومئذ من جنو ِد ّ
ِع ّدة» [من كتابه مآثر األبرار ج.]1
الشرفي:
* قال العالّمة الحسين بن ناصر ّ
ِ
الحسن بن الحسن بن
الكبير
ام َ
«اإلم ُ
َ

ال َجليالً،
ان َر ُج ً
علي عليه السالمَ ،
كَ
َم ِهيباًَ ،عابِداًَ ،ف ِ
ئيساًَ ،و ِر َعًا
اضالًَ ،ر َ
َز ِ
اهداً» [من كتابه مطمح اآلمال ]

زواج اإلم����ام ال��ح��س��ن بن
ُ
الحسن،

ِك��ر أوال ِد ِه (ع):
وذ ُ

سريعة إلى
سبق وأن أشرنا إشار ًة
َ
َ
أن إمامنا الحسن بن الحسن (ع)،
ّ
عمه فاطمة بنت الحسين
ّ
تزوج بابنة ّ
ُ
أن اإلمام
(ع)،
وحاصل هذا الزواجّ ،

وطلب منه
عمه الحسين
الحسن
َ
قصد ّ
َ
زو َجه إحدى ابنتيه ،يعني ُسكينة
أن ُي ّ
عمه الحسين:
وفاطمة ،فقال له ّ
أحبهما إليك  .فاستحيا الحسن
اخ َتر َّ
عمه ،وال ُي ِحر َجواباً ،فقال
(ع) من ّ
لك ابنتي
اخ َت ُ
الحسين (ع)َ :قد ْ
رت َ
بأمي
فاطمةَ ،ف ِه َي أك َث ُرهما َشبهًا ّ
َ
فزوجه
،
فاطمة بنت رسول اهلل
ّ

أن
إ ّياها  .وقد كان ُيقال بما معناهّ ،
ُ
ُمنطقعة
ار على ُسكينة ،ل
امرأ ًة تُخ َت ُ
ألن ُسكينة كانت َجميلة .
الجمال،
ّ
تزوج اإلمام الحسن بفاطمة
نعم !
ّ
وأنجبت منه عبداهلل،
بنت الحسين،
َ
وإبراهيم ،والحسن (المثلّث) ،وزينب،
ألمه،
وأم كلثوم ،و ُيحكى ّ
أن ّ
جده ّ
وقال
منظور بن ز َّيان الفزاري ،جاء ُه
َ
نعم،
ثت أه ً
له :لع َّل َ
أح َد َ
ك ْ
ال ؟ قالَ :

عمي الحسين بن علي
َت ّ
زوج ُت بنت ّ
مت
أما َع ِل َ
ِئس ما َص َنعتَ ،
 .فقال :ب َ
كان
أضوت؟!،
التقت
أن
ّ
األرحام إذا َ
َ
َ
َ
العرب  .قال:
َينبغي َ
لك أن َت َت ّ
زو َج في َ
رز َقني منها ولداً ،قال:
ّ
فإن اهلل َقد َ
فأخرج إليه عبداهلل
أرنيه  .قال:
َف ِ
َ
وف ِرح ،وقال:
بن الحسنَ ،ف ُس َّر به َ
عدو
بت واهلل ،هذا
ُ
َأ ْن َج َ
وم ٌّ
الليث عا ٍد َ
فإن اهلل َر َزقني منها ولداً
عليه  .قالّ :
فأخرج الحسن بن
فأرنيه .
آخر ،قالِ :
َ
الحسن بن الحسنَ ،ف ُس ّر به ،وقال:
األول  .قال:
بت واهللُ ،
وه َو َ
أ ْن َج َ
دون ّ
فإن اهلل قد َر َز َقني منها ثالثًا  .قال:
ّ
َفأرنيه  .فأرا ُه إبراهيم بن الحسن بن

العدد السابع ذو احلـجــة  1434هـجـــريــة
بعد هذا .
إليها َ
الحسن ،فقال :ال َت ُع ْد َ
ولإلمام الحسن بن الحسن (ع)،
ليكة،
وفاطمة،
جعفر ،وداود،
وم َ
ُ
َ
أم��ه��م أم ول��د .
وأم ال��ق��اس��مّ ،

استش َهاد اإلمام الحسن بن الحسن (ع):

استشهاد الحسن
أن
تُشير المصادر إلى ّ
َ
بن الحسن (ع) ،في العام السادس
وقيل
السابع،
والتسعين،
وقيل ّ
الم ّتهمة
الثّامن،
والسلطة األمو ّية هي ُ
ّ
والراجح أن يكون (ع) قد
بسمه (ع)،
ّ
ّ
مات مسمومًا على يد الخليفة األموي
الوليد بن عبدالملك ،وذلك في عام
عاماً،
خمس
وعمره
َ
96هـُ ،
ٌ
وخمسون َ
و ُد ِف َن اإلمام الحسن في البقيع بالمدنية
بالدقة لمكان
المنورة ،وال تحديد
ّ
بالقرب
َقبره (ع) ،وقد ُيشار إليه
ُ
من قبر أبيه الحسن بن علي (ع) ،وال
خمس
وعمره
صحة لكونه (ع) ت ّ
ُوفي ُ
ٌ
ّ
ثمان وثالثون عاماً ،فتكون
ست أو
ٌ
أو ُ
سنة وفاته (ع) في السنة التاسعة
والّسبعين للهجرة على أكثر تقدير،
غير ُمعاصر للوليد بن
ُه
وهذا َيجعل ُ
ُ
ِس ّمه بإجماع
عبدالملك ُ
وهو ُ
المتهم ب َ
المصادر الذي تكلّمت عن هذا ،إذ
أن وال َية الوليد كانت في الفترة
ّ
عترض
ثم إ ّنه ُي
ُ
ما بين (96-86ه��ـ)ّ ،
أن
المصادر ّ
على هذا القول ،بإثبات َ
حدث إ ّ
ال
وقعة دير الجماجم لم َت ُ
فيكون الحسن بن
عام  82أو  83هـ،
ُ
ُوف َي حي َنها ،وهذا َوهم،
الحسن قد ت ّ
والصحيح بإذن اهلل ُهو َما أثبتناه .
نت فاطمة بنت الحسين
نعم ! َح ِز َ
على زوجها الحسن المث ّنى (ع) ،أ ّيما
ُحزن ،فقد ُأ ِث َر أ ّنها ضر َبت ُفسطاطًا
الشعر،
على َقبره (ع) ،أي بي َتًا من ّ
حم عليه،
حته َتبكيه
وما َب ِر ُ
وتتر ُ
َ
ّ
��رض��وان اهلل عليه وعليها وعلى
ِف
ُ
آبائهما ،وخيار أبنائهما ،وسال ٌم
والمرسلين،
وصالة على أشرف األنبياء ُ
الطاهرين .
الطيبين
وعلى آله
ّ
ّ

